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الديوان إهداء

النفثات. هذه أرفع تيمور عائشة لروح

أخيها ابن
تيمور محمد





مقدمة

قلبك أعماق إىل تصل كانت فإن شعًرا، بها فنطقُت صدري بها ضاق نفثات إال هذه ما
هذا طبعُت أجلها من التي الغاية بلغت قد أكون لنفسك تتلوها وأنت الكريم القارئ أيها

الكتاب.
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الديوان صاحب شعار

قسمني: إىل ينقسمون مرص يف الشعراء
القديم. املذهب يحبذ األول:

الجديد. باملذهب يتمسك والثاني:
جميل. الجديد واملذهب جميل، القديم املذهب فشعاره: الديوان صاحب أما

فيحاء. جنة الجديد واملذهب فيحاء، جنة القديم املذهب
جنة له راقت فإن غصن، إىل غصٍن من يتنقل موطنًا، وال داًرا يعرف ال طائر والشاعر

دوحها. يف سجع الجديد بجنة أعجب وإن فيها، غرَّد القديم
والقافية. الفن قيود نفسه عن فيها يحل ثالثة جنة يف يغني وجدناه لو عجب وال
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يحترض شابٌّ

ث��غ��ره ع��ن ال��ع��ي��ش اب��ت��س��ام زال ال��ذي ن��ام ال��م��وت س��ري��ر ف��وق
ق��ب��ره ف��ي ال��راح��ة س��وى م��ن��ه��ا ي��رت��ج��ي ال اآلم��ال ودَّع ق��د
ف��ك��ره ف��ي ج��ال م��ا م��س��ت��ج��م��ًع��ا خ��ل��ت��ه ش��م��ت��ه إن م��ق��ط��بً��ا
س��ره م��ن ش��اء م��ا ل��ه ي��ه��دي واع��يً��ا ص��ادًق��ا خ��الٍّ ي��ط��ل��ب
أم��ره م��ن ال��م��ج��ه��ول ت��ن��ت��ظ��ر ال��ك��رى ج��ف��اه��ا أم إل��ى ي��رن��و
ص��دره م��ن ال��م��وت ج��ي��ش أب��اد ض��م��ه إذا ص��در ع��ن ي��ب��ح��ث
وك��ره ع��ن ال��م��ق��دور أب��ع��ده ص��ام��ت ش��ج��ن ذي ك��ط��ائ��ر

الفقري الغريب

خ��ض��م ب��ح��ر ك��أن��ه ـ��د ال��ج��دي��ـ ال��ب��ل��د إل��ى ي��رن��و
ال��ن��دم أي��دي ب��ه ت��ل��ه��و ك��م��ا ب��ه ال��رج��اء ي��ل��ه��و
أص��م ي��أس ي��خ��ي��ف��ه ـ��ه ج��ان��ب��ي��ـ ع��ن م��ت��ل��ف��تً��ا
ال��ن��غ��م م��ن��ه��ا ش��ج��وه ك ي��ح��ر ل��غ��ة م��ت��ذك��ًرا
األل��م ي��دف��ع��ه ل��ألرض م��ط��رًق��ا ال��ه��وي��ن��ا ي��م��ش��ي
ك��ال��ديَ��م م��ن��ه ال��ح��زن ع دم��و ف��اض��ت ل��ي��ل��ة ك��م
أل��م ط��ي��ف وج��ده م��ن ل��ي��ل��ه ف��ي وي��ه��ي��ج��ه
ال��ذم��م ت��ل��ك ل��دي��اره إذ ال��ح��ب دار ي��ن��َس ل��م
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ك��ال��ح��ل��م وال��م��س��رة ت ع��اب��س��ا ال��ح��ق��ائ��ق وي��رى
ال��ع��دم ه��و ال��وج��ود أن األس��ى ف��رط م��ن وي��خ��ال

طفل ضحكات

ت��ب��س��م��ا ال��ح��ي��اة وج��ه ض��ح��ك��ات��ه م��ن ف��رأي��ت ض��اح��ًك��ا أت��ان��ي ط��ف��ل
األن��ج��م��ا ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي م��س��ت��ق��ب��ل وك��أن��ن��ي ل��ه��ا أص��غ��ي
م��ت��ن��دم��ا أح��ك��ام��ه ع��ل��ى ل��ب��ك��ى ظ��ال��م م��ل��ي��ك ي��س��م��ع��ه��ا ك��ان ل��و
م��ن��م��ن��م��ا ال��رب��ي��ع وش��َي ل��ج��م��ال��ه��ا خ��ل��ت��ه��ا ال��م��ص��وِّر ي��رس��م��ه��ا ك��ان أو
م��غ��ن��م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ور ف��ي ي��ل��َق ل��م م��ظ��ل��م ق��ل��ب أوت��ار ل��ه��ا ت��ح��ن��و
ت��رن��م��ا ال��ري��اض ف��ي ط��ي��ر أل��ح��ان أن��ه��ا ي��ح��س��ب ال��م��ط��ب��وع وال��ش��اع��ر
ال��ظ��م��ا ن��ي��ران ال��ظ��م��آن ب��ه ي��ط��ف��ي ب��ارد م��اء ك��خ��ري��ر وك��أن��ه��ا
أن��ع��م��ا ي��وم ك��ل ف��ي وت��زي��ده ش��ب��اب��ه ال��ك��ب��ي��ر ق��ل��ب ف��ي وت��ع��ي��د
م��ظ��ل��م��ا ي��ُك ل��م ق��ب��ل م��ن ف��ك��أن��ه ش��م��وس��ه ال��ح��زي��ن ب��ي��ت ف��ي وت��رد

الليل

ال��م��ق��ر ن��ع��م ل��ل��س��ر ك��أن��ه أس��راره��ا ال��ن��اس أودع��ت��ه ق��د
ال��س��ه��ر ل��دي��ه ي��ح��ل��و م��ن وه��م��س ال��ه��وى أه��ل ت��ق��ب��ي��ل أل��ح��ان��ه
ال��ش��ج��ر ح��ف��ي��ف ش��ك��واه ي��ث��ي��ر ه��م��ه ش��ك��ا م��ح��زون ون��وح
ال��س��ح��ر وق��ت ال��ب��ل��ب��ل ش��اءه م��ا ل��ح��ن��ه م��ن ال��ب��ل��ب��ل ي��زي��ده��ا
س��ف��ر م��ا إذا ال��ب��در ي��ه��ت��ك��ه��ا م��ك��ن��ون��ه��ا ن��ج��ه��ل أس��راره
ال��ب��ش��ر ع��ق��ول ال��ل��ي��ل ي��س��ت��ول��د س��ره وم��ن ال��ل��ي��ل ه��ج��ع��ة ف��ي
ال��ف��ك��ر؟ ش��م��وس ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي رأى م��ا إذا ال��ع��ق��ل ي��ع��ج��ب ه��ل

∗∗∗
ال��ق��م��ر ي��ن��اج��ي ال��ص��بُّ وي��س��ه��ر ال��ت��ق��ى أه��ل ي��ه��ج��ع ص��دره ف��ي
ال��ك��در ذاك ع��ن��وان وض��ح��ك��ه��ا ال��ه��وى ب��ن��ت ت��ض��ح��ك ص��دره ف��ي
ال��ض��ج��ر وذاق ال��ض��ن��ك ع��ي��ش��ه ف��ي رأى ق��د م��ن ي��ق��ت��ل ص��دره ف��ي
ال��ب��ش��ر ع��ي��ون ت��ل��ق��اه رم��اه إذا ث��وبً��ا ال��س��ارق ي��خ��ال��ه
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ان��ت��ش��ر ال��ق��ب��ور ب��ي��ن م��ا رآه إذا خ��وًف��ا ال��ص��ن��دي��د وي��ج��زع
ال��ق��در؟ ب��ح��ك��م ال��ل��ي��ل ي��ه��زأ ه��ل ب��ه وي��ح��ي��ا ال��ي��وم ف��ي ي��م��وت

عني دمعة

ال��ه��ي��ام ع��اص��ف��ة ال��ق��ل��ب ف��ي أس��ك��ن��ت ق��د ق��ط��رة ي��ا
ال��م��ن��ام ل��ذات أرس��ل��ت أن ب��ع��د ع��ي��ون��ي ذاق��ت
ال��ح��م��ام أش��ب��اح ـ��م��ه��ج��ور ال��ـ ال��ف��ت��ى ف��ك��ر م��ن وط��ردت
ت��ن��ام؟ ال ص��ب ل��ع��ي��ن ـ��ث��ت ب��ع��ـ ق��د ن��ب��ع أي م��ن
ال��غ��رام أح��الم أك��ف ء ال��ه��ن��ا دار م��ن ح��م��ل��ت��ك
وال��وئ��ام ال��ط��ه��ارة ف��ي��ه��ا ج��ن��ة م��ن وردة ي��ا
وان��ق��س��ام؟ ذل دار ـ��م��ة ظ��ل��ـ ل��ق��اء ارت��ض��ي��ت ك��ي��ف
ال��س��الم؟ أن��وار ـ��ب��ي��ض��اء ال��ـ أوراق��ك ف��ي أح��م��ل��ت
ال��ك��رام ط��ب��ع م��ن ال��ه��ج��ر م��ا ب��ره��ة إال دم��ت م��ا
م��س��ت��ه��ام ص��ب ع��ن��وان ب��ق��ي��ة ال��خ��دود ف��ي ل��ك
ال��س��ق��ام أول��ي ال��ع��اش��ق��ي��ن ب ق��ل��و ف��ي ق��ب��رك وب��ن��ي��ت
ال��م��ن��ام ف��ي ط��ي��ف��ك ي��أت ل��م ع��م��ره��ا ق��ص��ي��ٌر م��ن ي��ا

اللقيط

ش��دي��د وب��رد ج��وع م��ن ي��ئ��ن ن��ائ��ًم��ا أب��ص��رت��ه ال��ث��رى ف��وق
ال��ول��ي��د ذاك أس��رار ط��ي��ه ف��ي أج��د ل��م أب��ي��ض ث��وب ع��ل��ي��ه
ال��ن��ه��ود ب��ي��ن ال��ح��س��ن��اء ت��رش��ق��ه��ا وردة ح��س��ن��ه م��ن ك��أن��ه
ي��ري��د؟ م��اذا األم��س اب��ن ي��ع��رف ه��ل ي��ب��ت��غ��ي م��ا ي��ع��رف ال ت��ل��ف��ي��ه
ع��ن��ي��د ب��اٍغ وال��ل��ي��ل م��س��ت��رح��ًم��ا، ال��ك��رى ط��وي��ل ل��ي��ل إل��ى ي��رن��و
أك��ي��د م��وت ال��ل��ي��ل ظ��الم وف��ي ح��ول��ه م��ن وال��ل��ي��ل ك��أن��ه
ال��وج��ود ه��ذا ال��ج��ائ��ش وب��ح��ره��ا م��ن��ق��ذ ب��ال ت��ه��وي س��ف��ي��ن��ة
ال��خ��دود ول��ث��م وال��ث��دي وال��ص��در ت��ح��ن��ان��ه��ا األم ح��رم��ت��ه ق��د
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س��ع��ي��د ب��ع��ي��ش ي��ح��ظ��ى ده��ره ف��ي ظ��ال��م أب ال��ب��ؤس ف��ي ي��ن��س��اه
ط��ري��د ش��ري��د ف��ي��ن��ا ك��أن��ه أه��ل��ه م��ن ي��ع��رف ال ي��ع��ي��ش
ال��ش��ه��ي��د ه��ذا ال��ق��ان��ون ي��ظ��ل��م أن ال��ن��ه��ى رج��ال ي��ا ع��ار وال��ل��ه
ال��ق��ي��ود ره��ي��ن ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي وج��ه��ه ش��اق��ه م��ن ي��ا ال��ع��دل

الشاعر قرب فوق اليانعة: النرجسة

ال��ش��اع��ر ق��ب��ر ف��وق ـ��ن��ع وت��ي��ـ ت��ن��م��و زه��رة ي��ا
ال��خ��اط��ر ح��س��ن م��ن��ه ب��ك ش��ب��ا غ��ذى إن غ��رو ال
ال��ب��اه��ر ال��ج��م��ال م��ن ر ك��ال��زه��و ي��ب��ع��ث ف��ال��ش��ع��ر
ال��ه��اج��ر؟ ال��ح��ب��ي��ب أرج ل��روح��ه ح��م��ل��ت ه��ال
ن��اف��ر ظ��ب��ي أل��ح��اظ ح��ي��ات��ه ص��ف��و ح��رم��ت��ه
ف��ات��ر؟ ل��ح��ظ ب��س��ه��ام ق��ل��ب��ه ت��رم��ي ف��ع��الم
ح��ف��ائ��ر ره��ي��ن أض��ح��ى ف��تً��ى م��ن ش��ع��ر ب��ي��ت ي��ا
ال��س��اح��ر ذاك ن��ف��ث��ات ال��ث��رى م��ن أخ��رج��ت��ه ق��د
ط��اه��ر ك��ري��م م��ل��ك م��ن ج��اءت��ه ق��ب��ل��ة ي��ا
ع��اث��ر ح��ظ ش��ه��ي��د ب ال��ت��را ف��ي ت��ؤان��س ن��زل��ت
زاه��ر ح��ب ش��ع��اع ر ال��ن��ه��ا ف��ي إخ��ال��ك إن��ي
ال��س��اه��ر ال��م��ح��ب ع��ي��ن ال��دج��ى ف��ي أن��ك وإخ��ال
زائ��ر ص��بٍّ ل��ق��دوم غ��ادة اب��ت��س��ام��ة أن��ت
ال��ن��اظ��ر ل��ع��ي��ن ـ��ش��ف��ه��ا ت��ك��ـ ال��ح��س��ن خ��ف��اي��ا ت��ح��وي

القلب

وال��ن��ع��م ل��ل��رزاي��ا ودل��ي��ًال أج��س��ام��ن��ا ف��ي ال��وج��دان م��وض��ع
اح��ت��ك��م ق��ل��ب ي��ا ال��م��ح��ب��وب وب��ك ال��ع��دا أس��ي��اف ف��ي��ك ت��ح��ك��م ل��م
ان��س��ج��م خ��ديَّ ف��وق دم��ع غ��ي��ر ال��ج��ف��ا ن��ي��ران ع��ن��ك ي��خ��ف��ف ل��م
ال��ش��م��م ه��ذا ع��ل��م��ت��ن��ي م��ن أن��ت إذ ال��ذل أب��ي��ت ق��د أن��ي غ��ي��ر
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∗∗∗
اْل��ت��ط��م ب��ال��ق��ل��ب ال��ي��أس ظ��الم م��ا إذا رب��ي ي��ا ب��ال��ق��ل��ب رح��م��ة

∗∗∗
واألل��م ال��ت��ص��اف��ي م��ي��دان أن��ت ال��ن��ه��ى ن��ب��ع ي��ا ال��ح��ب م��ق��ر ي��ا
ال��م��ن��ص��رم ال��غ��رام أس��رار ف��ي��ك ال��ه��وى ت��ذك��ار أق��الم ك��ت��ب��ت
خ��ض��م ب��ح��ر م��ن ال��ن��ي��ران ن��ال��ت م��ا غ��ي��ر ال��م��س��اوي م��ن��ك ت��ن��ل ل��م
ي��ت��م ال ح��ل��م ال��ن��اس وف��اء إذ خ��ائ��ن خ��ل��ي��ل ي��روِّع��ك ل��م

∗∗∗
وال��ح��ك��م خ��ص��م��ي أن��ت إذ ق��اس��يً��ا، ت��ك��ن ال وش��ق��ائ��ي س��ع��دي م��ن��ك

املوت شفا عىل شجرة

ي��ائ��س ص��بٍّ آم��ال ال��ث��رى ف��وق أوراق��ه��ا
ال��ع��اب��س ج��ب��ي��ن ـ��س��ب��ه ت��ح��ـ ال��زرع ب��ي��ن وال��س��اق
ال��ب��ائ��س ال��ف��ق��ي��ر ش��ب��ح ل��س��واده��ا وك��أن��ه��ا
م��ؤان��س خ��ي��ر وال��ط��ي��ر ط��ي��ره��ا م��ن م��ه��ج��ورة
دام��س ب��ل��ي��ل ِدم��ن ُوك��ن��ات��ه��ا ف��ك��أن��م��ا
ال��ه��ام��س ال��ح��ب��ي��ب ن��غ��م ح��ف��ي��ف��ه��ا وك��ان س��ك��ت��ت
ال��راج��س ال��س��ح��اب ـ��ج��رة ل��زم��ـ ت��ع��ب��أ ل��م ص��م��اء
غ��رائ��س ف��وق ن��اح ـ��ر ل��ط��ي��ـ ح��ن��ت وال ك��ال
ال��ف��ارس ال��ش��ج��اع ع��ي��ُن ج��َالل��ه��ا ت��ه��اب ك��ان��ت
ال��غ��ارس ي��م��ي��ن ـ��ل��ع��ه��ا وت��ق��ـ س��ت��ق��ط��ع��ه��ا وغ��ًدا

األكرب الهرم

األب��د خ��ي��اَل ال��رائ��ي ي��خ��ال��ه ال��ج��ل��د ك��ث��ي��ر ال��ح��ظ م��ن��ك��د
ال��ج��س��د ع��اري ال��م��ف��رق ��م م��ه��شَّ ق��وم��ه ف��ي ال��ن��ظ��رة م��س��دَّد
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ال��ك��م��د ح��ل��ي��ف ال��وج��ه م��ق��ط��ب ل��ك��ن��ه األش��ج��ان ت��ب��ك��ه ل��م
ُف��ق��د ق��دي��م م��ج��د ع��ن ي��ب��ح��ث ل��ه رس��وًال ال��ن��ي��َل أرس��ل ق��د
ال��َج��َل��د ت��ه��دُّ أه��واًال م��ص��ر ع��ن ب��ه ق��رأن��ا ت��اري��خ ك��ت��اب
ت��ق��د ن��اًرا ال��ق��ل��ب ف��ي وأوق��دت رش��ده إل��ى ال��اله��ي أع��ادت
ال��رََّش��د ش��ع��اع ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي ب��اب��ه م��ن ال��ن��اظ��ر وي��ج��ت��ل��ي
ال��ب��ل��د ه��ذا ع��ن��وان ك��أن��ه ب��ه إال تُ��ع��رف ال وم��ص��ر
رق��د: ف��ي��م��ن ي��ص��رخ ت��خ��ال��ه ل��ك��نَّ��م��ا أب��ك��م ل��س��ان��ه
وج��د س��ع��يً��ا األرض ف��ي م��ش��ى وم��ن ارت��ق��ى م��ا ال��ع��ال نَ��ي��ل ع��ن ن��ام «م��ن
أل��د» ع��دو ك��س��الن وك��ل ب��ه��ا ي��ع��ل��و ال��ه��م��ة وص��اح��ب

∗∗∗
ال��ع��دد ج��مُّ األرواح م��ن ج��ي��ش ص��ارًخ��ا أرج��ائ��ه ف��ي ي��ط��وف
ال��ع��م��د م��ت��ي��ن م��ج��ًدا ش��ي��دوا َم��ن وأن��ص��اره ف��رع��ون أرواح
ي��رد ال ض��ائ��ع م��ج��د وع��ز ب��ع��ده��م أب��ن��اؤه��م أض��اع��ه
ي��ج��د ��ن ع��مَّ ال��ح��ي��ل��ة ت��ع��زب ال م��ض��ى م��ج��ًدا ن��رج��ع ل��ي��ت��ن��ا ي��ا

∗∗∗
ص��ع��د ع��ل��ي��ه غ��رِّ ص��اع��د أو ه��اب��ط م��ن ال��زوَّار ت��دوس��ه
ي��س��ت��ب��د» م��ن ال��ق��ادر «ك��أن��م��ا م��ج��ده ون��س��وا اس��ت��ب��دوا ق��د
األم��د ب��ع��ي��د م��ج��د أخ��ا ك��ان ال��ذي ق��ب��ر ي��ك ل��م ك��أن��ه
س��ج��د ق��د ظ��ل��ه ف��ي م��ن س��ع��د ي��ا ي��س��ج��دوا أن ال��زوار ع��ل��ى ح��ق

∗∗∗
األس��د ه��ذا ال��ت��اري��خ ف��ع��م��دة خ��اش��ًع��ا ق��ف ال��ت��اري��خ دارس ي��ا
ت��ف��ت��ق��د م��ا األه��رام ف��ي وج��دت م��ض��ى ده��ر م��ج��د ع��ن ب��اح��ثً��ا ي��ا

الصامت البلبل

ال��رم��س ص��ف��ائ��ح ط��ي وغ��دوت ب��األم��س ال��ح��ي رب��ع ف��ارق��ت
ال��ي��أس م��خ��ال��ب ن��ه��ب وال��ق��ل��ب م��ع��ت��ك��ر وال��ل��ي��ل غ��ادرت��ن��ا
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ب��ال��رأس وال��ن��ح��س ال��ش��ق��ا خ��م��ر ل��ع��ب��ت وق��د وال��ه��ة وال��ن��ف��س
وال��ت��ع��س ال��ه��م ده��ر وج��اء م��س��ع��ده ك��ن��ت زم��ان م��ض��ى
ال��ك��أس ص��ب��اب��ة ج��رع��ت ح��ت��ى م��ك��ت��ئ��بً��ا ال��ح��زن ك��أس ف��ش��رب��ت
ال��ب��ؤس ظ��ل��م��ة ده��ًرا س��ك��ن��ت��ه ش��ج��ن ك��ل��ه ق��ل��بً��ا أن��رت
أن��س م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي م��ا وي��ح ي��ا وح��ش��ت��ه وأزل��ت آن��س��ت��ه
ال��درس ك��ال��م��رب��ع م��ت��ه��دًم��ا ج��زع م��ن ف��ب��ك��اك وه��ج��رت��ه
خ��رس ال��ث��رى ف��ي ق��وم أرواح ط��ربً��ا ال��ث��رى ف��ي ت��ش��ج��ي ع��ل��ك
ح��س م��ن ال��ج��س��م ف��ي ب��م��ا ت��ل��ه��و ب��ه��ج��ت��ه ال��ب��س��ت��ان ف��ي ك��ن��ت ق��د
ال��ن��ف��س ف��ي األش��ج��ان ت��ح��رك م��غ��ت��ب��ًط��ا ب��األل��ح��ان ت��ص��دح
ه��م��س وم��ن ج��ه��ر م��ن ق��ل��ت م��ا م��س��ت��م��ًع��ا ال��ك��ون إل��ي��ك ي��ص��غ��ي
واإلن��س ال��ج��ن ق��ل��وب ل��ه وج��ب��ت م��ا م��ن��ك ي��س��م��ع وال��ح��ب
وال��ب��أس ال��ج��ب��روت ذي ك��ال��م��ل��ك ب��دا ال��س��م��اء ك��ب��د ف��ي وال��ب��در
ال��ش��م��س دورَة تُ��وِق��ف ل��ك��ن��َت س��ائ��رة ال��ش��م��س س��م��ع��ت��ك ل��و

∗∗∗
ال��ح��س ف��اق��د أن��ك ط��ي��ر ي��ا م��ق��ت��ب��ل وال��ل��ي��ل راع��ن��ي ق��د
ال��ع��رس زي��ن��ة ي��ا ف��ارق��ت��ه وق��د ل��ألن��ام ع��رس ال��ح��ب
درس م��ن ال��ط��ي��ر م��م��ات ف��ي م��ا ك��ت��ب��وا ق��د ف��ي��ه س��ف��ر م��وت��ك

الشاعر نفس

ال��ورى ح��ب ف��ي وه��ام ل ال��خ��ي��ا ع��ش��ق ال��ذي ذا م��ن
ازدرى وب��ه��ا اش��ت��ك��ى ف��م��ا ك ال��ش��را ل��ه ال��زم��ان ن��ص��ب
م��ف��ك��را ال��ج��ب��ال ق��م��م ع��ل��ى ي��م��ش��ي ال��ذي ذا م��ن
ال��ث��رى ف��وق م��م��دًدا ش ال��وح��و غ��ار ف��ي وي��ن��ام
األخ��ض��را ال��ن��ب��ات ـ��ت��رش ي��ف��ـ وف��ي��ه ال��ف��ض��اء ف��ي أو
زم��ج��را ورع��ًدا ف��ي��ه ق��ارًص��ا ب��رًدا ي��خ��َش ل��م
ال��م��م��ط��را ��ح��اب وال��سَّ ع��ق ال��ص��وا ي��خ��َش ول��م ك��ال
أك��ب��را م��ل��ًك��ا وه��ب��ت��ه ال��ت��ي ال��ش��ع��ر ول��غ��ادة
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ت��ح��يَّ��را ال��وج��ود وم��ن ب��ه وم��ن ال��وج��ود ب��اع
م��س��ك��را ت��ن��اول وم��ا ـ��ه ف��أس��ك��رت��ـ ع��ان��ق��ت��ه ق��د
ي��ت��غ��ي��را أن ال��ح��ب ف��ي ي��رت��ض��ي ال ال��ذي ذا م��ن
واس��ت��ك��ب��را ال��ه��وى رف��ض ال��ه��وى ذل رأى وإذا
أخ��ض��را ل��ب��اًس��ا ل��ب��س��ت أن ي��وم ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��ش��ق
األص��غ��را ال��ك��ب��ي��ر ل��ث��م ك��م��ا ت��ل��ث��م��ه��ا وال��ش��م��س
ب��ال��ك��رى ي��ع��ث��ر وج��اء ـ��م، ال��ب��ه��ي��ـ ال��ل��ي��ل دن��ا وإذا
م��ت��ذك��را م��ف��ك��ًرا ـ��مَّ األَص��ـ ال��ص��خ��ر ي��ت��وس��د
ج��رى إذا ال��ف��ق��ي��ر دم��ع ه��ال��ه ق��د ال��ذي ذا م��ن
ال��ورى ب��ي��ن وال��وف��ا ن��ة األم��ا ي��ب��ك��ي ال��ذي ذا م��ن
وت��ش��ت��رى ت��ب��اع ن��ف��س ل��ه ل��ي��س��ت ال��ذي ه��ذا

الغضبان الشاعر

ال��ت��راِب ت��ح��ت أن��ام ودع��ون��ي ق��ب��ًرا األرض ب��اط��ن ف��ي ل��ي ه��ي��ئ��وا
وع��ذاب��ي ش��ق��وت��ي ال��ن��ور وم��ن ن��ف��س��ي راح��ة ال��ق��ب��ور ظ��الم ف��ي
ب��األوص��اب ال��م��م��ل��وء ق��ل��ب��ي ف��وق ش��ع��ري دي��وان ال��ت��راب ف��ي وادف��ن��وا
ال��ك��ت��اب ذاك ف��راق وع��زي��ز ج��ن��ان��ي اح��ت��واه م��ا م��ك��ن��ون ف��ي��ه
ش��ب��اب��ي ن��ور ال��ح��ي��اة ظ��الم ف��ي وأن��س��ى أم��وت ف��ه��ل ب��ع��ض��ي ه��و
اآلداب م��ن��اب��ع ش��ذاه��ا م��ن وح��س��ب��ي ال��زه��ور ف��وق��ه وان��ث��روا
ع��ذاب ح��س��ن ذوات ب��ش��ف��اه ق��ل��ب��ي ت��ذك��ر ال��ه��وى رس��ل ه��ي
ص��اب ك��أس ب��ع��ده م��ن ش��رب��ن��ا ق��د ول��ك��ن ال��ن��ع��ي��م م��ن��ه��ا رش��ف��ن��ا ق��د

∗∗∗
ص��ح��اب��ي ه��م م��ن أدران ح��ي��ات��ي م��ن ع��ن��ي ت��ذه��ب ال��غ��ب��راء أدي��م ف��ي
إي��اب��ي ال��م��م��ات ب��ع��د وإل��ي��ه��ا ص��غ��ي��ًرا م��ن��ه��ا خ��رج��ت أم��ي ه��ي
ال��رض��اب ح��ل��و ل��ث��م م��ن خ��ي��ر ه��ي ح��ن��ون أُمٍّ ت��راِب م��ن ق��ب��ل��ة
واألح��ب��اب األص��ح��اب ع��ن��اق م��ن أول��ى ال��ت��رب ف��ي األح��ج��ار وع��ن��اق

∗∗∗
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اك��ت��ئ��اب م��س��اء أرس��ل��ت��ه��ا ي��وم ع��ن��دي ي��ت��ل��وه ال��دم��وع ف��ج��ر إن
ال��م��ص��اب؟! ره��ن وه��و ي��ت��ل��وه ك��ي��ف ص��ب��ح ل��م��ث��ل��َي ف��ج��ره��ا ت��ال م��ا
ع��ت��اب��ي ق��ب��ًال وض��اع ص��ح��اب��ي ف��ي رج��ائ��ي م��ن��ه وض��اع ن��ص��ح��ي ض��اع
ب��ال��ت��رح��اب ي��ل��ق��اك وخ��داع غ��در ك��ل ص��دره ف��ي خ��لٍّ رب
االرت��ي��اب ل��ظ��ى ال��ري��ا ظ��الم ف��ي ي��رن��و وه��و ع��ي��ن��ه م��ن ي��ت��ب��دَّى
ال��س��راب ل��م��ع ال��ظ��م��آن ي��ن��ي��ل م��ا إال ال��ع��ي��ش ف��ي ال��وف��ي ي��ن��ي��ل ال
ال��ث��ي��اب ب��ي��اُض ق��ل��ب��ه أس��ود خ��ئ��ون ص��دي��ق م��ن ي��غ��رن��ك ال

∗∗∗
األص��ح��اب ف��ي األق��دار ع��ان��دت��ه ح��ر أول ول��س��ت ص��ح��اب��ي ي��ا
ص��واب��ي ف��ي��ك��م ض��اع إن ف��اع��ذرون��ي أم��ي��ن ق��ل��ب أس��رار ج��ه��ل��ت��م ق��د

اآلفل النجم
ورف��ات ال��ح��ص��ا م��ن ف��رش ف��وق ال��وف��اة ي��وم ال��ت��رب ف��ي دف��ن��وه��ا
ال��ح��ج��رات ف��ي ال��ظ��الم وص��وت ت ال��م��و وح��ش��ة س��وى ل��ه��ا أن��ي��س ال
ال��ظ��ل��م��ات ف��ي األرواح ون��وح ن ي��ف��ي��ق��و ال ه��م��د م��ن وب��ق��اي��ا
ب��ال��ح��س��رات ي��ف��ي��ض وأن��ي��ن ح��ي��رى ال��ق��ب��ر ع��ل��ى ت��ج��ري ودم��وع
ال��م��م��ات ره��ن ال��س��ك��ون ب��دار ـ��لَّ وال��دَّ ال��م��ح��اس��ن آي��ة ت��رك��وا
ب��ال��ق��ب��الت ال��ش��ف��اه ل��م��س ب��ع��د غ��ض وه��و ج��س��م��ه��ا ال��ت��رب ي��ل��م��س
ال��ن��ظ��رات ب��أج��م��ل ت��الق��ت ـ��س وب��األم��ـ ال��ظ��الم ع��ي��ن��ه��ا وت��رى
ال��ل��ف��ت��ات ج��م��ة وال��ب��ع��د ـ��دة ال��وح��ـ م��ن ارت��ي��اع ف��ي ال��ق��ب��ر ف��ي أه��ي
وع��ظ��ات وخ��ش��ع��ة ج��الل م��ن ده��اه��ا م��ا ه��ول��ه م��ن ده��اه��ا أم
ال��ع��ب��رات آلل��ئ م��ن أرض��ه روَّت ظ��م��آن وال��ق��ب��ر ت��راه��ا أم
ال��س��ب��ات ل��ذي��ذ ج��س��م��ه��ا وه��ب��ت أم��ا األرض م��ن الق��ت ت��راه��ا أم
ال��ح��ف��رات؟! ف��ي ال��ورود ت��ح��ي��ا ك��ي��ف ت��ف��ن��ى س��وف وردة ال��ق��ب��ر ف��ي ه��ي
ح��م��اة ب��غ��ي��ر ال��ث��رى أه��ل ب��ي��ن ب��ع��ي��د ع��ن��ه��ا وال��ه��ن��اء غ��دت ق��د
ال��ح��ي��اة وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ا س��ت��ره ظ��ل��وم وال��م��م��ات ال��م��وت أس��دل
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النفس ظالم

غ��در ال��ع��ي��ش إن خ��ط��اك ـ��ق ال��ط��ري��ـ ف��ي وس��دد أس��رع
ب��ر ال��ن��اس ب��ي��ن ل��ي��س إذ ي��ائ��س ف��إن��ي أس��رع
ص��ب��ر ل��دي ف��ل��ي��س ت��رح��م وال روح��ي وخ��ذ أس��رع
م��ر وال��ل��ه إن��ه ب��ي ش��ب��ا ت��رح��م ال م��وت ي��ا
ع��م��ر؟ األح��زان م��ن أم د ف��ؤا ل��ي ال��م��ص��ائ��ب أم��ن
ي��س��ر؟ ش��يء ب��ه��ا وم��ا ة ال��ح��ي��ا م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا
ت��م��ر أش��ب��اح وال��ن��اس ل��م��س��رح ال��ح��ي��اة إن
وش��ر ل��ؤم ع��ن��وان��ه��ا ص��ف��ح��ة ع��ن��دي وال��ع��ي��ش
ال��م��ف��ر؟ أي��ن … ل��ل��ش��ق��ا ع��ب ل��ل��م��ت��ا ال��ش��دائ��د ف��م��ن

الذكرى

ال��ع��ل��م ج��ان��ب ه��زت ك��ال��ري��ح رق��دت��ه ب��ع��د ق��ل��ب��ي ت��ه��ز
ال��ظ��ل��م ح��ال��ك ي��ط��رق ك��ال��ف��ج��ر ج��وان��ب��ه ف��ي ال��ه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي
ال��ه��م��م رواق��د ف��ي��ه ف��ت��ث��ي��ر ش��ررا ن��اره��ا م��ن ب��ه ت��رم��ي
وال��س��ق��م ال��ه��ج��ر رن��ي��ن ق��ل��ب��ي ط��رق��ت أن ي��وم م��ن��ه��ا وس��م��ع��ت
أل��م م��ن ال��ص��بِّ ق��ل��ب ي��ح��وي��ه ب��م��ا ي��ف��ي��ض ن��ب��ع ف��ك��أن��ه��ا

∗∗∗
ِن��ع��م وم��ن ب��ؤس م��ن ع��ي��ن��اَي ش��ه��دت م��ا م��اض��يَّ م��ن وت��ع��ي��د
ع��دم م��ن ت��ح��ي��ي��ه ف��ك��أن��ه��ا ظ��ل��م��ت��ه ب��ع��د م��ن وت��ض��ي��ئ��ه
ال��ع��رم ��يِّ��ب ال��صَّ ل��ق��ط��ر ظ��م��أى م��ج��دب��ة ص��ح��راء وك��أن��ه
ال��ش��ي��م س��ل��س��ال��ه م��ن ب��ال��ج��ود ت��غ��م��ده��ا ن��ه��ر وك��أن��ه��ا
ال��ع��دم زه��رة ل��ن��ف��س��ي م��ن��ه��ا ان��ب��ث��ق��ت ق��د ال��م��اض��ي ج��ن��ة أو

واليوم أمس

أم��ل م��ن ل��ي ك��ان م��ا ح��ام��ًال وان��ق��ض��ى ت��ولَّ��ى األن��س زم��ن
ال��ع��س��ل ب��ع��د ال��ص��اب ف��ش��رب��ن��ا غ��ي��ره وواف��ى ك��ال��س��ه��م م��رَّ
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ال��ب��ل��ب��ل ن��واُح ال��ص��بَّ ه��ي��ج م��ث��ل��م��ا ق��ل��ب��ي ذك��راه ه��ي��ج��ت
ال��ق��ب��ل ت��ل��ك ن��ار أش��ع��ل��ت��ه ال��ذي ب��ال��وج��د أش��ع��ر أزل ل��م
م��ه��ل ف��ي ب��ن��ا ي��م��ش��ي ل��ي��ت��ه ع��اج��ًال ي��م��ض��ي ن��ه��واه م��ا ك��ل
ل��ألزل س��ن��ة ف��ي��ن��ا ت��ل��ك ش��ك��ل��ه ع��ن ح��ائ��ل ش��يء ك��ل

∗∗∗
أم��ت��ث��ل ل��م ال��ده��ر ل��ف��ع��ال إن��ن��ي ه��ن��ائ��ي ال��ده��ر س��ل��ب
ش��غ��ل ف��ي غ��ي��ه��م ع��ن أن��ن��ي ج��ه��ل��وا ق��د إذ اإلخ��وان ع��ق��ن��ي
ع��ذل أو م��ن��ه��م ع��ذر ب��ي��ن وده��م أرج��و ال��ع��م��ر أأق��ض��ي
ال��ط��ل��ل ع��رص��ات ف��ي ن��ائ��ح ص��ادح ط��ي��ر ال��ن��اس ب��ي��ن أن��ا
ال��ك��ل��ل وق��ت ال��ذئ��ب وث��ب��ات ت��غ��ض��ب��ه ال ال��ل��ي��ث ذاك أن��ا

∗∗∗
األم��ل؟! ب��ن��ور ف��ي��ه��ا أل��ت��ق��ي س��اع��ة م��ن أم��ا دن��ي��ا ي��ا إي��ه
ال��م��ن��ه��م��ل دم��ع��ي م��ن خ��ط��ه��ا ص��ح��ًف��ا ح��ي��ات��ي ال��ت��ع��س أودع
ب��ال��رج��ل؟ أك��ن ل��م ف��ي��ه��م أن��ا أم األوه��ام ه��م ال��دن��ي��ا أب��ن��و
ي��ت��ص��ل ل��م ب��ع��د وب��م��ث��ل��ي م��ت��ص��ل ب��ه��م ال��س��ع��د ه��اك��م
األج��ل ان��ق��ض��اء ي��وم ن��ص��ب وم��ن ك��د م��ن اإلن��س��ان راح��ة

أقبل الليل

اآلالم؟ م��ل��ؤه��ا ع��ي��ن أت��ن��ام ح��رام وال��م��ن��ام أق��ب��ل ال��ل��ي��ل
ظ��الم ال��ب��ئ��ي��س ع��ي��ن ف��ي وال��ن��ور رج��ائ��ه��ا ن��ور ال��ع��ي��ن ت��س��ت��ب��ي��ن ال
ض��رام ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه��ا ن��ار وي��ث��ي��ره��ا األس��ى ي��روِّع��ه��ا روح
إب��رام وال ن��ق��ض ال ل��ل��ده��ر م��ش��ي��ئ��ة وت��ل��ك رائ��ده��ا ال��ي��أس
واألوه��ام األوج��اع ط��ي��ه��ا ف��ي م��ه��راق��ة ع��ب��رة إال ال��ع��ي��ش م��ا
األح��الم ال��ورى ب��ي��ن ودواؤه ف��ري��س��ة ال��ن��ف��وس ل��ه ال��ح��ي��اة داء
ل��م��ام ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة الب��ن وم��زاره ك��اذب ب��رق وال��س��ع��د
أن��ع��ام إن��ن��ا ب��س��ع��د. ن��ح��ظ��ى ع��لَّ��ن��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ك��ت��م��ن��ا إن��ا
االس��ت��س��الم ي��ه��دي��ه م��ن س��ع��د ي��ا ف��ؤاده ي��س��ت��ق��ر ال م��ن ب��ؤس ي��ا
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أي��ت��ام! ألن��ن��ا ال��وج��ود ن��ب��ك��ي ول��ي��ت��ن��ا ل��ل��وج��ود ون��ض��ح��ك ن��ل��ه��و
األرح��ام ت��ق��ط��ع وف��ي��ه غ��در ف��ع��ي��ش��ن��ا ك��ال��ذئ��اب إال ن��ح��ن م��ا
واإلق��س��ام اإلغ��راء وس��الح��ه ص��دي��ق��ه ب��ع��رض ي��ل��ه��و ام��رئ ك��ل
إي��الم ال��ف��ت��ى ن��ص��ح ف��ك��أن��م��ا ع��دوه ف��أن��ت أًخ��ا ن��ص��ح��ت وإذا
دع��ام ول��ل��وج��ود ال��ه��ن��اء س��ر ك��أن��ه ال��ن��ف��وس س��ل��ط��ان وال��ش��ر

∗∗∗
أس��ق��ام ح��ي��ات��ه ال��ف��ؤاد ن��ض��و أًس��ى أخ��ي خ��اط��رات إال ت��ل��ك م��ا
س��الم ب��ص��ف��ح��ت��ي��ه ل��ي��س وال��ن��ج��م ن��ج��م��ه ي��رق��ب ال��ل��ي��ل س��واد ي��ق��ض��ي
ت��ق��ام ال��ف��ؤاد ف��ي ح��ربً��ا ل��ل��ن��اس ي��ش��ت��ك��ي م��م��ن ف��ل��ي��س ال��ه��م��وم أل��ف
األي��ام دام��ت م��ا ج��وف��ه ف��ي األس��ى ك��م��ن ال��ذي ال��ط��ود ذل��ك ه��و

أقبل الصبح

ت��وارى وال��ظ��الم أق��ب��ل ف��ال��ص��ب��ح األش��ع��ارا وان��ظ��م س��ب��ات��ك م��ن ق��م
األف��ك��ارا وح��ي��ر ال��ع��ق��ول س��ل��ب ق��ادر وح��ي ال��ش��م��س ش��ع��اع م��ن ل��ك
س��ك��ارى ذاه��ل��ي��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��ش��ق��وا األل��ى ت��رك ص��وت��ه إال أن��ت م��ا
األزه��ارا وت��داع��ب آي��ات��ه م��رت��ًال ال��وج��ود ف��ن��ن ع��ل��ى ت��ش��دوا
ق��رارا ال��ق��ل��وب ب��ي��ن ل��ه��ا وج��دت أل��ف��ة ص��وت��ك وب��ي��ن ال��ق��ل��وب ب��ي��ن
ن��ه��ارا ال��ب��ائ��س��ي��ن ظ��الم ج��ع��ل��ت رح��م��ة ص��وت��ك ن��ب��رات م��ن ف��ك��أن
أن��ه��ارا دم��ع��ه��م م��ن ج��رى س��ي��ل ل��ب��ؤس��ه��م وك��ان م��آق��ي��ه��م ��ت ج��فَّ
وط��ارا ال��ب��ائ��س��ي��ن ق��ل��وب أب��ك��ى ن��ائ��ح ط��ي��ر ال��ن��اس ب��ي��ن ف��ال��ب��ؤس

∗∗∗
ع��ذارا خ��ل��ع��ت وال ال��ش��ف��اه خ��م��ر ب��م��ح��ت��ٍس ول��س��ت ط��رب م��ن ت��ه��ت��ز
ف��رارا ي��ري��د ال ل��وح��ي��ك ط��وًع��ا ق��ي��اده ال��زم��ان أل��ق��ى ف��ك��أن��م��ا
أن��وارا ت��زي��ده ال��ص��ب��اح ث��غ��ر ف��ي األش��ع��ار ق��ب��ل��ة إال ت��ل��ك م��ا
واألش��ج��ارا! ال��ط��ي��ر ل��ل��ن��اظ��ري��ن ض��وءه��ا غ��ازل ال��ش��م��س در ل��ل��ه
ن��ض��ارا س��ال وال��ن��ه��ر ع��س��ج��د م��ن س��ب��ي��ك��ة ال��وه��اد م��ع ال��ج��ب��ال ك��س��ت
األس��رارا ت��ك��ش��ف ال��ط��ب��ي��ع��ة وع��ن ه��م��وم��ه ع��ق��د ت��ح��ل ال��ف��ؤاد ف��ع��ن
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األوت��ارا ي��ح��رك ال��وص��ال أم��ل ن��وره��ا م��ن ه��ائ��م ق��ل��ب ك��ل ف��ي
ح��ي��ارى ال��ب��ح��ار أم��واج وت��رك��ت ض��ح��وك��ة ال��ح��ق��ول غ��ادرت ش��م��س ي��ا
األع��ذارا ت��ب��س��ط وق��ام��ت ع��ن��ه��ا رض��اءه ت��س��ت��رد ل��ن��ورك رق��ص��ت
األط��ي��ارا ي��ج��اوب ال��ن��س��ي��م ف��ي��ه ف��ان��ب��رى ث��وب��ك ال��غ��اب ف��وق أل��ق��ي��ت
وق��ارا ال��وق��ور وازداد ل��ل��ش��م��س م��ت��ب��س��ًم��ا ل��ش��دوه��ا ال��م��ح��ب ط��رب

∗∗∗
األق��دارا وص��اح��ب ال��ه��م��وم وان��َس ح��س��ن��ات��ه م��ع��دًدا ال��ص��ب��اح ح��ي
ش��ع��ارا ال��زه��ور ت��خ��ذ ق��د ت��ل��ف��ي��ه ب��ه ف��ق��ف ال��غ��دي��ر ع��ل��ى م��ررت وإذا
ال��ق��ه��ارا ال��واح��د ه��ن��اك واذك��ر خ��اش��ًع��ا ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة وه��ل��ل ف��ارك��ع

الليل سلطان

رح��ي��م س��ل��ط��انً��ا م��ن��ك أن��اج��ي ل��ي��ل ي��ا أن��ا

∗∗∗
ال��ه��م��وم أم��واج ف��وق األم��ان��ي ج��س��ر ب��ن��ى م��ن
ال��ح��م��ي��م ال��خ��ل خ��م��رة ودي ك��اس م��ن واح��ت��س��ى
األل��ي��م ال��ذك��ر ه��اج��ن��ي م��ا إذا ال��ن��ار ي��ط��ف��ئ
ال��ق��دي��م ال��ش��وق ق��س��وة ت��ن��ف��ي ال��رح��م��ة ي��رس��ل
م��ق��ي��م ال��ود وع��ل��ى ك��ري��م ال��وع��د ص��ادق
ن��دي��م وألف��ك��اري أم��ي��ن خ��ل ل��ي ه��و

∗∗∗
خ��ص��وم ال��ن��اس ول��ي وح��ي��د ال��دن��ي��ا ف��ي أن��ا
ي��دوم ال غ��در ب��رق أم��ر ج��د إن راق��ه��م
ال��ن��ع��ي��م ف��ي��ه ورأوا ن��اًرا ال��غ��در ورأي��ت
ال��رس��وم م��ن��ه وان��م��ح��ت ودي ب��ن��ي��ان ه��دم��وا
رءوم أم ل��ي ه��و ب��رٌّ ال��ل��ي��ل وم��ل��ي��ك
ن��دي��م وألف��ك��اري أم��ي��ن خ��ل ل��ي ه��و
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∗∗∗
س��ل��ي��م ال��ق��ل��ب ط��اه��ر ص��ح��ب��ي أدران م��ن أن��ا
ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل دن��ا إن ت��ت��رى ال��ل��ذات أج��د
ال��ن��ج��وم ه��االت ب��ي��ن ط��روبً��ا وح��ي��ي ف��أرى
ي��روم م��ا أدري ل��س��ت وإن��ي ش��ع��ري م��ن��ش��ًدا
ال��ن��س��ي��م خ��م��ر ف��م��ي م��ن ي��دن��ي ال��ل��ي��ل وم��ل��ي��ك
ن��دي��م وألف��ك��اري أم��ي��ن خ��ل ل��ي ه��و

∗∗∗
أث��ي��م غ��دار ك��ل إال ال��ص��ب��ح ف��ي أرى ال
ال��ع��م��ي��م ال��خ��ي��ر ي��ح��م��ل س��ع��دي ال��ل��ي��ل ف��ي وأرى
األدي��م ص��اف��ي ن��اص��ع ن��ق��ي ع��ي��ن��ي ف��ي ه��و
ال��ي��ت��ي��م ك��ن��ت أن ب��ع��د ك��ث��ي��ر ص��ح��ب��ي وب��ه
رم��ي��م م��ن��ي غ��دا م��ا ي��ح��ي��ي ال��ل��ي��ل وم��ل��ي��ك
ن��دي��م وألف��ك��اري أم��ي��ن خ��ل ل��ي ه��و

∗∗∗
رح��ي��م س��ل��ط��انً��ا م��ن��ك أن��اج��ي ل��ي��ل ي��ا أن��ا

بمرص عيل ملحمد األول: الفجر

آب��ائ��ي م��ه��ب��ط ال��دار خ��ل��ت رأي��ت��ك إذا ل��ك��ن��ن��ي ال��دار ب��ه��ذي غ��ري��ب
ال��رائ��ي أع��ي��ن ف��ي ش��ئ��ت م��ا ج��ح��اف��ل��ه ت��رددت وال��ظ��الم ل��ع��ي��ن��ي ت��ل��وح
ال��داء خ��م��رة ن��ف��س��ه��م ت��ل��ه��ي ال��م��ج��د ع��ن ن��وَّم وال��ن��اس ال��ع��زم م��ن��ي ف��ي��ش��ت��د
أح��ش��ائ��ي غ��ل��ة ف��ارِو ظ��م��أى ل��ن��ورك أن��ه��ا ع��ص��ي��رك م��ن ن��ف��س��ي إرادة
ب��إي��م��اء س��ن��اك م��ن رج��ائ��ي ت��ع��ي��د واق��ًف��ا إخ��ال��ك ص��ب��ري خ��ان��ن��ي إذا
آرائ��ي م��ن��اب��ت ف��ي ط��ري��ق��ي ت��ن��ي��ر ش��ع��ل��ة م��ن��ك وب��ي ل��ل��ج��ل��ى ف��أرج��ع
أع��دائ��ي ب��دد ال��ب��أس إال األه��ل م��ن ل��ي ف��ل��ي��س ه��م��ام ول��ك��ن��ي ي��ت��ي��م
وإم��س��ائ��ي ه��م��م��ت إن ص��ب��ح��ي ف��س��ي��ان ق��دره ال��م��خ��اط��ر ت��ع��ل��ي ب��م��ن ش��غ��وف
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ن��ع��م��ائ��ي م��ص��در ال��ع��ل��م إن ال��ع��ل��م ع��ن ب��م��ح��ج��م ف��ل��س��ت أم��يٍّ��ا ك��ن��ت ل��ئ��ن
ب��ص��م��اء ال��ن��داء ي��وم أذن��ي وم��ا س��اع��ة ك��ل ف��ي ال��م��ج��د ل��ص��وت أص��ي��خ
ب��أن��واء ت��ف��ي��ض ري��ح ه��زه��ا إذا س��ح��اب��ة ل��ل��ع��ي��ون ك��أن��ي وق��ف��ت
دأم��اء أم��واج ال��ع��زم وذاك غ��ري��ق ك��أن��ه م��ن��ي ال��ع��زم أم��ام ف��ده��ري
أن��ب��ائ��ي م��ع��ج��ز األرض أه��ل وي��ق��رأ وق��ائ��ع��ي ال��ح��ي��اة س��ف��ر ف��ي س��ت��ك��ت��ب
م��ع��ط��اء ال��ح��ق م��ه��ض��وم��ة أم��ة ع��ل��ى خ��ي��ره ف��اض ال��ذي ال��ن��ي��ل أي��ه��ا أال
س��رائ��ي ل��م��ن��ب��ع ت��ه��دي��ن��ي ال��ج��د م��ن ص��ورة ن��ف��س��ي م��رآة ي��ا ف��ي��ك أرى
ع��ل��ي��ائ��ي س��ر أح��ش��ائ��ه وف��ي ن��دائ��ي م��ل��ب��يً��ا إل��يَّ ت��رن��و ه��رًم��ا وي��ا
ال��رائ��ي ي��س��ت��ف��ل��ت ب��ات ح��ت��ى ن��واص��ي��ه ت��ج��س��م��ت ع��زم��ي م��ث��ل إال ه��و وم��ا
أض��وائ��ي م��ن��ارة ل��ي��ل دن��ا إن ل��ه خ��ال��د م��ص��ر ف��ي األي��ام م��دى ك��الن��ا
ال��ن��ائ��ي ال��ف��ت��ى ول��س��ت م��ص��ر ف��ي أن��ا ف��ه��ا ن��ائ��يً��ا م��ص��ر ع��ن ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ل��ق��د
إرض��ائ��ي ي��ح��اول ج��ذالنً��ا وي��ه��ت��ز ض��اح��ًك��ا ال��ن��ي��ل ب��ه ي��ج��ري ب��ل��ًدا ف��ي��ا
إم��ض��ائ��ي ب��وات��ر ع��زم��ي م��ن وه��ش��م ح��روب��ه ن��ف��س��ي ال��م��ق��دور ن��اص��ب ل��ئ��ن
ل��ألواء ي��س��ت��ك��ي��ن م��م��ن أن��ا وال أن��ف��ه ال��ده��ر ي��رغ��م م��م��ن أن��ا ف��م��ا
ص��ح��راء ك��ل ف��ي األرض ظ��ه��ر وي��خ��ص��ب م��م��ات��ه ب��ع��د ال��زرع م��ن��ك س��ي��خ��ض��ل
إي��ف��ائ��ي م��ص��ر ي��ا ع��ي��ن��اك ت��رى وس��وف م��ث��ل��ه ال��ع��ي��ن ت��َر ل��م م��ج��ًدا وع��دت��ك

النهاية

عىل فعزمت الهزيمة وخافت أوكتافيوس، يحارب ألنطونيوس تنظر كليوبرتا وقفت
نفسه وطعن فبكى بموتها، تخربه ألنطونيوس فأرسلت وحيدة تموت أن وهالها االنتحار،
قبل وماتت للثعبان، نفسها أسلمت انتحاره خرب وافاها فلما غرامه، شهيد ومات بخنجره

أوكتاف. يأرسها أن

ظ��ل��م��وا وق��دم��ا ال��ده��ر ظ��ل��م ب��األل��ى رف��ًق��ا ال��ن��ف��س ظ��الم ي��ا
ت��ب��ت��س��م ل��ه��م ال��دن��ي��ا ك��ان��ت وق��د ال��ه��م س��اح��ة ف��ي رق��دوا
أن��ج��م ف��ي��ه��ا ق��ب��ل م��ن ل��ه��م ل��م��ع��ت س��م��اء ال��ده��ر ط��وى ق��د
ف��دم خ��م��ور ال��دن��ي��ا وك��ذا دم ال��ك��أس ف��ف��ي ال��خ��م��ر ج��ف��ت
ت��زدح��م س��ع��ده��م ع��ن ص��ور ل��ه��م الح��ت وق��د ال��ط��رف ت��ك��س��وا
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ن��دم ي��وًم��ا ي��ن��ف��ع ال ح��ي��ث أي��دي��ه��م ج��ن��ت ع��م��ا ن��دم��وا
ال��ض��ي��غ��م ي��ض��ام أن وح��رام ي��ائ��ًس��ا ي��ب��ك��ي ك��ال��ل��ي��ث ف��ه��م��و
ي��رح��م ال م��ن ق��ل��ب ي��ت��ول��ى ن��اط��ق ل��س��ان ال��دم��ع إن��م��ا
ال��م��ب��رم ال��ق��ض��اء ف��ي��ه ق��اط��ع ح��ده س��ي��ف ال��ده��ر أن غ��ي��ر

∗∗∗
ت��ظ��ل��م ق��دي��ًم��ا ف��ي��ه وق��ف��ت وق��د ال��ق��ص��ر س��اح��ة ف��ي وق��ف��ت
ي��رت��ط��م رأس��ه��ا ف��ي واألس��ى دًم��ا ال��خ��د ع��ل��ى ال��دم��ع ت��رس��ل
م��رزم غ��م��ام ال��س��ع��د ح��ج��ب وق��د ال��س��ع��د ي��وم��ه��ا ف��ي ت��رى ال
أق��ت��م س��واد م��ن��ه ه��ال��ه��ا ض��اح��ًك��ا أت��اه��ا ال��ص��ب��ح ف��إذا
ت��ض��رم ن��اًرا ال��زه��ر ف��ي وج��دت م��ب��ت��س��ًم��ا رن��ا ال��زه��ر وإذا
أب��ك��م أص��م ال��ج��ي��ش ف��ي ل��ي��س رب��ه ي��ل��ب��ي ال��ج��ي��ش ت��س��م��ع
ي��ك��رم ح��م��اه��ا ف��ي ل��ب��الد ف��ًدى ال��روح ي��رى م��غ��وار ك��ل
أق��س��م��وا ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��ص��ر وع��ل��ى ل��ل��وغ��ى ه��ب��وا األع��داء وت��رى
ي��ق��ت��ح��م ل��ل��ردى م��ن ق��اده��ا م��زب��د ك��ب��ح��ر م��اج��ت زم��ر
ال��م��ق��دم ال��ج��ريء ال��م��وت ي��ره��ب وه��ل ال��م��وت ي��ره��ب ال أس��د
م��ن��ت��ق��م ث��ائ��ر ح��ي ك��ل ب��ه م��ي��دان األرض ف��ك��أن
األل��م م��ن��ه ي��ق��ط��ر ص��ارم س��وى ال��خ��وف وم��ا ال��ع��ق��ب��ى خ��اف��ت
ال��ك��ل��م ع��ن��ه غ��اب ق��د ش��ب��ًح��ا غ��دت واألس��ر ال��ن��ص��ر ب��ي��ن ه��ي
ي��س��ل��م ال أظ��ف��اره م��ن ف��ه��و ه��ال��ًع��ا ق��ل��بً��ا ل��ل��ش��ك أس��ل��م��ت
ي��خ��ت��ت��م ب��ال��ردى ع��ي��ش ك��ل إذ ه��اب��ت��ه وم��ا ال��م��وت ن��ادت

∗∗∗
ال��م��غ��رم وم��ات ال��ح��ب ف��ان��ق��ض��ى م��غ��رًم��ا ص��بٍّ��ا أن��ط��ن��ي��وس ك��ان
وال��ت��ه��م ب��ه ي��ل��ه��و واألس��ى ت��س��ت��ه��دف��ه واآلالم م��ات
ي��ن��دم وط��وًرا ط��وًرا ن��اق��ًم��ا م��ن��ت��ح��ًرا ال��ح��ش��ا م��ك��ل��وم م��ات
ال��دم ي��ع��ل��وه ل��ل��ي��أس ش��ب��ح أح��ش��ائ��ه ف��ي وال��خ��ن��ج��ر ه��و
ال��ك��رم إل��ي��ه��ا ي��س��ع��ى ح��ي��ة ف��ارق��ه��ا ال��ت��ي ن��ع��ي ج��اءه
ي��ن��ع��م ح��ي وال��ص��ب م��وت��ه��ا ه��ال��ه��ا ول��ك��ن م��ات��ت ت��ك��ن ل��م
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ال��ن��دم م��ن��ه ال��ق��ل��ب ي��ع��ض ل��م أوط��ان��ه ل��ه��ا ض��ح��ى م��ن أي��ن
ال��م��ج��رم األث��ي��م ذاك ع��ه��ده س��وى ي��رع��ى ال ل��ل��ح��ب ص��ائ��ًخ��ا
ي��ن��ه��دم ال ال��ح��ق رك��ن أن ن��اس��يً��ا ا م��س��ت��ب��دٍّ روم��ا خ��ان

∗∗∗
ت��ع��ت��ص��م ب��ه ك��ان��ت م��ن م��ات وق��د ال��ح��س��ن رب��ة ت��ح��ي��ا ك��ي��ف
وي��ح��ه��م ي��ا ل��ل��غ��در م��ث��ًال ن��ك��ب��ت��ه��ا ف��ي األع��وان ع��ق��ه��ا
ه��م ال��دن��ي��ا م��ات��ت إن ف��ه��م ص��ادق وف��يٌّ ال��ن��اس ف��ي ل��ي��س
أم��م وزال��ت آم��ال ع��ن��ك ان��ق��ض��ت ال��ي��وم ك��ل��ي��وب��ط��رة إي��ه
م��ظ��ل��م م��خ��ي��ف ال��ع��ي��ن ف��ي وه��و زائ��ل خ��ي��ال ال��ق��ص��ر ف��ي أن��ت
أرق��م إل��ي��ه��ا ي��رن��و ح��ي��ة ج��ائ��ًع��ا ي��رن��و واألرق��م أن��ت
ي��س��ت��رح��م ل��ه ال��ل��ي��ث ي��س��ج��د م��ا ح��س��ن��ك ف��ي أن ت��ظ��ن��ي ال
م��غ��ن��م وم��ص��ر ال��ن��ي��ل ول��ه ق��ادر ج��ريء أوك��ت��اف إن
ي��ن��ع��دم ال ال��ط��ه��ر وج��م��ال ذاه��ب م��اٍض ال��ع��ه��ر وج��م��ال
ع��دم م��ن��ا ال��ح��ي وخ��ت��ام ع��دم م��ن��ا ال��ح��ي واب��ت��داء

فرعونمرص خوفو

صدى الساعات بمرور شاعر غري وأنا أسأل
أصواتهم. رنني من له تبقى عما القديم مآويهم

هوجو

ال��ي��د ق��ب��ض��ة ف��ي األرواح ل��ك ودان��ت م��ع��ت��د ن��ظ��رة األك��وان إل��ى ن��ظ��رت
ال��غ��د ف��ي س��ي��ن��ف��ذ م��ا ت��دري ك��أن��ك وح��ك��م��ه ال��ق��ض��اء ب��أس��رار ه��زئ��ت
م��س��ود ك��ل ف��رع��ون ي��ا وي��خ��ش��اك ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ج��ي��وش ق��واد ت��ط��ي��ع��ك
��د ِب��ُس��جَّ ق��ب��ُل األرواح ك��ان��ت وم��ا ��ًدا ُس��جَّ ح��ول��ك واألرواح ك��أن��ك
ال��م��ت��ج��ل��د ال��ص��اب��ر ق��ل��ب وت��خ��ل��ع ال��ورى ف��ي ال��روع ت��رس��ل ال��م��ن��اي��ا رس��ول
ال��م��ت��ع��ب��د ال��ن��اس��ك ف��ؤاد ي��ض��ل ح��ال��ًك��ا أس��ود ال��ص��ب��ح ص��ار ش��ئ��ت إذا
م��ه��ت��د ك��ل أن��واره ع��ل��ى ي��س��ي��ر ن��اص��ًع��ا أب��ي��ض ال��ل��ي��ل ص��ار ش��ئ��ت وإن
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س��ي��د أك��ب��ر ال��ع��ب��د ي��غ��دو ش��ئ��ت وإن ع��ب��ده��م ال��ق��وم س��ي��د ي��غ��دو ش��ئ��ت وإن
ال��م��ت��وق��د األس��ود رأس ورأس��ك س��ره ك��ن��ه ف��ي ال��ع��ق��ل ح��ار وق��ل��ب��ك
ي��ع��ت��دي ال��ن��اس ع��ل��ى ج��رم ذو ال��ن��اس م��ن ه��اج��ه ف��رع��ون ص��وت إال ال��رع��د وم��ا
أس��ود أق��ت��م األه��وال م��ن ب��ل��ي��ل أوم��ض��ت م��ن��ه ن��ظ��رة إال ال��ب��رق وم��ا
وت��غ��ت��دي ط��وًرا ال��ص��ح��راء ع��ل��ى ت��روح زف��ي��ره م��ن زف��رة إال ال��ري��ح وم��ا
ال��ت��وع��د ي��وم ع��زرائ��ي��ل ن��واج��ذ أب��رق��ت ه��م إذا م��ل��ك م��ن ل��ك ف��ي��ا
ال��ت��ردد ط��ع��م ال��ف��ت��ك ي��وم ذاق وم��ا ج��ه��ده ال��ع��واق��ب ذك��ر ع��ن ي��ن��ق��ب
ي��خ��ل��د ل��م ال��ذي ال��ش��ع��ب ل��ك ب��ن��اه خ��ال��ًدا ق��ب��رك ال��ص��ح��راء ع��ل��ى أق��م��ت
م��ش��ه��د أك��ب��ر ال��ظ��ل��م ف��ي��ه��ا ص��ح��ائ��ف ص��خ��وره��ا ك��أن أه��راًم��ا ل��ك ب��ن��ى
ال��م��ت��ج��دد دم��ع��ه م��ن وروي��ت��ه��ا وال��ط��وى ال��ج��ه��د س��وى أج��ر ب��ال ب��ن��اه��ا
ل��م��ع��ب��د ت��س��اق ق��راب��ي��ن ب��ن��ي��ت، ال��ت��ي أه��رام��ك ح��ول ال��ع��ذارى ك��أن
ي��ق��ت��دي ال��ظ��ل��م ب��ه ب��ط��ش ذي م��ط��ام��ع ب��ه ج��رت دم��ع��ه��ن إال ال��ن��ي��ل وم��ا
ج��ام��د ك��ل م��ن ال��خ��وف م��ي��اه ف��ذاب��ت غ��اض��بً��ا ت��ص��رخ األه��رام ل��دى وق��ف��ت
ت��ت��وع��د ول��م ت��ث��أر ل��م ت��م��اث��ي��ل خ��ش��ع ح��ول��ك ف��رع��ون ي��ا وق��وم��ك
م��ع��ت��د أك��ب��ر ف��رع��ون ي��ا وده��رك أله��ل��ه ال��زم��ان ي��خ��ف��ي م��ا ت��در ول��م
م��س��دد ال��ف��ؤاد ف��ي ب��س��ه��م رم��اك ب��ع��دم��ا األخ��ي��رة ال��ك��أس ن��ف��س��ك س��ق��ى
م��وس��د غ��ي��ر ال��غ��ب��راء ع��ل��ى ف��ن��م��ت ج��ام��ًع��ا ك��ن��ت م��ا ي��ن��ف��ع��ك ول��م ق��ض��ي��ت
اْغ��ِم��ِد أال ال��زؤام: ال��م��وت ل��ك ف��ق��ال ض��اح��ًك��ا ج��ذالن ال��ب��غ��ي س��ي��وف س��ل��ل��ت
أم��ج��د ك��ل ه��اب��ه رأًس��ا ون��ك��س��ت ن��اُره ال��ص��خ��ر ت��ح��رق ط��رًف��ا ف��أغ��ض��ي��ت

∗∗∗
ب��م��غ��م��د ال��م��م��ات ق��ب��ل م��ن ك��ان وم��ا م��رغ��ًم��ا ال��غ��م��د ف��ي ال��ظ��ل��م س��ي��ف وأغ��م��دت
ال��م��ه��ن��د ط��وع ق��ب��ل م��ن ال��ردى وك��ان ال��ردى ت��م��ن��ع ل��م األرض ت��رب وس��اوي��ت
ال��م��ت��ش��دد ال��ح��اك��م ع��ج��ز م��ن��ك ل��ه��ا ب��دا وق��د ال��ض��ح��اي��ا أرواح ت��ن��اج��ي��ك
ِألص��يَ��د ال��خ��ض��وع م��ن��ك ع��رف��ت وال ج��اريً��ا دم��َع��ك ق��ب��ُل م��ن ع��ه��دت وم��ا
وم��زب��د م��رٍغ األق��وام م��ن ك��ب��ح��ر ص��اخ��بً��ا م��وت��ك ي��وم أض��ح��ى وش��ع��ب��ك
ب��ال��ي��د ه��زك ال��م��وت ج��الل ول��وال ض��اح��ًك��ا وي��ه��ت��ز ج��ذالنً��ا ي��ه��ل��ل
ف��دف��د ك��ل ف��ي وال��ع��ق��ب��ان ال��وح��ش م��ن ج��ائ��ع ط��ع��م��ة ال��ص��ح��راء ف��ي وأل��ق��اك
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ال��م��ش��ي��د ق��ص��د ال��ح��رم��ان ذا ك��ان وم��ا رب��ه ك��ن��ت ال��ذي ال��ق��ب��ر م��ن ح��رم��ت
وت��ج��ل��د ف��اح��ت��م��ل وف��اًق��ا ج��زاء ن��ال��ه ش��ع��ب��ك ث��أر إال ه��و وم��ا

∗∗∗
ت��زود» ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار «وي��أت��ي��ك س��ام��ًع��ا ك��ن��ت ل��و ف��رع��ون ي��ا أن��اج��ي��ك
م��ق��ص��د أع��ظ��م ال��ش��ع��ر م��ج��ال ف��ي ل��ه��ا ك��ل��ي��م��ة ن��ف��س وح��ي إال ال��ش��ع��ر وم��ا
ف��اش��ه��د ال��ح��ق��ي��ق��ة ش��ع��ر م��ن ق��ي��ل ل��م��ا ظ��ام��ئً��ا ال��ق��ب��ر ف��ي ف��رع��ون ي��ا ك��ن��ت ف��إن
أت��ودد ول��م ب��أس ذا خ��ف��ت وم��ا الئ��ًم��ا أخ��َش ل��م ال��ح��ق ق��ل��ت ب��أن��َي

الحب حكم
ال��ص��ب��اح: وج��ه م��ن ال��ل��ي��ل وت��ول��ى ف��اح ال��روض ون��ور ل��ل��ف��ج��ر ق��ل��ت
ط��م��اح ل��ل��ع��ي��ش ف��ج��ر ي��ا ل��ي ل��ي��س ال��ج��ن��اح م��ه��ض��وم ف��ج��ر ي��ا «إن��ن��ي
ال��س��الح» ال��ح��ب ف��ي أل��ق��ي��ت أن ب��ع��د راح ف��ي��ه ك��أًس��ا ال��ه��م ح��س��ب��ت ق��د
ال��ج��راح ت��ل��ك م��ن ش��ك��واك ت��ط��ل «ال ال��ص��راح: ب��ال��ح��ق ال��ف��ج��ر ف��أج��اب
م��ب��اح» ال��ح��ب ف��ي ال��ن��اس ف��ش��ق��اء ال��ن��واح ت��س��ت��ج��ِد ال��ش��ج��و أل��ي��ف ك��ن

∗∗∗
األل��م ن��اب ع��ض��ه وف��ؤادي اب��ت��س��م ال��ص��ب��ح ول��ي ل��ل��ص��ب��ح ق��ل��ت
ال��دي��م: ت��ج��ري ك��م��ا دم��ع��ي وج��رى ت��ن��م ل��م ه��واه��ا ف��ي وع��ي��ون��ي
ال��ذم��م» ت��ق��ض��ي م��ا ال��ح��ب ف��ي ح��اف��ظ اج��ت��رم م��ا ص��بٌّ ص��ب��ح ي��ا «إن��ن��ي
اح��ت��ك��م ف��ي��ك ل��ل��ذي أس��ي��ًرا «ك��ن ح��ك��م: وال��ح��ب ال��ص��ب��ح ف��أج��اب
ح��ل��م» ال��ح��ب ف��ي ال��ن��اس ه��ن��اء إذ م��ع��ت��ص��م ع��ن��دي ال��ح��ب الب��ن ل��ي��س

∗∗∗
ال��م��ن��ام س��ل��ط��ان ل��ل��ن��اس وان��ب��رى ال��ظ��الم واف��ى وق��د ل��ل��ي��ل ق��ل��ت
ل��ث��ام: خ��ل��ف ب��اس��ٍم وج��ه م��ث��ل ال��غ��ي��ام ج��الب��ي��ب ال��ب��در وارت��دى
أض��ام» ف��ي��ك أن��ن��ي وح��رام ي��ن��ام ال ص��بٌّ ل��ي��ل ي��ا «إن��ن��ي
ي��الم وال��ص��ب ال��ح��س��ن ي��الم «ال ن��ي��ام: وال��ن��اس ال��ل��ي��ل ف��أج��اب
ال��م��رام» ع��ز إن ب��ل��واك ف��اح��ت��م��ل ح��رام ال��ح��ب ف��ي ال��ن��اس ه��ج��ر ل��ي��س

∗∗∗
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األج��ل واف��ى وم��ا ص��ب��ري وان��ق��ض��ى األم��ل ض��اع وق��د ل��ل��م��وت ق��ل��ت
ال��ق��ب��ل: ت��ل��ك م��ن ال��ش��ه��د وح��رم��ت وال��ع��زل ق��دًم��ا ال��ه��ج��ر وع��رف��ت
م��ن��ت��ق��ل» ظ��ل م��وت ي��ا وأن��ا ل��ل��ع��ل��ل دواء م��وت ي��ا «أن��ت
ال��ع��م��ل؟ م��ا ل��ي: ف��ق��ل ال��ح��ب «ح��ك��م ام��ت��ث��ل: وال��ق��ل��ب ال��م��وت ف��أج��اب
أم��ل» ال��ي��أس ل��ذي ال��ي��أس غ��دا ق��د م��رت��ح��ل ع��ن��ه ال��ي��أس الب��ن ل��ي��س

الوحدة خواطر

ث��ائ��ر وق��ل��ب��ي ال��ل��ي��ل س��ك��ن
ت��ن��ام ال وع��ي��ون��ي
ع��اث��ر وح��ظ��ي ص��ب��ري وان��ق��ض��ى
وال��ظ��الم وش��ج��ون��ي
األل��م ث��وب ل��ل��ق��ل��ب ن��س��ج��ت

∗∗∗
ال��ب��ح��ار م��وج م��ن األل��ح��ان أس��م��ع
ن��ج��م ك��ل وأن��اج��ي
ال��خ��م��ار م��س��دول ال��ل��ي��ل وظ��الم
ن��ض��وه��م ي��داج��ي ال
ال��س��ق��م ل��ض��ح��اي��ا أم ف��ه��و

∗∗∗
ال��ش��اع��ر ص��دي��ق ل��ي��ل ي��ا أن��ت
ح��س��ن ك��ل ش��ه��دن��ا ق��د
ال��ص��اب��ر اب��ت��س��ام ف��ي��ك ص��اغ��ه
غ��ص��ن ت��ح��ت ف��اب��ت��س��م��ن��ا
ال��س��أم ب��ع��د ال��ص��ب��ر وع��رف��ن��ا

∗∗∗
ال��م��ن��ال ع��ز ق��د ال��ب��ح��ر ب��ن��ات ي��ا
�ي �الق� ن� ال �إالَم ف�
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ال��خ��ي��ال؟ أم��واج ف��وق ت��ه��ادت م��ن
ال��م��آق��ي ف��ي وع��الَم
ال��م��ن��ص��رم؟ ال��ه��وى دم��ع س��ف��ك��ت

∗∗∗
ص��ورت��ه��ا ت��رى ال م��ن ي��ا إي��ه
أن��ت أي��ن ال��م��ن��ام ف��ي
ش��ي��م��ت��ه��ا دن��ت، إن م��ن، ي��ا أن��ت
ج��ف��وت ق��د أض��ام إن
ك��ال��ع��دم غ��دا ق��د ف��وج��ودي

الحزينة الدار
فخاطبها: هواه مهد كانت دار عىل الشاعر مر

األول؟ ال��غ��رام ب��اع��ث��ة أن��ت ه��ل ال��م��ت��ع��ل��ل وع��الل��ة ال��ه��وى دار
ب��م��ع��زل ال��وج��ود ع��ن وع��ش��ت ده��ًرا ك��ئ��وس��ه ال��ص��ف��اء م��ن ف��ي��ك ذق��ت ق��د
ال��م��ق��ب��ل ال��زم��ان ط��ي ف��ي وال��غ��در وص��رف��ه ب��ال��زم��ان وأه��زأ أل��ه��و
ي��ت��ب��دل ل��م ف��ي��ك غ��راًم��ا ت��رث��ي ل��ع��ل��ه��ا ال��ج��م��وح ال��ري��ح ب��ك ص��ف��رت
ال��ح��ن��ظ��ل ك��أس ي��م��ن��اه م��ن وس��ق��اك خ��ي��ام��ه س��ود ع��ل��ي��ك ال��ف��راق ض��رب
ال��ب��ل��ب��ل ن��ش��ي��د أط��رب��ه��ا ال��ل��ي��ل ف��ي ط��ال��م��ا ل��ك ب��س��اح��ة ال��غ��راب ن��ع��ق
ت��أم��ل��ي؟ ي��ف��ي��د وه��ل ده��اك، ف��ي��م��ا م��ت��أم��ل واق��ف ب��ب��اب��ك وأن��ا
ي��ت��ب��ل��ل ل��م ظ��م��آن ال��ن��وى ي��ش��ك��و ك��آب��ة ع��ل��ت��ه ق��د ح��ول��ك ال��زه��ر
ال��م��ق��ب��ل ال��خ��ي��ال ذاك ع��ل��ى ي��ح��ن��و ه��ن��ي��ه��ة أف��اق وق��د إل��يَّ ي��رن��و
م��ن��زل أط��ي��ب ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ك��ن��ت ق��د ع��اش��ق أن��ة ال��ح��ب ف��ي��ك وي��ئ��ن
ال��م��ت��أم��ل ال��ش��اع��ر ل��ع��ي��ن ت��ب��دو م��س��ح��ة األح��ب��ة ه��ج��ر م��ن وع��ل��ي��ك
ال��م��ع��ض��ل ال��ف��راق داء ب��ه��ا ي��ه��وي ك��أن��م��ا ف��ي��ك األش��ج��ار ت��ت��رن��ح
ي��ذب��ل ل��م أض��ال��ع��ي ط��ي وال��ح��ب ج��م��ال��ه��ا ن��س��ي��ت م��ا زه��ور ذب��ل��ت
ال��م��س��ت��ب��س��ل ك��ع��زي��م��ة م��ت��دف��ًق��ا ض��اح��ك��ا ي��ج��ري وك��ان ج��ف وال��م��اء
ال��م��رس��ل دم��ع��ي ب��ف��ي��ض ال��ن��ب��ات ي��ح��ي��ا انَّ��ه ل��َو ال��غ��زي��ر ب��ال��دم��ع أروي��ك
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ل��ل��م��ج��ت��ل��ي ح��زي��ن��ة أراك ل��ي م��ا ت��ح��ي��ة ال��ق��دي��م ال��ح��ب غ��رف��ة ي��ا
أَْل��يَ��ِل ل��ي��ل ظ��الم ف��ي��ك ط��ال ق��د ت��ح��ي��ة ال��ق��دي��م ال��ح��ب غ��رف��ة ي��ا
وم��ق��ب��ل م��ع��ان��ق ب��ي��ن ل��ل��ح��ب م��واق��ف خ��ي��ر ش��اه��دِت ط��ال��م��ا ي��ا
وت��ذل��ل��ي ش��ك��اي��ت��ي ت��س��م��ع��ي��ن أو وت��ل��ه��ف��ي ت��ف��ج��ع��ي ت��ري��ن ه��الَّ
ي��ت��ح��ول ل��م ال��دار ه��ذي وظ��الم وال��ه��ن��ا ال��س��ع��ادة أس��ائ��ل��ك ل��ي م��ا
م��ت��ب��ت��ل ك��راه��ب ال��غ��رام آي خ��اش��ًع��ا ب��اب��ك ع��ن��د أرت��ل ل��ي م��ا
ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل ال��ش��ر ن��ذي��ر م��ن��ي ب��دا وق��د ال��ي��ت��ي��م ي��ب��ك��ي ك��م��ا أب��ك��ي
ال��م��ق��ب��ل ل��ل��زم��ان وأع��ب��س س��ري م��ردًدا ال��ق��دي��م ل��ل��زم��ن وأح��ن
ال��م��ت��ه��ل��ل ب��ج��ب��ي��ن��ك ال��ن��وى ف��ع��ل م��ه��ج��ت��ي ت��أك��ل ال��ذك��ر ون��ار وأرى
ف��ت��ق��ب��ل��ي ال��ح��ش��ا ل��ك وه��ب��ت ف��إذا م��دام��ع��ي س��ي��ل ع��ل��ي��ك وق��ف��ت إن��ي

الضحايا

ف��اس��ت��س��ل��م��وا ال��م��ق��دور رم��اه��م األل��ى ن��واح ال��ل��ي��ل ف��ي أس��م��ع
ت��س��ت��رح��م األع��ض��اء م��ش��ل��ول��ة س��ج��ن��ه��ا ف��ي وال��رح��م��ة ي��ب��ك��ون
ي��رح��م ال ال��رح��م��ة وس��اج��ن ج��ي��ده��ا ف��ي واألغ��الل ت��ئ��ن
ي��ب��ك��ي��ه��م وال��ح��ب ي��ق��وده��م ل��ه��م إم��ام وال��ي��أس ي��م��ش��ون
ت��ع��ل��م ال وال��ن��اس ي��ه��زه��م واألس��ى خ��ل��ف��ه��م، ي��م��ش��ي وال��ب��ؤس
ت��ض��رم ال��ح��ش��ا ف��ي ي��أس ن��ار م��ن ج��ذوة أع��ي��ن��ه��م ف��ي ن��ل��م��ح
ع��ن��ه��م ل��ك��م ال��ش��ك��وى ل��ي��ن��ق��ل ج��اءك��م وق��د ش��ع��ري س��م��ي��ره��م
ي��ن��دم وال ال��م��ال ي��ح��ب��س م��ن ش��ك��واه��م ي��س��م��ع ال وس��وف
ي��ؤل��م م��ا األي��ام ت��ذي��ق��ه ف��تً��ى إال ال��ألواء ي��ع��رف ال
دم أو ال��ث��رى ف��وق ج��رى م��اء ال��م��دع��ي ال��ف��ت��ى ع��ي��ن ف��ي س��ي��ان

قومي يلومني

ي��ن��ف��ع وال ي��ج��دي ال وال��ل��وم ح��ب��ه��ا ع��ل��ى ق��وم��ي ي��ل��وم��ن��ي
أج��رع ال��ت��ي ال��ك��أس ي��ج��رع��وا ل��م ل��ك��ن��ه��م ب��ال��ض��ع��ف ي��رم��ون��ن��ي
ي��دف��ع ال ال��ن��اس ف��ي ق��ض��اؤه ق��اه��ر ال��ه��وى أن دروا وم��ا
األدم��ع خ��دي ف��ي ت��خ��ط��ه��ا ه��ج��ران��ه��ا أس��ط��ر رأوا وال
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ال��م��ض��ج��ع ج��س��م��َي ع��ن ن��ب��ا وق��د ال��دج��ى ظ��الم ف��ي رأون��ي وال
ي��س��م��ع وال ي��ح��ن��و ال وال��ل��ي��ل خ��ال��ًدا ه��ًوى ل��ل��ي��ل أب��ث
ي��س��ج��ع س��ج��ن��ه ف��ي ك��ط��ائ��ر ج��وف��ه ف��ي األش��ع��ار أردد
ي��ق��ن��ع ال ب��اآلم��ال وال��ص��ب ال��م��ن��ا ب��ن��ي��ل ال��ن��ف��س أع��ل��ل
ي��ه��ج��ع ال ال��م��وت��ور ي��ه��ج��ع إن ال��ك��رى ط��ع��م ي��دِر ل��م ف��تً��ى إن��ي
ال��م��وج��ع ق��ل��ب��ه وج��ًدا ي��ذوب دوح��ه ف��ي ال��ب��ل��ب��ل ش��دا وإن

فؤادي صربًا

أح��رى ب��ال��ص��ب��ر ف��أن��ت ص��ب��را ف��ؤادي ص��ب��ًرا
غ��ب��را ال��ي��وم ف��أض��ح��ت ب��ي��ًض��ا أم��ان��ي��ك ك��ان��ت
ج��م��را أص��ب��ح��ت وال��ي��وم ع��ذبً��ا ك��ال��م��اء وك��ن��ت
ده��را ه��م��ك أل��ف��ت ح��ت��ى ال��ه��م أض��اف��ك
ُح��رَّا ع��ه��دن��اك وق��د ث��ق��ي��ل ق��ي��د وال��ح��ب
أم��را ل��ل��ذل أب��ي��ت وق��دم��ا ذل وال��ح��ب
أدرى ب��ال��ن��اس وأن��ت غ��در أخ��دان وال��ن��اس
ع��س��را ال��ي��س��ر ت��ب��دل ف��ت��اة ح��ب رض��ي��ت
اس��ت��ق��را ف��ي��ه ال��ع��ار ج��دي��ب ف��ؤاد ل��ه��ا
س��ك��را ت��م��اي��ل ح��ت��ى خ��م��را ب��ال��ل��ح��ظ ت��س��ق��ي��ك
س��رِّا ��ب ي��ح��جِّ س��ت��ر م��ق��ل��ت��ي��ه��ا ف��ي وال��دم��ع
ش��ع��را ال��ورد ف��ت��ح��س��ب ت��راه واالب��ت��س��ام
ت��ت��رى ال��م��ط��ام��ع م��ن��ه ك��ي��ًدا ال��ع��ي��ن ع��ن ي��خ��ف��ي
ق��درا أرف��ع وأن��ت إل��ي��ه��ا ت��ه��وي ف��ك��ي��ف
ألخ��رى ص��ب��وت وم��ا ق��دي��م م��ن ل��ه��ا ت��ص��ب��و
س��ح��را ال��ق��ل��ب ف��ي��م��أل ه��واه��ا ف��ي��ك ي��دب
ال��م��ق��را؟! ج��ه��ل��ت وق��د ع��ن��ه��ا ت��ب��ع��د ف��ك��ي��ف
ت��ب��را ل��س��ت ح��ب��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ل ص��ب وأن��ت
م��را ع��ي��ش��ي وج��دت إن��ي ف��ؤادَي ف��م��ت
ب��ك��را ال��ض��ي��م ع��ل��ى ع��اش��ت ن��ف��ًس��ا ال��ل��ه ن��ش��دت��ك
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قلبي ويك

ع��ل��ي��ال م��س��ك��ي��نً��ا ك��ن��ت أن ب��ع��د ص��ئ��وال أراك م��ت��ى ق��ل��ب��ي وي��ك
ج��م��ي��ال ف��ص��ب��ًرا ال��ه��وى ورم��اك ال��ت��ص��اف��ي ب��ع��د األق��دار ع��ان��دت��ك
ال��س��ب��ي��ال ذاك ت��ض��ل ق��دي��ًم��ا ـ��ت ك��ن��ـ وم��ا ط��وًع��ا ال��س��ب��ي��ل ض��ل��ل��ت ق��د
ط��وي��ال؟ ف��ي��ه��ا ال��م��ق��ام ت��رض��ى ك��ي��ف ذل دار ف��ي ال��م��ق��ام أط��ل��ت ق��د
ال��رح��ي��ال وددت إن��ي ف��ت��ص��ب��ر ك��ذوب ب��رق وه��و ال��ح��ب غ��رك
ت��زوال؟ ل��ن ص��ول��ة ل��ل��م��ج��د أن أب��يٍّ��ا خ��ل��ق��ت وق��د ت��ن��س��ى ك��ي��ف
وق��ي��ال ق��اًال ال��ح��ب ف��ي ف��ك��ف��ان��ا ال��دن��اي��ا ت��ل��ك ق��ل��ب ي��ا ن��أب��ى ن��ح��ن
ال��م��زي��ال ذاك ل��ل��ع��الء ت��ك��ن ال ف��ط��رن��ا ال��ع��الء ع��ل��ى ق��وم ن��ح��ن
ال��م��س��ل��وال س��ي��ف��ه ال��ح��ب ج��رد م��ا إذا ب��االن��ت��ص��ار أول��ى أن��ت
ذل��ي��ال ت��ع��ي��ش أن ال��ع��ار إن��م��ا ش��ري��ًف��ا ق��ض��ي��ت إذا ع��اًرا ل��ي��س

الشفق

خ��ف��يَّ��ا س��رٍّا ال��ل��ي��ل ف��ي يَ��ْح��يَ��ا ن ال��ك��و ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ن��ه��ار دم��ع أن��ت
أب��دي��ا م��ه��ب��ًط��ا ل��ل��ش��ع��ر ف��ي��ك وج��دن��ا وق��دًم��ا األس��ى دار أن��ت
ال��ع��ذري��ا ح��بَّ��ه ال��ش��ع��ر ح��ل��ُك ف��ي��ه أَودع ل��ل��ح��ب ك��ن��ز أن��ت
ش��ج��يَّ��ا ل��ح��نً��ا ل��ل��ن��ي��ل ي��غ��ن��ي ض ال��رو ف��ي ال��ط��ي��ر ت��س��م��ع أن��ت ص��ام��ت
ش��ق��يَّ��ا ح��زي��نً��ا ق��ض��ى ل��ن��ه��ار أن��ي��ن��ا ت��ب��دو ح��ي��ن ال��ل��ي��ل ي��س��م��ع
س��ويَّ��ا ال��غ��رام ه��ذا ب��ك��ي��ن��ا ق��د وق��دًم��ا ت��ب��ك��ي وأن��ت أب��ك��ي أن��ا
ع��ل��يَّ��ا ال��ن��خ��ي��ل خ��ل��ف ت��ب��ك��ي أن��ت ل��ك��ن وال��ن��اَس ال��وج��وَد ت��ب��ك��ي ل��س��ت

السجني الطائر

ال��ع��ل��ي��ل ال��ط��رف خ��اش��ع ال��غ��ص��ون ف��وق ط��ائ��ر
ب��دي��ل ع��ن��ه ي��رى ال ال��ش��ج��ون س��ج��ن ف��ي ه��و

∗∗∗
ل��ل��ح��ب��ي��ب ش��وًق��ا م��ن��ه ال��غ��رام ه��ز ك��ل��م��ا
ال��ك��ئ��ي��ب ال��ق��ل��ب ي��ق��رع ال��س��ق��ام ط��ي��ف ج��اءه
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∗∗∗
ن��واح ال��ل��ي��ل ي��م��أل ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ف��ي ق��ام
ال��ري��اح ب��ي��ن ري��ش��ة ال��ظ��ل��وم وال��ح��ب ه��و

∗∗∗
ال��ن��س��ي��م ال��روض ف��ي ه��ب ال��ح��ق��ول ب��ي��ن ش��دا إن
األل��ي��م ال��ذك��ر ي��ح��م��ل ال��ت��ل��ول ف��وق وم��ض��ى

∗∗∗
ال��خ��دود ف��وق ح��ائ��ًرا ي��ج��ري وال��دم��ع ص��وت��ه،
ال��وج��ود أن��ات ب��ع��ض س��رِّي ل��ل��ي��ل ف��اض��ًح��ا

∗∗∗
وط��ارا ال��ق��ل��ب أم��ل ا اس��ت��ردَّ ل��م��ا ع��لَّ��ه،
ت��وارى ث��م س��اع��ة ت��ب��دَّا ال��ه��ج��ر ش��ب��ح

∗∗∗
ال��ظ��الم ث��وب الب��ًس��ا غ��رام��ي رم��ز خ��ل��ت��ه
ال��م��ن��ام؟ أي��ن ص��ائ��ًح��ا: س��ق��ام��ي ق��ب��ر ن��اب��ًش��ا

∗∗∗
ال��م��رام ع��ن��ك ن��أى إن ص��ب��ًرا ال��ع��ش��اق، ط��ائ��ر
ال��س��الم ال��ح��ب ف��ع��ل��ى ط��رٍّا ال��ن��اس ب��ل��وت ق��د

∗∗∗
ال��دف��ي��ن ال��س��رَّ واه��ت��ِك وغ��نِّ ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ق��م
ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ص��دى ي��ا ع��ن��ي األح��زان ردد

الحداد عرش
ال��ح��داد ع��رش ول��ل��ه��وى أح��ب ل��م��ن ب��ن��ي��ت إن��ي
ال��ق��ت��اد ش��وك وت��اج��ه م ال��ه��م��و ق��وائ��م��ه ع��رًش��ا
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ال��ع��ب��اد ج��ث��ث ع��ل��ى ي��ج��ري ن��وال��ه ف��ي��ض وال��دم��ع
ص��ادي ح��رَّان ل��ت��ائ��ِه ء ال��م��ض��ي ك��وك��ب��ه وال��ي��أس
ال��ع��وادي ح��ش��اش��ت��ه أَْص��َم��ْت م��س��ت��رح��ًم��ا ��ُه أَمَّ م��ن
س��ه��اد ل��ذي ي��ح��نُّ ال ن��ح ال��ج��وا م��س��ود ك��ال��ل��ي��ل

∗∗∗
ف��ؤادي! ه��ذا ح��ط��م��ت��ه، ال��ذي ال��ع��رش ه��و ه��ذا

استعطاف
ص��ب��روا ع��اداه��م ف��إن ال��زم��ان ص��رف ي��غ��ي��ره��م ال ق��وم ن��ح��ن ح��ب��ي��ب��ت��ي
اف��ت��ق��روا أو ال��دن��ي��ا م��ل��ك��وا إن س��ي��ان غ��ط��ارف��ة أح��راًرا ال��ض��ي��م ع��ل��ى ع��اش��وا
م��ع��ت��ك��ر وال��ل��ي��ل دي��اره��م ي��غ��ش��ى ي��ن��اوئ��ه��م ب��ط��ش ل��ذي ي��أب��ه��ون ال
وال��ب��ص��ر ال��ق��ل��ب ال��ن��زال ف��ي خ��ان��ه��م م��ا م��ل��ح��م��ة ك��ل ف��ي ع��رض��ه��م ي��ح��م��ون
ال��ع��م��ر ب��ه ي��ح��ل��و ع��ن��ده��م وال��ح��ب ش��ي��م��ت��ه��م وال��ص��دق رائ��ده��م ال��م��ج��د
ق��در؟ ح��ب��ه��ا ع��م��ن ن��ع��رض وك��ي��ف م��ح��ب��ت��ك��م ف��ي ع��ه��ًدا ن��ن��ق��ض ف��ك��ي��ف
ت��ذر وال ت��ب��ق��ي ال ال��ن��ار ف��إن��ه وم��وج��دة ب��ع��د ه��اج��ه إن وال��ح��ب
ي��ن��ه��م��ر ال��خ��دي��ن ع��ل��ى دم��ع ي��غ��ش��ي��ه م��ك��ت��م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي واألس��ى ح��ب��ي��ب��ت��ي
م��ص��ط��ب��ر ع��ن��ك ل��ي وم��ا أس��ل��و وك��ي��ف أب��ًدا ال��ه��وى أس��ل��و ال ورب��ك إن��ي
ال��خ��ب��ر األن��ج��م ف��ع��ن��د ال��ظ��الم ج��ن إذا ال��غ��رام ف��ي ع��ي��ن��ي س��ه��د ت��ن��ك��ري إن
ي��ع��ت��ذر ج��اء ف��ؤادي وح��ي ف��ذاك م��رت��ج��ًال ال��ش��ع��ر ف��ي��ك أن��ظ��م ك��ن��ت إن
وال��ف��ك��ر اآلم��ال ت��ك��ت��م��ه ع��م��ا ن��ط��ق��ت ال��ت��ي آي��ات��ي أرس��ل إل��ي��ك
ك��در ص��ف��وه ف��ي م��ا ي��ح��ب��ك ق��ل��ب ول��ي ال��وش��اة ب��أق��وال ت��أخ��ذي��ن��ي ال
ت��ح��ت��ض��ر اآلم��ال وب��ه ص��ف��اءه ت��س��ل��ب��ه األش��ج��ان ب��ه ت��رام��ت ق��ل��ب
ال��خ��ط��ر ي��رك��ب ال��غ��وان��ي غ��رام ف��ف��ي ل��ك��م ال��ح��ي��اة أه��وال أرك��ب ك��ن��ت ل��و
وال��ذك��ر وال��ت��ب��ري��ح ال��ه��ج��ر ب��ه أودى م��ك��ت��م��ل ال��ع��ي��ش ف��ي أم��ل ل��ي ك��ان ق��د
ي��ن��ت��ظ��ر ال��ع��ف��و ف��م��ن��ك ال��م��م��ات ب��ع��د ج��س��دي ف��ي ال��روح ي��ع��ي��د ب��ع��ف��و ج��ودي

الثاكل األم الليل: صور من صورة
األق��ت��م ال��ظ��الم آذان غ��ي��ر س��ام��ع م��ن وم��ا ت��ب��ك��ي وق��ف��ت
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ُج��ثَّ��م ق��ب��ور غ��ي��ر ن��ظ��رت، إذا ال��ل��ي��ل ف��ح��م��ة ف��ي ت��رى ال
ال��م��ن��ه��دم ق��ل��ب��ه��ا م��ن خ��رج��ت ص��رخ��ة م��ن��ه��ا ال��ظ��ل��م��اء ت��ص��دع
ال��ج��ل��م ش��ق ال��ق��ل��ب ذاك ش��ق أًس��ى ال��ق��ل��ب وف��ي ال��ص��در ت��ق��رع
ال��م��خ��ت��رم ج��ث��ة وت��ن��اج��ي أس��ود ب��ك��ف ال��وج��ه ت��ل��ط��م
ال��ع��دم ص��وت األق��دار ف��م م��ن ج��اوب��ه��ا ص��رخ��ت م��ا وإذا
ال��م��ل��ت��ط��م م��وج��ه��ا ف��ي ج��ث��ة ح��ول��ه��ا ت��ج��ري واألق��دار ه��ي
ال��م��ن��ه��زم ل��ل��ب��ائ��س ص��ورة وان��ظ��روا ق��وم��وا ال��ش��ع��ر رج��ال ي��ا
ال��رج��م ج��وف ال��م��ح��ب��وب ط��ف��ل��ه��ا م��ك��ره��ة أودع��ت أم ت��ل��ك
ت��ن��س��ج��م ل��م ال��م��وت ودم��وع ج��ث��ت��ه ع��ل��ى ت��ب��ك��ي وج��ث��ت
األل��م وط��ي��ف ال��ي��أس ش��ب��ح ت��زع��ج��وا ل��ئ��ال ال��وط��أ خ��ف��ف��وا
ودم ع��ظ��ام م��ن خ��ب��وت ف��ي أن��ف��س ن��ام��ت ال��ت��رب ه��ذا ت��ح��ت
ال��ع��م��ي ج��ن��ب ف��ي ال��م��ب��ص��ر ي��رق��د ط��ي��ه��ا ف��ي م��ق��ب��رة ف��ان��ظ��روا
ال��ِق��َدم ج��الل ف��ي��ه��ا واع��ب��دوا م��وع��ظ��ة ب��اب��ه��ا م��ن واس��م��ع��وا

الشباب زفرات

ك��واك��ب��ه ت��غ��ي��ب ل��ي��ل ف��ي خ��ي��ال��ك دن��ا ك��ل��م��ا ب��ث��ه ق��ل��ب��ي ي��راج��ع
ج��ان��ب��ه ي��ن��دك ك��اد ف��ؤاًدا أع��لَّ ب��ع��دم��ا ال��زي��ارة ال��ط��ي��ف أره��ق وم��ا
س��واك��ب��ه ت��ج��ف ال دم��ًع��ا ال��ع��ي��ن م��ن م��ح��م��ًال وراح ه��يَّ��اب غ��ي��ر دن��ا
وص��اح��ب��ه ال��رج��اء م��ات م��ض��ى ف��ل��م��ا ه��ن��ي��ه��ة ال��رج��اء م��ن��ه وط��ال��ع��ن��ي
س��ال��ب��ه ال��م��دن��ف ال��ق��ل��ب ي��رح��م وال أح��ب��ه م��ن ال��ه��وى ف��ي أس��ل��و أن��ا وال
راس��ب��ه ال��ه��م م��ن وج��ه��ي ع��ل��ى ي��ط��وف وت��ارة ب��ش��وًش��ا وج��ه��ي ت��رى ف��ط��وًرا
أق��ارب��ه ال ه��اج��ر م��ن ش��ذًا أش��م ل��ع��ل��ن��ي ال��ري��اح اس��ت��ن��ش��ي زل��ُت وم��ا
غ��اص��ب��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ي��ح��ن��و وه��ل ل��ق��ل��ب��ي، األس��ى خ��لَّ��ف أن ب��ع��د دي��اري ع��ن ن��أى
م��ص��ائ��ب��ه؟ ح��ط��م��ت��ه ف��ؤاٍد أوار ب��رده��ا ي��ط��ف��ئ ال��ق��ل��ب ف��ي رح��م��ة ف��ه��ل
م��ص��ائ��ب��ه ش��ت��ى ال��ري��ح وف��د ي��س��اب��ق رأي��ت��ه ال��ص��دي��ق ال��ت��اث إذا ف��ؤاد
ج��ان��ب��ه ال��غ��واي��ة دار ع��ن وي��زورُّ ح��ي��ات��ه ال��وف��اء ع��ه��د ع��ل��ى ي��ق��ي��م
ن��وائ��ب��ه ك��ث��ر وال��ح��ب ف��م��زق��ه ال��ه��وى ي��ع��رف أن ق��ب��ل م��ن ال��ه��وى رم��اه
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ي��ع��ات��ب��ه اإلب��اء ص��وت ب��ه وق��ام غ��ال��يً��ا ب��األم��س ك��ان دم��ًع��ا ف��أرخ��ص
م��الع��ب��ه إل��يَّ ح��ن��ت وك��م رب��ي��ت ظ��الل��ه ف��ي��ه ال��ذي ال��ب��ي��ت أي��ه��ا وي��ا
ع��ق��ارب��ه ت��دب ده��ر ب��ه رم��اك ال��ذي ف��م��ا ال��دي��ار م��أن��وس ك��ن��ت ل��ق��د
أخ��اط��ب��ه؟ ذا وم��ن أل��ق��اه ف��ي��ك ف��م��ن ال��ب��ل��ى ن��ك��ب��ة م��ن ص��ان��وك األَُل��ى ع��داك
ك��واع��ب��ه ب��ي��ض ال��ش��ع��ر وح��ي وح��ي��اك س��اع��ة ك��ل ف��ي ال��ودق م��ل��ث س��ق��اك
غ��ي��اه��ب��ه ت��دن��و وال��ه��م األس��ى ول��ي��ل ن��وره ي��ب��ع��د اآلم��ال ك��وك��ب أرى
أغ��ال��ب��ه وط��وًرا ده��ري ي��غ��ال��ب��ن��ي ف��ت��ارة ال��رج��اء م��ق��ط��وع وأص��ب��ح��ُت
ط��ال��ب��ه أن��ا م��ا ال��ي��وم أرج��و أن��ا وال م��ص��اب��ه إال ال��ع��ي��ش ف��ي س��ه��م��ت��ي وم��ا
أص��اح��ب��ه خ��ل��ًص��ا ال��ن��اس ب��ي��ن أَر ف��ل��م ب��ل��دة ك��ل ف��ي األرض أه��ل ت��ق��رب��ت
ج��وان��ب��ه ت��داع��ت ص��ف��ٍو م��ن ورنَّ��ق ال��ح��ش��ا ف��ي ال��ح��ب ��ز ح��فَّ م��ا ل��ه أب��ث
أح��ارب��ه ق��رنً��ا ال��ح��ب ل��ي��س ن��ف��س وي��ا م��رة ف��ال��ح��ق��ائ��ق ص��ب��ًرا ق��ل��ب ف��ي��ا
ش��ارب��ه أن��ت ال��ذي ال��ك��أس ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا وراح��ة أم��نً��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ي��رى م��ن وي��ا

اعتذار

تأخري عن يعتذر مرص يف له صديق إىل اإلسكندرية من القصيدة هذه الشاعر أرسل
الخطابات:

ه��ف��وت��ي؟ ع��ن ت��ص��ف��ح أن ل��ك ه��ل غ��ي��ب��ت��ي ف��ي ل��ل��ود ح��اف��ًظ��ا ي��ا
ك��رب��ت��ي ع��ل��ى ع��ونً��ا ل��ي وك��ن��ت ال��وف��ا ق��ل��ب��ي ع��لَّ��م��ت ال��ذي أن��ت
ال��ظ��ل��م��ة ف��ي ال��ن��ور وك��ن��ت ي��وًم��ا، أب��ت��ئ��س ف��ل��م ال��ص��ع��ب ل��ي ذل��ل��ت
وال��ح��س��رة! ال��ح��زن ف��راش ف��وق س��اه��ًرا ق��ض��ي��تُ��ه��ا ل��ي��ل��ة ك��م
وال��ج��ي��رة األه��ل غ��ري��ب ع��ن��ي، ي��ن��ث��ن��ي ال وال��ه��م إخ��ال��ن��ي
وال��وح��دة اآلالم ل��ج��ة ف��ي ن��ح��س��ه��ا ب��ه��ا أل��ق��ى ج��ث��ة أو
م��ق��ل��ت��ي م��ن ت��ن��ه��ل وأدم��ع��ي ب��اط��نً��ا ه��وى ل��ل��ي��ل أب��ث
وال��ق��س��وة ال��ه��ج��ر ط��ي��ف ي��ح��ج��ب ص��اح��ب ل��ي ال��م��ح��ب��وب وط��ي��ف��ك
ع��زت��ي م��ن ال��م��ف��ق��ود وي��رج��ع ال��ق��وى ب��ق��اي��ا ال��ن��ف��س ف��ي ي��ث��ي��ر
وال��ن��ظ��رة ال��ق��د أس��ي��ر ع��ش��َت خ��ال��د ه��وى ذا م��ث��ل��ي وك��ن��َت
ج��م��رة م��ن ل��ل��ن��ف��س وي��ح��ه��ا ي��ا ج��م��رة ال��ه��وى ن��ار م��ن ت��ح��م��ل
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م��ن��ص��ت م��ن ال��ي��أس غ��ي��ر ول��ي��س ال��دج��ى ف��ي ال��ه��وى ت��ش��اك��ي��ن��ا وك��م
ب��ال��ع��ب��رة ال��ع��ب��رة ون��ت��ب��ع أث��رن��ا ف��ي واآلالم ن��س��ي��ر
ال��ل��م��ة ف��ي ال��ش��ي��ب م��ث��ل وال��ف��ج��ر ال��دج��ى ج��ي��وش ولَّ��ت إذا ح��ت��ى
وال��ل��ِت أخ��ي ي��ا ال��لُّ��ت��ي��ا ب��ع��د ب��ع��ده��ا ع��ل��ى ل��ل��دار ن��ع��ود
ِم��رَّة ذو وال��ده��ر ح��ب��ن��ا ف��ي أم��ره ع��ل��ى ال��ده��َر ن��غ��ال��ب
ذم��ة وذا ع��ه��د ذا زال م��ا ال��ذي أخ��وك إن��ي ص��اح��ب��ي ي��ا
ال��ح��ل��وة أي��ام��ن��ا ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ح��ل��وة ل��ن��ا أي��اًم��ا أن��َس ل��م
ال��ج��ن��ة ف��ي ال��ح��ور ب��ي��ض أن��غ��ام ح��ول��ه��ا م��ن وال��س��ع��د ك��أن��ه��ا
وال��رح��م��ة ال��رض��وان م��الئ��ك ب��ه��ا ح��ف��ت ال��رح��م��ن ن��ع��م��ة أو
أس��رت��ي وم��ن ق��وم��ي م��ن وأن��ت ص��اح��ب��ي ع��ن ال��ط��رف أغ��ض وه��ل

∗∗∗
ض��ي��ع��ت��ي ف��ي أم��رح إخ��ال��ن��ي ن��زه��ة ف��ي ك��ن��ُت م��ا إذا ه��ن��ا
ع��زل��ت��ي ف��ي ال��رح��م��ن وأع��ب��د الع��بً��ا ض��اح��ًك��ا ال��ه��وي��ن��ا أم��ش��ي
وث��ب��ة إل��ى ه��مَّ ك��ض��ي��غ��م ه��ائ��ًج��ا م��زب��ًدا ي��رغ��ي وال��ب��ح��ر
ه��ف��وت��ي ع��ن ي��ص��ف��ح م��ن خ��ي��ر ي��ا راح��ة وف��ي أم��ن ف��ي وال��ق��ل��ب

األول الجرح

ال��ص��ب��ر خ��ان��ه وق��ل��ب م��ر ح��ل��وه��ا ح��ي��اة
ال��ص��خ��ر ل��ب��ؤس��ه��ا الن ع األوج��ا ي��د ف��ي ون��ف��س
وال��ش��ر ال��خ��ي��ر وف��ي��ه أش��ط��ره ال��ده��ر ح��ل��ب��ُت
األزر ب��م��ث��ل��ه ي��ش��د خ��ل��ًص��ا ال��ورى ف��ي أَر ف��ل��م
ال��ده��ر؟ ه��و خ��ص��م ول��ي ع��ي��ش ل��ي ي��ل��ذ وك��ي��ف
ع��ذر ل��ف��ع��ل��ه ول��ي��س ب��ادرت��ي ح��دي��د ي��ف��ل
ال��ي��س��ر غ��ي��ب��ه وي��ص��ح��ب م��ش��ارع��ه ت��ص��ف��و وه��ل
ال��غ��در ك��ف��ه��ا ف��ي ي��د اح��ت��ج��ب��ت ردائ��ه وت��ح��ت
وت��ر ط��الب��ه وب��ي��ن ق��دم م��ن ال��ن��ف��س ف��ب��ي��ن
ال��ح��ر ب��ل��ي��ل��ه��ا ي��ت��ي��ه م��ظ��ل��م��ة األي��ام أرى
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أم��ر وال ن��ه��ي وال ع��زم وال ه��م1 ف��ال
وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ح��واه��ا س��ك��ن��ت ه��م��ة ع��واص��ف
ِغ��ي��ر ال��ه��وى وأي��ام م��ب��ت��ئ��س ق��ل��ب أي��أم��ل
ج��م��ر ره��وه زف��ي��ر ج��وان��ح��ه ف��ي وي��م��ش��ي
ذع��ر ق��ل��ب��ه ف��ي وم��ا م��رت��ج��ًف��ا ال��ل��ي��ل ي��ظ��ل
ف��ج��ر ل��ه��ا م��ا ل��ي��اٍل ت��روِّع��ه ك��م��زءود
ن��ش��ر ل��ط��ي��ه��ا ول��ي��س ع��ن��ا م��ض��ت وأي��ام
ال��ع��م��ر خ��ل��ف��ه��ا وول��ى ب��رون��ق��ه��ا ع��ن��ا م��ض��ت
ال��ك��ب��ر أث��ره��ا ف��ي م��ش��ى خ��ط��رت إذا وه��ي��ف��اء
س��ح��ر ح��دي��ث��ه��ا ك��أن ف��ات��ن��ة ال��ك��ش��ح ه��ض��ي��م
ال��ط��ه��ر رءوس��ن��ا وف��وق وت��ل��ث��م��ن��ي وأل��ث��م��ه��ا
ال��ذك��ر ه��اج��ن��ي م��ا إذا ع��ج��ب ف��ال ع��ن��ي ن��أت
ال��ش��ع��ر وح��دت��ي وآن��س س��ح��ًرا خ��ي��ال��ه��ا وع��اج
ن��ض��ر غ��ص��ن��ه ف��ؤاًدا ظ��ل��ًم��ا ال��ن��وى أي��دي رم��ت
ب��ك��ر ح��رة ن��ف��س ـ��ن ال��رح��م��ـ ذم��ة ف��ي أال

تشائني كما

وق��رب��ا ذن��ب غ��ي��ر م��ن وج��ف��اء وص��ع��بً��ا س��ه��ًال ال��غ��رام ذاك ك��ان
ت��ت��أب��ى وص��ل��ه��ا رم��ت وإذا واص��ل��ت��ن��ي ه��ج��ره��ا رم��ت ك��ل��م��ا
ق��ل��ب��ا ال��ص��ع��ب ع��ل��ى م��ث��ل��ه أج��د ل��م ق��ل��ب��ي ول��ك��ن ف��ت��ان��ة أن��ِت
ح��رب��ا ح��ب��َي ك��ان ش��ئ��ت وإذا س��ل��ًم��ا ح��ب��َي ك��ان ش��ئ��ت ف��إذا

تبكي عبثًا

ال��ك��ت��وم ب��ال��ق��ل��ب ال��ت��ذك��ار ه��ت��ف ك��لَّ��م��ا ت��ش��دو ك��ال��ط��ائ��ر أن��ت
ال��ن��ع��ي��م أي��اَم ال��دم��ُع ي��ع��ي��د ال ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ع��ب��ثً��ا

اإلنسان. همة 1
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األل��ي��م ل��ل��ذك��ر ال��ه��ج��ر ودع��اك ال��ن��وى غ��ارات ص��ب��رك ح��ط��م��ت
ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ه��ج��ع��ة ف��ي س��ك��ن��ت ال��ه��وى أن��ات أرس��ل��ت ك��ل��م��ا
ال��ه��م��وم م��ول��ود ال��ل��ي��ل أي��ن��ام غ��ف��وة وت��رج��و ال��ل��ي��ل ت��س��ه��ر

ليلة
ع��زم��ي م��ن ال��ي��أس ف��ي��ه��ا ه��دَّ ق��د ال��ن��ج��م ح��ائ��رة ول��ي��ل��ة
ج��س��م��ي ع��ل��ى ث��وب ف��ك��أن��ه م��دد ل��ي وال��دم��ع ق��ض��ي��ت��ه��ا
ه��م��ي م��وج��ه خ��ض��م ع��ي��ن��ي، ه��م��ع��ت ك��ل��م��ا ق��ل��ب��ي وك��أن
أم��ي! ي��ا ي��ص��ي��ح: ال��ي��ت��ي��م ن��وح ع��ض��ًدا أرى ال ف��ي��ه��ا ن��ح��ُت ق��د

الهموم مولود
األض��ال��ع؟ ب��ي��ن وال��ن��ي��ران ال��خ��د ع��ل��ى س��واب��ق ال��دم��وع إال ال��ه��وى أك��ان
ال��م��خ��ادع؟ ال��ح��ب��ي��ب وج��ه إل��ى وش��وق ول��وع��ة ووج��د وآالم وب��أس
ال��م��ط��ام��ع ت��ل��ك ن��ار م��ج��دي ف��أخ��م��د م��ط��ام��ع أح��ب ف��ي��م��ن ل��ي ك��ان ل��ق��د
ال��س��واج��ع س��رب م��ر إن وأذك��ره ح��س��ن��ه��ا أع��ب��د زل��ت م��ا ول��ك��ن��ن��ي
ال��زع��ازع ال��ري��اح ه��وج راع��ن��ي ف��م��ا ص��ام��ت وال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ث��وب ت��ل��ف��ع��ت
م��دام��ع��ي س��ي��ل ال��زرع م��وات وأح��ي��ا س��ق��ى وق��د ال��س��ح��اب دم��ع ه��ال��ن��ي وال
م��س��ام��ع��ي ت��رت��ض��ي��ه ال م��ا وأس��م��ع م��الم��ت��ي أرض��ي ال��ح��ب ف��ي أن��ن��ي أرى
ب��ج��ازع ال��خ��ط��وب ت��ل��ق��اء ك��ن��ت وم��ا وغ��دره ال��زم��ان ص��رف م��ن وأج��زع
ال��ه��واج��ع ال��ع��ي��ون ت��ل��ك م��ن وأع��ج��ب ن��ج��وم��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ج��وف ف��ي وأرق��ب
ب��ش��اف��ع ال��غ��رام ش��رع ف��ي ال��دم��ع وال خ��ي��ال��ه��ا ت��ن��ائ��ي م��ن ي��دن��ي ال��س��ه��د وم��ا
ف��واج��ع��ي ف��ي��ه وال��ه��ج��ران ال��ه��ج��ر وال ب��ل��ي��ت��ي وه��و ال��وص��ل أرض��ى أن��ا وال
ال��ق��واط��ع ال��ه��م��وم ه��ات��ي��ك وم��ول��ود وال��ش��ق��ا وال��ب��ؤس ال��ي��أس ط��ف��ل ل��ع��لِّ��َي

وهي أنا

رد» وال سالم ال حتى البني «هو البارودي: قصيدة معارضة
ال��وج��د ي��دف��ع��ه��ا ال��ع��ي��ن ف��ي دم��ع��ة وال ود وال ل��ق��اء ال ع��ل��ي��ه��ا س��الم
ع��ه��د ل��ه��ا ول��ي��س أض��ح��ت ل��م��ن ت��رق أن��ه��ا األب��ي��ة ن��ف��س��ي ع��ل��ى ي��ع��ز
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غ��م��د ل��ه وق��ل��ب��ي س��ي��ف ال��ه��وى ك��أن ع��ه��وده أرع��ى ال��ح��بِّ أس��ي��ر أظ��ل
ف��أرت��د إل��يَّ ي��رن��و ال��ه��وى وراء ج��اث��ًم��ا ال��خ��ي��ان��ة ط��ي��ف أرى أن إل��ى
م��ج��د ي��ع��ادل��ه ال م��ج��د ال��ه��ج��ر إل��ى ي��س��ت��ف��زن��ي ال��ح��ش��ا م��ك��ل��وم وأرج��ع
وف��د ل��ه��ا وال��ق��ض��اء ت��غ��دو ال��ن��اس ع��ل��ى ت��دف��ق��ت م��ا إذا آالًم��ا أك��ت��م
ال��رع��د وج��اوب��ه��ا ال��م��وت��ى ت��ف��زع��ت دوى إذا ص��وتً��ا ال��ل��ي��ل م��ن��ي وي��س��م��ع
ال��ص��ل��د ال��ح��ج��ر ه��و ق��ل��ب ول��ي ت��ث��ور، ال��ه��وى رام��ه��ا إذا ن��ف��س ول��ي وأغ��دو
ج��د وآخ��ره ج��د ف��أول��ه وال��ع��ال ال��م��ح��ام��د إال ال��ه��وى ول��ي��س
ب��د ن��ي��ران��ه ك��ت��م ع��ن ل��ن��ا ف��ل��ي��س ك��اع��ب ه��ي��ف��اء ب��ال��ح��ب ع��ب��ث��ت ف��إن
وال��ب��ع��د ال��ح��ب ف��ي ال��ق��رب ل��دي��ن��ا س��واء وال��ج��وى ال��ش��وق ي��ه��ت��اج��ن��ا ف��ال ن��ع��ي��ش
ه��ن��د ي��ا ال��غ��ي��د ش��ي��م��ة إال ال��ن��ك��ث وم��ا ع��ه��وده��ا ن��ك��ث��ت أن��ي ت��ع��ي��رن��ي
وال��ق��د ل��ح��اظ��ك ف��ي��ه��ا ت��ح��ارب��ن��ي س��اع��ة ب��دارك أق��ض��ي أن ت��ري��دي��ن
ال��س��ع��د ي��ع��ق��ب��ه��ا ال��س��ع��د ف��ي��ه��ا ك��ان وإن أزوره��ا ال أن آل��ي��ت ول��ك��ن��ن��ي
وال��ص��د ال��م��ب��رح ال��ش��وق ل��ي ل��ذ ل��ق��د ش��اه��د وال��ل��ه ال��ح��ر وي��م��ي��ن أم��ا
ت��ب��دو ال��ت��ي ل��ل��دم��وع ِع��ن��ان��ي وأرخ��ي ال��ه��وى م��ع أم��ي��ل أن��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
م��س��ود وال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ن��ج��وم أن��اج��ي ه��وى أخ��ا ف��ي��ه ك��ن��ت زم��ان ت��ول��ى
ت��غ��دو أو ال��خ��د ص��ف��ح��ة ف��ي أًس��ى ت��روح ال��ت��ي س��واب��ق��ه دم��ع��ي م��ن أك��ف��ك��ف
ت��ع��دو ال��ت��ي ال��ري��اح ف��ت��ذري��ه��ا إل��ي��ك ت��ل��ه��ًف��ا ال��ري��اح أش��واق��ي ��ُل أُح��مِّ
وال��م��د ال��ج��زر ه��ي وأن��ف��اس��ي خ��ض��م ك��أن��ه وال��ظ��الم غ��ري��ق ك��أن��ي
ح��د ل��ه ل��ي��س ال��ي��أس ف��ي��ه��ا ت��ج��رع��ت ف��رق��ة ب��ع��د الق��ي��ت��ه��ا إذا وك��ن��ت
ال��خ��د ي��ل��م��س��ه وال��خ��د وأل��ث��م��ه��ا س��اع��دي ال��ح��ب��ي��ب��ة خ��ص��ر ع��ل��ى أل��ف
ع��د ي��ح��ص��ره��ا ل��ي��س ح��ب م��ط��ال��ب ان��ق��ض��ت وم��ا ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ذل��ك م��ض��ى
وغ��د وال ج��ب��ان ق��ل��ب��ي ي��ا أن��ت وم��ا ص��ول��ة ف��ل��ل��ده��ر ت��ج��زع ال ق��ل��ب وي��ا
ي��ش��ت��د ال��ده��ر خ��ان��ه إن ف��تً��ى إل��ي��ك��م ج��دك��م ج��د وق��د ق��وم��ي ل��ب��ن��ي وي��ا
ه��ن��د ب��ه ق��ام��ت ي��وم ع��ن��ه��ا ت��ق��اع��س ب��ع��دم��ا ال��م��ك��ارم ف��ع��ل ع��ل��ى ت��أل��ى
ال��وج��د َغ��يَّ��ب َم��ن األق��دار ردت ف��ق��د س��م��اءه��ا ي��رق��ى ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ذروه

الخاطر حية
ال��ص��اب��ر األس��د ص��ب��ر ه��دم��ت خ��اط��ري ف��ي ت��ن��س��اب ح��ي��ة ي��ا
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ال��ش��اع��ر ل��ل��ف��ت��ى داًرا َق��ب��ُل م��ن ت��ك��ن ل��م ه��وة ف��ي ب��ي رم��ي��ت
ل��ل��ع��اب��ر ال��م��ج��د س��ب��ي��ل دع��ي ل��ل��ه��وى ط��ع��م��ة م��ج��دي ج��ع��ل��ت
ن��اص��ري؟ ال��ورى ب��ي��ن ت��رى ف��َم��ن ال��ورى ك��ل أج��ل��ك م��ن ع��ادي��ُت
ن��اظ��ري؟ ف��ي ال��ح��ق ن��ور أط��ف��أِت ب��ع��دم��ا ال��ه��دى ن��ور أرى وه��ل
ج��ائ��ر غ��ادر ل��ح��ب ط��وًع��ا ال��م��ن��ى ب��ي��ض ح��ب��ك ف��ي ع��ص��ي��ت
ال��ع��اث��ر ح��ظ��َي م��ن غ��ًدا أرج��و ال��ذي م��اذا اآلم��ال ب��ؤرة ي��ا
ال��ح��ائ��ر دم��ع��َي م��ن غ��س��ل��ت��ه��ا ج��ث��ة وال��م��ن��ى ق��ب��ر وأن��ت
ال��داع��ر ال��ف��اج��ر ق��ل��ب ول��س��ت ت��رع��وي أم��ا ق��ل��ب ي��ا وأن��ت
ك��ال��ظ��اه��ر ال��ح��س��ن خ��اف��ي ل��ي��س إذ ال��ردى وف��ي��ه ال��ح��س��ن غ��رك ق��د
ال��ن��اظ��ر م��ق��ل��ة ف��ي ق��ذًى ي��غ��دو أه��ل��ه ب��ه أودى إن وال��ح��س��ن
ل��ل��ه��اج��ر واإلس��ع��اد ف��ال��ن��ص��ر ه��اج��ًرا ف��ك��ن م��ه��ج��وًرا ك��ن��ت ق��د
ال��ن��اض��ر األم��ل رداء واْل��بَ��س ال��ه��وى ل��ب��اس واخ��ل��ع ت��ب��ت��ئ��س ال

أنت!

ج��م��ال��ك خ��م��ر ال��ل��ق��اء ي��وم م��ن��ك ع��روق��ي ف��ي س��رت ال��ت��ي أن��ت أن��ت!
وص��ال��ك ص��ع��اب ل��ه ف��ه��ان��ت ـ��ب ال��ق��ل��ـ ب��ه��ا أس��رت ق��د م��ن��ك ن��ظ��رة
ل��ل��م��ه��ال��ك ي��ق��وده ح��ب رع��ب ف��ي��ه ال��رع��ب أل��ق��ت م��ن��ك ن��ظ��رة
م��ق��ال��ك وع��ذب ص��ب��ا ل��ق��ل��ب ـ��د ب��ال��س��ع��ـ ي��ش��رق ف��ي��ك م��ن واب��ت��س��ام
م��الل��ك ط��ول ل��ل��ع��ي��ون م��س��ح��ه ت��ول��ى ط��الء إال ه��ذا ل��ي��س
م��ط��ال��ك ن��ار غ��ي��ر م��ن��ك أن��ل ل��م ل��ك��ن ب��ال��ج��ود ال��ق��ل��وب ع��رف��ت��ك
ل��ك ص��غ��ا ال��س��ق��ي��م ال��وال��ه ق��ل��ب��َي ول��ك��ن ال��خ��ل��ي ق��ل��ب��ك ص��ف��ا م��ا
ذل��ك ي��ع��زز م��ا ف��ي��ك أج��د ل��م وإن��ي ال��وف��اء ل��ي أظ��ه��رت أن��ت
ف��ع��ال��ك م��ن خ��ف��ي م��ا ال��ح��ب ل��ب��ن��ي ل��ي��ب��دو ال��ق��ن��اع ذا ع��ن��ك ف��ان��زع��ي
ن��زال��ك ص��ري��ع إن��ي ل��ع��م��ري ر وال��غ��د ال��خ��ي��ان��ة م��ن��ك ح��ارب��ت��ن��ي
ق��ت��ال��ك ي��وم ال��ه��ج��ران ف��ك��ان ـ��ر ال��ن��ص��ـ أل��وي��ة ع��ق��دت أن��ي غ��ي��ر
ح��ال��ك م��ث��ل ح��ال��ه��م م��ن وك��ث��ي��ر ع��ه��دي خ��ان ل��ل��ذي ال��ع��ف��و ش��ي��م��ت��ي
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طويل لييل

ال��زاخ��ر ب��ح��ره ق��ل��ب��ي ي��ع��م آخ��ر ل��ه م��ا ط��وي��ل ل��ي��ل��ي
ال��ح��ائ��ر دم��ع��ي م��ن��ه��ا ي��ن��ه��ل ال��س��م��ا ن��ج��وم ت��رع��ى وم��ق��ل��ت��ي
ج��ائ��ر ح��س��ن��ه اب��ت��س��ام م��ن��ه��ا ه��اج��ه ال��ذي ال��وج��د أأك��ت��م
ط��ائ��ر روض��ه ف��ي ك��أن��ه��ا ال��ه��وى إل��ي��ه��ا ي��ص��غ��ي أن��ش��دت إن
وال��خ��اط��ر وال��ش��ع��ر ال��ه��وى م��ن��ه ي��س��ت��ق��ى ال��ذي ال��ن��ب��ع ه��و ف��م
ال��ف��ات��ر ل��ح��ظ��ه��ا رم��ان��ي وق��د أن��ث��ن��ي ف��ال ع��ن��ه��ا ت��ص��دن��ي
ذاك��ر ل��ل��ه��وى ف��إن��ي ع��ب��ًدا ح��ب��ه��ا ف��ي ع��اش م��ن ن��س��ت ف��إن
ال��ش��اع��ر! ال��ف��ت��ى ي��ل��ق��ى م��ا ش��د ي��ا ح��ب��ه��ا ف��ي ال��ه��ج��ران ن��ص��ي��ب��ي

حياتي

ش��ق��يَّ��ا ع��م��ري ق��ض��ي��ت ول��ل��ح��ب دي��ن��ي وال��ح��ب ال��ح��ب ه��ي ح��ي��ات��ي
ش��يَّ��ا ال��ح��ب ف��ي ق��وم ي��ا ن��ل��ت وم��ا ك��ث��ي��ر ش��يء ال��ح��ب ف��ي أم��ان��يَّ
ت��ق��يَّ��ا ع��ف��ي��ًف��ا ص��بٍّ��ا ك��ن��ت ل��م��ا ع��ذاب��ي ول��وال ك��ب��ي��ر ع��ذاب��ي
ه��ن��يَّ��ا ح��ل��ًوا ال��م��وت ت��رى ون��ف��س ت��ج��ارى ال ع��ف��ة ال��ه��وى ف��ي ول��ي
ح��ي��ا؟ ك��ن��ت ل��م��ا ال��غ��رام ول��وال ي��ل��وم م��ن ي��ا ال��م��الم��ة ف��ف��ي��م

الالعب أرجوحة

ص��اح��ب! م��ن ل��ل��ن��ف��س وي��ح��ه ي��ا ال��خ��ائ��ب ل��ألم��ل ال��ه��وى أش��ك��وا
ال��الع��ب أرج��وح��ة ال��ن��وى ي��وم وال��م��ن��ى ال��ه��وى ب��ي��ن ك��أن��ن��ي

هديتي

واألن��ي��ن ال��ت��ن��ه��د وإل��ى ال��ه��ت��ون ال��دم��ع إل��ى أه��دي
وال��ح��ن��ي��ن ال��ت��ه��ل��ف وإل��ى ون��اره ال��زف��ي��ر وإل��ى
ال��ح��زي��ن وال��ق��ل��ب ـ��م��ف��ج��وع ال��ـ وص��رخ��ة ال��ش��ه��ي��ق وإل��ى
ال��س��ك��ون ظ��ل ف��ي وأذوق ال��ه��وى ف��ي أك��ت��م ك��ن��ت م��ا
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الريح

أس��راري ي��ه��ت��ك ال��ل��ي��ل ف��ي األس��ى ل��س��ان ك��ل��ي��م��ة، ح��ي��رى واآلم��ال ل��ع��ل��ك،
أش��ع��اري وح��ي أو األق��دار، ت��ردده��ا ال��ه��وى ص��ي��ح��ة أو ال��غ��ي��ب ص��وت ل��ع��ل��ك

األوجاع إىل أحن

آم��ال��ي ص��رح آم��ال��ه��م ع��ل��ى ب��ن��ي��ت م��ع��ش��ر ش��ي��م��ة ال��ه��ج��ران م��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��خ��ال��ي ال��ف��ت��ى ذاك ك��ن��ت ك��أن��ي دف��ي��نً��ا ق��ب��ل��ه��م ك��ان ال��ذي س��ري وأودع��ت��ه��م
ال��ب��ال ص��ف��ح��ة ف��ي َم��رَّ ك��ح��ل��م ت��ق��ض��ت ال��ت��ي ل��ذت��ه ال��ع��ي��ش ف��ي وش��اط��رت��ه��م
ال��ح��ال ع��ن ن��م ب��ال��دم��ع س��الف��ت��ه��ا األس��ى خ��ال��ط ال��ت��ي ال��ك��اس أش��رب ه��ن��ا
أم��ث��ال��ي ال��ح��ب ف��ي األوج��اع إل��ى ي��ح��ن وإن��م��ا ط��وًع��ا األوج��اع إل��ى أح��ن

النافر الظبي

ال��ف��ض��ا ظ��ب��ي غ��اض��بً��ا وم��ض��ى ع��ن��ي م��ال
م��ع��رض��ا ولَّ��ى ي��وم دم��وع��ي ح��ب��س أط��ق ل��م
م��ب��غ��ض��ا أل��ت��ق��ي��ه ًرا وط��و ي��رض��ا ت��ارًة
أع��رض��ا ق��د ل��ه م��ا ـ��ي��ري غ��ـ ي��أل��ف ال ك��ان
ق��ض��ا ال��ح��ب إن��م��ا ـ��قٌّ ح��ـ وال��ل��وم الئ��م��ي
ع��وض��ا ح��ب��ي��ب��ي ع��ن ـ��ب��ي ح��ب��ي��ـ غ��ي��ر أج��د ل��م
م��ض��ض��ا أش��ك��و ل��س��ت ـ��ي إنِّ��ـ ق��ل��ب ي��ا ف��اح��ت��م��ل
م��ض��ى م��ا ت��ن��اس��ى ن��ب��ُت أذ ك��ن��ت ل��و ل��ي��ت��ه
م��ن��ت��ف��ض��ا ش��ي��ًق��ا ب��اس��ًم��ا وأت��ان��ي
ب��ال��رض��ا م��ج��ي��بً��ا َع��يَّ ذرا ب��ي��ن وارت��م��ى

أخاف

ال��ع��ن��ي��د ال��رج��ل ذل��ك ع��رام��ة ف��ؤادي ف��ي ت��وق��ظ ال��ش��م��س أخ��اف
ال��ع��م��ي��د ع��ي��ن ع��ن ال��ن��وم ل��ذي��ذ ي��ن��ف��ي ال��ظ��ل��م��ات ف��ي ال��ب��در أخ��اف
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ال��ح��دي��د م��ن ص��ي��َغ ال��ق��ل��ب ي��ف��ل داء ال��ح��ب إن ال��ح��ب أخ��اف
ال��ع��ب��ي��د خ��م��ر م��ن ال��ري أع��اف إن��ي واألص��ح��اب ال��ود أخ��اف
ج��ودي ن��ف��س ي��ا ن��ادي��ت��ه��ا إذا ب��ب��خ��ل ت��رض��ى أن ال��ن��ف��س أخ��اف
ال��س��ع��ي��د م��ن ال��ع��ذاب ي��س��ام��ون ح��ول��ي وال��ب��ؤس��اء ال��س��ع��د أخ��اف
ال��وج��ود ف��ي أف��ع��ل س��وف وم��م��ا ح��واه وم��ا ال��وج��ود م��ن أخ��اف

وأنِت أنا

س��ق��م ال��ه��ج��ران م��ن وب��ه س��ه��م ج��ف��ن��ي��ِك م��ن ب��ال��ق��ل��ب
وس��م خ��دي��ك ع��ل��ى ل��ه��ا ة ال��ح��ي��ا اب��ت��س��ام��ات ه��ذى
أص��م أع��م��ى ول��غ��ي��ره ه��م��ة ذو ل��ل��ه��وى أن��ا
ي��ل��م ال ذك��رك ب��غ��ي��ر ن وال��ج��ن��ا ل��ي��ل��ي وس��ه��رت
ي��ن��م ح��ال��ي ع��ن وال��دم��ع ال��ه��وى ف��ي أم��ري وك��ت��م��ت
وه��م س��ق��م م��ط��ب��وع��ه م��ن ال��م��ط��ب��وع وال��ش��اع��ر
ي��ت��م ال وص��ال��ك ول��ه ل��غ��ي��ره ال��وص��ال ت��م

أماه
أمه: يخاطب الشاعر

ت��ج��ي��ب��ي؟ ال ل��ك م��ا أم��اه واس��م��ع��ي ق��وم��ي أم��اه
ن��ح��ي��ب��ي؟ أم��ي ي��ا وس��م��ع��ت م��ح��اج��ري دم��ع أرأي��ت
وال��ك��روب؟ ال��ن��وائ��ب م��ن ـ��ت ل��ق��ي��ـ م��ا ق��ل��ب��ك راع ه��ل
ال��ق��ل��وب ب��أس��رار م��ألى ص��ح��ي��ف��ة ال��وج��ود إن
وال��خ��ط��وب ول��ل��ش��دائ��د ـ��ه ف��ي��ـ ل��ل��ه��م خ��ل��ف��ت��ن��ي

∗∗∗
ال��ع��ص��ي��ب ال��ي��وم ف��ي ح��م��اك ـ��ت ط��رق��ـ ق��د إن��ي أم��اه
ال��غ��ري��ب ع��ل��ى ال��غ��ري��ب ي��ب��ك��ي ك��م��ا س��ع��دي ع��ل��ى أب��ك��ي
ال��غ��روب أس��رار م��ن��ه ـ��ل��م أع��ـ ول��س��ت ال��ص��ب��اح ي��م��ض��ي
ال��ع��ج��ي��ب ال��ك��ون ذا ك��ن��ه ـ��ن��ا ج��ه��ل��ـ إذا ال��ح��ي��اة ب��ئ��س

48



تيمور ديوان

ال��ق��ل��وب ب��أوت��ار ت��ل��ه��و ري��ش��ة ال��م��ص��ائ��ب إن
ط��ب��ي��ب��ي أه��ل��ي ف��ي وف��ق��دت ت��ج��ل��دي ال��غ��رام أف��ن��ى
ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ـ��يَّ ع��ل��ـ أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

مصدور نفثة

ال��ع��ي��ون ب��ه ف��اض��ت وال��دم��ع ال��ش��ج��ون ب��ه ت��رام��ت ق��ل��ب��ي
ال��زف��ي��ر ال��ي��ائ��س وع��دة غ��رام��ي م��ن ال��ي��أس ب��ي ه��وى
ن��ف��ور م��ق��ل��ت��ي ع��ن وال��ن��وم ب��ص��ب��ح ي��ن��ج��ل��ي ال وال��ل��ي��ل
أم��ي��ن ص��ادق ح��ب��ه ف��ي ص��دي��ق م��ن ال��م��وت ح��ب��ذا ي��ا

∗∗∗
ه��وي��ت م��ن ال��ع��ي��ن ت��رى وال ح��م��اه ف��ي ال��ق��ل��ب ي��خ��ف��ق ال
وال��ه��ي��ام وال��ش��وق وال��ي��أس وال��ع��ذاب ال��ه��ج��ر وي��ن��ق��ض��ي
ظ��الم ب��ع��ده م��ن ي��ج��يء ظ��الم ف��ي ال��ن��ف��س وت��رق��د
أم��وت! غ��ٍد ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا رف��اق��ي ي��ا ال��س��ع��د ه��و ه��ذا

∗∗∗
ال��س��م��وم ب��ه أودت ك��ال��غ��ص��ن ال��ش��ب��اب زه��رة ف��ي أم��وت
رج��اء ح��ب��ه ف��ي ي��ب��َق ل��م م��ا إذا ال��ف��ت��ى ي��ع��ي��ش وه��ل
س��واء وال��ردى ف��ع��ي��ش��ه ه��واه خ��ان��ه إن وال��م��رء
غ��ي��وم ع��ي��ن��ه ف��ي وال��ش��م��س ق��ت��اد ع��ي��ن��ه ف��ي وال��زه��ر

∗∗∗
رق��ود دوره��م ف��ي وال��ن��اس ت��غ��ن��ى إن ال��روض وب��ل��ب��ل
وال��دم��وع ال��س��ه��د وخ��ل��ف��ه��ا ص��ارخ��ات ال��ب��وم ي��خ��ال��ه
ن��ج��ي��ع خ��ده ف��ي وال��دم��ع ب��ع��ي��د ن��ف��س��ه ع��ن وال��س��ع��د
وق��ود خ��ب��ت إن وق��ل��ب��ه ت��ل��ظ��ى ق��ل��ب��ه ف��ي وال��ن��ار

∗∗∗
ت��ه��ان ال ال��ض��ي��م ع��ل��ى ع��اش��ت ح��ر ن��ف��س ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
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ص��دي��ق ع��ه��ده��ا رع��ى وال ع��ي��ش ال��ح��ي��اة ف��ي راق��ه��ا م��ا
وال��ع��ق��وق ال��غ��در ي��ق��وده��ا ذئ��ابً��ا ال��ورى خ��ي��ار رأت
ت��ص��ان ال��ث��رى ف��ي ل��ع��ل��ه��ا وال��زم��ان ال��ه��ج��ر ب��ه��ا أودى

قرصالهاجر يا

ح��ب��ه ف��ي ال��ع��ي��ن دم��ع ذرف��ت ال��ذي ش��خ��ص األح��ش��اء ف��ي ت��ض��م
ص��ب��ه ع��ن ال��م��ح��ب��وب ي��س��أل ه��ل ال��ه��وى م��ق��ر ي��ا ل��ي ق��ل ب��ال��ل��ه
ل��ب��ه ف��ي ي��خ��ط��ر م��ا س��ر ع��ن ص��ادًق��ا وك��ن خ��ب��رن��ي ق��ص��ر ي��ا
ح��رب��ه م��ن ي��س��ل��م ال وال��ق��ل��ب ظ��اه��ر ه��ول��ه��ا ح��ربً��ا أث��ار
ح��ج��ب��ه ف��ي ال��ي��وم أط��ل��ت ح��ت��ى ج��رى م��اذا أع��ل��م ال ق��ص��ر ي��ا
ذن��ب��ه ع��ن ي��ب��ح��ث م��س��ت��رح��ًم��ا م��دن��ًف��ا ه��ائ��ًم��ا ق��ل��ب��ي زال م��ا
ص��ح��ب��ه م��ن وال��ح��ر وق��وم��ه أه��ل��ه ن��اس��يً��ا ه��واه ي��ب��ك��ي
ق��رب��ه ف��ي ال��ق��ل��ب ع��ز أص��ب��ح ل��م��ن رس��ول خ��ي��ر ك��ن ق��ص��ر ي��ا
ح��ب��ه ف��ي ال��م��ن��ك��وب ي��ع��رف��ه��ا م��س��ح��ة ه��ج��ران��ه م��ن ع��ل��ي��ك
ص��ع��ب��ه م��ن ال��ده��ر رم��اك وال ق��رب��ه ف��ي ال��م��ك��روه ح��اق��ك ال
ك��رب��ه ف��ي ال��ص��م��ت ي��زي��د ق��ل��ب��ي ع��ادة ل��ه ال��ص��م��ت غ��دا م��ن ي��ا
رب��ه م��ن ال��ج��ود ك��ل ف��ال��ج��ود ص��اب��ر إن��ن��ي ك��ري��ًم��ا ف��ك��ن

الشفق دمع

ال��ش��ف��ق دم��وع ت��ب��دو ال��ظ��ل��م��ة خ��دود ف��وق
األرق وب��اع��ث��ات ل��وع��ت��ي ��ل��وه��ا ح��مَّ ق��د

∗∗∗
ب��ال��ج��س��د ال��ن��وى ف��ع��ل ش��اك��يً��ا إل��ي��ه��ا أرن��و
ل��ل��ج��ل��د ب��ق��ي��ه م��س��ت��ج��ديً��ا م��س��ت��رح��ًم��ا

∗∗∗
وال��س��ق��م األس��ى ط��ي��ف ال��رُّبَ��ا ف��وق ك��أن��ه��ا
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أل��م م��ن ال��ح��ش��ا ف��ي م��ا ال��ص��ب��ا س��ف��ر ف��ي ي��خ��ط

∗∗∗
األم��ل ك��أس ي��س��ك��ب أح��زان��ه ف��ي وال��ش��ع��ر
ال��م��س��ت��ق��ب��ل غ��وام��ض أك��ف��ان��ه ف��ي ي��ح��م��ل

∗∗∗
م��غ��رم ق��ل��ب أن��ات وح��دت��ي ف��ي أب��ث��ه
ت��رح��م ل��م ال��ل��ق��ا ي��وم ال��ت��ي ه��ج��ر ل��ه ي��ش��ك��و
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