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تصدير

ألنه ذلك أجنبية»؛ لغة إىل يرتجم أن املؤلف عىل املصائب أكرب «من بريون: اللورد قال
أو الكاتب يختاره الذي والقالب اللغات، مختلف يف الجمل تراكيب تتفق أن املستحيل من
نرتجم أن حاولنا نحن وإذا كلها، فيها واحًدا يكون أن يمكن ال معانيه فيه ليُفرغ الشاعر
ندري، ال حيث من املؤلف إىل أسأنا أمكن ما القالب عىل للمحافظة حرفيٍّا ترجمته نريد ما

اإلنشاء. وركاكة التعبري غرابة من فيه نقع بما أنفسنا وإىل
العلمية املقاالت من والجرائد واملجالت الكتب يف نقرؤه ما أكثر يف يوم كل نراه ما هذا
املثىل بالطريقة ليست الحرفية فالرتجمة عربية. بألفاظ أعجمية تبدو التي وسواها والطبية
م يتفهَّ أن املرتجم حسب العربي. القارئ ذهن يف أثرها إىل الوصول أو األصل جمال لحفظ
للقارئ يقدم أن يجتهد ثم — التعبري بهذا يل ُسمح إذا — إهابه يف ويدخل الكاتب معاني

سمعه. يأباه وال ذوقه منه ينفر ال عربيٍّا قالبًا
يف له يقتيض ما املعاني من تفيد جمًال مثًال غريهما أو اإلنكليزية أو الفرنسية يف إن
لغة يف عنه للتعبري جملتني إىل يحتاج الذي املعنى أن تجد فقد وبالعكس املتوسعة، لغتنا
الكلمة هذه استعمال من يمنعنا ال أن فيجب كلمة، أو جملة العربي اللسان يف تكفيه غريبة

الغاية. إىل وتوصل املفهوم تؤدي دامت ما األصل عن بُعدها الجملة أو
ذلك مع وهي حرفية، نسميها أن يسعنا ال التي الرتجمة هذه من مثًال هنا أورد وإني
أنها عن فضًال املؤلف، أراده الذي التأثري من تضعف وال األصل بجمال تذهب ال أمينة

منقولة. أنها يشعر ال القارئ فيكاد أمكن ما املعجمة من تتجرد
ونحن أهكذا الواحد: بالحرف ترجمته ما «البحرية» قصيدته مطلع يف المارتني يقول
أبًدا نستطيع ال رجوع، بال األبدي الليل يف محمولون جدد، شواطئ نحو دوًما مدفوعون

يوًما؟ مرساتنا األعمار أوقيانوس عىل نلقي أن



وأنا أنت

األصل: وإليك

Ainsi toujours poussés vers les nouveaux virages.
Dans la nuit éternelle emportés sans retour.
Ne pourrons nous jamais sur l’Océan des âges.
Jeter l’ancre un seul jour?

فهي حرفيتها، عىل املحافظة مع فيها نؤخر أو فنقدم العبارة هذه تنميق نحاول مهما
الناظم، شعور نشعر أن واجتهدنا باملعنى اكتفينا إذا ولكن والعجمة. الركاكة من تسلم ال

مثًال: قلنا عنَّا صادر كأنه نظمه حاولنا ثم

ي��ط��وي��ن��ا ال��م��وت ول��ي��ل ال��ح��ي��اة ن��ط��وي أم��ان��ي��ن��ا ت��م��ض��ي أب��ًدا أه��ك��ذا
م��راس��ي��ن��ا؟ ن��ل��ق��ي وال ال��وج��ود ب��ح��ر م��اخ��رة األع��م��ار س��ف��ن ب��ن��ا ت��ج��ري

الشاعر، كالم من ل تُحصَّ ولكنها األصل، يف ليست أمانينا» «تميض جملة أن أعلم أنا
الناقل يضطر قد النظم ويف موافًقا، تفسريًا تفرسه ذلك بخالف بل قوله تضعف ال وهي

الزيادة. هذه مثل إىل
يؤدي ولكنه حرفية، ترجمة يكون أن يمكن ال األول البيت من الثاني الشطر كذلك
ما له نرتجم أن وسألنا قربه من بُعث المارتني أن افرتضنا ولو التأدية. تمام املعنى
األصلية. عبارته إىل الرجوع من أحسن الشاعر هذا معنى يؤدي ما وجدنا ملا عنه ترجمناه
وغري ركيكة لغته يف الرتجمة لجاءت هذه غري عىل إلخ، … الحياة نطوي ترجمنا ولو

اللغتني. يف يختلف القالب وإنما واحد هنا فاملعنى مفهومة.
الدنيا: مخاطبة يف املعري العالء أبي قول الثاني البيت معنى من يقرب ومما

إرس��اء؟ ل��ل��س��ف��ن ف��ه��ل ل��راك��ب��ي��ه غ��ال��ب��ة واأله��واء ب��ح��رك ي��م��وج

العلمية الرسائل كتابة يف جريت وعليه الشعرية، سيما وال الرتجمة، أفهم هكذا
واملجالت. الصحف يف أنرشه كنت مما وغريها والطبية

العربية إىل أنقل أن عويدات» «منشورات صاحب عويدات أحمد الصديق إيلَّ رغب وقد
من ا بُدٍّ أَر فلم الشباب. أشعار برتجمة الشباب أيام إيلَّ يعيد أن أراد كأنه وأنا»، «أنت
ألنها سيما وال فيها، الصعوبة من عانيت ما القارئ عن أكتم وما عينها، الطريقة انتهاج
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تصدير

بينما الفرنسية، يف بها ويكتب يُتكلم التي اللغة هي أنها عليها يساعد بسيطة بلغة مكتوبة
بالفصحى نكتب أن فنضطر سواه، عن حقل كل يف تختلف وهي بالعامية نتكلم نحن
ليستوي هناك وأزيد هنا فأنقص وأُداور أتحيَّل كنت ذلك أجل من األصل؛ عن أبعدها وما
هنا أدعي ال أني عىل التأليف. جهد عنه يقل ال جهٌد وهو وجماله، بساطته يف التعبري
النقل. يف األمانة بعدم أرمى لئال مرتجمة إنها بالقول أقتنع وال بالرسقة، أتهم لئال التأليف

والسالم. عربية حلة يف الباريسية الحسناء هذه جلوت قد أكون أن حسبي

فياض نقوال
١٩٥٨م الثاني كانون
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بوح

ال��ج��ن��وْن ح��ت��ى م��ي ي��ا أح��ب��ك
ال��ظ��ن��وْن ي��ف��وق ح��بٍّ��ا أح��ب��ك

تعلمني؟ فهل
م��ع��اْد ك��الٌم ه��ذا … أح��ب��ك
ال��م��راْد ي��ؤدي ي��وًم��ا ك��ان وم��ا
ال��ع��م��ْل ك��ي��ف … أح��ب��ك ول��ك��ن
ال��غ��زْل غ��ي��ر وال��ح��ب … أح��ب��ك

تشعرين؟ فهل
ت��ك��ش��ف��ي ألن س��ب��ي��ٍل م��ن وه��ل
ت��ع��رف��ي؟ وأن ن��ف��س��ي، م��ج��اه��ل
… ي��ف��ي ب��ي��ان ال��ح��روف ف��ي ف��م��ا
ق��اف��ي��ْة ع��ن أب��ح��ث أف��ت��ش،

األمل تغذي
ال��ُق��ب��ْل ب��أنَّ ص��ح��ي��ًح��ا ف��ل��ي��س

الكافيْة هي
ث��ق��ي��ال ع��ب��ئً��ا ال��ص��در ع��ل��ى أح��س
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ط��وي��ال ال��ح��دي��ث أت��م��ن��ى وك��م
ال��غ��ل��ي��ال وأروي روح��ي ألش��ب��ع

∗∗∗
ال��ك��الْم ح��ي��اة ال��ح��ي��اة ف��إن
ال��م��س��ت��ه��ام ُك��رب��ة ع��ن تُ��ف��رِّج
أري��ْد أري��ُد، ال��ك��الَم، أري��ُد
أري��د؟ ع��م��ا أع��ب��ر وك��ي��ف

∗∗∗
خ��اط��ري ل��ي ان��ق��اد ل��و ول��ك��ن
ال��ش��اع��ر ب��م��ل��ح��م��ة وج��ئ��ت
ل��س��ان��ا؟ أغ��ن��ى ذل��ك ك��ان ف��ه��ل
ب��ي��ان��ا؟ أج��ل��ى ك��ان وه��ل — أج��ي��ب��ي —
ص��دري ن��ح��و أض��م��ِك أن م��ن
س��رِّي أذن��ي��ك ف��ي وأب��ثُّ
ول��فِّ ن��ش��ٍر ف��ي وأق��ول
أل��ِف: ب��ع��د أل��ًف��ا وأع��ي��ُد
أن��ت م��ن��اي، أن��ِت م��ي ي��ا

… … … أنِت
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أعصاب

ت��ب��ع��دي ال ت��ج��ف��ل��ي، ال
ال��م��ذن��ب ف��إن��ي ع��ن��ي
ول��س��ُت ن��ف��س��ي ع��ل��ى غ��ض��ب��ي
أغ��ض��ُب ي��وًم��ا ع��ل��ي��ِك

∗∗∗
ف��م��ي م��ن ت��خ��رج ال��ك��ل��م��ات ه��ذه م��ا
دم��ي ف��ي ت��ن��ف��ض ال��رع��دات ه��ذه م��ا
ال��م��ض��رِم ف��ؤادي م��ن ش��ظ��اي��ا إال
أل��وم ال أع��ات��ُب، ال أن��ا
ه��م��وم��ي م��ن ه��ي وش��ك��ي��ت��ي
أروم ك��م��ا أراِك ال أن
… ال��ن��ع��ي��ِم ف��ي ت��رف��ل ك��ال��ح��ور
واص��ف��ح��ي ال��ك��آب��ة ف��دع��ي
… رددتُ��ه ال��ذي وان��س��ي
ف��ي��ِك أك��ره ك��ن��ُت إن
س��بَّ��ب��تُ��ُه ال��ذي ف��األل��م

تبعدي ال





كآبة

َع��بَ��ْر ع��ه��ٍد م��ن ل��ل��ه ي��ا م��اض��ي��ِك!
ِع��بَ��ْر ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م م��اٍض ك��ان ه��ل
ال��ه��م��وِم م��ن ال��ج��ب��ي��ن ذي��اك ت��ح��ت ك��م
ض��ج��ْر م��ن ص��درك وخ��ل��ف
ي��ٍد م��ن ل��ي ب��ه��ا وم��ا ت��م��ر، ص��وٌر
ال��ن��ظ��ْر م��رَّ وال ب��ه��ا، م��رَّ ال��ف��ك��ر ال

∗∗∗
ح��دث��ي��ن��ي خ��ب��ري��ن��ي،
ال��غ��وال��ي م��اله��ي��ك ع��ن
�اٍم أي� �ر ذك� �دي �ي� وأع�

طوال وخلوات
ع��ي��ن��ي��ِك خ��ل��ف س��رٍّ أي

كالليايل؟ عميق

صحيح؟ هل
ف��ي��ه ك��ن��ِت ع��ه��د ك��ان

ترقصني
ال��ق��م��ِر ض��ي��اء ف��ي
ال��ص��وِر؟ ب��ه��ذي أن��ِت م��ث��ل��م��ا
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ترفلني

الشعاِع يف
ك��األف��اع��ي؟ ش��َع��ر رأس��ك وع��ل��ى
ص��ح��ي��ح؟ ه��ل ص��ح��ي��ح؟ ه��ل

الخربا اصدقيني
ك��ن��ِت؟ ال��رس��م ه��ذا م��ث��ل
أث��را؟ ف��ي��ه ل��ل��ح��س��ن أرى ال
أن��ِت ال��رس��م ه��ذا ل��ي��س ال

∗∗∗
ال��دف��ي��ْن ال��ع��ه��د ذل��ك
ت��ف��ت��ك��ري��ْن ب��ه ك��ن��ت ال��ذي��ن م��ا
ت��ع��م��ل��ي��ن؟ أو ب��ه، ت��ق��ول��ي��ن أو
ال��س��ن��ي��ن؟ م��وج��اُت ب��ك م��رَّت ك��ي��ف

∗∗∗
روًض��ا ال��ص��ورة ف��ي إن

مدخله أرى ال

أأكيْد

الطريق؟ خلف بابه
س��واِك ال أن��ِت ه��ي وأك��ي��د،
ال��ع��ت��ي��ق؟ ال��زيِّ ف��ي االب��ن��ة ه��ذه

∗∗∗
ت��ك��وْن؟ م��ن … ه��ذي ال��زم��رُة ح��ول��ِك
وع��ي��ون؟ وج��وٌه ف��ي��ه��ا ذب��ل��ت

∗∗∗
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كآبة

ع��رف��وِك ق��ب��ل��ي أص��ح��اب��ِك، ه��م
ح��م��ل��وِك ق��د أع��ي��اده��م وإل��ى

نظرة أول فلهم

حرسة أول ولهم
ه��واك ش��اء ح��ي��ث��م��ا خ��ط��اِك، ق��ادوا ق��د ه��ُم

هواء تنسمِت أو
م��س��اءَ ال��غ��اب وإل��ى ص��ب��ًح��ا، ال��ش��اط��ئ ف��إل��ى
م��ك��اْن ك��ل ع��ل��ى دلُّ��وك ُه��ُم
واف��ت��ت��اْن س��ح��ٌر ف��ي��ه

∗∗∗
��بَّ��ق��ا؟ ال��سُّ إل��ي��ك ك��ان��وا ِل��ْم آه،
ال��ل��ق��ا؟ ف��ي ع��ل��ي��ِك ت��أخ��رُت ِل��ْم

∗∗∗
ش��يء ك��ل ف��ي م��ن��ه��ُم أدرى ك��ن��ُت

إيلَّ تعرفِت لو
ال��دروْب ألس��رار أه��دي��ك ك��ن��ت

الغروب يف
ال��ق��رى أس��م��اء ل��ك وأغ��ن��ي
آخ��را وج��ًه��ا ل��ألرض ك��اش��ًف��ا
ب��ع��ي��دة آلف��اٍق م��ع��ك س��اح��بً��ا

جديدة وألمصار

الطربا فرتيني

العجبا وأريك
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وأنا أنت

س��ب��ي��ْل أل��ف ل��ِك أب��دع��ُت ك��ن��ت
وج��م��ي��ل ج��م��ال ك��ل ل��ت��رْي
… ال��دل��ي��ل ف��ض��ل ل��ي، ال��ف��ض��ل وي��ك��ون

∗∗∗
ال��زم��ر ه��ات��ي��ك ت��درك ل��و آه
ال��ق��م��ر أخ��ت ي��ا ف��ي��ك س��ل��ب��ت��ن��ي ك��ن��ز أي
… ال��ق��دْر ش��اء ك��ذا األم��ر! ق��ض��ي
ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ظ��ل م��ا وإذا
ال��ن��ظ��ر ف��ي ُخ��ل��ف ب��ع��ض
ب��ع��ده��م م��ن ج��ئ��ت ف��ألن��ي
األث��ر ه��ذا ل��ه��م ف��ي��ك ف��إذا
ال��ص��ور ه��ذي ل��م��ل��م��ي … ع��ل��ي��ن��ا م��ا
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السديل

ال��ظ��الُم ت��دنَّ��ى ف��ق��د ب��س��ك��وت��ي ت��ع��ج��ب��ي ال
األح��الُم ب��ه��ا ت��ح��دو واف��ت ال��ش��وق وس��اع��ة
ال��ك��الُم ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ون ل��غ��ي��ر ي��ح��ق وال
ال��غ��راُم ي��ل��جُّ ب��ه ص��بٍّ غ��ي��ر أن��ا وم��ا

∗∗∗
�دي وش� �ك �دي� ي� �دي م�
ا �دَّ ش� �درك ص� �يَّ إل�
ن��ف��س��ي ت��ح��ت��اج ف��ال��ي��وم
�دا �ه� �ت� ل� �دالل ال� �ى إل�

∗∗∗
ب��ي م��ا ت��دري��ن ال��م��س��اء ه��ذا ك��ن��ِت ل��و أواه،
ع��ذاب��ي وك��ب��ري��اء وح��ن��اٍن ش��ه��وٍة م��ن
ب��ي م��ا ت��دري��ن ه��ي��ه��ات ول��ك��ن … ق��ل��ب��ي وط��ي��ب

∗∗∗
ق��ل��ي��ال ال��ن��ور خ��ف��ف��ي
ال��س��دي��ال ه��ذا أن��زل��ي
ت��ش��ائ��ي إن ال��ه��وى ع��ل��ى أوف��ى ذاك
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ال��م��س��اءِ ره��ن ال��ق��ل��وب ف��ح��دي��ث
األش��ي��اء ف��ي ن��ام ال��ظ��ُل وإذا
ب��دي��ال ال��ع��ي��ون ف��ي ال��ن��ور ط��ل��ع
ش��دي��د ال��م��س��اء ه��ذا ح��ب��ي إن
ال��ع��ش��اِق ع��ن راٍو رواه م��ا

∗∗∗
ج��دي��د: ف��ت��ح أش��ت��ه��ي��ه وال��ذي
ال��ع��ن��اِق ف��ي م��ع��ل��م��ي ت��ك��ون��ي أن
�دي وش� �ك �دي� ي� �دي م�
ا �دَّ ش� �درك ص� �يَّ إل�
وزي��دي وغ��ن��ج��ي��ن��ي،
ش��ه��دا ث��غ��ري ك��ال��ن��ح��ل

∗∗∗
ق��ل��ي��ال ال��ن��ور خ��ف��ف��ي
ال��س��دي��ال ه��ذا أن��زل��ي

هكذا!
ي��ك��وْن م��ا ف��ي��ن��ا ل��ل��ص��م��ت ول��ي��ك��ن
ال��س��ك��ون ه��ذا ح��ب��ذا

حماِك يف
�داِك ي� �ي �ه� وج� �ى �ل� وع�
�ذاِك ش� �ن م� �ي �روح� وب�
لُ��م��اك ت��ح��ك��ي ن��ف��ح��ة

∗∗∗
ال��ب��اب؟ ي��ق��رع ت��راه م��ن ع��ج��بً��ا!

أتاِك الساقي هو
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السديل

مشتهاك أقىص القهوة يحمل
ج��ئ��َت ح��ي��ث م��ن وُع��ْد ض��ع��ه��ا ح��س��نً��ا!

رجعَت ال
… ش��ي��ئً��ا ت��ب��رَد ب��أن ت��ري��دي��ن ه��ل

حني؟ بعد نميس ثم
ت��س��م��ح��ي��ن؟ ه��ل أس��ك��بُ��ه��ا، إذًا ال؟
��كَّ��را؟ ال��سُّ إل��ي��ه��ا ت��ض��ي��ف��ي��ن ه��ل
… ال��ع��ت��م��ُة ه��ذه ول��ك��ن ك��م؟

أرى عدُت ما
ق��ل��ي��ال ال��ن��ور أرج��ع��ي
ال��س��دي��ال1 ه��ذا ارف��ع��ي

العالييل هللا عبد العالمة وضع وقد املرأة. وجه لسرت الهودج عىل وتستعمل أنزله، أي الستار سدل من 1

وأسهل. أخف السديل أن وجدنا ولكن تفاريج، لفظة
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صدفة

ن��ل��ت��ق��ي ال أن اإلم��ك��ان ف��ي ك��ان ق��د
ن��ت��ص��اب��ى وال ه��ن��ا، ال��م��س��اء ه��ذا
ب��ن��ا رأف��ت ك��م األق��دار ف��ت��ص��وري
األس��ب��اب��ا: وت��ص��وري م��ن��ي��ت��ي، ي��ا
ص��دف��ة وك��م س��ن��ح��ت، ف��رص��ة ك��م
ف��أص��اب��ا رم��ى ح��دث وك��م م��رت،
ح��ب��ن��ا يُ��س��م��ى م��ا ت��ك��وَّن ح��ت��ى
رح��اب��ا ي��ك��ون م��ا أوس��ع ف��ي��ك��ون
ال��ل��ق��ا ُق��ب��يْ��ل أنَّ��ا أت��ن��س��ي��ن
ال��دن��ا ب��ه��ذي ك��نَّ��ا غ��ري��ب��ي��ن

∗∗∗
وج��ه��ه ع��ل��ى ي��ه��ي��م وك��لٌّ
ه��دى ب��غ��ي��ر وح��ي��ًدا ي��س��ي��ر
وه��ذا ط��وي��ل ال��زم��ان وإن
ال��م��دى ب��ع��ي��د ال��ف��س��ي��ح ال��ف��ض��اء
ل��ح��ظ��ة أس��ه��ل��ه��ا ك��ان ف��م��ا
س��رم��دا أب��ًدا ل��ت��ف��ري��ق��ن��ا

∗∗∗
ك��ام��ن خ��ط��ر ك��م أت��دري��ن
ال��ه��وى؟ ط��ري��ق ف��ي ل��ن��ا ت��ص��دَّى



وأنا أنت

أن ال��ح��وادث أق��ل وك��اد
ال��ن��وى؟ وي��ط��ي��ل يُ��ب��اع��دن��ا

∗∗∗
م��ا ألول أن��ي أت��دري��ن
خ��اط��ُر؟ ل��ي اه��ت��اج م��ا رأي��ت��ك،
م��ْع��ك ك��ان ل��م��ن ف��ؤادي وم��ال
ال��س��اِح��ُر؟ ل��ح��ظ��ه��ا ي��غ��ازل��ن��ي
ن��ظ��رة ل��ي م��ن��ِك ك��ف��ى ول��ك��ن
ال��خ��اس��ُر أن��ا أن��ي ألش��ع��ر
وم��ا ح��ي��ات��ي م��لءُ وأن��ك
آِم��ُر م��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى س��واِك

∗∗∗
أن��ه ل��و ال��ي��وم، ه��ن��ا أُك��نَّ��ا
ال��م��س��اءْ ذاك ألم��ِك ت��راءى
ق��ب��ل��م��ا م��ع��ه��ا ت��رح��ل��ي ب��أن
ال��ع��ش��اءْ؟ ف��ي ل��ن��ا ال��ل��ق��اء ي��ت��اُح

∗∗∗
ي��دي ب��ك��ل��ت��ا أت��ج��رأ ول��م
ك��ت��ف��ي��ِك ع��ل��ى ال��وش��اح ف��أل��ق��ي
ن��اظ��ريَّ ف��ي األش��ع��َة ويُ��ل��ق��ي
وج��ن��ت��ي��ِك؟ ع��ل��ى ال��ح��ي��اء اح��م��راُر

∗∗∗
أف��ل��ح��ت ل��و ال��ط��وارئ أق��ل
ال��ح��ادث��ات أذى ع��ل��يَّ ل��ص��بَّ��ت
ق��ل��ب��ي ك��ان وم��ا ح��ب��ي، ك��ان ف��م��ا
ح��ي��ات��ي ن��ع��ي��م أن��ِت ك��ن��ت وم��ا
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وأشكال أرواح

األم��ي��ِن ب��ال��زوج أن��ِت م��ا
ح��ي��ِن ك��لَّ ج��دي��ُدك ل��وال
وج��ه��ك ك��أن ت��ت��ج��ددي��ن
ط��ي��ِن أل��ف م��ن ج��ب��ل��ٌة
وال��ن��ظ��رات ��ع��ر ال��شَّ ف��ي
ال��ح��ن��وِن وال��ص��وت وال��وج��ن��ات
ش��ك��ل م��ن��ك ي��وم ك��ل ف��ي
ح��ن��ي��ن��ي ب��ه ت��ب��ع��ث��ي��ن
ح��ت��ى ال��س��ح��ر ف��نَّ أت��ق��ن��ِت
ج��ف��ون��ي ف��ي ك��ح��ًال ص��ار
ي��وم ك��ل رأي��ت��ك ف��إذا
ال��ف��ت��وِن غ��ي��ر أج��د ل��م

∗∗∗
ي��ب��ق��ى ال ال��ح��ب أن أدرك��ِت
ال��س��ن��ي��ِن م��رِّ ع��ل��ى
ت��خ��ل��ي��ده ف��ي ف��س��ع��ي��ِت
ل��ل��ع��ي��وِن خ��دًع��ا ب��ال��غ��ش
وت��رت��دي��ن ت��ت��ب��رج��ي��ن



وأنا أنت

ب��ال��ث��م��ي��ن ال��ح��رائ��ر م��ن
ال��ك��ب��ي��رة ق��ب��ع��ت��ك وه��ن��اك
ال��ج��ب��ي��ن ف��وق ت��س��ت��وي

∗∗∗
ت��ح��ت��ه��ا أح��اول ح��ت��ى
ال��ك��م��ي��ِن ال��س��ر ع��ن ب��ح��ثً��ا
ت��ف��ن��ن��ه��ا األن��ث��ى، ع��ادة ه��ي

الفنون بأنواع
ح��ب��ي ب��أن ش��ع��رِت ف��إذا

تمهليني لم فاتر
ي��ج��دد ع��ط��ًرا أن��ش��ق��ت��ن��ي
دي��ن��ي ويُ��ض��لُّ ن��ش��وت��ي،

∗∗∗
ع��ج��ْل، ف��ي ن��ح��وِك ف��أق��وم
وب��ال��ي��م��ي��ن ال��ي��س��ار ب��ي��دي
ب��ال��ق��ب��ْل أروي وأب��ي��ت
ال��م��ع��ي��ن ذاك م��ن ش��ف��ت��يَّ

∗∗∗
ي��داي ع��ب��ث��ت إذا ل��ك��ن
ت��ت��زي��ن��ي��ن ب��ه ب��م��ا
ت��زال��ي ل��م أن��ك أب��ص��رُت

تهزأين بالحقيقة
ت��غ��ي��ر م��ا ج��س��م��ك ال��ج��س��م
ال��ج��ب��ي��ن ه��و وال��ج��ب��ي��ن
ت��ع��زي��ة ب��ال��ق��ب��الت وأردُت
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وأشكال أرواح

الحزين لحارضي
ام��رأت��ي أن��ت أن��ك ف��وج��دُت
… تُ��ش��ب��ه��ي��ن ��ك وأمَّ
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بيانو

ع��واط��ف��ي ف��ي��ه ن��ظ��م��ت ال��ن��ش��ي��د ه��ذا
األوت��اِر ع��ل��ى وق��ًف��ا وج��ع��ل��ت��ه
ب��ه ت��رض��ي ول��م ل��ه س��م��ع��ِت ف��إذا
أع��ذاري دون��ه ف��أن��ظ��م ق��ول��ي
ت��غ��اُر «ِل��ْم ل��ي: ح��ب��ي��ب��ت��ي ت��ق��ول
ن��اُر األش��واق م��ن ق��ل��ب��ي وف��ي
ال��ق��واف��ي ت��س��ع م��ا ف��وق أح��ب��ك
ال��ب��ح��اُر ت��س��ع وم��ا ب��أب��ح��ره��ا
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ع��ه��دك ي��خ��ون ف��ك��ي��ف
ش��ع��اُر ل��ه وال��وف��اء ف��ؤادي

∗∗∗
ش��ب��ًه��ا ال��ن��اس ف��ي أج��د ف��ل��م ب��ح��ث��ت
ال��ج��م��اِل وف��ي ال��ذك��اء ف��ي ل��ش��خ��ص��ك
ح��دي��ثً��ا ع��ن��دي أل��ذه��م ف��أن��ت
ال��رج��ال م��ن ع��رف��ُت م��ن وأك��رم
وب��أًس��ا ن��ًدى رأي��ت م��ن وأوس��ع
ال��ك��م��اِل ح��دِّ إل��ى وأق��رب��ه��م
ح��س��ابً��ا ل��ه��ج��ران��ي ت��ح��س��ب ف��ال



وأنا أنت

وال��ت��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ي��ع��ة ت��خ��َش وال
م��ط��م��ئ��نٍّ��ا ح��ال ك��ل ف��ي وك��ن
ال��وف��اءِ ع��ن أح��ي��د ل��ن ف��إن��ي
واس��ل��م ال��ع��م��ي��اء ال��غ��ي��رة وخ��لِّ
دواءِ» م��ن ه��ذا ل��ل��داء ف��م��ا

∗∗∗
ل��ي ت��ق��ول ال��ذي ه��ذا
ال��ج��ل��ي ال��ح��ق وإن��ه
ف��ك��رة ب��رأس��ي ل��ك��ن
وج��ِل أو خ��ج��ل م��ن
م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ه��ن��اك
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف��ي ي��ظ��ه��ر
ض��اح��ًك��ا إل��ي��ه��ا ي��أت��ي

باألمِل مزوًدا
ال ال��م��ره��ف وذوق��ه��ا
ال��غ��زِل س��م��اع ي��أب��ى
ل��ه��ا ي��ج��ري ال��ذي ف��م��ا
ل��ي؟ ي��ح��دث ال��ذي وم��ا
م��ح��ن��ت��ي م��ن ش��اك��يً��ا ت��ران��ي ل��ذا
ع��ل��ت��ي أص��ل وال��غ��ي��رة أغ��ار
ف��ت��ن��ت��ي ي��ا ن��ظ��م��ت��ه ال��ذي ه��ذا

30



ل تأمُّ

أع��ي��دي ل��ي ع��ه��دك ذك��ر أع��ي��دي
ال��وع��ود م��ن ال��م��زي��َد أخ��ش��ى ف��ال
س��ي��ب��ق��ى ل��ي ح��ب��ك إن وق��ول��ي
ال��ب��ع��ي��د ال��زم��ن ف��ي ك��ان ق��د ك��م��ا
رف��ي��ق��ا ل��ي ت��زال��ي ل��م وإن��ِك
ال��ح��س��ود رغ��م ع��ل��ى ي��دل��ل��ن��ي
م��س��ت��ح��ي��ل ع��ن��دك ال��ه��ج��ر وأن
ال��وج��ود م��ن ال��غ��رام ُم��ح��َي ول��و
وث��وق ع��ل��ى أك��ون ب��أن أري��د
األب��ي��د ل��ألب��د ه��واك ب��أن
ل��ي ي��ق��ول ح��ي��ن ذاك م��ع
ال��ن��ح��ي��ب دع ال��ص��دي��ق: ذاك
اس��ت��ط��ع��ت م��ا ف��ؤادك وأِرْح
يُ��ري��ب م��ا ح��ول��ك ف��ل��ي��س
ك��ل��ه��ا ت��راه��ا أوم��ا
ع��ج��ي��ب وإخ��الص ح��بٌّ
ل��ي ي��ق��ول ح��ي��ن ذاك م��ع
… ي��خ��ي��ب أم��ٌل ف��ل��ي … ه��ن��د





غرية

غ��ي��راُن وال��ل��ه أن��ا
ول��ه��اُن ال��ن��ف��س ك��ئ��ي��ب
ع��ن��ي ب��ع��ي��دة وأن��ت
ن��س��ي��اُن ال��ب��ع��د وب��ع��ض

∗∗∗
وف��ك��ري ت��م��رح��ي��ن ال��ري��ف ف��ي أن��ِت
إل��ي��ِك ش��وًق��ا ي��ط��ي��ر ي��وم ك��ل
م��ن��ه��م يُ��س��ل��ي��ك ال األه��ل، ع��ن��دك
ع��ل��ي��ك أغ��ار ذا م��ع أح��ٌد،
ه��زه��ا وق��د س��ك��رى روح��ي إن
ن��اظ��ري��ك ف��ي وال��ض��ح��ك ف��أب��ك��ي ال��وج��د
ص��ف��ح��ة ف��ي ال��رب��ي��ع واخ��ض��رار
ع��ي��ن��ي��ك وف��ي ال��رب��ى وف��وق األف��ق
ك��أن��ي رأس��ي م��لءُ ال��ح��ل��و رس��م��ك
س��اع��دي��ك ع��ل��ى ح��ال��ًم��ا أزل ل��م
ج��م��ال ك��ل ف��وق ال��ي��وم ذا أن��ِت
م��ق��ل��ت��ي��ك س��ن��ا أرى ب��ع��ي��د م��ن
ت��ن��ف��ذ ق��ب��ع��ة ال��رأس وع��ل��ى



وأنا أنت

وج��ن��تَ��ي��ك ع��ل��ى م��ن��ه��ا اب��ت��س��اًم��ا ال��ش��م��س
ً ظ��م��أ ق��ل��ب��ي زاد ب��اري��س ج��و
ش��ف��تَ��ي��ك م��ن ال��رح��ي��ق ُح��رم��ت م��ذ
ع��م��ري ال��غ��رام ف��ي أك��ن ل��م
ص��راِع ف��ي ال��ي��وم أن��ا ك��م��ا
ال��ت��ي��اع��ي ف��ي ت��م��ن��ي��ت وك��م
ال��ت��ي��اع ع��ل��ى ت��ك��ون��ي ب��أن
ك��ره��ا ذاك ت��ح��س��ب��ي ال
ط��ب��اع��ي م��ن ك��ان م��ا ف��ال��ك��ره
ل��م ال��ن��وى ع��ل��ى ص��ب��ري ل��ك��ن
ب��م��س��ت��ط��اع ل��ديَّ ي��ك��ن
م��ع��ي��ن وال أش��ك��ر أب��ي��ت
ي��راع��ي وال ل��س��ان��ي ف��ال
ص��دري ل��ض��ي��ق أرج��و وص��رُت
ب��اع��ي وق��ص��ر ه��م��ي وط��ول
ق��ل��ي��ًال ول��و ت��ب��ي��ت��ي، ب��أن
… ال��ص��داِع م��ن ق��ل��ي��ل ع��ل��ى
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ريب

ح��ي��ٍن ك��ل ف��ي ب��ال��ف��ك��ر إن��ي ق��ل��ِت،
يُ��ن��ك��ْر ل��ي��س ب��ي ال��ت��ف��ك��ي��ر ق��ل��ُت م��ع��ك،
ه��زي��ًال ك��ان ال��ت��ف��ك��ي��ر أن غ��ي��ر
أك��ب��ر ف��ك��رك ك��ان وب��ال��ح��ب ب��ي،
ب��اك ط��رف��ك إن وت��ق��ول��ي��ن
ت��ع��ذر ال��م��ن��ام ج��ف��ن��ك وع��ل��ى
ش��اك ق��ل��ب��ك ب��أن أدرى أن��ا
ي��س��ك��ُر ل��ي��س ل��ك��ن��ه ي��ت��ل��ى،
ح��بُّ ك��ان ق��ب��ل��ت��ن��ي م��ا وإذا
أك��ث��ر ي��ه��م��ك م��ا ال��ث��غ��ر ال ال��ت��ق��ب��ي��ل

∗∗∗
ال��ل��ه��و ب��ع��د ول��ك��نَّ م��ًع��ا، ��ى ن��ت��ل��هَّ
األم��ان��ي ج��دي��د م��ن ش��يء ال
ح��ال ك��ل ف��ي ك��ان ال��ح��ب وإذا
ال��زم��ان ظ��روف ال ال��ن��ف��س، ح��اج��ة
ت��ب��دل��ت ل��و إذن، أت��ح��ب��ي��ن��ن��ي
م��ك��ان��ي؟ غ��ي��ري وك��ان ع��ل��ي��ِك





حنوٌّ

م��دام��ي ال��ح��دي��ث إن ح��دث��ي��ن��ي
ال��ك��الم ف��ي ب��خ��ي��ل��ة ت��ك��ون��ي ال
خ��لِّ��ي ال��ش��غ��َل دع��ي أت��ح��ب��ي��ن��ن��ي؟
أم��ام��ي ت��ع��ال��ي إذًا، ه��ذا ع��ن��ك
ت��خ��اف��ي ال ه��ن��ا، ج��ان��ب��ي اج��ل��س��ي
ال��م��ق��ام ض��ي��ق ال��ث��ي��اب ي��ؤذي ل��ي��س
ع��نَّ��ا ال��وس��ائ��د ه��ذه أب��ع��دي
ال��ه��ن��داِم ج��م��ي��ل��ة ل��ت��ظ��ل��ي
ح��ب��ي م��ب��ل��غ ت��ع��رف��ي��ن ل��و آه
ُه��ي��ام��ي غ��ور ت��س��ب��ري��ن ل��و آه
ت��ن��ب��ئ��ك أل��م ان��ظ��ري، ان��ظ��ري،
أح��الم��ي؟ م��دى ع��ن ع��ي��ن��اي
ح��ي��ات��ي ك��ل وه��ب��ت ق��د إن��ن��ي
ع��ظ��ام��ي ف��ي وم��ا دم��ي ف��ي م��ا ل��ِك،

∗∗∗
أج��ي��ب��ي ف��ه��م��ت؟ وه��ل س��م��ع��ت ه��ل
ج��ن��ون ال��م��س��اء ه��ذا ح��ب��ي إن
وال��ت��ه��اب ف��ت��ن��ة ف��ي��ه م��ا ك��ل



وأنا أنت

وح��ن��ي��ن رق��ة ف��ي��ه م��ا ك��ل
ف��ح��س��ب��ي ف��ه��م��ت وإن س��م��ع��ت إن
ي��ه��وُن ص��ع��ب وك��ل ه��ذا، م��ن��ك

∗∗∗
دع��ي��ن��ي ل��ل��ن��وِر، رأس��ك ق��رب��ي
ال��ج��ب��ي��ن ه��ذا ع��ل��ى ال��ك��ف أض��ع
ال��م��ص��ون ال��س��ر إل��ى م��ن��ه أه��ت��دي
ف��ت��ون��ي ت��اري��خ ع��ي��ن��ي��ك ف��ي إن
ص��ح��ي��ح؟ ه��ل ق��ول��ي ذاك، ص��ح��ي��ح ه��ل
ظ��ن��ون��ي ف��ي��ك ك��ذب��ت م��ا ن��ع��م! أي
ل��ِك ح��ب��ي ل��ك، ح��ب��ي م��ن آه
… أوج��َع��ِك أن ال��ي��وم أودُّ ك��م
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هتدئة

ن��ف��ت��رْق ول��م األم��س ب��ن��ا م��ر
ال��خ��ب��ْر؟ ف��م��اذا خ��ل��ٍف ع��ل��ى أال
ع��ل��ى ات��ف��ق��ن��ا ق��ب��ُل ن��ك��ن أل��م
ك��دْر؟ ف��ي��ن��ا ال��ح��ب ي��ش��وب ال أن
أن��ا؟ أن��ِت؟ ال��م��ذن��ب؟ ت��رى ي��ا م��ن
ال��ِف��َك��ْر؟ م��ن��ا ب��ل��ب��ل ت��رى ي��ا م��ن
غ��ي��ره ال ال��ح��بِّ ذن��ب ال��ذن��ُب
ال��ب��ش��ر ف��ي آم��ٌر ن��اٍه وال��ح��ب
م��خ��ش��وِش��ٌن وال��ص��وت ودَّْع��ِت��ن��ي
ال��ن��ظ��ْر ق��اس��ي ال��ق��ول ق��اس��ي وك��ن��ُت
ص��ارخ أل��ٌم ك��ب��ري��ائ��ي ف��ي
ال��ش��رر م��ث��ل ع��ي��ن��ي��ك ف��ي وال��دم��ع
م��ًع��ا ُج��م��ع��ن��ا أن م��ا ع��ج��بً��ا ي��ا
ال��ض��ج��ر وف��يَّ ف��ي��ِك م��ش��ى إال
م��وع��ٍد ع��ل��ى ل��س��ن��ا ك��أن��ن��ا
أث��ْر ف��ي��ن��ا ل��ل��ح��ب ي��ك��ن ول��م
ال��ج��ف��ا ه��ذا أس��ب��اب م��ن أك��ان
ال��ق��دْر؟ ب��ح��ك��م دوًم��ا ل��ق��اؤن��ا



وأنا أنت

ص��دم��ة آم��ال��ن��ا ف��ي ف��ك��ان
… اس��ت��ت��ْر م��ا ع��ي��وب��ن��ا م��ن وب��ان
ال ب��ال��ح��ب اإلي��م��ان وأص��ب��ح
ال��ح��ذر ث��م ال��ش��ك وج��اء ي��ج��دي،
ط��ب��ع��ه ع��ل��ى ال��ح��بُّ يُ��ت��رك ل��و
… ال��ِع��بَ��ر ب��ه��ذي خ��ت��م��ن��اه ل��م��ا

∗∗∗
ح��ي��ْن م��ن��ذ أن��ه ت��ري��ن أال
م��ت��ي��ْن أك��ي��د ح��بٍّ ع��ل��ى ك��نَّ��ا
ول��م ال��ب��س��ي��ط ب��ال��ح��ب ن��رض ل��م
ال��ق��ان��ع��ي��ن م��ن يُ��رج��ى، ك��م��ا ن��ك��ن
ي��ك��ن ل��م ك��م��ن ن��ه��وى أن ن��ري��د
ال��ع��اش��ق��ي��ن ط��ي��ن��ة م��ن م��زاج��ه
ل��ن��ا ال��ع��ذاب ذاك ف��ي ف��ك��ان
ال��ي��ق��ي��ن ب��ع��د ال��ش��ك ف��ي��ن��ا وح��لَّ
ل��ن��ا أَس��ه��ٌل ل��ي ق��ول��ي ب��ال��ل��ه
اآلخ��ري��ن؟ ع��ل��ى س��ه��ًال ي��ك��ن ل��م م��ا
س��اع��ة ن��ل��ت��ق��ي أن ل��ن��ا خ��ي��ٌر
ح��ي��ْن ك��ل ن��ل��ت��ق��ي أن م��ن ال��ي��وم ف��ي
ك��م��ا ع��نَّ��ا ال��م��الل ف��ن��ب��ع��د
ال��ح��ن��ي��ْن ونُ��ذك��ي ال��ش��وك ن��ج��دد
ال��ل��ق��ا ع��ن��د ت��ري��ن وه��ك��ذا
م��ب��ي��ْن وف��ت��ٍح ن��ص��ٍر ع��ل��ى أنَّ��ا
دون��ه��ا ن��ع��م��ة ف��ي وأن��ن��ا
ال��ح��اس��دي��ن ون��ق��م��ة ال��ع��دا ك��ي��ُد
تُ��ق��ل ل��م ل��ن��ا أش��ي��اءَ وإن
ال��ج��ب��ي��ن وراء اك��ت��ش��ف��ن��اه��ا ب��ع��ُد،
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تهدئة

ال��ه��وى أن ت��ري��ن وه��ك��ذا
ال��ص��اب��ري��ن ذم��ة ف��ي س��ع��ادٌة
ال��وف��ا ي��ش��اءُ م��ا م��ن��ه��ا ن��رش��ف
ال��م��ع��ي��ْن ذاك ي��ن��ض��ب أن غ��ي��ر م��ن
م��ن��ي��ت��ي ي��ا ت��ري��ن وه��ك��ذا
أم��ي��ن ب��اٍق ع��ه��دِك ع��ل��ى أن��ي
غ��ٍد ف��ي زي��ارت��ي ف��ج��ددي
ال��زائ��ري��ن أك��رم ي��ا وب��كِّ��ري
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امتحان

ك��ث��ي��ًرا ض��ح��ك��ِت ق��د ل��ي ت��ق��ول��ي��ن

الساهرة بليلتك
ب��ف��ؤادي ع��ال��ق األس��ى وإن

الساخرة أللفاظك
ك��ت��ًم��ا أح��اول أزال ال أن��ا

الثائرة لعاطفتي
وأن��ت ح��زي��ن ق��ل��ب��ي ول��ك��ن

ساهرة حزنه عىل
ع��ن ع��ي��ن��يَّ ع��ي��ن��اك تُ��س��ائ��ل

العابرة علَّتي مدى
ح��س��رة ب��ال ت��ج��دي��ن��ي ف��إن
ك��اف��رة أي��ا أن��ِت ت��ح��س��رت





اعرتاف

م��ن��ي ام��ت��ع��اَض��ِك أن أدري أن��ا
وف��ض��ول��ي وغ��ي��رت��ي ل��ع��ن��ادي
وش��ك��وك��ي وح��دَّت��ي، وع��ت��اب��ي،
ب��ال��ق��ل��ي��ل ال��رض��ا ع��ن وام��ت��ن��اع��ي
ل��م وإن م��ع��ك ال��ج��دال أس��ت��ل��ذ
غ��ل��ي��ل��ي ي��روي ال��ج��دال ه��ذا ي��ك��ن
ح��ب��ي ال��ق��س��اوة ي��رت��دي ف��ل��ئ��ن
ج��ي��ل��ي ال��ح��ب ف��ي س��ب��ق��ت ف��ألن��ي
ع��ت��ب��ا زدُت ل��ه��ف��ًة زدُت ك��ل��م��ا
ب��ال��ت��ق��ب��ي��ل ال��ع��ت��اب أم��ح��و ث��م
ك��ان ل��و ال��ن��اس أس��ع��د ك��ن��ت رب��م��ا
وق��ي��ِل ق��اٍل غ��ي��ر م��ن غ��رام��ي
ح��ي��ات��ي م��ن��ك م��ألت أن��ي غ��ي��ر
… دل��ي��ل��ي ف��ي��ك ال��ض��الل وج��ع��ل��ُت





الورود… هذي ورودنا

ح��ي��ات��ي ي��ا ع��ن��دك ال��ح��ب ح��ي��اة
وأش��ق��ى؟ ب��ه��ا ت��س��ع��دي��ن ل��م��اذا
ل��ي م��ا وب��ي��ن ال��ظ��ن��ون، ت��ف��رق��ن��ا
ف��رق��ا وال��ل��ه أرى ال ل��ِك وم��ا
ع��ودي ال��ع��ود «ه��ذا ق��ل��ِت م��ا إذا
وردي ي��دي��ك ب��ي��ن ال��ورد وه��ذا
وال��ك��ت��اب ك��ل��بُ��ك، ال��ك��ل��ُب وه��ذا
ل��وح��دي» أق��رؤه س��وف ل��ك ال��ذي
ي��ج��دي؟ ال��ق��ول ه��ذا ك��ل ف��م��اذا

∗∗∗
ك��الًم��ا أح��ي��انً��ا م��ن��ك وأس��م��ع
ال��ش��ج��ي ال��ق��ل��ب ب��ح��رق��ة ي��زي��د
ب��اس��م��ي األش��ي��اء ه��ذه «س��أش��ري
« ال��غ��ن��يِّ ع��ل��ى ��راء ال��شِّ ع��زَّ وم��ا
ل��ي م��ا ج��م��ي��ع أن ت��دري��ن أال
ُم��ش��اُع أب��ًدا ب��ي��ن��ن��ا َل��ِك وم��ا
ف��روًق��ا ل��ه ت��خ��ل��ق��ي��ن ل��م��اذا
م��ت��اُع؟ ق��ل��ب��ي��ن��ا ب��ي��ن أي��ف��رق

∗∗∗



وأنا أنت

ف��ق��ول��ي: ��ا ح��قٍّ أح��ب��ب��ت��ن��ي إذا
وع��ود ك��ل��ٌب أو ذاك ك��ت��اٌب
ق��ول��ي ال��ورد ذك��رت إن ول��ك��ن

— سلمِت —
«… ال��ورود ه��ذي «ورودن��ا
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قلق

ت��ض��ح��ك��ي��ن إذ ص��وت��ك م��ن ل��ل��ه
ط��ن��ي��ْن م��ن��ه األج��واء ف��ي��م��أل
األذى ي��ت��م��ش��ى ص��داه وم��ن
ال��س��ام��ع��ي��ْن أذن ف��ي يً��ا ُم��دوِّ
ت��ض��ح��ك��ي��ْن أن ل��ك أرض��ى ل��س��ت ال،
ل��آلخ��ري��ْن أس��م��ح أك��ن وإن
ال��م��دى ج��زِت ض��ح��ك��ك ف��ي ف��أن��ِت
م��ب��ي��ن اض��ط��راٌب م��ن ب��ي ف��ك��ان
ال��غ��ري��ر ك��ال��ظ��ب��ي أص��ب��ح��ِت
ب��ال��ح��ب��ور دارِك وم��ألت
ال��م��ل��حِّ ب��ال��ط��رب وغ��دوت
ال��ص��دور ع��ل��ى ت��ه��ي��م��ن��ي��ن
م��ا ع��ن��ك ي��م��ن��ع ش��يء ال
ون��ور ف��رٍح م��ن ت��ع��ط��ي��ن

∗∗∗
ه��ك��ذا أري��دك ال أن��ا
األم��ان��ي ص��دري ف��ي ف��ت��خ��ي��ب
ال��دم��ى ب��ي��ن دم��ي��ة ب��ل



وأنا أنت

ال��ح��س��اِن دون م��ن ح��س��ن��اء
وال��ش��ك��وى ل��ل��ت��س��ل��ي��م ت��رت��اح

بالحنان وتزخر
ي��ك��ون م��ا أض��ع��ف أه��واك
ب��ق��رب��ي ص��ام��ت��ة وأن��ت
وأن��ت م��ذن��ب��ًة ك��ال��ط��ف��ل
ذن��ِب ك��ل م��ن ب��ري��ئ��ة
ح��ب��ي ب��ال��ن��ق��ص��ان ف��ي��ص��اب
… ق��ل��ب��ي أم��ان ي��زي��د ل��ك��ن
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تفاهم

دع��ي ال��م��اض��ي دع��ي ال، ال،
ل��ألدم��ِع ت��رج��ع��ي ال
ال��ت��ف��اه��م ب��د ال ك��ان إن
م��ط��م��ع��ي ف��ال��ت��ف��اه��م
ن��ع��ود ف��ه��ل ن��ق��ول؟ م��اذا
ال��م��وج��ِع ال��ع��ت��اب إل��ى
ن��ح��رك ال أن ل��ن��ا خ��ي��ٌر
األض��ل��ع ه��اج��ع��ات
ب��م��ا س��ل��ًف��ا ع��ارف أن��ا

… مسمعي يف تلقينه
ف��اخ��ل��ع��ي��ه ق��م��ي��ص��ك ه��ذا
م��ع��ي ال��ذك��رى وج��ددي
رواي��ة أل��ذُّ ال��ع��ن��اق ل��غ��ة

مقنِع وأبلُغ
ن��س��ي��ت ك��م��ا ال��ع��ت��اب وان��س��ي
ف��ارج��ع��ي ص��دودك وع��ن

إيلَّ عارية وإيلَّ

… مضجعي بِك نبا فما





ل تأمُّ

العربي: الشاعر قال

م��ج��ان��ة ي��ك��ون م��ا أول ال��ح��ب
ش��اغ��ال ش��غ��ًال ص��ار ت��م��ك��ن ف��إذا

شوقي: وقال

ف��س��الم ف��اب��ت��س��ام��ة ن��ظ��رة
ف��ل��ق��اء ف��م��وع��د ف��ك��الم

الناظم: وقال

ي��ك��ون م��ا أول ال��ح��ب
وات��ف��اق��ا ص��دف��ة
وان��ط��الق��ا ت��س��ل��ي��ة أو
واش��ت��ي��اق��ا ف��ض��وًال أو
ال��ع��ي��ون ف��ي ل��م��وع��ٍد
ال��ج��ف��ون ف��ي غ��م��ز أو
ال��ع��اط��ف��ة ف��ي م��ش��ارك��ة ث��م
ال��ذوق ف��ي وت��ب��ادل



وأنا أنت

ال��ش��ف��اْه ت��ت��م��ت��م��ه��ا ك��ل��م��ات ث��م
ان��ت��ب��اْه غ��ي��ر ع��ل��ى وت��ك��رر ت��ع��اد
ال��غ��اي��ة ال��ح��ب ي��ب��ل��غ ح��ت��ى
ال��ن��ه��اي��ة ت��ك��ون وك��ال��ب��داي��ة
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هزيمة

م��ص��ي��ري ي��ك��ون أن ال��ع��دل أم��ن
وش��ع��وري؟ ��ت��ي ل��رقَّ أق��اس��ي م��ا
ت��م��ن��ي��ُت أذاِك ��ن��ي م��سَّ ك��ل��م��ا
ض��م��ي��ري أط��اع ف��م��ا ان��ت��ق��اًم��ا
ال��ت��ن��ائ��ي اح��ت��م��ال ع��ل��ى أق��وى أن��ِت
م��ه��ج��وِر م��ق��ي��ٍد ض��ع��ي��ٍف م��ن
ق��ل��ي��ل ه��واك ف��ي زل��ُت م��ا أن��ا
ال��ك��ث��ي��ر ب��غ��ي��ر أرت��ض��ي ال ال��ح��ظِّ
ط��وي��ل غ��ي��ر ال��ل��ق��اء ف��ط��وي��ُل
ق��ص��ي��ر غ��ي��ر ال��ج��ف��اء وق��ص��ي��ر
م��ع��ي��ن��ي ال��ك��ري��م ع��ف��وك ف��اج��ع��ل��ي
ن��ص��ي��ري ال��ج��م��ي��ل ص��ب��رك واج��ع��ل��ي
م��ج��ن��ون��ا اع��ت��راف��ي ف��ي ك��ن��ت رب��م��ا
ع��ذي��ري ُج��ن��ن��ُت إذا ف��ك��ون��ي
م��ن��ي ي��غ��رن��ك وال ب��ي، وارف��ق��ي
ال��غ��روِر ف��وق أن��ت ح��اش��اِك، ال��ض��ع��ُف،





معرضصور

��َوْر ال��صُّ ه��ذي ف��ي أن ت��ظ��ن��ي ال
ال��ن��ظ��ْر يُ��غ��ري أو ال��ن��ف��س ي��ؤاس��ي م��ا
ك��م��ا ل��م��اض��ي��ن��ا ت��اري��ٌخ ه��ي
األث��ر ع��اف��ي أن��ه إال ق��ل��ِت
ذاك��رت��ي ف��ي أح��م��ل وال��ذي
وخ��ب��ر م��ع��ن��ى م��ن��ه أب��ق��ى ه��و
ع��اري��ة ص��وًرا أب��ع��دي��ه��ا،
ال��زه��ر ِع��ط��ر م��ن ال��ل��ون، ج��م��ال م��ن
ال��ُم��ن��ى ص��ب��ح ف��ي األي��ك ِظ��الل م��ن

الكأس حديث من

مْر السَّ نجوى يف
ن��س��ي��ت ق��د ذاك��رت��ي ت��ك��ن إن
ي��غ��ت��ف��ر ف��ن��ْس��ٌي أش��ي��اء ب��ع��ض
ال��ه��وى ح��ل��م ع��ل��ى أب��ق��ت إن��ه��ا
وال��س��َح��ر ال��ل��ي��ال��ي وم��ل��ذات
إل��ى ع��ادت ن��ادي��ت��ه��ا ك��ل��م��ا
ُغ��رْر آي��اٍت ت��ح��م��ل خ��اط��ري



وأنا أنت

رائ��ح��ة م��ن ال��ري��ح، ه��ب��وب م��ن
ال��ق��م��ْر ض��وء م��ن واألش��ج��ار، ال��ب��ح��ر
ف��ي ال��ح��م��راء ال��ُق��ب��ل رح��ي��ق م��ن
ال��ش��ج��ْر وأع��ط��اف ال��وادي م��ن��ح��ن��ى
ل��ه��ا واب��ت��س��ام��ات ودم��وع
ال��خ��َف��ْر وم��ع��س��ول ال��ع��ف��و ل��ذة
ب��ه��ا ت��خ��اص��م��ن��ا ك��م ودروب
ال��ق��در ش��اء ك��م��ا وت��ص��ال��ح��ن��ا
ف��ي ال��م��ع��ب��د إل��ى ال��ب��ي��ت وم��ن
وم��ط��ر ص��ح��ٍو ب��ي��ن م��ا ن��زه��ٍة
ع��َق��َد درَّاج��ت��ي��ن��ا وع��ل��ى
ال��ظ��ف��ر إك��ل��ي��ل ال��ب��س��ت��ان ف��ي ال��زه��ُر
وال��رض��ا ال��ت��ص��اب��ي أع��ي��اد ك��ل
… ال��َوت��ر ورن��ات وأغ��ان��ي��ن��ا،
ت��رى ي��ا م��ن��ه��ا ال��ع��رض ه��ذا أي��ن
ال��ص��وْر؟ ه��ذي ت��ذك��اره��ا م��ن أي��ن
م��ض��ى م��م��ا ل��ي تُ��ب��ِق ل��م ص��ور
وأس��ر ح��ي��ات��ي أح��ي��ي ب��ه م��ا
ب��ه ال��م��اض��ي درج ن��ع��ش ه��ي
ال��ُح��ف��ْر ف��ي ح��يٌّ يُ��درج م��ث��ل��م��ا
غ��دا ح��ت��ى رح��بُ��ه��ا ع��ن��ه ض��اق
ح��َض��ْر ف��ي��ه��ا وإْن ع��ن��ه��ا غ��ائ��بً��ا
م��ن��ه��ا أص��ح��اب��ك ح��س��ب أب��ع��دي��ه��ا،
ع��ج��ب��ا ف��ي��ق��ول��وا ي��روه��ا أن
ال��ت��ي ال��ن��واوي��س ه��ذي أب��ع��دي
ال��ص��ب��ا م��ل��ذات ف��ي��ه��ا ُح��ن��ط��ت
ال��ج��م��اْد ه��ذا ن��اظ��ري ع��ن أب��ع��دي
وس��واْد ب��ي��اض ف��ي إط��ار م��ن
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صور معرض

ال��ه��وى م��ص��اب��ي��ح ف��ي��ه ُط��م��رت
ال��رم��اْد ف��ي ن��ار تُ��ط��م��ر م��ث��م��ا

∗∗∗
م��ض��ت األي��ام ت��ل��ك ت��ق��ول��ي ال
ال��ب��اق��ي��اْت ب��ه��ذي ح��ف��ظ��ن��اه��ا ق��د
خ��ال��ٌد ح��ل��ٌم رأس��ي ف��ي ه��ي
ال��خ��ال��ي��اْت ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ه ت��ن��ل ل��م
ف��ال ِش��ع��ٍر، م��ن ال��م��رء ذك��ري��ات
ال��ذك��ري��ات ب��ي��ن ال��ت��اري��خ ت��ط��ل��ب��ي
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ل تأمُّ

م��ًع��ا رش��ف��ن��ا ك��ن��ا وإن إنَّ��ا
ب��األل��ِم م��م��زوج��ة ال��ه��وى ك��أس
م��رة ف��ت��ن��ت��ي ي��ا ن��ت��ف��ق ل��م
ودِم ب��ل��ح��م ت��ش��اب��ه��ن��ا وإن

∗∗∗
ب��آف��اق��ن��ا م��رت إذا ي��ك��ف��ي
ع��اب��ر ج��َدٍل م��ن س��ح��اب��ة
ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ه��وة ل��تُ��ف��ت��ح
ال��خ��اط��ر ع��ل��ى ال��ي��أُس وي��خ��ط��ر
ض��م��ن��ا ع��ن ��َرت ق��صَّ ف��إن

فُم أو يٌد يوًما
ت��ف��ه��م��ي ف��ل��م األم��ر ت��ع��ق��د
أف��ه��ُم أن��ا ع��دُت وم��ا م��ن��ي

∗∗∗
ي��ك��ن ل��م ل��و ال��ع��ش��ق ي��م��ت��ل��ك��ن��ا ل��م
وان��ف��الت ل��ف��ت��ة ف��ي��ن��ا ل��ل��ج��ن��س
ب��ي��ن��ن��ا ص��داق��ة ن��م��ت وه��ل
ف��ت��اة ال رج��ًال م��ث��ل��ي ك��ن��ِت ل��و





رسالة

ال��م��دى ط��وي��ل ه��ن��ٌد ف��راق��ك
ع��ل��يَّ ت��ق��ب��ل ي��وًم��ا، ث��الث��ي��ن
م��س��م��ع��ي ع��ن ص��وت��ِك ي��ب��اع��د
ن��اظ��رْي ع��ن ن��وَرِك وي��ح��ج��ُب
ع��ل��ي��ه ب��أن��ي إل��ي��ك ك��ت��ب��ُت
ال��ل��ق��اءْ ي��ح��ي��ن ح��ت��ى س��أص��ب��ر
اص��ط��ب��اري أن أع��ل��م ك��ن��ُت وم��ا
ال��ش��ق��اءْ ك��ث��ي��ر وأن��ي ق��ل��ي��ٌل
ت��ط��اُق ال وح��ش��ة ت��الح��ق��ن��ي
م��ع��ي أراه��ا ح��ل��ل��ُت ف��أي��ن
خ��ل��ف ال��دار، ف��ي ال��ب��اب، ع��ل��ى
م��ض��ج��ع��ي وف��ي ال��س��ري��ر وح��ول ال��ري��اش،

∗∗∗
ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ل��ه��ذي م��ا أال
ال��ِع��ل��ْل ب��ش��ت��ى زم��ان��ي رم��اه��ا
س��الم م��ن وال ال��ص��ب��اح ف��ي��أت��ي
ُق��ب��ْل م��ن وال ال��م��س��اء وي��م��ض��ي
ذك��ري��ات ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي وأط��وي



وأنا أنت

ال��ش��ج��وْن وت��ذك��ي ه��م��وم��ي تُ��ث��ي��ر
ال��ع��اط��رات أن��ف��اس��ك ف��أش��ت��اق
ال��ج��ف��وْن ت��ل��ك ب��ال��وه��م وأل��ث��م

∗∗∗
دائ��م ض��ج��ر م��ن ل��َك ف��ي��ا
ي��ائ��س��ة وح��دة م��ن ل��ِك وي��ا
وم��ا وح��ي��ًدا، وح��ي��ًدا، أران��ي
ال��ع��اب��س��ة غ��رف��ت��ي س��وى رف��ي��ق��ي
ف��ال ال��ج��ام��دات وأش��ي��اؤه��ا
ال��ن��اع��ُم ال��س��اع��د ي��ح��رك��ه��ا
ول��و ص��وت ك��ل وي��زع��ج��ن��ي
ال��ح��ال��ُم ال��ن��غ��ُم ب��ه أت��ان��ي
ل��م��ا وت��ش��ك��و ت��ئ��ن و«م��رت��ا»
ال��م��ائ��دة ع��ل��ى ج��م��ودي م��ن ت��رى
ل��ن��ف��ٍس ال��ط��ع��ام ي��ط��ي��ُب وك��ي��ف
ف��ائ��دة؟ وال إل��ي��ِك ت��ح��نُّ
ه��ذا ال��ش��ه��ر ي��ن��ق��ض��ي أن ��ي ه��مِّ ج��لُّ
أيَّ��ام��ه وت��ن��ت��ه��ي ب��س��الم
ح��ت��ى ال��ك��ت��اب��ة ف��ي ال��وق��ت أق��ت��ل
أق��الم��ه وُع��طِّ��ل��ت ح��ب��ري ج��فَّ
م��اذا أع��ل��م ل��س��ت ال��ط��رس أم��س��ح
وب��ن��ان��ي خ��اط��ري ال��ط��رس ف��ي خ��ط
ل��ْح��ظ أو م��ن��ك اب��ت��س��ام��ة ف��ب��غ��ي��ر
ب��ي��ان��ي؟ ي��س��ت��ق��ي��م ه��ل وص��وٍت
وأم��ح��و أخ��ط إذًا ول��م��اذا،
وس��ط��ِر؟ س��ط��ٍر ب��أل��ِف س��ط��ٍر ك��ل
وف��ك��ري ق��ل��ب��ي إي��داع ف��ي��ه رم��ت
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رسالة

وف��ك��ري ق��ل��ب��ي ال��ش��رح ف��ي ف��ع��ص��ان��ي
ه��ذي ال��رس��ائ��ُل تُ��ك��تَ��ُب ع��ب��ثً��ا
ال��م��رادا ال��ن��داء تُ��ب��ل��غ ال ف��ه��ي
ه��ج��ري أي��ام ت��ط��ي��ل وأراه��ا
األب��ص��ارا ت��ق��رِّب أراه��ا ال
األخ��ذ ي��ع��وزه ال��ح��دي��ث أن ذاك
ع��ت��اب��ا ال ت��ح��م��ًس��ا أو رض��ا وال��ردُّ
س��ط��وري أن��اج��ي ه��ن��ا ه��ا وأن��ا
ج��واب��ا ي��رد م��ن أو س��م��ي��ع ال

∗∗∗
وح��ي��ات��ي وف��ت��ن��ت��ي ف��ت��ات��ي ي��ا

صحيٌح هل
م��ق��ال��ْك؟ ف��ي ج��اءن��ي م��ا
ع��ن��دي ف��ك��رك ب��أن ص��ح��ي��ٌح ه��ل
ب��ب��ال��ْك؟ خ��ط��رُت أن��ي ص��ح��ي��ح ه��ل
ف��ؤادي إل��ي��ك ُم��رس��ٌل ف��أن��ا
وغ��رام��ي ول��وع��ت��ي ب��ه��م��وم��ي
ودم��وع��ي ووح��ش��ت��ي وس��ه��ادي
ال��ِق��واِم ذاك ل��ض��مِّ واش��ت��ي��اق��ي
ال��وال��ه ه��ده��دة ال��م��س��اء وإل��ي��ك
ِط��ف��ل��ْة ت��ه��ده��ُد ك��م��ا م��ن��ي،
ت��ل��ي��ه��ا ال��ح��ن��ان، م��ل��ؤه��ا ق��ب��ل��ٌة
ُق��ب��ل��ْة إِث��َر ق��ب��ل��ٍة، إِث��َر ق��ب��ل��ٌة
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ُبعٌد

ل��ل��ه��ات��ِف ال��م��وِع��ُد دن��ا ل��م��ا
واج��ِف ه��ائ��م ب��ق��ل��ب ج��ئ��ُت
ك��م��ا ب��اب��ي أق��ف��ل��ُت ق��د وك��ن��ت
ال��خ��ائ��ِف ال��ه��ارب ب��اب يُ��ق��ف��ل
أرى ل��ئ��ال أن��واري أط��ف��أت
غ��رف��ت��ي ف��ي ال��ح��ب ل��غ��ي��ر ط��ي��ًف��ا
ب��ه ع��لِّ��ي ص��وتَ��ِك م��س��ت��ط��ل��ًع��ا
ُك��رب��ت��ي ع��ن ب��ال��ت��ف��ري��ج أف��وز

∗∗∗
ال��م��ن��ت��ظ��ْر ال��ج��رِس ص��وت ورنَّ
ال��بَ��َص��ْر وزاغ ال��ق��ل��ُب ف��أج��ف��ل
ان��َف��ط��ْر ص��دري أن ح��ي��نً��ا وخ��ل��ُت
إل��ى ب��إش��ف��اٍق أص��غ��ي وب��تُّ
م��س��م��ع��ي ع��ل��ى ال��در ي��ن��ث��ر م��ا
ش��اق��ن��ي ال��ذي ال��ع��ذب وص��وت��ك
ي��رج��ِع ول��م أذن��ي ع��ن غ��اب م��ذ
ال��م��دى ب��ع��ي��د ك��ان ل��ك��ن��ه
أع��ي ال أو أف��ه��م ال ف��ع��دت

∗∗∗



وأنا أنت

ل��ن��ا يُ��ع��ي��َد أن أرج��و وك��ن��ُت
ال��ه��وى زم��ان ال��ع��ذُب ح��دي��ث��ك
ع��ل��ى ي��ح��ن��و وج��ه��ك أرى وأن
ارت��وى ث��غ��ري ث��غ��رِك وم��ن وج��ه��ي
أزل ل��م إن��ن��ي ظ��ن��ي، ف��خ��اب
ال��ن��وى ل��ظ��ل��م ع��ب��ًدا ظ��ل��م��ت��ي ف��ي
ال��دُّن��ا ج��اب ص��وت��ك ك��أن��م��ا
ال��ق��ف��اْر وخ��اض األرض ف��ي وط��اف
ال��رب��ى ف��وق ال��غ��اب، ف��وق وط��ار
ال��ب��ح��اْر ف��وق ال��ش��مِّ، ال��ج��ب��ال ف��وق
ُم��ت��ع��بً��ا اله��ثً��ا أت��ان��ي ح��ت��ى
ال��ع��ث��اْر ب��ادي األوص��ال م��ق��ط��ع
إل��ى ب��ع��ي��ًدا ق��ب��ُل م��ن وك��ن��ُت
ال��ف��ش��ْل ه��ذا ال��بُ��ْع��َد ف��زاد ، ح��دٍّ
خ��اط��ري ف��ي ال��وح��ش��ة وع��ادت
األم��ْل وتُ��ق��ص��ي ال��ي��أس ت��ق��رِّب
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ال��ذي وه��ذا أخ��ط��أِت، أخ��ط��أِت،
ح��ي��ْن ك��ل م��ك��رًرا أع��ي��ده
ب��م��ا وأن��ت أخ��ط��أِت أخ��ط��أِت،
ت��ف��ع��ل��ي��ن وب��م��ا أدرى، ف��ع��ل��ِت
إل��ى ال��س��ب��ي��ل م��ا ل��ك��ن … أخ��ط��أت
ال��م��ب��ي��ن؟ ال��ض��الل ه��ذا ع��ن ردِّك
ب��م��ا إال ت��أت��ي��ن ال ف��أن��ت
ت��ح��س��ب��ي��ن وال ال��رأس ف��ي ي��دور

∗∗∗
ال��بُ��ك��ا؟ ع��الم أت��ب��ك��ي��ن؟ م��اذا؟
ت��ذرف��ي��ن ال��ذي ال��دم��ع أس��ه��ل م��ا
ب��دا م��ا ك��ف��ى ال��ش��اي، اش��رب��ي خ��ذي،
ت��ع��ق��ل��ي��ن ل��و ال��ج��دال وه��ذا م��ن��ا،
واج��ع��ل��ي خ��ذي ال��ش��اي، اش��رب��ي خ��ذي،
ت��ف��رح��ي��ن ب��ه ش��ي��ئً��ا ح��دي��ث��ن��ا

راحٌل فأنا وإالَّ كفى!
ت��رج��ع��ي��ن ال غ��يِّ��ك ع��ن ك��ن��ِت إن



وأنا أنت

ال … أخ��ط��أِت ق��ل��ُت؟ م��اذا ت��ب��ك��ي��ن؟
ت��خ��ط��ئ��ي��ن ف��م��ا ح��اش��اِك، ح��اش��اِك،
ي��ا وال��ذن��ب أخ��ط��أ، ال��ذي أن��ا
ت��غ��ف��ري��ن؟ ف��ه��ل ذن��ب��ي ف��ات��ن��ت��ي
إن��ن��ي أج��ل … ت��ب��ك��ي ال واآلن
ت��س��أل��ي��ن؟ ف��ِل��ْم أه��واِك أه��واِك
ي��دي م��ن األذى أت��ش��ك��ي��ن م��اذا؟
ت��ش��ت��ك��ي��ن ج��ْوره��ا م��ن ي��ٌد ُش��لَّ��ت
إذًا ق��ب��ل��ي��ن��ي ، إل��يَّ ق��وم��ي
ل��آلخ��ري��ن ال��ش��ح��ن��اء ول��ن��ت��رك
م��ث��ل��م��ا واب��س��م��ي إل��يَّ ق��وم��ي
ت��ب��س��م��ي��ْن إذ ف��ال��ف��ج��ر ع��ودِت��ن��ي
ج��بَّ��ارة ك��ن��ِت م��ا ت��ح��ردي، ال
ال��ح��اق��دي��ن م��ن ك��ن��ُت وم��ا ي��وًم��ا
ت��ذك��ري وال ال��ش��اي اش��رب��ي خ��ذي،
األم��ي��ن ال��وف��ي ق��ل��ب��ي ه��وى إال
م��ن��ي��ت��ي ي��ا دم��َع��ِك وك��ف��ك��ف��ي
ال��ج��ب��ي��ن وه��ذا ب��ع��ي��ن��ي��ك رف��ًق��ا
ك��م��ا ف��إن��ي ص��وت��ي ع��ال م��ه��م��ا
ال��ع��اش��ق��ي��ن أط��وع م��ن ت��ري��ن��ن��ي
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ت��ه��يَّ��أ وق��د ال��وداع أزف
ل��ل��رح��ي��ل ش��يء ك��ل
ش��ئ��ِت ح��ي��ث س��ب��ي��ل��ك ف��خ��ذي
ال��س��ب��ي��ل ع��ن ض��ل��ل��ت وال
أق��وُل م��ا ع��ن��دي ي��ب��َق ل��م
يُ��ق��ال م��ا ع��ن��دِك ول��ي��س
ودبَّ م��واردن��ا ن��ض��ب��ت
وال��م��الل ف��ي��ن��ا ال��ي��أس

∗∗∗
وت��م��ه��ل��ي ق��ف��ي … ل��ك��ن
ال��س��ف��ْر ه��ذا ي��ك��ن م��ه��م��ا
ال��س��م��اءِ ك��ب��د ف��ي ف��ال��غ��ي��م
ب��ال��م��ط��ْر ي��ه��دد غ��ًدا
ال��ت��ي ُم��الءَت��ك وض��ع��ي
ق��اس ف��ال��ب��رد أه��دي��ت��ه��ا
ه��ن��ا ن��اس��ي��ة ك��ن��ت إن
ن��اس غ��ي��ر ف��إن��ي ش��ي��ئً��ا
وال��رس��ائ��ل رس��َم��ِك أرج��ع��ُت



وأنا أنت

ل��دي��ِك ص��ارت ك��ل��ه��ا
ع��ل��يَّ أس��ًف��ا ت��ح��م��ل��ي ال
ع��ل��ي��ِك أس��ف��ي وخ��ف��ف��ي
آخ��ر إل��يَّ ن��ظ��رِت وإذا
ال��ب��ك��اء ف��دع��ي ن��ظ��رة
ف��ي ن��ل��ق��اه ال��ذي ي��ك��ف��ي
ش��ق��اء م��ن ال��دق��ي��ق��ة ه��ذي
ال��ع��اش��َق��ي��ن ك��ن��ا ب��األم��س
ع��ن��ا؟ ذاك ي��ص��دق ف��ه��ل
وف��رق م��غ��ان��ي��ن��ا أق��وت
ت��ج��ن��ى ده��ر ب��ي��ن��ن��ا
ال��ح��ي��اة ت��ق��اس��م��ن��ا إنَّ��ا
ن��ش��ق��ى ب��ال��ح��ب ن��ك��ن ول��م
ي��س��ت��رد ك��لٌّ وال��ي��وم
ت��ب��ق��ى م��ا أو ح��ي��ات��ه
وأن ن��ش��ك��و أن ب��د ال
ن��ت��ح��س��را وأن ن��ب��ك��ي
ال��ن��س��ي��ان ف��ي ل��ك��ن
وت��ص��ب��را ل��ن��ا ت��ع��زي��ة
ال��ط��ري��ق ع��ل��ى أم��رُّ ول��ق��د
ط��ري��ق��ي ف��ي ب��ك ف��أل��ت��ق��ي
ل��دي��ك ط��رف��ي م��ط��رٌق ال
خ��ف��وِق ف��ي ف��ؤادي وال
ع��ن��ك األص��ح��اب وي��ح��دث
ال��ط��وي��ُل ال��زم��ن م��ض��ى وق��د
ح��ال��ه��ا ه��و م��ا ف��أق��ول
وق��ي��ل ق��اٌل بَ��ع��دن��ا ه��ل
أح��ب��ب��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
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ال��خ��ل��وْد ب��ه أردُت ح��بٍّ��ا
م��ن ح��ل��م ب��ه ف��إذا
ي��ع��وْد ول��ن م��ر األح��الم
ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ا رب ي��ا
ت��ك��ون؟ ال��دن��ي��ا أه��ك��ذا
م��ع��ن��اه م��ا ال��ح��ب، ه��ذا وال��ح��ب،
ج��ن��وْن أم ح��ل��ٌم
��ن��ي��ِن م��ت��ح��صِّ ب��ه ك��ن��ا
ال��ح��ص��وْن أف��ادت��ن��ا ف��م��ا
وم��ن ق��ب��ل��ي ال��ورى ع��ش��ق
ع��اش��ق��ون س��ي��وج��د ب��ع��دي

∗∗∗
ال��ذي ال��س��ي��ُل ذا ل��ك��ن
ت��ن��ظ��ري��ن؟ ه��ل … ي��ن��ق��ط��ع ل��م
ت��غ��ي��ب��ي أن أرض��ى ل��س��ت ال
ت��ق��دري��ن ال … ه��ك��ذا
ن��ع��م … اب��ق��ي إذًا، اب��ق��ي
م��م��ك��ُن ف��ه��ذا اب��ق��ي
ال��م��ف��اج��ئ ال��خ��ط��ب س��ن��ع��ال��ج
أح��س��ُن ه��ي ب��ال��ت��ي
أع��رض��ا م��ه��م��ا ال��ق��ل��ب ف��إن اب��ق��ي،
م��ض��ى ل��م��ا ي��ح��ن أب��ًدا
ع��ادات��ه��ا م��ا وال��ن��ف��س
ال��رض��ا إل��ى ت��س��ت��ك��ي��ن أن
ال��ق��َدر رس��م ف��ق��د اب��ق��ي،
ل��ح��ك��م��ة ال��ب��ق��اء ه��ذا
ال��ض��ج��ر إل��ى أن��ت ف��ن��ع��وُد،
وح��دت��ي ل��س��اب��ق وأن��ا
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