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َعَمد بال السماءِ الرافع مد الصَّ الحي هللا بسم

النفوس فطابت حالًال؛ سحًرا البيان فيِه وجعل وجالًال، جماًال الشعر ألبس الذي هلل الحمد
املعرتف الفقري العبد فيقول بعد؛ أما ُعَقاِره. بكئوس األلباب ورقصت أزهاره، جنات يف
الذي الشعر من إثباتُه قصدُت ما هذا مراش: هللا فتح ولد فرنسيس والتقصري بالعجز
الهجاءِ، حروف عىل رتبتُه وقد األسباب. ألسنة إياُه ولقنتني الشباب، قريحة عنُه تمخضت
هللا أحوجني فما وعياء. حسٌد والقدح ورياء، إطراءٌ املدَح فإن والهجاءِ؛ املدح عن متجرًِّدا
مدحُت قد ولكنني القعر. إىل الدرَّ أردَّ أن هللا وأبى الشعر، سوق يف املحيا ماءِ بيع إىل
أذكر لم ذلك وحال الذمام. وحفظ العلم لفضل تبيانًا الكرام؛ ءِ واألخالَّ العلماءِ بعض
باملدائح سوَّد شاعٍر فواغبَن ويطري. القلُب يفرَّ أن مخافَة الخطري، اليسري إال األسماء من
إال تلك إن وهللا والنحاس. الزجاج سوق يف وذهبُه الشعر كرايم وباع القرطاس، بياَض
واملعذرة املغفرة غطاءَ يسبل أن مطاِلع كل من وأرجو هذا قارصة. وهمٌة خارسة، تجارة

الذنوب. غفار وهو وحدُه، هلل العصمة فإن والعيوب؛ الهفوات من يراه ما عىل





األلف قافية

قال:

الهوى بيت

وش��ق��ائ��ي ��م��ي ت��ن��عُّ ه��واِك وع��ل��ى ف��ن��ائ��ي ه��واِك وف��ي ع��ش��ُت ب��ه��واِك
األح��ش��اءِ ول��وع��ُة ال��ع��ي��وِن ول��ُع ال��ه��وى ف��ي ُه��َو ال��ذي ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا
األض��واءِ ذو ال��ب��دُر ق��ل��ُت: وال��س��خ��ط وال��رض��ا ��م ال��ت��ب��سُّ ل��وال ط��ل��ع��ٌة ل��ِك
م��س��ائ��ي وذاك ص��ب��ح��ي ف��ذا أَج��ل��ي ج��رى ب��ي��ن��ه��م��ا م��ن��ِك وف��رٌع ف��رٌق
ح��ي��اءِ ب��م��اءِ ل��ك��ن م��م��زوج��ًة ال��ه��وى ك��اس��ات يُ��ت��رْع��َن ول��واح��ٌظ
دم��ائ��ي ل��ص��بِّ ق��ل��ب��ي أس��ي��اف��ه��ا إل��ى ي��ص��ب��و ال��ت��ي ال��م��ق��ُل ه��ي ه��ذي
ال��ح��وب��اءِ ف��ي ال��ع��ش��ق زن��د يَ��ق��َدْح��َن أح��داق��ه��ا ال��ت��ي ال��ح��ور ب��ذي ل��ي َم��ْن
ال��َع��ل��ي��اءِ ف��ي وُه��نَّ م��ن��ِك ل��خ��ج��ل��َن ب��دا ل��و ح��س��نُ��ِك ل��ألق��م��ار ه��ن��ُد ي��ا
ال��ح��ْرب��اءِ س��وى ع��ي��ن��ي وم��ا تُ��ج��ل��ى ال��س��م��ا َك��ِب��د ف��ي ال��ش��م��ُس إال أن��ِت م��ا
األه��واءِ ه��ي��ك��ل ف��ي ال��دُّم��ى ه��اُم س��واج��ًدا ت��خ��رُّ ل��ُه ال��َج��م��ال ص��نَ��ُم
ك��ال��م��اءِ ج��رى دٍم ب��ك��لِّ نُ��ِض��َح��ْت أع��ت��ابُ��ُه ال��ذي ال��ب��ي��ُت ه��و ه��ذا
ال��ش��ع��راءِ أل��س��ُن وزخ��رف��ت��ُه ب ال��ش��ب��ا دوُل أرك��انَ��ُه ش��يَّ��دْت ق��د
ال��دن��ي��اءِ س��واح��ُر ب��ال��ط��ائ��ف��ي��ن ن��واف��ثً��ا ت��ظ��لُّ ف��ي��ِه ال��ه��وى ب��ي��ُت
األدب��اءِ م��ع��ش��ُر ع��ل��ي��ه��ا ي��ل��ه��و م��ج��م��وع��ٍة س��وى ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا
وج��ف��اءِ ِق��ًل��ى ف��ي م��ن��ه��ا وال��ك��لُّ ال��وف��ا ت��رع��ى غ��ادًة ي��راه��ا ك��لٌّ
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ال��ُج��َه��الءِ ل��دى ِن��َع��ٌم ل��ك��نَّ��ه��ا ال��ن��ه��ى أه��ل ل��دى ال��دن��ي��ا ه��َي ِن��ق��ٌم
ه��ن��اءِ وك��لُّ أًس��ى ك��لُّ ِس��يَّ��اِن ع��ن��دُه َم��ْن س��وى ب��ال��نُّ��ع��م��ى ف��از م��ا
األس��واءِ وط��الئ��ُع ال��ردى رُس��ُل ف��ك��لُّ��ه��ا ال��ط��يِّ��ب��ات خ��ب��رُت ول��ق��د
ال��ُع��َش��راءِ آم��ُن ال��ت��ف��رَُّد إنَّ ف��أَم��ن��ت��ه��م ال��ورى ع��ن ان��ف��ردُت ح��ت��ى
ول��ألع��داءِ ل��ي م��ا أع��داه��ُم أََودُُّه��م ال��ذي��ن ول��ل��ن��اس ل��ي م��ا

وقال:

ال��ظِّ��ب��اءِ ن��ف��ار تُ��ب��دي َدلٍّ ذاُت ك��ال��ظُّ��ب��اءِ ب��أع��ي��ٍن غ��اَزل��ت��ن��ي
ال��س��م��اءِ ف��ي ط��ل��وع��ِه م��ن اس��ت��ح��ى ُر ال��ب��د م��ح��اس��ن��ه��ا رأَى ل��و غ��ادٌة
ن��ه��داءِ ُرْع��بُ��وب��ٍة ض��ل��وع��ي ب��ي��َن ت��رت��ع��ي ظ��ب��ي��ٍة م��ن أف��ت��دي��ه��ا
وال��ح��ي��اءِ ن��م��ا ق��د ال��ل��ط��ف ع��ن��ص��ُر وف��ي��ِه ال��ج��م��ال م��ع��ِدُن وج��ه��ه��ا
وال��ب��ه��اءِ ال��س��ن��ا م��ن ع��ق��وًدا ـ��ُن ال��ح��س��ـ أََل��ب��َس��ُه ك��ال��رِّي��ِم ج��ي��ٍد ذاُت
أح��ش��اِئ��ي ف��ي األش��واُق غ��َرَس��تْ��ُه ب��اٍن غ��ص��ُن ث��وب��ه��ا ت��ح��ت ي��ن��ث��ن��ي
غ��نَّ��اءِ ح��دي��ق��ٍة ف��ي ع��ن��ب��ًرا ي��ح��ك��ي ق��ام خ��ال��ه��ا ال��خ��دِّ وع��ل��ى
ب��ال��س��وداءِ ق��ل��ت: ؟ ُج��نَّ ب��َم ل��وا: ق��ا ف��إن ُج��ن��ن��ُت ع��ي��ن��ه��ا ه��وى ف��ي
ال��غ��رَّاءِ ب��ال��غ��رَّة زرت��ُه ـ��ق األف��ـ ف��ي ال��ص��ب��ح ك��وك��ُب الح ك��ل��م��ا
س��م��راءِ وَص��ع��دٍة ك��ح��س��اٍم وت��ث��نَّ��ْت رنَ��ْت إذ ال��ع��ق��َل س��بَ��ِت
ل��ل��ك��ه��رب��اءِ ال��زج��اِج ك��ح��م��ل ـ��َر ال��س��ح��ـ ت��ح��م��ُل ب��أع��ي��ٍن ج��ذب��ت��ِن��ي
ال��ج��الءِ ذي ج��ب��ي��ن��ه��ا م��ن ل��ل��ه��وى رس��ًال ال��ج��ف��ن ف��ت��رة ع��ن��د دَع��ْت ق��د
ك��ال��ح��رب��اءِ ال��ع��ي��ون وإل��ي��ه��ا الح��ت ك��ال��ش��م��س ال��َج��م��اِل س��م��اءِ ف��ي
��اءِ ص��مَّ ل��ص��ع��دٍة أش��ك��و ك��ي��ف ع��ذاب��ي م��ن ل��ق��دِّه��ا أش��ك��و ل��س��ُت
ب��ال��ح��وب��اءِ ال��ت��أث��ي��ُر ف��ك��ان ن��ه��َدي��ه��ا، م��ي��زان ح��لَّ ال��ظ��رِف ك��وك��ُب
س��واءِ ع��ن م��ج��رًَّدا ك��م��اًال وي ال��ح��ا ت��م��ث��ال��ه��ا الح ق��د ب��ذه��ن��ي ك��م
ب��ال��ص��ه��ب��اءِ ي��ط��ي��ُب ال وم��ن َب ط��ا ري��ق��ت��ه��ا ب��رش��ف ق��ل��ب��ي إنَّ
والئ��ي ع��ن ل��َوت أن��ه��ا ول��و ال، ع��م��ري ط��ول ح��ب��ه��ا ع��ن أل��وي ل��س��ُت
وال��ب��غ��ض��اءِ ب��ال��ج��ف��اءِ أَدبَ��َرت ب��وف��ائ��ي ق��اب��ل��ت��ه��ا م��ا وإذا
ل��ل��َح��ْس��ن��اءِ ال��دالُل وي��ح��ق ص��دوٌد ك��ال��ح��ي��اءِ ال��دَّلِّ ث��م��ُر
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ال��ب��رح��اءِ ي��ُد ال��ل��ق��ا ك��ئُ��وَس ل��ي ف��أدارْت ب��ع��ده��ا ب��ع��د أق��ب��ل��ت
ال��ت��ن��ائ��ي ع��ق��ي��َب دنَ��ْت م��ذ خ��ج��ل��ًة ب��ال��ث��ريَّ��ا ف��رق��ه��ا ف��ج��ر س��ت��َرْت
ال��ل��ق��اءِ ن��ور ظ��ه��ور ع��ن م��ه��ج��ت��ي أُن��اج��ي ب��تُّ األش��واق ط��ور ف��وق
ال��ف��الءِ غ��زال ب��ه��ا ي��س��ع��ى ق��ام ب��ك��اٍس ال ب��ط��رف��ه��ا س��ك��ري إنَّ
ل��ل��ن��دم��اءِ ��ُم��ول ك��ال��شُّ ف��غ��دت م��ن��ُه ال��ش��م��ائ��ل ��ِت رقَّ أه��ي��ٌف
ال��ظَّ��ل��م��اءِ ف��ي األق��م��اَر ف��ف��اق ال��ب��اه��ي وج��ه��ِه م��ن ال��ج��م��ال ن��ور الح
األض��واءِ ف��ي ك��ال��ف��يءِ ع��ذاٌر ام��ت��دَّ ق��د ال��م��ن��ي��ر ِه خ��دِّ وع��ل��ى
ال��ص��ب��اءِ ري��ُح ت��ث��ن��ي��ِه ب��ق��ض��ي��ٍب أزرى ال��ت��ي��ُه أع��ط��اَف��ُه ي��رنِّ��ْح إن
ال��م��ض��اءِ ع��ج��ي��ُب ع��ادٌل ظ��ال��ٌم ب��ش��وٌش ع��ب��وٌس آن��ٌس ن��اف��ٌر
أخ��ط��اءِ م��ن ع��داُه م��ا ه��دٌف ف��َؤادي م��ن��ُه األح��داق ل��ن��ب��ال
ودوائ��ي وم��ن��ح��ت��ي وه��ن��ائ��ي وع��ن��ائ��ي وم��ح��ن��ت��ي دائ��ي ه��و
وث��ن��اءِ ح��ك��م��ٍة ب��ي��ن ��ٍة رقَّ ذي غ��َزٍل ف��ي ج��ئ��ُت ق��د ب��ه��واُه
األدب��اءِ ق��رائ��ُح غ��رس��ت��ه��ا ري��اٌض ل��ل��ن��ف��وس ال��ش��ع��ُر إن��م��ا
ل��ألغ��ب��ي��اءِ يُ��ب��اح ال ق��ط��ُف��ُه ل��ك��ْن ال��ش��ع��ُر وال��ح��ج��ا ال��ع��ل��م ث��م��ُر
ال��ح��م��ق��اءِ م��ن ذا ال��م��ال ك��ث��رة وي��ه��وى ال��ع��ل��وم ي��س��ئَ��ُم َم��ْن ك��لُّ
ال��ث��راءِ أه��ل ذك��ُر ب��اد وق��د ال��دن��ي��ا ف��ي ُخ��لِّ��َد ال��ع��ل��وم أه��ل ذك��ُر
ص��ف��راءِ ل��راح��ٍة وف��خ��اٍر م��لءٍ ذات ل��راح��ٍة ذلٍّ ُربَّ
ال��ك��ب��راءِ أك��اب��ُر ي��س��ت��ط��ع��ه��ا ل��م ق��ًوى ال��ص��غ��اُر ي��ح��ِم��ُل ول��ق��د
األع��ض��اءِ أص��غ��ُر وه��ي ـ��ي��ن��ن��ا أع��ـ ف��ي يُ��رَس��ُم ال��م��رئ��يَّ��ات أك��ب��ُر
ص��ن��ع��اءِ ف��ي ُص��ِن��ْع��َن ب��ث��ي��اٍب ال ال��ن��ه��ى ب��ث��وب ال��ف��ت��ى ف��خ��َر إنَّ
ب��ف��راءِ اك��ت��س��ى إذا ف��خ��اًرا ب��ْح ي��ر ل��م ال��ع��ق��ل ع��ن ع��اريً��ا ي��ك��ن م��ن
ال��ف��ق��راءِ! أف��ق��َر ع��اد غ��نً��ى ذي م��ن وك��م غ��ن��يٍّ��ا! أم��س��ى ف��ق��ي��ٍر ك��م
ل��الن��ت��ه��اءِ األف��الك س��ي��ُر داَم م��ا ث��اب��ت��ًة ت��دوُم ح��اٌل ل��ي��س
ال��ج��وزاءِ دارُة وال��ي��وَم ـ��رِف األش��ـ ال��ح��م��ِل دارُة ل��ل��ش��م��س ك��ان
ل��ل��وراءِ داي��ًم��ا األرض ئ��رة دا ف��ي ت��رج��ُع االع��ت��دال ن��ق��ط��ُة
ل��ل��ع��ق��الءِ ال��ق��ل��وِب وم��دي��ُح ش��ف��اٌه م��نَّ��ا األغ��ن��ي��اءَ ت��م��دُح
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وقال:

ن��ق��اءِ ف��ي ف��ب��ان��ٌة ت��ث��نَّ��ت أو س��م��اءِ ف��ي ف��ك��وك��ٌب ت��ب��دَّت إن
ك��ح��الءِ ُم��ق��ل��ٍة م��ن ب��ن��ب��اٍل ق��ت��ي��ًال ف��َؤادي غ��ادرت غ��ادٌة
ال��س��م��راءِ ك��ال��ص��ع��دِة وق��دٍّ ـ��ف ال��س��ي��ـ م��ن م��ض��اءً أق��وى ط��رف ذاُت
ال��ب��ه��اءِ ن��ور ي��ب��ع��ث��َن ل��ج��ي��ٍن م��ن ن��ج��وٌم ك��أن��ه��نَّ ون��ه��وٍد
أح��ش��ائ��ي وأت��ل��ف��ْت س��ب��ت��ن��ي ق��د وج��ف��وٍن وم��ع��ص��ٍم ف��ب��ن��ه��ٍد
ال��رائ��ي ع��ق��ل الح إذ ي��س��ب��ي س��م ال��ب��ا ث��غ��ره��ا م��ن ال��ج��م��ال ب��رَق إنَّ
ب��ال��ك��ه��رب��اءِ األن��وار ال��ت��ئَ��ام ـ��ُن ال��ح��س��ـ ال��ت��أَم ب��ِه ل��ح��ًظ��ا أدارت ق��د
ال��ص��ه��ب��اءِ م��ن��ب��ذُ ال��ث��غ��ر ف��م��ن خ��م��ٍر زج��اج��ة ج��ي��ُده��ا ي��ك��ْن إن
ب��ال��ح��ي��اءِ م��ب��رق��ًع��ا وأض��ح��ى ه��ي ال��زا وج��ُه��ه��ا ك��لَّ��ُه ال��ح��س��َن س��رَق
األض��واءِ ذي ال��ج��م��ال ذاك رُة ص��و ُط��ِب��َع��ْت م��ه��ج��ت��ي ل��وح ف��ع��ل��ى
ال��ح��س��ن��اءِ! ال��رع��ب��وب��ة دالل ـ��ل��و ي��ح��ـ وك��م ال��دالل، أع��ذب وح��َوت
دم��ائ��ي ال��غ��رام إل��ى اس��ت��ح��ال��ت ـ��تَ��ى ـْ ح��ت�� أل��ح��اظ��ه��ا ال��غ��راَم أرض��ع��ت��ن��ي
وج��ف��اءِي! ح��س��رت��ي وا ب��ب��ع��اٍد، ج��اءَت وال��وص��َل ال��ل��ق��اءَ رج��وُت إن
��ب��اءِ ال��صِّ ش��م��س ال��م��ش��ي��ب ب��ب��رج ـ��َل��ت ـْ ح��ل�� وم��ا وج��ًدا ق��اس��ي��ُت ��ا م��مَّ ش��ب��ُت
ه��ي��ف��اءِ ق��ام��ٍة ف��وق ق��م��ًرا أُن��اج��ي ف��ي��ِه ب��تُّ ق��د ل��ي��ٍل ربَّ
��ب��اءِ ال��صَّ ن��س��ي��ُم ص��ب��ًح��ا روت��ُه ق��د م��ع��نً��ى ك��ل م��ن ال��ح��دي��َث وأدي��ُر
ال��خ��ب��اءِ ذات ال��ع��ذراءَ ي��س��ت��م��ي��ُل ب��ع��ت��اٍب ال��ه��وى ن��ج��وى ن��ت��ع��اط��ى
ك��ال��رق��ب��اءِ ال��ظ��ل��م��اءِ خ��الل م��ن إل��ي��ن��ا ت��رن��و األف��الِك ون��ج��وم
ال��ح��م��راءِ ب��ع��ي��ِن��ه ف��ي��ن��ا ـ��خ��ص ي��ش��ـ ح��س��ٍد ذو ال��م��رِّي��خ وك��أن
ال��رق��ط��اءِ ال��م��ج��رَّة دخ��ان ـ��ظ��ْر ف��ان��ـ وًغ��ى ت��ث��ي��ر ج��ن��ٌد وال��دراري
ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ِم م��ن ال��ن��وُر ي��دف��َق ح��ت��ى ب��ال��ك��اس ن��س��ت��ن��ي��ُر ن��زل ل��م
ال��ل��ق��اءِ! ث��م��ار ب��ه��ا أج��ن��ي ك��ن��ُت ق��د ال��ت��ي ال��رب��وع إل��ى ح��ن��ي��ن��ي وا
ع��ن��اءِ ك��لَّ ال��م��ح��بِّ ف��َؤاِد ف��ي وأب��ق��ى ال��زم��اُن ذاك ��ى ت��ق��ضَّ ق��د
ب��ك��ائ��ي أط��ال��ت ب��ال��ن��وى َم��ْن ن��ح��َو س��ي��ري ب��ال��ل��ه ال��ري��اِض، ن��س��ي��َم ي��ا
ال��ن��ائ��ي وال��وص��اَل ال��ع��ه��َد، ت��ذك��ُر ع��س��اه��ا ال��س��الم ن��ف��ح��َة واح��م��ل��ي
ال��والءِ ع��ه��د ي��أُْل ل��م م��ح��بٍّ ع��ن ث��ن��اه��ا ق��د ال��ذي م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
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األلف قافية

وف��ائ��ي؟ ع��ن ف��ان��ث��ن��ْت ال��غ��ي��ر، ه��وى ف��ي ق��ه��ًرا ال��ش��ب��ي��ب��ِة ي��ُد رم��ت��ه��ا ه��ل
وال��س��ف��الءِ ال��ل��ئ��ام ب��ح��ب��ال رغ��ًم��ا األك��ارَم يُ��وق��ع وال��ه��وى
خ��ل��ي��اءِ؟ ه��ج��ع��ٍة ف��ي ن��ت��ن��ادى أن ال��وال ي��ش��اءُ ُس��ل��َم��ى ي��ا ف��م��ت��ى
ب��ال��ف��أْف��اءِ؟ ال��ف��ص��ي��َح ت��ب��دل��ي��ن ه��ل وال��ج��ف��ا ال��وف��ا ع��ل��ى م��ن��ائ��ي ي��ا
ال��س��م��اءِ؟ ُش��ْه��َب ال��َح��ْص��ب��اءُ تُ��ب��اه��ي أو ص��ي��ٍد ع��ق��ب��ان ال��غ��رب��ان تُ��ض��اه��ي ه��ل
األدن��ي��اءِ م��ن ال��ورى ب��ي��ن ف��ه��و ل��ئ��ي��ًم��ا أع��ل��ى ال��زم��ان م��ا وإذا
ب��ال��ع��ل��ي��اءِ ي��خ��ت��ال دن��يٍّ م��ن خ��ط��ٍب أع��َظ��م م��ق��ل��ت��اي رأَت م��ا
األث��داءِ؟ م��ن ال��ب��ؤس��ى رض��ي��َع َن ك��ا رج��ٍل إل��ى ال��ن��ع��م��ى ت��أت��ي ك��ي��ف
ال��ش��ق��اءِ ذي زم��ان��ه��م دواه��ي م��ن وأده��ى أش��ق��ى ال��ل��ئ��ام وف��ع��اُل
ال��ُك��بَ��راءِ ع��ل��ى ت��ع��ل��و ب��ص��غ��اٍر أت��ت��ن��ا أرض ت��رَب ال��غ��ي��ُث س��ق��ى ال
ال��ك��ب��ري��اءِ ع��ن ان��ث��ن��ى ل��ك��ان ت ب��ال��م��و ي��ف��ك��ر اإلن��س��ان ي��ك��ون ل��و
ل��ل��ف��ن��اءِ م��ص��ي��رُه ف��ك��لٌّ ـ��ي��ا؛ ال��دن��ـ ه��ذِه ف��ي ل��ل��م��رء خ��ل��وٌد ال
ال��ب��ي��داءِ ف��ي ال��ب��خ��ار َع��َج��الت ي��ح��ك��ي ال��ع��م��ر ف��ي األي��ام وم��س��ي��ُر
ك��األع��داءِ األيَّ��اَم إن ـ��يَ��اِم، ـْ األي�� م��ن أم��ٌن ل��ل��ن��اس يُ��رج��ى ل��ي��س
واألرزاءِ؟ األك��دار ب��دءُ وه��و ص��ف��ًوا ل��ل��م��رءِ ال��زم��ان يُ��ب��دي ك��ي��ف
ل��ل��ج��وزاءِ ال��دن��يَّ ويُ��ع��ل��ي ِع ال��ق��ا إل��ى ال��ع��ل��يَّ ي��خ��ف��ض زم��ٌن
ال��ه��ن��اءِ ف��ي األس��ى ت��ل��َق ��ْل ت��أمَّ ِض األر ع��ل��ى ه��ن��اءً ال��م��ب��ت��غ��ي أي��ه��ا

حادثة

ال��ك��ح��الءِ ال��م��ق��ل��ة ب��ت��ل��ك م��نَّ��ا ال��ظُّ��بَ��ى إل��ى ال��ن��زال ي��وم ت��ن��ظ��ري ال
األع��داءِ س��ط��وة ف��ن��ح��ذُر خ��ج��ًال ت��ث��ل��م��ت ال��س��ي��وف إل��ى ن��ظ��رِت ف��إذا

وقال:

ال��ص��ه��ب��اءِ ع��ن ب��م��ق��ل��ت��ه��ا تُ��غ��ن��ي م��ل��ي��ح��ٌة ال��ُم��داَم ت��ع��اط��ي��ن��ي ق��ام��ت
وال��ص��ف��راءِ وال��س��وداءِ ـ��ح��م��راءِ ب��ال��ـ ك��ان ف��س��ك��ري وج��نَ��ت��ه��ا ف��ل��ث��م��ث

13



الحسناء مرآة

أصدقائِه: أحد إىل

التعزية

ال��خ��ن��س��اءُ ق��ب��ل��ك اس��ت��ف��ادت م��اذا ب��ك��اءُ ال��ح��ت��وف ف��ي ي��ن��ف��ع��نَّ��ك ال
��اءُ ص��مَّ ص��خ��رٌة ت��ج��ي��ب��ك أنَّ��ى ال��ث��رى ج��وِف م��ن ال��َم��يْ��َت ت��دع��و ح��ت��اَم
إرزاءُ ف��ك��م م��ًع��ا، ال��ج��م��ي��ُع ل��ب��ك��ى ال��ف��ت��ى ال��رزءِ ف��ي ن��ف��ع��َن ال��دم��وع ول��و
تُ��س��اءُ ح��ي��ن ال��ع��ي��ن الن��ج��الءِ ب��ل ل��ل��ب��ك��ا ال��م��دام��َع ال��ل��ُه ي��خ��ل��ق ل��م
ي��ش��اءُ ل��ي��س وال��ع��ق��ُل األس��ى، ي��رُد ع��ن��دم��ا ال��ط��ب��ي��ع��ُة ت��ط��ل��ب��ُه وال��ح��زن
��راءُ ال��سَّ ت��ب��رُز ��ُل ال��ت��ع��قُّ غ��ل��َب إذا ح��ت��ى ال��م��دى ع��ل��ى ي��ت��ح��ارب��ان
ال��ض��رَّاءُ ه��ي ه��ذه ق��ل: س��رَّاءُ ب��دت ف��إذا م��س��رٌَّة ال��وج��ود ف��ي م��ا
األش��ي��اءُ تُ��ب��َدُل ول��ك��ن ف��رٌح، ل��ي ك��ان ث��ب��اٌت ال��دن��ي��ا ِف��ي ك��ان ل��و
األف��ي��اءُ ح��س��بَ��ه��ا ت��م��ض��ي ك��ال��ش��م��س زم��ان��ه��م ح��ال ح��ْس��َب ت��م��ض��ي وال��ن��اس
وم��س��اءُ ي��ن��ق��ض��ي ف��ص��ب��ٌح وه��ٌم، وك��لُّ��ه��ا ال��ح��ي��اُة ت��م��لِّ��ق��ن��ي أَنَّ��ى
ال��دن��ي��اءُ؟ ه��ي وم��ا ال��وج��ود؟ ه��ذا وم��ا ال��ن��ع��م��ى؟ م��ا األف��راح؟ م��ا ال��ع��م��ُر؟ م��ا
ال��ظ��ل��م��اءُ ب��ع��دُه ب��رٍق ل��م��ع��اُت أو ت��روُح ال��ه��واءِ ف��ي ص��وٍت رنَّ��اُت
ش��ع��واءُ غ��ارٌة ُش��نَّ��ْت ل��ل��م��وت ال��م��ال ف��ع��ل��ى ل��ن��ا، ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ل��َد ال
ِغ��ذاءُ ال��ح��ي��اِة ذوي ل��ك��لِّ ف��ب��ِه الزٍب ض��رب��ُة ل��ل��َح��ي��وان وال��م��وُت
وال��ح��س��ن��اءُ ف��ي��ِه يُ��ط��َوى ف��ال��ح��س��ُن ال��ث��رى ذا ق��بِّ��ل ب��ال��ح��س��ن، م��ول��ًع��ا ي��ا
وال��ع��ظ��م��اءُ تُ��ط��اءُ ال��م��ل��وُك م��ن��ك ف��ُربَّ��م��ا ال��ت��راَب ت��ط��أِ إن وت��وقَّ
األس��واءُ وراءَُه ت��ق��وم ح��َس��ٌن ب��رق��ٌع ال��م��ح��يَّ��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة إن
وال��ع��ي��ن��اءُ! ت��غ��وُر ال��ع��ي��وُن ك��ي��ف ��ل��ي ت��أَمَّ ال��م��الح، ال��ع��يْ��ِن أع��ي��ن ي��ا
ال��غ��رَّاءُ؟ وال��ط��ل��ع��ُة ال��ب��ه��ا أي��ن ��بَ��ا ال��صِّ أن��واُر أي��ن ال��م��ح��اس��ُن؟ أي��ن
ص��ف��راءُ ب��ش��رٌة ع��ل��ي��ِه ت��ع��ل��و ج��ام��ٍد وج��ٍه غ��ي��ُر ي��ظ��ه��ر ع��اد ال
نُ��َدم��اءُ ال��ف��ت��ى ف��أف��ك��اُر ت��ض��ج��ر، وال م��ن��ف��رًدا األح��زان أخ��ا ي��ا ك��ن
س��واءُ ال��م��ص��اب ح��ك��م ف��ي ف��ال��ن��اُس ن��ف��س��ُه ي��ع��زِّي أن ال��م��ع��زِّي ودع
أع��داءُ ه��م واألص��ح��اُب ، ك��ال��ف��خِّ م��ك��ي��دٌة ف��ه��و اإلن��س��ان ت��أْم��ِن ال
ب��الءُ ده��اك إن ذم��ام��ك ي��رع��ى ص��اح��بً��ا ل��َك ت��رى أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
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األلف قافية

رث��اءُ ُح��قَّ ف��ل��ذاك ف��ارق��ت��ُه، ل��ل��ذي ش��ب��ي��ًه��ا ك��لٌّ م��ا ه��ي��ه��اَت
ال��ب��أس��اءُ ُه ُودَّ ت��زع��زع ال م��ن ال��وف��ا ذو ال��ل��ط��اف��ة أخ��و ال��ودي��ُع ذاك
ال��ورق��اءُ أغ��ص��ان��ه��ا ع��ل��ى ن��اح��ت م��ا ع��ل��ي��ه ال��ن��ادب��اُت ف��ل��ي��ن��دب��نَّ
ال��م��اءُ ح��ش��اُه م��ن ي��دُف��ُق ك��ان إن م��دام��ًع��ا األص��مُّ ال��ص��خ��ر ول��ي��ذرِف
دم��اءُ ال��دم��وع م��ع ول��ت��ن��زف��نَّ ع��ب��رت��ي ث��راُه ع��ل��ى أط��لُّ دع��ن��ي
وف��اءُ وال��ب��ك��اءُ ، وف��يٌّ خ��لٌّ ل��ي ف��ه��و ل��ك أًخ��ا — ذا — َم��يْ��تُ��َك ك��ان إن
وب��ه��اءُ رون��ٌق ع��ن��ُه وي��غ��ي��ُب ال��ف��ن��ا أق��دام ت��ح��ت س��يُ��دَرس ك��لٌّ
ال��ح��وب��اءُ ت��زِه��ِق ال��ت��ص��ب��رُّ ل��وال إذ يَ��َل��ذُّ، ال��خ��ط��وب ه��ذي ف��ي ف��ال��ص��ب��ُر
ال��ب��ل��واءُ ت��س��تَ��ق��بَ��ُل ب��ِه درًع��ا ل��ل��ف��ت��ى ال��ت��ص��بُّ��ر ك��ان ول��ربَّ��م��ا
ش��ف��اءُ! ي��ق��وم ب��ِه ال��ع��الج ص��ب��ُر وك��م أم��راٌض األب��داَن ت��زح��ُم ك��م
األدواءُ ت��ع��ي��دن��ا ال��ت��راب وإل��ى ال��دوا ي��ه��دي��ن��ا ال��ط��بُّ ال��ت��راب وم��ن

الدهر: جزاء يف وقال

ال��ل��ق��اءِ ب��ع��د ل��ل��ن��وى ��ت وع��جَّ ال��وف��اءِ ب��ع��َد ب��ال��ج��ف��ا ��ت أض��جَّ
ال��والءِ س��ب��ل ع��ن ف��ي��ِه وزاغ��ت ا وج��دٍّ وج��ًدا ب��ال��س��وى وزاغ��ت
ال��ص��ف��اءِ ع��ل��ى ك��ال��ن��ق��وش س��ي��ث��ب��ُت ه��واه��ا ص��ف��ا أنَّ أظ��نُّ وك��ن��ُت
م��اءِ ل��وح ف��ي وأح��رٌف ي��ل��وُح ج��ه��اٍم ف��ي ب��رٍق خ��طُّ ه��و إذا
ه��واءِ م��ن أط��ي��ُش ع��ل��ي��ِه وه��نُّ ال��غ��وان��ي ه��وى رس��وُخ يُ��رج��ى ف��ه��ل
��ب��اءِ ال��صَّ م��ن ��ُم��وُم ال��سَّ ك��ي��ف درى ِص��ب��اُه ف��ي ال��غ��وان��ي ع��ش��َق وم��ن
ال��ن��داءِ ص��دى ال��وه��اد م��ب��ادل��َة ال��ت��ص��اب��ي ن��دى ال��م��ح��بَّ ي��ب��ادْل��َن
ن��اءِ وه��و ي��ق��رب اآلل ن��ظ��ي��َر دن��وٌّ وال ال��دن��وَّ وي��خ��ط��رَن
ال��ق��ض��اءِ ري��ُح ال��ف��ض��ا ف��ي ذرت��ه��ا ط��ل��وٍل ع��ل��ى ص��اح��ب��يَّ ب��ي ق��ف��ا
ال��ب��الءِ ِع��ب��َر َرب��ُع��ه��ا ف��أص��ب��َح ع��ه��ودي أب��ل��ت م��ن س��ع��اَد ط��ل��ول
وال��س��م��اءِ ال��غ��وادي م��ع ه��ن��اك واب��ك��ي��اه��ا ف��ان��دب��اه��ا رس��وٌم
ك��ال��ه��ب��اءِ! وص��ارت ب��ع��دي ع��ف��ت دي��اٍر ع��ل��ى ال��زم��ان أس��ف ف��وا
ال��ف��ن��اءِ س��َك��َن ال��ه��ن��ا ل��س��كَّ��اِن ف��ن��اءً ك��ان��ت ب��ع��دم��ا وأض��ح��ت
ال��ف��الءِ وح��ُش وع��اَض��ُه ف��ض��اع ي��رع��ى األن��س غ��زال ب��ه��ا وك��ان
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ب��ال��رث��اءِ وب��اِل��ْغ ال��ذك��رى دع س��ع��دى دي��اِر ال��دي��اِر راث��ي ف��ي��ا
ال��ج��زاءِ داع��ي ف��ذن��ب��ه��ا س��ع��اَد؛ ل��ك��ْن ال��ده��ر ج��زاءَ ت��ع��ت��ْب وال
ال��ب��ق��اءِ ع��ل��ى ب��ق��ي��ُت إن اع��ج��ْب ب��ل ع��ن��ه��ا أغ��رب��ُت إذا ت��ع��ج��ْب وال
ال��والءِ خ��ائ��ن��َة س��ل��وُت ل��ذاك ش��وٍط ك��ل ف��ي ال��وال أرع��ى أن��ا
خ��ف��ائ��ي ي��دري وم��ن ال إل��ي��ه��ا ع��م��ري ط��ول أرج��ع ول��س��ُت س��ل��وُت
ال��ب��ك��اءِ ع��ل��ى ال��خ��ائ��ن��ات ف��ط��ب��ُع ون��دبً��ا ن��دًم��ا ال��م��دى ب��ك��ت ول��و
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أصحابِه: أحد إىل وقال

ال��ذوائ��ِب ج��ن��ح ي��غ��وي��ك أدب��رْت وإن ال��ت��رائ��ِب ص��ب��ُح ي��ه��دي��ك أق��ب��ل��ْت إذا
ح��اج��ِب ق��وس ع��ن ال��غ��ن��ج ب��ن��ب��ل رم��اك رن��ا إذا ك��ح��ي��ٌل ط��رٌف ل��ه��ا رداٌح
ه��ارِب خ��ط��ِو ف��ي وه��ي دن��وٍّا وت��ب��دي أن��ي��س��ٌة وه��ى ال��ظ��ب��ِي ن��ف��ار ت��ري��ك
ش��ارِب غ��ي��َر ف��ت��ًى ي��ب��َق ول��م ف��م��ل��ن��ا ح��س��ن��ه��ا ح��ان م��ن ال��ح��بِّ ك��ئ��وَس أدارت
ال��ك��واك��ِب ف��ي ف��ت��ن��ًة أران��ا ق��د ف��ك��م ف��دي��ت��ُه ال��ج��م��ال ذيَّ��اك ال��ل��ُه رع��ى
غ��ي��اه��ِب س��ج��َف ش��ق ف��ج��ًرا ف��ش��اه��دُت ف��رع��ه��ا غ��دائ��َر أرخ��ت وق��د ت��ب��دَّت
رب��ارِب ظ��ب��اءٍ ع��ن وت��رن��و غ��ص��وٍن ع��ن ف��ت��م��ي��ُس ��ب��ا ال��صِّ ري��ُع ي��الع��ب��ه��ا
ق��واض��ِب وق��ُع ال��ص��بِّ ب��ق��ل��ب ل��ه��نَّ ب��أع��ي��ٍن ال��غ��زال وه��ي ت��غ��ازلُ��ن��ي
س��وال��ِب ذاب��الٍت م��راٍض ِص��َح��اٍح ف��وات��ٍر ف��ات��ك��اٍت ن��ع��اٍس غ��واٍز
م��ط��ال��ب��ي ب��ض��دِّ أح��ظ��ى ال��ن��وى ط��ل��ب��ُت ول��ي��ت��ن��ي ف��ولَّ��ت م��ن��ه��ا ال��ل��ق��ا ط��ل��ب��ُت
ب��م��ص��اع��ِب ال��ه��وى ج��اءَ ل��م��ا ت��م��نَّ��ى م��ا ك��ل ال��م��ت��يَّ��م ال��ص��بُّ ي��درك ول��و
ال��رواق��ِب ب��ال��ع��ي��ون م��ح��اٌط ووص��ٌل ��ٌص م��ن��غِّ ب��ب��ع��ٍد ق��رٌب ال��ه��وى ف��ح��اُل
ال��ج��واذِب دف��ُع ال��م��ج��ذوَب ي��م��ك��ن وال ل��ل��ه��وى ال��ح��س��ن ق��وُة ج��ذب��ت��ن��ي ل��ق��د
م��ص��ائ��ب��ي ق��ب��وُل إن��ي ل��ه��م: ف��ق��ل��ُت م��ص��ي��ب��ٌة ف��ه��و ال��ح��بَّ ذا دع ي��ق��ول��ون:
ال��م��ك��اس��ِب خ��ي��ُر ال��ق��وِم ش��ه��م م��دح ف��ف��ي وال��ق��وى ال��ح��ب ف��ي ال��ع��ق��َل خ��س��رت م��ا إذا
ال��ج��وان��ِب ال��رف��ي��ِع ال��م��ج��د ذروة ع��ال ال��ذي ال��ش��رف ذو ال��م��ف��ض��اُل ال��ف��اض��ُل ه��و
واج��ِب أوج��ب ال��غ��ي��ر ول��خ��ي��ر س��ًدى، ل��خ��ي��رِه ي��وًم��ا آل م��ا ي��رى ه��م��اٌم
ن��وائ��ِب ج��ي��َش ال��ده��ُر أج��اَش م��ا إذا ال��ظُّ��بَ��ى ت��ح��س��ُده��ا ح��رَّاءَ ه��م��ٍة أخ��و



الحسناء مرآة

واه��ِب وم��ن��ح��ُة إح��س��اٌن ول��ل��ن��اس م��ح��ن��ٌة ل��ل��ده��ر ال��ق��ع��س��اءِ ��ِة ال��ه��مَّ وذو
ال��م��رات��ِب ع��ال��ي ال��ف��ع��ل، ح��م��ي��ُد ك��ري��ٌم، ال��م��ن��اق��ِب ع��ال��ي ال��ع��ق��ِل، ف��ري��ُد ف��ه��ي��ٌم،
وذاه��ِب إل��ي��ِه آت ف��م��ن ل��دي��ِه؛ م��ص��ي��ُره��ا ال��م��ش��ك��الت أم��ور ج��م��ي��ُع
م��ن��اس��ِب ب��ات��ف��اٍق م��ن��ُه، ش��ك��وري��ن وأص��ب��ح��ا إال خ��ص��م��ان ج��اءَه ف��م��ا
خ��اط��ِب ك��ل م��ن ال��ش��ك��راُن ل��ُه ف��ق��ام ب��ج��ودِه األن��ام ب��ي��ن م��ا ش��اع ل��ق��د
ال��م��ن��اق��ِب ح��س��ن ال��ع��ق��ل ج��م��ال دل��ي��ُل خ��ال��ًدا ال��ذك��َر ل��ُه يُ��ب��ق��ي ال��ف��ت��ى َوُج��وُد
ص��ائ��ِب ال��ب��رَق ي��خ��ط��ُف ب��ف��ك��ٍر وي��غ��دو ث��اق��ٍب ال��ش��ه��َب ي��ن��ط��ُح ب��ع��ق��ٍل ي��روُح
ب��راغ��ِب ل��ي��س ال��ف��خ��َر ع��ن��ُه ول��ك��نَّ رغ��ي��ب��ٌة ن��ف��ٌس ال��ف��خ��ر ط��الِب ع��ن ل��ُه
س��ح��ائ��ِب ف��ي��َض ال��ب��ذل ي��ف��ي��ُض ي��دي��ِه وم��ن وج��ه��ِه م��ن ال��ب��ش��ر ب��روُق ت��ل��وُح
ط��ال��ِب ك��ب��َح ي��رى أال دأب��ِه وم��ن ل��ل��ورى ال��خ��ي��َر ي��رغ��َب أن خ��ي��م��ِه وم��ن
األص��اح��ِب ك��ل ف��وق م��ق��اًم��ا ف��ف��اق ش��خ��ص��ُه ال��ت��ص��رُّف ح��س��ن ف��ي ت��ف��رَّد
ب��ال��ع��واق��ِب ي��ف��ت��ك��ر ل��م م��ن وأح��م��ُق خ��ج��ل��ًة يُ��ع��َق��ُب ف��ه��و ال��م��ب��اري ف��أي��ن
ال��ن��ج��ائ��ِب؟ وخ��ُد ل��ألوع��ال أي��ن وم��ن ع��زم��ِه ق��ْدر ع��ل��ى ف��ع��ٌل ام��رٍئ ل��ك��لِّ
ال��ك��ت��ائ��ِب؟ ص��ف��وف ف��ي ش��ج��اٍع ك��رور م��غ��ازيً��ا ي��ك��رَّ أن ل��ج��ب��اٍن وه��ل
ن��اح��ِب ض��ح��ك��ة م��ث��ُل إالَّ ه��و ف��م��ا ل��ُه س��ي��م��ًة ال��ف��ت��ى ف��ع��ُل ي��ك��ن ل��م إذا
ص��اح��ب��ي ال��ده��ُر أص��ب��َح ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا ب��م��دح��ك��م أن��ى األف��ض��ال أول��ي ي��ا أال
واج��ب��ي وه��و إي��ف��ائ��ِه ع��ن ألع��ج��ُز وإن��ن��ي ع��ل��يَّ َدي��ٌن م��دي��ح��ك��ُم
أط��ائ��ِب م��ن ل��ي ك��ان ك��م ع��ه��دت��ك��ُم ب��ِه زم��نً��ا ال��ح��ي��ا ت��س��ك��اَب ال��ل��ُه س��ق��ى
ث��اق��ِب ال��ن��ور ب��اث��ق ش��ه��اٍب أج��لَّ ك��ن��ت��ُم وال��ق��ط��ر ال��ش��ه��ب��اءِ ع��ل��ى زم��انً��ا
ال��م��الع��ِب ك��ث��ي��ُر ده��ٌر ف��ش��تَّ��ت��ن��ي ب��ش��م��ل��ك��م ح��وًال ُه��ن��ئ��ُت إن��ن��ي أال
غ��ائ��ِب غ��ي��ُر أع��ي��ن��ي ع��ن ف��ط��ي��ف��ك��ُم أن��س��ك��م ال��ل��ه رع��ى ع��ن��ي غ��ب��ت��ُم ل��ئ��ن

أصحابِه: أحد إىل وقال

الشوق نفريُ

خ��ب��ا ِف��ي ل��ك��ن ك��ال��ش��م��س ان��ج��ل��ت ح��ي��ن ��ب��ا ال��صَّ م��ع ه��ن��َد ن��ف��ح��اُت ب��ن��ا أخ��ذت
ص��ب��ا ل��ه��ا ب��ال��غ��رام وق��ل��ب��ي إال ال��ب��ه��ا ب��أن��وار الح��ت م��ا غ��ي��داءُ
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ال��رب��ى أزه��اَر ف��ف��اق ال��ج��م��ال زه��َر ب��وج��ه��ه��ا ال��ج��م��اُل أب��دى ورب��ي��ب��ٌة
ال��ك��ه��رب��ا م��ث��ُل ال��ح��س��َن ف��إنَّ ع��ج��بً��ا؛ ذا ول��ي��س ال��ف��َؤاُد ف��ي��رت��ع��ُد ت��رن��و
ع��ق��رب��ا يُ��دع��ى ال��ن��ج��م ف��ب��ع��ُض »؛ «ِص��الٍّ ف��رع��ه��ا ض��ف��ي��رُة ُدع��ي��ت إن ب��دع ال
م��ت��ق��رِّب��ا ط��ائ��ًرا األراق��ُم ت��رق��ي ك��م��ا ق��ل��ب��ي رق��ت ق��د غ��دائ��َر ب��أب��ي
س��ب��ا أي��دي ال��ه��وى ب��ي وأل��ع��َب إال ص��ب��وت��ي ع��ل��ي��ه��ا ن��ظ��ري أوق��ع��ْت م��ا
��ب��ا ال��صِّ ص��ب��اب��ات دم��ع��ي واس��ت��م��ط��رت ال��ج��وى ت��ب��اري��ُح ق��ل��ب��ي واس��ت��غ��رق��ت
م��ت��ق��لِّ��ب��ا ال��ل��ظ��ا ع��ل��ى ال��م��ح��بَّ ي��ذُر ف��إن��ُه ال��ج��م��ال ج��ور م��ن وي��الُه
يُ��ح��ج��ب��ا أن ال��ه��وى وأب��ى ل��ح��ظ��ات��ه��ا، م��ن ال��ش��وق ش��ع��اع ف��ب��دا غ��ازل��ت��ه��ا
��ب��ا ت��ل��هَّ ال��ح��ي��اءُ م��ح��يَّ��اه��ا وع��ل��ى ال��وال ع��ب��ارات ت��ط��ارح��ن��ى وغ��دت
م��ك��ذِّب��ا ل��ك��ن��ُت ال��ب��اه��ي وج��ه��ه��ا ف��ي ب��اديً��ا ال��ع��ب��ائ��ر م��ع��ن��ى ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��ك��وك��ب��ا ف��ق��دَت ال ب��رًج��ا، دم��َت م��ا ل��ُه ف��اث��ب��ْت ال��ج��وى ح��اص��رك ق��ل��ُب، ي��ا
وال��ظُّ��ب��ا األس��نَّ��ِة ب��ي��ن وأض��اع��ن��ي ب��ي األش��ج��ان ع��ال��م ف��ي ال��ه��وى ه��جَّ
األن��س��ب��ا ال��م��ق��اَم أدري وال أح��ٍد ع��ل��ى أل��وي ال ح��ي��ران وأع��ادن��ي
م��أْرب��ا أص��ادُف ال ال��س��ري��رة، ق��ل��َق ال��ق��وى م��س��ل��وب األف��ك��ار، م��ت��ش��رِّد
م��ت��ع��ذِّب��ا ه��ائ��ًم��ا ال��ه��واج��س ل��ي��َل خ��ائ��ًض��ا ال��ه��وادس ب��ح��ر ف��ي غ��رق��ان
ص��يِّ��ب��ا ف��ك��ًرا أص��ي��ُب ف��ل��س��ُت رش��ٌد، ال ح��ي��ث ب��ف��ك��رَي أل��ه��و ��ًدا م��ت��وحِّ
م��ن��ص��ب��ا ال��م��ج��رَّة ف��وق ل��ي ف��ك��أَنَّ وش��ه��ب��ُه ال��وس��ي��َم األوَج ��ُم أت��وسَّ
ت��ق��رب��ا أن ت��ش��ا ال ول��ك��ن رأس��ي ع��ل��ى ت��ه��وي أن ت��ه��مُّ ال��ن��ج��وَم وأرى
��ب��ا م��ت��غ��ضِّ ف��أَن��ث��ن��ي ي��م��ي��ل، ع��ن��ي غ��زال��ت��ي وج��َه ال��ع��ش��ر ب��دَر وإخ��اُل
م��خ��ص��ب��ا أص��ب��َح ال��نَّ��ور ب��َزه��ر روٌض ب��ُزه��رِه ال��س��م��اءِ َج��َل��ُد وك��أن��م��ا
م��وك��بً��ا ال��دراري غ��دت ل��ه، َم��ِل��ًك��ا وال��دُّج��ى أم��س��ى األن��وار ذو وال��ب��دُر
أَب��ا أو ل��ي أًخ��ا ه��ج��س��ي س��وى أب��غ��ي ف��ال م��ع��ت��زًال أص��ب��ح��ُت ال��ه��وى ف��ي أن��ا
م��ت��غ��رِّب��ا وص��ح��اب��ِه أه��ل��ِه ع��ن ال��ف��ت��ى ي��دع م��ن��زٍل أب��ع��ُد وال��ع��ش��ق
ت��س��بَّ��ب��ا ع��ن��اُه األس��ن��ى ح��س��ن��ِك ع��ن ب��م��ن رف��ًق��ا م��ه��ج��ت��ي، أذاب��ْت م��ن ي��ا
ي��ح��س��ب��ا ل��ن إذ ال��ه��ج��َر أخ��ش��ى ص��رُت ق��د إن��ن��ي ح��ت��ى األش��واُق ب��َي ع��ظ��م��ت
ح��ب��ا ق��د ل��ي ال��وف��ا وه��و ب��ف��ت��ورِه، ال��ج��ف��ا أوه��م��ن��ي ال��وس��ن��اُن ط��رُف��ِك ك��م
ال��ط��يِّ��ب��ا ال��ع��ت��اَب أج��ُد ب��ِه س��ب��بً��ا ط��ال��ٌب ك��أنِّ��ي غ��ض��ٍب ف��ي ف��أع��وُد
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ي��ذه��ب��ا ل��ن ع��ش��ُق��ه��ا م��ن وي��ا ن��ف��س��ي، ل��ُه ذلَّ��ْت ال��ذي لِّ ال��دَّ ربَّ��َة ي��ا
أغ��ض��ب��ا أن ي��ش��أ ل��م ف��ودَي ح��بٍّ��ا ت��ح��يُّ��ري ع��ل��ي��ِك أغ��ض��ب��ن��ي ك��ان إن
رب��ا دع��ٍة ف��ي وذاك ت��ق��وُم، َص��ل��ٍف ف��ي ف��ت��ل��ك ك��ال��وداد؛ ال��م��ح��ب��ُة ل��ي��س
م��ج��رَّب��ا ه��واُه ف��ي أُك وإن ن��ع��ٍم ع��ل��ى ال��زاه��ي ج��م��ال��ِك ب��م��ج��د ك��ون��ي
م��ق��طَّ��ب��ا ف��ع��اد وج��ه��ي، ع��دا ح��ت��ى ق��ط��وب��ُه ي��س��ت��ع��ي��د وج��ه��ِك زال م��ا
��ب��ا م��ت��ح��جِّ ال��س��ن��ا تَ��َدع��ي وال ش��رٌف، ف��ذا ل��ي ح��س��ن��ِك ب��ظ��ه��ور ت��ب��خ��ل��ي ال
م��خ��يَّ��ب��ا ك��ال��ف��ق��ي��ر إال ع��اَش م��ا ع��ي��ش��ُه ب��خ��ًال أض��اق ال��غ��ن��يُّ ف��إذا
ي��ش��رب��ا ال وإن تُ��م��ل��ى ك��اس��اِت��ه ي��رى أن ي��ج��ه��ُد وه��و ال��ل��ي��ال��َي ي��ق��ض��ي
م��ك��س��ب��ا ال��ك��واك��َب ي��ع��ط��ى ول��و ي��وًم��ا، ب��م��ك��س��ٍب ق��طُّ اإلن��س��ان ي��ق��ن��ع ل��م
م��ت��ع��ذِّب��ا ب��خ��ل��ِه ف��ي ال��غ��ن��ى رب رأى إذا ل��ل��ف��ق��ي��ر يُ��ع��ذب وال��ض��ي��ُم
ال��م��ط��رب��ا ف��ع��ل��ُت ق��د إنِّ��َي وي��ق��ول: م��ك��رٌب ه��و م��ا ال��ج��ه��ل اب��ُن ي��ف��ع��ل ك��م
م��ط��وِّب��ا ي��ك��ون أن ي��ح��اول ي��وًم��ا ال��ورى ف��ي ذم��ي��ًم��ا ي��غ��دو ق��د وال��م��رءُ
ُم��ْس��ت��ع��ذب��ا ال��ن��ه��ى ل��ذوي ب��ه��ا ش��ي��ئً��ا ن��رى ف��ال ال��ح��ي��اة ذي ف��ي ال��ش��ق��ا ع��ظ��م
م��ت��ع��ب��ا ش��يءٍ ك��لَّ ل��دي��ِه ت��رك��ت ق��د ل��ل��م��رءِ راح��ٍة س��اع��ة ول��ربَّ
م��ك��رب��ا ي��ذه��ب ال��ع��م��ر ف��ك��ل خ��ف��ٍق، ذا ال��ك��لِّ ف��وق ال��م��وت ج��ن��ح دام م��ا
م��ركَّ��ب��ا ال��زءوم ل��ل��م��وت ن��ل��ق��اُه ت��ش��ري��ح��ِه ف��ي ال��ج��س��َم ب��س��ط��ن��ا ف��إذا
ال��م��رع��ب��ا ال��ف��ن��اءَ ل��ه��ا ي��ت��ي��َح ح��ت��ى أج��زاءَُه م��ح��ارٌب ال��وج��ود ك��لُّ
ت��ت��ركَّ��ب��ا ك��ي ال��ج��زءِ ح��ي��اَة ح��لَّ��ت ط��ال��م��ا ال��ط��ب��ي��ع��ِة ك��ل��يِّ ف��ح��ي��اُة
تُ��س��ل��ب��ا ل��ن ق��درٍة ح��ك��م��ُة ن��ه��ج��ت��ُه ال��ذي ال��ط��ب��ي��ع��يُّ ال��م��ج��رى ه��و ه��ذا
ت��غ��رُّب��ا ال��م��ق��ي��َم ال��ب��ي��َن ب��ِه أع��ن��ي ذا غ��ي��ُر م��وٌت ل��ل��ن��اس ل��ك��ن��م��ا
ت��ق��ل��ب��ا ال��ث��ب��وَت ج��ع��ل��وا وق��د ع��ن��ي، ت��غ��رَّب��وا ال��ذي��ن ال��ق��وم أي��ه��ا ي��ا
م��ش��ب��ب��ا ال��ق��ف��ار ع��ل��ى ج��ري��ُت وأن��ا س��ائ��ٍل ق��ف��ٍر ظ��ه��َر رك��ب��ت��م أن��ت��م
ال��م��ن��دب��ا وس��دَّ ن��ح��وى ألَع��ادك��م وال��ب��ك��ا ن��دب��َي ال��ب��ح��ُر ي��دري ك��ان ل��و
واس��ت��رح��ب��ا ب��ه��ج��ًة ��َق ل��ص��فَّ أن��ت��م ه��م ع��ل��ي��ِه ال��ذي��ن أنَّ درى أَول��و
م��رح��ب��ا ت��ن��ادي: ل��ك��ي ال��ج��ب��ال ف��وق ه��ام��ه��ا ت��رف��ع األم��واج ول��ك��ان��ت
ال��م��رك��ب��ا ي��ح��م��ي األس��ن��ان ب��م��ث��لَّ��ث إذ ال��م��وَج ي��م��ح��و ال��ب��ح��ر ف��ربُّ س��ي��روا
��ب��ا م��ت��رقِّ ول��ل��ق��ا ال��م��س��ي��ر زب��َد م��راق��بً��ا ال��ق��دي��َم أل��ي��ف��ك��ُم ودع��وا
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أش��ه��ب��ا وش��اًح��ا ل��ب��س��ت ول��و س��ودا غ��دت ف��ي��ن��ظ��ره��ا ال��ش��ه��ب��ا إل��ى ي��رن��و
��بَ��ا ي��ت��رهَّ أن ف��راَم ال��ح��ي��اة م��ي��َن رأى ع��ق��ٍل أخ��و ق��ص��َرك��ُم وك��أَنَّ
م��ه��رب��ا ف��رام��ت َش��َرٍك ع��ل��ى س��ق��ط��ْت ع��ص��ف��ورٌة ب��ع��دك��م ق��ل��ب��ي وك��أَنَّ
وب��ا ح��اءٍ س��وى ي��ف��ه��م ل��م وال��ق��ل��ُب آيَ��ُه ُ أق��رأ ب��تُّ ل��ي��ٍل ول��ربَّ
تُ��ح��َس��ب��ا أن أب��ْت أش��واٍق ب��ل��ه��ي��ب م��ض��روم��ٌة وال��ح��ش��ا إل��ي��ك��م أص��ب��و
ظ��ب��ا ت��ب��دو أدغ��ال��ِه م��ن ك��ال��ح��رش ن��ج��وم��ُه ال��غ��م��ام م��ن ت��ل��وُح ل��ي��ٌل
ال��م��غ��رب��ا ي��دع��و اع��ت��اد ول��ب��ل��ع��ه��نَّ أن��ج��ًم��ا ي��ط��رح ش��ف��ت��ي��ِه م��ن وال��ش��رُق
ُم��ذه��ب��ا ث��وبً��ا األف��ق ت��ع��ي��ر غ��اص��ت ك��لَّ��م��ا ال��م��غ��ارب ل��ج��ج ف��ي وال��ش��م��ُس
اخ��ت��ب��ا وال��وج��ه ال��ش��ع��ُر ف��الح س��ارت أش��ق��ٍر ش��ع��ٍر ذات رداًح��ا ت��ح��ك��ي
ت��غ��رب��ا أن ل��ن��ج��م��ٍة ت��س��م��ح��نَّ ال ل��ح��رص��ه��ا ال��ش��م��ال أف��اَق ل��ك��نَّ
ال��م��ره��ب��ا ال��ع��ج��ي��َب ال��ك��وَن أن��ظ��ُر إذ ت��ع��ج��ب��ي ال��دم��اغ أق��ص��ى ف��ي ف��ي��ثُ��وُر
م��ذه��ب��ا ت��غ��ادْر ف��ل��م ال��س��م��وِّ ب��ق��وى أس��راَره��ا ح��م��ت ق��د ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��ي��ُث
ت��ط��لَّ��بَ��ا ل��ل��ق��راع ك��ط��ف��ٍل إال ي��ك��ن ل��م ذل��ك إدراك اب��ت��غ��ى ف��م��ن
��ب��ا ت��ع��جُّ ش��ردَن أف��ك��اٍر ت��رج��ي��َع ق��اص��ًدا ال��ت��ف��رُّد إل��ى ه��رع��ُت ح��ت��ى
ال��خ��ب��ا ف��ي ال��ق��رائ��ح أب��ك��ار ل��وص��ال ال��ُه��َدى ب��أل��س��ن��ة ت��دع��ون��ي ف��ال��ك��ت��ُب
ت��رطُّ��ب��ا أن��ال ك��ي ال��ح��دائ��ق؛ س��ي��ر إل��ى أص��ب��و خ��اط��ري ��د ت��وقَّ وإذا
ه��ب��ا ك��ان��ت ب��ل ال��ش��م��س، ل��ه��ي��ب ط��اق��ت م��ا ال��دوري��ن س��ي��ُره��ا ل��وال واألرض
ع��ذَّب��ا ص��ح��ب��َي ذك��ُر ل��ق��ل��ب��َي وب��ه��ا أظ��ل��م��ْت ق��د ال��ت��ي ال��ب��ي��ن ل��ي��ل��َة ي��ا
وض��ب��ض��ب��ا ب��ال��س��ح��اب أزب��َد وال��ج��وُّ وج��ه��ُه ع��بَّ��س واألف��ُق ال��دج��ى، ُج��نَّ
وال��رب��ى ال��ش��وام��خ ت��زل��زل��ت ص��اح��ت ك��ل��م��ا ك��ال��ق��ن��اب��ر، ال��ص��واع��ُق ح��ي��ُث
ق��ل��ب��ا ري��ًح��ا ب��ع��ث��َن ن��ف��ذَن وإذ ِم، ال��غ��م��ا ل��ج��ج ف��ي وغ��ص��ن ال��ف��ض��اءَ، خ��ض��َن
ال��غ��ي��ه��ب��ا ل��ت��ف��ن��ي ص��واع��ق��ه��ا ت��رم��ي ف��ان��ب��رت ال��ط��ب��ي��ع��َة ع��رى ال��ظ��الم خ��وَف
م��رع��ب��ا ه��وًال ال��ك��وُن وأض��ح��ى ض��اع��ت، ال��س��م��ا ج��وف ف��ي األرُض ب��ه��نَّ ظ��ل��ٌم
وط��يَّ��ب��ا ال��ق��ل��وب س��لَّ��ى ال��دج��ى ُس��ُح��َب م��ب��دًدا الح ال��ب��دُر م��ا إذا ح��ت��ى
��ب��ا ت��ن��قُّ ت��زي��َح أن وت��ق��ص��د تُ��ج��ل��ى أس��وٍد ب��ث��وٍب ب��رزت ك��م��ل��ي��ح��ٍة
��بَ��ا م��خ��ضَّ ال��س��م��اءِ ك��فُّ ب��ِه وغ��دا ن��ض��ارِه م��اءَ ال��ف��ج��ُر أف��اَض ف��إذا
��ب��ا م��ع��صَّ الح األف��ق ج��ب��ي��ُن وب��ِه لُ��ج��ي��نَ��ُه ال��ج��ب��ال ع��ل��ى م��دَّ وال��ص��ب��ُح
ف��ل��ي��ت��ط��يَّ��ب��ا واألرض ال��س��م��ا ب��ي��ن م��ا ج��دَّ ب��ُس��ل��ٍم ال��دن��ي��ا ت��س��ت��ب��ش��ُر
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وقال:

أدِب ب��ال ه��ذا ق��ل: ال��ش��ت��َم ي��ح��اوُل م��ج��ادل��ٍة ف��ي أدي��بً��ا رأي��َت إذا
غ��ب��ي؟! غ��ي��ُر ال��غ��م��ر ب��ن��ص��ر ي��ق��وُم وه��ل ن��اص��رِه غ��ي��ُر «أدي��بً��ا» دع��اُه ف��م��ا

لُه: صديٍق إىل وقال

النوى أثر

ت��ل��ت��ه��ُب ال��ش��وق ل��ه��ي��ب ف��ي وم��ه��ج��ٌة ي��ض��ط��رُب راح ق��ل��ٌب ال��ب��ي��ن ي��ِد ف��ي ل��ي
ي��ج��ُب وذا ت��ه��ف��و ذي وال��ق��ل��ب وال��روح أرًق��ا ال��دُّج��ى تُ��ح��ي��ي م��ق��ل��ت��ي ب��ِه ب��ي��ٌن
ال��ن��ج��ُب س��ارت ق��د ب��ه��م م��ذ ال��غ��ض��ا ج��م��ر ع��ل��ى ال��ب��ع��اد ف��ي خ��لَّ��ف��ون��ي وم��ع��ش��ٍر
ال��ك��رُب ب��دا ح��ت��ى ال��ه��ن��ا ش��م��َس واغ��ت��ال ن��ًوى ل��ي��ل ال��ق��رب ن��ه��اَر أع��اد ب��ع��ٌد
ت��ح��ت��ج��ُب ال��ك��ون ش��م��ُس ح��ي��َن ك��آب��ٍة م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة وج��ه ع��ل��ى ي��ل��وُح وك��م
ال��غ��ض��ُب! أي��ه��ا ل��ي ق��ل األح��ب��ِة؟ رؤي��ا إل��ى ت��ع��وُد ع��ي��ن��ي ه��ل ال��ده��ُر، أي��ه��ا ي��ا
ال��ل��ه��ُب ت��ح��ت��ُه ل��ك��ن ج��ف��ن��ك، أغ��م��ض��َت وق��د ب��ك��اي ع��ن ل��ك��ْن أذن��َك، ص��م��م��َت
ف��أن��ت��ح��ُب «س��ل��م��ى» ب��ك��ا ح��دي��َث س��م��ع��ي ع��ل��ى ال��ح��م��اُم ق��صَّ ل��م��ا ت��ص��غ��ى ك��ن��ت ل��و
ت��غ��ت��رُب ل��ي��َس ف��ؤادي ع��ن ف��إن��ه��ا اغ��ت��رب��ت ن��اظ��ري ع��ن ت��ك��ن إن رع��ب��وب��ٌة
ن��َوُب وال��ن��وى ل��ف��راق��ي ب��ك��ت ب��ه��ا ظ��ع��ن��ْت ال��ن��وى ع��ي��َس رأت م��ذ وظ��ب��ي��ٌة
م��ض��ط��رُب ال��ش��وق ح��م��ِل ت��ح��ت ش��ٍج ق��ل��ٌب ول��ي ال��ب��دي��َع، ال��ح��س��َن ي��ح��م��ُل ل��ه��ا وج��ٌه
ي��ك��ت��ئ��ُب ف��ي��ِه م��ا ل��ُه أب��دت ك��ذاك ه��نً��ا ك��لَّ ال��ق��ل��ب ف��ي م��ح��بَّ��تُ��ه��ا أل��ق��ت
وال��ع��ط��ُب األم��راض ل��ن��ا وم��ن��ُه ت��أت��ي ل��ن��ا ال��ح��ي��اة م��ن��ُه ال��ذي ال��ه��واءِ م��ث��َل
ت��ن��ج��ذُب األرواُح ن��ح��وه��ا ج��واذبً��ا ل��ي ال��ط��ب��ي��ع��ُة ف��ي��ه��ا أط��ل��ع��ْت ط��ل��ع��ًة ي��ا
ن��س��ُب ال��دِّم��ا ب��ي��ن ف��م��ا يُ��ح��بُّ ك��لٌّ وم��ا ق��اَم األص��ل��يِّ ال��ج��وه��ر م��ن ك��لٌّ
ط��رُب ك��ل��ُه ق��رٌب ال��ب��ع��ِد م��َن ي��ب��دو ف��ع��س��ى ال��ن��وى ع��ن��ي أب��ع��ده��ا ك��ان إن
ال��ع��ت��ُب ال��ل��ق��ا ع��ن��د ف��م��ه��ا م��ن ي��ل��ذُّ ف��ك��م ال��ل��ق��اءِ ف��ي ع��ت��بً��ا ي��خ��ل��ُق وال��ب��ع��ُد
واألرُب ال��س��ؤل ف��ه��ي ال��ع��ي��ن ع��ن غ��اب��ت إذا ال��ح��ي��اة ط��ي��ُب ل��ي ي��ح��س��ُن ه��ي��ه��اَت
ال��ح��ق��ُب؟ وم��ا ال��دن��ي��ا؟ وم��ا ال��ق��ي��اُم؟ ه��ذا وم��ا ال��ج��س��وُم؟ ه��ذي وم��ا ال��ح��ي��اة؟ ف��م��ا
ع��ج��ُب ك��ل��ُه ظ��ه��وًرا ال��وج��ود ش��ك��ل ف��ي ت��ظ��ه��ُر ال��وه��ِم ل��م��ح ت��ح��َت ط��ب��ي��ع��ٌة
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ي��ن��ح��س��ُب ل��ي��س م��ا إل��ى ��م��اٍت م��ق��سَّ تُ��رى االل��ت��ئَ��ام ت��ح��َت ال��م��ع��ادُن أو
ي��ح��ُب ل��ه��ا ن��ب��ٍت وم��ن ح��ي��اٍة، ذوي وِم��ن ال��ح��ي��اة ت��ه��وى ال ج��وام��َد ف��م��ن
ت��ك��ت��س��ُب األج��س��اُم ب��ِه اج��ت��م��اٍع إل��ى ع��ن��اص��َرُه ت��دع��و ق��ًوى ول��ل��وج��ود
ال��ذه��ُب م��ذه��ب��ي وه��ذا ال��ف��راغ، روِح س��وى ال��ك��ي��اُن ح��ي��ُث م��ن ال��ع��ن��اص��ُر وم��ا
ي��ن��ت��س��ُب ال��ك��ون ق��ي��اُم إل��ي��ه ب��م��ا م��ن��ش��غ��ٌل ف��ه��و ب��خ��اٍل ال��ف��ض��اءُ ل��ي��س
ال��ع��ذُب ال��ع��ال��م م��ن��ُه ت��ف��رَّع أص��ٌل م��ن��ت��ش��ًرا ق��اَم «ال��ه��ي��ول��ى» أص��ُل ه��ن��اك
ي��ن��س��ك��ُب ال��ب��ؤس ف��ف��ي��ِه ال��وج��وِد؟! ه��ذا ف��ي — ل��َي ق��ل ، ال��ح��يُّ ذا ي��ا — ال��ع��ذوب��ُة أي��ن
ال��ط��ل��ُب! ذا ب��ئ��س غ��ذاُه، ال��ت��راب ي��ِد م��ن ف��ي��ط��ل��ُب ج��س��م��ي إل��ى ال��ح��ي��اُة تُ��وح��ي
ال��ت��ع��ُب ذل��ك روح��ي وأزه��َق إالَّ ف��م��ي ن��ح��و ب��ال��خ��ب��ز ي��دي رف��ع��ُت ف��م��ا
ال��ح��رُب ي��ك��م��ن ف��ي��ه��ا ك��ان م��س��رٌَّة ب��دت ف��ح��ي��ُث ب��ال��دن��ي��ا ال��ض��ي��ُم أح��دق ق��د
ش��ه��ُب ل��ه��ا م��ا ل��ي��اٍل ف��ي ام��رٍئ ك��لُّ ف��م��ش��ى ب��ن��ا أغ��رت ال��ت��ي ال��ح��ي��اُة ب��ئ��َس
ال��ن��وُب خ��ل��ف��ُه وت��ج��ري ال��م��ن��وِن، إث��َر م��ن��دف��ًع��ا ال��ع��م��ر س��ب��ي��ل ف��ي ال��ف��ت��ى ي��س��ع��ى
ال��ن��ك��ُب وج��ه��ه��ا ف��ي ف��ارت��س��م��ت ل��ل��ذه��ن م��ج��ردًة ال��دن��ي��ا ذي ص��ورة م��ث��ل��ُت
ي��ح��ت��ج��ُب ف��ي��ه رح��ًم��ا ي��خ��ِل ل��م األرض، ف��ي ل��ُه يُ��َع��دُّ م��اذا درى ال��ج��ن��ي��ُن ل��ِو
م��غ��ت��رُب ال��غ��ي��ب ف��ع��ل��ُم ال��ق��ض��اءِ؛ ح��ك��م ب��ِه ي��ج��يء م��اذا ال��ف��ت��ى: ي��دري ول��ي��س
أج��ت��ن��ُب ال��ق��رب ك��ل ك��ن��ُت ال��ن��وى ه��ذا غ��اي��ت��ُه ال��ق��رب ب��أنَّ ع��ل��م��ت ف��ل��و
ي��ن��ت��ه��ُب ال��ب��ي��ن ل��صُّ دم��ع��ي ِل��ُدرِّ ف��أت��ى ن��أوا! ألح��ب��اِب ق��ل��ب��ي ش��وَق وا
ي��ن��ت��ص��ُب ال��غ��مُّ ف��ع��اد ق��وي��ٍق، ع��ل��ى وارت��ف��ع��وا ال��ب��ي��ن غ��داة ال��رح��اَل ��وا زمُّ
ي��ن��ج��ذُب ال��رك��ب ن��ح��َو ق��ل��ب��َي ف��راَح م��ث��ق��ل��ًة ال��ب��ع��د م��ط��يَّ أس��اروا وق��د
ال��وص��ُب ذل��ك اح��ت��م��ال��ي أض��اع وق��د ب��ي ال��ت��ب��رُح أودى ق��د ال��ص��ح��ُب، أي��ه��ا ي��ا
ال��ع��ص��ُب؟ ب��ِه ي��ع��ف��و م��ا أح��م��ل ف��ك��ي��ف ط��اق��ت��ه��ا ف��وق ن��ف��ًس��ا ال��ل��ه ��ل ح��مَّ م��ا
ال��ع��ط��ُب ش��دوِه م��ن ��ن��ي م��سَّ ل��ك��م ح��اٍد ك��ذا ب��ال��رح��ي��ِل رش��ادي خ��س��ف��ت��م أن��ت��م
وال��ذن��ُب ال��راس ل��ل��خ��س��وِف ب��ل األوج، ف��ي وال ال��ح��ض��ي��ض ق��وس ف��ي ال��ب��دُر ي��خ��س��ُف ال
ت��ن��ت��ش��ُب ال��ري��ح م��ا ت��ق��رب��ك��م ت��دع��و ح��ل��ٍب ف��ي ال��س��رو رءوس ت��رون ف��ه��ا
ت��رت��ق��ُب وه��ي س��اع��دي��ه��ا ل��ق��رب��ك��م ب��اس��ط��ٌة ال��ع��ج��ب��اء ق��ل��ع��ت��ن��ا ك��ذاك
ال��س��ح��ُب راس��ِه ب��ع��ال��ي أح��اط��ت ق��د إذ أرج��ل��ُه األرض ب��ج��وِف أق��ام ح��ص��ٌن
ج��ن��ُب ل��ه��ا ي��ص��دَع ل��م ح��ي��ث أس��وارُه ص��ب��رت ق��د ال��ده��ر ص��دم��ات ع��ل��ى ف��ك��م
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ح��ل��ُب ازده��ت ف��ي��ك وه��ا ال��ش��ه��اِب م��ث��َل ل��ن��ا لُ��ح��ِت ال��ش��ه��ب��اءِ ق��ل��ع��َة ي��ا أن��ِت ه��ا
ن��ص��ُب ل��ه��م ي��ن��َج��ح ول��م ح��رٍب راي��اِت ن��ص��ب��ت ق��د األرض م��ل��وُك ع��ل��ي��ِك ف��ك��م
ي��ن��ت��ح��ُب ال��خ��ي��ب��اِت ِف��ي ال��ت��م��ورل��ن��ُك ع��اد ل��ذا وق��اِك ي��وَّاٍب ع��ن��واَن ك��أَنَّ
وال��ع��رُب ال��دي��ن ص��الُح أت��اِك ل��م��ا ق��ه��ق��رٌة ب��ال��ص��ل��ي��ب��ي��ي��ن ل��وت ك��ذا
م��ن��ق��ل��ُب أرداِك ف��ال س��واِك ي��وًم��ا ح��ل��ٌب ب��ِه ت��زه��و أث��ٍر م��ن ي��ب��َق ل��م
ال��ك��ذُب ن��ص��ه��ا ي��خ��ام��ْر ل��م ح��وادثً��ا ك��ت��ب��ت ق��د ال��ده��ِر أي��دي ج��ب��ي��ن��ِك ع��ل��ى
م��ن��ت��ص��ُب ج��وف��اءَ ه��ال��ٍة ع��ل��ى ب��دٌر خ��ن��دق��ه��ا ض��م��َن ت��ب��دو ح��ي��ن ك��أن��ه��ا
ال��ك��رُب ب��ِه وت��ش��وي��ه��ا ال��رث��اءَ ي��دع��و أث��ًرا ال��وغ��ى ص��دُم وج��ه��ه��ا ع��ل��ى أب��ق��ى
ش��غ��ُب ب��ي��ن��ه��م م��ا ي��ق��م ل��م ال��ورى ب��ي��ن م��ا ال��ش��ري��ع��ة ن��وام��ي��س اخ��ت��الُف ل��وال
خ��رُب ال��ث��رى ف��وق وك��م ال��خ��راَب ي��ه��وى َم��ن ال��ج��ه��ال��ِة أي��دي ��دت ع��ضَّ ط��ال��م��ا ي��ا
ك��ل��ُب ال��س��ن��ا ل��م��ع ي��ط��ْق ل��م ك��ذا ع��ق��ٍل ذا وي��أن��ُف ج��ه��ل ذا ي��أل��ُف ال��ج��ه��ِل ذو
ال��ه��رُب ب��ِه ي��ل��وي ال األن��س وذو خ��وٍف م��ن ي��ه��رب اإلن��س��ان ع��ن وح��ش وك��ل
ال��ش��ه��ُب أم��ث��ال��ُه م��ن ع��ن��َي غ��اب م��ذ م��ن��ه��زًم��ا األن��ُس ص��ار ع��ن��ي ف��ك��ي��ف
وال��ط��رُب األن��س ع��ن��دي ف��ه��و ب��ِه إال ط��ربً��ا وال أن��ًس��ا أرى ال أن��ا ن��ع��م
ال��ق��ط��ُب! أي��ه��ا ل��ي ق��ل ق��رب��ك؟ ي��دور م��ت��ى ال��ك��رام: ن��ج��َل أي��ا ل��ي ق��ْل ب��ال��ل��ه
ت��غ��ت��رُب؟ األص��ح��اب ُم��َق��ِل ع��ن ح��تَّ��اَم ي��ق��ت��ل��ُه ال��ب��ي��ن ه��ذا ك��اد أًخ��ا وارح��م

وقال:

م��ل��ت��ه��ِب غ��ي��ر ص��بٍّ ق��ل��َب ت��دع ف��ل��م ال��ح��ج��ِب م��ن ال��غ��را ال��ط��ل��ع��ة ل��ن��ا أب��دت
ت��ض��ط��رب األس��ُد رأت��ه��ا إن وظ��ب��ي��ٌة ق��ام��تُ��ه��ا ال��ب��اِن غ��ص��وَن ت��زري ه��ي��ف��اءُ
��َرِب ال��ضَّ م��ن أح��ل��ى ب��ف��م��ي وري��ق��ه��ا ن��ف��ح��تُ��ه��ا ال��ع��ط��ريِّ ال��زن��ب��ق م��ن ض��رٌب
ي��ط��ِب ت��رض��ُه إن ب��ال��ه��وى ل��ي وال��م��وُت م��ح��اج��ره��ا م��ن ب��س��ي��ٍف م��م��ات��ي رام��ت
وَرِب��ي ال��ه��وى غ��رس ن��م��ا ق��د ب��ه��ا ل��ك��ن وج��ن��ت��ه��ا ن��ار اص��ط��ب��اري غ��ص��وَن أزوت
ال��ع��ذِب ت��ع��ذي��ب��ه��ا ع��ل��ى ص��ب��رُت وك��م ظ��ل��ًم��ا ب��ال��ه��وى ع��ذب��ت��ن��ي ط��ال��م��ا ي��ا
ي��ل��ِب وال ب��ي��ٍض ب��ال ال��ق��ل��وُب ب��ك أُِس��َرت ك��م ال��زن��ج��يَّ ل��ح��ظ��ه��ا ي��ا ب��ال��ل��ه
س��ب��ِب وال ذن��ٍب ب��ال ال��ع��ذاِب ب��ع��د ق��ت��ل��ت ب��ال��ه��وى روًح��ا ال��ل��ه أس��ت��ودُع
أََرِب م��ن ال��ص��ب��ُر ف��ل��ي��س ع��اش��ق��وَن ي��ا م��ص��ط��ب��ًرا ب��ال��ح��ِب ل��ي أنَّ ت��ح��س��ب��وا ال
ي��ج��ِب ل��م ال��ص��ب��ر ج��م��ي��ل ب��وُق دع��اُه وم��ذ أج��اب ق��ل��ب��ي دع��ا م��ذ ال��ه��وى ب��وُق
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الغرام بلوى

ق��ري��ُب آٍت ف��ك��لُّ وت��ج��لَّ��ْد ال��ح��ب��ي��ُب يَ��ِع��ْدَك إِْن ال��ص��ب��َر أَِع��ِد
ال��ك��روُب ف��ي��ه ت��ع��جُّ ه��ج��ٍر ب��ع��د إالَّ ل��ل��ص��بِّ ال��وص��اُل ي��َل��ذُّ ال
ل��ه��ي��ُب؟! ف��ن��ان��ي م��ن��ُه ش��وق غ��ي��ر وج��ودي م��ن ي��ع��د ول��م ص��ب��ري أي��َن
أذوُب! ال��دم��وع س��ف��ُح ل��وال آِه َوْج��ًدا ِه��ْم��ُت ك��ل��م��ا ال��دم��َع أس��ف��ُح
م��ح��ج��وُب ال��ل��ظ��ى ل��وال ف��خ��ي��اٌل ب��ج��س��م��ي وال��س��ق��اُم ال��ض��ي��ُم ع��ب��ث
م��وه��وُب ال��ض��ن��ا إل��ى ف��ك��أن��ي س��ق��ًم��ا ال��ح��بُّ ي��ول��ِه ل��م ع��ض��ٍو أيُّ
ت��ط��ي��ُب ع��ي��ن��ي ال��ج��م��ال وب��روض ي��ف��ن��ى ف��َؤادَي ال��ه��وى ب��ل��ه��ي��ب
ال��خ��ط��وُب! زل��زل��ت��ُه ق��د ل��ط��وٍد ي��ا ص��ب��ري ط��ود ال��ه��وى ف��ي ال��وج��ُد زل��زَل
ع��ج��ي��ُب ش��يءٌ ف��ي��ِه ل��ي��س ال��ه��وى ـ��َن ـْ ظ��ن�� ل��م��ن ن��ذي��ٌر ب��ال��ض��ن��ى م��ن��ظ��ري
م��س��ك��وُب وم��دم��ٌع وس��ه��اٌد ب��ل��ظ��اه��ا ال��ح��ش��ا ت��ت��ل��ُف زف��رة
ي��ش��ي��ُب! ال ال��ه��وى م��ن ورأًس��ا َم ال��ن��و ي��أل��ُف ع��اش��ًق��ا ال��ل��ُه ل��ح��ا ي��ا
أُج��ي��ُب ل��ل��ع��ذوِل ل��س��ُت ف��أن��ا ن��ص��ح��ي ع��ن��ك اج��ت��ن��ب ال��ع��اذُل أي��ه��ا
ال��غ��ري��ُب ال��م��ري��ُض إن��ن��ي ف��ه��ا ـ��ِب ـْ ال��ُح��ب�� ب��ل��د ف��ي ال��ج��ف��ون أم��رض��ت��ن��ي
م��ك��ت��وُب ج��ب��ه��ت��ي ف��وق وال��ه��وى ي��وًم��ا ال��ن��اس ع��ن ال��ه��وى أخ��ف��ي ك��ي��ف
ال��ق��ض��ي��ُب ي��خ��رُّ ل��ه��ا ت��ث��نَّ��ت إن خ��وٌد ق��ت��ل��ي ب��ال��ج��م��ال ح��لَّ��ل��ْت
ي��ص��ي��ُب ل��ي��س ف��ذاك ق��واًم��ا ـ��ن وب��ال��غ��ص��ـ وج��ًه��ا ب��ال��ب��در يُ��ق��س��ه��ا م��ن
وط��ي��ُب روٌح ال��ع��ل��ي��ل وب��ق��ل��ب��ي وش��ه��ٌد راٌح م��ن��ه��ا ال��ري��ُق ب��ف��م��ي
أي��وُب ب��ال��ض��ن��ا ال��ص��ب��َر َخ��َال م��ا ف��ك��أَن��ي ح��ب��ه��ا ال��ج��س��َم أت��ل��َف

الهوى دهشة

م��ص��اب��ا ال��ج��ن��اَن ف��غ��ادرِت ورن��ت ع��ذاب��ا ال��ف��َؤاد ف��أورث��ِت م��اس��ت
األل��ب��اب��ا وت��س��ل��ُب ال��ب��دور ت��س��ب��ي ب��دت ف��إن ال��ج��م��اُل ب��ه��ا ق��اَم غ��ي��داءُ
إع��ج��اب��ا ان��ث��ن��ت إذا ال��غ��ص��وِن ث��م��ُن وم��ا الح��ت إن األن��وار ق��ي��م��ُة م��ا
َج��ن��اب��ا ال��س��م��اءِ ق��م��ِر ع��ل��ى ف��رق��ت ب��ه��اُؤه��ا وراق ل��ط��اف��ت��ه��ا ��ت رقَّ
س��ح��اب��ا وذاك ب��رق��ا غ��دا ه��ذا ن��س��ب��ًة أق��ام��ا وم��ب��س��م��ه��ا ط��رف��ي
أك��واب��ا ال��ه��وى خ��م��ر م��ن وت��دي��ُر ق��راط��ٍق ت��ح��َت ت��خ��ت��اُل أق��ب��ل��ت م��ذ
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أط��ي��اب��ا أن��ف��اس��ه��ا م��ن ون��ش��ق��ُت ق��دِّه��ا م��ن م��ائ��ًس��ا غ��ص��نً��ا ع��ان��ق��ُت
وح��راب��ا ج��م��رًة ل��ك��ن ف��ل��ث��م��ُت وع��ي��ون��ه��ا خ��دَّه��ا أل��ث��ُم وه��م��م��ُت
ول��ه��اب��ا ص��ب��وًة إالَّ ال��ق��ل��ب ف��ي ح��رك��ات��ه��ا ت��دع ف��ل��م ع��ل��يَّ ت��ح��ن��و
رض��اب��ا ال��ُم��داِم ع��ن ال��ن��دي��َم ي��س��ق��ي وث��غ��ره��ا ال��ك��ئ��وس ل��ي أدارت ل��م��ا
ش��راب��ا؟ ش��رب��ُت ق��د ل��م��اه��ا ِم��ن أم ك��اس��ه��ا ب��خ��م��رة س��ك��ري ه��ل أدِر ل��م
ُع��ج��اب��ا ال��ع��ق��ول ف��ي ف��ت��ب��ق��ي ع��ج��بً��ا ف��ت��ن��ث��ن��ي ال��دالُل ف��ي��ل��وي��ه��ا ت��دن��وا
م��ش��اب��ا ال��ع��ن��اق ب��س��ل��س��ال ك��أًس��ا وص��ال��ه��ا ش��م��ول م��ن س��ق��ت��ن��ي ول��ق��د
ت��راب��ا ال��ص��دود م��ن وك��ان ن��اًرا ال��ح��ش��ا م��ن��ي ف��ص��يَّ��رت ع��ل��يَّ ع��ط��ف��ت
ورب��اب��ا م��ط��ربً��ا ع��وًدا ض��مَّ ق��د ال��ذي ال��م��غ��ن��ى ع��ن ف��أغ��ن��ت��ن��ا وش��دت
أغ��راب��ا ل��ه��م ن��وت م��ت��ح��ي��ري��َن ب��ش��دوه��ا ال��س��م��اع ع��ش��اق ب��ات م��ذ
أت��ع��اب��ا ح��ام��ًال خ��ص��ًرا وت��ه��زُّ ت��زي��ن��ه��ا ال��ق��وام وم��ي��الُت ت��م��ش��ي
ث��ي��اب��ا ال��غ��رام م��ن اك��ت��س��ي��ُت ف��أن��ا ال��ل��ق��ا ع��ن��د ال��ح��ي��ا ح��َل��ل اك��ت��س��ت ف��إذا
ف��أج��اب��ا ل��ل��ف��ن��ا ف��َؤادي ودع��ت ب��ط��وع��ه��ا ف��ق��م��ت ت��ل��ف��ي ع��ل��ى ح��ك��م��ت
ص��واب��ا ي��ق��رُّ ب��خ��دَّي��ه��ا ف��دم��ي ل��ح��اظ��ه��ا ب��س��ي��ِف ق��ت��ل��ي أن��ك��رت إن
ذاب��ا ه��واه��ا ف��ي ق��ل��ٍب خ��ف��ق��اُن ف��ي��ص��دُّن��ي ع��ت��اب��ه��ا أردُت وإذا
ث��واب��ا ت��ل��َق ال��ول��ه��ان ب��ِه وان��ع��ش ذك��ره��ا ب��ل��وم��ي ك��رِّر ع��اذل��ي ي��ا
األوص��اب��ا ب��ح��ب��ه��ا وذق��ُت ع��ق��ل��ي ح��س��ن��ه��ا ب��ط��ل��ع��ة س��ل��ب��ت ال��ت��ى ف��ه��ي
ن��ق��اب��ا ال��ج��م��اَل ات��خ��ذَ ل��ه ق��م��ًرا ف��رع��ه��ا ب��داج��ي ف��ج��ل��ت ب��دت م��ن ي��ا
خ��اب��ا! ي��ق��ول��وا: أن ال��ع��واذَل تَ��َدع��ي ف��ال وص��ًال م��ؤم��ًال ج��ئ��ُت ب��ال��ذلِّ
ط��اب��ا ال��م��ح��ب��ة س��ن��ِن ف��ي ف��ال��م��وُت ف��اح��ك��م��ي ب��ح��ب��ِك م��وت��ي ت��رتَ��ض��ي إن
ش��ب��اب��ا يُ��ع��ي��ُد ن��س��ٌر ال��ه��وى إنَّ ال��ه��وى م��ع��ي ش��اب ش��ب��ُت إن ت��ح��س��ب��ي ال
ح��ج��اب��ا ال��ن��ح��ول م��ن ات��خ��ذُت ف��ق��د ح��ال��ت��ي ت��ب��ص��ر األب��ص��اُر ع��ادِت ال
ت��س��ك��اب��ا ام��ت��رى ق��د ال��ع��ي��وِن وم��ن أع��ظ��م��ي وأوه��َن ج��س��م��ي ال��ه��وى ش��ذَب
ج��ل��ب��اب��ا ال��ه��ن��ا م��ن أج��رُّ ف��ي��ه��ا ع��ودٍة م��ن ه��ل ب��ال��وص��ِل ل��ي��ل��ًة ي��ا
َع��ذاب��ا وذاك َع��ِذبً��ا أت��ى ه��ذا وإن��م��ا ل��ل��م��ح��بِّ وه��ج��ٌر وص��ٌل
انْ��َص��اب��ا ب��ال��ع��ي��وِن ص��بٍّ ب��ف��َؤاد ت��رف��ق��ي ال��ن��ض��ي��ر ال��غ��ص��ن ق��ام��َة ي��ا
غ��ي��اب��ا ي��ش��اءُ ال خ��ي��الُ��ك ق��ل��ب��ي ف��ع��ن ق��م��ري أي��ا ع��ي��ن��ي ع��ن غ��ب��ِت إن
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آب��ا م��ا ال��ه��وى ع��ن ال��م��ح��ب أن م��ه��ج��ت��ي م��ل��ي��ك��ة أي��ا ع��ل��م��ِت أََوَم��ا
أرت��اب��ا ل��ن ال��ل��ح��ظ ب��س��ي��ف ف��أن��ا ق��ت��ل��ت��ي ب��ص��ح��ة ري��ٍب ف��ي ك��ن��ت إن
ح��اب��ى م��ا ال��ه��وى ذا ف��ي ب��م��ت��ي��ٍم ال��ورى ح��س��َن ح��وت م��ن ي��ا ف��ت��رف��ق��ي

وقال:
ال��ع��ج��ي��ب ال��ح��س��ن ب��س��ن��ا ف��ت��ن��ت��ن��ي وم��ه��اٍة
ن��ص��ي��ب��ي ف��ه��و م��ق��ل��ت��ي س��ق��ت��ُه خ��دي��ه��ا ورُد

وقال:

م��ش��روب��ا ال��ن��دم��اُن ي��ش��رُب ث��غ��رِه م��ن ط��ل��ع��تُ��ُه األل��ب��اَب ت��ده��ُش وش��ادٍن
وَم��ْل��ُس��وبَ��ا م��س��ل��وبً��ا ال��م��ت��ي��م ق��ل��ُب ف��غ��دا اْل��تَ��وى ِع��ذَاَريْ��ِه َوَص��لُّ ب��دا

وقال:

ال��س��ح��اِب ذي��ل م��ن الح ك��ب��دٍر ال��ح��ج��اِب خ��ل��ل م��ن أس��م��اءُ ب��دت
ان��ص��ب��اِب ف��ي ودم��ع��ي ج��م��ر ع��ل��ى ف��ؤادي وغ��دا ص��ب��اب��ًة ف��ه��م��ُت
ب��ال��ح��راِب م��ن��ه��ا ال��ج��ف��ن ف��ت��وُر رم��ان��ي ق��د رداًح��ا ب��ه��ا ع��ل��ق��ُت
ال��ت��ه��اِب ف��ي وال��ج��وان��ح زه��يٍّ ج��ن��اٍن ف��ي ف��ال��ل��واح��ُظ ت��ج��لَّ��ت
ك��ال��ش��ه��اِب ت��ق��دُح ال��رق��ب��اءِ م��ن ع��ي��ٍن وك��لُّ إل��ىَّ ن��ظ��رت وق��د
ال��ت��ص��اب��ي ع��ل��ى يَ��ج��ْل��َن ب��أل��ح��اٍظ خ��ف��اءٍ ف��ي ال��ت��ح��ي��َة تُ��ه��ادي��ن��ي
ال��رق��اِب ع��ل��ى ال��م��ش��رف��يِّ وق��وَع ب��ق��ل��ب��ي وق��ع��ت ن��ظ��رًة ل��ِك ف��ي��ا
اك��ت��ئ��اِب ف��ي وق��ل��ب��ي ب��أف��راٍح ح��س��ودي غ��دا ال��ف��راُق ح��ان وم��ذ
ال��ن��ق��اِب ذيَّ��اَك ت��ح��ت م��ن ب��دا ل��م��ا ال��ع��ق��ل ف��ي��ِه ح��اَر ج��م��اٌل
ال��غ��ي��اِب أف��ق ع��ل��ى ك��ان��ت إذا م��ن��ُه ال��ش��م��س ت��غ��اُر وج��ٍه ع��ل��ى
ال��ع��ق��اِب زم��ُن ك��ف��ى ق��د روي��َدِك ا ص��دٍّ ت��ب��دي��ن ك��م ال��دَّلِّ أذاَت
ب��ان��ت��ح��اب��ي ب��اح��ت��م��ال��ي ب��ص��ب��ري ب��ال��ت��ج��ن��ي ب��ازورارِك ب��ص��دِِّك
وال��ع��ذاِب ال��ت��وج��ع ذاك ع��ل��ى ف��َؤادي ت��دع��ي وال ب��ي��دي خ��ذي
ب��اق��ت��راِب م��ن��ي ال��س��ه��د وخ��ب��ُث ب��اب��ت��ع��اٍد ع��ن��ي ال��ن��وم ف��ط��ي��ُب
ب��آِب آذاٍر س��ي��ول رأي��ُت ق��ل��ب��ي ول��ه��ي��ب ل��واح��ظ��ي ب��دم��ع
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ال��رض��اِب ب��رُد ال��ل��ظ��ى ي��ط��ف��ي ع��س��ى ال��ث��ن��اي��ا ل��ث��م ال��ه��وى ن��ض��َو ه��ب��ي
ص��واب ب��ال وع��دُت ال��ب��ش��رى ل��ك ص��ب��ري ج��م��ي��َل أض��ع��ُت ق��د ب��ح��ب��ك
ش��ب��اب��ي ف��ي ل��ش��ي��ب��ي واْرثِ��ي ب��ِه ف��رف��ًق��ا ب��دا ال��س��ق��اُم ج��س��دي ع��ل��ى
ب��اض��ط��راِب ي��خ��ف��ق ع��اد ب��ق��ل��ب��ي ب��ث��ت ال��ح��بِّ ك��ه��رب��اءُ ول��م��ا
ب��ال��م��ح��اب��ي ال��م��ح��ب��ة ف��ي أُك ول��م ُودِّي ح��ق��وق ت��ف��ي��َن ال ع��الم��ك
م��آب��ي أم��ل��ي ي��ا إل��ي��ِك ف��إنَّ م��ح��اٌل وذا ن��أي��ُت إذا وع��ن��ك
ال��ع��ب��اِب ف��ي إالَّ أخ��وُض ول��س��ُت ك��ب��ي��ًرا ب��ح��ًرا غ��دا ل��ق��د ه��واك

النسيم مرور

ال��رق��ي��ِب ع��ي��وُن غ��ف��ل��ٍة ف��ي ح��ي��ُث ال��ح��ب��ي��ِب ع��ي��َن ن��س��ي��ُم ي��ا ن��ب��ه��ي
ال��ج��ي��وِب ف��ي ش��ذائ��ِه م��ن اح��م��ل��ي ـ��ِه ـْ ِع��ذَاَري�� م��س��َك ل��ث��م��ت م��ا وإذا
ع��ج��ي��ِب ب��ل��ط��ٍف ف��ه��و ت��زع��ج��ي��ِه ل��ئ��ال ال��رخ��ي��َم ع��ط��َف��ه وات��رك��ي
وط��ي��ِب م��س��ٍك أري��ُج ي��خ��ف��ى ل��ي��س اف��ت��ض��اًح��ا ت��ه��ب��ي ح��ي��ث��م��ا واح��ذري
ه��ب��وب��ي وال��خ��زام ال��ورِد روض��ِة ِم��ن ل��ه��م: ق��ول��ي اس��ت��ن��ط��ق��وِك وإذا
ل��ه��ي��ِب؟! ح��وَل ي��ق��وُم آًس��ا ي��ن��ِت ع��ا ه��ل ب��ال��ل��ه ال��ص��ب��اءِ ن��س��ي��م ي��ا
ت��ع��ذي��ب��ي! ق��اص��ٌد أن��ت وك��م ك��م م��ه��ًال ب��ال��ل��ه ال��ف��ؤاد ح��ب��ي��َب ي��ا
ال��ذن��وِب وج��وُد ل��وال ع��ف��ٌو ل��ي��س ذن��ٌب ل��َي ي��ك��ن إن اع��ُف ب��ه��واَك
ب��ال��م��ق��ل��وِب! ل��ي��س ال��ح��س��ن ه��وى ع��ن ب��ق��ل��ٍب ف��ت��ك��َت ك��م ال��ل��ه ل��َك ي��ا
ال��ح��ب��ي��ِب ج��وِر تَ��ْس��أََم��نَّ وال ـ��وى ال��ب��ل��ـ ع��ل��ى ص��ب��وًرا ك��ن ال��ق��ل��ُب أي��ه��ا
ال��ل��ب��ي��ِب ع��ن��د ب��ال��ض��ي��ق ي��ح��ل��و ف��ه��و م��رٍّا ل��ل��ذوق ك��ان ال��ص��ب��ُر وإذا
ب��ال��م��ح��ج��وِب ل��ي��س ال��ب��دَر أع��ه��ُد وإن��ي ع��ن��ي ُح��ج��ب��ت ح��ي��ات��ي ي��ا
ت��ذوب��ي أن اح��ذري م��ه��ج��ت��ي ف��ي��ا ال��ل��ُه ل��ك س��ك��ن��َت م��ه��ج��ت��ي ف��ي أن��َت
م��ط��ل��وب��ي إل��ى أن��ث��ن��ي وال ل��ي ح��ب��ي��بً��ا ي��وًم��ا س��واك أرض��ى ل��س��ُت
ب��ال��م��ج��ي��ِب أك��ن ف��ل��م ص��واٌب ـ��و ف��ه��ـ س��ال��يً��ا ك��ن ال��ع��اذل��وَن: ل��ي ق��ال
م��ص��ي��ِب ك��الم أق��وال��ُه ظ��نَّ ك��الًم��ا ق��اَل ال��ج��ه��وُل م��ا وإذا
ل��ل��ق��ل��وِب راح��ٌة وم��رآَك ال��ل��َه أس��ت��غ��ف��ر ه��واَك أس��ل��و ك��ي��ف
ط��ب��ي��ب��ي وأن��ت أم��رض��ت��ن��ي أن��ت وع��ن��ائ��ي وراح��ت��ي روح��ي أن��ت
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م��ش��روب��ي ال��ل��م��ى خ��م��رة وك��ذا ص��ب��ح��ي ون��ح��رك ل��ي ال��روُض خ��دُّك
ن��ص��ي��ِب م��ن ل��ُه م��ا ال��دن��ي��ا م��ن ـ��و ف��ه��ـ ال��ه��وى ب��ص��رف ي��س��ك��ر ل��م م��ن ك��لُّ
ه��ب��وِب ف��ي وال��ص��ب��ا األوج راص��َد ش��وق��ا ب��تُّ ك��م ��اق ع��شَّ ي��ا ب��ال��ن��وى
ب��ن��ح��ي��ب��ي زائ��ٌد ال��ص��ب��ِر م��ن ـ��َل ـْ ق��ل�� وم��ا س��ه��دي وظ��لَّ ن��وم��ي راح
ال��م��غ��ل��وِب رح��ل��َة ال��ص��ب��ُر َرَح��َل ق��ل��بً��ا ح��لَّ إذا ال��ه��وى ج��ي��َش إن
ال��م��س��ل��وِب ع��ل��ى ب��ال��ه��وى ف��ان��ع��ط��ْف دالًال روح��ي س��ل��ب��َت غ��زاًال ي��ا
م��ص��ي��ِب ل��ح��ٍظ ب��س��ه��ِم رم��ان��ي ـ��ًم��ا ِري��ـ أي��ا وال��ن��ف��ار ال��ص��دَّ ودع
ن��ص��ي��ب��ي ف��ك��ان ع��ي��ن��ي أوردت��ُه ل��م��ا خ��دودك ف��ي ال��ورُد ف��ت��ح
ع��ج��ي��ِب ب��ط��وٍع ي��ع��ن��و ف��ت��راُه ت��رض��ى أن��ت ب��ال��ذي ال��وج��ِد أخ��ا م��ْر
ل��ل��م��ح��ب��وِب ب��ال��خ��ض��وع أت��ت ـ��ُب ـْ ال��ُح��ب�� م��ازج��ه��ا ال��ن��ف��وس م��ا وإذا
رب��ي��ب غ��زاٍل م��ن ال��ت��ي��ُه ي��ح��س��ُن َق��بُ��وٌل إن��ي ش��ئ��َت م��ا دالًال ِت��ْه
ال��م��ش��ي��ِب ث��ي��اب ال��ه��وى ك��س��ان��ي ق��د ول��ك��ن ع��م��ري ال��ع��ش��ري��ن ي��ح��وي ل��ي��َس
غ��روِب م��ن أف��الك��ه��ا ع��ن ل��ُه م��ا ش��ه��ابً��ا ص��رُت ال��ش��ه��ب��اءِ ف��ي ف��أن��ا
اْل��َغ��ري��ِب َم��ْل��َج��ا ال��ب��الد وأم ـ��ي��ا ال��دن��ـ زي��ن��ة ال��ح��ي��ا ج��اده��ا ح��ل��ٌب
وخ��ط��وب��ي ك��وارٍث م��ن ب��ه��ا َج��ْد ي��و ف��ل��م ف��ي��ه��ا األن��ام ع��ي��ش ط��اَب
وال��ك��روِب األس��ى ص��دى ن��ج��ل��ي ـ��نَ��اءِ ـْ ال��غ��ن�� ل��روض��ت��ه��ا ب��ك��رًة ب��ن��ا ق��م
ال��ح��ب��ي��ِب ك��ق��دِّ ف��ان��ث��ن��ت ـ��ص��ان��ه��ا أغ��ـ ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ��ت رن��حَّ روض��ٌة
خ��ط��ي��ِب خ��ي��َر ل��ل��س��م��ِع ف��أض��ح��ى ِح ال��دَّو م��ن��ب��ر ف��ي ال��ع��ن��دل��ي��ب خ��ط��ب
وَط��روب وراق��ِص َغ��ض��وٍب ـ��َن بَ��ي��ـ م��ا وال��ط��ي��ر وال��غ��ص��وُن ن��ه��ُره��ا

أنطاكية: يف جرت لحادثة وقال

ارة الكفَّ

ال��رَّه��ُب ب��ِه ي��ج��ري م��ش��ه��ٍد إل��ى وان��ظ��ر وال��َع��َج��ُب ال��ُع��ْج��ُب ح��ي��ث س��م��ع��ان ف��وق ق��ْف
ال��ح��رُب ب��ه��ا ي��ل��ه��و ف��ق��د ال��رس��وم ب��ي��ن ش��اردًة ال��ط��رف ن��ظ��راِت تَ��دَْع وال
ال��خ��رُب ب��ه��ا ق��ام��ت ال��ت��ي ال��ق��ف��اِر ت��ل��ك ف��ي ال��ت��ق��ل��ب أس��راَر أودع ف��ال��ده��ُر
ال��ح��ق��ُب ب��ال��س��ن��ا ت��وج��ت��ه��ا م��دي��ن��ٍة ع��ل��ى ي��س��ت��ق��رَّ ح��ت��ى ال��خ��ط��و ��ِل ون��قِّ
ال��ت��ع��ُب ح��طَّ��ُه ك��غ��زاٍل ال��رُّب��ى ب��ي��ن اح��ت��ج��ب��ت ق��د ال��دن��ي��ا ع��اص��م��ُة ه��ن��اك
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ال��س��ح��ُب ب��ه��ا ت��رع��ى ال��ت��ى ال��رب��وَع ت��ل��ك ورع��ى أن��ط��اك��يَّ��ًة ال��ل��ُه س��ق��ى ف��ي��ا
ع��ذُب ك��وث��ٌر ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ري زوج��اِن ف��اك��ه��ٍة ك��ل م��ن ب��ه��ا أرٍض ج��ن��اُت
ت��ن��ت��س��ُب ل��ل��ه غ��دت إذ ت��ع��ظَّ��م��ت وق��د ال��ب��الد ك��ل ف��اخ��رت م��دي��ن��ٌة
ت��ض��ط��رُب األرض م��ل��وك وأض��ح��ت ق��دم��ا ل��س��ط��وت��ه��ا ال��دن��ي��ا اه��ت��زِت ط��ال��م��ا ي��ا
وال��ع��رُب واألت��راُك وال��روُم ف��ال��ف��رُس ل��ق��درت��ه��ا إالَّ ال��َم��ال ه��اج��م��ت��ه��ا م��ا
م��ن��ق��ل��ُب ال��زل��زال م��ن ده��اه��ا ل��م��ا ب��ه��ا ال��ح��اف��ل��ي��ن دويُّ ل��وال ك��ذاك
س��ب��ُب ال��ب��ن��ا ع��ظ��م ل��ُه خ��راٍب وك��م غ��نً��ى ف��رُط اإلق��الَل أن��ت��ج ورب��م��ا
ال��ن��َوُب أرك��انَ��ه��ا ��رت دمَّ وتَ��ْدُم��ٌر ح��ادث��ٍة ك��لُّ ب��ل��ب��ل��ت��ه��ا ف��ب��اب��ٌل
ي��ل��ت��ه��ُب ال��ش��م��س ك��ض��ي��اءِ ج��ب��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ج��الل ن��وُر ي��زل ل��م ذي ل��ك��نَّ
ي��ج��ُب ال��ورى ك��ل ع��ل��ى ال��وق��اُر ل��ه��ا ف��ك��م ق��ام ال��ل��ه دي��ن اس��ُم م��ن��ه��ا ك��ان إن
ال��ل��ق��ُب ب��دا ق��د وم��ن��ه��ا ال��ج��م��ي��ع ق��ب��ل ه��ًدى رك��ُن ل��إلن��ج��ي��ل ت��ش��ي��د ف��ي��ه��ا
واألدُب ال��ع��ل��ُم ع��ل��ي��ه��ا ف��دار ب��ه��ا م��راك��زه��ا ق��ام��ت ق��د ال��م��دارس ك��ذا
ن��س��ُب م��ال��ُه ق��ل��ب ف��ه��و إك��رام��ه��ا إل��ى ي��م��ي��ل ال ق��ل��بً��ا ال��ل��ه رع��ى ف��ال
رط��ُب؟ ك��ل��ُه م��دًح��ا ل��ن��ه��دي��ِك س��م��ًع��ا ل��ن��ا أََم��ْل��ِت س��وريَّ��ا أمُّ ي��ا أن��ت ه��ل
وال��ح��س��ُب األص��ل وح��س��ن ال��ف��خ��ار م��ن��ِك ل��ه��م ال��ذي��ن ال��ق��دُم أب��ن��اؤك ف��ن��ح��ُن
ن��ح��ت��ج��ُب ال��ده��ر ط��وَل ظ��ل��ِك ف��ت��ح��َت م��ك��رم��ٍة ك��لَّ رض��ع��ن��ا ث��داك وم��ن
ال��وص��ُب ج��رى إن وع��وٌن ال��وق��وع ع��ن��د س��ن��ٌد أم��ُه إالَّ ل��ل��ط��ف��ِل ول��ي��س
وال��ك��ت��ُب ال��ده��ر ع��ص��وُر ل��دي��ن��ا ب��ِه ش��ه��دت ق��د م��ن��ك ف��ض��ًال ن��ن��ك��ر ه��ي��ه��ات
ح��ل��ُب نَ��َم��ْت ك��ان��ت وم��ا ال��ق��دي��م م��ن��ذ وط��ٌن ل��ن��ا ي��ظ��ه��ر ل��م وج��ودِك ل��وال
ت��ن��س��ك��ُب ال��ل��ه ه��ب��اُت ع��ل��ي��ك زال��ت وال ل��ل��رح��اِل ُم��نَ��اًخ��ا ب��رح��ت ف��ال
وال��ط��رُب ال��ص��ف��و وق��ام ال��زم��ان ط��وَل ب��ِه ال��م��ق��ي��ُل ط��اب ب��ل��ًدا ح��ب��ذا ي��ا
ف��ي��ن��ج��ذُب ي��ه��وى م��ن وج��َه ي��رى ه��ًوى أخ��ي خ��ض��وع ال��ع��اص��ي خ��ض��ع ق��د ه��ن��اك
ال��ش��ه��ُب ح��ول��ه��ا ت��زه��و ال��م��ج��رَّة م��ث��ل زه��ا ال��رب��ي��ع زه��ُر ح��ولِ��ه وم��ن ي��ج��ري
ال��ك��رُب وان��م��ح��ى ب��ش��ٌر الَح س��رى إذا ب��ِه ال��ع��ل��ي��ُل ي��ش��ف��ي ال��ذي ال��ن��س��ي��م ك��ذا
ال��ق��ض��ُب ت��ح��ت��ه��ا م��ن رق��ص��ت ال��ح��م��ى ورُق وش��دت أل��ح��ان��ه��ا ع��ل��ى ت��غ��ن��ت وإن
ع��ط��ُب وال س��ق��ٌم ال ي��ع��ودون وه��م رح��ل��وا ق��د األس��ق��ام ذوو ه��ن��اك ف��ك��م
ك��ل��ُب ف��ذا ع��ن��ه��ا ن��اب��ًح��ا ان��ث��ن��ى ث��م وش��ف��ا رأى ع��زٍّا ب��ه��ا أرًض��ا زار م��ن
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ت��ن��ت��ق��ُب ب��ال��ب��ش��ر أوج��ٌه ل��ه��م ق��وٌم ف��ه��م ال��م��دي��ُح الق ل��س��ك��ان��ه��ا أرٌض
ال��غ��ض��ُب وال ال م��ن��ه��م ال��ح��ق��ُد ي��ع��رُف ال ت��ق��ى أه��ُل ال��ط��ب��ع ح��س��اُن ال��ص��ف��ات ب��ي��ُض
ال��غ��رُب ي��ح��ت��م��ي ح��م��اه��م ف��ي ب��م��ن أردْت ف��م��ا ال��غ��ري��ب إلك��راِم ي��س��ارع��ون
ن��خ��ُب ال��م��ال ب��ي��ن ف��ه��م ل��ط��ٍف وأه��ل ل��زائ��ره��م َردٌّ ف��ال ج��وٍد أه��ُل ه��م
ج��رُب ب��ِه م��ن ه��واه��م ي��واف��ق ول��م ن��اك��رُه س��اءَ ق��د ع��رف��ه��م ي��ك��ن وإن
ال��ك��رُب ال��خ��ن��ف��ُس ع��ن��ُه ي��ن��ف��ُر وال��ورد م��ش��رق��ه��ا ال��ط��رف ك��ل��ي��َل ي��وذي ف��ال��ش��م��ُس
ي��ج��ُب ال��ث��ن��ا أض��ح��ى ول��ه��م س��ي��م��اُؤه��م وس��م��ت آالُؤه��م ألْألَت م��ع��ش��ًرا ي��ا
ال��رت��ُب ب��ِه ت��ع��ل��و م��ن ال��ح��ق��َد ي��ح��م��ل ال ف��أرى ت��ح��ق��دوا أن ل��ك��م ُح��قَّ ك��ان إن

وقال:

ال��وص��ْب ح��ي��ث األع��داءِ ش��َرك ف��ي ف��أوق��ع��ت��ه��ا ب��ال��ن��ف��س خ��اط��رَت
ال��ن��ص��ْب غ��ي��ر األخ��ط��ار م��ن وم��ا ن��ف��س��ِه ف��ي ال��ج��اه��ل ي��خ��اط��ر

الحنوُّ

ق��ل��ب��ي ع��ل��ى يُ��ج��ل��ى ال��ح��بِّ س��رَّ ف��غ��ادَر ال��ح��ج��ِب م��ن ال��ج��م��ال ذاك س��ن��ا ت��ب��دَّى
ص��ح��ب��ي ب��ي ي��دِر ل��م ح��ي��ث وج��دي ف��ه��ي��ج ال��ح��م��ى ف��ل��ك م��ن ال��ح��س��ِن ب��رُق وأوم��ض
ق��ض��ِب ع��ل��ى ت��ج��لَّ��ت ق��د ب��دوٍر م��ن ب��ِه ف��ك��م ال��ح��م��ى ذاك ال��وس��م��يُّ ال��ع��ارُض س��ق��ى
وال��ح��ِب ال��ص��ب��اب��ة ربِّ ع��ل��ى ك��ئ��وًس��ا ال��ه��وى م��ن ت��دي��ُر زال��ت م��ا رب��ائ��ُب
ذن��ِب م��ن ل��ي وم��ا ع��م��ًدا ف��ي��ق��ت��ل��ن��ن��ي ص��وارٌم وه��ي ب��األل��ح��اِظ ي��غ��ازل��َن
ال��ع��ذِب ب��م��رش��ف��ه��ا ج��ادت إذا وت��ح��ي��ي ج��ف��ْت إذا ت��م��ي��ُت ح��س��ن��اءٍ ك��لِّ ف��م��ن
ال��ل��بِّ ف��اق��د ال��ج��وى م��ض��ن��ى ال��ه��وى ح��ل��ي��ُف إن��ن��ي ع��واذُل ي��ا دع��ون��ي دع��ون��ي
ال��م��س��ب��ي ال��ه��ائ��م ق��ل��ب��ُه ش��ع��اًع��ا ي��ط��ي��ُر ح��ب��ي��ب��ِه ذك��ُر ج��اءَ م��ا إذا م��ح��بٌّ
ال��ق��ط��ِب إل��ى يُ��ع��َزى وال��دوُر س��رائ��رُه ب��س��اح��ت��ي دارت ال��ح��ب ق��ط��ب ه��و أن��ا
ال��ص��ِب ذل��ك م��ن ال��ض��رَّ م��ق��ل��ت��اُه ش��ك��ت ن��ف��َس��ُه ال��ش��وق ي��ُد ه��زَّت إذا وص��بٌّ
ض��رِب ب��ال ال��غ��رام أش��ك��ال ت��ع��ل��م��ُت ف��إن��ن��ي ل��ض��رٍب ت��ل��م��ي��ذٌ اح��ت��اج إذا
واإلرِب ال��دراي��ة خ��طُّ ي��ق��اط��ع��ه��ا ال��ن��ه��ى دائ��رة م��سَّ إن ال��ه��وى وخ��طُّ
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ال��خ��ط��ِب ل��م��ن ذا إن ع��ص��ان��ي وص��ب��ري أط��اع��ن��ي ه��واه��ا ع��ج��ب��اءً ب��روح��ي
ق��ل��ب��ي ف��ي ال��س��ه��م رن��َة ب��أذن��ي س��م��ع��ُت رن��ت ف��إن س��ه��اًم��ا ت��رم��ي أع��ي��ٌن ل��ه��ا
غ��رِب م��ن ال��ن��اس أع��ي��ن ع��ن ل��ه��ا ول��ي��س ال��ب��ه��ا ُزه��َرُة زه��ت م��ح��يَّ��اه��ا ب��أف��ق
ال��غ��رِب س��ائ��ل��ة وه��ي ع��ي��ن��ي وت��ج��م��ُد ج��م��ال��ه��ا الَح ح��ي��ُث ف��َؤادي ي��ذوُب
ال��ح��رِب ح��وم��ة ف��ي ال��ج��ب��ِن ق��ل��وِب خ��ف��وَق ال��ج��ف��ا ت��ذك��ر ك��ل��م��ا ق��ل��ب��ي وي��خ��ف��ق
ال��ك��ذِب ذوو ال��وش��اة ن��مَّ م��ا أدِر ول��م ت��ج��ْد ف��ل��م م��ن��ه��ا ال��ق��رِب ن��واَل رج��وُت
ال��ق��رِب؟! ِص��ل��َة ال��س��م��ا ب��در م��ن ل��ع��م��ُرك ت��رت��ج��ي أن��َت ه��ل م��غ��روُر أي��ا وق��ال��ت:
ش��ج��ب��ي رأَوا م��ذ ب��ي ��اُد ال��ح��سَّ ش��َم��َت وق��د س��ال م��ا وال��ق��ل��ُب ال��ص��دُّ ت��م��ادى ف��ل��م��ا
ن��ح��ب��ي رأَت ل��م��ا ال��واش��ي��ن ف��أب��غ��ض��ت بُ��ع��ده��ا ب��ع��َد ب��ي ح��لَّ م��ا ت��رى ف��ج��اءَت
ال��ح��ِب ص��ادق ي��ا ب��ال��وص��ل ف��ط��ب ص��دودي؟ م��ن ض��ن��اك ج��م��ي��ُع ه��ل ح��ب��ي��ب��ي وق��ال��ت:
ال��رط��ِب ب��ال��ل��ؤل��ِؤ ال��ي��اق��وَت ف��رص��ع��ِت ع��ق��ي��ق��ه��ا ي��س��ي��ُل ع��ي��ن��ي رأَت إذ ب��ك��ت
ل��ع��ِب س��وى ال��ج��ف��اءُ ك��ان ف��م��ا ك��ئ��ي��بً��ا ت��ك��ن وال ع��ي��نً��ا ق��رَّ وق��ال��ت: وح��نَّ��ت
ال��ح��ج��ِب م��ن الح ال��ف��ج��ر ووج��ُه وه��اَر ال��دج��ى ان��ح��ل��ى ح��ي��ن ال��ت��ودي��ع إل��ى وق��ام��ت
ك��رِب! ف��ي ت��ُك وال ف��اص��ب��ر غ��ًدا أج��اب��ت: ال��ل��ق��ا؟ م��ت��ى ع��ي��ن��ي ن��وَر ي��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت
ب��ال��ق��ل��ِب ق��ل��ب��َي ط��ي��ر ص��ادت تُ��ودُِّع ب��ه��ا ي��ًدا ال��ج��ب��ي��ِن ف��وَق َج��َع��ل��ت وم��ذ
ي��س��ب��ي! ال��ذي االح��وراِر ذاك ب��ق��وة ال��س��وى ع��ن م��ق��ل��ت��اه��ا ج��ذب��ت��ن��ي ف��ك��م
ال��ج��ذِب ب��ق��وى خ��ط��ي��ه��م��ا ع��ن ي��م��ي��الن ال��س��م��ا ف��ي ب��آخ��َر س��يَّ��اٌر م��رَّ إذا

وقال:

م��س��ت��ط��اُب؟ وص��ِل��َك غ��ي��ر ل��ي وه��ل ن��ظ��ي��ٍر؟ م��ن ل��ح��س��ن��ك ه��ل ح��ب��ي��ب��ي
ال��س��ح��اُب س��حَّ م��ا ال��ش��م��ُس ول��وال دم��وع��ي ف��ان��س��ك��ب��ت إل��ي��ك ن��ظ��رُت

وقال:

ح��ب��ي��ب��ا ك��ان ل��ل��ق��ل��ِب رًش��ا ي��ا ل��َك م��ودت��ي ت��س��ت��ث��ي��ُر ذك��رك خ��ط��راُت
دب��ي��ب��ا ال��ف��َؤاِد ف��ي م��ن��ه��ا ف��أح��سُّ ل��ن��واظ��ري ت��ن��ج��ل��ي خ��دودك ول��ظ��ى
ول��ه��ي��ب��ا أدم��ًع��ا وت��ه��دُر ت��ه��دي ص��ب��اب��ٌة وف��ي��ِه إال ل��ي ع��ض��َو ال
ق��ل��وب��ا ُخ��ِل��ْق��َن أع��ض��ائ��ي ف��ك��أَنَّ أض��ل��ع��ي ف��ه��ام��ت ق��ل��ب��ى ال��ه��وى ن��اج��ى
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لُه: صاحٍب إىل

ت��س��ك��ُب؟! ال��م��دام��َع ه��ذي أرى ل��ي ف��م��ا ي��ع��ذُب ل��ك ال��ه��وى ت��ع��ذي��ُب ك��ان إذا
ي��ل��ع��ُب؟ ب��َك ال��ذي ت��دري وال ف��رح��َت ال��ن��ه��ى أص��رف��ت ال��ح��ب ص��روُف ه��ل ت��رى
ويُ��ِت��ع��ُب ط��وًرا ال��ق��ل��َب يُ��ري��ُح م��ا إل��ى ال��ف��ت��ى ت��ج��ذُب ق��ًوى إالَّ ال��ه��وى ول��ي��س
وت��َع��ذَُّب أًس��ى ت��ش��ق��ى ب��ال��ج��ف��ا ف��ك��م س��اع��ًة ن��ف��س��ك ب��ال��وص��ل ن��ع��م��ت ف��إن
ت��ق��رُُّب ال��ق��ل��وب ب��ي��َن ي��ك��ن ل��م إذا وح��دُه ل��ل��م��ح��ب��ة ك��اٍف ال��ح��س��ُن وم��ا
ي��ص��ح��ُب ل��ل��ف��ري��ق��ي��ِن م��ا ال��ه��وى وخ��ي��ُر م��ت��ب��ادًال ي��ك��ْن ل��م م��ا ال��ه��وى وش��رُّ
ط��ي��ُب ب��اغ��ي��ِه ع��ن��د خ��ب��ي��ٍث وك��لُّ أله��ل��ِه ال��غ��رام ت��ب��اري��ُح ت��ط��ي��ُب
ال��م��ت��ع��ذُب ق��ل��بُ��ُه ارت��ي��اًح��ا ي��ص��ي��ُب ح��ب��ي��ب��ِه وج��ُه ل��ل��ص��بِّ ب��دا م��ا إذا
ي��ت��ق��ل��ُب ال��ه��وى ن��ار ع��ل��ى وق��ل��ٌب ت��رت��ع��ي ال��م��ح��اس��ِن ب��ج��ن��اِت ف��ع��ي��ٌن
ت��غ��رُب ف��َؤادي ف��ي ش��م��ًس��ا ف��دي��ت��ِك دون��ُه وال��ب��دُر ب��ال��ح��س��ن أم��ش��رق��ًة
غ��ي��ه��ُب؟ ت��ف��رَّع أم ه��ذا وف��رع��ِك ب��دا ��ب��ا ال��صِّ دالل أم ذا ��ب��ا ال��صَّ ن��س��ي��ُم
ي��ن��س��ُب ال��ب��اِن إل��ى ق��دٍّ ع��ل��ى ُس��ب��ل��َن غ��دائ��ٍر ل��ي��ل ت��ح��ت ه��الًال ج��ل��وِت
ي��ج��ذُب ال��ط��رِف ك��وك��ُب ف��إل��ي��ه��ا ب��دت ق��د ال��ج��م��ال ش��م��س ال��ج��ي��د ذاك أُف��ِق وم��ن
ت��ح��ج��ُب! ال��ع��واذَل ل��ي��َت ي��ا ق��ل��ُت: ب��دا ك��ل��م��ا ال��ص��ب��اح��يِّ ال��ن��وِر ذو ج��ب��ي��ن��ِك
وع��ق��رُب؟ ي��ح��م��ي ال��ف��رع ص��لُّ وع��ن��دِك ب��ب��رق��ٍع ال��وج��ن��ت��ي��ِن ورَد أت��ح��م��ي��َن
يُ��ث��ق��ُب ل��ي��س ال��ذي ال��درُّ ث��غ��رِك وف��ي يُ��ج��ت��ن��ى ل��ي��س ال��ذي ال��ورُد خ��دِك ف��ف��ي
ت��رق��ُب ع��ي��ن��اي ال��ب��دِر ل��ذاك وك��ان��ت ب��دَره��ا وج��ه��ِك ك��ان ل��ي��اٍل ب��روح��ي
وي��غ��ض��ُب ال��م��ح��بُّ ي��رض��ى م��ا األم��ُر ل��ِك ف��واص��ل��ي ال��م��ح��بَّ ف��أغ��ض��ب��ت ه��ج��رِت
ك��وك��ُب الح ك��ل��م��ا إل��ي��ِك وأص��ب��و ن��ج��وم��ُه أرع��ى ب��تُّ ق��د غ��ي��ه��ٍب وك��م
يَ��ْع��ذُُب وال��ش��ه��د ال��ش��ه��َد يُ��ه��دي َوَظ��ْل��ُم��ِك م��ؤل��ٌم وال��س��ه��ُد ال��س��ه��َد ي��ج��دي َف��ُظ��ْل��ُم��ِك
ي��س��ل��ُب ال��ع��ق��ُل ب��ِه م��ا أس��ل��و وه��ي��ه��اَت ع��اذل��ي وج��ه��ك ح��س��َن س��ل��وِّي ي��روم
م��ركَّ��ٌب م��خ��ٌل ال��ع��ذَل ه��ذا أَنَّ ول��و ج��وان��ح��ي ع��ن ي��رت��ف��ع ل��م ال��ج��وى ف��ث��ق��ل
ي��ل��ه��ُب ال��م��ح��ب��ة ج��م��ر ع��ل��ى وق��ل��ب��ي ص��ب��اب��ًة م��ق��ل��ت��يَّ ع��ن دم��ي ي��س��ي��ُل
ت��ذه��ُب ل��ي��س ال��ه��وى أرواُح ض��ل��وع��َي ف��ع��ن أم��ت ل��م ت��س��ل إن دم��ائ��ي وك��ل
ي��غ��ل��ُب ش��كَّ ال ال��ص��بِّ وص��ب��ُر ف��راًرا ف��ان��ث��ن��ى اص��ط��ب��ارَي ال��ح��بُّ ح��ارب ل��ق��د
ي��خ��يَّ��ُب ال ال��وال ي��رع��ى ب��م��ن ي��َؤم��ل ف��م��ن ت��ن��ل ل��ع��ون ن��ف��س��ي ت��ف��ت��ق��ر وإن
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م��ه��ذُب ن��دٌب ال��ف��ض��ل م��ت��َن ت��س��ن��َم وح��ازٌم اإلخ��اءُ ن��ي��ط ب��ِه ص��دي��ٌق
ي��س��ح��ُب ال��م��ك��ارم ألذي��ال ف��راَح رف��ع��ٍة ج��ل��ب��اَب األي��ام ي��ُد ك��س��ت��ُه
ي��رق��ُب ك��ال��ن��ج��م ف��ه��و وس��ن��اءً س��نً��ى ع��ال وق��د وُخ��ل��ًق��ا َخ��ل��ًق��ا ال��ورى ف��ي زه��ا
ي��رغ��ُب ل��ل��خ��ي��ر ال��ل��بِّ ك��ري��ُم وف��يٌّ ال��ت��ق��ى س��ي��م��اُؤُه ال��ق��ل��ب س��ل��ي��ُم ص��ف��يٌّ
وال��ت��أَدُُّب ال��ن��ه��ى ي��ن��م��و خ��ي��م��ِه وم��ن أًس��ى ي��زوِه ول��م م��غ��روٌس ال��ودُّ ب��ه
ت��ش��ب��ُب ال��ص��ب��اءِ ري��ح ش��م��ائ��ل��ِه وع��ن ب��ال��ذك��ا أف��ك��ارِه ل��ظ��ى ت��ش��بُّ
ن��ك��س��ُب ال��ج��واه��ر خ��ي��َر ل��ف��ظ��ِه وم��ن ل��ن��ا ال��ُه��دى ش��ع��اع ي��ب��دو ف��ك��رِه ف��م��ن
ي��ق��ل��ُب ل��ي��س ودك��م ع��ن ال��ذي ب��ق��ل��ب��ي م��ف��رًع��ا ع��اد ال��وف��ا غ��ص��ن ه��ا ي أخ��الَّ
ي��ج��ل��ُب ال��درُّ ذل��ك ل��س��واك��م وه��ل ف��رائ��ًدا ال��ق��ري��ِض درَّ ل��ك��م ج��ل��ب��ُت
ت��خ��ط��ُب ال��دوح ف��ي ال��ط��ي��ر م��ا ت��ح��ي��ي��ك��ُم ع��رب��ي��ًة غ��ادًة م��ن��ي إل��ي��ك��ُم
م��غ��رُب ق��ط ل��ه��ا م��ا ل��ك��ن ال��غ��رب م��ن أن��ج��ًم��ا ي��ط��ل��ع ال��ش��ه��ب��اءِ م��ش��رُق وك��م
��ُب تَ��َح��جُّ ع��ق��ل ك��ل ع��ن ألس��راره��ا ط��ب��ي��ع��ٌة ال��م��ك��رم��ات ث��ي��اَب ك��س��ت��ك��م
واألَُب ل��ل��ك��ل ف��األم وي��ره��ب��ه��ا ال��ح��ج��ا ذو ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��آث��ار ي��ل��ذُّ

وقال:

ك��وك��ب��ا ال��ف��رع ظ��ل��م��ة ف��ي وج��ه��ه��ا غ��دا م��ل��ي��ح��ة ب��ح��ب ع��ذل��ي دع ع��ذول��ي
م��رك��ب��ا م��خ��ًال ال��ع��ذُل م��ن��َك ك��ان ول��و ج��وارح��ي ع��ن ي��رت��ف��ع ل��م ال��ه��وى ف��ث��ق��ُل

السلوُّ

ال��ت��ص��اب��ي ع��اف ق��د ال��ص��ب ذاك إنَّ ال��خ��ط��اِب: ق��ط��ع ح��اول��ت ق��د ل��م��ن ق��ل
ال��م��ح��اب��ي ال��وج��ِه ذل��ك ع��ن وس��ال أح��ش��اُؤُه خ��ل��ت ال��ح��بِّ وم��ن
ال��ذئ��اِب ط��ب��ع م��ن وال��غ��دُر ب��ال��وف��ا واف��ي��ت��ه��ا إذ ب��ال��ع��ه��ِد غ��درت
ال��ص��ح��اِب م��خ��ب��اُر وال��ده��ُر ف��م��ش��ت ال��ج��ف��ا س��ب��َل ل��ه��ا ال��ده��ُر أن��ه��ج
ال��ع��ذاِب ك��اس��ات ُج��رِّْع��ُت ول��و ل��ي م��س��ت��ع��ذب��ا ال��ه��وى ت��رُك ف��غ��دا
ك��ال��ع��ق��اِب؟ وف��رَّت ال��ودِّ ح��رم��َة ج��رح��ت ق��د ال��ت��ي أس��ل��و ال ك��ي��ف
ك��ال��ض��ب��اِب ج��ف��ت��ن��ي ل��م��ا ف��غ��دا ك��ال��رب��ى ه��واه��ا ق��ل��ب��ي ف��ي ك��ان
ال��ح��س��اِب ي��وم إل��ى وس��أرع��اُه ال��وف��ا رب أن��ا ال��غ��دِر رب��َة
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ب��ي م��ا ت��رُك وح��س��ب��ي س��م��ٌح ف��أن��ا ب��ادي��ت��ن��ي ب��م��ا أب��ادي��ِك ال
ال��ص��واِب ض��دَّ ل��ي ال��ي��وم ب��ان م��ن��ِك أس��ت��ص��وب��ُه ك��ن��ت ق��د م��ا ك��ل

لُه: صديق إىل وقال

الوداد إشارة

ت��ت��ل��ه��ُب ال��ج��وى ل��ه��ِب ع��ل��ى َوَح��ًش��ى ي��ت��ق��لَّ��ُب ال��ه��وى َوَص��ب ع��ل��ى ق��ل��ٌب
وأع��ذُب ��ب��اءِ ال��صِّ م��ن ل��دي��ِه أش��ه��ى ال��ص��ب��ا زم��ن ل��ل��ف��ت��ى ال��ص��ب��اب��ِة ول��ظ��ى
ي��ط��رُب ال م��ن ف��ب��ئ��س ال��وص��ال ي��وم ك��ال��ه��وى ش��يءٌ اإلن��س��اَن يُ��ْط��ِرُب ال
أَُب ل��ل��دن��ي��ا ف��ال��ح��ب ال��ح��ج��ي اب��ن ي��ا ال��ص��ب��ا ح��ان ف��ي ال��ح��ب ك��ئ��وس ف��اش��رب
ي��ه��رُب ح��ظ��ك ف��ف��ي��ِه ال��م��ش��ي��ُب ي��رُد ق��ب��ل��م��ا ال��ش��ب��ي��ب��ِة ع��ل��ى ال��غ��رام وارَع
ي��س��ك��ُب ف��داه��ا دم��ي ال��ش��ه��اَب ت��ح��ك��ي دم��ي��ٍة أح��س��ن ال��ش��ه��ب��اءِ ُدم��ى م��ن ل��ي
األش��ط��ُب ال��ص��ق��ي��ل ان��ص��ل��َت ل��ح��ظ��ات��ه��ا ف��م��ن ك��ب��دي ف��رت ن��ظ��رت إذا خ��وٌد
ع��ق��رُب وذل��ك أُس��ٌد ف��ذي ف��ت��ك��ت وم��ق��ل��ٌة ال��ف��َؤاَد ل��ذَغ ل��ه��ا ص��دٌغ
ي��ن��ض��ُب ال م��اُؤُه ول��ك��ن ورًدا ف��أح��ال��ُه ال��ح��ي��ا ات��ح��د وب��خ��دِّه��ا
ي��ع��ذُب ي��دي��ك ف��ي ق��ل��ب��ي أودع��ُت أن��ن��ي ح��س��ب��ِك األل��ب��اب ف��ت��ن��ة ي��ا
أك��س��ُب ال��ع��واذِل رغ��َم ب��ِه ب��ي��ًع��ا ال��ه��وى س��وق ف��ي ال��ع��ق��َل ِب��ْع��ُت ِل��َس��نَ��اِك
وأغ��ل��ُب وف��اك م��ن أك��ث��ر ف��ج��ف��اِك ال��ج��ف��ا س��وى م��ن��ِك أل��َق ل��م ل��ك��ن��ن��ي
ي��ق��ط��ُب؟ غ��ي��ًظ��ا ال��ي��وم أراُه ف��ِل��َم ب��ال��رض��ا ي��ب��س��م ك��ان وج��ه��ِك ب��األم��س
أن��س��ُب؟ ش��يءٍ ف��أليِّ ال��وف��ا ع��ف��ِت أم ال��واش��ي��ن م��ق��ال��ة س��م��ع��ت ق��د ه��ل
ي��ك��ذُب واٍش ف��ك��ل ال��وش��اة دع��وى ق��ب��ول��ًة ت��ك��ون أن ل��م��ث��ل��ِك ح��اش��ا
ت��ج��ذُب ِة ل��ل��م��ودَّ َة ال��م��ودَّ إنَّ إذ ال��ودِّ ت��رُك ع��ل��ي��ِك ال��م��ح��اِل وم��ن
ت��ع��ج��ُب ال��ط��ب��ي��ع��ة وأح��ك��اُم ك��وٌن ي��ق��ْم ل��م ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ال��ت��ج��اذُب ل��وال
ت��ل��ع��ُب ال��ت��ص��اب��ي أي��دي ب��ف��َؤادِه ش��ٍج ع��ل��ى ال��ن��ف��ار ذات أي��ا ع��ط��ًف��ا
ي��ض��رُب لُ��بْ��ن��ى ك��ق��ي��ِس ال��ه��ي��ام وادي ف��ي راح ذك��رِك ج��اءَ م��ا إذا ص��بٌّ
ي��ت��ص��بَّ��ُب ��ب��ا وب��ال��صَّ ال��ن��ج��وِم رك��َب م��ت��ح��ي��ًرا ب��ال��ن��وى ي��رص��ُد ب��ات ك��م
ك��وك��ُب وذل��ك ب��رٌج ف��ذا ع��ج��ٌب ف��ال ق��ل��ب��ي ف��ي ح��لَّ ح��س��ن��ِك ك��ان إن
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ي��ص��ع��ُب غ��ي��رِك ع��ن��د م��ه��وٌل أم��ٌر ف��ذا دم��ي س��ف��ك ه��ان ع��ن��دِك ك��ان أو
ف��ي��رغ��ُب ال��ح��ي��اُة ل��ُه ت��ل��ذ ��ن م��مَّ أك��ن ول��م ال��ح��ي��اة ف��ي أرغ��ُب ل��ه��واِك
ي��ع��ذُب ح��ب��ِك ال��ل��ِه ك��ف��ت��ح ع��ن��دي غ��دا ح��ت��ى ب��أس��رِه ال��ج��م��ال ح��زِت
ت��ش��رُب ال��م��وارد ك��لُّ ورده��ا م��ن ف��أوش��ك��ت ال��ص��ف��ات م��ن��ُه ص��ف��ت ش��ه��ٌم
ال��م��ك��س��ُب ه��ذا ف��ِن��ْع��م ال��والءِ ُدرَر ال��ف��ت��ى ي��ك��ت��س��ُب م��ن��ُه ودٍّ ب��ح��ر ه��و
ت��ح��س��ُب ف��ل��ي��س��ت ف��ض��ائ��ل��ُه ك��م��ل��ت وق��د ُم��ِدَح��ْت ل��ذا م��ن��اق��بُ��ُه ُح��ِم��َدْت
ط��ي��ٌب وأص��ٌل ع��ل��ي��ا وم��ك��ان��ٌة ث��اق��ٌب ورأٌي ق��ص��وى ف��ط��الق��ٌة
ي��ج��ذُب ال وَم��ْن أب��ًدا م��ج��ذوب��ًة ل��ح��ب��ِه ال��ق��ل��وب تَ��دُع ووداع��ٌة
ت��غ��رُب ال ب��ش��اش��ٍة ب��ن��وِر ي��زه��و َم��َع��زٍَّة ب��دُر ال��ف��خ��ر س��م��اءِ ف��ي ه��و
أط��ن��ُب أن��َي ي��خ��اُل ل��ك��ان ش��رًف��ا ص��ف��ات��ِه ل��م��دح ش��ع��ري ي��ن��ْل ل��م ل��و
م��ط��رُب م��ع��نً��ى ف��ي��ِه ج��م��ي��ٍل ل��ف��ٍظ س��وى ش��يءٌ ي��ج��ل��ُه ل��ي��س وال��ش��ع��ُر
ي��ن��س��ُب ل��ك ال��ذك��ا ك��ذا ال��ك��م��ال ش��رُف ي��ن��ت��م��ي ل��ك ال��ذي ال��ن��دُب أي��ه��ا ي��ا
ال��م��س��ت��وج��ُب ��ك وح��قُّ ال��ح��س��ود خ��زُي ه��م��ت��ي ل��م��دح��ك نَ��َدب��ا ق��د ش��ي��ئ��ان
ي��ط��ل��ُب م��دي��ح��ك ك��لٍّ وم��ن ع��ن��ق��ي ع��ل��ى َدي��نً��ا غ��دا ق��د ل��ط��ف��ك ف��م��دي��ح
ي��خ��ط��ُب ودِّك ل��رداِح أت��ى رأٍف م��ن ال��ص��دق ص��داَق ال��ن��ع��م��ى أخ��ا ي��ا خ��ذ
م��رك��ُب ش��خ��ص��ك ل��م��ث��ل ال��ع��الءَ إنَّ ال��ع��ال ع��ل��ى ال��ك��رام ن��ج��ل أي��ا وارك��ب
ت��غ��ل��ُب م��ح��ال��ة ف��ال ال��خ��ط��وب واغ��ُز ك��اس��ٍر ح��م��ل��ة األي��ام ع��ل��ى واح��م��ل
م��وك��ُب ع��ن��دك وال��ع��ق��ِل ال��ذك��ا وم��ن ج��ح��ف��ٌل ع��ن��دك وال��س��ع��ِد ال��ث��ن��ا ف��م��ن

وقال:

ال��رك��ْب ع��ل��ى ال��ق��ع��ود إل��ى ي��ت��ب��ادرون ال��ش��ت��ا ف��ص��ل ف��ي ال��ن��اس رأي��ُت إن��ي
األدْب! ت��ع��ل��م��ن��ا ك��م درُّك ل��ل��ه ش��ت��ا ف��ي��ا ي��ش��ط��ح��ون ف��ي��ِه وال��ص��ي��ُف

الهوى حوادث

ص��واب��ي أض��ع��ت ق��د وب��م��رآك ع��ذاب��ي أن��ت ال��ح��ب��ي��ب ج��م��ال ي��ا
م��ذاِب ب��ق��ل��ٍب ال��ه��وى أرع��ى ع��دُت ف��ي��ِه ت��أم��ل��ت ك��ل��م��ا م��ش��ه��ٌد
ال��ش��ب��اِب ف��وق ي��ل��وُح ل��ش��ي��ٍب ي��ا غ��راًم��ا ف��ي��ك ق��اس��ي��ت ��ا م��مَّ ش��ب��ت
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ك��ال��ض��ب��اِب ًدا م��ب��دَّ ع��ق��ل��ي ص��ار ح��ت��ى ال��ص��ب��اب��ِة خ��م��ر أخ��ذت��ن��ي
ال��س��ح��اِب م��ث��ل ال��ع��ي��وِن ع��ب��راِت ف��أج��رى أح��اط ال��ج��وى وب��ق��ل��ب��ي
اق��ت��راِب ن��ظ��ي��ر ع��ن��ُه بُ��ع��دي ص��ار ح��ت��ى ال��ن��ف��س ف��ي ال��ح��ب��ي��ب واس��ت��ق��رَّ
ان��ت��خ��اب��ي ت��دع��و األش��ي��اءِ ك��لُّ ح��ي��ث غ��راًم��ا ل��ي غ��دت ال��دن��ي��ا ف��ك��أَنَّ
ان��س��ك��اِب ب��ك��ل ت��ه��م��ي ودم��وٌع م��دي��ٌد وش��وٌق داي��ٌم أرٌق
ح��ج��اِب ب��دوَر ي��رع��ى وف��واٌد ظ��ه��وٍر ب��دور ت��رع��ى وع��ي��وٌن
ط��الِب ذى ع��ن ال��ش��ح��ي��ح ك��ن��ف��ار ن��ف��وٌر ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي واص��ط��ب��اٌر
ص��ح��اب��ي؟ ي��ا ق��ول��ك��م م��ا َوْج��ًدا ذاَب ف��َؤاٍد ف��ي ق��ول��ك��م م��ا ص��ح��اب��ي ي��ا
ك��ال��ش��راِب؟ ال��ه��وى ك��اس زع��م��ت��م أو س��ه��ٌل ال��ت��ت��ي��م أنَّ ظ��ن��ن��ت��م ه��ل
ص��اِب م��ث��ل وع��ل��ق��ٌم ك��ال��م��ن��اي��ا ص��ع��ٌب ف��ه��و ت��زع��م��وا أو ت��ظ��ن��وا ال
ال��ث��ي��اِب خ��الل ف��ي ض��اع ج��س��ًدا وأض��ن��ت ال��ه��ي��ام ي��د ب��ي ف��ت��ك��ت
ال��رواب��ي وظ��ب��ي ال��ن��ق��ا وق��ض��ي��َب ال��م��غ��ان��ي وب��در ال��ح��م��ى م��ه��اة ي��ا
ل��ل��ت��ص��اب��ي ق��وَّات��ُه أخ��ض��ع��ت��ن��ي ج��ذبً��ا ال��ل��واح��ُظ م��ن��ك ج��ذب��ت��ن��ي
ب��ي ال��ف��ن��ا ح��لَّ ع��ل��ي��ِك ح��ي��ات��ي ي��ا ل��ح��اظ��ي ال��ول��وُع أوق��ع ك��ل��م��ا
األوص��اِب م��ن خ��ي��ٌر م��وت��ي إن ف��اق��ت��ل��ي��ِه! أو ال��م��ح��بَّ ف��أري��ح��ي
ال��رض��اِب زالِل م��ن ري��ان ي��ُك ل��م ل��و ق��ل��ب��َي ي��رِو ل��م ل��ف��ٌظ ل��ِك
ح��راِب رش��ُق وال��س��ل��ِو ب��ي��ن��ُه ول��ك��ن ه��واِك! ي��س��ل��و ق��ل��ب��ي ل��ي��ت
ل��ه��اِب ك��لَّ ف��ي��ِه وأوق��دِت ـ��ر ال��س��ح��ـ ربَّ��َة ي��ا ال��ف��َؤاد س��ك��ن��ت ق��د
م��ص��اِب ط��ي��ٍر رق��ص ال��ق��ل��ُب رق��َص ذك��ٌر ل��ِك ال��خ��ف��ا ف��ي غ��نَّ��ى ك��ل��م��ا
ال��ص��ع��اِب األم��ور ف��ي ال��ن��وُح دت��ِه ع��ا م��ن ف��ال��م��رءُ ب��ك��ي��ت ق��د أك��ن إن
ال��ت��س��ك��اِب ذا ت��ح��ت ت��ف��ت��رُّ ذَة وال��ل��ذْ ال��م��دام��ع ت��س��ك��ب ل��ه��ف��ٌة
غ��ي��اِب ف��ي وال��ع��دى ال��ح��بِّ ه��م��ُم ج��م��ع��ت��ن��ا ب��ه ع��ذٍب ل��ي��ٍل ربَّ
ال��ع��ت��اِب ب��اب��ت��س��ام ف��أن��ارت��ُه ع��ب��وًس��ا ال��ب��ش��وش وج��ه��ي ف��رأَت
واك��ت��ئ��اِب ح��ي��رٍة ع��ن ب��ل س��َخ��ٍط ع��ن ج��رى ال��ق��ط��وب ه��ذا ت��خ��ال��ي ال
ال��ع��ذاِب ال��ث��ن��اي��ا ب��رق وأب��دي ٍق َش��ْو م��ن ف��ؤادك ف��ي م��ا وأب��ي��ن��ي
اض��ط��راِب ذو ال��ه��وى ف��ي ف��ه��و ن��ل��ت��ق��ي إذ خ��ف��ق��ِه ع��ن ال��ق��ل��ب ذا ت��ص��دي ال
ال��ش��ب��اِب م��ج��اري ف��ي ال��ع��ش��ِق دَم ِد ل��ل��خ��ْد ي��دف��ع ب��ال��خ��ف��ق ودع��ي��ِه
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واإلي��ج��اِب ب��ال��س��ل��ِب ح��ي��رت��ن��ي ق��د إذ ال��ح��واج��ب م��ن��ك ف��ت��ن��ت��ن��ي
ال��ش��ب��اِب ق��ل��وب ف��ي ع��ث��ِت ف��ك��م ـ��ِق ـْ ال��ع��ش�� دول��ة ي��ا ال��زوال ع��دم��ت ال
ال��وط��اِب ف��ي دٍم م��ن وأن��ض��ب��ِت ِق ال��م��ا م��ن دم��ًع��ا ن��ض��ي��ت ق��د ول��ك��م
ال��غ��اِب ل��ل��ي��ِث ال��ف��ال غ��زاُل ـ��َل ـْ ذل�� ك��م��ا ال��ن��ف��وس ك��ل ذل��ت ل��ك
ال��رق��اِب ك��لُّ ل��دي��ِك ودان��ت ِع ال��ق��ا إل��ى دك��ت ال��ش��ام��خ��ات وب��ك
ع��ذاب��ي! وا ال��ه��وى م��ن ع��ذاب��ي وا ي��ن��ادي ق��ل��ب��ي ب��ات ف��ي��ك وك��م ك��م
م��ص��اب��ي! وا ب��ِه ج��رى وم��م��ا ـ��ِد ـْ ال��وج�� م��ن أق��اس��ي م��م��ا م��ص��اب��ي وا
ال��خ��راِب وق��ع ع��ن��ك ي��ل��ُه وال ـ��ِم ال��ظ��ل��ـ دول��ة ي��ا األي��ام ف��ل��ت��ُدْس��ِك
وان��غ��الب��ي وح��رق��ت��ي ض��ن��ائ��ي م��ن ق��ل��ب��ي! ح��رَّ ووا ح��س��رت��ي وا آِه
اغ��ت��راب��ي ال��ص��واِب ع��ن وأط��ال��ت ن��اٍد ك��ل ف��ي األش��ج��ان ض��ي��ع��ت��ن��ي
ِب��ي ال��ِع��نَ��ا ك��لَّ ال��ه��ي��اُم وأق��ام ع��ق��ل��ي ال��ص��ب��اب��ِة ق��وى وأض��ل��ت
آداب��ي م��ن ق��ط ك��نَّ م��ا ـ��ي��اءَ ـْ أش�� إل��ى ال��غ��رام س��اق��ن��ي ط��ال��م��ا
ال��ع��ذاِب؟ ذاَك ل��جِّ م��ن وأن��ج��و ـ��َي ـْ ل��ع��ي��ن��ي�� ال��خ��الص ي��ل��م��ع ف��م��ت��ى
واألت��ع��اِب! األك��دار ب��ي��ن ض��اع ق��د ال��ذي ص��ب��اَي ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي وا
واألط��ي��اِب ال��ل��ذاِت وف��ق��ِد ِل ال��ب��ا ق��ل��ِق س��وى أن��ْل ل��م ح��ي��ن��م��ا
ح��س��اب��ي أض��ع��ُت ذق��ت��ُه ع��ن��دم��ا ول��ك��ن س��ه��ًال ال��غ��رام ح��س��ب��ت ق��د
ال��م��س��ت��ط��اِب! ذل��ك م��ن ق��ل��ب��ي وي��َح م��س��ت��ط��اٌب أن��ُه خ��ل��ت وك��ذا
ال��م��ذاِب ودَّ ي��رَع ل��م وح��ب��ي��ٌب ق��ه��ًرا ال��ش��وق ي��ذي��بُ��ُه ف��م��ح��بٌّ
م��ح��اِب ال��ح��ب��ي��ب أنَّ ع��ل��م��ي غ��ي��ر دواءٌ ح��ب��ي ل��داءِ ع��ن��دي ل��ي��س
ال��ت��ه��اب��ي ي��ط��ف��ي ع��س��اه ال��دي��اج��ي ف��ي ع��ي��ون��ي غ��ي��ث س��ف��ح��ت ق��د ط��ال��م��ا
اح��ت��ج��اِب ف��ي ب��ِه ت��غ��دو ب��خ��اًرا ـ��دي ت��س��ت��ب��ـ ال��ح��رارة اش��ت��دت وإذا

الشبان: أصدقائه أحد يرثي وقال

ط��رِب م��ن ال��م��رء ح��ي��اة ف��ي ي��ع��ْد ف��ل��م ال��ن��ك��ِب ي��دا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��زم��ان أل��ق��ى
م��ن��س��ك��ِب غ��ي��ر دم��ٌع ي��ب��َق ل��م ل��ذاك أًَس��ى ك��ل ال��ن��اس ف��وق أم��ط��ر وال��ده��ر
وال��غ��ض��ِب ال��غ��در ف��ع��وَل ي��زال ف��ال ُس��ًدى ال��ج��م��ي��ل ف��ع��ل ي��رى َخ��ئُ��وٌن ده��ر
ال��ك��رِب ب��رق��ع ع��ل��ي��ِه وأل��ق��ى إالَّ م��ب��ت��س��ًم��ا الح وج��ًه��ا ق��ط رأى ف��م��ا
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ال��ت��رِب ف��ي األوج ب��ه��الِل ه��وى ح��ت��ى ن��ك��ًدا ال��ردى آي��اِت ي��ف��ع��ل زال م��ا
وال��ح��رِب ب��ال��وي��ل ف��تً��ى ك��ل وص��اح أس��ًف��ا ال��دِّم��ا ي��ب��ك��ون ال��ن��اس ف��اس��ت��رج��ع
ح��ل��ِب ع��ل��ى م��دَّت ق��د ال��ح��زِن وظ��ل��م��ة ن��ح��ٍب وف��ي ل��ط��ٍم ف��ي ال��ك��لَّ ت��رى أم��ا
ال��ح��ج��ِب؟! أظ��ل��م ف��ي ال��ص��ب��ا ب��در ح��ل��ول م��ن أع��ظ��م ك��ان م��ص��اٍب ف��أيُّ ن��ع��م
واألدِب ال��ح��س��ِن ب��دي��ع ال��ش��ب��اِب أُف��ق ع��ل��ى وك��ان أع��ال��ي��ِه م��ن ه��وى ب��دٌر
وُس��ب��ي! زوى ق��د ك��م��اٍل ل��غ��ص��ن وي��ا م��ن��خ��س��ًف��ا ع��اد ج��م��ال ل��ب��دِر ف��ي��ا
رط��ِب ن��اض��ٍر ق��واٍم م��اءُ وغ��اض ح��س��ٍن زاه��ٍر وج��ٍه رون��ق غ��اب ق��د
ك��ال��س��ح��ِب! ف��اض دم��ٌع ت��رق��رق وك��م م��ص��رع��ِه ي��وم ق��ل��ٌب تَ��َف��طَّ��َر ف��ك��م
ع��ج��ِب م��ن وال��ش��م��س ك��م��ٍد م��ن ت��ن��ش��ق ب��م��ح��م��ل��ِه ق��ام��وا إذ األرض وك��ادِت
خ��ب��ي؟ ال��ت��راِب ذا ف��ي َم��ن ت��ع��ل��ُم أن��َت ه��ل ف��ت��ى ك��ل ب��ي��َت ي��ا ب��ل ق��ب��ُر ي��ا ب��ال��ل��ِه
ص��ب��ي ال��ق��دي��م ال��ش��ي��خ أي��ه��ا ي��ا ص��رت ق��د ف��ه��ا ال��ش��ب��اب خ��ي��ر ح��وى ق��د م��ن ح��وي��ت
ال��ج��ن��ِب ن��اع��م ض��ج��ي��ًع��ا ف��ي��ك ب��ات ق��د ج��ان��ب��ُه ال��وش��ي رف��ي��ع ي��ؤذي ك��ان م��ن
��بَ��ِب؟! وال��صَّ ال��غ��دران م��ن أج��رى ك��ان م��ن م��ش��ت��غ��ًال ب��م��ي��خ��ائ��ي��َل ل��ل��ج��م��ود م��ا
وب��ال��ع��ط��ِب! م��ح��ج��وبً��ا ال��م��وِت ب��ص��ف��رِة غ��دا ال��ج��م��ي��ل ال��وج��ه ذل��ك أرى ل��ي م��ا
ط��ل��ِب! ل��ذي ي��ن��ظ��ر ل��م دع��ون��اه إذا ط��ل��ٍب ف��ي ال��ك��لَّ ي��ج��ي��ب م��ن أرى ل��ي م��ا
يُ��ج��ِب ل��م ت��دع��ي��ن م��ن ك��ي��ف وع��اي��ن��ي ق��ف��ي ال��ح��داد ف��ي ال��ع��ذارى ج��م��ي��ع ف��ي��ا
ي��ط��ِب ل��م ال��ط��بَّ إنَّ ل��ب��ق��راط: ق��ول��وا ط��بُّ��ك��م أي��ن األط��ب��ا ج��م��ي��ع وي��ا
ال��ص��ح��ِب أدم��ع أف��ادت م��اذا ع��ل��ي��ِه ب��ك��وا ال��ذي��ن ال��ص��ح��ب أي��ه��ا ي��ا ك��ذاك
ب��ال��ن��خ��ِب؟! ال��ده��ر ب��خ��ل ت��درون أل��ي��س ل��ُه ال��ن��ظ��ي��ر ع��زَّ ف��تً��ى ف��ق��دت��م ق��د ه��ا
ال��س��ب��ِب ي��د م��ن إالَّ ي��س��رق ول��ي��س م��ن��دف��ًع��ا ال��ل��ص م��ث��ل ي��ه��ج��م وال��م��وت
وال��ت��ع��ِب وال��ض��ن��ِك ب��ال��ض��ن��ا ش��ع��ورِه س��وى ال��ل��ب��ي��ب ع��ن��د ال��ف��ت��ى ح��ي��اة ف��م��ا

واإلفرنج: العرب يف وقال

ب��أِب زرى ق��د ب��اب��ٍن خ��ي��َر ف��ال م��ه��ًال ب��ال��ع��رِب إف��رن��ُج ي��ا ت��زرون ح��ت��اَم
ال��ن��س��ِب ذي إس��م��اع��ي��َل ق��وم ع��ل��ى ل��ه��م ن��س��ٌب ال األوب��اش م��ن ق��وٍم ف��ض��ل م��ا
واألدِب ال��ع��ل��ِم ك��لُّ ال��ع��رِب م��ع��ال��م ف��م��ن ت��ف��خ��رون ج��ئ��ت��م ب��ال��ع��ل��م ك��ان إن
م��ن��ت��خ��ِب ك��لَّ ح��ت��ى وال��ش��ع��ر ي��ت��ل��وُه وم��ا وال��ح��س��اب ع��ن��ه��م ال��ط��بَّ أخ��ذت��م
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وال��ج��ل��ِب وال��ت��ح��ص��ي��ل ال��زراع��ِة َم��َع أخ��ذت ق��د ال��ب��ن��ي��ان ص��ن��ع��ة وع��ن��ه��م
ال��ك��ت��ِب ت��ل��ك��ُم م��ن أن��دل��ٍس أرض ف��ي ن��دوت��ك��م ي��وم غ��ن��م��ت��م م��ا ت��ذك��روا
ع��ج��ب��ي! ووا ح��زن��ي وا آِه أرزاق��ن��ا ب��اخ��ت��ط��اف��ك��ُم ع��ل��ي��ن��ا ف��ض��ل��ت��م ف��ه��ل
ال��ذه��ِب؟! م��ن ط��وًق��ا ف��اك��تَ��س��ى ِغ��نً��ى ع��ل��ى غ��س��ق ف��ي دبَّ ل��ل��صٍّ ف��ض��ٍل وأيُّ
م��ن��غ��ل��ِب غ��ي��ر ح��ك��م ف��ال��ده��ُر ال��ل��صِّ ذا ع��ل��ى ال��زم��ان ج��اس��وس ي��ق��ب��ض ف��س��وف
وال��ح��س��ِب األص��ل أه��ل ال��ع��رِب ب��ن��ي ع��ل��ى ش��ط��ٍط ف��ي اإلف��رن��ج ب��ن��ي ي��ا ت��ف��خ��روا ال
ل��ل��ش��ه��ِب ت��م��ت��دُّ س��ل��ًم��ا ف��ك��رم��وا س��ل��م��ه��م ف��وق ل��ك��ن األوج ص��ع��دت��م
ال��ح��ق��ِب س��ال��ِف م��ن س��ادت��ك��م ف��ال��ع��رُب أل��س��ن��ك��م ال��ع��رب ذك��ر ع��ن��د وط��ه��روا
ال��ج��ن��ِب م��ن إالَّ س��ي��دُه ج��اءَ م��ا غ��نً��ى وزاد واس��ت��ع��ل��ى ال��ع��ب��ُد س��م��ا م��ه��م��ا
ن��س��ِب م��ن وال��ل��ِه ب��ي��ن��ه��م��ا ي��ل��َف ل��م ف��ط��رت��ك��م؟! أي��ن ع��زَّت ال��ع��رب ف��ط��رُة ذي
ط��رِب وم��ن ص��ف��ٍو وم��ن ذك��اءٍ وم��ن ك��رٍم وم��ن ج��وٍد م��ن ال��ل��ُه أن��ش��اه��ُم
ال��ط��ل��ِب ل��دى ت��ب��دو دأب��ه��ا م��روءٍة وم��ن ال��ث��ب��ات إالَّ أب��ى ذم��اٍم وم��ن
ال��ع��رِب ذم��ة وش��ن��ت��م ف��اغ��ت��ل��ت��م��وُه ح��َم��وا ال��ق��دي��م ل��ت��اري��خ ال��ذي��ن ه��م
ل��م��غ��ت��رِب وإح��س��ان ض��ي��وٍف ق��رى وك��ذا ل��ه��م يُ��ع��َزى وال��وال ال��وف��ا ح��س��ن
ال��ل��ج��ِب أم��ة ي��ا خ��الئ��ق��ك��م ف��م��ا ش��اه��ده��ا وال��ك��ل خ��الئ��ق��ه��م ه��ذي
غ��ض��ِب وم��ن ح��ق��ٍد وم��ن ع��ت��وٍّ وم��ن َع��نَ��ٍت وم��ن ل��ْؤٍم م��ن ال��ل��ُه دح��اك��ُم
وال��ك��ذِب ال��م��ي��ِن ب��غ��ي��ر ن��ط��ق��ت��م ف��م��ا ع��ن��دُك��ُم ال��ط��اغ��وت م��ع��ه��ُد ك��أن��م��ا
وال��ن��ش��ِب ال��ب��ي��ض��اء ال��ف��ض��ِة س��وى خ��لٌّ وال ال��ن��ض��اِر غ��ي��ُر ل��ك��م ص��دي��ٌق ف��ال
ل��م��ن��ت��ك��ِب ع��وٌن وال ح��ن��وٌّ وال ذم��ٌم وال ع��ه��ٌد وال وف��اءٌ وال
ل��م��رت��ق��ِب ب��ش��ٌر وال ل��دي��ك��م أن��ٌس ف��ال ال��وج��وه ت��ع��ب��ي��س غ��ي��ر ت��ح��س��ن��وا ل��م
وال��س��ل��ِب ب��ال��ن��ه��ِب ل��ك��م ت��ع��وَد ح��ت��ى ُق��ِص��دت إن ل��ل��غ��وِث ي��ًدا ت��م��دُّوا ول��م
ب��ال��رط��ِب ال��ش��وك ك��ازدراء ب��ه��م ت��زروا ف��ال ال��ط��ب��اع ذي ت��ه��وى ال��ع��رُب م��ا ه��ي��ه��ات
ال��ح��ط��ِب ح��م��ال��ة ب��ن��ي ي��ا ت��ذك��ٌر ل��ك��م ع��نَّ ل��ل��ُع��رِب ك��ل��م��ا ت��أدب��وا
ق��ط��ِب إل��ى ق��ط��ٍب م��ن ال��م��ن��اط��ِق ك��ل ف��ت��ح��وا وق��د ال��دن��ي��ا م��ل��ك��وا ق��د ال��ع��رب
ال��س��ح��ِب ع��ل��ى ي��ع��دو ف��خ��ره��م وأرس��ل��وا وس��ط��وا وارت��ق��وا وس��ادوا ت��ع��ال��وا وق��د
ت��غ��ِب ف��ل��م غ��اب��وا وإذا ب��ي��ن��ك��م م��ا ش��اه��دًة ب��ال��ف��وز آث��اره��م وه��اك
ال��َح��رِب ف��ي ال��ن��اِس ودف��ِع ال��ح��روِب غ��ي��ر ن��ح��س��ب��ه��ا ب��األرض ف��ض��ائ��ل��ك��م ف��م��ا
ل��ل��ذن��ِب ال��غ��رُب وه��مَّ ال��م��داِر راِس إل��ى ه��مَّ ال��ش��رق إنَّ ال��ل��ُه ت��ب��ارَك
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وقال:

يُ��ِج��ْب أو غ��ي��رِك ي��دُع ل��م ع��اش��ٍق م��ن يَ��ِج��ْب وذا ت��ح��بُّ ذي وق��ل��ٌب ن��ف��ٌس
وأرت��ق��ْب ال��غ��راِم أف��ق ف��ي أرع��اُه ال��م��دى ط��ول ال��ذي ال��ح��س��ن ك��وك��ب ي��ا
ي��ع��ت��ج��ْب م��ن��ُه وال��ب��در ال��ض��ح��ى ش��م��س أن��وارِه م��ن ت��غ��ار ع��ل��ي��ِك ح��س��ٌن
م��ن��ت��ص��ْب ه��و م��ه��ج��ت��ي ه��ي��اك��ل ف��ع��ل��ى ال��ه��وى ص��ن��م ال��دُّم��ى م��ن أن��ت ك��ن��ت إن
ال��م��ح��ت��ج��ْب ب��ذاك ق��س��ًم��ا ال��ج��وى ق��دس ف��ي ل��دي��ِك ال��س��ج��ود ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ع��ذٌب
ي��غ��ْب ل��م َظ��رٍف ب��ب��رِق ال��س��م��اءِ ب��رِق ع��ل��ى ي��س��ط��و ت��ب��س��ٌم ال��ح��دي��ِث ف��ي ل��ِك
وأض��ط��رْب ال��ش��ج��ون أروي إذ ي��ف��ت��رُّ ال��ذي ال��ث��غ��ر ل��ذل��ك ال��ف��داءُ روح��ي
رط��ْب درٌّ وذا ف��ذي ال��ن��ظ��ي��ر راع��ى ف��ق��د ك��ل��م��ي م��ن اف��ت��رَّ م��ا إذا ث��غ��ٌر
ال��ع��ذْب ال��ع��ط��ر ف��ت��س��رق ال��ص��ب��اح ع��ن��د ال��ص��ب��ا ت��ف��ت��ح��ُه ال��روض ف��ي ج��ن��ب��ذٌ أو
ال��ك��ذْب ص��دق��ُت ل��واله��نَّ ك��ن��ت م��ا ب��أع��ي��ٍن ال��ع��ق��ول س��اح��رَة أف��دي��ك
غ��ل��ْب م��م��ن أن��ا وم��ا غ��ارات��ه��نَّ ال��ه��وى ج��ي��ِش م��ن أغ��رَن ع��ل��يَّ م��ق��ٌل
ت��ن��ق��ل��ْب أن أب��ت م��م��ل��ك��ًة وم��ل��ك��ن غ��ل��ب��ًة ق��ل��ب��ي ح��ص��ون اف��ت��ت��ح��ن ح��ت��ى
س��ِل��ْب ول��و ي��خ��وُن وال ال��ذم��ام ي��رع��ى ث��اب��ٌت ال��ص��ب��اب��ِة ع��ه��د ع��ل��ى ق��ل��ٌب
ي��ن��ت��س��ْب إل��ي��ه��ا م��ن وي��ع��ظ��ُم ي��ع��ل��و م��زي��ة ال��وف��اءَ ج��ع��ل وال��ذي ال
ش��ج��ْب ق��د اإله��ان��ة إل��ى ال��َخ��ئُ��ون وك��ذا ث��وى ق��د ال��ك��رام��ة ع��ل��ى ال��وف��يَّ إنَّ
ي��ك��ت��ئ��ْب! إذ وأق��لَّ��ه��م ال��ف��ت��ى! ف��رِح ف��ي وال��واق��ي��ن ال��واف��ي��ن أك��ث��َر م��ا
ي��ج��ت��ن��ْب ل��ك راح��ٌم أو ي��ج��ت��دى ال ش��ام��ٌت ��ا إمَّ ب��ل��واك ف��ي ال��ن��اس
ن��ك��ْب م��ن ن��ك��ب��َة ت��زي��د ك��ال��ش��ام��ت��ي��ن ح��زازٌة ال��م��ت��وج��ع��ي��ن ول��رح��م��ِة
م��ق��ت��رْب ه��و م��ن ف��ي��ِه وي��س��ك��ت ع��ن��ُه ب��اع��ٌد ه��و م��ن ي��ض��جُّ ال��م��ص��اِب وع��ل��ى
ي��ج��ْب وذا األق��رب��ون وال��ص��ام��ت��ون األس��ى ع��ن األب��ع��دون ف��ال��ص��ارخ��ون
ان��ت��ح��ْب ال وع��ي��دُه أت��مَّ وإذا ال��ردى ت��وع��دن��ي إذا ال��ن��ح��ي��ب أَن��ح��و

الجامع الكالم

َل��ه��ِب أب��ا ي��ا ف��َؤادي ت��ص��ل��ي ك��ف��اك ل��ل��ش��ن��ِب: ال��ل��ث��م ع��ن��َد ل��ل��خ��دِّ أق��وُل
ك��ث��ِب ع��ن ص��اَد ك��ث��ي��ٍب غ��ص��َن أف��دي��َك َم��ي��ًال: ص��ادن��ي ��ا ل��مَّ ل��ل��ق��دِّ وق��ل��ُت

41



الحسناء مرآة

ب��ال��َح��بَ��ِب ض��ح��اُك ي��ا درُّك ل��ل��ه ل��ُه: ق��ل��ُت ال��ث��غ��ُر ذاك ت��ض��اح��ك وم��ذ
م��ك��ت��س��ِب! غ��ي��ر ب��ن��وٍر ال��ش��م��وَس ي��زري ق��م��ٌر وج��ه��ه��ا رداٍح ب��ح��بِّ ل��ي م��ن
ري��ِب ع��ن ج��لَّ ق��ل��ٍب ض��م��ن م��ن��ازٌل ول��ُه ج��وه��ٍر م��ن ف��ل��ٍك ف��ي ي��دوُر
��َل��ِب؟ ال��سَّ ق��ي��م��ُة م��ا ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا ع��ق��ل��ي س��ل��ب��ت ال��ت��ي ت��دري ه��ل ش��ع��رَي ل��ي��َت ي��ا
م��ن��غ��ل��ِب؟ غ��ي��ُر ص��ب��ٌر ال��خ��ط��ب ع��ل��ى ل��ُه غ��َل��ب��ت ال��ذي أن ع��ل��م��ت ت��رى وه��ل
وال��ُح��ج��ِب ال��خ��در رغ��َم ال��ق��ل��ب ع��ل��ى يُ��ج��ل��ى م��ش��ه��ُده��ا ال��خ��در ح��ج��اب ف��ي م��ق��ص��ورٌة
ي��ص��ِب ول��م س��ه��ًم��ا ف��وَّق��ت ف��م��ا َرنَ��ْت إذا األس��وَد ت��رم��ي ع��ي��ن��ه��ا وغ��ادٌة
ال��ه��رِب ط��ال��َب ب��ص��دري ف��ض��جَّ ق��ل��ب��ي ف��ي ال��م��ح��بَّ��ِة س��ح��َر ن��ف��ث��ت ل��واح��ٌظ
ع��ذِب ط��يِّ��ٍب ب��س��ح��ٍر ش��ع��ري ف��ج��اء رائ��ق��ًة ال��ش��ع��ِر م��ع��ان��ي ��ن��ت��ن��ي ول��قَّ
ال��رُّتَ��ِب إل��ى أه��ف��و وال ب��ال��ث��راءِ ل��ي ط��م��ٌع ف��ال ق��دري س��م��ا ق��د ي��ك��ن ف��إن
ال��ل��ق��ِب رف��ع��ة ��ا م��س��ت��ح��قٍّ أك��ن ل��م إن ل��ق��ٌب ال��ورى ف��ي ق��دري ي��رف��ُع ه��ي��ه��ات
ال��ح��س��ِب ف��خ��رُة ف��ح��س��ب��ي ن��ظ��ي��ري م��وت��ي ب��ش��ٍر م��ن ال��م��م��ن��وح ول��ل��ش��رِف م��ال��ي
واألدِب ب��ال��ع��ل��م ف��اخ��ًرا ي��ك��ن ل��م إن وال��رت��ِب ب��ال��م��ال ام��رٌؤ ي��ف��خ��رنَّ ال
ال��ح��ق��ِب م��دى يُ��م��ح��ى ال ال��ف��ض��ل ذي وذك��ُر ص��اح��ب��ِه ذك��ُر ويُ��م��َح��ى يُ��ف��ن��ى ف��ال��م��ال
ال��نَّ��َش��ِب ف��ي غ��اص ق��د ول��و زلَّ يُ��خ��لُّ َف��َم��ْن ال��ك��م��ال إال ال��ف��ت��ى ي��ُج��لُّ وال
��ُه��ِب ال��شُّ ع��ل��ى ت��زه��و ب��ال��س��ن��ا وح��ل��ي��ٌة ي��خ��ل��ق��ُه ال��ت��رداُد أب��ى ل��ب��اٌس ه��ذا
ب��ال��ذه��ِب ت��اَه م��ن ال ال��ن��اَس أع��م��الُ��ُه ن��ف��ع��ت م��ن ال��ن��اس خ��ي��َر أَنَّ ت��رى أم��ا
غ��ب��ي ك��ال��س��ب��اِخ ع��ق��ي��ٍم غ��ن��يٍّ وك��م غ��ن��ى ب��خ��ي��ر ال��دن��ي��ا أت��ى ف��ق��ي��ر ف��ك��م
وال��ُق��ُض��ِب ب��ال��س��م��ر ال ال��ن��اس إخ��وان��ِه ع��ل��ى غ��ار ب��ال��ع��رف م��ن ال��ق��رُم وال��ب��اس��ل
ال��ل��ه��ِب ذي وال��ي��اق��وت ال��م��اس ح��ج��ارة م��ن أف��ض��َل ال��ف��ح��م��يَّ ال��ح��ج��َر أرى إن��ي
وال��ل��ع��ِب واإلس��راِف ل��ل��ك��ب��ِر وت��ل��ك ك��ل��ه��م ال��ن��اِس ل��ن��ف��ع ق��ام ف��ذاك
ك��ال��ك��ذِب ي��ح��م��ر أن ه��ي��ه��ات وال��ص��دُق ل��ي ي��ش��ه��ُد ال��ق��ن��ع وربُّ ص��دق��ُت ن��ع��م
نَ��َص��ِب ب��ال ي��ح��ي��ا ال��ذي ال��غ��ن��يُّ َوْه��َو راش��ُده��ا ال��ن��ف��س ن��ف��ي��ُس ال��ق��ن��وَع إنَّ
نَ��ب��ي وع��ل��م س��ل��ط��ان م��ل��َك ح��وى ول��و وم��ف��ت��ق��ٌر م��غ��روٌر ال��م��ط��ام��ِع وذا
س��غ��ِب ع��ل��ى ي��م��س��ي ال��دُّن��ا والب��ت��الع ل��غ��ٍب ع��ل��ى دوًم��ا ال��غ��ن��ى ِل��ِوْرِد ي��غ��دو
ال��ح��ط��ِب م��ن ت��ل��ق��ى م��ا ت��ه��ض��ُم ك��ال��ن��ار ش��ب��ًع��ا وال ريٍّ��ا ال��م��دى ي��ذوق وال
أرِب إل��ى ي��ص��ب��و أرٌب ان��ق��ض��ى إذا أب��ًدا آرابُ��ُه ت��ن��ق��ض��ي ال وال��م��رءُ
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ص��ب��ي ح��ل��َم ب��األش��ي��اءِ ت��ح��ل��ُم ك��ال��ش��ي��خ راق��دٌة ال��ج��ث��م��ان م��ض��ج��ع ف��ي وال��ن��ف��ُس
أب��ي وح��قِّ أََال ع��ج��ٌب ال��م��ال ه��ذا ع��ج��ٌب ال��م��ال ه��ذا أب��ي وح��قِّ أَال
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وقال:

م��ت��ى؟ إل��ى ف��ه��ج��ري ص��ْل ت��ل��ف��ت��ن��ا غ��زاًال ي��ا
ت��ف��ت��ت��ا وف��َؤادي ال��ج��ف��ا ب��ذا ص��ب��ري ع��ي��ل
ت��ش��ت��ت��ا واص��ط��ب��اري ه��ج��رت��ن��ي ل��م��ا ذب��ُت
ف��ت��ى ي��ا ل��م��ح��ي��اك َص��بَ��ْت َك��م ��بِّ ال��صَّ أَْع��يُ��ُن
أت��ى ق��د ال��ح��س��ِن ذو ق��ل��ت: ب��ارٌق الح ك��ل��م��ا
م��ن��ب��ت��ا ص��ار ق��م��ري ي��ا ال��ف��َؤاد ل��ه��واك
ف��ت��ى ال��ف��ت��ى ول��ش��ي��ب ال��ن��ه��ى س��ب��ى ل��ح��ٌظ ل��ك
ت��ل��ف��ت��ا غ��زاًال ي��ا ال��ع��ن��ا ذا ال��ص��بَّ ف��ارح��ِم

سقال: أنطون الخواجا يمدح وقال

ح��لَّ��ْت ال��ل��ي��ل ل��ب��ن��ِد ب��أن��وار ح��ل��ت ال��ح��ي ب��روِج ف��ي ش��م��وس
ج��ل��ْت األوه��ام ع��ن م��م��ن��ع��ٌة خ��دوٌر ل��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��ي خ��رائ��د
ُط��لَّ��ْت ال��ح��ب أه��ل دم��اءُ ب��ه��ن م��ه��ن��داٍت ال��ل��ح��اظ م��ن س��ل��ل��ن
ذلَّ��ْت ال��ط��ع��ن ل��ه��ذا ن��ف��ٍس ف��ك��م ق��دوٍد م��ن ال��ذواب��ل وه��زَّي��َن
ت��س��لَّ��ْت وم��ا ال��ق��ل��وُب ان��َس��َل��ِت ب��ه��ا ن��اًرا أض��رم��ن ق��د ال��وج��ن��اِت ع��ل��ى
وع��ل��ْت وه��ت ال��ن��ف��وُس ب��ِه ي��ك��وَن ح��ت��ى ال��غ��ي��د ح��بُّ ي��ص��حُّ ول��ي��س
ك��ل��ْت ال��ت��ع��ذي��ب م��ن ب��أج��ف��ان ف��ؤادي ت��ل��ف��ْت ب��غ��ادٍة ك��ل��ف��ُت
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ت��ج��ل��ْت ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ف��ط��ل��ع��ت��ه��ا وب��دًرا غ��ص��نً��ا وت��ن��ث��ن��ي ت��ل��وح
ول��ْت ح��ي��ن ذوائ��ب م��ن ول��ي��ًال ج��ب��ي��ن م��ن ص��ب��ًح��ا ف��رأي��ت أت��ت
ت��ول��ْت م��ن��ي ال��ن��ه��ى وع��ل��ى ه��ًوى ب��روح��ي ف��ت��ك��ت ج��م��ال��ه��ا ج��ن��ود
اس��ت��ح��لَّ��ْت ف��ق��د ب��ال��ج��ف��ا وم��وت��ي ف��ح��رَّم��ت��ُه ب��ال��وص��ال ح��ي��ات��ي
وق��لَّ��ْت ن��ق��ص��ت ال��ل��ق��ا وأي��ام وزادت ك��ث��رت ال��ن��وى ف��أع��وام
اض��م��ح��لَّ��ْت ح��ت��ى ت��ج��ل��دي رس��وم ي��م��ح��و زال م��ا م��دام��ع��ي وق��ط��ر
ت��خ��لَّ��ْت ع��ن��ي م��ن س��ل��وان أب��ت ن��ف��س��ي إن ع��ذل��ي خ��لِّ ع��ذول��ي
ت��ح��لَّ��ْت ��اٍل س��قَّ اب��ن م��دح ف��ف��ي م��ن��ي ال��ص��ب��ِر ن��ح��ور َع��ط��َل��ْت إذا
ب��لَّ��ْت ال��ل��ط��ِف ب��م��اءِ م��ط��ارف��ه��ا ص��اف��ي��اٍت ص��ف��اٍت ي��ح��وي ف��تً��ى
ح��لَّ��ت اإلن��س ك��ئ��وس ب��ش��اش��ت��ُه ل��ب��ي��ٌب ف��ط��ٌن ع��ال��ٌم ح��زوٌم
س��لَّ��ْت وال��ج��ه��ل ال��خ��ط��ا ُع��ن��ق ع��ل��ى ال��م��واض��ي م��ث��ل أق��الم��ُه غ��دت
وزلَّ��ْت ح��ادْت م��ا األق��دام ع��ل��ى ث��ب��اتً��ا ح��ازت ل��ه وأق��داٌم
ح��لَّ��ْت ف��ي��ِه ال��ب��الغ��ة أن ت��رى ش��ع��ًرا ق��ال إن ب��ارٌع ف��ص��ي��ٌح
اس��ت��دلَّ��ْت ق��د ال��غ��ام��ض��اُت إل��ي��ِه ع��ل��ٍم ب��ك��ل أح��اط وأس��ت��اذٌ
وظ��ل��ْت ب��م��غ��ن��اه م��ح��ي��رًة وب��ات��ت ُح��ِص��رت ق��د األل��ح��ان ب��ِه
وأَج��ل��ْت ع��ن��ا ال��ردى ل��ي��ل م��ح��ت ت��ج��ل��ت إذا م��ن��ُه ال��ِب��ش��ر ش��م��وس
ف��ل��ْت األك��دار ت��رى أن��ام��ل��ُه ي��وًم��ا األوت��ار ع��ل��ى ن��ق��رت إذا
ت��م��ل��ْت ق��د ب��ق��ل��ب��ي م��ودت��ك��م ال��م��ف��دَّى ال��ِخ��لُّ أي��ه��ا ي��ا أَال
ه��لَّ��ْت ال��ح��س��ن ب��أف��ِق أَه��لَّ��تُ��ه��ا ع��ل��ي��ك��م ال��غ��ي��دا ذي ال��ي��وم زف��ف��ت
وأَع��َل��ْت ل��ك��م ال��وداِد ح��ص��ن بَ��ن��ْت ت��روه��ا ل��ه��ا ال��وداِد ي��د ف��م��دُّوا

وقال:

ال��م��م��اِت ط��ع��م ب��ش��رع��ه��ا ت��ذي��ُق أم��وٌر دم��ي ل��س��ف��ِك ن��ح��وي س��ع��ت
م��اي��س��اِت ق��دوٍد م��ن رم��اٌح م��ْره��ف��اٍت ع��ي��وٍن م��ن س��ي��وٌف
ح��ائ��راِت أض��ح��ت ِب��م��ع��ن��اُه��نَّ ل��ح��اظ��ي ن��ظ��رت ل��ق��د وآي��اٍت
ح��ال��ك��اِت ش��ع��وٍر م��ن ل��ي��اٍل ب��اس��م��اٍت ث��غ��وٍر م��ن ب��روٌق
ال��م��ش��ك��الِت ال��م��ع��ان��ي م��ن ف��ك��ان ال��م��غ��ان��ي ف��ل��ك ف��ي الَح ض��ي��اءٌ
دائ��راِت ك��ئ��وٍس م��ن ش��م��وٌس م��ف��رع��اٍت غ��ص��وٍن م��ن ب��دوٌر
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وقال:

آي��اُت ال��م��ع��ج��ُز ح��س��ن��ُه ق��م��ٍر م��ن ال��وص��َل س��أل��ُت ق��د
إث��ب��اُت ال��ن��ف��يِّ ن��ف��ي إنَّ ل��ُه: ف��ق��ل��ت ال، ال ل��ي: ق��ال

وقال:

زه��رات��ه��ا م��ن ال��ب��ش��ر زه��ر واج��ِن ق��ْم زه��وات��ه��ا تُ��ض��ع ف��ال ال��ري��اض زه��ِت
س��م��ات��ه��ا ب��ح��س��ِن ت��س��م��و س��ن��دٍس م��ن ج��الب��ب��ا ال��رب��ي��ع ي��د ك��س��ت��ُه روٌض
م��ي��الت��ه��ا ف��ي ال��ع��ش��اق ف��ت��ه��ي��ج ال��ص��ب��ا ري��ح م��ن ت��م��ي��ل ال��غ��ص��ون ح��ي��ث
ن��ف��ث��ات��ه��ا ن��دى ت��ه��دي��ِه وال��ري��ح ع��ب��ي��رِه ن��ش��ر ال��ري��ح ي��ه��دي وال��زه��ر
ن��غ��م��ات��ه��ا ع��ل��ى راق��ص��ٌة وال��ق��ض��ب ش��دوه��ا ت��ب��دي األدواِح وب��الب��ل
أوق��ات��ه��ا؟ ف��ي ال��ل��ذاِت وت��ض��ي��ع ال��ك��رى ِس��ن��ة ف��ي تَ��ُغ��طُّ أن��ت ف��إالَم
غ��ف��الت��ه��ا ت��دع ل��م ع��ي��ٍن ن��ف��ع م��ا ب��دا ه��ن��ا ف��ال��ه��ن��اءُ ع��ي��ون��ك ن��ب��ه
ك��م��دات��ه��ا ف��أظ��ه��رت ال��ن��ج��وم ورم��ى ق��وس��ُه أَوت��َر ال��ف��ج��َر رأي��َت ه��الَّ
ن��س��م��ات��ه��ا وط��ي��ب��ت ال��ري��اح َ ص��دأ ف��أح��رق��ت ال��ل��ه��ي��َب أض��رم��ت وال��ش��م��َس
س��ك��ت��ات��ه��ا ع��ل��ى م��ح��اس��ن��ه��ا غ��ن��ت ع��رائ��ٍس م��ث��ل األش��ج��اَر وأع��ادِت
وج��ن��ات��ه��ا ��رت ف��ص��فَّ ال��رق��ي��ِب ع��ي��ن غ��ف��ل��ٍة ف��ي رأت غ��اداٍت م��ث��ل أو
ه��ام��ات��ه��ا ع��ل��ى م��ض��َرَم��ٌة وال��ن��ار م��رق��رٌق ال��غ��ص��ون ُم��ه��ج ف��ي ف��ال��م��اء
ث��م��رات��ه��ا ام��رٍئ ن��ف��س اس��ت��ع��ذب��ت م��ا ال��ض��ح��ى ن��ار ف��ي ال��دوح ع��ذاب ل��وال

وقال:

ب��ال��ل��ح��ظ��اِت! وه��ام ق��ل��ب��ي م��ث��َل ال��غ��ان��ي��اِت ه��وى ع��ان��ى ق��ل��ٍب أيُّ
ال��م��م��اِت ل��ي��وم ال��ه��وى وس��أرع��ى غ��رٍّا ك��ن��ُت م��ذ ال��غ��رام أل��ف��ت ق��د
ال��ح��ي��اِة ط��ي��ُب ك��ي��ف ي��دِر ل��م ي��ه��َو ل��م وم��ن ط��ي��ٌب ل��ل��ح��ي��اة ف��ال��ه��وى
ال��ح��س��راِت س��وى ي��ج��دن��ي ل��م ف��ه��و ع��ذاب��ي! وا ال��ه��وى م��ن ع��ذاب��ي وا
ع��ب��رات��ي ال��دم��ا م��ث��َل وأج��رت ـ��ِب ـْ ال��ُح��ب�� ي��د ال��ه��وان ك��اَس س��ق��ت��ن��ي ق��د
وع��دات��ي ��دي ُح��سَّ ب��ي��ن ح��ائ��ًرا ذل��ي��ًال ف��ص��رت ع��زٍة ذا ك��ن��ت
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واج��ب��ات��ي م��ن ف��ْه��و ال��ح��ب أَدَع ل��م إن��ن��ي ح��ال��ٍة ك��ل وع��ل��ى
ب��ال��ل��ه��ف��اِت واس��ت��ع��ض��ت ه��ب��ًة ق��ل��ب��ي أع��ط��ي��ت ل��ل��غ��راِم أن��ا ه��ا
م��ه��ات��ي ت��روق ل��ي��ت��ه��ا ف��ي��ا ع��ق��ًدا ال��ه��وى ل��ج��ي��د أض��ح��ت ك��ل��م��ات��ي
األوق��اِت م��دى ه��ائ��ًم��ا ال��ه��وى ف��ي غ��ادرت��ن��ي ل��ق��د غ��ادًة ب��أب��ي
ب��ال��ص��ال��ح��اِت وال��ن��ع��ي��م ل��ح��ٌة ص��ا ل��ي ف��ه��ي ب��ح��س��ن��ه��ا وج��ًدا ه��م��ت
ال��ح��رك��اِت ع��ل��ى ال��ه��وى وس��ك��ون ف��ؤادي أذب��َن ل��ه��ا ح��رك��اٌت
ال��م��رآِة ف��ي ال��ش��ع��اِع َج��ل��يَ��اَن تُ��ج��ل��ى ال��م��ح��اس��ن وج��ه��ه��ا وع��ل��ى
ب��ال��م��ش��ك��اِة ذاك ع��ن وت��غ��ن��ي ـ��ه��ا ع��ن��ـ غ��ن��ى ال إن��م��ا ك��ال��ب��دِر ه��ي
ال��ج��ه��اِت ل��ك��لِّ ن��اظ��ًرا ه��ائ��ًم��ا أغ��دو أم��ام��َي ت��ك��ن ل��م ح��ي��ث��م��ا
ال��خ��ل��واِت ف��ي ال��خ��ي��اَل ألن��اج��ي أراه��ا ال إذ اإلن��ف��راَد أط��ل��ب
خ��ط��وات��ي م��ع��ج��ًال م��ل��ت ب��ل��ت��ه��ا ق��ا وإن ال��دروِب إل��ى أج��ري ث��م
ص��ف��ات��ي م��ن غ��دا ال��ح��ي��ا ك��أن أو ع��ل��ي��ه��ا ي��غ��ار ال��ه��وى ف��ك��أن
ب��ال��زف��رات رج��ع��ت دواٍع ـ��َي ـْ ع��ي��ن��ي�� وج��ه��ه��ا ع��ل��ى أوق��ع��ت ف��إذا
ال��ن��ظ��راِت ك��ث��رِة م��ن��ع ع��ل��ى ـ��ن ال��ح��س��ـ ش��دة واف��ق��ت ال��ش��وق ش��دة
آِت ه��و أع��ي��ن��ي م��ن ول��ك��ن ـ��ب��ي ق��ل��ـ إل��ى ي��س��ع��ى ك��ال��دم��اءِ ح��ب��ه��ا
ال��ف��ت��اِة ش��وق ل��ط��ي��ف ي��ج��ل��ى ف��ي��ِه ب��ل��ح��ٍظ إل��يَّ ت��رن��و َدلٍّ ذات
وال��ح��ي��اِة ال��ح��ي��ا ب��ي��ن ح��ي��رى ف��ه��ي ح��ي��اءٌ ل��واه��ا ال��ص��ب��ا ث��ن��اه��ا إن
وال��ش��ت��اِت ال��ل��ق��ا س��وى ع��م��ري ك��لِّ ف��ي أل��ٌم وال ل��ذٌة ل��ي ل��ي��س
وف��ات��ي أل��ق��ى ال��ف��راق وب��ي��وم ح��ي��ات��ي ت��ب��دو ال��ل��ق��اءِ ف��ب��ي��وم
ال��ل��ذاِت س��ائ��ِر ف��وق ل��ذًة أج��ن��ي ال��وص��ِل م��ن ب��ِه ي��وًم��ا ن��ع��َم
ال��ف��ل��واِت ف��ي ك��ال��غ��زال َص��ِع��َدْت خ��ب��اه��ا ق��ف��ر غ��ور م��ن رداًح��ا ي��ا
اآلي��اِت س��ائ��ر دون م��ن��ك��ٍر م��ن م��ال��ه��ا آي��ٌة وال��ل��ِه أن��ِت
ال��غ��اداِت! أج��م��َل ي��ا ل��ض��ع��ي��ٌف ف��إن��ي ال��دالِل ح��ب��َل ت��ط��ي��ل��ي ال
ال��ث��ب��اِت ع��دي��م ال��دم��ى ودُّ ق��ال ق��د م��ن ك��ل ت��خ��ج��ل��ي ال��ودَّ واح��ف��ظ��ي
ب��ال��رش��ف��اِت ال��م��ح��بُّ ف��ي��ح��ي��ا ـ��ر ال��ث��غ��ـ ط��ال م��ن ب��رش��ف��ٍة ل��ي واس��م��ح��ي
ال��ن��ف��س��اِت ب��ذي ت��ح��ي��ي��ن��ن��ي أن��ِت ل��ك��ن ت��ق��ت��ل ال��زف��ي��ِر ن��ف��س��اُت
ال��غ��ف��الِت ع��ل��ى ال��ل��ق��ا ط��ي��َب ن��ق��ِض ف��ق��وم��ي ال��وش��اة أع��ي��ن غ��ف��ل��ت
ال��ف��واِت ق��ب��ل ال��وص��اَل ن��ت��ع��اط��ى أن ال��ه��وى ي��ش��اءُ م��ت��ى ش��ع��ري ل��ي��ت
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الربيع هجوم

ص��دح��ْت ق��د وال��ورق��اء ط��اَب ق��د وال��وق��ُت ن��ف��ح��ْت ال��رُّبَ��ى وأزه��اُر ال��رب��ي��ُع ج��اء
ف��ت��ح��ْت ق��د ال��ص��ف��و وك��ن��وز ال��ن��دى الح ك��م��ا ال��س��ب��اخ ف��ي ك��م��اءٍ غ��اَض وال��ب��رد
ط��رح��ْت ق��د ال��ث��ع��ب��ان ف��م م��ن ك��درٍة ل��ن��ا ال��رب��ي��ع م��ن��ُه وب��دا ال��ش��ت��ا زال
ف��رح��ْت ال��ص��ب��ا وأرواح ال��زوال ع��ل��ى ت��رًح��ا أث��واب��ه��ا خ��زق��ت ق��د وال��س��ح��ب
س��م��ح��ْت إن ال��ن��اس ل��ي��دع��و ال��ن��س��ي��م م��ع رس��ًال أط��ي��اب��ِه م��ن أرس��ل وال��روض
ح��ج��ْت ال��ص��ف��ار وم��وازي��ن ص��اح��ب��ي ي��ا م��وارُدُه ط��اب��ت وق��د ال��زم��ان راق
ط��ف��ح��ت ال��ه��ن��ا ف��ك��اس��ات ال��ص��ب��وَح ت��ب��ِق وال ال��ن��ض��ي��ر ال��روض إل��ى ص��ب��اًح��ا ف��ان��ه��ض
ص��ل��ح��ْت ال��ن��دى ألك��ال��ي��ل ب��أرؤٍس م��ن��اب��ره��ا ف��ي ت��ج��لَّ��ت ال��زه��ور ح��ي��ث
ف��َص��َح��ْت ق��د ال��ن��ع��م��اءِ أل��س��ن وف��وق��ُه ب��ه��ج ل��ُه ع��رٍش ع��ل��ى ق��ام وال��ورد
ان��ف��ت��ح��ْت ق��د ال��زاه��ي ال��ن��رج��س وأع��ي��ن أَْع��ي��ن��ُه ك��ال��وس��ن��اِن ��َض غ��مَّ واآلُس
ف��اص��ط��ل��ح��ْت األغ��ص��ان ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م ج��رى وق��د األراِك ف��وق غ��رَّدت ق��د وال��ط��ي��ُر
ص��ح��ْت ال��ن��ه��اُر ص��اح إذا ح��ت��ى ت��م��ي��ُل وغ��دت ال��ن��دى خ��م��ر رش��ف��ت ق��د وال��ق��ض��ب
��ْت ح��جَّ ق��د ال��غ��رب ن��ح��و ال��ش��م��س ت��رى ح��ت��ى م��ش��ت��غ��ًال ال��ع��ن��ق��ود ب��اب��ن��ة ت��زل وال
م��ل��ح��ْت ق��د ف��ي��ِه ن��ض��اًرا األص��ي��ل ي��د س��ك��ب��ت ق��د األش��ج��ار م��زَدح��م وف��وَق
ات��ش��ح��ْت ب��ال��ح��ي��ا ع��روس خ��دوَد ي��ح��ك��ي غ��دا ح��ي��ث ال��غ��رب��ي األف��ق إل��ى وان��ظ��ر
وض��ح��ْت ح��م��رًة وأب��دى ال��غ��روِب ع��ن��د ب��ِه ال��غ��م��ام ح��اَط إذ ال��ج��وُّ ك��أن��م��ا
ان��س��ف��ح��ْت ق��د ف��ي��ِه وال��دم��ا دخ��ان��ُه ف��ع��ال ال��وغ��ى ث��اَر ب��ِه ف��س��ي��ٌح ق��اٌع
س��ن��ح��ْت إن ال��ل��ذاِت ف��رص��َة ت��ض��ع وال م��ن��ص��رٌم ال��ع��م��َر إن زم��ان��ك ف��ان��ه��ْب
ن��ف��ح��ْت ق��د وب��األط��ب��اِب ال��ن��س��ي��م ف��ي��ه��ا خ��ط��رت م��ا ال��ب��ان ري��اض ع��ن ت��م��ل وال
ذب��ح��ْت ق��د ل��ل��ق��ل��ِب ك��ال��ظ��ب��ا ل��واح��ًظ��ا ل��ن��ا أدرَن ق��د ظ��ب��ي��اٍت م��ن ه��ن��اَك
ش��رح��ْت إن األوص��اف ط��ي��ب��ِة األط��راف ن��اع��م��ِة األع��ط��اف م��ائ��س��ِة ك��ل م��ن
م��رح��ْت ق��د ال��ف��يِّ م��روج ف��ي رب��ارٌب ل��م��ح��ت ق��د ال��ح��ي ب��روج م��ن ك��واك��ٌب
س��رح��ْت م��ا واألك��ب��اِد ال��ج��وان��ح غ��ي��ر وف��ي ال��س��راَح ت��ه��وى ال��ت��ي ال��ظ��ب��اءُ ه��ن
َوَم��َح��ْت ال��ع��ن��ا ل��ي��ل ب��ال��س��ن��ا ج��ل��ت الح��ت ف��إذا ت��ن��خ��س��ْف ل��م ال��ت��ي ال��ب��دوُر ب��ل
ف��ض��ح��ْت ق��د ل��ل��غ��ي��ِد ط��ال��م��ا ب��ق��م��ام��ٍة خ��ط��رت إن ال��خ��ط��يَّ ت��ف��ض��ُح وغ��ادٍة
ك��بَ��َح��ْت ل��م��ن ت��دري ل��و آِه ل��ل��ه��وى ي��ا ف��ت��ك��ب��ح��ن��ي م��ن��ه��ا ال��ج��ف��ا ت��رَك أروُم
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َم��نَ��َح��ْت ال��ع��ن��ا ث��وَب ول��ُه ال��ه��ن��ا ع��ن��ُه م��ن��ع��ت وق��د ق��ل��ب��ي م��ح��ن��ت ف��ب��ال��ج��ف��ا
انْ��َط��َرَح��ْت أق��دام��ه��ا ع��ل��ى ب��ي ��ًع��ا ت��ش��فُّ ف��ك��م ال��ج��م��ي��َل أول��ت��ن��ي غ��دائ��ُر ل��ه��ا
َج��َرَح��ْت إن ال��ن��ج��الءِ ال��ُم��َق��ل ع��ل��ى َع��ت��ٌب وال ج��رْح��َن ق��د ل��ق��ل��ب��ي ال��ع��ي��وَن إنَّ
رب��ح��ْت ق��د ال��ح��بِّ وت��ج��اُر ال��ه��وى س��وق ف��ي ال��م��ذل��َة واب��ت��ع��ُت ال��م��ع��زَة ب��ع��ُت
ن��َض��ح��ْت ق��د ال��ورد ب��م��ي��اِه ووج��ن��ٌة درًرا ح��وى ث��غ��ٌر ل��ه��ا م��ه��اًة أف��دي
س��ج��ْت ق��د ال��ح��س��ن ع��ي��ون ف��ي وأع��ي��ن��ي ل��ه��ٍب ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ث��وى ت��ج��لَّ��ت إذا
ط��م��ح��ْت م��ا ق��طُّ ع��ي��ٍن غ��ي��ر ل��ي أب��ق��ي��ِت ف��م��ا ال��ن��ف��اُر ه��ذا م��ا ال��دَّلِّ رب��َة ي��ا
ف��س��ح��ْت ال��ه��وى ف��ي ص��ب��ري وس��اح��ة رأس��ي ع��ل��ى ف��ه��و ت��ه��وي��ن ب��م��ا ع��ل��يَّ ج��وري
اف��ت��ض��ح��ْت ب��ِك روح��ي س��وى ذن��ب��ي ول��ي��س م��ع��ذرٌة ف��ل��ل��ع��ش��اق ذن��ٌب ك��ان إن
ن��ج��ح��ْت وال م��س��اع��ي��ِه أص��اب��ت ف��ال َح��س��ًدا ب��ي��ن��ن��ا م��ا س��ع��ى ل��واٍش بُ��ع��ًدا
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وقال:

ك��ال��غ��ي��ِث ف��ائ��ًض��ا دم��ع��ي وت��رك��َن ب��م��ه��ج��ت��ي ف��ت��ك��َن ق��د ك��واع��َب أف��دي
ال��ل��ي��ِث ق��ل��َب ب��ال��ل��ف��ت��اِت وي��ص��دَن ال��ص��ب��ا أرواَح ب��ال��خ��ط��رات ي��ف��ض��ح��َن

وقال:

ل��ب��ث��ا ال��ه��وى ع��ل��ى ب��ص��بٍّ رف��ًق��ا ن��ك��ث��ا ل��ق��د ال��ه��وى ب��ع��ه��د م��ن ي��ا
ع��ب��ث��ا ب��ي ال��غ��راَم ف��إن واح��نُ��ْن ج��ل��دي وه��ى ق��د ال��ه��ج��َر ذل��ك دْع
ح��ن��ث��ا ق��د ب��ال��ي��م��ي��ن ل��م��ن ع��ه��ٌد ف��ال ال��ي��م��ي��ن ح��رم��ة ح��اف��ًظ��ا ك��ن
ح��دث��ا ال��ذي ف��م��ا ذن��ٍب ب��غ��ي��ر أس��ف��ي وا ب��ال��ص��دوِد ق��ت��ل��ت��ن��ى
ورث��ا ق��د ال��س��ه��اَد وط��رف��ي ت��ف��َدى ل��ي ه��ج��ُرك ال��رق��اد ط��ي��َب أم��ات
ج��ث��ا ال��ري��اض ف��ي ال��غ��ص��ُن ل��ق��دِّك وم��ن ب��ال��ل��ح��اِظ ال��ظ��ب��َي رم��ى م��ن ي��ا
ل��رث��ى ل��وع��ت��ي ال��ص��خ��ُر ع��اي��َن ل��و ك��ل��ٌف ف��إن��ن��ي ل��ي راث��ي��ا ك��ن
م��ك��ث��ا ب��ي وال��غ��راُم أرع��وي ه��ل ل��ي ن��ص��ح��ك أَودُّ ال ع��اذل��ي ي��ا
خ��ب��ث��ا م��ا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ي��ط��ي��ُب وك��م ال��ع��ذاُب ال��ه��وى ف��ي ل��ي ط��اب ق��د
بَ��َح��ث��ا م��ن ك��لُّ األم��َر ي��درُك ال ب��ي ي��ف��ت��ُك ال��ج��م��اُل ك��ي��ف أدِر ل��م
ل��ب��ث��ا ف��ال��ه��دى ب��ال��ح��سِّ وال��ب��ع��ُض ن��درك��ه��ا األم��وِر ب��ع��ض ب��ال��ع��ق��ل
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ًطا: مسمِّ وقال

ك��وارث��ا ال��ع��اذالِت ع��ل��يَّ وأرى ع��اب��ث��ا أراُه ب��ي ف��ح��بُّ��ك م��ه��ًال
وارث��ا م��ن��ي ل��ل��روح وأظ��نُّ��ُه م��ودَّت��ي اب��ن ع��ن ت��ب��رئ��ت��ي ف��أروُم
ح��ان��ث��ا األل��يَّ��ِة ب��ع��َد غ��دا م��ن ي��ا ال��ه��وى ف��ي ب��ع��ه��دك أل��وى ال��ذي ذا م��ن
ن��اك��ث��ا ال��م��ح��بَّ��ة ع��ن ان��ث��ن��ي��َت ح��ت��ى ج��م��ي��ل��ُه ال��م��ح��بُّ ي��س��دي��ك زال م��ا
ع��ائ��ث��ا غ��درك م��ث��َل ش��ي��ئً��ا م��ن��ه��نَّ أج��د ف��ل��م ال��ح��ادث��اِت ف��ي��ك ج��رَّب��ُت
ح��ادث��ا خ��ل��ون��ا إذا ال��رق��ي��ب م��ث��َل ال��ل��ق��ا ل��دى ي��ع��وُد دم��ع��ي ب��ِه م��ن ي��ا
دام��ث��ا ال��ت��ف��اتً��ا تُ��رى ال��ن��ف��اِر ع��ن��د أن��ه��ا إالَّ اآلرام م��ش��ب��َه ي��ا
ن��اف��ث��ا س��ح��ًرا ع��ي��ن��اك ل��ن��ا َخ��َل��َق��ْت ف��ق��د ص��رع��ى ال��ه��وى ف��ي ن��ُك إن ب��دَع ال
ال��م��اك��ث��ا ال��ج��م��اَل م��ن��ك رأى ي��وًم��ا ه��ازئ��ا ط��ْرف��ي ب��ال��ق��م��ري��ِن راح ق��د
ال��ث��ال��ث��ا بُ��ردت��ي��ك ف��ي رأى ل��م��ا م��ت��ع��ج��بً��ا ال��ورى ف��ي ي��وح��ُد وغ��دا
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الفراق

ب��ه��ودِج؟ ك��ع��وٌب أم ب��ب��رٍج أش��م��ٌس
ال��ش��ج��ي ق��ل��ب��ي ف��ي وه��ي س��ارت ال��ظ��ع��ن ع��ل��ى

دم��ُع��ه��ا ال��خ��دِّ ع��ل��ى ي��ج��ري م��ش��ي��ع��ٌة
ِج م��ض��رَّ ب��درٍّ ي��اق��وٍت ح��س��َن وي��ا

ل��ق��ا ل��ف��رق��ت��ن��ا ه��ل ح��ب��ي��ب��ي ت��ق��ول:
ال��ت��أج��ِج؟ ب��ع��د ال��ن��ي��ران ن��خ��م��ُد وه��ل

ي��ف��ن��ِه ي��ب��َق ف��إن ق��ل��ب��ي خ��ذي ف��ق��ل��ُت:
أرت��ج��ى ف��ال��ط��ي��َف ال��ن��وم وخ��لِّ��ي ن��واِك

ب��ك��ت وق��د ن��ح��وي ال��س��ج��ف خ��الل م��ن رن��ت
أدع��ِج ال��ظ��ب��ي ي��ف��ت��ُن ب��ط��رٍف وداًع��ا

م��ه��ج��ت��ي ودَّع��ت��ن��ي إذ ف��أودع��ت��ه��ا
ل��ل��م��ج��ي ال��ودي��ع��ة ه��ذي اح��ف��ظ��ي وق��ل��ُت:

ب��غ��رٍة س��ب��ت��ن��ي خ��وٍد م��ن ب��ن��ف��س��ي
ال��ت��ب��ل��ِج ع��ن��د ال��ص��ب��ح ب��ي��اَض ت��ح��اك��ي

غ��دت ال��س��ن��ا ض��روُب م��ح��يَّ��اه��ا ب��ش��ك��ل
م��ن��ت��ِج غ��ي��ر ال��ه��وى ف��رِط س��وى ق��ي��اًس��ا

ن��أى ف��ق��د ال��م��ط��يِّ ح��ادي ي��ا روي��َدَك
ت��ج��ي؟ م��ت��ى ل��ي: ق��ل ال��ع��ي��ش ط��ي��ُب ال��ع��ي��س م��ع
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ب��ال��ل��ق��ا ده��رَي ال��ب��ي��ن ض��ي��َق أي��ف��رح
ب��م��ف��رِج ل��ض��ي��ق ده��ٌر م��ا وه��ي��ه��ات

ت��م��وَّج��ت ال��ف��واد ح��وَل ال��ه��وى ب��ح��وُر
ِج ال��ت��م��وُّ ل��ط��ُم ال��ص��ب��ر س��ف��ن ف��غ��رََّق

وق��د ظ��اه��ري ع��ل��ى دم��ع��ي م��ن ال��م��اءُ ط��غ��ى
ال��ت��وه��ِج ذاُت ال��ن��ي��ران ب��اط��ن��ي ف��ن��ت

وط��ال��م��ا ب��ال��غ��رام س��ري أَاك��ت��ُم
ت��ل��ج��ل��ج��ي ال��ك��الم ع��ن��د س��رَُّه ف��ش��ى

ب��ك��رًة ت��ه��ت��ُف األي��ِك ف��وَق وورق��اءَ
ال��غ��م��ل��ِج ل��ت��ل��ك أش��واق��ي ف��ت��ه��ت��اُج

ن��ه��وده��ا ب��ي��ن س��رِت إن ��ب��ا ال��صِّ ن��س��ي��َم
وع��رج ال��ي��اس��م��ي��ن ع��رَف ل��َي خ��ذي

ف��ت��ل��ث��م��ي ال��ل��ث��اَم ذاك ت��رف��ع��ي وإن
ال��ش��ج��ي ق��ل��ب��ي اذك��ري ف��ب��ال��ل��ه ل��م��اه��ا

وقال:

وال��دَّع��ِج ال��ص��ائ��ِب وال��ط��رف وال��زج��ج ب��ال��ح��اج��ب ق��س��ًم��ا
وال��ب��ل��ج ال��ظ��اه��ِر وال��ج��ي��ِد ق��م��ٍر ع��ن ال��س��اف��ر وال��وج��ِه
وال��ض��رِج ال��ن��اض��ر وال��خ��دِّ ُدرٍر ع��ن ال��ب��اس��م وال��ث��غ��ِر
ش��ج��ي ك��لَّ ال��الذِع وال��ص��دغ أَس��ٍل م��ن ال��ب��ارِز وال��ن��ه��د
وال��ف��ل��ِج وال��ري��ق��ِة ـ��ع��ال��ي ال��ـ وال��ردِف ال��ن��اح��ل وال��خ��ص��ر
ال��م��ه��ِج أث��ر إالَّ أب��ق��ت ف��م��ا ال��ح��بِّ ن��اُر أف��ن��ت��ن��ي

وقال:

ال��س��ب��ِج ش��ع��ره��ا ب��داج��ي ي��ل��وُح ب��دًرا ال��ب��ه��ِج وج��ه��ه��ا م��ح��يَّ��ا م��ن ل��ن��ا ج��ل��ت
َع��َوِج��ي! وا ال��ب��اُن: وص��اح ال��ن��س��ي��ُم غ��اَر خ��ط��رت إن األرداِن ع��اط��رُة ه��ي��ف��اءُ
وال��م��ه��ِج األك��ب��اد س��وى ي��ف��ري ول��ي��س ط��ع��ن��ت��ُه ال��رم��ُح ي��ه��اُب ا ق��دٍّ ت��ه��زُّ
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ال��دَّع��ِج ف��ت��ن��َة ي��ا ب��ل ال��س��ح��ر ن��ف��ث��َة ي��ا ج��ًوى: رنَّ وال��ق��ل��ُب رن��ت ��ا ل��مَّ ن��ادي��ُت
َزج��ِج م��ن وال��ق��وُس ك��ح��ٍل م��ن ف��ال��ن��ب��ُل وح��ًش��ى نُ��ًه��ى إالَّ رم��ت م��ا ل��واح��ٌظ
وال��ب��ل��ِج ال��ن��ح��ر األن��وري��ِن ب��م��ط��ل��ع ك��م��د ف��ي ال��ص��ب��ح وت��ب��ق��ي ال��ه��الَل ت��زري
وال��ف��ل��ِج ال��خ��ال األط��ي��ب��ي��ن ذي��ن��ك م��ن ط��ربً��ا وال��ن��دى ط��ي��بً��ا ال��ن��دَّ وت��ورُث
وال��وه��ِج ال��ب��رِد ب��ي��ن ع��ذاب��َي ف��وا وه��ج��ا ال��ح��ش��ا ت��ص��ل��ي ب��رودت��ُه ث��غ��ٌر
ش��ج��ي ح��ب��ه��نَّ ف��ي غ��دا خ��اٍل ف��ك��لُّ م��ح��اس��ن��ه��ا! أب��ه��ى م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك
َح��َرج م��ن ال��م��ن��ح��وِت ع��ل��ى ق��دًم��ا ج��اءَ م��ا ي��م��ث��لُ��ه��ا م��ن��ح��وٌت يُ��ص��نَ��ُع ك��ان ل��و
��ُرِج ال��سُّ م��ن ب��م��ش��ك��اٍة ال��ث��ري��ا وج��ُه أو ي��م��ث��ل ب��ع��رج��وٍن ال��ه��الل ه��ل

موشح: وقال

ال��وه��ِج م��ن أذك��ى م��ا ه��ج��رك وح��س��ب ب��ال��م��ه��ج ع��ي��ن��اك ص��ن��ع��ت م��ا ك��ف��اك
وال��دَّع��ِج ال��غ��ن��ج ب��س��ي��وف وق��ات��ل��ي ال��ب��ه��ِج ال��م��ن��ظ��ِر ب��ب��دي��ع ف��ات��ن��ي ي��ا
َح��َرِج وال إث��ٍم ب��ال ال��ق��ت��ي��ل أن��ا ال��رِه��ِج: ف��ي وه��و ي��ن��ادي ب��ص��بٍّ رف��ق��ا

دور
ال��ق��م��ُر؟ ه��َو ه��ذا أم وج��ه��ك وذاَك وال��زََّه��ُر ال��زُّْه��ُر وج��ن��ت��اَك أم ع��ي��ن��اك
ش��ع��ُر وال��دُّج��ى ج��ب��ي��ٌن ال��ص��ب��اَح أَنَّ ال��س��ح��ُر أش��رَق ح��ت��ى أدِر ل��م وال��ل��ه
َح��َرِج وال إث��ٍم ب��ال ال��ق��ت��ي��ل أن��ا ش��ج��ي: ك��لُّ ق��ال ف��ي��ِه ج��م��الُ��َك ه��ذا

دور
ال��م��ل��ِك غ��ي��ب��ُة ك��ان��ت ش��ه��ودك وم��ن ال��َف��َل��ِك ف��ي األق��م��ار وج��ه��ك ع��ل��ى ��ْت ض��جَّ
أُُف��ِك وف��ي غ��يٍّ ف��ي م��ن��َك ًرا ت��ه��وُّ َح��ل��ِك وف��ي زه��ٍو ف��ي وال��ل��ي��ُل وال��ص��ب��ُح
َح��َرِج وال إث��ٍم ب��ال ال��ق��ت��ي��ُل أن��ا ال��ع��وِج: م��ن م��خ��ج��وًال ن��اداك وال��غ��ص��ُن

املوصل: يف طباعة دار إلنشاء تاريخ وقال:

ال��دج��ى غ��َس��َق م��ح��ت م��ط��ب��ع��ٍة ب��ض��ي��اءِ ال��ح��ج��ا ط��ل��ع��اُت ال��ح��دب��اءِ ع��ل��ى ُط��ب��َع��ْت
ُع��وِّج��ا م��ا وق��وََّم��ْت ال��ع��ل��وم س��بُ��ُل ال��ورى ك��لِّ ل��دى ف��ت��ح��ْت ص��ن��ع��ٌة ه��ي
ال��رج��ا ف��ي��ِه وث��ب��ت��ت ال��م��س��ي��ر ي��رج��و ال��ذي ع��ن ال��ُم��س��ت��ْص��َع��بَ��اِت وأزال��ت
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ال��رج��ا ع��ل��ى ك��ال��ع��ط��اش ال��ح��ق��ائ��ق دوح ع��ل��ى ح��اي��م��ًة األف��ك��اَر وأع��ادِت
م��ت��وَّج��ا ال��ف��خ��اِر ب��إك��ل��ي��ل وغ��دا ال��م��ال ف��ي ال��ط��ب��اع��ة رأُس ع��ال ق��د ه��ا
ُم��ْدَرج��ا ال��غ��وام��ض ُدْرج ف��ي ك��ان ق��د ب��ع��دم��ا وض��وٍح ف��ي ت��ج��لَّ��ى َع��َم��ٌل
ال��ت��ج��ا ل��ل��س��ح��ر أن��ش��اُه ال��ذي زع��م��وا وق��د ق��دًم��ا ع��ج��ي��ب��ٍة ض��رَب خ��ال��وُه
ت��رت��ج��ى وال��س��واح��ُر ال��ع��ج��ائ��ُب تَ��ْغ��َش��ى ال��ورى ف��ي ال��ج��ه��ال��ُة تُ��غ��ش��ى م��ا وب��ق��در
ال��ه��ج��ا أو اإلع��ت��ج��اُب ال��ج��ه��وِل وع��ل��ى ال��ه��دى ط��ل��ُب أو ال��ح��ك��ُم ال��ح��ك��ي��م ف��ع��ل��ى
ع��رج��ا ح��م��اه��ا إل��ى ال��ع��ل��وم رك��ُب إذ ال��ح��دب��اءُ ال��م��وص��ل ف��ل��ت��ن��ع��م��نَّ
أن��ض��ج��ا ن��خ��ٍل ك��غ��ص��ن ال��ع��راِق ع��ل��َم ��َل��ْت ُح��مِّ ول��ك��ن ه��رًم��ا ال ح��دب��اءُ
ال��ه��ج��ا ح��رف ع��ل��ى ل��م��ن��ش��ي��ه��ا م��دًح��ا ط��ب��اع��ٍة داُر ل��ل��ف��ض��ل ب��ه��ا أُن��ش��ي
ال��ح��ج��ا ش��م��ل ج��م��ع��ه��ا ال��م��ط��اب��ِع ف��ض��ُل ف��ق��ْل ن��اءٍ ت��اري��خ��ه��ا ف��ي ف��ال��ت��ي��ُه

١٨٦٥ سنة
وقال:

ال��س��ب��ج ال��ع��ارض درَع ال��خ��دُّ ي��ل��ب��س ل��م
وال��دَّع��ِج ال��غ��ن��ج س��ي��وف ان��ص��الُت ل��وال

ل��ي ال��غ��دائ��ر دي��ج��وُر ق��طُّ ي��رْق ول��م
ال��ب��ل��ِج م��ن أن��وار ت��ش��ع��ش��ُع ل��وال

ب��ن��ف��رت��ِه ق��ل��ب��ي غ��زا غ��زاًال أف��دي
ح��َرِج م��ن ال��ل��ه رع��اُه ع��ل��ي��ِه وم��ا

رن��ا ح��ي��ن ال��ع��ش��اِق م��ه��َج س��ب��ى ظ��ب��ٌي
ال��م��ه��ِج ع��ل��ى ت��س��ط��و دأب��ه��ا ب��أع��ي��ٍن

ل��ُه ال��ق��وام م��م��ش��وق ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و
ال��ب��ه��ِج ال��رون��ق ب��ح��س��ن ت��س��ام��ى وج��ٌه

م��ب��ت��غ��يً��ا ال��خ��ط��يِّ ك��األس��م��ر ي��ه��ت��زُّ
ال��ره��ِج ف��ي ال��ه��ن��ِد ك��ب��ي��ض وي��رن��و ق��ت��ل��ي

س��ح��ًرا ق��ب��ل��ت��ه��ا ك��لَّ��م��ا وج��ن��ٍة ذو
ب��األرِج ال��ص��ب��ح ن��س��م��اُت ت��ع��ط��رت
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أس��ف��ي! وا ال��ل��ح��ظ ب��س��ي��وف ق��ات��ل��ي ي��ا
ب��ال��وه��ِج ال��ش��وق رم��اُه ب��ق��ل��ٍب رف��ًق��ا

ن��ظ��رت وه��ل أع��ض��ائ��ي أش��غ��ل ه��واَك
ش��ج��ي؟ ب��ال��غ��رام ن��ظ��ي��ري ح��بٍّ��ا ع��ي��ن��اَك

ط��ربً��ا ه��زَّن��ي إال ق��دُّك اه��ت��زَّ م��ا
��ُرِج ك��ال��سُّ األن��واِر ب��اث��َق ي��ا إل��ي��ك

س��ب��ٍب ب��ال ع��ن��ي م��ع��رًض��ا أي��ا ع��ط��ًف��ا
ي��ُع��ِج ل��م ل��ل��غ��ي��ر ف��تً��ى ف��ؤاِد ع��ل��ى

ف��ِل��ْم م��ن��ك ل��ل��ح��س��ن ف��ًدى روح��ي ب��ذل��ُت
ك��ال��ل��ج��ِج ال��دم��ع وت��رك��ت ب��دل��ت��ن��ي

ف��َرٌج ال��ق��ض��ا ب��أح��ك��ام ض��ي��ٍق ل��ك��لِّ
م��ن��ف��رِج؟! غ��ي��َر أراُه ل��ض��ي��ق��ي ف��م��ا

ب��ي ال��ص��ب��اب��ة ت��ب��اري��ح أش��ك��و ج��ئ��ُت ك��م
ب��ال��ف��َرِج م��ن��ك أح��ظ��ى َع��لِّ��َي ل��دي��ك

ُظ��ل��ًم��ا ال��ق��ل��ى ف��رط س��وى تُ��ن��ل��ن��ي ف��ل��م
ال��م��ه��ِج ع��ل��ى ج��ان��ي ي��ا ال��ل��ه ف��راق��ِب

ف��ه��ا إل��ي��ك أش��واق��ي ت��ن��ك��ُر ك��ن��َت إن
ح��ج��ج��ي ال��دج��ى ف��ي وس��ه��دي وس��ق��م��ي دم��ع��ي

م��ب��ت��ه��ًج��ا أل��ق��اُه أن ب��وج��ه��ك ع��ه��دي
م��ب��ت��ه��ِج غ��ي��َر أض��ح��ى ال��ي��وَم ل��ُه ف��م��ا

دم��ي أراَق ق��د م��ن ي��ا أس��ل��ونَّ��ك ال
ب��ال��ض��رِج ال��خ��دي��ن زيَّ��ن وم��ن ا ص��دٍّ

ق��د ب��ح��بِّ��َك روٌح ول��ي ال��س��ل��وُّ ك��ي��ف
ال��دع��ِج؟! ف��ت��ن��ُة َدَه��ت��ُه وق��ل��ٌب ذاب��ت

ح��رق م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي م��ا ي��ب��رِّد وه��ل
ال��ف��ل��ِج؟! ذي ال��ث��غ��ر ورش��ف ال��وص��ال س��وى

ي��س��ب��ق��ن��ي رام إن ب��ال��ه��وى ام��رءٍ ك��لُّ
َع��َرِج؟! ذو ال��ج��رداءَ يَ��س��ب��ُق ف��ه��ل يَ��خ��ْب
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م��ش��ى ال��غ��رام ش��وط ع��ل��ى م��م��ن ك��ن��ُت ال
ال��س��م��ِج ال��ع��اذل ل��ن��ص��ح أص��غ��ي ك��ن��ُت إن

س��ًدى ال��م��ح��بِّ ه��ج��َو دَْع ع��ذول��ي ف��ي��ا
ه��ج��ي؟! ب��ال��غ��رام م��ح��بٍّ��ا رأي��َت ف��ه��ل
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وقال:

الح��ا ال��ح��م��ى ب��أُف��ِق ُم��ح��يَّ��اه��ا وب��دُر ف��اح��ا ط��ي��ب��ه��ا ش��ذا خ��ود ف��دى ف��َؤادي
ص��دَّاح��ا ال��ق��ل��ب ب��ل��ب��ُل ع��ل��ي��ِه وع��اد ق��دِّه��ا غ��ص��ُن ف��ان��ث��ن��ى إل��ي��ه��ا ن��ظ��رُت
ف��واح��ا ب��ال��م��س��ك ظ��لَّ ن��ق��ابً��ا ف��أَْرَخ��ْت ج��م��ال��ه��ا ف��ي ش��اخ��ًص��ا رأَت��ن��ي ول��م��ا
أص��ب��اح��ا! ش��م��ت م��ا ق��طُّ وق��ال��ت: ف��ص��دَّت ن��ظ��رًة ج��ب��ي��ن��ِك م��ن ه��ب��ي��ن��ي ف��ق��ل��ُت:
��اح��ا! ت��فَّ ت��َر ل��م ق��طُّ ق��ال��ت: س��ب��ان��ي ال��ذي األح��م��ر ِك خ��دَّ أري��ن��ي ف��ق��ل��ُت:
إف��ض��اح��ا؟! ال��س��ك��ر م��ن ت��خ��ش��ى أم��ا ف��ق��ال��ت: خ��م��رت��ي ف��ه��و ل��ح��َظ��ِك أري��ن��ي ف��ق��ل��ُت:
وأق��داح��ا؟ أق��اًح��ا ت��ن��ظ��ر أل��م ف��ق��ال��ت: ال��س��ن��ا ال��ب��اس��َم ث��غ��رِك أري��ن��ي ف��ق��ل��ُت:
ال��راح��ا؟! ت��ذُِق أل��م ه��ذا أي��ا ف��ق��ال��ت: رش��ف��ٌة؟ رض��اب��ِك م��ن ل��ي وه��ل ف��ق��ل��ُت:
م��ص��ب��اح��ا؟ ت��َر أل��م ق��ال��ت: ن��وُرُه ب��دا ال��ذي ال��زاه��ر ج��ي��َدِك أري��ن��ي ف��ق��ل��ُت:
أرواح��ا؟! ت��ش��اه��ُد ع��ي��ٌن وه��ل ف��ق��ال��ت: ك��رام��ًة م��ن��ِك ال��خ��ص��َر أري��ن��ي ف��ق��ل��ُت:
راح��ا ق��د ذل��ك ب��ع��َد واص��ط��ب��اري م��ش��ت إذا ال��ق��ن��ا ي��ق��دُّ ق��د ب��ق��دٍّ وت��اه��ت
س��اح��ا! ق��د ال��ص��خ��ر م��ن م��اءٍ وك��م ف��ق��ل��ُت: ظ��م��ا؟ ذو ال��ص��خ��ر م��ن يُ��روى وه��ل وق��ال��ت:

املجون: من وقال

ذاب��ِح؟ م��ن ذاك إذ ل��ُه ف��ه��ل أغ��ن��ام��ُه ي��ذب��ُح ج��زَّاُرن��ا
س��ال��ِح أب��ا ن��دع��وُه ون��ح��ن ص��ال��ٍح أب��ا زوًرا ي��دع��ون��ه
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وقال:

ي��ش��حُّ وال��ص��ب��ر ي��زداُد وال��ج��وى ي��س��حُّ وال��دم��ُع ال��ش��وَق ي��رع��ى ب��ات
ي��ص��ح��و ل��ي��س ف��م��ن��ه��ا ال��ع��ي��ِن أع��ي��ُن ع��ن��وًة أس��ك��رت��ُه ق��د م��غ��رٌم
ط��ف��ُح ل��ل��خ��م��ر ب��ه��ا أق��داٍح م��ث��َل ال��ه��وى م��ن��ه��ا ل��ي ي��ط��ف��ُح َح��َدٌق
! ال��م��ل��حُّ وال��وج��ُد ال��ش��وِق خ��ط��راُت ب��ه��ا ج��ف��ن��ي أس��ه��رْت ل��ي��اٍل ك��م
ص��ب��ُح واألش��واِق ال��وج��ِد ِل��َل��يَ��ال��ي وم��ا ال��ش��رق م��ن ال��ص��ب��َح أرق��ُب
ن��ط��ُح ال��ش��م��س ل��ق��رِن أض��ح��ى دون��ه م��غ��ل��ٌق ب��اٌب ل��ل��ش��رق ف��ال��دُّج��ى
س��ب��ح ل��ل��ن��ج��م ب��ِه ب��ح��ًرا ف��أرت ال��س��م��ا ق��اَع أغ��م��رت ُظ��لُ��م��اٌت
ل��م��ُح م��ن��ه��ن ل��ي ل��ي��س ن��ج��وٍم ع��ن أل��م��ح��ُه ب��دا ن��ج��ٌم وإذا
ت��م��ح��و ال��ده��ِر وص��روف ف��ؤادي ف��ي ال��ل��ق��ا آي��اِت ي��ك��ت��ب وال��رج��ا
رب��ُح؟! ال��خ��س��ِر ع��ق��ي��ب ه��ل زم��ان��ي ي��ا ش��م��ل��ن��ا خ��س��رن��ا أح��ب��ائ��ي ي��ا
ي��ص��حُّ س��ال ك��لَّ��م��ا دم��ٍع ذرِف س��وى ش��غ��ٌل ال��ن��وى ف��ي ل��ع��ي��ن��ي م��ا
م��س��ُح ت��ب��ك��ي��ِه ل��م��ا ل��ي��س م��ه��ج��ٍة إل��ى ف��ي��رت��د ال��دم��َع أم��س��ُح
ص��رُح ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ه��م أح��ب��اٍب ب��ع��َد األس��ى ج��ي��ش ه��اج��م��ه��ا م��ه��ج��ٌة
ت��ل��ح��و ال��ب��ي��ن ف��ي ن��ق��ٌم ص��ادم��ت��ن��ي وق��د ال��ق��رب ِن��َع��ُم ص��ارم��ت��ن��ي

التهديد

واألت��راح��ا ال��ب��ل��ب��اَل ف��أه��اج��ِت ص��ب��اح��ا األراِك ب��الب��ل��ُة ص��دح��ت
ن��واح��ا ال��ح��م��ام وط��ارح��ُت ن��ف��س��ي ف��ت��أَوه��ت ال��ص��ب��ا ري��ُح وت��ن��ف��س��ت
ج��راح��ا ال��ف��َؤاد ف��أث��خ��ن��ِت م��ه��ًال ال��ب��ك��ا؟ ل��َم ال��خ��ض��اِب ذاَت ي��ا ب��ال��ل��ِه
ط��ف��اح��ا ال��غ��رام ك��اس��اِت وش��رب��ُت ال��ح��ش��ا م��س��ل��وَب ف��رح��ُت ال��ج��م��اَل ش��م��ُت
ف��أب��اح��ا ال��ض��ن��ا ج��س��دي ك��س��ا ح��ت��ى وص��ب��اب��ت��ي ح��رق��ت��ي أك��ت��ُم زل��ُت م��ا
وب��ط��اح��ا! ه��وى م��ن ج��ب��اًال أط��وي ه��اي��ًم��ا غ��ادرت��ن��ي ��ن م��مَّ ل��ل��ه
ن��ج��اح��ا ال��ع��ذول ع��ي��ُن ص��ادف��ْت ال وع��واذٍر ع��واذٍل ب��ي��ن أخ��ت��اُل
ك��ف��اح��ا ال��ف��ؤاِد ع��ل��ى أث��اَر ل��م��ا ال��ه��وى ف��ي ث��ع��ال��ة م��ن أَْرَوَغ وغ��دوُت
ص��ف��اح��ا ال��ع��ي��وُن غ��دِت وق��د ي��ب��دو إذ ال��ح��س��ن ب��ق��ل��ب��ي ي��ف��ت��ك ل��م ك��ي��ف أََو
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إل��ح��اح��ا ال��ج��ف��ا ب��ذا أل��ف��ت ف��ل��م ص��اب��ًرا ف��ؤادي ي��ا ع��ه��دت��ك إن��ي
م��ص��ب��اح��ا ال��ل��ق��ا أم��ُل ي��ك��ْن ل��م ل��و ال��ن��وى ل��ي��ل ف��ي ض��ل��ل��ت ك��ن��َت ش��كَّ ال
��اح��ا ال��نُّ��صَّ ج��ف��ا ق��د م��ن ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ال��ج��ف��ا؟ ح��ت��اَم ال��ق��م��ري��ن أش��ق��ي��ق��َة
ج��ن��اح��ا؟ ت��ري��ن ب��ال��ح��س��ن��ى ي��ه��واِك َم��ْن ع��ام��ل��ِت إذا ه��ل — ف��دي��ت��ِك — أت��رى
م��ب��اح��ا ذاك ك��ان إن ف��ت��ل��ف��ت��ي ك��ال��ظ��ب��ا ال��ت��ف��اٍت س��وى م��ن��ِك أرُج ل��م
وارت��اح��ا ال��ه��وى تَ��َرَك ل��ي��ت��ُه ي��ا ع��ذاب��ُه ط��ال ج��واِك ب��ن��ار ق��ل��ب��ي
س��الح��ا ال��س��ل��وِّ ش��رع م��ن أُع��ط��ي��ُت ل��و ب��ال��ق��ت��ل ال��ه��وى ع��ام��ل��ُت ول��ك��ن��ُت
م��رت��اح��ا ي��ك��ن ل��م ل��غ��ي��ِرك ب��ف��تً��ى ��ِق��ي ت��رفَّ ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن ربَّ��ة ي��ا
ق��راح��ا! ال��ح��ي��اة م��اءَ ل��ن��ا ت��ه��دي ك��م ف��ه��ي ال��م��ب��اس��م ت��ل��ك ف��دى روح��ي
وف��اح��ا ال��ج��م��اِل ورُد ب��ري��اض��ه��ا زه��ا ف��ك��م ال��خ��دوَد ت��ل��ك وب��م��ه��ج��ت��ي
س��راح��ا أردت ل��م��ا ال��ف��َؤاِد ف��ي ل��ِك ال��ذي ال��ح��بِّ ح��ق��ي��ق��َة ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و
م��زاح��ا ال��غ��راَم ذيَّ��اَك ل��ظ��ن��ن��ِت م��غ��رٌم ب��ِك ال��ذي َم��ن ع��رف��ِت ل��و أَْو
م��ل��ت��اح��ا ب��ذل��ٍة إل��ي��ِك وغ��دا ب��ال��ح��ج��ا ال��م��ع��زَة رب��َح ام��رءٌ إن��ي
الح��ا ج��م��اٍل م��ن ك��م ال��دُّم��ى ف��ع��ل��ى ص��ب��ا ق��د ل��ح��س��ن��ِك ال ل��خ��ي��م��ِك ق��ل��ب��ي
م��ف��ت��اح��ا غ��دا ق��د ف��ص��ب��ري دون��ي ال��رض��ا أب��واَب ب��ال��س��خ��ِط ت��ق��ف��ل��ي إن
رب��اح��ا ال��س��ل��وَّ َح��ِس��َب ف��تً��ى أَن��ي ف��اع��ل��م��ي ح��بَّ��ِك أس��ُل ل��م إذا ه��ذا
ف��الح��ا ال��رج��وُع ك��ان ول��و أب��ًدا ل��ل��ه��وى أرج��ع ف��ل��س��ُت س��ل��وُت وإذا
ن��وَّاح��ا ن��ادًم��ا وأرِج��ُع أم��ٍر ف��ي س��رُت أُك إْن ع��ل��يَّ ال��َم��ع��ي��ِب وم��ن
وم��الح��ا ك��واع��بً��ا ي��ع��ش��ق��نَّ ال م��ن ف��ن��ع��َم ب��ال��ق��ل��وب ي��ف��س��ُد وال��ع��ش��ُق
ص��الح��ا ال��ف��س��اِد ب��ع��َد ب��ذا ت��ل��ق��ى ع��س��ى ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ح��س��ن��اءِ س��ال��ي ك��ن
ج��ن��اح��ا ال��س��ل��وَّ وُخ��ِذ س��ط��واِت��ه م��ن ف��ف��رَّ ال��ه��واِن ع��ي��ُن ال��ه��وى إن
راح��ا ال��م��ذل��ة وادي ف��ي ال��ع��زِّ ذو ب��ِه ف��ك��م ال��غ��راَم ال��ل��ُه ق��ات��َل ي��ا
س��اح��ا ق��د م��دم��ٍع م��ن وك��م ش��غ��ًف��ا ال��ل��ظ��ى إل��ى ج��ن��ح��َن ق��د ج��وان��ُح ول��ك��م
األش��ب��اح��ا ن��رى أت��ى ال��ش��ع��اُع ح��ي��ث وم��ن ُه��ًدى ف��ش��م��ت ب��دا ال��س��ل��وِّ ن��وُر
م��راح��ا ح��م��اك ف��ي ل��ن��ف��س��ي واج��ع��ل دائ��ٌم ف��ع��ف��وك ب��ي��دي خ��ذْ ربِّ ي��ا
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وقال:

يُ��ف��َس��ُخ ال ل��ك��ن��ُه ع��اذل��ي ي��ا ب��رزُخ غ��رام��ي م��ن وب��ي��ن��َك ب��ي��ن��ي
ت��ن��ف��ُخ؟! ع��ذل��ك ب��ن��ار أن��َت ف��إالَم أع��ي��ن��ي م��ن ال��ه��وى س��ي��َل ت��رى أََوم��ا
أت��وب��ُخ وال أب��ًدا أرع��وي ال أرع��وي ال ف��إن��ن��ي ع��ذل��َت م��ه��م��ا
ت��ص��رُخ ع��ذل��ك أب��واُق وب��م��س��م��ع��ي م��ه��ج��ت��ي ف��ي ط��ب��ول��ُه ي��دقُّ ع��ش��ٌق
ت��ت��ض��م��ُخ ب��ِه وغ��دت دم��ي س��ف��ك��ت ع��ط��ب��ول��ٍة ه��وى ف��ي وش��أن��ي دع��ن��ي
ي��ف��س��ُخ ل��ذل��ك ذا وص��ب��ٌح ش��ف��ٌق ل��وت إذ ووج��ل��ى أول��ت إذا خ��ْج��َل��ى
ي��ل��ط��ُخ ط��رف��َي وذاَك ال��ح��ي��اءِ ذه��ُب وذا أن��ُظ��ُرُه ال��ح��س��ن لُ��َج��يْ��ُن ه��ذا
وت��ش��م��ُخ ال��ش��م��وِل ع��ل��ى ت��ن��ي��ُف راح��ت ب��ش��م��ائ��ٍل ال��ن��ه��ى أس��ك��رت ه��ي��ف��اءُ
وت��بْ��ذُخ ال��س��م��اءِ ق��م��ر ع��ل��ى ت��س��م��و ب��ط��ل��ع��ٍة ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وَب وس��ب��ت
أُخ ل��ه��ا وذاك ذا خ��اٌل أَنَّ م��َع وم��س��ك��ُه ال��غ��زال ت��زري رع��ب��وب��ٌة
ي��ش��رُخ وف��ي��ه��ا ل��ه��ا ي��ذلُّ ص��بٍّ ع��ل��ى س��ك��رى ال��ح��ي��ا م��ن وه��ي وت��دلُّ
ُخ ي��ف��رِّ ل��ي��س األوج��اع س��وى ط��ي��ٌر ال��ه��وى َرخ��ُم ق��ل��ب��ُه ت��وكَّ��َن ص��بٌّ
ي��رس��ُخ ه��واُه وف��ي ي��ح��بُّ ��ْن ع��مَّ ي��ن��ث��ن��ي ال ال��ذي ال��ك��ل��ُف ذل��ك أن��ا
أف��ش��ُخ ال ال��ه��وى َل��ع��ب وف��ي ع��ه��دي ن��َوى أو ق��رٍب ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى أرع��ى
ف��رس��ُخ ع��ه��ودي ي��ف��س��خ ول��م ع��ن��ه��م ب��خ��اط��ري ي��م��ي��ل م��ي��ٌل ف��ال ب��اٍق
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املحب سعادة

ع��ن��دي غ��دت واألم��ان��ي ده��ري راَق وق��د س��ع��دي س��ن��ا والَح إق��ب��ال��ي ن��وُر ب��دا
ع��ه��دي ب��ه��م ال��ذي��ن أح��ب��ائ��ي أل��ي��َف وك��ي��ده��م ال��وش��اة رغ��ِم ع��ل��ى وع��دت
ج��ن��دي م��ن ه��و ال��ه��وى ي��رع��ى ف��تً��ى وك��لُّ وربُّ��ُه ال��غ��رام س��ل��ط��ان ُه��َو أن��ا
ك��ب��دي ف��ي ي��ض��رب ال��ح��بِّ وط��ب��ُل وس��رُت ال��ه��وى راي��َة ال��ورى ك��ل ع��ل��ى ن��ش��رُت
ال��م��ج��ِد ح��ل��ل ت��ك��ت��س��ي ح��س��ٍن ع��رائ��س ل��ي ت��زفُّ ال��غ��ان��ي��اِت ف��أل��ق��ى أم��ي��ُل
ج��ه��دي م��ن��ت��ه��ى غ��دا ق��د إل��ي��ه��ا ف��ت��اٍة س��وى أرى ل��س��ُت وال��ل��ه ول��ك��نَّ��ن��ي
ال��ف��رِد ل��م��ن��ظ��ره��ا ش��ب��ًه��ا م��ق��ل��ت��ي رأت ف��م��ا غ��ي��ره��ا إل��ى أص��ب��و أن وه��ي��ه��ات
ال��رن��ِد أط��ي��ُب أذي��ال��ه��ا م��ن َع ت��ض��وَّ ف��راط��ٍق ت��ح��َت ت��خ��ت��اُل أق��ب��ل��ت إذا
ال��ش��ه��ِد م��ن أح��ل��ى ال��خ��وِد دالَل وإنَّ دالل��ه��ا ب��خ��دِر ل��ك��ْن م��ح��ج��ب��ٌة
ب��ال��ورِد ت��ع��طَّ��ر ق��د ب��خ��دٍّ وت��ع��ط��و ال��ن��ق��ا ف��ي ك��ال��غ��ص��ن ال��ت��ي��ِه ب��خ��م��ر ت��م��ي��ُل
ال��ه��ن��دي ك��ال��ص��ارم ب��ال��ل��ح��ظ رن��ت م��ا إذا ال��ف��ن��ا ع��ل��ى ب��ق��ل��ب��ي ي��ف��ض��ي ال��ه��وى ي��ك��اد
ال��وج��ِد ��ة ق��مَّ إل��ى رغ��ًم��ا ف��ت��ج��ذب��ن��ي ال��ه��وى س��ل��س��ل��ة األل��ح��اظ م��ن ت��م��دُّ
وال��س��ه��ِد ال��ص��ب��اب��ِة ن��ح��َو ال��ف��ت��ى ت��ق��وُد س��الس��ٌل إالَّ ال��ح��س��ن��اءِ أع��ي��ُن وم��ا
ك��ال��وْرِد ال��ق��ل��ِب ف��ي األش��واِق ج��م��رَة أرى ف��إن��ن��ي ك��ف��وا ال��ع��ذَّاُل أي��ه��ا ف��ي��ا
ب��ال��ق��دِّ ه��ام م��ن ك��لَّ ع��ذرت��م ل��ك��ن��ت��م ح��ش��اش��ت��ي ف��ي ال��ذي ب��ع��ض ذق��ت��ُم ف��ل��و
ال��ل��ح��ِد ع��ل��ى ال��ث��اك��الت أن��ي��َن ت��ئ��نُّ ألص��ب��ح��ت ال��ج��ب��ال ف��ي ب��ي م��ا ك��ان ول��و
ك��ال��ب��رِد ال��خ��الئ��ق ف��وق ال��دُّج��ى وس��ت��ُر ش��ه��ب��ه��ا راع��ي��ُت ل��ي��الءَ ل��ي��ل��ٍة ف��ك��م
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ال��رش��ِد ذوي دأُْب ال��ح��بَّ إن ! ال��ح��بِّ م��ن خ��ال��يً��ا ك��ان إن اإلن��س��ان ل��ذة وم��ا
ال��ق��ص��ِد ج��وه��ر ت��ك��س��ب��وا ح��ت��ى ن��اس أي��ا ال��ن��ه��ى ُدَرر ال��ه��وى ب��أس��واِق ف��ب��ي��ع��وا
ال��خ��ل��ِد أع��ي��ُن رأت م��ا إالَّ ي��َر ف��ل��م ق��ل��ب��ُه ل��ل��ع��ش��ق يُ��ع��ِط ل��م م��ن وي��َح وي��ا
ال��س��ع��ِد ُص��َوَر م��رآِت��ه ف��ي ف��ع��ان��ي��ُت ت��أم��ل��ي ك��لَّ أع��ط��ي��ُت ل��ل��ه��وى أن��ا
دع��ِد إل��ى س��ع��اَد م��ن غ��رام��ي وش��اع ص��ب��اب��ت��ي ال��زم��ان وج��ِه ع��ل��ى رس��م��ت
ال��ب��ع��ِد ف��ي ي��ض��ع��ُف ل��ي��َس إذ ي��خ��ال��ف��ُه ب��ي��ن��م��ا ال��ص��واع��ق ص��وت ح��ك��ى ف��ص��ي��ٌت
ح��دِّي ع��ل��ى ب��ل م��ث��ل��ُه م��س��ًخ��ا ص��رت وم��ا ك��ه��رم��ٍس ح��م��ل��ت ق��ل��ب��ي ف��ي ول��ل��ش��م��ِس

يني: أفندي جرجي األديب الشاب إىل

الخلوص وفاءُ

ب��ال��ص��دِّ ذاب ال��ل��ق��ا ل��وال ع��اش��ٍق ح��م��ى وع��ِد ب��ال ف��زارت ح��ن��ت م��ن ال��ل��ه ح��م��ى
وال��ن��ه��ِد ال��ت��رائ��ب ب��ي��ن ف��أن��ش��دت��ُه س��ُرورُه م��ن��ي ال��ق��ل��ب أط��ار ل��ق��اءٌ
خ��دي ع��ل��ى خ��ط��اه��ا ك��ان��ت ل��و ت��م��ن��ي��ُت وال��ٍه ح��ل��ف��ة ال��ع��ذريِّ وال��ه��وى أم��ا
ال��ع��ق��ِد ع��ن ال��م��ن��اط بُ��ْع��َد ق��رط��ه��ا ش��ك��ا ك��م��ا ت��ب��اع��َده��ا ق��ل��ب��ي ش��ك��ا م��ه��اٌة
ق��نْ��ِد وع��ن ج��م��اٍن ع��ن ع��ق��ي��ًق��ا وش��ق��ت س��ح��اب��ًة ب��اٍن ب��در ع��ن ن��ض��ت ول��م��ا
وج��ِد ع��ل��ى َوْج��ًدا ال��ص��بِّ ب��ق��ل��ب ف��أورى ال��ح��ي��ا ب��ِه ت��وارى ق��د ب��ك��ح��ي��ٍل رن��ت
وال��ورِد ال��ط��ل��ع س��ك��ر م��ن م��ن��ب��ذًَة م��دام��ًة األق��اِح ك��اس م��ن س��ق��ت��ن��ي
وال��َج��دِّ ال��ج��دِّ ف��اخ��ر ي��ن��ي اب��ن ح��دي��ُث ك��أن��ُه ب��ن��ط��ٍق س��م��ع��ي ش��ن��ف��ت وق��د
ال��م��ج��ِد ُرب��ى ف��ي دوح��ًة س��ي��غ��دو وغ��ص��ٌن ق��الم��ًة ب��در ك��لَّ س��ي��ب��ق��ى ه��الٌل
ج��ه��ِد أخ��ي ك��ش��ي��ٍخ ال��دن��ي��ا درى ك��ب��ي��ٌر ف��ع��ق��ل��ُه ص��غ��ي��ٌر س��ٌن ض��رَُّه وم��ا
ال��ورد إل��ى ال��ف��ؤاِد ظ��م��آن س��ع��َي س��ع��ى وال��ح��ج��ا ال��ع��ل��م إل��ى ن��ج��ٍب م��ن ال��ل��ه ل��َك
ع��ن��دي ح��س��ن��ت ب��اك��ورًة ال��وف��ا ألن��س��ى أك��ن ول��م ف��ل��ح��َت م��م��ا ف��أت��ح��ف��ت��ن��ي
ال��وِد خ��ال��ص ع��ل��ى دلَّ��ت ف��ق��د وذوًق��ا ق��ي��م��ًة وال��ش��ه��د ك��ال��در وح��ل��ْت غ��ل��ْت
ال��ن��ِد م��ن أزك��ى ف��األص��ُل ع��ج��ٌب؛ وال ث��م��راتُ��ه ذك��ْت ق��د ف��رًع��ا ف��دي��ت��ك
س��ع��ِد ب��ال وال��ح��س��وُد س��ع��ي��ٌد، ف��أن��َت تُ��بَ��ْل ول��م ال��ح��س��وِد ك��ي��ِد م��ن أُع��ي��ذَك
ال��ش��ه��ِد م��ج��ت��ن��ى ف��ي ال��ن��ح��ل ك��دَح ال��ع��م��ر م��دى ك��ادًح��ا وال��ف��ض��ل ال��ع��ل��م اج��ت��ن��اءِ ف��ي ف��ك��ْن
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ح��دِّ ب��ال اف��ت��ق��اٍر ف��ي أض��ح��ى ل��م��ث��ل��ك ال��ذي ال��وط��َن واخ��دم واج��ه��ْد واْس��َع وق��م

منُه: أتتُه رسالٍة عن جوابًا ل دالَّ جربائيل الخواجة صديقِه إىل بها بعث وقد وقال

ش��واه��ُد وال��دراري ال��غ��وادي ل��ه��نَّ س��واه��ُد س��اف��ح��اٌت ص��بٍّ م��ح��اج��ُر
ح��ائ��ُد ه��و م��ا ال��ج��وزاءُ ح��ادِت ول��و ال��وال ُس��بُ��ل ف��ي ال��س��ي��ر ره��ي��ُن وق��ل��ٌب
راق��ُد وال��ش��م��ل ال��ش��م��ِل، ع��ي��َن ت��راق��ُب وع��ي��نُ��ه��ا تُ��ص��َل��ى ال��ب��رح��اءِ ع��ل��ى وروٌح
ال��ف��راق��ُد دون��ه��نَّ ف��ك��ان��ت س��م��وَن ص��ب��اب��ٍة س��م��اءِ ف��ي ن��ف��ٍس ل��ب��ان��اُت
أج��اه��ُد ال��ن��ج��وم ن��ي��ل ف��ي ك��أَن��َي َع��َل��ْت وق��د األم��ان��ي ن��ي��ل ف��ي أج��اه��ُد
واج��ُد أَن��َي ك��ي��ف ع��ج��ب��ت��م ووج��دي ت��ش��وُّق��ي ع��ل��م��ت��م ل��و ق��ل��ب��ي أح��بَّ��ة
ي��س��اع��ُد ال��م��س��يءَ ل��ي��َت ب��إب��ع��ادك��م، األس��ى أب��و وه��و ال��ده��ُر إل��يَّ أس��اءَ
وأك��اب��ُد ال��ردى أوص��اَب أك��اب��ُر ل��ُه ش��ن��ش��ن��ٌة وال��ع��ذر وغ��ادرن��ي
ج��الم��ُد وه��ي األق��دار إل��ي وأش��ك��و ص��وام��ٌت ص��مٌّ وه��ي ال��ل��ي��ال��ي أُن��ادي
ش��وارُد خ��ط��وٌب إلس��ق��اط��ي ف��ث��ارْت ال��ض��ن��ا ع��ل��ى م��ل��ًك��ا ال��ص��ب��ر ع��رَش ت��ب��وَّأُت
أُع��ان��ُد ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ص��ب��ِر وإنِّ��َي ف��ع��ال��ِه ب��ق��ب��ح ده��ري ي��ع��ان��ُدن��ي
تُ��ط��ارُد وال��ري��اُح ت��اه��ت ال��ب��ح��ر ع��ل��ى س��ف��ي��ن��ٍة غ��ي��ر دن��ي��اُه ف��ي ال��م��رءُ وم��ا
وج��ام��ُد ح��يٌّ ك��ال��ط��ي��ِف ب��ه��ا ي��م��رُّ ن��ائ��ٍم غ��ف��وة األرض ف��ي ال��ف��ت��ى ح��ي��اة
ف��اس��ُد؟ وال��ك��لُّ األش��ب��اِح، م��ع ت��ض��جُّ ال��ك��رى ف��ي ح��ت��اَم ال��ح��ل��م اب��ن ي��ا روي��دَك
ق��ائ��ُد ل��ك ال��س��ه��ى أن ول��و ض��ل��ل��َت، ق��ائ��ًدا ل��ك ال��ن��ه��ى ن��ج��ُم ي��ك��ن ل��م إذا
وس��اع��ُد س��ي��ٌف ف��ال��ص��ب��ُر ف��ت��ك��ه��ا؛ ع��ل��ى ص��ب��ُرُه دن��ي��اُه ح��رب ف��ي ال��ف��ت��ى س��الُح
م��ب��اِع��ُد ال��ب��الءِ ف��ي ف��ك��ٌل م��ع��ي��نً��ا، ال��ب��ال ف��ي ال��ش��ج��اع��ة غ��ي��َر أج��د ل��م أن��ا
واف��ُد ك��ال��داءِ ف��ال��ط��بُّ ه��م��ي، س��وى ل��ع��ل��ت��ي دواءَ ال ه��م��وٍم ع��ل��ي��ُل
ع��ائ��ُد ال��ض��رِّ س��وى م��ن��ه��م ل��ي ع��اد وم��ا وم��ع��ش��ري وأه��ل��ي أح��ب��اب��ي ج��ف��ان��َي
األب��اع��ُد — ف��رح��ت��اُه وا — وق��ارب��ن��ي أق��ارب��ي — ح��س��رت��اُه وا — وب��اع��دن��ي
م��ع��اه��ُد األن��اِم ب��ي��ن ل��ي ي��ب��َق ول��م وم��ع��ه��دي دي��اري ف��ي غ��ري��بً��ا وص��رُت
م��ع��اض��ُد خ��لٌّ ل��ل��م��رءِ ال��ش��ق��ا ف��إن ش��ق��وت��ي م��رِّ س��وى ل��ي ي��ح��ل��و ع��اد ف��م��ا
ج��اح��ُد! ه��و ك��م اإلن��س��ان؛ ي��ُد ف��ت��بَّ��ت ال��خ��ن��ا س��وى يُ��رج��ى اإلن��س��ان م��ن وم��اذا
ق��اص��ُد ف��ل��ل��ف��خ��ر ي��وًم��ا ج��اءَُه وإن آدٍم اب��ُن ق��طُّ ال��م��ع��روَف ع��رَف ف��م��ا
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وارُد ال��ع��ج��ز م��ن ف��ع��ٌل ف��ذا أب��ت��ُه ف��إْن ال��ردى ص��ن��ُع ال��ح��وب��اءِ ُخ��لُ��ق وم��ن
ش��دائ��ُد ب��ي وم��ا ف��ل��ًك��ا أََغ��ْل ل��م أن��ا ع��رم��رٍم: ل��ب��ح��ٍر ق��ال��ت وس��اق��ي��ٍة
األس��اوُد؟! ش��ّره��نَّ ع��ن ارت��ج��ع��ت أو زئ��ي��ره��ا ع��ن ال��ش��رى أُْس��ُد ه��ج��ع��ت م��ت��ى
ال��م��ع��ان��ُد ال��زم��اُن إالَّ ي��ط��بِّ��ُع��ه��ا ف��ال ان��ط��ب��ع��ت أخ��الق��ه��ا ع��ل��ى ط��ب��اٌع
م��ت��ب��اع��ُد ال��ورى ش��رِّ ع��ن ف��ذل��ك َس��ِم��يَّ��ُه أَمَّ م��ن ال��خ��ل��ِق ه��ذا وأف��ض��ُل
ح��ام��ُد ل��ي��َس إذ ال��ذمِّ ب��س��ه��م َرم��وُه ف��ض��ي��ل��ٍة ربُّ ال��ن��اس ب��ي��َن ق��اَم إذا
وح��اس��ُد ون��ك��ٌس، ع��ق��ٍل، ب��ال غ��ي��وٌر ث��الث��ٌة ال��ف��ض��ي��ل أع��داءَ أنَّ ع��ل��ى
ش��اه��ُد وال��س��ف��ُر وال��ع��ص��ي��ان ال��ط��غ��ي ب��ن��و ف��ك��لُّ��ه��م س��وءًا ال��ن��اس ب��ك��لِّ أظ��نُّ
ش��ارُد وه��و آالِئ��ه ع��ل��ى ش��ه��دَن ف��ع��الُ��ُه ف��ي��م��ن ال��ظ��نِّ س��وءَ ول��ك��نَّ
رواق��ُد؟ ال��ي��ق��ي��ن ف��رش ع��ل��ى ظ��ن��ون��ي ب��ِه أٌخ إالَّ ُل دالَّ ي��ا أن��ت ف��ه��ل
م��واف��ُد؟ م��واٍف وال��ن��ع��م��ى ال��ب��ْؤس ع��ل��ى م��ص��ادق ص��دوٌق إالَّ ل��ي أن��ت وه��ل
ق��ائ��ُد ال��م��ك��ارم ج��ي��ِش ع��ل��ى ف��أن��ت ت��ق��ت��دي ن��ج��ُب ي��ا األي��اَم ب��َك ف��ل��ي��َت
م��اج��ُد! ه��و ك��م ال��ش��ه��ُم، ال��ج��ن��اُن ف��ن��ع��م ال��وف��ا ع��ل��ى إالَّ ال��ج��أُش م��ن��ك ج��اَش وم��ا
ال��خ��رائ��ُد ت��خ��رُّ م��ع��ن��اه��ا َل��َك��ْع��ب��ِة ك��اع��ٌب ف��ك��رك أب��ك��ار م��ن أت��ت��ن��َي
س��واج��ُد ف��ال��ق��ل��وُب ت��دان��ت ��ا وإِمَّ س��واج��ٌم ف��ال��ع��ي��وُن ت��ن��اءَت م��ا إذا
ق��الئ��ُد ال��ب��ي��اِن ح��س��ن وم��ن ع��ق��وٌد، ون��ك��ت��ٍة م��ع��نً��ى ك��ل م��ن ل��ه��ا ف��ت��اٌة
خ��ام��ُد «ه��اروت» م��ن��ُه ح��الٌل وس��ح��ٌر ي��روي ف��ص��اح��ًة « «ال��ك��ن��ديِّ ع��ن ب��ي��اٌن
ف��رائ��ُد وه��ي األل��ف��اِظ ُدَرُر ب��ه��ا ��دت ت��ن��ضَّ ال��ن��ض��اِر ك��أس��الِك م��ع��اٍن
ال��ن��واه��ُد ال��غ��ان��ي��اُت إل��ي��ه��ا وت��ه��ف��و ط��ي��ب��ه��ا ل��ط��ِف م��ن ال��روض ن��س��ي��ُم ت��غ��اُر
ع��ائ��ُد ل��ي ي��ع��ْد ل��م إذ ُع��ْدت��ن��ي ف��ق��د ع��ه��دُه ت��ن��اس��ي��َت ه��الَّ ال��ص��ب��ا ع��ش��ي��َر
ح��اق��ُد! وذل��ك ع��ل��ٌج، ش��ام��ِت ف��ذا م��خ��ل��ٌص غ��ي��رك ال��ع��وَّاِد م��ن ل��ي وَم��ْن
واق��ُد ال��ض��غ��ي��ن��ِة ج��م��ُر ق��ل��وب��ه��م وف��ي أف��واه��ه��م ري��ُح ق��ل��ب��ي يُ��ط��يِّ��ُب
ال��ن��ش��ائ��ُد ف��ي��ِه ت��ع��ت��زُّ م��ن ف��م��ث��لُ��ك ن��ش��ائ��دي ال��ذم��اِم راع��ي ي��ا ب��م��ث��ل��ك
«ُع��ط��ارُد» ذك��اك ع��ال��ي ل��دى وُح��طَّ م��ه��ي��ًع��ا أرب��ي��َت «ب��رج��ي��َس» ع��ل��ى ف��أن��َت
وت��ال��ُد ط��ري��ٌف ت��وق��ي��ٍع خ��ي��ر ع��ل��ى ب��اق��يً��ا زال م��ا ال��ك��لُّ ق��ب��ض��ت��ي��َك وف��ي
ال��ع��وائ��ُد ل��ق��اك ت��خ��ش��ى ف��تً��ى ف��ُع��ْدَت وال��ح��ج��ا وال��ع��زِم ال��ع��زِّ ث��ي��اَب ل��ب��س��َت
وال��م��وائ��ُد ال��ه��دى ح��ي��ُث خ��ٍو ض��ل��ي��ٌل م��ق��ريً��ا م��ن��ك ال��ذك��ا ن��ار إل��ى وي��ع��ش��و
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واح��ُد ف��إن��ك أه��ًال، ل��ه��ا س��واك ت��ج��ْد ف��ل��م ف��ي��ك اآلداُب ��َع��ِت ت��ج��مَّ
س��واه��ُد؟ ف��ي��ك ال��ص��ح��ب ع��ي��وَن ف��إنَّ ال��ح��م��ى إل��ى ت��أُوب ال��ن��ائ��ي أي��ه��ا م��ت��ى
زائ��ُد؟ ه��و م��ا ال��ن��ق��ص��اِن أخ��ا أل��ي��َس ام��ت��الِئ��ه ب��ع��َد ال��ب��ع��ِد ك��ي��ُل زاَد وق��د

وقال:

ي��ت��زرَُّد م��دم��ع��ي خ��دودي وف��وَق ��ُد ت��ت��وقَّ ال��ج��وى ن��ي��راُن ب��ق��ل��ب��ي
ُد ت��ت��ج��دَّ ال��ض��ن��ا وأث��واُب ، ي��ج��دُّ أض��ل��ع��ي ب��ي��ن م��ا وال��ش��وق ال��دُّج��ى أب��ي��ُت
يُ��رع��ُد! ال��ص��ب��اب��ِة ص��وُت ب��ِه ف��َؤاٌد ول��ي أع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��وُم ي��ق��رُّ وك��ي��ف
ُم��َع��وَُّد ال��ح��س��اِن ح��بِّ ع��ل��ى وك��لٌّ ع��ادت��ي وال��ح��بُّ ال��م��ف��ت��وُن ال��م��غ��رُم أن��ا
ي��زب��ُد ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ال��ج��وى وب��ح��ُر ش��راع��ُه ي��م��دُّ ف��وق��ي ال��ه��وى س��ح��اُب
أع��رب��ُد س��ك��ًرا ال��س��ك��راِن م��ن ف��رح��ُت ب��ل��ح��ظ��ه��ا ث��م��ل��ُت م��ن أُف��دي ب��روح��ي
ي��س��ج��ُد األوِج ف��ي ك��ال��ع��ب��ِد ل��ه��ا ألض��ح��ى وج��ه��ه��ا ال��ب��دُر رأى ل��و خ��ْدِر غ��زال��ُة
ي��ش��ه��ُد ق��ام خ��دِّه��ا ف��ي دم��ي ف��ل��وُن ب��ه��ا ق��ت��ل��ت��ي أن��ك��رْت إن ��م��ٌة، م��ن��عَّ
م��ف��س��ُد ق��ي��ل م��ث��ل��م��ا ع��ذوٍل وك��لُّ م��ول��ٌع ق��ل��ب��ي ح��ي��ث ع��ذول��ي ي��ل��حُّ

البني شكوى

ال��ب��ع��ِد زم��ُن ي��ن��ق��ض��ي ه��الَّ «ه��ن��َد»: س��ل��وا
وال��ودِّ؟ ال��ع��ه��د ح��رم��َة ت��راع��ي وه��الَّ

ل��م��غ��رٍم رق��ي ب��ال��ل��ه ل��ه��ا: وق��ول��وا
وال��ص��دِّ ب��ال��ت��دلُّ��ل ح��ش��اُه أذب��ِت

وال��ه��وى ال��ص��ب��اب��ة ي��رع��ى ال��دج��ى ي��ب��ي��ُت
وال��س��ه��ِد ق ال��ت��ش��وُّ ذي��ل ف��ي وي��رف��ُل

ب��ب��ال��ه��ا أم��رُّ ي��وًم��ا أن��ن��ي ع��س��ى
ال��ق��ص��ِد غ��اي��ة ذا إنَّ ل��ح��ال��ي، ف��ت��رث��ى

وغ��ادرت ع��م��ًدا ال��ب��ي��ن ب��س��ه��م رم��ت��ن��ي
خ��دي ع��ل��ى ك��ال��ع��ه��اِد ت��ج��ري دم��وع��ي
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ال��ه��وى َرَس��َم ط��رُف��ه��ا م��ن��ي ال��ق��ل��ب ع��ل��ى
ال��ح��ِد ذل��ك م��ن ال��رس��ُم ه��ذا ق��ل��ُب، ف��ي��ا

ف��أع��رض��ت م��ن��ه��ا ال��ث��غ��ر ارت��ش��اَف س��أَل��ُت
ل��ل��َورِد ف��ال��ِورُد ال��خ��دي��ن س��ل وق��ال��ت:

ق��ذًى ب��أع��ي��ن��ه��ا أخ��الق��ي م��ح��اس��ُن
يُ��ردي ص��م��ٌم آذان��ه��ا ف��ي وذك��ري

ن��ع��وم��ًة «ال��دم��ْق��ِس» م��ث��ل بَ��َدٌن ل��ه��ا
��ْل��ِد ال��صَّ ك��ال��ح��ج��ر ال��ق��ل��ب م��ن��ه��ا ول��ك��نَّ

ك��لَّ��م��ا ق��ل��ب��َي ي��ج��رح��َن ل��واح��ُظ��ه��ا
ال��ح��ِد ك��ال��ص��ارم وال��ل��ح��ُظ ي��غ��ازل��ن��ن��ي،

وص��ع��دٍة ب��س��ي��ٍف ك��ان��ت ق��ت��ل��ت��ي ف��م��ا
وال��ق��ِد ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ب��ت��ل��ك ول��ك��ن

م��ذ ال��ج��م��اِل ط��ي��ُر ال��ق��دِّ ذاك غ��ص��ن ع��ل��ى
ب��ال��وج��ِد ي��رق��ُص ال��ق��ل��ُب ع��اد ت��رن��َم

ل��ط��اف��ًة ال��ن��س��ي��َم ت��زري ش��م��ائ��ل��ه��ا
ال��م��ل��ِد ال��ق��ض��ِب ع��ل��ى ت��اه��ت وق��ام��ت��ه��ا

أض��ع��ت��ه��ا ق��د ح��ب��ه��ا ف��ي َك��ِب��ٌد ول��ي
وال��ع��ق��ِد ال��ت��رائ��ِب ب��ي��ن م��ا ل��ع��م��ري

ل��ي: ي��ق��وُل خ��اًال ال��خ��دِّ ف��وق أرت��ن��ي
ال��ن��ِد ش��رُف ال��ل��ظ��ى ن��ار ف��ف��ي ��ل ت��أَمَّ

وإن��ن��ي ه��زًال ال��ه��ج��ران ت��ط��ارح��ن��ي
ب��ال��ج��دِّ ال��ه��زَل م��زج��ه��ا م��ن ح��ذٍر ع��ل��ى

غ��دت ال��ت��ي ال��ث��ن��اي��ا ب��ه��ات��ي��ك س��ب��ت��ن��ي
ال��ف��رِد ال��ج��وه��ر ك��ي��ف��يّ��َة ل��ي ت��وض��ُح

ف��ال��س��ن��ا تَ��بْ��ُد أو ، ف��ال��درُّ ت��ب��ت��س��ْم ف��إن
ف��ال��ه��ن��دي ت��رُن أو ف��ال��ظ��ب��ُي، ت��ل��ت��ف��ت وإن

ون��رج��ٍس وب��اٍن ب��رم��اٍن ت��ت��ي��ُه
وال��نَّ��ه��ِد ال��م��ه��ف��ه��ف وال��ق��دِّ ال��ط��رف م��ن

70



الدال قافية

ح��ش��اش��ت��ي ك��ن��اس ف��ي ي��غ��ازي غ��زاٌل
األس��ِد ُم��ه��ٌج ب��ه��ا تُ��دم��ى م��ق��ل��ٌة ل��ُه

وق��س��وٍة دالٍل ذي م��ن ح��س��ن��ُه، ف��ي��ا
ال��ص��دِّ م��ن أط��ي��ق ال م��ا ��ل��ن��ي ي��ح��مِّ

ي��زورن��ي وع��ٍد غ��ي��ر م��ن ت��رى ي��ا م��ت��ى
وع��ِد ب��ال ي��ك��ون م��ا ل��ق��اءٍ وأح��ل��ى

ه��ودٌج س��ار ق��د ف��ي��ِه ش��ع��بً��ا ال��م��زُن س��ق��ى
ال��س��ع��ِد ق��م��ُر س��ج��ف��ِه م��ن ل��ن��ا ي��ل��وُح

ت��ش��يَّ��ع��ت ح��ي��ن ال��ش��م��ل ظ��لُّ ت��ق��لَّ��َص
ال��زن��ِد َش��َرَر ال��ح��ش��ا ف��ي أورت ق��الئ��ُص

وال��م��ن��ى ع��ي��ن��يَّ ن��وَر ل��ك��ن ��ل��َن ت��ح��مَّ
وال��ك��ب��ِد ف��َؤادي ف��ي ول��ك��ن وس��رَن

ص��ب��اب��ًة ت��ذوُب وأح��ش��ائ��ي ف��ب��تُّ
وال��س��ه��ِد ال��ك��آب��ِة راع��ي ال��ب��ك��ا، أل��ي��َف

ب��ك��رًة ال��ح��م��ائ��ِم ش��دُو ي��ه��ج��ي��ن��ي
وال��رن��ِد ال��غ��ار ش��ذا ف��ي��ِه ن��م��ت ب��روٍض

ب��ح��رق��ٍة ت��ن��ع��ي — ال��دوِح ح��م��اَم ي��ا — ف��ل��ْم
ع��ن��دي؟ م��ا ب��ع��ض ف��ذا ول��ه��انً��ا ك��ن��ت إذا

ه��ائ��ًم��ا ب��ات ال��ذي ال��ص��بُّ ذل��ك أن��ا
ي��ج��ِد ال��ب��ك��ا ول��ي��س ي��ب��ك��ي، ال��ه��وى ب��وادي

م��س��ل��س��ًال ي��زاُل ال دم��ع��ى ك��ان إذا
ح��دِّ م��ن ق��طُّ ل��ُه م��ا دوٌر ف��ش��وق��ي

وك��م أع��ي��ن��ي م��ن ال��دم��َع أرق��ُت ق��د وك��م
ال��وج��ِد! أخ��ي ط��ب��ُع وال��س��ه��ُد ال��دُّج��ى أرق��ُت

ال��ف��ض��ا س��اح��ة ف��ي ك��ال��س��ل��ط��ان ال��ب��در أرى
ك��ال��ج��ن��ِد س��ْرَن ح��ول��ُه وال��دراري م��ش��ى

ب��ي��ن��ن��ا وال��ب��ي��ن ب��ال��ت��ف��ري��ق ال��ل��ُه ق��ض��ى
ردِّ م��ن — ص��اِح ي��ا — ال��ل��ِه ل��ف��ع��ل ول��ي��س
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ذا ي��ك��وَن أالَّ ال��دَّه��ر ه��ذا وع��ادُة
ع��ه��ِد إل��ى يُ��ع��زى ال��ده��ر ول��ي��س ث��ب��وٍت،

ال��ك��رى ن��أى اح��ت��م��ال��ي ض��اَع ج��س��دي وه��ى
رش��دي غ��وى اح��ت��ي��ال��ي ض��اَق ج��ل��دي ع��ف��ا

ت��ج��ل��دي ب��ان ال��ب��اِن، م��ه��اَة ي��ا أال
ج��ل��دي ع��ل��ى ال��ق��س��ام واس��ت��ع��ل��ى ب��ب��ع��دِك،

ال��ن��وى م��دُة ت��ن��ق��ض��ي ُس��َل��يْ��َم��ي ي��ا م��ت��ى
ال��ب��ع��د؟ِ ذل��ك ع��ل��ى ص��ب��ٌر ل��ي ع��اد ف��م��ا

واض��ح ف��ال��ع��ذر أذن��ب��ُت ق��د ك��ن��ُت إذا
ع��م��ِد ع��ل��ى وع��ذري ذن��ب��ي ِخ��ْطءِ وع��ن

س��اع��يً��ا زل��ُت م��ا ال��ح��بِّ س��ب��ي��ل ف��ي أن��ا
س��ع��ِد ب��ال ش��ي��ئً��ا ال��س��ع��ُي ي��ف��ي��ُد ول��ي��س

وال��م��ن��ى ال��م��ط��ال��ب ن��ي��ل ف��ي أج��اه��ُد
ج��ه��ِد ب��ال ق��ط ال��م��ط��ل��وُب يُ��دَرك ول��م

ب��ج��ه��دِه ي��ف��وُز ج��ه��ٍد ذي ك��لُّ وم��ا
بُ��دِّ م��ن ال��م��ق��دَّر األم��ر ع��ن ف��ل��ي��س

ال��رج��ا م��رك��زه��ا األع��م��ال ودائ��رُة
ال��ل��ح��ِد ف��ي تُ��ْف��َرُط اآلم��ال وس��ل��س��ل��ُة

أب��يَّ��ٌة ن��ف��ٌس األش��ي��اءِ أح��س��ن وم��ن
ال��رف��ِد س��اح��ة ع��ن ال��ف��ك��ر ج��واَد ت��ردُّ

م��ن��ج��ًزا أص��ب��ح ال��م��ف��ض��اُل وع��د إذا
ال��وغ��ِد ش��ي��م م��ن ال��وع��ِد ن��ك��ث أن ع��ل��ى

أله��ل��ِه تُ��ع��َزى ال��ده��ِر ه��ذا م��ك��اي��ُد
خ��ِد ع��ل��ى ك��ل��ط��ٍم ك��لٍّ ع��ل��ى ف��ك��لٌّ

م��ص��ي��ب��ٍة ل��ك��لِّ م��ل��ًق��ى ام��رٍئ وك��لُّ
ال��م��ه��ِد ف��ي ال��ط��ف��ل إل��ى ال��م��ث��وى ف��ي ال��ش��ي��خ م��ن

م��ص��ي��ب��ٌة اع��ت��رت��ن��ي ال��ي��وَم إن��ن��ي ف��ه��ا
ف��رِد م��اج��ٍد ص��ادٍق ص��دي��ٍق ب��ب��ي��ِن
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��ن��ا ي��ض��مُّ ال��ت��دان��ي ك��ان وق��د ت��ن��اءَى
بُ��رِد! م��ن أح��ي��الُه م��ا ي��ا ال��ه��ن��ا، ب��ب��رِد

وال��ض��ن��ا ال��ض��ي��م ح��ل��َة ك��س��ان��ي ب��ع��اٌد
ج��ل��دي ع��ل��ى ال��ن��ائ��ب��ات س��وط وس��لَّ��ط

أََم��رَُّه م��ا ال��ن��وى ال��ل��ه ق��ات��ل ف��ي��ا
ك��ال��ش��ه��ِد! ف��ه��و ال��ل��ق��ا ال��ل��ُه س��ال��َم وي��ا

وه��م بَ��ُع��ُدوا أع��ي��ن��ي ع��ن م��ع��ش��ٌر ول��ي
ودِّ م��ن ق��ط ل��ه��م ي��ب��ُع��ْد ل��م ال��ق��ل��ِب ع��ن

غ��دا ل��ْؤل��َؤه��ا ع��ي��ن��اَي تَ��رى ه��ل تُ��رى
ك��ال��ع��ق��د ال��ت��ع��ان��ِق ي��وَم ب��أع��ن��اق��ه��م

ام��ت��ط��ي��ت��ُم ��ا ل��مَّ األح��ب��اُب، أيُّ��ه��ا ف��ي��ا
ي��ح��دي ل��ُك��م ق��ل��ب��ي راَح ال��م��ط��اي��ا ظ��ه��وَر

ل��ًظ��ى ع��ل��ى ف��َؤادي وخ��لَّ��ف��ت��م رح��ل��ت��م
وال��ب��ع��ِد ال��ب��ي��ِن أك��ُؤَس وأس��ق��ي��ت��م��ون��ي

ب��ق��رب��ك��م أح��ظ��ى ال��ح��يِّ ك��راَم ي��ا م��ت��ى
م��س��ت��ه��دي؟ ال��ب��ش��ائ��ر ب��أن��وار وأغ��دو

ال��ن��وى وب��ي��ن��ك��ُم ب��ي��ن��ي م��ا ح��ال ف��ق��د
وال��رق��ِد ج��ف��ن��ي ب��ي��ن ش��وٌق ح��ال ك��م��ا

وقال:

ي��ف��ي��د ال م��ا دَْع ب��ال��ش��ع��ر ج��ْزرُه ب��دا ق��د ب��ح��ًرا ال��واص��ف أي��ه��ا
ال��م��دي��د؟ ب��ال��ب��ح��ر ت��ش��ع��ُر أف��م��ا ُه م��دُّ م��ق��ي��ٌم دم��ًع��ا ل��ي إنَّ

الخضوع

ف��ت��ج��لَّ��ِد ب��ال��ه��وى ع��ذاب��ُك ه��ذا ال��خ��رَِّد: ص��دوَد ي��ش��ك��و ل��ل��ذي ق��ل
ت��س��ع��ِد ص��ب��ر ح��ل��ي��َف إع��راض��ه��نَّ ع��ل��ى ف��ك��ن ال��غ��ان��ي��اِت ت��ه��وى ك��ن��ت إن
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ت��ب��ع��ِد؟ ل��م ال��ب��ل��ى ع��ن أن��َت ق��ل��ُب ي��ا م��ت��ى ف��إل��ى ب��ل��يَّ��ٍة ش��رُّ وال��ح��بُّ
ب��م��وع��ِد ت��ق��وُم ال ��ن م��مَّ ه��ي��ه��ات ال��وف��ا ت��ن��ت��ظ��ر وأن��َت ال��ظ��الَم ت��ط��ِوي
ال��ص��دي؟ ق��ل��ب��ي م��ن ال��ص��دِّ ل��ه��ي��ب ت��ط��ف��ي ل��م ح��ت��اَم ال��م��ن��ى ك��لَّ ي��ا أف��دي��ك
ال��ُع��وَِّد؟ ب��ي��ن ت��راك ال��م��م��اِت ق��ب��َل ف��ه��ل ُم��َق��ٍل س��وى ل��ي ه��ج��ُرِك يُ��ب��ِق ل��م
ت��خ��م��ِد ل��م ال��ل��م��ى ت��رش��اِف وب��غ��ي��ر س��ع��ي��َره��ا ي��ط��ي��ُق ال ب��ق��ل��ب��ي ن��اٌر
ال��م��ت��ب��رِِّد رض��اب��ِك غ��ي��ر ي��ش��ف��ي��ِه وال م��ع��ل��ل��ت��ي ي��ا ت��زاي��َد ظ��م��أي
م��وردي ف��َؤاُدك ال��ظ��ام��ي، أي��ه��ا ي��ا ل��ي: ي��ق��ول م��ن��ِك ال��ل��ح��ِظ س��ي��َف ف��ك��أَنَّ
��ِد ال��ُح��سَّ ع��ي��ون م��ن ال��ش��م��ات��ة أخ��ش��ى إن��ن��ي ه��ج��رِك ل��ل��ن��اس ت��ظ��ه��ري ال
ال��غ��ِد ذك��ر س��وى م��ن��ِك ح��س��رت��ي وا أَنَ��ْل ول��م ه��واِك ف��ي ع��م��ري ض��اع ق��د
ال��م��ش��ه��ِد ح��ظَّ ن��اَل ق��رب��ِك ب��ن��ع��ي��م ل��ي��ت��ُه ق��ل��ب��ي ذاب ب��ع��دِك وب��ن��ار
م��ن��ك��ِد ب��ك��ل ي��أت��ي ال��ه��وى أَنَّ ع��ال��ًم��ا ح��بِّ��ِك ق��ب��َل أُك ل��م وال��ل��ِه
ال��م��ت��ن��ض��ِد ث��غ��رِك ول��ؤل��ؤ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��ج��ان��ي ط��ْرف��ِك ب��ن��رج��س ق��س��ًم��ا
م��ق��ص��دي؟ غ��اي��ُة وأن��ِت ال��س��ل��وُّ ك��ي��ف ال��ب��ه��ا ذات ي��ا ه��واِك ق��طُّ أس��ُل ل��م
ع��س��ج��ِد م��ع��ِدُن خ��دَّي��ِك ف��ف��ي ف��ق��ًرا؛ أخ��ف ل��م م��ال��ي أت��ل��ف��ُت إن ب��ال��ح��بِّ
ي��ك��ُم��ِد س��م��اع��ِك ال��واش��ي ف��اح��رم��ي ب��ل م��ن��ي��ت��ي وص��ل��ِك ط��ي��َب ت��ح��رم��ي��ن��ي ال
ان��ج��دي م��ع��ذب��ت��ي ف��ي��ا ال��غ��راِم، ذا ف��ي ��ٍة م��ل��مَّ ل��ك��لِّ َه��َدًف��ا غ��ادرت��ن��ي
ت��وع��دي أو ت��ش��ي إن وع��وَدِك ف��دع��ي وًف��ا ال ل��ك��ْن ب��ال��وص��ِل ووع��دت��ن��ي
األع��ب��ِد ف��ض��ُل وال��ط��وُع ت��رض��ي��ن��ُه، م��ا ُك��لُّ وع��ي��ن��ي رأس��ي ع��ل��ى وأن��ا
ي��دي ب��ِه ت��م��رُّ إذ ل��ط��ًف��ا اه��ت��زَّ م��ا ال��ص��ب��ا ي��م��رِّنْ��ُه ل��م ل��و م��ع��ط��ٌف ل��ِك
ال��م��ُوق��ِد ال��ظ��م��يِّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ن��ه��ا ال��ه��وى ي��ن��اب��ي��ع ت��ج��ري وش��م��ائ��ٌل
ي��رق��ِد ل��م ف��ال��ه��وى ج��ف��ون��ك، ن��بِّ��ْه راق��ًدا؟ ف��َؤادي ف��ي م��ال��َك ص��ب��ُر، ي��ا
أس��وِد ب��ل��ي��ٍل يُ��ط��غ��ى ك��م��س��اف��ٍر ت��ائ��ًه��ا ال��ص��ب��اب��ِة وادي ف��ي ب��تُّ ك��م
��دي ت��ن��هُّ ال��ن��ه��وِد ن��ور وم��ن ي��ب��دو، ��دي ت��وقُّ ال��خ��دوِد ن��ار وم��ن أع��دو
م��رت��دي ال��م��ع��زَّة ث��وب ف��ي ك��ن��ُت ق��د ال��ذي وأن��ا ال��ه��وى ذلَّ ��ًال م��ت��ح��مِّ
يُ��ع��ق��ِد ل��م ل��ك��نَّ��ُه أع��ي��ن��ي، م��ن ل��ؤل��ًؤا ال��ت��رائ��ب ع��ل��ى ن��ث��رُت ول��ك��م
ي��ِد ب��ق��وى وال دٍم ات��ف��اق ب��ق��وى ال��ه��وى إل��ى ال��ق��ل��وب ي��ج��ت��ذُب وال��ح��س��ُن
ُم��َع��وَِّد؟ غ��ي��ُر أن��ت ال��ت��ذلُّ��ِل وع��ل��ى م��ت��ذل��ًال خ��اض��ًع��ا ل��َك م��ا ق��ل��ُب، ي��ا
ت��ع��ه��ِد ل��م م��ا األي��اُم ل��ك ت��ب��دي ��ا ف��رب��مَّ ال��ق��ض��اءِ ح��ك��م ع��ل��ى ص��ب��ًرا
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وقال:

ب��ال��ع��وِد َع��رف��ه��ا ف��أزرى وس��رت ال��ُع��وِد ف��ي ح��س��رًة ف��أب��ق��ت م��اس��ت
خ��دوِد ن��ار ف��وَق غ��ن��ٍج أس��ي��اُف م��ه��ج��ت��ي ف��راع��ت ب��ك��ح��الءٍ ورن��ت
األم��ل��وِد وم��ي��ل��َة ال��ب��دوِر م��رأَى وان��ث��ن��ت ت��ب��دَّت إذا ت��ري��ك خ��وٌد
ال��ب��ي��ِد َخ��ود وج��ي��َد ال��س��م��اءِ ق��م��َر َزَرْت ل��ف��ت��ت وإن الح��ت، إن ه��ي��ف��اءُ
��وِد ال��سُّ ال��ع��ي��وِن ب��ي��ض ف��ي وت��س��وُد ب��خ��دوده��ا أح��م��ٍر ب��ورٍد ت��زه��و
وج��ودي ل��س��ل��ب أت��ى ال��غ��راِم بَ��َط��ُل ق��دِّه��ا وص��ع��دِة م��ق��ل��ت��ه��ا ب��ح��س��ام
ال��م��س��ع��وِد ص��دغ��ه��ا ب��ع��ق��رب ال��زاه��ي وج��ه��ه��ا دارة ال��ح��س��ن ش��م��وس ح��لَّ��ت
وق��ودي ب��ال��غ��راِم ف��ي��ه ورأي��ُت ب��خ��دِّه��ا ال��ج��م��اِل م��اءُ ص��ف��ا ل��م��ا
ال��ت��وح��ي��ِد أص��ب��ِع خ��ف��ض��َة ورف��ع��ُت ال ق��ل��ت: أت��س��ل��و؟ ل��ي: ال��ع��واذُل ق��ال
ال��م��ف��ئ��وِد ف��َؤادي س��ك��ر ل��م��َت م��ا ع��اذل��ي ي��ا رض��اب��ه��ا خ��م��ر ذق��َت ل��و
ك��ال��ع��ن��ق��وِد الح م��ن��ه��ا ف��ال��ق��رط ال��ط��ل��ى م��ث��ل ري��ق��ه��ا ي��ُك أن غ��رَو ال
ل��ل��ت��وس��ي��ِد ف��ق��م��ت ال��ب��ع��اِد، ب��ع��َد م��ه��ج��ت��ي م��ن ب��ق��ي م��ا ل��ت��ن��ظ��َر ج��اءَت
ن��ه��وِد ب��ل��ث��م م��زروًرا ب��ال��ح��بِّ م��ط��رًَّزا ال��ع��ن��اِق ث��وَب وك��س��وت��ه��ا
وال��ت��س��ه��ي��ِد اإلط��راق إل��ى ع��ي��ن��ي دع��ا ق��د اش��ت��ي��اًق��ا ق��ل��ب��ي أودع��ْت ك��م
ع��ن��ي��ِد ب��ك��اِس وس��ق��ت ال��ه��وى، ك��رِم م��ن ال��ش��وق ش��م��وَل ع��ص��رت ال��ن��وى أي��دي
ق��ي��وِد دون ال��م��رء ي��ح��يَ��ا ه��ي��ه��ات م��ق��ي��ٌد ال��زم��ان ب��أح��ك��ام ك��لٌّ
ب��ح��دي��ِد وذا ذه��ب ف��ي غ��لَّ ذا وإن��م��ا األم��ي��ر ك��ذا األس��ي��ر غ��لَّ

وقال:

ب��ض��دِّ س��ف��اه��ا ج��اءن��ي ط��ي��ٍب ب��ك��الٍم ج��ئ��تُ��ُه إن خ��لُّ ل��ي
ِج��دِّ ح��ق��ي��ق��ة ي��ح��وى ه��زٍل ُربَّ م��ك��اٌن ل��ي��س ح��ي��ُث ال��ه��زَل ي��دَّع��ي

وقال:

ل��ل��م��ب��ادئ أوٌل ال��ش��يءِ ع��دُم ال��ف��َؤاِد خ��ل��َو وك��ن��ت ص��بٍّ��ا ص��رت
ب��االت��ح��اِد وال��ك��م��اُل ـ��تَ��ح��ًدا ـْ ُم��ت�� غ��دا ب��ق��ل��ب��ي ال��ح��م��ى ري��م ح��بُّ
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ال��ب��ادي ل��ل��س��ق��ام ي��رِث ول��م ـ��ب��ي ت��ع��ذي��ـ ب��ال��ه��ج��ر أط��اَل ن��ف��اٍر ذو
ال��رق��اِد ف��ي ب��زورٍة ف��ي��ن��ح��و ـ��ق ال��ع��ش��ـ م��ن ب��ي ال��ذي ي��ع��ل��ُم ل��ي��ت��ُه
واإلب��ع��اِد ب��ال��ص��دِّ ي��ق��ض��ى ك��اد ب��ص��بٍّ رف��ًق��ا ال��ف��َؤاِد، ح��ب��ي��ب ي��ا
ع��ه��اِد ك��ص��وب ت��ج��ري ودم��وٍع زف��ي��ٍر غ��ي��َر ج��ف��اك ل��ي يَ��دَْع ل��م
��اِد! ال��ح��سَّ غ��ف��ل��ِة ف��ي ال��م��ع��نَّ��ى َت زْر ل��و ي��ض��رُّك م��ا ال��ظ��ب��ي، أي��ه��ا
ودادي؟ خ��ن��َت — ظ��ب��ُي ي��ا — ف��ل��م��اذا ي��وًم��ا ودادك أُخ��ن ل��م إن��ن��ي
ب��ال��س��واِد واك��ت��س��ت ال��س��ح��ر ب��ظ��ب��ا ظ��ل��ًم��ا ال��ن��ج��ُل ع��ي��ونُ��ك ق��ت��ل��ت��ن��ي
ال��ف��س��اِد ع��دي��ُم ال��ه��وى ف��ق��ت��ي��ُل ح��ي��ات��ي وام��ل��ْك ب��ال��وص��اِل أح��ي��ن��ي

الحب مناجاة

ا ردَّ م��ات ول��و ال��س��ل��وى ب��ث��ي��اب ت��ردَّى م��ا م��غ��رًم��ا ت��ردِّي��َن ك��م
ا؟ ج��دَّ ب��ح��بِّ��ِك ال��ذي ب��م��م��اِت ق��ل��ب��ي م��ل��ي��ك��ة ي��ا ت��رض��ي��ن ك��ي��ف
رش��دا ال��ص��ب��اب��ُة ل��ُه ت��غ��ادر ل��م ��ن َع��مَّ ف��ال��ع��ف��َو أذن��ب��ُت ق��د أك��ن إن
ا ص��دَّ روح��َي أت��ل��ف��ِت م��ا ك��ب��دي، ف��ي ال��ذي ال��ع��ظ��ي��َم ال��ش��وَق ع��ل��م��ِت ل��و
أردى ل��ق��ل��ب��ي ل��ك��ن ل��ط��ًف��ا، رقَّ َدلٍّ ث��وَب ال��ص��ب��ا ي��ُد ك��س��ت��ك ق��د
وس��ع��دى ع��ل��وي ع��ل��وِت ح��ت��ى ت��ِك ذا ق��وَّم��ت ق��د ال��ج��م��اِل وص��ف��اُت
م��ب��دا دالل��ِك س��وى م��ن��ي ـ��َش��وق ـْ ل��ل��ش�� ف��م��ا م��ن��ِك ال��دالَل ف��أط��ي��ل��ي
أُْس��َدا يُ��ص��ارع��َن س��وٌد وع��ي��وٌن ف��ي��ِه ال��ح��س��ُن ع��ن��ت��َر ق��د وج��ٌه ل��ِك
ت��ب��دَّى؟ إن ال��ن��ه��ى ي��ف��ت��ن ال��ذي ه��ي ال��زا خ��دِك م��ن ال��ري��اِض ورُد أي��ن
ا وخ��دَّ ث��غ��ًرا م��ن��ك ق��بَّ��ل��ُت م��ن��ذُ إالَّ وال��راَح ال��ت��ف��اح ع��ش��ق��ُت م��ا
يُ��ف��دى وم��ث��ل��ِك ي��ف��دي، ف��م��ث��ل��ي ـ��ِي ـْ ال��ح��ي�� ظ��ب��ي��َة ي��ا أف��دي��ك ب��ف��ؤادي
س��ه��دا ل��ي��ل��ي أط��وي ب��تُّ ف��ل��ك��م ج��ف��ون��ي ع��ن ن��أَى ال��ك��رى ه��واِك ف��ي
ا؟ ُش��دَّ ال��ن��ج��م إل��ى ال��ه��وى ب��ح��ب��ل ـ��َو وه��ـ ال��ك��رى ط��ي��ب ي��ذوُق ط��رف��ي ك��ي��ف
ال��م��ف��دى ال��غ��زاَل ذاك أس��ل��و ل��س��ُت ف��إن��ي ع��ذل��ي ع��ن��ك دْع ع��ذول��ي ي��ا
م��ج��دا ال��غ��راِم س��ب��س��ب ف��ي راَح ق��د م��ن ي��ل��ف��ُت ك��ي��ف ال��ع��ذل ف��إل��ى
ا ِج��دَّ اإلص��اب��ِة ذو ق��لَّ وق��د ـ��ِب ـْ ال��ح��ب�� ف��ي رأي��ك ن��ص��وُح ي��ا ي��ص��ْب ل��م
ع��ب��دا ل��ل��ع��ب��د ي��ب��ق��ي��ك ورأيٍّ ال��ح��رِّ ع��ل��ى ت��س��ود ب��ِه رأيٍّ ُربَّ
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وقال:

وال��َج��َل��ِد ال��وج��د ل��ح��م��ل ش��غ��اٍف س��وى َخ��َل��دي م��ن أب��ق��ي��َن م��ا ل��ح��اظ��ِك ��ي ك��فِّ
ال��َج��َس��ِد ج��نَّ��ة ف��ي وأن��ا ال��ه��وى ن��ار ف��ي ف��دي��تُ��ِك روح��ي ه��ل��َك��ت ف��ق��د م��ه��ًال
وال��ك��ب��ِد ال��ق��ل��ِب ف��ج��ي��ُع وه��و ه��واِك ع��ل��ى ي��ط��ي��ب ص��بٍّ ف��ي ال��ل��ه ُرَوي��دِك
و«األس��ِد» «ال��ق��وس» ب��ش��م��س َزرت��ه��ا إالَّ «ح��م��ٍل» ف��ي ل��ل��ش��م��س ب��دت م��ا ظ��ب��ي��ًة ي��ا
ال��ك��م��ِد م��ن ل��ي��ح��م��ي��ِه ص��ب��ًح��ا ي��ض��مُّ ُدًج��ى ب��اُع ال��م��ق��روَن ح��اج��ب��ِك ك��أنَّ
ج��م��ِد م��ن س��وَّاُه ال��ذي ج��لَّ ي��ه��واُه ل��م��ن ال��ح��ي��اة م��ن��ُه ج��رت ج��م��اٌل ه��ذا
ال��ح��س��ِد أخ��ا ح��ت��ى رنَّ��ح��ت ق��ص��ائ��ًدا ول��ٍه ع��ن أن��ش��دُت ق��د ف��ي��ِه ط��ال��م��ا ي��ا
ل��ألب��ِد ال��ح��يُّ ه��ذا ي��ن��ح��لُّ ف��ل��ي��س ع��ل��ق��ت روح��ُه ن��س��ي��ب��ي ب��ج��س��م ح��س��ٌن
ت��ج��دي! ت��ط��ل��ب��ي م��ه��م��ا َل��بَّ��ي��ك َل��بَّ��ي��ك م��ع��ذب��ت��ي ق��ل��ب��ي ع��ل��ى دالًال ت��ي��ه��ي
ال��َص��َدِد ط��يِّ��ب ص��ٌد وال��دَّلُّ ، ت��دلَّ أَْن ال��م��الح��ِة ذاَت ي��ا ل��م��ث��ل��ِك ح��ٌق
َع��م��ِد ع��ل��ى ع��اٍج م��ن ش��ي��د ه��ي��ك��ٍل ف��ي أع��بُ��ُده��ا ال��روم��ان س��ب��ِت دم��ي��ًة ي��ا
ي��دي غ��ي��ر ي��ث��ن��ي��ِه ال ع��ط��ف��ِك وخ��وُط ف��م��ي غ��ي��ُر ي��ح��س��وُه ال ث��غ��رِك رح��ي��ُق
وال��ب��َرِد ال��درِّ ب��ي��ن ال��ف��رَق ي��ع��ل��م ل��م ب��رًدا خ��ال��ه��ا م��ن ال��ت��ي ال��ث��ن��اي��ا أف��دي
وال��بُ��ُع��ِد! ال��ه��ج��ِر وق��ع ي��وَم أم��رَُّه وم��ا ال��وص��ال أي��ام ال��ح��بَّ أع��ذب م��ا
وال��ج��س��ِد! ال��روح ب��ي��َن ال��ع��ن��اي��ة ج��م��َع ت��ج��م��ع��ن��ا ال��ق��رِب ل��ي��ال��ي أل��ذَّ وم��ا
ح��َق��ِد ع��ل��ى وال��واش��ي ال��وص��ِل، س��الم��ة ع��ل��ى ف��ي��ِه ب��تُّ ل��ي��ًال أن��َس ال أن��َس ال
ال��َج��َل��ِد ل��ج��ِة ف��ي ُس��ُف��ٌن ك��أن��ه��ا ج��اري��ٌة وه��ي وت��ه��وي ت��ع��ل��و وال��ش��ه��ُب
ن��ك��ِد! ف��ي وه��و ي��ه��ن��ا ال��م��ت��يَّ��م ب��اُل ف��م��ا ح��ش��اَي يُ��ص��م��ي رب��رٍب إل��ى أص��ب��و
ي��رِد ل��م وال��ت��ع��ل��ي��ُل ر ال��ت��ص��وُّ س��ر م��ن أغ��م��ض ال��ق��ل��ب ض��م��ي��ر ف��ي ال��ه��وى س��رُّ
ال��ص��م��ِد م��ن إالَّ ع��ل��ٌة وال ت��أت��ي ع��ل��ٍل ع��ن ف��ت��ش��ت إن ال��ح��وادث ك��لُّ
س��نَ��ِد ب��ال ق��وًال ص��دف��ٌة؛ ذا ن��ق��ول: ع��لَّ��تَ��ُه ن��دِر ل��م ح��ادٌث ب��دا وإن
أح��ِد ف��ي ال��ع��ل��م ك��م��اُل ي��ق��وُم وال ق��ائ��ل��ه��ا ج��ه��ل ع��ن أع��رب��ت ك��ل��م��ٌة ذي
وم��ض��ط��ه��ِد ع��رب��ي��ٍد ب��ي��ن م��ا ي��روُح ق��ات��ل��ُه أنَّ إالَّ ال��ح��قُّ ه��و ه��ذا
وردي ف��اس��ٌد إالَّ اُه ت��ع��دَّ وم��ا ف��تً��ى ك��لِّ ط��ب��ع ف��ي م��ن��ط��ب��ٌع وال��ح��قُّ
ي��س��ِد ل��م ب��ال��ب��ط��ل إذ ب��ال��ح��قِّ ي��س��وُد وب��ًش��ا أو ك��ان أم��ي��ًرا أن��ث��ى اب��ن ك��لُّ
ال��ُج��َدِد األع��ص��ر ب��ه��ذي م��ن��ه��ا أج��لَّ ت��رى ال��ع��ص��ور ق��ْدم ف��ي ال��م��رءِ وح��ال��ُة
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ال��ل��بَ��ِد ذو ال��وح��ش م��ن��ُه ح��ار تَ��م��دٌُّن م��زق��ه��ا اإلن��س��ان ه��ي��ئ��َة ت��رى أم��ا
وال��لَّ��َدِد وال��ت��ه��وي��ِش ال��م��ط��ام��ع ع��ل��ى ش��رائ��ع��ه��ا ق��ام��ت ه��ي��ئ��ًة ل��ه��ا س��ح��ًق��ا

وقال:

ال��ك��َم��ِد ظ��ل��م��َة ت��م��زُِّق م��ش��ع��ش��ع��ٍة وص��اف��ي��ٍة
ال��بَ��رِد ب��رون��ق ت��ل��وح م��ب��رَّدًة ش��رب��ن��اه��ا
ال��َج��َل��ِد ف��ي ال��ش��م��س م��س��ي��َر ض��م��ائ��رن��ا ف��ي ف��س��ارت
ال��َج��َس��ِد ف��ي ال��ن��ف��س م��ح��لَّ ب��أن��ف��س��ن��ا ح��لَّ��ت وق��د
وال��َك��َم��ِد ال��ح��زن ص��خ��وَر ك��َس��َرت ب��ل��ورًة ف��ي��ا
ك��ب��ِد ب��ال ي��ح��ل��و دٌم رئ��ٍة ب��ال ي��ص��ف��و ب��ه��ا
ك��األس��ِد ال��ظ��ب��ي تُ��ع��ي��ُد روٍح م��ن ل��ل��راح وي��ا

وقال:

ج��ل��دي وم��ن ع��ي��ن��ي م��ن وال��م��اءُ وال��زاُد ك��ب��دي ف��ي ال��ع��ي��س ف��وخ��د رف��ًق��ا رك��ُب، ي��ا
ع��دِد ب��ال ك��ث��ًرا ب��دت دم��ع��ي ن��ج��وُم وه��ا ال��ف��راق ل��ي��ُل ال��ل��ق��ا ص��ب��اَح َغ��ِش��ي
وال��ك��م��ِد ال��غ��مِّ ري��اُح ف��ه��بَّ��ت ع��نِّ��ي ط��ل��ع��ت��ك��م أن��واَر ح��ج��ب��ت ال��ن��وى س��ح��ُب
ج��س��دي إل��ى ت��ع��زى وغ��دت آث��اُره��ا، درس��ت ب��ع��دك��م رب��وًع��ا أب��ك��ي وق��ف��ت
ال��ح��س��ِد وذو ال��واش��ي ف��اب��ت��س��م ب��ك��ي��ُت، إث��رُك��ُم ال��ص��ب��ُر وراح رح��ل��ت��م ل��م��ا
وت��ِد وال ف��ي��ِه س��ب��ٍب ب��ال ب��ي��تً��ا س��ك��ن��وا ق��د ال��ق��ل��ب ف��ي ف��ه��م اخ��ج��ل ح��اس��ُد، ي��ا
ي��ج��ِد! ل��م ال��ده��ر إنَّ وي��ح��َي ع��ي��ن��اي؟ ف��ت��ن��ظ��ره��م ده��ري أَيُ��س��ع��ُدن��ي ت��رى
أج��ِد ل��م ال��ص��ب��َر ح��ي��ث األح��ب��ة ذك��ر دم��ي ال��ط��ل��ول ت��ل��ك ف��ي ي��س��ف��ُك ب��ات ك��م
ي��ع��ِد ول��م ولَّ��ى ال��ه��ن��ا ك��ئ��وس ب��ِه ط��ف��ح��ت ال��ذي ال��ع��ي��ش ذل��ك ع��ل��ى آًه��ا
وال��ن��ك��ِد ال��ب��ؤس وق��وع ق��ب��َل ب��ال��ع��ي��ش ل��ذت��ِه ق��در ي��وًم��ا ال��م��رءُ ي��ع��رُف ال
ل��ل��ج��س��ِد ال��روح وداَع ودَّع��ت��ن��ي ق��د َم��ن ظ��ع��ي��ن��ُة س��ارت ه��ل ال��ظ��ع��ِن، ح��ادَي ي��ا
األس��ِد ع��ل��ى ص��ال��ت ب��ه��ا غ��ن��ٍج س��ي��وف ل��واح��ظ��ه��ا س��لَّ��ت ال��ت��ي ال��م��ه��اُة ت��ل��ك
ال��رم��ِد م��ن ت��ش��ك��و ال ال��ج��ف��ن م��ري��ض��ُة ع��س��ًال ث��غ��ره��ا ي��ه��دي ال��ق��دِّ ع��س��ال��ُة
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ت��ص��ِد ل��م ق��طُّ وس��واُه ال��ن��ه��ى، ص��ي��َد وب��غ��ت ف��رع��ه��ا م��ن ال��ه��وى ف��خ��اَخ م��دَّت
ص��دي ق��ل��ب م��ن��ُه ف��ي��روى رح��ي��ًم��ا؛ ق��ل��بً��ا ل��ن��ا ف��ي��ِه ل��ي��ت ي��ا ل��ه��ا، رخ��ي��ٌم ص��دٌر
ك��ب��دي ب��ال��ل��ظ��ى يُ��ف��ن��ي ال��ش��وق والع��ُج ذُك��رت ك��لَّ��م��ا ش��ع��اًع��ا ن��ف��س��ي ت��ط��ي��ُر
وال��ب��ع��ِد ال��ق��رِب ال��ح��ال��ت��ي��ِن: ع��ل��ى ي��وًم��ا م��ح��ب��ت��ه��ا م��ن ق��ل��ب��ي ال��ل��ه أوح��ش ال
ي��ح��ِد ل��م ال��رك��ب وح��ادي ال��رح��ي��ل، ع��ل��ى ع��ازم��ٌة وه��ي ل��وداع��ي أت��ت ل��م��ا
ب��ي��ِد ي��ًدا ل��ت��ودي��ٍع وض��ع��ن��ا وق��د ب��اك��ي��ٌة ال��ش��م��ل وع��ي��وُن ع��ان��ق��ت��ه��ا
ك��ال��زرِد ك��ان دم��ٍع ُدرَّ ق��ل��دت��ه��ا ك��م��ا ال��س��روِر ع��ق��ِد م��ن ف��ع��طَّ��ل��ت��ن��َي

أنسبائِه: أحد بيت يف حجرٍة دائر ينقش تاريًخا وقال

ال��م��ورِد ال��ع��ذي��ب ال��روض إل��ى وان��ه��ض ال��م��رق��ِد ج��واَر ف��دع ال��ص��ب��وُح ط��اب
أرب��ِد ج��واٍد ع��ل��ى ج��اءَ وال��ف��ج��َر ه��اربً��ا ولَّ��ى ال��ل��ي��َل رأي��ت ه��الَّ
األس��وِد ال��ظ��الِم ع��نُ��ق ب��ِه وف��رى ن��ورِه أب��ي��ض ال��ص��ب��ح ب��ي��اُض ون��ض��ى
أرغ��ِد ب��ع��ي��ٍش ن��ف��ْز ال��ري��اِض ن��ح��و ب��ن��ا وس��ْر ال��ف��راش ع��ل��ى ال��ه��م��وَم ف��ذِر
ال��ن��دي ال��ص��وت ن��غ��م��َة أب��دت وال��ورُق ال��ن��دا خ��م��ر ال��ُرب��ى س��ق��ِت ��ب��ا ال��صَّ ح��ي��ُث
ال��خ��رَِّد خ��دود ع��ل��ى ال��ح��ي��اءِ َع��َرُق ك��أنَّ��ُه ال��ش��ق��ي��ق ع��ل��ى الح وال��ط��لُّ
وم��زرَّد م��درٍع ب��ي��َن وال��ن��ه��ُر وم��ن��ض��ِد ��ٍع م��رصَّ ب��ي��َن وال��زه��ُر
زب��رج��ِد ب��س��اِط ع��ل��ى ن��ث��رَن ُدَرًرا ح��ك��ى ق��د ال��خ��م��ائ��ل ت��ل��ك ف��ي وال��ن��وُر
م��ن��ج��ِد م��ن وم��ال��ُه ال��غ��م��اُم ي��ب��ك��ي ك��لَّ��م��ا ي��ب��س��ُم ه��ن��اك األق��اِح ث��غ��ُر
ج��ي��ِد ن��ق��ش ب��ك��لِّ ي��زاُن م��غ��نً��ى خ��ل��تُ��ُه أن��ي��ٍق روٍض م��ن ل��ل��ه
ال��ردي وال��ب��ؤس األك��داِر ع��ن ف��ص��ف��ا وال��ص��ف��ا ف��ي��ِه األن��س ط��ي��وُر ص��دح��ْت
يُ��س��نَ��ِد ل��م ال��ه��ن��ا س��وى إل��ي��ِه م��ع��نً��ى ح��وى إذ ظ��رًف��ا ل��ل��ظ��رف غ��دا م��غ��نً��ى
أغ��ي��ِد ظ��ب��ٍي ك��لُّ وي��رب��و ي��رع��ى ح��ول��ُه ك��ث��ي��ٍب ف��ي ك��ن��اًس��ا وح��ك��ى
ي��ف��ق��ِد ل��م وب��ع��ب��دِه ال��س��ن��ا ُوِج��َد وب��ن��ص��رِه ان��ت��م��ى ال��ل��ه ف��ل��ن��ع��م��ة
ي��وج��ِد؟ ل��م ال��ح��م��ى ه��ذا ف��ي أَل��ض��ي��ُم م��َؤرًخ��ا: ف��ق��ل��ت ب��دا ال��س��روُر وب��ِه

١٨٥٩ سنة
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وقال:

ال��خ��دوِد ورَد ب��ال��ب��ي��ض ت��ح��م��ي ال��ل��واح��ظ س��وُد
ج��ي��ِد ج��وه��ر ف��وق الح ق��د ال��ث��غ��ر ول��ؤل��ُؤ
ون��ه��وِد ال��ج��وى ه��اج وخ��ص��وٍر ب��ق��ام��ٍة
ال��وج��وِد ربِّ س��ب��ح��ان ع��ج��ي��ٌب ال��ج��م��اَل إنَّ
ع��وِد ك��لِّ ع��ل��ى ت��اه��ت ت��ث��ن��ت إن وغ��ادٍة
ب��ن��وِد ب��خ��ف��ق ي��زه��و اه��ت��زاٍز ذو ل��ه��ا ق��دٌّ
وال��ص��دوِد ب��وص��ل��ه��ا وت��ح��ي��ا ح��يٍّ��ا ت��م��ي��ُت
ك��ح��دي��ِد وظ��ل��م��ه��ا ك��زالٍل ل��ه��ا ظ��ل��ٌم
وح��ي��ِد ب��ش��يءٍ ق��ام��ا ط��ب��ع��ا ض��دَّي��ن وُربَّ
ب��ال��ب��ع��ي��ِد ب��خ��ل��ه��ا م��ا ل��ك��ن ب��ال��وص��ل ت��ج��وُد
ب��ج��وِد ويُ��ع��ط��ى ط��وًرا، ب��ش��حٍّ يُ��ع��ط��ى وال��م��رءُ

وقال:

ج��ل��دا ت��دْع ل��م ح��بٍّ م��ص��ائ��ِب وم��ن ك��ب��دا ل��ي ي��ب��ِق ل��م ش��َغ��ٍف م��ن وي��الُه
ع��ق��دا وال��س��ه��ى ب��ال��ث��ري��ا ك��أَن��ُه غ��س��ًق��ا س��اه��ٌر س��اٍه وال��ط��رُف أب��ي��ُت
وال��ج��س��دا ال��روح ت��ف��ن��ي ال��وج��د وج��م��رُة أث��ٌر وال ع��ي��ٌن ال��ه��وى ف��ي ل��ي ع��اَد ال
األُس��دا ت��ق��ن��ُص م��ه��اٍة ج��م��اُل ل��وال دج��ى ال��ب��دور م��رأَى إل��ى أص��ب��و ك��ن��ُت م��ا
ف��دى ال��ق��وام ذي��اك ل��ص��ع��دِة روح��ي ق��ام��ت��ه��ا األل��ب��اَب ت��ن��ت��ه��ُب ه��ي��ف��اءُ
أح��دا ق��ب��ل��ه��ا ب��غ��ص��ٍن ب��دًرا ع��ي��ن��اَي ن��ظ��رت م��ا وال��ل��ه ف��ال وم��اس��ت ب��دت
وال��ب��ردا ال��ب��رَق ف��أرت��ن��ي ��م��ت، ت��ب��سَّ م��ن��ه��م��ًرا ج��اد ن��وح��ي ن��وءَ رأَت ��ا ل��مَّ
م��ن��ف��رًدا ال��ث��غ��ر ذاك وج��وه��ُر أض��ح��ت الزم��ًة وال��ح��س��ن ال��ب��ه��ا خ��واُص ف��ي��ه��ا
س��ع��دا ب��ِه ي��ظ��ف��ر ف��م��ن ال��وص��اِل؟ إل��ى ي��زل��ف��ن��ي — ع��ش��اُق أي��ا — س��ب��ي��ٍل م��ن ه��ل
س��دا ال��غ��رام ل��ذع ف��ي ي��ذه��ب ف��ال��ع��ذل م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي ت��ل��م��ن��ي ال ع��اذل��ي، ي��ا
وج��دا؟ ق��د ال��وج��د س��ع��ي��ر ف��ي ف��َؤاُدُه ش��غ��ٍف ذي أذن ي��وًم��ا ال��ع��ذل أي��س��م��ُع
َس��َدَدا م��دم��ع��ي ع��ن ف��أرس��ل��ت��ه��ا ذاب��ت ل��ق��د ال��غ��رام ف��ي روًح��ا ال��ل��ه أس��ت��ودع
ت��ق��دا أن األح��ش��اءِ ع��ل��ى ودي��ٌن ي��وًم��ا، ه��ًوى ت��ذوب أن م��ن��ي ال��روح ع��ل��ى ف��رٌض
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ج��ل��دا ح��وى ج��ل��ٍد س��وى م��ن��ُه ي��ب��َق ل��م رج��ٌل أنَ��ُه ف��خ��ًرا ال��م��ت��ي��َم ك��ف��ى
ال��ك��ب��دا! ت��ل��س��ع ك��م ذوائ��ب��ه��ا، س��وٌد م��ع��اط��ف��ه��ا س��م��ٌر ل��واح��ظ��ه��ا، ب��ي��ٌض
ال��ُم��لُ��دا ت��ف��ض��ح ت��ث��ن��ت أو ال��ظ��ب��ا، ت��زري ل��ف��ت��ت أو األق��م��اَر، ت��خ��ج��ُل ب��دت إذا
ي��دا ي��م��دُّ َم��ْن ب��ن��ب��اٍل رم��ى ط��رٌف وح��ارس��ُه ب��خ��دَّي��ه��ا ورٍد ري��اُض

وقال:

إس��ع��اُد؟ ل��ي م��ن��ِك ه��الَّ ب��ال��ل��ه س��ع��اُد ال��ج��م��اِل ك��لَّ ح��وت م��ن ي��ا
ج��م��اُد وذاك ج��وى، ي��ذوُب ه��ذا إذ ان ض��دَّ ب��ال��ه��وى وق��ل��ب��ك ق��ل��ب��ي
وب��ع��اُد ت��ح��ج��ٌب ح��ش��اُه أض��ن��ى ل��ق��د ص��بٍّ��ا ارح��م��ي ج��ف��ن��ي��ك ب��ف��ت��ور
ي��ق��اُد ال��غ��راِم ب��س��ل��س��ل��ِة ق��ل��ب��ي ي��زْل ل��م ال��م��الح��ة ذاَت ي��ا ف��إل��ي��ِك
أُب��اُد؟ ك��دُت ف��ف��ي��ِه ال��ص��دوِد ه��ذا ع��ل��ى م��ع��ذب��ت��ي ي��ا أص��ب��ُر ح��ت��اَم
وف��َؤاُد؟ ت��ص��ب��ًرا ي��ط��ي��ُق ق��ل��ٌب ل��ي ف��ل��ي��َس ال��ن��ف��اُر ه��ذا م��ت��ى وإل��ى
ج��ه��اُد! ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن وك��م رم��ٌق، ل��ي دام م��ا ال��ج��ف��ا ع��ل��ى ف��ألص��ب��َرنَّ
إي��ق��اُد ض��ل��وع��ِه ب��ي��ن ل��ه��واِك ب��م��غ��رٍم ال��ه��الل أخ��َت أي��ا رف��ًق��ا
األض��داُد ب��ِه ت��ج��ري ال��ه��وى إن ف��اع��ل��م��ي ب��ح��ب��ِك، ل��ي وح��زٌن ف��رٌح
يُ��َراُد ب��ال��دالِل وج��وُرِك روح��ي، ي��ا ع��ل��يَّ ج��رت ال��ع��ذِب ب��ال��دالِل ك��م
ال��م��ي��ع��اُد ذا وط��ال ال��وف��اءُ، ح��ان ف��ه��ا ن��ًوى ب��ع��َد ب��ال��ق��رِب أوع��دت��ن��ي
واإلب��ع��اُد ال��م��رُّ ال��ن��ف��اُر ه��ذا ب��ح��ش��اش��ت��ي ت��رت��ع��ي م��ن ي��ا ف��ك��ف��اِك
وُم��َراُد م��نً��ى ل��ي وح��دِك أن��ِت إذ ج��وارح��ي ت��م��ي��ُل زال��ت ال وإل��ي��ِك
ي��زاُد وال��ه��ي��ام ي��خ��ف��ُق وال��ق��ل��ُب م��ه��ج��ت��ي ش��وًق��ا ت��ذوب ذك��رِت ف��إذا
ال��ع��وَّاُد وم��لَّ��ِت ال��س��ق��اُم، ط��اَل ف��ق��د م��ع��ذب��ت��ي أي��ا ع��ل��يَّ ع��ط��ًف��ا
رش��اُد ال��ض��الل ذيَّ��اك ب��ع��د ل��ي ي��ُع��ْد ول��م ض��ل��ل��ُت ق��د إن��ي ب��ه��واِك
ع��ب��اُد وال��ف��َؤاُد وال��ج��وان��ُح ل��ِك، وأع��ي��ن��ي أن��ِت، ال��ح��س��ن إل��ُه أب��ًدا
��اُد! ح��سَّ ل��ُه ف��ك��م ال��ع��ق��وَل، ف��ت��َن ال��ذي ال��وج��ه ب��ذل��ك ال��ب��دوَر ف��ق��ِت
زن��اُد ح��ش��اَي ف��ي ف��ي��ق��دُح ت��رن��و ال��ص��ب��ا ب��أن��وار ك��ح��ل��ت أع��ي��ٌن ل��ِك
تُ��َس��اُد األس��وُد وب��ِه ال��ظ��ب��ا أس��ر ��ٌت َوت��ل��فُّ ال��ق��ن��ا ف��ض��ح وت��م��اي��ٌل
ي��ع��ت��اُد ال��ه��وى أل��م ع��ل��ى ��ن م��مَّ أك��ن ل��م وق��ب��ل��ِك أًس��ى ذب��ُت ب��ال��ح��بِّ
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ي��ق��ت��اُد؟ م��ه��ج��ت��ي غ��ي��رك ل��ل��ح��ب ت��رى ف��م��ن أذلَّ ل��م ح��س��ن��ِك ول��غ��ي��ر
ال��وق��اُد ِك خ��دُّ ال��ت��ج��لُّ��َد أف��ن��ى ف��ق��د ن��وم��ي س��ب��ى ق��د ج��ف��ن��ِك ك��ان إن
ح��داُد ال��س��واُد ف��م��ن��ه��نَّ ح��زن��ت وق��د ق��ل��ب��ي ب��ال��ه��وى ع��ي��ون��ِك ق��ت��ل��ْت
ال��ورَّاُد ب��ِه ت��ح��ي��ا ال��ب��ه��ا م��اءُ ج��رى ق��د وال��ت��رائ��ِب ج��ي��دِك ب��ي��ن م��ا
ع��م��اُد ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر م��ن ُرف��ع��ت ب��ِه ب��ي��ٌت ال��ح��ش��ا ف��ي ح��ب��ي��ب��ُة ي��ا ل��ك
ج��الَُّد ف��ال��ه��وى ال��ت��ج��لُّ��َد ف��س��ِم ب��ال��ه��وى ت��ق��اس��ي ك��م وي��ح��َك، ق��ل��ُب ي��ا
ي��ن��ق��اُد؟! ال ل��ل��ح��بِّ ال��ذي ذا م��ن وال��ًع��ا ب��ال��م��ح��ب��ة وح��دك أن��َت م��ا
إف��س��اُد ب��ط��ب��ع��ِه ك��ان ي��ه��َو ل��م وَم��ْن أب��ًدا ال��ه��وى ع��ي��ُش ل��ي ل��ذَّ ق��د
ُم��َراُد ب��ال��ط��يِّ��ب��اِت ل��ُه ك��لٌّ ال��ه��وى زم��ُن ع��م��رِه أط��ي��ب وال��م��رءُ

لُه: صاحٍب إىل وقال

الفراق شكوى

ب��ف��َؤادي ل��وع��ٌة ف��ح��لَّ��ت ون��أت وس��ه��ادي ت��ش��وُّق��ي ف��ب��اَن ب��ان��ت
ح��ادي ق��ل��ب��ي ال��رك��ب ل��ذاك تَ��ِخ��ذت ال��ن��وى رك��ب ع��ل��ى ظ��ع��ن��ت م��ذ غ��ي��داءُ
ع��ه��اِد ص��وب م��ث��ل دم��وع��ي ت��رك��ت وق��د ل��ًظ��ى أل��ي��َف ك��ب��دي غ��ادرت ق��د
م��ع��ادي ح��ان ف��ال��ي��وَم ودَّع��ت��ه��ا، م��ذ ال��ص��ب��ر وح��س��َن روح��ي أودع��ت��ه��ا
ل��ل��ح��س��اِد ي��ل��ذُّ ال��م��ذاِق م��رُّ ف��إن��ُه ب��ان ال��ب��ي��َن ه��ذا ل��ي��ت ي��ا
رق��اِد ط��ي��َب ال��ب��ع��ِد ب��ع��َد ذق��ُت إن ال��ه��وى م��ض��ن��ى ال��ج��وى م��ص��روَع ك��ن��ُت ال
«س��ع��اِد» ل وال��ه��وى ال��ت��ح��يَّ��ِة ن��ش��َر ��ل��ي ت��ح��مَّ ال��ص��ب��اءِ ري��َح ي��ا ب��ال��ل��ه
ص��ادي ل��َظ��ْل��م��ِك م��ظ��ل��وًم��ا ب��ال��ب��ي��ِن ف��ؤاَدُه ت��رك��ِت أَنَّ��ى ل��ه��ا ق��ول��ي
بُ��َع��اِد ف��ج��ي��َع غ��دا م��ن��ُه وال��ق��ل��ُب ف��ت��ق��طَّ��ع��ت ال��ه��وى ع��ب��ث ق��د ب��ح��ش��اُه
األم��ج��اِد ه��ام��َة ف��راق��ي إالَّ ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ن��ائ��ب��اُت ل��ديَّ ه��ان��ت
األف��راِد م��ن أض��ح��ى ق��د ب��ال��ل��ط��ِف َم��ْن ال��ل��ِه ن��ص��ر ال��َم��يْ��ُس��وُن ذل��ك ه��و
وداِد خ��ل��وص ح��وى م��ن��ُه وال��ق��ل��ُب ط��ب��اع��ُه ال��ص��ف��ات ح��س��َن ح��وت خ��لٌّ
��اِد ال��ق��صَّ ل��دى ي��ح��ل��و ول��س��ان��ُه وج��ه��ُه ال��ب��ش��اش��ة ب��أن��وار يُ��ج��ل��ى
األَج��ي��اِد ف��ي ك��ال��درِّ وك��الم��ُه ال��س��م��ا َك��ِب��ِد ف��ي ك��ال��ُش��ه��ْب أف��ع��ال��ُه
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ح��داِد ب��وق��ع ل��ف��رق��ت��ِه ق��ل��ب��ي ف��اب��ت��ل��ى ال��م��ع��اه��د ع��ن ال��رح��ي��َل رام
واألوت��اِد األط��ن��اِب ع��ل��ى ك��ب��دي ف��ان��ط��وت ب��ي��ن غ��داَة ال��خ��ي��اَم ن��ش��َر
ال��وادي ذاك أرج��اءُ ف��ت��أَرََّج��ْت ل��ُه أَق��داٌم ال��ف��ي��ض ب��وادي س��ارت
ال��ن��ادي ف��ي ط��ائ��ٌف ف��ط��ي��ف��ك ع��ن��ا؛ ب��راح��ٍل ل��س��َت األوص��اف، ن��ادَي ي��ا
ال��غ��ادي ب��ال��ل��ق��اءِ ف��ت��ط��ف��ى ن��اًرا ق��ل��وب��ن��ا ال��وداُع ذا ي��ورُث ك��ان إن
ب��ادي رم��ًزا ل��ق��اك ل��ي��وم إالَّ ب��ع��ن��اق��ن��ا أع��ن��اق��ن��ا ُط��وِّق��ت م��ا
ب��ع��اِد ب��ع��د ح��الُه ل��ذَّ وال��ق��رُب م��ن��ع��ًم��ا ب��ق��رب��ك ن��ائ��ي أي��ا ف��ام��ن��ْن

وقال:

رق��ادي ل��ذي��ذ ون��ف��ت ال��ه��وى، ل��ه��ب ب��ف��َؤادي أوق��دت «زي��ن��ب» خ��ط��راُت
واإلب��ع��اِد اإلع��راض ع��ن ت��ل��ه��و ب��ج��م��ال��ه��ا ل��ه��ت ع��ن��ي ال��ت��ي ل��ي��ت
ودادي؟ ت��رك��ت َف��ِل��ْم ال��غ��رام، ع��ه��َد أخ��ن ل��م إِن��ي ال��ق��م��ري��ن، أش��ق��ي��ق��ة
ف��ادي ب��دي��ع��ة ي��ا ل��ح��س��ن��ِك ب��ف��تً��ى ف��ارف��ق��ي ال��ن��ف��ي��س��ِة ب��ال��ن��ف��س أف��دي��ِك
وج��ه��اِد ع��نً��ا ذو ال��م��ت��ي��ُم وأن��ا م��الح��ٍة ك��لِّ ذات ال��ح��ب��ي��ب��ُة أن��ِت
ب��األك��ب��اِد ال��ح��بِّ ف��ت��َك ل��ع��ل��م��ت ال��ه��وى أل��م م��ن ذق��ُت ��ا م��مَّ ذق��ِت ل��و
ال��وق��اِد وج��ه��ك ط��ل��ع��َة أس��ُل ل��م ال��ظ��م��ا ي��ش��ف��ي ال��ذي ب��م��ب��س��م��ِك ق��س��ًم��ا
ال��وادي ظ��ب��اءَ ت��س��ب��ي ول��واح��ٌظ ال��س��م��ا ب��أق��م��ار ت��زري ط��ل��ع��ٌة ل��ِك
ب��اإلرص��اِد ح��م��ت��ُه ال��ع��ذول وم��ن ال��ه��وى ك��ن��ز أودع��ت ع��ي��ن��ك ال��ق��ل��ب ف��ي
س��ه��ادي ج��اءَ ح��ي��ن رق��ادي ون��أَى َك��تَ��ص��بُّ��ري ح��ي��ل��ت��ي ض��اق��ت ب��ه��واِك
ق��ي��ادي ال��غ��راُم س��لَّ��م��ِك ب��ال��رغ��م ع��ن��دم��ا ق��ل��ب��ي ال��ض��ي��م ن��ح��و س��ق��ِت ك��م
ال��م��رص��اِد؟ ف��ي ال��ن��ج��الءُ وع��ي��ون��ك ح��ب��ي��ب��ت��ي ه��واِك م��ن ال��ت��خ��ل��ُص ك��ي��ف

أصحابِه: أحد إىل وقال

الذكرى

ب��ع��ُد وال ل��ح��ظ��ي ق��ب��ٌل ف��ال وط��ب��ُت ال��ب��ع��ُد بَ��ُع��َد إذ ال��ق��رب ب��أن��س ن��ع��م��ُت
ي��ش��دو ال��ه��ن��ا ط��ي��ر ال��ق��ل��ب غ��ص��ن ف��وق غ��دا وق��د ال��ل��ق��ا ن��وُر ال��ب��رح��اءِ ظ��ل��م��ة ج��ال
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ال��س��ع��د ل��ي وع��اد ده��ري ال��ل��ق��ا ب��ط��ي��ب ف��ج��اءَن��ي ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��د ع��ل��ى ص��ب��رت
ي��غ��دو وم��ا ف��ي��ِه ال��ده��ُر ي��روُح م��ا درى ف��تً��ى س��وى ي��روُق ال��ب��ل��وى ف��ي ال��ص��ب��ُر وم��ا
ال��وج��ُد؟ ب��ي أودى ال��ب��ي��ن ف��ي ك��م أت��دري��ن ال��ح��م��ى إل��ى ت��س��ع��ى ك��ال��ري��م أم��ق��ب��ل��ًة
ف��ال��ش��ه��ُد ف��ال��درُّ أغ��الُه! م��ا ول��ط��ف��ك ال��ح��ل��ى! زي��ن��ة ي��ا أح��الُه م��ا ح��دي��ث��ك
وخ��ُد ال��ه��وى أث��ر ال��ذلِّ ل��ع��ي��س ب��ي غ��دا وق��د ك��ب��دي ف��ي ال��وج��د م��ط��يَّ أن��خ��ِت
ال��م��ه��ُد ي��ح��م��ل��ن��ي ك��ان م��ذ ال��ه��وى ح��م��ل��ُت ف��ك��أن��ن��ي ال��ه��وى ه��ذا ع��ل��ى ُط��ب��ْع��ُت
ردُّ ال��م��دى ط��ول األخ��ذ ل��ه��ذا ول��ي��س ت��م��ل��ًك��ا ق��ل��ب��ي ال��ح��بِّ ب��ش��رع أخ��ذِت
ح��دُّ ب��ِه وه��ي ال��س��ح��ر ب��رس��م ف��َؤادي ف��ي ال��غ��رام ج��ن��س ع��ي��ن��اك ن��وَّع��ْت وق��د
ال��ع��ب��ُد ذل��ك إن��ن��ي ف��ت��ي��ه��ي ه��واِك م��ن ال��خ��الء الم��ت��ن��اع ق��ل��ب��ي ي��خ��ُل ف��ل��م
ال��ب��رُد ي��ص��درُه ال��غ��ي��َث أن وع��ه��دَي م��دام��ع��ي ف��اض��ت ال��ش��وق ح��ر اش��ت��دَّ إذا
ال��ع��ق��ُد ث��ب��َت إن ال��ب��ي��ع رب��اُط يُ��ف��كُّ وال ال��ل��ق��ا ع��ن��د ال��دم��َع ب��ع��ُت ل��ج��ي��دك
رش��ُد ف��ال��ه��وى ال��ه��دى، خ��طُّ ي��ق��اط��ع��ه��ا ال��ن��ه��ى دائ��رة ال��ح��بِّ خ��طُّ م��سَّ ف��إن
ال��ورُد زه��ا ق��د ب��ه خ��دٌّ ع��ق��ل��ُه س��ب��ى ب��م��غ��رٍم رف��ًق��ا ال��ب��ان، م��ه��اَة ي��ا أال
ج��ن��ُد ل��ُه ف��ال��ع��ي��ون ف��ؤادي ي��روُع وك��م ب��دا ال��ج��م��ال س��ل��ط��اُن ب��وج��ه��ك
رع��د ال��ح��ش��ا ف��ي ب��رق��ُه ح��س��ٍن ك��ل ع��ل��ى ي��ن��ط��وي م��ح��يَّ��اِك م��ن ج��زءٍ ك��لَّ أرى
ال��ن��ه��ُد ذل��ك ش��اق��ن��ي ق��د ف��ك��م ل��ج��ي��ٌن، ك��أَن��ُه ن��ه��ًدا ال��دي��ب��اج م��ن أَبَ��نْ��ِت
ال��ل��ح��ُد ض��م��ن��ي ول��و أس��ل��و ال وإن��َي ع��واذل��ي ع��ن��ك ال��س��ل��وان ت��ك��ل��ف��ن��ي
«دع��ُد» ال��ب��ل��ى ب��ع��َد األم��وات م��ن وق��ام��ت ب��ال��ج��ف��ا ق��ل��ب��َي ع��ذَّب��ِت إن ف��أس��ل��وِك
وال��ق��ُد ال��ن��واظ��ُر إالَّ ل��ه��ا غ��ري��ٌم وال ق��ت��ل��ت ق��د ال��ح��بِّ ف��ي م��ه��ج��ٌة ول��ي
وال��ق��ن��ُد وال��م��س��ُك ال��َخ��ْم��ُر ف��ه��َو رض��اب��ِك ال��ظ��م��ا م��ن ب��ق��ل��ب��ي م��ا ي��ش��ف��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ق��ص��ُد ال��ل��ق��ا ب��ع��د ب��ال��ط��ي��ِف ل��ي ب��ح��ب��ِك ال��ذي وأن��ا ال��ك��رى ف��أب��ع��دِت بَ��ُع��ْدِت
ال��س��ه��ُد زارك وق��د ت��ه��وى م��ن ع��ن��َك ن��أى ق��ائ��ًال: ب��ال��ش��م��ات��ِة ح��س��ودي وج��اء
«ه��ن��ُد» ي��ا وال��ه��اءِ ال��ح��اءِ ب��ي��ن وف��َق وال م��ص��ي��ب��ٌة ف��ه��ي ال��ح��س��اد ص��ح��ب��َة دع��ي
ال��ب��ع��ُد ض��اَم��ُه ل��ل��ذي ال��ت��ه��ان��ي ت��ع��ي��ُد ف��إن��ه��ا ال��ل��ق��اءِ أي��اَم ال��ل��ه رع��ى
��ْل��ُد ال��صَّ ي��ح��م��ل��ُه ل��ي��س ع��ذابً��ا ح��م��ل��ُت ب��ِه ف��ك��م ال��ف��راَق ال��ل��ُه ق��ات��َل وي��ا
ع��ه��ُد ص��اح��ب��ي ي��ا ق��طُّ ل��ده��ٍر ول��ي��س غ��ادٌر ه��و ك��م ال��ده��ر ل��ه��ذا ف��س��ح��ًق��ا
ت��رت��ُد «ي��وس��َف» ب أف��راح��ي ل��ي��ت ف��ي��ا ح��س��رًة «ي��ع��ق��وب» ک ب��أح��زان أت��ان��ي
ورُد ال��ظ��م��ا ف��ي ل��ي ف��ه��َو ل��س��م��ع��ي ي��روُق ذك��رُه راَح ط��ال��م��ا ل��ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ٌب
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ال��ودُّ َدابُ��ُه ب��ام��رٍئ ف��اك��رْم ح��وادُث، ُك��نْ��ه��ُه ي��غ��ي��ُر ال دأٌب ال��ودُّ ب��ِه
ي��ب��دو إذ ال��زه��ِر م��ن أج��ل��ى ش��ي��ٍم وذو ال��س��م��ا ف��ي ال��زُّه��ر م��ن أع��ل��ى ه��م��م أخ��و
ال��م��ج��ُد ه��ب��ط ط��ال��م��ا ع��ل��ي��ِه ك��ري��ٌم ب��ال��وف��ا ال��س��م��َؤل ص��ي��ُت ل��ُه ودوٌد
ال��س��ع��ُد أض��وائ��ه��ا ح��رِّ م��ن ف��ظ��ل��ل��ُه أش��رق��ت وال��ف��خ��ر ال��ع��زِّ ش��م��وُس ع��ل��ي��ِه
ال��رن��ُد أص��ب��ح دون��ه��ا م��ع��اٍن ب��ن��ش��ر م��ت��ع��ط��ًرا غ��دا م��دًح��ا ل��ُه ب��ذل��ُت
ح��م��ُد ل��ُه وذاك ذٌم، ل��ُه وه��ذا ك��ق��درِه م��ق��اٌم ال��دن��ي��ا م��ن ل��ك��لٍّ
واألس��ُد ال��ث��ع��ال��ُب س��يَّ��اِن ه��ي ف��م��ا أس��وٌة ب��ال��ق��در ال��ن��اس ل��ك��لِّ ول��ي��س
ال��ج��رُد ال��س��اله��ب��ُة ف��ي��ِه ج��َرْت م��ا إذا ال��ث��رى ع��ل��ى ج��ريً��ا األوع��ال ت��ح��س��ن وه��ل
ال��ج��ه��ُد ي��ن��ف��ُع ف��ال ح��ٍظ ذا ي��ُك ول��م أم��ورِه ب��ك��لِّ ج��ه��ٍد ذا ك��ان وم��ن
ال��وغ��ُد ب��ِه ي��زري ال��ع��ل��م أَنَّ ل��ع��ل��م��ي ح��ك��م��ت��ي ب��ال��ص��م��ت األوغ��اد ع��ن أص��وُن
ن��دُّ وال ع��وٌد ل��ل��م��زك��وم ل��ذَّ ف��م��ا ل��ج��اه��ٍل ق��طُّ ب��ال��ع��ل��م ل��ذٌة وال
ال��غ��م��ُد ي��ق��ط��ع ف��ال س��ي��ٌف ي��ك��ن ل��م إذا ب��ع��ق��ل��ِه إالَّ اإلن��س��ان ي��ن��ف��ُع وال
ي��ع��دو ال��دج��ى ف��ي َم��ن ال��ب��ي��ِد ط��وَل م��لَّ ك��م��ا غ��وى ب��ال��غ��ن��ى م��ن ال��ع��ل��م ح��دي��ث يَ��م��لُّ
ال��ص��رُد ي��رض��ن��ي ل��م ال��ن��س��ر ع��ن��دي ك��ان إذا ال��غ��ن��ى ع��ن ي��غ��ن��ي وال��ع��ق��ل ال��غ��ن��ى أَأرج��و
ب��رُد ال��ت��ق��ى ع��ل��ي��ِه خ��لٍّ م��ن ف��دي��ت��َك ال��ه��دى زان��ُه ال��ذي ال��ع��ق��ل أخ��ا ي��ا أال
ال��ف��رُد أي��ه��ا م��س��ت��ب��ش��ًرا ب��ال��ه��ن��ا ف��ك��ن ال��ش��ق��ا ح��ال��ِة ع��ن ال��ن��ع��م��اءِ ي��ُد ث��ن��ت��َك
ت��ن��م��دُّ ال��م��ك��ارم أي��دي غ��دت إل��ي��ك وه��ا ال��ع��ال ن��ح��و األق��داُر ب��َك وط��ارت
ي��ن��ك��دُّ ف��وق��َك ال��س��ع��د غ��ي��م زال وال راف��ًال ��م ال��ت��ن��عُّ ث��وب ف��ي زل��ت ف��ال

وقال:

الحب يقظة

رق��دا ب��ع��َدم��ا ال��ح��بُّ واس��ت��ي��ق��َظ خ��م��دا ب��ع��َدم��ا ال��ش��وُق ت��ه��ي��ج
ب��دا ِخ��ب��اُه م��ن وال��وج��د ال��ق��ل��ب، ف��ي م��ح��ت��ج��بً��ا ال��ح��ب��ي��ِب ذك��ُر وع��اد
ان��ف��ردا ب��ح��س��ن��ِه َم��ْن ب��ه��ا ن��ف��س��ي ت��رك��ت ف��ت��رًة ال��ل��ه ب��ارك ال
ك��ب��دا ل��ي ي��ب��قِّ ل��م ل��ك��ن��ُه َم��َل��ل ع��ن ع��ش��ق��ت ق��د َم��ْن أس��ُل ل��م
ال��ج��ل��دا أع��دم��ت��ن��ي وق��د ع��ق��ل��ي ف��ت��ن��ت ل��غ��ادٍة ف��داءٌ روح��ي
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أح��دا م��ث��ل��ه��ا ي��ل��َق ف��ل��م ق��ل��ب��ي، ل��دى ال��ح��س��ان م��ن ك��الٍّ م��ث��ل��ُت
ع��ُض��َدا ل��ه��ا ال��وف��ا وك��ان وج��دي، إل��ى ال��ج��م��اِل ي��ُد ف��أرَج��َع��تْ��ن��ي
ال��َق��َودا أع��ي��ن��ي ُدرِّ م��ن دف��ع��ُت وق��د ال��س��ل��وَّ ال��ل��ق��ا ع��ن��د ق��ت��ل��ُت
م��رت��ع��دا ب��ال��غ��راِم ل��ح��ب��ه��ا م��ن��ك��س��ًرا َرَج��ْع��ُت رأَت��ن��ي ل��م��ا
األُُس��دا س��ب��ى ال��ذي ال��دالَل أح��ل��ى وم��ا ُس��ل��ب��ُت ب��ِه دالًال أب��دْت
ن��دى ح��ل��وَل م��ه��ج��ت��ي ف��ي ف��ح��لَّ م��ب��س��م��ه��ا رح��ي��ق وأرش��ف��ت��ن��ي
يَ��َدا ال��س��الِم إل��ى ك��لٌّ وم��دَّ ف��رق��ت��ن��ا ع��ق��ي��َب ال��ت��ق��ي��ن��ا ل��م��ا
ُم��تَّ��ِق��دا ال��غ��رام ج��م��َر أع��اد ع��ت��بً��ا ب��ي��ن��ن��ا س��اق ق��د وال��ودُّ
ش��ه��دا ب��ودِّه��ا م��ا أل��ح��اظ��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ت��اُب أظ��ه��َر وق��د ق��ال��ت
ال��ن��ك��دا أذق��ت��ُه ق��ل��بً��ا أرح��َت ف��ق��د ال��س��ل��وَّ ت��ظ��ه��ِر إن ع��ت��َب ال
غ��دا ي��ع��وُد أع��ي��ن��ي: ل��ي ت��ق��ول ه��ًوى ك��لُّ ع��ن��َك ال��ي��وَم م��ض��ى وإن
ال��ك��م��دا ذل��ك ال��ق��ل��ب ف��ي أخ��ف��ي��ت ف��ق��د ال��س��ل��وَّ أُظ��ه��ِر إن أج��ب��ُت
اتَّ��ح��دا ك��ل��ُه ال��ل��ط��ُف ب��ه��ا ذاٍت ع��ل��ى ال��ك��م��اَل ح��وى ج��م��اًال أف��دي
ان��َغ��َم��دا خ��ل��ت��ُه ال��ق��ل��ِب وف��ي إالَّ ن��اظ��ُره��ا ال��ف��ت��ور س��ي��َف س��لَّ م��ا
ُوج��دا م��ع��ج��ٍز ك��لُّ ب��ِه ح��س��ٌن أوق��ع��ن��ي ال��ش��ج��ون ش��راك ف��ف��ي
أج��دا ل��ن ال��خ��الَص رج��وُت ف��إن ض��ن��ى ُك��لَّ ال��ع��ي��وُن وأورث��ت��ن��ي
ج��ل��دا ص��روف��ُه ل��ي تَ��دَْع ول��م أت��ل��ف��ن��ي ال��غ��راَم إن ص��اِح، ي��ا
ال��ُم��ُردا ي��ش��يِّ��ُب ق��د ال��ه��وى إنَّ س��ه��ًال: ال��ه��وى ي��ح��س��ُب ل��م��ن ف��ق��ْل
أب��دا ال��ه��وى ل��ذََّة درى ل��م��ا ع��نً��ا ي��ذوُق ال ال��ح��بِّ ذو ك��ان ل��و
ع��م��دا ذل��ن��ي ش��اء إذا أه��وى، ل��م��ن ق��طُّ أذلُّ ل��م ل��ك��ن��ن��ي
غ��دا؟ ل��ل��دن��يِّ ال��ف��ع��ُل وذا ق��ص��ٍد ف��ي ال��ت��دل��ل ن��ف��س��ي ت��رت��ض��ي ه��ل
ال��ج��ل��دا َرق��ى ول��و أص��ٍل دن��يِّ ع��ن ال��دن��اءَِة س��ي��م��ُة ت��ن��م��ح��ي ال
ُس��ِع��َدا َم��ْن س��ع��ُد ب��ال��ن��ج��م ف��ل��ي��س ويُ��ْس��ِع��ُدُه ع��ق��ل��ُه ال��ف��ت��ى يُ��ش��ق��ي
وُه��َدى وع��ث��رٌة وخ��س��ٌر رب��ٌح ف��ب��ِه راج��ٌع ال��ع��ق��ِل إل��ى ك��لٌّ
اج��ت��ه��دا! ب��ِه ب��م��ن ف��أك��رم ي��داُه، ك��س��ب��ت م��ا غ��ي��ُر ال��م��رءَ ي��ن��ف��ع ال
َرَع��َدا ف��وق��ُه ال��ع��زَّ ت��َر ش��خ��ٍص م��ن ال��دراه��ِم ب��ارُق ب��دا م��ت��ى
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من إليِه بها بعث رسالة عن اش» بخَّ هللا «نرص الخواجا املرحوم يجاوب وقال
القاهرة:

م��ح��دوِد غ��ي��ُر ف��خ��ض��وع��ي وآم��ري ال��س��ود األَْع��يُ��ِن ب��ب��ي��ض ع��ل��يَّ س��ودي
م��ع��م��وِد ب��ال��ح��س��ن م��غ��رٍم س��وى أن��ا وم��ا ل��ل��ج��م��ال َع��م��ُوٌد إالَّ أن��ِت م��ا
أُخ��دوِد ن��ار ف��ي ك��ب��دي وع��ذَّب��ت ن��اع��م��ٌة وه��ي ق��ل��ب��ي خ��دوُدِك أش��َق��ْت
ال��ع��ي��ِد ب��ه��ج��ُة ع��ن��دي وص��ل��ك ف��ي��وَم ب��ِه ال��غ��رام أودى ه��ًوى م��ري��َض ع��ودي
م��وع��وِد ص��ب��ُر ص��ب��ري ل��ي��َت ف��ي��ا وع��ٌد، وال ال��ج��ف��اءِ ذاك ع��ل��ى ص��ب��ري أط��ل��ُت
ب��ج��ل��م��وِد ق��ل��ب��ي وم��ا ال��ص��خ��وَر، ي��وه��ي م��ا ال��م��ح��بَّ��ة ث��ق��ل م��ن ق��ل��ب��ي ��ل��ِت ح��مَّ
ال��غ��ي��ِد ه��وى ف��ي ل��ع��ذٌب ال��ع��ذاَب إن ع��ذَّب��ن��ي! غ��ي��داءُ ي��ا ج��م��الُ��ِك ف��ك��م
ص��ن��دي��ِد ك��لَّ وي��غ��زو ال��ع��ق��وِل، ع��ل��ى م��ن��ت��ص��ًرا ب��األك��ب��اِد ي��ف��ت��ُك وال��ح��بُّ
وت��وق��ي��ِد ب��اٍد ق��ل��ٍق ف��م��ن ض��ي��ًم��ا ك��ب��دي ك��اب��دت ق��د ال��ه��وى ف��ي ط��ال��م��ا ي��ا
ب��م��ودوِد ال��خ��ال��ي وم��ا ، ال��ش��ج��يُّ ذاك ف��أن��ا ال��م��ه��ا أح��داُق ف��ؤادَي أش��ج��ت
وت��ن��ك��ي��ِد ت��ع��ذي��ٍب غ��ي��َر أن��ْل ول��م ب��ِه واج��ت��ه��دت ال��ت��ص��اب��ي أل��ف��ُت ق��د ك��م
م��ط��روِد ج��ري ي��ج��ري ل��ل��غ��رِب وال��ن��ج��ُم م��ل��ت��ح��ٌم ال��ل��ي��ِل وج��ي��ُش أرق��ُت وك��م
ت��ش��ري��ِد! أيَّ ص��ب��ري ي��ش��رُِّد ش��وٌق وب��ي ال��ظ��الم ف��ي ال��دراري ص��ف��وَف أرع��ى
م��ش��دوِد ب��األش��واق ال��ب��دِر إل��ى ط��رٍف م��ن ت��س��ف��ح ال��س��ح��ِب ك��ع��ه��اِد وأدم��ع��ي
ت��ب��دي��ِد ف��ع��َل ط��ب��ًع��ا ل��ل��ن��ار ف��إن وس��ن��ي ال��ج��وى ن��اُر ب��دَّدْت إن ب��دَع ال
زي��دي ال��ه��وى ألج��ب��اِل دم��ع��ي س��ي��وَل ف��ي��ا ال��ج��ب��ال ن��ق��ص��ان ب��ال��س��ي��ِل ك��ان إن
م��ردوِد غ��ي��ُر ذوق��ي ال��م��ح��ب��ي��َن ب��ي��َن وأن��ا ف��اس��ت��ع��ذب��ت��ه��ا ال��ص��ب��اب��َة ذق��ُت
ال��ع��وِد ن��غ��م��َة س��ام��ع��ي م��ن ل��ي أل��ذَّ ُدًج��ى ب��ال��غ��رام أن��ي��ن��ي رأي��ُت وق��د
م��ك��دوِد غ��ي��َر ع��ي��ًش��ا ع��اش م��ن وق��لَّ ع��ذٍل ل��ذي أس��م��ْع ول��م ع��ي��ش��ي أك��دُّ
وت��ف��ن��ي��ِد ع��ذٍل ذي ك��لِّ ع��ن ��اء ص��مَّ أُذُن��ي ح��ب��ه��ا ف��ي ظ��ب��ي��ٍة ف��دى روح��ي
ج��وِد ذا األذِن، أص��مَّ ال��ع��ي��ون، أع��م��ى ب��ِه ال��غ��ري��َق يُ��ب��ق��ي أن ال��ع��ش��ِق وع��ادُة
ب��م��وج��وِد ال��ح��س��ن��ا ف��ي ال��ودُّ وم��ا م��ث��ل��ي، ث��اب��ت��ًة ال��ودَّ ت��رع��ى ال��ح��ب��ي��ب��َة ل��ي��َت
ال��ب��ي��ِد ف��ي ال��ظ��ب��ي ت��ح��ك��ي غ��ي��داء ب��ح��بِّ أل��ًم��ا م��ه��ج��ت��ي ت��ق��اس��ي ك��م ل��ل��ه��وى ي��ا
أم��ل��وِد م��ث��ل ب��ق��دٍّ ال��وش��اِح ت��ح��َت م��ائ��س��ًة ك��ال��خ��ط��يِّ ت��ه��ت��زُّ ه��ي��ف��اءُ
ع��رب��ي��ِد ش��أن ف��ي��ِه أودَع وال��ح��س��ُن ل��ع��ب��ت ال��ص��ب��ا خ��م��ُر ب��ِه ل��ح��ًظ��ا ت��دي��ُر
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م��ف��ئُ��ود غ��ي��َر ف��َؤاًدا ت��رك��َت ف��م��ا م��ق��ل��ت��ه��ا إن��س��اَن ي��ا ال��ل��ُه ل��َك م��ه��ًال
ال��ع��وِد ف��ي ال��م��اءِ م��ج��رى ال��ظ��رف م��ن ج��رى ق��د ال��ش��م��ائ��ل ل��ط��ُف ب��ِه ب��ق��دٍّ زه��ت
م��ن��ج��وِد ال��ق��ل��ب ج��ري��ح م��ح��بِّ ع��ل��ى ط��اف��ح��ًة ال��ه��ج��ر ك��ئ��وس ت��دي��ُر خ��وٌد
م��ق��ص��ودي ال��وص��ل ن��وال غ��ي��َر ل��ي��س إذ ب��ِه ع��ل��يَّ ت��م��ن��ْن ول��م وص��ًال رم��ُت ك��م
م��ح��م��وِد غ��ي��ر أم��ٌر وال��ب��خ��ل رج��وُت، ب��م��ا ع��ل��يَّ ض��نَّ��ت إذ ب��ال��دم��ِع ف��ج��دُت
ت��ج��وي��دي ال��ل��ه ن��ص��ر م��دح ف��ي ب��ذل��ُت خ��ل��ق��ي وذا ج��ودي ل��ه��ا ب��ذل��ُت وم��ذ
م��ح��س��وِد األرواح م��ن ع��ج��ي��ٍب ل��ط��ٍف أخ��و ال��وداُد ق��اَم ب��ِه وف��يٌّ خ��ٌل
وت��وط��ي��ِد ع��ل��ٍم ذو ال��وداع��ِة، ب��ادي ق��ْل: ل��ل��ب��راع��ة، ح��اٍو ال��ي��راع��ِة، م��اض��ي
ب��م��س��ع��وِد ك��لٌّ وم��ا ال��س��ع��وِد، غ��ن��ى ب��ه��ا ف��ح��از ف��أْغ��نَ��تْ��ُه ال��ع��ل��وَم ح��وى
ت��م��ه��ي��ِد ك��لَّ ف��ي��ِه ال��ع��ل��ُم ��ه��ُد يُ��مَّ ق��ل��ٍم ذو ال��ق��ول ف��ص��ي��ُح ب��ل��ي��ٌغ ن��دٌب
ب��ال��ج��ي��ِد ال��درِّ زه��َو ب��م��ع��ن��اُه زه��ا ق��د ك��ال��آلل��ئ ش��ع��ٍر ن��ظ��َم ل��ن��ا أه��دى
ع��ن��ق��وِد ب��ن��َت ح��اٍس ك��أن��َي ح��ت��ى ب��رق��ت��ه��ا م��ع��ان��ي��ِه ف��أس��ك��رت��ن��ي
ت��ن��ض��ي��د خ��ي��َر ف��ي��ِه ال��ل��ف��ُظ ��ُد يُ��نَ��ضَّ ذه��ٍب م��ن ص��ي��غ ك��س��ل��ٍك ب��ي��ٍت ك��ل م��ن
م��ه��دوِد غ��ي��َر رك��نً��ا ال��ودِّ م��ن ب��نَ��ى وم��ن اإلخ��اءِ ال��ح��اوي ال��ج��ه��ب��ذُ أي��ه��ا ي��ا
ت��م��ج��ي��ِد ك��ل ح��ازت ذه��ن��ك خ��در م��ن ق��اص��رًة ال��ي��وَم ع��ل��يَّ زف��ف��َت ل��م��ا
وال��ع��وِد ب��ال��ن��دِّ زرى إن��ٍس ب��ع��رف ض��نً��ا ث��وب ال��ب��ع��ُد ك��س��اُه ف��َؤاًدا أح��ي��ْت
ت��س��ه��ي��دي ال��غ��يَّ��اب إل��ى ش��وق��ي أط��ال ف��ب��ه��ا ال��ن��وى أي��اَم ال��ل��ُه ق��ات��َل ي��ا
م��ف��ق��وِد غ��ي��ُر ب��اٍق ف��ص��ب��ري ن��وم��ي أف��ق��دن��ي ال��ودِّ ذا ي��ا ب��ع��ُدك ك��ان إن
داُوِد» ب��ن «س��ل��ي��م��ان ف��ه��م ح��وي��َت م��ا ال��ع��زي��م��ة م��ن��ص��وَر ال��خ��ط��ب ع��ل��ى ف��ك��ن

هللا: رحمه اليازجي ناصيف الشيخ إىل بها بعث وقد وقال

ي��رت��ع��ُد م��ن��ك ض��ي��ٌم ي��روُع��ك أَنَّ��ى األس��ُد أي��ه��ا ض��ي��ًم��ا ت��خ��َش ال ت��خ��َش ال
ك��م��ُد وال زه��ٌو ال م��ث��ل��ك وع��ن��َد ك��م��ًدا أو ك��ان زه��ًوا يُ��بَ��دَُّل ُك��لٌّ
ال��ج��ل��ُد ب��ك وس��ي��ب��ري��ِه ب��ري��ت��ُه ف��ك��م ال��ض��ن��اءِ، ث��اُر ف��ذا ض��ن��ي��ت إذا
أح��ُد؟ ف��ه��ل ي��ص��ب��ر ل��م م��ث��لُ��ك ك��ان إن أن��ا ص��ب��رُت م��ا وإالَّ ص��ب��وًرا ف��ك��ن
ال��رم��ُد أزم��َن ق��د وه��ا غ��ري��بً��ا، ع��ي��ن��ي ف��ي ق��ب��ل��ك ال��ض��ي��م ل��ق��ي��ُت ق��د ال��ذي أن��ا
ج��س��ُد ف��ال أس��ل��م ف��إن ال��س��ق��اَم ت��ه��وى ج��س��دي ��ل��ت أَصَّ ق��د ال��ت��ي ال��ف��روَع إن
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��م��ُد وال��صَّ ال��ص��ب��ر، ح��س��ُن ال��ط��ب��ي��ب��اِن: إالَّ ك��ذب��وا ق��د ب��ل��واَي ف��ي األط��ب��اءِ ك��لُّ
س��نَ��ُد ال��ف��ت��ى ق��ل��ب ف��ي ال��ش��ج��اع��ة إن س��ن��ٌد ف��ال ي��وًم��ا ال��ردى خ��ش��ي��ُت إذا
م��ب��ت��ع��ُد وه��و إالَّ م��ن��ك ال��ردى دن��ا ف��م��ا ال��ف��ض��ي��ل ذا ي��ا ال��ردى ت��ش��ك��ونَّ ال
ال��ن��ك��ُد ض��ام��َك ال دام��غ��ٌة وف��يَّ ح��ارص��ة ف��ي��ك ل��ك��ن ال��ده��ِر ��ُة ش��جَّ ذي
األب��د ص��ان��ه��ا ق��د غ��رًَّة ج��ب��ي��ن��ِه ع��ل��ى ط��ب��ع��ت ق��د زم��ان ف��ي وط��ْب ف��ابْ��ِش��ْر
ي��رُد م��دح��ه��م ن��ه��وٍر م��ث��ل إل��ي��ك ه��ًدى درَّ ال��ن��اس ي��ه��ادي ع��ل��ٍم ب��ح��َر ي��ا
ح��س��ُد وال ك��ي��ٌد وال خ��ئ��ون ده��ٌر ُغ��َرٍر م��ن أب��دع��ت م��ا خ��اَن ال خ��اَن ال
وال��َع��َم��ُد ال��م��ج��ِد ق��ب��اُب تُ��ب��ن��ى ع��ل��ي��ك ق��اع��دًة ال��ف��ض��ل ل��ص��رح ب��رح��َت وال
أس��ُد ال��ح��ج��ا غ��اب ف��ي أن��ت إذ «ن��اص��ي��ُف» ي��ا ب��اس��م��ك ال��ع��ل��م ف��ي ش��ف��ٌة ُش��رِّف��ت م��ا

أصدقائِه: أحد إىل وقال

النوى لوعة

ل��ل��ب��ع��اِد؟ ��ي��ُع ال��م��شَّ ه��ذا وم��ن ال��ب��وادي ف��ي ال��رك��ائ��ُب ه��ذي ل��م��ن
ال��ه��وادي ف��ي ال��ه��وادج ع��ل��ى ي��س��ي��ُر م��ن��ي��ًرا ب��دًرا أرى ع��ج��ب��ا! ف��وا
ال��ع��ب��اِد م��ق��ُل ب��ِه س��ال��ت ف��ك��م ال��ت��ن��اِئ��ي ال��ل��ُه ق��ات��َل ي��ا أال
ودادي ذوي رك��اُب ن��أَت غ��داَة ع��ظ��ي��ٌم ع��ن��ٌت ح��ش��اش��ت��ي أص��اَب
ال��رق��اِد؟ م��س��ل��وَب ال��ط��ي��ُف ي��زوُر وأَنَّ��ى ل��ط��ي��ف��ه��م ش��وق��ي ف��وا
ال��ج��م��اِد ق��ل��ُب ل��ح��ال��ه��ا ي��رقُّ ن��ف��ٌس ال��ت��ودي��ع م��وق��ِف ف��ي ول��ي
ص��وادي م��ق��ي��الٍت م��ن م��دام��َع ت��ح��ك��ي ال��ب��ي��ِن ف��ي م��دام��ًع��ا س��ف��ح��ُت
ال��ت��م��ادي ه��ذا م��ن وي��الُه ف��ي��ا ف��راًق��ا ال��ب��ل��وى م��دُة ت��م��ادت
أي��ادي؟ ل��ع��ب��ت ق��د ل��ل��ب��ي��ن ب��ِه وق��ل��ب��ي ع��ي��ٌش ل��ي ي��ط��ي��ُب ف��ك��ي��ف
ك��ال��رم��اِد واألض��ال��َع ك��ن��ار م��ن��ي ال��ق��ل��َب أع��اد ق��د ب��ع��اٌد
ف��وادي ع��ن ه��واه��ا ي��ش��ط��ط ف��ل��م ع��ن��ي «س��ع��اَد» دي��اُر ش��طَّ��ت إذا
ال��وه��اِد ف��ي ي��ض��رُب ال��رك��ُب وس��ار «س��ل��م��ى» ب��رح��ل ال��رح��ي��ُل أل��وى وم��ذ
زادي وال��ح��س��راُت ال��دم��ُع، وم��ائ��ي ذل��وًال إِثْ��َرُه��ُم ال��ش��وَق رك��ب��ُت
ال��ق��ت��اِد؟ ش��وك ع��ل��ى ي��ع��دو وم��ن ال��م��ه��اري ي��ع��ل��و م��ن س��يَّ��اِن وه��ل
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ف��س��اِد ب��ال ال��ص��الَح يَ��دَُع ف��ال رع��اُه وال ال��زم��ان ال��ل��ُه ل��ح��ا
ال��ب��الِد ك��لِّ ف��ي ال��ن��اَس وي��ش��ق��ي ب��ب��ؤٍس ال��ن��ع��م��ى يُ��ع��ِق��ُب زم��اٌن
ك��ال��ع��ه��اِد! دم��وًع��ا أج��رى وك��م خ��ط��وبً��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أل��ق��ى ف��ك��م
ب��ال��ب��ع��اِد ق��رٍب ك��لَّ وي��ب��دُل ك��ال��م��ن��اي��ا ش��م��ٍل ك��لَّ ي��ش��تِّ��ُت
ن��ادي ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ُه م��ن ب��ف��رق��ة واك��ت��ئ��اب��ي ان��ت��ح��اب��ي ف��رَط ف��وا
م��رادي! أس��م��ى م��ا ال��ل��ه، رع��ان��ي م��راٌد ال��دن��ي��ا م��ن ل��ي ُه��َو ف��تً��ى
اع��ت��م��ادي أل��ق��ي��ُت ال��ي��وَم ع��ل��ي��ِه إن��ي ل��ذاك ال��وف��يُّ ال��خ��لُّ ُه��َو
م��ن��ادي ي��ا خ��ي��ًرا أص��ب��َت ي��ق��وُل: ألم��ٍر ي��وًم��ا ن��ادي��تُ��ُه إذا
ال��ع��م��اِد ع��ال��ي ال��ث��رى َع��ِم��َد ف��تً��ى ع��م��ري ك��لِّ ف��ي م��ث��ل��ُه أَر ف��ل��م
وال��وداِد ال��ص��داق��ِة ح��ف��ظ ع��ل��ى ب��ال��غ��داي��ا ال��ع��ش��اي��ا َوَص��َل ف��تً��ى
ال��ق��ي��اِد م��ح��ل��وَل ال��ل��ط��َف وح��از وف��ض��ٍل ص��ال��ح��ٍة ب��ك��لِّ أح��اط
م��ع��ادي أب��ًدا م��ال��ُه ص��دي��ٌق ل��ب��ي��ٌب ف��ط��ٌن ح��ازٌم أدي��ٌب
اج��ت��ه��اِد أخ��و وال��زم��اُن س��ع��ي��ًدا، ي��راُه ب��أن ال��زم��ان اج��ت��ه��َد ق��د
ش��ادي ال��ع��ل��ي��اءِ ب��ل��ب��ُل ع��ل��ي��ه��ا ك��اًس��ا ال��ن��ع��م��اءِ م��ن وأس��َق��اُه
ج��الِد ب��ال ال��ح��س��ود ع��ل��ى وس��اد ق��راٍع ب��ال ال��ع��دوِّ ع��ل��ى ف��ص��اَل
رش��اِد! ذو أن��ا وك��م ب��ص��ح��ب��ت��ِه! وب��ش��ًرا أن��ًس��ا ح��ائ��ٌز أن��ا ف��ك��م
س��ه��اِد وأخ��ا ك��وارٍث، ح��ل��ي��َف ف��راًق��ا أَْج��َرى إِذْ أص��ب��ح��ت وه��ا
ص��ادي؟ األن��وار م��ن ي��روى وه��ل ال��م��ح��يَّ��ا! ذاك إل��ى ظ��م��ئ��ي ف��وا
ان��ف��راِد ع��ل��ى وت��خ��ب��ري��ِه إل��ي��ِه ت��س��ي��ري إن ل��ي��ت��ِك ري��ُح ي��ا أال
األع��ادي ح��ك��م م��ن ل��دي��ِه أم��رَّ ك��اًس��ا ال��ص��بَّ أس��ق��ى ال��ب��ع��د ب��أنَّ
ش��داِد م��ح��ٍن ف��ي ع��دُت ب��ب��ع��دك إِن��ي ال��ودِّ ربَّ م��والي أي��ا
ب��ادي ال��ن��ج��ُم ذاك أن��ت ك��أَن��َك ن��ج��ٌم الح م��ا إذ ل��ق��اَك أروُم
ال��زن��اِد ن��اَر ال��ن��وى أورى ب��ِه ق��ل��ٍب زف��ي��ِر ب��غ��ي��ر أظ��َف��ْر ف��ل��م
ال��ج��واِد م��ت��َن ف��ارٍس ت��دث��َر ق��ل��ب��ي ال��ن��ك��ب��اءِ ص��ه��وة ت��دث��رَّ
غ��ادي ف��ال��ش��وق رائ��ًح��ا ك��ط��ي��ف��ك م��ن��ي ال��ص��ب��ر ج��م��ي��ُل أم��س��ى ف��إن
ال��ح��داِد ح��ل��ل واك��ت��س��ى خ��ي��ال��ك، ي��ح��ي��ي ك��ان ن��وًم��ا ال��ل��ي��ُل أم��ات
ال��ع��ن��اِد ذي ب��ع��دك ح��ك��َم وخ��اص��ْم وك��ي��ًال ل��ن��ا ال��ك��رام اب��ن ي��ا ف��ك��ن
ال��ب��وادي؟ ف��ي ال��رك��ائ��ُب ه��ذي ل��م��ن ي��ن��ادي: م��ن ب��ق��رب��ك ي��ح��ظ��ى ع��س��ى
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وقال:

ال��خ��دِّ ص��ف��ح��ة ف��ي ال��خ��ال ش��ب��ي��َه ي��ك��ون ب��م��ا ال��ورى ف��ي ال��ه��وى أرب��اُب ت��ح��ي��ر
ب��ال��ن��دِّ وآخ��ُر ، ب��زن��ج��يٍّ وق��وٌم روض��ة ب��ح��ارس ب��ع��ٌض ف��ش��ب��ه��ُه
ال��وج��ِد ل��ه��ب ف��ي ال��ق��ل��ب ح��رق رم��ز س��وى ال��ن��ه��ى ذوي ع��ن��د ال��خ��دِّ ف��وق ال��خ��اُل وم��ا

وقال:

��ْد وح��سَّ وش��اٍة ع��ل��ى م��ح��اٌل ذا ول��ك��ن ان��ق��ط��اٌع ب��ي��ن��ن��ا م��ا ح��ال
أح��م��ْد أَنَّ��َك ال��ف��خ��اَر وك��ف��اك ب��اٍق ال��ودِّ ع��ل��ى أَن��ي ف��ك��ف��ان��ي

وقال:

ال��وغ��ِد س��وى ب��وع��ٍد ي��خ��ِل��ْف ف��ل��م ل��ع��م��ري ال��وع��ِد ��َة ذمَّ ي��ف��ي أن ف��رٌض ال��ش��ه��م ع��ل��ى
ك��ال��ع��بْ��ِد أص��ب��ح وال��ح��رُّ ال��ورى، ت��س��اوى س��ي��ٌد يَ��رَع ول��م ع��ب��ٌد ي��خ��ْن ل��م إذا
وال��ح��م��ِد ال��ذم م��وق��ُع ل��ي��ب��دو ي��ص��وُن؛ وم��اج��ٍد ي��خ��ون ن��ذٍل م��ن بُ��دَّ ف��ال
ب��ال��ض��ِد أن��ج��ز ن��ال ��ا ول��مَّ ب��وع��ٍد ف��غ��رَّن��ي خ��دع��ي راَم خ��ب��ي��ثً��ا أذمُّ
رش��دي ون��ازع��ه��ا ع��ل��م��ي، ف��أش��غ��ل��ه��ا خ��ب��ث��ِه ع��وام��َل غ��دري ف��ي وأع��م��َل
ع��ن��دي ري��ب��ٌة ال ال��ق��ل��ب س��ل��ي��م ف��إن��ي ل��خ��ادٍع م��ث��ل��ي خ��دع ف��ي ف��خ��رٌة وال
وال��ق��رِد وال��ذئ��ب ال��دبِّ ط��ب��ُع ف��ذل��ك وذل��ٌة ال��خ��داُع ال��م��رءِ ع��ل��ى ش��ن��اٌر
خ��ل��ِد م��ن أخ��ي��َب ع��اد ع��ظ��ٍم ن��ي��ل إل��ى ذري��ع��ًة ال��م��ه��ي��ن اإلف��ك ج��ع��ل وم��ن
ال��رع��ِد ل��ع��ل��ع��ُة ل��ل��ف��ع��ل ي��ك��ن ل��م إذا ل��ل��ف��ت��ى ب��ال��ق��ول ال��ف��خ��ر ص��ي��ُت ي��دِو ول��م
ب��ال��غ��م��ِد ق��طُّ ي��ن��ت��اب��ُه م��ن ي��َر ول��م ب��س��ي��ف��ِه ال��ف��خ��اَر ان��ت��اَب م��ن رأي��ن��ا
وال��ف��ه��ِد ك��ال��ن��م��ر ي��ن��ق��ضَّ أن ي��ح��اوُل وث��ع��ل��ٌب ي��ق��ود ض��بٌّ ع��ج��ب��ي وم��ن
وال��وع��ِد ب��ال��ق��وِل ال��ق��دِر أه��َل ي��زاح��ُم ع��اج��ٌز ال��ع��ج��ي��ب��ة ه��ذي م��ن وأع��ج��ُب
وال��ِج��دِّ؟ ال��َج��دِّ س��اف��ل ي��ا ب��ي أت��ض��ح��ك م��خ��ل��ًف��ا: أدب��َر ب��ال��وع��ِد ل��م��ن أق��وُل
ب��ال��ش��ه��ِد ي��س��خ��ر راح ق��د ع��ل��ق��ٍم س��وى ال��م��ال ل��دى ف��ل��س��َت ف��اس��خ��ْر ب��ي وت��س��خ��ُر
ل��ل��ردِّ ي��رج��ع ال��ك��س��ب ن��ظ��ي��ر ق��ب��ي��ٌح ف��ذا «ن��ع��م» ق��ول ب��ع��د م��ن «ال» ق��ال: وم��ن
ودٍّ ب��ال وه��ذا ودٍّ ذو ف��ذل��ك ال��خ��ن��ا ذي وال��ن��ذل ال��ك��ل��ب ب��ي��ن وش��ت��اَن
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الجوائب: مدير فارس» أفندي «أحمد إىل بها بعث وقد قال

م��ج��دِد غ��ي��َر ال��ودِّ ق��دي��ُم ص��بٌّ ال��م��ع��ه��ِد ذاك وع��ه��َد ال��والءَ ذك��ر
ت��ع��ق��ِد ل��م ال��ل��ق��ا ي��وَم ال��ط��ل��ى غ��ي��ر ع��ل��ى ُدَرًرا دم��ع��ِه ب��وادُر ف��ج��رت
ت��خ��م��دي ال ال��ه��وى ن��اَر ي��ا ب��ال��ل��ه ال��ه��وى ب��ل��ظ��ى أح��ش��اُؤُه وت��وق��دت
وب��رِّدي ف��ي��ِه أن��ت ف��َؤاًدا ف��اش��ف��ي ت��وق��دي «س��ع��اُد» ي��ا ب��غ��ي��رِك ال ب��ِك
أس��وِد ط��رٍف أس��ي��َر ال��غ��راِم، ق��ي��د ف��ي غ��لَّ ع��ل��ي��ٍل م��ن غ��ل��ي��ًال بُ��لِّ��ي
ف��ت��ن��ج��دي ال��ن��ح��وِل رم��ق ع��ل��ى ج��س��ًدا وارم��ق��ي ح��س��ن��ِك ب��ع��م��ي��ِد وت��رف��ق��ي
ت��ورُِّد ن��ظ��ي��َر ل��ي ب��خ��دِِّك ت��ب��دو ل��ك��ي س��ق��ًم��ا ال��ل��ظ��ى ع��ن ي��ش��فُّ ج��س��ٌد
أم��ل��ِد دع��ٍص أم��ل��وِد م��ن الح م��ا ال��ص��ب��ا روض ف��ي ال��ح��س��ن ب��ورِد ق��س��ًم��ا
ت��ج��ل��ِد ب��دون ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ي��ش ال ال��ه��وى م��ح��ن ع��ل��ى ج��ل��ٍد ل��ذو إن��ي
يُ��ع��َه��ِد ل��م ال��وف��ا األن��ث��ى وف��ي أن��ث��ى، ألن��ه��ا ال��وف��اء ت��رع��ى ف��ال دن��ي��ا
ال��ص��دي ل��دى ك��ال��غ��دي��ر ل��دي��ه��م ي��ب��دو وغ��دُره��ا ال��ه��ائ��م��ون إل��ي��ه��ا ي��ه��ف��و
ال��م��رش��ِد وب��غ��ض ال��ُم��غ��رب��ي ب��م��ح��ب��ة م��ول��ٌع ف��ه��و اإلن��س��ان خ��لَّ��ُة ذي
ال��ي��ِد ف��ض��ُل ال��غ��ن��ى ف��ي ويُ��ق��َص��ُد يُ��ْف��نَ��ى ال وه��و ي��ق��ص��د ال��ع��ق��ِل ف��ض��ُل ال��ع��ل��م ف��ي
«أح��م��ِد» ب ال��ج��م��ي��ع ع��ن اغ��ت��ن��ي��ُت ح��ت��ى ف��ض��ي��ل��ٍة ربِّ ك��ل أح��م��د زل��ُت م��ا
س��ي��ِد أو ُس��َم��يْ��ذٍَع ك��لِّ م��دِح ع��ن ف��ارٍس» «أح��م��َد ب��م��دح اغ��ت��ن��ي��ُت أج��ل
ال��م��ورِد ع��ذُب وال��ف��ض��ل ال��ح��ج��ا، ب��ح��ُر زم��ان��ِه ح��ب��ُر ال��ع��ص��ِر، إم��اُم ه��ذا
األب��ع��ِد ع��ي��ُن إل��ي��ِه ال��ق��ري��َب ت��ه��دي ال��ع��ال ع��ل��ِم ع��ل��ى ب��دا ال��ع��ل��وِم ع��ل��ُم
ال��م��ح��ت��ِد ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ب��ِه وج��دت وق��د ال��ف��ض��ل��ى ال��ع��رب��يَّ��ِة ن��اص��ُر ه��و
أم��ج��ِد! ف��ي��ال��س��رِّ ال��ل��ي��ال��ي س��رِّ ف��ي ل��ل��ن��اس أس��راَره��ا ج��ال ول��ق��د
��ِد ال��ح��سَّ وج��وُه واس��ودَّت ب��ي��ض��اءَ غ��دت أوج��ه��ه��ا ال��س��ود ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ُه
ُم��ف��َرِد م��ن أت��ى وق��د ال��ف��ري��ُد ف��ه��َو م��ث��ل��ُه إِم��اٌم ي��ب��دْع ف��ل��م ب��ك��ٌر
ل��ل��م��ه��ت��دي؟ ال��س��ن��ا س��وى ال��ش��ه��اب ف��ي ه��ل ال��ه��دى ذا «ف��ارس» إب��داع ف��ي ب��دَع ال
وال��ف��رق��ِد ال��س��ه��ى ف��ل��ك ح��ك��ى ح��ت��ى ال��ح��ج��ا وه��دى ال��ن��ه��ى ش��رف ح��وى ف��رٌد
ال��ُخ��رَِّد ن��ح��ور ع��ل��ى وه��نَّ ودن��ت أل��ف��اظ��ِه م��ن ال��درِّ ي��ت��ام��ى غ��ارت
ِد ت��ردُّ دوَن األم��ث��اُل ب��ه��ا ُض��ِرب��ْت وق��د ق��سٍّ ع��ل��ى ب��الغ��ت��ُه وع��ل��ت
م��ج��لَّ��ِد أل��ِف أل��ِف ع��ن ال��ورى ي��غ��ن��ي م��َؤل��ٍف ب��ك��لِّ ب��راع��تُ��ُه وأت��ت
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ي��وج��ِد ل��م ض��م��ن��ه��ا ظ��الًم��ا يَ��ح��ْوي إذ ال��ن��ب��راس ع��ل��ى ب��راع��تُ��ُه ت��زه��و
وم��ه��ن��ِد م��ث��ق��ٍف ب��ك��لِّ ت��زري ب��ال��م��دى ت��ب��ري وه��ي ال��ي��راع��ُة ه��ذي
ال��م��ق��ص��ِد ج��لَّ ال��ن��اس ل��ك��لِّ أض��ح��ت م��ذ األرض ج��م��ي��ع ج��وائ��ب��ه��ا ج��اب��ت
ال��ن��دي ك��ال��ن��غ��م وي��رُق ال��ظ��م��ا، ي��روي ب��ي��ان��ه��ا أنَّ غ��ي��َر ف��ي��ه��ا ع��ي��َب ال
ال��ع��س��ج��ِد م��ح��لَّ ح��لَّ��ت وق��د ف��َح��َل��ت، أخ��ب��اره��ا ف��ي ال��ص��دق ب��ق��ص��ِد ج��لَّ��ت
األرم��ِد غ��ي��ُر ال��ك��لُّ إل��ي��ه��ا ف��ص��ب��ا ال��غ��وى غ��س��ق م��ح��ت ه��ًدى ش��م��وس وج��ل��ت
ال��س��وَدِد ربُّ ال��ش��ه��م ال��ن��ب��ي��ل، ـ��نَ��دُب ـْ ال��ن�� ال��ع��ال��م ال��ج��ل��ي��ل، ال��َع��َل��ُم أي��ه��ا ي��ا
ال��س��ج��ِد ب��ي��ن ل��دي��ك ت��خ��رُّ َخ��ج��ٍل ع��ل��ى ج��اءَت رق��ي��ق��ًة إل��ي��ك خ��ذه��ا
س��ي��دي ي��ا م��ع��نُ��ُه ف��إنَّ��َك واح��ل��ْم ع��ي��وب��ه��ا ف��وق ال��ص��ف��ح غ��ط��اء واس��ب��ْل
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وقال:

ال��ت��ل��م��ي��ذُ ذل��ك خ��ان إذا ـ��َظ ال��غ��ي��ـ دَِع ال��ش��ه��ي��ر ال��ع��ال��م أي��ه��ا
ف��ن��ع��وذُ ال��ردي ط��ب��ع��ِه ف��م��ن ـ��ِد ال��ع��ه��ـ ذم��ة ي��خ��ن إن ال��ع��ت��َب وات��رِك
م��أخ��وذُ ك��س��وف��ه��ا وم��ن��ُه َر، ال��ن��و ال��ق��م��ُر ي��أخ��ذ ال��ش��م��س وم��ن

لُه: صديٍق إىل وقال

ل��ذاذا ال��ع��ذاب وأرى ال��ش��ق��ا، أه��وى ه��ذا ال��م��ح��ب��ة ف��ي ج��ن��ون��ي ه��ذا
ل��م��اذا ق��طُّ أدِر ل��م ل��ك��ن��ن��ي وال��ض��ن��ا ال��ت��ب��رُّح م��رُّ ل��ي وي��ل��ذُّ
آذى ب��ي ع��نً��ا إل��ى ال��ج��م��اِل س��ح��ُر ي��ش��وق��ن��ي ح��ي��ُث األش��ج��اُن ف��ت��س��وق��ن��ي
أف��الذا ال��ورى أك��ب��اد وأع��اد غ��ش��اوًة م��دَّ األل��ب��اب ع��ل��ى س��ح��ٌر
ال��ف��والذا ح��ك��ى ق��ل��ٍب ف��ي ول��ه��اَن ل��ي��ٍن ق��ل��ٍب ك��لَّ غ��ادَر وك��ذاك
ج��ذاذا؟ غ��دوت ق��د ح��ت��ى وده��اِك ال��ه��وى ف��ي أص��اب��ك م��اذا م��ه��ج��ت��ي، ي��ا
��اذا ن��فَّ ال��ح��ش��ا ف��ي ال��ل��واح��ظ س��ه��م غ��ادرت ق��د غ��ادٍة ط��ل��ع��ُة ف��ط��رتْ��ِك
ح��اذا ال��م��ح��اس��ن أن��واع ل��ب��دي��ع ووج��ه��ه��ا ال��غ��زال ب��أل��ح��اظ ت��رن��و
اس��ت��ح��واذا اس��ت��ح��وذ ج��م��ي��ع��ي وع��ل��ى ان��س��ب��ى ع��ق��ل��ي ب��ِه وج��ٍه ف��ي وت��ل��وُح
الذا ال��ت��ورُِّد خ��ف��ُر ل��ُه أض��ح��ى وط��ال��م��ا ال��خ��م��اُر ب��ِه ي��ل��وذُ وج��ٌه
رذاذا ال��غ��م��اُم أل��ب��س��ُه ك��ال��ورد أو الح ق��د ت��ش��وذت ح��ي��ُث ك��ال��ش��م��س
إن��ق��اذا ي��ج��ْد ل��م ال��م��ت��يَّ��ِم ق��ل��ُب ف��ت��ك��ِه م��ن ال��ذي ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا
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الذا ب��ِك ال��ذي ال��ع��ب��د ع��ل��ى ف��اق��ض��ي س��اج��ًدا ج��م��ال��ك ل��دى خ��ررُت ق��د ه��ا
أس��ت��اذا ل��ي م��رآِك غ��دا ��ا ل��مَّ ال��ه��وى ف��ي ال��ع��ج��ائ��ب ت��ع��ل��م��ت ول��ق��د
��اذا وقَّ ل��م��ه��ج��ت��ي ال��ج��م��اُل م��ن��ِك غ��دا وق��د م��ق��ل��ت��اِك ب��ق��ل��ب��ي ل��ع��ب��ْت
ال��ن��بَّ��اذا وي��ع��ش��ُق ال��ن��ب��ي��ذ ي��ه��وى ف��تً��ى ع��ل��ى م��ن��ِك ال��ث��غ��ر ب��رش��ف ج��ودي
أخ��اذا ألدم��ع��ي أراُه ب��ع��ًدا وق��رِّب��ي ال��وص��ال ي��َد ال��م��ح��بَّ َواْع��ِط��ي
��اذا ش��حَّ م��ودت��ي ربُّ ج��اء ق��د ول��ح��دِّه ق��اط��ٌع س��ي��ٌف ف��ال��ب��ع��ُد
م��ع��اذا ال��ذم��ي��م ال��خ��ل��ل م��ن وغ��دا ال��م��دى م��دى اإلخ��اء ح��لَّ أب��ى خ��لٌّ
م��الذا ن��راُه ف��ل��ك��م ل��ُه داٍع ع��ل��ى اس��ت��ول��ى ح��ي��ث��م��ا اإلج��اب��َة ي��ول��ي
ب��اذا ق��د دون��ُه ال��م��الم��ة وأخ��و ارت��ق��ى ق��د ال��ث��ن��اءِ ق��م��م ع��ل��ى ش��ه��ٌم
ل��واذا ال��ص��ف��اءِ ل��ذوي ن��رى وب��ِه ش��خ��ص��ُه ت��ف��رَّد ق��د ل��ط��ٍف وب��ك��ِل
وش��اذا س��اد وال��ودِّ ال��وف��ا أه��ل ع��ل��ى وَم��ْن ال��س��ل��ي��م ال��خ��ل��ق ص��اح��َب ي��ا
وخ��واذا ل��ًظ��ى ق��ل��ب��ي ف��ي وي��ث��ي��ُر ت��ش��وُّق��ي ي��س��ت��ث��ي��ُر ب��ع��دك زال م��ا
األح��واذا ت��س��ت��ل��زم ب��رس��ال��ٍة ال��وال ربَّ ي��ا إل��ي��ك ب��ع��ث��ُت ح��ت��ى
ذا م��الَّ ي��زل ل��م وغ��ي��ُرك م��ن��ي، م��ث��ل��ه��ا ل��ك ال��ت��ي م��ودت��ك ص��دق��ت
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ملكُه: دام خان» العزيز «عبد السلطان عظمة يمدح وقال

الدوران مدى

ش��ع��ري؟ م��دَح��ُه ي��ف��ي ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت ف��ي��ا ف��ك��ري س��ع��ى األن��ام س��ل��ط��ان ألع��ت��اب
وال��ن��ص��ِر ب��ال��ف��ت��ح ال��دن��ي��اءِ ع��ل��ى أغ��اروا ب��س��ي��وف��ه��م األُول��ى ال��س��الط��ي��ن س��ل��ي��ُل
وال��غ��دِر ال��ظ��ل��م دُم ال��م��اض��ي س��ي��ف��ِه ع��ل��ى ج��رى ال��ذي ال��ع��زي��ز» «ع��ب��ُد ال��ورى م��ل��ي��ُك
ال��زه��ِر أع��ي��ن ه��ي��ب��ٍة م��ن أط��رق��ت وق��د ال��ع��ال ه��ام��ُة ره��ب��ًة ل��دي��ِه ودان��ت
ال��ب��در س��ن��ا ح��ول األف��ق ن��ج��وم م��داَر ج��الل��ِه ح��ول األرض م��ل��وك ت��دوُر
ال��ح��ش��ِر إل��ى ب��اٍق ال��ل��ِه ظ��لُّ ف��ه��و ب��ل��ى، خ��ل��ي��ف��ًة س��واُه ي��دع��و أن ال��ل��ه أب��ى
األم��ِر ق��اص��ُر دون��ُه أم��ي��ٍر وك��لُّ ح��ق��ي��ق��ًة ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ُر ف��ه��ذا
ال��ده��ِر س��ط��وة ل��ُه وال��ن��ع��م��ى، ال��م��ج��د ل��ُه ال��س��ه��ى رف��ع��ة ل��ُه ��ع��رى»، «ال��شِّ ش��رف ل��ُه
وال��ق��دِر ال��ع��ن��اي��ِة ع��ي��ن وت��ح��رس��ُه س��ري��رِه ح��ول ال��ل��ط��ف ج��ن��ح ي��رف��رُف
وال��ق��ه��ِر ب��ال��ن��ص��ر ال��رح��م��ان ل��ُه وي��ق��ض��ي س��وأٍة ك��لِّ م��ن ال��س��ع��د ح��م��اُه وي��ح��م��ي
ال��ع��ص��ِر» «ق��ي��ص��ُر ذا ال��ل��ه ي��م��ي��َن ل��ق��ل��ُت: ع��ص��رُه «ق��ي��ص��َر» خ��ان ق��د ي��ك��ن ل��م ف��ل��و
ال��ج��ه��ِر أل��س��ن��ة ال��س��رِّ ل��س��اُن ف��زكَّ��ى وظ��اه��ٌر خ��ف��يٌّ أث��ن��ى ع��رش��ِه ع��ل��ى
ال��زَّه��ِر روض��َة أو ال��زُّه��ِر س��م��اءَ ف��ح��اك��ى ث��غ��رُه واف��ت��رَّ ال��م��ل��ِك وج��ُه ازداَن ب��ِه
ال��ف��خ��ر ن��ج��م��ُة ن��ب��ل��ُه ه��الٍل ب��ق��وس ون��س��وره��م ال��ع��دى أُس��د رم��ى م��ل��ي��ٌك
ال��ف��ق��ِر وذوو ال��غ��ن��ى ف��أرب��اُب أم��انً��ا، ل��وائ��ِه ت��ح��ت األق��وام ن��ام��ِت ل��ذا
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وال��ض��ِر ال��ب��ؤس س��وى ي��ن��ف��ْر ول��م ع��ل��ي��ه��ا، م��ا وك��لُّ إل��ي��ِه ال��دن��ي��ا ه��ف��ِت وق��د
ال��ظ��ه��ِر وه��ِج ف��ي ال��روض ن��س��ي��َم ي��ح��اك��ي س��رى ق��د ال��ش��رق ف��ي واألم��ن ري��ب��ٌة ف��ال
ال��ب��ِر ن��ح��ل��ة م��ن ال��ي��ع��س��وِب خ��ج��ل��ة ف��ي��ا ش��م��ل��ُه ال��غ��رب أخ��ج��َل ن��ظ��اٌم ه��ن��اك
وال��َك��ِر ال��ك��رب م��رس��ح إالَّ ال��غ��رُب وم��ا وال��ه��ن��ا ال��س��ل��م م��ح��ت��ُد إالَّ ال��ش��رق ف��م��ا
وال��ش��رِّ ال��ك��ب��ائ��ر ن��ب��ُح وع��ن��ده��ُم وال��ت��ق��ى ال��ف��ض��ائ��ل ص��دح ع��ن��دن��ا وه��ا
ت��ج��ري وأح��ك��ام��ُه ت��ك��ب��و ف��أح��ك��ام��ه��م ك��ل��ه��م ال��س��الط��ي��ن خ��ي��ر ف��س��ل��ط��ان��ن��ا
وال��ب��ح��ِر ال��ب��ر ف��ي األق��داُر ل��دول��ت��ِه ع��ن��ت ال��ذي ال��ع��زي��ز» «ع��ب��د ال��م��ال ع��زي��ز
ن��ث��ِر ف��ي ك��نَّ ط��ال��م��ا ق��ل��وٍب أل��وُف ب��ِه ائ��ت��ل��ف��ت ال��ذي ال��ش��م��ل ال��ن��اظ��م ه��و
وال��خ��م��ِر ك��ال��م��اءِ األح��زاب ام��ت��زج ب��ه��ا م��ج��لَّ��ًة ال��ش��ري��ِف ال��ش��رع م��ن أق��ام
ع��م��ِر ع��ل��ى ل��زي��د ع��دواٌن ي��ب��َق ول��م ال��وال ُس��بُ��ل ف��ي ي��ع��دون ال��م��ال ف��راح
ب��ال��ب��ش��ِر ال��ث��غ��ُر وارت��دى ع��ي��وٌن، وق��رَّت م��ض��اج��ٌع واط��م��أَنَّ��ت ن��ف��وٌس، وط��اب��ت
ال��دِر م��ن أح��ل��ى ال��م��ل��ك ن��ح��ور ف��ي غ��دا م��ث��ل��ُه ص��ي��غ ل��و ال��درُّ ي��ودُّ ن��ظ��اٌم
وال��س��م��ِر ال��ب��ي��ض ع��ل��ى ق��ام��ت ب��م��م��ل��ك��ٍة وال��م��ن��ى األم��ان��ة ُرك��ن ع��ل��ى وق��ام
ت��ف��ري وس��ط��وت��ه��ا ت��ب��ري ف��ح��ك��م��ت��ه��ا وال��ظ��ب��ا ال��ُخ��طِّ ع��ن أغ��ن��اه��ا ك��ان وم��ا
ال��ق��ص��ِر ال��ب��اذخ خ��اق��ان��ه��ا ل��دى وت��ع��ن��و ل��ق��دره��ا ال��ج��ب��ال ت��ه��ت��زُّ م��م��ال��ُك
ال��ع��م��ِر ط��ول��ة ف��ي ال��ف��وز ع��ظ��ي��َم وه��بْ��ُه ووق��ِه ال��ع��زي��ز» «ع��ب��د ُص��ْن ، ربُّ ف��ي��ا
ال��ي��س��ِر س��اع��د واع��ط��ِه ع��داُه، رق��اب ف��ي ال��م��ط��ال ط��ول ال��ن��ص��ر س��ي��وف وح��كِّ��م
ال��م��ك��ِر إل��ى ي��س��ع��ى واألط��م��اع ال��ع��ج��ز ف��ذو م��ل��ك��ِه روض ع��ن ال��م��ك��ر أف��اع��ي وش��تِّ��ت
ال��ك��ب��ِر م��ن إالَّ ال��س��ل��ط��ان ط��اع��ة ف��م��ا أم��رِه م��ط��واَع ب��ال��ل��ِه ك��ن ده��ُر، وي��ا
ال��غ��رِّ آالئ��ه��ا ُح��بَّ ْخ وأَرِّ ث��ن��ائ��ي، ب��ت��ه��يُّ��ٍب ع��ل��ي��ائ��ِه إل��ى وب��لِّ��ْغ

١٢٨٩ سنة
وقال:

ش��اع��ر ال��ق��ول دارج ف��ي ف��ك��الن��ا ش��ع��ًرا غ��ي��ري وق��ال ش��ع��ًرا ق��ل��ُت
ت��اج��ر ال��ف��ح��م ت��اج��ُر ك��ان ت��اج��ًرا يُ��دع��ى ال��درِّ ت��اج��ُر ك��ان وإذا
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التجاهل

خ��ص��وُر؟ أم ت��م��اي��ل��ت وغ��ص��وٌن ث��غ��وُر أم ت��ب��س��م��ت أب��روٌق
ن��ح��وُر؟ أم ت��ب��ل��ج��ت ون��ج��وٌم وج��وٌه أم أش��رق��ت ق��د وش��م��وٌس
ش��ع��وُر؟ أم ال��ن��ق��ا ع��ل��ى وظ��الٌم ج��ب��ي��ٌن أم ش��م��ت��ُه م��ا وص��ب��اٌح
ص��دوُر؟ أم ذا ال��ل��ج��ي��ن وص��ف��اُح ع��ي��وٌن أم ت��ج��رَّدت وس��ي��وٌف
م��ن��ي��ُر ب��دٌر ع��ل��ي��ِه غ��ص��نً��ا ش��م��ُت وت��ب��دَّت ان��ث��ن��ت إذا م��ن ب��أب��ي
ال��دي��ج��وُر ف��ف��رُع��ه��ا ي��وًم��ا الح م��ا إذا ال��ص��ب��اَح وج��ه��ه��ا ي��ك��ن إن
م��ك��س��وُر ذاب��ٌل وه��و ج��ف��ن��ه��ا س��ح��ٍر غ��ارة ش��نَّ ال��ع��ق��ل ع��ل��ى ك��م
ال��ك��اف��وُر وال��ط��ل��ى ال��م��س��ُك، وال��ل��م��ى ال��ث��ريَّ��ا وال��م��ح��يَّ��ا ال��ف��ج��ُر، ف��رُق��ه��ا
ع��ب��ي��ُر ي��ه��دي ل��ل��ن��دِّ ش��ذاُه م��ن خ��اٍل ذاِت ظ��ب��ي��ٍة م��ن أف��ت��دي��ه��ا
ت��أْث��ي��ُر ج��وان��ح��ي ف��ي ل��ه��م��ا وخ��م��ٌر ج��م��ٌر وال��رض��اب خ��دُّه��ا
ال��ك��س��ي��ُر! ال��م��ح��بُّ أن��ا ع��ذاب��ي وا ب��دٍر ح��رَب ع��ي��ون��ه��ا ح��ارب��ت��ن��ي
ن��ص��ي��ُر ال��س��ك��وت غ��ي��َر ق��ل��ب��ي ع��م��ق ف��ي ال��ه��وى ب��وق ي��ص��ي��ُح إذ ل��ي ل��ي��س
ال��ك��ث��ي��ُر ال��ك��الُم ال��ج��اه��ل ـ��ش��ن��ة ش��ن��ـ وم��ن ال��س��ك��وُت ال��ع��اق��ل ش��ي��ُم

الدالل

ك��وث��ُر وه��و ب��ال��ل��م��ى ع��ن��ي وي��ب��خ��ل��َن ج��وه��ُر وه��و ل��ل��دُّم��ى ب��دم��ع��ي أج��وُد
ي��ت��ف��ط��ُر ق��ل��ب��ه��ا ول��ك��ن دالًال، ال��ه��وى أخ��ي ق��ت��ل ال��ح��س��ن��اءِ ع��ادة وم��ن
ويُ��ن��ك��ُر ال��غ��راُم ي��خ��ف��ى أن وه��ي��ه��ات ب��ه��ا م��ا ف��ت��ن��ك��ُر ب��ي م��ا ت��رى وخ��وٍد
ت��ه��ج��ُر ل��ي��َس أَن��ه��ا ��ا ح��قٍّ وأع��ل��ُم وص��ل��ه��ا رم��ت إذ ب��ال��ه��ج��ر ُدن��ي ت��ه��دِّ
يُ��ذك��ُر ال��ب��ي��ُن ك��لَّ��م��ا ارت��ي��اًع��ا أذوب وإن��ن��ي م��زًح��ا ال��ب��ي��ن ي��وَم وت��ذك��ُر
ي��ف��ق��ُر ال��م��ب��ذِّر إن ت��م��ل��ك��ه��ا، م��ن ف��ه��و ب��ال��ق��ل��ب ج��دُت م��ا ل��ل��س��وى أن��ا
ي��ص��غ��ُر ل��ذل��ك أص��ًال م��ل��ك��ُه ي��ك��ن ل��م وال��ض��ي��اءُ ال��ض��ي��ا، ي��ه��دي ال��س��م��ا وب��دُر
ي��ت��س��ع��ُر ح��ب��ه��ا ف��ي ال��ح��ش��ا وتُ��ب��ق��ي ب��ن��ظ��رِة ال��رق��اَد ت��ش��ري م��ن ب��روح��ي
ت��خ��ط��ُر ح��ي��ن ال��ص��ب��ا ري��ح ل��ط��اف��ت��ُه ح��ك��ت ال��ذي ال��دالل ذي��اك ال��ل��ه رع��ى
ت��دب��ُر ه��ي إن ال��دي��ج��وُر وي��ع��ت��ك��ُر أق��ب��ل��ت ه��ي إن ال��ص��ب��ُح ي��ل��وُح م��ه��اٌة
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ي��ث��م��ُر ل��ي��س ال��ه��وى ف��رط س��وى ول��ك��ن ب��ان��ٍة خ��وط خ��ل��ت��ُه ب��ق��دٍّ ت��م��ي��س
ت��ن��ف��ُر ح��ي��ن ال��ف��ال ف��ي وظ��ب��ٌي ع��ن��اق��ي، إل��ى ت��ن��ث��ن��ي إذ وال��خ��ط��يُّ ال��غ��ص��ن ه��َي
ي��ش��ه��ُر ال��م��ن��ي��ة س��ي��ُف ل��واح��ظ��ه��ا ف��م��ن رن��ت م��ا إذا ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ح��ذَر خ��ِذ
تُ��ْع��ذَُر أن��ت ت��خ��ف، ال ق��ت��ل��ي؟ أراع��َك ح��ائ��ًرا؟ ل��ك م��ا ال��س��ك��ران، ط��رف��ه��ا أي��ا
ت��ش��ع��ُر ع��لَّ��َك ذق��ُت م��ا ف��ذق ع��ذل��ت، إذا أص��ِخ ل��م إن��ن��ي دع��ن��ي ع��ذول��َي
ت��ب��ص��ُر وع��ي��نُ��ك م��وج��وٌد وق��ل��بُ��ك ال��ه��وى س��ط��وة م��ن إن��س��ان ي��ا أت��س��ل��ُم
ي��ت��ح��ي��ُر؟ وال ي��ه��وى ال��ذي ذا وم��ن ب��َدلِّ��ه��ا ح��ي��رت��ن��ي ق��د ��َم��ٌة ُم��نَ��عَّ
ت��س��ف��ُر ط��رف��ي غ��ض��ي��ت وإن ل��ث��اًم��ا، رخ��ت وج��ه��ه��ا ن��اظ��ًرا ش��اه��دت��ن��ي إذا
يُ��س��ت��ُر ب��ال��ث��ري��اءِ ف��ب��دٌر ح��ي��اءً، ك��ف��ه��ا ال��وج��ِه ع��ل��ى ت��ج��ع��ل ت��ب��ت��س��م وإن
ي��زه��ُر ��ب��اب��ة ال��صَّ ورُد ب��وج��ن��ت��ه��ا ب��دا وق��د أت��ت��ن��ي راض��اه��ا ال��ح��بُّ ُم��ذُ
ت��ص��ي��ُر؟ ف��م��اذا إع��راًض��ا أذب��ت��ك إذا ال��ه��وى» «ك��ث��ي��ر ي��ا وق��ال��ت: وت��اه��ت،
ت��ن��ش��ُر؟ ب��ق��ل��ب��ك إش��ف��اٍق ح��رارة أم��ا ق��س��وٍة، م��ن ح��اش��اِك ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
يَ��ْع��س��ُر ال��ح��رارة م��ج��رى ب��ِه ول��ي��س أج��ب��ت��ه��ا: ح��دي��ٌد، ق��ل��ب��ي أن��ا ف��ق��ال��ت:
س��أظ��ف��ُر ب��ال��وص��ال أن��ي ت��ي��ق��ن��ُت ون��ف��اره��ا ص��دَّه��ا أزادت م��ا إذا
ي��ظ��ه��ُر أوش��ك ال��ف��ج��ر ن��وُر ك��ان إذا ظ��ل��م��ًة األف��ق ف��ي ال��ل��ي��ل وج��ُه وي��زداد
ي��غ��ي��ُر ال��زم��اَن إن ه��نً��ا، ل��ج��ي��ٍش ط��ل��ي��ع��ًة ك��ان ج��اء ب��ؤٍس ُربَّ وي��ا
م��دم��ُر داءٌ ال��ن��اس أَنَّ ل��ع��ل��م��ي ال��ه��وى ف��ي س��ري ال��خ��الن ع��ن ك��ت��م��ت
ال��م��ك��دُر ال��ض��م��ي��ر ال��م��رءَ ي��ن��ف��ع وق��د ض��م��ي��رِه ص��ف��و ال��م��رءِ ع��ي��ش ي��ك��دُِّر
ي��ت��غ��ي��ُر ال وال��ط��ب��ع ام��رٍئ، ب��ك��لِّ ي��ظ��ن��ُه ط��ب��ٌع اإلن��س��ان ف��ي ك��ان إذا
وت��ع��ب��ُر ت��م��ش��ي واألج��ب��ال األرض ي��رى ف��إن��ُه ال��ب��ح��ار ف��ي ي��م��ش��ي ك��ان وم��ن
ف��ي��ش��ه��روا ال��ص��ح��اب إع��الم ف��إي��اك ح��اج��ًة ع��دِّوك ع��ن ت��خ��ف��ي رم��َت إذا
ف��ي��س��ك��ُر ال��رج��اءِ ك��اس ل��ُه وت��م��ال دن��ي��ٌة وه��ي دن��ي��اُه ال��ف��ت��ى ت��غ��رُّ
ت��ص��غ��ُر ش��ك ال ب��ال��ي��أْس ال��ف��ت��ى ون��ف��س ع��ي��ش��ُه ل��ل��م��رءِ ل��ذَّ م��ا ال��رج��ا ول��وال
أس��ت��ُر! ال��م��وت ل��ن��ا م��ن��ه��ا ع��ي��ش��ٍة وك��م ال��ب��ل��ى ب��ه��ا ي��ط��ول ط��ال��ت إذا ح��ي��اٌة
«ق��ي��ص��ُر» ��َر ق��صِّ ث��م «ك��س��رى» ��ر وُك��سِّ «ت��بَّ��ٌع» ت��اع ك��م��ا «ن��ع��م��اٌن» ن��اَع ف��ق��د
وي��ك��ب��ُر ي��ش��ي��ب ي��وم��ا: وأخ��ب��ث��ُه ال��ص��ب��ا زم��ن ف��ي ال��م��رءِ ع��ي��ش وأط��ي��ب
ي��ع��ك��ُر ال��غ��روب ع��ن��د ول��ك��ن��ُه ال��ض��ح��ى ق��ب��ة ف��ي ال��ش��م��س ب��ي��اض وي��ص��ف��و
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والهجو: املدح بني ما مبهًما وقال

ال��م��ف��ت��ري ل��ل��ع��دوِّ أش��ت��ه��ي��ِه ال ب��م��ا ه��ذا ي��ا ع��ن��ك أخ��ب��رون��ي ق��د
ال��َم��ْخ��بَ��ِر ع��ن��د األخ��ب��ار خ��ج��ل��َة ي��ا ق��ائ��ًال: أض��ح��ك رح��ت اخ��ت��ب��رت��ك وم��ذ

وقال:

ص��ب��ُر ل��ل��ص��ب وم��ا وأش��واٌق م��ق��رُّ ل��ُه ال��ف��َؤاد ف��ي غ��راٌم
ج��م��ُر؟ ش��بَّ ق��د أح��ش��ائ��ه��م وف��ي ص��ب��ٍر ج��م��ي��َل ال��ع��اش��ق��ون أي��ل��ق��ى
س��م��ُر وه��ن ال��ق��دود وت��ق��ت��ل��ن��ا ب��ي��ٌض وه��نَّ ال��ع��ي��ون ت��ح��ارب��ن��ا
س��ك��ُر ه��واُه ش��م��ول م��ن ب��ق��ل��ب��ي ال��م��ح��يَّ��ا ب��اه��ي ب��أغ��ي��ٍد ك��ل��ف��ُت
س��ح��ُر ع��راُه ال��ع��اذل��وَن: ف��ق��ال ف��ي��ِه وُرم��ي��ُت ب��ط��رف��ِه، ف��ت��ن��ُت

العشق لسان

ال��ع��ط��ِر ن��ف��ح��ة خ��دِّه��ا م��ن ع��ب��َق��ْت وم��ن ال��ب��دِر ع��ل��ى ف��ت��اه��ت الح��ت م��ن ب��روح��َي
ال��ف��ج��ِر ك��وك��ُب وال ل��م��ع��ن��اه��ا، ش��ب��ي��ًه��ا ب��دا إن ال��ص��ب��ح م��ا غ��راء غ��رٌة ل��ه��ا
ال��س��ح��ِر ع��ل��ة ف��ي ع��دُت ول��ك��ن ب��س��ق��م��ي، ال��ش��ف��ا ف��س��رى م��دن��ٍف ب��ك��ح��ي��ٍل رن��ت
ي��س��ري وص��ل��ه��ا ف��ي ك��ان واص��ل��ت��ن��ي وإن ب��ه��ج��ره��ا ع��س��ري ك��ان ه��اج��رت��ن��ي إذا
وال��س��م��ِر! ال��ص��وارم ب��ي��ن ت��ل��ف��ي ف��وا ال��ق��ن��ا ح��ك��ى وق��دٌّ تُ��دم��ي، م��ق��ل��ٌة ل��ه��ا
ال��ن��ش��ر أط��ي��ُب ل��ي ال��ورديِّ خ��دِّه��ا وم��ن ث��غ��ره��ا ك��اس م��ن ال��ص��ه��ب��اءِ أع��ذب ول��ي
ال��س��ت��ِر ورا م��م��ا ال��ن��ور ش��ف��اُف ف��ح��س��ب��ي وج��ه��ه��ا ش��م��س م��ق��ل��ت��ي ع��ن س��ت��رت ل��ئ��ن
ال��ش��ع��ِر دج��ى ف��ي ب��دا ب��دًرا أث��م��رت ل��ق��د دالل��ه��ا ب��خ��م��ر ال��س��ك��رى وق��ام��ت��ه��ا
وال��ب��دِر ال��ش��م��س ع��ل��ى ف��اق��ت أس��ف��رت وإن ال��ق��ن��ا أََس��َل زرت ت��ي��ًه��ا ان��ث��ن��ت م��ا إذا
س��ك��ري؟ وف��اض��ح��ُه ي��خ��ف��ى ال��ه��وى ف��ك��ي��ف ل��ح��اظ��ه��ا ك��ئ��وس م��ن ب��خ��م��ٍر س��ك��رت
ال��ث��غ��ِر ب��ل��س��م راج��يً��ا إل��ي��ه��ا ج��ن��ح��ُت ل��ح��ظ��ه��ا ب��ص��ارم ق��ل��ب��ي َج��َرَح��ْت وُم��ذْ
أم��ري ت��ط��ع ل��م إن ال��ص��دِّ ص��اَب أَذْق��تُ��ك وس��ح��رِه م��ن��ي ال��ج��ف��ن وح��ق ف��ق��ال��ت:
خ��ص��ري م��ن ن��ح��ول��ك ُخ��ذْ ت��ي��ًه��ا: ت��م��اي��َل وق��دُّه��ا أج��اب��ت ه��ذا؟ وم��ا ف��ق��ل��ُت:
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ف��ك��ري ل��ط��ف��ِه ف��ي ح��ار دالل م��ن ح��وى م��ا وص��ان ال��ق��واَم ذي��اك ال��ل��ه رع��ى
ال��خ��دِر غ��ادة ه��وى ف��ي ال��م��ن��اي��ا أل��ذ ف��م��ا أع��ْش ع��ش��ًق��ا م��تُّ إن ح��ب��ه��ا وف��ي
ن��دري ال ح��ي��ث م��ن ج��اءَ ص��دوٌر ول��ك��ْن ح��ق��ي��ق��ًة ال��ج��م��ال م��ف��ع��وُل ال��ع��ش��ق وم��ا
ال��خ��ب��ِر ذي ع��ن��د غ��ام��ٌض ج��ه��وًال، ي��ك��ون م��ن ع��ن��د ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي س��رٍّ رواض��ح
ي��ب��ري ال��وف��ا وع��ن��د يُ��ب��ري ال��ج��ف��ا ف��ع��ن��د ف��اص��ط��ب��ْر ق��ل��ب ي��ا ال��ح��بُّ ب��راك م��ا إذا
ال��ده��ِر م��دى ال��م��ل��ي��ُك وه��و ال��ورى ق��ل��وُب ل��ُه خ��ض��ع��ت ال��ه��وى س��ل��ط��اُن ل��ع��م��رك
ب��ال��ش��ذِر ك��ان ول��و ن��ح��وي ف��ان��ظ��ري أال ب��ال��ج��وى ذاب ال��ذي ال��ق��ل��ِب م��ن��ي��َة أي��ا
ال��ع��ذري ال��ه��وى إل��ي��ِك وأش��واٍق، أن��ي��ٍن س��وى ل��ي ي��ب��َق ف��ل��م م��ن��ي ب��ق��ي م��ا خ��ذى
ب��ال��ع��م��ِر ال��ل��ه ص��ان��ِك ل��ي، ح��اج��ًة ف��ال ��ًدا ت��ع��مُّ ه��واِك ف��ي ق��ت��ل��ي رم��ِت إذا
ص��ب��ري ع��ف��ا ب��ال��غ��رام اع��ت��ران��ي ��ا وم��مَّ ال��ب��ق��ا ل��ِك وج��س��م��ي راح��ت، ق��د ف��روح��ي
ال��ق��ب��ِر داخ��ل م��ن ال��ع��ظ��ُم إل��ي��ِك ي��ح��نُّ ف��ال��م��دى أس��ل��وِك ل��س��ت ع��ش��ًق��ا م��تُّ ه��ب��ي
ال��ه��ج��ِر ع��ل��ى ص��ب��ًرا ال��س��ر خ��ئ��ون ي��ا ف��س��ْم م��ل��ع��نً��ا ب��ال��س��ر ب��ح��َت ق��د ل��ي: ت��ق��ول��ي��ن
ال��س��ِر ع��ن ف��ش��فَّ ج��س��م��ي ب��رى ج��ف��اِك إن��م��ا وال��ل��ه ب��ال��س��ر أب��ح ل��م أن��ا
ع��ذري ودع��ى ب��ال��وف��ا ف��ج��ودي وج��ودي ف��ن��ى ال��ن��وى ف��إن إش��ف��اٌق م��ن��ِك أم��ا
ص��دري ف��ي ��ع ج��مَّ وال��ض��ي��ق��ات ب��وج��ه��ِك، ك��ل��ه��ا ال��م��ح��اس��ن ال��ل��ه ج��م��ع ل��ق��د
ي��ج��ري ال��ب��ه��ا وم��اءُ م��غ��روٌس ال��ورُد ب��ه��ا ب��وج��ن��ٍة س��ب��ت��ن��ي ق��د م��ه��اًة ي��ا أال
ال��ع��ص��ِر أوح��ُد ح��بِّ��ِك ف��ي أن��ن��ي ك��م��ا ف��ري��دٌة ب��ال��ج��م��ال أن��ِت ب��ع��ص��رِك
األم��ِر م��س��ت��ص��ع��ب ال��ي��وم الق��ى ب��ح��ب��ِك ش��ٍج م��غ��رٍم ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا م��ن��ي��ت��ي ف��ي��ا
وال��ص��ب��ِر ب��ال��ح��ل��م وال��ع��ق��ل ص��ب��وت��ي، ع��ل��ى ف��اح��ل��م��ي م��ن��ِك ال��ج��ف��ا ذاك ع��ل��ى ص��ب��رُت

حلب: يف أصحابِه أحد عليِه اقرتحُه رثاءٌ

ال��زاه��ِر ال��ه��الل ذاك س��ن��ا وع��ل��ى ال��ن��اض��ِر ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن ع��ل��ى أس��ًف��ا
وت��ن��اث��ري دم��ع��ت��ي ي��ا وت��رق��رق��ي اض��ط��رْم ق��ل��ُب وي��ا ذوب��ي، م��ه��ج��ت��ي ي��ا
ن��اظ��ري م��ن ت��ب��ادرت ال��ف��ق��ي��ِد ذك��ُر ه��زَّه��ا م��ا إذا ن��ف��ٌس ال��ن��وى ف��ي ل��ي
م��رائ��ري ال��ش��ق��ي��ق ف��ق��د ع��ل��ى ش��ق��ت م��ا ب��ع��د م��ن ل��ي ت��ط��ي��ب ال��ح��ي��اُة ك��ي��ف
ال��ط��ائ��ِر ن��وح األف��ن��اِن ع��ل��ى وب��دا ال��دُّج��ى ه��ج��م م��ا ع��ل��ي��ك ح��س��رت��اُه وا
ب��وات��ِر ك��وق��ع ي��م��زق��ه��ا ح��زٌن ب��م��ه��ج��ت��ي ف��ح��لَّ ع��ن��ي ن��أَى م��ن ي��ا
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ال��ح��اض��ِر وداُع ب��ال��م��اض��ي وي��ن��اُط ال��ن��وى ق��ب��ل ب��ن��ظ��رٍة أخ��اَك ودِّع
خ��واط��ري وم��لءُ أس��راري، وأل��ي��ُف ل��واح��ظ��ي ن��ص��ب ف��أن��ت غ��ب��َت ك��ن��َت إن
ب��ش��ائ��ِر ودقُّ أف��راٌح ل��ل��ق��اك ال��س��م��ا وف��ي ع��ل��ي��ك، أت��راح األرض ف��ي
س��رائ��ري م��ك��ان م��ن��ي ن��ازًال ي��ا وال��ث��رى رم��س��ك ال��ودق ه��زي��ُم ف��س��ق��ى
ال��غ��ادِر ال��ح��ت��وف ي��ُد ج��اذب��ت��ك م��ذ ي��ت��م��ت��ه��م وق��د أط��ف��اًال غ��ادرت
ال��ص��اب��ِر ع��ن��د ف��ال��ف��وز أوالدُه وي��ا ق��ري��ن��ت��ُه أي��ا ع��ل��ي��ِه ص��ب��ًرا
ال��ق��ادِر ح��ك��ُم ذاك ول��ك��ن ت��ث��َق��ْب ل��م ع��ص��م��اءَ درًَّة ف��ق��دت��م أن��ت��م
زاخ��ِر ب��ب��ح��ٍر دم��ع��ي م��ن ألت��ي��ُت م��دم��ٌع ن��ف��ًع��ا ال��م��ي��ت ي��ج��دي ك��ان ل��و
ع��اب��ِر ي��وٍم زواَل ي��زوُل ع��رٍض س��وى ال��دن��ي��ا ف��ي ل��إلن��س��ان ال��ع��م��ُر م��ا
اآلخ��ِر إث��ر وذاك ، اس��ت��ق��رَّ ه��ذا م��س��اف��ٌر ال��م��ن��وِن ب��ل��د إل��ى ك��لٌّ
ب��خ��اس��ِر ل��ي��س وف��ي��ِه ال��خ��ط��وِب س��ي��َف ب��ِه ي��ل��ق��ى ل��ل��ف��ت��ى ت��رٌس وال��ص��ب��ُر

املتكربِّ سقوط

ال��م��ت��ك��ب��ُر؟ أي��ه��ا ك��ب��ٌر دام ه��ل تُ��خ��بِّ��ُر ف��ال��ع��ص��ور ع��ص��ٍر ك��لَّ َس��ْل
وتَ��اُم��ُر؟ األن��ام ف��ي ت��ن��ه��ى وإالَم وال��ع��ال ب��ال��ت��س��لُّ��ط ت��ط��م��ُع ح��ت��اَم
ت��ن��ظ��ُر رب��ك وع��ي��ُن ع��ن��َك، ع��ي��ن��ي��ِه ف��ي ال��ج��ي��ل ه��ذا ع��م��اءَ ال��زم��ان ج��ع��ل
ي��ت��غ��ي��ُر ال ال��ده��َر أنَّ وظ��ن��ن��َت م��ارٍد أك��ب��َر ص��رَت ح��ت��ى ف��م��ردَت
ي��ه��دُر؟ ب��روٍع دٌم ع��داك ه��ل أو ربَّ��ه��ا ت��ُك ول��م ق��ام��ت ف��ت��ن��ٌة ه��ل
ت��ح��ي��ُر؟ م��ن��َك األيَّ��اَم َع��را ح��ت��ى ال��وغ��ى أه��وال األرِض ك��لَّ أم��ألَت
ت��ث��م��ُر ال م��ط��ام��ًع��ا زرع��ت ل��م��ا ال��م��ال دم خ��ي��َر األرض خ��ي��َر وس��ق��ي��َت
ت��س��ت��ه��ت��ُر وأم��ٍة ح��م��اك ده��ٍر ع��ل��ى ع��ت��ب��ي ب��ل ع��ل��ي��ك أع��ت��ب��نَّ ال
ت��ع��ذُر ال ال��نُّ��ه��ى أه��ُل ل��ك��ن��م��ا س��رَُّه ي��ح��م��ي ف��ه��و يُ��ع��ذُر وال��ده��ُر
ي��َدم��ُر؟ ك��ي��ف ح��ار غ��ري��بً��ا خ��اروا ق��د ف��ك��ي��ف ال��ف��الِح دأُب ل��ه��م ق��وٌم
ح��رروا! ع��ب��ٍد ل��ك��لِّ ال��ذي��ن وه��ُم وت��ع��ب��دوا ع��ت��وا أَنَّ��ى ل��ه��م ع��ج��بً��ا
ي��ن��ك��ُر ال ف��ض��ل��ه��ا ال��خ��ل��ي��ق��ِة وع��ل��ى وارت��ق��ت وس��ادت َف��ُض��َل��ْت أم��ٌة ذي
ي��ظ��ه��ُر ن��وٍر ك��لُّ وم��ن��ه��ا ي��ب��دو، وال��ه��دى وال��ت��ه��ذُُّب ُن ال��ت��م��دُّ م��ن��ه��ا
ت��ع��ث��ُر؟ ال ق��ب��ي��ل��ٍة وأيُّ ع��ث��رْت، ج��اءَه��ا ل��م��ا ال��ل��ه ق��ض��اءُ ل��ك��ن
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ي��ت��غ��ب��ُر؟ إذ ال��ي��اق��وُت ي��ب��خ��ُس ه��ل ي��ن��ج��ل��ي اغ��ب��راٌر رون��ق��ه��ا ض��رَّ م��ا
م��ق��رَُّر م��ن��ُه األص��ِل ف��س��وءُ ع��ج��بً��ا؛ ذا ول��ي��س ال��غ��ري��ُب ذاك خ��ان��ه��ا ق��د
ي��ت��ج��ُر س��رُّا ك��ان ق��د وب��م��ال��ه��ا وأق��لَّ��ه��ا وأذلَّ��ه��ا وأض��لَّ��ه��ا
األع��ص��ُر س��ت��روي م��ذل��ت��ِه وع��ل��ى ن��ف��س��ُه إالَّ ب��ذاك أذل م��ا ب��ل
وي��ق��دُر ي��س��وُد ال م��ث��ل��ك وال��ل��ه ال��ده��ا رج��ل ي��ا م��ن��َك ال��خ��ي��ان��ُة ب��ئ��س
ي��ذك��ُر أم��ًرا ب��الَك ي��ع��ي��َد ف��ل��ك��ي ب��س��ؤدٍد ع��ن��ك ال��ده��ُر ت��غ��اض��ى وإذا
ت��ع��بُ��ُر ال ع��ب��رًة ان��ق��الب��ك وغ��دا ب��ال��ردى َف��ابْ��ِش��ْر س��ق��ط��َت س��ق��ط��َت ق��د ه��ا
ُر! ي��ك��دِّ ل��ت��ل��ك ط��ب��ًع��ا ف��ذا ع��ج��بً��ا وا ب��ال��ن��ي��ران ال��ن��اس ن��وَر ك��دَّرَت
ف��ل��ي��ص��ب��روا رك��ن��ه��م م��ن ي��ك��ن ل��م م��ن إل��ى رك��ن��وا م��ع��اش��ٍر ن��ص��ي��ُب ه��ذا

هواجس

��َرا ت��س��عَّ ال��ع��ق��وِد ب��أس��واِق ودم��ٌع ت��س��ع��را ال��وق��وِد ن��اِر ع��ل��ى ف��َؤاٌد
ال��ت��ص��بُّ��را ي��س��ي��م ال��ب��ل��وى ع��ل��ى ف��راَح ال��ه��وى َق��لَّ��بَ��ُه األوص��اب ع��ل��ى وق��ل��ٌب
ق��ي��ص��را ك��ان ول��و ، ك��لٍّ ع��ل��ى ت��ص��وُل دم��وي��ٌة س��ل��ط��ٌة إالَّ ال��ح��بُّ وم��ا
ال��ورى ع��ل��ى ي��ص��ول س��ل��ط��اٌن ال��ح��س��ن وذو م��ص��دٌر ال��ط��ب��ي��ع��يُّ ال��ح��س��ُن ل��ُه ص��دوٌر
درى ل��م��ن إال ال��ح��بِّ ف��ي ل��ذٌَّة وال ال��ه��وى ع��ل��ى ص��ب��ٌر ال��ن��اس ل��ك��ل ول��ي��س
ك��رى وال ال��ع��ي��وُن ت��راع��ي��ِه وط��ي��ٌف ل��ق��ا وال ال��ق��ل��وب ت��رج��ي��ِه وص��اٌل
ع��ن��ص��را ال��ل��ط��ف م��ن أج��رى خ��ف��ٌر ب��ِه ال��ب��ه��ا م��ع��دَن وج��ه��ه��ا أض��ح��ى وغ��ي��داءَ
أب��ت��را ال��ل��ح��ظ م��ن س��لَّ��ت ن��ظ��رت وإن ان��ث��ن��ت إذا س��م��ًرا األع��ط��اِف م��ن ت��ه��زُّ
ف��ت��ف��ط��را ل��ل��ه��وى ق��ل��ب��ي ف��ج��اذَبْ��َن ب��ه��ا ال��ص��ب��ا ك��ه��رب��اءُ ت��وارت ع��ي��وٌن
أح��م��را أس��م��ر األب��ص��ار ل��دى ف��الَح خ��دوده��ا ف��وَق ال��ح��س��ن ن��وُر ت��ح��لَّ��ل
وع��ن��ب��را ش��ق��ي��ًق��ا م��ن��ُه أع��ي��ن��ي ج��ن��ْت َوَج��نَ��ات��ه��ا م��ن ال��ح��س��ن روض الح وم��ذ
ن��ي��رَّا ال��ف��رق م��ن أب��دت ق��دِّه��ا ع��ل��ى غ��اش��يً��ا ال��غ��دائ��ر ل��ي��ُل غ��دا م��ا إذا
أزه��را! ب��ال��ش��م��ائ��ل غ��ص��ٍن ح��س��ن وي��ا ال��ص��ب��ا ي��د الع��ب��ت��ُه ب��ع��ط��ٍف س��ب��ت��ن��ي
ت��س��ت��را ب��ال��ظ��الم ض��ي��اءً ن��ظ��رت ج��ب��ي��ن��ه��ا ال��غ��داِف ت��ح��ت م��ن الَح ف��إن
س��رى دي��م��ٍة م��ن ال��ح��س��ن ف��ب��رُق ح��ي��اءً ث��غ��ره��ا ف��وق ي��ًدا أل��ق��ت ب��س��م��ت وإن
ت��ص��ورا ال��ف��َؤاِد ف��ي ج��م��اٍل ل��ش��ك��ل ص��ورًة ال��م��ت��م��ُم ال��ج��زءُ ه��و ح��ي��اءٌ
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ج��رى ق��د ال��غ��در ل��ك��ن��م��ا ال��وال، ت��ص��ون أَن��ه��ا ع��اه��دت��ن��ي إذ ب��ه��ا وث��ق��ُت
ال��م��وق��را ال��ث��ب��اَت إالَّ أب��ى ذم��اًم��ا ال��ه��وى ذو ��ل ح��مَّ ال��م��ي��ث��اق ذل��ك ع��ل��ى
ي��ت��غ��يَّ��را أن ال��م��ح��م��وُل أب��ى ول��ك��ن ال��وف��ا ن��ف��ِت إذ ال��م��وض��وع ف��غ��يَّ��رِت
ج��وه��را ي��ح��س��ب ذاك ف��ع��ن��دي زواٌل، ل��ُه ع��رًض��ا ال��وف��ا ح��ف��ظ َح��ِس��بَ��ْت إذا
ال��ك��رى ف��ي أرج��وُه ك��ن��ت ب��وص��ٍل ف��ج��ادت ال��ق��ل��ى إل��ى يُ��ف��ض��ي ال��ه��ج��ر ط��وَل أن رأَت
م��ك��س��را ص��ب��ري ج��م��ُع ف��أض��ح��ى ف��ب��ان��ْت ال��ق��ض��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ب��ال��ب��ع��د ق��ض��ى ول��ك��ن
م��م��ط��را ك��ال��س��ح��ب ال��ج��ف��ن أع��اد ل��ه��ي��بً��ا ال��ج��وى ك��ب��دي ف��ي ال��ب��ي��ن غ��داة وأص��ل��ى
ال��س��رى م��ع س��ار ال��ح��ي غ��زال وش��م��ُت ال��ن��وى ي��ج��ه��ده��ا ال��ع��ي��س رأي��ت ف��ل��م��ا
ت��ح��س��را ت��ذوب وأح��ش��ائ��ي ، ت��ط��لُّ وأدم��ع��ي ال��ط��ل��وِل ت��ل��ك ع��ل��ى وق��ف��ُت
ت��ذك��را! ي��ه��ي��ُم ص��بٍّ وك��م ف��ه��م��ُت، وأن��س��ه��ا ال��ل��ق��اءِ أي��اَم ت��ذكَّ��رُت
ال��ث��رى ع��ل��ى ب��روٍج ف��ي ب��دوًرا رأي��ت وال��دم��ى ب��ال��غ��ي��د األح��داُج س��ارِت وم��ذ
وس��ك��را ص��ب��ًرا ول��ل��ح��س��اِد ل��ق��ل��ب��ي غ��دا ف��ق��د ال��ف��راَق ال��ل��ه ق��ات��َل ف��ي��ا
ال��ع��رى ت��ف��ص��م أن األي��ام ع��ادة وم��ن ال��ل��ق��ا ع��رى ال��ب��ع��اد أي��دي َف��َص��م��ْت ل��ق��د
م��ث��م��را ال��م��ح��ب��ة غ��ص��ن ج��ن��ى ق��د ب��ِه ال��ذي ال��زم��ن ع��ل��ى ال��ع��ان��ي أس��َف ف��وا
م��ح��ي��را ي��ص��ب��و وال��ق��ل��ُب ال��ن��وى، ب��ذاك راص��ًدا ل��ألوج ع��ش��اُق ي��ا ب��تُّ وك��م
ي��ت��ص��ب��را ل��ن ال��دَّه��َر أن ل��ع��ل��م��ي ال��ردى ل��َي أت��اح ده��ٍر ع��ل��ى ص��ب��رُت
م��ك��درا ال��زم��ان ك��ان إذا ص��ف��اءٌ ل��ل��ف��ت��ى ال��ده��ر م��ن ي��رج��ى أن وه��ي��ه��ات
م��ع��س��را وط��وًرا ال��ن��ع��م��ى ع��ل��ى ي��ج��وُل م��ي��س��ًرا ي��ك��وُن ط��وًرا ام��رٍئ وُك��لُّ
ت��رى ك��م��ا ال��م��ن��وِن ق��ط��ُر ب��ه��ا ي��م��رُّ ال��ض��ن��ا دائ��رة ل��ل��ن��اس غ��دا زم��اٌن
م��ده��ورا خ��ط��ٍب ك��لَّ رأي��ن��ا ق��د ب��ِه ال��ذي ده��رن��ا ال��ورى أده��ار وأخ��ب��ُث
ع��س��ك��را ب��الي��اُه م��ن ع��ل��ي��ِه ي��ج��ي��ش ده��رُه ك��ان إن اإلن��س��ان ح��ي��ل��ُة ف��م��ا
را م��ن��وَّ ب��ه��يٍّ��ا أض��ح��ى ق��د ال��غ��رب وف��ي م��ظ��ل��ًم��ا ال��ش��رق ف��ي ص��ار ع��ص��ًرا ال��ل��ه ل��ح��ا
ال��ت��دم��را ي��ه��وى ال��ده��َر أن ي��دِر ول��م ل��ُه ع��ض��ٌد ال��غ��ن��ى أن ال��ف��ت��ى ي��ظ��نُّ
ت��دم��ًرا ��َر ودمَّ ص��ادوًم��ا، وص��ادَم ب��اب��ًال ف��ب��ل��ب��َل أش��ق��ى ب��ل��ٍد ف��ك��م
ل��ل��ق��رى ي��ح��ت��اج وال��ب��ع��ُض ال��ق��رى، ي��س��وُد ف��ب��ع��ض��ه��م اآلن��ام ب��ي��ن أس��وٌة وال
وي��ش��ع��را ي��ذوَق ل��ن ف��دم وذل��ك م��ط��ربً��ا ال��ش��ع��ر ي��ن��ظ��م أدي��ٌب وه��ذا
ت��ع��ذُّرا و«خ��ب��ٌن» « «ط��يٌّ ب��ِه وك��ان «م��ف��اع��ل��ن» ع��ل��ي��ِه ج��اءت م��ا ال��ش��ع��ر وم��ا
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ق��را ل��ل��ذي ل��ذٍة م��ن ب��ِه ف��ل��ي��س ورق��ٌة م��ع��نً��ى ل��ل��ش��ع��ر ي��ك��ن ل��م إذا
ت��ك��رَّرا وع��ج��ٍز وزٍن ب��ال ك��الٍم ف��م��ن خ��ل��ٌل ن��ظ��م��ِه ف��ي ش��اع��ٍر وك��م

الوداع

ال��ك��رى ف��ي ب��ط��ي��ٍف ب��خ��ل��ت ال��ت��ي ت��ل��ك ال��س��رى إث��َر ب��وداع��ه��ا ل��ن��ا ج��اَدْت
م��ب��ش��را؟ ب��ال��ت��الِق ي��ع��اوُد ف��م��ت��ى ظ��ع��ن��ه��ا ي��ح��دي ال��ق��ل��ب ف��راح رح��ل��ت
أح��ورا وط��رٍف ن��ًوى ق��ت��ي��ُل ف��أن��ا ال��ن��وى غ��ص��ص م��ل��ُؤُه ب��ط��رٍف ورن��ت
ف��ت��س��ع��را ب��ِه ن��اًرا غ��دت بَ��ُع��دت وم��ذ ن��ًدى ال��ف��َؤاِد ف��ي ف��ك��ان��ت ق��رب��ت
ال��ورى ف��ت��ض��ط��رم ب��ع��دت إن وي��ش��بُّ س��ع��ي��ره��ا ب��ال��دن��وِّ ي��خ��م��د وال��ش��م��س
ج��رى؟ م��اذا ل��ي: ي��ق��ول ال��ع��ذول ج��اء وق��د ُدَرًرا ب��ف��راق��ه��ا ج��رى دم��ع��ي
وال��ث��رى ال��ح��دائ��ق ت��س��ق��ي ع��ب��رات��ه��ا ت��ب��ادرت ض��نَّ ال��ن��وءُ م��ا إذا َح��َدٌق
م��ش��ه��را وغ��ادرت��ن��ي ال��وداِع ي��وَم س��رَّه��ا أودع��ت��ن��ي م��ن وب��م��ه��ج��ت��ي
أب��ت��را س��ل��ت ال��ن��ج��ل ال��ع��ي��وِن وم��ن ق��دِّه��ا م��ن أس��م��ًرا ه��زَّت ه��ي��ف��اء
أث��م��را غ��ص��ٌن األب��ص��ار ل��ذي ي��ح��ل��و وك��م ق��ام��ت��ه��ا ال��ح��س��ن ه��الل أب��دت
را ت��ص��وَّ ال��ب��دي��ع ال��ن��ور م��ن وج��ٍه ف��ي ل��ل��ع��ي��ن روض��ًة أَب��انَ��ت ول��ك��م
ك��وث��را ف��َؤادي ي��ه��دي ورض��اب��ه��ا ج��ن��ًة ل��ع��ي��ن��ي تُ��ب��دي ف��خ��ُدوُده��ا
ت��ش��ت��رى ال ودرٌة ال��ش��ه��ي ـ��لُ��ط��ف ـْ ال�� وم��خ��ب��ُر ال��ب��ه��يِّ ال��ح��س��ن م��ظ��ه��ر ه��ي
ع��ن��ت��را راح��ت س��وداءَ وب��م��ق��ل��ٍة ع��ب��ل��ًة الح��ت ب��ي��ض��اءَ ف��ب��ط��ل��ع��ٍة
ال��ق��رى ن��اُر دون��ُه وج��ًدا ه��ي��ج��ِت س��رت ق��د ن��ج��ٍد أرض م��ن ن��س��م��ًة ي��ا
م��خ��ب��را ل��َي أح��ب��ت��ي ث��غ��ور ع��ن ك��ن ال��دج��ى ف��ي ت��أَلَّ��ق ب��رًق��ا ي��ا وألَن��َت
ال��ف��را ج��وف ف��ي ال��ص��ي��ِد ف��ك��لُّ م��رًع��ى وال��ح��ش��ا راٍع ال��ط��رف ل��ه��نَّ ُخ��ش��ٌف

الخري صباح

األك��داِر دج��ى ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا ت��م��ح��و م��ن وج��َه ص��ب��ح ال��خ��ي��ر ص��ب��اَح ي��ا ق��ْل:
وال��خ��ط��اِر ك��ال��غ��ص��ن ف��ت��م��اي��ل��ْت ب��ق��وام��ه��ا ال��ص��ب��ا ل��ع��ب ق��د غ��ي��داءُ
األق��م��اِر ف��ي األن��وار ج ك��ت��م��وُّ ب��وج��ه��ه��ا ال��ب��دي��ُع ال��ح��س��ن ُج ي��ت��م��وَّ
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أف��ك��اري ض��ي��ا ب��ل ال وغ��زال��ت��ي، م��ه��ج��ت��ي م��ل��ي��ك��ة ب��ل ال ب��غ��ي��ت��ي، ه��َي
األزه��اِر أط��ي��ُب ل��ي وج��ن��ات��ه��ا وم��ن ط��ًال أل��ذُّ ل��ف��م��ي ث��غ��ره��ا م��ن
األس��راِر ف��ي ال��وص��ل ث��م��اَر أج��ن��ي ن��دي��م��ت��ي وه��ي ب��تُّ ق��د ل��ي��ل��ٍة ك��م
م��ت��واِر ك��راق��ٍب إل��يَّ ي��رن��و ك��ي ال��غ��ي��م ب��ن��ق��ب م��ش��ت��غ��ٌل وال��ن��ج��ُم
األن��واِر ح��ام��ُل ال��غ��زال��ة م��ث��َل وج��ه��ه��ا ك��ال��غ��زاِل ب��ج��ي��ٍد ت��ع��ط��و
ك��ال��م��ع��ط��اِر ف��اَح زه��ٍر إك��ل��ي��ُل ل��ي الح ق��د ج��ب��ي��ن��ه��ا ب��ه��يِّ وع��ل��ى
أش��ع��اري ب��ِه رن��ت وق��د روح��ي ل��ُه س��ج��دت ال��ذي ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا
ب��ال��غ��اِر ف��ك��ل��ل��ي ، ع��ل��يَّ ظ��ف��ٍر ف��ي وأن��ِت ب��ال��زه��ور رأس��ِك ك��لَّ��ل��ِت
ن��ف��اِر ذاُت وأن��ِت إل��ي��ِك ش��وًق��ا ال��ب��ك��ا ب��ِه أط��ل��ُت ق��د ل��ي��ٍل ط��وَل ي��ا
ال��م��ح��ت��اِر ب��ح��ي��رِة ي��ع��وُد إالَّ ب��ن��ظ��رٍة س��ن��اِك م��ن ط��رف��ي ف��از م��ا
غ��رَّاِر س��ب��س��ٍب ف��ي ال��س��رى ت��ي��َه ال��دج��ى ق��ف��ر ف��ي األش��واق ب��َي ت��اه��ت
ال��ج��ب��ار أرج��ُل ق��ل��ب��ي وت��دوس دم��ي ي��ب��غ��ي ال��س��م��ا أس��ُد ف��ك��أنَّ��م��ا
ال��ن��اِر ف��وق ك��ال��ن��ور م��ت��وق��ٌف ن��واظ��ري ف��وق ال��وه��م��يُّ وخ��ي��الُ��ِك
ال��س��اري ال��خ��ي��اِل م��ع��ان��ق��َة أرج��و ك��أَن��ن��ي ال��خ��الءِ ع��ل��ى ي��ديَّ أل��ق��ي
م��دراِر وم��دم��ٍع ال��زف��ي��ِر ل��ه��ب س��وى أع��ان��ق��ُه ش��يءٌ ف��ال واًه��ا
األم��ط��اِر ت��ب��ادر ال��دم��وُع م��ن��ه��ا ف��ت��ب��ادرت أع��ي��ن��ي أم��ألَ ف��ال��ش��وُق
ال��واري ال��زف��ي��ر ب��رك��ان ف��ه��اج ُم ال��غ��را ض��رب ب��رج��ل��ِه ح��ش��اَي وع��ل��ى

وقال:

س��ف��ِر ع��ل��ى ع��ق��ل��ي ف��غ��دا ق��م��ِر ع��ن ت��س��ف��ُر أق��ب��ل��ت
خ��ط��ِر ع��ل��ى ق��ل��ب��ي غ��ادرت خ��ط��رت إن ه��ي��ف��اءُ غ��ادٌة
وال��ح��وِر ب��ال��غ��ن��ج ك��ب��دي س��ل��ب��ت ن��ظ��رت م��ا وإذا
وال��خ��ف��ِر ال��ح��س��ن ب��م��ي��اِه وج��ن��ت��ه��ا ض��رَّج م��ن ج��لَّ
ال��دُّرِر م��ن ك��ن��ًزا ب��س��م��ت إن ال��م��ت��يَّ��َم ي��ه��دي ث��غ��ره��ا
ظ��ف��ِر! م��ن ل��ل��ح��س��ن ول��ك��م ط��ل��ع��ت��ه��ا ب��ال��ع��ق��ل ظ��ف��رت
ن��ظ��ِر؟ ذو ال��ن��اس ف��ي وأن��ا م��ن��ظ��ره��ا أع��ش��ُق ال ك��ي��ف
ال��ن��ض��ِر ال��م��ن��ظ��ر ب��ب��دي��ع ل��ت��س��ل��ب��ن��ي إالَّ ب��دت م��ا
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األُُزِر م��ن ت��ش��ك��و ف��ان��ث��ن��ت ب��م��ع��ط��ف��ه��ا ال��ل��ط��ُف ل��ع��ب
ب��ال��ث��م��ِر األغ��ص��ان زه��وَة ب��م��ي��ل��ت��ِه ي��زه��و ق��دُّه��ا
ب��ال��س��ه��ِر ال��ل��ي��ل ق��ض��ي��ُت م��ا ض��ف��ائ��ره��ا ل��وال وال��ه��وى
ق��م��ِر ع��ل��ى ي��ع��ل��و غ��ي��ه��بً��ا ب��ِه رأي��ت ق��د ف��رٍع ذاُت
ك��ال��س��م��ِر ي��ه��ت��زُّ أَنَّ��ُه س��وى ي��ش��ن��ُه ل��م وق��واٍم
ال��ب��ص��ر س��وى األع��م��ى ي��رت��ج��ي وال أروُم ال ف��س��واه��ا
ش��رِر! م��ن ق��ل��ب��ي أودع��ت ف��ك��م ب��ال��دالِل أت��ت��ن��ي ك��م
ت��ُج��ر اس��ت��ن��ج��دت��ه��ا وإذا ف��ت��ب��ع��ُدن��ي ال��ق��رَب أرت��ج��ي
وال��ف��ك��ِر وال��ق��ل��ِب أع��ي��ن��ي ع��ل��ى ف��ه��و أع��ت��ب أك��ن إن
وال��وط��ر اآلم��اِل م��ن��ت��ه��ى ل��ي ه��َي ب��ع��دت أو ق��رب��ْت
ال��ب��ش��ِر ه��وى ش��أُن ه��ك��ذا ش��غ��ًف��ا إع��راض��ه��ا زادن��ي
ش��ع��ري ع��ل��ى ال��ش��ي��ُب وع��ال أًس��ى ك��لَّ ذق��ُت ب��ه��واه��ا
ك��دري ي��رى أالَّ ي��رى أو ي��س��اع��دن��ي خ��الٍّ ل��ي ل��ي��َت
ض��رِر م��ن ت��خ��َش ل��م واح��ًدا م��ائ��ٍة م��ن ل��ل��خ��ي��ر ت��رى ل��و

لُه: صاحٍب إىل وقال

ال��ق��م��ُر س��كَّ��ان��ه��ا م��ن م��ن��ازل إل��ى ال��ب��ص��ُر أوم��ض إالَّ ال��ب��رق أوم��ض م��ا
ي��س��ت��ع��ُر ال��ش��وق ب��ن��ار وق��ل��ب��ي إالَّ ن��اف��ح��ًة األس��ح��ار ن��س��م��ُة س��رت وم��ا
ال��وت��ُر! غ��رََّد م��ا إذا أه��ي��ُم وك��م ص��دح��ت إن ال��دوح ورق وج��دي ت��ه��ت��اج
ال��ف��ك��ُر أج��ن��اده��ا وم��ن ال��ق��ل��وِب، ك��لِّ ع��ل��ى ت��ث��ور ن��اٌر ل��ه��ا ح��رٌب وال��ح��بُّ
ق��دُر ف��ال��ه��وى ب��ف��ؤادي؛ ص��روُف��ُه ع��ب��ث��ت إن ال��ع��ذريَّ ال��ه��وى أش��ك��ون ال
وال��ن��ظ��ُر ال��ق��ل��ب ال��ص��اح��ب��اِن: ي��خ��ون��ُه ف��تً��ى ال��ج��م��ال غ��دِر ِم��ن ي��أَم��ُن ه��ي��ه��اَت
ت��ن��ت��ش��ُر واألش��واق ال��ت��ص��بُّ��ر، يُ��ط��َو ل��ع��اش��ق��ه��ا الح��ت إن ال��ح��س��ن وط��ل��ع��ُة
ال��ح��وُر ط��رف��ه��ا م��ن وي��ق��ت��ل��ن��ي ن��ح��وي، ن��ظ��رت إذا ت��ح��ي��ي��ن��ي ح��س��ن��اءَ ب��ال��ن��ف��س
ال��ن��ض��ُر ال��ن��رج��س ع��ل��ي��ِه ت��ج��ل��ى ورٌد ي��ك��ل��ل��ُه ب��ن��س��ري��ٍن ت��زه��و ل��م��ي��اءُ
وال��س��ح��ُر ال��ل��ي��ُل ل��ع��ي��ن��ي ت��ب��دَّى م��ن��ُه َم��يَ��ٌل زان��ُه ب��ق��واٍم وت��ن��ث��ن��ي
ال��ث��م��ُر ل��ُه ي��ه��دى وال ي��ه��دي ف��ال��غ��ص��ُن َع��َج��ٌب وذا ع��ج��بً��ا ال��ص��ب��ا ه��داُه ق��دٌّ
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وال��خ��ف��ُر ال��ش��وُق ي��ج��ل��ى ف��ي��ِه وط��رف��ه��ا م��ع��ط��ف��ه��ا ال��دلِّ ب��خ��م��ر س��ك��ًرا ي��م��ي��ُل
ش��رُر ل��ُه ق��ل��ب��ي ف��ي وه��و ب��دت إذا ن��ًدى ل��ل��ح��ي��اءِ م��ن��ه��ا ال��خ��دِّ ع��ل��ى ي��ب��دو
يُ��نْ��تَ��َظ��ُر ال��وص��ُل ح��ي��ن ال��ح��بِّ ول��ذَُّة م��ن��ت��ظ��ًرا ب��تُّ ل��ل��ق��اه��ا ل��ي��ل��ٍة ك��م
م��ن��ت��ش��ُر ال��ن��ور وش��راُع ال��ف��ض��ا ل��جِّ ف��ي ت��س��ب��ح ك��ال��س��ف��ن ال��دُّج��ى وش��ه��ُب ت��أت��ي
ت��زده��ُر األف��ِق وزواي��ا ال��س��م��ا، س��ط��ح ع��ل��ى ال��دائ��رات ش��ك��ل ي��رس��ُم وال��ب��دُر
ال��ح��ذُر ال��ع��اش��َق ي��ص��ي��ُب وم��م��ا ي��وًم��ا، ل��ي ت��س��م��ح ب��ال��وص��ل إذ ال��ص��دَّ أح��اذُر
ي��ن��ف��ط��ُر ك��اد ح��ت��ى ال��ه��ج��ر ذل��ك م��ن ع��ائ��دٍة ك��لَّ ق��ل��ب��ي ي��ح��م��ُل زال م��ا
غ��دُر آم��اق��ه��ا م��ن ت��س��ك��ُب ب��ال��ع��ه��د غ��درت م��ذ ع��ي��ن��يَّ غ��ادرت غ��ادًة ي��ا
ال��ح��ج��ُر؟! ب��ال��ه��وى ف��ؤادي ل��ج��رح رث��ى إذ ل��س��ق��م��َي ال��ق��اس��ي ق��ل��بُ��ِك رث��ى أم��ا
أع��ت��ذُر ج��ئ��ت ع��م��ًدا ال��ي��وم وه��ا م��ن��ي، خ��ط��أٍ ع��ن ف��ه��و ذن��بً��ا أذن��ب��ُت ك��ن��ُت إن
ال��ع��م��ُر ي��رح��ل ح��ت��ى ي��رح��ل ف��ل��ي��س م��ط��ي��ت��ُه ق��ل��ب��ي ف��ي ح��ب��ِك أن��اَخ
ي��ن��ف��ج��ُر ال��ب��ع��ض م��ن��ُه ال��ص��خ��ر ي��ح��م��ل ل��و م��ا ال��م��ح��ب��ة ت��ل��ك م��ن ت��ح��م��ل��ُت ف��ك��م
ت��س��ت��ع��ُر «إب��راه��ي��م» ن��اُر ال��ح��ش��ا وف��ي م��ن��ه��م��ًرا س��ال «ن��وٍح» ك��ط��وف��ان دم��ع��ي
ي��ن��ح��ص��ُر راح ظ��رٍف ك��لُّ ب��ِه ظ��رًف��ا س��ج��يَّ��تُ��ُه أض��ح��ت م��ن ودادي أخ��و
ت��ن��ح��دُر ال��ل��ط��ف م��ي��اُه وم��ن��ُه دوًم��ا، دع��ائ��م��ُه ق��ام��ت ق��د ال��ف��ض��ل ب��ِه ن��دٌب
م��ف��ت��خ��ُر ف��ه��و وط��ري��ٍف ت��ال��ٍد م��ن ع��م��ٍل وف��ي ع��ل��ٍم ف��ي ال��ن��اس ع��ل��ى ي��زه��و
وال��َخ��بَ��ُر ال��خ��ب��ُر ال��ش��اه��داِن: ب��ه��ا أت��ى ب��ي��ن��ٌة وال��ف��ض��ل ف��ص��ل��ِه ع��ل��ى ل��ُه
ي��ق��ت��دُر وال��م��ف��ض��اُل ال��ع��زي��م��ة ض��ع��ُف ي��خ��ام��ُرُه ال س��ع��يً��ا ال��خ��ي��ر إل��ى ي��س��ع��ى
وال��س��م��ُر األس��ي��اُف ف��ع��ل��ُه ت��س��ت��ط��ع ل��م م��ا ي��ف��ع��ل ال��م��ب��ريُّ ال��ق��ل��ُم وربَّ��م��ا
وال��زُّه��ُر ال��ج��وزاءُ ��ب��ِت ت��ع��جَّ ح��ت��ى م��رات��ب��ُه ال��ن��ع��م��ى أُف��ق إل��ى رق��ت
وط��ُر ل��ُه أض��ح��ى ق��د ب��رص��دك ط��رف��ي م��رك��زُه ال��ودِّ ب��س��م��اءِ ك��وك��بً��ا ي��ا
وال��ح��ض��ُر ال��ب��دو ف��اص��ط��ف��ت��ك ص��ف��ت، ل��م��ا ع��ج��ٍم وف��ي ع��رٍب ف��ي ص��ف��ات��ك ش��اع��ت
ال��خ��ف��ُر وج��ه��ه��ا م��ح��يَّ��ا ف��ي��غ��ش��ى ت��ب��دو ج��اري��ًة م��ف��ض��اُل أي��ا م��ن��ي إل��ي��َك
ال��زه��ُر ال��روض��ِة ف��ي ب��دا م��ا ال��ص��ب��ا ري��ُح ي��ن��ش��رُه راح س��الٍم ن��ش��َر ت��ه��دي��ك

وقال:

ن��اُر ب��ِه م��ا ق��ل��ٌب ك��ان وق��لَّ��م��ا ل��ه��ا خ��م��وَد ال ن��اٌر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ح��بُّ
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ع��اُر وال ع��ي��ٌب ال ال��ح��بِّ ف��ي وال��م��وُت م��ح��ب��ت��ك��م ف��ي روح��ي ال��ل��ه أس��ت��ودُع

الصداقة ثمر

ك��ب��ُر ب��ه��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ن��ف��وس وب��ع��ض ف��أزورُّ ف��ت��ل��وي وج��دي أط��ارُح��ه��ا
ال��غ��دُر ب��ِه أح��رى ك��ان وف��اءٍ وربَّ غ��دَره��ا ف��ت��ظ��ه��ر م��ن��ه��ا ال��وف��ا وأرج��و
ع��ذُر ل��ُه ي��ق��وم ذن��ٍب ذي ك��لُّ وم��ا ع��ذره��ا ف��ت��ب��س��ُط غ��ي��ٍظ ع��ل��ى ت��ران��ي
غ��ف��ُر ل��ُه إال ل��ل��م��ح��ب��وب ذن��ب وال ت��رت��ض��ي ه��ي ب��م��ا راٍض إن��ن��ي وه��ا
ال��ف��ج��ِر ي��ه��دِه ال��دج��ى ك��ف��ر ف��ي ض��لَّ وم��ن ج��ب��ي��ن��ه��ا ه��دان��ي ق��د ول��ك��ن ض��ل��ل��ت
ال��ي��س��ُر ل��ُه ف��ه��و ال��ع��س��ر ي��رض��ى ال��م��رءُ إذا ال��ه��وى ع��ي��ش��ة ف��ي ال��ع��س��ر ب��ض��ي��م رض��ي��ت
ال��ع��م��ُر ي��ط��ِب ل��ل��ف��ت��ى ح��اٌل ط��اب وإن ل��ي ي��ط��ي��ُب ب��ح��اٍل ال��خ��ال��ي ع��ي��ش��ُة وم��ا
ال��س��ح��ُر ُوج��َد ق��د األل��ح��اظ ف��ي ش��ك وال ل��ح��ظ��ات��ه��ا ف��ي ال��س��ح��ر ت��ري��ك م��ه��اٌة
ال��ش��ذُر! ل��َي ال��ح��ب��ي��ب ع��ي��ن م��ن ل��ذَّ وك��م ج��ًوى أَه��ْم إل��يَّ ش��ذًرا ن��ظ��رت إذا
أج��ُر ل��ُه ل��ي��س ال��ح��بِّ ف��ي ي��ُم��ت ل��م وم��ن م��ح��ب��ًة ق��ض��ي��ُت ح��ت��ى ��ق��تُ��ه��ا ت��ع��شَّ
وال��درُّ ال��ت��ب��ُر ب��ِه ي��ج��ن��ى ال��ف��ت��ى وق��ن��ع وخ��دِّه��ا ق��ن��ع��ُت ث��ن��اي��اه��ا ب��ل��ث��م
ف��ال��ق��ب��ُر ال��م��وُت ال��ه��وى ي��س��ل��و ل��م��ن وخ��ي��ٌر وج��م��ال��ه��ا ح��ب��ه��ا أس��ل��و ل��س��ت أن��ا
م��رُّ ص��اح��ب��ي ي��ا وال��ل��وُم ل��م��ت��ن��ي، ل��م��ا ال��ه��وى م��ا ت��ف��ه��م ك��ن��ت ل��و ع��اذل��ي، أي��ا
ال��ذك��ُر ف��س��د إن األف��ه��اُم ت��ف��س��ُد وق��د ف��اس��ٌد ه��و ال��س��وى ذك��ر ف��ي ف��ف��ه��م��ك
ك��ث��ُر وأن��واع��ُه ج��ن��ٌس ال��ه��وى وإنَّ ال��ه��وى إل��ى ط��ب��ًع��ا ال��ن��اس ن��ف��وس ت��م��ي��ل
وت��ن��س��رُّ ال��ن��ف��وُس ت��ح��ي��ا م��ا ال��وص��ل وف��ي وص��ل��ه��ا ح��ب��ت��ن��َي ك��م إل��ه��ي رع��اه��ا
ال��ب��دُر! س��اه��رُه ال��ل��ي��ل ف��ي س��اه��ٍر وك��م ط��لَّ��ٌع وال��ك��واك��ب س��اه��رت��ن��ي وق��د
وال��ه��ج��ُر ال��ص��د ال��ه��وى ف��ي ش��يءٍ وأص��ع��ُب ت��دل��ًال م��الًال ال ه��اج��رت��ن��ي وق��د
وال��زه��ُر وال��دم��ُع األس��ق��ام ال��ه��وى: ش��ه��ود ش��اه��ًدا اح��ت��ج��ت وم��ا روح��ي ب��ع��ت��ه��ا ف��ه��ا
ال��س��رُّ ب��ج��ان��ب��ِه يُ��خ��ف��ي م��ن ق��لَّ وق��د ال��ص��ب��ا ع��ن ح��ت��ى ال��ح��ب س��رَّ وأخ��ف��ي��ُت
وال��ج��ه��ُر ال��س��رُّ ال��ورى ب��ي��ن اس��ت��وى م��ا إذا س��رِِّه ك��ت��م ف��ي ل��إلن��س��ان ن��ف��َع وال
ال��ذرُّ ل��ُه داءً ك��ان رض��ي��ٍع وربَّ ��ن��ي ف��م��ضَّ ال��ج��م��ال ذات ه��وى رض��ع��ُت
واألس��ُر! ال��ف��ت��ك دأب��ه��ا ع��ي��نً��ا ال��ل��ه رع��ى ك��ح��ي��ل��ٍة ب��ع��ي��ٍن ق��ل��ب��ي أس��رْت ل��ق��د
ض��رُّ م��س��ه��ا م��ا األح��ب��اب م��ق��اي��ض��ُة ل��ي��ن��ه��ا وه��و م��ي��ل��ُه ح��ازت ال��غ��ص��ن م��ن
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وال��ف��خ��ُر ال��ع��زُّ زان��ُه ق��د م��ن ط��الق��ُة ك��أن��ه��ا ت��زه��و غ��راءُ ط��ل��ع��ٌة ل��ه��ا
وال��ب��ش��ُر اإلن��س زان��ُه وداٍد ص��ري��ح ف��ع��ل��ُه ال��ق��ول ي��س��ب��ق م��ق��ال ص��ح��ي��ُح
ال��ح��رُّ ي��ح��س��ن��ُه ال��ع��ه��د ح��ف��ظ أنَّ ع��ل��ى وال��وف��ا ال��ع��ه��د ح��رم��َة وي��رع��ى ي��ص��ون
ع��ث��ُر ف��ال ال��غ��ام��ض��ات ظ��الم س��ن��اه��ا ج��ال ف��ط��ن��ٍة ذو ال��ع��ق��ل، زك��يُّ ل��ب��ي��ٌب،
ف��ك��ُر ف��ه��م��ُه ي��س��ت��ط��ع ل��م م��ا ف��ه��م إل��ى ًة ح��دَّ يُ��س��رع ك��ال��ب��رِق ل��ُه وف��ك��ٌر
ب��ح��ُر ي��دِه وم��ن ، درٌّ ل��ف��ظ��ِه وم��ن ن��ًدى ف��م��ِه وم��ن ن��اٌر، ذه��ن��ِه ف��م��ن
ال��ق��ط��ُر! ه��م��ل إذ ال��خ��زَّاُن ُخ��زَي ف��ك��م ��ِه س��حِّ ض��اح��ك ال��ش��ح أه��ل ي��ب��ِك وإن
وال��ت��ب��ُر؟ ال��ت��رب ال��ع��ارف: ع��ن��د أَس��ي��ان ب��ِه ل��ه��م أس��وًة ق��وٌم ت��وه��م
ال��س��م��ُر؟ ت��ف��ع��ل م��ا يَ��ْف��َع��َل��ْن إب��ٌر وه��ل ع��اج��ٌز ف��ه��و ح��ذوُه ي��ح��ذو رام وم��ن
وال��ق��ص��ُر! ف��ال��ط��ول ه��ي��ه��اُت أص��اب��ع��ه��م، اس��ت��وت إذا إال ل��ل��ن��اس أس��وًة وال
ال��ف��ق��ُر أف��ق��د إذا ي��غ��ن��ي ال��غ��ن��ى ول��ي��س ال��غ��ن��ى؟ أخ��و أي��ن ال��راح��اِت ذوو ول��وال
وال��ده��ُر وال��م��ال ال��ع��ق��ل وه��ي: ال��ك��لِّ ع��ل��ى ال��ف��ت��ى ب��ه��ا ي��س��ود أش��ي��اء ث��الث��ة
ال��ن��ذُر يُ��ف��س��ُد وال م��دح��ي، ل��ك��م ن��ذرُت ش��ه��ام��ٍة ك��لَّ ال��ح��اوون أي��ه��ا أالَّ
وال��ن��ه��ُر ال��زه��ِر ن��ف��ح��ُة وأن��ت��م غ��ص��وٌن، وأه��ل��ه��ا روٌض، ال��ش��ه��ب��اء ح��ل��ب وه��ا
ال��ن��ش��ُر ط��ي��ب��ِه م��ن ف��اَح ح��م��ي��ٌد ث��ن��اءٌ ن��ج��وم��ُه الح��ت األف��ق م��ا ل��ك��م ف��ح��قٌّ

وقال:

ال��ث��اِر ألخ��ذ ه��م��م��ي دع��ا ق��ت��ًال ت��ص��بُّ��ري غ��زال ي��ا ل��ح��اظ��ك ق��ت��ل��ت
ال��ع��اِر ون��زِع أش��واق��ي ب��ي��َن م��ا ال��ه��وى م��ع��رك��ة ال��ق��ل��ب ف��ي ب��دت ول��ذا
ب��ال��غ��اِر م��ك��ل��ًال أن��َت ع��دَت ق��د وه��ا غ��ل��ب��ت ق��د األش��واق ل��ك��نَّ��م��ا
ب��األن��واِر ال��ح��س��ن ك��س��اُه م��ن ي��ا ت��خ��ش��ع��ي وراِع ض��ع��ف��ي، ع��ل��ى ف��اح��ن��ن
ب��ن��ف��اِر ��ًال م��ح��مَّ ال��ج��ف��اءُ م��ن��ِك ب��دا ول��و ه��واِك ع��ن ل��ي س��ل��وٌة ال
أف��ك��اري ف��ي وج��ل��ت س��ك��ن��َت، ك��ب��دي ف��ي وأن��ت ال��س��ل��وُّ ي��ش��م��ل��ن��ي ه��ي��ه��ات
ف��راِر م��ري��َد َه��ل��ٍع أخ��ا ي��ح��ك��ي ق��ارًع��ا ل��ص��دري ق��ل��ب��ي أرى ل��ي م��ا
ال��س��اري وه��و ف��ي��ِه خ��ي��ال��ك أل��ق��ى ال��ه��وى أَنَّ س��وى س��ب��ب م��ن أدِر ل��م
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لُه: صديٍق إىل وقال

الشوق عالمة

ل��ل��وت��ِر وأص��ِغ ال��ك��اس، ب��ن��يِّ��ر ال��ك��دِر ظ��ل��م��َة واج��ُل ب��ك��رًة، ق��م
ال��ك��ب��ِر؟ ي��ُد ق��ط��ف��ه��ا إل��ى ُم��دَّت ت��رى أل��س��ت ال��ص��ب��ا زه��وَر واق��ط��ْف
َرِر ال��دُّ ع��ن ب��ال��ن��دى واب��ت��س��م��ت ب��س��ن��دس��ه��ا زه��ت ق��د روض��ٍة ف��ي
ال��س��ح��ِر ف��ي ال��ع��ن��دل��ي��ُب ش��دا ل��م��ا رق��ص��ت ق��د األراِك غ��ص��ون ف��ي��ه��ا
ال��زَّه��ِر ن��ف��ح��ة ط��ي��َب ج��ي��ب��ه��ا ف��ي ح��ام��ل��ًة ال��ص��ب��اءِ ن��س��ي��م س��رت
ال��ُع��ُم��ِر ل��ذََّة ن��ق��ِض ال��ص��ف��ا ن��ه��ب إل��ى ال��س��رور أخ��ا ي��ا ب��ن��ا ف��ان��ه��ض
ال��ُك��رِر م��ن أزراُرُه ل��ألف��ِق غ��دا ك��ال��وش��اح ال��ن��وَر ت��رى أم��ا
ُخ��ض��ِر ح��دائ��ٍق ف��ي ك��ن��رج��ٍس ب��دت ال��س��م��اءِ ق��بَّ��ة ف��ي وال��ش��ه��َب
ال��ب��ص��ِر ع��ن ت��غ��ْب ل��م ب��أن��ج��ٍم م��زده��ًرا ال��ش��م��ال ق��ط��ُب ظ��لَّ ق��د
ُك��ثُ��ِر أن��ُج��ٍم ب��ي��ن ال��ف��ض��ا ع��ل��ى ك��م��رك��ب��ٍة ب��ن��ا ت��ج��ري واألرض
��وِر ال��صُّ أف��خ��ر رس��َم ل��ن��ا تُ��ب��دي دًج��ى ال��غ��م��ام ف��ي ال��ب��دِر أش��ع��ُة
ب��ال��ظ��ف��ِر ص��اح ث��م ال��دُّج��ى، ن��ح��َر وف��رى س��ي��ف��ُه ال��ف��ج��ُر ان��ت��ض��ى ح��ت��ى
ال��ش��ج��ِر أرؤس ف��وَق أع��الم��ُه وان��ت��ش��رت ال��ص��ب��اِح ط��ب��وُل ��ْت ُدقَّ
ذَع��ِر ف��ي وه��ي ال��غ��رِب إل��ى ت��ج��ري غ��دت وال��ن��ج��وم ه��اَر، ق��د وال��ل��ي��ل
ال��م��ط��ِر ب��ب��ن��دِق ال��رواب��ي ي��رم��ي أُُص��ٍل ف��ي ع��اد ب��ال��س��ح��ِب وال��ق��وس
ال��ب��ش��ِر ل��خ��دم��ة ال��ب��راي��ا ك��لُّ إذ رب��ك ب��ح��م��د س��ب��ْح ص��اِح، ي��ا
ال��ق��دِر س��ط��وَة ت��خ��َش ف��ال ب��دٍّ م��ن رب��ك ق��ض��اءِ ع��ن ي��ك��ن ل��م إن
ال��ع��ك��ِر م��ن ص��ف��ا زم��انً��ا واغ��ن��ْم س��ًدى ال��ش��ب��اب ف��رص��َة تُ��ض��ْع وال
ع��ط��ِر ال��ش��ذا ن��اف��ِح وزن��ب��ٍق خ��ِض��ٍل ون��رج��ٍس ورٍد ب��ي��ن م��ا
ُزه��ِر أن��ج��ٍم ب��ي��ن م��ا ك��ال��ش��م��س ظ��ه��رت م��زج��ت��ه��ا إن وخ��م��رٍة
ال��ق��م��ِر ط��ل��ع��َة ال��غ��ص��ن م��ن أب��دت وت��ل��ْح ت��ِم��ْس إن غ��ي��داءَ ك��فِّ م��ن
خ��ط��ِر ع��ل��ى م��ه��ج��ت��ي غ��دت إالَّ خ��ط��رت م��ا ال��رم��اَح ت��ح��ك��ي ه��ي��ف��اءُ
وال��َح��َوِر ال��ف��ت��وِر ن��ب��اَل ت��رم��ي م��ق��ل��ت��ه��ا ال��دالل ب��خ��م��ِر س��ك��رى
ال��خ��ف��ر؟ ذل��ك س��رَّ ل��ك��م ن��ش��رْح أل��م ال��خ��دوِد: ف��ي ال��ح��س��ن ك��ت��ب ق��د
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ب��ص��ري ل��ي ت��ص��وَن ك��ي م��ن��دي��ل��ًة؛ اب��ت��س��م��ت إذا وج��ه��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي
تُ��ج��ِر ب��ه��ا أس��ت��ج��ْر ف��إن ذل��ي، ن��ظ��رت إذ ال��دالل ب��ع��زِّ ت��اه��ت
ال��ث��م��ِر ذل��ك ح��س��َن ي��ا وال��ف��ج��َر، ق��ام��ت��ه��ا غ��ص��ن ال��ب��دَر أث��م��ر ق��د
م��ن��ت��ص��ِر ق��وَس ال��ط��رِف ل��ع��اه��ل ح��واج��ب��ه��ا م��ن ال��ل��ه وش��ي��َد
م��ص��ط��ب��ري! الت ق��ل��ت: ه��ًوى؟ ت��ص��ب��ْر أل��م ال��غ��رام أخ��ا ي��ا أال ق��ال��ت:
ف��ك��ري وق��يَّ��دت وص��ب��ري ع��ق��ل��ي أس��رت ط��ل��ع��ٍة ذات م��ن أف��دي��ِك
ع��ذري ف��ال��ه��وى أذن��ب��ت ك��ن��ُت إن م��ع��ذب��ت��ي؟ ي��ا ال��ه��ج��ُر ذا ح��ت��اَم
أث��ري ع��ل��ى ج��رت دم��وًع��ا ع��ي��ن��ي س��ف��ح��ت وط��ال��م��ا ح��بً��ا درس��ت
م��س��ت��ت��ِر غ��ي��ُر ال��دم��ِع وذو دم��ع��ي، ب��ِه ف��ب��اح ال��ه��وى س��رَّ أخ��ف��ي��ُت
ال��ح��ج��ِر ع��ن ق��ل��ب��ه��ا روى م��ن ي��ا س��ق��م��ي ارح��م��ي ال��ل��يِّ��ن ب��ال��م��ع��ط��ف
ال��ن��ض��ر ح��س��ن��ِك أع��اج��ي��َب ت��خ��ف��ي وال ال��خ��م��اَر ذا ال��وج��ه ع��ن زي��ح��ى
ك��ال��ذك��ر اإلن��اث ح��ظُّ ف��ك��ان اس��ت��وي��ا ال��ه��وى ف��ي وال��ق��ل��ب ال��ع��ي��ن
ال��ُع��م��ِر دول��ِة أرك��اس ُق��بَ��ي��َل دول��ت��ُه ت��ص��وَل ك��ي ال��ب��ه��ا أَب��دي
واف��ت��خ��ري ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ف��اج��ل��ي��ِه ص��اح��ب��ُه ق��لَّ ك��ال��ع��ق��ل وال��ح��س��ن
ك��ال��ج��س��ِر ل��ل��خ��ط��وب ال��ه��وى إن ن��ائ��ب��ٍة ك��ل ال��ح��بِّ ف��ي ذق��ُت ق��د
واف��ت��ك��ري ال��وص��اَل اغ��ت��ن��م��ن��ا ف��ي��ِه زم��نً��ا اذك��ري م��ن��ي��ت��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
َش��َرر ف��ي ال��ح��س��وِد ق��ل��ُب وك��ان ج��س��ٍد ف��ي ك��ن��ا روح��ي��ن أي��اَم
ي��ط��ِر ل��م ف��ه��و ال��ذك��ِر س��وى م��ن��ه��ا ب��ي��دي ي��ع��ْد ول��م ط��ارت واألن
ن��ظ��ري س��اع��ًة غ��ض��ي��ُت ع��ن��ِك م��ا إذا ت��ع��ت��ب��ي��ِن ك��ن��ِت ق��د ب��األم��س
ال��ب��ح��ر ش��اس��َع ج��زت ول��و ب��اٍل ف��ي ذك��رَي ي��خ��ط��رنَّ ال وال��ي��وَم
��َدر ال��صَّ إل��ى ورده��ا ح��وَّل��ت م��ن ي��ا ُم��ح��بِّ��ِك ع��ن ت��ع��وَّض��ِت ب��م��ن
ض��رِر؟ م��ن ب��ذاك ه��ل ب��ن��ظ��رِة، إذن ال��ق��دي��م ال��م��غ��رم ع��ل��ى ج��ودي
م��س��ت��ع��ِر ال��غ��راِم ب��ن��ار ق��ل��ٍب ذي م��ث��ل��َي ت��ري��َن م��ح��بٍّ م��ن م��ا
ال��خ��ب��ِر؟ ف��اق��َد ص��ار ب��ي��ن��ن��ا م��ا ون��م��ا ان��ت��ش��ا ال��ذي ال��وداُد ه��ل
م��ف��ت��ق��ِر غ��ي��ُر ل��ل��ودِّ ف��ال��ح��س��ُن م��ًع��ا وال��وداد ال��ح��س��ن يُ��ج��َم��ُع ال
األث��ِر؟ دارس ع��اد ف��ه��ل روح��ي ان��ت��ع��ش��ت ب��ِه ال��ذي ال��وص��ال أي��َن
ل��ل��ك��دِر ي��ق��ي��ُد م��ح��اًال ي��رج��و ف��ذا ت��دوُم ل��ُه ح��اًال ي��رُج م��ن
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وط��ري أن��ل ف��ل��م ح��ب��ي��ٍب، خ��لٍّ م��ْع ش��م��ل��َي اج��ت��م��اع دوَم رج��وُت
��ه��ِر ب��ال��سَّ م��ق��ل��ت��يَّ ف��راق��ُه ف��رم��ى ن��أَى ال��ذي ال��ح��ب��ي��ب ذاك
س��ق��ِر ف��ي ص��ار وب��ال��ب��ع��ِد ث��وى، ل��ق��د ال��ن��ع��ي��م ف��ي ال��ق��ل��ب ب��ق��رب��ِه
ال��س��ف��ِر ف��ي ال��ح��داِة إث��ر وراح ودَّع��ن��ي وال��ف��َؤاد ودَّع��تُ��ُه
أَس��ِر؟ ل��م ك��ي��ف ي��ع��ج��ب��َن؛ وال��ب��ي��ُد ب��ي ي��ش��م��ت ال��ح��س��ود ج��اء س��ار م��ذ
ي��غ��ر ب��ع��ض��ُه ال��ط��وُد ي��ح��م��ل إن م��ا ع��دم��ت��َك ��ل��ت��ن��ي ح��مَّ ب��ي��ن ي��ا
��ح��ر ال��سَّ ن��س��م��ُة ال��ع��ذِب ب��ل��ط��ف��ِه ش��ه��دت م��ن وب��ي��َن ب��ي��ن��ي ح��ْل��َت ق��د
ال��ف��ط��ِر أط��ائ��ب م��ن رك��ب��ت ق��د ف��ط��رت��ه��م ال��ذي��ن ال��ك��رام ن��ج��ل
ال��ب��دِر ع��ن ال��ف��ت��ى ي��غ��ن��ي واألص��ُل ط��ائ��ف��ٍة ج��ل��ي��ُل أص��ٍل، س��ل��ي��ُل
ال��ص��غ��ِر ف��ي وه��و وال��ل��ط��ِف ب��ال��ظ��رف وزه��ا وال��ذك��ا ال��ع��ق��َل اك��ت��س��ى ق��د
ب��ال��ق��ص��ِر ف��اس��ت��ج��اَب ب��ِه، ج��اد زم��نً��ا ل��ُه ال��ل��ق��ا ط��وَل س��أَل��ُت
غ��در ف��ي وال��ع��ي��وَن ال��ل��ظ��ى، ن��ار ف��ي ق��ل��ب��ي ت��رك��َت ق��د ن��ائ��يً��ا ي��ا
ال��دُّج��ر م��ن ه��ج��ع��ٍة ف��ي م��رَّ ق��د ُح��لُ��ٍم س��وى ال��ل��ق��ا ذاك ك��ان م��ا
ُزِر ال��م��ن��ام ف��ي ق��ل��ُت: ال��ك��رى أخ��ط��أ ول��و ال��ف��َؤاد رم��ى ق��د ال��ن��وى س��ه��م
س��ي��ري ف��اس��ت��م��ع ال��ب��ع��ِد، ذا ب��ع��د ل��ي س��ه��ٌر ت��ف��كُّ��ٌر أن��ي��ٌن ش��وٌق

وقال:

ال��ص��دِر ف��ي ال��ج��ه��ل ذا ج��ال��س��َت إن ال��ع��ل��َم ص��ن
ي��دري ل��م��ن إالَّ ال��ع��ل��ُم ي��ل��ذُّ ف��ل��ي��س

م��غ��رٌِّد األص��مِّ آذاَن أيُ��ط��رُب
ال��ب��دِر؟ ط��ل��ع��ِة س��ن��ا ل��ألع��م��ى ل��ذَّ وه��ل

ف��ض��ال��ٌة إالَّ ال��غ��م��ر ع��ن��د ال��ع��ل��ُم وم��ا
ال��خ��ب��ر أخ��ي ع��ن��د األش��ي��اءِ أف��ض��ل وم��ن

ث��ًرى وذا ال��ث��راءِ م��ي��دان ال��ده��ُر ه��و
ت��ج��ري ال��م��دى ط��ول ال��ج��ه��ل خ��ي��ول وف��ي��ِه

ع��اق��ًال ي��ُك ول��م م��اٍل ذا ك��ان وم��ن
ال��ت��ب��ِر م��ن ��ل��وه ح��مَّ ح��م��اٌر ف��ذاَك
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ال��غ��ن��ى م��ع ع��ل��ٌم األش��ي��اءِ أح��س��ن وم��ن
ال��ف��ق��ِر م��ع َج��ْه��ٌل األش��ي��اءِ أق��ب��ح وم��ن

وإن��ن��ا ق��وٌم ب��ال��ع��ل��م يُ��ع��يِّ��ُرن��ا
ال��ف��خ��ِر م��ن ض��ربً��ا ال��م��ع��ي��اَر ذل��ك ن��رى

ح��ل��م��ُه ال��غ��م��َر ي��ت��ح��ِف ل��م إن ال��ل��بِّ أخ��و
ال��غ��م��ِر؟ ع��ن ف��رُق األل��ب��اب ألول��ي ف��ه��ل

ب��ِه إذ ال��ط��ب��ي��ع��ِة م��رآة ال��ع��ق��َل أرى
ال��ف��ك��ِر ع��ال��م ف��ي األش��ي��اءِ ُص��َوَر ن��رى

وقال:

ال��ن��ف��وِر ال��غ��زال ه��وى ف��ي ه��ائ��ٌم إن��ي ال��ق��راءة ت��ك��لَّ��ْف��ِن��ي ال
ال��س��ط��وِر ب��ي��ن ال��ح��ب��ي��ِب ط��ي��ُف ط��اف ك��ت��ابً��ا ي��وًم��ا ف��ت��ح��ُت م��ا ف��إذا

«الغوري»: لها يقال بحلب روضٍة يف وهو وقال

ذع��َرا ف��اه��ت��ز « «ال��غ��وريِّ ب��روض ر ال��غ��ا ع��ل��ى ص��ب��ًح��ا ال��ن��س��ي��م ج��ي��ُش غ��ار
ون��ص��ًرا ف��ت��ًح��ا وح��از ع��ل��ي��ِه َز ف��ا ق��د ال��ش��وك ُظ��بَ��ا ف��ي ال��ورُد إن��م��ا

ملغًزا: وقال

ال��ق��دْر س��ي��ف م��ن ل��ل��ن��اس م��ه��رٌب ال ال��ح��وْر؟ أو ال��ج��ف��وِن م��ن ي��ق��ي��ك ذا م��ن
ال��َك��َدْر ع��ن��د ل��ل��ف��ت��ى ي��ح��ل��و وال��ص��ب��ُر ال��ض��ن��ا م��ن ع��راك ق��د م��ا ع��ل��ى ص��ب��ًرا
ال��س��ه��ْر ع��اش ال��ك��رى، م��ات ال��ق��وى، ن��أَِت ال��ج��وى ج��اءَ ال��ن��ه��ى، رح��ل ال��ه��وى، ح��لَّ
وال��ق��م��ْر ال��غ��زال��َة ف��ت��ن وب��وج��ه��ِه رن��ا إذا ال��غ��زاَل أَس��َر وم��ه��ف��ه��ٍف
ال��ح��ج��ْر م��ث��ل ق��ل��ب��ُه ال��م��ع��اط��ف، رخ��ُص ال��ج��ف��ا م��رُّ ب��ك��رًة، ال��م��ق��بَّ��ل ح��ل��ُو
م��ش��ت��ه��ْر ه��و ال��وغ��ى ك��ب��ر وف��ي ص��غ��ٌر ب��ِه رب��اع��يٍّ ب��اس��ٍم أت��ى ب��دٌر
اس��ت��ق��ْر ق��د ال��ب��ط��ون ف��ي ش��يءٍ اس��َم م��ن��ُه ت��ش��ْم ل��م��ه��م��ل��ِه ت��ص��ح��ي��ًف��ا ت��ب��ِغ إن
اش��ت��ه��ْر ق��د ال��ك��روم ش��ج��ر م��ن ف��ت��راُه ب��ع��ده��ا ��ْف وص��حِّ ث��م��ان��ي��ًة اح��ذف
ال��ب��ش��ْر ت��ه��واُه ب��ال��ت��ص��ح��ي��ف وال��ن��ص��َف م��اض��يً��ا م��ن��ُه ال��ن��ص��ف ت��ل��َق واق��س��م��ُه
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وقال:

إزاِر خ��الل م��ن ه��الًال ت��ب��دي غ��ادٌة ب��اٍن ك��غ��ص��ن ت��م��ي��ُس خ��ط��رت
ع��ق��اِر ك��ئ��وُس أم ف��ل��ح��ٌظ ورن��ت ث��غ��ُره��ا؟ أم ذا ف��ال��درُّ وت��ب��س��م��ْت،
األب��ص��اِر ب��أش��ع��ة ف��ت��م��ن��ط��ق��ت وال��ب��ه��ا ال��م��ح��اس��ن ب��أث��واِب ُك��س��يَ��ْت
ال��خ��طَّ��اِر ب��ق��دِّه��ا ح��ار وال��غ��ص��ُن ل��ف��ت��ات��ه��ا م��ن ال��ب��ي��ِد ظ��ب��اءُ غ��ارت
األن��واِر ع��ن ��ت ش��فَّ ك��س��ح��اب��ٍة ق��م��ي��ص��ه��ا ي��ش��فُّ ك��م ال��ت��رائ��ِب وع��ن
ون��ف��اِر ول��واح��ٍظ ��ٍت ب��ت��ل��فُّ ال��ف��ال ري��م أخ��ج��ل��ت ق��د رع��ب��وب��ٌة
األزه��اِر أط��ي��ب ب��ريَّ��ا ن��ف��ح��ت روض��ٍة م��ن ش��ذًا أذك��ى ن��ف��ث��ات��ه��ا
ب��األس��م��اِر ال��ل��ي��ل ط��وُل َويَ��َل��ذُّ ق��ص��ائ��ًدا س��ردُت ط��رَّت��ه��ا وص��ف ف��ي
ث��م��اِر ب��خ��ي��ر أت��ت ال��دالل م��اء أع��ط��اف��ه��ا ال��ص��ب��ا ري��ُع س��ق��ى ل��م��ا
ن��اِر ت��أَج��َج م��اءٍ م��ن ف��رأي��ُت خ��دوده��ا ال��ح��ي��اء ف��ك��س��ا غ��ازل��ت��ه��ا
ب��األع��م��اِر األي��اِم ك��ت��م��ش��َي ب��أض��ال��ع��ي ح��بُّ��ه��ا ��ى ت��م��شَّ ول��ق��د
ع��ذاري ال��وش��اح ب��ذا خ��ل��ع��ُت ل��ك��ن ال��ض��ن��ا س��راب��ي��ل ب��ِه ات��ش��ح��ُت وق��د

وقال:

ي��غ��درا أن ع��ادات��ِه م��ن ف��ه��و ب��َك غ��ادًرا ي��ُك إن ال��ده��ر ت��ع��ت��ب��نَّ ال
ال��ورى خ��ل��ق ال��ذي إل��ى األم��وَر ودِع م��س��ع��ًف��ا ال��م��ص��ي��ب��ِة ف��ي ال��ت��ص��بُّ��َر وخ��ِذ

الصرب

يُ��غ��ري أن ل��م��ث��ل��ِك ال��واش��ي أم��ك��ن ل��م��ا ص��ب��ري ي��ُط��ْل ل��م ول��و ال��ب��ل��وى ع��ل��ى ص��ب��وٌر
ال��ده��ِر وم��ن ال��ه��وى واش��ي وم��ن ف��م��ن��ِك ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن ال��ن��ك��ب��اءُ ب��َي ��ْت أل��مَّ
ال��ه��ج��ِر ع��ل��ى ل��ي ال��ذي ال��ص��ب��ُر ألده��ش��ِك ص��ب��اب��ت��ي ب��ع��ض ت��دري��َن ل��و أف��اط��َم،
ع��ذري ال��ه��وى ف��إنَّ ل��ي ذن��بً��ا ذاك ي��ك��ن ف��إن ال��وف��ا رج��وُت ل��م��ا ال��ج��ف��ا أزدِت
وال��ن��ح��ِر ال��ت��رائ��ِب ب��ي��ن ف��أن��ش��ُدُه ل��ي ان��ج��ل��ي��ت م��ا إذا رش��دي ال��ه��وى يُ��ض��ي��ُع
ُدرِّي أُف��ق ع��ل��ى ب��ل��وٍر ك��واك��ُب ف��إن��ه��ا ال��ن��ه��وَد ه��ات��ي��َك ال��ل��ه رع��ى
ال��خ��دِر ي��ارب��َة ال��َدلِّ ب��ل��ط��ِف خ��ل��ق��ِت إذ م��ن��ِك ال��ح��س��ن زيَّ��ن ق��د َم��ْن ف��س��ب��ح��اَن

116



الراء قافية

ي��دري ل��م��ن أح��رى ال��ت��م��ث��ال ه��وى ل��ك��ان وح��دُه ل��ل��ح��س��ن ال��ق��ل��ب م��ي��ُل ك��ان ول��و
ال��ش��ع��ِر ب��أج��ن��ح��ة «ال��ش��ْع��رى» إل��ى ت��ط��ي��ُر ق��ري��ح��ت��ى ك��ادت ال��ف��ك��ر اج��ت��الِك م��ا إذا
ال��ب��دِر إل��ى م��ن��ي ال��ش��وق ري��اُح ت��ه��بُّ ب��م��ه��ج��ت��ي ك��ادت ال��ع��ي��ن م��ث��ل��ت��ِك وإن
ال��ف��ج��ِر ك��وك��ُب أو ال��ب��دُر، ف��ه��و ج��م��ال��ِك ع��ن ال��ل��ث��ام زي��ح��ي األب��ص��ار، ن��زه��َة ف��ي��ا
ال��ق��ف��ِر ف��ي ال��غ��زال��ُة ب��ع��ي��ن��ي��ِك وص��ي��بَ��ْت ال��س��م��ا ف��ي ال��غ��زال��ُة ل��م��ح��يَّ��اِك ص��بَ��ْت
ال��زه��ِر روض��ة ف��ي ال��ب��ان أس��الِت ح��ك��ت ق��ام��ًة ع��دم��تُ��ِك ال أم��ي��ل��ي أم��ي��ل��ي
ال��س��ح��ر ُرس��ل س��وى دي��ن��ي ف��ي ُه��نَّ ف��م��ا ف��ت��رًة ل��ح��ظ��ك ُرْس��َل ��ي ك��فِّ ب��ع��ي��ش��ِك
ك��ال��ه��ج��ر ال��ص��ب ي��ق��ت��ل دالٍل ف��ربَّ ُم��ط��وًَّال ال��دالَل ذاك ت��ج��ع��ل��ي وال

وقال:

ض��رَرا ب��ل ق��طُّ ن��ف��ًع��ا ت��وِل ل��م ك��ن��َت إن م��ف��ت��خ��ًرا ب��ال��ع��ل��ي��اءِ ت��ُك ال ص��اِح، ي��ا
ث��م��را أرى ال ول��ك��ن ال��ع��ل��وِّ إل��ى م��رت��ف��ًع��ا ال��ص��ف��ص��اِف ش��ج��ر أرى إن��ي

عشق: يف لغز ولُه

ط��ائ��رُه وع��اش ب��ع��ي��ٍش، دع��ا آخ��رُه م��ن��ه م��ات إذا اس��ٌم م��ا
س��ائ��رُه؟ وذاك وح��بٌّ ودٌّ ف��تً��ى ل��ك��لِّ م��ح��ذوف��ِه م��خ��زوُل

«أنطاكية»: يف أديب» «ميخائيل قرب عىل يُنقش تاريًخا وقال

ورى ي��ا ف��ان��دب��وُه ط��ري��ًح��ا أض��ح��ى ق��د «م��ي��خ��ائ��ي��ل» ف��ي��ِه ض��ري��ٌح ه��ذا
ال��ث��رى ج��وف ف��ي ال��ي��وَم ف��غ��ار ي��ع��ل��و ال��س��ه��ى ع��ل��ى ك��ان ب��األم��س ك��وك��ٌب ه��و
ال��ذرى أع��ل��ى م��ن ال��م��وت أي��دي َق��َص��َف��تْ��ُه ي��ان��ٌع غ��ص��ٌن ف��ه��و ع��ل��ي��ِه أس��ًف��ا
ج��رى ��ا ع��مَّ تَ��َس��ْل وال ال��وح��ي��ِد، رم��س ع��ل��ى ال��غ��ادي أي��ه��ا دم��وع��ك ف��اس��ك��ْب
األص��غ��را ت��ع��اف وال ال��ك��ب��ي��ر ت��ط��ُس ظ��ال��ٍم ل��ي��ٍث م��ث��َل ال��م��ن��يَّ��َة إنَّ
ت��خ��س��را ل��ئ��الَّ ط��م��ٍع ذا ب��ن��واُه ت��ك��ن ف��ال األدي��ب اب��َن ح��زَت ق��ب��ُر، ي��ا
ال��ج��وه��را ض��م��م��َت ق��د ب��أن��ك واع��ل��ْم دأب��ُه أرَّخ ال��ح��اُل ه��ذي ف��ال��م��وت

١٨٦٢ سنة
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الغرام ظهور

ض��م��ائ��ري ش��غ��َل ف��ص��رت رأت��ِك، ل��م��ا ن��واظ��ري ال��غ��رام ق��ل��ب��ي ع��ل��ى س��ك��ب��ْت
ع��ن��اص��ري ب��ك��لِّ ك��َم��ن��ْت وق��د ب��دم��ي، ت��ش��ع��ش��ع��ت ال��خ��ف��يِّ ال��ع��ش��ق وح��رارُة
أوام��ِر ش��ع��اُع دٍم ات��ف��اِق َع��ِق��َب ل��ل��ه��وى ف��َؤادي ه��دت م��ق��ل��ت��ي��ِك م��ن
م��ح��اج��ِر ص��ري��َع م��ل��ًق��ى غ��ادرت��ِه ق��د ال��ح��بِّ ف��ي ال��ذي ب��ال��ق��ل��ِب أف��دي��ِك
ال��ق��اه��ِر ال��ن��ف��ار خ��وَف ال��ه��وى؛ س��رَّ م��خ��ف��يً��ا ط��رف��ي ع��ن��ِك أش��غ��ُل زل��ُت م��ا
ن��اظ��ري ق��ل��ب��ي أخ��ف��اُه م��ا ف��أب��ان ال��رض��ا س��ي��م��اءَ ع��ل��ي��ِك ن��ظ��رُت ح��ت��ى
ال��ه��ام��ِر ب��دم��ع��ي دم��ي ع��ق��ي��ُق وج��رى ج��وارح��ي ك��لُّ ال��ح��بِّ ب��وادي ه��ام��ت
خ��واط��ري وك��لَّ أف��ك��اري وش��غ��ل��ِت ال��ج��وى ب��ن��ي��ران أح��ش��ائ��ي أش��ع��ل��ِت
ن��اح��ِر أي��دي ب��ي��ن ك��ط��ي��ٍر ق��ل��ًق��ا م��ع��ذَّبً��ا ب��ال��غ��رام ق��ل��ب��ي وت��رك��ِت
ظ��اه��ري ال��ص��ب��اب��ِة ل��ذوي ف��أذاع��ُه ب��اط��ن��ي ف��ي ت��ش��وُّق��ي س��رَّ أخ��ف��ي��ُت
ع��اذري وأص��ب��ح ع��ذل��ي ع��ن الن��ك��فَّ ع��اذل��ي وج��دي َق��ْدَر يُ��درُك ك��اَن ل��و
ب��وات��ِر ب��وق��ِع ك��ب��دي أت��ل��ف��ت ق��د ف��إن��ه��ا ال��ل��ح��اِظ ت��ل��َك م��ن وي��الُه
ج��آذِر ع��ي��ون م��ن ف��َؤادك اح��ف��ْظ ه��ك��ذا: ع��ي��ون��ك ع��ل��ى ال��ج��م��اُل ك��ت��َب
ن��اج��ر ش��ه��َرْي ق��ي��َظ ال��ج��وان��ح ب��ي��ن أرى إالَّ ب��ن��ظ��رٍة م��ن��ِك ف��زُت م��ا
ن��اض��ر ُغ��ْص��ٍن ف��وَق ت��زه��و ك��ال��ب��در ب��ه��ج��ًة ال��ط��ب��ي��ع��ة س��ن��ا ح��ب��اِك ف��ل��ق��د
ب��ج��واه��ِر! ��ًع��ا م��رصَّ ال��ع��ق��ي��َق ج��ع��َل م��ن ج��ل ث��غ��رِك: رأي��ُت ح��ي��َن ن��ادي��ُت
ال��ص��ادِر وِوْرد ب��ِه ال��ع��ل��ي��ل ب��رءُ ال��ل��م��ى ف��ذا ل��م��اِك م��ن ف��ؤادي َروِّي
س��اح��ِر ُم��ع��ج��ز وذاَك ب��ال��ق��ارظ��ي��ِن ت��ص��بُّ��ري ح��س��َن ع��ي��ن��اِك أل��ح��ق��ْت ق��د
ك��اس��ِر س��ط��وة ال��َط��ْرف ب��س��ي��ف ك��ب��دي ع��ل��ى ق��م��ر س��ن��ا ي��ا ج��م��الُ��ِك وس��ط��ا
ال��س��اه��ِر! ج��ف��ن��ي ف��وي��َح ، ال��خ��ل��يِّ خ��لُ��ُق وذا أب��ًدا ال��ك��رى ت��ه��وى أع��ي��ٌن ل��ِك
س��ت��ائ��ِر ت��ح��ت األن��واُر تَ��ح��ُس��ُن ال ب��أج��ف��ٍن؟ ال��ل��ح��اَظ ت��خ��ف��ي��َن ح��ت��اَم
زائ��ري؟ ط��ي��ف��ك وخ��ي��ال ال��ه��وى، أرع��ى ب��ه��ا م��ن��ف��رًدا ب��تُّ ق��د ل��ي��ل��ٍة ك��م
م��س��ام��ِر خ��ي��ُر ال��خ��ل��واِت ف��ي وال��ف��ك��ُر ال��خ��ف��ا ف��ي ي��روي ع��ن��ِك ف��ك��ري ول��س��ان
ال��م��ت��ق��اط��ِر ب��ج��ي��ش��ِه ال��غ��روِب ن��ح��َو ال��دُّج��ى ي��ط��رُده��ا ال��ش��م��س رأي��ُت ف��إذا
زاه��ِر ت��ب��ٍر ب��م��اءٍ ال��م��غ��ي��ِب ح��وض م��ن األف��ق ج��ب��ي��ن ط��ل��ت األص��ي��ِل وي��َد
خ��واط��ري ك��لُّ ل��ق��ي��اك إل��ى وص��ب��ت أع��ي��ن��ي خ��دودِك م��رأَى إل��ى ح��نَّ��ت
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م��رائ��ري تُ��َش��قَّ أن وك��ادت إالَّ م��ن��ادم��ي ح��دي��ث ف��ي ذك��ُرِك ج��اء م��ا
ن��اظ��ري ف��وه��ُة ال��ش��وق ل��ه��ي��َب أب��دت م��ه��ج��ت��ي ف��ي ال��ج��وى ب��رك��ان ه��اج م��ذ
ب��ق��ادِر س��واك وم��ا ال��دالل، ب��ق��وى ل��ل��ه��وى ق��ل��ب��ي ح��ص��وَن ف��ت��ح��ت ف��ل��ق��د
ف��آم��ري خ��ض��ع��ُت ف��ه��ا ال��ع��ب��ي��ِد أس��َر ع��زاي��م��ي ك��لَّ ب��األح��داق وأس��رِت
ال��ظ��اف��ِر ل��ل��ج��م��ال ان��ت��ص��اٍر ق��وَس ال��ح��ش��ا ف��ي ال��ح��واج��ب بَ��نَ��ِت ال��ج��وى وم��ن
ال��ن��اف��ِر ك��ال��غ��زال ع��ن��ي أع��رض��ِت ت��ق��ربً��ا م��ن��ِك رم��ُت م��ا إذا ح��ت��ى
ال��غ��اب��ِر ب��ال��وص��ال ط��وي��ٌل أم��ٌل ف��ل��ي ص��ب��ري ال��ج��ف��ا ع��ل��ى أط��ي��ُل ف��أن��ا
ال��ص��اب��ِر روُح ت��رت��اُح ال��رج��ا وع��ل��ى ال��ف��ت��ى ت��ع��زي��ُة اآلم��اِل وم��ط��ام��ُع
ح��ائ��ِر ص��بٍّ ه��ي��اَم ال��غ��رام وادي ف��ي ي��ه��ي��ُم ال��ش��ب��اب َزَم��ِن ف��ي وال��م��رءُ
ال��غ��ادِر ه��ذا ش��رَّ ف��ح��اذر غ��دٍر ذو ف��ه��َو زم��ان��ك م��ن أم��نً��ا ت��رُج ال
ال��ع��اث��ِر إث��ر س��اَر َم��ن ال��ع��ن��ا إالَّ ي��ص��ْب ف��ل��م ال��ج��ه��ول م��ص��اح��ب��َة وات��رْك
وأظ��اف��ِر م��خ��ال��ٍب ب��ي��ن س��ي��ك��ون ف��م��وت��ُه ال��وح��وش أل��ف ال��ف��ت��ى وإذا
خ��اس��ِر ص��ف��ق��َة أوالك ال��وال ع��ه��د ي��خ��ْن ف��إن ل��ل��ص��دي��ق ق��ل��ب��ك ت��ع��ِط ال
ال��ه��اذِر ه��ذَر ع��ن��ك ب��ص��م��ت��ك وادف��ْع ح��ك��م��ٍة ح��ارس ش��ف��ت��ي��َك ع��ل��ى واج��ع��ل
ال��خ��اب��ِر ن��ق��د ف��اخ��َش ال��ب��واط��ن، ُص��َوُر ال��ن��ه��ى ل��ذوي ت��ن��ج��ل��ي ال��ظ��واه��ر وع��ل��ى
ش��اع��ِر ه��ف��وَة ال��ش��ع��راء ت��س��ت��ر ال ك��م��ا ف��تً��ى ع��ي��َب ��اُد ال��نُ��قَّ ت��س��ت��ر ال
ال��ف��اج��ِر ش��أن ورف��ُع ال��غ��ب��ي، ح��ك��ُم م��ن��ه��م��ا: أص��ع��ُب ي��ك��ون ل��ي��ُس أم��ران
ال��ف��اخ��ِر ال��ك��م��ال ذو وي��ه��ب��ُط ن��ق��ٍص، ذو ف��ي��ِه ي��ع��ل��و ك��ال��م��ي��زان وال��ده��ُر
ك��اب��ِر ع��ن ك��اب��ًرا ال��دن��اءَة ورث َم��ْن ب��ال��ع��ل��ي��اءِ ي��ف��وُز ل��ي��س وال��ل��ه
ال��ذاك��ِر ش��ك��َر ت��س��ل��ب��ُه ف��ل��م ي��وًم��ا ف��اض��ٍل ن��ع��م��ة األي��اُم ت��س��ل��ِب إن
أك��اب��ِر م��ص��اف ف��ي إالَّ ُع��دَّ م��ا ال��ث��رى إل��ى ال��ك��ب��ي��ر َق��ْدُر ه��وى وإذا
أص��اغ��ر ب��س��ل��ك إالَّ ي��ن��خ��رط ل��م ال��س��ه��ى إل��ى ال��ص��غ��ي��ر ش��أُن ارت��ق��ى ول��و
م��اه��ِر خ��ب��رَة ال��م��وِت أه��ل وخ��ب��رُت م��دق��ٍق ف��ح��ص ال��ده��َر ف��ح��ص��ُت ل��م��ا
ل��خ��س��ائ��ِر ب��اك��يً��ا وآخ��َر رب��ًح��ا، ل��ن��وال��ِه ض��اح��ًك��ا إالَّ أل��َق ل��م
ك��ق��اص��ِر األم��وَر ج��ه��ل إذا أش��ق��ى ف��ي وي��م��وُت ال��ش��ق��ا ف��ي ي��ح��ي��ا وال��م��رءُ
م��آث��ِر ح��س��َن يُ��ب��ِق ل��م إذا أب��ًدا م��م��ات��ِه ب��ع��َد اإلن��س��اُن يُ��ذك��ُر ال
م��ق��اب��ِر ردم ت��ح��ت ي��دَرس وال��م��ال ال��ث��رى ف��وق خ��ال��ًدا ي��ل��ب��ُث ال��ف��ض��ُل
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ال��س��ائ��ِر ت��ي��ُه ف��ي��ِه ل��ي��ٌل وال��ج��ه��ُل ب��س��ن��ائ��ِه يُ��ه��ت��دى ص��ب��ٌح وال��ع��ل��ُم
م��ت��اج��ِر رب��َح وذاك ال��ع��ل��وَم، ي��رج��و ف��ذا ش��يءٍ إل��ى م��ي��ٌل ل��ُه ك��لٌّ
اآلث��ِر ع��ن��د ال��ش��يءِ وق��دُر ي��ص��ل��ح، ل��م ل��ل��ذوق م��ا ال��ش��مُّ ي��س��ت��ط��ي��ُب ق��د
م��ن��اظ��ِر ب��ح��س��ن م��غ��رم��ٌة وال��ع��ي��ُن ال��غ��ن��ا ب��أل��ح��ان م��ول��ع��ٌة ف��األذُن
اآلم��ِر ج��وُر ال��م��أم��وِر وب��ل��يَّ��ُة أه��ل��ُه ب��ال��ت��ق��لُّ��ب ي��أُم��ُر وال��ده��ُر

الفراق أثر

ك��ال��ث��رى وال��ش��ه��ب ك��ال��ش��ه��ب ال��ث��رى م��ع��ي��َد س��رى ق��د ل��ل��غ��رِب ف��ال��ب��دُر ��َرى ال��سُّ أع��دُّوا
ال��م��ق��دَّرا ي��ردُّ م��ن ل��ك��ْن رم��ُت، وم��ا ف��ط��ع��ت��ُه ال��رح��ي��ل ي��وَم ال��ن��وى دع��ان��ي
ل��ل��ورا ي��رج��ع ال��ش��رُق وراح إل��يَّ ت��ق��رُّبً��ا ي��دن��و ال��غ��رُب وع��اد ف��س��رُت
أرى ال ح��ي��ث إل��ى أق��دام��ي وأط��ل��ق��ت ب��ع��ي��دٍة أرٍض ن��ح��َو وج��ه��ي ووج��ه��ُت
ال��ورى؟ ت��ن��ث��ر ال��ن��وى ه��ذا ي��ا أن��ت وك��م ب��ي ف��ع��ل��ت م��اذا ال��ت��ودي��ع، م��وق��ف ف��ي��ا
أب��ح��را ي��دف��ق ال��ب��ي��ن غ��داة ودم��ع��ي ��ُه ل��جَّ أق��ط��ُع ال��ب��ح��ر ف��س��ي��َح رك��ب��ُت
ت��ق��ه��ق��را ع��ن��ي وال��ق��رُب ف��ع��ان��ق��ن��ي، ب��اع��ُه ال��ب��ع��ُد ل��ي م��دَّ ح��ت��ى زل��ت وم��ا
ال��س��رى م��ع ال ع��ن��دك��م ف��روح��ي ب��ج��س��م��ي ع��ن��ك��م س��رُت أك��ن إن ق��ل��ب��ي، أح��ب��َة
وت��ح��س��را ج��ًوى س��اع��ات��ي وأن��ف��ُد ب��ذك��رك��م ض��ج��ي��ًج��ا أوق��ات��ي أُق��طِّ��ُع
ت��ذك��را؟ ال��ط��وال ل��ي��ال��ي��ِه ��ي يُ��ق��ضِّ َم��ْن ت��ذك��رون ه��ل األح��ي��اءِ، ج��ي��رة ف��ي��ا
ال��ك��رى ف��ي وح��ظ��ي ط��ي��ب��ي، وأش��ب��اح��ك��م ب��غ��رب��ت��ي وك��اس��ي أن��س��ي، ت��ذك��رك��م
م��ف��ك��ًرا ال��ب��ي��ن ف��ي ك��اَن م��ا وي��ح��ُه ف��ي��ا ب��ي��ن��ك��م ح��م��ل إل��ى ق��ل��ب��ي دع��ت ص��روٌف
ت��ف��طَّ��را ح��ت��ى ال��ق��ل��َب ه��ذا ي��ح��ارُب ب��ج��ي��وش��ِه ال��ق��ض��ا س��ل��ط��اُن زال وم��ا
أح��م��را ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي ب��ي��رًق��ا ن��ض��ت وأع��ي��ن��ي ف��ي��ِه ال��ش��وق اع��ت��راُك ف��ق��ام
ج��رى ال��ذي ال��ع��ظ��ي��م ال��ب��ع��د ذل��ك ع��ل��ى ج��واريً��ا ال��دم��وَع أب��ق��ى ج��ًوى ل��ه��ي��ُب
ع��ن��ت��را ك��ان ول��و م��ن��ه��ا، ال��ف��ت��ى ي��م��ي��ل أك��ؤًس��ا ال��ب��ي��ن ف��ي أَنَّ أدري ك��ن��ت وم��ا
ق��ي��ص��را ك��ان ول��و ق��ه��ًرا ت��ق��ل��ب��ُه خ��ط��ًة ل��ل��م��رءِ اإلل��ِف ب��ب��ع��ِد وأنَّ
ت��رى؟ ي��ا ال��ق��رَب أرى ه��ل ك��رًه��ا، دع��ان��ي ق��د ل��ل��ب��ع��اد ال��ذي ال��ده��ُر أي��ه��ا ف��ي��ا
م��ق��ف��را؟ ص��رت أم ال��ص��ْح��َب ت��ض��مُّ ه��ل ت��رى ت��رك��تُ��ه ق��د ال��ذي ال��رب��ُع أي��ه��ا وي��ا
وت��س��ه��را ت��ن��وَح أن ل��ع��ي��ن��ي ول��ك��ن أح��ب��ت��ي ب��رؤي��ا ت��ح��ظ��ى أن ل��ع��ي��ن��ي��ك
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م��ج��ب��را؟ أالق��ي ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت ف��ي��ا ت��ش��ت��ت��ي زم��ان ي��ا ف��َؤادي ك��س��رَت
ال��ذرى أرف��ع ف��ي ال��ف��ردوس ف��ي ك��ن��ت ول��و ب��دون��ك��م غ��ري��ٌب إن��ي ال��ح��م��ى، ب��دوَر
م��ت��خ��ط��را ال��ه��وى أرض ف��ي ك��ن��ُت إذا ح��ب��ك��م ع��ه��د ع��ن ح��ل��ُت ت��ح��س��ب��ون��ي ف��ال
ال��ع��رى واث��ُق أن��ا ودي، ح��ارٌس أن��ا ي��دي راه��ٌن أن��ا ع��ه��دي، ح��اف��ٌظ أن��ا
يُ��َرى وال ي��راك��م ال ط��رف��ي ك��ان إذ ظ��ل��م��ٌة ع��ن��دي ال��ك��ون ض��ي��اءِ ف��ك��لُّ

«أنطاكية»: يف أديب» «ميخائيل املرحوم يرثي وقال

ق��ب��را ال��ح��م��ى ب��دُر ب��ِه إذ ون��ْح وان��دْب س��ح��َرا ال��ث��رى ه��ذا ع��ل��ى ح��زي��ن ي��ا ق��ف
م��ن��ك��س��را ب��ال��م��وت غ��دا غ��ص��ٍن وي��ل ي��ا م��ن��ك��س��ر األح��زان م��ن ب��ق��ل��ٍب وص��ْح
وال��دررا ال��ب��دَر ت��ح��وي وج��دن��اك ف��ق��د ف��ل��ٌك؟ أم أن��ت ب��ح��ٌر ال��ق��ب��ُر، أي��ه��ا ي��ا
وال��ح��ذرا ال��خ��وف م��ن��ك ال��خ��واط��ُر ت��ج��ن��ي ب��رح��ت ف��م��ا خ��ص��ٍب ذو ق��ب��ُر ي��ا أن��َت ك��م
ال��ك��ب��را ت��َر ل��م ص��غ��ي��ًرا ال��م��ن��وَن ذق��َت ف��ق��د األدي��ِب ن��ج��َل أي��ا ع��ل��ي��َك وي��ًح��ا
ال��ق��م��را ت��ش��ب��ُه وح��ي��ٌد وأن��َت رغ��ٍم، ع��ل��ى ف��ارق��ت��َك ق��د ل��وال��دٍة واًه��ا
م��ن��ه��م��را؟ األه��ل دم��ع وخ��لَّ��ف��َت زاٍد ب��ال رح��ل��َت م��ن ي��ا ال��ل��ق��ا تُ��ع��ي��ُد ف��ه��ل
ظ��ه��را! م��ا غ��اب م��ذ ك��وك��ٍب ع��ل��ى وي��ل��ي ف��ي��ا ال��رح��ي��ل ه��ذا إل��ى دع��اَك ذا م��ن
ال��ن��ظ��را ت��ع��رف ال غ��دت ال��غ��زال م��ث��ل ت��غ��ازل��ن��ا ك��ان��ت ال��ت��ي ل��ل��ع��ي��ون م��ا
ال��ح��ج��را ت��ف��ل��ق س��ي��وًف��ا ال��ع��ب��اِد ك��لِّ ع��ل��ى ال��ق��ض��اء س��لَّ ق��د ل��ل��م��ص��ي��ب��ِة ي��ا
ف��ط��را ق��د ف��ال��ص��خ��ُر ان��دب��وا؛ ال��ح��م��اِم أه��َل وي��ا ع��ل��ي��ِه، نُ��ْح ال��رواب��ي ح��م��اَم ف��ي��ا
ُح��س��را ق��د «م��ي��خ��ائ��ي��ل» م��وِت ع��ل��ى ك��لٌّ ل��ُه: ي��ع��جُّ ن��وٌح وت��اري��خ��ن��ا ق��ول��وا

١٨٦٢ سنة

الصداقة أثر

��َح��َرْة ال��سَّ أس��ح��ُر إالَّ م��ح��يَّ��اك ف��م��ا نَ��َظ��َرْه ق��د ال��ط��رَف إن م��ح��يَّ��اِك غ��طِّ��ي
بَ��ص��َرْه ف��اح��رس��ي وإالَّ ال��م��ح��بِّ ع��ي��ن ع��ن ث��غ��رِك ب��ال��ك��فِّ اح��ج��ب��ي ب��س��م��ِت وإن
ش��ررْه؟ ب��ه��ا أورى وق��د ن��ف��س��ي، ت��ط��ي��ُب ب��ِه ك��ي��ف ال��ح��س��ن! ه��ذا خ��ال��ق س��ب��ح��اَن
ب��تَ��َرْه ق��د ال��س��ح��ر ذاك ب��ب��ات��ِر ط��رًف��ا ع��ج��بً��ا! وا م��ن��ِك؟ ق��ل��ب��ي ي��ع��ش��ُق وك��ي��ف
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َح��َوَرْه ال��ه��وى ع��رش ع��ل��ى أق��اَم ل��م��ا ك��ب��دي ف��ي ال��ح��بِّ ح��روَب أث��ار ط��ْرٌف
أس��رْه وق��د ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��رِّ ع��ل��ى س��ط��ا ش��وك��ت��ُه م��دَّ م��ذ ال��ذي ال��ج��م��اَل أف��دي
س��ط��رْه ق��د ال��ب��لُّ��ور ص��ف��ح��ة ع��ل��ى ش��رٍع ف��ي ال��ت��رائ��ب ب��ي��ن ق��ض��ى ب��ق��ت��ل��ي ح��س��ٌن
َق��َم��رْه ال��رج��ا ب��ات ل��ي��ل��ُه ال��ج��ف��ا ك��ان ف��إن ال��م��ح��بَّ تَ��ج��ف��ي��ن ح��س��ن��اءُ ح��ت��اَم
َس��َح��َرْه أرى ح��ت��ى أس��ه��ُرُه ب��رح��ُت ف��ال م��ن��ِك ال��ف��رُع إالَّ ال��ل��ي��ل م��ا وال��ل��ه
َف��َط��َرْه! ق��د ال��ص��دَّ ف��إن ف��َؤادي ع��ل��ى ف��ان��ع��ط��ف��ي ال��ص��دُّ ك��ف��اِك ف��ه��الَّ م��ه��ًال

وقال:

ي��ن��ف��ط��ْر ال ح��ج��ًرا ي��ا ف��ط��رت��ن��ي ل��ي: ف��ق��اَل أس��خ��ط��ت��ُه وح��اس��ٍد
ت��ن��ك��س��ْر م��ن��ي زج��اُج ي��ا وأن��ت ث��ب��ات��ِه ف��ي ال��م��اس ألن��ي ق��ل��ُت:

الحلم: يف نظمها وقد قال

وُع��س��َره��ا؟ ش��ق��اه��ا ي��ش��ك��و ام��رٍئ وك��لُّ يُ��س��َره��ا ح��از وم��ن ال��دُّن��ي��ا ه��ذِه ِل��َم��ن
ش��رَّه��ا ف��ت��ول��ي��ِه ل��ي��ل��ق��اُه ف��ي��س��ع��ى خ��ي��ره��ا ق��دَر ال��ف��ت��ى ع��ي��ِن ف��ي تُ��َع��ظِّ��ُم
س��ح��ره��ا ال��خ��الئ��ق ك��لِّ ع��ل��ى وأج��رت وال��دُّه��ا ال��م��ك��ائ��ِد ك��لَّ ح��وت ع��ج��وٌز
ُض��رَّه��ا وت��ن��دُب ت��ش��ك��و ال��ورى وك��لُّ ب��ك��ت وأع��ي��ان��ه��ا ن��اح��ت، س��الط��ي��ن��ه��ا
ُم��رَّه��ا! ال��دِّراي��ِة أه��َل س��ق��ت ق��د وك��م ش��ه��َده��ا ال��ج��ه��ال��ِة أه��َل أط��م��ع��ت ف��ك��م
س��رَّه��ا وأدرك��ُت م��ع��ان��ي��ه��ا ف��ه��م��ُت ألَنَّ��ن��ي خ��ل��ي��ل��ي ال��دُّن��ي��ا ِم��َن َف��َدْع��ن��ي
ق��دَره��ا ت��رف��ُع ال��ن��اس ك��لُّ ك��ان وإن ل��دن��يَّ��ٌة أن��ه��ا ��ا ح��قٍّ وأي��ق��ن��ُت
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وقال:

ي��ب��رُز؟ ج��م��الُ��ك أم ب��دٌر وي��ل��وُح ت��غ��م��ُز ل��ح��اُظ��ك إن س��ي��ٌف أَيُ��َس��لُّ
م��ط��رَُّز ال��ع��ذار ب��ري��ح��ان ورٌد خ��دودِه ف��وَق ل��ل��ص��بِّ ب��دا م��ن ي��ا
ي��رم��ُز ودادك ع��ن وج��ف��ٌن تُ��ن��ب��ي، غ��دت ق��د وج��دي ن��ار ع��ن وج��ن��ٌة ل��َك
ي��ت��م��ي��ُز! ال األق��م��ار ع��ن وج��ٍه ف��ي األن��واَر أودع ق��د م��ن س��ب��ح��ان
م��رك��ُز ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ل��ُه أض��ح��ى ال��ذي ال��ه��ج��ر ذل��ك ت��ث��اق��َل ��ف خ��فِّ
م��ج��ن��ُز؟ وال��ع��ذوُل َم��يْ��ٌت وال��ص��ب��ُر ت��ج��لُّ��ًدا ال��ص��دود ع��ل��ى أس��ت��ط��ي��ُع ه��ل
ت��ن��ج��ُز؟ ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ب��وع��دك ف��م��ت��ى ال��وف��ا ذوي وع��َد ب��ال��وص��ل ووع��دت��ن��ي
ت��وخ��ُز ق��ل��ٍب ل��ك��لِّ غ��دوَت وب��ِه أس��م��ًرا ال��غ��الئ��ل ت��ح��ت م��ن ه��زَّي��ت
ي��ه��م��ُز ال م��ش��ق��ُه ول��ك��ْن إل��ٌف، ك��أَنَّ��ُه ال��دالل ي��رنِّ��ُح��ُه ق��دٌّ
ُز؟ ي��ج��وَّ ك��ي��َف وال��ق��ت��ُل ف��ق��ت��ل��ت��ن��ي، م��ه��نَ��ًدا ال��ع��ي��ون ت��ل��ك م��ن وس��ل��ل��َت
ي��ك��رُز! ب��ص��بٍّ ف��اك��رم ال��ه��وى، رف��َض ال��ذي ع��ل��ى ب��ال��غ��رام أك��رُز ِب��تُّ ك��م
م��ع��ج��ُز ه��و ت��غ��زُّل��ي ول��ط��ُف ق��وم��ي، ل��ل��ه��وى أه��دي ال��ح��بِّ ن��ب��يُّ ف��أن��ا
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موشًحا: وقال

الب��س ل��ل��ظ��ل��م��اءِ ال��ن��وُر ف��ك��ان ع��اب��س وال��ل��ي��ُل ال��ح��م��ى ش��م��ُس ب��دت
ال��س��م��اء ق��م��ر ش��اك��ل��ت م��ه��اٌة
س��ن��اءِ م��ن ت��ش��ع��ش��ع س��نً��ى ف��ذات
ال��ظ��ب��اءِ ُم��َق��َل زرت ُم��َق��ٌل ل��ه��ا
ب��ك��ه��رب��اءِ اك��ت��ح��ل��َن ف��أج��ف��نُ��ه��ا

ف��وارس أب��ًدا ل��م��ه��ج��ت��ي وُه��نَّ ال��ف��وارِس م��ج��اذب��َة ت��ج��اذبُ��ن��ي
ل��بِّ��ي ف��أض��ع��ُت ج��م��اَل��ه��ا ن��ظ��رُت
ب��ق��ل��ب��ي م��وج��وًدا ال��وج��ُد وع��اد
ب��ي ع��ْج ال��ع��ج��ِب ل��ذات ق��ل��ب��ي ف��ي��ا
س��ْرب��ي ال��ح��بِّ ل��س��رِب ش��وق��ي وي��ا

ال��ع��رائ��س ت��ح��ل��و ب��ه��ا وأل��ف��اٌظ ن��ف��ائ��س أن��ف��اٌس ف��ل��ل��ع��ش��اِق
ال��دواِم ع��ل��ى ال��ع��ي��ون أه��وى أن��ا
دوام��ي ب��ه��ا ك��ن أح��ش��اي ول��و
م��رام��ي غ��دا ال��ج��ف��ون ح��بُّ وم��ذ
م��رام��ي ك��ب��دي ف��ي ل��ه��نَّ وج��دت

آي��س ك��اب��ن ي��ف��ع��ل ال��ح��س��َن ف��إنَّ وآي��س ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ح��رَب ف��خ��لِّ
ع��ذاب��ا ق��اس��ى ال��ه��وى ف��ي م��ح��ٌب
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ِع��ذاب��ا ب��ِه ال��ش��ج��وَن وج��َد وق��د
ذاب��ا ي��رَع ل��م ل��و ف��ل��آلم��ال
ع��ذاب��ا رواق��ب��ُه ك��ان��ت ول��و

خ��ال��س ال��ف��وز ب��أي��دي ول��ل��ن��ع��م��ى ج��ال��س ال��وص��ل س��ري��ر ع��ل��ى ل��ك��ان

التنبيه

ال��غ��ل��ِس م��ض��رب ت��ح��ت ال��ص��ف��ا ن��ق��ض األُن��س غ��زال��ة ي��ا ب��ن��ا ق��وم��ي
ال��ن��ع��ِس ف��ي وال��رق��ي��ُب ال��م��ال، ع��ل��ى م��ن��س��ِدٌل ال��ظ��الم ف��س��ت��ُر ق��وم��ي
ك��ال��ج��رِس وال��غ��راُم ال��ك��رى، ع��ف��ت ل��ذا ال��غ��راِم ي��ُد ن��ب��ه��ت��ن��ي ق��د
م��ن��ع��ك��ِس؟ غ��ي��َر ي��ن��ق��اُد إل��ي��ك ف��تً��ى ي��ن��اَم ب��أن ي��رض��ى وك��ي��ف
ال��م��ي��ِس ب��رق��ة س��ب��ت��ن��ي ق��د م��ن وي��ا وال��دالل ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا
ال��ه��ج��ِس ص��دى س��م��ع��ُه واس��ت��ودع��ي ن��ًق��ا غ��ص��ن م��ي��َل ال��ص��بِّ ع��ل��ى م��ي��ل��ي
ال��ن��ف��ِس ق��اص��َر ال��ش��رَح ت��ج��ع��ل��ي ال ع��ل��نً��ا ل��ي ال��غ��راَم ش��رح��ِت وإن
ال��ه��وِس ذي ال��م��ح��بِّ ش��ف��اُت ��ت ع��جَّ ق��د زن��دِك ع��اج ف��وَق ط��ال��م��ا ي��ا
ال��ل��ع��ِس ع��ن ال��س��ن��ا ت��ب��س��م��ي��َن إذ ه��ًوى ن��اَر ض��رم��ِت ك��م ال��ح��ش��ا وف��ي
ك��ال��ح��َرِس ال��ل��ح��اُظ ت��ل��ك ع��ل��ي��ِه ف��غ��دت ال��ه��وى م��ه��ج��ت��ي ف��ي َس��َج��ن��ُت
م��ف��ت��رِس! ف��ع��َل ال��ق��ل��ِب ف��ي ع��ي��ن��اِك ف��ع��ل��ت ك��م ح��س��رت��اُه ووا آًه��ا
َق��بَ��ِس ع��ل��ى ول��ك��نَّ��م��ا روح��ي ي��ا وج��ه��ِك رس��َم ال��ن��ف��س ف��ي ط��ب��ع��ِت
ت��ع��س��ي ل��ي ول��ذَّ ال��ت��ص��اب��ي ذا ف��ي ت��ل��ف��ي ل��ي ط��اب ل��ح��ِت ف��ح��ي��ث��م��ا

وقال:

وض��رِس ن��اٍب ب��ال ي��ق��رِّض��ن��ا ق��ري��ًض��ا خ��يَّ��اٍط الب��ن رأي��ن��ا
ب��ف��ل��ِس ق��ن��ط��اًرا ال��ث��ل��ج أع��اد ش��ع��ًرا ت��م��وز ف��ي ق��ال م��ا إذا

وقال:

ف��م��اس��ا ال��ج��م��اِل ث��وَب م��ت��س��رب��ًال زارن��ي ل��م��ا ب��ال��غ��ص��ن ق��اي��س��تُ��ُه
ق��ي��اس��ا أص��ب��ُت م��ا أن��ي وع��ل��م��ُت ك��ق��دِه ل��ي��س ال��غ��ص��َن أنَّ ف��ع��ل��م��ُت
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وقال:

م��داِس ب��ي��ت ال��خ��ص��م ل��ش��اِه ي��ب��ق��ي ي��ك��د ل��م ك��ش��ي ال��ش��ط��رن��ج رق��ع��ة ف��ي
أف��راس��ي ب��ِه ح��اق��ت وق��د ف��ق��ض��ى ض��ي��غ��ٍم س��ط��وة ع��ل��ي��ِه ال��رخ��اُخ س��ط��ت

مظاهر

ال��م��يَّ��اِس ح��واج��ُب ب��ف��ؤادي األق��واِس رنَّ��َة أُذْن��ي أَْس��َم��َع��ْت
ب��اإلي��ن��اس ي��ج��وُد أو ت��ارًة ن��ف��اًرا يُ��ب��دي ك��ال��غ��زال أغ��ي��ٌد
األن��ف��اس ُم��َع��طَّ��ُر ال��ث��ن��اي��ا، دريُّ ال��وج��ِه أن��وُر ال��ط��رِف، أح��َوُر
ال��ن��ب��راِس وج��ه��ِه ن��وُر ي��ه��دن��ي ف��ي��ِه ت��ه��ُت ف��إن ك��ال��دُّج��ى ش��ع��ُرُه
ن��ع��اس��ي ي��غ��زو راح ث��م ح��س��ن��ِه م��ن ال��م��ه��ا ع��ي��ون ح��ب��ا ق��د ط��رف��ُه
وك��اِس ط��اٍس ب��ي��ن ال��ك��رم ب��اب��ن��ِة ال م��ق��ل��ت��ِه ب��غ��ن��ج س��ك��ري إنَّ
ال��ق��اس��ي ال��ح��ب��ي��ب م��ن ب��ازوراٍر ل��ي ف��م��ن غ��ي��ًظ��ا ف��ازورَّ وص��ًال رم��ُت
أق��اس��ي! م��ا ع��ارًف��ا ك��ان ل��ي��ت��ُه ب��ه��واُه ٍة ش��دَّ م��ن أق��اس��ي ك��م
ك��واِس ع��ظ��اٍم س��وى م��ن��ُه ي��ب��َق ل��م ب��م��ن رف��ًق��ا ال��ج��م��اِل، ب��دي��َع ي��ا
اآلس��ي ذاك ع��ن��َد ال��ب��رءَ وأرى ق��ل��ب��ي أم��رَض ال��خ��دوِد ت��ل��ك آُس
ال��ح��رَّاس غ��ف��ل��ِة ع��ن��د غ��س��ًق��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا آم��نً��ا ُم��َع��نَّ��اك ُزْر
ال��ن��ع��اِس ب��ال��ع��ي��ون ب��ال��ح��واج��ي��ِب ق��ت��ل��ي أح��لَّ��ك م��ن ب��م��ح��يَّ��اَك
ب��ن��اِس ل��ل��ع��ه��ود ق��طُّ أك��ْن ل��م ف��إن��ي ع��ه��دي ن��س��ي��َت ق��د ت��ك��ن إن
ال��ح��اس��ي وق��ل��ب��ي ال��ه��وى ك��اس ـ��دُح ت��ج��ـ بَ��ِرَح��ْت م��ا ظ��ب��ُي ي��ا ع��ي��ٌن ل��ك
راس��ي وش��يَّ��ب أع��ظ��م��ي وب��رى ف��َؤادي أذاَب ق��د ال��م��رُّ ه��ج��ُرَك
ب��اِس؟ م��ن ب��ذا ه��ل م��رآك، غ��ي��ُر م��راٍم م��ن وال��ه��وى م��ن��ك ل��ي ل��ي��س
ب��اخ��ت��الِس ن��ظ��رٌة م��ح��يَّ��اَك م��ن ف��ه��الَّ ع��ن��ي ال��ص��دوَد أط��ل��َت ق��د
راِس أن��َت وال��ح��ش��ا ف��ب��ال��ق��ل��ب ال��ل��ُه ق��دَّر ال غ��ب��َت إن ع��ي��ون��ي ع��ن
ب��األج��ن��اِس ج��اء ق��د ف��اح��ت��م��ال��ي ع��ذاب��ي ب��م��ق��ل��ت��ي��ك ْع ت��ن��وِّ إن
ال��ك��اس��ي! ون��ع��َم ال��ض��ن��ا ب��ث��ي��اِب ك��س��ان��ي م��ن ي��ا ه��واَك ع��ن أح��ل ل��م
ك��األف��راِس وال��غ��ي��ر أت��ل��وَّى، ال ال��ه��وى رق��اع ف��ي ك��ال��رخِّ أن��ا
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موشح: وقال

ِق��س��يِّ أش��ك��ال ال��ف��ج��ِر ب��خ��ط��وط ال��س��م��ا أُف��ِق ع��ل��ى ال��ش��رُق رس��م
ال��َغ��َل��ِس ج��ي��ش األرض دور ع��ن��د ورم��ى ن��ب��اًال ال��ن��وَر ات��خ��ذ

دور
ب��ه��ق م��ن إزاًرا األرَض وح��ب��ا ��ه��ى ال��سُّ ��ى غ��شَّ ق��د ال��ب��دِر ض��وءَ إنَّ
ال��غ��س��ق ف��رع ف��ي ال��ش��ي��ِب وخ��ُط الح ل��ه��ا ه��ي��ج��اءً ال��ص��ب��ُح وأث��ار
ال��ش��ف��ق أذي��ال ��ب خ��ضَّ دم��ُه وه��ا ال��ل��ي��َل ف��رى ال��ف��ج��ر ص��ارُم
ال��ن��رج��ِس ب��ي��ن ال��ص��ه��ب��اءَ وارش��ِف س��م��ا ال��وق��ُت ف��ذا ال��روِض، إل��ى ق��م
األك��ُؤِس ل��ش��م��س ال��غ��ص��ُن س��ج��َد م��ا ال��ف��رَض ي��ت��ل��و ال��ش��ح��روَر ف��ت��رى

دور
ال��ن��س��ي��م أب��راِد ط��يِّ ف��ي س��اريً��ا ال��ري��اض ت��ل��ك م��ن ال��ورِد ن��ش��ُر ف��اح
ال��رخ��ي��م ك��ال��نَّ��اي األل��ح��اَن َع ن��وَّ ال��غ��ي��اض ب��ي��َن م��ا ال��ورق وص��دوُح
األدي��م ذاك ع��ل��ى ال��ط��لِّ م��دم��ُع ف��اض ح��ي��ث ض��ح��وًك��ا ال��زه��ُو وغ��دا
واألن��ِس ال��ص��ف��ا ن��ب��ُت ض��م��ن��ُه ن��م��ا روًض��ا ال��ح��ي��ا ص��وُب س��ق��ى ي��ا
ك��س��ي وال��ن��ع��م��ى ال��ب��ش��ر ب��ث��ي��اب م��ث��ل��م��ا ت��ع��رى ال��ب��ؤس وم��ن

دور
ال��ك��ب��ي��ر ال��دور إل��ى ال��ش��اذي وص��ب��ا ال��ع��راق ق��ط��ب ع��ل��ى ال��ك��أُْس دارِت
ال��خ��ب��ي��ر ك��ن��َت إن األس��راَر واك��ت��م ل��ل��رف��اق وام��ألْ ال��ص��ه��ب��اءَ ف��اش��رِب
غ��ري��ر ظ��ب��ٍي ي��دي م��ن وج��ل��وه��ا زق��اق ف��ي خ��دَُّروه��ا ك��رٍم ب��ن��ُت
ال��م��ي��ِس ح��ل��ُو األع��ط��اِف، ل��يِّ��ُن ال��ل��م��ا م��س��ك��يُّ ال��خ��ال، ع��ن��ب��ريُّ
األن��ف��ِس ح��ي��اُة وب��م��رآُه ال��س��ق��م��ا ي��ش��ف��ي ال��ج��ري��اُل ري��ق��ُه

دور
«س��ع��اد» ب ي��زري الح إن ش��اذٌن ف��س��ع��ي��د م��ن��ُه ب��ال��ق��رِب ي��ُف��ْز َم��ْن
ب��م��داد؟ ح��ال��ي ي��ش��رُح م��ن أي��ن م��دي��د ب��ح��ٌر ح��ب��ِه ف��ي م��دم��ع��ي
وح��داد ن��اٌر وال��ط��رُف وال��ح��ي��ا وح��دي��د ش��م��ٌع وال��ق��ل��ُب خ��ص��ُرُه
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األرُؤِس ب��ي��ن ال��م��ي��راِث ق��س��م��َة ق��س��م��ا ��ا ول��مَّ ال��ح��س��َن ج��م��َع
ال��َم��ي��ِس ل��ط��َف وال��غ��ض��َن دلَّ��ُه وال��دُّم��ى س��ن��اُه ال��ب��دَر أورَث

دور
ون��ض��ار ب��م��اٍل ال وب��روح��ي ال��ن��ض��ي��ر م��ح��ي��اُه أف��دي ب��أَب��ي
ال��ف��ق��ار ذو ول��ك��ن ع��ي��ن��ي، م��ن ق��ال: ل��ل��ف��ق��ي��ر ج��ْد ل��ُه: ق��ل��ُت ك��ل��م��ا
ج��ار؟ ��اق ال��ع��شَّ ع��ل��ى ق��اٍس رًش��ا م��ن م��ج��ي��ر ال��ح��بِّ ل��ذي ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت
ن��َع��ِس ج��ف��وٍن م��ن ب��ي��ًض��ا س��لَّ ك��م��ا س��م��ًرا أع��ط��اف��ِه م��ن ه��زَّ
ال��َه��وِس ك��لُّ ال��ح��بِّ ف��ي ل��ي دام م��ا ق��ت��ل��َي ي��ُرْم إن أب��ال��ي ال

وقال:

ك��يِّ��ِس ب��ح��ظٍّ ن��ج��ارت��ُه رب��ح��ت إذ ف��از ع��م��ًرا إنَّ ل��زي��ٍد: ق��ال��وا
ت��ن��ف��ِس أيَّ ال��ُص��ع��َداءَ ��س وت��ن��فَّ ع��ي��ن��ُه وس��ك��رَج غ��ض��ٍب، م��ن ف��ازورَّ
ال��م��ف��ل��ِس! ح��ال ت��ح��س��ي��ن م��ن وي��الُه وم��ب��رط��ًم��ا: م��خ��رن��ط��ًم��ا وأج��اب��ه��م
ال��م��ج��ل��ِس ف��ي رف��ع��ٍة ذا غ��دا ب��ك��ٌر ب��أن ع��م��ًرا أخ��ب��روا ل��م��ا وك��ذاَك
ال��ح��ن��دِس ظ��الُم س��ح��ن��ت��ُه وان��ت��اَب ك��ال��م��ع��ت��ري خ��ائ��ًرا وأزب��َد أرغ��ى
ال��غ��ط��رِس ال��ب��ه��ي��م ال��ح��س��د ب��ش��رارة ت��وق��ٍد أيَّ ع��ي��ن��اُه ��دت وت��وقَّ
ال��م��ت��ع��ِس ف��ي ت��رى ال ال��س��ع��ادَة إنَّ ف��اص��دق��وا ك��ذب��ت��م ق��د ي��ص��رُخ وإن��ح��از
ك��س��ي ق��د ذٍل ب��ع��د ب��ع��زٍّ ي��ح��ي��ا ص��دي��ق��ُه ب��أنَّ ب��ك��ٍر ع��ل��ى ورَووا
ب��األط��ل��ِس م��ت��ب��خ��ت��ًرا غ��دا غ��م��ٍر م��ن أع��وذ وق��ال: ك��األف��ع��ى ف��ان��س��اب
ب��األرُؤِس س��رت ب��ن��ائ��ب��ٍة س��م��ع��وا ك��لَّ��م��ا ال��م��س��رَّة ي��ب��دون وال��ك��لُّ
ب��أن��ح��ِس م��ن��ك ال��ن��ح��س ربُّ «إب��ل��ي��ُس» م��ا اإلن��س��ان أي��ه��ا ل��ب��غ��ي��ك ت��بٍّ��ا
يُ��رَك��ِس ل��م م��ق��ام��ِه وق��دُر خ��زيً��ا ج��ه��نَّ��ٍم ب��ن��ار يُ��ط��رْح ل��م ل��والك
وم��ج��نَّ��ِس ع م��ن��وَّ ب��ي��ن األرض ف��ي ن��م��ا ق��د ش��رَُّك اإلن��س��ان أي��ه��ا ي��ا
ال��خ��ن��ف��ِس! ط��ب��َع ت��ذمُّ وأن��َت ع��ج��ب��ي وا ف��اح ��ا إِمَّ س��واك ع��ط��ُر ي��َؤذي��ك
األن��ف��ِس ل��ق��ت��ل س��ع��ت ك��األف��ع��واِن آف��ٍة م��ن ل��ه��ا ي��ا ك��ب��ري��اُؤَك ذي
ال��م��ت��دن��ِس ب��ط��ب��ع��ه��ا ت��ش��بُّ ش��اب��ت ك��لَّ��م��ا وال��ج��رائ��ِر ال��ك��ب��ائ��ِر أمُّ
ال��م��ل��ب��ِس ث��وِب ل��ع��روض م��ت��ع��رًض��ا ال��ورى ب��ي��ن ب��ه��ا ي��ب��ل��ى م��ن وتُ��ع��ي��ُد
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ال��م��رك��ِس ب��ال��ق��ص��اص ال��ش��ري��ع��ة أت��ت وألج��ل��ه��ا خ��ط��ي��ئ��ٍة ك��لِّ أص��ل ه��ي
يُ��س��ي ٌ خ��ط��أ ي��ك��ن ل��م ال��ش��ري��ع��ُة ل��وال ك��ذا ش��رع ي��ك��ن ل��م ال��خ��ط��ي��ئ��ُة ل��وال

وقال:

األك��ي��اِس ل��ه��ى م��ن أف��خ��ر ف��ال��ش��ع��ُر ال��ن��اِس م��دُح ال��ش��ع��راءِ ع��ل��ى ع��اٌر
ق��ي��اِس؟ دوَن ال��م��دَح ت��خ��طُّ وي��ٍد ب��ذلَّ��ٍة تُ��م��دُّ ي��ٍد ب��ي��ن ال��ف��رُق م��ا
م��واِس ال��ذم��ام ح��ام��ي ص��اح��ٍب أو ف��اض��ل ل��ب��ي��ٍب س��وى أم��دح��نَّ ال
أف��راِس ع��ل��ى ك��أج��راٍس ج��اءَت ب��أه��ل��ه��ا ف��ه��ي ول��ألل��ق��اب ل��ي م��ا
ك��اِس! ب��رش��ف��ة أو ب��م��اٍل ُش��ِريَ��ْت ع��زٍَّة أو رف��ع��ٍة أو دول��ٍة ك��م
ال��ن��اِس غ��الءِ ف��ي ف��ل��ًس��ا ي��س��َو ل��م م��س��ت��ح��ق��ٍر ع��ل��ى ت��ع��ظ��ي��ٍم ك��ل��م��اُت
ك��راس��ي ل��ه��نَّ ت��ن��ص��ْب ول��م خ��ف��ي��ت أه��ل��ه��ا ت��ل��ح��ق ال��ع��ظ��م��اُت ك��ان��ت ل��و
ال��راِس! واط��ي وه��و ال��ت��س��ام��ي ي��ب��غ��ي ال��ُع��ل��ى أس��م��اءِ ت��ح��ت دن��يٍّ م��ن ك��م
األدن��اِس م��ن بَ��َدِن ع��ل��ى ف��خ��ًرا ب��ِه م��خ��ت��اًال ال��دي��ب��اَج ي��ت��س��رب��ل
ب��األرك��اِس ال��ش��رع ع��رش ف��ي��ث��لُّ ل��رش��وٍة ال��س��َؤاِل ي��َد ي��م��دُّ ل��ك��ن
ب��ال��م��اِس ��ٍع م��رصَّ ع��ل��ي��ِه ل��وٍح إل��ى أوم��ا خ��ص��ام��ُه أردت وإذا
ال��ح��بَّ��اِس س��وى ي��دع��و ل��م��ن ص��اٍغ وال ل��ل��ش��اك��ي ح��قَّ ال ب��ِه ل��وٌح
ال��خ��اس��ي وش��غ��ُل ال��ب��اغ��ي م��ت��ج��ر ذا ي��ب��ي��ُع��ُه ال��ق��ض��اء ي��ش��ري ال��ذي إنَّ
واآلس��ي األس��ى َخ��َل��َق س��ب��ح��ان��ُه وم��ن ال ه��ذا ن��ظ��ي��َر أم��دح��نَّ ال
واإلي��ن��اِس ب��ال��م��دِح س��كَّ��ان��ه��ا م��ن أح��قَّ ال��ق��ص��وِر ب��ان��ي أرى إن��ي
وي��ق��اس��ي ال��ع��ال ض��ي��ق ي��رى ي��ع��ل��و م��ا وب��ق��در ال��ع��ال إل��ى ي��ج��دُّ ك��لٌّ
ال��راِس ف��ي ل��ت��ن��ت��ه��ي ت��ض��ي��ق ب��رح��ت م��ا ك��ال��م��خ��روط ال��ع��ل��ي��اء ف��دوائ��ر

النخوة وثبة

ج��ن��س��ي ف��ي ال��م��ع��زََّة ح��زُت ال ال��ذلُّ؟ ِل��َم
ال��ن��ف��ِس ش��رَف ال��ه��وى س��وق ف��ي ب��ع��ُت إذا

ب��ِه ف��ك��م ال��ج��م��اَل ال��ل��ه ل��ح��ا ي��ا أال
ب��أِْس أخ��و ق��ويٌّ ض��ع��ٍف ل��ذي ي��ذلُّ
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ألن��ن��ي إالَّ ال��س��ل��واُن وم��ا س��ل��وُت
ال��ن��ك��ِس إل��ى ي��م��ي��ل ال م��ن��ي ال��راس أرى

ط��ال��م��ا ال��ح��س��ِن ربَّ��ة أه��وى ع��دُت وال
ال��ن��ح��ِس س��وى ال��م��ح��ب ي��ج��دي أن ال��ح��س��ُن أب��ى

م��ن ح��ذاِر ال��غ��راُم ع��ن��َك ن��أى م��ا إذا
ال��ب��ْؤِس م��ن ت��ن��ُج ال��ف��ع��ل ردِّ م��ف��اع��ي��ل

م��ن ع��ي��ون ال��س��ي��وف م��ث��ل أص��ب��ح��ْت وإن
ك��ال��ت��رِس ف��ال��غ��ضُّ ال��ط��رف؛ ف��غ��ض ، ت��ح��بُّ

ن��ق��م��ٍة ش��رُّ وال��ه��وى ف��ت��اًة ه��وي��ُت
وال��ح��ِس وال��ع��ق��ل ال��رش��ِد ع��دي��م ف��رح��ُت

ال��غ��ن��ي ل��دى ال��ف��ق��ي��ِر ذلَّ ل��ه��ا ذل��ل��ُت
ال��رأِس ن��اك��س غ��دا ع��زٍّ ذي وي��َح ف��ي��ا

س��ال��يً��ا — ل��ل��ه وال��ح��م��ُد — ول��ك��ن��ن��ي
ال��ن��ف��ِس راح��ة ال��ه��وى وس��ل��واُن غ��دوُت

م��ودت��ي أه��ل ن��ص��ح ب��ق��ل��ب��ي غ��رس��ُت
ال��غ��رِس ذل��ك م��ن ال��ف��وز ث��م��اَر ف��ذق��ُت

ك��م��ج��رٍم غ��ادرت��ن��ي ق��د ال��ه��وى ب��س��ج��ن
ال��ح��ب��ِس م��ن خ��رج��ُت إن��ي وه��ا ح��ب��ي��ًس��ا

وال��ب��ك��ا ال��ن��وح إل��ى ع��ي��ن��ي أط��ل��ق��ْت وق��د
وال��درِس ال��ع��ل��م ع��ن ع��ق��ل��ي ق��يَّ��دت ك��م��ا

أك��ن ول��م م��ن��ه��ا ال��خ��د اح��م��راَر ع��ش��ق��ُت
وال��دب��ِس ل��ل��ص��ب��ِغ ال��ف��ض��ل ب��أن ع��ل��ي��ًم��ا

رون��ًق��ا ال��ط��ب��ُع ي��ك��س��ُه ل��م وج��ه��ُه وم��ن
ب��ال��ك��ل��ِس ت��ب��يَّ��ض ق��ب��ٌر ذا ف��م��وََّه

وان��ث��ن��ت ال��ح��واج��ب ب��ي��َن ال��ب��ه��ا أرت��ن��ي
ال��ق��وس؟ دارة ف��ي ال��ش��م��َس أش��م��َت ت��ق��وُل:

تَ��َص��نُّ��ٌع ذاك ل��ك��نَّ ب��ل��ى ف��ق��ل��ُت:
أم��س ي��ك��ن ل��م ع��ي��ان��ت��ُه ق��د ال��ي��وم وم��ا
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ع��ن ي��ل��وُح ال��م��ح��يَّ��ا ل��وُن ي��ك��ن ل��م إذا
ف��ك��س ف��ذو ال��ج��م��ال أن��وار ت��ش��ع��ش��ع

وقال:

ش��م��وُس ال��رم��اح م��ن ل��ديَّ وب��دت ك��ئ��وُس ال��ص��ف��اِح م��ن ع��ل��يَّ دارت
ن��ف��وُس ل��ه��نَّ دًم��ى ش��م��وُس ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ب��ه��ا ت��دوُر ه��ًوى ك��ئ��وَس ب��أب��ي
ت��دن��ي��ُس وال ك��دٌر ش��اب��ُه م��ا ع��ف��اُف��ه��ا ال��ج��ب��ي��ن ب��ي��ض��اءِ ك��ل م��ن
ن��ف��ي��ُس وذاك ف��ذا ، ع��زَّ وال��ص��ب��ُر وص��الُ��ه��ا ال��م��ح��بِّ ع��ل��ى ع��زَّ ع��ذراء
م��ح��روُس؟ ال��ح��ي��ا ب��أس��واِر أب��ًدا وب��رُج��ُه ال��وص��ال ع��ل��ى ال��ه��ج��وُم ك��ي��ف
ع��روُس وت��ل��ك ع��ط��ٌر ف��ذا ع��ج��ٌب وال ف��ص��ب��ْت ق��ل��ب��ه��ا ال��ت��غ��زُُّل راق
ال��ش��وُس ال��ك��م��اُة ت��ف��ع��ل��ُه ل��ي��س م��ا ف��اع��ٌل ه��و ال��ذي ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا
وي��س��وُس زم��ام��ُه ي��ق��وُد س��ح��ًرا ل��ي ف��إنَّ اس��ت��ط��ع��ِت م��ا ف��َؤادِك ق��س��ي
م��غ��ن��اط��ي��ُس ال��س��ح��ُر وذاك أب��ًدا، ب��ارٍد ح��دي��ٍد م��ن ف��َؤاٌد ه��ذا
ت��دوُس ال��ن��ج��وم ف��ي ال��ج��ن��ادَل وأرى م��ش��ارك��ي ال��ع��دوَّ أل��ق��ى أو أه��واِك
ع��ب��وُس ف��يَّ وه��و وج��ُه��ِك وي��ل��وُح م��ت��ب��س��ًم��ا ب��ي ي��م��رُّ ال��ح��س��وَد وأرى
«إب��ل��ي��ُس»؟ وذا ه��ذا َف��َج��َه��نَّ��ٌم وح��س��ودِه ال��ه��وى م��ن ال��خ��الُص أي��َن
ن��ك��وُس وال��ق��ض��اة ش��رٌع ق��اَم ال ت��ك��دُّن��ي ال��غ��راِم ق��اض��ي ي��ا ح��ت��اَم
م��ح��ب��وُس؟ ال��ج��وى ف��ي ق��ل��ب��ي ف��إالَم دم��ي ��رُه ف��ك��فَّ ذن��بً��ا ج��ن��ْت ع��ي��ن��ي

الدوران»: مدى إىل ملكُه دام خان العزيز «عبد السلطان عظمة جلوس مَؤرًخا وقال

األن��ف��ُس ارت��اح��ت ال��ع��زي��ز» «ع��ب��ُد ع��ال ��ا ل��مَّ ال��م��ل��ك س��ري��ر ع��ل��ى
ت��ح��رُس ال��ورى ب��ِه خ��ل��ي��ف��ًة أرض��ِه ع��ل��ى ال��ل��ُه أق��ام��ُه
ي��غ��رُس ب��ِه ْخ أرِّ ال��رج��ا ع��وُد ال��ذي ف��ه��و ح��يَّ��اَه ق��د وال��ِم��ْل��ُك

١٢٧٧ سنة
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وقال:

ب��ال��خ��اش��ي ت��ك��ْن وال ال��م��ح��بَّ ف��ُزِر ال��واش��ي ط��رُف ون��ام ال��رق��ي��ُب غ��ف��ل
م��ع��اش��ي ط��ي��ُب ف��ه��و وص��الُ��ك، إالَّ م��ن��ي��ٌة ل��ق��ل��ب��َي وم��ا ال��ح��ب��ي��ُب أن��ت
م��ت��الش��ي ب��ال��ه��وى ف��َؤاًدا وارح��ْم م��ت��ل��ف��ي ف��ح��بُّ��ك س��ق��م��ي، ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
ف��اش��ي ال��م��ح��بَّ��ة ألس��رار دم��ًع��ا ال��ن��وى ت��ط��ارُح��ن��ي إذ أرق��رُق ذا ك��م
ل��ن��اش��ي ال��ج��م��اِل ع��ن ال��غ��راَم إنَّ م��غ��رًم��ا ف��ي��ِه ف��ه��م��ُت ال��ج��م��اُل الَح
ال��غ��اش��ي ال��ظ��الم ت��ح��َت ان��ج��ل��ت ل��م��ا ب��ص��ح��ب��ه��ا ال��ع��ي��وَن س��ب��ت ط��ل��ع��ًة ي��ا
وف��راش��ي م��ض��ج��ع��ي ش��ك��ان��ي ح��ت��ى م��دم��ع��ي وأج��رت ن��اري، واس��ت��وق��دت
الِش ال��م��ت��يَّ��ِم ع��ن ال��ن��ف��اَر الِش ت��ص��بُّ��ري ه��واَك ف��ي ت��الش��ى م��ن ي��ا
م��اش��ي غ��الئ��َل ف��ي ق��ض��ي��بً��ا ق��ل��ب��ي م��ن��ى ي��ا ق��دِّك ق��ب��َل ط��رف��ي ش��ام م��ا
ن��ج��اش��ي ه��ن��اك خ��اٌل ال��ن��ه��ى وس��ب��ى م��ه��ج��ت��ي ت��م��ل��ك ق��د خ��دَك ن��ع��م��ان
ال��واش��ي ط��رف ون��ام ال��رق��ي��ُب غ��ف��ل ف��ه��ا ص��ب��ا إل��ي��َك ص��بٍّ��ا ُزْر ب��ه��واك
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وقال:

أت��خ��لَّ��ُص ال��ه��وى ه��ذا م��ن وه��ي��ه��ات ي��ن��ق��ُص ل��ي��س ال��ح��م��ى ف��ي ب��دًرا ه��وي��تُ��َك
يُ��ق��لَّ��ُص! ع��ن��ي ال��ظ��لِّ ه��ذا ط��ول ع��س��ى ت��ج��لُّ��دي م��ن��َك ال��ه��ج��ران ع��ل��ى أط��ل��ُت
م��خ��ل��ُص ل��ل��م��ودِّة وف��يٌّ ف��إن��ي وال��وف��ا ال��م��ودَة ع��ف��ت ق��د ت��ُك ف��إن
��ُص ي��ت��ن��غَّ وال ي��رض��ى ال��ه��وى ب��ذلِّ ف��تً��ى ع��ل��ى ت��ي��ًه��ا ال��ح��س��ن ب��ع��زِّ ك��ف��اَك
م��رخ��ُص؟ ال��ن��اس أح��س��َن ي��ا ل��ي أن��ت ف��ل��م ق��ي��م��ًة ع��ن��دي ال��ن��اس أغ��ل��ى ج��ع��ل��تُ��َك
��ُص ي��ت��ل��خَّ ال ف��ي��ك ح��دي��ث��ي ول��ك��ن م��ل��خ��ٌص ه��و ف��م��ي م��ن ح��دي��ٍث وك��لُّ
ي��رق��ُص ال��ص��ب��اب��ِة ذو وق��ل��ب��ي يُ��َغ��نِّ��ي وال��ب��ه��ا ال��ح��س��ن ب��ل��ب��ُل ع��ل��ي��ِه م��ن ف��ي��ا
ي��ن��ك��ُص ال��ع��ق��ِب ع��ل��ى ص��ب��ٌر ول��ي ل��ق��اَك راق��بً��ا ب��تُّ ب��ِه ل��ي��ٍل ف��ك��م ت��رف��ق
أخ��م��ُص؟ ل��ك ال��ع��ال أوج ف��ي ال��ش��ه��ب ع��ل��ى ف��ه��ل ال��س��ه��ى ن��ح��و األش��واُق ت��ج��اذب��ن��ي
يُ��ق��نَ��ُص ب��ال��ل��واح��ِظ ��ن م��مَّ ك��ن��ت وم��ا ق��ن��ص��ت��ن��ي ق��د ال��ح��م��ى ري��َم ي��ا ب��ل��ح��ظ��ك
ي��ن��ق��ُص ل��ي��س ال��ح��م��ى ف��ي ب��دًرا ه��وي��تُ��ك إن��ن��ي ف��دي��تُ��َك ي��ن��ق��ْص ل��م ووج��دَي





الضاد قافية

االختبار نتيجة

ي��رت��ض��ي ب��ال��م��ذلَّ��ة ��ن م��مَّ ك��ن��ُت ف��ال ي��ق��ت��ض��ي ل��ل��ذلِّ ال��ح��بُّ ه��ذا ك��ان إذا
ب��م��ع��رِض ل��ل��ه��وان ي��وًم��ا أُك ف��ل��م ل��ل��ه��وى ن��ف��س��ي أع��رض��ُت ق��د ك��ن��ُت وإن
رض��ي م��ا ��ل ال��ت��ع��قُّ روُح ط��ال��م��ا ف��ي��ا راض��يً��ا ب��ال��ع��ش��ق ال��ط��ب��ع روُح ك��ان وإن
م��ن��ت��ض��ي ��م ال��ت��ن��عُّ ذاك ال��ش��ق��ا ل��س��ي��ف ودون��ُه ال��غ��رام ف��ي ن��ع��ي��ٍم وأيُّ
ال��ت��غ��رُِّض ل��ح��ك��م م��ردوًدا ك��ان إذا ب��ِه ال��ع��ن��ا م��زي��َد ي��س��وى ال ال��ح��بَّ أرى
ي��ن��ق��ض��ي ل��ي��س ال��ع��ن��ا ج��ه��د ب��ه��ا ف��إنَّ أم��رَّه��ا! م��ا ال��ه��وى، أي��اَم ال��ل��ُه ل��ح��ا
م��ق��وَِّض رك��ٍن م��ث��ل ث��ب��اٍت ع��دي��َم ُه ودُّ ك��ان إن ال��ح��س��ن ربَّ وق��ات��ل
م��روَِّض غ��ي��ر ال��ح��س��ن روض ك��ان إذا ال��ص��ب��ا ي��ُد ح��بٍّ��ا ال��ق��ل��ب ف��ي زرع��ْت ف��ال
م��ع��وَِّض غ��ي��ُر وال��ع��م��ُر ال��ص��ب��ا زم��اَن ال��ه��وى ع��ل��ى ن��ف��ق��ُت إن��ي أس��ف��ي! ف��وا
ان��ه��ِض! غ��درَي أي��ا ق��ل��ب��ي: ام��ت��ل��ك��ْت م��ذ غ��دره��ا ل��ك��ام��ن ق��ال��ت م��ن ح��بِّ ع��ل��ى
م��ب��غ��ِض ل��ل��خ��ي��ان��ِة ب��ق��ل��ٍب ي��ق��وُم ال ال��غ��رام ح��ي��ث ب��ال��س��ل��وان ج��ئ��ُت ل��ذا
ُق��ض��ي س��ل��وت��ي ف��ي األم��ُر ح��ي��ُث غ��ي��َض ل��ق��د ص��ب��اب��ت��ي ف��م��اء م��ي��ل ل��ي ع��اَد ف��ال
ُم��ض��ي غ��دا ه��وي��ُت م��ن اخ��ت��ب��اري وب��ع��َد م��ظ��ل��ًم��ا ك��ان ال��ه��وى ف��ي ع��ق��ل��ي أنَّ ع��ل��ى
ال��وض��ي ال��م��ن��ظ��ر ف��ي ال��ح��س��ُن يُ��ح��ص��َرنَّ وال ك��وام��نً��ا ف��ي��ِه ال��س��وءِ ف��ع��اَل رأي��ُت
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وقال:

ال��ب��ي��ض��ا ال��ن��ه��وَد أع��ت��ن��ُق ق��م��ُت إذ ب��ي��ض��ا ال��ل��واح��ُظ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى س��لَّ��ت
ت��ع��وي��ض��ا أب��ت وق��د ح��ش��اَي س��ل��ب��ت ف��إن��ه��ا ال��ع��ي��ون ج��ور م��ن وي��الُه
م��ف��روض��ا ب��ِه ج��ًوى ق��ط��ُر م��رَّ ق��د م��رك��ٌز ال��م��ح��بَّ��ة ل��دائ��رِة ق��ل��ب��ي
ح��ض��ي��ًض��ا أج��وُب وال ال��ج��ب��اَل أع��ل��و س��ري��رٌة ال��غ��رام ف��ي ل��ي ام��رٌؤ إن��ي
ن��ه��وض��ا ي��ط��ي��ق ال ي��ُك إن وال��خ��ص��َر وال��ط��ل��ى وال��م��ب��اس��َم ال��م��ع��اص��َم أه��وى
ع��ري��ض��ا ك��ان وه��و اص��ط��ب��اري ث��وُب ب��ِه ش��غ��ف��ي ف��ي ض��اَق ري��ٍم ول��ربَّ
م��ب��غ��وض��ا ع��اذل��ي ول��ك��ن س��ق��م��ي، ب��ح��ب��ِه ل��ديَّ م��ح��ب��وبً��ا ص��ار ق��د
م��ري��ض��ا ب��ال��ف��ت��ور ي��غ��زو ظ��ل إذ ص��ح��ت��ي ي��ن��ه��ب زال م��ا ل��ُه ج��ف��ٌن
وم��ي��ض��ا ق��ضَّ ال��ح��س��ن ك��ه��رب��اءِ م��ن ف��ث��غ��رُه ال��ف��َؤاُد خ��ف��َق ي��ب��ت��س��ْم إن

وقال:

وان��ق��ض��ى ك��ال��ظ��لِّ ال��ه��ج��ر زم��اُن وم��رَّ ال��رض��ا س��ن��ا ال��وب��ي��ل ال��س��خ��ط ظ��ل��م��َة ج��ال
م��ض��ى ال��ج��ف��ا ف��ن��ح��ُس ألع��دائ��ي وب��ع��ًدا أت��ى ال��وف��ا ف��س��ع��ُد ألح��ب��اب��ي ف��ق��ربً��ا
م��ب��غ��ض��ا وأح��زَن ح��بٍّ ذا ف��أف��رَح وال��وف��ا ال��ودَّ أخ��ل��ص ح��ب��ي��ٌب ب��روح��ي
م��ع��رض��ا ك��ان ح��ي��ن��م��ا س��ل��وٍّا ذك��رُت وم��ا إع��راض��ِه ب��ع��د ن��ح��وي ��َت ت��ل��فَّ
م��رب��ض��ا! ل��ح��بِّ��ك أض��ح��ت م��ه��ج��ٌة ف��ل��ي ال��ح��م��ى ق��م��َر ي��ا أس��ل��وَك أن وه��ي��ه��ات
ق��ض��ى وذا ع��اش ذاك وص��ب��ري غ��رام��ي ب��ه��ا ط��ل��ع��ٌة ل��ُه ب��دٍر م��ن ف��دي��تُ��َك
ت��ت��ع��وَّض��ا أن م��رآك ب��س��وى أب��ت ف��أع��ي��ن��ي ال��ب��دي��ع ب��ال��ح��س��ن ت��ف��رَّدَت
ال��ق��ض��ى؟ ش��ادُه م��ا ال��ع��ذَّاُل ت��ه��دُم وه��ل ص��ب��وت��ي ه��دم ع��ن ال��ع��ذَّال ق��وى وك��لَّ��ت
ت��روَّض��ا؟! ال��خ��دود ب��روض��ات وط��رٌف ص��ب��اب��ًة ي��ذوُب ق��ل��ٌب ول��ي أَأَس��ل��و
أوم��ض��ا ال��ب��رُق ك��لَّ��م��ا إل��ي��ِه وت��ص��ب��و ج��وارح��ي ك��لُّ ال��م��ح��ب��وب إل��ى ت��م��ي��ل
يُ��ن��ت��ض��ى ال��م��ن��يَّ��ة س��ي��ُف ل��ح��ظ��ِه ف��م��ن رن��ا إن ال��غ��اِب ف��ي األْس��َد ي��س��وُد غ��زاٌل
رض��ا ل��ُه ال��ح��ب��ي��ُب ي��رض��ى ب��م��ا م��ح��بٌّ ف��إن��ن��ي أُب��ال��ي ال ق��ت��ل��ي رام إذا
م��ف��وَّض��ا ب��ودي أض��ح��ى أنَّ��ُه ول��و ودادِه ب��ح��ف��ظ م��ل��زوٌم ف��إن��ي

138



الطاءِ قافية

وقال:

ال��ش��ط��ُط ال��ج��اه��ل وس��الُح ج��دال��ِه ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��ره��ان ال��ع��ل��م ذي س��الُح
ي��خ��ت��ب��ُط ال��زوِر ظ��ل��م��اِت ف��ي وذاك م��ه��ت��ديً��ا ال��ح��قِّ ب��ن��ور ي��س��ي��ُر ه��ذا
ن��م��ُط ه��ذرُه إالَّ ل��ذل��ك وم��ا راه��ن��ٍة ك��لِّ م��ن ن��م��ٌط ل��ُه ه��ذا
ي��ل��ت��ق��ُط ال��ودي��ان ل��ح��ص��ى وأح��م��ٍق م��ل��ت��ق��ٍط ل��ل��درِّ ف��تً��ى ب��ي��ن ش��تَّ��اَن
ال��غ��ل��ُط ب��ه��ا يُ��ح��م��ى ال ال��س��ف��اه��َة إن س��ف��ًه��ا وال ع��ل��ًم��ا ف��س��ْم غ��ل��ط��َت وإن
ي��رت��ب��ُط ل��ي��س ب��ه��ذا ذاك ف��إنَّ ح��ًج��ى أم��َر ال��دي��ن ب��أم��ر ت��م��ازْج وال
ت��ن��خ��رُط ال��ف��ض��ل أه��ل س��ل��ك ف��ي ع��س��اك ح��ق��ٍد ب��ال واص��ف��ْح ت��ق��ت��رْف، وال وان��ص��ْح
م��غ��ت��ب��ُط ال��ح��بِّ ن��ع��ي��م ف��ي ال��وال وذو م��ح��ت��رق ال��ب��غ��ض��اءِ س��ق��ر ف��ي ال��ح��ق��د ذو





الظاء قافية

وقال:

ب��أل��ف��اِظ م��ع��ن��اه��ا ش��رُح ي��ف��وت��ن��ي ف��ات��ن��ٌة غ��ي��داء ال��ح��م��ى غ��ي��د ب��ي��َن ل��ي
ب��أل��ح��اِظ! ق��ت��ل��ي ف��وا ، إل��يَّ َرنَ��ْت ن��ًق��ا غ��ص��ن ف��وق ه��الٍل ع��ن أس��ف��رت م��ذ





العني قافية

وقال:

ال��ي��راِع ل��س��اُن ش��رح��ِه ع��ن ك��لَّ ال��وداِع ب��ع��د األش��واق م��ع��ن��ى إنَّ
س��اِع ال��رواح��ِل إث��َر ق��ل��ب��ي إنَّ م��ه��ًال ال��رواح��َل، ال��س��ائ��ُق أي��ه��ا
ال��ب��ق��اِع ق��ب��ل ال��ف��َؤاَد ق��ط��ع��َت ق��د رف��ًق��ا ال��س��ي��َر ��ِف خ��فِّ ال��ل��ُه ل��َك ي��ا
راِع ل��ل��ن��ج��م ف��ه��و ال��ي��ِل؟! أرُق إالَّ ل��ج��ف��ن��َي ال��ن��وى غ��داَة ه��ل
ان��ق��ط��اِع! ب��ع��د ال��ت��الِق وأح��ل��ى ـ��نَ��ائ��ي ـْ ال��ن�� أي��ه��ا ي��ا ال��ف��راَق أم��رَّ م��ا

وقال:

ت��س��م��ُع ال��م��ت��يَّ��ِم ش��ك��وى ع��س��ى إل��ي��ه��ا ال��ن��وى ب��َي أض��رَّ ل��م��ا ال��ه��وى ش��ك��وُت
أوس��ُع ال��ُس��مُّ ل��ك��نَّ��م��ا ن��ع��م، ف��ق��ل��ُت: واس��ًع��ا ال��ت��ص��بُّ��َر م��ن��َك أرى ف��ق��ال��ت:

وقال:

��ُع ت��ت��ف��جَّ م��غ��رٍم ح��ش��اش��َة ارح��ْم ي��رت��ُع ف��َؤادي ف��ي أن��ٍس ظ��ب��َي ي��ا
ي��ه��ج��ُع ب��ح��ب��َك َم��ن ف��ي��س��ع��ُد ع��م��ًدا ب��ال��ه��وى ألق��ض��َي ت��ه��ج��رن��ي ك��ن��َت إن
أن��ف��ُع ال��م��ص��ي��ب��ة ع��ي��ش م��ن وال��م��وُت م��ن��ي��ت��ي ب��ه��ج��رك ل��ي ال��م��ن��ي��ة إنَّ
��ُع ه��جَّ ال��ع��واذل ح��ي��ُث ال��دُّج��ى َغ��َس��َق زرت��ن��ي ل��و ال��ف��ال ري��َم ي��ا ض��رَّ م��ا
ي��س��ط��ُع؟ ال��م��ح��اس��ن ب��آف��اق ق��م��ًرا ي��ا إل��ي��ك وص��وَل وال ال��وص��اُل ك��ي��ف



الحسناء مرآة

ي��ت��زع��زُع ال ع��ن��َك م��ن��ي وال��ق��ل��ُب ت��ن��ث��ن��ي ع��ن��ي ال��ب��ان ق��ض��ي��َب ي��ا ك��م
أس��م��ُع! ال ل��م��الم��ِه وك��م ج��ه��ًال، ي��ل��وم��ن��ي راَح ف��ي��َك ع��ذول��ي ول��ك��م
ي��ت��ط��ب��ُع ال اإلن��س��ان ف��ي وال��ط��ب��ُع راج��ٌع ال��م��ح��اس��ن ح��بِّ إل��ى ط��ب��ع��ي

وقال:

يُ��ذاع ال خ��ف��يٍّ��ا س��رٍّا ال��وداع ي��وَم أودع��تُ��ه��ا
ب��ان��ف��ج��اع وم��ن��ه��ا م��ن��ي وال��ح��ش��ا وودَّع��ت��ن��ي

دور
اك��ت��وى ق��ل��ب��ي ب��ِه ف��ك��م ال��ن��وى ال��ل��ُه ق��ات��ل ي��ا
وش��اع دم��ع��ي ب��دا ل��م��ا ال��ه��وى ت��ب��ارُح ل��وال

دور
دم��ا ت��ه��م��ي وم��ق��ل��ت��ي ب��ال��ح��م��ى ل��ي وق��ف��ٍة ك��م
ال��ش��ع��اع ت��رع��ى وم��ه��ج��ت��ي ب��ال��س��م��ا ال��دراري أرع��ى

دور
اف��ت��ت��ْن ع��ق��ل��ي ب��وج��ه��ه��ا م��ن ح��س��ن ب��روح��ي أف��دي
ال��ق��ن��اع ت��ح��ت ح��وت ب��م��ا ال��ِم��َح��ن ت��ج��ل��ي م��ل��ي��ح��ٌة

وقال:

ال��ط��ب��اِع ش��رُّ وط��ب��ُع��ُه أج��اب ون��ث��ري ن��ظ��م��ي رأى م��ذ وش��ي��ٍخ
اخ��ت��راع��ي! ب��م��ط��رق��ة ن��ع��م، ف��ق��ل��ُت: ك��ث��ي��ًرا! م��ط��روًق��ا م��ع��ن��اك أرى

اإليوان: عىل نُقشت وقد حلب يف الروم» «بطركخانة ل تاريًخا وقال

م��وض��َع��ا وف��ض��ٍل ت��ًق��ى ل��ك��لِّ وغ��دت ت��ج��دَّدت «ال��ب��ط��ري��رك» دي��اُر ه��ذي
ي��رج��ع��ا ل��ن م��ض��ى وق��ٌت ق��ل: أرَّخ��َت ف��إْن ولَّ��ى وق��ت��ُه اح��ت��راٍق ب��ع��َد

١٨٥٠ سنة
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س��ع��ى ق��د ب��خ��ي��ٍر ت��م��ت «ك��ي��رل��ل��ٍس» ال��ت��ق��ى ذي ��ر ال��م��وقِّ راع��ي��ن��ا ع��ه��د ف��ي
ت��ت��زع��زع��ا ف��ل��ن ��س��ه��ا أسَّ ال��ل��ُه ث��نً��ا: ب��ت��اري��ٍخ ح��وت ح��ي��ُث ف��ن��ق��وُل

١٨٥٩ سنة
وقال:

ي��س��ع��ى ال��ح��بِّ س��ب��ي��ل ف��ي وك��لٌّ ط��ب��ع��ا ال��ن��ف��س ال��ج��م��اِل إل��ى ت��م��ي��ُل
ص��رع��ى! ف��ي��ِه ن��ف��وٌس تُ��رك��ت وك��م ق��ل��وٌب ذاب��ت ب��ال��ه��وى ك��م أَالَ
ت��رع��ى ال��ح��س��ن ري��اض ف��ي وع��ي��ٌن ي��ص��َل��ى ال��ع��ش��ق ل��ه��ي��ب ف��ي ف��َؤاٌد
ن��ف��ع��ا ي��ج��دي��ِه ال ح��ي��ُث ب��ردع��َي اج��ت��ه��اًدا أل��َف ل��ع��اذٍل ع��ج��ب��ُت
ردع��ا ال��س��ل��وان أب��ى ل��م��ن ي��ك��وُن ك��الٍم م��ن أح��ل��ى ال��ح��بِّ أم��رُّ
َص��نْ��َع��ا ُص��نْ��ُع م��ن��ُه ال��خ��دَّ ك��أَنَّ ال��ث��ن��اي��ا رط��ِب ب��أه��ي��ٍف ك��ل��ف��ُت
ل��م��ع��ا ال��ب��رُق اس��ت��ف��اَد ��م��ِه ت��ب��سُّ م��ن ال��س��ن��ا ب��اه��ي آن��ٌس غ��زاٌل
س��ج��ع��ا ال��ق��ل��ب ط��ي��ُر ع��ل��ي��ِه أج��اَد م��ن��ُه ال��ق��دِّ غ��ص��ُن م��اَس م��ا إذا
درع��ا ل��ه��نَّ ال��ع��ذاُر ف��أت��ى ل��ُه خ��دوٌد ع��ي��ن��ي��ِه أس��ي��اَف ش��ك��ت

الغرام حقيقة

ول��وع��ي؟ ي��س��ت��ش��ي��ُر ذك��رِك ل��م��ُح أم ض��ل��وع��ي ي��خ��ت��رق��َن ن��اٍر أَح��راُب
دم��وع��ي ال��ص��دوِد ب��ل��ظ��ى واس��ت��ن��زف��ت ح��ش��اش��ت��ي ب��ال��دالِل أذاب��ت م��ن ي��ا
وخ��ش��وع��ي ب��ت��دلُّ��ل��ي ف��ت��رف��ق��ي ك��اس��ٍر س��ط��وة ع��ل��يَّ س��ط��وِت ق��د ه��ا
خ��ض��وع��ي ل��دي��ِك ي��ح��ق��ق��ُه م��ل��ًك��ا وج��وارح��ي ع��زائ��م��ي ك��لَّ وم��ل��ك��ِت
ي��ش��وِع ش��م��س م��ث��َل ��َف ت��وقَّ وج��ٍه ل��دى دم��ي ح��ص��ون ف��ت��ح��ت أع��ي��ٌن ل��ِك
ه��ج��وع��ي ل��ي��وم س��ي��ص��ح��ب��ن��ي ح��بٍّ��ا م��ه��ج��ت��ي م��ل��ي��ك��ة ي��ا أح��بُّ��ِك ف��أن��ا
ب��دي��ِع ال��ع��ق��وَل ي��س��ب��ي م��ن��ظ��ٍر ع��ن وأن��ث��ن��ي ه��واِك أس��ل��و أن ه��ي��ه��ات
ل��ل��ت��ش��ن��ي��ِع ي��م��ي��ُل ف��ال��ح��س��وُد ب��ِك م��ش��نِّ��ٍع ل��ق��وِل ع��م��ري أرع��وي ال
ال��م��وج��وِع ح��ال��ِة ف��ي ��ري وت��ب��صَّ ال��ش��ف��ا ع��ي��ن ي��ا ال��ح��بِّ م��ري��ض ع��ودي
رب��وع��ي تُ��َس��رُّ ال أن��س��ِك وب��دوِن خ��واط��ري ت��ط��ي��ُب ال ق��رب��ِك ف��ب��غ��ي��ر
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رت��وِع ري��ِم م��ث��َل وت��ل��وي ت��دن��و ب��ع��اده��ا ع��ق��ي��ب زارت ب��م��ن أه��ًال
ال��ت��ودي��ِع ك��س��اع��ِة ال��ل��ق��اءِ ع��ن��د م��ق��ط��بً��ا ال��ب��ش��وَش ال��وج��َه أرى ل��ي م��ا
م��ط��ي��ِع؟ غ��ي��َر ال��ص��بَّ ظ��ن��ن��ِت ق��د أم ح��اس��ٌد أغ��رَّك ه��ل أغ��اظ��ِك؟ م��اذا
س��ري��ِع غ��ي��ِر ل��ل��ط��وع وم��ت��يَّ��ٍم ح��س��وُدُه ف��ي��ِه ع��اث ل��ع��ش��ٍق ت��بٍّ��ا
ط��ب��ي��ع��ي ي��زال ال ط��وع��َي ف��ل��دي��ِك ال��ق��وى ك��لَّ ع��اص��يً��ا أُك إن وال��ل��ِه
ص��ري��ِع ال��غ��رام ف��ي ب��ص��بٍّ رف��ًق��ا ُج��ُف��ون��ه��ا ب��س��ح��ر أص��اب��ت��ن��ي َم��ن ي��ا
ال��م��ل��س��وِع رق��ص��َة ي��رق��ُص ب��ه��واِك ال��ذي ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ك��رًم��ا وت��ع��طَّ��ف��ي
ت��ف��ج��ي��ِع ف��ي م��ازل��َن وج��وان��ح��ي م��ف��ت��ون��ًة غ��دت ق��د ب��ِك ف��ج��وارح��ي
دم��وع��ي س��ح��اب ف��ي ي��ن��ف��ذُ ك��ال��ب��رق ال��ه��وى ن��ار م��ن ال��ش��وِق ش��ع��اُع وغ��دا
ول��وع��ي ف��رُط ال��ت��ي��ِه ف��ي وأط��اح��ن��ي ح��ي��ل��ت��ي وض��اق��ت ال��دُّن��ي��ا ب��َي ظ��ل��ع��ْت
ف��ن��ي��ِع ُك��لَّ اإلق��الل ف��ي ويُ��ع��ي��ُد ال��ض��ن��ا إل��ى ال��ن��ف��وَس ي��ق��ت��اُد وال��ح��بُّ
ض��ل��وع��ي؟ ش��ع��َل أب��اَح ف��ك��ي��ف ُش��ُغ��ٌل، ل��ُه ب��ي ق��ل��بَ��ِك أنَّ ع��ل��ي��ٌم إن��ي
ف��ج��ي��ِع ب��ك��اء ب��اك��ي��ًة ي��ب��ق��ي��ِك ال��ه��وى ف��ي م��وت��َي أنَّ أع��ل��ُم وك��ذاك

الهوى تأثري

أض��ل��ع��ي ي��ت��ل��ُف ال��وج��ُد وراَح إالَّ ال��ب��رق��ِع خ��الل م��ن وج��ُه��َك الح م��ا
ال��م��دم��ِع غ��ي��ث ي��س��ي��ُل وع��اَد ك��ب��دي، أرع��دت الح��ْت ح��ي��ُث ث��غ��رَك وب��روُق
ت��خ��ش��ع��ي وذلِّ ض��ع��ف��ي ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ب��ص��دِّه ال��م��ح��بِّ ع��ل��ى ي��ج��وُر م��ن ي��ا
م��ش��نِّ��ِع ل��ق��ول أص��غ��ي ال ب��ال��ه��ج��ر م��ن��يَّ��ت��ي ل��ق��ي��ُت ل��و أن��ي ي��ك��ف��ي��ك
ت��ت��ق��ش��ِع ل��م ق��طُّ ش��وق��ي ف��غ��ي��وُم ه��ب��وب��ُه دام ج��ف��اك ري��ُح ك��ان إن
ت��ولُّ��ع��ي ص��دُق ف��ي��ِه ل��َك ي��ب��ْن ص��اٍف ط��وي��ت��ي م��ث��َل ف��ه��و ل��ج��ي��دَك ان��ظ��ْر
أَخ��ض��ِع واح��ك��ْم ش��ئ��َت م��ا ف��ت��ْه ي��ح��ل��و، ل��ي م��ن��ك ش��يءٍ ف��ك��لُّ ال��ح��ب��ي��ُب أن��َت
ب��م��ض��ج��ع��ي أَل��ذُّ وال ال��وص��اِل ط��ي��َب أح��رم��ت��ن��ي إذا ع��ي��ٌش ل��ي ط��اب م��ا
ت��ف��ج��ع��ي ارح��م��نَّ ف��ب��ال��ل��ِه تَ��ِل��َف��ْت، وال��ح��ش��ا روح��ي، ه��واك ب��ن��ار ذاب��ت
ي��س��م��ِع ل��م ب��غ��ف��ل��ٍة وه��و ظ��ب��ُي ي��ا ب��ال��ه��وى ع��ذاب��ي م��ن ل��ج��ف��ن��ك أش��ك��و
ِع ال��م��ت��ض��وِّ وخ��دَّك وال��ن��ف��ور ـ��ف��ك ع��ط��ـ ول��ي��ن وال��ف��ت��ور ط��رف��ك ف��ب��ح��ِق
ال��م��ت��وج��ِع وق��ل��ب��ي ال��س��ه��اِد، ذات وأع��ي��ن��ي ال��س��ق��ام، ذي ب��ج��س��م��ي رف��ًق��ا
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األرب��ِع اب��ن ي��د ف��ي ك��ط��ي��ٍر ق��ل��بً��ا ت��ج��ْد ص��دري ع��ل��ى ي��ًدا ظ��ل��وُم ي��ا َض��ْع
ك��ب��ل��ق��ِع ف��ع��دت ب��ص��ٌر وال ص��ب��ٌر وال َج��َل��ٌد وال ج��ل��ٌد ل��ي ي��ب��َق ل��م
م��وض��ِع م��ن ل��ل��س��وى ب��ق��ل��ب��ي ي��ت��رْك ول��م أع��ض��ائ��ي ُك��لَّ أش��غ��ل وه��واَك
األدم��ِع درَّ ال��م��ق��ت��وِل ع��ن أدَّت وأع��ي��ن��ي م��ق��ل��ت��اك ف��َؤادي ق��ت��ل��ْت
ال��ط��لَّ��ِع ال��ب��دوِر ع��ن ال��ع��ي��وَن ي��غ��ن��ي ف��إن��ُه ح��ب��ي��ُب ي��ا ح��س��ن��َك ت��خ��ِف ال
ي��رج��ِع ل��م م��ض��ى إذا ال��ج��م��اَل إن ع��زَُّه ف��اغ��ن��ْم ال��ح��س��ن زم��ان ه��ذا
ت��ودَّع��ي ال��م��ن��ام ط��ي��ب م��ن ع��ي��ن��يَّ ف��ي��ا ن��ق��ٍص ف��ي وال��ص��ب��ُر ال��ج��وى زاد
أع��ي ال ه��وٍل ك��لَّ ف��ي��ِه ص��ادف��ُت ف��ل��و م��اٍش ال��ه��وى ش��وط ع��ل��ى إن��ي
ال��م��ت��ق��طِّ��ِع ع��روض��ِه م��ث��ُل وح��ش��اَي ب��ال��ه��وى ش��ع��ٍر ب��ح��ار ي��خ��وُض ف��ك��ري
ف��اه��ج��ِع وإالَّ ت��ف��رْج، اص��ط��ب��ْر ق��ل��ُب ف��ي��ا ض��ي��ق ف��ي وع��دُت ال��ح��ب��ي��ُب بَ��ُع��َد

الجمال ظهور

س��ج��ع��ا ال��ص��ب��ا دوح ف��ي ال��ح��بِّ وب��ل��ب��ُل ط��ل��ع��ا ال��خ��ب��ا ب��رج م��ن ال��م��ح��اس��ن ب��دُر
ل��م��ع��ا ال��ح��م��ى ف��ي ال��م��ح��ي��ا ب��رَق ش��م��ُت م��ذ ه��م��ى ك��ال��س��ح��اب وج��ف��ن��ي ه��اَم، وال��ق��ل��ُب
ه��ج��ع��ا ق��د ك��ال��س��ل��وان وال��ص��ب��ُر ب��ال��ق��رِب ل��ي ي��س��م��ح ال��ح��بَّ ع��لَّ ال��ت��ص��بُّ��َر أرج��و
ن��ب��ع��ا م��ق��ل��ت��ي م��ن ال��ه��وى وم��اء تُ��ص��ل��ى ك��ب��دي ف��ي ال��ش��وِق ون��اُر أس��ل��و ه��ي��ه��اَت
رع��ى ال��غ��رام ق��ل��ب��ي وف��ي ال��ن��ج��وَم أرع��ى م��زدح��ٌم ك��األش��واق وال��ل��ي��ُل ب��تُّ ك��م
م��س��ت��م��ع��ا ال��ل��ي��ل غ��ي��َر ل��ص��وت��ي أن��ظ��ر ول��م ال��ث��ك��وِل ن��وَح ال��دُّج��ى ج��ن��َح أن��وُح
م��ت��ِض��ع��ا ص��رُت م��ق��ام��ي ارت��ف��اِع َم��َع ف��ب��ِه ال��ه��وى ع��رش ع��ل��ى ال��ف��ؤاُد ق��ام
دف��ع��ا م��ا ق��طُّ ل��ك��ن ال��ع��ش��َق ي��ج��اذُب ف��غ��دا ال��ط��ال ب��رق م��ن ال��ق��ل��ُب ت��ك��ه��رَب
ص��ُرع��ا ق��د وال��وج��ِد ب��ال��ج��وى م��ت��يَّ��م��ا ص��ل��ي ال��ن��ف��ار ذات ي��ا ال��ل��َه ن��اش��دتُ��ِك
س��ع��ى وال��ف��راُق إالَّ ل��ق��ي��اِك أص��ب��ُت وم��ا ي��ت��وُق ق��ل��ب��ي ك��م ج��م��ال��ِك إل��ى
ُوض��ع��ا ق��د األوع��ال ع��ل��ى درٍّا ع��ي��ن��اَي ورأَت ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ورى رع��اُع ح��ال��ت
م��م��ت��ن��ع��ا ال��ق��ص��َد ع��ل��م��ُت ل��م��ا ف��ص��ار ي��م��ك��ن��ن��ي ال��ه��ج��ر ب��ه��ذا ال��م��الُل ك��ان
ص��ن��ع��ا وال��ذي ال ال��س��وى؟ أه��وى أع��وُد ف��ه��ل ال��وداَد خ��ن��ِت إن س��ل��وتُ��ِك ه��ب��ي
وق��ع��ا ال��ه��وى ب��ح��ر ف��ي ك��ان إذا ي��درى ب��ذا ف��ذاك ق��ل��ب��ي ع��ن ف��َؤادِك س��ل��ي
م��رت��ج��ع��ا ال��س��ل��واِن ع��ِن وك��ن��ُت إالَّ م��خ��ي��ل��ت��ي ن��اج��ى م��ا ح��س��ن��ِك ت��م��ث��اُل
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َس��َم��َع��ا ي��رع��ن��ي ل��م ل��ك��نَّ��ُه ب��ال��ح��بِّ أل��ٍم م��ن ق��اس��ي��ُت م��ا ل��ق��ل��ب��ِك أش��ك��و
ُص��دع��ا! ب��ال��ج��وى ق��ل��ب��ي م��ث��َل ل��ي��ت��ُه ي��ا أش��َغ��ل��ُه ش��ك��واَي ع��ن ال��دَّلُّ ف��ربَّ��َم��ا
ق��ن��ع��ا؟ م��ن ت��ج��ف��ي��ن ف��ه��ل ، ال��م��ح��بِّ ف��ض��ُل وذا ال��ج��م��ي��ل ب��م��رآِك ق��ن��ع��ُت إن��ي
ق��ط��ع��ا — ح��س��رت��ي وا — ال��ن��وى وخ��طُّ إالَّ ل��ق��ا ح��ظ األش��واق دائ��رَة م��سَّ م��ا
ُف��ج��ع��ا ق��د ب��ال��ح��بِّ ف��تً��ى ب��أن��ي أدري أن ح��س��ب��ي م��ن��ِك ش��وًق��ا ل��َي ت��ظ��ه��ري ال
ط��ب��ع��ا ال��ه��وى ع��ن��واُن ل��ح��اظ��ِك ف��ي إذ ع��ب��ٌث ف��ذا ع��ن��ي ال��ه��وى ك��ت��م��ِت وإن
ُم��طَّ��ِل��ع��ا ال��م��ح��ب��وب ب��اط��ن ع��ل��ى ي��ك��ْن ف��ال ال��غ��رام أث��ق��ال ت��خ��ف��ي��ف ي��رُج م��ن
م��خ��ت��رع��ا ج��اء ل��ج��دي��ٍد م��ْن يُ��ج��ي��ُز ف��م��ن ب��ال��غ��رام ج��دي��ًدا اخ��ت��رع��ُت ف��ه��ا
رت��ع��ا ط��ال��م��ا ف��َؤادي ف��ي ح��بُّ��ه��ا م��ن وي��ا ال��دالل، ذاَت ي��ا ال��ق��ل��ِب، م��ن��ي��َة ي��ا
ج��م��ع��ا ق��د ال��ل��ط��ِف ل��ج��م��ي��ع ي��ك��ن ل��م ل��و م��ص��ط��ب��ري ال��ت��ي��ُه م��ن��ِك ب��دَّد ك��ان م��ا
خ��ض��ع��ا ل��ُه م��ث��ل��ي ب��ف��تً��ى اف��خ��ري ب��ل س��ًدى ال��ج��م��ي��ل ب��م��ح��يَّ��اِك ت��ف��خ��ري ال
��َج��َع��ا! ال��شُّ ب��ِه تُ��دم��ى وك��م ال��ج��ب��ان، س��وى يُ��َق��لَّ��ُدُه ال ول��ك��ن س��ي��ٌف وال��ح��س��ُن

الغرام غلبة

ي��ردُع ��ل وال��ت��ع��قُّ ي��ع��ش��ُق وال��ق��ل��ُب ي��م��ن��ُع وال��ت��دلُّ��ُل ي��م��ن��ُح ال��ح��س��ُن
ي��دف��ُع َم��ن وم��ال��ُه ال��ج��م��اِل ب��ق��وى ال��ع��ن��ا إل��ى ال��ق��ل��وَب ي��ج��ت��ذُب وال��ح��بُّ
يُ��ط��بَ��ُع ال ال��ه��وى ش��رف ع��ل��ى ق��ل��ٍب ف��ي خ��ي��َر ال ل��ي: ي��ق��وُل ال��ج��م��اِل وف��ُم
ي��ن��زُع ال ال��ذي ال��م��ج��د م��ن أش��ه��ى ف��وج��دت��ه��ا ال��ص��ب��ا ف��ي ال��ص��ب��اب��ة ذق��ُت
ي��ت��ولَّ��ُع ال ك��ان إن ع��م��رِه ف��ي ل��ذٍَّة ح��ق��ي��ق��َة ي��دري ال وال��م��رءُ
��ُع ي��ت��ف��جَّ ال��ه��وى ب��آالِم ق��ل��ب��ي غ��ادرت ق��د ب��غ��ادٍة ول��ع��ُت ول��ق��د
ُع ي��ت��ض��وَّ ال��ص��ب��ا ورُد َوج��ن��ات��ه��ا ف��م��ن ب��ه��ا ال��ف��َؤاُد ي��ن��ت��ع��ُش ح��س��ن��اء
ال��ُط��لَّ��ُع ال��ب��دوُر ل��ط��ل��ع��ت��ه��ا وع��ن��ت ب��أس��ره��ا ال��ج��م��ال ُدَوُل ل��ه��ا دان��ت
ُع ش��رَّ وس��م��ٌر م��ج��رَّدٌة ب��ي��ٌض ال��ه��وى وف��ي ُق��ِت��ل��ُت ورن��ت ان��ث��ن��ت ف��إذا
��ُع! وت��خ��شُّ ت��ذلُّ��ٌل ل��دي��ِك ل��ي ك��م ال��ن��ه��ى م��ل��ك ال��ذي ال��ح��س��ن ربَّ��ة ي��ا
ي��ه��م��ُع؟ ك��ال��س��ح��اب��ة دم��ع��ي وإالَم ال��ج��وى ي��ُد ب��ال��ف��َؤاِد ت��ف��ت��ُك ح��ت��اَم
تُ��ص��دُع ال ال��دُّم��ى خ��ي��َر ي��ا ب��س��واٍك وم��ه��ج��ت��ي ي��م��ي��ُل، ال ل��غ��ي��رك ق��ل��ب��ي
وت��ص��نُّ��ُع ��ٌل ت��ج��مُّ س��واِك وع��ل��ى خ��ال��ٍق ص��ن��ع��ُة ع��ل��ي��ك ال��ج��م��ال إنَّ
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ال��يُ��نَّ��ُع ال��غ��ص��وُن ب��م��ي��ل��ت��ه��ا ه��ام��ت وق��د ب��ه��ا ال��دالُل ق��ام ق��ام��ٌة ل��ِك
م��وق��ُع ب��ق��ل��ب��ي ل��ه��ا وك��ان إالَّ رن��ت ف��م��ا ال��س��ي��وُف ُه��نَّ ول��واح��ٌظ
ال��م��ف��ج��ُع ال��غ��راُم ي��ق��تُ��لُ��ُه ك��اد ق��د ب��م��غ��رٍم ال��دالِل ذاَت أي��ا رف��ًق��ا
ي��س��م��ُع ال ل��م��ن ال��ش��ك��وى خ��ي��ب��ة ي��ا ال��ج��ف��ا م��ن ل��ق��ي��ُت م��ا ل��ق��دِّك أش��ك��و
أط��وُع ب��ن��ان��ِك م��ن ه��و ف��تً��ى ت��ج��دي ف��آم��ري ال��زم��ان أخ��َض��َع��ن��ي ل��ه��واِك
ط��يِّ��ُع ع��ص��يٌّ ف��أن��ا ال��ه��وى، ط��ع��ُت ألن��ن��ي ال��ع��اذل��ي��ن ع��ص��ي��ُت ول��ق��د
األض��ل��ُع ح��م��ت��ُه ف��ل��ق��د ب��م��الم��ِه ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ع��ذوُل ي��س��ط��و أن ه��ي��ه��اَت
أص��ن��ُع؟ ف��م��اذا روح��ي، ب��ِه غ��رق��ت وق��د ل��ُه ق��راَر ال ب��ح��ٌر وال��ع��ش��ُق
إص��ب��ُع ع��ي��ٍن ك��لِّ ق��ب��ال��َة ع��ن��دي وإنَّ��م��ا ال��راق��ب��ي��ن ع��ي��وُن ك��ث��رت
أرج��ُع ع��ن��ُه ه��ي��ه��ات ال��م��ن��ى، ن��ي��ل ط��ال��بً��ا ال��م��ح��بَّ��ة ُس��بُ��ل ف��ي س��رُت ق��د
أدم��ُع؟ ��ت وس��حَّ ج��ل��ٌد وه��ى ق��د ب��ِك ك��م ت��دري��ن ه��ل األع��ط��اف، أَرخ��ي��م��َة
ُم��ول��ُع! ال��م��ت��يَّ��ُم رق��ت��ه��ا ب��ش��م��ول ال��ت��ي ش��م��ائ��ل��ك أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
ويُ��رف��ُع ب��ال��غ��رام يُ��خ��ف��ُض وال��ص��بُّ خ��ف��ض��ت��ِه وأن��ِت ق��ل��ب��ي ال��ه��وى رف��ع
م��وض��ُع ل��غ��ي��رِك ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ي��س إذ ال��وف��ا ف��ه��و ال��ج��ف��ا م��ن ف��ع��ل��ِت م��ه��م��ا
ي��رم��ُع وغ��ي��ُرِك ج��وه��رٌة ع��ي��ن��يَّ ف��ي ف��أن��ِت س��واِك أه��وى ال وال��ل��ه
ال��م��س��م��ُع وط��اَب ب��ه��ا ال��زم��اُن ط��رَب ق��ص��ائ��ًدا ن��ش��دُت ق��د ب��ح��بِّ��ِك ف��ل��ك��م
ي��ش��ف��ُع ال��ق��س��اوة ذي ق��ل��ب��ِك ع��ن��د ب��ي خ��ل��ت��ُه ح��ت��ى رقَّ ق��د م��ع��ط��ٌف ل��ِك
ال��ل��وذُع وه��و وُج��نَّ ف��ت��اَه ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ش��وق زن��اَد أورى وت��دلُّ��ٌل
ي��ل��م��ُع وج��ه��ِك ف��وَق ال��م��ح��اس��ِن ن��وُر ف��ط��ال��ًم��ا غ��زاُل ي��ا ال��غ��زال��َة ف��ق��ِت
ت��ط��ب��ُع ق��ل��ب��ي س��ت��ار ف��ف��وَق ب��ص��ري، إل��ى ن��ق��ل��ت ق��د ب��ض��ي��اِك ص��ورٌة ل��ِك
ي��ل��ع��ل��ُع ال��غ��رام رع��ُد غ��دا ك��ب��دي وف��ي إالَّ ب��دت م��ا ح��س��ن��ِك ف��ب��روق
ب��رق��ُع يُ��وَض��ُع ع��ل��ي��ِه ل��ي��س ف��ال��ب��دُر ب��ب��رق��ٍع ال��ج��م��ي��ل ال��وج��ه ت��ح��ج��ب��ي ال
ت��ش��ب��ُع ل��ي��س��ت م��رآِك ف��ِم��ن ع��ي��ن��ي ال��ب��ه��ا ذي ب��وج��ه��ِك س��ك��ن��ت ل��و ف��أَودُّ
أت��م��ت��ُع ال��ل��ق��ا ب��ل��ذَّاِت ف��م��ت��ى ت��ش��وًُّق��ا ذاب وال��ق��ل��ُب ال��ج��ف��ا ط��ال
ب��ل��ق��ُع ه��َي م��ق��ل��ت��ي ل��ك��ن ب��ال��ش��وق، م��أه��ول��ًة م��ه��ج��ت��ي ب��ب��ع��دِك أض��ح��ت
��ُع ويُ��َج��مِّ ت��ارًة يُ��َف��رُِّق ده��ٌر ش��م��ل��ن��ا ف��رَّق ح��ي��ن ع��م��ري ف��ك��ره��ُت
يُ��م��ن��ُع وص��ل��ِك ط��ي��ُب ع��ن��ي ك��ان إن ب��دره��ٍم ال��ح��ي��اة ط��ي��ب أش��ت��ري ال
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أق��ن��ُع م��ن��ام��ي ف��ي ب��ط��ي��ف��ك ف��أن��ا ل��ي ال��ن��وم ردِّي ال��وص��َل م��ن��ع��ِت ف��إذا
م��ض��ج��ُع ل��ي ي��ط��ْب ل��م خ��ي��الُ��ك ل��وال ي��زورن��ي ال��خ��ي��اَل ع��لَّ ال��ك��رى أرج��و
يُ��ص��دُع ل��ل��ج��ب��ال م��ا ال��ج��وى أل��م م��ن ل��ش��م��ِت ال��ف��َؤاِد ع��ل��ى اطَّ��ل��ع��ِت ف��ل��و
ت��رت��ُع ح��س��ن��ك روض ف��ي ون��واظ��ٍر م��ع��ذٍَّب ه��واِك ف��ي ل��ق��ل��ٍب رع��يً��ا
ت��ت��ق��ط��ُع ح��ش��اش��ت��ي ت��رك��ِت م��ن ي��ا ال��ه��وى س��ن��ن ف��ي ال��ت��ع��ذي��َب أس��ت��ع��ذُب
��ُع؟ ي��ت��وجَّ ه��ائ��ًم��ا ب��ح��بِّ��ِك ق��ل��بً��ا ل��ي ف��إنَّ ل��ق��اِك إل��ى ال��س��ب��ي��ُل ك��ي��ف
ُم��ف��رُع! أخ��ض��ر ال��غ��ي��ر وع��ن��د أب��ًدا ي��اب��ٌس ع��ن��دي رض��اِك ل��غ��ص��ن ع��ج��بً��ا
ي��ن��ف��ُع ال ت��ك��ل��ًف��ا ال��وداُد ك��ان وإن ل��ي ال��ت��ك��ل��ف ف��ي ا ودٍّ أب��دي��ِت
ي��ي��ن��ُع ب��ع��ض ع��ن��د ل��ك��ن ك��ال��م��اِل، غ��رُس��ُه ب��ع��ٍض ع��ن��د ي��م��ح��ُل وال��ح��بُّ
وي��ن��ب��ُع ي��ف��ي��ُض ج��ه��ٍة وم��ن ج��ه��ٍة، م��ن ي��غ��ي��ُض ف��ه��و ال��م��اءِ م��ث��ُل وال��م��اُل

وقال:

ذري��ع��ا ف��ت��ك��َن وب��ي ال��س��ي��وُف ُه��نَّ ص��ري��ع��ا غ��دوُت م��ا ع��ي��ونُ��ك ل��وال
وض��ل��وع��ا أك��ب��ًدا إالَّ ي��ض��رب��َن وال ب��ي��ًض��ا س��واُده��ا ي��س��لُّ ُم��ق��ٌل
وخ��ض��وع��ا ل��ه��ا ذالٍّ ع��ن��ا ق��ل��ٍب ع��ل��ى م��ض��اربُ��ه��ا ج��ارت ك��م وي��الُه
دم��وع��ا واس��ت��ن��زف��ت��ُه دم��ي س��ف��ك��ت أع��ي��نً��ا ��ي ك��فِّ ال��خ��ش��ِف أم أخ��َت ي��ا
وم��ط��ي��ع��ا س��ام��ًع��ا ألم��رِك ي��ب��رح ل��م ال��ح��بِّ ف��ي ب��م��ت��يَّ��ٍم ��ق��ي وت��رفَّ
رت��وع��ا ح��ش��اَي ف��ي إال ت��ْرَض ل��م ال��ت��ي األن��س ظ��ب��ي��َة ي��ا وت��ل��ف��ت��ي
ول��وع��ا وع��ان��ق��ت��ُه إل��ي��ِه َف��َص��بَ��ْت ال��ُح��ل��ى رون��ق��ُه ف��اق ج��ي��ٌد ل��ل��ِه
رك��وع��ا ل��ه��نَّ ج��ث��ا األراِك غ��ص��ن ل��دى خ��ط��رت إذا ه��يْ��ٌف وم��ع��اط��ٌف
س��ري��ع��ا وم��اَل ف��ح��س��ا ب��ش��م��ول��ه��ا ال��ح��ش��ا خ��ل��و ع��ل��ى ط��اف��ت وش��م��ائ��ٌل
وق��ي��ع��ا ب��أس��ره��نَّ ف��ع��اَد ق��ل��ب��ي ع��ل��ى س��الس��لُ��ه��ا وق��ع��ت وغ��دائ��ٌر
س��ط��وع��ا ي��ك��فُّ ال ش��ب��اٍب ب��ض��ح��ى ظ��الل��ه��ا ت��ح��ت ال��ل��ط��ِف ن��س��ي��ُم ت��س��ري
خ��ش��وع��ا س��ن��اُه ل��دى خ��رَّ ُع��ل��ي��اُه ف��ي ل��ل��ب��در ب��دا إن ج��م��اٌل ه��ذا
ط��ل��وع��ا ت��ودُّ ال وع��ادت خ��ج��ل��ت ط��ل��وع��ُه ال��س��م��اءِ ش��م��ُس رأَت وإذا
م��ص��روع��ا؟ ب��ِه أغ��دو م��ت��ى وإل��ى ال��ه��وى ي��ت��ل��ف��ن��ي ح��ت��اَم ل��ل��ه��وى ي��ا
ت��ق��ط��ي��ع��ا ب��ال��ج��ف��ا ق��ل��ب��ي ق��طَّ��ع��ِت ف��ق��د رف��ًق��ا ال��ج��ف��ا ذاَت ي��ا وألَن��ِت
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م��ف��ج��وع��ا ب��اك��يً��ا ف��أم��س��ى ظ��ل��ًم��ا، رق��ادُه ق��ت��ل��ِت ص��بَّ��ا ت��ق��ت��ل��ي ال
م��ط��ب��وع��ا ال��وف��ا ط��ب��ع ع��ل��ى م��ث��ل��ي ي��ع��ت��ن��ي ب��ح��بِّ��ِك َم��ن ب��ع��دي أَت��ري��َن
ب��دي��ع��ا ال��ج��م��اِل س��رب��اَل وك��س��اِك غ��ادٍة أك��م��ل س��وَّاِك وال��ذي ال

جرت: لحادثٍة «الالذقية» يف صالح» «إلياس الخواجا إىل وقال

وق��ع��ا ال��س��ن��ا ل��ج��ة ف��ي وال��ن��ج��م ط��ل��ع��ا ال��دُّج��ى ذروة م��ن ال��ب��دُر
خ��ل��ع��ا ق��د ال��ظ��الم ث��وَب واألف��ُق ل��ب��س��ت ق��د ال��ض��ي��اءِ بُ��ْرَد واألرض
ق��َط��ع��ا ب��درِه وج��ِه ع��ل��ى ي��ل��ق��ي وغ��دا س��ح��ب��ُه ال��ل��ي��ُل ف��ق��طَّ��ع
ف��زع��ا الن��ق��الع��ه��ا ف��إن��ُه ظ��ل��م��ت��ِه ق��الَع ي��ح��ام��ي ح��ت��ى
ف��س��ع��ى ح��ق��ِه س��ل��َب ي��ح��ت��م��ل ل��م واع��ج��ب��ي! ال��ب��ه��ي��ُم ح��ت��ى ف��ال��ك��لُّ
ط��م��ع��ا خ��ال��ق��ي إِنْ��ع��ام ب��س��ل��ب رج��ٍل ع��ن أص��م��ت��نَّ ف��ال ن��ع��م
ه��ل��ع��ا م��ا ال��دن��يِّ غ��ي��ُر وال��ل��ِه ه��ل��ٍع ف��ي ي��روُح ل��م��ث��ل��ي ح��اش��ا
م��ن��دف��ع��ا ف��ف��رَّ األع��ادي ل��ُه ب��رزت ل��ب��اس��ٍل خ��ي��ٌر وال��م��وُت
ي��ض��ع��ا أن ورام ف��ي��ه��ا، ف��ه��اَم غ��ان��ي��ت��ي ج��م��اَل ح��س��ودي رأى
ن��ف��ع��ا ول��ي أوط��ارُه أض��رَّ وب��ذا ب��ي��ن��ن��ا ال��س��ع��َي ف��أك��ث��َر
وال��وج��ع��ا ال��س��ك��وَت ي��رع��ى ف��راَح ه��ًوى ب��ك��لِّ ال��ه��وى ��ى ف��وشَّ ��ى وشَّ
م��ن��ق��ط��ع��ا ال��ه��اوي��اِت ف��ي ف��غ��ار ف��اتَّ��ص��ل��ت ال��ج��ب��ال رجَّ ك��ال��رع��ِد
رك��ع��ا ث��غ��ره��ا اف��ت��رَّ ُم��ذ ب��رٍق س��وى ع��ذوُل ي��ا ال��ج��وِّ ف��ي ال��رع��ُد م��ا
َس��َم��َع��ا؟ ع��واذل��ي وأرع��ى ي��وًم��ا م��ب��س��م��ه��ا أع��ش��ق��نَّ ال ف��ك��ي��ف
وم��ق��ت��ن��ع��ا ع��اذًرا وك��ْن ت��ع��ذْل ف��ال ق��طُّ أص��ب��َت م��ا ع��اذل��ي، ي��ا
ص��ن��ع��ا م��ا غ��ي��ُر ال��ش��رِّ ل��ص��ان��ِع وم��ا ب��ال��ف��س��اد م��س��ع��اَك أت��ع��ب��َت
ه��ج��ع��ا ول��و ال��ورى ع��دوَّ أض��ح��ى ع��ادت��ُه ال��ف��س��اَد أع��اَد وم��ن
وق��ع��ا ب��غ��ى وإن ت��س��ام��ى، رع��ى ف��إذا ي��ل��ق��ه ال��م��رءُ ي��ف��ع��ِل م��ا
ووع��ى ص��ح��ا ك��ي��ف��م��ا ون��ه��ض��ٍة ف��تً��ى ل��ك��لِّ وق��ع��ٍة م��ن ب��دَّ ال
رج��ع��ا م��ن ف��ال��ح��زوم س��ي��رِه، ف��ي غ��وى ال��ظ��الم م��س��ل��ِك ف��ي س��ار م��ن
ق��ط��ع��ا م��ن وال��س��ع��ي��ُد ال��ش��ق��ا، أُْس��ُد ك��ام��ن��ٌة ال��ح��ي��اِة ط��ري��ِق ع��ل��ى
ُص��دع��ا! ب��ه��م ف��ك��م ده��ٌر، ل��ل��ده��ِر وُه��م ده��َرُه��م ي��ش��ك��وَن وال��ن��اُس
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ُط��ب��َع��ا اش��ت��ف��ى ط��ب��ع��ُه ال��ف��ت��ى ش��ك��ا ف��إذا ط��ب��اع��ه��م إالَّ ال��ده��ُر م��ا
وال��ق��ل��ع��ا ال��ح��ص��وَن ي��ه��دم��وَن ه��م ب��ي��ن��ُه��ُم ال��ح��روَب يُ��ض��رم��وَن ه��م
ش��رع��ا م��ا اإلل��ُه م��ا ل��ب��ع��ض��ه��م ش��رع��وا وه��م ال��دم��ا ي��س��ف��ك��وَن ه��م
خ��ض��ع��ا ك��ال��ج��دا ل��ل��ج��زءِ وال��ك��لُّ ف��ان��ت��ث��روا ال��ن��ظ��اِم ق��ض��اءَ ع��ص��وا
وان��ردع��ا ُردَّ ال��ن��اس ف��ي ال��ح��ك��ُم ذا ف��ِل��ْم أج��لُّ ج��زئ��ِه م��ن وال��ك��لُّ
م��ن��ص��رع��ا ب��اَت ال��خ��وِف م��ن ك��لٌّ ل��ذا ذاك ع��دوَّ ذا غ��دا ح��ت��ى
ج��زع��ا ان��ث��ن��وا ح��م��ل��ت��ي رأَوا وإذ ه��ج��م��وا ق��د ال��ع��داُة ع��ل��يَّ وه��ا
اطَّ��ل��ع��ا ال��الذق��ي��ِة وص��ال��ُح ح��ل��ٍب ف��ي ي��ف��س��دوَن واس��ت��رج��ع��وا
ق��ط��ع��ا م��ه��نَّ��ٌد رأَي��ي وح��س��َب ق��ل��ٌم رأَي��ِه َح��ْس��َب م��ا ف��س��لَّ
ال��ج��م��ع��ا َق ف��ف��رَّ األع��ادي ج��م��ع ع��ل��ى ال��ش��ج��اع ك��ال��ب��اس��ِل وغ��ار
بُ��َدع��ا ب��ي��ن��ه��م ال��ل��وُم غ��دا ح��ت��ى ص��اح��ب��ُه ي��ل��وُم ك��لٌّ وراَح
ل��م��ع��ا رف��ع��ٍة إك��ل��ي��َل أع��دَّ ل��ُه ال��زم��اُن ال��ذي األدي��ُب ه��ذا
ان��ت��ف��ع��ا! وم��ا س��ع��ى ق��د ف��تً��ى وك��م م��ن��ت��ف��ع��ا ال��م��راَد ف��ن��ال س��ع��ى
ط��م��ع��ا ب��ه��ا ل��م��ن ال أرب��اب��ه��ا س��وى ت��ج��يءُ ال ال��ل��ِه ون��ع��م��ُة
ال��ُدُرع��ا ي��خ��رق راَح وص��ارٌم َع��ُض��ٌد إذن ل��ي أن��ت ص��اح��ب��ي ي��ا
ورع��ى وع��ى م��ن ك��لَّ ون��اص��ًرا وط��غ��ى ب��غ��ى م��ن ك��لَّ ن��اح��ًرا ك��ْن
ال��َض��بُ��ع��ا ي��خ��ت��ش��ي ال��ل��ي��َث ت��رى ح��ت��ى ن��ك��ٍد أخ��ا ت��خ��ت��ش��ي ال ف��أن��َت
وُم��ْرتَ��بَ��ع��ا ح��ًم��ى ه��ج��ري أي��اَم ذُم��م��ي ع��ن ح��م��ي��َت إذ أل��ب��س��ت��ن��ي
ُوض��ع��ا ب��ال��وف��ا ال��ع��وَث أب��ى رأٍَس ف��ع��ل��ى ال��ب��ل��ى، أب��ى ام��ت��ن��ان ت��اَج
ط��ل��ع��ا وًف��ا ذو غ��اب إذا خ��لٍّ م��ن ع��دم��تُ��ك ال ال��ح��قُّ األخ أن��ت
ال��ورع��ا ت��ديَّ��ن��وا ق��وٍم ب��ي��ن م��ا م��ن��ت��ص��ًرا ال��ع��دوُّ ك��ان ل��والَك
ُوَدع��ا ه��م ال��ودي��ِع وك��ال��ح��م��ام ُح��ك��م��ا غ��دوا ك��ح��يَّ��ات��ه��م ق��وٌم
اخ��ت��رع��ا ل��ن��ق��م��ت��ي م��ه��م��ا أض��جُّ وال ال��خ��ط��وِب ذا ال��ده��َر أش��ت��ك��ي
ظ��ل��ع��ا م��ا ح��ثَّ ض��جَّ ف��م��ن ح��اٍد، ل��ُه وال��ج��م��ي��ع ك��ال��ظ��ع��ِن، ف��ال��ده��ُر
ش��رع��ا ب��ذا م��ن ال��غ��ب��ِن س��وى ي��رى وال ي��ل��ي��َن أن وه��ي��ه��اَت ق��اٍس
ُش��َف��َع��ا وال رًج��ا ال يُ��ث��ن��ِه ل��م ع��ادت��ُه ال��ق��س��اءَ أص��ار وم��ن
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الود ثمرة

م��ن��ص��دع ص��دِك وب��ط��وِل م��ن��ص��رع ب��ح��ب��ِك ص��بٌّ
م��ت��ض��ع ب��ق��ل��ٍب رف��ًق��ا ع��ل��ت ق��د ح��س��ٍن ش��م��س ي��ا
ب��م��رت��ج��ع ف��ل��س��ت ع��ن��ي ال��ق��ل��ى ي��د أرج��ع��ت��ِك إن
م��ن��ف��ج��ع ل��ص��بٍّ وارث��ي ب��ال��ل��ق��ا ال��م��ت��ي��َم داوي
ه��م��ع دم��ٌع ول��ي وص��ب��ت، ال��ت��ظ��ت ال��ح��ب ع��ل��ى ك��ب��دي
م��رت��ف��ع ن��ج��ٌم الح م��ا ال��دَُّج��ى ف��ي ل��وج��ه��ِك أص��ب��و
ص��رع «ه��اروٍت» ب��ف��ؤاد س��رى ل��و س��ح��ٌر ع��ي��ن��اِك
ف��ط��ع ح��ال ال��ح��ب��ي��ب ع��ط��ُف ال��ه��وى ت��ع��َص ال ق��ل��ب ي��ا
ت��س��ت��م��ع ال ه��ذى وإذا ل��ح��ا ول��و ال��ع��ذول واع��ِص
ال��م��ق��ت��ن��ع! ون��ع��م دلَّ��ت، رب��ي��ب��ٍة ب��وص��ل واق��ن��ع
ال��م��ن��ت��ج��ع ال��ف��ؤاد ق��اَت ال��ص��ب��ا ع��ط��ر ف��دالل��ه��ا
ول��ع ق��ل��ٌب ب��ال��ه��وى ل��ي ال��ذي ال��ص��ب ه��و وأن��ا
ُردع أو ص��اٍد ُردَّ ه��ل ال��ل��م��ا ل��س��ل��س��اِل ص��اٍد
أش��ع ل��م خ��لٍّ ف��ب��غ��ي��ر ق��ص��ي��دًة أش��ع��ُت وإذا
ي��ب��ع ل��م ي��وًم��ا ل��ل��ودِّ ال��ذي ب��رن��وط��ي ك��ح��ب��ي��ب
م��ت��س��ع ال��ت��ع��ق��ل ف��ي��ِه ال��ث��ن��ا الَق ل��ُه خ��لٌّ
م��ط��ل��ع ال��دراي��ة ب��ادي وف��يُّ��ُه ال��ف��ؤاِد َخ��ِل��ُص
م��ش��ت��رع ل��ل��م��ودِة ه��و ك��أن��ُه ال��وداَد ي��رع��ى
م��ج��ت��م��ع ف��ي��ِه وال��ع��ل��م ال��نُ��ه��ى ع��ال��ي ال��ذك��ا، س��ام��ي
ال��م��خ��ت��رع م��دح ح��س��َن ي��ا م��دي��ح��ُه اخ��ت��رع��ت ول��ذا
ُش��ف��ع ِوت��ٌر َم��ا ب��ال��ن��ف��س ال��وف��ا راع��ي ي��ا أف��دي��ك
وذع ه��ذا ف��دع ـ��ُف��ض��ل��ى؟ ال��ـ ن��ف��س��ك ت��ك��ت��ُم ح��ت��اَم
م��ن��ق��ش��ع؟ ع��ن��َه��ا وال��غ��ي��م ال��ض��ح��ى ش��م��ُس ت��خ��ت��ف��ي ه��ل
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وقال:

ب��ص��اِغ ل��س��ُت ال��ع��ذل ل��ربِّ ف��أن��ا الغ��ي ب��ي ت��ك��ن ال وش��أن��َك دع��ن��ي
ت��ن��اغ��ي؟ ال��غ��راِم أل��ح��اِن ب��ج��م��ي��ع وج��وارح��ي ال��ه��وى ع��ن ال��س��ل��وُّ ك��ي��ف
ال��ب��اغ��ي؟ ي��خ��ي��ُب وك��م ال��م��ح��اِل، ط��ل��ب ف��ي أن��َت ق��ل��ب��َي س��ل��واَن ب��غ��ى م��ن ي��ا
ال��ط��اغ��ي ال��م��الم ع��وَض ل��ع��ذرت��ن��ي ال��دُّم��ى م��ن أح��بُّ م��ن ت��ع��ل��ُم ك��ن��َت ل��و
م��ص��اِغ! ب��ل��ط��ف َف��اْك��ِرْم ال��س��ن��ا، ط��وَق ل��ج��ي��ده��ا ال��ج��م��اُل ص��اغ ق��د غ��ي��داءُ
ص��ب��اِغ ب��خ��ي��ر ن��ح��وي أق��ب��ل��ت إذ خ��دوَده��ا ال��ح��ي��اءُ ص��ب��غ وغ��زال��ٌة
ب��دم��اغ��ي ل��ه��ي��ب��ُه ال��ف��راُق ض��رَم أن ب��ع��َد ال��ت��ق��ي��ن��ا ُم��ذُ ف��رح��ت��اُه! وا
واألص��داِغ ال��ث��غ��ر ف��ي إي��داَع��ُه م��ح��اوًال ال��م��ع��ص��م��ي��ِن ل��ث��َم وأط��ل��ت
األرس��اِغ ف��ي ال��درُّ وي��ح��ل��و ُدَرًرا، ع��ب��رت��ي م��ن أرس��اُغ��ه��ا ج��ن��ت ح��ت��ى
ب��الِغ غ��ي��ُر ع��ل��ي��ِه ول��ي��َس ع��ن��ي ال��ه��وى ي��ب��لِّ��غ��ه��ا ك��ي دم��ع��َي أرس��ل��ُت

وقال:

وبَ��َغ��ْت ق��ت��ل��ت��ي ت��م��نَّ��ْت إن ب��غ��ت ف��م��ا ن��ب��غ��ْت ق��د ال��س��ح��ر ب��ع��ل��م ع��ي��ٌن ل��ل��ِه
بَ��َزغ��ت ش��م��س��ُه م��ن��ه��ا ال��ص��بِّ م��ه��ج��ة ف��ي خ��ط��رت ق��د ال��ب��اِن غ��ص��ن م��ث��َل وق��ام��ٌة
ص��غ��ت إل��يَّ ي��وًم��ا أََره��ا ول��م أش��ك��و َرَح��م��ْت وم��ا ج��ارت غ��ادًة ب��ه��ا، ل��ي م��ن
ط��غ��ت ل��ل��ن��اظ��ري��ن ب��اه��رٍة وك��لُّ ب��رق��ع��ه��ا ت��ح��َت ح��س��ٍن، ك��لُّ رب��ي��ب��ٌة
ُص��ب��غ��ت دم��ي م��ن َوَج��ن��اٍت ب��رق��ع��ت م��ا ب��م��ق��ل��ت��ه��ا ق��ل��ب��ي ق��ت��ل��ت ت��ُك��ْن ل��م ل��و



الحسناء مرآة

ب��غ��ت ال��ح��ب��ي��ِب أم��َر َع��َص��ْت ن��ف��ٍس وك��لُّ َرض��يَ��ْت ب��م��ا راٍض ف��أن��ا َج��نَ��ْت م��ه��م��ا
ب��ل��غ��ت ق��د ال��خ��در ذاك ش��م��س إل��ى ك��ان��ت ل��م��ا ال��غ��راِم ف��ي ن��ف��س��ي ت��ذلُّ��ُل ل��وال
ل��غ��ت وه��َي ب��رِّي��ُت ول��ك��ن��ن��ي آل��ت وق��د س��ل��وُت ال ص��دق ح��ل��ف��َة آل��ي��ُت
ط��غ��ت ك��ال��ب��ح��ار دم��وٌع والط��ف��ت��ه��ا ل��ط��ف��ت م��ا ق��طُّ ن��اًرا ف��َؤادَي أص��ل��ت
ورغ��ت زف��رت��ي م��ن أزب��دت دٍم إل��ى ح��ول��ه��ا ال��ط��رِف س��ح��ُر ال��دم��ِع أب��ح��ُر ذي
ف��رغ��ت م��ا ال��غ��ن��ج ن��ب��ال م��ن ك��ن��ان��ٌة ل��ه��ا وال��ج��ف��وُن رم��ت��ن��ي، ع��ي��ونً��ا أف��دي
ص��غ��ت ال��ن��ج��وم ح��ي��ث وال��ح��ل��ى ال��ط��ل��ى ب��ي��ن أن��ش��ُدُه رح��ُت ف��َؤادي أض��ع��َن ��ا ل��مَّ
رب��غ��ت ج��نَّ��ٍة ف��ي ح��دٌق ال��ج��وى ن��ار ع��ل��ى ق��ل��ب��ت��ُه ل��ق��ل��ٍب م��ن ل��ل��ه��وى! ي��ا
ن��غ��ت ل��ل��ق��ل��وِب ع��ن��ه��ا ال��ن��ار وأل��س��ُن َس��َق��ٌر ل��ل��ح��ش��ى م��ن��ه��ا ال��ح��س��ن ج��نَّ��ُة ذي
س��ب��غ��ت! ن��ع��م��ٌة أول��دت��ه��ا ون��ق��م��ٍة دم��غ��ت ن��ق��م��ٌة أن��ت��ج��ت��ه��ا ن��ع��م��ٍة ك��م
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وقال:

ي��ص��رف��ُه ل��ي��س ع��ن��ي ال��ه��ج��ر وع��ام��ُل ت��ع��ط��ُف��ُه ال��ص��دغ َواُو ل��وص��ل��ك ش��وٌق
م��وق��ُف��ُه األش��ج��ان م��وض��ع ف��ي وال��ق��ل��ُب م��ن��ص��ل��ٌت ال��ل��ح��ِظ وس��ي��ُف اح��ت��ي��ال��ي ف��م��ا
أذرُف��ُه ك��ن��ُت دم��وٍع ب��ح��َر أُْع��ط��ي��ُت ف��ل��و ال��ع��ي��وُن ص��ب��ري ق��ت��ل��ت ق��د وي��الُه
ت��ت��ل��ُف��ُه ال��ص��دِّ ب��ن��ار أن��َت ح��ت��اَم ون��م��ا ه��وى ق��د ه��واُه ب��ق��ل��ب��ي م��ن ي��ا
وي��ع��رُف��ُه ش��وق��ي ي��رى ال��ح��ب��ي��َب ل��ي��ت ب��ي ق ال��ت��ش��وُّ أي��دي ف��ت��ك��ت إذ ن��ادي��ُت
أق��ط��ُف��ُه ال��ف��ك��ر ب��أي��دي أك��اُد ورًدا م��ق��ٌل ن��اظ��ري ع��ن ح��م��ت ق��د ط��ال��م��ا ي��ا
تُ��ل��طِّ��ُف��ُه ال ول��ك��ن دم��وع��ي وذي ب��ِه ال��غ��رام ج��م��ُر وذا ف��ؤادي، ه��ذا
ي��خ��ف��ُف��ُه ال ول��ك��ن اص��ط��ب��اري وذا أث��ق��ل��ُه ال��وج��ُد وه��ذا ق��ل��ب��ي، وذاك
ي��ش��رِّف��ُه وج��ٍه ع��ل��ى ن��ق��ابً��ا تُ��ل��ق��ي إذ ف��َؤادي ي��ل��ق��ى م��ا ت��ع��ل��ُم ك��ن��َت ل��و
ت��رش��ُف��ُه ال��س��ت��ر ش��َف��اَه ت��رك��َت وال ح��ج��بً��ا ال��ض��ح��ى ث��غ��ر ع��ل��ى ج��ع��ل��َت ل��م��ا
وي��ك��ش��ُف��ُه ق��ل��ب��ي ف��ي ي��ن��ف��ذُ ض��ي��اَك ع��س��ى ال��ل��ث��ام ف��ارِخ غ��ام��ٌض، ال��ه��وى س��رُّ
ي��خ��ط��ُف��ُه ال��ح��س��ن ب��ب��رق وك��اد إالَّ ب��ص��ري ل��دى ال��ب��ش��رى ذو وج��ه��ك الح م��ا
م��ع��نِّ��ف��ُه! ف��وًزا يَ��نَ��ْل ل��م م��غ��رٍم م��ن وك��م ال��ع��ذوُل، ج��دَّ ق��د وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
ت��س��ع��ُف��ُه ال��ه��ذِر ف��ل��ت��اِت تَ��دَْع وال ق��م��ري أي��ا ل��ل��واش��ي س��م��ع��ك ت��رَع ال
ي��ن��ص��ُف��ُه ال��ده��َر أن ظ��نَّ ب��ن��ع��م��ٍة ج��ادل��ُه ال��ده��ُر م��ا إذا ال��ج��ه��وَل إن
ت��أن��ف��ُه ال��ن��اَس أن ي��ع��ل��ُم ل��ي��س إذ َع��َج��بً��ا! أنْ��َف��ُه ويُ��ع��ل��ي ُع��ْج��بً��ا، ي��ت��ي��ُه
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وقال:

ت��ت��ع��طَّ��ُف؟ ال ع��ل��يَّ أن��َت وإالَم يُ��َس��وَُّف ب��ال��وص��اِل وع��ُدَك ح��ت��اَم
ي��ت��ل��ُف أوش��ك ال��ص��ب��ر ف��ج��ي��ُش رف��ًق��ا؛ ال��ج��ف��ا ح��رَب ال��ح��ش��ا ع��ل��ى أث��ار م��ن ي��ا
ت��ن��ص��ُف ع��ه��دت��ُك ق��د أج��ب��ن��ي؛ ذن��ٍب؟ ب��ال ق��ت��ل��ي ال��ه��وى ش��رع ف��ي أي��ح��لُّ
م��خ��وُِّف ث��ن��اُه وم��ا ال��ج��م��اِل ِع��َدَد ل��ق��ت��ل��ت��ي أع��دَّ ظ��ب��ٍي م��ن أف��دي��َك
��ُف م��س��قَّ وال��ق��واُم س��ي��ٌف، وال��ط��رف س��الس��ٌل وال��ع��ذاُر ن��اٌر، ف��ال��خ��دُّ
ُم��ط��َرُف ل��غ��ي��رك ط��رُف ول��ي أب��ًدا، ٌق ُح��دَّ ب��وج��ه��ك َح��َدٌق ل��ي ب��دُر ي��ا
ُم��ع��نِّ��ُف ه��واَك ع��ن ف��ؤادي ي��ث��ن��ي وال س��ًوى أروُم ف��ال ال��ح��ب��ي��ُب أن��َت
ف��ي��رج��ُف ب��ال��ف��َؤاِد ت��ؤث��ُر س��م��ع��ي ع��ل��ى خ��ط��رت ك��لَّ��م��ا ذك��رك خ��ط��راُت
يُ��خ��س��ُف ال ن��وُرُه ول��ك��ن ق��م��ًرا، ألع��ي��ن��ي ال��ق��ن��اع ت��ح��ت م��ن أط��ل��ع��َت
ي��ق��ط��ُف ال ن��واظ��ري ب��غ��ي��ر ورٌد ال��ه��وى ل��ذوي ب��دا ق��د خ��دودك وع��ل��ى
ق��رق��ُف وذل��ك ك��اٌس، ل��ن��ا ه��ذا ط��يِّ��ٌب وري��ٌق ع��ذٌب، م��ب��س��ٌم ل��ك
ي��خ��ط��ُف ال��م��ت��ي��م ألب��ص��ار إالَّ ال��ح��م��ى ف��ي ج��م��ال��ك م��ن ب��رٌق الح م��ا
األش��رُف وه��و ال��ل��ط��ِف ل��ذاك ل��ك��ن وح��َدُه ل��ح��س��ن��َك ال ع��ش��ق��ت��َك إن��ي
ت��ن��ش��ُف ال وأع��ي��ٌن ي��ذوُب، ق��ل��ٌب ول��ي ق��م��ري ي��ا أس��ل��وَك أن ه��ي��ه��ات
«ي��وس��ُف»! ي��ا ظ��ل��م��ت��ن��ي ف��ك��ي��َف رف��ٍق، ب��ال «ي��ع��ق��وٍب» أح��زان أورث��ت��ن��ي
أرع��ُف ِح ال��م��ق��رَّ ج��ف��ن��ي وم��ن إالَّ ال��ُع��ل��ى ُش��ه��َب ال��دُّج��ى َغ��َس��ق ف��ي أرَع ل��م
ي��ق��ص��ُف ال ال��ذي ال��غ��ص��ُن أي��ه��ا ب��ك ت��غ��زُّل��ي ال��ص��دوِد ع��ن ث��ن��اَك ه��الَّ
أُتْ��ِح��ُف ل��غ��ي��رَك ب��ِه ول��س��ُت ل��ط��ًف��ا، وال��ص��ب��ا ف��ع��ًال ال��ص��ه��ب��اءَ ح��ك��ى غ��زٌل
أت��ع��رَُّف ال��رض��ا إل��ى أُِض��ْف��ُت ف��إذا ن��ك��رًة ع��ن��دَك ال��س��خ��ِط ذا ي��ا ك��ن��ُت إن
م��س��ع��ُف ل��ك م��ا ب��ل��واَك ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ف��ي��ا أًس��ى ب��ك��لِّ ق��ل��ب��ي ال��ه��وى أب��ل��ى
م��ت��ل��ُف داء ال��ح��بَّ ف��إنَّ ج��ل��ًدا؛ واّدرْع ي��ل��وم��َك ع��م��ن ال��ه��وى ف��اْخ��ِف
ص��ف��ص��ُف؟ ق��اٌع وذاك أص��مُّ، َج��ب��ٌل وذي ال��ب��ل��وى ع��ل��ى ج��ل��ٌد أَيُ��ع��ي��ن��ن��ي
يُ��ْع��َرُف ال��ب��ل��يَّ��ِة ف��ي ال��تَّ��َص��بُّ��َر إنَّ ب��م��ص��اب��ِه ل��ل��ف��ت��ى ي��ح��ل��و وال��ص��ب��ُر
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وقال:

ي��ق��ُف ال ال��رش��ُد ح��ي��ث ال��ع��ش��ُق أي��ه��ا ي��ا ش��رُف؟ أم ف��ي��ك أَذلٌّ أق��وُل: م��اذا
وال��ت��ل��ُف ال��ذلُّ إالَّ ل��ل��ص��بِّ ف��ل��ي��س م��ن��ت��ص��ًرا ال��ح��س��ن ح��ك��ُم دام م��ا ه��ي��ه��ات
ي��رت��ج��ُف ال��ق��ل��ُب ل��دي��ِه وس��ح��ٌر ح��رٍب ب��ال ال��ن��ف��وس ك��لُّ خ��ض��ع��ت ل��ُه ح��ك��ٌم
ي��ن��خ��ط��ُف ال��ع��ق��ُل وك��اَد إالَّ ع��ي��ن��يَّ ل��دى ال��ع��ج��ي��ب ال��ح��س��ن ط��ل��ع��ُة ب��دت ف��م��ا
��َل��ُف وال��صَّ ال��ك��ب��ُر ف��ي��ِه ق��ام م��ن ذلَّ ق��د ول��ه��ا ال��ق��وى ُك��لَّ غ��ل��ب��ت ط��ل��ع��ًة ي��ا
ال��دَّن��ُف غ��ال��ُه م��ن��ي ف��ال��ق��ل��ُب وي��الُه! وي��ا ال��غ��راُم، أودى ف��ب��ي ح��س��رت��اُه! وا
أع��ت��رُف ب��ال��ع��ج��ز ل��ك��ن��ن��ي ب��ال��ل��ه��ِو، س��ط��وت��ه��ا ق��اوم��ُت ط��ال��م��ا ال��ت��ي أف��دي
ت��ن��ش��غ��ُف األم��واُت ت��ح��ت��ه��ا ألوش��ك��ت تُ��َرٍب ع��ل��ى ي��وًم��ا م��ش��ت ل��و ب��دي��ع��ٌة
ك��ل��ُف ي��غ��ش��اه��م��ا ال ب��ن��ه��دي��ِن ي��زه��و ب��دا ك��ال��رخ��ام ج��س��ٍم ذاُت وغ��ادٌة
ش��غ��ُف ك��ل��ُه ف��َؤاٍد ل��س��ل��ِب إالَّ ب��رزا م��ا ال��ب��ي��ض��اءِ ��ِة ك��ال��ف��ضِّ ن��ه��دان
ت��تَّ��ص��ُف ف��ي��ِه ح��س��ٍن ف��ض��ُل ل��ه��ا ك��ذا ب��ِه أق��وم ف��ص��ًال ح��بُّ��ه��ا غ��دا ف��ل��ي
ي��خ��ت��ل��ُف ال��ك��ون ج��م��ي��ع ع��ن ب��ِه ف��ص��ًال ط��ب��ي��ع��ت��ُه أع��ط��ت��ُه ال��ك��ون م��ن ك��لٌّ
ي��ن��ص��رُف ل��ي��س ع��ن��اءً ف��َؤادي وف��ي ه��ًوى غ��ش��اءَ أل��ق��ت أع��ي��ن��ي ع��ل��ى م��ن ي��ا
ال��ل��ه��ُف ج��رح��ه��ا ف��ي ث��وى ق��د ب��ح��رب��ٍة أل��م��ي! ووا ح��زن��ي، ف��وا ق��ل��ب��ي ط��ع��ن��ِت
األس��ُف ب��ِه ي��ج��ري ال��ذي ال��ع��ذاِب ف��رط س��وى ال��م��ح��بَّ ي��ج��دي ال��ب��ك��ا ول��ي��س أب��ك��ي
ي��ن��ت��زُف ال��ش��ه��َم وأب��ق��ى ال��غ��ب��يِّ ي��ِد ف��ي ِع��ن��انَ��َك أل��ق��ى ال��ذي ال��زم��ان ب��ئ��س
ال��ش��رُف ل��ُه ي��ع��َزى ه��ًوى ف��ي أوغ��اُدُه زاح��م��ن��ي ف��ي��ِه ده��ًرا ال��ل��ه رع��ى ف��ال

وقال:

��ا! ع��فَّ م��ا ال��ن��ه��م ع��ن م��ن ش��ه��ي��ًدا ب��ه��نَّ ق��ض��ى ف��ك��م غ��ل��ظ��َن ط��ع��ام��اٍت ت��ج��نَّ��ْب
ال��ح��ت��ف��ا ت��ل��ُد إذ ف��ات، ��ا ع��مَّ ف��ت��ن��دَم أك��ل��ٍة ب��اب��ن��ة ال��ب��ط��َن ت��زوَج��نَّ وال

وقال:

ال��ظَّ��رِف خ��م��رَة ش��رب��َن ق��د أع��ط��اُف��ه��ا ن��اه��دٌة ال��ك��اس��اِت إل��ى أوم��ت ب��ال��ط��رف
ب��ال��ط��رِف ال��راح ُق��ب��ي��َل س��ك��ري ف��ك��ان ج��ل��ٌد وال ع��ق��ٌل ال س��ك��راَن ف��رح��ُت
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وقال:

ش��ن��وِف ذا ق��دٍّ غ��ص��َن ت��ث��نَّ��ت ��ا ل��مَّ ال��ح��س��ِن ري��اض ف��ي أرت��ن��ا
ب��ال��س��ي��وِف ي��رق��ص ال��ل��ح��ُظ ف��ق��اَم غ��نَّ��ى األل��ب��اب ب��ل��ب��ُل ع��ل��ي��ِه

العهد خيانة

ال��وف��ا س��وى ب��ق��ل��ب��ي ي��ت��رك ل��م وغ��دُرِك وال��ج��ف��ا ِك ص��دُّ ال��س��ل��واِن إل��ى دع��ان��ي
خ��ف��ا م��ن ب��ق��ل��ب��ِك م��ا أدري ك��ن��ُت وم��ا ب��ال��وال ت��ظ��اه��رت م��ذ ج��ه��ًال ع��ش��ق��تُ��ِك
ال��ص��ف��ا ي��ج��ِد ال��ه��وى رغ��َم ي��س��ل��ه��ا ف��م��ن غ��ادٌة َة ال��م��ودَّ تُ��ص��ف��ي أن وه��ي��ه��ات
ت��ش��رُّف��ا ف��ح��س��ب��ي ع��ن��ُه، ال��ح��ج��ا ث��ن��ان��ي ال��ص��ب��ا ي��ُد ل��ل��ت��ص��اب��ي ج��ذب��ت��ن��ي إذا
ان��ت��ف��ى ال��وف��ا وع��ن��ه��ا س��اءَت، خ��الئ��ق��ه��ا ال��ت��ي ب��ه��وى ي��رت��ض��ي م��م��ن أن��ا وم��ا
ع��ف��ا م��ا ودادي ل��ك��ن ال��ه��وى، ت��رك��ُت ف��إن��ن��ي ال��وداَد ع��ف��ِت ق��د ك��ن��ِت ف��إن
م��ن��ص��ف��ا ال��س��ج��ي��ِة ب��اه��ي ي��ك��ن ل��م إذا ب��وج��ه��ِه ب��ه��اءٍ ذا أه��وى ل��س��ُت أن��ا
ب��ال��وف��ا ال��غ��دَر ق��اب��َل ��ن م��مَّ ف��إن��َي م��ن��يَّ��ت��ي ح��ت��ى ال��م��ي��ث��اَق أُخ��ِن ول��م
ال��ص��ف��ا م��ن اح��ت��م��اًال أق��وى ول��ك��ن��ُه ول��يِّ��ٌن ك��ال��زالل ص��اٍف ف��ق��ل��ب��َي
ت��زخ��رف��ا ب��ال��ب��ي��اِض ق��ب��ٍر ش��ب��ُه ف��ذا ك��وج��ه��ِه ال��ج��م��ي��ل ف��ع��ُل ي��ك��ن ل��م إذا
ال��م��ش��رِّف��ا ال��م��ق��ام ي��ول��ي��ِك ب��وج��ه��ِك ب��دا ال��ذي ال��ج��م��اَل أنَّ ت��ح��س��ب��ي ف��ال
م��ش��رف��ا ب��ح��بِّ��ِك ح��ت��ف��ي ع��ل��ى وك��ن��ُت ج��ه��ال��ًة ال��ع��ه��وَد خ��ن��ِت م��ذ س��ل��وت��ِك
ج��ف��ا ال��وف��ا ال��ب��دي��َل ت��ب��دي وأن زم��اٍم، ف��ي ت��ق��وَم أال ال��ح��س��ن��اءِ ع��ادِة وم��ن
ك��ف��ى وق��د م��ن��ِك الق��ي��ُت م��ا ف��ح��س��ب��َي ج��ان��ب��ي وال��ع��زُّ ال��ذلِّ ك��ئ��وَس ج��رع��ُت
م��ت��ع��رِّف��ا أك��ن ل��م ع��م��ري ب��ذات��ِك ل��ي��ت��ن��ي ال��م��ح��بَّ��ة، ف��ي ش��ب��اب��ي أض��ع��ُت
م��ت��ل��ه��ف��ا ه��ائ��ًم��ا ه��واِك ب��وادي ض��اربً��ا ك��ن��ُت ب��ه��ا أي��اًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
ال��ش��ف��ا إل��ى ال��س��ل��وُّ دع��اه��نَّ ق��د وه��ا ب��أض��ل��ع��ي ال��س��ق��ام أودى ق��د ب��ح��ب��ِك
��ف��ا ت��أَسُّ ت��ب��ك��ي ال��ي��وَم ف��ع��ل��ي��ِه س��ًدى دم��ي ه��درت ب��ال��ه��وى ع��ي��ن��ي ت��ُك وإن
ال��م��ع��ن��ف��ا ال��ع��ذوَل ط��ع��ُت ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا ع��ق��ق��ت��ُه! ه��واِك ف��ي ع��ذوٍل م��ن ف��ك��م
ويُ��ت��ل��ف��ا! ال��ن��ف��وس يُ��غ��ري أن ي��ح��اوُل ف��ك��م خ��ادٌع، س��اح��ٌر إالَّ ال��ح��س��ُن وم��ا
ال��ت��ص��رف��ا تُ��س��يءُ م��ن ي��ه��وى ل��ي��س ف��تً��ى ف��إن��ن��ي ه��واِك م��ن دع��ي��ن��ي دع��ي��ن��ي
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ت��ك��ل��ف��ا ال��ح��ب��ي��ِب ودَّ رأَى م��ا إذا ال��ه��وى ع��ن ال��م��ح��بِّ ق��ل��ُب ي��ن��ث��ن��ي وق��د
م��س��ع��ف��ا ك��ان ط��ال��م��ا ع��ق��ٍل ب��ث��ورة ال��ج��وى ع��ب��وديَّ��ِة م��ن روح��ي ف��ح��رَّرُت
رف��رف��ا؟ ال��ع��زِّ ط��ائ��ُر ق��ل��ب��ي دوح ع��ل��ى وك��م وك��م ال��م��ذلِّ ل��ل��ح��بِّ أَأَرج��ُع
ه��ف��ا ق��د ال��ط��ي��ُر ح��ي��ث��م��ا ق��وي��ٍق ري��اض س��وى ال��ه��وى رس��وم ص��دري ع��ن ي��م��ُح ول��م
وال��ص��ف��ا وال��ت��ه��ان��ي األم��ان��ي ه��ن��اك وال��ض��ن��ا وال��ك��رِب ال��ح��زن ج��الء ه��ن��اَك
ق��رق��ف��ا ي��ع��اط��ي��َن أت��رابً��ا ك��واع��َب ب��ظ��ل��ِه أل��ف��ُت ق��د روًض��ا ال��ل��ُه س��ق��ى
ت��ع��طُّ��ف��ا ي��ح��ن��و ال��غ��ص��ُن م��ا ال��ص��ب��ا ج��ف��ت��ُه وال ال��ح��م��ى ذاك ال��وس��م��يُّ ب��اع��د ف��ال

منُه: أتتُه لرسالٍة جوابًا «الالذقية» يف صالح» إلياس «الخواجا إىل

م��ع��ط��ُف؟ ذا أم أرداَك ��ٌف وم��س��قَّ أس��ي��ُف ذي أم دم��اَك س��ف��ك��َن َح��َدٌق
م��رش��ُف؟ ذا أم أخ��ذت��َك وس��الف��ٌة ُدًج��ى أم ف��َؤاَدك غ��ش��ي��ْت وس��وال��ٌف
ي��ك��س��ُف؟ ال ح��س��ن��ُه غ��زاٌل أم ل��ك أف��ق��ه��ا م��ن ب��دت ق��د ال��غ��زال��ُة وه��ِل
وت��ت��ل��ُف؟ ال��ق��ل��وُب ب��ِه ت��م��وُر وج��ٌد أم ي��ث��وُر ح��ش��اك ف��ي ج��م��ٍر وض��رام
ي��ن��ص��ُف ال ف��ال��ه��وى ح��ذَْرَك م��ن��ُه خ��ذْ ال��ه��وى ع��ل��ى ال��م��ق��ي��ُم ال��ص��بُّ أيُّ��ه��ا ي��ا
م��دن��ُف ج��ري��ٌح ول��ك��م ال��ظُّ��ب��ا ف��ه��ي ال��ظِّ��ب��ا أل��ح��اظ غ��ازل��َت إن وت��وقَّ
ال��م��ره��ُف ل��دي��ه��ا ي��ع��ن��و ب��ل��واح��ٍظ دم��ي ه��درت ال��ت��ي أف��دي وب��ي ب��أب��ي
ص��ف��ص��ُف ق��اٌع ال��ص��ب��ُر ح��ي��ُث ق��ام ق��د ك��ال��رُّب��ى ه��واه��ا ق��ل��ب��ي ف��ي ه��ي��ف��اءُ
ي��ت��ك��لَّ��ُف ال ال��غ��ي��ر ل��ح��بِّ ك��ل��ٌف والئ��ه��ا ع��ه��َد ي��أَُل ل��م وم��ل��ي��ح��ٍة
ف��ي��ع��رُف ب��ال��ط��يِّ��ب��اِت ل��ُه تُ��وح��ي ال��ف��ت��ى روَح م��ازج��ت ال��م��ح��بَّ��ُة وإذا
أرش��ُف ال��ص��ب��اب��ِة ك��اس م��ن زل��ُت ال ب��ه��ا م��ن ي��ا ال��ص��ب��ا ب��ي��د وردًة ي��ا
ت��ن��زُف ب��ال��م��دام��ِع ع��ي��ٍن وض��ي��اء ع��ف��ت ق��د ب��ِك م��ه��ج��ٍة م��ل��ي��ك��ة ي��ا ب��ل
ال��م��س��ع��ُف وه��و ال��وص��ِل ق��ط��َع ورض��ي��ِت ال��ج��ف��ا أث��ق��ال ت��ح��ت ق��ل��ب��ي ��ي��ِت رضَّ
وي��ج��دُف ي��ج��دُّ ص��دري ف��ي ع��اَد ق��د ل��ذا ق��ل��ب��ي م��ن ال��ص��ب��ِر ج��ن��ح وق��ص��ص��ت
م��س��ت��وق��ُف واق��ٌف ط��ي��ُف��ِك ع��ي��ن��يَّ وف��ي أح��ٍد ع��ل��ى أل��وي ال ف��ش��ردُت
ت��رج��ُف ك��م��ث��ل��ي ف��غ��دت ال��ع��ال ُش��ُه��َب ظ��الُم��ه��ا ه��اَل ل��ي��الء ل��ي��ل��ًة ي��ا
ي��ه��ت��ُف وب��ال��ت��ص��اب��ي ال��س��ك��وِت ُخ��َط��َب ال��م��ال ك��لِّ ع��ل��ى ي��ت��ل��و ال��دُّج��ى ح��ي��ُث
ي��ك��ش��ُف ال ال��ض��ي��ا وس��وى ال��ه��َدى ت��رج��و ش��ري��دٌة ال��ف��ض��اءِ ع��م��ق ف��ي واألرض
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ي��س��ع��ُف خ��الٌص وال ه��ن��اك س��ل��ٌم ال ح��ي��ث ش��وٍق ب��ح��اَر أخ��وُض وأن��ا
م��س��ت��ظ��رُف ص��ال��ٌح ع��ن��دي ف��ال��ق��ص��ُد ف��اس��ًدا ال��ت��خ��لُّ��ص أم��ُل غ��دا وإذا
م��ط��رُف ال��ل��ي��اق��ِة م��ن يُ��َج��رُّ ول��ُه وال��ذك��ا ال��ح��ذاق��ة ك��لَّ اح��ت��وى ف��تً��ى
يُ��رص��ُف ال��ف��ص��اح��ِة ل��وُح وب��ل��ف��ظ��ِه م��ارًح��ا ال��م��ع��ارِف ث��وب ف��ي ي��ن��س��اُب
تُ��ش��ن��ُف ال��زم��ان أُذُُن وب��ُدرِِّه ال��ح��ج��ا ذوو إل��ي��ِه ط��رب��ت ل��ُه ش��ع��ٌر
األش��رُف؟ ف��ه��و ال��خ��م��ُر وأي��َن خ��م��ًرا ي��ك��ن ول��م وم��ل��ُت ب��ِه ث��م��ل��ُت أَنَّ��ى
ال��ق��رق��ُف إل��ي��ه��ا ط��رٍب ع��ن وت��ض��جُّ ال��ح��ش��ا َك��ِل��م ب��ط��ي��ب��ه��ا ي��ص��ح َك��ل��ٌم
ُم��َخ��لَّ��ُف ف��ي��ِه ال��س��ح��َر ك��أَنَّ يُ��ت��ل��ى إذ األل��ب��اَب ي��س��ل��ُب م��ع��نً��ى ك��لِّ م��ن
يُ��َع��رَُّف ال��ص��الِح ب��أل��ق��اِب َع��َل��ًم��ا ال��نُّ��ه��ى أرب��اب ب��ي��ن ص��ال��َح ب��ن ي��ا ك��ن
م��ح��ج��ُف ل��دي��ه��ا وأن��ا ال��وف��ا، ت��ب��غ��ي خ��ري��دٌة م��ن��ك ال��ي��وَم ع��ل��يَّ وردت
ي��ع��ط��ُف خ��ي��اَل��َك ب��ه��ا ف��ش��م��ُت وص��ف��ت ب��الغ��ٍة ب��خ��ي��ر ل��ي ص��ف��اِت��َك وص��ف��ت
«ي��وس��ُف» أت��ت��ن��ي ل��م��ا وك��أن��ه��ا ل��ه��ا ش��وق��ي م��ن «ي��ع��ق��وُب» ف��ك��أَن��ن��ي

وقال:

أش��رُف؟ ال��ت��رائ��ب ع��ق��ُد أم وث��غ��رك وأره��ُف أم��ض��ى ع��ي��ن��اك أم ح��س��ام��َك
أت��ح��ُف؟ ال��خ��م��ائ��ل ورُد أم خ��دودك وه��ل ال��س��م��ا؟ ه��الُل أم أَس��ن��ى وف��رق��ك
ي��ت��ل��ُف ال��وج��د م��ن ق��ل��ٍب ف��ي ف��أش��رَق ح��س��ن��ُه ت��ألألَ ب��دًرا ي��ا ف��دي��ت��َك
وت��ع��ط��ُف ت��ص��ب��و ال��ب��اِن غ��ص��ون رأي��َت ال��ص��ب��ا رائ��ع��ُة ع��ط��ف��ي��َك رنَّ��ح��ت إذا
ت��خ��س��ُف ن��ورَك األق��م��ار ش��ام��ِت وإن أط��رق��ت ج��ي��دك ال��غ��زالُن رأَِت وإن
ت��ك��س��ُف األوج ف��ي ال��ك��ون ش��م��وس ت��ك��اُد ب��دت إن غ��ي��داءَ ال��غ��اداِت م��ن ب��روح��ي
وق��رق��ُف م��س��ٌك ال��ث��غ��ر وري��ُق ل��م��اه��ا أع��ي��ٍن ص��ح��ي��ح��ُة أج��ف��ان ع��ل��ي��ل��ُة
م��ه��ف��ه��ُف رش��ي��ٌق غ��ص��ٌن ح��ب��ذا ف��ي��ا غ��رس��ت��ُه ب��ق��ل��ب��ي غ��ص��ٌن وق��ام��ت��ه��ا
ي��رج��ُف: ال��ص��ب��اب��ة ن��ار ف��ي وق��ل��ب��ي س��ح��اب��ُه س��ح وال��ط��رُف ل��ه��ا أق��ول
أن��ح��ُف؟ ودِك ل��ط��ف م��ن ج��س��ٌد ل��ُه ل��م��ت��ي��ٍم ال��ج��ف��ا ح��ت��اَم روي��دك
أض��ع��ُف؟ ج��ف��ون��ك م��ن ض��ع��ي��ٌف وإن��ي ث��ق��ل��ُه أح��م��ُل ال��ه��ج��َر أط��ي��ُق وك��ي��ف
م��دن��ُف ف��إن��ي أث��ق��اٍل، ح��م��ل ع��ل��ى ق��ادًرا خ��ص��رك م��ث��ل ت��ح��س��ب��ي��ن��ي ف��ال
وم��ت��ل��ُف م��ض��ن��ى ال��ه��ج��ران ف��ي وإن��ي ال��م��دى ع��ل��ى م��ن��ك ال��وص��ل ي��ق��ض��ي ف��خ��ص��رِك
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ت��ت��ع��ط��ُف؟ ال ال��ن��ف��ُس م��ن��ِك وح��ت��اَم أَع��ُظ��م��ي ي��ه��ت��ك ال��ُه��ج��ر إالَم إالَم
وي��ع��ط��ُف ي��دن��و ال��غ��ص��ن أَن وع��ه��دي م��ح��اس��ن ري��اِض ف��ي غ��ص��ٌن أن��ِت أم��ا
س��ي��خ��ل��ُف! ل��ل��ن��ف��ار ال��ت��ف��اٌت ف��ه��ال ن��ف��اَره��ا ي��ج��دي ال��خ��وِد َدالُل ول��ك��ن
ي��رش��ُف ال��ث��غ��ر م��ن إال ل��ُه ول��ي��س ظ��م��ا ع��ل��ى ي��زال ال ق��ل��ٌب ول��ل��ص��ب
ي��ش��رُِّف وط��وًرا ط��وًرا ال��ف��ت��ى يُ��ذلُّ ف��إن��ُه ك��ال��زم��اِن إالَّ ال��ح��ب وم��ا
وت��ح��يُّ��ُف ح��س��رة ل��ق��وٍم ك��ذاك وت��رف��ُه ب��ه��ج��ٌة ل��ق��وٍم زم��اٌن
وي��س��ع��ُف! ي��رع��ى راح ألن��اس وك��م ع��ي��ش��ه��م وي��ه��ت��ك ن��اًس��ا ي��ب��ت��ل��ي ف��ك��م
وي��ن��ص��ُف ال��ج��اه��ل��ي��َن ذم��اَم وي��رع��ى ال��ن��ه��ى ل��ذوي ال��وف��ا ي��أبَ��ى ب��ِه ك��أَن��ي
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وقال:

ب��ال��ح��ِق ي��ن��ط��ق ال��ن��اِس ف��ي َم��ن ق��لَّ ل��ق��د ب��ال��ن��ط��ِق ال��م��رءَ زيَّ��ن ق��د وال��ذي أم��ا
ال��ص��دِق ش��رف ع��ل��ى ي��ع��ل��و ش��رٌف ف��ال ص��ادًق��ا! ك��ان إن اإلن��س��اَن أش��رَف ف��م��ا
ال��خ��ل��ِق أك��ب��َر ب��ِه أض��ح��ى ��ه ح��قَّ وف��ى ف��إن أص��غ��ُرُه ف��ي��ِه ف��ي ال��ف��ت��ى ل��س��اُن
ال��رَِّق ع��ل��ى ال��ي��راع ه��زِّ ف��ي ال��ك��ب��ُر ب��ل ت��ب��خ��ت��ًرا ال��خ��ص��ور ه��زِّ ف��ي ال��ك��ب��ُر وم��ا
ُرق��ي ق��د ب��ال��ت��واض��ع ش��ري��ٌف وَع��زَّ ي��رت��ق��ي ب��ال��ت��ك��بُّ��ر دن��يٌّ َف��ذَلَّ
ال��ع��م��ِق إل��ى ط��وًع��ا ال��ج��ري��اُل ي��ه��ب��ِط ول��م ال��ع��ال ي��ص��َع��ِد ل��م األرض دخ��اَن ول��ي��َت
ح��ذِق أخ��ي ك��لُّ ي��أَب��اُه ُخ��لُ��ٌق ف��ذا ن��ف��س��ِه ت��ع��ظ��ي��ُم ال��م��رءِ ق��دَر ��ُر يُ��ص��غِّ
األُف��ِق! ع��ل��ى ال��ك��ب��ي��ُر وه��و ال��ع��ال ��ى ت��رقَّ ك��لَّ��م��ا ي��ص��غ��ُر ال��ب��دَر أنَّ ت��َر أل��م
ف��رِق م��ن وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ِر ف��ع��ل ب��ي��َن ف��ك��م ت��ح��طُّ��ُه أو ب��ِه ت��ع��ل��و ال��ف��ت��ى ف��ع��اُل
ب��رق؟ ب��ال رع��وٌد ي��وًم��ا ل��ع��ل��ع��ت وه��ل م��ادٌح ي��ش��ُد ف��ل��م ف��ض��ٌل ي��ب��ْن ل��م إذا
ت��س��ق��ي ط��ب��ع��ه��ا م��ن ف��ال��س��ح��ُب ط��ل��ٍب ب��ال ب��ف��ض��ل��ِه ي��ج��وُد ف��ض��ٍل أخ��ي وك��لُّ

حوادث

ب��األش��واِق ال��ق��ل��ُب وه��ام إالَّ اآلف��اق ف��ي ال��غ��ور ب��رُق الح م��ا
اآلم��اق م��ن دم��ي وس��اَل إالَّ أف��ن��ان��ه��ا ع��ل��ى ص��دح��ت م��ا وال��ورُق
ف��راِق أم��رَّ وج��رَّع��ن��ي ولَّ��ى ف��ق��د ب��ِه ن��ع��م��ُت زم��ٍن ع��ل��ى أب��ك��ي
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ت��الِق وال��غ��داَة ب��ي��ٌن ف��ال��ي��وَم ل��ل��ف��ت��ى ح��اٍل دواُم ال��م��ح��اِل وم��ن
��اِق ال��ع��شَّ َدالل��ُة ال��س��ه��اَد إنَّ ب��ع��َدُه رق��اٌد ف��ال ال��ح��ب��ي��ُب بَ��ُع��َد
ال��م��ش��ت��اِق ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ال��ن��وى! ه��ذا م��ت��ى إل��ى ال��دالِل ذاَت ي��ا ب��ال��ل��ه
«ال��ب��رَّاِق» وح��رق��ِة «ق��ي��س» ب��ج��ن��وِن راف��ًال ب��ع��َدِك ال��ب��رح��اءُ ت��رك��ت��ن��ي
وع��ن��اِق ��ٍد وت��وسُّ ال��ل��م��ى رش��ِف س��وى ح��َرٍق م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي م��ا ي��ط��ِف ل��م
ك��ال��دري��اِق ل��ل��ع��ش��اِق وال��وص��ُل ج��وارح��ي ت��ط��ي��ُب ال وص��ل��ك وب��غ��ي��ر
ِق األَالَّ ال��ب��ارِق وم��ي��َض ي��زري ��ٌم وت��ب��سُّ ال��ن��ه��ى تُ��س��ب��ي ط��ل��ع��ٌة ل��ِك
إح��راِق ف��ي رح��ُت خ��دِِّك وب��ن��ار ال��ه��وى إل��ى ُه��دي��ُت ق��د وج��ه��ِك ف��ب��ن��ور
س��اق��ي وط��رُف��ِك خ��م��ًرا ال��ه��وى ك��ان وط��ال��م��ا ب��م��ق��ل��ت��ي��ِك س��ك��رُت ول��ق��د
األح��داِق م��ن م��ص��دُرُه وال��ح��بُّ ص��ب��اب��ًة ه��م��ُت إل��يَّ ن��ظ��رِت ف��إذا
ال��واق��ي؟ أي��ن ال��ق��دِّ ذاَك خ��طِّ��يِّ ف��م��ن ك��ب��دي ت��م��زَّق��ت ان��ث��ن��ي��ِت وإذا
األس��واِق ف��ي ب��ي��َع ع��ق��ًال ع��اي��ن��ُت وم��ا ع��ق��ل��ي ال��ه��وى س��وِق ف��ي ب��ع��ُت ق��د
إم��الِق ذا ول��س��ُت ال��ن��واَل، أرج��و ب��ذل��ٍة إل��ي��ِك ي��دي م��ددُت ول��ق��د
ال��م��ي��ث��اِق وذم��َة ال��والءِ ع��ه��َد واذك��ري ع��ي��ن��ي ن��وَر ي��ا ف��ت��ع��طَّ��ف��ي

ألغاز: بثالثة ملغًزا وقال

ك��ال��َح��َدِق أب��ك��ي��ت��ه��ا ي��ًدا خ��لِّ ي��ده��ا: ق��ب��ض أط��ل��ُت وق��د ق��ال��ت
ال��زن��ب��ِق ع��ط��ر أش��قُّ أن��ا وه��ا زن��ب��ٌق ب��ل ي��ٌد ه��ذي م��ا ف��ق��ل��ُت:
ت��ع��ش��ق��ي ل��م إذن ق��ل��ُت: أغ��ف��ل��ت��ن��ي، ��ي��ت��ُه رقَّ ف��إن ال��ه��زَو دِع ق��ال��ت:
تُ��َط��ب��ِق ل��م ع��اش��ٍق ع��ي��ِن وك��لَّ ُط��ب��ق��ت ع��ي��نً��ا ل��ل��م��ع��ش��وِق ف��إن

وقال:

ي��م��َح��ق��ُه��م ال��ش��وُق ك��اَد م��ع��اش��َر واس��ع��ْف ب��ن��ا ال��ب��راُح أودى ف��ق��د ن��واك ��ْر ق��صِّ
ت��س��ح��ق��ه��م ال��ف��خ��ار آن��ي��ِة ك��م��ث��ل ب��ه��م ال��م��ل��مِّ ال��ب��ي��ِن ص��اع��ق��َة أن��زل��ت
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موشًحا: وقال

ش��ق��ي��ْق ل��ل��ب��در أن��َت ال��م��ف��دَّى ال��ظ��ب��ُي أي��ه��ا
ال��ط��ري��ق ق��ل��ب��ي وع��ل��ى تُ��ح��َدى ال��ح��بِّ ع��ي��ُس ل��ك

دور
ل��ه��ي��ْب ف��ي ورٍد م��اء أران��ي ال��ق��ان��ي خ��دُّك
ال��ع��ج��ي��ْب ال��ح��س��ن ب��س��ن��ا س��ب��ان��ي وُم��ح��يَّ��اَك
ي��غ��ي��ْب ال ت��ٍم ب��دُر ال��ح��س��اِن ب��ي��ن م��ا أن��َت
ي��ري��ق األُْس��ِد ل��دم ع��م��ًدا راَح وغ��زاٌل
ع��ق��ي��ق ب��ي��ن ل��ؤل��ًؤا أب��دى ال��ب��اس��ُم ث��غ��رك

دور
األراك ب��ي��َن ف��ت��ن��ًة ق��وام��ك أن��ش��ا ب��ال��ذي
ت��راك ع��ي��نً��ا تَ��َخ��ْف ال غ��الم��ك ال��ش��وِق أخ��ا ُزْر
وراك ال��ل��ي��ُل وح��م��ى أم��ام��ك ال��ص��ب��ح ح��م��ل
رف��ي��ق وال��م��س��ُك ل��ك، ع��ب��ًدا ال��ع��ن��ب��ُر وغ��دا
وث��ي��ق م��ي��ث��اٍق يَ��َد ا م��دَّ ل��ك وال��ُم��َع��نَّ��ى

دور
ت��م��ي��ْل؟ ع��نِّ��ي ل��م��ت��ى رف��ق��ا األع��ط��اف ل��يِّ��َن
ال��ك��ح��ي��ْل ال��رام��ي ط��رف��ك رش��ق��ا األح��ش��اء أت��ل��ف
األس��ي��ْل ال��خ��دِّ ن��اع��ُم وأش��ق��ى ال��ق��ل��َب وس��ب��ى
ال��م��ح��ي��ْق ال��ع��ش��ق ل��ظ��ى م��ن وج��دا دم��ع��ي ف��ج��رى
وح��ري��ق؟ ل��غ��ري��ٍق ت��ص��دَّى ق��د ِل��َص��بٍّ َم��ن

دور
اس��ت��ق��ر ف��يَّ ه��ًوى ع��ن أس��ل��و وال��ل��ِه ال ل��س��ُت
وم��ر ج��فَّ ُك��لَّ��م��ا وي��ح��ل��و ي��ن��دو ف��ال��ه��وى
اس��ت��م��ر وال��غ��ال��ي ف��ي��ِه ي��غ��ل��و ال��س��ع��ر ورخ��ي��ُص
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رش��ي��ق ال��ع��ط��ِف َل��ِدَن ا ق��دٍّ ي��ه��َو ل��م م��ن ب��ئ��س
يُ��ف��ي��ق ال ونَ��ئ��وٌم يُ��ه��َدى ل��ي��س غ��اٍو ف��ه��و

الدعوى غواية

ُق ال��ُم��َص��دِّ ق��لَّ ال��ك��ذَّاُب ك��ث��ر وم��ذ ��ُق ال��م��ح��قَّ ال��ك��الُم ال��ده��ِر ب��ذا ق��ل��ي��ٌل
ي��خ��ف��ُق ال��غ��اَب ش��اه��َد م��ا إذا ول��ك��ن ال��ق��وى ي��دَّع��ى م��ن األُْس��َد، أردُّ ي��ق��وُل:
ي��غ��رُق ال��ج��داول م��اءِ ف��ي خ��اَض وإن أب��ُح��ٍر! خ��وَض ي��دَّع��ى ك��ل��ي��ٍل م��ن وك��م
��ُق يُ��َح��قَّ ك��ٌل ال��خ��ب��ِر وع��ن��َد ف��راٌر ال��وغ��ى وف��ي ق��وٌل ال��ج��ب��ِن س��ي��ف ��ْل��م ال��سِّ وف��ي
أح��م��ُق ف��ذل��ك َف��ْدٌم ح��م��ٍق أخ��و ي��ق��ول��ُه ��ا ع��مَّ األذَن ي��س��دُّ ال وم��ن
وأل��ي��ُق أح��رى ال��ت��رَك ف��إنَّ يُ��داَوى، ُك��لَّ��م��ا ال��زوَد ي��ق��ب��ُل داء ال��ج��ه��َل أرى
أوف��ُق ال��ط��ب��ي��ع��ِة ل��ت��دب��ي��ر َف��َدْع��ُه دواءُه ت��دري ل��س��َت داءٌ ك��ان إذا
ي��ن��ف��ُق وال��ج��ه��ِل ال��ل��ؤِم س��وَق ول��ك��نَّ ك��اس��ٌد وال��ع��ق��ل ال��ف��ض��ِل س��وُق ال��دَّه��ِر ب��ذا
يَ��ف��ُرُق ال��غ��ي��ر ع��ن ف��ص��ٌل ام��رِئ ل��ك��لِّ أس��وٌة ب��ال��ع��ق��ل ال��ن��اِس ل��ج��م��ي��ع وم��ا
ي��ن��ط��ُق وذل��ك ي��ع��وي، ن��اب��ٌح ف��ذا ف��ص��ول��ُه؟ إالَّ ال��ح��ي��واَن م��يَّ��َز ف��ه��ل
��ُق ويُ��َدقِّ ذه��ن��ِه ف��ي ُدُه يُ��ردِّ م��ا ق��ب��ل ال��ش��يءِ ع��ل��ى ي��ح��ك��م ل��م ال��ع��ق��ل وذو
ي��ص��ف��ُق راح رأَى م��ا ي��دري ك��ان ول��و ص��ف��ات��ِه ص��ف��وُت م��ذ ب��ي رأى وغ��م��ٍر
يُ��رَه��ُق ب��ال��ح��ق��ي��ق��ِة ول��ك��ن ُش��ج��اٌع، ج��دارِه س��ق��ف ت��ح��َت ول��ك��ن ق��ويٌّ
يَ��ْل��بَ��ُق ال��خ��دِر ف��ي ال��م��ك��ُث ب��ال��رج��ال وال ل��ل��ن��س��ا ال��ح��رب ف��ي ال��ك��رُّ ي��ل��ي��ُق ول��ي��س
يُ��غ��َل��ُق ال��غ��واي��ِة دوَن ال��ُه��َدى وب��اُب ادِّع��ائ��ِه ف��رُط أغ��واُه ف��ق��د دع��وُه
تُ��ش��رُق؟ أي��ن م��ن األف��ِق ش��م��َس ي��دِر ول��م ال��خ��ط��ا ع��ن ال��ص��واِب ف��رُق م��ا أي��دِرُك
ف��ي��ل��ُق ح��ل��م��ي ف��ض��ل م��ن ف��ق��اب��ل��ُه وال��ه��ج��ا ال��ذمِّ غ��ارَة ع��ل��يَّ وش��نَّ
ب��رج��ُق ال��خ��ب��ر ذي ع��ن��َد إال ه��َو وم��ا ف��رن��ُدُه ال��ص��ق��ي��ل ال��س��ي��ُف ذل��ك أن��ا
أرف��ُق وإن��َي ي��ق��اوي��ن��ي ض��ع��ي��ٌف الع��ُب وإن��ي ي��ج��اري��ن��ي، ك��ل��ي��ٌل
ض��يِّ��ُق؟ وال��رزُق ال��ع��ي��ش ف��ي س��ع��ٌة وال ال��غ��ن��ى أخ��ي ف��ع��ل ال��م��ح��ت��اُج ي��ف��ع��ُل وه��ل
ي��وث��ُق ال��ق��ب��ائ��ح ب��أَغ��الل ف��ذاك ش��ه��وات��ه��ا ع��ن ال��ن��ف��َس ي��ردُّ ال وم��ن
ت��ل��ح��ُق ��زِّ ال��عِّ ن��ع��م��ُة ب��ذل��ي��ٍل وه��ل ِع��زًَّة ي��ح��اوُل ذٍل ل��ذي ع��ج��ب��ُت
ي��ص��دُق؟ ك��ي��ف ل��ُه! ت��بَّ��ا ق��زٌل، ب��ه��ا ورج��لُ��ُه ال��ج��ي��اِد س��ب��َق ي��دَّع��ي أت��ى
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وم��ن��ط��ُق وف��ع��ٌل خ��ل��ٌق ال��ف��ت��ى: دل��ي��ُل ت��ك��بُّ��ٍر غ��ي��ُر ل��ل��ق��وِل ه��زَُّه وم��ا
ي��ت��خ��لَّ��ُق ب��ال��ك��ب��ري��ا َم��ْن ك��لِّ ع��ل��ى ن��ي��لُ��ه��ا ي��ص��ع��ُب ال��ع��ل��ي��اء أرى وإن��ي
م��ت��ع��تِّ��ُق ال��ردى ف��ي��ِه وب��اط��ن��ُه وس��الم��ٍة ص��ًف��ا ذا ط��ب��ًع��ا ال��ن��اَس يُ��ري
��ُق؟ ال��م��ح��قَّ ال��ص��دي��ُق أي��ن م��ن وه��ي��ه��ات أَص��ادٍق ث��وَب األع��داء ي��ل��ب��ُس وق��د
يَ��رش��ُق ب��ال��ش��ت��ي��م��ِة ول��ك��ن ب��ح��بٍّ م��ب��رق��ًع��ا ج��اء ال��خ��لُّ ه��ذا ال��ي��وَم وه��ا
ي��ت��ع��لَّ��ُق ب��ال��ه��وى ح��ش��اُه وأب��ق��ت م��ش��ت��تً��ا غ��ادرت��ُه ف��ت��اًة أح��بَّ
ت��ل��ص��ُق ف��ي��ِه وذي ع��ن��ُه، ان��ت��ف��ت ف��ت��ل��ك وع��زٍَّة ل��ي م��ل��غ��ًزا أض��ح��ى ب��غ��رََّة
وأزه��ُق أق��ش��ع��رُّ ف��م��ن��ُه ف��ف��أٌل، ق��ش��ع��ِر ف��ص��ادف «س��ع��دى» ف��ي وأل��غ��زُت
يُ��ح��رُق ال��ح��رُّ وال ي��ض��ن��ي��ِه، ال��ب��رُد ف��ال ع��ن��دُه ال��ك��لُّ اس��ت��وى ال��ح��سَّ ي��ف��ق��ِد وم��ن
ف��ت��م��ح��ُق ال��ب��دوَر ي��زري ب��ط��ل��ع��ت��ِه أه��ي��ف وال��خ��ل��ِق ال��ُخ��ل��ِق ج��م��ي��ُل ب��روح��ي
تُ��ط��ب��ُق وال��َدلِّ ال��ف��تَّ��اِن ال��دَّع��ِج ع��ل��ى ب��م��ق��ل��ٍة ال��ش��ج��يَّ ال��ق��ل��َب غ��زا غ��زاٌل
يُ��س��َرُق ل��ي��س م��ال��ُه ح��رًص��ا ص��اَن وم��ن ح��س��ن��ُه وال��ش��م��س األق��م��ار ع��ن ي��ص��وُن
ي��ش��ف��ُق ل��ي��َت ف��ي��ا ق��ل��ب��ي س��ب��ى ق��د ب��ه��ا ب��دت ش��ف��ٍق ع��ن ح��م��راء وج��ن��ٌة ل��ُه
ي��ع��ب��ُق واآلس ال��ورِد ري��اِض ف��ي ب��دا ك��ع��ن��ب��ٍر خ��اٌل الَح ق��د ِه خ��دِّ ع��ل��ى
ت��ت��أَرَُّق م��ق��ل��ت��ي وب��ات��ت ف��ن��م��َن، ج��ف��ونُ��ُه ال��رق��اَد م��ن��ي اخ��ت��ل��س��ْت ق��د
ال��م��رق��رُق ال��س��خ��ي��ُن ال��دم��ُع ب��ِه أب��اَح وط��ال��م��ا ال��غ��رام إخ��ف��اء أح��اوُل
��ُق أت��ع��شَّ ال��ذي ال��ظ��ب��َي ذل��ك ل��ك��م ب��م��ع��ل��ٍن ل��س��ُت ��اِق ال��ع��شَّ زم��رَة ف��ي��ا

وقال:

ال��خ��الِق ح��ك��م��َة وس��بِّ��ْح َس��َح��ًرا، ب��ال��س��م��ا ح��دائ��َق ف��ي ل��ح��اَظ��َك ن��زِّه
��اق��ي ال��سَّ وال��ث��ريَّ��ا ك��اٌس وال��ب��دُر ج��دوٌل وال��م��ج��رَُّة روٌض ف��األف��ُق

وقال:

ش��ف��ق��ا وم��ا ت��ع��ذي��ب��ي رام م��ه��ف��ه��ًف��ا ال��ش��ف��ق��ا ُه خ��دُّ ي��ح��اك��ي ظ��ب��يً��ا ع��ش��ق��ُت
ط��رق��ا م��رض��ات��ِه إل��ى أرج��و ج��ع��ل��ُت َق��َدٌر وال��ه��وى ه��واُه ق��ل��ب��ي ح��لَّ م��ذ
ط��رق��ا ق��د ب��األج��ف��اِن ال��س��ه��د وط��ارُق م��ح��ب��ت��ِه ف��ي ع��ق��ل��ي ف��ارَق ال��رش��ُد
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نُ��ف��ق��ا؟ ب��م��ا ل��ي وص��وًال أيُ��ع��ط��ي ت��رى وم��ص��ط��ب��ري روح��ي ح��بِّ��ِه ف��ي ن��ف��ق��ُت
ن��ق��ا غ��ص��ن ف��وق ن��وًرا ��َم ت��ب��سَّ ب��دٌر ف��ب��دا وان��ث��ن��ى ض��ح��وًك��ا ال��ل��ث��اَم أرخ��ى
ُم��ح��ق��ا ق��د ال��وج��ِه اس��ف��رار ع��ن��د وال��ب��دُر ل��ف��ت��ت��ِه ع��ن��َد خ��ج��ل��َن ال��ظ��ب��اء إنَّ
أَرق��ا م��ا ل��والك م��دن��ًف��ا ُع��ْد س��ه��راَن وغ��ادرن��ي ه��ج��ًرا دم��ي أراَق َم��ْن ي��ا
م��ح��ت��رق��ا ال��ق��ل��ُب وب��ات ال��ع��ق��ي��ِق س��ي��َل س��ائ��ل��ًة اآلم��اُق ب��ات��ِت ط��ال��م��ا ي��ا
ال��َغ��َس��ق��ا ي��ه��ج��َع ال ش��أن��ِه م��ن وال��ص��بُّ دج��ًى ال��س��ه��اَد وواص��ل��ُت ن��وم��ي ه��ج��رُت
غ��رق��ا ق��د ال��دم��ع ب��ب��ح��ِر ص��ب��ري وُف��ْل��ُك َج��َل��ٌد وال ج��ل��ٌد ال��ه��وى ف��ي ل��ي ي��ب��َق ل��م

وقال:

أََرِق ع��ل��ى ت��زل ل��م وم��ق��ل��ت��ي األُف��ِق ف��ي ال��ن��ج��وم ع��ي��وُن ن��ام��ت
وال��ح��َدِق ل��ل��خ��دوِد ض��ح��يَّ��ًة ك��ب��دي ال��ه��وى ه��ي��ك��ل ف��ي ق��دَّم��ُت
ح��رٍق ف��ي ال��ف��َؤاَد وأب��ق��ى ش��ي��ٍب ف��ي ف��ودَي أع��اَد ق��د ال��دُّم��ى ح��بُّ
ال��ع��ل��ِق م��ن ال ال��ل��ط��اف��اِت م��ن ُخ��ل��َق��ْت م��ل��ي��ح��ًة ب��روح��ي أف��دي
ال��ش��ف��ِق ح��م��رُة ف��ي��ِه ب��دت خ��دٌّ ل��ه��ا ال��ع��ي��وِن ف��ت��ان��ُة ل��م��ي��اء،
رم��ِق م��ن ل��ل��م��ح��بِّ ت��دْع ف��ل��م ق��ام��تُ��ه��ا ك��ال��س��م��ه��ريِّ ت��ه��ت��زُّ
ال��غ��س��ِق ي��ِد ف��ي ال��ص��ب��ح زج��اج��ُة ف��ب��دت غ��رًَّة ال��ف��رع م��ن أب��دت
ال��ع��رِق ل��ؤل��ِؤ ت��ح��ت ال��ح��ي��ا ورُد ب��وج��ن��ت��ه��ا ف��ان��ج��ل��ى ق��ب��ل��ت��ه��ا
ي��ُرِق ل��م ل��ل��ح��س��وِد ل��ك��نَّ��م��ا ب��ه��ا ل��ل��ح��زوم راَق ت��غ��زُّل��ي
ال��ُع��نُ��ِق ب��ذل��ك ب��ي��اًض��ا ح��اك��ى م��ذ ش��ي��ب��َي ع��ش��ق��ُت ق��د ح��بِّ��ه��ا ف��ي
ن��ق��ي «ه��ن��َد» ق��ل��ِب م��ث��َل ي��ك��ن ل��م ل��و ع��ن��ٍق ف��ي ال��ب��ي��اَض ه��وي��ُت وم��ا

لُه: ملولوٍد تاريًخا أصدقائِه أحد إىل وقال

ب��ال��ش��روِق ف��أب��ش��روا األن��ِس، َس��َح��ُر وت��ب��دَّى األس��ى ل��ي��ُل ع��ن��ك��م زال
وال��ت��وف��ي��ِق ب��ال��س��ع��وِد ي��ن��ج��ل��ي أص��ي��ًال ول��دت��م��وُه ب��ه��الٍل
ض��ي��ِق ب��ع��َد أت��ى ق��د ال��ل��ِه َف��َرُج أب��اُه م��َؤرخ��ون ي��ا ف��أخ��ب��روا

١٨٥٩ سنة
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الفراُق

ال��وث��اق��ا ص��ب��ري م��ن ح��لَّ وش��وٌق ال��م��ح��اق��ا أورث��ن��ي ت��مَّ م��ذ ه��ًوى
ان��ط��الق��ا ي��رج��و وال ج��ًوى ي��ض��جُّ أض��ح��ى ال��ح��بِّ ش��راِك ف��ي وق��ل��ٌب
اح��ت��راق��ا َج��َه��ن��م��ِه ف��ي ت��ق��اس��ي ن��ف��ٍس وك��لُّ ال��ظ��ل��وُم ال��ح��بُّ ُه��َو
ن��ط��اق��ا ع��ش��ٍق م��ن ع��ل��يَّ ك��أن وش��وًق��ا ه��ًوى ش��م��ُت م��ل��ُت ف��أنَّ��ى
وس��اق��ا َع��ُض��ًدا األس��ى وص��ارع��ُت ال��ت��ص��اب��ي وأل��ف��ي��ُت ض��نً��ى، أل��ف��ُت
اف��ت��راق��ا؟ ب��غ��ى ال��ح��ب��ي��ُب ك��ان إذا ع��ي��ٌش ال��ح��يِّ ف��ي ل��ي ي��ط��ي��ُب وك��ي��ف
أراق��ا؟ دٍم أليِّ ي��دري ف��ه��ل ن��واك��م دم��ي أراَق أح��ب��ائ��ي،
اش��ت��ي��اق��ا! أُص��ل��ي ك��م وي��الُه! ف��ي��ا األث��اف��ي ن��اَر ال��ح��ش��ا ف��ي ض��رم��ت��م
ف��َراق��ا ق��ل��ب��ي ض��ن��ا إط��ال��ت��ك��م ح��س��ودي ب��ل��وى ب��ال��ل��ق��ا أط��ي��ل��وا
ده��اق��ا ك��اًس��ا ُم��ه��ج��ت��ي يُ��ع��اط��ي ش��وق��ي وف��رُط ف��ي��ِه ب��تُّ ول��ي��ٍل
واغ��ت��ب��اق��ا اص��ط��ب��اًح��ا ل��ي ه��واه��ا وأم��س��ى أض��ح��ى م��ن ذك��َر ُد أُردِّ
ال��م��ح��اق��ا الق��ي��ُت م��ن��ِك ب��ق��رب��َي ح��بٍّ ب��دُر إن��َي ال��ح��س��ِن، أَش��م��َس
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وقال:

ال��س��ل��وْك س��وء ف��ي ال��ت��ي��َه إن ع��ن��ُه، ح��ْد ال��ورى ف��ي ال��ن��م��ي��م��ة ش��وط س��ال��ًك��ا ي��ا
ال��ش��ك��وك ي��دِه ع��ل��ى ت��أت��ي ل��م��ن وي��ٌل وال��ت��ق��ى ال��س��ذاج��ة أرب��اَب ش��ك��ك��َت

الصبابة

ب��ه��اِك؟ أم ع��ي��ن��ي ن��ص��َب ون��وٌر ه��واِك أم ق��ل��ب��َي ض��م��ن أن��اٌر
األراِك؟ غ��ص��ُن أم أن��ِت أظ��ب��ٌي وال��تَّ��ث��ن��ي ��ت ال��ت��ل��فُّ ذاَت أي��ا
ح��راِك م��ن ل��ي يَ��ذَْر َل��م وت��ي��ُه��ك وع��ق��ل��ي ص��ب��ري س��ب��ى ق��د داللُ��ِك
ن��ه��اِك؟ َم��ن ف��دي��تُ��ِك وص��ل��ي ف��ع��ن ن��ه��ان��ي ق��د ح��س��نُ��ِك ال��س��ل��وان ع��ن
ك��ال��ش��ب��اِك ف��ه��دٌب َع��َج��ٌب وال ق��ل��ب��ي ص��اَد ج��ف��نُ��ِك ال��ح��بِّ ب��ب��ح��ر
ل��م��اِك م��ن ل��ي رش��ف��ٌة ف��ه��الَّ ذاب��ت ال��وج��ِد ه��ذا ب��ن��ار ح��ش��اَي
ل��ق��اِك إالَّ يُ��ح��ي��ِه ل��م ب��م��ن ف��رف��ًق��ا أق��ض��ي أن ف��ك��دُت ج��ف��وِت
وف��اِك ع��ل��ى م��ن��اَي ي��ا م��ق��ي��ٌم ف��إن��ي ت��ج��ف��ي أن رم��ِت م��ا إذا
ه��داِك ق��د ت��ي��ٍه ول��ك��لِّ ب��دا، م��ذ ل��ل��ه��وى ه��دان��ي ق��د ج��م��ال��ِك
أراِك ال إذ ج��وان��ح��ي ت��ذوُب ل��ك��ن ت��ذوُب رأت��ِك إذ ع��ي��ون��ي
ش��راِك ف��ي ي��رف��رُف ط��ي��ًرا ح��ك��ى ح��ي��ات��ي ي��ا ب��ح��ب��ِك ق��ل��ٌب ول��ي
م��ق��ل��ت��اِك ت��ي��م��تْ��ُه ش��ج��يٌّ ف��إن��ي خ��ال��ي��ًة ك��ن��ِت م��ا إذا
ه��واِك م��ن زك��يٍّ ج��م��ٍر ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ب��أنَّ ش��ه��دن ق��د ع��ي��ون��ي
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ان��ه��ت��اِك ذلَّ ارح��م��ي ف��ب��ال��ل��ِه ودم��ع��ي س��ق��م��ي ت��رح��م��ي ل��م ف��إن
ال��س��م��اِك إل��ى ال��وص��وَل ب��ل��غ ول��و ات��ض��اٍع م��ن ال��م��ح��بُّ ي��خ��ل��و وال
رض��اِك ف��ي��ِه غ��دا إذا ل��ديَّ َف��َع��ذٌْب ت��ع��ذي��ب��ي ش��ئ��ِت م��ا إذا
ف��داِك م��ع��ذب��ت��ي ي��ا ف��روح��ي ظ��ل��ًم��ا ق��ت��ل��ُت ه��واِك ف��ي أُك وإن
ب��ق��اِك ل��يَ��ُدْم س��اع��ًة وص��ال��ِك م��ن أن��ْل ول��م ق��ض��ي��ُت إن��ي ف��ه��ا
ت��راِك ي��وًم��ا ع��ي��ون��ُه ف��ل��ي��َت س��ل��وِّي ال��خ��ال��ي ال��ع��اذُل ي��روُم
س��واِك م��ح��ب��وٌب ل��ي��س ك��ذل��ك م��ح��ٌب ح��ل��ٍب ف��ي س��واَي ف��ل��ي��س
ع��ن��اِك ف��دع��ي ال��ه��وى؟ ه��ذا وم��ا ال��ت��ص��اب��ي؟ ه��ذا م��ا ن��ف��ُس، ي��ا أالَ
واش��ت��ب��اِك؟ ب��وٍس غ��ي��ر ي��ف��ي��ُدِك ال إذ ال��ح��س��ن ت��غ��ازل��ي��َن ع��الَم
ه��الِك ف��ي ه��الٌك وراح��ت��ه��ُم وم��وٌت ش��ق��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ح��ي��اُة

وقال:

م��ن��ِك م��ل��ي��ح��ُة ي��ا ال��ق��دِّ ص��ع��دُة ف��ت��ِك أع��َظ��م ب��ال��ف��ؤاد ف��ت��ك��ْت
يُ��زك��ي ورٍد ف��خ��دُّ ظ��ب��ٍي ع��ي��ُن ج��رَح��تْ��ُه ف��إن ش��اه��ٌد ودم��ي
ت��ب��ك��ي ه��ي ب��م��ا م��س��ت��ض��ح��ٌك ف��ه��و ط��ب��اٌق م��ن��ِك وال��ث��غ��ر ع��ي��ن��ي ب��ي��ن
ب��ال��ت��ش��ك��ي ُم��ْوَل��ٌع ف��ال��ص��بُّ ع��ن��ِك، ب��ع��ادي ش��ك��وُت إذا ت��ش��ك��ي ال
ل��ت��ح��ك��ي دم��ع��ي ت��ب��ت��زُّ ع��ق��وٍد ع��ن ب��ع��ٍد م��س��اف��َة ي��ش��ك��و ق��رٌط ل��ِك
ت��ش��كِّ��ي ال م��ن��ي��ت��ي ي��ا ت��ش��كِّ��ي ال وه��ي��ام��ي ب��ل��وع��ت��ي ت��ش��ك��ي ال
س��ب��ِك خ��ي��َر وال��ه��وى ال��ظ��رُف ُس��ِب��َك ف��ي��ِه ال��ت��ي��ِه ق��ال��ُب ال��ل��ْدُن خ��ص��رِك
ب��م��س��ِك ال��ج��م��اِل ي��ُد خ��ت��م��ت��ُه خ��م��ٍر زقُّ وال��ل��م��ى ال��ث��غ��ُر إن��م��ا
ك��ُف��ْل��ِك ع��ل��ي��ِه ي��ط��ف��و وف��ؤادي غ��رام��ي ب��ح��ُر ه��اَج ال��ح��س��ن َف��َل��َك
ص��كِّ خ��ي��ُر ي��دي ف��ي ف��ال��س��رُّ ـ��ك��رِت أن��ـ ف��إن ب��ع��ه��دي م��دي��ون��ٌة أن��ت
ه��ت��ك��ي أص��ب��ح ال��ج��ب��ي��ن وب��ص��ب��ح اف��ت��ض��اح��ي أم��س��ى األث��ي��ِث ب��ظ��الم
وتُ��ذك��ي ب��ال��دم��وع ال��ح��بَّ تُ��ض��ِرُم وج��ف��وٌن ج��ًوى ذاب��ت ن��ف��ٌس ل��َي
ُس��ْل��ِك أل��ي��َق ال��ن��ح��ي��ُل ج��س��م��ي ك��ان وج��دي ل��ؤل��َؤ ن��ث��رَن م��ذ أَْج��ُف��ٌن
! م��ب��كِّ ل��ص��بٍّ ي��ا ب��ال��دم��ِع، غ��صَّ ��ا ل��مَّ أش��رَق ب��ال��روح ل��ص��بٍّ ي��ا
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موشًحا: وقال

س��ب��ي��ل��ك أراع��ي أزل ل��م وأن��ا ق��ت��ي��ل��ك األس��وِد ق��ات��َل ي��ا ص��رُت
دخ��ي��ل��ك ق��ل��ب��ي أم��رض��َت ط��ب��ي��ب��ي، ي��ا ك��ح��ي��ل��ك! أق��اس��ي ك��م أع��ان��ي��ك ك��م

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
ج��ارا األه��لَّ��ة ع��ل��ى وه��الًال ن��ف��ارا ف��َؤادي غ��زا غ��زاًال ي��ا
ط��وي��ل��ك ف��اق��ص��ْر ال��ص��دوُد، ه��ذا ط��ال وط��ارا ع��ق��ل��ي غ��اَب ل��ح��َت ك��ل��م��ا

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
ال��ط��وال��ع ل��ك��لِّ غ��ب��ن��َه��ا ف��ش��ك��ت ط��ال��ع وج��ه��ك ح��س��َن ال��ش��م��ُس رأَِت
م��ث��ي��ل��ك رأي��ُت م��ا ف��وال��ل��ِه ِت��ْه، وال��ع وه��و ب��دره��ا ن��اداك ث��م

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
وع��ذاب��ي ل��ش��دَّت��ي ت��رث��ي ك��ن��ت م��ص��اب��ي ب��ع��ض ع��ل��م��َت ل��و ه��اج��ري
ب��دي��ل��ك خ��الٍّ أَودُّ ال وأن��ا ش��ب��اب��ي ش��اب ال��ظ��ل��وم ه��واك ف��ي

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
غ��رام��ي ع��ه��وَد أخ��ن ل��م وأن��ا ذم��ام��ي رع��ي��َت وم��ا ع��ه��دي خ��ن��َت
خ��ل��ي��ل��ك ال��خ��ي��اَل أرى أن ع��ل��ن��ي م��ن��ام��ي ع��ل��يَّ ظ��ال��م��ي ي��ا ُردَّ

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
ح��اال ي��ع��ط��ُف ف��ال��غ��زاُل ف��ان��ع��ط��ْف، غ��زاال ح��ب��ي��ب��ي ي��ا أن��ت ت��ك��ن إن
ج��م��ي��ل��ك أخ��وَن أن ل��ل��ِه ح��اش��ا أح��اال ل��ن ح��ال��ٍة ك��لِّ وع��ل��ى

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
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ب��ش��ع��رك ال��ل��ي��ال��ي أس��ه��ُر وأن��ا ب��ه��ج��رك ص��ب��ري وع��ي��ل ص��دري ض��اق
ك��ل��ي��ل��ك رح��م��َت وم��ا ع��زم��ي َك��لَّ ب��أم��رك ُخ��ل��ْق��ُت أن��ا ش��ع��ري! ل��ي��ت

ع��ل��ي��ل��ك داِو ال��ع��ل��ي��ل م��داوي ي��ا

دور
لُه: صاحٍب باسم متخلًصا وقال

َش��َم��َل��ْك؟ ه��ًوى أم ال��ده��ُر ب��ك أغ��رى َش��َغ��َل��ْك ال��ذي م��ا ال��ق��ل��ُب، أي��ه��ا ي��ا
َق��تَ��َل��ك ول��و ه��ج��رِه ع��ل��ى ص��ب��ًرا ف��س��ْم ال��ج��م��ال ل��ذي ت��ص��ب��و ك��ن��َت إن
ج��ب��ل��ك ب��ِه ب��م��ن ال��ت��ص��اب��ي ع��ن أب��ًدا ت��م��ْل ال ق��ل��ُب ي��ا ق��ل��ُب ي��ا
ع��ذل��ك إن ال��خ��ل��يَّ واع��ِص ي��ص��وُل، َم��ِل��ٌك ف��ذا ال��ه��وى ألم��ِر واخ��ض��ع
ل��ك ال��ل��واح��ُظ تُ��ف��ِش��ه ال��ه��وى س��رَّ َك��تَ��َم��ْت ح��ي��ث��م��ا ع��ن��ك وظ��ب��ي��ٍة
م��ل��ك رأَي��ُت أق��ب��ل��ْت إذا ل��ك��ن ب��ش��ًرا أرى أدب��رْت إن ه��ي��ف��اء
ف��ل��ك ب��دُر ف��ال��ج��م��اُل ب��دت وإن ن��ًق��ا غ��ص��ُن ف��ال��ق��واُم ان��ث��ن��ت إذا
ه��ل��ك ال��وص��اِل ح��اس��د م��ن وال��ق��ل��ُب م��ن��َس��ِدٌل ال��ظ��الم وس��ت��ُر أت��ت
أم��ل��ك ال��ج��وى أخ��ا ي��ا ب��ي أط��ل��َت ي��دي: ال��نُّ��ه��وَد ��ِت ض��مَّ وق��د ق��ال��ت
س��ل��ك ب��ال��ع��ف��اِف ف��ه��َو «ي��وس��ٍف» ل ي��رش��دن��ا ال��ع��ف��اِف ون��وُر ب��ت��ن��ا

وقال:

م��ع��ن��اِك ح��س��َن ي��ح��ك��ي وج��ه��ِك ف��ح��س��ُن ث��ن��اي��اِك دلَّ��ت ق��د م��زاي��اِك ع��ل��ى
م��ح��يَّ��اِك! أج��ل��ى وم��ا ح��ي��اِك، أح��ل��ى ف��م��ا ب��ال��ح��ي��اءِ م��زانً��ا ال��ج��م��اَل ح��زِت
ع��ي��ن��اِك؟ ل��ل��ظ��ب��ي أو ِك، ق��دُّ ل��ل��غ��ص��ِن أو وج��ه��ِك، األن��وار ذي ل��ل��ب��دِر أي��ن م��ن
وف��تَّ��اِك؟ ف��تَّ��ان ك��لِّ ع��ل��ى ص��ال��ت وغ��زت غ��ازل��ت إن أع��ي��نً��ا ب��ه��ا ل��ي م��ن
ب��م��رآِك ع��اش��ت ط��ال��م��ا ف��ي��ا ب��ِه، ُق��ت��ل��ْت ال��ت��ي ب��ال��ن��ف��س ج��م��ال��ك أف��دي
أه��واِك ال��ح��ال��ي��ن ف��ي وح��س��بُ��ِك ت��ش��ْي، أن ف��ح��س��ب��ي ص��دِّي أو ش��ئ��ِت، إذا ص��ل��ي
ال��ش��اك��ي! ل��ل��ش��اك��ِر ف��ي��ا أش��ك��و، وم��ن��ُه ف��أش��ك��رُه أش��واًق��ا ال��ه��ج��ُر ي��زي��دن��ي
س��ج��اي��اِك ع��ن ل��ط��ي��ٍف وك��لُّ روى، ق��د ج��م��ال��ِك ع��ن ج��م��ي��ٍل ف��ك��لُّ ت��ي��ه��ي
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ف��اِك س��رت ��ا ل��مَّ َل��ثَ��م��ْت ل��ع��لَّ��ه��ا ع��اط��رًة؟ ال��روض ف��ي س��رت ل��ل��ن��س��ي��م م��ا
ن��ه��داِك؟ ض��م��ت��ُه ف��ه��ل ال��ب��ي��اِض؟ ث��وب ف��ي ي��رف��ل ال��روض ذاك ل��زن��ب��ق وم��ا
ل��والِك ال��ع��ش��َق ق��ل��ب��ي ي��دِر ول��م م��ع��نً��ى، ع��ل��ى ال��ج��م��ال ل��ف��ُظ ي��ش��ت��م��ْل ل��م ل��والِك
ِك إالَّ م��ع��ن��اُه ف��ي بُ��ولِ��َغ ب��ال��ح��س��ن غ��ان��ي��ٍة ك��لِّ ع��ن أت��ى وص��ٍف وك��لُّ
ذك��راِك ع��ن��د ك��لِّ��ي أرج��ُف ل��ذاَك ث��وى ه��واِك م��ن��ي ج��ارح��ٍة ك��ل ف��ي
أوالِك! ال��ح��س��ن ل��ج��م��ي��ع م��ن س��ب��ح��ان ك��اع��ب��ٍة: ك��لُّ ق��ال��ت ل��ح��ِت وُك��لَّ��م��ا
ث��ن��اي��اِك دلَّ��ت ق��د م��زاي��اِك ع��ل��ى ش��ٍج: وه��و ال��درُّ ق��اَل ��ْم��ِت تَ��بَ��سَّ وإن

وقال:

ال��ف��ت��ِك م��ن خ��وًف��ا ب��ال��ع��دل؛ س��ل��ط��ٍة أخ��ا ال��ورى ي��ت��ه��ُم ب��ه��ا أرٍض ف��ي ك��ن��َت إذا

وقال:

ح��م��ل��ك ق��د ال��ه��ج��ران ع��ل��ى ذا م��ن ��ل��ك ج��مَّ ق��د ب��ال��ح��س��ِن َم��ْن ب��ح��قِّ
أم��ي��َل��ك! وم��ا ! ال��ص��بَّ أع��ش��َق م��ا ص��بِّ��ِه ع��ن م��اَل ب��اٍن غ��ص��َن ي��ا
َم��ل��ك ب��وج��ِه م��َل��ًك��ا ي��ا ب��ال��ع��دِل ف��ُس��ْد ب��ال��ج��م��اِل ق��ل��ب��ي م��ل��ك��َت
ل��ك ُح��قَّ ق��د ف��ي��ِه ح��ك��ٍم وُك��لُّ ل��ي ُح��قَّ ال��ه��وى ف��ي خ��ض��وٍع ُك��لُّ
س��ل��ك ال��وداِد ُط��ْرق م��ن داري��َت وم��ا ع��نِّ��ي ��ِد ال��صَّ ط��رَق س��ل��ك��َت
ال��ف��ل��ك ف��وَق ت��ْص��َع��َد أن أب��ي��َت ل��م��ا ق��درَت ل��و ح��ت��ى وت��ه��َت
��ل��ك ك��مَّ ال��ذي ال��ل��ُه ت��ب��ارك آن��ًس��ا ن��اف��ًرا ري��ًم��ا أف��دي��ك
ع��ذل��ك وم��ن ال��ظ��ب��ُي ت��ع��ج��َب ق��ات��ل��ي ي��ا م��ن��ُه ن��ف��اًرا أق��ِص��ْر
م��ث��ل��ك إذا ف��ك��ري ت��ح��رم��ن��ي ه��ل ط��ي��ف��ك م��رس��َح أح��َرم��ت��ن��ي
ُم��َق��ل��ك ع��اش��ٌق ل��ع��م��ري ف��ه��و ُم��َق��ل��ي ال��ك��رى ي��أْوي أن ه��ي��ه��ات
ع��م��ل��ك ب��ال��وف��ا أَح��ِس��ْن م��والي، أي��ا ب��ق��ل��ب��ِي م��ث��واَك أح��س��ن��ُت
ي��ص��ل��ك أن خ��ف��ُت ط��ي��ف��ي زارَك َف��َل��و ع��ل��ي��ك ك��لٍّ م��ن أخ��اُف
ق��بَّ��ل��ك ف��ًم��ا ت��ع��ت��ْب ال زه��راء وج��ن��ٍة ع��ل��ى ورًدا ي��ا ب��ال��ل��ِه
أش��ع��ل��ك ف��م��ي ب��ال��ل��ث��م ل��ذاك َك��ِب��دي ص��م��ى ال��ط��رُف ح��ارس��ك
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ي��ن��ه��ل��ك ل��ك��ي ال��ن��ه��ُد ن��ه��ض ق��د ت��رى ه��الَّ ال��ث��غ��ُر ذا ي��ا وأن��َت
أث��ق��ل��ك! وم��ا ال��خ��ص��َر! أرش��َق م��ا اتَّ��ِئ��د ال��غ��ل��ي��ُظ ال��رَّدُف وأيُّ��ه��ا
أن��ح��ل��ك ول��و ال��رَّدِف ت��ث��اق��ل ع��ل��ى ص��ب��ًرا ال��خ��ص��ُر ذا أي��ا وِس��ْم
َه��َل��ك ال��م��ع��نَّ��ى ق��ل��ُب ح��بِّ��ِه ف��ي َم��ثَ��ٌل ل��ُه م��ا ج��م��اٌل ه��ذا
َج��بَ��ل��ك! ال��ه��وى ع��ل��ى م��ن س��ب��ح��ان ب��ال��ه��وى ال��ق��وى أن��ه��ك��َت ق��ل��ُب ي��ا
أدم��ل��ك ق��د أدم��اَك ال��ذي ل��ي��َت ب��أل��ح��اظ��ِه ال��ظ��ب��ُي ج��رح��ك
ق��ت��ل��ك م��ا ف��ال��ح��بُّ ش��ه��ي��َدُه، تَ��م��ْت ل��م إذا ال��ح��بُّ ي��ص��دُق ال
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دالل»: عبدهللا أفندي هللا «نرص جناب يمدح وقال

م��ق��ال��ي ان��ص��الَت إالَّ أب��ى ب��اٌل ب��ال��ي ل��ي��ع��ص��ي ف��م��ي ق��طُّ ك��ان م��ا
أق��وال��ي ال��ح��ج��ا م��ن ف��ه��اك ق��وٌل ف��ل��ي ف��ٍم وَربَّ ن��ط��ٍق ذا ك��ن��ُت إن
األج��ي��اِل ش��ه��ادُة ال��ف��ض��ي��ِل ح��س��ُب ف��ض��ائ��ل��ي ل��ل��م��ن��ك��ري��ن وم��ا م��ال��ي
ق��اِل وذل��َك ل��ي، ح��س��وٌد ه��ذا وك��لُّ��ه��م ال��زم��ان ب��ن��ي أح��بُّ ج��ه��دي
األه��واِل أب��و وال��دُه��م وك��ذاك ال��ده��ا أم ف��أم��ه��م ح��ذاِر ب��ش��ٌر
ج��ب��ال ه��دَم ي��رج��وَن ف��ك��أَنَّ��ه��م ع��زائ��م��ي ه��دَم ي��رج��ون ��ٌد ُح��سَّ ل��َي
��ال��ي ب��ال��سَّ أن��ا وم��ا ب��ال��س��م��ي��ِع، أن��ا وم��ا ت��س��ل��ي��ت��ي ح��اول��ن وع��واذٌل
ال��ع��ذَّاِل ع��ن م��س��ام��َع��ُه ��ْت َص��مَّ ال��ف��ت��ى ق��ل��ب خ��ام��رت ال��ص��ب��اب��ُة وإذا
ودالِل ب��ش��م��ائ��ل ال��ه��وى ت��دع��و غ��ادًة ال��رب��ارِب ال��غ��ي��د م��ن ب��أب��ي
ال��خ��ال��ي وح��نَّ ب��ه��ا ��ج��يُّ ال��شَّ ُج��نَّ وج��ه��ه��ا ف��ي آي��ٍة أَيَّ��ُة ل��ل��ِه
ح��ال��ي ل��ت��رح��َم ك��ان��ت وم��ا أب��ًدا غ��ي��ره��ا أله��وى ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ن��ت م��ا
ووص��اِل ج��ًف��ا ع��ل��ى ال��زم��اِن ط��وَل أس��ي��َره��ا أك��ون أن��ي ع��اه��دت��ه��ا
ب��ال��ي ف��ي وال��وال وق��ل��ب��ي ن��س��يَ��ْت، ول��ل��وال ال��وف��يَّ ق��ل��ب��ي ف��اس��ت��ره��ن��ْت
ال��ق��ت��ال؟ خ��ن��اج��َر ال��ق��ت��ي��ُل ي��ن��س��ى ف��ه��ل دم��ي س��ف��ك��َن ق��د ال��م��ح��اج��ُر ت��ل��َك
ب��وب��ال��ي واس��ت��ق��ض��ي��ن��ُه ال��ح��بِّ ض��ي ق��ا رش��ي��ن ال��ع��ي��وُن ال��ن��ح��ر ف��ب��ف��ض��ِة
َخ��ب��ال ث��وَب ع��ل��يَّ ال��م��ش��ي��ِب ق��ط��ن م��ن ن��س��ج��ن ب��ذاك ول��ي َغ��زل��َن م��َق��ٌل
األط��ف��اِل م��ش��ي��ُب ال��زم��ان غ��دُر إنَّ��م��ا م��ش��ي��ب��َي ك��ب��ًرا م��ا وال��ل��ِه
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ون��ب��اِل ظ��ب��ا م��ن وأق��ت��ل أم��ض��ى ف��إنَّ��ُه ال��ص��اح��ب��ي��ن اغ��ت��ي��ال وك��ذا
ِل ال��دالَّ ب��ن��ي م��ن ال��م��واف��ي ذاك س��وى م��ع��روف��ي ب��ال��غ��در رم��ى ك��لٌّ
ك��ه��الل ال��ص��ب��ا وف��ي ال��ك��م��اِل ب��دُر ال��ح��ج��ا ف��ي ه��و م��ن ال��ل��ِه ب��ن��ص��ر أع��ن��ي
س��واِل ب��دون ب��ه��ا ع��ل��ي��ِه ف��ه��وى ب��ال��ُع��ل��ى أخ��ل��ق ال��ده��ُر رآُه ش��ه��ٌم
م��ب��ال غ��ي��ُر ف��ال��ح��رُّ ي��ًدا، ي��ْم��ُدْد ل��م وه��و ال��رغ��ائ��ب ك��لَّ ُه وأم��دَّ
ل��ن��واِل ي��ًدا ي��ب��س��ط وال ي��ع��ط��ي ل��م��ن وإق��الٌل إك��ث��اٌر س��ي��ان
ال��ع��ال��ي وأدن��ى ال��ق��اص��ي ق��رَّب ق��د ب��ي��راع��ِه ال��ح��ج��ا رك��ن ب��ِه ل��ي م��ن
اآلم��ال ب��وارُج ع��ل��ي��ِه ت��ط��ف��و م��ع��ارٍف ب��ح��ر ف��ك��ان ال��ع��ل��وم ج��م��ع
ل��ي��اِل دوَن األي��اَم ف��اس��ت��ط��ل��َع ال��دج��ى ح��ج��َب ب��ال��س��ن��ا ي��م��زُق وج��رى
اإلج��الِل دوائ��ُر ع��ل��ي��ِه دارت ك��رام��ٍة ق��ط��ُب ف��ه��و ال��م��ف��اخ��َر وح��وى
وال��ج��ه��اِل ال��ج��ه��ل ع��ي��وُن وب��ك��ت ب��ِه وال��ع��ل��م��ا ال��ع��ل��م ث��غ��وُر ض��ح��ك��ت
األش��ك��اِل ط��ال إالَّ ب��ِه ي��ض��رب ل��م ال��ه��ن��ديِّ م��ن أم��ض��ى م��ن��ط��ٍق ذو
زواِل ب��غ��ي��ر ث��م��ٍر ذا زال م��ا م��ك��ارٍم غ��ص��ُن ال��ف��خ��ر أص��ول م��ن ه��و
ب��اِل! ذك��ٍر ق��ب��ي��ُح ال��ل��ئ��ي��م وك��ف��ى دائ��ِم ذك��ٍر م��ل��ي��ح ال��ك��ري��ِم ح��س��ُب
آلل ب��غ��ي��ر ب��ح��ٌر ف��ال ع��ج��بً��ا؛ ذا ول��ي��س ال��ك��الم ُدَرَر ل��ن��ا ي��ه��دي
ال��ع��ال��ي ال��م��ق��ال م��ن ال��ن��ف��ار أه��ل ع��ل��ى ال��ع��ال��ي م��ق��ال��ِه س��ي��ف وي��ه��زُّ
وم��واِل م��ح��س��ٌن ال��ح��م��اق��ة وأخ��و س��يِّ��ئ خ��ص��م ال��ع��ق��ل ذو ل��ه��م ق��وم
أق��وال ل��ذي ت��س��م��ع وال واس��ج��ع راه��ٌن ق��وَل��َك ف��إن ت��ش��اءُ م��ا ق��ل
ح��ال ق��ري��ن��ِة أو ظ��رٍف ل��م��ق��ام ي��ص��م��ت��وا أن ال��ن��ه��ى أه��ل ع��ل��ى ع��اٌر
ق��ت��اِل ه��ج��وم م��ن ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ف��راره��م ال��ُك��َم��اة ع��ل��ى ال��م��ع��ي��ب وم��ن
األف��ض��اِل ال��ك��ام��ُل ال��م��ق��اِم ـ��ع��ال��ي ال��ـ ال��ع��ال��ُم ال��ه��م��اُم ال��ش��ه��م أي��ه��ا ي��ا
ب��األم��واِل ش��راَك رآك م��ذ ه��و ب��ل ال��ع��زَّ ت��ش��ري ب��األم��وال أن��ت م��ا
واألخ��واِل األع��م��اِم م��ن ش��رٌف م��ح��ت��ًدا ا وَج��دٍّ أبً��ا ال��ك��ري��م أن��ت
م��ق��ال ك��لُّ وت��مَّ ال��ح��دي��ُث، ُخ��ِس��َف وج��ه��ُه أط��ل��َع األص��ِل ك��ري��ُم وم��ت��ى

وقال:

ال��ب��ل��ب��ال؟ ه��ائ��ج ال��وج��ِد، ه��اِئ��َم ال��َج��م��اِل أس��ي��ر غ��دا ل��ص��بٍّ م��ن
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ال��ع��وال��ي ه��زَّ ال��دالل ه��زَّه��نَّ ق��دوٍد ذوات س��وى س��ب��اُه م��ا
ل��ي��اِل ك��أَن��ه��ن وش��ع��وٍر ب��دوٌر ك��أن��ه��ن ب��وج��وٍه
آس��ال ع��ل��ى ب��دت ش��ه��بً��ا راِر اإلز ف��ل��ك م��ن أط��ل��ع��ن غ��ان��ي��اٌت
ال��ك��م��اِل ب��دَر ب��ال��ج��م��اِل أخ��ج��ل��ت ت��ب��دَّت م��ا إذا غ��ادًة ب��أب��ي
ال��ع��س��ال؟ َق��َوام��ه��ا م��ن أم ـ��بَ��ال ـْ ال��نَّ��ب�� ط��رف��ه��ا أَم��ن ق��ت��ل��ي أدري ل��س��ُت
ج��م��اِل م��ن ف��ن��يِّ��ر ت��ج��لَّ��ت أو دالٍل م��ن ف��ب��ان��ٌة ت��ث��ن��ت إن
وآلِل ن��ًدى وال��ُط��َال وال��ل��م��ى ون��وٌر ن��اٌر وال��ج��ب��ي��ُن خ��دُّه��ا
ال��ن��ب��اِل م��رم��ى ال��ق��ل��وب ج��ع��ل��ن ٍظ ب��أَل��ح��ا وال��ق��ت��اُل ال��ف��ت��ُك دأب��ه��ا
ال��وص��اِل ع��ن��د ال��ع��ن��اُق ف��ال��دواءُ داءً ب��ق��ل��ب��َي ح��ب��ه��ا ي��ك��ن إن
ل��ل��ج��ري��ال ال��ظ��م��آن اش��ت��ي��اَق َق اش��ت��ا م��ب��س��م��ه��ا ل��رش��ِف ف��ؤاٌد ل��ي
ال��غ��زاِل خ��ش��ف ب��ع��ي��ن وت��رن��و ـ��ِن ال��غ��ص��ـ ق��ام��ِة ف��ي ت��م��ي��ُل ت��ي��ٍه ذاُت
ال��م��ح��ال؟ ط��الَب ال��ف��ت��ى ي��ن��ال ه��ل ق��ال��ت: وال��ق��رَب ال��وص��اَل ط��ل��ب��ُت م��ذ
ب��اإله��م��ال ف��ال��ف��وُز ص��ع��بً��ا ل��ِب ال��ط��ا ع��ل��ى ج��اء ال��م��ط��ل��وُب م��ا وإذا

وقال:

أب��ال��ي ال ف��إن��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي ت��ش��نُّ م��ه��م��ا
ب��اح��ت��م��ال��ي ح��م��ل��ت��ي م��ن ال��ب��الي��ا ج��ي��ش وي��ل ي��ا
ال��ن��ك��اِل؟ س��ي��وف ف��م��ا ص��ب��ري درع��ي ك��ان إن
ال��ث��ق��اِل ال��خ��ط��وب ت��ح��ت ان��ث��ن��ائ��ي ع��ل��يَّ ع��اٌر
ك��ال��ج��ب��اِل أم��ام��ُه ع��زم��ي ك��ال��ري��ح ف��ال��خ��ط��ب
ب��ال��ف��ع��اِل ج��ن��ى م��ه��م��ا ده��ري ف��ع��ل أش��ت��ك��ي ال
ال��ض��الِل ُس��َراَة ي��ه��دي دل��ي��ٍل خ��ي��ُر ف��ال��ده��ُر
ل��ل��رج��اِل م��َؤدٌب ك��ب��ي��ٌر ش��ي��ٌخ ال��ده��ُر
ل��ح��اِل دواًم��ا ي��أب��ى ل��ك��ن وي��ف��ق��ر ي��غ��ن��ى
ال��م��ح��اِل ب��خ��م��ر ف��ي��ِه س��ك��ارى األن��ام ك��ل
ك��ال��خ��ي��اِل وط��ي��ب��ه��ا ك��م��ن��اٍم ح��ي��ات��ه��م
ل��ل��زواِل م��ص��ي��ُرُه ع��ل��ي��ه��ا ش��يءٍ وك��ل
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يف الكاثوليكيني الروم أساقفة رئيس حاتم» «بولس املطران سيادة يهنيءُ وقال
لُه: الرشف عالمة بقدوم حلب

ال��ح��م��ِل ف��ي ال��ش��م��س ح��ل��ول ف��ي��ِه ف��ح��لَّ ال��ك��ل��ِل ع��ال��َي م��ح��الٍّ ال��ف��خ��اُر رأَى
ال��ق��ب��ِل ط��ال��َب ف��أت��اه��م أح��ب��اب��ِه ع��ل��ى ال��وط��ي��َد ال��م��ج��َد أط��ل��َع ق��د وال��ده��ُر
ج��ذِل ع��ن ال��ع��زِّ ث��غ��ُر ي��ف��ت��رُّ وراح م��رٍح ع��ن ال��ف��وِز ع��ط��ُف ي��ه��ت��زُّ ف��ع��اد
ل��ألم��ِل ال��ن��ي��ُل ول��ذَّ ال��ه��ن��اءُ ط��اَب ل��ن��ا: ي��ق��ول ال��ب��ش��رى ه��ات��ُف غ��دا وق��د
ال��خ��ج��ِل ي��ِد ف��ي ف��دع��ُه ال��ح��س��ود، إالَّ م��ب��ت��ه��ٍج غ��ي��ر ف��وآٍد م��ن ي��ع��ْد ف��ل��م
ال��دوِل أف��خ��ِر م��ن أت��ى ف��خ��ٍر وس��اِم ف��ي «ب��ول��س» ال��ح��ب��ُر ذا ي��ا ال��ب��ش��ِر ب��ال��َغ ك��ْن
ال��م��َل��ِل ف��ي ال��غ��راءِ آالئ��ِه أن��واُر ل��م��ع��ت ال��ذي ال��راع��ي أي��ه��ا ي��ا ف��أن��َت
ال��خ��ض��ل ب��ال��ن��رج��ِس ال��رُّب��ى ازده��اءِ م��ث��ل ش��رف م��ن أوت��ي��َت ب��م��ا ازده��ي��َت ق��د
ع��م��ِل وف��ي ع��ل��ٍم ف��ي «ب��ول��ُس» ف��أن��ت ه��ًدى م��ن��ك ال��ل��ِه ش��ع��ُب ن��اَل إن ب��دَع ال
ي��ف��ِل ل��م ال��م��ج��د ن��ج��ُم ص��درَك وف��وَق م��ش��رق��ٌة ال��رش��ِد ش��م��ُس ش��ف��ات��َك ف��م��ن
ال��زل��ِل ش��وك��ُة ب��ق��واُه ت��ك��س��رت وه��ا ال��ق��ل��وِب أع��م��اُق ب��وع��ظ��ك رنَّ��ت
ال��ج��ب��ِل؟ ه��ام��ُة ل��دي��ِه ت��خ��ر ك��ادت وق��د ال��ن��ف��وس ي��ش��ج��ي ال ال��ق��ول ذا وك��ي��ف
األَول األع��ص��ر م��ن��ذُ ال��م��ف��اخ��ر ش��أْو رق��وا ال��ذي��ن ال��روم أي��ه��ا ال��ه��ن��ا روم��وا
ال��م��ق��ِل س��اه��َر ي��رع��ى ل��ك��م راٍع إل��ى ال��ج��الل ذي م��ن ش��رف أت��ى ف��ق��د
ال��ب��دل ص��ي��غ��ُة رف��ًع��ا ال��ق��وم ع��ل��ى ت��ج��ري رف��ع��ت��ُه ال��ق��وم ربُّ ازداد وك��ل��م��ا
ال��ع��ل��ِل ري��ب��ُة ت��ش��ب��ه��ا ل��م ف��ع��ائ��ٍل وذو ال��ص��ف��اح ت��ح��ك��ي ه��م��ٍم أخ��و ح��ب��ٌر
ال��ث��م��ِل ال��ش��ارب م��ي��ل ال��ت��ش��وُّق م��ن ف��تً��ى ُك��لُّ م��ال إل��ي��ه��ا ص��ف��اٍت ع��ل��ى
ع��ج��ِل ع��ل��ى ف��واف��ت��ُه س��واُه أه��ٌل ل��ه��ا ل��ي��س ال��ع��ل��ي��اءِ ُرتَ��ُب رأَت وم��ذ
واألج��ِل ال��ب��اع ب��األط��ول��ي��ن: ف��ل��ي��ه��ن ف��ل��ٍك وف��ي أرٍض ف��ي ال��م��ل��ي��ك��ي��ن أرض��ى
ال��م��ث��ل ف��اق��د ف��رٌد وه��و ال��ورى ب��ي��ن ي��م��اث��ل��ُه أن س��واُه خ��ال وح��ي��ن
ك��ال��ك��ح��ِل ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ي ��ُل ال��ت��ك��حُّ ل��ي��س ب��ن��ا أض��اءَ ْخ أرِّ وال��س��ن��ا ال��س��ن��ا ن��ادى

١٨٦٤ سنة
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وقال:

ال��ك��ح��ِل م��ن س��ي��ًف��ا ف��ان��ت��ض��ت وغ��ازل��ت أس��ِل م��ن ال��س��ع��د ه��الل ف��الَح ب��دْت
ب��ال��م��ي��ِل األغ��ص��اَن ي��ف��ض��ح وق��ده��ا م��ق��ل��ت��ه��ا ال��س��ح��ر ك��اس ت��ج��دح غ��ي��داء
خ��ج��ِل ف��ي ال��ورد خ��دود أض��ح��ْت م��ن��ه��نَّ خ��ف��ٌر زان��ه��ا ب��خ��دوٍد ال��ن��ه��ى ت��س��ب��ي
ال��م��ق��ِل س��ك��ر م��ن��ه��ا ال��وج��ُه وأص��بَ��ح غ��دا ال��ع��ق��ول خ��م��َر ج��ف��ن��ه��ا غ��ادٌة ب��ي
وال��ذب��ِل ك��ال��س��م��ِر ف��ان��ث��ن��ت ال��ص��ب��ا، ري��ِح م��ن أل��ط��ُف ال��ح��ب وع��ت��اب ع��ات��ب��ت��ه��ا
ك��ف��ِل م��ن ال��ب��اِن ل��غ��ص��وِن ف��م��ا أخ��ط��ا؛ ق��ام��ت��ه��ا ال��ب��ان ب��غ��ص��ِن ي��وًم��ا ق��اس م��ن
ال��َع��س��ِل م��ن أح��ل��ى ب��ف��م��ي وري��ق��ه��ا ن��ك��ه��ت��ه��ا ال��م��س��ِك ع��ب��ي��ر م��ن ل��ي أل��ذُّ
ال��ث��م��ِل ك��ال��ش��ارِب ت��غ��ادُرن��ي إالَّ م��غ��ازل��ًة ت��رن��و ال ال��ط��رف ف��تَّ��ان��ُة
وال��ق��ب��ل ال��ل��ث��م ع��ن��د ال��خ��دِّ م��ن ت��أت��ي ح��رارت��ه��ا ش��م��ًس��ا أس��ف��رت إن ت��ل��وح
وب��ل��ي! ح��ي��رت��ي وا ب��ال��ه��وى؟ ق��ض��ى ق��ل��ٍب وك��م ال��ك��ئ��ي��ُب، ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ب��ن��ار ب��ل��ي
ب��دِل وال ع��ن��ه��ا ع��وٍض م��ن ف��ل��ي��َس ج��م��ع��ْت أط��واره��ا ف��ي ال��م��ح��اس��ن ك��ل
أج��ل��ي ي��ن��ت��ه��ى ح��ت��ى ال��غ��ي��ر إل��ى ع��ي��ن��ى ن��ظ��رت إن ال��ع��ش��اق م��ع��ج��زَة ك��ن��ُت ال

اإلقرار

ال��دالل؟ ت��ي��ه ت��ب��دي��َن ك��م ف��إل��ى ال��ج��م��اِل ش��م��ُس ب��ال��م��غ��ي��ِب أذن��ت
ال��ن��ص��ال ت��ل��ك ص��ل��ي��ل ب��ق��ل��ب��ي ـ��َق ي��ب��ـ ف��ل��م ُف��لَّ��ْت األل��ح��اظ وس��ي��وف
ت��ش��ع��اِل ع��ل��ى م��ه��ج��ت��ي غ��ادرت ك��م ال��ت��ي وج��ن��ت��ي��ِك ن��اُر وخ��ب��ْت
ال��ه��الِل ق��وس ت��ح��ت األرض ب��ه��َق ي��ح��ك��ي ال��وج��ِه ذل��ك ن��وُر وغ��دا
ل��ل��زواِل م��ص��ي��ُرُه ش��يءٍ ك��ل ولَّ��ى ح��س��نُ��ِك ق��ل��ُت: إن ت��ل��وم��ي ال
ال��خ��ص��ال ك��لِّ ش��رُّ ال��ودِّ ق��ل��ُة ودٍّ ق��ل��ة غ��ي��ُر م��ن��ك ي��ُدم ل��م
ح��اِل ك��لِّ ع��ل��ى ال��ه��وى ت��رك��ُت ـ��ُت ك��ن��ـ ل��م��ا م��ن��ِك ال��وداُد ي��دوُم ل��و
��اِل ال��ع��قَّ وأع��ق��ُل ج��ه��وٌل ِن ف��س��يَّ��ا ال��ج��م��ي��َع ت��ه��وى ن��ف��ٌس ل��ِك
ال��ج��ه��اِل ع��ادة م��ن وه��ذا ـ��ِف ال��ح��ت��ـ ع��ل��ى ج��ه��ًال ب��ال��ظ��ل��ف ب��ح��ث��ِت ق��د
األع��ال��ي ف��ي ك��وك��بً��ا ك��ن��ِت ول��و ـ��ِب ـْ ل��ل��ُح��ب�� س��أرج��ُع أن��ي ت��ظ��ن��ي ال
األن��ذاِل إل��ى ي��ع��َزى ع��ظ��ي��م ٌر ع��ا ق��ص��دِه ع��ن ال��ك��ري��ِم ف��رج��وُع
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ال��ث��ع��اِل؟ ط��ب��ع وذاك خ��داٌع ـ��ك م��ن��ـ ل��ي الَح ب��ع��دم��ا أه��واِك ك��ي��َف
ال��ل��ي��ال��ي؟ ت��ل��ك ص��ف��ُو أي��ن ال��ه��وى؟ ـ��ن أي��ـ ال��وف��ا؟ أي��ن ال��ع��ه��وُد؟ ت��ل��َك أي��ن
ك��ال��خ��ي��اِل؟ أو ال��س��ل��ك ف��ي ك��ب��رٍق م��رَّ ل��ي م��ن��ِك ب��دا ال��ذي ج��م��ي��ُع ه��ل
ب��ك��م��ال��ي ف��ف��خ��رت��ي ن��ق��ٌص، وه��و أض��ح��ى ال��غ��دُر ل��ك ف��خ��رًة ي��ك��ن إن
ج��م��اِل ذاِت ح��بِّ ف��ي ب��ه��واٍن ت��رض��ى ل��ي��َس ع��زي��زٌة ن��ف��ٌس ل��َي
ب��ب��ال��ي؟ ي��م��رُّ ال��ه��وى ف��ك��ي��ف ودٍّ وال وف��اءِ ب��ال ت��ك��ون��ي إن
األذي��اِل ط��اه��ر ال��خ��ل��ق، دم��َث ودوًدا وف��يٍّ��ا أزْل ل��م وأن��ا
إق��الِل؟ ل��ذي ث��روٍة ذو ـ��ض��ُع ي��خ��ـ ف��ك��م خ��ض��ع��ُت ق��د ك��ن��ُت إن ل��ِك
األب��ط��اِل ع��ل��ى ال��وغ��ى ج��ب��ان ـ��ط��و ي��س��ـ ف��ق��د س��ط��وِت إن ال��ق��ل��ب وع��ل��ى
ب��ل��ب��ال م��ن ق��اس��ي��ُت ق��د وم��ا ـ��ِب ـْ ال��ُح��ب�� م��ن ل��ق��ي��ت ق��د م��ا ك��ف��ان��ي ق��د
واآلص��اِل ال��غ��دوِّ ف��ي ال��ه��وى َك ذيَّ��ا ح��رِّ م��ن ال��دم��وَع س��ف��ح��ُت ك��م
م��ق��ال��ي ص��دِق وح��ِق غ��راٍم م��ن ف��َؤادي ف��ي ي��ع��ْد ل��م اآلن إن��م��ا
ب��ال��م��الِل ال��ه��وى ق��وَّة داف��ع��ت ن��ف��س��ي ت��ُك إن ال��م��م��ك��ن��اِت وم��ن
م��ح��اِل وغ��ي��ُر م��م��ك��ٌن ف��ذا ج��ْد، ي��و ل��م ال��ت��ن��اق��ُض ف��ي��ِه ش��يءٍ ك��لُّ
ل��ل��ع��ذَّاِل ت��ص��غ��ي��نَّ وال َب ط��ا م��ا ق��ل��ُب ي��ا دن��ي��اك م��ن ف��اغ��ت��ن��م
وق��اِل ق��ي��ٍل ب��ي��َن ال��ن��اَس ودِع ا م��ج��دٍّ ق��ض��اُه ف��ي أن��ت ب��م��ا ك��ن

وقال:

وم��ق��اُل ن��س��ب��ٌة ف��ع��ٍل ول��ك��لِّ أف��ع��اُل ب��ِه ��ْت ُخ��صَّ ام��رٍئ ك��ل
ووب��اُل ت��ش��ت��ٌت ال��ض��ع��ي��َف ل��ع��را ال��ورى ب��ي��ن م��ا ال��غ��وث رج��اُل ل��وال
م��ج��اُل األن��ام م��ن ل��ل��غ��اص��ب��ي��ن ي��ع��د ل��م ل��ع��وٍن ي��ن��ه��ض إن ال��ف��ض��ل ذو
أع��م��اُل؟ ت��ق��م ل��م ل��و األذى ي��ب��غ��ي ال��ذي م��ن ال��غ��ي��وَر ال��ش��ه��م ي��ف��رُق م��ن
األش��ك��اُل ت��ظ��ه��ُر وع��ن��ُه ذاتً��ا ال��ف��ت��ى م��ن ي��ك��وُن م��ا أخ��ف��ى وال��ع��ق��ُل
ال��م��اُل يُ��ج��ن��ى ب��ال��ع��ق��ل ل��ك��نَّ��م��ا الم��رٍئ ع��ق��ٌل ب��األم��واِل يَ��ج��ن��ي ال
ورج��اُل دول��ٌة ده��ٍر ول��ك��لِّ م��ك��ارٍم رج��ال م��ن ده��ٌر ي��خ��ُل ل��م
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دالل»: «جربائيل الخواجا إىل وقال

ال��خ��ال��ي ال��ع��اذل ع��ذل أس��م��ُع ك��ن��ُت إن وال��خ��اِل ل��ل��خ��دِّ ص��ب��ا ص��بٍّ��ا ك��ن��ت ال
ال��ح��اِل ب��ذي راٍض ف��أن��ا ت��ع��ذل��وا ال ي��ًدا ال��م��ح��بِّ ل��وم إل��ى م��ددت��م م��ن ي��ا
ع��ذال��ي ص��وت اُذِْن��ي ع��ِن إل��ي��ه��ا ش��وق��ي ب��ق��وى داف��ٌع ب��ع��ي��ن��ي «ل��ب��ن��ى» خ��ي��اُل
ج��ري��ال ن��ه��ُل ل��ص��اٍد ي��ل��ذُّ ك��م��ا م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي ق��ل��ب��ي ش��غ��ُل ل��ي ي��ل��ذُّ
م��ال��ي ال��ورى ب��ي��ن غ��دا ه��واه��ا ح��س��ب��ي أب��ًدا ل��ه��ا ح��ب��ي س��وى اق��ت��ن��اء ل��ي م��ا
ح��ال��ي أت��ل��ف��ا وف��ًق��ا ل��ض��دي��ن ف��اع��ج��ْب ات��ف��ق��ا أج��ف��ان��ه��ا ف��ي وال��ن��ص��ُر ال��ك��س��ُر
��اِل ك��ع��سَّ وي��ث��ن��ي��ِه ت��ي��ًه��ا ت��م��ي��ُس خ��ط��رت إن األل��ب��اَب ي��س��ل��ُب ق��وام��ه��ا
غ��ال��ي ال��ه��وى ف��ي م��ن��ي ك��ال��ن��ار وال��ق��ل��ُب رخ��ًص��ا غ��دا ق��د م��ن��ه��ا ك��ال��م��اءِ ال��خ��ص��ُر
ب��ل��ب��اِل ري��ُح ذك��ت��ه��ا ح��ٍب ب��ن��ار م��ع��اط��ف��ه��ا ت��ف��دي ذوى اص��ط��ب��اري غ��ص��ُن
ل��ي ف��ب��ش��رى ب��أح��ش��ائ��ي، ال��ح��ج��اُب ه��ذا ح��ج��ب��ت أع��رض��ت ل��م��ا وال��ب��ي��ض ب��ال��س��م��ر
س��رب��اِل خ��ي��َر ه��واه��ا ف��ي وج��دت��ُه أج��ف��ن��ه��ا ال��س��ق��م ث��وَب س��رب��ل��ت��ن��َي م��ذ
وال��م��اِل األه��ل ال��م��س��ع��ف��ي��ن ع��ن ي��غ��نَ��ى وق��د ال��رب��وَع ب��م��رآه��ا ي��س��ل��و ال��ص��بُّ
آس��اِل م��ي��َل وم��ل��َن س��ك��ًرا، ف��ت��ه��َن م��ق��ل��ت��ه��ا خ��م��ر م��ن ث��م��ل��ت أع��ط��اف��ه��ا
دالل» «ج��ب��رائ��ي��ل ط��ل��ع��ة ح��س��ن م��ن اق��ت��ب��س��ت خ��ل��ت��ه��ا ح��ت��ى م��ح��اس��َن زادت
ع��اِل زاه��ٍر م��ق��اٍم ك��ل ح��از ق��د َم��ن ال��ف��ض��ائ��ل أص��ل ب��ل األص��ائ��ِل ف��رُع
ال��ق��ال��ي ت��دف��ُع ع��ن��ُه ال��ح��بِّ وراح��ُة ت��رم��ق��ُه وال��م��ج��د ال��س��ن��ا ع��ي��وُن ظ��لَّ��ت
م��ف��ض��ال خ��ي��ُر ن��دٌب ال��ن��ف��ائ��ِس ـ��ه��ار م��ظ��ـ ال��دوام��ِس ن��ب��راُس ال��م��ج��ال��س ص��دُر
واآلِل ال��ص��ح��ِب ف��خ��ُر ال��ف��ع��ائ��ل ـ��دوح م��م��ـ ال��ف��ض��ائ��ل م��ح��م��ود ال��ج��م��ائ��ل ربُّ
ال��ح��ال��ي ج��ي��ده��ا ف��ان��ظ��ْر ال��ف��ك��ِر، ع��ق��ي��ل��ِة ف��ي ال��ش��ه��ام��ة ب��ادي ي��ا ال��ي��وم ج��ئ��ت��ك ق��د
ال��ب��اِل أب��ح��ر م��ن أت��ى ق��د ب��ل��ؤل��ٍؤ وزه��ت ال��نُ��ه��ى خ��در م��ن ل��ك ب��دت خ��وٌد

وقال:

ال��ج��م��ي��ِل ال��وج��ه م��غ��َرَم وع��ودي أم��ي��ل��ي ق��ام��ت��ِك ع��وَد أم��ي��ل��ي
ال��ق��ت��ي��ِل؟ ذن��ُب م��ا ال��ل��ه، وق��اِك ع��م��ًدا ب��ال��ه��ج��ران ال��ص��بَّ ق��ت��ل��ِت
م��ث��ي��ِل م��ن ل��س��ك��رَي وم��ا ف��م��ل��ُت ح��ي��ات��ي ي��ا ب��ي��ٍن ك��ئ��وس أدرِت
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ال��ذل��وِل ال��ن��اِق ح��ادَي خ��ذي��ِه ف��ق��ل��ب��ي ظ��اع��ن��ًة ك��ن��ت م��ا إذا
ال��ض��ئ��ي��ِل ال��ن��ج��م راع��َي وط��رف��ي ن��ح��ي��ًال ج��س��م��ي غ��دا ق��د ب��ب��ع��دِك
ال��ك��ح��ي��ِل ب��ال��ط��رف ال��م��س��ل��وب ع��ل��ى ي��وًم��ا ه��ن��ُد ي��ا ع��ط��ف��ٍة م��ن ف��ه��ل
ن��ح��ي��ِل غ��ص��ٍن رم��ان��تَ��ْي ع��ل��ى ش��ق��ي��ًق��ا ي��ع��ل��و ن��رج��ٌس س��ب��ان��ي
األس��ي��ِل! ال��خ��د ن��ض��رَة ب��روح��ي ع��ق��ل��ي ال��ورديِّ ب��خ��دك ف��ت��ن��ِت
ال��ث��م��ول ع��رب��دة ك��ي��َف أري��ت��ِك وف��ي��ِه ع��ي��ن��ي��ِك ب��خ��م��ر س��ك��رُت
ل��ل��ع��ق��ول ك��ه��رب��اءٌ ك��أن��ك ح��ت��ى ع��م��دت ال��ع��ق��ول ج��ذب ع��ل��ى

اللبناني»: فرج «إلياس الخواجا إىل أشعار مجموعة كتاب مقرًظا وقال

ع��ام��ِل دون م��ن ال��ع��ل��م ي��ف��ي��ُد ول��ي��س ف��اض��ِل ن��ف��ُع ال��ورى ف��ي م��ج��دٍّ ل��ك��لِّ
ب��اس��ِل ك��رُّ ب��ال��ه��وى ك��رٍّ ك��لُّ وم��ا ب��ج��ه��ده��م ب��ع��ًض��ا ال��ن��اس ب��ع��ُض ي��س��اب��ُق
ك��ج��اه��ِل إالَّ ال��ن��اس ب��ي��َن ه��َو ف��م��ا وال��ح��ج��ا ال��ع��ل��م ل��ذي ن��ف��ٌع ي��ك��ن ل��م إذا
ال��خ��م��ائ��ِل زه��ِر ب��ي��ن ك��ش��وٍك يُ��َع��دُّ غ��ي��رُه ال��م��رءُ ي��ن��ف��ِع ل��م إذا ك��ذاك
ال��غ��وائ��ل ص��روف ط��اري م��ن ي��ح��اش��ي��ِه اج��ت��ه��ادُه أن ال��م��رءُ ي��ح��س��ب��ن وال
ال��ع��وام��ِل ب��ي��ن اإلس��م ص��ري��ِف وق��وَع ��ٌع م��وقَّ ال��ص��روف ب��ي��ن ام��رٍئ ف��ك��لُّ
ال��س��الس��ِل ب��ك��لِّ م��غ��ل��وًال ك��ان ول��و ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ع��اٌر ال��ج��ه��د ف��ت��رُك ح��ذاِر
ال��ح��ب��ائ��ِل ان��ف��راُج ك��ان ف��رٍج وم��ن ج��ه��ال��ٍة ح��ب��ُل ال��ع��ل��م ان��ت��ش��ار أض��اَق
ال��م��س��ائ��ل غ��ص��ون ف��ي ت��ح��ل��و ن��واض��َج ث��م��رات��ِه م��ن ال��ي��وم ج��ن��ي��ن��ا أدي��ٌب
األف��اض��ل ب��ي��ن وال��ت��ه��ذي��ب ال��رش��د إل��ى م��س��ل��ًك��ا ي��ن��ه��ُج ل��ل��ع��ق��ِل ب��م��ا أت��ان��ا
ال��ك��وام��ِل ال��س��م��اءِ ب��أق��م��ار زري��َن وال��نُّ��ه��ى ال��ق��رائ��ِح أب��ك��ار ب��ت��ح��ف��ِة
ال��م��ق��ات��ِل ال��ح��س��وِد ب��ط��الَن وأظ��ه��َر ح��ال��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��خ��ال م��ق��اَم أران��ا
س��ائ��ِل ك��لِّ إل��ى ت��رن��و ب��م��ح��م��وع��ٍة ب��ال��ُه��َدى ال��ح��ق��ائ��ِق ب��ت��رص��ي��ِع وج��اء
ع��اق��ِل ك��لُّ ل��ه��ا ي��ص��ب��و ِح��َك��ٍم وم��ن ال��ذك��ا ل��دى ت��ح��ل��و غ��رَّاء ُغ��َرٍر ف��م��ن
ب��ال��م��ش��اك��ل ال��نُّ��ه��ى أرب��اَب يُ��َط��ارُح ف��ان��ب��رى ال��ن��اِس ف��ي ال��ع��ل��م ان��ب��ث��اَث أح��بَّ
ال��ف��ض��ائ��ِل خ��ي��َر ف��ي��ِه ك��ان��ت ال��م��رءِ ع��ل��ى ت��َغ��لَّ��ب��ْت إن خ��ص��ل��ٌة إالَّ ال��ح��بُّ وم��ا
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بها بعث قصيدٍة عن له جوابًا اإلسكندرية يف زاده» كاشف عاقل «محمد إىل وقال
إليِه:

م��ق��ت��وُل ال��ص��ب��ِر ف��ج��م��ي��ُل وغ��ازل��ت، م��ش��غ��وُل ال��ح��س��ن ب��ذاك ف��ق��ل��ب��ي ب��دت
م��ح��م��وُل ال��ب��دُر ع��ل��ي��ِه غ��ص��نً��ا ع��ي��ن��اي ن��ظ��رت ب��رق��ًع��ا أم��اط��ت م��ا إذا خ��وٌد
م��ك��ح��وُل! ال��ح��س��ن ذاك ب��إث��م��د ط��رٌف ي��ج��ذب��ن��ي ل��ل��وج��ِد ف��ك��م إل��يَّ ت��رن��و
م��س��ل��وُل وال��ه��ن��ديُّ ، ي��ه��ت��زُّ ف��ال��رم��ُح ج��َل��ًدا أس��ت��ْط��ع ل��م وان��ث��ن��ت رن��ت ف��إن
م��س��ب��وُل ال��ل��ي��ُل ع��ل��ي��ِه ب��ص��ب��ٍح ه��ًدى وال ال��ج��ب��ي��ن ذيَّ��اك ص��ب��ح ف��ي ض��ل��ل��ُت
ت��ك��م��ي��ُل ال��ح��س��ِن ص��ف��ات م��ن ل��ُه ب��دٌر ب��ِه الح ال��ف��رع ذاك ل��ي��ُل دج��ى وم��ذ
وم��وص��وُل م��ق��ط��وٌع وش��وق��َي ص��ب��ري م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي َدلٍّ ذاَت ب��ه��ا ل��ي م��ن
ت��ع��دي��ُل؟ ��اُك ض��حَّ ي��ا ل��ُظ��ل��ِم��َك ف��ه��ل ُم��ق��بَّ��لُ��ه��ا ظ��ل��ًم��ا ب��ي ف��ي��ض��ح��ُك أب��ك��ي
م��ذه��وُل وه��و ي��ش��ك��و ل��ل��ط��رِف ف��راَح ف��أت��ل��ف��ُه ق��ل��ب��ي ق��دِّه��ا إل��ى ص��ب��ا
م��ت��ب��وُل ال��ي��وَم ف��ف��ؤادي ال��ه��وى، إل��ى ج��اذب��ن��ي اإلدالِل ب��ق��وى ول��ح��ظ��ه��ا
م��ش��م��وُل ال��ظ��رُف ف��ي��ه��ا ش��م��ائ��َل تُ��ب��دي أت��ت ح��ي��َن ال��وج��د ش��م��وُل ب��ق��ل��ب��ي دبَّ��ت
ت��ف��ض��ي��ُل ال��ع��ط��ر ن��ف��ح��ات ع��ل��ى ل��ُه وم��ب��س��م��ه��ا ُظ��ل��م��ي! وا ال��ظَّ��ل��م ش��ه��يَّ��ُة
ال��ف��ي��ُل ي��ح��م��ُل ال م��ا ق��ل��ب��َي ��ل��ِت ح��مَّ ف��ق��د ال��ج��م��ال ذات ي��ا دالل��ِك ك��ف��ي
م��ق��ب��وُل ال��ص��بِّ وص��ب��ُر رف��ًق��ا ي��ول��ي��َك ع��س��ى ال��ح��ب��ي��ب ج��ور ع��ل��ى ص��ب��ًرا ق��ل��ُب، ي��ا
م��م��ل��وُل ذاَق م��م��ن ال��ح��بُّ وم��ا ذوٍق، أخ��ي ك��لَّ ال��ح��بِّ ن��ح��و ي��ق��ت��اُد ف��ال��ح��س��ُن
م��ع��ق��وُل ب��اآلم��اِل م��نِّ��َي وال��ع��ق��ُل ب��ن��يِّ��رِه ي��غ��ري��ن��ي وال��ل��ي��ُل ب��تُّ ك��م
وت��ج��م��ي��ُل م��ن��ح��اٌت ال��ص��ب��ر ل��ذي ل��ك��ن م��ح��ٌن ي��ص��ط��ب��ر ل��م ل��م��ن ال��غ��َراَم إن
م��أم��وُل ال��ص��ف��ِو ف��اج��ت��الءُ أك��دارِه ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ِل ب��ال��ص��ب��ر ال��م��رءِ وراح��ُة
وت��ب��دي��ُل ت��غ��ي��ي��ٌر ال��ده��ر وع��ادُة ُم��ن��َق��ل��ٌب ال��ده��ِر ب��ه��ذا ح��اٍل ل��ك��لِّ
م��ب��ذوُل ل��إلن��س��ان ذاَك م��ا ه��ي��ه��ات ف��تً��ى ك��لُّ ال��س��راءِ ع��ل��ى ال��ب��ق��اءَ ي��رج��و
م��ع��ل��وُل ال��ن��ع��م��اءِ ع��ن ب��ْؤٍس وربَّ س��ب��بً��ا غ��دا ق��د ل��ن��ع��ي��ٍم ش��ق��ا وك��م
وم��غ��ل��وُل م��غ��ل��وٌب ال��ج��ه��ِل ذا ل��ك��نَّ م��ق��ت��دٌر األق��دار م��ع��رك ف��ي ال��ع��ق��ل ذو
م��ج��ه��وُل وال��م��ج��ه��وُل ال��ح��ق��ائ��ق، ي��رى ب��ه��ا األم��ور م��رآة ال��ح��زِم ذي وع��ق��ُل
ال��م��ث��اق��ي��ُل ق��ي��ل ك��م��ا ال وح��ك��م��ٌة ع��م��ٌل زان��ُه ع��ل��ٌم ال��م��رءِ وق��ي��م��ُة
األب��اط��ي��ُل إالَّ س��وق��ِه ف��ي ي��ب��اُع ف��ال ال��ث��راءَ ي��ه��َو ال ال��ع��ل��َم ي��ط��ل��ِب م��ن

187



الحسناء مرآة

م��رذوُل ب��األم��وال ال��ج��ه��ال��ِة وذو ُم��ن��ت��َدٌب ب��اإلق��الِل ال��دراي��ِة أخ��و
ال��ج��ي��ل س��ل��ُه س��ي��ٌف ال��ف��رُد ف��ال��ع��اق��ُل ش��وك��ت��ُه ال��ن��اس ب��ي��ن م��دَّ إن وال��ج��ه��ُل
م��ج��ب��وُل ال��ل��ط��ف ب��م��اءِ أدي��ٌب، ن��دٌب، ف��ط��ٌن ف��اض��ٌل، ل��ب��ي��ٌب، ح��زوٌم، ش��ه��ٌم،
م��ط��ل��ول وال��ب��ش��ر ال��ص��ف��ا ب��ظ��ل روٌض ف��ط��ل��ع��ت��ُه ال��ب��ش��رى ي��أَل��ف ي��ل��ق��ُه م��ن
ت��ح��ل��ي��ُل ال��ت��رك��ي��ِب ل��ذا ول��ي��س ف��خ��ًرا ف��س��م��ا ب��ِه وال��ح��س��ن��ى ال��ح��س��ُن ت��ركَّ��َب
ال��ب��ه��ال��ي��ُل ب��ذك��راُه ف��ت��اه��ت ف��ي��ن��ا ب��راع��ت��ُه ش��اع��ت ال��ذي األدي��ُب ه��َو
إك��ل��ي��ُل األل��ف��اِظ رق��ة م��ن ع��ل��ي��ِه َم��ِل��ٌك ش��ع��ُرُه دق��ي��ٍق م��ع��نً��ى ل��ك��لٍّ
وت��رت��ي��ُل ت��ه��ل��ي��ٌل ول��ل��م��س��ام��ِع ط��ًال ك��اُس ل��ل��ح��وب��اءِ ال��ش��ع��ر ��ُة ورقَّ
ص��ول��وا ��ادك��م ُح��سَّ ع��ل��ى م��ص��ر س��كَّ��اَن ف��ي��ا ب��ال��ع��ل��وم ت��س��ام��ى ب��م��ص��ر ف��ذٌّ
ت��ح��وي��ُل ق��طُّ م��ن��ُه ال��رأي ل��ث��اب��ت وم��ا ق��اَم ال��ح��زُم ف��ه��ن��اك رأى إذا
وت��ب��ج��ي��ُل ش��ك��راٌن ال��ن��اس م��ن ل��ُه ف��ل��ك��م ال��ع��ال ح��از إذ ال��ت��واض��َع أب��دى
ال��ت��م��اث��ي��ُل ف��ي��َك ُج��ِم��َع��ْت ف��ق��د ق��ل��ب��ي؟ أي��ا ال��ف��ري��د ال��ش��خ��ص ذا ت��م��ثَّ��َل ب��م��ن
ت��خ��ج��ي��ُل! ال��ي��وم م��ن��َك ل��َي ك��م ب��ال��ف��ض��ل ج��ان��ب��ُه ال��م��ه��ت��زُّ ال��َع��َل��ُم أي��ه��ا ي��ا
م��ه��زوُل وه��َو ق��ل��ب��ي غ��ي��ُر ق��ًرى ف��ال خ��ج��ل��ي وا ال��م��دح ب��ض��ي��ف ن��ح��وي ب��ع��ث��َت
ت��أوي��ُل؟ ول��ألش��ك��ال أس��ت��ح��قُّ ال إذ ل��ي ه��ًج��ا أم م��دٌح ذاك ه��ل أدِر ل��م
ُع��ط��بُ��وُل ع��ذراءُ ب��ِه ت��ح��لَّ��ت درٍّ ع��ل��ى ت��ت��ي��ُه ج��اءَت ق��د م��ن��ك م��ن��ظ��وم��ٌة
م��ح��م��وُل ال��ب��رءُ وف��ي��ه��ا ال��س��ق��اِم ن��ض��َو وأن��ا ل��ه��ا أع��ذاري أب��س��ُط ف��ق��م��ُت
زغ��ل��ول األي��ك ُرءوس ف��وق ص��اح م��ا ش��غ��ل��ى غ��دا ق��د ش��ك��ًرا أه��دي��َك ورح��ُت

وقال:

ب��ال��خ��ج��ِل «ه��اروَت» رم��ى ق��د ال��ذي ه��ذا ال��ك��ح��ِل ف��ي ال��س��ح��ر ك��لُّ ل��ل��ص��ب��اب��ة، ي��ا
ال��م��ق��ِل م��ن س��ال��ت ُم��َق��ٍل ع��ل��ى ب��ِه م��ه��ٌج ف��ك��م ح��ذًرا ف��خ��ذوا ال��ه��وى ُه��َو
ال��ب��ط��ل؟ ض��رب��ة ف��م��اذا ق��ل��بً��ا ي��ض��رب��ن ف��إن ت��ق��لُّ ال ب��ي��ٌض ال��س��ود ل��ألع��ي��ن
ج��ل��ي غ��ي��ُر وال��س��رُّ ت��ن��ج��ل��ي ط��الس��ٌم ل��ُه ال��ف��َؤاِد ل��وح ع��ل��ى س��ح��ًرا ي��ن��ف��ث��َن
ال��م��ل��ِل م��ن ت��ش��ك��و أص��ب��ح��ت وق��ع��ه��ا م��ن ف��تً��ى ق��ل��ب م��لَّ م��ا ال��ت��ي ال��ع��ي��وُن ت��ل��ك
ال��ح��ي��ِل ف��اق��د أض��ح��ى ال��ص��بُّ ف��ت��ك��ه��ا ف��ي ق��وت��ه��ا األس��د ت��زري ال��ح��ي��ل ض��ع��ي��ف��ُة
ال��غ��زِل ف��ي ال��ل��ي��ل ط��ول أس��ه��ُر ب��ت م��ا ن��اع��س��ًة األل��ح��اظ م��غ��ازل��ُة وال
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أج��ِل ب��ال ش��يءٌ ال ح��ي��ث ال��ه��وى زال ول��ْو ت��زول ال ن��ف��ث��اٌت ال��ه��وى ف��ي ل��ي
يَ��ُزِل ل��م األش��ي��اءِ ج��وه��ر ل��ك��نَّ��م��ا ح��ادث��ًة األع��راض س��وى ي��زوُل وال
واألزِل ال��ش��يءِ ب��أص��ل ت��ح��اُر ك��م��ا ب��ه��ا ال��ع��ق��وُل ت��ح��ت��ار ال��ل��ِه ح��ك��م��ة ذي
ف��ان��ذه��ِل ال��ش��ي أدن��ى ي��ش��م��ُل ال��ح��دُّ ذا إذن ال��ع��ق��ول ي��س��م��و م��ا ال��ع��ج��ي��ب��ة خ��ذ
ال��ج��م��ِل خ��ل��ق��ِة ف��ي ت��رى ال ع��ج��ائ��بً��ا ت��رى ع��س��اك وان��ق��ْده��ا ال��ب��ع��وض��ة ُخ��ذ
ل��ل��رَّج��ل ال��ت��ب��ك��ي��ِت م��ن أول��ى ف��ال��ص��م��ُت س��ن��ٍد ع��ل��ى رأيً��ا ت��ج��د ل��م إذا واص��م��ت
ال��خ��ط��ِل ي��ُد اس��ت��ردَّت��ه��ا ال��س��داِد إل��ى م��ع��ت��رٍض آراء ات��ج��ه��ت وك��ل��م��ا
ال��ف��ش��ِل س��وى ي��ل��ق��ى ال ال��زور ب��أس��ه��م رم��ايَ��ت��ُه ي��ق��ص��ْد ف��م��ن ، ح��قٌّ ال��ح��قُّ
ي��ح��ِل ف��ل��م ي��ع��ش��ق أن وال��زُّوُر ك��ال��غ��م��ر ب��ه��ا ه��ام األرض ه��ذى ال��زوُر رأَى ��ا ل��مَّ
م��ث��ِل ب��ال وح��ًش��ا وغ��دت ت��وح��ش��ت ن��ع��م ف��ق��ل��ُت: ال��دن��ي��ا؟ ت��م��دَّنَ��ت ق��ال��وا:
واألس��ِل وال��ب��تَّ��اِر ال��ن��اِر ع��ل��ى تُ��ب��ن��ى ق��واع��دُه ك��ان��ت إن ال��ت��م��دن ب��ئ��س
وال��وج��ِل ال��زع��ر وزرع األم��اِن ح��ص��د س��وى ح��م��اُه ف��ي رأَي��ن��ا م��ا ت��م��دٌُّن
وال��ِع��ل��ِل ب��ال��ب��ْؤِس وأت��ى ال��م��ال، ع��ل��ى وأث��ب��ت��ه��ا ال��ب��ل��وى اج��ت��ل��َب ال��ذي ه��ذا
وال��ع��م��ل ال��ك��د ِن��ض��و ال��م��ص��ائ��ِب ت��ح��َت م��ن��ح��ن��يً��ا اإلن��س��ان ي��ُك��ِن ل��م ل��والُه
ال��زل��ِل إل��ى رج��ل زل��ق��ت وال ع��ي��ٌن ط��م��ح��ت وال ن��ف��ٌس ط��م��ع��ت م��ا ل��والُه
ال��غ��ل��ِل ع��ل��ى ذاب��ت ف��ق��د ن��ي��اط، ب��ال غ��دت تُ��َع��دُّ ال ق��ل��وبً��ا رأَي��ُت وال
ال��ج��دِل ع��ن ��وا ك��فُّ َق��بُ��َح��ت ب��ل ف��ق��ل��ُت: ص��ل��ح��ت ه��ي��ئ��ٌة ه��ذي ال��ك��ث��ي��رون: ق��ال
ال��ع��ط��ِل! ف��ي أح��الُه وم��ا ف��ق��ل��ُت: َح��ْل��ٍي؟ ذا أص��ب��ح ال��ع��ق��ل ج��ي��د ت��َر أل��م ق��ال��وا:
م��ح��ت��م��ِل غ��ي��َر أم��ٍر ك��لُّ ل��ُه ي��ب��دو ف��ب��ِه ع��ق��ل��ُه إالَّ ال��م��رءَ يُ��ْق��ِل��ُق ال
وال��ج��ب��ِل! ال��س��ه��ل ب��ي��ن ي��رت��ُع ال��ب��ي��ِد ف��ي م��ن��ع��زًال ك��ان ل��م��ا ال��م��رءَ أس��ع��د م��ا
وال��ع��س��ِل ب��األل��ب��اِن ت��غ��ذي��ِه واألرض دان��ي��ًة واألث��م��ار ال��ص��ي��د وي��أك��ل
ال��ج��ذِل س��وى ي��دري ق��ل��ب��ُه ي��ك��ن ول��م ن��ك��ٌد وال ه��مٌّ ب��ِه ي��ودى ك��ان م��ا
َوج��ل وال ه��يَّ��اٍب غ��ي��َر ب��ه��ا يُ��ه��َدى ف��ط��رت��ِه ن��ام��وَس ش��ري��ع��تُ��ُه ك��ان��ت
وال��دول ال��ده��ر ص��روف ي��ه��اُب وال م��ل��ًك��ا وال ال أم��ي��ًرا ي��خ��ش��ى ك��ان م��ا
وال��خ��ت��ِل وال��ت��دل��ي��س وال��س��ل��ب ب��ال��ن��ه��ب م��ف��ت��ك��ًرا ال��ل��ي��ِل ط��واَل ي��ب��ي��ت وال
ب��ال��بَ��َه��ِل ال��ل��ُه رم��اُه م��اٍل ُربَّ أو ح��َك��ٍم ب��ال ح��ك��ٍم أخ��ا ي��رض��ي ع��س��اُه
ث��َق��ِل ف��ي ال��ع��ي��َش وأع��اد ال��ف��ت��ى، أردى ك��م ال��ت��م��دُِّن ه��ذا م��ن وي��الُه وي��الُه

189



الحسناء مرآة

ال��ب��دِل ع��ل��ى م��ت��ب��وع ب��ال��ض��دِّ وال��ض��دُّ ت��وح��ش��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��س��ت��رج��ع ف��س��وف
م��ه��ِل ع��ل��ى إالَّ ي��ِس��ْر ل��م ل��ك��نَّ��ُه غ��اي��ت��ُه ال��ح��ك��م ه��ذا ي��ب��ل��غ وس��وَف
ع��ج��ِل؟ ع��ل��ى ي��س��ع��ى ج��ح��ف��ًال س��اب��ق��ت ق��د م��ه��ٍل ع��ل��ى ت��س��ع��ى ن��م��ل��ًة ت��رى أم��ا
ت��زِل ل��م ال��ن��اس دع��وى وب��ال��دراي��ِة ب��ش��ٌر ي��درِه ل��م م��ا ال��ط��ب��ي��ع��ِة وف��ي
خ��ل��ي م��ن��ُه ف��ه��و أدري، ق��ال: وم��ن ع��ل��ٍم، ذو ف��ذل��ك أدري، ال إنِّ��َي ق��اَل: م��ن

وقال:

ب��َدُل ل��ي ل��ي��س وع��ن��ك��م وم��ع��رض��ي��ن ن��ُزُل ل��ك��م ق��ل��ب��ي وف��ي راح��ل��ي��ن ي��ا
واألم��ُل ال��ذك��ُر إالَّ األوان��ُس ع��ن��ي ون��أَت ب��ع��دك��م س��روري ف��غ��اب غ��ب��ت��م
ع��م��ُل وال ش��غ��ٌل غ��ي��ره��ا ل��ي ف��ل��ي��س م��ح��ب��ت��ك��م ي��ن��س��ي��ن��ي وال��ل��ه ش��يءَ ال
ال��ح��ي��ُل أع��ي��ت��ن��َي وق��د ال��ب��ع��اِد، ع��ل��ى ج��ل��ٌد وال ص��ب��ٌر ل��ي ع��اد ف��ال ع��ودوا
خ��ل��ُل؟ ع��ادك��م ف��ي وم��ا ال��ج��ف��اءُ ه��ذا َف��ِل��ْم ال��وف��اءِ ح��ف��ظ ع��ل��ى ع��ودت��م��ون��ي
ت��ش��ت��ع��ُل؟ ال��ق��ل��ب ف��ي ج��م��رٌة ف��ت��ن��ط��ف��ي ب��ق��رب��ك��ُم أح��ظ��ى م��ت��ى ش��ع��ري! ل��ي��َت ي��ا
وال��م��ق��ُل؟ ال��ق��ل��ب ال��ظ��ام��ئ��ان: ف��ي��رت��وي ب��ط��ل��ع��ت��ك��م ال��دن��ي��ا ل��َي ت��ع��وُد وه��ل
وال��ج��ذُل؟ ال��ح��ظ ال��م��ؤن��س��ان: ف��ي��رج��ع ي��ج��م��ع��ن��ا ال��وص��ل زم��ان ي��ع��ود وه��ل
ال��خ��ب��ُل ي��ش��ه��د ع��ل��ي��ه��ا ص��دٍق ي��م��ي��ن ب��ِه وال��ج��ن��ون غ��رام��ي وح��قِّ إن��ي
ب��دل��وا ول��و ع��ه��دي غ��ي��روا ول��و ع��ن��ي ب��ع��ده��م ب��ع��د ال��ل��ي��ال��ي م��اغ��ي��رت��ن��ي
وص��ل��وا وإن ص��دُّوا إن ب��ال��روح ي��ج��ود ل��ه��م ال��م��ح��ب زال ال األح��بَّ��ُة ه��م
ج��ب��ُل دك��ُه ق��د ج��ب��ٍل ع��ل��ى ع��اٌر وال ال��ص��دوِد ذاك س��وى ق��ل��ب��ي دك م��ا
ن��زل��وا ف��ه��ا ف��ي��ِه ن��زول��ه��م س��وى أح��بَّ��ت��ِه م��ن ف��َؤادي ي��ري��د م��اذا
رح��ل��وا وإن ح��ل��وا إن ف��ي��ِه م��ق��ي��م��ة ش��خ��وص��ه��م ت��ب��رح ف��ل��م ت��وط��ن��وُه
ت��ن��ه��م��ُل ك��ال��ط��لِّ ع��ب��رٌة أو ت��ذوب ك��ب��ٌد ول��ي إالَّ ذك��رت��ه��م ف��م��ا
ث��م��ُل ش��ارٌب ك��أن��ي أم��ي��َل ح��ت��ى ط��ربً��ا ذك��ره��م ع��ظ��ام��ي ك��ل ي��ه��ذُّ
واإلب��ُل؟ واألح��داج ال��ب��ي��د ب��م��ه��ج��ت��ي ف��ع��ل��ت وم��ا ح��ال��ي ي��ب��ل��غ��ه��م ذا م��ن
ُرُس��ُل وال ت��ج��دي ك��ت��ٌب ف��ال دع��ن��ي ق��ط��ع��وا ق��د ال��ودِّ ورس��ل ال��ع��ه��ود ك��تْ��َب
ُدوُل! ب��ه��ا زال��ت وك��م ت��زوُل، ف��ال ل��ه��ا ال��ج��م��ي��ع دان دول��ٌة ال��ه��وى إنَّ
ال��ك��ِح��ُل؟ س��ل��ه��ا س��ي��وٌف ع��ل��ي��ه س��ط��ت إذا ال��م��ح��بَّ ي��ح��م��ي وم��ن ي��ج��ي��ر ف��م��ن

190



الالم قافية

الكالم صواب

ك��ال��ح��ج��ِل «ه��ن��د» ه��وى ف��ي ص��ب��ري ض��اق ل��ئ��ن
ع��ق��ل��ي ح��ص��ره��ا م��ن ال��م��رِط م��ث��ل ط��اش ف��ق��د

ل��ل��ه��وى ال��ل��ه ص��اغ��ه��ا ك��ع��اٌب رداُح
م��ث��ِل ع��ن ت��ن��زه ت��م��ث��اًال ش��اءَ ك��م��ا

ج��م��ال��ه��ا ع��زُّ ال��ق��در ن��ب��ي��َل يُ��ِذلُّ
ن��ب��ِل م��ن ب��أن��ف��ذ ت��رم��ي وم��ق��ل��ت��ه��ا

م��ت��ن��ه��ا ي��ق��ل��ق وال��خ��ص��ر خ��ط��رت إذا
س��ه��ِل؟ م��ن ي��ق��ل��ُق ك��ي��ف ل��ح��زِن ع��ج��ب��ُت

ق��ل��ب��ه��ا ص��خ��َر ال��رض��ا راض وق��د أت��ت��ن��ي
وال��دلِّ وال��ت��ي��ِه ال��ع��ج��ِب ذي��وَل ت��ج��رُّ

ش��م��ل��ن��ا ض��مَّ ال��ذي ال��ح��ي ف��ي ي��ُك ول��م
ال��خ��ض��ِل وال��ن��رج��س ال��م��ن��ش��ور س��وى رق��ي��ب

ك��أن��ن��ي وه��ص��ًرا ��ا ض��مَّ ف��ع��ان��ق��ت��ه��ا
رم��ِل ن��ق��ا ف��وق ال��ب��اِن غ��ص��ن أع��ان��ُق

ري��ق��ه��ا وأرش��ف خ��دي��ه��ا، أق��ب��ُل
ن��ق��ل��ي خ��ده��ا وم��ن خ��م��ري، ث��غ��ره��ا ف��م��ن

ب��ل��ث��م��ه��ا؟ ج��ن��ي��ت ق��ال��ت: وع��اذل��ٍة
ال��وص��ل س��اع��َة ال��ح��ي��ا ورد ن��ع��م، ف��ق��ل��ت:

م��ع��ط��ًرا ح��ل��ًوا ال��وص��ل ل��ذي��ذ ج��ن��ي��ت
ال��ع��ذِل؟ ح��ن��ظ��ل إل��ى أه��ف��و ف��ه��ل ل��ع��م��ري

ش��ك��ل��ه��ا ال��ق��ل��ب إل��ى ع��ي��ن��ي ن��ق��ل��ت وم��ذ
ع��ق��ل��ي وص��دق��ُه ف��ه��م��ي ف��أدرك��ُه

م��ت��س��ل��س��ًال ال��ه��وى ب��ره��ان ال��دم��ع ج��رى
ال��ش��ك��ِل ذل��ك م��ن ال��ح��ب ض��روب وق��ام��ت

ال��ه��وى ن��ع��ى ق��د ال��ذي ال��الح��ي ع��دل ف��م��ا
ب��ال��ع��دِل س��ي��م م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ق��ل ف��ق��د
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ال��م��ال إل��ى س��م��ًع��ا ال��ب��ال خ��ل��يَّ ي��ا أِم��ْل
ال��ُك��لِّ م��ن ت��أت��ي ال��ظ��ل��م ش��ك��وى ف��ت��س��م��ع

وال��غ��وى وال��زور ال��ج��ه��ل ق��ب��ح ع��اش ف��ق��د
وال��ف��ض��ِل وال��ح��قِّ ال��رش��د ج��م��ال وم��ات

ت��ع��ص��ٍب ذي س��وى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ب��َق ول��م
ال��رذِل ع��ل��ى ح��رًص��ا ال��ف��ض��ل ض��ي��اع ي��ودُّ

ق��ب��ي��ل��ًة ت��م��ي��َت أن ي��وًم��ا رم��َت إذا
وال��ج��ه��ِل ال��ت��ع��ص��ِب روَح ب��ه��ا ف��ب��ثَّ

ال��ورى واس��ت��ع��ب��د اإلن��ص��اف أب��ط��ل وه��ل
ال��ب��ط��ِل م��ج��ل��ب��ة ال��ج��ه��ل إن ال��ج��ه��ل؟ س��وى

وال��خ��ن��ا واإلث��م ال��ش��رِّ س��ي��ف ص��ال ل��ق��د
ب��ال��ف��ع��ِل ال��ش��رع ع��وم��َل ح��ت��ى األرض ع��ل��ى

ال��ه��دى وان��ك��س��ف ال��ع��ل��م س��م��اءُ وغ��ام��ت
ال��ظ��لِّ ف��ي ال��ن��اس اغ��رورَق ح��ت��ى زال وم��ا

ج��ه��ن��ٍم م��ن ب��دع��ة ي��وٍم ك��ل ل��ن��ا
وال��خ��ت��ِل ال��خ��دي��ع��ة ش��ي��ط��ان ج��اءَ ب��ه��ا

ش��ه��دن��ا ف��اغ��ت��ل��َن ك��ال��ن��ح��ل ال��ع��دى رأت��ن��ا
ال��ن��ح��ِل إب��ر ال��ع��دى دون ل��ن��ا ول��ي��ت

ال��ق��وى ع��ن ال��ع��راة ن��ح��ن ش��أن��ن��ا ف��م��ا
ال��ن��م��ِل ه��م��ة خ��ال م��ا ن��م��ل ش��أن س��وى

خ��ي��ام��ن��ا ض��رب��ن��ا إنَّ��ا أج��ارت��ن��ا،
ال��وب��ِل ب��ن��دى ال ب��ال��وي��ل ب��م��ط��ل��ول��ٍة

ع��ل��ى وال ع��ل��ي��ن��ا إالَّ ت��ع��ت��ب��ي ف��ال
ك��اإلب��ِل ال��س��ب��ل أخ��ش��ن ف��ي اس��ت��اق��ن��ا م��ن

وذا ل��ه��م رءوس ال ق��وم َّس ي��رأ
األه��ِل ق��س��م��ة م��ن ال��ج��ب��ريُّ ال��خ��ارج ه��و

ل��ه��ا م��ا ال��رئ��اس��ة إنَّ أب��ي ل��ع��م��ر
ال��س��ب��ل ع��ن ت��ض��ل ت��ت��رك ف��إن ع��ي��ون،
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املحبة بوق

دالِل ك��لِّ ذاَت ي��ا ف��ت��دلَّ��ل��ي ج��م��اِل ك��لَّ ف��اَق ج��م��ال��ِك ذا ه��و
ال��ع��س��اِل وق��ام��ُة ال��غ��زاِل ج��ي��ُد ل��ه��ا م��ن ي��ا وت��خ��ط��ري وت��ل��ف��ت��ي
م��ت��الل��ي ال��ح��ش��ا ط��ور ع��ل��ى ن��وًرا وي��ا ُط��ِب��ع��ت، ق��د ال��ذه��ن ف��ي ص��ورًة ي��ا
ن��ص��اِل ب��غ��ي��ر أح��ش��ائ��ي ت��م��زي��ق س��وى ب��ي ل��ح��ظ��ِك أف��ع��ال م��ن أدِر ل��م
األب��ط��اِل م��ن ع��دَّت وم��ا ف��ت��ك��ت ب��م��ا ع��ق��ل��ي ح��ي��رت ق��د أع��ي��ٌن ل��ِك
ب��ال��ي ي��ح��رُق ف��ارت��دَّ م��ه��ج��ت��ي ف��ي ن��وره��ا ف��أوق��ع ب��ه��ا ال��ص��ب��اءُ رت��ع
ن��ب��اِل ورش��ِق ظ��بً��ا ب��وق��ِع ك��ب��دي أث��خ��ن��ت ق��د ك��م ال��ل��ُه وق��اه��ا ُم��َق��ٌل
س��َؤاِل ب��دون دم��ي وس��ف��ِك ح��ل��ٍم ب��ال ل��ت��ع��ذي��ب��ي ُخ��ل��ق��ت ف��ك��أَن��ه��ا
ل��ه��الِل وغ��رًَّة ال��غ��ري��ِر، ال��ظ��ب��ي وم��ق��ل��ة ال��م��ن��ي��ر، ال��ق��م��ر ن��ه��ج��َة ي��ا
وخ��ب��اِل ب��رع��دٍة وع��دُت إالَّ ب��غ��ت��ًة ف��اج��أَت��ن��ي م��ا ط��ل��ع��ٌة ل��ِك
وب��اِل ج��ي��ش ع��ل��ي��ِه ال��غ��راُم ش��نَّ ب��ال��ذي ورف��ًق��ا س��ق��م��ي ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
ب��ج��الِل يً��ا م��ت��ردِّ ل��ن��واظ��ري ي��ن��ج��ل��ي ح��س��ن��ِك ش��م��ُت إالَّ م��ل��ُت م��ا
أوص��ال��ي وت��ق��ط��ع��ت ال��ه��وى ب��ي��ِد ��ل��ت ت��وصَّ ع��ل��ي��ِك أف��ك��اري ف��ج��م��ي��ُع
أق��وال��ي غ��دت ق��د ح��ب��ِك وب��ن��ش��ِد ان��ت��م��ت أف��ع��ال��ي ج��م��ي��ُع إل��ي��ِك وك��ذا
ال��ب��ل��ب��اِل ف��ي ذاَب ص��بٍّ ذلِّ ع��ن ب��ع��زِِّه ال��ج��م��اُل ي��ل��ه��ي��ِك ح��ت��اَم
األم��ث��اِل م��ن م��ث��ًال ب��ه��ا س��ك��ري ف��ي ص��رُت ح��ت��ى ه��واِك ك��ئ��وُس ط��ف��ح��ت
م��ب��اِل غ��ي��ُر وذاَك إل��ي��ِك، ي��ص��ب��و ف��ذا ا ض��دٍّ غ��دا ق��د ل��ق��ل��ب��ِك ق��ل��ب��ي
ق��اِل ح��ب��ي��ٍب م��ن ف��وي��ح��ي ظ��ل��ًم��ا ال��ق��ل��ى س��وى م��ن��ِك ه��ن��ُد ي��ا ن��اب��ن��ي م��ا
م��ج��اِل م��ك��اَن ب��ِه ال��س��ل��وُّ ي��ج��ُد ال ح��ي��ُث ق��ل��ب��ي ي��س��ل��وِك أن ف��أودُّ
ت��ش��ع��اِل ف��ي م��ن��ِك وق��ل��ب��ي س��اٍل ك��أن��ن��ي ع��ن��ِك ال��ط��رَف أص��دُّ وك��ذا
ن��ك��اِل ب��ك��لِّ ل��ي وت��رج��ُع إالَّ ن��ظ��رت��ي الط��م��ت��ه��ا م��ا ن��ظ��رٌة ل��ِك
دالِل ف��ت��وُر ع��ارض��ه��ا ع��ي��ن��ي��ِك م��ن ال��ن��ظ��رات ال��ه��وى س��اَق إن وإل��يَّ
ض��الل��ي ك��ان ف��ي��ِه ل��ك��ن ُح��س��نَ��اِك إل��ى ب��ِه ُه��ِدي��ُت ق��د ب��ح��س��ن��ِك ن��وٌر
ال��ت��م��ث��اِل م��ع ب��ال��ن��ج��وى ف��أل��ذُّ خ��ف��ي��ًة ب��ط��ي��ف��ِك ل��ي ُق ال��ت��ش��وُّ ي��وح��ي
األش��غ��اِل ي��ُد ع��ن��ُه وت��ص��دن��ي ن��اظ��ري ل��ع��ش��ق��ِك ي��ج��ذب��ن��ي زال م��ا
أع��م��ال��ي وع��ن ش��غ��ل��ي ع��ن أض��رب��ُت وق��د ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ع��ش��ق ل��زم��ت ح��ت��ى
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ال��م��اِل ف��ي ه��اِئ��ٌم وغ��ي��ري ط��ربً��ا ف��ي��روق��ن��ي زه��رُه أق��ط��ُف وغ��دوُت
األوح��اِل ف��ي ال��خ��ن��زي��ر ُغ ي��ت��م��رَّ ب��ي��ن��م��ا ال��ح��دائ��ق ف��ي ي��رت��ُع وال��ظ��ب��ُي
غ��زال��ي ع��ن��د م��ع��ن��اُه ي��ك��ن ل��م ل��و ي��ط��ْب ول��م ال��ش��ج��يُّ ال��َغ��زُل ل��ي ط��اب ق��د
ال��رئ��ب��اِل ع��ل��ى ص��ال��ت وغ��زال��ًة ال��نُّ��ه��ى دَوُل ل��ه��ا خ��ض��ع��ت ف��ت��ن��ًة ي��ا
ال��ع��ذَّاِل دُم ال ي��ح��ب��ِك ف��دم��ي ال��م��ن��ى ب��ل��غ ال س��ل��وُت ال��ع��ذول ظ��نَّ
ق��ت��اِل ه��ًوى م��ن ف��أخ��ل��ص ي��س��ل��و ع��س��ى ق��ل��ب��ي ال��س��وى ع��ل��ى ط��رح��ُت ول��ك��م
ع��اِل م��ن ه��وت ص��خ��ٍر ع��ل��ى ك��رٌة ك��أن��ُه إل��ي��ِك م��ن��دف��ًع��ا ف��ي��ردُّ
ال��م��ت��ع��اِل؟ ال��ه��وى ص��وت ع��ل��ى ي��وًم��ا ص��وت��ُه ي��رف��ع وك��ي��ف ؟ ال��س��ل��وُّ أي��ن
ال��غ��ال��ي ال��دالل ذي ق��دِِّك غ��ص��ن م��ن ال��وال ث��م��ر ال��خ��ف��ا ف��ي أج��ن��ي زل��ُت م��ا
وص��ال��ي ع��ه��َد وأق��ال ال��س��وى ن��ح��و ع��ن��وًة ع��ن��ي ال��ده��ُر ث��ن��اِك ح��ت��ى
األوع��اِل م��ع ت��م��ش��ي ب��ال��ه��ا م��ا ال��ظ��ب��ا م��ع ت��ج��وُل ك��ان��ت ظ��ب��ي��ًة ي��ا
ل��ي��اِل وص��ف��ِو أي��اٍم ط��ي��ب م��ن ح��وى وم��ا ال��زم��ان ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا
أح��وال��ي ع��ل��ى أب��ك��ي وأع��ادن��ي ك��ئ��وس��ِه أم��رَّ وج��رَّع��ن��ي ولَّ��ى
ال��ب��ال��ي ف��َؤادي ف��ي ت��وطَّ��َن ذك��ٍر س��وى ب��ِه ن��ع��م��ُت م��م��ا ل��ي ع��اد ال
آم��اِل ف��ن��ا إالَّ ال��ق��ض��ا وأب��ى ال��م��دى إل��ى ال��رس��وخ إالَّ أب��ى ِذك��ٌر
واآلص��اِل ال��ب��ي��ض ال��غ��دوِّ ت��ل��ك ع��ل��ى أس��ًف��ا ال��ه��ن��ا ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا
ق��ت��ال��ي ي��دي��َم أن ب��ش��رٍّ ي��ح��ن��ث ل��م وه��و أق��س��َم ال��ده��ُر ذا ف��ك��أَنَّ��م��ا
خ��ي��اِل ب��ط��ي��ف وال ع��ش��ق��ُت ��ْن م��مَّ أف��ْز ول��م ال��زم��ان ض��اع ح��س��رت��ي! ي��ا
ل��ي؟ أدوا غ��دت أدوي��ت��ي وج��م��ي��ع ع��ل��ت��ي أداوي واس��ط��ٍة ف��ب��أيِّ
األه��واِل ف��ي األه��واءُ ورم��ت��ن��َي ال��ب��ال ك��لِّ إل��ى أف��ض��ى ال��ه��وى وب��َي
م��الِل دوَن ال��ح��بَّ ت��رع��ى وال��روح ال��ف��ن��ا وب��غ��ى ج��راح��ُه م��لَّ ف��ال��ق��ل��ب
األح��وال ث��اب��ت ودادَك ي��رع��ى دأبُ��ُه م��ن س��وى ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ه��َو ال
ال��م��ح��ت��ال ي��َد أو ال��م��زاح��م وج��ه ه��ًوى ب��ك��ذا ت��رى ال أن��ك ي��ك��ف��ي��ك
س��ال��ي ي��ُك ول��م م��ن��ق��ل��بً��ا ي��ه��واُه ال��ذي ق��ل��َب ي��رى م��ن ن��ذٍل وأذلُّ
اإلذالِل م��ن خ��ي��ٌر ال��ف��ن��ا إن ت��رى ن��ف��ٍس س��وى ش��يءٌ ل��ي ع��اد ال
خ��ص��اِل ب��ح��س��ن ف��اق��ت ل��م��ل��ي��ح��ِة ج��وارح��ي ك��لَّ س��لَّ��م��ُت ق��د واآلن
ل��آلزاِل ال��ف��ك��َر أم��دُّ وأن��ا أع��ي��ن��ي ف��ي��ه��ا أس��ه��رُت ط��ال��م��ا ي��ا
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م��ق��ال��ي ل��ش��ج��و ي��ص��غ��ي ك��ي ب��ال��ص��م��ِت م��وح��يً��ا ال��ه��وي��ن��ا ي��م��ش��ي ال��دج��ى ح��ي��ُث
األج��يَ��اِل ح��وادث ع��ل��يَّ تُ��م��ل��ي ك��أن��ه��ا إل��يَّ ت��رن��و ون��ج��وم��ُه
غ��زاِل؟ ل��ع��ي��ن ع��ن��ا ال��ه��زب��ُر ك��ي��ف ت��أم��ل��ي ال��ع��ظ��ي��م ال��َف��َل��ِك أع��ي��ن ي��ا
ال��ع��ال��ي؟ ال��ش��ه��اب إل��ى ال��غ��راُم ب��ل��غ ف��ه��ل م��ث��ل��ي؟ س��واه��ًرا أراِك ل��ي م��ا
ك��م��اِل ث��ي��اب ل��ب��س��ت ال��دُّن��ا وب��ِه وأص��ل��ُه ال��وج��وِد م��ح��راُك ف��ال��ح��بُّ
ال��ح��اِل ت��ل��ك ب��ع��ي��ن ي��دوُر ك��ونً��ا ف��ان��ب��رت ال��ج��واه��ر ت��ج��اذب��ِت وب��ِه
اآلل��ي ال��ن��ظ��ام ت��ح��ت أن��واع��ه��ا ب��ِه ح��م��ت ال��ح��ي��اة أج��ن��اُس وك��ذاك
إِف��ض��اِل أخ��و ي��ظ��ه��ر ول��م أب��ًدا غ��ي��رٍة ذو ي��ق��م ل��م ال��م��ح��ب��ُة ل��وال
األف��ع��اِل ع��ظ��اِئ��ِم ك��لِّ ي��ن��ب��وُع ان��ت��م��ى ول��ل��ف��ض��ل ال��ح��رَّى ل��ل��غ��ي��رة
ج��ب��اِل! رءوس خ��ض��ع��ت ب��ه��ا ول��ك��م ��َرت ع��مِّ ب��ال��م��ح��ب��ة ب��الٍد م��ن ك��م
األوغ��اِل م��ن س��اك��ن��ه��ا ع��دَّ م��ا م��ح��ب��ٍة أق��لُّ ح��ل��ٍب ف��ي ك��ان ل��و
اإلق��ب��اِل م��ن ي��ع��دم��ه��ا وال��ده��ُر ي��ع��م��ه��ا ال��خ��راُب ك��ان وال ك��ال،
م��ال��ي؟ ال��م��دي��ن��ة ل��ذي ال��ظ��الُم ف��ِل��َم ال��س��ن��ا أم��ألَه��ا ال��ي��وم ال��ب��الِد ك��ل
اإلق��الِل م��ن ت��خ��ل��و ف��ال ض��رًرا ل��ق��ري��ب��ِه ي��ش��ت��ه��ي ك��لٌّ دام م��ا
ال��م��اِل ج��ي��وَب س��ب��وا ال��ذي��ن ف��ُه��ُم ج��ي��وب��ه��م م��لءِ ب��غ��ي��ر ي��ج��ه��دوَن ال
إع��الل ذا ف��ص��ار ال��ه��واءُ م��ن��َه��ا ف��اغ��ت��ذى األزق��ة ف��ي ال��م��زاب��ل ت��رك��وا
ال��ص��ل��ص��اِل ع��ل��ى أرج��ل��ه��م وت��دوس ال��غ��ن��ى أث��ر ُرءوس��ه��م ف��وق ي��ض��ع��وَن
آم��اِل ب��ال أض��ح��وا ل��ذا دف��ًع��ا ي��ق��ت��ض��ي ش��رٍّا ال��غ��ي��ر خ��ي��َر وي��روَن
ال��ع��ال��ي دن��وُّ ط��ربً��ا وي��س��رُّه��م دن��ي��ه��م ع��ل��وُّ ك��ربً��ا ف��ي��س��وءه��م

الثناءُ

ب��خ��ي��ُل ده��ره��ُم ال��ج��وُد وأه��ل ق��ل��ي��ُل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ف��ض��ل رج��ال
ي��ج��وُل ب��ي��ن��ه��م ال��غ��دَر رأَي��ُت ل��م��ا ف��اس��ت��رج��ع��ُت ال��ن��اس س��ب��رت
ال��ج��م��ي��ُل ن��در ق��د وي��الُه! ف��ي��ا ج��م��ي��ٌل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��رءِ ج��م��ال
ال��ف��ع��وُل ق��لَّ وق��د ف��ع��ٍل ب��ال ق��وًال وب��ئ��س ال��ق��ئ��وُل ك��ث��ر وق��د
ُف��ُض��وُل إالَّ م��ق��ال��ُه ف��ل��ي��س ف��ع��ًال ال��ق��وِل ذو ي��س��ت��ط��ع ل��م إذا
ال��دخ��ي��ُل؟ أي��ه��م��ا أب��ي��ك ل��ع��م��ُر ��ا ه��مٍّ ف��أص��ي��ُب ه��م��ًة أُن��ادي
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ي��ق��وُل وال ي��ت��ُم ف��ع��ٍل ع��ل��ى ي��وًم��ا ال��ل��ِه رزُق ه��مَّ إن وه��ا
األص��ي��ُل وال��ك��رُم ال��ف��خ��ر ف��ه��ذا ك��ري��ٍم م��ن ك��ري��ٍم م��ن ك��ري��ٌم
ي��زوُل ال ف��ف��ض��ل��ك وان��ع��ْم وس��ْد ف��ض��ي��ًال ُدْم األف��اض��ل اب��ن ي��ا أال
أف��وُل أب��ًدا ل��ُه َم��ا ك��ن��ج��ٍم ف��خ��ٍر دواَم ال��ح��س��وِد رغ��َم وح��ْز
ال��ج��ه��وُل؟ ال��غ��م��ُر ي��ض��ي��ع��ُه وك��اد ش��ان��ي أرج��ع��ت ال��ذي أن��ت أم��ا
ال��ض��ل��ي��ُل ال��ش��ه��ِب ع��ل��ى ي��ث��ن��ي ك��م��ا ح��ي��ات��ي م��دى ع��ل��ي��ك أث��ن��ي ف��ه��ا
ال��ك��ل��ي��ُل ع��ج��ز إذا ع��ج��ٌب وال ع��ج��ٍز ربُّ وف��ائ��ك ع��ن وإن��ي
ال��ص��ل��ي��ُل ال��س��ي��ف إل��ى يُ��ع��زى ك��م��ا ت��ع��َزى ال��ع��ل��ي��اءُ ال��ه��م��ُة إل��ي��ك
ال��ط��وي��ُل َق��ُص��َر دون��ُه ط��وي��ًال ف��ض��ل ب��اَع ربُّ��َك أوالك وق��د
ت��س��ت��م��ي��ُل ق��ل��ٍب ل��ك��ل ورح��َت وال��ع��ن��اي��ا ال��م��ك��ارَم ف��ع��ان��ق��َت
ال��وك��ي��ُل ن��ع��َم ي��ا ال��خ��ي��ِر وك��ي��ل راٍج ل��ك��ل ال��وك��ي��ل اب��ن ي��ا ف��ع��ش

وقال:

ع��س��ْل وذاك م��س��ٌك، ذا وال��ث��غ��ر: وال��خ��ال أس��ْل وذاك س��ي��ٌف، ذا وال��ق��د: ال��ط��رُف
ق��ت��ْل وذاك أح��ي��ا، ذا وال��ع��ذل: وال��ع��ذر دوا وذاك داءٌ، ذا وال��وص��ل: وال��ص��د
ح��م��ْل ش��م��س ف��رق ل��ي��ًال ت��ح��م��ل ك��ال��غ��ص��ِن م��ائ��س��ة ذات رداًح��ا ب��روح��ي أف��دي
وك��ح��ْل ح��ال غ��ن��ج ه��م��ا ب��ش��اه��دي��ن ل��ي ال��ص��ب��اب��ة س��ح��ر أث��ب��ت��ت أل��ح��ظ��اه��ا
ب��م��ق��ْل ال��نُّ��ه��ى ت��س��ب��ي غ��ان��ي��ٍة ح��ب ف��ي م��دم��ع��ُه ص��بَّ ل��ص��بٍّ م��ن ل��ل��ه��وى ي��ا
وغ��زْل! غ��زا ل��ح��ٍظ م��ن آِه ال��ج��وى ث��وَب ل��ي ي��غ��زُل ال��ف��ت��ان ل��ح��ظ��ه��ا غ��زال��ٌة
ب��وج��ْل ل��ه��ف��ت��ي م��ن أَُع��ْد ل��ي ب��دت وإن ق��ل��ٍق ذائ��ٍب ب��ق��ل��ٍب إل��ي��ه��ا أص��ب��و
ج��ب��ْل ع��ن��ُه ك��لَّ ق��د أَل��ٍم م��ن ق��اس��ي��ُت م��ا ح��س��ب��ِك ال��ب��اِن، م��ه��اَة ي��ا ن��ادي��ت��ه��ا:
ب��ح��ج��ْل أع��ي��ن��ي ص��ب��غ��ت��ُه ووج��ه��ه��ا م��رٍح ع��ن ت��ه��ت��ُز وأع��ط��اف��ه��ا ق��ال��ت
ب��ط��ْل أن��ت ل��س��َت وإالَّ ع��ل��ي��ِه ف��اص��ب��ر ش��غ��ٍف أخ��ا ي��ا ح��س��ن��ي ت��ع��ش��ُق ك��ن��َت إن
م��ث��ْل ل��ه��نَّ م��ا ن��ب��اٍل رش��َق ت��م��ضُّ ل��واح��ظ��ه��ا م��ن وض��ل��وع��ي أج��ب��ت��ه��ا
ش��ع��ْل ف��ال��غ��رام ص��ب��ًرا ل��ي��ح��م��ل ع��ض��ٌو ج��س��دي م��ن ي��ب��َق ل��م إذ أص��ب��ر ه��ي��ه��ات
ح��ل��ْل خ��ي��َر ال��ق��رب ي��وم ك��س��وت��ِك وق��د ب��ل��ْؤل��ئ��ِه دم��ع��ي م��ن ج��ي��دِك ح��ل��ي��ت
وع��ذْل ل��ح��ا م��ا وج��دي ب��ع��ض درى ول��و ن��ص��ائ��ح��ُه ال��الح��ي ال��ع��اذل أك��ث��ر ق��د
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ورح��ْل ف��ت��ن��ت��ي ف��ي ل��غ��ادرن��ي ل��ب��ي ف��ت��ن��ت ال��ت��ي ال��ح��س��ن آي��َة رأَى ول��و
ب��ق��ب��ْل ال��ه��وى ط��اب ب��ال��ل��ظ��ى ال��ل��ظ��ى ت��ط��ف��ي ل��ش��ٍج ق��ب��ل��ة ه��الَّ ال��خ��دِّ ج��م��رة ي��ا
ن��ص��ْل ل��ه��نَّ ع��ذٌل وال وأت��ل��ف��ت��ن��ي ك��ب��دي ف��رت ق��د ع��ي��وِن ن��ص��اَل وي��ا
ب��م��ي��ْل؟ م��ه��ج��ت��ي م��ن ط��ع��ن��ت وك��م م��ال��ت إذا ب��ال��رم��اح ت��ذري م��ع��اط��ُف وي��ا
دم��ْل ال��رض��اب ل��ي��َت ول��ه��ا ل��ج��رح��ه��ا م��ث��ٌل وال ال��ج��رح��ى ك��ب��دي ض��ن��ا وي��ا
ح��م��ْل ب��ال��ع��ي��ون ج��رٍح ك��لَّ ب��ِه ص��ب��ٌر ول��ُه م��ث��خ��ٌن ش��ج��يٍّ ك��لِّ وق��ل��ُب
ح��م��ْل ب��ال��غ��رام ص��بٍّ ق��ل��ب ع��ل��ى إذا ي��ط��اردُه ع��زٌم وال غ��اٍز وال��ح��س��ن
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اليازجي»: «ناصيف الشيخ املرحوم يرثي قال

ال��ع��ل��ِم َع��َل��ُم ه��وى م��ذ ال��ع��ن��اي��ا ع��دم��ن��ا
ال��ع��دِم؟ َع��َدُم ل��ن��ا ال��دن��ي��ا ف��ي أي��ن وم��ن

ف��ال خ��ال��ٌد ذك��رُه َم��ن وم��ض��ى ق��ض��ى
وال��ع��ج��ِم ال��ُع��رِب ف��ي ش��اع ل��ذك��ٍر زواٌل

وف��ض��لُ��ُه م��ات ال��ع��ص��ِر ن��ص��ي��ُف وك��ي��ف
س��ق��ِم؟ ل��ذي ش��ف��اءٌ أو ل��م��ي��ٍت ح��ي��اٌة

ت��رى إذ وي��الُه األي��اُم ت��ح��زن أم��ا
ال��ده��ِم دي��اج��ره��ا م��ح��ي��ي ال��ث��رى ض��ج��ي��ع

وال��ح��ج��ا ل��ل��ع��ل��ِم ال��ح��ب��ر ه��ذا ب��ع��د ف��م��ن
ول��ل��ف��ه��ِم؟ ال��م��ش��ك��الت ل��ح��ل ذا وم��ن

ب��ع��دُه وال��ب��الغ��ِة ل��ل��م��ع��ان��ي وم��ن
وال��ن��ظ��ِم؟ وال��ن��ث��ر وال��ح��زم ل��ل��ذك��ا وم��ن

ح��س��رًة ت��ن��دُب األق��الُم م��ث��ل��ِه ع��ل��ى
ال��ب��ك��ِم أل��س��ُن خ��س��ران��ِه ع��ن وت��ف��ص��ح

ف��ق��دُه وال��ش��اِم ل��ب��ن��اَن ع��ل��ى ي��ش��قُّ
األمِّ ع��ل��ى وح��ي��ٍد اب��ٍن ف��ق��د ش��قَّ ك��م��ا
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وال��ب��ك��ا ال��ن��دُب ال��م��ل��ك��يَّ��ة ع��ل��ى وف��رٌض
ال��ج��مِّ ع��ل��ى ي��ع��زُّ ف��رٌد ف��ذا ع��ل��ي��ِه

ن��دب��ِه ن��دب ال��نُّ��ه��ى ق��ل��ب ع��ل��ى ودي��ٌن
ال��ش��ه��ِم ب��ج��دت��ه��ا اب��ن غ��س��ل ال��ه��دى وع��ي��ن

ل��ل��ث��رى وال��ج��س��ُم ل��ل��ِه روُح��ُه ص��ب��ت
ج��س��ِم إل��ى وج��س��ٌم روٍح إل��ى ف��روٌح

ق��ض��ى ل��م��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ربُّ ش��اءَ ول��و
وال��ح��زِم وال��ف��ه��م ال��ع��ل��ِم رج��ال ب��م��وت

ال��ح��ج��ا أخ��ا ل��ت��ب��ق��ي ال��دن��ي��ا ك��ان��ت وم��ا
ال��ع��ل��ِم ب��س��ن��ا ب��ه��ت��ان��ه��ا دج��ى ف��ي��م��ح��و

س��وى ع��ن��ده��ا ف��م��ا دن��ي��ان��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
ل��ؤِم ل��ذي ووب��ٍل ف��ض��ٍل ل��ذي وب��ال

ال��ه��ن��ا ج��ن��ة س��وى ل��ل��وان��ي ه��ي وم��ا
ال��ه��مِّ َس��َق��ر س��وى ل��ل��ع��ان��ي وم��اه��ي

ال��ش��ق��ا ت��س��ت��ح��دث ال��ن��ع��م��اءُ ب��ه��ا ح��ي��اٌة
ب��ال��غ��ِم ي��ق��ب��ُل ال��غ��ن��ُم ع��ل��ي��ه��ا ب��أرٍض

غ��روَرُه ف��اح��ذر ال��غ��رَّاُر ال��ع��ال��ُم ه��و
وال��وه��ِم ال��غ��شِّ م��رس��ُح إالَّ ه��و ف��م��ا

ع��ل��ى غ��ائ��رًة ف��ي��ِه ال��م��ن��اي��ا ت��ك��رُّ
ل��ج��ِم ب��ال ك��ال��خ��ي��وِل ال��ب��راي��ا ج��م��ي��ع

وال ُرم��ٍم م��ن األرض أدي��ِم ف��ك��لُّ
وال��ع��ظ��م ال��ك��ب��ِر ع��ل��ى وطءٌ ام��رءًا ي��روع

وإذ ث��ًرى ب��ع��َض ال��ح��يَّ ي��ع��ي��ر ج��م��اٌد
ال��ه��ض��م إل��ى ي��ت��وق ح��يٍّ��ا ال��ث��رى ذا ي��رى

وم��ن��ه��ُم ت��رٌب األح��ي��اءِ ب��ن��ي ف��ك��لُّ
ال��ف��ح��م ع��ن��ص��ر م��ن وال��م��اُس ال��نُّ��ه��ى رج��اُل

خ��ص��وص��ه��م ض��اَع ال��ن��اس ع��م��وم ول��وال
ال��ن��ج��م س��ن��ا ض��اع ال��ل��ي��ل ظ��الُم ول��وال
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ي��زل ول��م تُ��م��ح��ى ال��ل��ي��ِل ن��ج��وُم ول��ك��ن
ال��ح��ك��ِم ث��اب��َت ال��ورى ن��ج��ُم أف��ق��ِه ع��ل��ى

وه��ا ��ح��ي ي��مَّ ال ال��ع��ق��ِل ض��ي��اءَ ف��إنَّ
ال��ج��رِم م��ي��ت��ُة ف��م��ا ب��اٍق «ال��ي��ازج��ي» ض��ي��ا

ق��ض��ى م��ا وال��ل��ِه ن��ادي��ت: ق��ض��ى ِه��َزبْ��ٌر
األج��م؟ ف��ي ت��س��رح األش��ب��اَل ت��ن��ظ��روا أل��م

وك��م ف��ك��م ل��ي��ٌث ال��ح��ب��ر ه��ذا إن ن��ع��م،
ال��ع��زِم ذا ال��ده��ر ص��ارع ق��د ب��ح��ك��م��ت��ِه

أم��ا ب��م��ح��م��ل��ِه: ق��ام��وا ل��م��ن أق��ول
رج��ِم؟ ف��ي ال��ي��ت��ي��م��ِة وض��ِع م��ن ت��ب��ال��وَن

وال��ث��م��وا وان��ع��وُه واب��ك��وُه س��اع��ًة ق��ف��وا
ل��ل��ث��ِم ح��نَّ ف��ال��س��ه��ا وداًع��ا ي��دي��ِه

ح��س��َرًة ك��ال��ش��ح��م ل��ب��ن��اَن ُرب��ا وك��ادت
ك��ال��ع��ظ��م ي��ج��م��د ال��ب��ح��ر وم��وُج ت��ذوُب

ال��ث��رى ض��م��ُه ال��ذي ال��ف��رد ال��ج��وه��ر ع��ل��ى
ال��ض��مِّ ب��ذا أت��اح ك��س��ٍر ك��م ي��دِر ول��م

غ��دا م��ن ال��س��م��ي��ذع ال��ش��ه��م ال��ج��ه��ب��ذ ع��ل��ى
ال��ق��دِم واألع��ص��ر ال��ع��ص��ر ه��ذا ن��ت��ي��ج��ة

ال��ه��وى ف��ي ال��ج��ه��د ع��ل��ى ال��ع��ظ��م��ى ال��ن��خ��وِة ع��ل��ى
وال��ح��ل��ِم ال��ع��ف��و ع��ل��ى ال��ك��ب��رى ال��ه��م��ة ع��ل��ى

وع��ف��ُوُه الَق ال��ح��ل��ُم ال��ح��ك��ي��م ل��ه��ذا
رغ��ِم ع��ل��ى ي��ح��ك��م��ون ألن��اٍس وال

ال��ظُّ��ب��ا م��ن أم��ض��ى ال��ع��ل��م ي��راَع ف��إنَّ
ال��س��ه��ِم م��ن ن��ف��اذًا أق��وى وأح��ك��ام��ُه

وان��ت��ح��ْب واب��ِك نُ��ْح ال��ش��رق ه��ذا ك��لَّ ف��ي��ا
ك��مِّ ب��ال ك��ن��ًزا ال��ي��وَم خ��س��رَت ف��أن��ت

ق��ب��رُه ي��ح��ض��ُن راح ل��رب��ٍع ف��ط��وب��ى
ال��غ��ن��ِم أب��و ف��ه��و ال��ق��ب��ر ل��ه��ذا وط��وب��ى
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ب��ال��ذي ب��ي��روَت ال��ي��وَم أع��زي ب��م��اذا
س��مِّ م��ن أض��ي��ق ال��ق��ول وم��ج��ال ج��رى

س��ي��َف��ُه أش��ه��َر ال��خ��ط��ب م��ا إذا ول��ك��ن
ل��ل��ص��دم؟ ي��ص��ل��ح ال��ص��ب��ر ت��رس غ��ي��ر ف��ه��ل

ك��أنَّ��ُه ال��خ��ط��وب ال��ح��رِّ ع��ل��ى ت��ق��وُم
ب��ال��ظ��ل��ِم ي��ح��ك��م ق��ام ع��ل��ي��ه��ا م��ل��ي��ٌك

األسوة

ال��ب��ه��اِئ��ْم رع��اة إل��ى م��ل��وٍك م��ن س��واءٌ األن��اِم ك��لُّ ص��دق��ون��ي
وأالِئ��ْم ع��ي��ش��ٍة وم��ل��ذَّاُت وح��زٌن س��روٌر ل��ه��ا ن��ف��ٍس ك��ل
وخ��ادْم م��وًل��ى ع��ن��اُه ف��ي ي��س��ت��وي ق��وٌت األرض ه��ذه م��ن ول��ك��لٍّ
الزْم وال��ك��لُّ األع��ض��اءِ ع��ن��اءِ م��ن ج��رًم��ا أع��ظ��م األف��ك��ار وع��ن��اءُ
ن��اع��ْم! األس��ِر ف��ي واألس��ي��ُر ب��ال��ُه ي��ش��ق��ى ب��اَت أم��رِه ف��ي أم��ي��ٍر ك��م
م��داوْم م��ج��ٍد ل��م��ي��ع م��ن س��أًَم��ا ك��ام��داٌت ن��ف��وس��ه��م وم��ل��وٍك
ق��ائ��ْم ال��ب��اِل غ��ب��ط��ِة ف��ي الف��ت��ق��اٍر ع��دي��ٌل ب��اٍل ش��ق��اءِ ف��ي وال��غ��ن��ي
ن��ائ��ْم؟ األم��ِن ف��ي وال��ف��ق��ي��ر خ��ائ��ٌف غ��ن��يٌّ ال��ف��ق��ي��َر ي��ح��س��د ال ك��ي��َف
وظ��ال��ْم ب��اٍغ أط��م��اُع ش��رع��ت��ه��ا ض��ي��زى ه��ي ق��س��م��ًة ال��ل��ه ق��ات��ل
غ��ن��ائ��ْم؟ م��ن��ه��ا ل��ل��ك��ِل أرٍض ف��وَق ل��ن��م��ٍر َه��دي��ٍر ع��ل��ى ف��ض��ٍل أيُّ
ت��الئ��م م��زاي��ا وذا ف��ل��ه��ذا ك��ب��ي��ٍر م��ث��ُل األك��واِن وص��غ��ي��ُر
ال��ح��وائ��م وال��ب��زاُة األس��ُد ت��ق��در ال م��ا ي��ف��ع��ُل ال��ع��ن��ك��ب��وُت ذا ه��و
ال��دع��اِئ��ْم ذات اإلن��س��ان ق��ص��وِر م��ن ص��ن��ًع��ا أع��ج��ُب ال��زن��ب��ور وب��ي��وُت
ال��ع��وال��ْم أص��ُل ف��ال��ت��راُب َع��َرٌض، إالَّ وال��ش��اِن ال��ت��رك��ي��ِب اخ��ت��الف م��ا
ال��ن��واج��ْم ج��م��ي��ُع أس��وٍة ف��ي م��ن��ُه ف��ك��ان��ت ط��رٍّا األص��وِل أص��ُل ذاَك
يُ��زاح��ْم ال أن��ُه ب��ي��د م��ث��ل��ن��ا وي��ح��ي��ا ي��ن��م��و ال��ص��خ��ِر ف��ي دوًدا إنَّ
ب��اس��ْم؟ غ��ي��َر ن��أَى ع��ن��ُه ف��ق��ي��ٌد ه��ْل ب��اٍك؟ غ��ي��ر ال��ث��رى ح��لَّ ول��ي��ٌد ه��ل
ح��ازْم ك��لُّ ي��م��ج��ه��ا ب��دع��اٍو اغ��ت��راًرا ي��س��ت��ك��ب��رون ص��غ��اًرا ي��ا
ص��ارْم ال��ط��ب��ي��ع��ِة ع��ل��ى ووب��اٌل خ��ط��ٌب ف��ه��ي ك��ب��ري��اءَك��م أت��خ��م��وا
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خ��ادْم ل��ل��ك��لِّ ف��ل��ي��م��س م��ن��ك��م ك��ان ك��ب��ي��ٍر وأيُّ إخ��وٌة ك��ل��ك��م
ل��وازْم ث��الث إالَّ وام��ت��ي��اًزا ف��ض��ًال ال��غ��ي��ر ع��ل��ى ال��ف��ت��ى ي��ج��دي ل��ي��س
ال��م��ك��ارْم وف��ع��ُل ، ب��رٌّ م��س��ت��ق��ي��ٌم وق��ل��ٌب ال��ش��روِط، ج��ام��ُع أدٌب

وقال:

غ��رام��ي ال��ج��ب��اِل ع��ل��ى وت��ع��ال��ى ه��ي��ام��ي ج��م��ُر وش��بَّ ق��ل��ب��ي ه��اَم
ه��ام��ي دم��ع��ي ف��ع��اد ف��َؤادي م��ن اش��ت��ي��اٍق ك��ل ال��ج��م��ال واس��ت��ف��زَّ
أم��ام��ي؟ ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��َب أل��ق��ى ف��ي��ِه س��ب��ي��ٍل م��ن ه��ل ال��ع��اش��ق��ون، أي��ه��ا
ب��ال��غ��م��اِم م��وش��ح راس��ي ف��وق م��دل��ه��مُّ وال��دج��ى ه��م��ت ط��ال��م��ا
ال��ظ��الِم ب��ط��َن ت��ش��قُّ ش��ع��اٍع م��ن ح��رابً��ا ت��رم��ي ال��دي��ج��ور ون��ج��وُم
ب��ال��س��الِم وج��ه��ُه ال��غ��رب ق��اب��ل ن��ج��ٌم ال��ش��رق ورا م��ن الح ك��ل��م��ا
األق��داِم ت��ائ��َه ال��دم��ِع ف��ائ��َض وغ��رٍب ش��رٍق ب��ي��ن أغ��دو وأن��ا
ع��ظ��ام��ي ي��ف��ن��ي ب��األت��واِق وال��ن��وى ق��ل��ب��ي ي��ص��دع ب��األش��واِق وال��ه��وى
واألح��الِم األوه��اِم م��لءُ ف��ه��و ص��ح��ي��ٍح غ��ي��ُر ال��م��ح��ب ع��ي��ش إنَّ
األن��اِم الص��ط��ب��اِح ال��ص��ب��ُح ط��ل��ع ل��ي��ًال ل��ح��َت إن ال��ح��ب��ي��ب ج��ب��ي��ن ي��ا
آالم��ي ل��ُه ب��اس��ٌط وأن��ا ش��وًق��ا ذراع��ي��ِه ل��ل��ق��ا ب��اس��ًط��ا
ظ��ام��ي ب��ق��ل��ٍب ي��ص��ب��و ص��بٍّ ش��دَو ص��ب��اًح��ا ي��ش��دو اآلراِك وح��م��اُم
األي��اِم؟ ع��ل��ى ت��دع��و ك��م وإل��ى ت��ن��اغ��ي؟ ال��غ��ص��وِن اب��ن ي��ا ف��إالَم
ب��س��ه��اِم ال��ف��ت��ى ق��ل��َب ي��رم��ى ف��ه��و ف��راٍق ي��وم ك��ل ال��ل��ه ل��ح��ا ي��ا
ق��وام��ي! ه��دَّ وال��ه��ج��ُر ه��ج��رت��ن��ي ف��ت��اٍة ج��م��اِل إل��ى ه��ي��ام��ي وا
األوه��اِم ل��ظ��ى م��ن��ي واس��ت��ش��بَّ��ت أل��ي��ًم��ا ع��ذابً��ا ق��ل��ب��ي أذاق��ت ق��د
ال��ك��الِم ب��م��ن��ع أج��ف��ل��ت ن��ح��وه��ا ح��دي��ثً��ا أدي��َر أن رم��ت ك��ل��م��ا
إس��ق��ام��ي ع��ل��ى ج��ن��ى م��م��ا ف��ه��و س��ق��ي��ًم��ا أض��ح��ى ك��ان إن ج��ف��ٍن ذاُت
ق��ي��ام��ي وب��ال��وص��اِل وم��م��ات��ي م��وت��ي ق��رب��ِك ودون ح��ي��ات��ي ي��ا
أم��ام��ي أراك ال��م��دى ط��وَل ك��ن��ت ق��ل��ب��ي ذاق م��ا ب��ع��َض ت��ذوق��ي��ن ل��و
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وقال:

ت��ه��ي��ْم ح��ي��ارى وال��ن��اس س��ل��ك��ت م��س��ت��ق��ي��ْم م��س��ت��ٍو ص��راط ع��ل��ى
وخ��ي��ْم ش��يءٍ ف��وق ذب��اٍب ش��ب��ه س��ك��ان��ه��ا األرض ف��وق ي��ض��جُّ
ال��ف��ط��ي��ْم ع��ي��ُن ال��ع��ق��رَب ت��رى ك��م��ا ال��ورى ع��ي��وُن ال��دن��ي��ا ت��رى ك��ذا
ك��ال��ن��ع��ي��ْم ل��ه��م م��ن��ه��ا ال��ش��ق��ا ي��ب��دو أل��ف��ًة ال��ورى أس��دى م��ن س��ب��ح��ان
م��س��ت��دي��ْم ص��ارٌم ن��زاٌع إالَّ ع��م��رِه ف��ي ال��م��رءِ ح��ي��اُة ف��م��ا
ج��س��ي��ْم ط��وًدا ت��ن��س��ف ب��ق��وٍة ُق��ْوت��ِه ع��ل��ى ال��م��س��ع��ى ف��ي ي��ج��دُّ
األدي��ْم وي��ف��ري ال��ب��ح��َر وي��ق��ط��ع ال��ب��َرى وي��ب��ري ال��ص��خ��َر ي��ع��ارُك
ال��ه��ش��ي��ْم! ب��ي��ن ت��ن��س��اب ُدَوي��بَ��ٌة ب��ِه ف��أزرت ج��وًع��ا ط��وى وك��م
ال��ض��ري��ْم ح��ول ح��ام ف��راٍش م��ث��َل ح��اِئ��ٌم ال��ق��ض��ا ح��ول ام��رٍئ ك��لُّ
ال��ل��ئ��ي��ْم غ��ي��ر ال��م��ال ي��ن��ال وال ب��ِه م��غ��ًرى ال��م��ال ي��رج��و وال��ك��لُّ
ال��رج��ي��ْم ذاك ال��ش��ي��ط��ان م��ن أردى غ��دا م��اًال أح��رز إن ال��ل��ؤِم ذو
ال��ج��ح��ي��ْم ِه��َزب��ُر إالَّ ي��خ��ط��ف��ُه وال ذئ��ٌب ال��غ��ب��يِّ غ��ن��ى إنَّ
ال��ك��ري��ْم! ف��ي أح��س��ن��ه��ا وم��ا ب��ل��ى، زن��دٍق ف��ي ال��ث��روَة أق��ب��َح م��ا
ال��ح��ك��ي��ْم ب��ك��اِس س��مٍّ م��ن أق��ت��َل يُ��َرى ال��َج��ُه��ول ك��اس ف��ي وال��خ��م��ُر
ال��غ��ش��ي��ْم ب��ك��فِّ س��ي��ٍف م��ن أق��ط��ع خ��اب��ره��ا ك��فِّ ف��ي ال��ع��ص��ا إن
م��ق��ي��ْم؟ ف��ي��ه��ا ت��ل��ب��ُث ف��ه��ل أرٍض ف��ي ي��ح��ك��ُم ال��وغ��َد رأَي��َت إذا
ال��ب��ه��ي��ْم ل��ح��ك��م ك��ال��ب��ْه��م ي��ع��ن��ون ب��ش��ٍر م��ن أرش��ُد ال��ق��ط��ا إنَّ
ال��س��ل��ي��ْم ال��م��ح��ل ل��س��ك��ن��اك ف��اخ��ت��ْر واس��ع��ٌة ال��ل��ِه ب��الَد إنَّ
ح��ل��ي��ْم أو ج��ائ��ٌر ��ا إمَّ وال��ح��ك��م غ��ٍو أو راش��ٌد ��ا إمَّ وال��ن��اُس
ذم��ي��ْم م��دًح��ا ال��ذمِّ ب��دي��َل ت��دع��و ُس��لِّ��ط��ْت إذا ال��ج��ور وق��وَُّة
ق��دي��ْم ب��ن��اءٍ ك��ل دم��رت ق��د ق��وًَّة! وي��ل��ه��ا ي��ا وي��ل��ه��ا ي��ا
س��ق��ي��ْم غ��ي��ر ق��ط ص��ح��ي��ًح��ا ت��ت��رك ول��م ص��الٍح ك��لَّ وأف��س��دت
ع��ظ��ي��ْم ش��يءٌ ال��س��اع��ِة زل��زل��ُة ول��ك��نَّ��م��ا ال��دن��ي��ا زل��زل��ت

وقال:

ال��ق��دِم م��ن أح��زابً��ا وال��رأي ال��دي��ن ف��ي ت��ق��س��م��ه��م ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ج��ه��ال��ة ل��وال
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ك��ال��ن��ع��ِم األس��ر وق��ِر ت��ح��ت ان��ح��ن��وا وال ف��ئَ��ٍة ع��ل��ى م��ن��ه��م ف��ئَ��ٌة س��ط��ت ل��م��ا

وقال:

غ��م��ام��ه��ا وذاك رواب��ي��ه��ا وت��ل��ك خ��ي��ام��ه��ا ف��ه��ذي م��ه��ًال ��رى ال��سُّ ح��داة
ه��ي��ام��ه��ا وط��ال روح��ي ع��ل��ق��ت ه��ن��ا ال��ح��م��ى رائ��ح��َة ن��ش��ت��م س��اع��ًة ق��ف��وا
اب��ت��س��ام��ه��ا الزده��اُه ل��ي��ًال ال��ب��رق ل��دى ت��ب��س��م��ت ل��و م��ن ال��غ��اداِت م��ن ل��ي ه��ن��ا
ه��ام��ه��ا؟ ال��ش��وق م��ن ط��اش��ت ف��ق��د س��ك��ارى ك��أن��ه��ا ت��ع��دو ال��ع��ي��س ت��ن��ظ��رون أم��ا
غ��رام��ه��ا ف��ن��اه��ا ن��ف��ٍس ع��ل��ى ي��ق��ال ف��م��ا ال��ه��وى ب��ال��م��ط��يِّ ي��ل��ه��و ك��ان إذا
وب��ش��اُم��ه��ا آس��ه��ا ب��دم��ع��ي ت��روت ف��ج��م��ي��ع��ه��ا ال��رُّب��ا ه��ذي ان��ظ��روا ه��ل��م��وا
دع��ام��ه��ا ق��ام ال��ع��ش��اق م��ه��ج ع��ل��ى ف��ك��ل��ه��ا ال��ق��ب��اَب ه��ذي ان��ظ��روا ��وا ه��ل��مُّ
اغ��ت��ن��ام��ه��ا غ��ن��ان��ي ق��د ال��م��غ��ان��ي ب��ه��ذي ال��ت��ي ال��ف��ت��رة ن��ذك��ِر ه��ل��م��وا ه��ل��م��وا
اض��ط��رام��ه��ا ي��ث��ور أش��ج��ان غ��ي��ُر ي��ُع��ْد ول��م م��ع��ه��ا ال��ه��ن��ا ط��ي��ُب وم��ض��ى م��ض��ت
ان��س��ج��ام��ه��ا ي��ب��اُح ال م��ك��ان ب��غ��ي��ر ف��أدم��ع��ي وس��ي��روا أب��ك��ي ه��ن��ا دع��ون��ي
ال��ت��ط��ام��ه��ا ال��ص��خ��ور ه��ذي ع��ل��ى ي��ط��ي��ب ف��أع��ظ��م��ي ال��ه��ض��اب ب��ي��ن أِه��ْم دع��ون��ي
زم��ام��ه��ا ض��اع واألرض ال��دج��ى وج��ن ال��س��رى س��ارت وق��د وج��ه��ي ع��ل��ى ف��ه��م��ت
وه��وام��ه��ا وح��ش��ه��ا إالَّ أن��اج��ي��ِه م��َؤان��ٌس ال��ق��ف��ار ذي ف��ي ل��ي ي��ب��َق ول��م
ان��ض��م��ام��ه��ا ك��ذاك أش��واق��ي ي��ض��اع��ُف ف��ن��وره��ا ال��ن��ج��وم م��رأى ل��ي ل��ذ وم��ا
غ��الم��ه��ا؟ وه��و ال��ب��ي��ن ط��ح��اُه ش��ري��ًدا ال��خ��ب��ا ف��ي ال��م��ن��ي��ع��ُة ت��ل��ك ذك��رْت ف��ه��ل
م��رام��ه��ا؟ ت��س��ام��ى ق��د ن��ف��س ص��ب��اب��ة ع��ل��ي��م��ٌة وه��ي «أس��م��اءُ» ع��ل��م��ْت وه��ل
س��الم��ه��ا؟ آٍت م��ع��ك ل��ي أم ف��ع��ط��رت؟ ب��رن��ده��ا ع��ث��رت ق��د ه��ل ال��ص��ب��ا، ن��س��ي��م
م��ق��ام��ه��ا ال��ن��ف��ي��س ل��ل��ن��ف��س ن��ف��اح��َك ح��ال وق��د م��ن��َك ال��ب��ي��داءُ ت��ع��ط��رت
ق��ي��ام��ه��ا وط��ال ال��ب��ل��وى ب��ِه وق��ام��ت ال��ن��وى ُظ��ب��ا أث��خ��ن��ت��ُه ل��ف��َؤاٍد ح��ال
ان��ص��رام��ه��ا ع��زَّ ال��ص��ب��ر ف��ي ه��م��ٌة ول��ي ال��ب��ال م��وق��د ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ت��ق��ل��ب��ن��ي
س��ه��ام��ه��ا ت��ب��ري ال��ح��س��اد أع��ي��ن وم��ن ل��رم��اي��ت��ي ال��ردى أق��واس وت��وت��ر
اق��ت��ح��ام��ه��ا ي��ه��ون ن��ف��س ذا أن��ا وم��ا خ��ط��وب��ِه ج��ي��َش ال��ده��ُر ع��ل��يَّ ويُ��ج��ري
وس��الم��ه��ا ح��رب��ه��ا ل��دي��ِه ت��س��اوى س��رَّه��ا وأدرَك ال��دن��ي��ا خ��ب��َر وم��ن
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وقال:

ي��ه��ي��ْم؟ ال ذا ف��م��ن ق��ام��ت��ه��ا، ب��ش��ب��ي��ِه ال��ن��ق��ا غ��ص��ن م��ا وال��ل��ِه ف��ال م��اس��ت
ال��ب��ه��ي��ْم ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ش��م��س ق��رَن ف��رأي��ُت ف��رع��ه��ا غ��دائ��َر ن��ش��رت وق��د وب��دت

الكهنة: أصحابِه أحد إىل وقال

ال��ق��دْم ي��س��ع��ى ال��ع��ق��ُل ي��ه��دي وح��ي��ث ال��ع��َل��ْم ف��ك��ن��َت ل��ل��ع��ل��م س��ع��ي��َت
ال��ق��ل��ْم ق��واُه إع��م��ال يُ��ظ��ه��ُر ول��ك��ن��م��ا م��ح��ج��وٌب وال��ع��ق��ُل
ال��ه��م��ْم ق��ص��ور ع��ن وه��ذا ع��ل��ًم��ا ي��رت��ج��ي ب��م��ن ي��زري ام��رئ ُربَّ
ف��ل��ْم ي��ن��ل��ُه أن ول��ك��ن ب��ِه ازدرى ي��ط��ْل��ُه ل��م م��ا رأى وم��ن
ال��ص��م��ْم ل��ذَّ ال��ق��ول ف��س��اِد وف��ي أق��وال��ه��م ال��ن��اس ب��ع��ُض أف��س��َد
ال��رَّخ��ْم ص��ي��ُد ال��ط��ي��ر ل��ك��لِّ وم��ا ع��م��ٌل ل��ُه ع��ل��ٍم ذي ك��لُّ م��ا
ال��ع��دْم خ��ي��ُر ال��م��وج��ود وأص��غ��ُر ط��اق��ت��ِه م��ق��داِر ع��ل��ى ك��لٌّ
ك��رْم ب��ك��لِّ ج��ه��ٍل ذي ت��ع��ل��ي��م م��ل��ت��م��ًس��ا ال��ل��ي��َل ي��ق��ض��ي ال��ع��ق��ِل ذو
ال��ح��ك��ْم ل��ج��م��ي��ع م��ح��لٌّ أن��َت وزك��ا ِح��ًج��ا ال��ح��اوي أي��ه��ا ي��ا
ع��ج��ْم أو َع��َرٍب ف��ي خ��ط��رت م��ا م��ع��رف��ٍة ك��لِّ ف��ي أت��ي��ت��ن��ا
األم��ْم! ب��ي��َن ع��ل��م��َت م��ا ي��ش��ه��ُد ف��ك��م م��ن��ك األت��ع��اُب ت��ن��َك��ُر ال
َض��َرْم ف��ي ق��ل��ب��ُه إذ ح��س��ٍد ع��ن ف��ذا م��ن��َك األف��ض��اَل ي��ج��ح��ِد م��ن
ال��ش��ي��ْم ن��ص��وُح ال��ن��اس ون��اص��ُح م��ج��ت��ه��ًدا ال��ن��ص��َح ب��ذل��َت ق��د ك��م
ال��ن��ع��ْم ي��ج��ِن ال��خ��ي��راِت ي��زرِع م��ن ت��زرع��ُه ال��ل��ه ب��ك��رم خ��ي��ٌر
ي��ق��ت��ح��ْم ال األش��رار وث��ب��ة م��ن ال��ت��ق��ى ح��ص��َن ب��ال��ب��ي��ع��ِة ش��ي��دَت
ال��غ��م��ْم ك��ث��ي��ُر ال��ع��ق��ل وذو غ��مٍّ، ف��ي ك��ن��َت ب��ام��رئ ج��ه��ًال ش��م��َت إن
ال��ن��غ��ْم رخ��ي��م ع��وٍد ع��ن أغ��ن��اك أق��وال��ُه ي��س��م��ْع��ك إن ص��اِح، ي��ا
ب��ال��م��خ��ت��ت��ْم األذه��اِن وراح��ُة آراُؤُه اآلراءِ م��خ��ت��ت��ُم

وقال:

ال��ع��ل��ِم ب��ان��ة ي��ا ال��ج��ف��ا أط��ل��ت ل��م��ا أل��ِم م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي م��ا ت��دري��ن ك��ن��ِت ل��و
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س��ق��م��ي ب��دا ف��ي��ِه ال��ذي ال��ص��دود ع��ل��ى ج��ل��ٌد وال ص��ب��ٌر ل��ي ي��ب��َق ف��ل��م م��ه��ًال
ب��ف��م��ي ك��ال��ن��دى أض��ح��ى وص��ل��َك وذك��ر ج��س��دي ض��م��ح��ل��ت ن��اٌر ال��ق��ل��ب ف��ي ه��واك
ال��ه��رِم دارِة ف��ي ال��ص��ب��ا ش��م��ُس ت��ح��لُّ ول��م م��ن��ِك ذق��ت م��م��ا رأس��ي ش��اَب ق��د
األم��ِم! ع��ل��ى ي��س��ط��و ال��ذي ال��غ��راِم م��ن م��ص��ط��ب��ًرا ق��اس��ي��ت م��ا ك��ف��ان��ي ه��الَّ
دم��ي ب��ه��دِر وع��ي��ن��اك ص��ب��ري، ب��ه��دِّ س��ع��ى ال��ن��ف��ار ذات ي��ا داللُ��ك ف��ك��م
ال��ش��ي��ِم م��س��تَ��ظ��رف ع��ل��ى ال��ج��م��ال ي��ح��ل��َو وك��م ال��ج��م��ي��ل ال��وج��ه ال ل��ط��ف��ك ع��ش��ق��ت
ال��َق��َدِم ت��ائَ��ه وي��غ��دو ح��اًال ي��ط��ي��ُب ال وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ح��ال ال��ذي ل��ي��َت
وال��ت��ه��ِم ال��ع��ذل وه��ذر ال��وش��اة س��ع��ي م��ن ال��ك��واع��ب ي��ه��وى ف��تً��ى ي��ن��ج��و ه��ي��ه��ات
ال��َع��َدِم إل��ى وأح��ش��ائ��ي ع��ظ��ام��ي دع��ا م��رت��س��ًم��ا الح ��ا ل��مَّ ب��ق��ل��ب��ي ح��س��ن
ال��رُّم��ِم أع��ظ��م م��ن ب��دا ن��وٍر وربَّ ع��ج��ب ف��ال ن��وًرا زف��رت��ي غ��دت ف��إن
ت��ن��ِم ف��ل��م ط��رف��ي ي��ا ووي��ح��ك ب��دا ق��د ل��ك ال��ذي ب��ال��ط��ي��ف ق��ل��ب ي��ا ب��ش��راك
وض��ِم ع��ل��ى ل��ح��ًم��ا ج��س��دي غ��دا وق��د م��ف��ت��ت��نً��ا ص��رت ق��د ح��ب��ه��ا ف��ي ه��ي��ف��اءُ
ن��ق��ِم ف��ي وال��ق��ل��ُب ِن��َع��ٍم ف��ي ع��ي��ن��اَي ف��ك��م ال��ن��ف��اُر ذاك ب��دا ت��ب��دَّت إذا
ي��ض��ِم ي��ل��ق��ه��ا إن وذا ل��ق��اه��ا، ت��رج��و ف��ذي وال��ف��َؤاد ع��ي��ن��ي ب��ي��ن ح��ي��رت��ي! وا
ال��ظ��ل��ِم ف��ي ك��ال��ب��در ب��ه��ج��ت��ِه أن��وار ط��ف��ح��ت ق��د ال��م��ي��م��ون وج��ه��ه��ا ف��ي وال��ح��س��ن
ك��ال��دي��ِم م��رَّ وع��ه��ًدا ال��ح��ب��ي��ِب م��ع ب��ِه ن��ع��م��ت ق��د أدي��ًم��ا ال��ع��ه��اد س��ق��ى
ال��ض��رِم ل��ظ��ى وب��أح��ش��ائ��ي ب��م��ق��ل��ت��ي أرٍق س��وى ي��ت��رك ول��م ال��وص��ال م��ض��ى
ال��ح��ل��ِم! ل��ذة ت��ق��ض��ي وال��ن��اس أن��وح دًج��ى ال��ح��ب��ي��ب رب��ع ع��ل��ى ل��ي وق��ف��ٍة ك��م
ال��ل��ح��ِم ف��ي ال��ش��ي��ب ك��ان��ت��ش��ار أن��وارُه ن��ش��رت ق��د ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ات ف��ي وال��ب��در
ت��دِم! ول��م م��رَّت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك وع��ل��ى ال��ل��ق��ا ط��ي��ب ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي ف��وا

ترجمان: بوظيفة مباركة لُه صديق إىل وقال

ال��ه��وام��ي دم��وع��ي ال��ه��وى ودل��ي��ُل ه��ي��ام��ي ب��ق��ل��ب��ي ال��ج��وى ت��رج��م��ان
ال��ق��ي��ام س��ه��ل ال��غ��راَم أنَّ ـ��س��ب ي��ح��ـ م��ن ِع��ب��رُة ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��ب��رُة
ال��م��الم ك��ث��ي��َر ت��ك��ن ل��م ب��ال��ه��وى ب��ي م��ا ت��ع��ل��ُم ك��ن��ت ل��و ع��ذول��ي ي��ا
ال��س��ق��اِم ث��ي��اب ال��ه��وى وك��س��اُه ج��س��م��ي ال��ت��ج��ل��د م��ن ت��ع��رى ق��د
ال��م��ن��اِم ط��ي��ب ح��رم��ن وع��ي��وٌن ن��زي��ٌل ودم��ٌع راح��ٌل ج��ل��ٌد
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ال��م��راِم وج��لُّ ال��م��ن��ى ف��ه��و ـ��ح��ب ال��ـ م��رأَى غ��ي��َر ل��ذٌة ل��ل��ص��بِّ ل��ي��س
ع��ظ��ام��ي؟ ب��ك��ل ج��رى ق��د ح��بُّ��ه��ا َم��ن إل��ى س��ب��ي��ل م��ن ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت
ظ��ام��ي ال��وج��د ح��اض��ر ال��ص��ب��ر غ��ائ��ب ع��ل��ي��ًال ف��َؤادي غ��ادرت غ��ادٌة
ال��س��الِم ع��ن��د ال��ج��ف��وِن غ��م��ود م��ن ج��رَّدت��ُه ب��ص��ارٍم ق��ت��ل��ت��ن��ي
اآلج��اِم ف��ي وه��ي األُس��َد ي��ص��رع ب��ط��رٍف ف��أس��ك��رت��ن��ي غ��ازل��ت��ن��ي
ال��س��ه��اِم ورش��ق ال��ق��ن��ا ب��ط��ع��ن ع��ت��ن��ي را ال��ت��ي��ُه واس��ت��ه��زه��ا رن��ت م��ذ
ظ��الِم ب��ج��ن��ح ب��دا ب��دٌر ف��ه��ي ت��ج��لَّ��ت أو ف��ب��ان��ٌة ت��ث��ن��ت إن
ب��ق��واِم؟ ال��ح��ش��ا ت��ف��ري رداٍح م��ن ال��م��ع��نَّ��ى ي��ج��ي��ر ذا م��ن ل��ق��وم��ي ي��ا
ال��غ��راِم ن��اُر ف��ن��ت��ه ب��ف��َؤاد رف��ًق��ا ب��ال��ل��ه ال��ف��َؤاد ح��ي��اة ي��ا
ال��ح��راِم ع��ي��ن ال��م��ح��بِّ ق��ت��ل إنَّ ق��ت��ل��ي؟ ال��ع��ي��ن ض��ي��ا ي��ا ح��ل��ل��ِت ك��ي��ف
ن��اِم! ال��س��ح��ُر ب��ه��ا ال��ت��ي ال��ع��ي��ون ه��ات��ي��ك ف��ت��ك م��ن األم��اَن األم��ان
ال��ك��راِم ن��ج��ل األج��لِّ ب��وداد أح��ي��ا م��وت��ي رض��ي��ِت ت��ك��ون��ي إن
األن��اِم ف��ي وع��زة ف��ض��ًال ش��اع ق��د م��ن ال��ودِّ ذو ال��ص��دوُق ال��ص��دي��ُق
ل��ل��ش��اِم أن��وارُه ت��ه��دى ـ��ب��اءِ ال��ش��ه��ـ ع��ل��ى أم��س��ى ك��ال��ش��ه��اِب ع��ل��ٌم
س��اِم ل��ل��ح��ب ال��م��ح��بِّ وف��داءُ ن��ف��س��ي ت��ف��دي��ك ال��ص��ف��اِت ف��ري��َد ي��ا
ل��ل��ك��راِم خ��ص��ل��ٌة ال��ود إن��م��ا إل��ي��ِه ف��ان��ت��م��ي��ُت ال��ودِّ ف��ي زدَت
ال��ت��س��ام��ي ون��ل��ت ال��س��ن��ا ف��ح��زت ت ص��ر ل��ق��د ح��ق ب��ك��ل ت��رج��م��انً��ا
ل��ل��دواِم م��ب��ارًك��ا روح��ي ـ��ي��ة ب��غ��ـ أي��ا ع��ل��ي��ك ذا ال��ل��ه ج��ع��ل
ال��خ��زاِم روُح ال��روض ف��ي ت��م��ش��ت م��ا ب��ْؤس ك��لِّ م��ن ال��رح��م��ن وح��م��اك

الَوَداع يوم

اْل��ت��ئَ��اُم؟ ال��ش��م��ل ل��ت��ش��تُّ��ت وم��ا ان��ف��ص��اُم ي��رى ال��ب��ع��اِد ِل��ُع��َرى أم��ا
ال��ظ��الُم ك��ان ال ال��ق��رِب ب��ن��ور ع��ن��ا ال��ب��ع��د ظ��الُم ي��ج��َل��ى م��ت��ى
ي��ن��اُم ال وال��م��ت��ي��ُم إل��ي��ك��م ش��وًق��ا أح��ب��اب ي��ا ال��ل��ي��َل أرق��ُت
اض��ط��راُم ب��ِه وال��ف��واُد ص��ب��ي��ٌب ودم��ع��ي ت��ص��ب��و وم��ق��ل��ت��ي أب��ي��ت
ال��غ��راُم ي��ب��ارح��ُه ال ع��ل��ي��ٍل ص��بٍّ ح��ال ع��ن ال��ص��ب��ا ري��ح س��ل��وا
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ال��ت��م��اُم ال��ب��دُر ف��وق��ه��ا رح��اًال رح��ل��ت��م م��ذ ش��ددت��م ق��د م��ن أي��ا
م��ق��اُم ل��ك��م ال��م��ح��بِّ ق��ل��ب ف��ف��ي ع��ي��ون��ي ع��ن بَ��ع��ْدت��م ك��ن��ت��م إذا
ال��دواُم ل��ك��ُم ق��ض��ى ق��د وص��ب��ري ش��وًق��ا ذب��ُت ق��د ب��ال��ن��وى إل��ي��ك��م
ال��خ��ص��اُم ال��م��رءِ ب��اط��َن ويُ��ظ��ه��ر س��رِّي ف��ي��ذي��ُع ال��ه��وى ي��خ��اص��م��ن��ي
ان��س��ج��اُم ال��ُم��َق��َل واع��ت��رى وج��وٌم، اع��ت��راه��ا ب��ش��اش��ت��َي ب��ف��رق��ت��ك��م
ال��ت��زاُم ول��ل��َج��َل��ِد َج��َل��ِد أخ��و إن��ي ال��ب��ي��ن زم��ان ي��ا روي��دَك
ال��خ��ي��اُم ال��َس��ف��ح ع��ل��ى ان��ت��ش��رت م��ذ ص��ب��ري ج��ل��ب��اب ال��ن��وى ه��ذا ط��وى
ال��ح��م��اُم ي��ش��دو ك��ل��م��ا غ��راًم��ا يُ��ص��ل��ى وال��ق��ل��ُب ال��ح��م��ى ع��ل��ى وق��ف��ُت
غ��م��اُم أج��ف��ان��ي أنَّ يُ��َخ��يَّ��َل ح��ت��ى ال��دم��َع ال��ط��ل��وِل ع��ل��ى أط��لُّ
واآلك��اُم ال��ج��ن��ادُل ف��ت��ع��ت��ج��ب ش��ع��ٍب ل��ك��ل ن��اظ��ريَّ وأرس��ُل
ت��راُم ال س��ج��وٍف ف��ي ت��وارت ب��دوٌر س��رت ال��م��ط��يِّ ع��ل��ى ه��ن��اك
ال��س��ق��اُم ج��س��م��ي ع��ل��ى وع��ال ن��أَى ن��وم��ي ف��ف��ي��ِه ال��ب��ع��اَد ال��ل��ُه ل��ح��ا
وال��ذم��اُم ُة ال��م��ودَّ م��ن��ي ل��ه��م ق��وٍم ع��ه��وَد ال��ع��ه��اِد ص��وب س��ق��ى
ال��م��ن��اُم وارت��ح��ل األس��ق��اُم ب��ي ف��ح��ل��ت ن��أَوا ال��ذي��ن ال��ص��ح��ُب ه��ُم
وال��ه��ي��اُم إل��ي��ه��م ص��ب��اب��ات��ي ش��اع��ت األح��داج ش��ي��ع��وا ول��م��ا
أن��اُم ي��ا ش��ج��وٍن ألخ��ي َف��َم��ْن ب��ق��ل��ب��ي ع��ب��ث��ت ق��د ال��ب��رح��اءِ ي��ُد
م��الُم ك��لٍّ م��ن ع��ل��يَّ ف��ج��اءَ ص��ب��ري ن��ف��ق��ُت ال��وداِع ي��وم ع��ل��ى
ازدح��اُم ال��دَّه��ِر ل��م��ص��ائ��ِب غ��دا إذ ل��ل��ف��ت��ى ح��ص��ٌن ال��ص��ب��ِر وح��س��ُن
ال��ع��ظ��اُم؟ وه��ِت ول��ب��ع��ده��م ن��أَوا وأه��ل��ي َج��َل��ٌد ل��ي ي��ك��وُن وك��ي��َف
أواُم؟ ال��ب��رح��ا ل��وع��ة م��ن ب��ِه ف��َؤاًدا ي��روي ال��ل��ق��ا ي��وُم م��ت��ى
ال��خ��زاُم ن��ف��ح��ت��ِه ب��ط��ي��ِب ي��ف��وح س��الٌم م��ن��ي س��ادت��ي ع��ل��ي��ك��م
ج��ه��اُم دون��ك��ُم ال��غ��ي��ر وف��ض��ُل ي��ه��م��ي راح م��ن��ك��م ال��ف��ض��ل س��ح��اُب
م��راُم ودك��ُم غ��ي��ر ل��ي وم��ا ط��ب��ع��ت��م ق��د ِة ال��م��ودَّ ص��ف��و ع��ل��ى
ال��خ��ت��اُم وه��ي اب��ت��دى ال��خ��ي��ُر ب��ه��ا ف��اح��ت ال��ن��ع��م��اءِ م��س��ك��ُة وم��ن��ك��م

ملولوٍد: تاريًخا وقال

ال��ك��رم ب��راح��ة س��ي��رب��ى ل��وٍد ب��م��و اإلل��ُه أن��ع��م ق��د ع��ل��ي��َك
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ال��ن��ع��ِم أش��رُف ال��ل��ِه ون��ع��م��ة م��ض��ى م��َؤرخ��ي��ِه ع��ن األس��ى ب��ِه

١٨٥٩ سنة

الحق

ع��ل��وِم أخ��ا ُوج��دُت ج��ه��ٍل أخ��و ع��ن��ي وق��ال ال��ج��ه��وُل َه��ذََر إذا
ال��ف��ه��ي��ِم ق��ول ج��ه��ال��ًة ي��ظ��نُّ داءٌ وال��ج��ه��ُل ج��اه��ًال ي��ُك وم��ن
ال��ب��ه��ي��ِم ش��ي��م م��ن ال��ع��ل��ُم ول��ي��س وه��ًم��ا ب��ال��ع��ل��م ي��دع��ي ب��ه��ي��ٌم
ال��ك��ري��ِم أب��واَب ع��ن��ُه س��أل��ن��ا غ��ن��يٌّ أن��ا ال��ف��ق��ي��ُر: ق��ال إذا
ال��ع��ظ��ي��ِم؟ األس��د ه��ج��م��ة رأي��ن��ا ي��وًم��ا ال��ك��ل��ب ه��ج��وَم أي��ع��ج��ب��ن��ا
األدي��ِم ع��ل��ى ال��ح��ك��ي��ُم ج��ل��َس إذا وغ��م��ٍر ح��م��ٍق ل��ذي ن��ص��غ��ي وه��ل
ال��ل��ئ��ي��ِم ع��ن ال��ك��ري��ِم ف��رُق ف��م��ا م��ح��اٌل وذا ال��خ��ص��اُل اس��ت��وت إذا
ال��وج��وِم ث��غ��ر ف��ي ��ه��ال اَل��جُّ ع��ل��ى م��ن��ي ال��ض��ح��ك ذاك وك��ان ض��ح��ك��ت
ال��غ��م��وِم! م��ج��م��وُع وه��َو ض��ح��وٍك م��ن وك��م غ��مٍّ ب��ال ب��اٍك وك��م
ال��ح��ك��ي��ِم أس��م��اُل ع��ل��ي��ِه ت��ف��وق ي��وًم��ا ال��غ��م��ُر ال��ح��ري��َر ل��ب��َس إذا
ال��س��ل��ي��ِم وال��ُخ��ْل��ِق ال��ع��ق��ِل ب��ح��س��ن ول��ك��ن ش��رٍف م��ن ب��ال��ل��ب��س وم��ا

موشًحا: وقال

دم��ي ال��س��ح��ر ب��ظ��ب��ي وأراق��ت ال��دم��ى أح��داُق األل��ب��اب س��ب��ت
َك��م��ي ال��ح��رب ل��ظ��ى ف��ي ي��غ��زو راح ك��م��ا ال��ح��بِّ ف��ي ق��ل��ب��َي وغ��زت

دور
ح��م��ي��ْم ب��ال��دم��ع وه��َو ش��وًق��ا ذاب ال��ح��م��اْم ن��اح ك��ل��م��ا ل��ص��بٍّ م��ن
ال��ذم��ي��ْم ش��أن م��ن ال��ع��ه��د ن��ك��َث إنَّ وذم��ام ع��ه��وًدا ي��رع��ى ع��اش��ٌق
ال��ك��ل��ي��ْم ال��ق��ل��ُب ب��ِه يُ��ش��َف��ى َع��ِذٌب ك��الم ل��ل��ح��ب ال��ح��بِّ ف��ي ع��ن��دُه
س��م��ي وال��ب��دِر ل��ل��ش��م��ِس ف��غ��دا وس��م��ا ح��س��نً��ا ف��اَق غ��زاٌل ب��ي
ال��ك��ل��ِم درَّ أه��دي��ِه أن رم��ُت ك��ل��م��ا ي��ل��وي ب��ال��ج��ي��د ن��اف��ٌر
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دور
ال��ص��ب��اح ن��ور ب��دا الح ك��ل��م��ا ص��ب��ي��ح وج��ٍه ع��ن ي��س��ف��ر ق��م��ٌر
ب��ال��م��الح وأودى ال��ق��ض��َب أخ��ج��ل ال��م��ل��ي��ح ب��ال��ق��د م��اس م��ا وإذا
ق��راح وال��ري��ق ُ أظ��م��أ ف��ل��ك��م ق��ري��ح ج��ف��ن��ى غ��دا ع��ن��ي ي��م��ْل إن
ع��ن��دم��ي ل��دم��ٍع ي��رث��ي ل��ي��ت��ُه ع��ن��دم��ا ج��ف��اُه ف��ي دم��ع��ي س��ال
ُرم��ي؟ ق��د م��ن��ُه ال��ل��ح��ظ ب��ن��ب��ال رم��ا ق��د ي��وًم��ا ي��ج��ه��ل أت��رى

دور
خ��ط��ِر ف��ي ه��ائ��ًم��ا ق��ل��ب��ي ع��اد خ��ط��را م��ا إذ ك��ال��رم��ح أه��ي��ٌف
ال��وب��ِر ع��دي��م خ��دٌّ م��ه��ج��ت��ي وب��رى م��ن��ي األح��ش��اءَ أت��ل��ف
ع��ب��ر م��ن ب��ِه ع��ي��ن��ي رأت ك��م ع��ب��را ه��واُه ف��ي ع��م��ري إنَّ
ال��غ��ن��ِم س��وَق ل��ل��ذب��ح س��اق��ُه غ��ن��م��ا ل��م��ا ل��ل��ق��ل��ب ل��ح��ظ��ُه
أل��م��ي ي��ش��ف��ي ف��ال��وص��ل ك��ب��دي ��ا أل��مَّ ق��د ه��ج��ران��ُه ي��ك��ن إن

دور
ب��ال��رُّبَ��ا ال وال��ح��ش��ا ب��ف��ؤادي ُرِب��ي ظ��ب��ٍي ب��ه��وى وج��ًدا ه��م��ت
س��ب��ا أي��دي ل��ع��ب��ت وب��ق��ل��ب��ي ُس��ِب��ي ع��ق��ل��ي ع��ش��ق��ِه ف��ي خ��ن��ٌث
س��ح��ب��ا؟ ق��د ال��ج��ف��ا أذي��اَل وه��و ك��ال��ُس��ُح��ِب يُ��َرى ال ج��ف��ن��ي ك��ي��ف
س��م��ي ص��رت ح��ب��ِه ف��ي وأن��ا ال��س��م��ا أق��م��ار ف��اق ج��م��اٍل ذو
س��ل��م��ي ث��ري��ا ي��ا ف��ع��ل��ي��ِه س��ل��م��ا ي��رق��ى ل��ل��ش��م��س وج��ه��ُه

دور
وردا ك��ث��وب ال��ح��س��ن الب��َس وردا ل��م��ا األف��ك��ار ح��يَّ��َر
وع��دا ج��ف��ان��ي ق��د واص��ط��ب��اري وع��دا م��ن��ُه ال��وص��ل ط��ل��ب��ت إن
ه��دى ع��ن��دي ب��ال��ه��وى ف��ض��الل��ي ه��دى م��ا ع��ذول��ي ال��ن��ص��ح ل��ي ل��ي��ت
ظ��ل��ِم ف��ي ال��ه��وى ن��ور ع��ن وه��و ظ��ل��م��ا م��الم��ي ي��ب��غ��ي م��ن ك��ل
ف��م��ي؟ ي��ل��ت��ذ ذك��راُه ب��س��وى ف��م��ا ال��ري��م ذل��ك أس��ل��و ك��ي��ف
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وقال:

ال��ن��ع��ام��ى ج��الب��ي��ب ت��ح��ت وان��ط��وت ال��خ��زام��ى ري��ُح أط��ي��اب��ك��م ن��ش��رت
ال��س��ق��ام��ا؟ ت��ش��ف��ي ف��ك��م م��ع��ان��ي��ك��م ع��ن روت ه��ب��ت إذ ال��روض ون��س��ي��ُم
م��س��ت��ه��ام��ا ص��بٍّ��ا زل��ت م��ا وب��ك��م وال��م��ن��ى ق��ص��دي غ��اي��ة أن��ت��ُم
دام��ا ال��ح��ب ع��ل��ي��ِه ق��ل��ب ي��ش��ت��ف��ي ع��س��ى ال��وص��ل خ��م��رة ف��أدي��روا
إالَم؟ ال��ص��ب��ح أرق��ب ف��إالَم ال��ل��ق��ا م��واع��ي��د ط��ال��ت س��ادت��ي
ع��الَم؟ ع��ن��ي م��ي��ل��ك��م ف��ع��الَم غ��ي��رُك��ُم إل��ى م��ي��ٌل ل��ي ل��ي��س
غ��م��ام��ا أض��ح��ت ل��ُه أج��ف��اٍن رغ��م م��اح��ٌل رض��اك��م روض ع��َج��بً��ا
م��ن��ام��ا ال��ودِّ ي��ق��ظ��َة ج��ع��ل��ت��م إذ ال��وف��ا ح��ف��ظ ع��ل��م��ن��ي غ��درك��م
ال��ذم��ام��ا ي��رع��ى ي��ك��ن ل��م ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ف��ي��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى ب��اٍق وأن��ا
ف��ه��ام��ا ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ال��وج��د غ��ل��ب ع��ن��ك��م س��ل��وَّا رم��ت ك��ل��م��ا
اض��ط��رام��ا ت��ص��ل��ى وال��ح��ش��ا ب��ه��واك��م ت��ائ��ٌه وع��ق��ل��ي أس��ل��وك��م ك��ي��ف
ن��ي��ام��ا ب��ات��وا إذ ال��ح��يَّ أن��ادي ل��ي وق��ف��ٍة ك��م ن��ادي��ك��م وع��ل��ى
ال��ك��الم��ا ي��ص��غ��ي أن ي��ح��ت��ال وال��دج��ى وال��ث��رى ع��ن��ك��م ال��ج��دران أَس��أل
ان��س��ج��ام��ا ال��دم��ع ق��اب��ل��ُه ب��ارُق ال��ح��م��ى أف��ق م��ن أوم��ض ك��ل��م��ا
م��رام��ا ت��ول��ي��ِه ال��زف��رة وال ال، ال��ه��وى م��ق��ت��ول ال��دم��ع ي��ف��ي��د ال
ال��غ��رام��ا ت��ح��ي��ي وذي ال��ص��ب��ر ي��ق��ت��ل ف��ذا ان ِض��دَّ وال��ح��س��ن م��ق��ل��ت��ي
ال��ع��ظ��ام��ا ت��ف��ن��ي وذي ي��ش��ف��ي��ن��ي ذاك ون��ًدى ن��اٌر وال��ب��ي��ن وال��ل��ق��ا
م��الم��ا ت��س��م��ع وال ال��ن��ف��س ع��ل��ِل ال��ه��وى وادي ف��ي ال��ه��ائ��م أي��ه��ا
ال��ه��ي��ام��ا وي��س��ت��ب��ِق ال��ل��وَم ي��ط��رد ت��ع��ش��ق��ُه ال��ذي ال��ح��س��ن ان��ظ��ِر
األن��ام��ا ب��م��رآه��ا ت��س��ب��ي ط��ل��ع��ت إذ ال��ح��س��ن ب��روج م��ن ب��دوًرا ي��ا
ال��ح��م��ام��ا! أل��َق ل��م ك��ي��ف ل��ع��ح��ب��ت��م ج��وى م��ن ب��ق��ل��ب��ي م��ا ع��ل��م��ت��م ل��و
م��ق��ام��ا أض��ح��ت ل��ك��م ف��ه��ي م��ه��ج��ت��ي؛ ف��اح��ف��ظ��وا ق��ت��ل��ي رم��ت��م ف��إذا
ال��غ��الم��ا! ذي��اك ب��ال��ل��ِه ف��ارح��م��وا ل��ك��م غ��الًم��ا ص��رت إن��ن��ي
ال��س��ه��ام��ا ي��رم��ي ب��ط��ل وه��واك��م ه��دٌف وق��ل��ب��ي س��ه��ٌم ه��ج��رك��م
ال��ح��م��ام��ا! ف��ن��اوح��ت ال��ش��وق ه��اج��ن��ي ن��ظ��ري ع��ن غ��ب��ت��ُم م��ذ وك��م ك��م
ال��خ��ي��ام��ا ال��س��ف��ح ع��ل��ى ال��ح��ادي ن��ش��ر م��ذ األوص��اف ن��اج��ت��ن��ي ول��ك��م
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األوام��ا؟ ال��دم��ع م��ن أف��ت��ش��ف��ون ج��ل��دي م��ن زوَّدت��ك��م أك��ن إن
ض��رام��ا ال��ق��ل��ب أورث��ت ق��د ف��ه��ي ال��ن��وى أَوي��ق��ات ال��ل��ه رع��ى ال
م��دام��ا أُس��ق��ى ال��ل��ق��ا ح��ان م��ن ك��ن��ت ب��ه��ا أي��اًم��ا ال��ع��ارض وس��ق��ى
وس��الم��ا ب��رًدا أي��ن��ع��ت ل��ن��ا ك��م ال��ه��ن��ا داَر ي��ا ال��غ��ي��ث ج��ف��اِك ال
ال��ت��م��ام��ا ال��ب��در ي��خ��ج��ل ظ��ب��ٍي ك��ل م��ع ب��س��ط��ِك ع��ل��ى ب��ت ط��ال��م��ا
ال��ل��ث��ام��ا ال��ص��ب��ح ي��ك��ش��ف ح��ت��ى ب��ِك ال��دج��ى ف��ي ب��دري أل��ث��م أزل ل��م
ال��ح��س��ام��ا ال��ف��ج��ر ي��ن��ت��ض��ي أن ج��زًع��ا ال��خ��ب��ا ف��ي ت��وارت ال��ش��ه��ب وأرى
اب��ت��س��ام��ا ف��ي��ف��ت��ر ال��ل��ي��ل ح��ج��ب ل��ُه ت��ن��ش��ق ال��ج��وِّ وج��ه ح��ي��ث
ال��خ��زام��ى ن��ش��ر ح��ام��ل��ًة خ��ط��رت ال��ح��م��ى ذاك م��ن ال��ص��ب��ح ون��س��ي��م
ون��ظ��ام��ا ن��ث��اًرا ال��ط��ل ه��اط��ل ح��ب��ا ق��د ل��ط��اله��ا ري��اٍض ف��ي
ال��ق��وام��ا م��ن��ُه ال��ص��ب��ا ري��ح رن��ح��ت إذا ال��ب��اِن ع��ل��ى اآلس ي��ع��ط��ف
وال��س��ق��ام��ا م��ن��ا ال��ه��مَّ ف��ي��س��لُّ س��ل��س��ًال ي��ج��ري ال��ع��ذْب وال��غ��دي��ر
ك��رام��ا ي��ا ص��ب��ًح��ا ل��ل��روض ف��ان��ه��ض��وا ن��غ��ن��م��ُه ال��ص��ف��ا وق��ت ح��ب��ذا
ال��ظ��الم��ا ت��ج��ل��ي ان��ج��ل��ت ح��ي��ث أك��ُؤٍس إل��ى ت��دع��وك��م ال��ل��ه��ِو دواع��ي ه��ا
ال��رم��ام��ا ت��ح��ي��ي ال��ت��ي وه��ي ق��ت��ل��ت إن األت��راَح ت��ق��ت��ل خ��ن��دري��ٌس
ون��دام��ى وغ��ي��د غ��دراٍن ب��ي��ن س��ح��ًرا ن��دي��م��ي ي��ا ف��اس��ِق��ن��ي��ه��ا
ح��رام��ا ب��ال��م��زج ال��ص��ه��ب��اءَ أح��س��ب إن��ن��ي ص��رًف��ا ك��أس��َي وأدْر
وخ��ت��ام��ا م��زاًج��ا ال��ري��َق ف��اج��ع��ل ت��م��زَج��ه��ا أن ش��ئ��ت م��ا وإذا

الغرام نسيان

أي��ام��ي ب��ح��ب��ه��ا أض��ع��ت ق��د م��ن غ��رام��ي زم��ان ت��ذك��رن��ي ج��اءَت
وال��ل��واِم ال��ع��ذال ع��ل��ى ت��دع��و ف��ان��ث��ن��ت س��اله��ا ق��د ف��ؤادي ف��رأت
ك��الم��ي ن��ح��و األذن أم��ي��ل��ي ل��ك��ن س��ًدى أح��ٍد ع��ل��ى ت��دع��ي ال ب��ال��ل��ِه
ذم��ام��ي ن��ق��ض��ِت م��ذ س��ل��وت��ِك ق��د ب��ل ل��الئ��ٍم ص��غ��ي��ت أن��ي ت��ح��س��ب��ي ال
وه��ي��ام��ي ص��ب��اب��ت��ي ج��ف��وت ف��أن��ا ال��ج��ف��ا ب��ذا ال��وف��اءَ ق��اب��ل��ت ك��ن��ِت إن
ك��غ��م��ام��ي وأع��ي��ن��ي ال��ب��روق ل��م��َع م��راق��ب��ا ب��ت ب��ه��واِك ل��ي��ل��ٍة ك��م
ع��ظ��ام��ي ب��ي��ن ال��روح ك��ج��ري ي��ج��ري وال��ه��وى ص��دري ض��م��ن ي��خ��ف��ق وال��ق��ل��ب
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األج��س��اِم خ��ص��ائ��ص ب��ع��ض ف��ال��ج��ذُب م��ه��ج��ت��ي ع��ي��ون��ك ج��ذب��ت إن ب��دَع ال
واإلب��راِم ب��ال��ن��ك��ث ع��ام��ل��ِت��ن��ي ب��ع��دم��ا ل��ل��م��ح��ب��ة أرج��ع ه��ي��ه��ات
األوخ��اِم م��ن أذي��ال��ي ن��ظ��ف��ت إن��ن��ي وي��ح��ِك ع��ل��يَّ ن��دم��ِت وإذا
ل��ئ��اِم ف��ع��ل ف��ذاك ال��س��ل��وِّ ب��ع��د ال��ه��وى إل��ى ال��رج��وع م��ث��ل��ي ع��ل��ى ع��اٌر
خ��ص��ام��ي؟ وس��م��ر ه��م��م��ي ظ��ب��ا ح��ال��ت ودون��ُه ال��غ��رام ي��ق��ح��م��ن��ي وك��ي��ف
ن��اِم ال��ش��ب��ي��ب��ة ل��ط��ف ب��ِه ق��ل��ٍب ع��ل��ى أك��ث��ف��ُه ك��ان م��ا ل��ُه ب��ع��ًدا
ظ��الِم ف��وق ي��ل��وح ال��ج��م��ال ن��ور ف��ت��ح��ت��ُه ال��ل��ث��اَم ذاك ت��س��ف��ري ال
م��ت��ع��ام��ي؟ م��ع��رًض��ا ع��ن��ُه ص��ار ق��د وط��رف��ُه ال��خ��ب��ي��ر ب��ِه ت��خ��دع��ي��ن ه��ل
األي��اِم م��دى ف��خ��ٌر ب��س��ل��وِِّه ل��ي ال��وق��ت��ي ب��ج��م��ال��ك ت��ف��خ��ري إن
غ��الم��ي أن��ت أص��ب��ح��ت ال��ه��وى ع��ف��ت ب��ع��دم��ا ل��ك��ن ك��ن��ت غ��الم��ك وأن��ا
ح��م��ام��ي ل��ي��وِم أب��ًدا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ت��ي ال��ودِّ ح��رم��ة أه��ت��ك ل��س��ت أن��ا
األوه��اِم ع��ن ح��ت��ى أخ��ف��ي��ت��ُه ف��ط��ال��م��ا ال��م��ص��ون ب��ال��س��رِّ ب��ح��ت إن
األح��الِم ف��ي م��رَّ ط��ي��ٌف ف��ه��واِك ي��ك��ن إن ودك ال��ص��ي��ف ف��ي وك��م��زن��ة
م��س��ام��ي ب��ك��ل ج��رى ال��س��ل��وَّ أن ف��اع��ل��م��ي ح��ب��ك أم��ر أذك��ر ع��دت ال
أع��وام��ي م��ن ك��ان م��ا ل��ي��ت��ُه ي��ا م��ض��ى ق��د ب��ح��ب��ك ع��ام ع��ل��ى أس��ف��ي
غ��راِم ك��ل ع��دي��َم ال��ف��ؤاد خ��ل��َو ي��ك��ن أن إالَّ ل��ل��م��رءِ راح��ٌة ال
أم��ام��ي ج��اءَ ال��ل��ِه ق��ض��اءُ ل��ك��ن ب��م��ح��ب��ة ي��ه��م ل��م ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ي��ا
اإلن��ع��اِم ع��ل��ى ف��أش��ك��ُرُه ع��ن��ي ال��ه��وى دف��ع ع��ل��ى ق��درن��ي واآلن

املكاري قتلُه قد القدس مدينة يف الشبان أحد رضيح عىل ينقش تاريًخا وقال
بالطريق:

ال��ح��رِم ف��ي ح��لَّ ق��د دم��ُه ف��تً��ى وان��دْب األم��ِم م��ع ق��ب��ري زر ال��ق��دس، زائ��ر ي��ا
ال��ق��ل��ِم ف��ي ُخ��طَّ إذ ب��ِه ال��ح��داة أي��دي ع��ب��ث��ت ق��د ال��ط��رق ف��ي ال��ذي ال��ق��ت��ي��ل أن��ا
وال��ح��ك��ِم؟ ال��خ��ص��م وق��وف ي��وَم ل��ل��ِه ط��م��ًع��ا دم��ي أج��رى ال��ذي ي��ق��ول ف��م��ا
ت��ن��ِم ل��م ال��ل��ه ع��ي��ن خ��ص��م��ي ع��ق��اب ف��ع��ن ال��ض��ري��ح ه��ذا ف��ي ن��م��ت ق��د ك��ن��ت إن
ف��ان��ت��ع��ِم ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��ي غ��رس��ت ف��ق��د ال��ظ��ال��م��ون ق��ص��ف��ت��ك إن غ��ص��ن ي��ا
دم��ي ال��ردي��م ج��وف م��ن ي��ص��رخ ل��ل��رب وق��ل م��د ال��ت��اري��خ ف��ي ل��ل��ِه ي��دي��ك

١٨٦٠ سنة
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وقال:

وه��ي��ام��ا؟ ل��ه��ف��ًة ت��خ��ف��ق وإالَم غ��رام��ا ت��ذوب ح��ت��ام ق��ل��ب ي��ا
س��ه��ام��ا ال��دالل م��ن ع��ل��ي��ك ورم��ت أل��ي��م��ة وه��ي األح��داُق ب��ك ع��ب��ث��ت
ذم��ام��ا؟ أل��ف��ت وم��ا ال��ذم��اُم أي��ن م��ت��ص��ب��بً��ا: ج��ئ��ت��ه��ا ق��د ل��ل��ت��ي ق��ل
ظ��الم��ا ت��واص��ل��ي��ن وع��دت ع��ج��بً��ا ال��ه��دى ب��ِه وه��و ال��ن��ور ه��ج��رت ف��ل��ق��د
ف��ع��الم؟ ال��ع��ال أرب��اب وت��رك��ت م��ح��ب��ًة ال��دن��ي إل��ى ان��ث��ن��ي��ت ك��ي��ف
ه��ام��ا ج��م��ال��ك ب��ه��وى ال��ذي ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ي ب��ل ع��ل��ي��ك أع��ت��ب��نَّ ال
م��ق��ام��ا ع��ل��وت ف��ق��د ي��ذل م��م��ن أن��ا وم��ا ه��واك ف��ي روح��ي أذل��ل��ت
غ��رام��ا ق��ض��ي��ت ول��و ق��ط ب��ال��ع��ه��د ت��ن��ك��ث��ي ل��م ل��و ال��ح��بَّ ع��ف��ت ك��ن��ت م��ا
ح��س��ام��ا ال��ش��ج��ون ط��ال ل��ض��رِب وغ��دا ال��ج��وى م��ح��ا ب��ال��ع��ه��ود ن��ك��ث��ك ل��ك��نَّ
ل��ئَ��ام��ا ي��ص��اح��ب��ون ال��ك��راُم وب��ه��ا م��ح��ن��ٌة ف��ال��ص��ب��اب��ة أك��ب��ر ال��ل��ه
وت��س��ام��ى ع��ال م��ن إالَّ ي��ب��ل��غ��ُه ف��ل��م ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ي��ق��رُّ ال��ج��م��ال ل��ي��ت

الحب يقظة

ون��ام��ا ال��س��ل��وَّ أي��ق��ظ ب��ع��دم��ا وق��ام��ا ف��َؤادي ف��ي ال��ح��بُّ ي��ق��ظ
دام��ا ال��ب��ع��ُد إذا ي��خ��ب��و ول��ك��ن ُب ال��ق��ر ي��ض��رم��ُه ال��ق��ل��وب ف��ي وال��ه��وى
اض��ط��رام��ا ف��ش��بَّ ري��ٌح أت��اُه ـ��ٍر ج��م��ـ ع��ل��ى رم��اًدا ح��ك��ى ف��س��ل��وِّي
ال��غ��رام��ا ت��أب��ى ب��ال��ذلِّ ن��ف��ٍس غ��ي��ر ه��ج��رت��م إذ ح��ب��ك��م ع��ن ث��ن��ان��ي م��ا
ت��م��ام��ا ع��اد ب��ال��وص��ال إن��م��ا وج��دى ت��ن��اق��ص ص��دِّي أزدت��م م��ذ
ال��ه��ي��ام��ا وع��ف��ت ال��ه��وى ف��ت��رك��ت م��الًال م��ن��ك��م ال��دالل ذاك خ��ل��ت
األوه��ام��ا ي��أل��ف ال��ح��ب وذو ال��ودَّ خ��ن��ت��م أن��ك��م وت��وه��م��ت
م��ن��اًم��ا ك��ان اإلث��ن��ي��ن ووج��ود س��ل��وِّي ك��ان اإلع��راض ذاك أم��ث��ل
ال��ك��رام��ا ي��ذلُّ ال��ه��وى ف��إنَّ ـ��س ال��ن��ف��ـ ع��زة دع وي��ك ال��ص��بُّ أي��ه��ا
األن��ام��ا ت��ص��ي��ب م��ح��ن��ٌة وال��ه��وى ق��ه��ًرا ال��ح��ب أذل��ُه ع��زي��ٍز ك��م
رم��ام��ا ال��ع��ظ��ام غ��ادر ع��ش��ق��ه��ا ن��ف��اٍر ل��ذات ف��ًدى روح��ي إنَّ
ال��خ��ي��ام��ا ق��ل��ب��ي ف��الة ف��ي ض��رب��ت ع��رٍب ن��س��ل م��ن ال��ش��ه��ب��اءِ ب��ن��ات م��ن
ال��خ��زام��ى ون��ش��ر ال��ص��ب��ا ون��س��ي��م ال��م��غ��ان��ي وب��در ال��خ��ب��ا م��ه��اة ي��ا
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وس��الم��ا ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ب��رًدا م��ن��ك ال��ت��ج��اف��ي وح��رَب ال��ه��وى ح��رَّ خ��ل��ت
وه��ام��ا م��ن��ي ال��ف��ؤاد ذلَّ ل��ِك ا ق��دٍّ ال��دَّلِّ ي��ُد ح��رَّك��ت ك��ل��م��ا
ُم��دام��ا ول��ي��س��ت ب��ال��ن��ه��ى أخ��ذت ل��ط��ٍف ك��ل ب��دا ب��ه��ا ح��رك��اٌت

الذمام ترك

إالم؟ ي��رع��اك��م ال��ق��ل��ب ف��إالَم ذم��ام��ا ت��رع��وا ول��م ال��ع��ه��د خ��ن��ت��ُم
م��رام��ا ت��ب��ل��غ ل��م ح��ي��ث ب��ه��واك��م م��ض��ى ده��ٍر ع��ل��ى ن��ف��س��ي أس��ف��ت
ح��رام��ا أض��ح��ى ق��د ال��ك��ل ع��ن��د ف��ه��و ع��ن��دك��م ح��الًال ال��غ��در غ��دا إن
وه��ام��ا ض��جَّ ب��ك��م ق��ل��ٍب ع��ل��ى ب��ل َع��تَ��ٌب م��ن��ي ق��ط ع��ل��ي��ك��م م��ا
م��ق��ام��ا ت��رع��وا ول��م ال��م��ل��ك، ت��ح��رس��وا ف��ل��م ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ت��ك��م إن��ن��ي
وه��ي��ام��ا وج��ًدا ق��اس��ي��ت ول��ك��م ح��ب��ك��م أرع��ى ال��ل��ي��ل س��ه��رت ك��م
األن��ام��ا ي��س��ب��ي ال ال��وج��ه ح��س��ن ل��ي��ت وي��ا ك��ان ال ال��ح��ب ذاك ل��ي��ت
ل��ئ��ام��ا ي��س��ت��ح��ب��ون ك��راٍم م��ن ف��ك��م ل��وٍم ع��ل��ى ال��ح��س��ن ب��دا ك��م
ال��ذم��ام��ا ذاك خ��ن��ت��م إذ ت��رك��ك��م إل��ى ق��ل��ب��ي دع��ت ال��ن��ف��س ع��زة
ال��غ��رام��ا ع��ف��ت ال��ه��وى س��ل��ط��ان رغ��م وع��ل��ى س��الك��م ق��د ف��ف��ؤادي
ان��ف��ص��ام��ا ت��أب��ى ع��روًة ك��ن��ت��م ح��ي��ن ع��اش��ق��ًة ل��ك��م ال��ن��ف��س ك��ان��ت
ظ��الم��ا؟ ال��ن��ور ع��وض ت��خ��ذت��م ه��ل ت��رى ي��ا ع��وض��ت��م��ون��ي ف��ب��م��ن
ال��غ��م��ام��ا ب��ع��دي م��ن ال��ل��ه س��ق��اِك ال ل��ه��ا غ��ي��ري رع��ى ق��د رب��وًع��ا ي��ا
م��ق��ام��ا أص��ب��ح��ِت ال��ي��وم ل��ل��ك��الب وه��ا غ��اب��اٍت ل��آلس��اد ك��ن��ِت
ك��رام��ا ال ل��ئ��اًم��ا ب��ن��واح��ي��ه��ا ج��اورت داًرا ال��وس��م��يُّ س��ق��ى ال
ال��خ��ي��ام��ا ال��ن��ح��س ذوو ف��ي��ه��ا ض��رب��ت م��ذ ال��س��ع��د م��ط��اي��ا ع��ن��ه��ا رح��ل��ت
رم��ام��ا ص��ارت ق��د األح��ي��اءَ رأى إذ ش��ام��تً��ا ف��ي��ه��ا ال��ح��اس��د وق��ف
ال��خ��ت��ام��ا ذا ح��س��ودي ع��ي��ن ن��ظ��رت وال ك��ان ال ال��ح��ب م��ب��دا ل��ي��ت

الوفاءُ

األل��ِم م��ن ي��ل��ق��ى م��ا ق��ل��ب��َي وح��س��ب دم��ي ب��ه��در ت��س��ع��ى أن ل��ح��اظ��ِك ك��ف��ى
ال��ض��رِم؟ ع��ل��ى م��ط��روٌح ي��ص��ب��ر وك��ي��ف م��ص��ط��ب��ري الت ح��ت��ى ال��ح��ب ف��ي ص��ب��رت
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ال��ق��س��ِم أش��رف ع��ن��دي ه��ي أل��يَّ��ٌة ش��ن��ش��ن��ت��ي ال��ح��ب إن وع��ي��ن��ي��ِك أم��ا
ش��ي��م��ي م��ن ل��ي��س ب��أم��ٍر ات��ه��م��ون��ي ق��د ع��ادت��ه��م ال��م��ي��ن ف��إن ال��وش��اة ب��ئ��س
ال��ت��ه��ِم ف��ي ال��وج��ه ب��ي��اض ف��ه��ذا ف��ودي ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ب أل��ق��ى إذ ل��ه��ج��رك ش��ك��ًرا
ال��ص��ن��ِم ع��اب��د ي��دع��ى ب��ح��ب��ك ص��بٍّ��ا ص��ل��ي ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن ص��ن��م ي��ا ب��ال��ل��ه
وال��ق��ل��م ك��ال��س��ي��ف ال��ورى ف��ي غ��دا ح��ت��ى ح��دب��ُه وال��ده��ر ال��ن��وى ب��رت��ُه ص��بٌّ
وض��ِم ع��ل��ى ل��ح��ًم��ا ب��دٍن ب��ال روًح��ا م��ق��ري��ًة ال��ده��ر ب��ن��ات وغ��ادرت��ُه
ورِم! ذا اس��ت��س��م��ن��ت ق��د ج��وًع��ا ي��س��دُّ م��ن أن��ا م��ا ال��خ��ط��ب وح��وش ع��ن��ي إل��ي��ك
ال��ق��دِم ث��اب��ت ج��رج��ي ال��ش��ه��م م��ودة ع��ل��ى ال��ث��ب��ات أل��و ف��ال ف��ت��ك��ِت م��ه��م��ا
ك��رم وم��ن ل��ط��ٍف م��ن ج��ئ��ن أث��م��ارُه ن��ش��ا ب��ال��ري��اض غ��ص��ٌن األك��ارم ف��رع
ال��ظ��ل��م دج��ى ف��ي ال��دراري ت��ح��اك��ي ب��ي��ٍض ش��ي��ٍم ذو األص��ل، ع��ري��ق ال��خ��ص��ال، زاك��ي
ال��ع��رم ك��ال��ه��اط��ل ج��رى م��ن��ُه وال��ف��ض��ل خ��ض��ع��ت وال��نُّ��ه��ى دان��ت ال��ن��ب��اه��ة ل��ُه
ع��ل��ِم ع��ل��ى ن��اٍر م��ن أش��ه��ر ف��ع��اد م��ن��ش��دًة ال��ن��ع��م��اءِ أل��س��ن ب��ِه راح��ت
وال��ه��م��ِم ال��ح��س��ن ال��ح��ل��ت��ي��ن ف��ي ف��ج��لَّ ه��م��ًم��ا وال��س��ه��ا ب��ش��ًرا ال��غ��زال��ة ف��اق
وال��ذم��ِم ال��ع��ه��د ح��ف��ي��ظ ال��وف��يُّ ف��ه��و ق��اط��ب��ًة األص��ح��اب ع��ن اغ��ت��ن��ي��ت ب��ِه

وقال:

ال��س��م��ا ق��م��ر م��ح��ا وج��ًه��ا ل��ن��ا ف��أب��دى س��م��ا أوج��ِه ف��ي ال��ل��ي��ل وب��در ت��ب��دت
ال��ظ��م��ا أرى وف��ي��ه��ا أروى ب��ه��ا ك��ئ��وٌس وج��ه��ه��ا أط��وار ك��ل ح��س��ٍن ب��دي��ع��ة
خ��ي��م��ا! ال��ط��رف ع��ل��ى ن��وٍر وك��م ض��ل��ل��ت ش��ع��اع��ه��ا ف��ي أن��ن��ي إال ال��ص��ب��ح ه��ي
ال��م��ن��ظ��م��ا ي��ض��اه��ي م��ن��ث��وٍر ح��س��ن ف��ي��ا ت��ب��س��م��ت ح��ي��ن ال��دم��ع آلل��ي ن��ث��رت
وم��ا دًم��ا أف��اض ح��ت��ى ب��ح��رب��ت��ِه خ��ده��ا ي��ط��ع��ن راح ط��رف وج��ن��دٌي
م��ت��ه��دم��ا م��ائ��ًدا ألض��ح��ى ث��ب��ي��ًرا ب��ث��ث��ت��ه��ا ل��و ل��وع��ة م��ن��ي ال��ق��ل��ب ل��ق��ى
م��غ��رم��ا؟ ي��ُك ول��م ح��س��نً��ا ي��رى ذا وم��ن رأي��ت��ه��ا م��ن��ذ غ��ي��داءَ ب��ه��ا ع��ل��ق��ت
أس��ه��م��ا ب��ال��ه��دب راش ط��رًف��ا وس��اه��م��َن ص��ب��وًة ه��م��َن ال��ش��رى أس��د ب��ه��ا م��ه��اٌة
ال��ت��ت��ي��م��ا ي��ش��ك��و راح وق��ال��ت: ف��ص��دَّت ال��ج��ف��ا م��ن أق��اس��ي م��ا إل��ي��ه��ا ش��ك��وت
ال��دم��ى دم��ي��ة ي��ا ن��ج��واِك س��وى م��راًم��ا ل��ُه ي��رى ال ال��ذي ب��ال��ص��ب روي��دِك
م��ن��ج��م��ا ي��زال ال وق��ل��ب��ي ن��ج��وًم��ا ال��ه��وى ف��ل��ك ي��ا ص��رَن دم��وع��ي ع��ل��ي��ك
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الهيام

وال��ه��ي��اُم؟ ال��ت��ش��وق وي��ت��ل��ف��ن��ي ال��غ��راُم ي��ص��رع��ن��ي إالَم إالَم
م��ن��اُم؟ وال ه��ن��اك غ��م��ٌض وال ط��رف��ي ي��ج��وب ال��خ��ي��ال وح��ت��اَم
س��ه��اُم م��ن��ه��ا م��ه��ج��ت��ي أص��اب��ت ع��ي��وٍن ب��ه��وى أع��ي��ن��ي رم��ت��ن��ي
س��ق��اُم وال ي��ذوب ج��س��م��ي وه��ا ن��ك��اٌل وال ي��س��ي��ل دم��ع��ي ف��ه��ا
ال��ُم��داُم ص��ح��ت ول��و أص��ح��و ف��ال ب��ال��ت��ص��اب��ي س��ك��ري ط��ال ق��د وه��ا
ع��ظ��اُم ال��ب��ل��وى ��ل ل��ت��ح��مُّ وال ل��ي��ه��وى ق��ل��ٌب ي��ع��ْد ل��م ول��ك��ن
ازدح��اُم ف��ي��ِه ل��ه��ا وأش��ج��اٍن ف��وادي أل��ٍم م��ن ذاق وم��م��ا
ال��ك��الُم ك��ال��ك��ل��م وص��ار وح��رت رش��ادى وغ��وى خ��اط��ري ت��ش��رَّد
ان��س��ج��اُم؟ وال ي��ل��وح ص��ب��ح وه��ل اض��ط��راٌب وال ي��روح ل��ي��ٌل ف��ه��ل
ال��ظ��الُم ي��ح��ي��ي��ِه ك��ان ب��ط��ي��ٍف ج��ف��ون��ي أح��ي��ا ل��ي��ل��ُه وص��ب��ٍح
��َراُم اضِّ ال��ط��ي��ف ذل��ك م��ن ب��ِه وق��ل��ب��ي وس��ن��ي م��ودًع��ا أف��ق��ت
ح��س��اُم ي��ره��ف ول��م ج��رٌح ب��ِه ع��ض��ٍو وك��ل ت��ذوب وأح��ش��ائ��ي
األواُم؟ ي��ط��ف��ى ه��ل وي��الُه! ف��ي��ا ن��اٍر م��ث��ل ال��ج��وان��ح ف��ي أواٌم
ال��غ��راُم إال وح��دت��ي ي��َؤان��س رف��ي��ٌق وال ال��ه��ض��اب إل��ى ه��رع��ت
واآلك��اُم ال��رواب��ي ت��ظ��ل��ل��ُه أن��ي��ٌس واٍد ل��وح��ش��ت��ي ه��ن��اك
ل��ث��اُم وال ق��ن��اع ال س��واف��ر ف��ي��ِه األف��ك��ار ع��رائ��س ت��ل��وح
خ��ي��اُم ل��ه��ا األراك ش��ج��ر ف��م��ن ه��ج��ي��ٍر م��ن ذب��وًال ت��خ��ش��ى وال
ان��ف��ص��اُم ل��ع��روت��ِه م��ا وث��ي��ًق��ا ظ��لٍّ ش��راع ت��م��د دوٌح ه��ن��ا
ال��ه��واُم ال ت��س��ب��ح األوه��ام ب��ِه أث��ي��ًرا وص��ًف��ا زه��ا ج��وٍّ ع��ل��ى
وال��خ��زاُم ال��ب��ن��ف��س��ج ك��ذا ي��ف��وُح ط��رن��ج��ب��ي��ٍل ت��ح��ت ال��ن��س��ري��ن ه��ن��ا
ان��ت��ظ��اُم ل��ه��ا ال��س��م��اءِ ف��ي ن��ج��وًم��ا ت��ح��ك��ي األف��ق ذاك ف��وق زه��وٌر
زم��اُم ل��ُه ول��ي��س رش��ٍد ع��ل��ى وي��ج��ري ب��ِه ي��دور وس��ل��س��اٌل
اع��ت��ص��اُم ل��ُه ال��ف��خ��ي��م ب��م��ع��ص��م��ه��ا خ��وٍد س��وار ال��ك��ث��ي��ب ح��ول ح��ك��ى
ال��م��س��ت��ه��اُم! ال��م��ش��وق ف��ي��ن��ت��ع��ش ص��ب��ًح��ا ت��ه��بُّ ال��ن��س��ي��م أح��ل��ى وم��ا
ح��م��اُم وال ي��ل��ي��ِه ح��زن ف��ال ب��اٍل ك��ل وي��ن��ع��م ي��ح��ي��ا ه��ن��ا
االب��ت��س��اُم ه��ذا ي��زول ول��ي��س اب��ت��س��ام ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة وج��ه ه��ن��ا
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ال��ض��راُم ي��خ��ب��و أن ف��ي��ِه أح��اول م��ق��ي��ل ع��ش��ق��ي ض��ح��ى ف��ي ل��ي ه��ن��ا
ال��م��ق��اُم ق��وم��ي ف��ي ع��زَّ م��ا إذا ف��ري��ًدا ع��م��ري م��دى ب��ِه أق��ي��م
وج��اُم خ��م��ر وال ال��وادي ب��ذا ص��ري��ًع��ا س��ك��ري ف��ي ك��ن��ت وب��ي��نً��ا
ال��م��راُم؟ م��ا أدري ول��س��ت أروم، ق��رار ألف��ك��اري م��ا ش��ري��ًدا
ال��ح��م��اُم ف��ي��ق��رؤه��ا دم��ي ب��ح��ب��ر ش��ج��ون��ي ج��ف��ن��ي ال��ث��رى ف��ي وي��ك��ت��ب
األن��اُم وح��ي��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وح��ي��ت ب��دت ال��ص��ب��اح ب��ن��ت إذا
ال��ت��م��اُم ال��ب��در وج��ه��ُه وأخ��ف��ى ال��ث��ري��ا ��ح��ت وامَّ ال��ن��ج��م ف��غ��ار
ال��ك��م��اُم ت��ب��ت��س��م ع��ن��ُه ك��زه��ر ي��زه��و ال��ك��ون ال��ظ��الم م��ن والح
ال��ق��م��اُم ال��ق��م��م ع��ل��ى وي��س��ت��ع��ل��ي ال��م��ه��اوي ف��ي ي��ه��ب��ط ال��ظ��ل وراح
ث��م��اُم أو ب��ش��اُم ه��ذا ف��م��ا ال��م��واف��ي م��ن ق��ل��ت: ف��اح ع��ب��ي��ٌر
ال��س��الُم ع��ب��دي ي��ا ع��ل��ي��ك وق��ال: أم��ام��ي ب��دا ال��ج��م��ال ص��ن��م إذا
ال��ق��واُم ي��ج��ف ال��ج��وى م��ن وراح ش��ع��اًع��ا ف��رح��ي م��ن أط��ي��ر ف��ك��دت
ال��ك��الُم ف��م��َي ف��ي وزاغ وزاغ، وان��ده��اًش��ا ذه��ًال أط��رق��ت وق��د
ال��ح��زاُم وان��ح��ل ال��ح��زم وض��اع ع��ن��ي وط��ار ف��رَّ ال��ق��ل��ب وخ��ل��ت
ه��اُم! األه��واءِ ع��ل��ى ه��ام��ت وك��م ه��واه��ا ف��ي وج��ًدا ه��م��ت م��ه��اٌة
وال��ه��ي��اُم ووج��دي ول��ج��ل��ج��ت��ي وب��ه��ت��ي ذه��ل��ي ل��ه��ا ب��دا وح��ي��ن
ي��راُم ك��م��ا ال��س��الم وك��ررت ب��ل��ط��ٍف واب��ت��س��م��ت ب��ال��ج��ي��د ع��ط��ت
ف��داُم ف��ي��ِه ف��ٍم م��ن ج��واٌب ي��ح��ل��و ف��ك��ي��ف ال��ج��واب وح��اول��ت
وان��ه��زاُم؟ ش��ه��ودي ع��ن ش��روٌد وص��ل��ي ب��ع��د ي��روق��ك ه��ل ف��ق��ال��ت:
االل��ت��ظ��اُم؟ ه��ج��ري ب��ع��د أراق��ك ت��ق��ول��ي: أن ج��دي��ٌر ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ال��ذم��اُم ه��ت��ك ق��د ال��ي��وم ف��م��ن��ك ه��ت��ك��ي ب��ج��ف��اك راق��ن��ي ق��د ن��ع��م
اغ��ت��ن��اُم ف��ي��ِه ت��ف��رٍُّد وُربَّ ان��ف��رادي ع��ن��ِك ل��ي ل��ذَّ ل��ذل��ك
ه��م��اُم؟ ي��ا ذل��ك وك��ي��َف وأي��ن وه��ج��ري ص��دي م��ت��ى ل��ي: ف��ق��ال��ت
ي��ض��اُم ق��ل��ب��ي ب��ِه ج��ًف��ا أق��لَّ ه��ج��ًرا أع��ت��دُّ أن��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ك��الُم ل��ُه ال��ف��َؤاد ف��ي ك��الًم��ا ي��ق��س��و م��ن��ِك ل��ف��ٍظ ك��ل وأح��س��ب
أُالُم ف��ال ف��ي��ِك ال��وس��واس م��ن ب��ص��دري م��م��ا ف��ذا ع��ج��ٌب وال
اح��ت��ك��اُم ن��ف��س��ي ع��ل��ى ل��ح��ك��م��ت��ِه ص��بٍّ��ا أن��ش��اك وال��ذي ف��ق��ال��ت:
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ت��راُم ال ال��ه��زي��م��ة أن أرى ول��ك��ن ت��ل��ق��ى ال��ذي أل��ق��ى أن��ا
ال��ص��م��اُم ف��ت��ح ق��د ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ُه ع��ت��ٍب ب��ع��د اص��ط��الٍح ف��ي ف��ق��م��ن��ا
وان��ض��م��اُم ع��ن��اٌق ي��ع��ال��ج��ه��ا ال��ت��ص��اب��ي ع��ل��ى وال��ش��ج��ون وس��رن��ا
ان��ث��الُم ي��ع��روُه ل��ي��س ب��س��ي��ٍف ال��ت��ج��اف��ي ق��وَّات ك��س��رت ه��ن��اك
ح��س��اُم! أس��ف��ي وا ال��ج��ه��ل وس��ي��ف ل��س��اٌن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ع��ق��ل ف��س��ي��ف
ال��خ��ص��اُم أو ال��وف��اُق وب��ال��ن��ط��ق ي��ح��ي��ا ب��ال��ن��ط��ق ال��ف��ت��ى أن ع��ل��ى
ال��س��الُم ف��ي��ِه ال��ذي ال��ع��ق��ل س��وى س��الًح��ا ط��ب��ي��ع��ت��ُه وج��دت ف��م��ا
ي��س��اُم س��مٌّ وال ق��رٌن وال ط��وي��ٌل ن��اٌب وال ظ��ف��ٌر ف��ال

تتنجي: إثناسيوس املطران املرحوم سيادة راثيًا وقال

م��ض��ط��رْم؟ ق��ل��ٍب ك��ل أض��ح��ى وع��الَم ت��ن��س��ج��ْم ال��ب��ري��ِة م��ن ل��ل��دم��وع م��ا
ع��دم! ل��ق��د ال��ف��اض��ل��ي��ن أي ب��ال��ل��ه األس��ى ل��َم ال��ب��ك��اءُ؟ ل��َم ال��ن��ح��ي��ب؟ ل��م��ن
ان��س��ج��ْم م��ق��ل��ت��َي دم��ع ي��ا إث��ن��اس��ي��وس ال��م��ت��ق��ى ال��ن��ب��ي��ل ال��ح��ب��ر ه��و ه��ذا
ال��ك��ل��ْم أح��ل��ى ح��ك��ت ق��د ب��م��ؤل��ف��اٍت أق��الم��ُه أف��ض��ال��ِه ع��ل��ى ش��ه��دت
م��ل��ت��ِزْم ب��ال��م��دام��ع ل��ك إن��ن��ي إذ ال��دم��ا أب��ك��ي س��ي��دي ض��ري��ح��ك ف��ع��ل��ى
ح��ك��م ل��ق��د وال��ق��ض��اءُ أول��ى، ف��ال��ص��ب��ر ل��ُه دف��ٌع ال ال��ل��ه م��راد ه��ذا
ج��ِزم ق��د أم��ٌر اإلن��س��ان ف��ن��ه��اي��ة ل��ن��ه��اي��ٍة ب��داي��ٍة ك��ل دام م��ا
م��ب��ت��س��م وج��ٌه ذاك ع��ب��وٌس وج��ٌه ل��ُه ذا ط��روٌب ذا ح��زي��ٌن ه��ذا
ال��ش��ه��م ال��ن��دب وي��ق��ت��ل ال��ج��ه��ول ي��ح��م��ي ف��إن��ُه ال��زم��ان ج��ور م��ن وي��الُه
ض��رم ق��د ض��ل��وٍع ف��ي ب��ج��م��ٍر ت��ص��ل��ى وج��وان��ح��ي أع��ي��ن��ي ت��ب��ك��ي ف��ع��ل��ي��ك
ه��دم ق��د ال��ع��دال��ة ون��ام��وس ولَّ��ى، ق��د وال��رش��د ��ح��ى امَّ ال��ح��ق ب��ع��دك م��ن
ي��ج��م ح��زن��ي ض��نً��ى م��ن وج��ه��ي واآلن ن��واظ��ري ت��راك إذ أب��س��م ك��ن��ت ك��م
م��رت��ح��م رب��ك ح��ض��ن ف��ي وك��ن أس��ًف��ا ب��اك��يً��ا ق��ن��وٍط أخ��ا ع��ل��ي��ك دع��ن��ي

مدبًرا كان حينما الخارجية ناظر باشا» «فؤاد حرضة الجاللة صاحب يمدح وقال
:١٨٦١ سنة مصائبها أيام يف سوريا أحوال

ل��ل��ح��ك��ْم خ��ص��ٍم خ��ض��وع ل��دي��ِه ف��اخ��ض��ع ح��ك��ْم ع��واق��ب��ه��ا أح��ك��اٌم ل��ل��ده��ر
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ب��ال��ن��ع��ْم ي��ق��ب��ل ف��ه��و ت��ج��ل��د ف��ي��ِه ال��ت��ي ب��ال��ن��ق��م أت��اك ال��زم��ان وإذا
ال��س��ل��ْم م��ع ي��ج��د خ��ي��ًرا ل��ه��م ي��ب��دي ال��ورى ب��ي��ن ال��وغ��ى ض��رم إذا زم��ٌن
األم��م ال��ف��ت��ن م��ن س��ل��م��ت إذا ع��ج��ب��ي ب��ل ال��ن��اس ف��ي ل��ف��ت��ن��ٍة أع��ج��ب��نَّ ال
ق��دم ع��ل��ى ق��ام ال��ش��ر م��ا إذا ي��ع��ج��ب ل��م ال��ت��اري��خ ع��ل��ى م��ط��ل��ًع��ا ك��ان م��ن
ارت��س��ْم ب��ج��ب��ه��ت��ِه ش��رٍّ ع��ل��ى ي��ط��وي أن دون زم��اٌن ي��م��ض��ي أن ه��ي��ه��ات
ن��دْم ف��ل��ُه ال��ف��ت��ى س��اء إذا ع��ت��ٌب ف��ال م��ن��ط��ب��ع األس��واءِ ع��ل��ى ك��ٌل
ال��ش��ي��م ن��ق��ص س��وى ع��ذٌر وال ع��ذًرا ل��ذن��ب��ِه ي��ق��ي��م أن ي��ج��ه��د وال��م��رءُ
واض��ط��رم! ف��ي��ه��ا ال��خ��ط��ب ج��م��ر ش��بَّ ق��د ك��م ال��ع��ص��ر ب��ه��ذا ل��س��وري��ا وي��ٌح
ال��ن��ق��ْم ن��ار ب��ق��ل��وب��ه��م وت��أج��ج��ت األس��ى أخ��م��اص ال��ك��ل رءوس وط��ئ��ت
األل��ْم م��وج س��ف��ح��ُه ي��الط��م وغ��دا ال��ردى ص��اع��ق��ة ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ه��ب��ط��ت
ان��ه��دم ق��د ال��ج��م��ال ذي��اك وب��ن��اءُ زل��زال��ِه م��ن ال��ش��ام ق��ط��ر ف��ارت��جَّ
ال��ل��م��م ب��ِه ت��ش��ي��ب ب��م��ا ل��ج��اء ي��ح��ك��ي ب��ِه ف��ٌم ال��ق��دي��م ل��ألرز ك��ان ل��و
ال��ه��رم ي��ع��ط��ب��ُه ول��ي��س ال��زم��ان ه��ول م��ص��ادًم��ا ق��ام ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ش��ي��ٌخ
رم��ْم! دم��ٍن ع��ل��ى ن��واظ��رُه ن��ظ��رت وك��م ن��ًس��ا ع��وي��ل س��م��ع��ت أذن��ُه ك��م
ال��ن��س��م ك��ل ل��دى ب��ردى ب��ِه وج��رى ال��ورى ب��دم ذي��ول��ه��ا دم��ش��ق ص��ب��غ��ت
ال��غ��م��م ج��ارت��ه وق��وي��ق ب��أن��ي��ن��ِه ل��ل��ب��ك��ا م��ط��ي��ًع��ا ال��ع��اص��ي غ��دا ح��ت��ى
ال��ش��م��م! ذاك ع��ل��ى أس��ف��ا ف��وا دك��ت، وق��د ع��ال��ي��ًة ال��م��ج��د ج��ب��ال ك��ان��ت
ال��ن��ع��م ذوو ال��ع��ظ��ي��م ال��ن��وح وث��ارت ه��ائ��ًال ح��زنً��ا ال��ن��اس س��رور وغ��دا
ال��ك��رم ب��ج��ل��ب��اب م��ك��ت��س��يً��ا ك��ان م��ن وال��ض��ن��ا ال��م��ذل��ة ث��وب اك��ت��س��ى وق��د
ال��ح��رم؟! ب��أب��واب دٍم س��ف��ك أي��ح��لُّ ب��ال��ت��ق��ى ك��م��ك��ة إال ج��ل��ٌق م��ا
ق��س��ْم خ��ن��ت��م وال ق��دم ب��ك��م زل��ت ف��م��ا ح��ل��ٍب س��اك��ن��ي ي��ا ل��ك��م رع��يً��ا
ذم��ْم ف��ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ب��ل��وى ف��ي ل��ي��ج��ر ال��وف��ا ب��إخ��الص م��ل��ت��زم وال��ج��ار
وان��س��ج��م! ت��رق��رق ف��ك��م ال��غ��م��ام ف��ي��ض دون��ُه دم��ًع��ا أف��اض ال��ع��ه��ود ن��ك��ث
ك��ال��غ��ن��ْم ي��ذب��ح راح وآخ��ر ي��ب��ك��ي، ب��دم��ائ��ِه م��زم��ٍل غ��ي��ر ت��ل��َق ل��م
ال��ض��رم ذا ي��ط��ف��ي ال��ع��دل ف��ؤاد ف��أت��ى ال��ب��ل��ى ن��ار ال��ورى ب��أف��ئ��دة ض��رم��ت
ال��ح��ك��م ب��ق��وى ي��ردُه ال��م��ص��اب ج��ي��ش ال��ورى ع��ل��ى ال��زم��ان س��اق إذا ح��ك��م
ال��ت��زْم ق��د ال��ب��ن��ي��ن ب��ت��رب��ي��ة ك��أٍب ج��ه��دُه ال��رع��ي��ة إلص��الح أب��دى
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وال��ق��ل��ْم؟ ال��م��ه��ن��د ش��ه��ر وق��د ت��ع��ن��و ال وك��ي��ف ال��ب��الد، ل��ص��ول��ت��ِه ف��ع��ن��ت
ل��م ل��والُه إذ االخ��الق ف��اس��د م��ن ب��ه��ا م��ا ي��ص��ل��ح األرض م��ل��ح وال��ح��ك��م
ال��ع��دم ب��ال��ن��اس ل��ع��اث ال��دي��ار ه��ذي إل��ى ال��س��ام��ي ج��الل��ِه ق��دوم ل��وال
ال��ظ��ل��ْم ه��ات��ي��ك ال��ش��ه��ب��اءِ ع��ن وج��ال أن��اره��ا ك��ال��ش��ه��اب ِج��لَّ��َق ح��لَّ م��ذ
اب��ت��س��م ق��د ال��ن��س��ي��م س��ن��ا وص��ب��ح ك��ف��ٍر ذا وك��ان ال��ش��ق��اء دي��ج��ور ف��ان��ج��اب
ال��ق��م��ْم أع��ل��ى إل��ى ش��أوُه��م وأع��اد ال��ه��ن��ا إل��ى ال��ع��ن��اءِ م��ن ال��ع��ب��اد ن��ق��ل
واح��ت��ك��م ال��ص��وارم س��ل إذا ت��ب��دو رع��دة ل��ل��م��ه��اب��ة ق��ل��ٍب ف��ب��ك��ل
األم��م ي��رع��ى م��ن ال��س��ي��ف م��ض��اءُ ل��وال ح��س��ام��ه ف��رن��د ع��ل��ى ال��ق��ض��اءُ ك��ت��ب
وال��ع��ج��ْم األع��ارب ب��ج��وه��رِه ح��ارت ن��ي��ًرا ع��ق��ًال ال��ل��ه ح��ب��اُه ول��ق��د
ال��ه��م��م ت��ل��ك ط��رق��ُه ع��ل��ي��ِه س��دت ف��ق��د ن��ك��ًص��ا ال��ورا إل��ى ال��وب��ال رج��ع
ال��دي��م ال��ح��اك��ي ب��ن��وال��ِه ال��ص��دى ف��ش��ف��ى ال��ح��ش��ا ري��ان ك��ل َ أظ��م��أ وال��ده��ر
ان��ت��ظ��م ب��ح��ك��م��ت��ِه ل��ك��ن ال��ق��ض��ا وق��ع م��ذ ال��ع��ه��د ع��ق��د ال��ب��غ��ض��اءِ ي��د ن��ث��رت
اع��ت��ص��م ق��د ب��ال��ف��ؤاد م��ن ع��ل��ى خ��وف ال ال��ض��ي��م خ��وف األغ��الس س��اه��ر ي��ا
ف��ن��ْم ب��اري��ه��ا ال��ق��وس ف��أع��ط��ى ط��رٍّا، ال��ورى ت��دب��ي��ر أع��ط��اُه ال��ورى م��ل��ك

أصدقائِه: من شابٍّا يرثي وقال

وس��واج��ُم؟ ش��واخ��ص ال��ع��ي��ون ول��َم وس��واه��ُم غ��وائ��ٌص ل��ل��وج��وه م��ا
واج��ُم؟ ال��ب��ش��اش��ة وذو ال��رغ��ام، ف��وق س��اك��ت ال��ف��ص��اح��ة ف��أخ��و ج��رى م��اذا
وع��ظ��ائ��ُم ج��وام��د وه��نَّ ص��غ��ٍر ف��ي ت��ذوب ال��ن��ف��وس ه��ذي أرى ل��ي م��ا
ال��ق��ائ��ُم ال��ع��ج��اج ي��غ��ش��اُه واألف��ق م��ع��ف��ًرا األث��ي��ر وج��ه أرى ل��ي م��ا
ت��م��ائ��ُم ص��ب��اُه وع��ل��ى ب��ت��م��ام��ِه م��زي��ن وه��و ال��ت��رب ف��ي ه��وى ب��دٌر
ال��ف��اح��ُم ال��ظ��الُم ب��ِه ي��ض��يءُ وج��ٍه ذا وك��ان ال��خ��س��وف ف��ي ت��ح��ج��ب ب��در
ال��ظ��ال��ُم ال��ق��ض��اءُ ف��ج��اذب��ُه زه��و، ف��ي ك��ان ال��ش��ب��ي��ب��ة دوح ع��ل��ى غ��ص��ن
ال��ح��ائ��ُم ال��م��ن��ون ن��س��ر ب��ِه أودى م��ف��رع ب��ال��م��ح��اس��ن ول��ك��ن غ��ص��ن
ال��ه��ائ��ُم ال��ح��ت��وف أس��د ف��اص��ط��ادُه ال��ش��رى أس��د ب��ط��رف��ِه ي��ص��ي��د ظ��ب��ي
ال��ك��اظ��ُم ال��ت��راب ووس��دُه ف��ق��ض��ى م��رت��ًع��ا ك��ان��ت األك��ب��اد ل��ُه ظ��ب��ي
ح��م��ائ��ُم أف��ن��ان��ه��ن ع��ل��ى ن��اح��ت م��ا ع��ل��ي��ِه ال��ن��ادب��ات ف��ل��ت��ن��دب��نَّ

222



امليم قافية

ن��س��ائ��ُم ت��ف��وح م��ن��ه��ا رق��ٍة م��ن ح��وى وم��ا ال��ش��ب��اب ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا
وب��ه��ائ��ُم دب��ائ��ب ع��ل��ي��ِه وم��ش��ت ث��وى ف��ق��د ال��ش��ب��اب ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا
ن��وائ��ُم ال��ع��ي��ون ت��ل��ك ف��ه��ا ن��ام��ي، ب��ِه اف��ت��ت��ن��ت ال��ت��ي ال��غ��ي��د أع��ي��ن ي��ا
ال��الث��ُم؟ وف��رَّ خ��ب��ت ال��خ��دود ك��ي��ف ت��أم��ل��ي ال��خ��دود خ��ود ي��ا وألَن��ت
ي��زاح��ُم ال��ش��ب��اب ف��ي وط��وًرا ع��ن��ُه ال��ف��ت��ى ش��ي��ب ف��ي ش��طَّ م��وٍت ول��ربَّ
وم��ص��ارُم م��ب��اع��ٌد ال��ج��ه��اد ول��ذي م��واص��ٌل ال��غ��ي��ور ل��ذي ف��ه��و ك��ال��ده��ر
وم��س��ال��ُم م��ص��ال��ٌح ال��ط��الح ول��ذي وم��ح��ارٌب م��ق��ات��ٌل ال��ص��الح ول��ذي
داِئ��ُم وض��ي��ٌم خ��ط��ٌب وص��داق��ه��ا م��خ��ط��وب��ٌة ل��ده��ره��ا ال��ن��ف��ي��س ن��ف��س
ع��ال��ُم أو ج��اه��ل ع��ل��ي��ه��ا ي��ل��ه��و م��ج��م��وع��ٍة س��وى ال��دن��ي��ا م��اه��ذه
وع��وال��ُم خ��الئ��ٌق ت��ح��ار راح��ت دون��ه��ا ع��ل��وًم��ا ت��ع��ل��م��ن��ا دن��ي��ا
وض��ي��اغ��ُم غ��ط��ارٌف ل��دي��ِه خ��ض��ع��ت ي��ح��ت��ك��م إن ح��اك��م إال ال��م��وت م��ا
غ��ن��ائ��ُم ال��ع��ال��م��ي��ن ن��ف��وس ول��ُه م��غ��ازيً��ا ال��زم��ان م��دى ي��ك��رُّ ب��ط��ٌل
دي��اج��ُم ت��ض��يءُ ك��ان��ت ب��ِه ب��در ��ح��ى امَّ ق��د دج��اُه ف��ي ل��م��وٍت س��ح��ًق��ا
م��ع��ال��ُم ال��ق��ل��وب ب��ي��ن ل��ُه ظ��ب��ي م��ع��اه��د ال��ق��ب��ور ب��ي��ن ل��ُه أض��ح��ى
ب��واس��ُم وه��ي األم��الك ب��ِه غ��ن��ت ع��واب��ًس��ا ال��ث��اك��الت ب��ك��ت��ُه ل��م��ا
وم��واس��ُم ل��ُه أع��ي��اد ت��ن��ع��دُّ ال��س��م��ا وف��ي ع��ل��ي��ِه ح��زن ال��ث��رى ف��ع��ل��ى
ن��اع��م؟ غ��ص��ن وأن��ت ان��ق��ص��ف��ت ك��ي��ف ال��ص��ب��ا! غ��ص��ن ي��ا ع��ل��ي��ك ح��س��رت��اه وا
ب��اس��ُم؟ ن��وٌر وأن��ت ��ح��ي��ت امَّ ك��ي��ف ال��ض��ح��ى ف��ي ش��م��ٌس وأن��ت ان��ك��س��ف��ت ك��ي��ف
الزُم أم��ر ال��ن��دب ص��ب��اك وع��ل��ى وح��س��رًة غ��ض��ي��ض أي��ا ع��ل��ي��ك أس��ًف��ا
غ��م��ائ��ُم ث��راك زاك��ي ع��ل��ى وب��ك��ت ال��ص��ب��ا أرواح م��ث��واك ط��ي��ب��ت م��ا

باالستقراء: بيت كل من كلمة كل أوائل يف الهجائية األحرف موزًعا وقال

اض��ط��رام��ه��ا ال��رق��اد أف��ن��ى ال��ح��ش��ا، أذاب ازدح��ام��ه��ا اس��ت��ط��ال أش��واق��ي ال��ح��ب إل��ى
ب��ش��ام��ه��ا ب��م��س��ٍك ب��ل��ب��ال��ي ب��اَن ب��ه��ا ب��دي��ع��ًة ب��ال��ح��ي��اة ب��ق��ل��ب��ي ب��روح��ي
ت��م��ام��ه��ا ت��س��ام��ى ت��س��ب��ي ت��رائ��ب��ه��ا ت��ع��ط��ًف��ا ت��رقُّ ت��ع��ذي��ب��ي ت��دري ت��رى
ث��م��ام��ه��ا ث��وٌي ث��ن��اي��اه��ا ث��م��ٌن ث��غ��ره��ا ث��م ث��َؤٌم ث��ري��ٌف ث��داه��ا
ج��ه��ام��ه��ا ج��م��ًرا ج��اَد ج��وٍر ج��زي��ل��ة ج��ف��اُؤه��ا ج��ار ج��زَّاُه ج��ل��دي ج��ًوى

223



الحسناء مرآة

ح��س��ام��ه��ا ح��ال ح��ي��ث ح��ذاِر ح��ش��اَي ح��س��ن��ه��ا ح��دي��ق��ة ح��ام��ت ح��دًق��ا ح��وت
خ��ي��م��ه��ا خ��ادع��ت��ن��ي خ��دٍّ خ��ص��ي��ب��ة خ��ص��ره��ا خ��وط خ��ص��ن��ي خ��دٍر خ��ري��دة
دوام��ه��ا َداَم َدرَّت��ُه ُدع��ج��ه��ا دم��ى دالل��ه��ا دور دار دع��وه��ا دع��ت��ن��ي
ذم��ام��ه��ا ذوان��ي ذم��ي ذر ذم��وم��َي ذاب��ِل ذاب��ل��ي��ة ذروه��ا، ذروه��ا
رع��ام��ه��ا روح��ي راع روح رق��ي��ق��ة رض��اب��ه��ا راح راَق ردف، رج��ي��ح��ة
زح��ام��ه��ا زه��ًوا زي��َد زه��ري زواه��ر زي��غ��ت��ي زواب��ع زال��ت زم��ن��ي، زه��ا
س��الم��ه��ا س��الن��ي س��رِّي س��ب��ى س��ن��اه��ا س��ع��ده��ا س��ي��ف س��ادن��ي س��م��ٍت س��م��ي��ة
ش��م��ام��ه��ا ش��وق��ي ش��نَّ ش��ذاُه ش��ري��ٌف ش��ه��وده��ا ش��م��وًال ش��ق��ت ش��م��ائ��ل��ه��ا
ص��دام��ه��ا ص��روف��ي ص��ال��ت ص��وارم��ه��ا ص��ده��ا ص��وُل ص��اَدن��ي ص��الن��ي ص��م��ان��ي
ض��رام��ه��ا ض��ن��ان��ي ض��دِّي ض��ع��ي��ن��ت��ه��ا ض��م��ائ��ري ض��وءَ ض��ي��ع��َن ض��ف��ائ��ره��ا
ط��رام��ه��ا ط��ع��ًم��ا ط��اَب ط��ري��ٌف ط��اله��ا ط��رف��ه��ا ط��الئ��ع ط��رٍّا ط��اق��ت��ي ط��وت
ظ��الم��ه��ا ظ��ل��ي��ٌل ظ��لٌّ ظ��ف��ائ��ره��ا ظ��ل��م��ت��ه��ُم ظ��ل��م��ه��ا ظ��وام��ي ظ��ل��وٌم
ع��ظ��ام��ه��ا ع��ل��ْت ع��ذراءُ، ع��ش��ق��ه��ا ع��ل��ى ع��ي��ون��ه��ا ع��اه��دت��ن��ي ع��ي��ٍب، ع��دي��م��ة
غ��م��ام��ه��ا غ��وان��ي غ��وازي��ه��ا غ��رت��ن��ي غ��ان��ٍم غ��ي��َر غ��ادرن��ن��ي غ��دائ��ره��ا
ف��م��رام��ه��ا ف��ل��ذت��ي ف��ي ف��ت��ك��ْت ف��إن ف��ري��دٌة ف��ي��ِه ف��ه��ي ف��وادي ف��داه��ا
ق��وام��ه��ا ق��ل��ب��ي ق��دَّ ق��ل��ٍب ق��س��يَّ��ُة ق��ب��اب��ه��ا ق��ص��ت��ن��ي ق��د ق��الن��ي ق��اله��ا
ك��الم��ه��ا ك��رٍب ك��ل ك��س��ان��ي ك��ع��وٌب ك��ف��اف��ه��ا! ك��وان��ي ك��م ك��ب��ٍر ك��ث��ي��رة
ل��ث��ام��ه��ا ل��ي��ًال الَح ل��م��ا ل��ع��م��رَي ل��ث��م��ت��ُه ل��م��ا ل��ذَّ ل��ذوق��ي ل��م��اه��ا
م��ق��ام��ه��ا م��ن��ي��ٌع م��خ��درٌة م��ه��اٌة م��دارٌة م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن م��دام��ت��ه��ا
ن��ظ��ام��ه��ا ن��ظ��م��ي ن��دَّ ن��ح��ر ن��ق��ي��ُة ن��ه��وده��ا ن��ور ن��ع��م ن��ار ن��ع��ي��م��ة
ه��ي��ام��ه��ا؟ ه��ن��اه��ا ه��ل ه��ي��ام��ي، ه��ن��ان��ي ه��م��ت��ي ه��دَّ ه��اج��ن��ي، ه��واه��ا ه��ن��اك
وش��ام��ه��ا واج��ت��ه��ادي ووج��دي ول��وع��ي وع��ي��ون��ه��ا وال��ه��وى واله��ا وح��قِّ
م��ه��ا ال ألع��ش��ق ألع��ي��ن��ه��ا ألن��ي الع��نً��ا ألق��ص��ي��ِه الٍح الم��ن��ي ل��ئ��ن
ي��م��ام��ه��ا ي��ن��وُح ي��وًم��ا، ي��ت��ي��م��ن��ي ي��م��ي��ن��ه��ا ي��ب��رُّ ي��وًم��ا ي��رن��ح��ن��ي

كوبا»: هللا فتح «روفائيل رضيح عىل ينقش تاريًخا وقال

أن��ع��ُم؟ وغ��ص��ن ب��در ث��وى ف��ي��ِه ث��رى أم س��م��اءٌ أم ري��اض ه��ذا
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ي��ت��ب��س��ُم ك��م��ال��ِه ب��ن��ور ب��در أص��ل��ُه زاٍك ال��ش��رف��اءِ م��ن غ��ص��ن
األع��ظ��ُم ال��م��ح��لُّ ل��ي��ح��م��ي��ُه إال ال��ح��م��ى ه��ذا ف��ي «روف��ائ��ي��ل» ح��لَّ م��ا
األن��ج��ُم ع��ل��ي��ِه ف��ب��ك��ت ق��ض��ى ب��دًرا أي��ا ت��اري��ٍخ خ��ي��ر ل��ح��َدك ف��ل��ي��رَع

١٨٧١ سنة
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وسائر واألنطاكي واألورشليمي اإلسكندري البطريرك «غوريغوريوس» غبطة يمدح وقال
املرشق:

ب��اإلن��س��اِن ف��ل��ي��س ي��ف��ي��ِه ال م��ن ل��س��اِن ك��ل دي��ن األف��اض��ل م��دح
وال��ع��م��راِن ال��خ��ي��ر رك��ن ف��ال��ف��ض��ل م��ش��ي��د ال��ف��ض��ي��ل ع��ل��ى ال��ف��الح ص��رح
ال��ش��ك��راِن ق��ص��ائ��د ع��ل��ي��ِه وج��ب��ت ف��اض��ًال ي��ص��ادف ف��م��ن ال��ف��ض��ي��ل، ن��در
ال��م��ن��ص��اِن ال��س��ي��د ف��ي م��ت��ك��اث��ًرا غ��دا ق��د ل��ك��ن ق��لَّ ال��خ��الئ��ق، ح��س��ن
ال��ب��ل��داِن ع��ل��ى ف��ض��ائ��ل��ُه ع��م��ت ال��ذي «غ��وري��غ��وري��وس» ال��ك��ن��ي��س��ة ح��ب��ر
ج��ن��اِن ك��روض وغ��دت ال��ه��دى، أرض أح��ب��رت ق��د ع��ل��م��ِه ب��ه��اط��ل ح��ب��ر
«ل��ق��م��اِن» س��وى ق��ب��ًال ح��ازه��ا م��ا ش��ه��ادًة األن��ام ب��ح��ك��م��ت��ِه ش��ه��دت
ه��ت��اِن ب��ع��ارٍض ال��زه��ور زه��و زه��وا ق��د ف��ي��ِه ال��روم ب��ط��ري��رك ه��و
األذه��اِن ن��ت��ائ��ِج ب��س��ل��ك ي��س��م��و ب��ل��ف��ظ��ِه ال��ج��م��ان ف��ال��در ق��ال إن
ث��ان��ي ب��ح��ر ف��ي��ِه َج ت��م��وَّ ب��ح��ر ح��ب��ذا ي��ا ص��درِه، ف��ي ال��ح��ج��ا أوع��ى
م��ن��اِن س��ي��ٍد م��ن ب��ِه أك��رم ال��م��ن��ا ك��ل ق��وم��ُه ل��ي��س��دي ي��س��ع��ى
األق��راِن ع��ل��ى وزه��ت ال��ع��ال أوج إل��ى ال��ع��ل��ي��ا ال��م��ل��ك��ي��ة ب��ِه ف��رق��ت
ل��ألب��داِن ال��ن��ف��س ت��ح��اك��ي ن��ف��ًس��ا غ��دا م��ل��ت��ِه ل��ج��س��م ف��ه��و ري��ب ال
ال��غ��دراِن ف��ي ي��ل��وح ال��ش��ه��اب م��ث��ل س��م��وِِّه ب��ق��در ت��واض��ع��ُه ي��ب��دو
ل��س��ان��ي غ��ار ف��ل��ذاك ل��م��دي��ح��ِه م��ن��ش��ٌد وك��لٌّ ل��ُه ال��م��دي��ح وج��ب
إم��ك��ان��ي ق��وى ع��ل��ى ي��ف��وق ��ا ح��قٍّ أف��ي أن أق��در ه��ي��ه��اَت ل��ك��ن��ن��ي
ال��ري��ح��اِن م��ن ص��ي��غ��ت ف��ك��أن��ه��ا ع��ن��ص��ًرا وط��اب��ت خ��الئ��ق��ُه ك��م��ل��ت
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ال��دب��راِن م��ن أرق��ى إل��ى ورق��ت ال��س��ن��ا ت��ه��دي ال��ت��ي ن��ب��اه��ت��ُه وس��م��ت
وال��ن��ي��راِن األن��وار م��ن ط��ب��ع��ا ح��زم��ِه وس��ال��م ال��س��ام��ي ف��ذك��اُؤُه
ال��م��ي��زاِن ف��ي ال��ش��م��س ح��ل��ول م��ن��ُه ال��ن��ه��ى ف��ل��ك ف��ي ال��رش��د دراري ح��ل��ت
األك��واِن ظ��ل��م��ة ي��ج��ل��و ك��ال��ن��ور ال��غ��وى غ��س��ق دج��ى ب��ح��ك��م��ت��ِه ف��ج��ل��ى
وال��ب��ره��اِن ال��ع��ق��ل ب��ال��ق��وت��ي��ن: ل��ُه ف��ع��ن��ت ب��أس��ره��ا ال��ق��ل��وب أس��ر
األوزاِن أث��ق��ل ف��ي إك��رام��ه��م ال��م��ال ل��ُه ف��زان م��ك��ارم��ُه ل��ط��ف��ت
إح��س��اِن وم��ن ل��ط��ٍف وم��ن ع��ل��ٍم وم��ن ع��ق��ٍل م��ن أن��ش��اُه ال��ذي ج��لَّ
األذق��اِن إل��ى ط��وًع��ا ل��ُه خ��رت م��ك��ان��ِه ش��أو ال��ج��وزاءُ ت��ع��ل��م ل��و
ط��غ��ي��اِن م��ن ال��ل��ه ح��م��اُه ق��ال��ت: رش��ادُه ال��س��م��اءِ ش��م��س درت ل��و أو
ال��ج��ان��ي ال��ع��ض��ال م��ن ش��ف��اي ألرى ذي��ل��ِه ط��اه��ر ت��ق��ب��ي��ل ع��ل��ى آٍه
ال��م��ل��واِن وت��ع��اق��ب ال��ص��ب��ا س��رت م��ا ال��س��ع��د ب��ح��س��ن ف��رٍح ف��ي وأروح
األزم��اِن ألط��ول س��ن��وك دام��ت ال��ت��ق��ى ق��دس ي��ا دع��اَك ع��ل��يَّ ف��أدم

النفس هوى

ال��ف��ن��ِن ع��ل��ى ف��ن��ي واش��رح��ي ش��ج��ن��ي ع��ن ورق ي��ا ح��دث��ي
أذن��ي ع��ل��ى ال��ع��ش��ق ن��غ��م��ة ال��ص��ب��ا ري��ح ه��ب م��ا وأن��ش��دي
ي��ب��ِن ل��م ع��ن��ِك ب��أل��ي��ف ظ��اف��رًة دم��ِت م��ا غ��ردي
ال��دم��ِن ع��ل��ى ج��زِت ك��ل��م��ا غ��ب��رت��ي ع��ن س��ح��ب ي��ا واه��ط��ل��ي
ب��ال��س��ك��ِن ال��ع��ي��س س��ي��ر ب��ع��د ع��ف��ت رب��وٍع ب��ي��ن دم��ٌن
ك��ال��ق��ط��ِن أص��ب��ح م��ف��رق��ي ف��راق��ه��ِم ف��ي ب��ق��ط��ي��ٍن
ب��دن��ي م��ن أن��ح��ل وغ��دت درس��ت ب��ع��ده��م ط��ل��وًال ي��ا
ال��م��ح��ِن أع��ظ��م م��ن م��ح��ن��ٌة ف��ذا ال��ع��ب��اد، ج��ور م��ن آٍه
ال��زم��ِن ع��ادة ��ا ح��قٍّ ت��ل��ك ال��ن��وى أت��اح ق��اٍس زم��ٌن
ال��وس��ِن ب��دل وس��ه��ادي ال��ل��ق��ا ب��دي��ل ال��ب��ي��ن ج��ع��ل
ال��ه��ت��ِن ك��ال��ع��ارض م��دم��ع��ي ب��ع��ده��م األُل��ى ال��ل��ه ذك��ر
ال��وط��ِن س��ك��ن��ة ف��ؤادي ف��ي ل��ه��م ل��ك��ن ال��غ��رب��ة آث��روا
س��ك��ن��ي أس��ك��ن��ت��ه��ا ل��وع��ًة ودَّع��ت��ه��م ح��ي��ن أودع��ون��ي
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ع��دِن ف��ي ك��ن��ت ل��و س��ق��ٍر ف��ي ف��ه��و دون��ه��م ع��ي��ش��ي س��اءَ
أخ��ِن؟ ل��م ل��ل��ع��ه��د أن��ن��ي دروا ت��راه��م ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت
ب��ال��ف��ط��ِن اإلن��س��ان زي��ن وال��ذي ال ال��ع��ه��د أن��س��ى ل��س��ت
ي��ب��ِن! ل��م ع��ي��ن��يَّ ع��ن ب��اَن وإن ل��ب��دٍر ش��وق��ي وا آِه
ال��م��ن��ِن أع��ظ��م م��ن م��ن��ٌة وذي ف��ؤادي ب��ي��ت س��اك��ٌن
ف��ن��ي وك��راي ص��ب��ري ع��زم َوَه��ى ه��واُه ف��ي أن��ٍس ظ��ب��ي
ك��ال��رس��ِن ب��األش��واِق ش��دَّ ف��رٌس ل��ل��ه��وى ق��ل��ب��ي إن
ال��وه��ِن ك��ال��ش��ج دون��ُه ت��ب��ه��ي��ٍة ك��ل ل��ب��ه��يٍّ
ب��ال��ح��س��ِن ل��ي��س ف��ال��ت��ب��اه��ي ح��س��نً��ا ال��ب��ه��ا ك��ان وإذا
ب��ال��زك��ِن! ات��ه��م غ��نً��ى ع��ن ث��وب��ُه روى م��ذ غ��ب��يٍّ ك��م
ل��ل��ك��ف��ِن أل��ي��ق ج��س��ٍد ع��ل��ى ف��خ��ًرا ال��دي��ب��اَج ي��ل��ب��س
ال��خ��ش��ِن ال��ب��اط��ن إف��ك ف��ه��و ن��اع��ًم��ا ظ��اه��رُه ي��ك��ن إن
وال��درِن ال��ت��دل��ي��س وض��ر ع��ن ج��لَّ ال��ذي ال��ق��ل��ب ن��دَر
ت��ش��ِن؟ ول��م ال��ح��قِّ ع��ظ��ة ق��ل��ب��ِه ف��ي ت��ث��م��ر م��ن أي��ن
ال��س��ح��ِن ف��ي ال��م��ط��روح م��ث��ل أح��م��ٍق ف��ي ال��ك��ل��م��ة م��ث��ل

قدومِه حني إليِه بها بعث رسالة عن جوابًا قندلفت» أنطونيوس «الخوري إىل وقال
باريس: من

ال��ه��ن��ا ف��ل��ك ف��اب��ت��ه��ج األح��ب��ة، ب��ل��ق��ا ال��م��ن��ى ن��ل��ت ف��ق��د ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ش��راك
وأح��س��ن��ا ج��اد ب��اإلق��ب��ال ف��ال��ده��ر واب��ش��ري ف��ق��ري ع��ي��ن��ي، ي��ا وألن��ِت
م��ت��زي��ن��ا ال��ص��ف��ا ب��أث��م��ار ف��ي��ن��ا س��رورِه ع��ود وع��اد ب��ان وال��ب��ي��ن
وأح��زن��ا! ال��ف��راق م��ق��دور وأم��رَّ وأس��رُه ال��ل��ق��ا أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
ال��س��ن��ا ل��م��ع م��ا ال��ل��ي��ل ف��ل��وال ي��وًم��ا، ب��ال��ل��ق��ا ق��ل��ٌب ط��اَب م��ا ال��ن��وى ل��وال
اع��ت��ن��ى وم��ا ال��ف��راق ش��رع م��ا ري��ب ال ال��ن��وى ع��ق��ب��ى م��ا ال��ده��ر ي��دري ك��ان ل��و
أزم��ن��ا ودٍّ وف��يَّ ال��وف��يُّ ل��ك��م أزْل ل��م إن��ي األح��ب��اب، أي��ه��ا ي��ا
أن��ا وأن��ا أن��ت��ُم، ف��أن��ت��م ي��وًم��ا، ق��ل��وب��ن��ا ال��زم��ان غ��ي��ُر غ��ي��رت م��ا
ال��ق��ن��ا ظ��ل س��وى ب��ه��ا ال��وداد ك��ان م��ا ال��ب��ع��د ف��ي ت��ق��ل��ب��ت ال��ق��ل��وب وإذا

229



الحسناء مرآة

دن��ا ج��ب��ًال ح��ك��ى دن��ا ح��ي��ن ال��ح��ب ف��ي راس��ٍخ ف��ؤاٍد ف��ي ق��دي��م ودٌّ
دي��دن��ا ل��ق��ل��ب��ي ذك��رك��م ك��ان ق��د ح��ج��ٌة واألل��ي��ة أق��س��م وال��ل��ه
ال��ض��ن��ا ب��راح��ات ال��ذك��رى أك��ؤس ف��ي ال��ه��وى راح ب��أدم��ع��ي م��زج��ت ف��ل��ك��م
ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��م��ع ل��ألرواح ف��ال��ذك��ر م��ف��رًق��ا ل��ل��ج��س��وم ي��ك إن وال��ب��ي��ن
ال��ع��ن��ا ل��ب��ع��دك��ُم ق��اس��ت وب��أض��ل��ٍع ب��أض��ل��ع��ي ال��م��ق��ي��م ب��ح��ب��ك��ُم ق��س��ًم��ا
م��ع��ل��ن��ا س��ك��ًرا وم��ل��ت وه��م��ت إال أن��س��ك��م ت��ذك��ر ق��ل��ب��ي ف��ي م��رَّ م��ا
ُم��ن��ى أن��ط��وٍن ال��خ��وري ل��ق��ا ف��ي ل��ي وك��م م��نً��ى ال��ل��ق��اءِ ع��ن��د ل��ُه ك��لٌّ
األع��ي��ن��ا ال��ب��ن��ي��ن إل��ى ي��م��د وأٌب ث��اب��ٌت ال��ش��ه��ام��ة ح��ف��ظ ع��ل��ى ش��ه��ٌم
ال��س��ن��ا ي��دع��و وال��ث��ن��ا دي��ٍن ك��وف��اءِ ال��وف��ا راع��ي ال��وال، ح��ل��ل م��ت��س��رب��ٌل
وال��ون��ا ال��م��روءَة ب��أرب��اب ت��زري ك��اس��ٍر ن��ه��ض��ة األم��ر ف��ي ل��ُه ول��ك��م
ال��ب��ن��ا! ه��ذا ع��ل��ى ف��ض��ًال ب��ن��ى ف��ل��ك��م غ��ائ��ٌل ال��ح��م��ي��ة ه��م��ت��ُه غ��ال م��ا
ال��غ��ن��ى ي��ح��م��ي ال��غ��ن��ى ربِّ ف��ي وال��ج��ود ب��ح��ق��ِه ج��اد ب��ال��ع��ق��ل اغ��ت��ن��ى ل��م��ا
وال��ف��ن��ا ال��م��ذل��ة ن��ح��و ب��ِه ت��ف��ض��ي م��ص��ي��ب��ٌة ال��غ��ن��ي ط��ب��ع ف��ي وال��ش��ح
ال��م��ق��ت��ن��ى! ب��ئ��س ال��ج��ه��ل وم��ال م��اٍل، وذو ع��ق��ٍل ذو ص��ن��ف��ان: ه��م وال��ن��اس
ال��غ��ن��ا ذي��اك ن��ع��م األخ��ل��ة ك��ل ب��ِه غ��ن��ت ال��ذي ال��ِخ��لُّ أي��ه��ا ي��ا
األل��س��ن��ا ت��دي��ر س��م��ٍع ع��ل��ى أض��ح��ت وق��د ط��رب��ت ق��د األس��م��اع ب��ِه وك��ذا
ف��ال��ث��ن��ا ك��م��اًال أو ف��ق��دٌح، ن��ق��ًص��ا ي��ك��ن ف��إن ل��ل��س��ان ت��وح��ي واألذن
ال��ج��ن��ا دان��ي ال��ه��ن��ا، م��ح��روس ال��ود، ع��ي را ال��ذات، س��ام��ي األوص��اف، ك��ام��ل ي��ا
أح��س��ن��ا ك��ان��ت األج��ي��اد ف��ي ب��ال��درِّ ق��س��ت��ه��ا ل��و ب��ق��ص��ي��دٍة أت��ح��ف��ت��ن��ي
ت��ب��ي��ن��ا ال��ح��الل ال��س��ح��ر ف��ب��س��ره��ا ب��ي��ان��ه��ا خ��م��ر األل��ب��اب ع��ل��ى ي��س��ط��و
ال��ه��ن��ا ب��ه��ا ك��ال��زالل ف��ك��ان��ت وص��ف��ت س��رى إذا ك��ال��ن��س��ي��م ف��ك��ان��ت ��ت رقَّ
ال��م��ن��ى! ن��ل��ت ف��ق��د ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ش��راَك ح��س��ن��ه��ا ل��ق��ل��ب��ي ج��ل��ت ح��ي��ن ن��ادي��ت

املايض نبوة

ي��خ��وْن ال ص��ادٌق ن��ب��يٌّ ه��ذا س��ي��ك��وْن ب��م��ا ك��ان م��ا ي��ن��ب��ئُ
ال��ق��رون ب��م��ج��رى ي��ج��ري أن ب��د ال م��س��ت��ب��ع��ًدا ال��م��رءُ ي��خ��ال وم��ا
ي��ه��وْن ل��ي��س ال��وق��ت ح��د ل��ك��نَّ ي��رى س��وف ن��ق��ول: أن ي��ه��ون
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ال��م��ن��ون! ط��وت��ُه ش��ع��ٍب وك��م ه��ارت! دول��ٍة وك��م خ��ارت! ق��وٍة ك��م
ال��ع��اه��ل��وْن؟ أول��ئ��ك ث��وى أي��ن ت��رى م��ص��ٍر دول��ة ان��ط��وت أي��ن
ال��ح��ص��وْن؟ ت��ل��ك أس��وار ه��وت أي��ن وب��اب��ل��ه��م أث��وٌر وأي��ن
م��ح��ج��م��وْن؟ ال��ح��ج��ا ي��ون��ان وأي��ن م��ض��وا ال��ح��روب روم��ان وأي��ن
ال��ش��ئ��ون ك��ل ت��ب��دي��ل وش��أن��ه��ا غ��ائ��رٌة األي��ام ِغ��يَ��ُر ذي
ع��ي��ون! وأس��دت س��دت وك��م ح��زنً��ا خ��ف��ض��ت وك��م س��ه��ًال، رف��ع��ت ك��م
ال��س��ن��وْن أح��دث��ت��ه��ا ت��ق��ل��ب��اٍت س��وى األراض��ي أش��ك��ال خ��ط م��ا
ال��م��ت��وْن ك��ل ال��ده��ر ي��ب��ل��ي وس��وف م��م��ل��ك��ٍة ك��ل ت��ف��ن��ى ف��س��وف
ع��ي��وْن غ��ي��ر ت��ظ��ه��ر آث��ارُه وم��ن ، ح��يٍّ ك��ل ي��خ��ف��ى وس��وف
ي��ك��وْن س��وف ب��ع��د ن��اٍر ط��وف��ان ك��ذا ق��دًم��ا ك��ان م��اءٍ ط��وف��ان
ال��ع��ي��وْن؟ ت��راه��ا آث��اٌر األرض ف��ي ول��ُه ال��ق��ض��ا ه��ذا ج��رى ف��ك��م
ال��ب��ط��ون؟ األرضض��م��ن اض��ط��رام ع��ل��ى م��ُدنً��ا ال��ورى ش��اد ق��د ف��ك��ي��ف
ي��رق��دوْن ال��ق��ض��ا ت��ح��ت وأص��ب��ح��وا ه��ام��ه��م ع��ل��ى ال��ص��خ��ر ك��ردس��وا ق��د
ج��ن��وْن إال ه��و م��ا ت��م��دنً��ا وي��ل��ُه! ي��ا اإلن��س��ان، ت��م��دن
ال��ش��ج��وْن أورث��ت��ُه ق��د ب��أل��ف��ٍة ن��ف��س��ِه ع��ل��ى ال��ب��ل��وى ج��ل��ب ق��د
ال��خ��ئ��ون ال��ع��دو ال��ده��ر ي��ص��اح��ب ألن ق��ه��ًرا س��اق��ت��ُه أل��ف��ٌة ذي
ب��دوْن! أس��ي��ًرا ع��اٍل غ��دا وك��م ع��ن��ا ل��ع��ب��ٍد ح��رٌّ ب��ه��ا ف��ك��م
ي��ف��ت��ك��وْن ب��ه��ا ألف��راٍد أس��رى ال��م��ال ه��ذا أل��وف ت��رى أم��ا
ب��ف��ن��وْن ش��ره��م م��ن أت��وا وق��د وب��غ��وا واس��ت��ك��ب��روا ظ��ل��م��وا ق��د
ص��اغ��روْن وه��م ب��ه��ا ل��ي��ك��ب��روا أن��ف��س��ه��م أل��ق��اَب وع��ظ��م��وا
م��ص��وْن س��رٌّ ف��ذاك ب��غ��ات��ه��م؟ ع��ب��دوا ال��ورى ك��ي��ف ل��ي ع��ل��م ال
ي��ن��ف��ق��وْن ل��ذات��ه��م ع��ل��ى م��ن��ه��ا وغ��دوا أم��وال��ه��م س��ل��ب��وا ق��د
ي��ش��ف��ق��وْن وال ال��غ��ش م��ج��زرة إل��ى ال��ن��ع��اج س��وَق س��اق��وُه��م
ي��غ��ف��ل��وْن ال ال��ف��ح��ش��اءِ ع��ن ل��ك��ن ص��ال��ح��ٍة ك��ل ع��ن غ��ف��ل��وا ق��د
ي��ن��ش��روْن وال ي��ط��َوون وس��وف دول��ت��ه��م ال��ده��ر ي��م��ح��و ف��س��وف
ي��ظ��ل��م��وْن م��ن غ��اي��ة ف��ه��ذه داب��ره��م األق��دار وت��ق��ط��ع
ال��ن��ائ��م��وْن ن��ه��ض إن وي��ل��ه��م ي��ا ن��وٌَّم أط��واره��م ع��ن ف��ال��ن��اس
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ه��ت��وْن! ق��ص��اص م��ن ي��ص��ب��ه��م ول��م ظ��ل��م��ه��م أم��ط��روا ق��وٍم ف��أي
ي��س��ع��دوْن ل��ُه ق��وٍم ع��ل��ى ل��ك��ن ب��غ��ى غ��ب��يٍّ ع��ل��ى ع��ت��ٌب ال
وال��ك��ات��ب��وْن! ال��راوون إط��راِئ��ه ف��ي ه��ام م��رت��ك��ٍب ف��اس��ٍق ك��م
ح��ن��وْن رءوًف��ا ال��ق��اس��ي وال��ج��ائ��ر ب��ط��ًال ال��دم��ا ��اك س��فَّ ي��دع��ون
ي��رب��ح��وْن ال ال��ص��ي��ت خ��س��ر وغ��ي��ر ب��ال��ل��ه��ا ال��ل��ه��ا ي��ب��ي��ع��ون ق��وٌم
ي��ق��ت��ل��وْن ال��ذي ي��ب��ك��ون ف��س��وف أس��ف��ي وا ال��ح��قَّ ي��ق��ت��ل��ون ه��م
ي��خ��دع��وْن وم��ا ال��ل��ه، ي��خ��ادع��وا ل��ك��ي ال��ن��ف��اِق ث��وَب ل��ب��س��وا ق��د
خ��ئ��وْن واٍل ع��ي��ن ف��ي ل��ي��ح��س��ن��وا ال��ت��ق��ى وخ��ان��وا ال��ع��دَل، وم��زَّق��وا
ي��ع��ل��م��وْن ف��ل��ي��ت��ه��م أم��ت��ه��م، ب��ه��م وت��زري ش��خ��ٌص ي��ع��زه��م
ال��س��ك��ون س��ت��ر ال��ض��وض��اءُ وت��ه��ت��ك ق��ب��ره م��ن ال��ح��قُّ ي��ق��وم س��وَف
دي��وْن! األن��ام ع��ل��ى ل��ُه ف��ك��م دف��ت��رُه ال��ن��ام��وس وي��ف��ت��ح
ي��ك��ون س��وَف ك��ان ق��د ف��م��ا ص��ب��ٌح ل��ُه إال ق��ط ل��ي��ٌل ك��ان م��ا

وقال:

ق��ت��ل��ت��ن��ا رن��ت إذا وع��ي��ونً��ا ف��ت��ن��ت��ن��ا ان��ث��ن��ت إذا ق��دوًدا ي��ا
س��ل��ب��ت��ن��ا ق��د ب��ال��ح��س��ن ووج��وًه��ا درٍّ ف��رائ��د ت��ه��دي وث��غ��وًرا
ت��ث��ن��ى أن ال��ق��ن��ا ي��س��ب��ي ق��دٍّ ك��ل ون��ه��وى ال��ج��م��اَل ن��ع��ش��ُق دأب��ن��ا
أس��ك��رت��ن��ا ب��ه��ا ط��ال��م��ا أك��ُؤًس��ا، م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن ت��دي��ر وم��ه��اٍة
األغ��نَّ��ا ال��غ��زال ت��زري وب��ج��ي��ٍد ب��ق��واٍم ال��ن��ق��ا ف��ي ال��غ��ص��َن ت��خ��ج��ل
آم��ن��ا ق��د ال��ع��ش��اُق: ت��ق��وُل ح ال ف��إذا وج��ه��ه��ا ال��ح��س��ن آي��ة
وم��ع��ن��ى ��ا ح��سٍّ وذاك ب��ف��ؤادي، ون��اٌر ، ب��م��ق��ل��ت��يَّ ن��وٌر ه��ي
وح��س��ن��ى ح��س��ٍن ف��ذات ي��ف��ن��ى، ل��ي��س وودٍّ ال��ق��ل��وب ي��ف��ن��ي خ��دٍّ ذاُت
ت��ج��نَّ��ى! ع��ل��يَّ ال��ذي ال��ح��ب��ي��َب أح��ل��ى وم��ا ب��ال��ت��ج��ن��ي ال��ق��ل��َب س��ب��ت
ال��ُم��َع��نَّ��ى؟ ه��ذا ي��ع��ي��ن خ��ل��ي��ل��ي ي��ا ذا ف��م��ن ق��ت��ل��ي ب��ال��ه��ج��ر وأح��ل��ت
ت��ه��نَّ��ا ال��ع��ذاِب ذل��ك ف��ي وه��و ظ��ل��ًم��ا ق��ل��ب��ي ب��ال��دالل ع��ذب��ت
وغ��نَّ��ى ع��ل��ي��ِه ال��ص��ب��ا ح��ام الل اإلد ق��ام��ت��ه��ا غ��ص��َن ه��زَّ ك��ل��م��ا
رنَّ��ا ال��ق��ل��ب ف��ي م��ن��ه��نَّ وس��ه��ٌم إالَّ أح��دق��ه��ا ال��ش��ب��اب أدار م��ا
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ف��ُج��نَّ��ا؟ ال��ع��ي��ون س��ود س��ح��رت��ُه ص��بٌّ ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ي��س��ل��و ك��ي��ف
وأنَّ��ى؟ ك��ي��ف وق��اَل: ق��ل��ب��ي، ض��جَّ ه��واه��ا أم��لَّ أن رم��ُت وإذا
ح��س��نً��ا ال��ب��در ت��ش��اك��ل َك��ع��وٍب ع��ن س��ل��وٍّا أروم أن��ي وم��ح��ال
ج��ف��ن��ا؟ أغ��م��ض ف��ك��ي��ف وج��ف��ت��ن��ي ب��ع��ي��ٍش؟ أه��ن��ا ف��ك��ي��ف أب��ع��دت��ن��ي
م��ض��ن��ى؟ ك��م��ث��ل��َي ف��ه��ل ع��ذاٍب، ـ��َل ـْ ُك��ل�� ال��ن��وى ب��ذاك ق��ل��ب��ي وأذاق��ت
ح��زن��ا وي��س��ق��ي��ِه إال س��روًرا ال��م��رءَ أط��ع��م م��ا ك��ال��زم��ان وال��ه��وى
ف��ض��نَّ��ا ي��ج��ود ال��ل��ق��ا ب��ل��ذي��ذ ع��س��اُه ل��ل��زم��ان ب��ال��دم��ع ج��دت

وقال:

أغ��ران��ي ال��ح��ب ب��ذاك ال��ج��م��ال ه��ذا ال��ب��اِن ظ��ب��ي��ة ي��ا ب��ل ال��غ��ص��ن، ق��ام��ة ي��ا
وم��رج��اِن؟ درٍّ وم��ن زه��وِر وم��ن ق��م��ر وم��ن ش��م��س م��ن وه��و ال وك��ي��ف
ح��اِن إل��ى ح��اٍن م��ن ف��ؤادَي س��ع��ى ق��د وث��غ��رك ال��ك��ح��ال م��ق��ل��ت��ك ب��ي��ن م��ا
س��ك��راِن غ��ي��ر م��ن��ُه ب��ات م��ن ش��ق��اءَ وي��ا ال��ح��س��ان، ح��س��ن م��ن ال��س��ك��ر ل��ذة ي��ا
ع��ان��ي ح��ب��ه��ا ف��ي ال��س��م��ا ب��دُر ي��ب��ي��ت م��ن م��ح��ب��ة ف��ي ف��ؤادي ي��ع��ان��ي م��ا ي��ا
خ��ج��الِن وج��ه ف��ي م��ط��أط��ئ��ًة إال ط��ل��ع��ت م��ا ال��ش��م��س رأت��ه��ا ل��و غ��زال��ٌة
ي��ل��ح��ان��ي؟ ج��اءَ ع��ذول ك��ل ج��ف��وت ك��م��ا ال��وش��اة ت��ج��ف��و م��ت��ى ش��ع��ري! ل��ي��َت ي��ا
ل��ش��ي��ط��اِن! م��س��ع��اُه ي��ن��س��ب وراح ح��س��ٍد أخ��ي واٍش م��ن ال��ح��َب أف��س��د ك��م
إن��س��اِن؟ ع��ن��د دخ��ٌل ل��ل��ج��نِّ ول��ي��س م��ن��ك��رن��ا ل��ل��ج��ن��يِّ ن��ن��س��ب ح��تَّ��اَم
ال��ج��اِن م��َن ال م��نَّ��ا ب��ال��ل��ه ن��ع��وذ م��ع��ص��ي��ٍة ك��لَّ اب��ت��دع��ن��ا ال��ذي��ن ن��ح��ُن
ال��ج��ان��َي ق��ل��ب��ُه إال ال��م��وس��وس وم��ا ل��ي وس��وس «إب��ل��ي��س» ال��خ��ط��ا: ج��اب��ي ي��ق��ول
ن��ق��ص��اِن دون ن��اٍم ف��ه��و ال��ردى، إال ن��اق��ص��ٌة اإلن��س��ان ف��ي ال��خ��الئ��ق ك��ل

وقال:

راك��ْن ال��م��ح��ب��ة وف��ي ق��ل��ب��ي، م��ث��ل س��اك��ْن ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى ق��ل��ٍب أيُّ
خ��ائ��ْن وص��ب��ر واٍف، دم��ع ب��ي��ن م��ق��ي��ٌم ال��غ��راِم ع��ل��ى ف��ؤاٌد ل��ي
ك��ال��ش��واج��ْن؟ ش��واج��ٌر وش��ج��ون��ي ص��ب��ري غ��ص��ن زوى وق��د اح��ت��ي��ال��ي م��ا
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ول��ك��ْن ه��واُه ع��ل��ى ب��ت��الف��يَّ ع��ل��ي��ًم��ا أح��بُّ م��ن ك��ان ل��و آِه
م��واط��ْن ل��ل��س��ل��وِّ ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ي��س ش��ع��اًع��ا ط��ي��روا ال��ع��اذل��ون أي��ه��ا
م��ح��اس��ْن ج��م��ي��ع��ه��نَّ ف��ل��ع��ي��ن��ي ح��ب��ي��ب��ي ع��ي��وَب ع��دِّدوا ع��دِّدوا
ال��م��ع��اي��ْن ت��ص��ي��ب أع��ي��ن م��ن آِه ف��ي��ِه ع��ي��َب ال ال��ع��ي��ون س��ح��ر غ��ي��ر
ش��ادْن ب��م��ق��ل��ة ن��اظ��ٌر م��ل��ٌك ه��ذا ق��ل��ُت: ن��اظ��ًرا الَح ك��ل��م��ا
ط��اع��ْن دون��ك ال��ع��ذاِل ل��ق��ل��وِب م��ح��بٍّ��ا وارح��م ِرقَّ ال��ق��ل��ِب ط��اع��َن
ب��اط��ْن ال��روح ذائ��ب وه��و ظ��اه��ًرا ي��ش��ك��و ل��ي��س ب��م��غ��رم وت��رف��ْق
آس��ْن دم��وع��َي س��وى م��اءٍ ك��ل ت��خ��ب��و زف��ي��رَي س��وى ن��ار ك��ل
م��س��اك��ْن ف��ؤادي س��وى ف��ي ل��ه��ا م��ا ن��ف��ار ذات ح��بِّ ف��ي أم��ري ط��اَل
ال��م��ع��ادْن خ��ي��ر وه��و ، ال��ح��بِّ م��ع��دن وق��ل��ب��ي ال��ق��س��اءِ م��ع��دن ق��ل��ب��ه��ا
ط��اح��ْن وال��ص��ب��ر ل��ل��ن��وم وغ��رام��ي ق��ن��اٌة ودم��ع��ي رًح��ى س��ل��م��ى ق��ل��ُب
م��ق��ارْن ل��ح��ب��ي وم��ا ق��ري��ٌن، أو ن��دٌّ ل��ح��س��ن��ك م��ا األن��س، ظ��ب��ي��ة
ال��ف��ات��ْن؟ ال��ق��وام ذا غ��ي��ُر ق��م��ًرا وت��ب��دي دع��ًص��ا ي��ج��رُّ غ��ص��ن أيُّ
ال��ج��ن��ائ��ْن ف��ي ال ال��ق��ل��ِب ف��ي واغ��رس��ي��ِه أم��ي��ل��ي ص��دري، ن��ح��و ف��أم��ي��ل��ي��ِه

وقال:

وال��ه��واِن ال��ه��وى إل��ى ج��ذب��ت��ن��ي ب��األج��ف��ان ال��ف��ت��ور ك��ه��رب��اءُ
ال��خ��ف��ق��اِن رع��دة ال��ق��ل��ِب وف��ي إالَّ أوم��ض��ْت م��ا ال��ث��غ��ور وب��روق
ك��األغ��ص��اِن ت��م��ي��س إذ ق��م��ًرا وت��ب��دو غ��زاًال ت��رن��و ك��ع��وبً��ا ي��ا
ال��ط��ع��اِن ذا ع��ل��ى ط��اق��ٌة ل��ي ل��ي��س ال��م��ف��دَّى ال��ق��واِم ه��زَّ ت��ط��ي��ل��ي ال
ال��ف��ت��اِن ط��رف��ِك م��ي��َت ارح��م��ي ف��ب��ال��ل��ه م��ن��ِك ال��ع��ي��ون ق��ت��ل��ت��ن��ي
ال��رض��واِن س��وى م��ن��ك أرج��و ل��س��ُت ف��إن��ي اس��ت��ط��ع��ِت م��ا ال��ق��ل��َب ع��ذب��ي
األب��داِن ف��ي األرواح م��ج��رى أح��ش��اَي ف��ي ال��م��ح��اس��ن ذي ح��ب ج��رى ق��د
ف��اِن ص��ب��رَي ه��واِك ف��ي إن��م��ا ص��ب��وٌر م��ث��ل��ي ال��ع��اش��ق��ي��ن ف��ي ل��ي��َس
األج��ف��اِن؟ ص��وارم س��ب��ت��ُه ص��بٍّ ف��ي ال��رأُي م��ا ال��ق��ول م��ا ل��ق��وم��ي! ي��ا
ن��ش��واِن ش��ارٍب م��ث��ل غ��دا ح��ت��ى ع��رب��دًة ال��ع��ي��ون ع��ل��م��ت��ُه
ج��ن��ان��ي أذاب ال��ذي ال��دالل ه��ذا م��ا ال��ل��ه روي��دِك ح��ي��ات��ي، ي��ا
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األش��ج��اِن ح��ل��ة ال��ق��ل��ب وك��س��ا ت��ي��ٍه ح��ل��ة ال��ج��م��ال ك��س��اِك ق��د
األب��داِن خ��ل��ط��ة ال ح��بٍّ��ا واح األر خ��ل��ط��ة س��وى أرْم ل��م وأن��ا
ي��ب��ت��ع��داِن ول��ي��َس ي��ل��ت��ق��ي��ان ال ال��م��وازاة ف��ي خ��ط��اِن ن��ح��ن

وقال:

ب��اِن ع��ل��ى ب��دي��ج��ور ش��م��ًس��ا ف��ش��م��ت وب��دت ال��دج��ى ف��ي زارت ال��وج��ه م��ل��ي��ح��ة
م��رج��اِن ب��ي��ن م��ا ل��ؤل��ًؤا ف��أظ��ه��رت ف��اب��ت��س��م��ت س��ال دم��وع��ي ع��ق��ي��َق رأت

وقال:

ب��ال��ه��ج��راِن ذاب ص��بٍّ ب��ف��ؤاد ت��رف��ق��ي ال��م��ن��ي��ر، ال��ب��دِر ط��ل��ع��ة ي��ا
ال��رض��وان ل��ذل��ك ال��ف��داءُ ف��أن��ا ب��ص��ب��اب��ت��ي أًس��ى م��وت��ي ت��رت��ض��ي إن

هللا: رحمُه سابًقا حلب مدينة مفتي سلطان» القادر «عبد الشيخ يمدح وقال

أج��ف��ان��ي ع��ن ال��ل��ي��ل ن��ج��وم واس��أل ال��ن��ي��راِن م��وق��د ف��ؤادي ع��ن س��ل
أج��ف��ان��ي ق��د ال��ن��وم وح��ب ع��ب��ث��ت ب��ج��وان��ح��ي ال��ق��رى ن��ار ت��ش��ْم وان��ظ��ر
األذق��اِن إل��ى خ��ج��ٍل م��ن األق��م��ار ل��ه��ا خ��رْت أس��ف��رت إن م��ن ح��ب ف��ي
ال��غ��زالِن؟ أع��ي��ن م��ا رن��ت وإذا ال��ن��ق��ا غ��ص��ن ف��م��ا م��اس��ت إن ه��ي��ف��اءُ
ي��م��ان��ي وذاك رم��ٌح ل��ه��ا ه��ذا وب��ط��رف��ه��ا ب��ق��ده��ا ال��ف��ؤاد غ��زِت
ج��ن��ان��ي ط��ي��ر ج��ن��اح ع��ل��ي��ِه خ��ف��ق��ت ال��ه��وى ق��ام��ت��ه��ا ق��ض��ي��ب أم��ال ل��م��ا
ال��ف��ان��ي ص��ب��ري ج��ي��َش ف��ش��ت��َت ن��ح��وي أت��ى م��ق��ل��ت��ه��ا ب��س��ي��وف ال��ه��وى ج��ي��ش
األغ��ص��اِن وم��ي��ل��ة ال��ب��دور م��رأى وت��م��اي��ل��ْت ب��دت م��ذ أرت��ن��ي ول��ق��د
ي��ج��ت��م��ع��اِن؟ ه��ذان وه��ل ـ��ت��م��ع��ا، اج��ـ ق��ن��اع��ه��ا ت��ح��َت وال��دي��ج��ور ال��ص��ب��ح
س��ي��اِن وم��دام��ع��ي ف��ع��ق��وده��ا ل��ه��ا ث��غ��ٍر م��ن ال��ح��س��ن ع��ق��ود الح��ْت
واألح��زاِن ال��غ��م ل��ي��ال��ي ع��ن��ا ان��ج��ل��ت ط��ل��ع��ت��ه��ا ش��م��ُس ت��ج��ل��ْت ل��م��ا
ب��ال��ن��ش��واِن ال��ع��ن��ق��ود اب��ن��ة ل��ع��َب ان��ث��ن��ت ل��م��ا ب��ع��ط��ف��ه��ا ال��غ��رام ل��ع��ب
أش��ج��ان��ي ب��ال��ه��وى أزادت س��م��ه��ا م��ب��ا م��ن ي��وم��ُض وال��ب��رق أت��ت ل��م��ا
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ال��ف��ت��اِن ل��ح��ظ��ه��ا م��ن ون��رج��ًس��ا ل، ال��ج��م��ا ورَد وج��ن��ات��ه��ا م��ن ف��ج��ن��ي��ت
ج��م��اِن ك��ث��ي��ب ت��ع��ل��و ف��ض��ٍة م��ن ب��ان��ٌة وص��ب��ًح��ا ل��ي��ًال أث��م��رت ق��د
ق��اِن خ��دٍّ ف��وَق ت��زه��و خ��ض��راءَ ن��ق��ط��ًة ب��ب��ي��ض ح��م��ت ال��ع��ي��ون س��ود
وال��ري��ح��اِن ال��ن��وار م��ن ع��ق��ًدا ل��ج��ي��ده��ا ال��رب��ي��ع ن��ظ��م روض��ٌة م��ا
ال��ن��ع��م��اِن ب��ش��ق��ائ��ق وت��زي��ن��ت س��ن��دس م��ن ح��ل��ت ح��ل��ًال وت��س��رب��ل��ت
ال��ت��ي��ج��اِن ب��أف��خ��ر ال��ص��ب��اح وق��ت ال��ن��دى م��ن ال��ن��س��ي��م ت��وج��ُه وال��ورد
ب��األل��ح��اِن ال��ط��ي��ر وغ��ن��ى ط��ربً��ا، ب��أي��ك��ه��ا ال��غ��ص��ون أي��دي وت��ص��اف��ح��ت
ج��ن��اِن خ��ي��ر ب��ال��ورد غ��دت ل��م��ا خ��دوده��ا ج��م��ال م��ن ب��أج��م��ل ي��وًم��ا
ال��غ��زالِن ل��ف��ت��َة وت��ل��ف��ت ل��ي��نً��ا أع��ط��اف��ه��ا م��ن ال��غ��ص��ن ي��ن��ال خ��وٌد
س��ب��ان��ي ف��ق��ل��ت: ال��ع��ان��ي؟ أي��ه��ا ي��ا ب��م��ي��ل��ِه س��ب��اك ق��د أق��دي ق��ال��ت:
ه��ج��ران��ي واح��ت��م��ل ل��دل��ي، ف��اخ��ض��ع ف��ت��ى ي��ا م��م��ات��ك ع��ل��ى ع��م��دت ق��ال��ت:
ال��س��ل��ط��اِن ال��ق��ادر ع��ب��د م��والِك غ��دا غ��وثً��ا ول��ي أخ��ش��ى ال ف��أج��ب��ت:
اإلح��س��اِن ال��ك��ام��ل ، األب��رُّ ـ��نَ��دب ـْ ال��ن�� ال��ف��اض��ل األغ��رُّ ال��ع��ل��م ال��ع��ال��م
األذه��اِن س��م��ا ف��ي وش��م��ًس��ا روًح��ا ال��ن��ه��ى ب��أج��س��ام أض��ح��ت ف��ط��ن��ٍة ذو
ب��ي��اِن ت��اج ال��ش��ع��ر ب��رأس أض��ح��ى ف��ك��رِه م��ع��ادن م��ن ال��م��ع��ان��ي ذه��ُب
األق��راِن وك��وك��ب ال��ك��رام، ب��در ال��ذك��ا م��وج ب��دا ب��ِه ال��ع��ل��وم ب��ح��ر
م��ث��ان��ي ي��ض��مُّ م��غ��نً��ى ع��ن أغ��ن��اك ح��دي��ث��ِه ب��ذك��ر ت��س��م��ع إن ص��اح، ي��ا
ب��ال��ط��غ��ي��اِن ض��ل��ل��ت ال��ض��الل غ��س��ق م��ح��ت م��ن��ُه ال��ه��دى م��ص��اب��ي��ح ل��وال
ح��س��اِن ع��ل��ى ف��اق��ت وف��ص��اح��ٌة س��م��وه��ا ي��رام ال ال��ب��الغ��ة م��ن��ُه
م��ع��اِن! ب��ي��َض ال��ك��رِّ ع��ن��د س��لَّ ك��م ي��راع��ُه ال��ط��روس ف��رس��ان م��ص��دام
وال��ب��ره��اِن ل��ل��ت��ب��ي��ان ي��ح��ت��اج ال ال��ت��ع��ري��ف ع��ن اس��ت��غ��ن��ى ق��د ع��ل��ٌم
ال��س��رط��اِن م��ش��ي��ة ض��اه��ى وال��ض��د ال��ه��دى س��ب��ل ف��ي ال��ج��وزاءَ أخ��ج��ل ق��د
ال��ن��ق��ص��اِن م��ن ��ت ص��حَّ ب��ل إع��الل، ال��ـ ع��ن س��ل��م��ت ق��د ال��غ��راءُ أف��ع��ال��ُه
واإلي��م��اِن ال��دي��ن ذي��ل وي��ج��رُّ وال��ت��ق��ى ال��ط��ه��ارة ث��وب ف��ي ي��خ��ت��ال
األذه��اِن ن��ت��ائ��ج ق��ي��اس أض��ح��ى ل��س��ان��ُه أن غ��ي��ر ف��ي��ِه ع��ي��ب ال
ال��م��ن��ص��اِن ب��م��دح��ِه ال��ق��ي��ام ل��وال ال��ورى ف��ي ش��ع��ًرا ق��ال م��م��ن ك��ن��ُت م��ا
أك��ف��ان��ي ف��ج��ودُه ق��ض��ي��ُت وإذا ن��ع��م��ًة ل��ي وج��ودُه ك��ان ع��ش��ُت إن
م��ك��اِن خ��ي��ر ف��ي��ِه م��ك��ان��ي وغ��دا ق��دوم��ِه ي��وم وال��ف��خ��ر ال��س��ن��ا ح��زت
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ال��س��ل��ط��اِن خ��دم��ة ال��س��ع��ادة وم��ن ه��م��ٍة ب��أن��ش��ط ع��زت��ُه وخ��دم��ُت
ال��ه��ذي��اِن ظ��ل��م��ة ت��ج��ل��و غ��راءَ ن��ج��م��ًة أم��س��ى ال��ف��ق��ه ب��أف��ق م��ن ي��ا
ال��دوراِن م��دى ال��زاه��ي م��دح��ك ع��ن ت��ن��ث��ن��ي ال رق��ي��ق��ة إل��ي��ك خ��ذه��ا
ب��ال��رض��واِن م��والي ل��ه��ا وانْ��ِع��ْم ع��ي��وب��ه��ا ف��وق ال��ح��ل��م س��ت��ار واس��ب��ل

وقال:

ال��ق��ن��ا س��م��ر ق��وام��ه��ا ب��ه��ز ت��زري وال��س��ن��ا ال��م��الح��ة ذات أت��ت ل��م��ا
ال��ج��ن��ا ه��ذا ل��ي ف��ط��اب ال��ح��ي��اءِ، ورد وج��ن��ات��ه��ا م��ن ف��ج��ن��ي��ت ع��ات��ب��ت��ه��ا،
ال��ه��ن��ا ل��ك ف��ت��ك��ِت ب��م��ا ق��ل��ت: ي��ه��ن��ي��َك؟ ب��خ��ص��ره��ا: ال��دالل ل��ع��ب وق��د ق��ال��ت
ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ح��ب��ة ع��ق��د ف��ك��اله��م��ا م��دام��ع��ي ح��ك��ت��ُه ق��د ب��ث��غ��رك درٌّ
ال��ض��ن��ا ف��ي��ه��ا س��رى ك��ب��ٌد ف��ل��ي رف��ًق��ا، ال��ح��ش��ا ف��ي س��ه��اًم��ا ال��رام��ي ط��رف��ه��ا ي��ا
اق��ت��ن��ى م��ا ال��م��ل��ي��ح��ة ه��وى غ��ي��َر ف��ال��ق��ل��ب وات��ئ��ْد ع��ذول��ي ي��ا ع��ذل��ي ع��ن��ك دع
ال��ب��ن��ا ال��ع��ال��ي وب��ردف��ه��ا وب��ع��ط��ف��ه��ا وب��ج��ي��ده��ا ب��ف��رع��ه��ا ت��ري��ك خ��وٌد
ت��س��ك��ن��ا ل��ن ح��رك��ات��ِه ت��رى م��وج ع��ل��ى غ��ص��ن ع��ل��ى ص��ب��ٍح ع��ل��ى ل��ي��ًال
رن��ا إذا وذاك ه��ذا ان��ث��ن��ى ف��إذا ال��ن��ه��ى س��ل��ب ف��ي��ه��م��ا وط��رٌف ق��دٌّ
األع��ي��ن��ا ي��رع��ى ف��ي��ِه ال��م��ح��ب��ة راع��ي وك��م ال��ب��اه��ي وج��ه��ه��ا ال��م��ح��اس��ن روض
ان��ث��ن��ى م��ا م��ن��ي ال��ق��ل��ُب ال��س��ل��و وإل��ى ال��ه��وى أس��ل��و ب��أن��ن��ي ال��ع��ذوُل ظ��نَّ
ال��م��ذع��ن��ا! أق��لَّ وم��ا ال��م��الح ح��بِّ ف��ي ي��ال��ل��ه ال��ع��ذال أك��ث��ر م��ا
ف��ت��ح��ص��ن��ا ث��اب��تً��ا ح��ص��نً��ا ف��رآُه وج��ي��ش��ُه ال��غ��راُم ق��ل��ب��ي أت��ى ل��م��ا

املشرتي

ك��وك��ب��ي��ن ع��ل��ى ي��ن��ج��ل��ي ق��م��ٌر ال��ن��ه��دي��ِن ع��ل��ى ال��ب��ادي س��ع��دى وج��ه
ع��اك��ف��ي��ِن ب��ان��ٍة خ��وط ع��ل��ى وال��ص��ب��ح ال��ل��ي��ل ب��دا ب��دت إن غ��ادٌة
ك��ل��ج��ي��ِن ووج��ن��ة ك��ع��ق��ي��ق وش��ف��ات ك��ل��ؤل��ؤ ث��غ��ر ذات
وال��م��ع��ط��ف��ي��ِن ب��ال��ج��ي��د وت��ل��وي ال��ص��بِّ ع��ن ال��ن��ف��ار ت��ص��ح��ب ش��أن��ه��ا
ُرَديْ��ِن ف��ق��دُّ أق��ب��ل��ت أو ـ��َظ��ب��ي، ـْ ف��ال��ظ�� ل��ف��ت��ت أو ف��ال��ب��در، ت��ب��دَّت إن
ال��ط��رف��ي��ِن م��ن ف��ت��ن��ت��ي وا ـ��ق��ل��ب ل��ل��ـ ك��ذا ت��ب��ُده��م��ت إن ل��ع��ي��ان��ي
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ال��ن��ي��ري��ِن ي��خ��ج��ل راح ال��ذي ه��ا م��ح��ي��ا ب��دي��ع إل��ى ش��وق��ي ط��ال
َح��ي��ن��ى أرق��ب وان��ث��ن��ي��ت ت��ل��ف��ت وروح��ي ق��ل��ب��ي ذاب ق��د ب��ه��واه��ا
ال��ع��ي��ِن ل��ت��ل��ك ف��ًدى ف��روح��ي ًال، م��ق��ت��و ب��ع��ي��ن��ك أك��ن إن م��ن��ي��ت��ى
االث��ن��ي��ن ح��اف��ظ ال��م��وت إل��ى ح أب��ر ف��ل��م وودِّي ع��ه��دي ت��ض��ي��ع��ي إن
ال��م��ق��ل��ت��ي��ِن ك��ح��ي��ل��ة ي��ا ي��دي ـ��ب��ض أق��ـ ف��ل��م روح��ي ط��ل��ب��ِت م��ا وإذا
ال��ي��دي��ِن ب��س��ط ال��ك��ري��م وخ��ل��ق ـ��ِب ـْ ب��ال��ح��ب�� ال��ن��ف��ائ��س ب��ذل دأْب��ي إن
وَدي��ن��ي ِدي��ن��ي وال��ه��وان ف��ال��ه��وى ذالٍّ ب��ح��ب��ك ي��ش��ك��و م��م��ن ل��س��ُت
ال��ب��ي��ِن وط��ول ال��ق��ل��ى غ��ي��ر ءِ ال��ح��س��ن��ا م��ن ل��ديَّ ي��ح��ل��و ش��يءٍ ك��ل
ال��ف��ودي��ِن ت��ال��ف ش��ي��ب ي��ا ل��ك ب��ا ف��م��ا ش��ب��اب��ي ل��ل��ه��وى س��اق��ن��ي
ب��األم��ري��ِن وال��ح��ب ون��ف��اًرا ان��ع��ط��اًف��ا وت��دن��و ت��ق��ص��ى م��ه��اًة ي��ا
ال��ع��ي��ن��ي��ِن؟ ل��ذي ي��ن��ج��ل��ي ع��ج��ي��ٍب م��ن ب��دا ك��م ال��ب��َه��ا ذي ب��م��ح��ي��اك
ال��وج��ن��ت��ي��ِن ع��ل��ى ب��دا ق��د ش��ف��ٌق ف��إن��ي ال��ج��م��ال ذا ش��م��س ت��غ��ْب ل��م
ال��ق��م��ري��ِن ف��ت��ن��ة أن��ِت ك��ذا ـ��ب وال��ق��ل��ـ ال��ع��ق��ل ف��ت��ن��ة وال��ل��ه أن��ِت
أي��ِن ك��ل ف��ي ال��م��ث��اِل ع��دي��م ـ��ح��ى أض��ـ ال��ذي ال��م��ح��ب ذل��ك وأن��ا
ل��وع��ت��ي��ِن ف��ي ي��ب��ي��ت ال��ت��ص��اب��ي ذو ف��ؤادي وال��ص��دود ال��ش��وق م��ن ك��م
ع��ي��ن��ي س��ع��د ف��ي��ا ال��م��ش��ت��ري ت��رق��ب ال��دي��اج��ي ج��ن��ح ت��ظ��ل ع��ي��ٌن ل��َي
م��ي��ِن م��ن ش��ان��ه��ا م��ا ص��دق ـ��ب��ار أخ��ـ أش��ع��ت��ُه غ��دت ق��د ك��وك��ٌب
ف��ص��ل��ي��ِن ف��ي ف��ص��ار ع��م��وًدا َر دا ق��د ال��ب��ش��ائ��ر م��ح��ور وع��ل��ى
ال��راح��ت��ي��ِن ب��اس��ط ال��ش��رق غ��دا ُه ول��ل��ق��ي��ا ب��دا ق��د ال��غ��رب ف��م��ن
ال��ن��وع��ي��ِن م��ن اآلت��ي ف��ه��و ـ��ذي��ِب وال��ت��ه��ـ ل��ل��ت��م��دن ال��ن��اس ي��رش��د
ب��ال��ك��ف��ي��ِن ي��ش��ار ف��إل��ي��ِه ال��ث��ري��ا ي��ح��ك��ي األخ��ب��ار ش��م��ل ف��ي��ِه
ب��ال��ع��ي��ِن ل��ن��ا ال��ه��ن��ا وج��م��ي��ع ل��ل��ب��راي��ا ال��ه��دى ع��ي��ن ت��ج��ري م��ن��ُه

الهداية

ال��وس��ْن ك��ح��ل ال��ه��وى ب��أذي��ال ف��ام��س��ْح ب��ال��ح��س��ْن ال��ص��ب��اب��ة ل��ذي ال��رق��اد ل��ي��س
ع��ل��ْن ي��ه��ج��رُه ال��ن��وم ف��ط��ي��ب س��رٍّا ام��رئ ق��ل��َب واص��ل��ت ال��م��ح��ب��ة وإذا
م��ف��ت��ت��ْن وح��دك ال��ي��وم ف��ل��س��ت ص��ب��ًرا غ��دا م��ف��ت��ت��نً��ا ال��غ��ي��د ب��ح��س��ن م��ن ي��ا
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ش��ج��ْن أخ��ا وغ��ادرت��ُه ب��ن��ب��ال��ه��نَّ ال��م��ه��ا أل��ح��اظ رش��ق��ت��ُه ف��تً��ى ول��ك��م
ال��م��ح��ْن ح��م��ل ع��ل��ى ج��ل��ٌد ل��ه��م ق��وٌم ك��ل��ك��م أن��ت��م ال��ع��ش��اق أي��ه��ا ي��ا
ث��م��ْن ب��ال ص��ار ال��در ل��ك��ان درٌر أن��ه��ا ل��و م��دام��ًع��ا ت��س��ف��ح��وْن ك��م
م��م��ت��ح��ْن ص��بٌّ ال��ل��ه واي��ِم ف��أن��ا ص��ب��اب��ٍة ع��دي��م أن��ي ت��ح��س��ب��وا ال
س��ك��ْن ب��ِه ح��ب��ه��نَّ م��غ��ن��ى ش��ي��دَن ال��ح��ش��ا ف��ي غ��ان��ي��اٍت ك��واع��َب أف��دي
وط��ْن غ��دت ل��ل��دالل ال��ش��ب��ي��ب��ة م��رح ف��ي ت��ن��س��اب م��الح��ة ذات ك��ل م��ن
ال��دج��ْن ق��م��ر ع��ن وي��ل��ح��ن ال��ن��ق��ا ق��ض��ب ع��ن وي��م��س��َن ال��ط��ال درر ع��ن ي��ب��س��م��َن
ال��ب��دْن ب��ي��ض ق��ت��ل��ن��ن��ي ال��ع��ي��ون س��ود ال��ل��م��ى س��م��ر س��ل��ب��ن��ن��ي ال��خ��دود ح��م��ر
اق��ت��رْن ق��د ال��ف��ت��ور وب��ِه رن��ت ل��م��ا ج��ف��ن��ه��ا س��ب��ان��ي ق��د خ��وٍد ول��ربَّ
س��ك��ْن أض��ح��ت ق��د ل��ل��ط��ف ال��ح��ي��ا ح��ل��ل ف��ي ت��خ��ت��ال ب��دي��ع��ٌة ال��ح��س��ان ف��ي ه��ي
َم��ْن؟ ال��خ��ط��يَّ ي��ح��م��ل َم��ن ان��ث��ن��ت وإذا ب��دت إذا ال��س��ن��ي ال��ب��رق ي��ت��أل��ُق
م��رْن م��ا وذل��ك ي��ج��ري أن ك��اد ذا وف��ؤاده��ا! خ��ص��ره��ا م��ن ح��ي��رت��ي وا
ط��ع��ْن ق��د م��ن��ي ول��ألح��ش��اءِ إال ق��وام��ه��ا رم��ح ال��ع��ج��ب ذاك ه��زَّ م��ا
رْن ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ذي ح��اج��ب��ه��ا ق��وس ع��ن أدع��ٍج ط��رف ب��ن��ب��ل ال��ف��ؤاد رم��ت
األغ��ْن ال��ظ��ب��ي ل��ل��ح��اظ��ه��ا ع��ن��ا ن��ظ��رت وإن ل��ه��ا ال��ه��الل س��ج��د أس��ف��رت إن
اط��م��أَْن أنَّ��ى ال��ف��ت��ى أح��ش��اءَ ف��ي��ص��ي��د ش��راك��ُه ال��وج��وه ف��ي ي��ن��ص��ب وال��ح��س��ن
ك��ال��دخ��ْن ي��ذه��ب ال��ع��ق��ل دون وال��س��ع��ي ب��ال��ن��وى ج��ه��ًال ي��س��ع��ون وح��واس��ٍد
ي��ش��ْن ل��م ح��س��ٍن ذات ع��ن��ي ت��ث��ن��ون ه��ل ال��واش��ون أي��ه��ا ي��ا ل��ك��م وي��ٌح
ف��م��ن؟ ل��ل��ح��س��ن��ا وال��روح ال��ن��ه��ى ب��ذل ال��ذي ال��ص��بَّ ذل��ك أن��ا أك��ن ل��م إن
ف��ن ك��ل ب��ال��م��ح��ب��ة م��ن��ي الغ��ت��ال ح��ائ��ًرا م��ي��ة غ��ي��الن ج��اءَن��ي ل��و
م��رت��ه��ْن ال��ت��ش��وق ق��ل��ب��ي وف��ي ط��رف��ي ال��س��م��ا دائ��رة س��ط��ح ي��ق��ط��ع ب��ات ك��م
ِم��ن��ْن م��ن ح��ب��ت��ن��ي ف��ك��م ال��رق��ي��ب ع��ي��ن م��ب��رق��ٌع وال��ظ��الم أت��ت��ن��ي م��ن ب��ي
ال��م��ؤت��م��ْن غ��ي��ر ب��األوط��ار ف��از م��ا واص��ل��ت أم��ي��ٌن أن��ي رأت ل��َم��ا
اف��ت��ت��ن ب��م��ن��ظ��رِه ع��ق��ل��ي م��ا ف��ن��ظ��رت ب��دت وق��د ال��ن��ه��ود ع��ن اإلزار ن��ض��ت
ال��ح��س��ْن ال��وج��ه م��ن ن��وٌر ي��غ��ش��اه��م��ا ن��ٍق ع��اٍج س��م��ا ف��ي ل��ج��ي��ٍن ك��رت��ا
ف��ن��ن ذي ب��ط��رٍف وت��س��ك��رن��ي م��ن��ي، ال��ه��وى ب��أش��ع��ار أس��ك��ره��ا زل��ت م��ا
ال��ف��ن��ن ع��ل��ى ص��اح وال��ط��ي��ر ال��ح��ل��ى ب��رد وق��د راي��ت��ُه ال��دي��ج��ور ط��وى ح��ت��ى
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اس��ت��ك��ْن ف��يَّ ب��م��ا ع��ال��م��ة ل��ت��ك��ون ال��ه��وى ف��ي ب��س��ري ل��ه��ا أب��ح��ت ق��د ك��م
ي��ك��ت��م��ْن ال ق��ل��ب��ِه ع��ن ال��ف��ت��ى س��رُّ س��رائ��ري ال��ح��ب��ي��ب ع��ن أك��ت��م��نَّ ال
وال��ش��ج��ْن ال��م��ص��ائ��ب ي��ج��ل��ي م��ا م��ن��ُه ل��َي ب��دا ف��ل��ك��م م��ض��ى ق��د وق��ٍت ط��ي��ب ي��ا
ال��زم��ْن! ذاك ع��ل��ى أس��ف��ي ف��وا ب��دٍر م��ن ال��وص��ل س��الف ب��ِه ش��رب��ت زم��ٌن
ب��ال��ف��ط��ْن ي��ه��دى وال��م��رءُ ب��األس��ى ل��ي ك��ام��ٌن ده��ري أن أف��ط��ُن ك��ن��ت م��ا
ك��م��ْن ق��د م��م��ن ال��ح��ذر ف��ل��ي��أخ��ذنَّ ال��وغ��ى ف��ي ن��ص��ًرا أص��اَب ال��ك��م��يُّ وإذا
وال��خ��وْن ب��ال��خ��دي��ع��ة ال��ج��ب��ان��ة وأخ��و وال��ق��ن��ا ب��ال��ص��وارم ي��أخ��ذ ال��ب��اس ذو
م��ح��ْن راح��ت��ِه زم��ان ك��ان ال��ده��ر ف��ي ال��ت��ي ب��ال��م��ح��ن ال��م��رءِ ف��ك��ر دام ل��و
ب��ال��ح��زْن م��ن��ه��م األف��راح أب��دل ق��د وط��ال��م��ا ب��ال��رج��ال ي��ف��ت��ك وال��ده��ر
ال��وك��ْن م��ن ال��ف��راخ ي��ق��ت��ن��ص وال��ص��ق��ر ح��ًم��ى ق��دٍر م��ن ي��ح��م��ي��ِه ال وال��م��رءُ
ق��ط��ْن ال��ع��ل��ي��ا ذروة ف��ي ول��و أب��ًدا ق��وم��ُه ي��ع��ادي رج��ٍل ف��ي خ��ي��ر ال
ال��ح��س��ْن ي��َر ال��ش��ع��وب خ��ي��ر ف��ي ف��ل��ي��س��َع م��ل��ك��ُه ي��ح��س��ُن أراد ال��م��ل��ي��ك وإذا
ال��ب��دْن ن��ف��َع م��ا ال��راس وج��ود ل��وال ق��واده��ا ب��ال ت��ن��ش��ط ل��م وال��ج��ن��د
ال��زك��ْن أخ��و ال��ص��واب إلظ��ه��ار ي��ك��ف��ي ال��خ��ط��ا ي��س��ت��ب��ق��ي اآلراءِ وت��زاح��م
ك��ف��ْن ف��ي م��ي��تً��ا ال��ص��دق ص��ار ف��ال��ي��وم م��خ��ب��ٍر ل��ك��ل ت��رك��ن ال ص��اح ي��ا
ب��م��م��ت��ح��ْن ل��س��ت ك��ن��ت إن ت��م��ت��ح��ْن ال م��س��ت��ف��ه��ًم��ا ف��ك��ن ف��تً��ى س��أل��ت وإذا
تُ��ص��ْن ت��س��م��ع ف��ال س��ًدى ال��ح��دي��ث ك��ان وإن اس��م��ع ي��ف��ي��د ب��م��ا ح��دث��وك إن
رس��ْن ل��ُه األن��ام ف��ي ك��لٍّ ف��ل��س��ان خ��ط��ا ف��ي وق��وع م��ن ل��س��ان��ك واح��ف��ظ
ال��ح��س��ْن ال��ش��ع��ر ذو ق��ل ول��ك��ن ك��ث��روا، ق��د ال��ج��ي��ل ذا ف��ي ال��ش��ع��راءَ أرى إن��ي
ات��زْن ال��ت��ف��اع��ي��ل م��ج��رى ع��ل��ى ل��ف��ٌظ ال األل��ب��اب ب��ِه ط��رب��ت م��ا وال��ش��ع��ر
ق��ط��ْن ب��ل��ًدا م��زاج��ه دل��ي��ل أض��ح��ى ك��م��ا ك��ل��م��ت��ُه ال��م��رءِ ع��ق��ل ودل��ي��ل
س��ك��ن ب��أح��س��ن��ه��ا ل��ي أص��ٍل ح��ل��ب��يُّ ب��أن��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��ه وال��ح��م��د
ال��وط��ن ح��بِّ ع��ل��ى م��ن��ط��ب��ٌع وال��م��رءُ م��ول��دي وف��ي��ه��ا ال��ش��ه��ب��ا ه��ي وط��ن��ي
وال��َغ��َدن ال��س��ع��ادة وب��ه��ا م��ت��أرًج��ا أرج��ائ��ه��ا ف��ي األن��س ع��ب��ي��ر أض��ح��ى
ال��م��ن��ن ص��ادف��ت ال��غ��رب��اءُ ب��ه��ا وك��ذا ال��ه��ن��ا ك��ل رأت ق��د األه��ال��ي ف��ي��ه��ا
ال��ج��ن��ن ف��ب��ك��ى ه��وائ��ه��ا ث��غ��ر واف��ت��ر ن��س��ي��م��ه��ا وع��لَّ ع��ن��اص��ره��ا ص��ح��ت
ت��ط��م��ح��ن ال ال��خ��ن��ا إل��ى أب��ص��اره��نَّ ون��س��اُؤه��ا رج��ال��ه��ا اإلخ��اء ت��رع��ى
ال��دم��ن ه��ات��ي��ك ال��ل��ه وص��ان ح��ل��بً��ا، ي��ا ث��راِك خ��ص��َب ال��ودِق ه��زي��م ف��س��ق��ى
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اللقا

ال��واش��ي��نَ��ا إل��ى ع��ن��ا ال��ع��ن��ا ف��ن��أَى ض��ن��ي��ن��ا وك��ان ب��ه��م ال��زم��ان ج��اد
ه��ن��ي��ن��ا ون��ح��ن ح��واس��دن��ا ح��زن��ت ال��ل��ق��ا ب��ظ��ب��ا ال��ن��وى ق��ت��ل م��ذ وال��ق��رب
ف��ه��ب��ون��ا وص��َل��ك��م ول��ك��ن ف��خ��ذوا أرواح��ن��ا ه��ا األح��ب��اب أي��ه��ا ي��ا
ش��ق��ي��ن��ا ال��ذي��ن ن��ح��ن ح��ب��ِه ف��ي وإن��م��ا ب��ال��ج��م��ال ن��ع��م��ت��م أن��ت��م
ي��ش��ف��ي��ن��ا وال��ل��ق��ا أح��م��د ف��ال��ع��ود ال��ح��ش��ا ف��ي ن��زوًال ي��ا ال��م��ن��ازل ع��ودوا
ي��غ��ن��ي��ن��ا ش��ع��ورك��م ل��ي��ل ف��ط��وي��ل ب��وص��ال��ك��م ال��دج��ى ق��ص��ر إن ب��أس ال
م��س��روري��ن��ا ب��ال��وص��ل ن��ك��ن ل��م إن وال��ه��ن��ا ال��م��س��رة ط��ي��ب م��ا ن��دِر ل��م
م��ف��ت��ون��ا ال��س��م��ا ق��م��ر ب��ِه أم��س��ى ال��ذي ج��م��ال��ك��م م��ن��ا ال��ن��ه��ى ف��ت��ن
ره��ي��ن��ا! ال��غ��رام ب��ي��د غ��دا ق��ل��ٍب وك��م ب��ِه ال��ع��ق��ول تُ��س��ب��ى ك��م وال��ح��س��ن
وع��ي��ون��ا وم��ب��اس��ًم��ا ط��ًال أه��وى م��ح��ب��ٍة ك��ل أل��ي��ف غ��دوت إن��ي
ط��ع��ي��ن��ا ال��ف��ؤاد ب��ه��ا ص��ار ك��ال��رم��ح ق��ام��ًة ه��زَّت ه��ي��ف��اءُ وب��ي ب��أب��ي
م��ق��رون��ا ب��ج��ب��ي��ن��ه��ا ال��ب��ه��ا وغ��دا ن��ه��وده��ا ب��ي��ن الح ال��وض��اءَة ن��ور
ي��س��ب��ي��ن��ا غ��دا م��ق��ل��ت��ه��ا وس��واد خ��دوده��ا اح��م��رار ي��ف��ت��ن��ن��ا ب��ي��ض��اءُ
وال��ت��ل��وي��ن��ا األل��وان ل��ن��ا ي��ه��دي ال��ذي وه��و أب��ي��ًض��ا ي��ظ��ه��ر وال��ن��ور
ل��ي��ن��ا م��ع��اط��ف ول��وت ال��ح��ي��ا ب��س��ن��ا وج��ن��ات��ه��ا ف��ت��ب��رق��ع��ت ق��اب��ل��ت��ه��ا
ال��ع��ش��ري��ن��ا ب��ل��ي��ل��ة ي��ل��وح ق��م��ًرا ح��ك��ت خ��ج��ًال وج��ه��ه��ا أم��ال��ت ل��م��ا
ش��ج��ون��ا! أه��ج��ت ق��د ب��ِك وك��م ح��يٍّ م��ن ال��ح��يِّ م��ه��اة أي��ا ق��ت��ل��ت ق��د ك��م
ال��زرج��ون��ا ي��س��ك��ر وط��رف��ك ب��اٍد ف��ت��ل��ج��ل��ج��ي س��ك��رت��ي ب��ح��ب��ك ث��ب��ت��ت
ح��ي��ن��ا ت��ث��بِّ��ت وع��ل��ت��ُه ح��ي��نً��ا م��ع��ل��ول��ُه ل��ن��ا ي��ث��ب��ت��ُه وال��ش��يء

النسيم شقيقة

ال��م��ع��نَّ��ى ق��ل��ب ف��ي ال��وج��د أه��اج غ��نَّ��ى ال��دوح��يُّ ال��ص��ادح م��ا إذا
م��ع��ن��ى ك��ل األح��ب��ة م��ن ذك��رت ص��ب��ًح��ا ال��ح��يِّ ن��س��ي��م خ��ط��رت وإن
وح��زنً��ا ش��ج��نً��ا ب��ي ه��ي��ج��ت ف��ق��د م��ه��ًال ال��دوح، ح��م��ام ي��ا ف��م��ه��ًال
ح��س��ن��ى ل��ل��ع��ش��اق ف��أن��ِت ، ع��ل��يَّ م��رِّي ال��روض ذاك ن��س��م��ات وي��ا
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م��ن��ا األرواح س��وى ي��ب��َق ف��ل��م م��ث��ل��ي وأن��ِت ال��ع��ل��ي��ل ال��ص��ب أن��ا
وأض��ن��ا أش��ق��ى ل��ي ال��ف��رق وه��ذا ع��ظ��ي��ٌم ف��رٌق ب��ي��ن��ن��ا ول��ك��ن
ووج��ن��ا ف��ًم��ا ت��ق��ب��ل��ي��ن وأن��ِت ون��وًح��ا س��ه��ًرا ال��دج��ى أق��ض��ي أن��ا
أذن��ا وأم��ال ص��غ��ى ق��د رق��ي��بً��ا ت��ح��ك��ي وال��ظ��ل��م��اءُ ال��ل��ي��ل أب��اُت
وه��ن��ا ال��ط��ي��ف ط��روق وأح��رم��ن��ي ن��وم��ي ال��ش��وق ج��ن��اح ع��ل��ى ف��ط��ار
م��زن��ا ال��دم��ع غ��زي��ر م��ن ج��ف��ون��ي أج��رت ال��ح��ي ب��روق ل��م��ع��ت إذا
دنَّ��ا دان��ي��ت وم��ا وأس��ك��رن��ي وج��ًدا ال��روح أذاب ق��د غ��راٌم
وم��ع��ن��ى ط��ل��ًال ن��ادبً��ا ص��ري��ًع��ا م��ن��ي ال��ق��ل��ب أع��اد ق��د وش��وٌق
ت��م��ن��ى م��ا س��ي��ب��ل��ُغ ك��لٌّ وم��ا ب��ي��نً��ا ف��أص��ب��ت ال��ل��ق��ا ت��م��ن��ي��ت
ل��ب��ن��ى ق��ي��س زم��ان��ي ف��ي ك��أن��ي ع��ش��ًق��ا وج��ن��ن��ُت ال��ف��ال إل��ى ف��ه��م��ت
ت��ث��ن��ى إن غ��ص��ٍن ب��ك��لِّ وه��م��ت ت��ب��دَّى إن ن��ج��ٍم ب��ك��ل وت��ه��ت
األغ��ن��ا ال��ظ��ب��َي ذل��ك وأذك��ر إالَّ ال��ق��ف��ر ظ��ب��اءَ أن��ظ��ر ول��م
ت��ه��نَّ��ا ق��ل��ب��ي ف��ي��ا ف��أت��ل��ف��ُه، ح��ربً��ا ال��ح��بُّ أث��ار ق��ل��ب��ي ع��ل��ى
م��ع��نَّ��ى ي��ا ��ر ال��ت��ض��جَّ ع��ن��ك وذْر ذرًع��ا ب��ال��ح��ب ت��ض��ْق ال ف��ؤادي
ت��أنَّ��ى م��ن األم��ان��ي ي��ج��ُد ف��ق��د ص��ب��وًرا ال��ب��ل��وى ع��ل��ى وك��ن ت��أَنَّ
أدن��ى ث��م وأوس��ط أع��ل��ى ع��ل��ى ت��ج��ري ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ع��ش��ق ري��اح
أس��م��ى األق��م��ار م��ن ن��وٌر ل��ُه وج��ٍه ذات م��ه��اًة أف��دي وب��ي
دف��ع��ن��ا وم��ا ال��غ��رام أخ��ا ج��ذب��َن ك��ه��رب��اءٍ م��ن ع��ي��ون��ه��ا ك��أَن
ت��ج��نَّ��ى إذا ال��ح��ب��ي��ب أح��ل��ى وم��ا ف��ؤادي ع��ل��ى ب��ال��دالل ت��ج��نَّ��ت
وغ��ص��ن��ا وه��ن��ديٍّ��ا ق��م��ًرا ح��ك��ت وم��اس��ت ورن��ت ب��دت إن رداٌح
وط��ع��نً��ا وخ��ًزا م��ه��ج��ت��ي أذاق��ت دالًال م��ع��اط��ف��ه��ا ه��زَّت ف��إنَّ
رنَّ��ا األح��ش��اءِ ف��ي األح��داق م��ن س��ه��ًم��ا إخ��ال إل��يَّ ن��ظ��رت وإن
ي��ه��ن��ا ل��ي��س ق��ل��ب��َي غ��ي��ر ول��ك��ن ه��واه��ا ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ت��زاح��م��ت
ات��ف��ق��ن��ا ق��د ف��ب��ال��دم��اءِ س��واَي ت��أب��ى وه��ي س��واه��ا أب��غ��ي ف��ال
ي��ف��ن��ى ح��ي��ن ال��ت��أس��ف وج��ب ل��ق��د ن��ظ��ي��ري وع��ل��ى ه��ًوى ب��ه��ا ف��ن��ي��ُت
ردن��ا اإلع��ج��اب م��ن س��ح��ب��ت وق��د ب��ي ال��ه��وى ف��ع��ل ال��ذي ل��ت��رى أت��ت
ره��ن��ا وال��وج��د ال��ج��وى ب��ي��د غ��دا ض��ئ��ي��ٍل ش��ب��ٍح س��وى ت��ن��ظ��ر ف��ل��م
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ي��ض��ن��ى ص��ب��اك م��ث��ل وي��َح وق��ال��ت: ح��ن��وٍّا ب��ك��ت ض��ن��اي ن��ظ��رت وم��ذ
ج��ن��ا ف��ي��ِه ق��ل��ب��ي أن ف��ظ��ن��ت ي��دي��ه��ا ص��دري ع��ل��ى وض��ع��ت وق��د
وغ��نَّ��ى ط��رٍب ع��ن ف��ض��جَّ رآِك ل��ك��ن ال��ق��ل��ب ي��ج��نُّ ل��م روي��دِك
ت��ع��نَّ��ى م��ا ب��غ��ي��رك ه��ًوى م��ري��َض ع��ودي ال��ب��اِن م��ه��اة ي��ا ب��ع��ي��ش��ك
ت��ب��ن��ى األش��واق أح��ش��ائ��ِه وف��ي ل��ي��ًال الح ن��ج��م ك��لَّ ي��راع��ي
وس��ن��ى األي��ام م��دى ك��ان��ت ل��م��ا س��ه��دي ك��ل ع��ي��ون��ك ت��دري ف��ل��و
س��ك��ن��ى ي��روم ح��ي��ث ال��ع��ق��د م��ك��ان ف��ان��ش��دي��ِه ع��ق��ل��ي ال��ش��وق أض��اَع
اس��ت��ك��نَّ��ا ك��ب��دي ف��ي ه��واِك وأنَّ س��ب��ان��ي ق��د ح��س��ن��ِك أن أغ��رَِّك
ظ��ن��ا ه��ن��د ي��ا ب��ي أح��س��ن��ِت ف��م��ا أس��ل��و ل��ل��ح��بِّ ب��أن��ن��ي ظ��ن��ن��ِت
وي��ف��ن��ى؟ ي��ن��م��و ب��ال��ه��وى وأص��ب��ح ع��ب��ًدا ص��ار ل��ِك م��ن ي��س��ل��وِك وه��ل
ح��س��ن��ا أب��دي��ِت ك��ل��م��ا ل��ق��ل��ب��ي ون��اٌر ن��وٌر ألع��ي��ن��ي ف��أن��ِت

بك: نعمان ولدِه إىل بها بعث وقد زاده» رشيف باشا «يوسف راثيًا وقال

م��ع��ي��ْن أب��ًدا ل��ه��م وم��ا ال��م��ص��اِب ش��رَّ ال��ع��ال��م��ي��ْن ق��ل��وِب ف��ي ال��م��ن��ي��ة ص��ل��ت
ح��ي��ْن ك��ل ال��ب��ل��ي��ة ك��أس وي��ذي��ق��ه��م ال��ورى ع��ل��ى ب��ال��خ��ط��وب ي��ج��ري وال��ده��ُر
ح��ص��ي��ْن ب��رًج��ا س��اك��نً��ا ي��ُك وإن أب��ًدا غ��زوات��ِه م��ن ال��م��رءُ ي��ن��ج��و ه��ي��ه��ات
ال��ع��ري��ن آس��اد ي��روع ال��ن��زال ط��ل��َب إذا ب��ط��ٌل ب��اس��ٌل إال ال��ده��ُر م��ا
ال��س��ن��ي��ن م��ج��رى ع��ل��ى م��ك��ائ��دُه ت��ج��ري م��ت��م��رٍد غ��ادٍر م��ن ل��ُه ت��بٍّ��ا
ال��ب��ن��ي��ن أردى ط��ال��م��ا ج��ه��وٌل وأٌب ح��رم��ًة ي��رع��ى ل��ي��س خ��ئ��وٌن ده��ٌر
ال��ف��اض��ل��ي��ْن خ��ي��َر ك��ان ه��و ب��م��ن أودى ل��م��ا ف��ض��ٍل ذا ال��ده��ر ي��خ��ش��ى ك��ان ل��و
ال��م��ؤم��ن��ي��ْن ك��ل األح��زان ف��ي ف��أع��اد وال��ف��ن��ا ال��م��ن��ي��ة ك��أس وأذاق��ُه
ال��م��ح��س��ن��ي��ْن أج��ر ي��ض��ي��ع ل��ي��س ف��ال��ل��ه ت��ص��ب��ًرا أَْح��ِس��نَ��نَّ ال��ش��ري��ِف آل
ال��ض��ام��ري��ن ب��األج��ور ف��ب��ش��ر أج��ٌر دون��ُه وال��ت��ص��ب��ر ط��وي��ٌل ح��زٌن
ال��م��رس��ل��ي��ن ب��ك��ل ق��ض��ى اإلل��ه وك��ذا وج��ه��ُه وي��ب��ق��ى ه��ال��ك��ٌة ال��ن��اس
رات��ع��ي��ن أض��ح��ت األش��ب��ال ن��رى ف��ب��ِه ال��ح��م��ى أس��د ال��ح��م��ى ع��ن غ��اَب ك��ان إن
ال��ط��ال��ب��ي��ْن ذخ��ر ك��ان م��ن ث��وى ف��ب��ِه ج��س��م��ِه ج��وه��َر ض��م ل��رم��ٍس ب��ش��رى
ره��ي��ن ب��ِه ف��ال��ك��م��ال ال��وزارة وح��وى وال��ه��دى وال��ن��ب��اه��ة ال��دراي��ة ض��مَّ
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ال��م��س��ت��ب��ش��ري��ْن ص��ف��ق��ة ي��ص��ف��ق ل��ج��رى ح��وى ف��تً��ى أيَّ ال��رم��س ي��دري ك��ان ل��و
دف��ي��ن غ��دا ف��ي��ك ال��ح��س��ن ف��إن ف��ان��ع��م ي��وس��ًف��ا ال��ب��ري��ة م��ن ح��زت ت��رُب ي��ا
وط��ي��ن م��اءٍ م��ن س��واُه ال��ذي ج��ل ق��ل ال��ل��ه س��ق��اك ن��ط��ٍق ذا ك��ن��ت إن
ال��م��س��ل��م��ي��ْن ب��ي��ن ي��ح��ك��ي��ِه ف��تً��ى ن��ل��ق��ى أن ه��ي��ه��ات ب��ع��دُه ل��ل��وزارة م��ن
ال��ص��ال��ح��ي��ْن أخ��ذ ال��ك��ل ق��ب��ل ي��خ��ت��ار ألن��ُه ال��رج��ال ي��ن��ت��ق��د وال��م��وُت
ال��ج��اه��ل��ي��ْن ادع��اءُ ك��ث��ر وإن ي��وًم��ا م��ث��ل��ُه ف��ض��ي��ًال ن��ل��ق��ى أن ه��ي��ه��ات
ال��م��دع��ي��ْن ل��دع��وى م��ص��داٌق ف��ال��ج��ه��ل م��دٍع ال��ج��ه��ال��ة ف��ش��ت إذا ك��لٌّ
ق��ري��ْن أب��ًدا ل��ُه م��ا ف��ري��ًدا ن��ه��ب��ت ق��د ف��ه��ي ال��م��ن��ي��ة ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا
م��ت��م��ت��ع��ي��ن ب��ِه غ��دت ال��ح��س��ان ح��ي��ث ال��ب��ق��ا دار إل��ى س��ري��رت��ُه ذه��ب��ت
ال��م��ت��ق��ي��ن دار ول��ن��ع��م ي��وس��ًف��ا ي��ا ب��ح��س��اب��ِه أرخ��وا ن��ادت وال��ح��ور

١٢٧٨ سنة

الزفاف بركة

ت��رغ��ب��ي��ن ب��م��ا ال��ده��ر وج��ادك م��س��ت��ع��ج��ًال ال��ح��ظ إل��ي��ك أت��ى
ال��ط��ال��ب��ي��ن أع��ي��ن إل��ي��ه��ا ت��رن��و ج��وه��رة أص��ب��ح��ت أن ب��ع��د م��ن
ال��ق��اص��دي��ن أع��ي��ن إل��ي��ِه ت��ص��ب��و ش��رٍف أخ��ي ك��ل وه��ك��ذا
وال��ي��اس��م��ي��ن ال��زن��ب��ق ع��ل��ى ي��س��م��و ب��دا ف��ي��ِك وال��ح��س��ن س��ي��م��ا ال
ال��ح��زي��ن ق��ل��ب ت��ن��ع��ش وط��ل��ع��ٌة ال��ط��ال خ��م��َر ت��ف��ض��ح ل��ط��اف��ٌة
م��ب��ي��ن س��ح��ًرا ت��ن��ف��ُث وم��ق��ل��ٌة دوح��ِه ف��ي ك��ال��غ��ص��ن وق��ام��ٌة
ال��ح��اس��دي��ن م��زدح��م س��وى ع��ي��بً��ا ن��رى ال��ق��ران ه��ذا ف��ي ف��ل��ي��َس
ال��ب��ن��ي��ن إل��ي��ِه ال��ذرِّ ع��ال��م م��ن ودع��ا ب��ِه ال��ل��ُه ف��ب��ارك

رضيحِه عىل لينقش أنطاكي» ميخائيل بن هللا «عبد خالِه ابن املرحوم وفاة تاريخ
اإلسكندرونة: يف

ال��س��خ��ُن! ال��م��دم��ع ي��راُق أس��ف��ي وا ال��ق��ب��ر ذا ع��ل��ى
ح��س��ُن ال��ص��ب��ا دوح ع��ل��ى غ��ص��ٌن ث��وى ق��د ف��ف��ي��ِه
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وال��ح��َزُن ال��ن��وُح ع��ل��ي��ِه أن��ط��اك��ي آلل ي��ح��قُّ
ي��ح��ت��ض��ُن و«م��ي��خ��ائ��ي��ُل» ي��ب��ك��ي��ِه «م��خ��ائ��ي��ُل» ف��ـ
س��ك��ُن ال��س��م��ا ض��م��ن ل��ُه ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ل��ه وع��ب��د
ال��غ��ص��ُن ي��ق��ب��ُر ب��ق��ف��ٍر ت��اري��ٌخ ي��ق��ول ف��ك��ي��ف

١٨٦٥ سنة
وقال:

م��رج��اِن س��ل��ك ف��ي لُ��ح��ن درٍّ ف��رائ��د ح��ي��ان��ي ال��ح��ب��ي��ب��ة ث��غ��ُر أم ل��ع��ي��ن��يَّ
ال��ب��اِن؟ م��خ��ج��ل��ة ق��دُّ أم ي��ع��ان��ق��ن��ي ف��ان��ث��ن��ى ال��ش��وق راض��ُه ب��اٍن غ��ص��ن وه��ل
ال��ق��ان��ي؟ خ��ده��ا أم ال��ورِد خ��دَّ وق��ب��ل��ُت ب��رض��اب��ه��ا أم ب��ال��ص��ه��ب��اءِ م��ل��ت وه��ل
ن��ش��واِن! ب��ال��ص��ب��اب��ة ل��ق��ض��ي��ٍب ف��ي��ا وأم��ال��ه��ا ال��ص��ب��ا ت��ص��بَّ��اه��ا رداٌح
ه��ج��راِن! ب��ع��د م��ن ال��وص��ل أل��ذَّ م��ا وي��ا ال��خ��ف��ا ي��ه��ت��ك ال��ج��ف��ا ك��اد وق��د ف��زارت
ب��س��ل��واِن أس��ت��ت��بُّ ال ب��أع��ي��ن��ه��ا دم��ي س��ف��ك��ت ول��و أن��ي ف��ع��اه��دت��ه��ا
خ��واِن ك��ل س��وى ي��ح��ل��ف ف��ل��م ي��م��ي��نً��ا أق��ل ول��م ي��م��ي��ن��ي أج��رت ال��ذي وص��ن��ت
ال��دان��ي غ��ص��ن��ه��ا م��ن ال��وص��ل ث��م��ار ق��ط��ف��ت وق��د ل��ف��ٍم ف��ًم��ا ت��الث��م��ن��ا ول��م��ا
ث��ان��ي وال ال��خ��دود ب��م��رآة خ��ي��ال��ي س��وى ل��ن��ا رق��ي��ٌب ال��م��ن��ج��ى ف��ي ي��ُك ول��م
رض��واِن ق��ل��ب ع��ل��ى ت��خ��ط��ر ل��م أط��ائ��َب ال��ه��وى م��ال��ك ن��ي��ران��ِه م��ن ح��ب��ان��َي
وول��داِن ح��وٍر ب��ي��ن ع��دٍن ب��ج��ن��ة وال م��ث��ل��ُه ي��رى ل��ن وص��اٍل ن��ع��ي��َم
ي��غ��ش��ان��ي ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ن��ي��ل غ��ي��ر ك��ان وم��ا غ��ف��الت��ه��ا ف��ي ال��ب��ي��ن ع��ي��ون وك��ان��ت

وقال:

وج��ف��ان��ي ج��ف��وت��ُه خ��لٍّ ك��ل م��داِن ل��ي ي��ع��د ل��م ب��ل��واَي غ��ي��ر
س��ح��ب��اِن م��ق��ول ك��ال��ق��دم غ��ادرت ب��دت إذا ال��ذي ح��س��ن غ��ي��ر ن��ج��يٌّ ل��ي وم��ا
ف��اِن ال��ث��رى ه��ذ ف��وق ن��ع��ي��ٍم وك��ل دوام��ُه ي��أب��ى ال��رغ��د زم��اُن ول��ك��ن
وأح��زاِن ب��غ��مٍّ أف��راح��ي وب��دَل وال��ن��وى ب��ال��ب��ي��ن ال��ده��ر ع��ل��يَّ ف��ه��مَّ
ال��ع��ان��ي ق��ل��ب��َي م��ن ال��ص��ب��ر ن��ب��ات ف��ه��بَّ ال��ع��ن��ا م��ن س��ي��وًال رأس��ي ع��ل��ى وأج��رى
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إن��س��اِن ق��ل��ب ف��ي ش��بَّ ص��ب��ٍر ي��واِن��ع ت��ي��ب��س��ت ح��ت��ى ال��غ��ي��ِظ ق��ي��ُظ ف��أوه��ج
ش��ان��ي ي��ش��ن ل��م ل��ك��ن��ُه ب��ي ف��أوق��َع ع��دوُُّه أن��ي خ��ال ده��ًرا ل��ل��ه ل��ح��ا
ب��ت��ي��ج��اِن رءوٌس ت��ع��ن��و ل��ُه ب��ع��ض��ٍب ع��ن��وًة م��ن��َي ال��ع��زم رأَس وأب��رَق
م��راِن ك��ل دون��ُه ج��وٍر ب��م��رَّاِن ت��ج��ل��دي دروع رف��ٍق ب��ال وأف��رى
أغ��ن��ان��ي! ال��ل��ب��ان��ة ه��ذه ع��ن ك��ان ف��م��ا ال��دَّه��ا ل��َي م��ن��ُه ف��اش��ت��قَّ ال��ه��دى رغ��ب��ت
ج��اِن؟ ن��ف��س��ِه ع��ل��ى م��ن وح��دي أن��ا وه��ل م��روءت��ي ب��ك��ث��ر ن��ف��س��ي ع��ل��ى ج��ن��ي��ت
ب��خ��س��راِن ال��ك��ب��ي��ر ال��ف��وز ي��ق��ب��ل وق��د ب��ال��ه��دى ف��زت م��ذ ال��ش��وط خ��س��رت وإن��ي
ي��ق��ظ��اِن أع��ي��ن ال��ن��ع��س��ان ع��ي��َر ك��م��ا وه��م��ت��ي ب��ج��دِّي ق��وٌم ي��ع��ي��رن��ي
وك��س��الِن! واٍن ك��ل م��ن ح��ي��رت��ي ووا ل��ؤل��ًؤا ش��ان ق��رط��ٍم م��ن ع��ج��ب��ي ف��وا
ب��ب��ره��اِن ع��ل��ي ي��أت��ي دن��ٌس ب��ه��ا ي��ب��ن ف��ل��م س��وًدا ك��نَّ ث��ي��اب��ي ول��ي��ت
أردان��ي ال��ط��ه��ر ع��ل��ى إال ان��س��ح��ب��ت وم��ا ج��ب��ه��ت��ي م��ث��ل أب��ي��ٌض ث��وب��ي ول��ك��نَّ
وإخ��وان��ي أه��ل��ي ال��ن��اس ج��م��ي��ع ف��إن ق��ادح��ي م��ن��َي ال��ص��ف��َح إال ي��ل��َق ول��م
واإلخ��واِن ال��خ��الِن خ��ي��ر ف��ه��و خ��ط��ٌب ال��م��رءَ ي��ص��ارم ل��م وإذا
ب��ال��ح��ي��ط��اِن م��ن��ك ال��رأَس ف��ان��ط��ح وإالَّ ح��ط��ه��ا األرزاءُ ت��ح��ط��َك إن
ال��زم��اِن ق��رم أم��ام ص��خ��ًرا ي��ض��َح ل��م إذا ج��ب��انً��ا ي��م��س��ي ق��رٍم ك��ل
س��ي��اِن وال��ه��ب��ا ال��ده��ر ع��ن��دُه م��ن ال��ورى ب��ي��ن ال��خ��م��ي��س وال��ش��ج��اع
وال��خ��الِن ال��ص��ح��اب ب��ج��م��ي��ع س��وءًا ظ��نَّ م��ن ال��خ��ب��ي��ر وال��ل��ب��ي��ب
ب��ال��ح��دث��اِن األي��ام ت��أت��ي ي��وم ي��واف��ي خ��الٍّ ال��زم��ان ف��ي أج��د ل��م
أح��زان��ي رأى ك��ل��م��ا ف��رًح��ا ت��ن��دو ع��ي��ن��اُه األص��دق��اءِ أص��دق
واألف��ع��واِن ال��ث��ع��ب��ان س��ع��ي م��ث��ل ص��دي��ٍق ب��زي ي��س��ع��ى ع��دوٍّ ك��م
ع��دواِن؟ م��ن اج��ت��رح��ت وم��اذا س ال��ن��ا م��ع ف��ع��ل��ت م��اذا ش��ع��ري! ل��ي��َت
وال��خ��ذالِن ب��ال��خ��زي رم��اه��م ق��د ف��ض��ل��ي أن س��وى ج��ن��ح��ٌة ل��ي ل��ي��س
ض��ي��ع��ان��ي ب��غ��وا ح��ت��ى ف��ي��ه��م ض��اَع ودِّي أن ي��ك��ف��ه��م ل��م ل��ق��وٍم ي��ا
ال��ع��ق��ب��اِن م��ن أن��ه��م أخ��ْل ل��م ق��ل��ب��ي ي��م��ام��ة س��ل��م��ت��ه��م م��ن��ذ
ش��اِن ع��زَّ ب��ه��م أش��ْن ل��م ل��ي��ت��ن��ي ودادي ف��خ��ان��وا ك��ب��ره��م خ��ان��ه��م
ال��دي��داِن أص��غ��ر م��ن أدن��ى ه��نَّ ن��ف��وًس��ا ي��رف��ع��وَن أذالءُ ه��م
ب��ه��رم��اِن ع��ل��ى ب��ه��ا ي��ف��وق��وا أن ف��أرادوا ح��ف��ٍة ق��دَر رزق��وا
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ال��ط��ي��راِن ن��ه��ض��ة ح��ال واق��ًع��ا ف��أه��وى ج��ن��اًح��ا ح��وى ن��م��ٍل ربَّ
ال��ب��ع��راِن أك��اب��ر م��ن ف��ه��م زه ت��ب��ٍن ك��ي��ل ول��و ال��ع��ط��ا ي��ق��ب��ل��ون
اإلن��س��اِن آف��ة ال��ج��ه��ل إن��م��ا ب��ع��ظ��ات��ي ل��ج��ل��ه��م ي��ب��ال��وا ل��م
ال��س��ري��اِن ع��ن ف��ل��ن��ص��دن��ُه وق��ال��وا ك��ري��ٍح م��ن��ط��ق��ي ح��س��ب��وا
ال��ط��غ��ي��اِن! ح��ن��ادس ف��ي أن��ف��ًس��ا أج��نَّ��ت ك��م ج��ه��ال��ٍة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ب��ال��دخ��اِن أت��ت ال��ح��ج��ا زي��ت ت��س��َق ل��م إذا س��راٌج ال��ف��ت��ى ن��ف��َس إن
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الجهل دعوى

ت��ب��اش��رُه ال ش��ي��ئً��ا ت��درك ه��ي��ه��اَت ي��ع��اش��رُه ال م��ن ع��ل��ى خ��اٍف ال��م��رءُ
أواخ��رُه ت��م��ت م��ا األوائ��ل خ��ي��ر م��ت��م��م��ُه ك��ن ب��أم��ٍر ش��رع��ت وإن
ض��م��ائ��رُه ت��ص��ف��و م��ن غ��ي��ر ف��تً��ى ف��ال ف��تً��ى ض��م��ي��ر ت��دري ب��م��ا ت��ك��در وال
ن��واض��رُه غ��اب��ت إن ال��روِض ب��ه��ج��ة م��ا ل��ُه ك��ان ق��ي��ل إذ ل��ل��ف��ت��ى ف��خ��رٌة ال
ب��ات��رُه ال��ف��ت��ك ع��ن��د ال��غ��م��د وف��خ��رة ح��س��ٍن م��ن ي��ح��وي��ِه ف��ب��م��ا ي��ف��ت��خ��ر م��ن
ظ��اه��رُه اإلن��س��ان ع��ن ي��دلُّ وال خ��ب��رت��ِه ب��ع��د إال ال��ش��يءُ ي��ع��رف ال
ن��اك��رُه ال��ح��قِّ أل��ي��َف ام��ت��ح��ان ب��ع��د ف��غ��دا خ��ل��ت��ُه وف��يٍّ��ا خ��الٍّ أل��ف��ُت
ت��ع��اش��رُه م��ن واح��ذر ال��ن��اس ع��ن ف��اب��ع��د م��ن��ت��دبً��ا ك��ان ص��دي��ًق��ا ع��دوٍّ م��ن ك��م
ي��ج��اورُه ودٌّ وال ال��ل��ئ��ي��م ع��ن��د ذم��ٌم وال ع��ه��ٌد ف��ال ال��وف��اءُ غ��اض
آخ��رُه ب��ال��م��وت وال��ب��ل��ى ول��ل��ث��رى ل��ُه ال��ث��راءِ ج��م��ع ط��ال��بً��ا ال��ت��ي ي��س��ع��ى
م��آث��رُه ت��ف��ن��ى ال ال��ع��ل��م أخ��و ل��ك��ن أث��ٌر ل��ُه ي��ب��ق��ى وال ي��ف��ن��ى ال��م��ال ذو
م��ت��اج��رُه ف��ق��ٍر إل��ى اس��ت��ح��ال��ت ث��م ت��ج��ارت��ُه ال��دن��ي��ا ع��م��ت ت��اج��ٍر ك��م
ب��واه��رُه ت��ب��دو وال ال��ج��ه��ول ل��وال ع��م��ٌل ل��ُه ي��زه��و ال وال��ع��ل��م ال��ع��ق��ل ذو
زواه��رُه ض��اءَت وال ال أن��وارُه ظ��ه��رت م��ا ال��ل��ي��ل اع��ت��ك��ار ل��وال وال��ب��در
ن��واظ��رُه غ��اض��ت أبً��ا ف��ب��ئ��س ل��ن��ا ح��ج��ٌر خ��ب��زُه ل��ك��ن ال��ده��ر ب��ن��و ن��ح��ن
ش��اك��رُه ف��ي��ِه ي��وٌم وي��أت��ي��ِه إالَّ أًس��ى ذمَّ اإلن��س��ان ب��ِه ي��وٌم م��رَّ م��ا
أظ��اف��رُه دام��ت م��ا ي��ح��ذر وال��ل��ي��ث ح��ذٍر ع��ل��ى ك��ن زم��اٌن ي��خ��ن��ك ل��م إن
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ب��وات��رُه س��ل��ت م��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى ح��ت��ى ي��ف��ج��ع��ن��ي ال��ده��ر أن أح��س��ب ك��ن��ُت م��ا
دوائ��رُه دارت ب��ي��ن��ه��م م��ا وال��ده��ر يُ��س��ٍر وف��ي ع��س��ٍر ف��ي ل��ل��ن��اس ال��ن��اس
ق��اه��رُه ال��ل��ه إن ل��ل��غ��ي��ر ي��ح��ت��اج ال أن��ُه ظ��ن ج��ه��وٍل غ��م��ٍر وربَّ
م��ن��اب��رُه ف��ي��ِه ع��ل��ت م��ل��ي��ًك��ا ول��و ق��دم م��ن ي��ح��ت��اج دون��ُه ل��م��ن ك��لٌّ
ع��س��اك��رُه خ��ان��ت إذا ال��ق��ت��ال ع��ن��د ج��ان��ب��ُه ال��م��ره��وب ال��م��ل��ك ح��ي��ل��ة م��ا
ق��ن��اط��رُه ق��ام��ت وال ق��ص��ٌر ش��ي��د م��ا م��رك��زُه ال��ت��رب ف��ي ال��ذي األس��اس ل��وال
أك��اب��رُه ��ي غ��مِّ وا األص��اغ��ر ف��ي��ِه ن��ك��ٌد م��زج��ُه ده��ًرا ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا
خ��اس��رُه أن��ت ش��ي��ئً��ا ال��ل��ه ل��ك زدن��ي ع��ج��ب��ي! وا ب��ال��ع��ل��م ي��ع��ي��رن��ي م��ن ي��ا
غ��دائ��رُه ش��اب��ت ال��ذي ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ط��ي��ب م��ا ن��ف��س ي��ا ن��ف��س ي��ا
ف��واج��رُه ع��اش��ت أك��اب��رُه م��ات��ت أط��ائ��ب��ُه ش��ح��ت م��ص��ائ��ب��ُه س��ح��ت

وقال:

وج��دْه ي��ص��ح��ب ال��ف��ؤاد ف��راح ال��ب��اه��ي وج��ه��ك إل��ى م��ق��ل��ت��ي ن��ظ��رت
ردْه ي��رف��ض وه��و ال��ق��ل��ِب إل��ى ـ��َب ـْ ال��ح��ب�� ت��دف��ع راح��ٌة ال��ع��ي��ن إن��م��ا
وف��َدْه ل��ي��ك��رم ال��ق��رى ن��ار َق��َد أَْو ل��ذا ق��ل��ب��ي ن��ح��و ال��ع��ش��ق وف��د
وردْه غ��ي��ر ج��ن��ى ف��م��ا ورع��اه��ا ج��ن��ان��ي ��ى ت��م��شَّ ال��ه��وى ب��ج��ن��ان

وقال:

ال��م��ع��ص��ي��ْه ف��ي وه��و ش��ه��ي��ٍد أج��َر س��اك��ن��ه��ا ح��از ق��د ل��ن��ا داٌر
«س��ب��س��ط��ي��ْه» ب��رك��ة ال��ش��ت��ا وف��ي ص��ي��ف��ه��ا ف��ي «ب��خ��ت��ن��ص��َر» أت��ون

مخمًسا: وقال

أش��غ��ال��ه��ا م��ن ال��ق��رب وك��ان ب��ع��دت أش��ك��ال��ه��ا م��ن ال��ب��در ح��س��ب��ُت خ��وٌد
خ��ي��ال��ه��ا ط��ي��ف ال��ل��ي��ل ف��ي زارن��ي ق��د وص��ال��ه��ا ب��ق��ط��ع ال��س��اع��ي أي��ه��ا رْح

ج��م��ال��ه��ا ب��دي��ع ف��ي ف��ك��ري وط��رح��ُت
خ��ت��م��ُه ه��و إذ ال��م��س��ك ي��ح��ك��ي وال��ث��غ��ر أض��م��ُه ال��ص��ب��اح إل��ى أخ��ذت ق��دٌّ
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ط��ع��م��ُه س��ك��ريٍّ��ا ري��ًق��ا ورش��ف��ُت س��ه��م��ُه ف��ؤادَي ف��ي ط��رًف��ا ف��ل��ث��م��ُت
ب��وص��ال��ه��ا ص��ب��اب��ت��ي ن��اَر وط��ف��ي��ت

خ��ف��وق��ٍة ال��م��غ��ي��ب ف��ي ل��ش��ه��ٍب أوم��ْت ح��ري��ق��ٍة أل��ي��ف ق��ل��ب��ي رأَت ل��م��ا
م��م��ش��وق��ٍة ب��ق��ام��ٍة ت��م��ي��س ق��ام��ت ط��ري��ق��ٍة ب��ل��ط��ف ب��ي��نً��ا ارت��ض��ت وُم��ذ

خ��ل��خ��ال��ه��ا م��ال ق��د م��ن��ه��ا وال��س��اق
ف��س��ره��ا ي��غ��ي��ب ال ظ��الًم��ا ف��رأت ش��ع��ره��ا وأرخ��ت ت��ودع��ن��ي م��ال��ت
ث��غ��ره��ا أق��ب��ل ح��ت��ى ف��ض��م��م��ت��ه��ا ب��ش��ره��ا ي��ع��ل��ن ال��وه��م وع��اد ع��ادت

وش��م��ال��ه��ا ي��م��ي��ن��ه��ا ع��ل��يَّ ل��ف��ت
س��الف��ٍة ورش��ف ل��ًق��ا ق��ط��ف ب��ن��واِل ظ��راف��ٍة ب��ك��ل ط��ربً��ا واس��ت��ب��ش��رت
ول��ط��اف��ٍة: ب��رق��ٍة ت��ق��ول وب��دت وط��راف��ٍة س��ع��ادٍة ب��ن��ي��ل وزه��ت

ن��ال��ه��ا ال��س��ع��ادة ط��ل��ب م��ن ك��ل م��ا

أبيِه: بوفاة لُه صديًقا يعزي وقال

ت��ح��ارب��ْه؟ أن��ت ال��ص��ب��ر ب��غ��ي��ر أف��ه��ل م��خ��ال��ب��ْه وال��خ��ط��وب ل��ي��ٌث ال��ده��ر
م��الع��ب��ْه اآلن��ام ت��ط��غ��ي ف��ك��م ب��اٍد ن��ي��اب��ِه ت��ح��ت ف��ال��ح��ت��ف ي��ب��ت��س��م إن
ن��وائ��ب��ْه إل��ي��ك ان��ت��ب��ه��ت ف��ل��رب��م��ا غ��ف��ل��ٌة زم��ان��ك م��ن ي��خ��دع��ن��ك ال
ق��واض��ب��ْه ت��س��لُّ أم��ٍن ع��ل��ى ن��غ��دو ف��ري��ث��م��ا ال��زم��ان خ��ل��ق م��ن وال��غ��در
ش��وائ��ب��ْه ت��ت��ي��ح م��ا أع��ظ��م وال��م��وت س��ط��وات��ِه م��ن ال��م��رءُ ي��س��ل��م��ن ال
ك��واك��ب��ْه ال��ظ��الم ج��ل��ت وق��د ف��ي��ِه ال��ه��ن��ا ج��ل��ب��اب ط��ال ل��ي��ٍل ول��رب
م��خ��ال��ب��ْه ال��ه��ن��اءِ ب��ذي��اك ن��ش��ب��ت وق��د ك��ض��رغ��اٍم ب��ِه ال��م��ص��اُب ه��ج��َم
م��ص��ائ��ب��ْه ال��م��ص��اُب ع��مَّ إن وت��ه��ون راح��ٌل ف��ك��لٌّ ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ل��د ال
م��آرب��ْه ت��زول وال ال��زواِل خ��طِّ ع��ل��ى ت��ج��ري ح��ي��ات��ِه ش��م��س وال��م��رءُ
ج��ان��ب��ْه وي��درس رون��ق��ُه وي��غ��ي��ب ال��ث��رى أط��ب��اق ت��ح��ت س��ي��رم��ُس ك��لُّ
س��ح��ائ��ب��ْه ي��زول إذ ت��ب��ك��ي ف��ال��ب��رق م��ض��ى ع��م��ٍر ع��ل��ى ال��ب��اك��ي ع��اذر ك��ن
ع��واق��ب��ْه ال��ص��ال��ح��ات ال��ع��زي��َز ذاَك ف��ق��دت��ُم ح��ي��ث األخ��ي��ار ب��ن��ي ص��ب��ًرا
م��ن��اق��ب��ْه ب��ال��ط��ي��ب��ات ازده��ت ف��ك��م ع��ب��رًة ك��ان��ت ل��ل��ن��اس س��ي��رٍة ذو
م��رات��ب��ه ال��س��م��اك ع��ل��ت ق��د وال��ي��وم ال��ذرى ف��وق ال��ث��رى ع��ل��ى ك��ان ب��األم��س
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ك��ات��ب��ه وال��م��ه��ي��م��ن ال��والدة م��ن��ذ ج��ب��ه��ات��ن��ا ع��ل��ى م��ك��ت��وٌب وال��م��وت
ص��اح��ب��ْه ي��س��ل��م ال��روع غ��داة درٌع ف��إن��ُه ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ف��ت��درع��وا
أط��ائ��ب��ْه ت��م��وت ال ب��اٍق ل��ل��ب��ع��ث ذك��رُه م��ن ي��م��ت ف��ل��م ال��ب��ق��اءُ ل��ك��م
ج��وان��ب��ْه الم��س��ت��ُه ل��ت��رٍب س��ق��يً��ا وق��ْل: س��ح��ًرا ال��ث��رى ع��ل��ى م��ع��زَّ ي��ا ق��ف
ت��رائ��ب��ْه ل��ل��ت��راب س��ت��دن��و ك��لٌّ ب��ه��ا أرْخ ت��ق��ف إن ال��م��ق��اب��ر وع��ل��ى

١٨٥٩ سنة
الطبيب»: حكيم هللا «نرص الخواجا يمدح وقال

الصداقة تحفة

ف��ب��ك��اه��ا م��دام��ع��ي ال��غ��م��ام ورأى ف��رث��اه��ا أض��ال��ع��ي ال��س��ق��ام ن��ظ��ر
ب��ل��واه��ا ف��اح��ت��م��ل ال��م��ح��ب��ة ه��ذي ه��ائ��ًم��ا ال��ص��ب��اب��ة ف��ي م��ال��ك ق��ل��ب ي��ا
ظ��ب��اه��ا وأت��ل��ف��ت��ُه ال��ظ��ب��اءِ ح��دق ب��ال��ه��وى س��ب��ت��ُه م��ن وح��دك أن��ت م��ا
ت��اه��ا! رش��اٍد ذي م��ن وك��م رغ��ًم��ا ال��م��ه��ا ح��ب ف��ي ذلَّ ع��زي��ٍز م��ن ك��م
األش��ب��اه��ا ف��ش��اه��د ال��ع��ذاب إالَّ ال��ج��وى م��ض��ن��ى ي��ا ال��ح��ب ف��ي ت��رى م��اذا
م��رع��اه��ا ال��ب��ه��ا روض ف��ي وال��ع��ي��ن م��ق��رُه ال��غ��رام ن��ار ف��ي ال��ق��ل��ب
ب��راه��ا وذاك ك��ب��دي ب��رى ه��ذا وَظ��ل��م��ِه ال��ح��ب��ي��ب ظ��ل��م م��ن وي��الُه
م��رآه��ا ال��س��م��ا ب��أق��م��ار أزرى أس��ف��رت إن غ��ادًة ب��روح��ي أف��دي
ب��ه��اه��ا ال��ن��ه��اَر ي��غ��ت��ال ع��ذراءُ ب��دي��ع��ٌة ال��ج��م��ال ح��وت ح��س��ان��ٌة
ه��واه��ا ع��ب��د وه��و ف��ؤادَي وس��ب��ت م��ه��ج��ت��ي ال��م��ح��اس��ن ب��ه��ات��ي��ك س��ل��ب��ت
أف��ت��اه��ا م��ن ال��ق��ت��ل ب��ه��ذا ف��ت��رى رن��ت م��ذ ص��ب��ري ال��غ��ن��ج ب��س��ي��ف ق��ت��ل��ت
غ��ن��اه��ا ف��ي��ِه ال��ح��ب ط��ي��ور أب��دت وق��د روًض��ا ب��خ��ده��ا ال��ج��م��ال غ��رَس
ج��ن��اه��ا دوَن ال��ل��ح��ظ س��ي��وف ح��ال��ت وردًة ي��ح��ن��ي راَم ال��م��ت��ي��م وإذا
ف��اه��ا ل��ث��م��ي ع��ن��د ف��ؤادي ي��خ��ف��ق ل��م ال��ن��ج��ل ال��ع��ي��ون ت��ل��ك ُظ��ب��ا ل��وال
ري��اه��ا ف��ع��ارُه غ��ار وال��ورد ف��ح��س��دت��ُه خ��دوده��ا ال��ل��ث��ام ل��ث��م
ل��ظ��اه��ا ي��ص��ب��ُه ن��اٍر م��ن ي��دُن م��ن خ��ده��ا ص��ف��ي��ح��ة ع��ل��ى ال��ج��م��ال ك��ت��َب
أدم��اه��ا ال��ص��ب��ا م��رَّ إذا ح��ت��ى ال��ح��ي��ا ن��ار وج��ن��ات��ه��ا ل��ط��ف��ت ق��د
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ح��اله��ا ال��ظ��ب��اءِ أج��ي��اد ل��ف��ت��ات ال��ه��وى ي��ن��ف��ع��ل ال��ج��ي��د ذا ف��ع��ن ل��ف��ت��ت
وق��واه��ا ت��ج��ل��دي وض��ع��ف ق��س��ًم��ا وع��زه��ا ب��ال��غ��رام ذل��ي ف��وح��قِّ
س��واه��ا ي��ح��ب ال وق��ل��ب��ي ك��ف��ن��ي ف��ي أدرج��ت ول��و ع��ن��ه��ا أن��ث��ن��ي ال
م��ن��اه��ا ف��ه��و ال��وض��اح وج��ه��ه��ا م��ن ن��ظ��رٌة ل��ع��ي��ن��َي ف��ه��ل ال��رق��ي��ُب غ��ف��ل
ل��م��اه��ا ب��راح روح��ي ف��اس��ت��ب��ش��رت ض��ن��ي��ن��ٌة وه��ي ال��ه��ج��ر ع��ق��ي��َب زارت
ج��ف��اه��ا ت��ذم وب��دت ال��ن��وى ف��ع��ل ال��ذي ل��ت��رى ي��ًدا ص��دري ع��ل��ى وض��ع��ت
ه��واه��ا ك��ه��رب��اءَ ي��وص��ل ج��س��ًم��ا غ��دت ي��ده��ا أم ف��األش��واق ف��رج��ف��ُت
ي��ت��ب��اه��ى ال��ه��وى ج��ي��د ف��ب��ي س��ل��ًك��ا ل��م��دم��ع��ي ف��ك��ان ج��س��دي أن��ح��ل��ت ق��د
س��ن��اه��ا ال��ظ��الم ف��ي ش��م��ٌس ي��ع��ل��وُه ي��ن��ث��ن��ي ك��ث��ي��ٍب ف��ي ب��اٍن غ��ص��ن ب��َي
ح��ي��اه��ا وذاَك م��ح��ي��اه��ا ه��ذا ب��دا ش��ف��ٍق م��ن ال��ص��ب��َح رأي��ُت إن��ي
خ��داه��ا وذا ث��ن��اي��اه��ا ه��ذي ج��واه��ٍر ف��وق الح ورًدا وق��ط��ف��ت
ع��ي��ن��اه��ا وذا رش��اق��ت��ه��ا ه��ذا وب��أس��م��ٍر ب��أب��ي��ٍض ق��ت��ل��ُت ل��ك��ن
ش��ف��اه��ا ال��ش��ف��اة ه��ات��ي��ك وب��ل��ث��م ع��ي��ن��ه��ا ج��راًح��ا ك��ب��دي أث��خ��ن��ت ق��د
ل��ظ��اه��ا ال��ح��ك��ي��م اب��ن ي��ب��ي��د ح��ربً��ا ال��ح��ش��ا ع��ل��ى أث��رَن ق��د ع��ي��ونً��ا أف��دي
ج��اله��ا م��ن��ُه ال��ظَّ��رف رس��وم ت��خ��ذت أك��ب��ر ا ح��دٍّ ل��ل��ط��ف غ��دا ق��د م��ن
ت��ن��اه��ى ب��ال��ذك��اءِ ع��ق��ًال وح��ب��اُه ن��ب��اه��ٍة ث��وَب ال��ل��ه ك��س��اُه ف��ط��ٌن
ي��ص��غ��اه��ا أن ق��ب��ل ال��غ��وام��َض ي��دري أن ف��ي��ك��اد ذًك��ا ات��ق��دت أف��ك��ارُه
ط��اله��ا ال��م��ش��ك��الت إل��ي��ِه م��دت ال��ه��وى غ��م��د م��ن ال��رأي س��ي��َف س��لَّ إن
ن��راه��ا ال��ب��ح��ور ف��ي ال��آلل��ئَ إن أل��ف��اظ��ُه ل��ؤل��َؤا ت��ُك إن ب��دَع ال
أش��ف��اه��ا م��ا ل��ألم��راض وال��ط��بُّ ح��دي��ث��ُه ال��دواءِ ع��ن ال��م��ري��َض ي��غ��ن��ي
ب��رداه��ا ف��ازده��ْت ن��س��ي��ٍج أب��ه��ى ش��رح��ِه م��ن ارت��دت ال��ط��بِّ وع��رائ��س
ج��ن��اه��ا ي��س��وم ال م��ن ع��ل��ى ي��س��م��و ال��ذي ف��ه��و ب��ال��ن��ه��ى ال��ق��ن��اع��ة ي��ج��ن��ي
ع��ن��اه��ا ال��ن��ف��وس وأط��م��اع وغ��نً��ى، راح��ًة ي��ك��س��ب اإلن��س��ان ي��ق��ن��ع إن
أس��م��اه��ا م��ن األف��ع��اَل م��ي��ز م��ا أق��ران��ِه م��ن ب��ال��غ��ي��ر ق��اس��ُه م��ن
ه��ا إالَّ ال��ه��دى ي��ص��ط��ح��ب ش��يءَ ال إذ ال��ت��م��ي��ي��ز ق��وة إال ال��ع��ق��ل م��ا
ي��ل��ق��اه��ا ال أي��ق��ن��ت ب��خ��ص��ال��ِه ق��دوًة ت��م��ن��ى ح��س��ًدا ام��رٌؤ وإذا
م��ن��اه��ا ال��م��ن��ون إل��ى ت��ب��ل��غ��نَّ ال ال��م��ن��ى ك��ل اب��ت��غ��ت إذا ال��ن��ف��وس إنَّ
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أرض��اه��ا ال ف��األرض م��ن��زل��ي ش��ل ه��ر ج��ع��ل��ت أص��ب��ت أرج��و ك��ل��م��ا ل��و
وح��ي��اه��ا ع��رض��ه��ا ال��ع��ف��ي��ف��ة ص��ون ع��ه��ودُه ي��ص��ون خ��لٍّ م��ن أف��دي��ِه
م��س��راه��ا س��رت وق��د ب��ال��ش��م��ول ت��ك ل��م وه��ي ب��ع��ق��ل��ي ش��م��ائ��ل��ُه أخ��ذت
غ��اله��ا م��ه��ج��ت��ي ح��ب��ك غ��ال م��ذ ال��ذي أن��ا ال��ح��ب��ي��ب ال��خ��لُّ أي��ه��ا ي��ا
أُك��س��اه��ا ح��ل��ٍة أب��ه��ى وال��ودُّ دي��دنً��ا ل��َي ودادك��م ات��خ��ذت إن��ي
ل��ت��اه��ا ذاك ول��وال ال��وف��اءِ ق��ط��ب إل��ى ق��ل��ب��ي أخ��الق��ك��م ق��وى ج��ذب��ت
أج��زاه��ا ال��ف��ض��ا الب��ت��ل��ع ب��األف��ق ال��ت��ي ال��ك��رر ف��ي ال��ج��ذب وج��ود وال

وقال:

ري��ق��ت��ِه راح وب��روح��ي ال��ل��ق��ا ي��وم وج��ن��ت��ِه ن��ار ع��ي��ون��ي ب��ن��ور أف��دي
ب��ط��ل��ع��ت��ِه؟ ت��ح��ظ��ى أن ل��ع��ي��ن��َي ف��ه��ل ك��ب��دي ف��ي وه��و ع��ن��ي ت��ح��ج��ب ب��دٌر
ن��ش��أَت��ِه م��ن��ذ وأس��ي��ٌر ل��ُه ع��ب��ٌد ف��أن��ا ح��ب��ُه إال ال��ق��ل��ب ج��اور م��ا
م��ح��ب��ت��ِه ف��ي ه��ج��ان��ي ع��ذوًال رع��ى وال س��واُه أع��ش��ْق إن ال��ل��ه ص��ان��ن��ي ال
ل��غ��رت��ِه إج��الًال ال��ص��ب��َح وأع��ش��ق ل��ط��رت��ِه إك��راًم��ا ال��ل��ي��ل إل��ى أص��ب��و
ب��ع��ط��ف��ت��ِه ي��ش��ق��ي ب��ن��ف��رت��ِه ي��ض��ن��ي ب��ري��ق��ت��ِه ي��ح��ي��ي ب��م��ق��ل��ت��ِه ي��دم��ي
ت��ح��ي��ت��ِه ف��ي ف��ؤادي ف��أح��ي��ا ح��يَّ��ا ط��رب��ي! وا ال��ه��ج��ر ذاك ب��ع��د زارن��ي م��ذ
ب��رق��ت��ِه ع��ت��ب��ي وزه��ا خ��دودِه ع��ل��ى ال��ح��ي��اء ورد ف��ب��دا ع��ات��ب��ت��ُه
ن��ق��ط��ت��ِه ح��ول م��ح��ي��ًط��ا ال��ع��ذار خ��طُّ ب��ِه م��رَّ ل��ل��ح��س��ن م��رك��ٌز ف��خ��ذُه
ل��ح��رم��ت��ِه ص��ونً��ا ب��اس��م��ِه أف��ه ول��م ع��وٍض م��ن ع��ن��ه ل��ي وم��ا ح��ب��ي��ب��ي ه��ذا

وقال:

ع��ق��ل��ِه رش��د ع��ن غ��اب واٍش ال��ب��در ح��ك��ى ال��ذي ال��ب��ه��ج وج��ه��ك س��ف��اًه��ا أع��اب
ف��ع��ل��ِه س��وءَ ب��ه��ا ال��واش��ي ن��ظ��ر وق��د ص��ف��ي��ٌة ال��ج��م��ال م��رآة ف��وج��ه��ِك

وقال:

ج��داُه م��ن ب��ش��يء ل��ي��رف��دن��ي ك��غ��ي��ري ف��تً��ى أم��دح��نَّ ال أن��ا
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ي��داُه ك��س��ب��ت م��ا غ��ي��ر ب��ض��ي��ٍق م��ع��ي��ٍن خ��لٍّ م��ن ل��ل��م��رءِ ف��م��ا

وقال:

م��ق��اص��دْه ت��خ��ف��ض ال��ذات رف��ع ي��ن��ُح وم��ن راص��دْه وال��ذلَّ ، ال��ع��زَّ ي��ن��وي ب��ات ف��تً��ى
رائ��دْه ه��و م��ا ك��لَّ وي��ل��ق��ى ي��ن��اُل أن��ُه ظ��ن م��ن ال��ج��ه��ال أج��ه��ل وم��ن
س��اع��ده ط��اَل ال��ع��ال ي��رج��و م��ن ك��ل وال ال��ع��ال ط��ل��ب إل��ى ط��ب��ًع��ا ال��ف��ت��ى ي��م��ي��ل
ق��ائ��ُده ال��ل��ه ال��ذي ال��ده��ر ف��ق��ي��ده��ا ل��ل��ف��ت��ى اإلرادة ال��ل��ه أط��ل��ق ل��ق��د
م��وارده ال��م��ص��اب ص��اب س��ق��ت ق��د ف��ك��م م��ورًدا ط��اب إذا ده��ر م��ن ال��ح��ذر خ��ذ
م��ك��ائ��ده األن��ام ت��ط��غ��ي ب��رح��ت ف��م��ا غ��ٍد ف��ي وال��م��وت ال��ي��وم ال��ه��ن��اءَ ي��ري��ك
م��وائ��دْه ت��ح��وي ال��غ��م ط��ع��ام ب��ن��وُه ك��ل��ه��م وال��ن��اس ال��ده��ر ذا ظ��ال��ٌم أٌب
ق��اص��ده؟ ال��ش��ر أم آت��ي��ِه أَأَل��خ��ي��ر ح��ي��ات��ِه ط��وَل اإلن��س��ان ي��ع��رف وال
ي��س��اع��ده ال ب��م��ن ي��رض��ى ي��س��اع��دُه ال��ذي ب��م��ح��ن��ت��ِه ي��رَض ل��م ال��م��رءُ إذا
ع��ائ��ده! وي��دن��ف ي��ش��ف��ى دن��ٍف وك��م ل��ع��ب��دِه ع��ب��ًدا ص��ار ق��د س��ي��ًدا وك��م
راغ��ده دام ت��رى ع��ي��ٌش وه��ل ي��دوم ع��ي��ش��ِه راغ��د ظ��نَّ ب��غ��م��ر ب��ل��ي��ت
ت��ط��ارده وال��ري��اح ب��ج��وٍّ س��ح��اٌب ك��أن��ه��ا ال��زم��ان ف��ي ح��اٍل ك��ل أال
ي��ش��اه��ده ال ع��ي��ب��ُه ل��ك��ن ال��ج��ه��ل إل��ى ان��ت��م��ى م��ن ع��ي��بً��ا ال��ش��ه��م ف��ض��ل ي��ش��اه��د
ع��اب��ده؟ أن��ت ال��ذي ه��ذا م��ا ال��ل��ه، ل��ك ع��اب��ًدا وال��ب��خ��ل ل��ل��ج��ه��ل غ��دا م��ن ف��ي��ا
ن��ؤاخ��ذه ال ن��ف��س��ُه ي��دري ل��ي��س وم��ن ف��اع��ت��ذر ال��ج��ه��ل ب��ك ت��دري ال ك��ن��ت إذا
ش��واه��ُده اآلن��ام ب��ي��ن ال��ف��ت��ى ف��ع��ال ش��واه��ًدا ع��ل��ي��ك ج��اءَت ق��د ف��ع��ال��ك
ف��اق��ده ش��ك ال األص��ل ي��راع��ي ال وم��ن أص��ل��ُه ب��ان ف��ع��ل��ِه م��ن ام��رٍئ وك��ل

لُه: صديق باسم متخلًصا وقال

وازوراره��ا غ��م��زه��ا ع��ق��ل��ي وش��رد ون��ف��اره��ا أن��س��ه��ا ع��ن��ي ال��رش��َد ن��ف��ى
اح��وراره��ا ال��ق��ل��وب ي��س��ب��ي م��ق��ل��ٌة ل��ه��ا ص��ب��اح��ًة ك��ال��ص��ب��اح وج��ٍه م��ل��ي��ح��ة
ن��اره��ا أف��ن��ت��ُه وال��ق��ل��ب ب��وج��ن��ت��ه��ا ج��ن��ًة ل��َي أرى أن��ي ع��ج��ب��ي وم��ن
ق��راُره��ا ال��ث��غ��ور ض��م��ن ال��ه��وى آلل��ي ح��ب��ه��ا ب��ح��ر ف��ي ال��ث��غ��ر ب��در أه��ي��م
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اس��ف��راره��ا ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در ع��ل��ى وت��اَه ال��ت��ف��ات��ه��ا ال��غ��ري��ر ال��ظ��ب��ي ع��ل��ى ت��ج��ن��ى
م��داره��ا ب��ق��ل��ب��ي ش��م��ًس��ا ب��دت غ��زاًال، ت��ل��ف��ت��ت ق��ض��ي��بً��ا، م��اس��ت ج��ؤزًرا، رن��ت
اف��ت��راره��ا وي��ب��دو ت��س��ت��ح��ي��ي وه��ي أت��ت ال��ج��ف��ا ذل��ك ع��ن ال��ش��وُق ث��ن��اه��ا ول��م��ا
س��واره��ا م��ن��ه��ا ال��زن��د ت��ل��ك ي��ع��ان��ق ك��م��ا ش��غ��ًف��ا ال��ل��ق��ا ع��ن��د ف��ع��ان��ق��ت��ه��ا
داره��ا وال��ش��ه��ب «ال��ج��وزاءَ» ت��ب��وَّأَِت ف��ق��د اب��ت��ع��د ال��دن��و م��ن��ه��ا راج��يً��ا أي��ا
ش��راره��ا ويُ��ط��ف��ا ت��ح��ي��ا م��ه��ج��ت��ي ب��ه��ا ب��ن��ظ��رٍة ح��ظ��ي��ت إن م��ن��ه��ا ب��روح��َي
ف��خ��اره��ا ت��س��ام��ى ق��د ون��ف��س��ي ع��زي��ٌز وإن��ن��ي ال��ج��م��ال ل��ذي��اك ذل��ل��ت
اض��ط��راره��ا ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ن��ي ال��ف��ت��ى ون��ف��س ب��ال��ه��وى ال��ذلِّ إل��ى اض��ط��رْت ول��ك��ن��ه��ا
ان��ت��ص��اره��ا ج��اءَ ال��ل��ه ب��ف��ت��ح ول��ك��ن م��ه��ج��ت��ي وال��وج��د ال��ح��ب ج��ي��ش ي��ح��ارب

حلب: يف مارون» هللا «نعمة دار بناءَ مؤرًخا وقال

ب��ن��اه��ا ب��دا ح��ي��ث ال��ب��ش��ُر وض��اءَ ف��ي��ه��ا األن��ِس ن��وُر الَح دي��اٌر
س��واه��ا ع��م��ا س��م��ت ق��د ب��داٍر ف��ان��ع��م ال��ل��ه ي��م��ي��ن أش��ادت��ه��ا
ان��ت��ه��اه��ا ال��ل��ه ب��ن��ع��م��ة وك��ان خ��ف��يٌّ ب��ت��اري��ٍخ ل��ط��ٌف ب��ه��ا

١٨٥٨ سنة

وقال:

ق��لَّ��ْه أرزاق��ِه ج��م��ع ف��ي وي��ع��د ب��ِه ض��م��ي��رُه ي��ق��ل��ق ال��ن��ح��ِو ع��ل��َم ي��ه��َو وم��ن
ع��لَّ��ْه ق��ل��ب��ِه ف��ي م��ن��ُه وي��ب��ق��ى ي��م��وت ع��م��رُه ي��ص��رف ب��ال��ص��رف م��ن ك��ذل��ك

الوحشة ندبة

أم��ره��ا ت��ع��اظ��َم ق��د ط��ل��وًال ون��ب��ِك ب��دره��ا غ��اَب ال��ت��ي ال��داَر ن��ن��دِب ق��ف��ا
ق��ط��ره��ا ي��ن��زل ل��ي��س س��ح��ٍب ن��ف��ُع ف��م��ا ال��ح��م��ى ش��م��ت��م��ا إذ ب��ال��دم��ع ت��ب��خ��ال وال
ق��ف��ره��ا ل��ل��ك��واك��ب ي��ش��ك��و ال��ش��وق م��ن ف��ان��ث��ن��ى ال��ح��ب��ائ��ب ع��ن��ه��ا ن��أَت رب��وٌع
ي��س��ره��ا ال��ح��ب��ي��ب ق��رب س��وى ول��ي��س واألس��ى ب��ال��ك��آب��ة ال��ل��ي��ال��ي رم��ت��ه��ا
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ق��دره��ا ي��ب��ل��غ ال��ج��وزاءِ إل��ى وك��ان م��ذل��ٍة ث��وَب ب��ال��ب��ي��ن ل��ب��س��ت وق��د
دره��ا ت��ن��اث��ر ق��د وع��ي��ون��ي ل��ًظ��ى، ف��ي وال��ف��ؤاد أك��ن��اف��ه��ا ع��ل��ى وق��ف��ت
ص��ب��ره��ا ي��رح��ل راح ون��ف��س��ي ك��روٌب، ب��م��ه��ج��ت��ي ف��ح��ل��ت أه��وى م��ن ت��ذك��رُت
ص��دره��ا ال��رواح��ل إخ��ف��اَف ي��ع��ان��ق وط��ال��م��ا ال��ظ��اع��ن��ون ع��ل��ي��ه��ا ي��م��رُّ
م��ق��ره��ا ب��ال��ظ��الم وع��ي��ن��ي ب��ك��ي��ُت أف��ق��ُه ال��ب��دُر ف��ارَق ق��د م��ن��زل ع��ل��ى
ب��دره��ا غ��اَب م��ذ ال��ل��ي��ل غ��ش��اه��ا ن��ج��وم س��وى وح��ش��ٍة ف��ي ال��ب��اق��ون أه��ل��ُه وم��ا
ف��ج��ره��ا! ي��ن��اج��ي��ِه ح��ت��ى ال��ح��م��ى ه��الَل م��ن��اج��يً��ا أظ��لُّ ف��ي��ه��ا ل��ي��ل��ٍة ف��ك��م
وغ��دره��ا ال��ج��اف��ي��ات ال��ل��ي��ال��ي وب��ئ��س وع��ه��ده��ا ال��واف��ي��ات ال��ل��ي��ال��ي ف��ن��ع��م
ش��ره��ا ت��زاح��م وأي��اًم��ا أح��بُّ م��ن وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ح��اَل ده��ًرا ال��ل��ه ل��ح��ا
ي��ض��ره��ا م��اذا ال��ط��رف ت��غ��ضُّ وع��ن��ي ال��ص��ف��ا ع��ل��ى ت��ب��ق��ى األي��ام ك��ان��ت ف��ل��و
ج��م��ره��ا ال��ج��وان��ح ت��ل��ك م��ن ف��ي��خ��م��د وب��ردِه ت��أت��ي ال��ع��وِد ل��س��الم ع��س��ى
ع��م��ره��ا ط��ال ف��ال ي��الق��ي��ه��ا وك��لٌّ ال��ن��وى ط��ارق��ة ال��م��رءِ ع��م��ر ��ُر ت��ق��صِّ
ع��ذره��ا وه��و ال��ردى ف��ع��ل ف��ع��ادات��ه��ا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ي��وًم��ا األي��ام ج��ن��ِت إذا
ق��ط��ره��ا ال��ت��ق��ل��ب ال��ده��ر ودائ��رة وال��ه��ن��ا ب��ال��ض��ي��م ال��ده��ر ع��ل��ي��ن��ا ي��دوُر
ف��ك��ره��ا ي��خ��ط��ئ ال��ن��ف��َس وإن ي��ض��ل، م��س��ع��ٌف ال��خ��ط��ب ف��ي ال��ع��ق��ل أن ظ��ن وم��ن
ت��ج��ره��ا؟ ال��زك��ي ب��ال��ع��ق��ل أن��ت ف��ه��ل وال��ع��ال ال��س��ع��ادة ع��ن��ك رف��ع��ت إذا

الوداع حرسة

ح��ب��ي��ب��ه��ا ع��ن��ه��ا ب��ان ن��ف��ٍس وي��َح ف��ي��ا دب��ي��ب��ه��ا دبَّ ال��ب��ي��ن م��ط��يُّ ب��ق��ل��ب��ي
خ��ط��وب��ه��ا إال األج��ن��اد وم��ا زف��ي��ري ف��ال��ل��ظ��ى ص��ب��رَي، األي��اُم وح��ارب��ِت
ص��ب��ي��ب��ه��ا ي��ص��بُّ أج��ف��ان��ي وغ��ادر وال��ض��ن��ا ال��ض��ي��م ح��ل��ة ك��س��ان��ي ب��ع��اٌد
رب��ي��ب��ه��ا س��ار ح��ي��ن راح��ت وروح��َي ح��ش��اش��ت��ي م��ت��َن األت��راُح ت��ب��وأَِت
ه��ب��وب��ه��ا ال��غ��راِم غ��ص��ن ي��ا ي��ه��زك وك��م ف��ك��م ص��ب��ًح��ا ال��ح��ي ن��س��ي��ُم ت��ه��بُّ
ص��ح��ي��ب��ه��ا وال��ف��ؤاد ف��ت��ولَّ��ت ب��ه��ا ع��ن��ان��ُه ال��ف��راُق أل��وى ق��د ون��ه��داءَ
ن��ح��ي��ب��ه��ا م��ن��ي ال��ق��ل��ب ف��أذاب ب��ك��ت ال��س��رى ع��ل��ى ي��ن��ادي ال��ح��ادي ب��دا ول��م��ا
ل��ه��ي��ب��ه��ا ي��ط��ف��ى وال��ل��ه ال ال��ده��ر، إل��ى ح��س��رًة أودع��ت��ن��ي إذ ف��ودع��ت��ه��ا
وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ه��ي ع��ج��ٌب وال ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ح��ي��اة ط��ي��ب ف��ن��أى ن��أْت
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ن��ق��ي��ب��ه��ا ال��ن��ه��ار ف��س��ل��ط��ان ن��ق��اٌب وال��ب��ه��ا ال��ح��س��ن ذل��ك م��ن ل��ه��ا ف��ت��اٌة
ت��س��ت��ط��ي��ب��ه��ا! ك��م ال��م��ف��ت��ون أي��ه��ا ف��ي��ا ح��رك��ات��ه��ا م��ن ال��ل��ط��ف ن��ف��ح��ات ن��م��ت

البعد بلوى

ي��ح��ي��ي��ِه ال��ث��غ��ر ف��رش��ف ت��ق��ت��ل��وُه أو ي��دن��ي��ِه ال��ح��بَّ ف��إن ت��ب��ع��دوُه إن
ي��ش��ف��ي��ِه ش��يءَ ال ال��ه��وى ف��راش ع��ل��ى م��ن��ط��رًح��ا ال��س��ود ال��ع��ي��ون غ��ادرت��ُه م��ن
أغ��ان��ي��ِه م��ن ف��ن��ونً��ا ال��ح��م��ام أب��دى وم��ا ال��ن��س��ي��م ه��بَّ م��ا إل��ي��ك��م ي��ص��ب��و
ي��ك��ف��ي��ِه ال��ذك��ر إن ال��ع��ه��د ذك��رت��ُم ك��رًم��ا ل��و ب��ال��ل��ه ض��رك��م ك��ان م��ا
ت��ف��ن��ي��ِه ال��ن��ار وق��ل��ب��ي اح��ت��ي��ال��ي ف��م��ا ج��ل��ًدا ح��ب��ك��م ل��ي ي��دَْع ل��م س��ادت��ي ي��ا
ي��ط��ف��ي��ِه ش��يءَ ال ق��رب��ك��م س��وى ج��م��ٍر ع��ل��ى ال��ف��ؤاد أب��ق��ى أن��ُه ال��ن��وى ك��ف��ى
ف��ي��ِه ال��ب��ال ك��ل ال��ذي ال��ب��ع��اد ه��ذا ف��ي ع��م��رَي ض��اَع ق��د أس��ف��ي! ووا آه��ا
أط��وي��ِه ب��تُّ ق��د خ��ن��دٍس ك��م ي��ش��ه��دَن ل��ه��ف��ي ح��رق��ت��ي دم��وع��ي أن��ي��ن��ي وج��دي
ت��روي��ِه ال��روِض ن��س��ي��م س��أل��ت��م ف��إن ي��م��ن��ع��ن��ي ال��ق��ل��ب وخ��ف��ُق ال��ع��ت��اَب أرج��و
ال��ت��ي��ِه ذوي ي��ا ه��واك��م ف��ي أص��اب��ن��ي ت��ل��ٌف ل��وع��ٌة س��ه��اٌد ه��ي��اٌم ش��وٌق
م��ج��اري��ِه زادت ق��د ودم��ع��َي وج��دي وب��دا ال��ن��ه��ى غ��اب وق��د اص��ط��ب��اري ق��ل
أرج��ي��ِه؟ ع��ط��ٌف وه��ل ؟ ع��ل��يَّ م��ن��ك��م وم��ك��رم��ٌة وإس��ع��اٌف ح��ن��وٌّ ف��ه��ل
ت��دم��ي��ِه؟ ال��س��ح��ر ب��س��ي��وف ع��ي��ون��ك��م َف��ِل��ْم ف��ط��اع ي��ه��وى أن ال��ق��ل��َب أس��رت��ُم
ت��وال��ي��ِه ت��ح��ل��و ب��ال��ه��وى ل��ي وال��م��وت ط��رب��ي! ف��وا م��وت��ي ي��رض��ي��ُك��م ك��ان إن
ي��ق��اس��ي��ِه! ق��ل��ب��ي غ��دا ع��ذابً��ا أح��ل��ى وم��ا ال��غ��رام ه��ذا ف��ي ال��ذل أع��ذب م��ا
ي��ق��وي��ِه وص��ًال م��ل��ت��م��ًس��ا ج��اءَ إن ض��ع��ي��ف��ك��ُم ع��ن ص��دوًدا ت��م��ي��ل��وا ف��ال
ف��ي��ِه ف��نً��ا ال ك��ن��ٌز ال��ق��ن��اع��ة إن وس��ٌن ال ح��ي��ث م��ن��ك��م ب��ال��ط��ي��ف ق��ن��ع��ُت
ف��ي��ِه ف��ي ي��رَض ل��م ذك��رك��م س��وى ص��بٌّ ف��أن��ا ب��ال��ه��وى س��واَي رض��ي��ت��م إذا

وقال:

ت��ي��ه��ي ب��دي��ع��َة ي��ا ال��ق��ل��ِب ف��ع��ل��ى ال��ن��ب��ي��ِه ف��ك��ر ال��ج��م��اِل ذا ف��ي ح��ار
ت��خ��ف��ي��ِه ال ِق ال��خ��الَّ ف��ج��وُد ه��ي، ال��ب��ا وج��ه��ك ع��ن ال��خ��م��اَر وأزي��ح��ي
ش��ب��ي��ِه م��ن ال��ورى ف��ي ال��ي��وم ل��ُه ل��ي��س ال��ذي ال��م��ح��ي��ا ه��ذا س��ب��ان��ي ق��د
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ت��ق��ت��ل��ي��ِه ال ال��ع��ي��ون وب��غ��ي��ر ف��ؤادي ق��ت��َل أردِت إن غ��ازل��ي
ت��ت��ل��ف��ي��ِه أن ع��ل��ي��ك وح��راٌم ق��ل��ب��ي أت��ل��ف��ت ال��ب��اِن ف��ي م��ه��اًة ي��ا
ت��خ��ف��ي��ِه وت��ارًة ل��ع��ي��ان��ي ال��م��ح��ي��ا ن��وَر ت��ظ��ه��ري��َن ت��ارًة
أش��ت��ه��ي��ِه! ك��م ال��ح��ب��ي��ب، ودالل دالًال إال ال��ن��ف��ار ذاك ل��ي��س
ي��ح��ي��ي��ِه وال��ل��ق��ا ال��ب��ي��ن ي��ق��ت��ل��ُه م��غ��رٍم ع��ن ت��ب��ع��دي��ن وك��م ك��م
ف��ان��ج��دي��ِه ب��ع��ط��ف��ٍة ف��ان��ج��دي��ِه ي��ق��ض��ي م��ض��ن��اك اإلع��راض ذا ف��ي ك��اد
ت��ث��ن��ي��ِه إن ال��س��م��ه��ريَّ ي��ف��ض��ح وق��دٌّ ال��ع��ق��وَل ي��س��ب��ي ط��رٌف ل��ِك
اس��ع��ف��ي��ِه ف��ب��ال��رض��اِب ب��ل��ظ��اُه، ف��ؤادي ي��ذي��َب أن ال��ح��بُّ أوش��َك
ي��ش��ف��ي��ِه وال ج��وى م��ن��ي ال��ق��ل��َب ي��زي��د م��ن��ك ال��رض��اِب وارت��ش��اُف
ي��روي��ِه وال ال��ظ��م��ا ك��ث��ي��ر ال��ص��ي��ف ف��ي ال��روض ي��ج��ع��ل ال��ص��ب��ح ف��ن��دى
أن��ش��دي��ِه ق��ل��ب��ي ه��ن��اك س��ل��م��ى ب��ع م��ر إل��ى ص��ب��ًح��ا س��رِت إن ن��س��ي��ًم��ا ي��ا
وت��ي��ِه ال��م��ح��بِّ ع��ن ن��ف��اٍر ذو رب��ي��ٌب غ��زاٌل ال��ح��م��ى ب��ذاك ل��ي
ع��اش��ق��ي��ِه ع��ل��ى ظ��ل��ًم��ا ي��ت��ج��ن��ى دالٍل ذي أغ��ي��ٍد م��ن أف��ت��دي��ِه
ت��ج��ت��ن��ي��ِه؟ أن ل��ل��ع��ي��ون ف��ه��ل ـ��ه خ��دي��ـ روِض ف��ي ال��ج��م��اِل ورد الَح
ي��ن��ت��ض��ي��ِه إذ ال��س��ي��اف ب��س��ي��ف ـ��ك��ن ل��ـ ح��اج��ب��ُه ب��ال��ق��وس أق��اي��س ل��م
ي��س��ب��ي��ِه! ك��م ال��م��ح��ب ف��ف��ؤاد ت��ج��لَّ��ى ح��ي��ث ب��األن��وار ي��ن��ج��ل��ي
س��ف��ي��ِه م��الَم أس��م��ع ل��م ف��أن��ا ج��ه��ًال غ��رام��َي ت��ل��ْم ال ع��اذل��ي
ي��ده��ي��ِه ك��م وه��و ال��ح��س��ن إل��ى ـ��ل ال��م��ي��ـ ط��ب��ع��ِه م��ن اإلن��س��ان ق��ل��ب إن
ج��زئ��ي��ِه؟ ع��ل��ى ي��ص��دق ل��م ف��ه��ل ـ��م ال��ح��ك��ـ ص��دق ي��ك��ن إن ال��ك��ل وع��ل��ى
وال��ف��ق��ي��ِه ال��غ��ب��ي ب��ي��ن ف��رٌق ي��ُك ل��م ت��س��ت��وي ل��و اآلن��ام وع��ق��ول
ف��ي��ِه وال��ل��ي��ل ال��ن��ه��ار ل��ت��س��اوى م��س��ت��ق��ي��ًم��ا غ��دا ل��و األرض م��ح��وُر
ي��ب��ت��غ��ي��ِه ال وال��غ��ي��ر ب��ج��دٍّ ـ��ِم ال��ع��ل��ـ ط��ل��َب ي��ب��ت��غ��ي ق��ام ف��تً��ى ك��م
ت��ن��ب��ي��ِه م��ن ال��ن��س��ي��اُن وي��ب��دو ـ��ٍم ع��ل��ـ ع��ن ال��ج��ه��ال��ة ت��ص��دُر رب��م��ا
ن��دري��ِه وج��ه��ِه م��ن ف��ك��لٌّ ح��ت، ال وج��وه��ه��م م��ن ال��ن��اس ش��ي��ُم
أص��ط��ف��ي��ِه ال وال��ل��ه ق��ص��ي��ٍر ق��دٍّ ذو ال��وج��ه، أس��م��ر ال��ط��رِف، ج��ائ��ل
تُ��ص��ف��ي��ِه! ص��اح��ٌب خ��ان ف��ك��م َس؛ ال��ن��ا ت��ص��ح��َب أن ق��ب��ل ال��ح��ذَر ص��اح��ِب
خ��اف��ي��ِه ف��ي ص��ف��اءَ ال ص��اح��بً��ا ي��ص��اف��ي أن ال��ف��ت��ى ع��ل��ى وم��ص��اٌب
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ي��ل��وي��ِه ف��ن��ك��ث��ُه ودٍّ ع��ه��د ي��ب��دي ح��ي��ث ام��رٌؤ ي��غ��رَّنَّ��َك ال
ي��ه��دي��ِه وال ال��س��اري ي��ض��لُّ ق��د ب��ع��ًدا ال��ل��ي��ل ف��ي األن��وار واق��ت��ب��اس
وذوي��ِه اخ��ت��ب��رت��ُه وده��ري َل وال��دا ال��ك��اَف ع��م��رَي ال��ي��وم ح��وى ق��د
وأب��ي��ِه أم��ِه غ��ي��ر ع��ض��ٍد م��ن ل��ل��ف��ت��ى م��ق��ل��ت��ي ق��ط رأَت م��ا
ف��ي��ِه خ��ي��ر ال رأي��ت ع��ق��ل��ي م��رآة ف��ي ال��ده��ر ص��ورَة ت��أم��ل��ت م��ذ
ي��دري��ِه م��ن ال��وج��ود ذاك أص��ل ل��ك��ن ت��ع��رف ال��م��وج��ودات ص��َوُر
ال��ن��ب��ي��ِه ع��ق��ل ف��ي��ِه ي��ح��ت��ار ـ��ك��ون ال��ـ ف��ي وج��دت ذرٍَّة م��ن ج��زءًا إنَّ
ي��ث��ن��ي��ِه ع��ش��ي��رُه ك��لٌّ دام م��ا ش��أن��ِه ع��ل��ى ال��ف��ت��ى ي��دوم ال
ت��ل��وي��ِه ق��ًوى وك��م م��س��ت��ق��ي��ًم��ا خ��طٍّ��ا ي��ح��رُك إذ ال��ج��س��م ي��ط��ل��ُب

اليازجي»: «ناصيف الشيخ املرحوم إىل بها بعث وقد وقال

ت��وع��ده��ا! ك��ذا أض��ح��ى ل��ي��ت ي��ا م��وع��ده��ا ف��ط��ال ن��ج��اٌز ه��الَّ
أرص��ده��ا ب��تُّ ب��األوج وال��ش��ه��ب وس��ن��ي ف��اخ��ت��ف��ى ال��ص��د ل��َي أب��دت
ي��ده��ا ت��ج��ْد ل��م وب��ال��ت��ح��ي��ات ح��اج��ب��ه��ا ب��االزورار ي��ج��ود
ي��ق��ل��ده��ا ج��ي��ده��ا ال��ل��ق��ا ي��وم آلل��ئ��ه��ا م��ق��ل��ت��ى ت��رى م��ت��ى
أن��ش��ده��ا ال��س��ي��وف ب��ي��ن ف��رح��ت ك��ب��دي ع��ي��ن��ه��ا ح��بِّ ف��ي أض��ع��ت
م��ورده��ا ح��ش��اَي ب��ي��ًض��ا ت��س��لُّ ك��م ب��ال��ت��غ��ازل ال��س��ود ع��ي��ون��ه��ا
ي��ع��ب��ده��ا ال��م��ح��ب ف��ؤاد ش��م��ٍس ف��ع��ن وال��ن��ق��اَب ال��س��ت��َر ت��رف��ع إن
م��ج��رده��ا ب��دا أو ل��ن��ا، الح��ت إن وج��ه��َك غ��ِط ال��ص��ب��ح، ك��وك��ب ي��ا
ت��ح��س��ده��ا ف��ال��غ��ص��ون ان��ث��ن��ت، أو ل��ف��ت��ت إن ال��ظ��ب��اءُ إل��ي��ه��ا ت��ص��ب��و
أس��وده��ا ي��س��ود ع��ي��ٍن خ��م��ر م��ن ث��م��ًال ت��ن��ث��ن��ي ال��ه��ي��ف أع��ط��اف��ه��ا
ي��ق��ع��ده��ا ف��ال��ج��م��ال س��ل��وان��ه��ا ال��ى ي��ل��وم م��ن ال��ن��ف��س ي��ن��ه��ِض إن
ي��م��دده��ا ال��ص��ب��ا وح��رُّ إال ط��ب��ًع��ا ص��ب��وت��ي ال��ع��ذل ي��ض��غ��ط ال
ي��ق��ي��ده��ا م��ن ردَّ وش��رط��ه��ا م��ط��ل��ق��ٌة ب��ال��غ��رام ق��ض��ي��ت��ي
ت��ج��ل��ده��ا وه��ى إذ ال��ق��وى ع��ن��ه��ا ف��ن��أَْت م��ه��ج��ت��ي ح��لَّ ال��ه��وى ج��ي��ش
ي��ف��س��ده��ا ال��ج��دال ف��ل��ي��س ص��ح��ت ق��د ب��ال��م��ح��ب��ِة أح��ادي��ث أروي
م��ع��ه��ده��ا ال��ل��ب��ي��ب ل��س��ان وف��ي ش��رٌف ل��ل��ف��ت��ى ال��ق��وِل وص��ح��ُة
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ي��َؤي��ده��ا م��ا األب��اط��ي��ل م��ن��ُه ط��ل��ب��ت ك��ل��ه��م ال��ن��اس ص��دق م��ن
ت��ج��رده��ا! ك��م ال��ن��ق��ل وك��ث��رة ص��دًق��ا ت��ك��ت��س��ي أق��اوي��ل م��ن ك��م
ي��ف��ق��ده��ا وب��ع��د ق��واُه ق��ل��ت م��ن��ع��ك��ًس��ا راَح ال��ن��وُر وك��ل��م��ا
ن��ف��ن��ده��ا ام��رءٍ ك��لِّ أق��وال ل��ن��ا ف��ح��قَّ ال��ورى ص��دق ق��لَّ ق��د
ي��ح��م��ده��ا وذاك ح��اًال، ي��ذمُّ ف��ذا ب��ال��ع��ق��ول ال��ن��اس ي��س��ت��وي ال
ي��ع��ض��ده��ا وال��زم��ان وط��ي��دٌة م��م��ل��ك��ٌة اآلن��ام ب��ي��ن ل��ل��ج��ه��ل
أج��وده��ا ف��ال��ق��ب��ي��ح أف��ع��ال��ُه خ��ب��ث��ت ك��م ال��خ��ئ��وُن ال��زم��ان ب��ئ��س
أرغ��ده��ا! ي��س��وءُ ل��ي��اٍل وك��م م��ح��نً��ا ل��ن��ا غ��دت ق��د م��ن��ٍح ك��م
ي��ع��ه��ده��ا ف��ه��و ال��ع��ق��ل أخ��و إال س��ط��وت��ُه ي��ح��ذرنَّ ال وال��ده��ر
م��روده��ا ال��ع��ي��ون ي��ض��ر وق��د ن��ك��ًدا! ع��ل��م��ُه ال��م��رءَ ي��ورث ك��م
ي��ش��ي��ده��ا؟ «ال��ي��ازج��ي» س��وى ف��تً��ى ف��ه��ل ال��ع��ل��وَم ي��ه��دم إن وال��ده��ر
ي��وج��ده��ا ال��م��ع��رف��ات ض��اع��ت إن وم��ن ال��ب��الد ف��ي ال��ص��ي��ت ال��ذائ��ع
ي��رش��ده��ا ظ��ل ب��ي��روت ش��ه��اُب األدب��ا ه��ام��ة ال��ده��ر ع��الم��ة
م��ج��ه��ده��ا ال��م��س��ي��ر ي��ه��دي داَم م��ا س��ف��ٍر ف��ي ال��م��ط��يُّ ت��ض��لُّ وال
ي��غ��م��ده��ا ال��ض��الل رق��اب وف��ي ه��ًدى س��ي��وَف ذه��ن��ِه م��ن ي��س��لُّ
ي��ع��دده��ا م��ن ف��اح��ت��ار ع��ل��ي��ِه ق��ص��رت ق��د ال��ع��ل��وم ك��ل ص��ف��ات
ي��ن��ش��ده��ا وال��زم��ان ��اده��ا ن��شَّ غ��ن��ي��ت ق��ص��ي��دًة ي��وًم��ا ق��ال إن
ي��ق��ص��ده��ا ح��ي��ُث األع��اري��ض م��ع خ��اض��ع��ة ال��ض��روُب إل��ي��ِه ت��أت��ي
ي��ج��ح��ده��ا؟! وم��ن وع��ج��ٌم ع��رٌب ب��ه��ا ي��ق��رُّ ت��ص��ن��ي��ف��ِه آي��ات
ت��س��رده��ا ال��ع��ل��وِم ج��م��ي��ع ق��ام��ت م��دائ��ح��ِه ع��ن ال��ن��اس ك��ل��ت إن
ح��س��ده��ا وال��ف��رق��دان وال��ش��ه��ب ث��اق��ب��ٌة ب��ال��ص��واِب آراُؤُه
ي��س��وده��ا وال��ع��دى ح��ب��رِه د ب��س��وا وج��ه��ُه ال��ع��ل��َم ي��ب��ي��ض
وي��رق��ده��ا ه��نً��ا ال��ل��ي��ال��ي ي��ق��ض��ي ف��تً��ى غ��ي��ر ال��ع��ل��وِم ع��دوُّ وم��ا
ي��ع��وده��ا ال ال��ع��ي��ن ال��ك��رى ط��ي��ب ف��ع��ل��ى وال��ع��ال ال��ف��ه��َم ي��ط��ل��ب م��ن
ي��م��ه��ده��ا ال��ه��دى س��ب��ل زال ال وم��ن ال��ش��ه��ي��ر ال��ج��ه��ب��ذ أي��ه��ا ي��ا
ي��ح��دده��ا ف��م��ن ح��ق��وًق��ا أص��ب ول��م ب��ال��م��دي��ح ال��ي��وَم ج��ئ��ت��ك ق��د
ي��ردده��ا ال��ذي ال��ل��س��ان ن��ع��م ل��ه��ا خ��ت��اَم ال ال��ش��ه��م وم��دح��ة
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رسالعشق

ت��دري��ِه ل��س��ت س��رٌّ ف��ل��ل��ص��ب��اب��ة ي��ش��ق��ي��ِه؟ ال��ع��ش��ق ك��ي��ف ال��ص��ب ت��س��أل ال
وال��ت��ي��ِه ال��دلِّ ب��ي��ن ال��ح��س��ن ع��ال��م ف��ي خ��ط��رت ق��د غ��ي��داء ال��ص��ب��ا ب��ع��ي��ن رأى
ي��رم��ي��ِه ب��ال��ه��ول ال��ه��وى رام��ي ج��اءَ إذ م��ض��ط��ربً��ا األوص��اب ل��ج��ج ف��ي ف��راَح
ت��ط��غ��ي��ِه األش��واق راح��ت ال��ه��دى رام ف��إذا ال��ع��ن��ا وادي ف��ي ال��ح��س��ُن أض��ل��ُه
ف��ي��ِه؟ ه��ائ��ًم��ا ف��ي��غ��دو ال��ج��م��ال ي��رى ف��تً��ى ال��ج��م��ال ح��بِّ ع��ن ي��رج��ع وك��ي��ف
ي��ج��ن��ي��ِه ال��ف��وت ق��ب��ل راَح ل��م��ن ي��ح��ل��و ث��م��ٌر ال��ص��ب��ا غ��ص��ن ع��ل��ى ال��غ��راَم إن
ت��ب��دي��ِه ح��ي��ن ف��ي��ح��ل��و ال��دالَل ت��ب��دي ب��غ��ان��ي��ٍة ال��ن��ع��م��ى ل��ك ف��ؤادي ف��ي��ا
ي��زري��ِه ال��خ��طَّ��ار ق��اب��ل إذا ق��دٌّ ل��ه��ا ال��غ��ري��ر ك��ال��ظ��ب��ي ت��خ��ط��ر ه��ي��ف��اءُ
ت��ش��ف��ي��ِه ل��ي��س وع��ه��دي ف��ؤادي ت��ش��ف��ي ع��س��ى ال��غ��ري��ب ذلُّ ل��ه��ا روح��ي أذل��ل��ت
ت��ج��ن��ي��ِه! م��ن ه��وٍل ك��ل س��وى ي��ص��ْب ول��م ل��ل��ح��ب��ي��ب م��ح��بٌّ ي��ذلُّ وك��م
ت��ج��ري��ِه األي��ام أل��س��ن أص��ب��ح��ت ق��د م��ث��ًال ال��ه��وى ف��ي غ��ادرت��ن��ي ال��ت��ي أف��دي
وال��ت��ي��ِه ب��اإلدالل ال��ص��ب ع��ل��ى ج��وري ل��ه��ا: وق��ال ح��س��ٍن م��ن ال��ل��ه ص��اغ��ه��ا ق��د
ي��ع��ن��ي��ِه م��ا ب��ق��ل��ب��ي وأل��ق��ى إال ن��ظ��ري وج��ه��ه��ا م��ن ن��ظ��رًة ج��ن��ى ف��م��ا
ي��ف��ن��ي��ِه ك��اد ل��ع��ش��ٍق ف��ؤادي رغ��ٍم ع��ل��ى ج��ذب��ن ق��د م��ن��ه��ا ال��ح��س��ن ج��واذُب
ت��ل��ق��ي��ِه األه��وال وف��ي ال��ع��ذاب، ح��م��ل إل��ى ال��م��ح��ب ت��دع��و ق��وى ول��ل��ج��م��ال
ت��ه��دي��ِه وال��وج��د ال��ه��وى ن��ح��و ل��ل��ق��ل��ب رس��ًال أح��داق��ه��ا م��ن ت��ب��ع��ُث ع��ج��ب��اءُ
ت��ن��ب��ي��ه��ي ال��ن��اَس وأع��ي��ا ف��أس��ك��رت��ن��ي ش��م��ائ��ل��ه��ا م��ن ش��م��وًال ع��ل��يَّ ج��ل��ت
ت��ح��وي��ِه األص��ن��ام ال��ذي ال��ج��م��اَل وال أع��ش��ق��ُه ال��ل��ط��ف ج��م��ال أح��ب أن��ا
م��ع��ان��ي��ِه ت��ح��ص��ى أب��ت ول��ط��ٍف ح��س��ٍن ف��م��ن ال��ج��م��ال ك��ل اس��ت��غ��رق��ت ال��ت��ي ف��ه��ي
م��ج��اري��ِه ان��ه��لَّ��ت ق��د ودم��ٌع ح��رَّى ك��ب��ٌد ح��ب��ه��ا ف��ي ول��ي ل��ي��ل��ي أب��ي��ت
ت��روي��ِه ال��ن��ي��ران أل��س��ن غ��دت ش��وًق��ا وأودع��ن��ي إال ال��دج��ى اك��ف��ه��رَّ ف��م��ا
ف��ي��ِه! ه��ائ��ٌم ك��أن��ي ال��ه��الل إل��ى ت��ج��ذب��ن��ي واألش��واق ب��ت غ��ي��ه��ٍب ك��م
ف��ي��ِه م��ن ال��ن��ور ي��ب��دى ال��ف��ج��َر أرى ح��ت��ى ب��ظ��ل��م��ت��ِه ي��غ��ري��ن��ي ال��ل��ي��ل ي��ب��رح ال
ي��ط��وي��ِه وال��غ��رب م��ن��خ��ف��ًض��ا وال��ل��ي��ل ي��ن��ش��رُه وال��ش��رق م��رت��ف��ًع��ا وال��ص��ب��ح
أب��غ��ي��ِه! ال��ح��ب ودوُر داَر ع��ل��ي��ِه ف��ك��م ل��ل��غ��رام ق��ط��ٌب ق��ل��ب��َي ك��أَن
أخ��ف��ي��ِه؟ ك��ي��ف ب��ج��ف��ن��ي س��ري ك��ان إن ي��ش��ه��رُه وال��دم��ع ال��ه��وى ك��ت��م أروم
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أف��ن��اُه ث��م ق��ل��ب��ي ت��م��ل��ك ف��ق��د وي��الُه ال��ح��س��ن ه��ذا ج��ور م��ن وي��اله
م��والُه وج��ه ي��الق��ي ح��ي��ن ك��ال��ع��ب��د م��ط��رق��ة ال��ص��ب ل��ح��اظ ل��دي��ِه ح��س��ن
ي��خ��ش��اُه ع��اد وق��ل��ب��ي ال��ج��م��ال ي��ب��دو إذ ط��رف��َي األط��راَف ي��أل��ف ال وك��ي��ف
ب��ب��ل��واُه م��ت وإال ت��ج��ل��د ق��ل��ب��ي ف��ي��ا ال��غ��رام أي��دي ع��ب��ث��ت ب��ه ق��ل��ٌب
أل��ق��اُه؟ ال��ط��رف م��ن��ي ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ع��ش��ٌق أوق��ع��ه��ا ال��ذل ف��ي ف��ك��م ن��ف��س��ي وي��ح ي��ا
أرع��اُه ال��ح��ب ق��ب��ل ك��ن��ت ت��ش��رًَّف��ا ب��ِه خ��س��رت ق��د غ��راًم��ا رع��ي��ت ف��ك��م
ي��رع��اُه ال��ع��ز ي��زال ال ج��ان��ٍب ذو ف��أن��ا ال��ه��وى ح��ك��م ل��دى ذل��ل��ت م��ه��م��ا
م��ح��ي��اُه ت��س��ت��ج��ل��ي األوج م��ن��ازل ي��رى ال��ح��ض��ي��ض غ��ور ف��ي ح��لَّ إذ ك��ال��ب��در
رك��اي��اُه ف��اض��ت ق��د ال��ش��وق والع��ِج ب��ي ب��رح وال��وج��د ال��ه��وى ب��ح��م��ل ل��ي م��ن
ب��الي��اُه ب��أح��ش��ائ��ي أودت وال��ش��وق خ��س��ف��ت ل��ذا خ��س��ًف��ا م��ه��ج��ت��ي ال��ج��وى س��ام
أح��ي��اُه! ال��ش��وق ك��ه��رب��اءُ وك��م وك��م غ��رًق��ا ق��ض��ى ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ب��ب��ح��ر ف��ك��م
م��رآُه راق ج��م��اٍل ف��ذات الح��ت إذا ال��ن��اظ��ري��ن ت��س��ب��ي ل��غ��ي��داءَ أص��ب��و
أن��ش��اُه! ال��ع��ش��ق ل��ق��ي��ام م��ن ف��ج��ل ب��ِه ال��ب��ه��اءُ ق��ام م��ن��ظ��ًرا ل��ن��ا ت��ح��ل��و
ت��م��ن��اُه! م��ا ل��يُ��ع��ط��ى ال��م��ح��ب ت��دع��و ك��م وال��م��ح��ب��ة إل��ي��ه��ا أم��ي��ل ف��ك��م
م��س��ع��اُه ط��ال واٍش ك��ل ل��دى ب��ِه ي��ط��م��ع��ن��ي ال��ش��وق ح��ي��ث ال��وص��ل وأط��ل��ب
م��ع��ن��اُه رقَّ ل��ع��ت��اٍب ذري��ع��ٌة ل��ن��ا ف��ه��و ال��وش��ي ون��ع��م ال��وش��اة ب��ئ��س
ي��ن��ه��اُه ال��ص��د وخ��وف ال��غ��رام ن��ج��وى ي��ط��ارح��ه��ا أن ق��ل��ب��ي ي��أم��ر وال��ح��ب
ب��ن��ج��واُه ح��ظٍّ��ا ف��أرى ت��م��ث��ال��ه��ا ع��ن ف��ي��س��ف��ر ذه��ن��ي ال��ج��وى ف��ي��س��ت��ش��ي��ر
ب��دن��ي��اُه ح��ظٌّ ل��ُه ش��خ��ٍص وك��ل ب��ِه ال��ح��ي��اة ي��ق��ض��ي ط��م��ٌع ل��ه ك��لٌّ
أرداُه ال��وج��د ف��ؤادي أن ك��ف��اِك أم��ا ال��ن��ف��ار ه��ذا م��ا ال��خ��در رب��ة ي��ا
ي��غ��ش��اُه ال��س��خ��ط وع��اد ال��ق��ط��وَب ي��رع��ى غ��دا ال��ب��ش��وش ال��وج��ه ذل��ك أرى ل��ي م��ا
الالُه ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي ي��زداد ك��ال��ب��در س��نً��ا ال��ج��م��ال ت��زي��دي��ن ق��ط��ب��ت م��ه��م��ا
أن��س��اُه؟ ل��س��ت ه��واه��ا م��ن ي��ا ب��ال��ح��ب ع��ق��دت ب��ي��ن��ن��ا ع��ه��وًدا ن��س��ي��ت ف��ه��ل
أل��ق��اُه ال��ح��ب ف��ي ال��ذي ال��ع��ذاب ك��ل ش��غ��ٍف ع��ن ف��اس��ت��ع��ذب��ت ع��ي��ن��ي��ك ن��ظ��رت
ل��ي��ه��واُه ال��رائ��ي أرغ��م م��ا وال��ح��س��ن ب��ه��ا أه��ي��َم أن أرغ��م��ت��ن��ي ل��واح��ٌظ
م��ج��راُه األن��س ون��ع��ِط ال��س��م��اءِ، ُزه��ر ل��دى ال��وص��ال زه��ر ن��ق��ت��ط��ْف ب��ن��ا ق��وم��ي
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م��ح��ي��اُه أب��دى ق��د وال��ب��در ال��ع��ي��ن ف��ي غ��رب��ت ق��د ال��ك��ون وش��م��س ال��ن��ه��ار ه��ار
أب��داُه ال��غ��رب وث��غ��ر ص��لٍّ ل��س��اَن ب��دا ح��ي��ن ال��ظ��ل��م��اءِ ش��ف��ق ح��ك��ى وق��د
ف��اُه ف��اغ��ًرا ال��دراري اب��ت��الع رام إذ اآلراق��م أف��واَه ش��اك��ل ف��ال��غ��رب

وقال:

إل��ي��ِه ي��ع��ود ال��رج��ع انَّ ل��و ل��ب��خ��ٍل ي��ودُّ ب��خ��ي��ٍل وربَّ
ع��ل��ي��ِه ح��رًص��ا ج��ف��ن��ي��ِه ق��ف��ل ب��غ��ى م��ن��ُه ال��ع��ي��ن ف��ي ح��ل ال��ق��ذى م��ا إذا

وقال:

ي��دي��ه��ا ب��ع��ق��د ج��رى ع��ه��ٍد ب��ع��د ع��ل��ي��ه��ا ب��دل��ي ه��ان ب��ال��ل��ه ك��ي��ف
ل��دي��ه��ا؟ ي��ح��ل��و وك��ي��ف غ��ي��ري؟ ودَّ ورام��ت ال��ع��ه��ود ت��ل��ك خ��ان��ت ك��ي��ف
ع��ي��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ي��ج��ري ع��ت��ب��ي ك��ان ف��ل��ه��ذا ح��ض��رت��ي ف��ي غ��ازل��ت��ُه
إل��ي��ه��ا إال م��ال م��ا ش��ج��يٍّ ع��ن وم��ال��ت خ��اٍل وه��و وت��ص��ب��ت��ُه
ش��ف��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ي��ب��دو ب��ل��ق��اُه ل��ك��ن ع��ن��َي ه��واُه أخ��ف��ت ث��م
وج��ن��ت��ي��ه��ا؟ ع��ل��ى ذم��ت��ي أح��رق��ت ت��راُه إذ ال��ذي ع��ش��ق ت��خ��ف��ي أي��ن
م��ق��ل��ت��ي��ه��ا؟ ف��ي ب��األم��س وض��ع��ت��ُه ص��بٍّ��ا ال��ي��وم ت��ط��رح وي��اله ك��ي��ف
أص��غ��ري��ه��ا؟ م��ن ال��ذن��وب ب��ك��ب��ار ف��ج��اءَت وم��ان��ت خ��ان��ت ول��م��اذا
راح��ت��ي��ه��ا ف��ي وق��ع��ت م��ا س��ب��ق��ه��ا ل��وال ف��ه��ي ن��ف��س��ه��ا غ��ي��ر ت��خ��ن ل��م
ع��ل��ي��ه��ا ف��اع��ت��ب ح��ش��اَي ب��ل أن��ا، م��ا ق��ال��ت: ب��ال��غ��ي��ر؟ ك��ل��ف��ِت أنَّ��ى ق��ل��ت:
م��ق��ل��ت��ي��ه��ا وم��ن خ��ص��ره��ا م��ن ج��اءَ ب��ل ق��ل��ب��ه��ا م��ن ال��ح��س��ن��اءِ ودُّ ل��ي��س
إل��ي��ه��ا ي��ع��ود وال ي��م��ض��ي س��وف ع��ل��ي��ِه غ��راًم��ا زق��زق��ت وال��ذي

لُه: الرشف عالمة لقدوم اإلسكندرية يف أصحابِه أحد يهنئ وقال

ع��الُه ال��ث��ري��ا ف��وق وم��ق��اٌم س��ن��اُه ال��ن��ج��وَم ي��ن��ط��ح ش��رٌف
م��ع��ن��اُه ال��رُّب��ا ف��ي ال��زه��ر ت��ح��س��د وزه��ٌو ال��ض��ن��اءَ ي��م��ح��و وازده��اٌر
وي��الُه! ق��ائ��ًال: ال��ده��ر ي��ت��رك وف��وٌز ال��ب��ح��ور ي��زري ون��واٌل
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ع��زاُه ي��ق��ض��ي ال��ع��دوَّ وأع��اد ب��ع��رٍس ال��ص��دي��ق أب��ق��ى وس��روٌر
ذراُه ت��س��ام��ى ال��ذي وال��ن��ب��ي��ل ال��م��ف��دَّى ال��ش��ري��ف أي��ه��ا ي��ا ل��ك
وج��اُه ع��زٌّ ح��م��اك ف��ي ك��ل��ه��ا ف��ض��ٍل ج��واه��ر ي��ح��ت��وي ج��وه��ٌر
س��ن��اُه الح ال��م��ي��زان ف��ي ك��وك��بً��ا ي��ح��ك��ي ال��ع��دل ص��درك ف��وق ش��رٌف
ت��راه ف��ي��ك االس��ت��ح��ق��اق وك��ذا وف��خ��ٍر ع��زٍّ ل��ك��ل أه��ٌل أن��ت
أس��م��اُه م��ا ال��ح��س��ود ن��ادى ح��ي��ن س��م��وٍّا وزدت ب��ذا، ق��دًرا ف��ق��ت
ح��ص��اُه ال��ش��ط��وط ع��ل��ى واألع��ادي ب��اٍد ف��ض��ل��ك ب��ح��ر ف��ي درٌّ أن��ت
رواُه ع��ن��ي ال��ن��س��ي��م ح��ت��ى راق ه��ن��اءَ ب��ال��ف��خ��اِر ف��أه��ن��ي��َك
رح��اُه راح��ت��ي��ك ف��ي م��دي��ًرا ل زا ال وال��س��ع��د ال��ص��ف��اءُ ع��داك ال
م��والُه ح��م��ى ف��ي ك��ال��ع��ب��د ف��ي��َك م��ع��ت��ن��ي��اٍت زل��ن ال وال��ل��ي��ال��ي
ض��ي��اُه ف��ي س��اط��ًع��ا ال��ش��رق وب��دا ق��ه��ًرا ال��ل��ي��ل ه��زم ال��ص��ب��ح ك��ل��م��ا
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وقال:

ال��ج��وى ن��ار ب��ه��ا ع��ب��ث��ت وح��ش��اش��ٌة اس��ت��وى ق��د ال��غ��رام ع��رش ع��ل��ى ق��ل��ٌب
ال��ه��وى؟ ب��ك��اس��ات ن��ش��وانً��ا وأم��ي��ل ص��ب��اب��ًة ل��ل��ج��م��ال أه��ف��و ح��ت��اَم
وال��ق��وى ال��ت��ج��ل��د وأع��دم��ت م��ن��ه��ا ب��ن��ظ��رٍة ال��دالل ذات ال��ن��ه��ى س��ب��ت
ال��ن��وى أوص��اب ح��ل��ي��ف ال��ف��ؤاد م��ن��ي وغ��ادرت ال��رق��اد ن��ف��ت ن��ظ��رًة ي��ا
ال��ت��وى ق��د ال��خ��دود م��اءِ ع��ل��ى ص��اٍد ص��دغ��ه��ا م��ن ع��ق��رٌب ال��ج��وان��ح ل��ذغ
روا م��ن��ُه ل��ي ول��ي��س ال��ن��ف��وس ي��ح��ي��ي ال��ذي م��ق��ب��ل��ه��ا إل��ى ص��دئ��ت ول��ق��د
وال��ج��وى ال��ج��وان��ح ف��ه��ي��ج��ت ورن��ت ب��س��الم��ه��ا م��ه��ج��ت��ي ف��أح��ي��ت ح��يَّ��ْت
ح��وى «ي��ع��ق��وٍب» ح��زَن ب��ص��بٍّ رف��ًق��ا «ي��وس��ٍف» ص��ورة ب��ال��ح��س��ن ح��وت م��ن ي��ا
ان��ط��وى ق��د ال��غ��رام ن��ار ع��ل��ى وح��ًش��ى وه��ْت ك��ب��ًدا ل��ي ف��إن ع��ل��يَّ ع��ط��ًف��ا
س��وى ح��دٍّ ع��ل��ى ف��ه��م��ا ال��ه��وى ع��ق��د ت��ش��اب��ًه��ا ي��ن��ظ��م��ان وث��غ��رِك دم��ع��ي
ال��س��وى ش��م��س ي��ا ع��ل��ي��ِه ال��ج��م��ال ش��م��س س��ط��ت م��ذ إال ال��ط��رف م��ن��ك اس��ودَّ م��ا

النوى لوعة

ال��ه��وى ح��يَّ ال��ق��وى م��ي��ت وت��رك��ت��ن��ي ال��ن��وى م��ن أط��ي��ُق ال م��ا ح��م��ل��ت��ن��ي
دوا؟ م��ن ق��رب��ك غ��ي��ر ل��داِئ��ي أف��ه��ل وت��ج��ل��دي أع��ظ��م��ي ب��ع��ادك أف��ن��ى
ال��ل��وى ذي��اك ب��در ت��راق��ب ع��ي��ن��ي أص��ب��ح��ت ال��رك��ائ��ب ع��ن��ي ل��وت ل��م��ا
ال��ج��وى ن��ار س��وى ل��ي ف��راق��ك ي��ت��رك ف��ل��م ب��ي ورف��ًق��ا رم��ق��ي ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
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وال��ق��وى وال��ت��ص��ب��ر ال��ت��ج��ل��د ق��ت��ل ف��إن��ُه ال��ف��راق ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا
ال��ه��وا ل��ط��ف إن ال��غ��ي��ث وي��ه��م��ي ل��ط��ًف��ا، ال��ه��وى أورث��ن��ي ح��ي��ن دم��ع��ي س��ال ك��م

الهوى جور

ي��ه��وى ال غ��ي��رك ال��ق��ل��ب أنَّ وح��س��ب��ك وال��ب��ل��وى ال��ب��ي��ن م��ن ق��اس��ى م��ا ال��ص��ب ك��ف��ى
س��ل��وى؟ م��ن ع��ن��ك ل��ُه م��ا م��ح��بٍّ��ا س��ل��وت ف��ه��ل ال��ج��ف��ا؟ ه��ذا ش��أن م��ا م��ع��ذب��ت��ي
ي��روى ال ذل��ك غ��ي��ر م��ن ص��ادئً��ا ب��ِه ف��ان��غ��ش��ى م��ن��ك ال��ل��م��ى رش��ف إل��ى ص��دئ��ت
م��ث��وى غ��دت ق��د ل��ُه ال��وس��ن��ى وأج��ف��ان��ك ال��ب��ق��ا ل��ك ب��ال��ج��ف��اءِ م��ن��ي ال��ن��وم ق��ض��ى
رض��وى وال ث��ب��ي��ًرا ق��ل��ب��ي وم��ا ص��دوًدا ب��ال��ه��وى ق��ل��ب��َي ح��م��ل��ت ك��م ال��ل��ه ل��ك
دع��وى م��ن ال��ح��س��ن ع��ل��ى م��ا ت��ي��ه��ي ف��دي��ت��ِك ب��دالل��ه��ا ج��ن��ت ق��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ن ف��ي��ا
ال��ع��دوى ذوو ال��ع��اذل��ون وب��ئ��س ج��ن��ي��ت م��ا ف��ن��ع��م ال��دالل ح��ق ق��د ل��م��ث��ل��ك
م��أوى م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ل��خ��ل��وٍّ وم��ا ال��ه��وى م��ن ق��ل��ب��ي ي��خ��ُل ل��م ال��ه��وى وح��قِّ
ال��س��ل��وى م��ن ل��ق��ل��ب��ي أح��ل��ى م��ب��س��ٌم ل��ه��ا غ��ادًة ع��دم��ت��ك أس��ل��و ال ع��ذول��َي
أه��وى م��ا ق��ل��ب وي��ا أق��وى م��ا ب��ي��ن ف��ي��ا ب��ب��ي��ن��ه��ا ال��ش��ج��يِّ ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ت��ج��ور
ال��ش��ك��وى ي��أل��ف وال ي��ه��وى م��ن ج��ور ع��ل��ى ص��اب��ًرا ك��ان م��ن ال��ح��ب أه��ل وأح��س��ن
ي��ح��وى وج��ه��ه��ا ف��ي وال��ح��س��ن ال��ب��ه��ا ج��م��ي��ع أرى م��ن ح��ب ف��ي ال��ص��ب��ر أرع��ى ب��ت وك��م
األح��وى ف��رع��ه��ا م��ن ال��ل��ي��ل اع��ت��ك��ار ي��ج��ن ك��م��ا ف��رق��ه��ا م��ن ال��ص��ب��ح ي��ل��وح رداٌح
س��وَّى! ال��ذي ج��لَّ ي��ال��ل��ه، ق��ل: ب��در ف��ي��ا ال��س��م��ا ف��ي ال��ب��در أزرت ت��ب��دت م��ا إذا
ع��دوى أل��ح��اظ��ه��ا ط��ب��ع م��ْع ب��ِه ك��أنَّ ح��ائ��ًرا م��ن��ي ال��ق��ل��ب ه��واه��ا ف��ي غ��دا
األدوا أدوي��ة ال��ص��ب��ر ب��ح��س��ن ف��إن ي��ض��ي��م��ن��ي داءً ال��ح��ب ه��ذا ك��ان وإن

وقال:

ال��ن��وى ع��ن��ي ب��غ��ى وق��د ث��وى ب��أح��ش��ائ��ي ظ��ب��ٌي
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ان��ك��وى: وال��ق��ل��ب ن��ادي��ت

دور
ال��ل��ه��ب ق��ل��ب��ي ف��ي ف��ث��ار اح��ت��ج��ب ال��ع��ي��ن ع��ن ب��دٌر
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ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ال��ن��ك��ب ذق��ت ب��ب��ع��دِه

دور
ال��وس��ن��ا أط��ار وق��د ال��ش��ج��ن��ا ق��ل��ب��ي أذاَق
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ع��ن��ا ال��ح��ب ف��ي وال��ص��ب

دور
ال��غ��زال ال��ش��م��س ال��ق��م��ر ال��غ��زال ال��ري��م ال��رب��رب
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ال��زالل ث��ن��اي��اُه ب��ي��ن

دور
ع��ل��ت��ي ج��ف��اُه وم��ن غ��ل��ت��ي ه��واُه ع��ل��ى
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ف��ت��ن��ت��ي س��ن��اُه وم��ن

دور
واس��ف��رار اح��ت��ج��ابً��ا ك��ذا ون��ف��ار ع��ط��ًف��ا أط��ال
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ق��رار م��ن ل��ق��ل��ب��ي وم��ا

دور
ال��رم��اح أزرى ي��م��ل وإن الح ف��ال��ب��رق ي��ب��ت��س��م إن
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا األق��اح خ��دي��ِه وف��وق

دور
ُظ��ل��م��ُه ي��ش��ك��و وال��ق��ل��ب َظ��ل��م��ُه ي��ح��ك��ي ال��ش��ه��د
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ��ُه ع��مَّ ش��ق��ي��ًق��ا أرى

دور
س��اج��م��ا م��ن��ُه وال��دم��ع ه��ائ��م��ا ف��ي��ِه أروح
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا راح��م��ا ي��ج��اف��ي ق��اٍس

دور
ال��ن��ح��ور أزرى ب��ن��ح��رِه ح��ور أل��ب��اب س��ب��ا ظ��ب��ٌي
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ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ك��ال��ب��ح��ور دم��وع��ي أج��رى

دور
ن��ش��ا ق��د ب��ق��ل��ب��ي غ��ص��نً��ا رش��ا م��ل��ي��ونً��ا أف��دي��ِه
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ال��وش��ا ح��ار ب��ل��ه��ف��ت��ي

دور
ال��ص��ف��ا رم��ت وف��ا وإن ج��ف��ا إن ع��ي��ش��ي ب��غ��ض��ت
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا ان��ت��ف��ا ن��وم��ي ه��ج��رِه م��ن

دور
س��رور م��ن ش��روًرا ت��ج��ب��ي غ��رور ال��دن��ي��ا وه��ك��ذا
ل��ل��ه��وى! ي��ا ل��ل��ه��وى ي��ا غ��دور أو ف��دٌم أك��ث��ره��ا
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الصبابة غلبة

ذالَّ إذا ي��وًم��ا ال��ع��ز ذي ع��ل��ى ف��ص��ع��ٌب ن��ه��ال أرت��ض��ي ال ال��ذل ك��ئ��وس م��ن أن��ا
األع��ل��ى ال��ش��رف أف��ق��د ل��م إذا ع��ل��يَّ غ��دا س��ه��ًال ف��ق��دُه ش��يءٍ ك��ل أرى
ق��ب��ال ي��س��ت��اق��ُه ال��ح��بِّ ن��ح��و ال��ح��س��ن ك��ذا ال��ب��ل��ى إل��ى ال��ح��س��ان ح��ب ال��ف��ت��ى ي��س��وُق
ج��ه��ال ي��ح��س��ب��ُه ال��ع��ق��ل ذو ال��ه��وى ف��إن ب��ال��ه��وى ال��ن��ف��ي��س��ة ال��ن��ف��س أش��غ��ل ف��ال
ت��ج��ل��ى ط��ل��ع��ٌة ل��ه��ا ص��ع��ل��وٍك ك��ل ع��ل��ى ل��ل��ت��ي ال��ع��ش��ِق ح��ل��ة ف��ي أت��ج��ل��ي وال
أص��ال أن��ا ال��ه��وان أه��وى ف��ال ه��وانً��ا ل��ل��ف��ت��ى ي��ف��رع ال��ح��بِّ غ��رس ك��ان إذا
م��ه��ال ل��ُه: ق��ل��ت ال��ح��بِّ ب��وادي ي��ه��ي��م أن ك��اد م��ن��ي ال��ق��ل��ب رأي��ت ول��م��ا
ال��ق��ت��ال ي��ورث��ك ال��ع��ش��ق إن ال��وي��ل ل��ك وال��دم��ى ال��غ��ي��د ي��ع��ش��ق م��م��ن ك��ن��ت إذا
ت��س��ت��ح��ل��ى ال��ب��در ع��ل��ى ت��ع��ل��و ال��ت��ي ب��ح��بِّ وال��ه��وى ال��ص��ب��اب��ة م��رارات ول��ك��ن
أح��ل��ى ف��م��ا ال��دالل ب��أن��واع وج��ادت ب��وص��ل��ه��ا ع��ل��يَّ ض��نَّ��ْت م��ح��ج��ب��ٌة
وال��ب��خ��ال ال��ج��ب��ن ت��ص��ح��ب إذ ع��ج��ٌب ف��ال راق��ٍب خ��ي��ف��ة ب��ال��ق��رب ت��ج��ْد ل��م إذا
ي��ص��ل��ى ال��ه��وى ب��ن��ار ق��ل��ب��ي غ��ادرت رن��ت ف��إن ال��ص��ب��ا ب��خ��م��ر س��ك��رى أع��ي��ٌن ل��ه��ا
ق��ت��ي��ال ف��ك��م وت��رن��و أس��رى ف��ك��م ت��م��ي��ل وب��ان��ًة م��ه��اًة أف��دي��ه��ا ب��روح��َي
ال��ك��ح��ال م��ق��ل��ت��ه��ا ال��ح��راءَ ك��ب��دي رم��ت وق��د ق��ام��ت��ه��ا األح��ش��اءَ م��ن��َي س��ب��ت
ض��ال إذا ال��م��ح��ب ي��ه��دي ب��أن��وارِه ال��ذي ح��س��ن��ه��ا ال��ن��ه��ى ط��ور ع��ل��ى ت��ج��ل��ى
م��ث��ال ل��ه��ا أع��اي��ن ل��م ف��إن��ي ل��دي��ه��ا وذل��ت��ي ب��ال��غ��رام ان��ك��س��اري ي��ح��قُّ
ال��ك��ال ي��س��ت��غ��رق ال��ج��زءُ ك��ي��ف أرت��ن��َي ف��ق��د ط��ل��ع��ت��ه��ا ال��ح��س��ن ب��ك��ل أح��اط��ت
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ح��ال ق��د ق��ل��ب��َي ب��رج ف��ي ق��م��ًرا ج��ل��ت وق��د راف��ل��ًة ال��ت��ي��ِه ب��ذي��ل أت��ت��ن��ي
أه��ال أص��ب��ح��ت ق��د واألق��م��ار ال��ش��م��س ل��ه��ا ب��غ��ادٍة وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ك��ال ل��ه��ا: ق��ل��ت ال��ح��ب؟ ه��ذا ت��ح��م��ل ع��ن َك��لَّ ق��ل��ب��ك ص��ب ي��ا وه��ل ف��ق��ال��ت:
ح��م��ال أس��ت��ط��ع ل��م األوص��اب ح��م��ل��َي ع��ل��ى م��س��ع��ٌف وص��ال��ك م��ن ل��ي ي��ك��ن ل��م إذا
ولَّ��ى ق��د وال��ع��ون ال��ف��وز ي��ن��ال أن ب��ِه ال��ف��ت��ى ي��ق��در ال��ذي ال��ش��يءُ ذل��ك وم��ا

املهمل: الجناس من وقال

س��اال ل��ُه دم��ٍع ك��ل وداٍع وك��ل ك��ه��اط��ٍل ه��اٍم وال��دم��ع أودع��ه��م
م��اال آم��ال��ه��ا ع��ود روٍح م��ع��ل��ل ل��رواح��ه��م ال��س��م��ا أح��وال أس��اه��ر

قالها: قصيدة أول وهي وقال

دالال وم��اس م��ع��رًض��ا وان��ث��ن��ى وم��اال ب��ق��ت��ل��ي ق��ض��ى ق��ض��ي��بً��ا ي��ا
خ��ي��اال ي��ص��ي��ر ال��ج��ف��ا ب��ذاك د ك��ا ال��ذي ب��ال��م��ح��ب ال��رف��َق ح��اوِل
وس��اال ع��ي��ون��ي م��ن ال��دم��ع ف��ج��رى ب��س��ه��ٍم ق��ل��ب��ي م��ن��ك ال��ط��رُف رش��َق
وغ��زاال غ��زال��ًة ط��رف��ي ش��ام ي��وًم��ا ت��ل��ف��تَّ أو ت��ب��دَّي��َت إن
ف��ص��اال ال��ج��م��ال ح��وى م��ل��ي��ًح��ا ي��ا ع��ذاٍب ك��ل ه��واك ف��ي ع��ذٌب
م��اال وج��ه��ك م��ي��ل ك��ان إذ ب��اءِ ك��ال��ح��ر م��ن��ي وال��ق��ل��ب ش��م��ٌس أن��ت
اآلس��اال! زرى ال��ذي ال��ق��وام ك ذا م��ن ال��ق��ل��ب ت��ط��ع��ن ال��ل��ه ل��ك ك��م
وص��اال ب��دري م��ن��ك رم��ت ك��ل��م��ا ب��ن��اٍر م��ن��ك ال��خ��دود أح��رق��ت��ن��ي
ان��ت��ح��اال ه��واك ف��ي زدُت م��ا م��ث��ل ح��س��نً��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ل��ه زادك
ح��اال م��تُّ ه��ج��رت��ن��ي م��ذ ل��ي��ت��ن��ي وص��ال��ي ع��ف��َت ح��ي��ن ال��ق��ل��ب ع��ف��ا ق��د
اح��ت��م��اال أل��ف��ت وم��ا وس��ه��اٌد وب��ك��اءٌ ول��وع��ٌة ف��ص��دوٌد
ال��س��واال ردَّ ال��ع��ي��ون ف��دم��ع ت ف��أن��ك��ر اع��ت��ران��ي ع��م��ا س��أل��ون��ي
ج��اال ف��ي��ك ف��ي ال��ح��ي��اة م��اءَ أن ف��ح��س��ب��ي ب��م��وت��ي راض��يً��ا ت��ك��ن إن
ال��ج��ب��اال ي��دكُّ ق��د م��ن��ِك وال��ج��ف��ا م��ت��ي��ٌن ال��ج��ب��ال م��ث��ل ص��ب��ري إن
ال��رج��اال ي��ذل ق��د ال��ع��ش��ق إن��م��ا ع��ش��ًق��ا ت��ذل��ل��ت إذا ع��ي��ٌب ل��ي��س
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وط��اال ال��م��ح��ب غ��زا غ��زاًال ي��ا وف��خ��ري ع��زي ب��ال��ح��ب ذل��ي إن
م��ق��اال ي��ك��ون ول��و أرت��ض��ي��ِه إن��ي ب��ال��وص��ل ي��ه��واك م��ح��بٍّ��ا ع��د
وص��اال ح��ي��ات��ي م��ن ض��اع ب��م��ا ـ��ن��ي ت��ع��ط��ي��ـ ل��ي��ت��ِك ال��ح��ب ف��ي ع��م��ري ض��اع
ج��م��اال أن��ت ت��زي��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ا م��ن��ي ال��ت��ص��ب��ر ي��ن��ق��ص ك��ل��م��ا
ودالال ق��س��وًة ف��أث��م��رت ق��ل��ب��ي ف��ي غ��رس��ت��ك وق��د غ��ص��ٌن أن��ت
وم��اال ب��ق��ت��ل��ي ق��ض��ى ق��ض��ي��بً��ا ي��ا ذم��ام��ي وراِع ال��ج��ف��ا ل��ي��ل ف��اج��ُل

وقال:

ت��ذل��ال؟ أع��ن��و ال��خ��در ل��ذات ف��ك��ي��ف ال��ع��ال ع��ل��ى م��ن��ي ال��ع��ز م��ط��اي��ا أن��خ��ت
م��ن��زال ال��م��ج��رة ظ��ه��ر ع��ل��ى ب��ن��ي��ت ألن��ن��ي ال��دن��وَّ أرض��ى ف��ال س��م��وت
ت��غ��زال أه��دي ل��ل��ح��س��ن��اءِ أن��ا ف��ه��ل وال��س��ن��ا ال��م��ج��د أع��ي��ن غ��ازل��ت��ن��ي وق��د
ج��ح��ف��ال ال��ع��ق��ل دول��ة م��ن ل��ُه ب��ع��ث��ت ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ح��ربً��ا ال��ح��ب أث��ار م��ا إذا
ال��ب��ال م��رك��ز ال��ه��وى أن ي��رى ن��ظ��ي��ري ف��تً��ى ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ت��س��ط��و أن وه��ي��ه��ات
ت��دل��ال ال��ف��ؤاد ت��س��ب��ي ال��ت��ى ج��م��ال س��وى وال��ج��وى ل��ل��ه��وى ق��ل��ب��ي اق��ت��اد ف��م��ا
ح��ال م��ا ل��ع��ي��ن��ي��ِه ال��ب��اه��ي وج��ه��ك س��وى م��ت��ي��ًم��ا ع��ودي ب��ال��ل��ه م��ع��ذب��ت��ي
وال��ط��ال وال��ن��ه��د ال��خ��د م��ن��ِك ت��ع��ش��ق��ت ل��ذا م��ق��ل��ت��ي ف��ي ال��ن��اس أع��ل��ى وج��دت��ك
أوَّال أن��ت ذق��ت��ِه ق��د ال��ذي ف��ذق��ت ه��ًوى ل��ي ل��ح��اظ��ك أب��دت م��ذ ه��وي��ت��ك
وم��ف��ت��ال! ق��ل��بً��ا ال��ل��ه وق��اك أص��اب��ت ك��م ف��ه��ي ل��ح��اظ��ك ت��غ��زو م��ا ف��ح��س��ب��ك

وقال:

ال��ت��م��ث��اال ي��ع��ش��ُق ك��ان وح��دُه ال��ج��م��اال ي��ه��وى ال��م��ح��ب ي��ك��ون ل��و
وال��دالال ال��ح��ي��ا ي��ه��وى ف��ف��ؤادي ت��ص��ب��و ال��ح��س��ن إل��ى م��ق��ل��ت��ي ت��ك��ن إن
ن��ب��اًال ب��ق��ل��ب��ي ت��رم��ي ب��ل��ح��اظ س��ب��ت��ن��ي م��ه��اًة أف��دي ف��ب��روح��ي
ف��م��اال ال��ش��ب��اُب ه��زَُّه ك��ل��م��ا اص��ط��ب��اري درع ي��ه��دُّ وق��واٍم
غ��زَّاال ي��ك��ن ل��م ل��و ي��رن��و ح��ي��ن ل��غ��زاٍل ك��أن��ُه ط��رف ذات
م��الال وال��س��ك��ون ل��ل��م��ح��ب��ي��ن ث��ب��وتً��ا ت��ج��دي األح��داق ح��رك��ات
اح��ِت��م��اال ال��نِّ��َف��ار َه��ذَا ِل��ق��ل��ِب��ي ـ��ِق يُ��ب��ـ َف��َل��ْم ال��ن��َف��اَر ��ي ُك��فِّ ُس��ل��ي��َم��ى يَ��ا
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وج��اال ه��واِك َج��َرى ب��ض��ل��وِع��ي ل��ه��ذا ال��َع��ِج��ي��ب ال��ُح��س��َن َح��َوي��ِت َق��د
ال��ِوَص��اال َع��ن��ي َق��َط��ْع��ِت إذ َديْ��َدنً��ا َع��يْ��ن��ي ن��وَر ي��ا ال��دَّالَل وات��خ��ذِت
ال��َخ��يَ��اال أن��اُل وال أرج��و ُع��ْدُت ح��تَّ��ى ال��ج��ْف��ِن ع��ن ال��َك��َرى َف��نَ��ف��يْ��ِت
ِم��ثَ��اال تُ��َش��اِه��د َل��ْم ل��م��رآِك َع��يْ��ٌن َولِ��ي َق��ْل��ِب��ي ه��واِك ي��س��ل��و ك��ي��ف
ال��ُم��َح��اال! يَ��ُروُم ��ن ِم��مَّ ْع��نَ��ائ��ي وا س��ل��وي ع��ن��ِك ال��ع��اذل��ون َح��اوَل

وقال:

ُم��تَ��َع��لِّ��ال ال��َه��َوى ب��أرواِح ي��روُح ِط��ي��ب��ه ك��ان ل��و ال��ِط��يْ��ب يَ��ود س��الٌم
ف��ال وص��ل��وا وم��ا وص��ًال َق��َط��ع��وا ل��م��ا م��ح��بَّ��ِت��ي ي��ع��ل��م��ون ل��و م��ع��ش��ٍر ع��ل��ى

الشعراء: بعض إليه بها بعث لرسالة جوابًا وقال

ال ف��ال وإال َه��َك��ذَا َه��َك��ذَا وَق��اَال تَ��َج��لَّ��ت إذ ال��ب��در أْط��َرَق
ال��ك��م��اال ألح��رم��ت��ه��ا رم��ز ت��ح��ت ق��دًم��ا ِل��َح��وَّاء بَ��َدت ل��و َغ��ادٌة
ه��الال ل��ب��دٍر ج��ال َوَج��ِب��ي��ن ن��ع��ي��ٍم آلِل َح��َال وج��ٍه ذات
ت��الال! ج��ي��ٍد ع��ق��د ع��ن ب��ع��ادي وا وج��ًدا ي��خ��ف��ُق وه��و ال��ق��رط أن��ش��د
اح��ت��م��اال ف��يَّ ي��ب��ِق ل��م ن��ف��اٍر ُت ذا أن��ه��ا س��وى ف��ي��ه��ا ع��ي��ٌب ل��ي��َس
آال ال��ب��ي��ن ع��ل��ى م��ن ال��ل��ه وأخ��ذ ال ال��م��دى ط��ول ت��ص��دَّ أن أق��س��م��ت
ال��غ��زاال ت��ح��ك��ي ف��ه��ي ع��ن��ك ن��ف��رت إن ال��ه��وى ت��م��لَّ ال ال��ص��ب أي��ه��ا
دالال ت��ج��ف��و ف��ال��ح��س��ن��اءُ ص��اب��ًرا ك��ن ق��ط��ع��ت إن ال��وداد ول��ح��ب��ل
ح��اال ت��ن��ص��ب األش��واُق ب��ه��نَّ ال آم��ا ل��ل��وص��ل ي��ض��ي��ُف ق��ط��ٌع ف��ه��و
اآلم��اال رص��ده غ��ي��ر ع��ض��ٍد م��ن ال��ردى وق��وع ف��ي ل��ل��م��رءِ ل��ي��س
س��ج��اال األم��اق��ي م��ن ف��أراق��ت ث��ارت ال��ص��ب��اب��ة ن��ار ف��ؤادي ف��ي
وت��الال ال��ج��وى ت��ح��م��ي ج��ب��اًال ش��وٍق م��ن ال��ج��وان��ح ب��ي��ن وأق��ام��ت
ج��ب��اال ال��س��ه��ول م��س��ت��وي م��ن ف��ع ي��ر ك��م األرض ف��ي ال��ن��ي��ران واض��ط��رام
وج��الال ف��خ��رًة ص��ار ذق��ت��ُه ول��م��ا ه��وانً��ا ال��ه��وى ع��ن��دي ك��ان
ال��وص��اال أرج��و ف��ه��م��ت وده��ان��ي ف��ي��ه ال��ش��وق أج��ن��ن��ي ل��ي��ٍل رب
ال��رج��اال ي��ع��ي��ن وال��رج��ا ال��ش��ق��ا ح��م��ل ع��ل��ى م��ع��ي��نً��ا ال��رج��ا وات��خ��ذت
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األه��واال وأق��ح��م واٍد ك��ل وأع��دو ال��ب��وادي أق��ط��ع أزل ل��م
آب��اال ل��ُه ك��ان��ت ش��ج��وٍن َق ف��و ال��ه��وى ف��الة ي��ف��ري وف��ؤادي
ي��ن��اال أن ع��س��ى ال��م��ن��ى ول��ب��ع��ض س��ع��دي م��واق��ع أرى أن ع��ل��ن��ي
ن��ب��اال ال��ش��ع��اع م��ن رام��ي��اٌت ف��وق��ي وال��ش��ه��ب ال��ظ��ل��م��اءِ ب��ح��ر خ��ض��ت
وح��اال ف��ح��ام��ى ال��دج��ى اب��ت��الع ِن ال��ك��و م��ن ي��روم ح��وٌت ف��ك��أن��ي
ن��زاال ك��ال��ق��اص��دي��ن ص��ف��وًف��ا ِت ص��ر ق��د م��ال��ِك ال��س��م��اء ن��ج��وم ي��ا
ال��ق��ت��اال ف��رم��ِت ال��وغ��ى ي��س��ت��ث��ي��ُر ب��وًق��ا م��ن��ي األن��ي��ن ظ��ن��ن��ِت ه��ل
ال��وب��اال وذق��ت ال��ش��ق��ا أل��ف��ت إن��ي إذ ال��ح��رب ع��ل��ى ط��اق��ٌة ل��ي ل��ي��س
األع��م��اال ع��ل��ي��ه��م��ا ي��ب��ن��ي وه��و وخ��ي��ٌر ض��ي��ٌر ح��ال��ت��اِن ل��ل��ف��ت��ى
ن��واال ل��ض��ي��ٍم غ��ًدا ف��ي��ب��ك��ي ولَّ��ى ل��َه��ا ض��اح��ًك��ا ال��ي��وم غ��دا إن
ال��زواال ن��رع��ى دائ��رون ك��ل��ن��ا وع��ل��ي��ِه دائ��ٌر ال��ك��ون ه��ك��ذا
األف��ع��اال ت��رى وال��ق��وى ق��وَّة، ت��ح��ي��ا ال��خ��ط��ب ع��ل��ى ال��ورى وج��م��ي��ع
ب��اال ي��ن��ع��ُم ف��راَح ح��ظٍّ��ا دف ص��ا إذا ال��خ��ب��ي��ر ع��ل��ى ف��وب��اٌل
ال��خ��ي��اال ي��ح��ك��ي ال��ح��ي��اة وب��اق��ي ٌم ن��و أك��ث��ره��ا اإلن��س��ان وح��ي��اة
ت��الال ال��م��ش��ي��ب إذا إال ن اإلن��س��ا ي��درك ال ال��ش��ب��اب ول��ق��در
اإلق��ب��اال ي��داف��ع إذ ن��ق��ًم��ا ف��ي��راه��ا ال��ف��ت��ى ت��غ��م��ر ِن��ع��ٌم
ال��م��ح��اال ي��رج��و راح ف��ي��ِه ي��ك��ن إن ع��ي��ٍش ب��ل��ذة ال��ف��ت��ى ي��ف��وز ال
األم��واال ي��ع��ش��ق م��ن وك��ث��ي��ٌر ع��ل��وًم��ا ي��ح��ب ال��ورى ف��ي م��ن ق��لَّ
ال واألق��وى ي��ص��غ��اُه م��م��ا ِل األق��وا أض��ع��ف ي��ن��ت��ق��ي ال��ج��ه��ل وأخ��و
األب��ط��اال ي��ق��ه��ر ال��ده��ر ه��ك��ذا ق��ه��ًرا ال��ع��ل��م دول��ة ال��ده��ر أب��ط��ل
ب��ل��ب��اال ف��اك��ت��س��ت ال��ف��ض��ل ب��اب��ل ال��م��ع��اص��ي ف��رس ب��األرك��اس ورم��ت
أع��اال؟ أن س��وى ل��ُه ودادي م��ن ل��ي ف��ه��ل ي��وًم��ا ال��ث��راءَ وددت إن
م��اال زاد م��ا ال��غ��ن��يُّ وي��ض��ْن م��ألً زاد م��ا اإلن��اءُ وي��ص��مُّ
واإلج��م��اال ال��ج��م��ال ه��وي��ت ق��د ف��إن��ي ع��ل��ًم��ا ه��وي��ت م��ا ف��إذا
وال��ج��ه��اال ال��ب��غ��اة واس��ت��رد ع��ق��ٍل ص��اح��ب ك��ل ال��ده��ر دف��ع
األوع��اال ي��ح��ق��ر ال��ص��خ��ُر إن��م��ا ع��الن��ي ال��ج��ه��ول إذا أب��ال��ي ال
واألرزاال األرزاءَ ف��يَّ َق��َع أَْو إذا ال��ق��ض��اءِ ق��رم أق��اوي ه��ل
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زل��زاال وزل��زل��ت ارت��ي��اًع��ا ض األر م��اج��ت ال��ق��ض��ا س��ط��وة ول��دى
ص��ق��اال ع��ل��ي��ِه ن��ض��ت ن��ب��ًال ـ��يَ��اِم ـْ األي�� م��ن ت��ح��اش��ى ال��ف��ت��ى م��ا وإذا
ال��ن��ك��اال ت��ت��ي��ح ن��ب��ٍل وم��رام��ي ب��ي��ٍض م��وارد ل��ل��ب��ال وال��م��ال
ه��اال ال��ج��ه��ال��ة ل��ذي ل��ك��ن ق��ط رش��اٍد ذا ال��ردى ط��ارُق ي��ه��ل ل��م
ال��ع��ق��اال ف��أض��ح��ك ال��ح��م��اق��ي أب��ك��ى ص��ارم��ُه س��ل ال��ده��ر ف��إذا
ال��م��آال ي��دري ث��م ب��ال��م��وِت ي��ف��ك��ر ل��م��ن ح��ق��ي��ًرا ي��ب��دو ش��يءٍ ك��ل
ط��اال ف��ال��روق ي��ؤذي��ك وأال ل ب��ال��ه��و ه��ي��ل��ة ف��ه��و ال��غ��م��ر ق��اب��ل
خ��الال م��ن��ه��م ال��وف��اءِ ج��س��ُم أص��ب��ح ق��د ه��ي��ه��ات ال��وف��اءِ؟ أه��ل أي��ن
م��ف��ض��اال ت��ذر ول��م ل��ص��دي��ٍق ص��دي��ٍق م��ن ت��دع ل��م ال��ده��ر ريَ��ُب
ت��غ��ال��ى ق��د ف��تً��ى س��وى ث��ب��اٍت ذو خ��لٌّ األخ��الءِ ب��ي��ن ل��ي ي��ع��د ل��م
وت��ع��ال��ى؟ س��م��ا ف��ك��م ص��دٍق ت��اج أض��ح��ى ال��م��ودة ه��ام��ة ع��ل��ى م��ن
وزالال م��ش��م��ول��ًة ل��ل��ص��وادي ف��ك��ان��ت وص��ح��ت ص��ف��ت ص��ف��اٍت ذو
اع��ت��الال ي��ص��ي��ب ع��س��ى ن��ق��ٍد ك��لَّ ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ري راح ال��ده��ر ف��ل��و
وال��ك��الال ال��ع��ن��ا ي��ش��ت��ك��ي خ��ائ��ٌب أس��دري��ِه ض��ارٌب وه��و الن��ث��ن��ى
أف��ض��اال! ل��ن��ا أج��رى ب��ح��ًرا ن��ع��م ف��ي��ِه ال��ف��ض��ل ت��م��وَج ب��ح��ٌر ه��و
األق��واال ي��س��ت��غ��رُق ق��ري��ًض��ا ل ق��ا ف��إذا ع��ن��ا ق��د ال��ش��ع��ر ول��ُه
م��ج��اال ن��ل��ق��ى ل��إلق��واءِ وال ال ع��ل��ي��ِه وط��ئً��ا ل��إلي��ط��اءِ ن��رى ال
ال��س��ل��س��اال ت��ش��اك��ل م��ع��اٍن ـ��ك س��ل��ـ ف��ي ت��س��ل��ك ك��ال��ج��م��ان ك��ل��ٌم
إج��الال ب��ي ي��ب��وح ال إن��ُه إذ ل��ُه ب��اس��ٍم أب��وح ال ف��اض��ٌل
ال��ج��ب��اال ي��دك م��ا ال��ش��وق أع��ظ��م م��ن ح��م��ل��ت رس��ائ��ٌل إل��ي��ِه ل��ي
ح��اال ال��ك��رم اب��ن��ة م��ن وأرق��ى ِض ال��رو ن��س��م��ة م��ن أرقَّ وس��الٌم
أح��اال م��ا َف��ِل��ْل��َوَال ق��رٍب دون رغ��ًم��ا ال��ب��ع��د ب��ي��ن��ن��ا ح��ال ي��ك��ن إن
م��ح��اال ب��ع��ٍد ح��دوَث ل��رأي��ن��ا ب��ع��اٍد م��رَّ ال��زم��ان ي��ذوُق ل��و

وقال:

ن��ب��ال ل��ه��م ي��دع��ون أن��اٍس م��دي��ح ع��ل��ى — ع��ج��ب��ي! وا — ال��ش��ع��ر أه��ل ت��ه��اف��َت
أول��ى رف��ده��م م��ن ال��وج��ه م��اءِ ص��ون أرى وإن��ن��ي م��ن��ه��م ال��رف��د إال ال��ق��ص��د وم��ا
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اس��ت��ع��ل��ى؟ ق��د ب��ت��ي��ٍس ت��ي��ٌس أو ت��ب��ردَع ب��ع��س��ج��ٍد ع��ي��ٌر ال��م��دح ي��س��ت��ح��ق وه��ل
ض��الَّ ل��م��ن إال ي��ع��َط ل��م ل��ق��ٍب س��وى س��ي��ادٌة أو دول��ٌة أو رف��ع��ٌة ف��م��ا
ف��ع��ال س��م��ا ل��ش��ه��ٍم أو م��ث��ل��ي ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ص��اب��ٍر إال ال��م��دح أود ال أن��ا
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وقال:

ال��م��داوي��ا أع��ي��ا ال��م��وت داءُ ف��ذل��ك خ��ال��ي��ا ع��ن��ُه غ��دا م��ن ي��ا ال��ه��وى ح��ذاِر
ع��اري��ا ص��ار ب��ه ع��ق��ٍل أخ��ي م��ن وك��م ال��ن��ه��ى رح��ل ام��رٍئ ق��ل��ب ف��ي ح��ل إذا
س��ال��ي��ا ال��ص��ب��اب��ة ج��م��ر ع��ل��ى ت��دع��ك ت��ع��اق��ب��ت إن ن��ظ��رٌة إال ال��ح��ب وم��ا
ف��ؤادي��ا أع��دم��ت��ن��ي ت��ث��ن��ت أو رن��ت إذا م��م��ش��وق��ٍة ال��ع��ي��ن��ي��ن وف��ت��ان��ة
ال��ع��وال��ي��ا ي��ذري م��اس م��ا إذا وق��دٌّ ف��ت��ن��ًة ال��ري��م ت��ورث ل��ف��ت��اٌت ل��ه��ا
ح��ام��ي��ا ج��اءَ ق��د ال��غ��ن��ج ب��ن��ب��ال ل��ُه وط��رف��ه��ا ال��ن��ض��ي��ر خ��دي��ه��ا ورد زه��ا
ال��ص��وادي��ا ي��ه��دي ال��ث��غ��ر ل��ورِد ت��راُه وج��ن��ات��ه��ا م��ن ال��ورد ع��ط��ر ض��اع إذا
م��ح��اك��ي��ا ل��ل��ن��يِّ��ري��ن غ��دا ووج��ٌه ص��ب��اح��ًة ال��ص��ب��اح ي��ح��ك��ي ل��ه��ا ج��ب��ي��ٌن
ب��ي��ا م��ا وال��وج��د ال��ش��وِق غ��ي��ر ف��أص��ب��ح��ت ف��دي��ت��ه��ا ه��واه��ا ق��ل��ب��ي م��ن ت��م��ك��ن
ث��ان��ي��ا ف��أب��ذل أخ��رى ل��ي ل��ي��ت ف��ي��ا م��ن��ص��ًف��ا ك��ن��ت وم��ا روح��ي ل��ه��ا ب��ذل��ت
خ��ل��ي��ان��ي��ا وال��س��وى ل��ي��ل��ى ذك��ر وم��ن ب��ذك��ره��ا أن��ع��ش��ان��ي ب��ال��ل��ه خ��ل��ي��ل��يَّ
ف��دع��ان��ي��ا م��دخ��ل م��ن ل��ل��س��ل��وى ف��م��ا ح��ي��ًزا ص��ار ق��د ال��ق��ل��ب ه��واه��ا ل��ج��س��م
ت��دان��ي��ا ت��ول��ي ث��م ح��ي��اءً ف��ت��ل��وي ت��دل��ًال ن��ف��اًرا ل��ي ت��ب��دي وه��ي أت��ت
ل��ث��ام��ي��ا؟ أزح��ت إن ال��ث��ري��ا ه��ب��وط ف��ت��ى ي��ا أت��ك��ف��ل ق��ال��ت: اس��ف��ري، ف��ق��ل��ت:
ن��ام��ي��ا ال��ن��د ش��ذا أض��ح��ى خ��ال��ه��ا وم��ن ن��ف��س��ات��ه��ا م��ن ال��م��س��ك ن��ف��ح��ات س��رت
م��م��ات��ي��ا أح��ل��وا ق��وٌم ب��ت��ح��ري��م��ِه أت��ى ف��إن ح��ي��ات��ي ث��ن��اي��اه��ا ب��ل��ث��م
ال��خ��واف��ي��ا ي��دري ال��م��رءُ ول��ي��س م��ل��ي��ًح��ا ب��زع��م��ِه ال��ق��ب��ي��ح ال��م��رءُ ي��ف��ع��ل وق��د
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ده��ان��ي��ا م��م��ا وال��ص��د وإع��راض��ه��ا وان��ع��ط��اف��ه��ا ع��ط��ف��ه��ا ازده��ان��ي وم��م��ا
ذم��ام��ي��ا ت��رع��ى ب��ال��وص��ل ل��ي��ت��ه��ا ف��ي��ا ص��ده��ا ب��ص��ارم ع��ه��دي ق��ط��ع��ت ل��ق��د
ع��ان��ي��ا؟ ك��م��ث��ل��ي الق��ت وه��ل ه��واه��ا أذاق��ن��ي م��ا درت ه��ل س��ل��وه��ا س��ل��وه��ا
ت��ج��اه��ي��ا خ��ي��اًال أف��دي ف��ب��ي ل��ع��ي��ن��ي ط��ي��ف��ه��ا ال��ش��وق م��ث��ل م��ا إذا أه��ي��م
ه��ي��ام��ي��ا؟ ت��ش��ف��ي ال��ط��ي��ف خ��ط��رات وه��ل ب��ِه ط��ي��ف��ه��ا أرى ح��ت��ى ال��ك��رى رج��وت
ب��ادي��ا ال��ذه��ن ف��ي زال م��ا ف��ت��م��ث��ال��ه��ا راق��ب خ��وف أع��ي��ن��ي ع��ن اح��ت��ج��ب��ت إذا
ل��ي��ا غ��دا ق��د م��س��ت��ع��ذبً��ا وت��ع��ذي��ب��ه��ا َظ��ل��م��ه��ا م��ث��ل ب��ال��ه��وى ل��ي ُظ��ل��م��ه��ا ح��ال
أم��ام��ي��ا أراه��ا ن��وٍم ب��ال ف��ع��دت ال��دج��ى غ��س��ِق ف��ي ال��س��ه��د ع��وَّدت��ن��ي وق��د
ن��ائ��ي��ا وذل��ك أض��ح��ى ن��ازًال ف��ذا وم��دم��ع��ي ه��واه��ا ف��ي ن��وم��ي ت��خ��ال��ف
ال��ج��واري��ا أب��ي��ع ه��ذا ل��س��وى وه��ل ج��ي��ده��ا ال��م��دام��ع م��ن��ي ي��ش��ت��ري ت��رى
ش��اف��ي��ا ب��ال��ح��ب ال��ق��ل��ب ل��ج��رح أراُه خ��ده��ا ف��ت��ق��ب��ي��ل ق��ل��ب��ي ج��رح��ت إذا
ع��ظ��ام��ي��ا أوه��ى ف��ال��ح��ب راث��يً��ا، وك��ن ب��س��ام��ٍع ف��ل��س��ت ع��ذل��ي ذر ع��ذول��َي
ه��ي��ا؟ م��ا ال��م��ح��ب��ة ي��دري ل��و ت��ت��ي��م ال��ذي ال��ع��اش��ق ال��ع��اذل ي��ل��وم ه��ل ت��رى
اب��ت��دائ��ي��ا ب��ال��غ��رام ان��ت��ه��ائ��ي ف��أض��ح��ى ال��ه��وى دائ��رة ص��رت ق��د إن��ن��ي أال
ن��ف��ث��ات��ي��ا م��ن ال��ن��ي��ران ت��س��اق��ط��ت أع��ي��ن��ي س��ح��ب م��ن األن��واءُ ه��ل��ت إذا
راع��ي��ا! ل��ألوج ب��ت ق��د ك��م ط��رف، وي��ا ب��ال��ن��وى! ح��ي��ران ب��ت ق��د ك��م ق��ل��ب، ف��ي��ا
ش��ادي��ا ال��ط��ي��ر ب��دا م��ا اش��ت��ي��اًق��ا وأص��ب��و ب��ارٌق الَح ك��ل��م��ا غ��راًم��ا أه��ي��ج
ح��ش��ائ��ي��ا ي��ف��ن��ي وال��ل��ه ف��ذك��ره��م��ا وال��ق��ل��ى ال��ه��ج��ر ت��ذك��ري ال م��ع��ذب��ت��ي
ن��اس��ي��ا وال��ودِّ ل��ل��ع��ه��د أن��ا ف��ل��س��ت ع��ام��ًدا وال��ودَّ ال��ع��ه��د ن��س��ي��ت م��ا إذا
ع��اري��ا ال��ت��ص��ب��ر ح��س��ن م��ن ص��رت ب��ِه إن��م��ا وال��ض��ي��م ال��س��ق��م ك��س��ان��ي ه��واِك
ج��اث��ي��ا ل��وج��ه��ك أض��ح��ى ال��س��م��ا وب��در ال��ب��ه��ا زه��رة ي��ا ال��ح��س��ن إل��ُه ألن��ِت
ح��ال��ي��ا س��وءَ وي��ا م��ل��ق��اِك ح��س��َن وي��ا م��ق��ل��ت��ي ن��ح��س وي��ا م��رآِك س��ع��َد ف��ي��ا
ث��اوي��ا ال��رم��س ف��ي أص��ب��ح��ت أن��ن��ي ول��و ق��ات��ل��ي وه��و ال��ه��وى أس��ل��و ال وع��ي��ن��ي��ك
ب��ال��ي��ا ب��ال��ل��ه ال��ي��وم رح��م��ت ف��ه��ال ال��ه��وى ب��ل��ب��ل��ُه وال��ب��ال ج��س��دي ب��ل��ي
رق��ادي��ا ردي ج��ف��ن��ي��ك ف��م��ن ج��ف��اءً ب��ي��ق��ظ��ت��ي أراك أن��ي ت��ش��ي ل��م إذا
ال��ق��واف��ي��ا أح��ص��ي ال��ي��وم ص��رت ب��ح��ب��ك إن��م��ا ال��ش��ع��ر ي��ن��ظ��م م��م��ن ك��ن��ت وم��ا
ش��اك��ي��ا ال��ي��وم أت��ى ع��م��ن ت��ع��رض��ي ف��ال م��ص��اب��ُه إل��ي��ك ي��ش��ك��و ال��ه��وى ج��ري��ح
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وقال:

ش��ظ��اي��ا ع��ظ��ام��ه��نَّ وأع��ادت ال��م��ط��اي��ا ب��ت��ل��ك أودت ال��ب��وادي ذي
ال��رك��اي��ا ون��ض��ب ال��ل��ظ��ى وف��ي��ض دي ال��ح��ا ن��غ��م ال��م��دى ب��ري ب��راه��ا ق��د
وال��ع��ش��اي��ا ت��ك��ده��ا وال��غ��داي��ا ص��داه��ا ي��وري وال��وخ��د ت��ت��رام��ى
ش��واي��ا ق��الي��ا ل��ُه ح��ش��اه��ا ف��ي زن��ًدا ي��ق��دح ال��ص��ح��ص��ح��ان ذل��ك
ال��م��ن��اي��ا ف��ت��ح��س��و ال��ل��ظ��ى ب��ك��ئ��وس ع��ل��ي��ه��ا ي��س��ع��ى ال��رم��ض��اءِ وه��ج��ي��ر
ال��م��ن��اي��ا ك��رُّ ك��رِّه��نَّ ف��ف��ي ال��ع��ي��س أرح��م وال ال��ح��ادي أذمُّ ال
ال��غ��واي��ا ط��وح��ت��ك ال أم��انً��ا س��ر ل��ي��ًال ال��م��ش��ي��ع ال��ه��ودج أي��ه��ا
وث��ن��اي��ا وط��ل��ع��ٍة ج��ب��ي��ٍن ف��ي وه��الٌل وك��وك��ٌب ب��رٌق ف��ي��َك
ال��زواي��ا م��غ��رورق��ات ب��ع��ي��وٍن وداًع��ا إل��يَّ ت��رن��و ل��ي��ل��ى ت��ل��َك
ال��ب��الي��ا ي��س��ت��ط��ي��ب ه��واه��نَّ ف��ي ب��ق��ل��ٍب ال��غ��رام س��ح��ر ن��اف��ث��اٍت
ال��م��ط��اي��ا وراع ال��ن��وى وه��ال دي ال��ح��ا أذع��ر ال��ذي ال��م��وق��ف أي��ه��ا
ل��ي��الي��ا وت��ل��ك��ُم ق��ي��ٌس أن��ا ول��ي��ل��ى ق��ي��ٍس ب��ي��ن ال��ب��ي��ن م��وق��ف
ال��غ��داي��ا ظ��ع��ون ع��ل��ى ب��ال��ت��الق��ي ع��ودي ب��ال��ل��ه ال��ف��راق ع��ش��اي��ا ي��ا
ال��ب��راي��ا؟ ل��ذه��ل وم��ا ت��دوي ـ��ب��ي��د ل��ل��ـ وم��ا ت��س��ه��ى ال��س��م��اءِ ل��ش��ه��ب م��ا
إالي��ا؟ ق��ل��ب��ُه ال��ب��ي��ن خ��ل��َب م��ن ي��ج��د ل��م ك��ل��ُه ال��ك��وَن أت��رى
ح��ش��اي��ا أذاَب ق��د ل��ي��الي��ا ب��ي��ن ل��ي��ل��ى ب��ي��ن ال��م��ال ذا ي��ا ل��ي��ل��ى ب��ي��ن
ص��ب��اي��ا وه��دَّ أع��ظ��م��ي وب��رى ج��س��م��ي وأت��ل��ف م��ه��ج��ت��ي وف��ن��ى
ال��ض��ح��اي��ا خ��ي��ر ال��ق��ل��وب وض��ح��اي��ا ط��وًع��ا ق��ل��ب��َي ض��ح��ي��ت ه��واه��ا ف��ي
ال��ه��داي��ا ق��ب��ول أه��دت ق��د ل��ي وه��ي ول��ب��ي روح��ي أه��دي��ت ق��د ول��ه��ا
ال��رزاي��ا أي��دي ب��ال��ق��ط��ع ف��ص��م��ت��ه��ا ول��ك��ن وث��ق��ى ال��وص��ال ف��ي ع��روٌة
ال��ن��واي��ا ب��س��ود ال��دن��ي��ا ك��درت��ه��ا ق��د وه��ا ب��ي��ٌض ال��ش��م��ل ف��ي ن��واي��ا ل��ي
ال��خ��ب��اي��ا ش��ر األق��دار زواي��ا م��ن ل��ي ف��اس��ت��ب��رزت األي��ام ح��س��دت��ن��ي
ال��رع��اي��ا وه��نَّ ظ��ال��م م��ل��ٌك ك��أن��ي ع��ل��يَّ ق��ام��ت وال��ل��ي��ال��ي
ب��األس��اي��ا ت��ص��دق��ت ص��دق��اٍت م��ن��ه��ا رم��ت وم��ذ ال��دن��ي��ا أف��ق��رت��ن��ي
ال��ع��ط��اي��ا! ب��ئ��س اآلب��اءُ ف��ن��ع��م ب��ال��ذلِّ ك��ان إذا ال��ع��ط��ا ون��وال
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اإلقرار خاتمة

ب��ري��ْه ال��ص��واِب م��ن ن��ف��س��ي أن ال��ب��ري��ْه ربُّ وه��و ال��ل��ه ع��ل��م
م��زي��ْه م��ن ل��ي ل��ي��س ال��ف��ض��ل وم��ن ت��ح��ص��ى ل��ي��س ك��ث��ي��رٌة ه��ف��وات��ي
ق��اب��ل��ي��ْه وال ق��وٌة ل��ي ل��ي��س ل��ك��ن ال��ع��ل��م م��ط��ل��ب ع��ن ��ر أق��صِّ ل��م
ردي��ْه ن��ف��ٍس ت��ج��وي��د وب��ع��ي��ٌد ن��ف��س��ي أج��وِّد أن رم��ت ط��ال��م��ا
ق��ض��ي��ْه ب��ك��لِّ ن��اق��ٌص ف��أن��ا ن��ق��ٌص ف��ي��ِه ح��ص��ل��ت��ُه ش��يءٍ ك��ل
ال��ب��ش��ري��ْه! ال��ط��ب��ي��ع��ة ل��ض��ع��ف ي��ا أم��ٍر ك��ل ف��ي األغ��الط وارت��ك��ب��ت
ال��س��ج��ي��ْه! ن��ع��م ق��ل��ت: ال��ف��ض��ل ف��ئ��ة س��ت��رت��ُه ف��إن ف��اض��ٌح غ��ل��ط��ي
ه��دي��ْه أق��ل ل��ُه ش��ك��ري ك��ان ك��م��اٍل ذو ك��ش��ف��ُه رام وإذا
ال��غ��ب��ي��ْه؟ ال��ن��ف��وس ي��ح��س��ُد ت��رى م��ن ص��ي��ت��ي ف��ي��ه��ت��ك ح��اس��ٌد ل��ي ل��ي��س
ال��ط��ويَّ��ْه ب��ي��اض زان��ُه ح��س��ًدا ف��ض��ي��ٍل ل��ك��ل ح��اس��ٌد وأن��ا
دن��ي��ْه ت��ك��ون أن ال��ل��ه أب��ى ق��د ول��ك��ن ن��ف��س��ي ب��ال��ع��ج��ز أق��رت ه��ا
أب��ي��ْه أق��رت م��ا غ��ي��ر ع��ن ه��ي ن��ف��ٌس ب��ال��ض��ع��ف ت��ق��ر أن أب��ت م��ا
ال��ع��ط��ي��ْه ف��ي ك��ل��ُه ف��ال��ذلُّ ك��نَّ م��ه��م��ا وال��ج��وائ��ز ال��رف��د ت��أن��ُف
وط��ن��ي��ْه غ��ي��رٍة ذا ف��ض��ي��ًال َن ك��ا ل��م��ن إال ال��ت��م��داح وت��م��جُّ
غ��ن��يَّ��ْه ال��غ��ن��ي ع��ن ن��ف��س��ي إن ل��ن��ي��ٍل غ��ن��يٍّ��ا ت��ط��ري أن ت��رى ال
ب��ل��يَّ��ْه ع��ل��ي��ك��م ذل��ك��م ظ��ل��م��ك��م ت��ط��ي��ع��وا أن ح��س��ب��ك��م ال��ن��اس، أي��ه��ا
ال��ح��ري��ْه ال��ع��دال��ة وب��ن��ت ًرا أح��را ال��ح��قِّ ل��دى ت��ص��ب��ح��وا ف��اع��دل��وا

سيأتي: بما قرظوُه الشعراء بعض أعني يف حظٍّا الديوان هذا نال وإذ
الحلبي»: وهبي أفندي «أحمد جناب قال

ب��ي��ان��ِه ب��دي��ع م��ن ال��م��ع��ان��ي ب��ك��ر ع��ن��وان��ِه ف��ي ج��اءَ ك��ت��اٌب ه��ذا
إت��ق��ان��ِه ف��ي ال��ل��ه رع��اك وان��ظ��ر ب��ط��رس��ِه ن��اظ��ري��ك م��ت��ع ص��اح ي��ا
أف��ن��ان��ِه ف��ي ال��ع��ل��م ب��در الح ق��د ب��أن��ُه األدي��ب ل��م��ن��ش��ئ��ِه واش��ه��د
ت��ب��ي��ان��ِه ه��دى ف��ي ال��ت��م��دن روح إل��ى ي��رش��دن��ا راح ق��د ب��س��ن��ائ��ِه
ل��س��ان��ِه ف��ص��ي��ح م��ن ال��ب��الغ��ة ح��س��ن س��وى م��ن��ُه ن��رى ل��م ش��ع��ًرا ق��ال إن
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ح��ان��ِه ف��ي ب��م��غ��رٍم ال��ش��م��ول ف��ع��ل ب��ال��ن��ه��ى ي��ف��ع��ل راح ق��د ون��ظ��ي��م��ُه
أرك��ان��ِه ف��ي ال��ش��ع��ر ب��ي��ت ش��يَّ��دت إذا م��راٍش اب��ن ي��ا درك ل��ل��ه
ب��ره��ان��ِه ع��ن ال��ع��ل��م ق��ي��اس أغ��ن��ت ب��ن��ت��ائ��ٍج أت��ت ق��د ال��ق��ض��اي��ا م��ن��ُه
ح��س��ان��ِه ع��ن ال��ع��ص��ر ه��ذا أغ��ن��ي��ت ق��د وأن��ت ال��ق��دي��م ع��ص��ر ف��ي ح��س��ان
أق��ران��ِه ف��ي س��اد ال��ف��ص��اح��ة ق��س ي��ك��ن ل��م ق��دًم��ا ن��ج��ران ف��ي ك��ن��ت ل��و
زم��ان��ِه ب��دي��ع م��ن ون��ث��ًرا ن��ظ��ًم��ا م��ث��ل��ُه رأي��ن��ا م��ا ش��ع��ًرا دون��ت
ش��أن��ِه ع��ن أع��ل��ن��ت ح��س��ٍن م��رآة ب��ط��ب��ع��ِه ج��اد أرخ��ت ح��س��ن��ِه م��ن

١٨٧٢ سنة
،١٢٠ = عن ،٥٤١ = أعلنت ،١١٨ = حسٍن ،٦٤١ = مرآة ،٨٨ = بطبعِه ،٨ = [جاد

[٣٥٦ = شأنِه
زهري»: أفندي «بكري الشيخ جناب وقال

ال��ش��ه��ب��اءِ؟ ف��ي ال��غ��ي��د س��ن��اءُ ذا أم ال��ألالءِ ف��ي ال��ش��رق ب��در أش��روق
ال��ظ��رف��اءِ؟ م��ط��ال��ع س��ع��ود ذا أم ص��ب��ُه ي��وًم��ا زار أن��ٍس ظ��ب��ي أم
ب��ي��ض��اءِ؟ ب��غ��رٍة ال��ص��ب��اح ط��ل��ع ج��ي��ده��ا م��ن ال��ت��ي أن��وار ت��ل��ك أم
ال��ب��ل��غ��اءِ زم��رة أف��ح��م ب��ال��ف��ض��ل ال��ذي ال��ش��ه��م ال��ش��اع��ر ف��ك��ر ب��ك��ر ه��ي
اإلن��ش��اءِ ف��رائ��د م��ن��ُه وال��در م��وج��ُه وال��م��ع��ارف ع��ل��ٍم ب��ح��ر ه��و
األض��واءِ ف��ي ال��ن��ج��م ع��د ي��ح��ِص م��ن ن��ج��م��ُه وال��م��ك��ارم ف��ض��ٍل ب��در ه��و
ال��س��ع��داءِ ب��م��ن��ازل ال��ع��ال ورق��ى ال��م��ال س��اد ال��ذي م��راش اب��ن ه��و
ال��ظ��ل��م��اءِ ال��ل��ي��ل��ة ت��ل��ك م��ث��ل م��ا ق��ائ��ًال: ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��س ي��رى م��ن ه��ل
ال��ع��ش��واءِ؟! خ��ب��ط��ة ي��ك��اب��د ح��س��ًدا ق��ل��ب��ِه ب��ص��ي��رة ع��م��ي��ْت ال��ذي إال
ال��ن��ظ��راءِ ع��ل��ى ف��ي��ِه ال��ع��ال ب��ل��غ ال��ذي ب��ال��ف��ض��ل األع��داءُ ل��ه ش��ه��دت
ال��ف��ص��ح��اءِ خ��الص��ة ع��ي��ن إن��س��ان زم��ان��ه��ا ب��دي��ع ال��دن��ي��ا ش��اع��ر ه��و
ال��ج��وزاءِ م��ن ن��ظ��م��ْت ك��ق��الئ��ٍد ق��ص��ائ��ٌد ال��ح��الل ال��ش��ع��ر م��ن ف��ل��ُه
ال��ع��ل��م��اءِ ال��س��ادة ال��ف��ح��ول ك��ت��ب ل��ه��ا ط��وي��ت ال��ت��ي ال��ت��ص��ان��ي��ف ول��ُه
ب��ال��ورق��اءِ ال��ورق��اءُ ل��ه��ا س��ج��ع��ْت س��ج��ع��ه��ا م��ن ال��ت��ي ال��م��ق��اط��ي��ع ول��ُه
ال��م��اءِ زالل م��ن م��س��اًغ��ا أص��ف��ى ل��ن��ا ك��ان��ت ال��ت��ي ال��رواي��ات ول��ُه
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األدب��اءِ ك��ح��دائ��ق ل��ن��ا ك��ان��ت ال��ت��ي وال��ح��ك��م األم��ث��ال م��ن ول��ُه
غ��راءِ ب��دي��ع��ٍة ك��ل ي��ن��ب��وع ل��س��ان��ُه أن غ��ي��ر ف��ي��ِه ع��ي��ب ال
اآلراءِ أول��ي م��ن وق��اٍص داٍن ل��ش��ع��رِه دان ال��دي��وان ن دوَّ م��ذ
ال��ح��س��ن��اءِ ال��م��رأة ج��م��ال ه��ذا ال��ب��ه��ا س��ط��ع ك��ل��م��ا ف��أْرخ ع��ج��بً��ا

١٨٧٢ سنة
،٦٧٢ = املرأة ،٧٤ = جمال ،٧٠٦ = هذا ،٦٤١ = البها ،١٣٩ = سطع ،٩١ = [كلما

[١٥١ = الحسناءِ
املكانيس»: محجوب أفندي «أحمد الشيخ جناب وقال

ه��ي��ف��اءِ ث��وِب ف��ي زه��ا ب��اٍن غ��ص��ن أم إخ��ف��اءِ؟ ب��ع��د م��ن ب��دا ت��مٍّ أب��در
ل��ل��ي��اءِ ك��ال��ن��ق��ط ال��ورى ف��ي ب��أن��ُه م��ؤل��ف��ه��ا ع��ن ت��روي ال��ت��آل��ي��ف أم
إن��ش��اءِ ح��س��ن ف��ي ت��ص��ان��ي��ف��ُه ل��ُه ش��ه��دت م��ن اآلداب ذو م��راش اب��ن ذاك
ب��ال��ن��اءِ ع��ن��ُه أدي��بً��ا ي��ا ت��ك��ن ف��ال دوَّن��ُه اآلداب ألول��ي دي��وان��ُه
ل��ل��راِئ��ي وال��ح��ظ ل��ق��ارئ��ِه ب��ش��رى ل��س��ام��ع��ِه ي��ح��ل��و غ��دا ح��الًال س��ح��ًرا
ع��ذراءِ ك��ل ع��ن أب��ك��ارُه ت��غ��ن��ي��ك ع��ج��بً��ا روض��ات��ِه ف��ي ال��ط��رَف ف��ن��زِِّه
ص��ه��ب��اءِ ك��اس ع��ن ب��ه��ا ال��م��ع��ان��ي ت��غ��ن��ي ل��ه��ا ال��ن��ف��وس ت��ش��ت��اُق ال��راح أب��ي��ات��ُه
ح��س��ن��اءِ م��رآة ف��زه��ت ب��ِه ي��ه��دي م��ورخ��ه��ا ط��ب��ًع��ا ب��دا م��ذ ون��وره��ا

١٢٨٨ سنة
[١١٩ = حسناءِ ،٦٤١ = مرآة ،٤٩٢ = فزهت ،٧ = بِه ،٢٩ = [يهدي

صقال»: أنطون «ميخائيل الخواجا جناب وقال

وائ��ْل س��ح��ب��ان ع��ل��ى ف��ص��اح��ت��ُه ف��أرب��ت م��راٍش اب��ُن َف��ُص��ح ل��ق��د
ب��اق��ْل ال��ي��وم ل��دي��ِه ق��ٌس غ��دا ق��ل��ن��ا: ب��ع��د، ��ا أمَّ ق��ال: م��ا إذا
ك��ام��ْل ال��ح��س��ن��اءُ ح��س��ن��ه��ا ب��ِه ت��رى ح��س��ٍن م��رآة دي��وان��ُه ب��دا
ب��اب��ْل س��ح��ر ل��ل��م��ط��ال��ع ف��ك��ان��ت ع��ق��ٍل ك��ل ال��م��ع��ان��ي م��ن��ه س��ب��ت
ي��س��اج��ْل م��ن ب��ال��ب��راع��ة ي��س��اج��ل ب��ل��ي��ٌغ ف��ص��اح��ب��ُه ع��ج��ٌب وال
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ف��اض��ْل ك��ل أف��ض��ل ال��ت��اري��خ وف��ي ي��س��م��و ال��ش��ع��ر ف��ي ف��اض��ًال ت��راُه

١٨٧٢ سنة
[٩١١ = فاضْل ،٥٠ = كل ،٩١١ = [أفضل

عبديني»: جرجي «حبيب الخواجا جناب وقال

اإلط��راءِ إل��ى ي��ه��وى ل��م ـ��م��راش ال��ـ ذا ال��دي��وان ص��اح��ب ألع��ل��م إن��ي
ال��ح��س��ن��اءِ م��رآت��ِه ف��ي ق��ال م��ا إل��ى ي��ن��ظ��ر ق��درُه ي��درك رام م��ن
ال��ش��ع��راءِ أش��ع��ر ذا ت��اري��خ��ِه: ف��ي ي��ل��ق��اُه ب��ع��دم��ا ي��ح��ك��م ف��ه��ن��اك

١٨٧٤ سنة
[٦٠٢ = الشعراءِ ،٥٧١ = أشعر ،٧٠١ = [ذا

مراش»: «مريانا الست حرضة املؤلف أخت وقالت

ب��ال��ق��ل��ِم خ��طَّ ج��م��ي��ٍل م��ع��نً��ى ب��ك��لِّ ن��اظ��م��ُه ج��اءَ ج��ل��ي��ٌل ك��ت��اٌب ه��ذا
ك��ل��ِم وف��ي ق��وٍل ف��ي «ه��اروَت» ك��س��ح��ر ي��س��ح��رُه ال��ع��ق��ل ذو ت��أم��ل��ُه إذا
ظ��ل��م��ي ع��ل��ى وج��ازان��ي س��ري ب��ان ق��د ع��ج��ب��ي! وا ال��ده��ر: ق��ال ت��ح��كَّ��م ف��إن
ال��ظ��ل��م دج��ى ف��ي وغ��اص��ت غ��ارت وال��ش��م��س واخ��ج��ل��ي! ال��ري��م: ق��ال ت��غ��زَّل وإن
س��م��ي! ل��ك��ل ج��ن��ًس��ا غ��دا ل��ن��وٍع ف��ي��ا ل��ه��ا ع��داد ال ع��ل��وًم��ا أح��اط ف��ق��د
ع��ل��ِم ع��ل��ى ن��اٍر م��ن أش��ه��ر وك��ان زه��ا ال��زم��ان ج��ي��د ع��ل��ى ع��ق��ًدا ف��ه��اك

تنبيٌه

مؤلفِه؛ من الرخصة عىل بالحصول إالَّ ترجمتُه وال كتاب طبع ألحٍد غ يسوِّ ال العايل األمر كان ملَّا إنُه
وطبعته املطبوعات قانون لنظام تطبيًقا سنًدا منُه وأخذُت الديوان، هذا ناظم من استأذنُت فقد
دون من ترجمتُه وال ثانية مرًة طبُعُه ألحد يسوغ ال أنُه الجمهور لحرضة أعلن وإنني نفقتي. عىل

للبيان. تنبيًها ذلك حررت وقد مني، رخصة عىل يحصل أن

فرنكات. ستة ثمنُه

الحلبي وهبي أحمد كاتبُه:
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