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األحباب منازل

األن��ه��اُر ِب��ري��اِض��ك ��َق��ْت وتَ��َدفَّ ال��ح��ي��ا ط��ال��َع��ِك األح��ب��اِب أَم��ن��ازَل
األزه��ار ك��ئ��وُس��ه��ا ال��رَّم��ي��َم تُ��ْح��ي��ي ُس��َالف��ٌة ال��ن��س��ي��ِم م��ن ع��ل��ي��ك وَج��َرى
واألس��ح��ار اآلص��اُل واْخ��َض��لَّ��ِت ال��ن��َدى أَق��َراَط األغ��َص��اُن وتَ��َح��لَّ��ِت
األط��ي��ار وَغ��نَّ��ِت ال��ظِّ��ب��اءُ ف��ي��ه��ا ��تَ��ْت وتَ��َل��فَّ ال��َم��ه��ا ��ِن��ِت��ك ِب��جَّ َوَرنَ��ْت



النيل مرصوفيضان

ُل! أتَ��َغ��زَّ غ��ادٍة ف��ي أْم م��ص��َر وف��ي أنْ��ِزُل؟! ال��ُخ��ْل��ِد ج��نَّ��ِة ف��ي أْم ال��ن��ي��ِل ع��ل��ى
ي��ْرُف��ُل ال��ُح��ْم��ِر أَبْ��َراِدِه ف��ي وأْق��بَ��َل ُغ��ُروبُ��ه وج��اَش��ْت ال��وادي ف��ي ��َق تَ��َدفَّ
تَ��ْخ��َج��ل ع��ذراءَ َخ��دُّ ي��ْس��تَ��ِب��ي��ن��ي ك��م��ا زاِه��ي��ا أح��م��َر ال��ورُد ي��ْزَدِه��ي��ن��ي وق��ْد
أْج��َم��ل ال��س��ب��ي��ك��ِة ُم��ْح��َم��رُّ ال��نِّ��ي��ُل ب��ْل ��ًة ِف��ضَّ َم��ازَج ��اَج ال��َوهَّ ال��ذه��َب تَ��َرى
ُل تَ��تَ��نَ��زَّ أَْوِج��ه��ا م��ن ��ٍة لُ��جَّ ع��ل��ى س��م��اِئ��ه ص��ف��اءِ م��ن َراري ال��دَّ تَ��ِب��ي��ُت

∗∗∗
َج��ْدوُل ثَ��ن��اي��اه م��ن َش��ه��ًدا ��َف تَ��َرشَّ م��اُؤه ال��خ��م��َر م��اَزَج َغ��دي��ٍر م��ن وك��م
َش��ْم��أَُل ال��لُّ��ْدن أَْع��ط��اِف��ه��ا م��ن تُ��َرنِّ��ُح ج��نَّ��ًة م��ص��َر ثَ��رى ف��ي ي��ن��اِغ��ي وراَح
��ُل ي��تَ��نَ��قَّ ِظ��لِّ��ه��ا ف��ي ال��ُخ��َط��ى ك��ري��ِم ش��اع��ٍر ك��لِّ ع��ل��ى ُخ��ْض��ًرا ال��ُم��نَ��ى تَ��ُردُّ

∗∗∗
وي��رِس��ل ال��ب��ه��ي��ِج ال��نَّ��خ��ِل ِق��َم��م ع��ل��ى ُش��ع��اَع��ه يُ��ل��ِق��ي وال��ش��رُق أْغ��تَ��ِدي وق��د
َوي��ْص��ِه��ل ال��ِع��ن��اِن ف��ي ي��ط��غ��ى ج��وادَي ُح��س��نَ��ه ي��بْ��ِص��ُر ح��ي��ن َم��ْرٍج ك��لِّ إل��ى
��ل وُم��َف��صَّ أرج��اِئ��ه ف��ي ال��ُح��س��ِن م��ن ف��ُم��ْج��ِم��ٌل ال��ح��ق��وُل ف��ي��ه ��َدْت نُ��ضِّ وق��د
��ل وي��َج��مِّ نُ��وَّاُره��ا ي��َزْرِك��ُش��ه��ا بُ��ْرَدٍة أف��واِف غ��ي��ُر م��ص��ٍر أرُض وه��ل
يُ��َرتِّ��ل ال��ج��ن��اِح م��ص��ق��وِل أغ��اري��ُد وآخ��ٍر ح��ي��ٍن ب��ي��ن س��م��ع��ي وي��م��ل��ُك
��ُل أتَ��َرجَّ َه��ي��بَ��ًة ت��ران��ي وح��ي��نً��ا ��ًع��ا ُم��تَ��َخ��شِّ ت��ارًة ُم��ه��ري َف��أُوِق��ُف
َص��ي��َق��ل ه َج��الَّ ال��س��ي��ِف َك��ِف��ِرنْ��ِد بَ��َدْت ِت��ْرَع��ٌة ي��س��اري أو ي��م��ي��ن��ي َع��ْن وِم��ْن



النيل وفيضان مرص

أَتَ��َظ��لَّ��ل وال بَ��ْرًدا أَتَّ��ِق��ي ف��ال ن��س��ي��ِم��َه��ا َم��سُّ َرقَّ س��م��اءٌ وف��وِق��ي
وأَْج��َه��ل تَ��ْج��َه��لُ��ون ب��ل م��ح��اس��نَ��ه��ا أرى ك��م��ا تَ��َرْوَن ل��و م��ص��ٍر أه��َل ف��ي��ا

∗∗∗
بُ��ل��بُ��ل ال��ع��ذِب َش��ْدِوه ف��ي ي��َرتِّ��لُ��َه��ا ِش��ك��اي��ًة س��م��ع��ُت إن��ي أَن��ِص��تُ��وا أَال
أتَ��َع��لَّ��ُل ي��ان��ع م��ن أَْش��تَ��ِه��ي ب��م��ا ��ٌم ُم��نَ��عَّ ال��رِّي��اِض ب��ي��ن أن��ا ي��ق��وُل
وي��ْؤَك��ل رح��ي��ًق��ا يُ��س��َق��ى ِع��نَ��ٍب إل��ى م��ذَاُق��ه ح��ل��ٌو ال��نَّ��خ��ِل ف��ي ُرَط��ٍب ف��ِم��ن
وأق��بِّ��ُل َخ��دِّه م��ن ��ذا ال��شَّ أُش��مُّ ُم��َورَّد وخ��وٍخ َش��ه��ٍد م��ش��م��ٍش إل��ى
وأَُه��لِّ��ُل ح��وَل��ه رب��ي أَُس��بِّ��ُح وم��غ��ربً��ا ُص��بْ��ًح��ا أْس��تَ��ْج��ِل��ي��ه ال��ن��ي��ِل إل��ى
ل أتَ��َج��وَّ ع��ن��دم��ا ق��ل��ب��ي تُ��ؤاِن��ُس ت��ه��ذَّبَ��ْت إْل��ًف��ا أَش��ت��اُق أَن��ن��ي خ��ال
ي��ْك��ُم��ُل م��ص��َر ف��ي ��ْع��ُد ال��سَّ ك��ان ول��والُه ش��اِئ��ٌن ال��ن��ي��ِل ُع��ال ف��ي ن��ق��ٌص وذل��ك
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الرمل مهاة

ن��ت��وُب ث��م تَ��ْزه��ِدي، ال ن��ظ��رًة، ال��ق��ل��وُب َم��ْرع��اِك ال��رم��ِل َم��ه��اَة ي��ا
ذن��وب تُ��ْح��ي��ي��ن��ا م��ن��ِك نَ��َظ��َراٍت تَ��ُك��ن إْن ذن��بً��ا ال��ه��ج��ران َك��بُ��َر
ال��ُغ��ي��وب ُم��َح��ي��اِك ع��ن ��ْت َش��فَّ م��ن��ذ ِم��ثْ��ِل��ه��ا ف��ي ل��ن��ا ال��ل��ه ��َص َرخَّ
ي��خ��ي��ُب َال لُ��ْط��ًف��ا م��ن��ِك راٍج ُربَّ اْس��ِف��ِري ال��ظَّ��نَّ لُ��ْط��ِف��ِك ف��ي ��ِق��ي َح��قِّ
ي��ِري��ُب م��ا ع��ل��ي��ن��ا تَ��َص��دَّْق��ِت إْن بَ��ْس��َم��ٍة ف��ي أَرى ال وَل��َع��ْم��ِري

∗∗∗
رط��ي��ُب ال��دُّرِّ م��ن ُغ��ص��ٌن انْ��ثَ��نَ��ى م��ا ال��َج��َوى تَ��بَ��اري��ِح ف��ي َع��ِذي��ِري َم��ِن
ُغ��روب ي��دان��ي��ه��ا م��ا ط��ال��ع��اٌت ال��دَُّج��ى أق��م��اُر ُه��نَّ وع��ذَاَرى
وغ��ري��ب وُم��ْض��نً��ى ال��ح��س��َن أُْك��ِب��ُر ش��اع��ر إن��ي ال��رَّْم��ِل ِظ��ب��اءَ ي��ا
ال��رَِّق��ي��ب ع��ل��ي��ُك��نَّ ال��ُح��س��ُن وَق��َف ب��ال��ذي َس��ِب��ي��ل��ي ��نَّ��بْ��َن َف��تَ��جَّ
َط��ُروب وم��ص��ريٌّ ال��رُّوِح ه��ائ��ُم أن��ا ش��رق��يٌّ ال��غ��ْرِب ح��س��اَن ي��ا
َش��ُع��وب وَغ��اَل��تْ��ه��ا َوْج��ًدا تَ��ِل��َف��ْت ف��ق��د ن��ف��س��ي ف��ي ال��ل��ه ف��اتَّ��ِق��ي��َن
َخ��ِص��ي��ُب َم��ْرًع��ى ِل��ْل��َم��َه��ا س��اَح��تَ��اُه ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ض��َح��ُك ن��اٍد ُربَّ
َل��ع��وب َخ��ْوٌد ب��ه ق��ل��ِب��ي َوَوَرْت أْوتَ��اُرُه أَْدُم��ع��ي م��ن ��َرْت َف��جَّ
ِط��ي��ب ف��اَح ب��ل ق��ب��َل��ه نُ��وٌر ألح ح��س��ِن��ه��ا م��ن َم��ْوك��ٍب ف��ي أَْق��بَ��َل��ْت
ال��غ��روب راَع وال ال��ش��م��ُس، أخ��تُ��ه��ا ِم��ثْ��ِل��ه ع��ن أش��َرَق��ْت م��ا م��ن��ظ��ٌر
ي��ِذي��ب ال��بُ��ع��ِد م��ن وه��و وج��َه��َه��ا أَرى ك��ي ق��ري��بً��ا م��ن��ي ج��َل��َس��ْت



الرمل مهاة

َم��ِع��ي��ب ف��ي��ه��ا م��ا غ��ي��َر ُح��س��نً��ا أنَّ ف��اْع��ت��َق��َدْت ح��س��ِن��ه��ا م��ن َوثِ��َق��ْت
ُق��ط��وب م��ن��ه��ا ل��ن��ا َع��تْ��ٍب ع��ن نَ��مَّ غ��ي��َره��ا َرَم��ْق��نَ��ا َس��ْه��ًوا ف��إذا
وي��ش��ي��ب ويُ��ْض��ِن��ي ال��دم��َع ي��َص��ه��ُر َج��ًوى ال��ق��رِب ع��ل��ى وت��ق��اَرْض��نَ��ا
َك��ِئ��ي��ب ، ُم��ْزَورٌّ ف��ه��و وي��راه��ا، ل��ه��ا أَْرنُ��و ك��ه��لُ��ه��ا، وي��ران��ي،
نُ��دوب ص��دري وف��ي أَم��ْض��ي وأن��ا ب��ه��ا ي��ْم��ِض��ي أن��ه ك��ف��اُه م��ا
ع��ج��ي��ب ل��َم��خ��ل��وٌق ال��ل��ه ص��ن��ع��َة تَ��َرى أْن ع��ي��ن��ي ي��ْم��نَ��ُع م��ن إنَّ

∗∗∗
ُك��ُروُب ْت واْش��تَ��دَّ ال��ِف��ت��ن��ُة ��ِت َل��جَّ إذا َربِّ ي��ا ِح��ْف��ِظ��َك ف��ي أن��ا
ُم��ن��ي��ب ِل��م��والَي َع��بْ��ٌد وأن��ا ع��ب��ُده��ا أن��ي ال��غ��ادُة ت��ح��ِس��ُب
ن��ص��ي��ُب وأش��ج��ان��ي ن��ف��س��ي َه��َوى م��ن ل��ُه ال��ل��ه ص��اَغ��ه ُح��س��ٍن ك��لُّ
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وآماهلا األمة آالم

ُع��ص��ف��وُر ُس��ح��رًة ن��اغ��اه ح��ي��ن ال��ط��ي��وُر ال��ُوج��وِد ُم��بْ��ِدَع َس��بَّ��ح��ْت
ال��زَّبُ��ور ك��أَنَّ��ُه��نَّ ُم��ْع��ِج��زاٍت ي��تْ��لُ��و َق��ْوَس��ي��ِن ق��اَب وال��ف��ج��ُر ه��بَّ
َم��ْخ��م��ور ُغ��ْص��ِن��ه ف��وَق ه��ازٌج َص��دوٌح ال��ري��اض ش��َج��ا ف��ن��وٍن ذو
ت��دوُر راٌح ال��َح��م��اِم وُدم��وُع ال��بَ��َراي��ا َربِّ ِب��م��ج��ِد ي��تَ��َغ��نَّ��ى

∗∗∗
وال��ص��ف��ي��ُر َش��ْدُوه ال��رُّوَح ي��ْس��ِك��ُر َط��ُروب ب��دي��ٌع ُم��ْط��ِرٌب ُم��بْ��ِدٌع
ص��غ��ي��ُر اإلل��َه ي��ذُْك��ُر َم��َل��ٌك ول��ك��ْن األََح��مِّ ب��ال��ب��ل��ب��ِل ل��ي��س
ي��ط��ي��ر وح��ي��نً��ا ِح��ي��نً��ا ي��تَ��َغ��نَّ��ى زاٍه ال��ف��ج��ِر ِوج��ن��ِة م��ن ُش��ع��اٌع أو
يُ��ن��ي��ر ال��ظ��الِم ف��ي ال��طَّ��ْوِق س��اط��َع تَ��َج��لَّ��ى خ��بَّ��أَتْ��ُه ال��روُض ك��لَّ��م��ا
��ُك��وُر ال��شُّ بَ��َراه ِل��َم��ْن وق��ل��ي��ٌل َط��ِل��ي��ًق��ا ُح��رٍّا بَ��راه م��ن ش��اك��ًرا

∗∗∗
ال��ق��دي��ر اإلل��ُه بَ��ْل��ُه ون��ك��اًال، َش��رٍّا ي��ْل��َق ح��اِك��ًم��ا ي��ْع��ِص م��ن ص��اِح
ال��تَّ��بْ��ك��ي��ر ص��الِت��ك أج��َدى إنَّ واذُْك��ْر ف��ْرَض��َك َوَص��لِّ ��ر تَ��َط��هَّ ُق��ْم
َم��ْش��ُه��ور ص��ارٌم ال��ف��ج��ِر ي��ِد ِم��ن اْق��تَ��َف��اه��ا ف��ال��دَّي��اج��ي ال��ش��رَق، واْرُق��ِب
ي��س��ي��ُر وال��َع��ِس��ي��ُر ال��َف��ْض��َل، تُ��ْح��ِرِز واْخ��َش��ْع ب��ال��تَ��َركُّ��ِع ال��وق��َت ب��اِدِر

∗∗∗



وآمالها األمة آالم

ال��غ��ف��وُر ال��ل��ط��ي��ُف وه��و رب��ي ـ��ف��رُت ف��اس��ت��غ��ـ ذُن��وِب��ي م��ن تَ��ذَكَّ��ْرُت ه��ْل
ن��ور! وْه��َو َج��ْف��َوًة وأَُج��اِزي��ِه تُ��راب غ��ي��َر ول��س��ُت ِب��ي ي��ْع��تَ��ِن��ي
ص��ب��ور ح��ل��ي��ٌم َق��اِدٌر ُم��ْح��ِس��ٌن ودوٌد ج��م��ي��ٌل َط��اه��ٌر م��ؤم��ٌن
وال��ن��ث��ي��ُر نَ��ِظ��ي��ُم��ه��ا وُدم��وع��ي، وُخ��ُش��وع��ي ل��ُه ذُلِّ��ي وق��ل��ي��ٌل

∗∗∗
ال��ت��ذك��ي��ُر ي��نْ��َف��ُع م��ن��َك َف��َع��س��ى ذَكِّ��ْر ال��ُم��َرتِّ��ُل ال��ه��ات��ُف أَي��ه��ا
ال��َم��ِص��ي��ُر َف��َس��اءَ وتَ��َف��ْرنَ��ْج��تُ��ُم َض��َل��ْل��تُ��ْم أن��ت��م م��ص��َر ألب��ن��اءِ ُق��ل
واْس��تْ��َج��ي��روا ِب��َج��اِه��ه واْس��تَ��ِظ��لُّ��وا وَص��لُّ��وا وُص��وُم��وا ربَّ��ك��ْم َف��اتَّ��ُق��وا
ال��نَّ��ص��ي��ُر) ون��ع��َم ال��َم��ْوَل��ى (ن��ع��َم ف��ه��و ِب��ُرْش��ٍد َه��َم��ْم��تُ��ْم م��ا واس��تَ��ِع��ي��نُ��وه

∗∗∗
��ِري��ُر وال��سَّ ُم��ْش��ِرًق��ا ال��ت��اُج واْغ��تَ��َدى ال��ن��وُر ِل��م��ص��َر ال��دَُّج��ى ب��ع��َد الَح
ُدْس��ت��ور َع��ْرِش��ه ف��وَق واْس��تَ��َوى (ب��رل��م��اٌن) أم��وَرن��ا وتَ��َولَّ��ى
نَ��ِم��ي��ر ال��ِوف��اِق م��ن َس��ق��اه��ا ل��و َج��نَ��اُه األم��ان��ي َرْوَض��ِة ف��ي ط��اَب
ال��ُق��ص��ور تُ��َش��اُد ِل��ْل��ُع��َل��ى ف��وَق��ه��ا ع��م��اًدا وط��اَل َرَس��ا وأَس��اًس��ا
َغ��ي��ور وك��لٌّ ب��ه َوثِ��ْق��نَ��ا ق��د أَِب��يٌّ وك��لٌّ نُ��وَّاب��ن��ا إي��ه
َم��ْص��ُدور إن��ه ال��ه��ول) (أب��ي ع��ن ال��رََّواِس��ي تَ��ُه��دُّ ُك��ْربَ��َة ��س��وا نَ��فِّ
بُ��ُدور وأَن��تُ��ْم ��َرى ال��سُّ نَ��ه��اُب ال نَ��َه��ْض��نَ��ا ف��إنَّ��ا ِل��ْل��ُع��َل��ى وانْ��َه��ُض��وا
ِس��ي��ُروا ��ِة ال��َم��َح��جَّ واِض��ِح َف��َع��َل��ى واْل��ِت��َم��اًع��ا َرْونَ��ًق��ا ��ب��ُح ال��صُّ ��ن��ا ح��قُّ
ذُك��ور م��َواٍض أن��ت��م َم��ْش��َرَع��اٌت، ذُُك��وٌر َم��َواٍض تُ��ُروَع��نَّ��ك��ْم ال
��ِري��ر ال��ضَّ َس��ن��اُه ي��ْج��تَ��ِل��ي خ��ال��ًدا ج��م��اًال ف��ي��ه��ا إنَّ م��ص��َر واْع��َش��ُق��وا
وال��ُخ��ُدور ُح��وِرُك��ْم َم��َق��اص��ي��ُر ـ��ُك��ْم ذََراري��ـ نَ��ِع��ي��ُم أَْس��َالِف��ك��م ُخ��ْل��ُد
ال��نَّ��ِض��ي��ر وال��ش��ب��اُب ال��َغ��ضُّ ��بَ��ا وال��صِّ َدَرْج��تُ��م ع��ل��ي��ه ال��ذي وال��وث��ي��ُر
ك��ب��ي��ُر ف��ْض��ٌل وال��ن��ي��ُل نُ��ْع��َم��ى ف��ه��ي إل��ي��ه��ا نَ��َظ��ْرتُ��م م��ا ال��ل��ه ف��اش��ُك��روا

∗∗∗
ت��خ��وُر ال ح��ك��وم��ُة تَ��َولَّ��ْت إذْ َع��نَّ��ا ال��ض��ع��ِف ح��ك��وم��ُة تَ��َولَّ��ْت ق��د
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توفيق ديوان

تَ��ُج��ور ال وزارٌة ق��ام��ْت ح��ي��َن َك��ْرًه��ا ال��َج��ْوِر وزارُة واْس��تَ��ق��ال��ت
ال��ُق��ُش��ور ال لُ��بَ��ابُ��ه��ا وال��َم��َع��اِل��ي (م��ص��ٌر) ال��ح��زي��ن��ُة ��ه��ا أمُّ ��ه��ا َه��مُّ
ال��َح��ري��ر ال��بَ��ِغ��يَّ َزيَّ��َن م��ثْ��َل��َم��ا َزيَّ��نُ��وه��ا َم��َراِت��بً��ا تُ��بَ��اِل��ي ال
ال��َم��ْح��ذُوُر خ��وِف��ن��ا م��ن أت��ان��ا ق��د ِألَنَّ��ا ي��أت��ي ال��َم��ْح��ذُوَر ت��خ��اف ال
ال��ت��خ��دي��ُر أع��ص��ابَ��ه��ا ي��تَ��َح��اَم��ى ي��ْق��َظ��ى ف��ه��ي َدَه��اِئ��ِه��ْم م��ن ��َم��ْت) (ُط��عِّ
وال��زئ��ي��ر ن��ابُ��ه ال��ل��ي��َث ي��ْخ��ذُُل َوِوئ��ام أُل��ف��ٍة ف��ي ت��راءْت م��ا
ظ��ه��ي��ر ِل��ل��زَّع��ي��ِم وه��و أيِّ��ٌد، (ف��ع��دل��ي) تُ��راُع��وا ل��ن م��ص��َر بَ��ن��ي ي��ا
ُم��ن��ي��ر ب��دٌر ال��رج��اءِ س��م��اءِ ف��ي ف��ت��ان��ا س��ع��دا إن ال��ي��أَس واح��ذَروا
ال��ص��غ��ي��ُر ال��ع��زي��ُز ال��دن��ي��ا وي��س��وُد وي��ح��ي��ا ال��م��ل��ي��ك ي��ع��ِدل واه��ت��ف��وا

∗∗∗
وال��ش��روُر ظ��ل��ُم��ُه��م األرَض َم��َألَ ق��وٍم ُظ��ل��ِم ِم��ن نَ��ِض��جُّ إنَّ��ا َربِّ
نَ��ْس��تَ��ِج��ي��ُر َربِّ��ن��ا غ��ي��ِر َف��ِب��َم��ْن تُ��ِج��ْرن��ا ل��ْم ف��إْن م��ن��ه��م َف��أَِج��ْرن��ا
وال��نُّ��ُش��ور ق��ب��َل��ه ال��ب��ع��ُث ف��أَتَ��ى وُِع��ْدن��ا ب��ال��ج��الءِ م��واع��ي��َد ك��م
ال��طُّ��ور َل��ُدكَّ ُح��ْك��ِم��ه��ْم أَذى م��ن ��لُ��ون��ا َح��مَّ م��ا ب��ع��ُض (ال��طُّ��وِر) ع��َل��ى ل��و
ال��ُع��ُص��ور تَ��ْف��تَ��ِرْع��ه��ا ل��م ِب��ْك��ٌر وه��ي َش��اَخ��ت ف��ي��ه أه��راُم��ن��ا ق��رٍن ن��ص��ُف
َش��ه��ي��ر؟ ن��ه��ٌر ي��ْس��ِرق��وَن م��ا ب��ع��ُض ُط��غ��اًة رأي��َت ه��ْل ال��ن��ي��َل َس��َرُق��وا
ال��َخ��ِف��ي��ُر ي��ن��اَم أْن ال��ل��صِّ ُف��ْرَص��ُة وتَ��َح��رَّْك تَ��نَ��ْم ال ال��ه��وِل أب��ا ي��ا

∗∗∗
(َق��ص��ي��ُر) ِل��َرأْي ِف��ي��ن��ا ي��ْرَج��ى ل��ي��س وُط��ولُ��وا ُص��ولُ��وا ال��ق��اس��ط��وَن أي��ه��ا
ال��دُّثُ��ور ُع��الن��ا ع��ل��ى ��ى تَ��َم��شَّ ق��د (خ��وف��و) ط��اَل وال (ي��ع��رٌب) ي��ُص��ْل ل��م
َع��ِس��ي��ر ف��ذاَك األَذَى، ج��زاءَ ـ��بِّ ال��ُح��ـ ط��ل��ِب ف��ي تُ��ْخ��ِط��ئ��وَن إن��ك��م
(ُش��ع��ور) َل��ُه��نَّ وم��ا ي��تَ��َل��ظَّ��ى، ُش��ع��وًرا م��ن��ا ُرْم��َن ال��َغ��ي��د َ َخ��َط��أ

∗∗∗
وال��َم��ْوُف��وُر ال��َم��ْخ��زوُن وأي��َن ـ��َر م��ص��ـ ِغ��نَ��ى وأي��ن أم��والُ��ن��ا أي��ن
وال��تَّ��ْع��ِم��ي��ر ال��ت��ن��ِظ��ي��ُم وأي��ن — ـ��الٌح إص��ـ ك��ان إْن — اإلص��الُح وأي��ن ب��ل
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وال��ُك��ُف��ور ال��ُق��َرى ل��ه ��ْت وَض��جَّ ال��ل��ه إل��ى وال��س��م��اءُ األرُض ش��َك��ِت
َدي��ُج��ور ب��َج��وزه تَ��َم��طَّ��ى ك��م ع��ل��ي��ه��ا ال��خ��راِب وح��ش��ُة َم��َش��ْت ك��م
ُوُك��وُر؟! أْم أك��واُخ��نَ��ا أَبُ��ي��وٌت ج��ل��وٌد أَم أس��م��الُ��ن��ا أُق��َم��اٌش
َوُع��ور ُع��ْم��ٌي وال��ن��ص��ُف تُ��ْرِدي، ـ��راِض األَْم��ـ م��َن ُص��نُ��وًف��ا ي��ْش��تَ��ِك��ي ِن��ْص��ُف��ن��ا
وال��ِق��ْط��ِم��ي��ُر ال��َف��ِت��ي��ُل وال��ج��زاءُ وي��ْش��َق��ى ال��َح��زي��ُن ال��زارُع ي��ع��م��ُل

∗∗∗
نَ��ِق��ي��ُر ِري��ِع��ِه��نَّ م��ْن ي��ِص��ْل��ن��ا ل��م ُح��ق��وًال َح��َص��ْدن��ا وك��ْم َزَرْع��ن��ا ك��م
م��أج��وُر ُم��ن��اف��ٌق ي��ج��ن��ي ـ��م��ِر األح��ـ دِم��ن��ا ِم��ن األل��وُف وع��الَم
ال��ُج��ْم��ه��ور وي��ْدَف��َن ��ى ي��َرقَّ أن إالَّ َم��َخ��اِزي��ه م��ن يُ��ْرِض��ي��ه ل��ي��س
وثُ��بُ��ور ل��ه��م وي��ٌل وبَ��ِن��ي��ه��ا م��ص��ٍر أه��ِل م��ن م��ص��َر أع��داءِ َش��رُّ

∗∗∗
وال��تَّ��بْ��ِذي��ُر اإلِْس��راُف ف��إَالَم ي��َراه��ا َم��ن ِب��ه��ا ِل��م��ا يَ��ْرثِ��ي م��ص��ُر
َس��ِف��ي��ر ُم��ْل��ٍك ك��لِّ ف��ي ِم��نَّ��ا ِل��َم ي��دري ��ُم ال��ُم��نَ��جِّ وال أدِري ل��س��ُت
ال��ث��غ��ور ُه��ن��اَك ب��ِص��نَ��اع��اِت��ن��ا وض��اَق��ْت ن��ش��اًط��ا ال��دن��ي��ا َم��َألْن��ا ه��ل
تَ��ُزور ال��م��س��ت��ع��م��راِت أْق��َص��ى ك��األع��الم) ال��ب��ح��ِر ف��ي (ال��ُم��نْ��ش��آت َل��ن��ا أم
ك��ب��ي��ُر وُم��ل��ك دول��ٌة أَنَّ��ن��ا ِل��َوه��ٍم أَْل��ج��أَونَ��ا م��ا ي��بَ��الُ��وا ل��ْن

∗∗∗
ف��ق��ي��ُر ِل��َف��ْل��ٍس ص��ارٌخ وال��ِح��َم��ى وبَ��ذًْال َع��ط��اءً َل��ن��ا م��ا ب��دَّدوا
ُدور ِل��ْل��ِع��ْل��ِم م��ص��َر ف��ي وتَ��َغ��نَّ��ْوا، بَ��ِن��ي��ن��ا رق��اِب ف��ي ال��ج��ه��َل َح��كَّ��ُم��وا
َم��ْش��ُك��وٍر َم��ْص��ن��ٍع ك��لِّ ف��ي وه��و بَ��ْخ��ًس��ا ي��نْ��َه��ُب ِل��ل��ُق��ط��ِن ��ُرون��ا َس��خَّ
ال��ش��ع��ي��ر يُ��ْغ��ِن��ي ول��ي��س زرع��ن��ا، إْن ِس��ْع��ر ِل��ْل��ق��م��ِح ف��ل��ي��س أْح��َرُج��ون��ا،
َونَ��بُ��وُر أبْ��َدان��ن��ا تُ��َع��رَّى أو (ِب��ي��ْرٍد) ق��ط��ٍن ِق��ن��ط��اَر ب��اَدلُ��ون��ا،

∗∗∗
َم��نْ��ثُ��وُر ِج��بَ��اِه��نَ��ا م��ن لُ��ْؤلُ��ٌؤ بَ��ْع��ثَ��ُروُه ال��ذي ال��ِغ��نَ��ى ذاَك ك��لُّ
َم��ْص��ه��ور لُ��ع��اِب��ه��ا م��ن ج��ل��ُدن��ا ُع��راًة تَ��ْغ��ِل��ي وال��ش��م��ُس َط��اِل��ُع��ون��ا،
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ُص��ور ف��ه��ي أْع��نَ��اُق��نَ��ا تَ��َل��وَّْت َق��د ح��ت��ى ب��ال��َم��ع��اِزِق األرَض نَ��ْف��َل��ُح
ُس��ت��وُر تُ��ْرَخ��ى ع��ل��ي��ه وِس��وان��ا َه��ِج��ي��ر ِم��ن ل��واف��ٌح وَع��ل��ي��ن��ا
َص��ِري��ر ِش��ت��اءً وإلِْس��نَ��اِن��ن��ا َخ��ف��اًة نَ��ْس��ِق��ي ال��م��اءِ ف��ي وال��َح��ُظ��ون��ا
��ور ��مُّ ال��سَّ غ��ي��رن��ا وب��أع��ن��اق َص��ِق��ي��ع ِف��راءُ وب��أَْع��ن��اِق��ن��ا
(َط��ن��ب��ور) ��ن��ا ب��َك��فِّ تَ��َغ��نَّ��ى ك��م (َص��ن��دوق) ب��ص��دِرن��ا تَ��َل��وَّى ك��م
األك��س��ي��ُر ه��و غ��دا م��اءٍ َدْل��ُو ب��َش��رٍّ ق��ري��ت��ي��ن ب��ي��ن ق��ض��ى ك��م
ال��َم��ْق��ُدور ال��ُم��َح��تَّ��ُم وأَتَ��ان��ا َع��َل��ي��ن��ا ال��َم��س��اق��ي ��ِت َش��حَّ ف��ل��ق��د
م��ع��ذور ن��ف��س��ِه ق��ت��ِل ف��ي وه��و أخ��اه ال��ش��ق��ي��ُق ي��ق��ت��ُل واْس��تَ��َق��ى،
ال��م��دي��ر وع��اَد ال��ق��اض��ي ج��اءَ ب��ي��ن ِش��ق��اٍق ف��ي أع��م��اُرن��ا ��ْت وت��َق��ضَّ
نَ��ك��ي��ُر أو ُم��ن��َك��ر زار ف��ل��ق��د ط��ب��ي��ب أو ن��ائ��ٌب الح وإذا
وال��َم��أم��ور األم��ي��ُر ي��ه��اَب أَْن َق��ْرٍن ِن��ْص��ُف َل��ن��ا ت��ع��ل��ي��ِم��ه��م ك��لُّ
وال��ت��دم��ي��ُر! ال��ت��خ��ري��ُب ي��ك��وُن ك��م م��ص��ٍر وتَ��ع��م��ي��ُر تَ��ْم��ِدي��نُ��نُ��ا ذاَك

∗∗∗
وح��ب��وُر وِغ��بْ��َط��ة وع��ل��ي��ك��م، ع��ل��ي��ن��ا س��الٌم نُ��وَّابَ��ن��ا، إي��ِه
تُ��ِش��ي��روا اْس��تَ��َش��ْرن��ا أو َس��أَْل��نَ��ا، إْن تُ��ج��ي��ب��وا أْن ع��ل��ى أنَ��بْ��نَ��اُك��م، ق��د
ج��ف��ي��ر؟ أْم ي��م��ي��ِن��ه��م ف��ي َص��ارٌم — ذَاُك��ْم م��ك��واَر خ��زاُن — أَِص��ِدُق��ون��ا
ال��ص��خ��ور؟ آَزَرتْ��ُه ��ل��ُب ال��صُّ ه��و أم ورم��ٍل ت��راٍب م��ن ��دُّ ال��سَّ وه��و
وَخ��ي��ُر؟ َرخ��اءٌ َض��ْرِع��ن��ا وع��ل��ى وبَ��ْرٌد س��الٌم زرِع��ن��ا وع��ل��ى
وَس��ِع��ي��ر؟ َج��اِح��ٌم ال��ض��رِع وع��ل��ى وَس��ُم��وٌم َص��ْرَص��ٌر ال��زرع ع��ل��ى أم
ك��ث��ي��ر ف��ه��ذا ال ال أرادوا؟ إن ع��نَّ��ا ال��ن��ي��ُل ي��ح��بَ��َس أن وح��ق��ي��ٌق
ال��ق��ب��ور ف��ه��ي ال��ري��اِض ذَاِوي ب��ي��ن ف��ن��رَدى ي��ظ��ِم��ئ��ون��ا أن ب��ع��ي��ٌد أم
َط��ه��ور وه��و األع��داءُ َدنَّ��َس��تْ��ه ِح��م��ان��ا نَ��ْح��م��ي ِل��ل��نِّ��ي��ِل ج��نِّ��ُدون��ا
ال��َم��ْوتُ��ور ي��ثْ��أَُر ك��ي��َف تَ��نْ��ُظ��ُروا ه��ذا م��ك��واَر ل��س��دِّ ��ُه��ون��ا وجِّ
ال��ص��ق��وُر ال��ح��م��اَم َط��اَرَد ك��م��ا ال نَ��ُرْع��ُه��م ِل��ج��ي��ٍش َج��ي��ًش��ا أْوِق��ُف��ون��ا
وه��دي��ر َش��ق��اِش��ٌق ف��ح��ٍل ُك��لُّ ُف��ُح��وًال تَ��َرْوُه��ْم َق��ْوَم��ُك��ْم س��لِّ��ُح��وا
ال��نُّ��ُس��وُر تَ��َخ��طَّ��َف��تْ��ُه ف��ي��ه ك��َة ش��و وال ي��ط��ي��َر أن َراَم م��ا ك��لُّ
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∗∗∗
ي��غ��ي��ر ح��ي��َن م��ن��ه األرُض تَ��ْرُج��ُف لُ��َه��اٍم خ��م��ي��ٍس ع��ل��ى ن��ف��س��ي َل��ْه��َف
ال��ظ��ه��وُر م��ن��ه ال��ص��دوَر ��ي وتُ��نَ��جِّ َق��َدَم��ي��ِه الِث��ًم��ا ال��بَ��ْغ��ي ي��ْرَك��ُع
تَ��ثُ��وُر ال��ب��ح��اِر ف��ي ك��اْل��ب��راك��ي��ِن تَ��ْغ��ِل��ي ب��ال��ق��ذائ��ف وأس��اط��ي��َل
تَ��ُف��ور وه��ي ال��ج��ح��ي��َم ي��س��ت��ح��قُّ ك��ري��ًم��ا ش��ع��بً��ا ي��ْس��تَ��ِرقُّ َم��ن إنَّ
ي��ُج��وُر ض��ع��ي��ٍف ع��ل��ى ق��وي ٍل، وإذْال ِب��ِخ��ْزي ال��َوَرى وأََح��قُّ

∗∗∗
ق��ري��ُر؟ أم ب��ع��دن��ا ال��ع��ي��ن س��اخ��ُن أم��س��ى ك��ي��ف س��ودانُ��ن��ا ش��ع��ري، ل��ي��ت
َك��ُف��وُر؟ أْم ع��ه��ِدن��ا َف��ْض��َل ش��اك��ٌر ؟ َش��ِق��يٌّ أْم ع��ن��َده��م، ال��ب��اِل، ن��اع��ُم
ال��م��ب��روُر)! ��ن��ا (ح��جُّ ت��مَّ ب��ع��دم��ا ق��ال��وا ث��مَّ ِل��َف��تْ��ِح��ِه (َج��رَُّدون��ا)
م��ن��ص��ور ��ٌر ُم��َظ��فَّ ج��ي��ٌش وه��و ُح��نَ��ي��ٍن ��ي ِب��ُخ��فَّ ُع��ْد ال��ج��ي��ُش أي��ه��ا
و(ال��َح��ف��ي��ُر) و(َف��ْرك��ٌة) و(ُك��َري��رى) و(َح��ْل��َف��ا) و(تُ��ْش��ِك��ي) (َط��ْوَك��ٌر) وانْ��َق��َض��ى
َم��ْس��ُط��ور ك��ت��اِب��ه��ا ف��ي بَ��أُْس��ن��ا أُري��ق��ْت ال��دم��اءِ م��ن وب��ح��اٌر
ع��ب��ي��ر ُج��ي��وب��ه��نَّ ف��ي َف��ْخ��ُرن��ا وُع��وٌن ال��م��ن��اي��ا م��ن وع��ذاَرى
َه��ُص��ور ل��ي��ٌث وأن��ت ب��الدي، ـ��َش ج��ي��ـ ي��ا ِب��ال��م��ه��ان��ِة أراُدوَك إْن
ال��َغ��ُدور ال��ل��ئ��ي��ُم ب��ِه أَول��ى ـ��وَن ال��ُه��ـ أَنَّ ال��م��واق��ُع ِت��ْل��ُك��ُم أَْق��َس��َم��ْت

∗∗∗
ال��َع��ْط��ُم��وُر ي��ش��ه��ُد ال��غ��اُب، ي��ْع��َل��ُم َع��ن��اءٍ ِم��ْن َف��تْ��ِح��ِه ف��ي ل��ق��ي��ن��ا ك��م
وال��ذُّك��وُر إن��اثُ��ه��ا ُس��ران��ا، ع��ن األَف��اع��ي تَ��ُع��ْق��ن��ا ف��ل��م َس��َري��ن��ا، ك��م
وال��نُّ��ُم��ور ل��ي��وثُ��ه��ا ��واِري، وال��ضَّ األع��اِدي تَ��ُرْع��ن��ا ف��ل��م واْق��تَ��َح��ْم��نَ��ا
ال��خ��م��ور؟ ع��ل��ي��ن��ا ُح��رَِّم��ْت ِم��ث��َل��م��ا ع��َل��ي��ن��ا ح��راٌم َل��ُه��م، أح��الٌل
تَ��ُدور ك��أٌس ال��زم��اِن وُص��روُف وبُ��ْؤٌس ن��ع��ي��ٌم ال��دن��ي��ا ف��إن ال،
ت��غ��ور وأخ��َرى ت��ع��ل��و، ون��ج��وٍم ظ��الم ب��ع��د ي��ِج��يءُ ض��ي��اءٍ ك��م
وال��وُع��ور س��ه��ولُ��ه ع��َرَف��تْ��نَ��ا ث��ي��ابً��ا ال��ج��ل��وَد ي��ع��رف��وا أْن ق��ب��َل
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∗∗∗
وال��ت��ف��ك��ي��ُر األح��الم وف��ي��َك ِل��ي��ن��ا، َع��وا َم��َج��رَّ ي��ا ن��ن��س��اك ك��ي��ف
(ُج��وُر) م��ن��ه ِل��ط��اق��ٍة ح��ن��ي��ٍن ف��ي َوْرًدا ت��ك��س��وَك ال��ف��رس��اِن ودم��اءُ
س��وُر ح��واَل��ي��ك وأَْرواُح��ُه��ْم ِدي��ن��ا، تُ��ن��ا ف��ي��َك ��ْج��ع��اِن ال��شُّ وِع��ظ��اُم

∗∗∗
نَ��ِظ��ي��ُر؟ اآلِخ��ِري��َن ف��ي ِل��ه��ذا أم م��ث��ي��ٌل األوَّل��ي��َن ف��ي ِل��ه��ذا ه��ل
أم��ي��ر! م��ص��ٍر َربِّ غ��ي��ُر ول��ُه م��ص��ٌر تَ��ْغ��ذوُه ال��س��ودان ج��ي��َش أَنَّ
ال��ه��ج��ي��ُر! َش��َواه��ا ُع��ري��ان��ٌة وه��ي م��ص��ٌر ت��ك��س��وُه ��ودان ال��سُّ َج��ي��َش أن
أس��ي��ر! ب��اٍك ال��خ��رط��وِم ق��ص��ِر ف��وَق ِل��م��ص��ٍر بَ��نْ��ًدا ألن ول��م��اذا؟
ال��ت��ْك��ب��ي��ُر ِل��َرْف��ِع��ه ويَ��ْدِوي ال��ل��ه ل��ه يُ��دي��ُل ف��ق��د أَن��ِزل��وُه

∗∗∗
ُح��ض��وُر وأن��ت��ْم ب��أَْس��ي��اِف��ن��ا ـ��نَ��اُه َرَف��ْع��ـ َق��ْد ق��ْص��ُرن��ا ال��ق��ص��ُر ذل��َك
ال��ك��س��ي��ر وال��ج��ن��اُح وال��ب��ه��ُو رِق) (األز ع��ل��ى ال��ُم��ِط��لُّ وج��ُه��ه ول��ن��ا
ال��َوث��ي��ر وال��وط��اءُ وال��خ��زُّ ـ��ت��اُر واألس��ـ وال��ق��واري��ُر وال��م��ق��اص��ي��ُر
وال��َع��ِص��ي��ر َح��بُّ��ه��ا وال��ع��ن��اق��ي��ُد، ف��ي��ِه ُم ي��ق��دَّ ال��ذي ��َواءُ وال��سِّ
َدبُ��وُر أم َص��بً��ا آب��ائ��ن��ا، ِم��ْل��ُك ع��ل��ي��ه ي��ُه��بُّ ال��ذي وال��ن��س��ي��ُم
ي��ْس��ت��ن��ي��ر ب��ه ال��ذي وال��ض��ي��اءُ ع��ل��ي��ه ي��ِس��حُّ ال��ذي وال��َغ��م��اُم

∗∗∗
ال��ت��ق��ص��ي��ُر ب��َدا إذا ُع��ذًرا، ف��ُظ) ح��ا (ي��ا ق��ب��ل��ي ال��س��وداِن ط��ري��َد ي��ا
َج��دي��ُر َع��ْف��ٍو ب��ك��لِّ َف��َض��ْع��ف��ي راَن) و(م��ط��ـ األم��ي��ِر َع��ف��َو ل��ي واْل��تَ��م��ْس
ال��ب��ص��ي��ر ب��ه��ن ربّ��ي وه��م��وٍم َل��َواِن��ي ال��َق��ِري��ض ع��ن َغ��مٍّ ُربَّ
وال��م��ي��س��ور األََق��لُّ َوِرض��انَ��ا واْق��تَ��َس��ْم��ن��ا ِب��ُص��ل��ِح��ه��م َرِض��ي��ن��ا ق��د
وال��َم��ْع��ُم��ور ال��خ��راُب ول��ج��ورَج وم��ص��ٌر م��ص��َر س��وداُن ِل��ف��ؤاٍد
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جرويب

ال��َح��َس��َراْت غ��ي��َر ِل��َي (ج��روب��ي) أَبْ��َق��ى ال��ذي م��ا
ال��ف��اِت��نَ��ات َم��ج��َل��ى ـ��ِغ��ي��ِد ال��ـ َم��ْل��َه��ى األق��م��ار َم��ْط��َل��ُع
ال��َش��َج��رات ت��ح��ت َض��اَع ف��ؤاٍد ع��ن س��اِئ��لُ��وُه
واْل��ِت��َف��ات ابْ��ت��س��اٍم ـ��ن ب��ي��ـ م��ا ال��ع��ي��ُش ي��ح��لُ��و ح��ي��ُث
ه��اْت َس��ْم��ِع��َك ف��ي َرنَّ ه��اِك ت��س��م��ُع وإذا
وف��ات ِري��ٌم نَ��أَى ـ��ٌم ِري��ـ َدن��ا ق��ل��َت وإذا
ال��ُم��ْدِب��َرات واْس��تَ��بَ��تْ��َك ال��ُم��ْق��ِب��َالت ف��اْزَدَه��تْ��َك
ال��َوَج��نَ��ات َوْرُدُه��نَّ ل��ك��ْن ال��زَّه��ِر َك��ري��اِض
ال��َح��َرك��ات َل��وَال يُ��ْح��َس��بْ��ن لُ��ْؤلُ��ٍؤ م��ن وال��دَُّم��ى
ض��ِح��ك��ات وَرنَّ��ْت ـ��ي��َن تَ��َغ��ـ��نَّ��ـ ثْ��َن تَ��َح��دَّ إن
ال��نَ��َغ��َم��ات ِت��ْل��َك ـ��ِرُف ي��ع��ـ ه��ْل ال��بُ��ل��ب��َل وَس��ِل
ال��لَّ��ثَ��م��اْت ـ��َواِه��ِه��نَّ أْف��ـ ف��ي األل��ف��اَظ ت��ْح��ُس��ُد
َح��َس��نَ��ات ذُو ��بَ��ا وال��صِّ تَ��َولَّ��ى ق��د َع��ي��ٌش ذاَك
ال��نَّ��اِع��م��ات تَ��َص��بَّ��ى ك��م ش��ب��اب��ي ال��ل��ه س��اَم��َح
ال��ِه��بَ��اْت ُك��بْ��َرى إنَّ��ه َع��َف��اف��ي ال��ل��ه وَرَع��ى



الطيفاهلاجر

ي��ُزوُر؟ ق��ب��ُل وك��ان ثَ��ن��اُه، م��ا أم َم��ْه��ُج��ور أَنَّ��ن��ي ط��ي��ف��ِك ع��ن��َد ه��ْل
ُغ��رور ذاَك انَّ ول��و وي��ُس��رُّن��ي َوْح��دت��ي َف��ي��ْؤنِ��ُس ي��ْط��ُرُق��ن��ي أي��ام
وبُ��دور ك��واك��ٌب ال��ه��دوءِ ب��ع��د ِري وُزوَّ أك��وُن وق��د ال��خ��ي��اُل ت��اَه
ح��وُر ن��اع��م��اٌت ال��َم��َراِش��ِف ُح��ْم��ُر ُخ��رٌَّد ك��اِع��ب��اٌت ال��س��واِل��ِف ب��ي��ُض

∗∗∗
َم��ِط��ي��ُر ب��ال��نَّ��ع��ي��ِم وَربْ��ع��ي َص��ْف��ًوا، ُم��تْ��َرٌع ل��ه��وى ج��اُم َك��ع��ه��ِدِك إن��ي
َح��ري��ر ال��غ��ص��وِن وأوراُق ُدَرٌر ِث��م��اُره��ا ال��غ��راِم ف��ي َرْوض��ي وغ��ص��وُن
أَِط��ي��ُر ال��ش��ب��اِب َم��َرِح م��ن وأك��اُد ِل��َط��ي��ِت��ي ك��ال��ن��س��ي��ِم أْخ��ُط��ُر وأَُروُح

∗∗∗
ي��غ��ي��ُر ��م��اِك ال��سِّ ت��اِج ع��ل��ى َق��ْص��ٌر ِك��نَ��اُس��ه ال��غ��زاُل، ي��َؤرُِّق��ن��ي ول��ق��د
َص��ِف��ي��ر ال��ط��ي��وِر ل��ق��اِص��َف��ِة ف��ي��ه��ا َف��ي��نَ��ان��ٍة ُم��خ��ض��لَّ��ٍة ج��نَّ��ة ف��ي
َم��أْثُ��ور ُم��َش��طَّ��ٌب ال��ص��ح��اِب دوَن وص��اح��ب��ي ب��ال��ُح��تُ��وِف أَْع��ث��ُر ف��أروُح
يُ��ش��ي��ر ال��َق��ض��اءِ وي��ْق��َظ��اُن ف��وق��ي ُح��وٌَّم ال��م��ع��اط��ِب وأس��راُب أَْس��ِري
وال��ن��ور ل��وج��ِه��ه��ا ال��ج��م��اُل س��َج��َد إنْ��ِس��ي��ٍة ع��ن ال��َخ��زِّ س��ْج��َف ف��ه��ت��ك��ُت
وع��ب��ي��ر َل��ه��ا أََرٌج ال��نَّ��ث��ا ذاك��ي وردٍة ع��ن أك��م��اُم��ه��ا وت��ف��تَّ��ح��ت
وَس��ِري��ُر ل��ه��ا ت��اج ��نَ��ى ال��سَّ ص��اف��ي َم��ل��ك��ي��ٌة ع��رب��ي��ٌة م��ص��ري��ٌة
َل��َط��ُه��ور وإنَّ��ُه ب��ال��ن��اِظ��ِري��ن، ت��ح��ي��ًة ال��ب��س��اَط ذي��اَك ق��بَّ��ل��ُت



الهاجر الطيف

ي��ُدور ب��ال��ح��دي��ِث َوَج��اُم تَ��ْج��ري ب��ي��ن��ن��ا ك��أٌس وِب��األل��ح��اِظ ِب��تْ��ن��ا
ن��ذي��ر ال��ص��ب��اِح ِم��ن والَح َع��نَّ��ا ُس��تُ��وَرُه ال��ظ��الُم َرَف��َع إذَا َح��ت��ى
َم��ْوُف��ور س��ال��ٌم وِع��ْرِض��ي تَ��ْدَم��ى، ج��وان��ح��ي — ال��ف��ؤاِد م��ج��روح — ودَّع��ُت
ال��َك��اف��ور َش��ع��رَي وَع��نْ��بَ��ُر أال ��ب��ا ال��صِّ م��ن أِف��ي��َق وَل��ْن أُِف��ي��ُق وَع��َس��ى

∗∗∗
َوُق��ور ال��ش��ب��اِب ف��ي َل��ش��ي��ٌخ َل��ْه��ًوا َش��ِب��ي��بَ��ِت��ي ب��ع��َض أن��ف��ق��ُت وإن إن��ي
غ��زي��ُر ال��وف��اءِ ف��ي وَدم��ع��ي َش��َج��نً��ا أْح��ي��ي��تُ��ه��ا ل��ي��ل��ٍة م��ن َك��ْم م��ص��ر ي��ا
س��ع��ي��ُر ع��ل��ي��َك أَنْ��ف��اس��ي وأب��ي��ُت ض��راع��ًة ال��ش��ي��وُخ ش��رُق ي��ا وي��ن��ام
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العرب جمد

ُم��ْك��تَ��ِئ��بَ��ا ال��ق��ل��ِب ح��زي��َن تَ��راِن��ي أم��ا َط��َربً��ا ب��ي ه��ج��َت َش��ْدًوا، ط��ي��ُر ي��ا ك��ف��اَك
وال��َح��َرب��ا ال��وي��َل تَ��ْل��َق��ى ك��ن��َت ب��ل ش��دوَت، ل��م��ا ال��ج��ن��اِح َم��ْق��ُص��وَص ِم��ثْ��ِل��ي ك��ن��َت ل��و
ال��نُّ��َوب��ا أْش��ت��ك��ي أس��ي��ًرا وَدْع��ِن��ي ُح��رٍّا ُغ��ُص��ٍن إل��ى ُغ��ص��ٍن م��ن ش��ئ��َت ك��م��ا َف��ِط��ْر
ذََه��ب��ا ج��ي��َده وح��لَّ��ى ال��ح��دي��ِد م��ن َف��َط��وَّق��ن��ي ِق��ْس��َم��ي��نَ��ا ال��ده��ُر ي��ْع��ِدِل ل��ْم
ال��ُك��َرب��ا ه��ذه ع��ن��ي ال��ج��وُّ ��ِس ي��نَ��فِّ ِب��ِه��م��ا أَِط��ْر م��أج��وًرا ج��ن��اَح��ي��َك ل��ي ه��ْب
��ُه��بَ��ا ال��شُّ أب��راِج��ه��ا ف��ي أع��ان��َق ح��ت��ى م��رت��ف��ًع��ا ال��ج��وِّ ف��ي أَِط��ْر ل��ي، أَْع��ِرُه��م��ا
ال��َع��َرب��ا أخ��الُق��ه َوِرثَ��ْت اْم��ُرٌؤ أَن��ي َع��ِل��َم��ْت إذْ ال��ع��ل��ي��اءِ إل��ى ت��ت��وُق ن��ف��س��ي
َع��َج��بَ��ا اس��ت��خ��ف��اِف��ه ُخ��طَّ��َة ي��َرى ال أَْن ب��ن��ا ي��س��تَ��خ��فُّ ��ْن ِم��مَّ َألع��ج��ُب إن��ي
ال��ُق��ُض��ب��ا ال��ِه��نْ��ِدي��َة س��لُ��وا ال��رِّم��اَح س��لُ��وا م��ف��اِخ��ِرن��ا ع��ن ال��َخ��وال��ي ال��ق��روَن َس��لُ��وا
ال��نُّ��ُج��ب��ا ال��س��ادَة وك��ن��ا ال��م��ع��ال��ي، ف��ي��ه ِب��ن��ا تَ��ِت��ي��ُه ك��ان��ت ال��ذي ال��زم��اَن َس��لُ��وا
ال��لَّ��ِج��بَ��ا ال��َج��ْح��َف��َل َردَّ ال��ح��قِّ نُ��ص��رِة ف��ي ج��ول��ت��ه ج��اَل إْن ف��ارُس��ن��ا وك��ان
َض��رب��ا إْن واألف��الُك األرُض واه��تَ��زَِّت ص��ي��ح��تُ��ه اآلف��اَق ط��بَّ��ق��ِت ص��اَح إْن
َه��َربَ��ا وال ُج��بْ��نً��ا تَ��َرى ال ال��رََّدى إل��ى َح��ِم��يّ��ِت��ه��ا ف��ي تَ��تَ��َرام��ى ك��ت��ائ��ٌب
ُط��ل��ب��ا إذا َم��ل��ح��وٍق غ��ي��َر ِب��س��ي��ِف��ِه ي��ْط��لُ��ب��ه��ا راَح ُروٍح الح��ِق ك��لِّ م��ن
ُم��ْض��َط��ِربَ��ا وال��ب��ح��ِر ُم��نْ��َح��ِدًرا َوال��س��ي��ِل ُم��ْف��تَ��ِرًس��ا وال��ل��ي��ِث ُم��نْ��َص��ِل��تً��ا ك��ال��س��ي��ِف

∗∗∗
َس��َل��ب��ا أرواُح��ن��ا وَغ��َدْت ِل��غ��ي��ِرن��ا، َخ��َدم��ا ب��ه ِص��ْرن��ا زَم��ٌن ف��ج��اءَن��ا



العرب مجد

َض��َرب��ا غ��ي��ُرن��ا وي��راه��ا أله��ِل��ه، م��واِرُده ت��ح��ل��و ال ال��ش��رُق وأص��ب��ح
وانْ��تَ��َح��ب��ا ش��ك��واُه أس��ى ب��ثَّ تَ��ِرقُّ َك��ِب��دا َل��ه أْو ُروًح��ا ِل��ل��ش��رِق أن ل��و

∗∗∗
انْ��َق��َل��ب��ا أَي��ن��م��ا ح��ظ��ي ي��تْ��بَ��ُع وال��نَّ��ح��ُس ُع��نُ��ِق��ي ف��ي واألغ��الُل ِش��ع��ري، ل��ي��َت ي��ا
إَربَ��ا ب��ي��نَ��ه��م َم��زَّق��ون��ي ول��و ، ك��الَّ زَم��ن��ي أَْش��تَ��ِك��ي أن��ي ال��ق��وُم أم��اِن��ِع��ي
َج��َل��ب��ا وال ق��وم��ي نَ��بَ��ًط��ا ال م��ص��ر، م��ن م��رت��ب��ت��ي ال��ذُّلِّ ص��م��ي��ِم ف��ي اْم��رٌؤ أن��ا
وال��لَّ��ِع��بَ��ا ال��لَّ��ه��َو ي��ب��غ��ي ش��اب أبَ��ْع��َدم��ا ب��ي وي��ل��ع��ُب ب��ي ي��ل��ه��و ِل��ل��ده��ِر وي��َح ي��ا
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الرمل حمطة

اِل��ْم��َع��راُج ذل��َك أْم َه��ِذي ال��رَّْم��ِل َم��َح��طَّ��ُة
اْخ��ِت��الج ول��ل��ق��ل��وِب َح��ِف��ي��ٌف ف��ي��ه��ا ِل��ل��رُّوِح
ابْ��ِت��َه��اج وِب��ال��ع��ي��ون ان��ش��راٌح ال��ص��دوِر وف��ي
اْرتِ��ج��اج وِب��األدي��ِم انْ��ِش��ق��اٌق ال��س��م��اءِ وف��ي
األَبْ��راج! ِت��ْل��ُك��ُم أْم ت��رام بُ��روُج وذي
اْألَْزَواج َف��تَ��ْه��ِب��ُط بُ��دوٍر ُف��راَدى تَ��ْس��ُم��و
ال��ِف��َج��اج؟ ِب��ِه��نَّ َس��اَل��ْت ِح��س��اٌن أْم ك��واك��ٌب
ع��اج؟ أَْم س��واع��ٌد َع��ذَاَرى أْم َم��َش��ْت ُدًم��ى
ِس��َراج؟ أْم ال��دَُّج��ى ت��ْج��لُ��و َخ��دٍّ َوْج��نَ��ُة وت��ل��َك
��ي��اج ال��سِّ ل��ْوال ط��اَر ق��د وج��ًدا وال��ق��ل��ُب وق��ف��ُت
ي��ْه��تَ��اُج ِه��ْج��تُ��ُه م��ا ِب��َل��ْح��ٍظ َل��ُه��نَّ أرن��و
ال��دِّي��ب��اج َل��ُه ي��ْع��نُ��و َوْش��يً��ا ال��لَّ��ْف��َظ وأَنْ��ِس��ُج
ت��اج ال��نُّ��وِر م��ن َل��ه��ا ُح��ْس��ٍن م��ل��ي��ك��ُة ق��ال��ْت
وال��ِم��َزاج َداللُ��ه��ا م��ن��ه��ا ف��ؤاَدَك ي��ْس��ب��ي
ال��َرْج��َراج ذل��َك أو ال��ُم��تَ��ثَ��نِّ��ي ُغ��ص��نُ��ه��ا أو
ِم��زاج ال��ن��ف��وُس َل��ه��ا خ��م��ٌر َل��ْف��ُظ��َك أن��َت ي��ا
ال��ِع��الج ف��ي��ِه ي��ِخ��ي��ُب َس��ْه��ٌم ب��َط��ْرِف��َك وك��ْم
اْح��ِت��ي��اج ِل��آلن��س��اِت إل��ي��ه ب��رْف��ٍق ف��ان��ظ��ر



الرمل محطة

ال��زُّج��اج ق��ل��وبُ��ُه��نَّ نَ��اع��م��ات ال��دَُّم��ى ُه��نَّ

∗∗∗
اح��ت��ج��اج ال��َك��ف��وِر ع��ل��ى َه��ِذي ِب��ال��ل��ه آم��ن��ُت
أْم��َش��اج! نُ��ْط��َف��ٌة أو ت��راٌب ه��ذا أَُك��لُّ
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اهللا اذكر

ال��ب��ش��ُر َغ��ف��ا ذك��ره ع��ن ح��ي��َن َس��َح��را َربَّ��ه��ا ال��ط��ي��ُر ن��اَغ��ِت
��َم��ُر ال��سَّ وانْ��َق��َض��ى ال��ل��ي��ُل م��َض��ى ق��د َس��َح��را َل��ي��َل��ه ن��اَم ِل��َم��ْن ق��ْل

ت��دَّك��ر ف��ال��ط��ي��وَر ف��ادِّك��ر
ي��نْ��َف��ِج��ُر وْه��َو ال��ن��وِر ُس��ورَة وتَ��َال ربَّ��ه ال��ف��ج��ُر َس��بَّ��ح
وال��ق��َم��ر ال��ن��ج��وُم َف��تَ��َواَرى وَج��َال ال��دُّج��ى ع��ل��ى س��ي��ًف��ا س��لَّ

وال��زََّه��ُر ال��رِّي��اُض وت��راءى
وي��نْ��َح��ِدُر لُ��ْؤلُ��ًؤا ي��ْرتَ��ِم��ي ص��اِن��ُع��ه َج��لَّ ال��ن��ي��َل ف��اْج��تَ��ِل
وال��ُج��ُزر ��ط��وُط وال��شُّ نَ��خ��لُ��ه روائ��ُع��ه ال��نُّ��َه��ى تَ��ْس��تَ��ِخ��فُّ

ال��ُخ��ُض��ُر ال��ع��واط��ُر وال��س��ه��وُل
ي��ْس��تَ��ِع��ُر ب��ال��غ��راِم ص��دُره��ا َش��ق��اِئ��ِق��ه��ا م��ن ال��روَض واش��ه��ْد
َع��ِط��ر وش��اُح��ه��ا ِب��ْك��ًرا، ل��َك َخ��الِئ��ِق��ه��ا م��ن آذاُر َزفَّ

ي��ن��ت��ش��ُر ال��ن��س��ي��ِم ف��ي ُط��ْه��ره��ا
ال��َخ��ِص��ُر ري��ُق��ه��ا ال��ف��ْج��ِر، َوج��نَ��ِة ع��ل��ى س��اَل ال��ش��م��اُل َم��ا وإذا
وتَ��أْتَ��ِزر زاه��ي��ا، ورَده َخ��َج��ًال تَ��ْرتَ��ِدي م��ص��ُر واْغ��تَ��َدْت

ال��َخ��َف��ُر زانَ��ه��ا ع��ذراءُ ف��ه��ي
ال��ش��َج��ُر ي��ْرَك��ُع ل��ل��ه ح��ي��َن ُم��ْق��تَ��ِدي��ا َرْك��َع��تَ��ي��ِن ف��اغ��تَ��ِن��ْم
��َح��ُر ال��سَّ بَ��لَّ��ه��ا ال��رَّْوَض ي��ْج��ِذُب ُم��ْش��تَ��ِف��ي��ا ال��ع��ل��ي��ُل وال��ن��س��ي��ُم

ُدَرُر ُس��نْ��ُدٌس ف��ه��ي ِب��ال��نَّ��َدى،



هللا اذكر

��َوُر ال��سُّ ُ وتُ��ْق��َرأ تُ��وَح��ى ك��ي��ف َم��نَ��اِب��ِره��ا ف��ي ال��ط��ي��َر واس��أْل
َوتَ��ر وال نَ��اِط��ٌق ِم��ْزَه��ٌر َح��ن��اِج��ِره��ا م��ن ي��ْغ��ِن��ي��َك ل��ي��س

ال��نَّ��َه��ُر َف��ي��ْرُق��ُص تَ��ْش��ُدو ح��ي��َن
ال��ق��دُر ج��ن��وِده ِم��ن ق��ادٌر َم��ِل��ٌك إنَّ��ه ال��ل��ه ف��اذك��ِر
ي��نْ��تَ��ِظ��ُر وال��ح��س��اُب داِئ��ٌر َف��َل��ٌك إنَّ��ه اْل��َوْق��َت واَغ��نَ��ِم

وال��ش��رُر وال��ح��م��ي��ُم وال��لَّ��ظ��ى
��ُرُر وال��سُّ وال��ُق��ُص��وُر وال��ُح��َل��ى وال��ُح��َوُر ال��ن��ع��ي��ُم وه��ن��اَك
��َوُر ال��صُّ ج��م��ال��ه ف��ي ت��ن��م��ح��ي ُر نُ��وَّ أنَّ��ُه ي��ْغ��ن��ي��َك ث��م

ي��بْ��تَ��ِدُر ال��ل��ب��ي��ب ف��األري��ُب
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ترقص عذراء

ي��خ��لُ��ُق ِب��م��اِرَس وذَا ف��اَح وال��زه��ُر ُم��ورُق غ��ص��ٍن وك��لُّ األَق��اُح ض��ح��ك
وتَ��ْع��ب��ُق ل��ل��نَّ��س��ي��ِم ت��رُق��ُص ع��ذراءَ م��ص��ري��ٍة ج��نَّ��ٍة ُم��ه��ج��َة وأَُح��لُّ
وي��ْع��ِت��ق ال��ش��ج��ون م��ن ي��ِح��لُّ س��ْح��ًرا أَغ��ص��اِن��ه��ا ع��ل��ى تَ��تْ��ل��و أط��ي��اُره��ا
��ق ي��تَ��َدفَّ ت��ح��ت��ه��ا ي��ج��ري ال��ن��ه��ُر ذا وه��ا ِل��ل��واِدي ال��غ��رب��ي ال��ج��ان��ب ف��ي
ي��خ��لُ��ق! ف��ي��م��ا ال��ن��ي��ِل ون��ه��ِر ـ��وادي وال��ـ ك��ال��َج��بَ��َل��ي��ن ال��رح��م��ُن ي��خ��لُ��ُق ه��ل

∗∗∗
ُق ُم��تَ��َح��رِّ َش��ْدِوه ف��ي ُم��تَ��دلِّ��ٌه ف��وق��ه��ا ي��ش��ُدو ق��ام ال��خ��م��ي��ل��ِة وي��َح
ُم��َوفَّ��ق ف��ي��ه أن��َت ول��ك��ْن ح��ال��ي ال��َه��َوى ف��ي ح��الُ��ك األغ��ص��اِن ب��ل��ب��َل ي��ا
ُم��َف��رَّق ال��ج��م��ي��ل وط��ن��ي ف��ي وه��واي وأش��ت��ك��ي ال��غ��ص��ون ف��ي وإل��ُف��َك ت��ب��ك��ي
��ق ال��م��تَ��رفِّ ص��ي��ُف��ه��ا (وإس��ك��ن��دري��ة) ش��ت��اؤُه ال��ن��ف��وَس يُ��ح��ي��ي ذو (أس��واَن)
ال��َم��ْش��ِرق اْح��تَ��َواه��ا وال ك��م��ص��َر وط��ٌن ت��اَج��ه ��ُع ي��َرصِّ ال��دن��ي��ا َم��ْغ��ِرُب ال

∗∗∗
أْص��ُدُق ج��م��اِل��ك وف��ي وع��ي��ونِ��ه��نَّ ب��ال��َم��ه��ا ال��تَّ��َغ��زُِّل ف��ي أك��ذُب م��ص��ُر ي��ا
ي��تَ��أَلَّ��ق س��م��اِئ��ه��ا خ��ي��اَل وأرى ِب��ُق��ْرِب��ه��ا ال��ِب��ع��اِد ف��ي أح��َل��م ك��ن��ُت ك��م
��ُق وأَُح��قِّ ون��ي��ِل��ه��ا م��ص��َر ُح��س��ن ِم��ن خ��اط��ري تَ��َخ��ي��َل م��ا أَْل��َم��ُس ف��اآلَن
وأُْط��ِرق ال��ج��الُل ويُ��ْط��ِل��ُق��ن��ي نَ��ف��س��ي أََرى وال ال��ج��م��اُل ي��أُخ��ذُِن��ي زل��ُت م��ا
وأغ��َرق ال��ه��ن��اءِ ف��ي أْس��بَ��ُح وم��َض��ي��ُت َص��ًدى ع��ل��ى ال��ب��ه��اءِ م��ن َرِوي��ُت ح��ت��ى



ترقص عذراء

َرْونَ��ق؟! ِل��َل��ْف��ٍظ وال أَُروُم ف��ي��م��ا ح��ي��ل��ٌة ِل��م��ع��نً��ى وم��ا أق��وُل م��اذا
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الربيع بواكري

ي��ج��ُم��ُل ال��ص��ب��اب��ة ف��ي ب��ي ال��ذي ف��ه��و وي��ف��ع��ُل ي��ق��وُل ب��م��ا رض��اي ��ا أمَّ
وأُْق��تَ��ل ال��ن��ه��اِر ف��ي ِم��راًرا أح��ي��ا ب��أَنَّ��ن��ي ال��دالِل م��ن َق��ِن��ْع��ُت وإذا
تَ��تَ��نَ��زَّل ال��َج��وى آي��اُت وع��ل��ي��ه وأع��اَده ال��َه��َوى َ ب��دأ ال��ذي ف��أَنَ��ا
أَتَ��َخ��يَّ��ُل وم��ا م��ح��اِس��ِن��ه��ا ع��ن ل��ي َرَوْوا ب��م��ا ِل��ل��ُه��ي��اِم ن��ف��س��ي أَْس��َل��ْم��ُت
ُم��َم��ثَّ��ل ال��ض��ع��ي��ِف ك��ب��دي ف��ي ب��ال��ن��ار ش��خ��ُص��ه��ا ول��ك��ن أََره��ا ل��م وع��ش��ق��ُت
وتَ��ذَْه��ل ال��ع��ق��وُل َل��َه��ا تَ��ِض��لُّ خ��م��ًرا وَع��لَّ��ه��ا ال��ش��ب��اُب أنْ��َه��َل��ه��ا ب��ي��ض��اءُ
ال��ُم��ْق��َف��ل ال��ف��ؤاُد وي��نْ��َف��ِت��ُح َط��َربً��ا ن��وُره��ا تَ��ب��لَّ��َج إذا ال��ع��ي��وُن تَ��نْ��َدى
تَ��ذَلُّ��ُل ال��غ��رام ف��ي ال��تَّ��َع��زَُّز إنَّ ب��ي��ن��ن��ا ِك��بْ��رك ح��ج��اَب َض��َربْ��ِت َم��ن ي��ا
وُق��ُرنْ��ُف��ُل بَ��نَ��ْف��ِس��ٌج وِب��راَح��تَ��ي��ه بَ��ي��نَ��نَ��ا ِل��ي��ْص��ِل��َح أتَ��ى ال��رب��ي��ُع ه��ذا

∗∗∗
��ْم��أَُل وال��شَّ ��ب��ا ال��صَّ تَ��نْ��َف��ُح��ه��ا َغ��نَّ��اءَ َرْوُح��ه��ا يَ��ْع��ِب��ُق ال��رَّوَض دخ��ل��ُت ول��ق��د
وي��رُف��ل ال��ب��ه��اء ُح��َل��ِل ف��ي ي��خ��ت��اُل ُم��تَ��بَ��خ��ت��را ب��ه��ا َم��َش��ى ال��رب��ي��ُع ف��إذا
��ل ال��ُم��تَ��أَمِّ ي��ت��َح��ي��ُر ُح��س��ِن��ه��ا ف��ي َم��َل��ِك��ي��ًة َط��ل��ع��ة أرُم��ق ف��وق��ف��ُت
وتَ��ْف��ُض��ل ِل��م��ن��َك��ب��ي��ه ال��ن��ه��اَر ت��ك��س��و َم��ج��اس��ٌد ال��غ��م��اِم م��ن ال��س��م��اءِ وع��ل��ى
وُم��َرتِّ��ل ُم��َس��بِّ��ح ال��ط��ي��وِر وم��َن ��ٌب وُم��ّذهَّ ��ٌض ُم��َف��ضَّ ال��غ��ص��وِن وم��َن
ال��َج��ْدَول إل��ي��ه ي��وح��ى ل��م��ا ي��ص��ِغ��ي ِب��س��م��ِع��ه م��اَل ال��ب��اِن ُخ��وَط ورأي��ت
ُم��َوكَّ��ل ال��ج��م��اِل ب��أس��رار ُم��ْغ��ًرى ألَن��ن��ي م��ن��ه ال��ح��س��ن ِس��رَّ ف��س��رق��ُت



الربيع بواكري

ال��ج��ن��دل ل��َه��اَم َراه��ا َج��نْ��َدٌل ل��و ��ًة َض��مَّ ال��رش��ي��َق��َة ق��ام��تَ��ه وض��َم��ْم��ُت
ي��ت��َع��لَّ��ُل ف��ؤاُده ال��َم��ُش��وَق إنَّ ف��م��ي ف��ي ال��ش��ق��ائ��ِق ُح��م��ِر م��ن وع��ص��رُت

∗∗∗
ويُ��ْج��ِم��ُل ال��غ��رام ف��ي ��ُل ي��َف��صِّ َغ��ِردا ص��ائ��ًح��ا ال��خ��م��ي��ل��ة أع��ل��ى م��ن وس��م��ع��ُت
وي��ه��زُل َج��واُه ش��ك��وى ف��ي وي��ِج��دُّ ��ًع��ا تَ��وجُّ بُ��ك��اُه ف��ي وي��ض��ح��ُك ي��ب��ك��ي
��ُل وتُ��بَ��جِّ ع��اش��ًق��ا ��د تُ��َم��جِّ ن��ط��ق��ت ع��اش��ق َدم��ع��ُة ت��ل��ك ب��ل َف��َرِح��ْم��تُ��ُه،
ب��ل��ب��ل ت��رنَّ��م إذا ي��ذوب ق��ل��بً��ا أع��اَرن��ي ال��ق��ل��وب َف��َط��َر ال��ذي إن

∗∗∗
أس��أُل ��ا ع��مَّ ي��ج��ي��ُب ال��ف��ؤاُد وش��َدا ب��ي ي��ح��ي��ُط وال��ج��م��اُل ن��ف��س��ي وس��أل��ت
األَْج��َم��ُل؟ ال��ق��ل��وِب ع��ل��ى األخ��فِّ وم��ن وِط��ي��بُ��ه ال��رب��ي��ِع زه��ُر أم أن��ِت ه��ل
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وحب حر أنفاسالصيفأو

ع��اب��ُق ال��م��س��ِك م��ن َع��ْرٌف أم وِذْك��ُرِك ح��دائ��ُق أم ال��ه��وى ي��ج��ل��وه��ا م��ع��ان��ي��ِك
ال��خ��الئ��ق ال��ك��م��ال ف��ي وت��س��م��و ع��ل��ي��ن��ا تَ��َدلُّ��ًال ال��ج��م��ال ي��خ��ت��ال ك��ذل��َك
ذَاِئ��ق؟ أن��ا م��ا ف��ي��ِك إال ال��م��رُّ أو ُم��ْش��تَ��ٍه؟ أن��ا م��ا م��ن��ِك إال ال��ُح��ل��و َه��ِل
واِث��ق ب��ِك أن��ن��ي ُع��ذْري ف��أي��س��ُر ع��اِش��ٌق ل��ِك أن��ن��ي ذن��ب��ي ك��اَن وإْن
وَع��َواِئ��ق ب��ي��ن��ن��ا ُص��روٌف وح��ال��ت َظ��نَّ��ن��ا أْخ��َل��ْف��َن األي��اُم ت��ك��ِن وإن
وس��ائ��ق ح��اٍد وال��ب��ي��ُن َع��َج��ٍل ع��ل��ى َش��َف��ْع��تُ��ه��ا م��ا ن��ظ��رًة م��ن��ه��ا ن��ل��ُت ف��ق��د

∗∗∗
س��اب��ُق ال��َف��ض��ِل َح��ْل��ب��ِة ف��ي َق��َل��ٌم ل��ه��ا رش��ي��ق��ًة َه��وي��ُت أن ص��اح��ب��ي والَم
َف��ُم��َراِه��ُق ِس��نُّ��ه��ا ��ا وأمَّ ف��ش��ي��ٌخ ذك��اؤه��ا ��ا أمَّ رِّ ال��دُّ ال��ن��اث��رات م��ن
ال��رق��ائ��ق ال��ن��اع��م��اُت ال��ل��ي��ال��ي وت��ل��َك س��م��ائ��ه��ا م��ن م��ج��ُدن��ا ع��ل��ي��ن��ا يُ��ِط��لُّ
بَ��واِس��ق نُ��ْض��ٌر ال��طُّ��ه��ر روض وأدواُح ��ٌة ع��فَّ ال��ش��رِق ف��ي ال��ع��ش��ِق ث��م��اُر ل��ي��ال��ي
تُ��ص��ادق ال��رِّم��اِم ذا وَم��يُّ ولُ��بْ��نَ��ى َوِف��ي��ٌة ل��ي��َل��ى ل��ل��َق��ي��س��ي��ن وأي��ام
نَ��اِط��ق ال��ض��اَد ��َم َف��خَّ م��ا وأح��س��اِب��ن��ا وُج��دوِدن��ا آداِب��ن��ا ع��ل��ى س��الٌم

∗∗∗
ض��ائ��ُق َح��لَّ ال��ذي ��ي��ِف ب��ال��ضَّ وص��درَي ُم��تْ��َرٌع ف��َج��ْف��ِن��ي ��ي، َه��مِّ ��م��ن��ي تَ��َق��سَّ
ال��بَ��نَ��اِئ��ق ع��ل��ي��ه ��ْت ُض��مَّ م��ا ولِ��ل��ُح��بِّ وم��الب��س��ي ظ��اه��ري م��ن��ي َف��ِل��ل��ص��ي��ِف
ُم��الِص��ُق َخ��ِدي��ٌن م��ن��ه ل��ه��ا ي��ك��ون تُ��ط��ي��ُق��ُه ال ال��ذي ال��ج��وِّ م��ن ِس��َف��اٌه



وحب حر أو الصيف أنفاس

وي��ع��اِن��ق َخ��دِّه��ا ف��ي َوي��ل��ثُ��ُم��ه��ا ث��غ��َره��ا ي��رِش��ُف ال��ح��رِّ ِل��ه��ذا وت��بٍّ��ا
��َواِع��ق وال��صَّ ال��َح��ي��ا ْف��أَْخ��َزاك وإال رح��م��ًة ه��ج��ي��رك م��ن ��ْف َخ��فِّ ص��ي��ُف ف��ي��ا
ال��ع��الئ��ُق ت��ل��َك ال��ن��ض��ِر ال��رب��ي��ِع وب��ي��َن تَ��َق��طَّ��َع��ْت أْن ب��ي��نَ��ن��ا ثُ��ْق��ًال ب��َك ك��ف��ى
وص��ادُق ال��غ��َرام ش��ك��وى ل��َص��ادق��ٌة وإنَّ��ه��ا ��ق��اءِ ال��شَّ َج��ه��ِد ع��ل��ى وإن��ي
ع��اش��ق ل��ي��ُل ي��ا ص��اَح م��ا وت��ذُْك��ُرن��ي ش��اِرٌق ذَرَّ ك��لَّ��م��ا إل��ي��ه��ا أِح��نُّ
وش��ائ��ق َم��ُش��وٌق أم��ان��ي��ن��ا ِح��ب��اُل وُق��طِّ��ع��ْت ال��ِب��ع��اُد ط��اَل وإن ك��الن��ا
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جناتمرص

ك��ِل��ُف ِب��َرْوِح��ه��ا ُروٍح ك��لُّ أُنُ��ُف روض��ُة ال��ن��ف��َس ه��زَِّت
وتَ��نْ��َع��ِط��ف َح��وَل��ُه تَ��نْ��ثَ��ن��ي َع��َج��بً��ا انْ��ثَ��نَ��ى م��ا ال��ن��ي��ل ُربَ��ى ف��ي
��رف وال��شَّ ال��ع��ف��اُف وَش��ذَاه��ا م��ح��اِس��نُ��ه��ا َزْه��ُره��ا غ��ادٌة
وال��تَّ��َرف ال��ن��ع��ي��ُم ِب��ال��نُّ��َض��ار َزرَك��َش��ُه ��ن��دس��ي ال��سُّ ث��وبُ��ه��ا
ت��رتَ��ِج��ف ال��ن��س��ي��ِم أُك��فِّ ِف��ي ن��ادي��ٍة ك��لُّ ال��ورِد َف��ِم��َن

∗∗∗
��رُف وال��سَّ ال��ث��راء ِب��ال��ُج��م��اِن ��َع��ه َرصَّ ال��َع��ْس��َج��ِدي ت��اُج��ه��ا
��َدف ال��صَّ م��ث��ِل��ه��ا ع��ن تَ��َش��ظَّ��ى م��ا ل��ؤل��ؤٍة ُك��لُّ ال��ُف��لِّ َف��ِم��َن

∗∗∗
ُس��ُج��ُف ُم��َف��وٍَّف ِدَم��ْق��ٍس م��ن وَل��ُه َزبَ��ْرَج��ٍد م��ن ِخ��ْدُره��ا
م��ْؤتَ��ِل��ف األُْق��ُح��واِن وم��ن ُم��تَّ��ِس��ٌق ال��ي��اس��م��ي��ن ف��م��َن

∗∗∗
ي��ِص��ُف َم��ْن وص��ِف ف��وَق ُع��رُس��ه��ا ح��ال��ي��ًة تُ��َزفُّ ع��روًس��ا ي��ا
ال��ن��َج��ف وال��ن��رج��ُس خ��اف��ق��اٍت َش��ق��اِئ��ُق��ه��ا راي��اِت��ه ُح��ْم��ُر
ِط��َرف ث��م��اِره��ا م��ن ح��وَل��ه��م بُ��َل��ْه��ِن��ي��ٍة ف��ي وال��ُم��غ��نُّ��ون
ي��ق��ف ُم��َط��رٌِّب ع��ل��ي��ه ـ��ت��زٌّ م��ه��ـ ال��زُُّم��رُِّد م��ن ت��خ��ٍت ك��ل



مرص جنات

ي��رتَ��ِش��ف وال��ن��س��ي��ُم ص��وتُ��ه يُ��َرْق��ِرق��ه��ا خ��م��رٌة دم��ُع��ه

∗∗∗
وتُ��ْق��تَ��َط��ُف تَ��ْج��ت��ل��ي أنْ��ُع��ًم��ا بَ��ِرَح��ْت ال م��ْص��َر ج��نَّ��اُت ت��ل��ك
َش��َغ��ف ب��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ل��ي ك��ان ن��اع��م��ٍة ِب��ع��ه��ِد أذَْك��رتْ��ِن��ي
األَِل��ف ُح��روِف��ه م��ن ق��دُّه��ا بَ��َدْت ال��ح��س��اِن م��ن س��ط��ٍر ب��ي��ن
وي��ْل��تَ��ِح��ف ورَده ي��رت��دي خ��َج��ًال ووج��ُه��ه��ا أْج��تَ��ِل��ي��ه��ا
ي��ِك��ُف ع��ارٌض خ��دَّي ف��وق َم��بْ��ِس��ِم��ه��ا ِل��ب��رِق ودم��وع��ي
األس��ُف ل��ي ��ب��ا ال��صِّ ي��ُردُّ ل��و أََس��ف��ا َف��َوا ��ب��ا ال��صِّ َولَّ��ى ث��م
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نسيمك شمي

ُم��س��ت��ط��ي��َرا ق��ل��بً��ا ف��ي��ِك وص��اح��ب َش��ِه��ي��را ف��غ��دا غ��رام��ه أذاَع
ي��س��ي��َرا نَ��ْزًرا ع��ه��دتُ��ه وك��ن��ت غ��زي��ًرا دم��ع��ي أرى ب��ال��ي وم��ا
ه��ص��وَرا وثَّ��اب��ا أزال ول��س��ت ل��ي��ثً��ا وك��ن��ت ال��غ��رام أذَلَّ��ن��ي
نُ��ُف��ورا َولَّ��ْت أع��ق��اب��ه��ا ع��ل��ى رأتْ��ه وًغ��ى ي��وم اآلس��اد إذا
ال��م��ري��را ال��َه��مَّ ألَُع��اِن��ي ب��ه أْح��ي��ا ال��ُح��ل��و َالِل ب��ال��دَّ ُخ��ذي��ن��ي
ق��ص��ي��َرا ع��م��ًرا ل��َح��دِّه َل��ب��س��ُت إنِّ��ي ب��ال��ه��ج��ر ت��ت��س��لَّ��ح��ي وال
َش��ُك��وَرا بَ��رٍّا تَ��ذُْك��ري ب��ق��ل��ب��ك واذْك��ِري��ن��ي ن��ِس��ي��َم��ِك ��ي ِش��مِّ غ��ًدا
ُم��ش��ي��َرا م��ح��اِس��ِن��ك��م إل��ى ي��َظ��لُّ َل��ْح��ٌظ ع��اَش م��ا وف��اِئ��ه ِل��َع��ي��ِن
َع��ب��ي��را ش��م��اِئ��ل��ك��م م��ن ��َم تَ��نَ��سَّ إل��ي��ه َس��َرى ��م��اِل ال��شَّ َرْوُح إذا
زف��ي��َرا إال ل��ك��م َح��َم��َل��ْت ف��م��ا َج��نُ��وبً��ا ي��وًم��ا ل��ك��م ه��بَّ��ْت وال

∗∗∗
وال��م��دي��را ه��ن��اءً وش��اربَ��ه��ا ون��اِش��ِق��ي��ه ال��ري��اض زه��َر َس��ِل��ي
ط��ه��ورا أش��ربُ��ه ال��دم��ِع وغ��ي��َر ذك��ي��ا أن��َش��ُق��ه ال��ح��بِّ أغ��ي��َر

∗∗∗
نَ��ِض��ي��را ِذك��راه��ا ع��ه��َد ي��َغ��ادُر وبْ��ًال ال��دم��ُع ال��َغ��داَة ت��ل��َك س��َق��ى
َع��ِس��ي��را ذاب��ْت ال��ت��ي َك��ب��ِدي ع��ل��ى ي��وًم��ا وك��ان أراِك ل��ك��ي وق��ف��ُت
ي��ِط��ي��را أْن ُض��ل��وع��ي م��ن وح��اوَل ق��ل��ب��ي إل��ي��ك ط��َل��ْع��ِت إذْ ��َت تَ��ل��فَّ



نسيمك شمي

َغ��ِدي��را َم��َح��لَّ��ِت��ُك��م ف��ي ألَْج��ِري دْم��ِع��ي أَْم��َس��ْك��ُت أن��ن ول��وال
أَِس��ي��را َس��الِس��ل��ه��ا ف��ي وَش��دَّت ج��ري��ًح��ا ق��ت��ل��ْت ن��ظ��رًة وك��ان��ت
َس��ِع��ي��را ول��ه��اٍن ن��اَر وزادْت َص��بٍّ ص��دِر ف��ي ل��وع��ًة وه��اج��ْت

∗∗∗
ال��ض��م��ي��را ��ْج��ِو ال��شَّ ع��ل��ى ب��ه أُِع��ي��ُن ِل��ق��اءٍ ع��ل��ى ع��زم��ُت ي��وٍم وك��م
َط��ِري��را أح��َس��بُ��ه ك��ن��ُت وَع��ْزٌم َح��ي��اِئ��ي ي��ط��اوع��ن��ي ال ول��ك��ْن
ك��ب��ي��َرا َج��َل��ًدا َق��بْ��َل��َه��ا ل��ي َه��ِب��ي ِرْج��ل��ي األف��الِك ع��ل��ى ب��ي أَتَ��ثْ��بُ��ُت

∗∗∗
ال��س��رورا ي��نْ��ِب��تُ��ه��ا األَنْ��واءِ م��ن ب��اِب��ل��يٌّ دارك أك��ن��اَف س��ق��ى
ال��ح��ري��را ي��وِط��ئُ��ِك ال��نَّ��ْع��م��اءِ م��ن َولِ��يٌّ م��غ��اِن��ي��ُك��م ع��ل��ى وع��اَج
نُ��ورا ع��ي��نَ��ي ب��دُره��ا وي��م��ألُ ف��ؤادي تُ��ح��ي��ي ش��م��ُس��ه��ا م��ن��ازُل

∗∗∗
ُف��ُج��وَرا ك��ان��ْت أع��ي��اُدن��ا إذا ح��ي��اٍة ف��ي ونَ��ْس��َع��ُد ن��ح��ي��ا م��ت��ى
وال��ُخ��ُم��ورا ال��َم��َع��اِزَف ل��ه نُ��ِع��دُّ إل��ي��ن��ا دن��ا ال��ن��س��ي��ِم ش��مُّ إذا
ُغ��رورا ال��دن��ي��ا م��ن اْم��تَ��َألَْت ق��د ب��أَي��ٍد نُ��َدنِّ��ُس��ُه وري��ح��انً��ا
َوُق��ورا ش��ي��ًخ��ا َع��َرْف��تُ��ه وك��ن��ُت ط��ف��ًال ال��ي��وَم ذاَك ش��اه��دُت وك��م
ص��غ��ي��َرا ي��ْرَح��ْم ول��م ُم��َه��ذَّب��ًة ��ْر ي��وقِّ ل��م ال��َع��َم��اي��ِة ف��ي تَ��َس��كَّ��َع
تَ��ِس��ي��را أْن إالَّ ال��ن��ي��ُل وي��أْبَ��ى ب��ال��َم��َخ��اِزي َس��ِف��ي��ٌن ��ْت َض��جَّ وك��م
وِب��ي��را ُك��نْ��ي��اًك��ا َق��تَ��لُ��وُه وق��د ِوْرٌد ال��ن��ي��ل ف��ي َل��ه��ْم ي��ص��ُف��و وه��ْل
َوُزورا ُه��ْج��ًرا ح��دي��ث��ن��ا أََرقُّ وأَْض��َح��ى َف��َس��َدْت آداب��ن��ا أرى
ال��َخ��ِط��ي��را أح��ق��ُرن��ا ف��ي��ه وش��ابَ��َه اتَّ��َف��ْق��ن��ا ت��واُك��ِل��ن��ا ف��ي أَران��ا
ب��ورا ال��ف��الُح أرَض��ه وي��تْ��ُرُك ق��اٍض وي��ِض��لُّ ص��ان��ٌع ��ُر ي��َق��صِّ

∗∗∗
ال��ك��ث��ي��را أن��ام��لُ��ن��ا تَ��ْح��َف��ْظ ول��م ط��وي��ًال ل��ن��ا ال��ق��ل��ي��ُل ي��ب��ق��ى وه��ل
ُق��ص��ورا أم��اِن��ي��ن��ا م��ن ونَ��بْ��ِن��ي وال��م��س��اِع��ي ال��م��ف��اِخ��ر ع��ن ن��ن��اُم
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الدهر أم

ال��ذُّرى ت��ل��َك م��ن ال��ن��ي��ُل ي��ل��وُح ه��ل تَ��َرى م��ا وان��ُظ��ْر األه��راِم ع��ل��ى ِق��ْف
ِم��ئْ��زرا َرْوٍض ك��لِّ م��ن س��اِح��بً��ا ُح��ل��ًة َم��ْرج ك��لِّ م��ن الب��ًس��ا
َم��نْ��َظ��را وأْح��َل��ى ال��ل��ه َع��ْم��َرَك ُص��وَرًة أبْ��َه��ى ع��ي��ن��اَك رأْت ه��ل
َك��ْوثَ��را ت��ع��ال��ى ال��ل��ه ��ر ف��جَّ ن��ي��ِل��ه��ا م��ن ج��ن��ٌة م��ص��ًرا إنَّ
تَ��َرى ف��ي��ه أع��ط��اَف��ه��ا ِن��ي��لُ��ه��ا، ِم��رآتُ��ه��ا غ��ادٌة م��ص��ًرا إنَّ
ال��َوَرى ي��س��ب��ي ُح��ْس��نُ��ه��ا ِب��ك��ٌر ف��ه��ي ل��ه��ا ثَ��ْدي��اِن ذاِن َه��َرم��اه��ا
ال��ث��رى وج��ِه ع��ل��ى ال��ده��ُر َدَرَج أح��ض��اِن��ه��ا م��ن ال��ده��ِر أمٌّ وه��ي
واْش��تَ��رى ف��ي��ه��ا ب��اَع تَ��َربَّ��ى م��ا إذا ح��ت��ى ن��اش��ئً��ا أْرَض��َع��تْ��ه



احلالوة تلك

ال��غ��ي��ِد ثَ��نَ��اي��ا م��ن ال��ح��الوُة ت��ل��َك دف��ي��ن��ٍة ف��ي��َك ن��ي��ُل ي��ا غ��ادٍة ك��م
وَم��ُس��ود س��ائ��ٍد م��ن ِب��ج��واِره َم��ن��زًال أرَف��ُه ال��ن��اِس ج��م��ي��ع م��ن أن��ا
ال��ت��ْوح��ي��د ِح��َم��ى ف��ي وأرتَ��ُع أْل��ُه��و ��ٌم ُم��نَ��عَّ ال��ُح��ب��وِر م��وف��ور ج��ذالُن
وبُ��نُ��ود وَص��َواه��ل نَ��ْج��َدت��ي م��ن وبَ��َواِرٍق َوح��دت��ي م��ن َع��ْس��َك��َر ف��ي
بَ��رود ال��رُّض��اب ُح��ل��ِو ث��غ��ره م��ن ب��َم��ش��رع ال��ُم��داِم ع��ن َغ��نَ��ي��ُت ول��ق��د



وصيتي

ال��بُ��س��ت��اِن ُس��رَِّة ف��ي واْدِف��نُ��ون��ي وال��رَّي��ح��اِن ِب��ال��ورِد ��نُ��ونِ��ي َك��فِّ
ال��ِق��ي��ان َع��ْزِف وب��ي��َن وأغ��اٍن وَق��ْص��ٍف رْق��ٍص ب��ي��َن م��ا واح��م��ل��ون��ي
األَغ��ان��ي ك��ت��اَب َم��أْتَ��ِم��ي وف��ي ـ��ري ق��ب��ـ وع��ل��ى ج��ن��ازت��ي ف��ي واق��رءوا
نَ��ان ال��دِّ َف��ْض��َل ع��ل��ي��ه وُص��بُّ��وا ـ��ي َرم��س��ـ ع��ل��ى َه��ِن��ي��ئً��ا راَح��ُك��ْم واش��َربُ��وا
األح��زاِن (م��الزَم) ب��الدي ف��ي غ��ري��بً��ا ح��ي��ات��ي ف��ي ك��ن��ُت إن��ن��ي



تسل ال

رَغ��ِد ف��ي ال��ع��ي��َش وتَ��َم��لَّ َك��َم��ِدي ع��ن أْف��ِدي��َك تَ��َس��ْل ال
َك��ِب��ِدي أنْ��َض��َج��ْت ش��وٍق ن��اُر ت��ع��رُف��ه َل��ْس��َت ب��ي م��ا إنَّ
ت��ِع��ِد وال ت��ع��ذِّبْ��ن��ي ال ِع��َدٌة ل��ي م��ن��ك ي��وٍم ك��لُّ
وال��َغ��ي��د ع��ي��ن��ي��َك ه��َوى ف��ي ب��ي ت��ع��ب��ُث ب��اِخ��ُل ي��ا أن��َت
ب��األس��د ال��ظ��ب��ي ي��ْل��ه��و ك��ي��ف وَع��لَّ��َم��ُه ال��ط��ي��َف أرس��َل
ي��ُع��ِد ول��م ن��ي َخ��الَّ ث��م َوَه��ي��َم��ِن��ي ال��ط��ي��ُف ف��دن��ا
َج��َس��دي؟ م��ن أب��ق��ي��ت ال��ذي م��ا تُ��ْخ��ِب��ُرن��ي ِب��ال��ل��ه َض��نَ��ى ي��ا



املالحة ديوان

َم��س��ارب��ا ال��رُّض��اِب َع��َس��ِل إل��ى ي��ب��ِغ��ي ِه ِب��خ��دِّ دبَّ ك��ال��ن��م��ل وم��ع��ذٍَّر
ُم��َداِع��ب��ا ف��ق��ل��ُت ل��ن��ا َق��َط��ْف��َت م��اذا ش��اع��ٍر ن��ظ��رَة إل��ي��ه نَ��ظ��رَت ق��ال��وا
ع��ج��ائ��ب��ا ي��ش��اء م��ا ي��خ��لُ��ُق وال��ل��ه ل��م��ع��َج��ٌب ش��ارب��ي��ه ب��ُخ��ض��رة إن��ي
ُم��ص��اح��ب��ا ل��ل��َع��ق��ي��ِق ال��زُُّم��رَُّد ج��ع��ل ف��رائ��ًدا ال��رَُّص��اب ُدَرَر رأى ل��م��ا
ك��ات��ب��ا ال��م��الَح��ِة ل��دي��وان ُخ��ذن��ي ع��اِل��ٌم وب��ال��م��ح��اِس��ِن ��َف��ات ب��ال��صِّ أن��ا
ذائ��ب��ا ن��ع��ي��ًم��ا ال��دن��ي��ا ل��ي ُ تَ��ْم��َأل بَ��س��َم��ًة ع��ام ك��لَّ ع��ط��ائ��ي واج��ع��ْل
(ال��ش��ارب��ا)! ه��ذا وس��َق��ي��َت ال��ل��م��ى بَ��ْرَد ح��م��ي��تَ��ه وأن��َت ً َظ��َم��أ َم��ي��ٍت ك��م



احلبهذبني

ق��ل��ب��ي ِذك��ُره��ا ف��آنَ��َس ونَ��أَْت نَ��َظ��ِري ج��م��الُ��ه��ا ف��س��ر َق��ُربَ��ْت
وال��ُق��ْرب ال��بُ��ع��ِد ف��ي ش��اك��ٌر أن��ا ن��اع��م��ٍة ُح��بَّ ي��ش��ك��و ك��ان م��ن
َربِّ��ي إل��ى َق��رَّبَ��ن��ي وال��ح��س��ُن وَش��رََّف��ِن��ي َه��ذَّبَ��ن��ي ال��ح��بُّ



البدر ليلة

وال��َخ��َف��ر ال��دَّلِّ ك��ث��ي��ِر ال��ح��ب��ي��ِب م��ع نَ��َظ��ري ف��ي أب��ه��اِك م��ا ال��ب��دِر ل��ي��ل��َة ي��ا
َق��َدِر ع��َل��ى ي��ْج��ري تَ��ح��ت��ن��ا ِم��ن وال��ن��ي��ُل تَ��نْ��َف��ُح��نَ��ا ب��ال��طِّ��ي��ِب ف��وِق��ن��ا م��ن ال��رَّْوُض
ال��بَ��َش��ر م��ن َوْرق��اءٍ َش��ْدُو أج��ابَ��ه��ا ُم��َط��وََّق��ٌة غ��ص��ٍن ع��ل��ى تَ��َغ��نَّ��ْت وإْن
األَثَ��ر ع��ل��ى ي��ج��ري ص��وتِ��ه��ا م��ن وال��ُع��وُد ُغ��رَّتُ��ه��ا وال��ب��دُر ِري��َق��تُ��ه��ا ال��رَّاُح
ُخ��ُض��ر! ُس��نْ��ُدٍس م��ن أث��واب��ن��ا أَنَّ ل��و َم��ْج��ِل��ُس��ن��ا ال��ف��ردوِس َج��نَّ��ِة ف��ي آل��ي��ُت



بوجنته نأى

ي��َودُِّع ف��ع��اَد َض��نً��ى تَ��ِل��ْف��ُت ��ا ل��مَّ َه��ْج��ِره م��ن ي��ِري��ُح��ن��ي ال��ق��ض��اءَ ظ��نَّ
ي��رِج��ع ال راح��ًال ي��َزوُِّد نَ��ي��ًال َم��ْض��َج��ِع��ي م��ن َدن��ا ل��م��ا وس��أَْل��تُ��ه
تَ��تَ��َط��لَّ��ُع ِل��بَ��ِق��ي��ِت��ي وَم��ِن��ي��ِت��ي ب��اِس��ًم��ا وأَْع��َرَض ب��َوْج��نَ��ِت��ِه ف��ن��أى
تَ��ْم��نَ��ع س��أل��تُ��َك م��ا س��أل��تُ��َك وإذا ب��ُم��ه��ج��ت��ي ف��ي��َك أج��وُد ِف��داَك ن��ف��س��ي
ي��س��م��ع أو ع��اش��ٌق ي��بْ��ِص��ُر ك��ان ل��و ن��ص��ي��ح��ًة ال��الِئ��م��ي��َن ل��وُم ك��ان ق��د



موقفصدق

ِل��ي��رك��ب��ا األغ��رُّ ال��طَّ��رُف ُق��رَِّب وق��د َوْق��َف��تُ��ُه ح��ب��ي��ب م��ن ص��دٍق وَم��ْوق��ِف
��ب��ا ُم��تَ��أَهِّ ع��اِزًم��ا إل��ي��ه ف��َخ��فَّ ِرك��اب��ه ت��ح��ت ال��ُك��رس��ي ل��ه نَ��َص��بْ��ُت
ُم��تَ��َه��ي��ب��ا واِه��نً��ا ف��أْم��َس��ى ُق��واُه َف��تَ��َزْل��َزَل��ْت َس��ْرَج��ه ِل��ي��ْرَق��ى وه��مَّ
ي��ت��ع��طَّ��ب��ا وأن ي��ْرَدى أن َم��َخ��اَف��َة َل��ُه ُم��َس��اع��َف��ٍة م��ن ا بُ��دٍّ أَر ول��م
��ب��ا تَ��نَ��قَّ بَ��ِخ��ي��ٍل نُ��ْع��َم��ى م��ن ب��ي��ْم��ن��اي أَع��نْ��تُ��ه ح��ي��َن ��ل��ُت ُح��مِّ م��ا ثُ��ْق��َل ف��ي��ا
ُم��ذِْن��ب��ا ال��َح��ْش��ِر ف��ي ال��ل��ه أْل��َق��ى ي��وِم إل��ى َح��ْم��َل��ه ت��م��ن��ي��ُت َربِّ��ي أََخ��ْف َل��ْم ف��َل��ْو



الرسائل حتى

ده��ري م��ْن الق��ي��ُت م��ا َش��دَّ ي��ا ِب��ه��ا ت��ج��وُد ال ال��رس��ائ��ُل ح��ت��ى
ال��ُع��ْم��ر تَ��َص��رُّم ق��ب��َل ف��اآلَن ق��اِت��َل��ت��ي ِب��ال��ه��ج��راِن ُك��نْ��ِت إن
تَ��ْج��ري وَع��بْ��َرٍة ي��ذوُب ق��ل��ٍب س��وى ج��ف��اِك َج��س��دي م��ن ي��ب��ِق ل��م



عىلرضاك

ِرَض��اْك ع��َل��ى ن��زل��ُت ق��ْد ه��ا ج��اه��ًال َع��َص��ي��تُ��َك َم��ن ي��ا
س��واك ب��ه ي��ِل��مُّ ف��ال ه��واك ف��ي س��رِّي وح��م��ي��ُت
ُم��ق��ل��ت��اك أذاب��ْت وم��ن ـ��َت ع��رف��ـ وم��ن ج��ه��ل��َت م��ن أن��ا
َك��َراك ف��ي ت��رتَ��ُع نَ��ِع��ْم��َت ِم ِل��ل��ن��ج��و أَْرن��و س��ه��راُن
َش��َف��اك وم��ا ف��ي��َك ال��ُه��وَن ـ��ُز ال��ع��زي��ـ وأن��ا وأَذَْق��تَ��ِن��ي
نَ��َواك وال ف��ي��َك َح��َش��اي ـ��ِل غ��ل��ي��ـ م��ن بَ��رََّد ال��ُق��رُب ال
َس��ن��اك إل��ى ال��ش��ف��ي��ُع ه��ي ـ��ِل األص��ي��ـ ذََه��ِب ف��ي ال��ش��م��ُس
ُع��الك إل��ى ال��س��ف��ي��ُر ه��و ِل ال��ك��م��ا أَْوج ف��ي وال��ب��دُر
َش��ذَاك ع��ن ح��دي��ثً��ا َرَوى ِض ال��رِّي��ـ��ا أزه��ار ون��س��ي��ُم
ف��اك وأُِج��لُّ ب��اك��يً��ا ـ��ِث��ُم أْل��ـ َع��ي��نَ��يَّ م��ن رُّ وال��دُّ



استغفري

ب��أدي��ِب ُح��ْس��ِن��ه��ا م��ع��اِن��ي َل��ِع��بَ��ْت أِدي��بَ��ٌة ال��ج��م��اِل س��اح��رُة ل��ل��ه
َرِط��ي��ب ال��غ��ص��ون نُ��ْض��ر وب��ُم��ْخ��ِج��ٍل َوي��راِع��ه��ا ِب��َل��ْح��ِظ��َه��ا ال��ق��ل��وَب َغ��َزِت
ب��ال��طِّ��ي��ب أَنْ��ي��اِب��ه��ا م��ن رِّ ب��ال��دُّ ِب��ُرض��اِب��ه��ا َل��ْف��ِظ��ه��ا ُح��ُم��ي��ا َم��َزَج��ْت
َح��ِب��ي��ب ثَ��ْغ��ُر ال��ظ��م��آِن ِل��ل��واِل��ِه ال��َه��َوى م��الئ��ك��ُة أْه��َدْت م��ا وأََح��قُّ

∗∗∗
ن��س��ي��ب��ي ف��ي��ِك وي��رقُّ آدابُ��ه��ا، ب��اس��ِم��ه��ا أُع��رُِّض إذ ُح تُ��ص��رِّ َم��ن ي��ا
ِب��ي وثِ��ق��ي َف��أْخ��ل��ص��ي ال��غ��رام ف��ي ب��ِك واث��ٌق ال��م��ح��ب��ة ف��ي ل��ِك م��خ��ل��ٌص أن��ا
َع��ج��ي��ب ِب��ك��لِّ ي��أِت��ي ال��َه��َوى وه��و وأَْش��تَ��ِك��ي ال��ُه��ي��اُم ل��ي ي��ل��ذُّ ول��ق��د
َط��ب��ي��ب��ي واس��تَ��راَح َق��َض��ائ��ي وَدنَ��ا األََس��ى م��ن َل��ِق��ي��ت م��ا ف��ؤادي أب��َل��ى
وأَِن��ي��ب��ي ف��اْس��تَ��ْغ��ِف��ِري ُم��تَ��َع��بِّ��ًدا، نَ��اِس��ًك��ا ع��ي��ونُ��ِك َق��تَ��َل��ْت ال��ذي (ك��ان)



تنعمتبالسهاد

أْم��ري ال��َه��وى أم��َر أنَّ ل��و ِل��ع��اش��ق��ه، ال��َه��َوى ف��ي ب��ال��َوص��ِل ال��َم��ْع��ش��وق ع��ل��ى ق��ض��ي��ُت
ب��ال��َج��ْم��ِر ال��ه��ج��َر ي��ْج��زي��ه��ُم م��ن ل��ع��ذَّب��ُت َرق��ي��ق��ٌة ال��ع��اش��ق��ي��َن ُق��ل��وُب ول��وال
وال��ُك��ْف��ِر ال��بُ��ْخ��ِل أك��بَ��ُر إال ال��ه��ج��ُر وم��ا وال��ُه��دى ال��ج��وِد ُم��نْ��تَ��َه��ى إال ال��ع��ش��ُق ف��م��ا
ال��ص��ب��ر نَ��اِق��ع م��ن ف��اْش��تَ��ْرُت ال��َج��َوى وَل��ذَّ ��نَ��ى وب��ال��ضَّ ��َه��اِد ب��ال��سُّ ح��ت��ى ��ْم��ُت تَ��نَ��عَّ
ال��َج��ْه��ر وف��ي ُح��بِّ��ي ��رِّ ال��سِّ ف��ي وأَْص��َف��ي��تُ��ه��ا ال��نَّ��وى وف��ي ودِّى ال��ق��رب ف��ي وأَْخ��َل��ْص��تُ��ه��ا
ال��ِف��ْك��ر ب��أَْج��ِن��َح��ة ق��ل��ب��ي َل��ه َف��ي��ْرَق��ى ب��ه��اُؤه��ا ال��ك��م��اِل َج��وِّ ف��ي يُ��َح��ل��ُق
َص��ْدري ف��ي وتَ��ْغ��ُرُب ع��ن��ي بَ��ُع��َدْت وإْن ج��م��اِل��ه��ا ش��م��وُس ص��دري م��ن وتَ��ْط��لُ��ُع



قمر

ويُ��ع��اُش ي��ح��ي��ا َخ��دَّي��ه َس��نَ��ى ف��ي ب��اه��ٌر ف��ي��ه، ع��ي��َب ال ق��م��ٌر
ال��َف��َراُش ال��ن��اِر ف��ي ي��ْح��َرُق ِم��ثْ��َل��م��ا أَنْ��واُره تَ��ْح��ِرُق��ن��ي َل��ُه َم��ا
وَق��م��اُش وِج��ْل��ٌد َع��ْظ��ٌم ذِل��ُك��ْم ح��بِّ��ه ف��ي َج��َس��ٍد م��ن ل��ي ل��ي��س



اجلليد دموع

ِل��ل��م��ج��ي��ِد وال��ُع��ال ال��م��ج��ِد وذَُرا ال��ح��م��ي��ِد ل��ل��ك��ري��ِم ال��ح��م��ِد أْك��َرُم
ال��ُوُج��وِد نُ��ْع��َم��ى ال��ك��ائ��ن��اِت م��ان��ِح ال��ع��ط��اي��ا م��س��ت��ف��ي��ض ال��م��ل��ِك واِس��ِع
ال��تَّ��ْوِح��ي��ِد ُم��ْل��ِه��ِم ال��رُّْش��ِد واه��ِب َس��َم��اًح��ا ِل��ل��بَ��َراي��ا ال��رزِق ك��اف��ِل
ال��س��ع��ي��ِد ِم��ص��َر ِل��ِن��ي��ِل وَح��ِل��ي��ًف��ا أَِل��ي��ًف��ا وال��رخ��اءِ ال��ِخ��ص��ِب ج��اِع��ِل
ال��بُ��رود ُخ��ْض��َر ال��رِّي��اَض وَك��اِس��ي ـ��ِو ال��ُح��ل��ـ ِب��ال��ثَّ��َم��ِر ال��غ��ص��وِن وُم��َح��لِّ��ي
ُروِد َع��ذْراءَ ب��ُح��ْس��ِن تُ��زَه��ى ف��ه��ي وبَ��ه��اءً َرْونَ��ًق��ا م��ص��َر َح��بَ��ا ذُو
وح��ص��ي��د َق��ائ��ٍم وال��َح��بِّ ـ��كَّ��ِر ��ـ وال��سُّ ب��ال��ق��ط��ِن ت��م��وُج س��ه��ول م��ن
ال��ج��ري��د َزبَ��ْرَج��دي َح��لَّ��ى ِت وال��ي��اق��و ب��ال��تِّ��بْ��ِر تَ��ْه��تَ��زُّ ِل��ن��خ��ي��ٍل
َزِه��ي��د ب��ف��اٍن ل��ل��ِع��دا ال��ِح��َم��ى ع ب��ا َم��ن دي��ِن م��ن أَرقَّ س��م��اءٍ ف��ي

∗∗∗
ال��بَ��ُرود ب��ال��رض��اِب ��ْه��َد ال��شَّ م��ازِج ال��ع��ذاَرى خ��دوِد ف��ي ال��ورِد َم��ض��ِح��ِك
وال��ن��ه��ود ب��ال��لَّ��َم��ى وال��ب��خ��ي��الِت ُع��ق��وٍد ع��ن ب��ال��طُّ��َل��ى ال��َغ��ِن��ي��اِت
ق��دود اع��ت��داَل ال��نَّ��ق��ا وغ��ص��وَن ع��ي��وٍن اك��ت��ح��اَل ال��َم��َه��ى ُم��ْق��ِرَض��اِت
(ال��ع��ه��ود) وَع��ْرِش تَ��ْوبَ��ت��ي ذُرا م��ن ُه��ي��اِم��ي س��م��اءِ إل��ى ُم��نْ��زَالت��ي
��ُه��ود ال��شُّ وأُن��ِس ال��رَِّض��ا ِل��َم��ق��اِم ُزْه��ًدا ط��رف��ي َغ��ضِّ م��ن راف��ع��ات��ي

∗∗∗
وال��تَّ��ْض��ِم��ي��د ال��ق��ل��وِب ِل��ِج��راِح وس��الًح��ا َم��ْرَه��ًم��ا ال��ُه��ْدَب خ��ال��ِق
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ال��ح��دود ُم��ق��ي��ِم ال��ح��م��ى وح��ام��ي ـ��ِم ال��ُح��ك��ـ َش��ْرِع��ِه ف��ي ال��َح��الَل وُم��ِب��ي��ِن

∗∗∗
َخ��ِري��د ِب��َري��ا َم��َض��ى ون��ع��ي��ًم��ا َرَداٍح ُح��َم��ي��ا َح��َم��ى ش��ق��اءً ي��ا
ُص��ع��وِد ف��ي َف��ك��وك��ٌب تَ��َس��اَم��ْت أو ��ُع��وِد ال��سُّ أوَج َف��ال��ب��دُر تَ��َراءَْت إن
أُْم��لُ��ود لُ��ْؤلُ��ٍؤ م��ن ُخ��وٍط ت��ح��ت َم��ه��ي��ٍل ت��بْ��ٍر ف��ِدْع��ُص ت��ه��اَدْت أو
ِغ��رِّي��د بُ��ل��ب��ٍل تَ��س��اب��ي��ِح ف��ي وُع��ود ن��اي َف��ْش��َج��ُو تَ��ن��اَدت أو
ال��ُوُرود ب��ع��َد ��دوِر ال��صُّ اح��ت��م��اُل قَّ َش��ـ ِل��ذَا ال��ح��ي��اِة م��اءَ أْوَرَدتْ��ن��ي
ال��ُع��نْ��ق��ود ابْ��ن��ِة ف��ي ال��ن��ح��ِل َج��نَ��ى ف��ي َم��ِزي��ج��ا ورٍد م��اءِ ف��ي ُم��ْزٍن ِري��َق
َح��ِدي��د ِب��س��ه��ٍم ص��دَره ف��َش��َف��ى َرَم��اه��ا إذْ ُم��ه��ج��ت��ي ال��ده��ُر أق��ص��َد
َل��ِب��ي��د ُع��ْم��ِر ِض��ْع��َف ع��اش ول��و َر وال��دا اِإلْل��َف ُم��َف��اِرُق ح��ي ك��لُّ
وال��َم��ْوُدود ال��َم��ْق��ِل��ي ب��ي��ِن ـ��ِزل ي��ن��ـ ع��ن��دم��ا ف��ارٍق غ��ي��ُر وال��رََّدى
وَف��ري��د لُ��ؤل��ٍؤ ِب��ِس��ْم��َط��ي��ن، َد ج��ا َوَل��و ب��اٍك دم��وَع ي��ب��ال��ي ال
َم��ْول��ود وال وال��ٍد ع��ل��ى ال َدْف��ٍر أمُّ دم��ِع��ه��ا م��ن أَذَال��ْت م��ا
وال��ت��ْج��ِع��ي��د ال��تَّ��ْص��ِف��ي��ف ب��ي��ن ض��اَع َده��ي��نَ��ا أو أْش��ع��ثً��ا ال��رأَس ُ ت��ط��أ
َم��ْس��ُرود ُم��َض��اَع��ٍف ِب��ح��دي��ٍد نَ��تَّ��ِق��ي��ه ول��و ن��اف��ذٌ َس��ْه��ُم��ه��ا
َم��ُق��ود أْو ِل��َح��ي��ِن��ه َم��ُس��وٍق م��ن ُم��غ��ذٌّ ال��َف��نَ��اءِ إل��ى رك��ٌب ن��ح��ن
ال��َج��ِل��ي��د دم��وَع اْش��َه��ِدي َف��تَ��ع��ال��ي َج��ِل��ي��ًدا تَ��ْزُع��ِم��ي��ن��ي ُك��ن��ِت م��ا ش��دَّ
َوئِ��ي��د ب��ق��ل��ٍب ال��ث��رى وج��ه ف��وق وي��ْغ��ُدو ي��ُروح َم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ص��اَر
ال��م��ه��ود ُع��ْق��بَ��ى ال��لُّ��ُح��وُد َف��ِت��ل��َك ـ��ُر ال��ص��ب��ـ ي��ْس��ِع��ُف ل��و اإلل��ِه أم��ُر ذاَك

∗∗∗
تَ��ْس��تَ��ِف��ي��دي وَج��اِه��ِدي تَ��ِذلِّ��ي ال ع��زي��ٍز ك��لُّ ِف��داِك ب��الدي ي��ا
وال��تَّ��ْج��ِدي��د ال��ح��ي��اِة ب��ن��اءِ ف��ي َق��ِل��ي��ٌل ال��ن��ض��اِل م��ن ق��رٍن ن��ص��ُف
ال��تَ��أْي��ي��د ع��اج��َل ال��ل��ه ُق��وى م��ن واس��تَ��ِم��دِّي ال��ُم��نَ��ى تُ��ْدِرك��ي ف��اع��م��ل��ي
ال��ُح��ُق��ود َوَط��ْرِح ال��َه��َوى اْج��ِت��نَ��اِب ف��ي وِج��دِّي ��ق��اَق وال��شِّ ال��ُخ��ل��َف وات��ُرك��ي
وذُودي ال��ذََّراِري ع��ن وح��اِم��ي ـ��ُر م��ص��ـ ي��ا وال��ص��ب��ِر ِل��ل��ثَّ��ب��اِت واْل��ج��ئ��ي
تَ��ح��ي��دي ال ال��ُع��ال ُخ��طَّ��ِة ف��َع��ن ِس ال��ب��أ ِش��ْرع��ِة ع��ن ح��اَد (ال��وف��َد) وإن

71



توفيق ديوان

ال��لُّ��ُح��وِد ف��ي تَ��ُج��وُزُك��م ال َل��ْع��نَ��ًة وَخ��اُف��وا بَ��ِن��ي��ُك��ُم ف��ي ال��ل��ه راق��بُ��وا
ال��ُق��ي��وِد ُم��ْح��َك��َم��اِت وت��ح��ط��ي��ُم ـ��ِر اْألَْس��ـ م��ن ال��َخ��الُص ِب��اْل��َه��ي��ِن ل��ي��س
��ُه��ود ال��شُّ َك��ُزوِر وي��ِري��ُدونَ��ك��م َل��َدي��ن��ا ��ا َح��قٍّ ي��ْف��تَ��ُروَن إنَّ��ه��م

∗∗∗
ال��ُوُج��وِد وابْ��ِت��َالُع األرِض ف��ي ـ��اِن اإلن��س��ـ ُم��ط��اَرَدُة ��َه��ا َه��مُّ ��ُة أمَّ
ال��ُج��لُ��ود ولِ��بْ��ُس أَْع��ُظ��ًم��ا أْك��لُ��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا وب��اٍق دًم��ا َش��ِربَ��تْ��نَ��ا

∗∗∗
وِص��ي��دي ��بَ��اِك ال��شِّ م��ن وُم��دِّي ��رِّ ال��شَّ دوَل��َة ي��ا ب��ال��ِخ��داِع ف��اْع��َم��ِل��ي
ِك��ي��دي ��َم��اَك��ي��ِن وال��سِّ ولِ��ْل��بَ��ْدِر وال��ِج��نِّ ِل��ِإلن��س��ان ال��ِف��َخ��اَخ وأَِع��دِّي
ش��ه��ي��ِد! ق��ت��ي��ٍل وك��م ب��ريءٍ ِض األَر ف��ي بَ��ْغ��ي��َك ِب��س��ي��ِف ج��ري��ٍح ك��م

∗∗∗
ُج��ُدوِد م��ن ِب��تَ��ْع��ِس��ه��ا ف��اْل��ُط��ْف ـ��ُة ��ـ ال��ُح��جَّ وَل��َك ذن��وبُ��ن��ا ه��ذي َربِّ
ال��ي��ُه��وِد َس��بْ��ي وال��م��س��ل��م��ي��ن ـ��تَّ��اِم��ي��َز ال��ـ راف��َد ْ تَ��َش��أ إن ال��ن��ي��َل ت��ج��ع��ُل
َج��ِل��ي��د ِم��ْن َوَال داِف��ِق م��ن ـ��م��اءَ ال��ـ َخ��َل��ْق��َت م��ا ُع��الُه��م َل��ْوَال أن��َت
وال��ُج��ْل��ُم��ود ِب��ال��ص��خ��ِر َط��ْوًدا ـ��ْدَت َش��ي��ـ وال َدَح��ْوَت ي��اِب��ًس��ا وال ال
َم��ِدي��د ال��م��ح��ي��ط ع��ل��ى ُم��ط��لٍّ ـ��ق��ا ب��أف��ري��ـ ط��ري��ف َل��ُه��م ه��ن��ٍد ُربَّ
َس��ع��ي��د) (ِم��ي��ن��ا ال��ش��ْرِق��ي وال��ش��م��اُل َج��نُ��وبً��ا أردَت إن (ال��ك��اُب) َح��دُّه

∗∗∗
(م��ح��م��ود) ابْ��ِن��ه��ا م��ن م��ص��ًرا نَ��جِّ ق��دي��ًم��ا ال��ع��ت��ي��َق ال��ب��ي��َت ��ي ُم��نَ��جِّ ي��ا
ال��َم��ْع��ُق��ود أنْ��ِف��ه ِب��َخ��راِط��ي��ِم ُع��اله��ا ص��رَح وَدكَّ م��ن��ه��ا ه��دَّ
بَ��َع��ُم��ود أع��داءَه��ا واْح��ِط��ْم ـ��ي��ِل ��ـ ��جِّ ِب��ال��سِّ أب��اب��ي��َل م��ن ال��ط��ي��َر أرس��ِل
َع��ِدي��د أو ٍة ِب��ُع��دَّ تُ��ب��اِل��ي ال ْم تَ��َق��دَّ وق��ال��وا ال��ع��ص��ا َق��لَّ��دوه
َص��ع��ي��دي (ُم��وس��ِل��ي��ن��ي) م��ن��َك ول��ن��ا وُش��ورى ِب��بَ��ْرَل��َم��اٍن ن��رَض��ى ك��ي��ف
ال��ع��ِم��ي��د ِب��س��ْوِط س��اَق��ن��ا ع��ن��دم��ا ِل��ْل��َم��ن��اي��ا ح��زبَ��ه س��اَق إن��م��ا
ال��ع��ب��ي��ِد ح��زُب ذاَك ب��ْل ِب��س��وِط َس ال��ن��ا ي��ْح��ُك��ُم م��ن األح��راِر ح��زُب ل��ي��س
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وال��َم��ْق��ُص��وِد ال��ُم��راِد ع��ك��َس م��ن��ه أََرْدتُ��م ب��ل اْس��ِم��ُك��م ع��ل��ى ك��ذَبْ��تُ��ْم ق��د
َك��ال��رَِّش��ي��ِد ُم��ْف��ِل��ٍس ك��لُّ واْغ��تَ��َدى ف��وض��ى أص��ب��َح وال��ن��ي��ُل ش��ع��ري ل��ي��ت
ح��دي��ِد؟ م��ن ق��ب��ض��ة أم ِب��َج��ِب��ي��ن م��ص��ٍر ع��رَش اْرتَ��َق��ى م��ح��م��وٍد اب��َن
وال��تَّ��ْش��ي��ي��د ال��ب��ن��اءِ َج��ِدي��د ف��ي ع��ج��ي��ٌب ش��يءٍ وك��لُّ أدرى ل��س��ت
َج��ِه��ي��ِد ُج��ه��ٍد ب��ع��َد أق��ْم��نَ��اه ًرا دس��ت��و ي��ه��ِدُم ال��دس��ت��وِر ح��زُب ِل��َم
وَِغ��ي��د َع��ذَاَرى وم��ن رج��ال م��ن وُدم��وٍع ُم��ْه��راق��ٍة ب��دم��اءٍ
ُس��ودي م��ص��ُر وي��ا واْح��ي��ي اس��ت��ق��لِّ��ي ـ��ُر م��ص��ـ ي��ا ت��ه��ت��ُف األك��ب��اِد وان��ص��داِع

∗∗∗
ال��َم��ْوُروِد َح��ْوِض��ه م��ن ل��يُ��ْس��َق��وا ٍد ل��م��ح��م��و ي��َروُِّج��ون ق��وٍم ُربَّ
ال��نَّ��ْم��ُرود ُس��الل��ِة م��ن إنَّ��ه��م َخ��اَل��ُط��ون��ا وإْن ِم��نَّ��ا ي��ك��ون��وا ل��م
َج��دي��د م��ن وأَْل��بَ��َس��ْت َس��م��ي��ٍن م��ن َغ��ذَتْ��ُه��ْم ب��الًدا ك��اف��ؤوا ِب��ئ��َس��َم��ا
ال��َه��ِب��ي��د وم��ض��غ ال��ن��وَّى ِل��َع��ْل��ِك ه��م وك��ان��وا ��َه��اَد ال��شِّ م��ص��ُر أَط��َع��َم��تْ��ُه��ْم
وِه��ي��د ِب��ه��اٍد تَ��ْزُج��ُروا وال ال ال إذ ال��ج��رائ��ِد غ��اِدَر ق��اِط��ُع��وا
ال��َوُق��ود ذَاِت ِل��ل��ن��اِر ط��ع��اًم��ا أو ِل��ذَِوي��ه��ا َك��م��ائ��ًم��ا ت��ج��ع��ل��وه��ا
َك��نُ��وِد ب��اٍغ ِب��ك��لِّ أْدَرى م��ص��ُر َع��نَّ��ا ال��ث��َع��ال��ُب أي��ه��ا واْع��ُزب��وا
ب��ال��ُج��ُم��ود وأبْ��ِش��ُروا ي��ْع��تَ��ِري��ن��ا َخ��ْط��ٍب ك��لِّ ف��ي تَ��ْخ��ُط��بُ��وَن ال س��وف
ال��رُُّع��وِد ب��َق��ْص��ِف ي��ل��وي وص��وتً��ا ـ��َر ال��ص��خ��ـ ت��ط��ح��ُن َوط��أًة ِل��ل��ش��ع��ِب إن

∗∗∗
َم��ِزي��د م��ن ه��ْل أق��وُل ال ق��ان��ٌع ف��إن��ي ال��ظ��ن��وَن ب��ي ت��ظ��ن��وا ال
ل��ل��ت��ق��ي��ي��د أس��ت��ري��ُح ال ـ��زاب واألح��ـ أه��ِت��ُف األغ��راِض ف��وق أن��ا
ون��ش��ي��دي ق��ص��ائ��دي إالَّ ي��ع��ُت ش��ا وال أت��ح��دتُّ وال (ح��رٍّا) ل��س��ُت
وف��ري��د وم��ص��ط��ف��ى ِل��َس��ْع��ٍد ـ��ُت ك��ن��ـ وإن ح��زٍب غ��ي��ر م��ص��ر أرى ال
َم��ِج��ي��د ك��لِّ أم��ي��ِر ش��وق��ي ي��اِت اآل وأب��ي وح��اف��ٍظ وخ��ل��ي��ٍل
َح��ُس��ودي ي��ق��وُل م��ا وأْص��َل��ْح��ُت ـ��ُت وأْخ��َل��ْص��ـ َص��َدْق��ُت إذا أُب��ال��ي ال

∗∗∗
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ال��ُه��ن��وِد ظ��ل��ُم ال��ق��اِس��ِط��ي��ن وُع��ال ال��ُع��ُه��وِد نَ��ْق��ُض ال��غ��ادري��ن ش��َرُف
ال��وُُع��ود وُخ��ل��ِف أك��اذي��ِب��ه��م ف��ي َع��َرْف��ن��ا َق��د َم��ْن اإلن��ج��ل��ي��ُز إن��م��ا
��ُدود وال��صُّ وْص��ِل��ه��م م��ن واْس��تَ��ِري��ُح��وا ف��اْق��َط��ُع��وه��ا ِرق��اِب��ك��م ف��ي َط��ِم��ع��وا

∗∗∗
وُج��وِد َس��خ��اءٍ م��ن ال ده��اءٍ م��ن ه��واك��م ف��ي ِل��بُ��وَص��ٍة َم��ْك��ُدونَ��ْل��ٌد
وال��ت��ف��ِن��ي��د ال��َم��َالِم َوُم��رَّ ِم ال��ق��و م��ن ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن َع��ذَْل ذاَق
َط��ِري��د غ��ي��ر ال��ده��اءِ ف��ي ن��اف��ق��ا َم��ِك��ي��نً��ا َل��َدي��ه��م ي��َزْل ل��م ل��وي��ٌد
أِك��ي��د ب��ي��ٍع َع��ْق��ُد ال��ع��ق��ل ف��ي ه��و اق��ت��راح ُش��روِط أبُ��و ع��ن��دي وه��و
بَ��ِل��ي��د َف��ْدم ك��لُّ ل��ي��غ��تَ��رَّ ـ��َر ال��ش��ك��ـ َق��َل��َب ل��ه ِه��نْ��ِدْرُس��ٍن وي��َل
وال��تَّ��ْغ��ِري��د ال��ب��ك��اءِ ب��ي��ن م��ص��ُر ال��َع��ِم��ي��د َع��ْزِل ي��وم م��ن وت��راءْت
َرِغ��ي��د وع��ي��ٍش ال��ُم��نَ��ى ِل��نَ��َواِل ْت َواْس��تَ��َع��دَّ ُدم��وِع��ه��ا م��ن َك��ْف��َك��َف��ْت
َح��ِدي��د ِم��ْن وذَِل��ك��ْم نُ��ح��اٍس م��ن وه��ذا ِب��ْرِس��ي وج��اءَ ُج��ورج��ي غ��اَب
ال��َوِري��د وَق��ْط��ِع ال��َح��َش��ا اخ��ت��راِق ف��ي وي��ْم��ِض��ي ال��رِّق��اَب ي��ْخ��تَ��ِل��ي ك��لُّ��ه��م

∗∗∗
ال��وَِع��ي��د ُح��َس��اَم ل��ن��ا َف��ُه��زُّوا ٌد م��رُدو َك��ي��ُدَك ال��ع��م��اِل وزي��َر ي��ا
ب��ال��تَّ��ْه��ِدي��د األوط��اَن ي��ِب��ي��ُع ال أَِب��يٍّ��ا ش��ع��بً��ا األه��رام ح��وَل إنَّ
بُ��رود ِم��ن ِب��َط��بْ��ِع��ُك��ْم م��ا ع��ل��ى ك��ُم نُ��َع��اِه��ْد ل��ْم إن تَ��ْص��نَ��ع��ون ال��ذي م��ا
وتَ��ِل��ي��ِد ِب��َط��اِرٍف َف��َس��ي��وِدي ف��ي��ه َخ��ي��َر ال ال��ب��رل��م��اَن أَْغ��ِل��ُق��وا
َس��دي��د ِل��َرأٍْي وال ِل��َرش��اٍد وَه��َواُه ِع��ْش��ِق��ِه ف��ي َرَج��ْع��نَ��ا م��ا
ِب��ال��ُج��ح��ود ��ن��ا َح��قِّ م��ن ��وا تَ��ُغ��ضُّ َل��ْن وبَ��ْغ��يً��ا ِش��ق��اًق��ا ��ن��ا َح��قَّ واْج��َح��ُدوا
ُرُق��ود م��ن نَ��نْ��تَ��ِب��ْه وال��َع��ْس��ِف ه��ـ��اِق وب��اإلر ب��ال��دِّْك��تَ��ات��ور واْح��ُك��ُم��ون��ا
َم��ْوُع��ود َربِّ��نَ��ا ِم��ْن وِب��نَ��ْص��ٍر ِب��ُش��وَرى ونَ��نْ��َع��ْم ُم��ْل��ُك��ُك��م ويَ��ُزْل

∗∗∗
ال��ق��ص��ي��ِد ب��ي��ُت ال��س��وداَن أنَّ بَ��ي��َد َل��َق��ِص��ي��ٌد اق��ت��راِح��ك��م ُظ��ل��َم إنَّ
َم��ِح��ي��د ِم��ْن ِف��ج��اِج��ه ع��ن َل��ن��ا م��ا َح��ي��اٌة أَْو ِل��ش��ع��ِب��ن��ا م��وٌت ف��ه��و
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ال��ج��دود أرَض ُرب��اُه إال ـ��َج��َر َم��ْه��ـ وال م��ص��ُر ت��ض��ي��ُق َع��نَّ��ا ي��وَم
خ��ل��ود وداَر ل��ك��م تُ��ْه��َدى ال��تِّ��ي��ِه َرى ص��ح��ا ف��ي ج��نَّ��ًة ت��ري��دون ب��ل
ال��نُّ��ق��ود ِب��ت��ل��َك أَْوَل��ى ف��م��ص��ٌر ال��ل��ه َح��رََّم��ه اإلس��راَف أنَّ غ��ي��َر
َم��ِش��ي��د وق��ص��ٍر َروَض��ٍة وك��م ُم��ون ت��ُرو (ال��ق��ن��اِة) ت��ح��ت ق��ن��اٍة ك��م
ال��ِق��رم��ي��د؟ أِم ل��ك��م ب��ن��اءً َن تُ��ري��دو وال��لُّ��َج��ي��ِن ��ْف��ِر ال��صِّ وم��ن

∗∗∗
ُم��ْس��تَ��ِف��ي��ِد واِغ��ٍل م��ن ِل��ِس��َواُك��ْم ُغ��نْ��ًم��ا االْم��ت��ي��ازاِت إل��غ��اءُ ل��ي��س
ب��ال��تَّ��بْ��ِدي��د ي��ش��اُر وَع��ل��ي��ه��ا َص��ْوٍب ك��لِّ م��ن م��ص��ُر ال��م��اَل ت��ج��م��ُع
َق��ِع��ي��د ال��ش��م��اِل إل��ى وَع��ِت��ي��ٍد ُم��ق��ي��ٍم ال��ي��م��ي��ِن إل��ى رق��ي��ٍب م��ن
ال��ش��دي��د ولِ��ْل��ع��ذاِب ِل��ل��تَّ��ق��اِض��ي ون��ِك��ي��ر ُم��ن��ك��ٌر ُم��س��ت��ش��اراِن

∗∗∗
بَ��ِري��ِد ك��لَّ تُ��س��ت��ع��اُر ِم��ن��ك��ُم أُْخ��رى ب��ع��َد ِب��ْع��ثَ��ٍة ف��ي خ��ي��ٍر أَي
وُف��ُه��ود ُم��ِط��لَّ��ٍة وذئ��اٍب ونُ��ُس��وٍر ُم��ِظ��لَّ��ٍة ص��ق��وٍر م��ن
ال��تَّ��ْج��ِن��ي��د ِل��ظ��اِل��ِم وأُْخ��َرى ـ��ِر ال��ُق��ط��ـ ُم��دِن ف��ي ِل��ْل��ُح��لُ��وِل ب��ع��ث��ٌة
ال��وَِع��ي��د ي��وَم ال��ك��ث��ي��ُر ي��ك��وُن ه��ل ِس��ِن��ي��ٍن) (َخ��ْم��َس ال��َق��ل��ي��َل ع��رف��ن��ا ق��د
ِل��ل��تَّ��ْع��ِق��ي��د تَ��ْل��َج��أون َل��ك��م م��ا وأَِب��ي��نُ��وا ُم��راِدك��م ع��ْن أَْف��ِص��ُح��وا

∗∗∗
ُج��ن��وِد م��ن َل��ن��ا تَ��ْع��ًس��ا ط��اغ��ي��اٍت ِل��ح��روٍب تَ��ْج��ِن��ي��َدن��ا أََرْدتُ��ْم ب��ل
ال��ُح��ُدود خ��ل��َف ك��ارِه��ي��َن ـ��ن��اُك��م َألن��َزْل��ـ ال��س��الح ح��م��َل أََط��ْق��نَ��ا ل��و
ِرْع��ِدي��د أَْش��ق��ٍر ك��لِّ َق��ف��ا ف��ي َم��ْص��ُق��وٍل أب��ي��ٍض ك��لِّ ِب��ُظ��ب��ا
ِص��نْ��ِدي��د أَْس��َم��ٍر ك��لُّ َه��زَّه��ا ِل��َداٍن ُس��ْم��ٍر ��دوِر ال��صُّ وِب��ُح��م��ِر

∗∗∗
ال��ُغ��م��وِد ف��ي س��ي��وَف��ن��ا وُص��ون��وا ءُون ت��ش��ا م��ا َص��َوارٍم م��ن َج��رِّدوا
ُخ��م��ود ف��ي َف��َج��م��ُرن��ا َوذَُرون��ا ِب��ِس��َوان��ا ال��وََغ��ى َج��ْم��رَة أَْوِق��ُدوا
ِب��ال��َح��ِف��ي��د وال ب��ابْ��ِن��ه ال ع��ون ِف��ر وال م��ص��ر ش��ع��ُب ِل��َق��ْح��ط��ان ال
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ونُ��ُج��ود تَ��ن��ت��ه��ي ال ُس��ه��وٍل ف��ي ُم��تَ��َراٍم ال��ذَُّرى ش��ام��ٌخ ُم��ل��ُك��ك��م
وُس��ود ِب��ي��ٍض ب��ي��ن وال��ص��ي��ِن ـ��غ��اِن ِل��ألْف��ـ اءَ أَش��دَّ م��ْن م��ن��ه ف��اج��َم��ُع��وا
و(ال��ه��ن��ود) (إس��ت��راِل��ي��ا) وم��ن ن��ا) و(ِس��َرال��ي��و و(ن��ي��َج��ٍر) (أَِش��نْ��ت��ي) م��ن
ال��ُوج��ود وأَْق��َص��ى (ِغ��ي��ن��ي��ا) وف��ي ـ��ال) (ان��ت��ي��ـ ج��زائ��ِر ف��ي ال��بُ��وَق وانْ��ُف��ُح��وا
وِص��ي��د م��ل��وٍك وم��ن ِع��ِب��دَّى م��ن ُج��ن��ٌد ال��رم��ِل َق��َدى ل��ك��م ��ْع ي��تَ��َج��مَّ
ج��ل��ي��د وغ��ي��ُر ال��رَّدى ب��اْق��ِت��ح��اِم َط��بِّ غ��ي��ُر ف��ش��ع��بُ��ن��ا ودع��ون��ا،

∗∗∗
ال��ُه��ج��وِد ع��ي��وَن َف��تَّ��َح��ْت (ف��ي) ق��ب��َل َل��َواًوا ال��ش��روِط ت��اِس��ِع ف��ي إنَّ
ج��ِدي��د وخ��بْ��ٍث ِزي��َدْت ِل��م��ع��نً��ى ب��ل ع��م��ٍرو واَو َم��َح��لِّ��ه��ا ف��ي ت��ك��ْن ل��م
ال��ُم��ْس��تَ��زي��د ال��م��ح��اف��ِظ واُو ه��ي ع��ط��ٍف واُو َل��ه ِه��نْ��ِدْرُس��ٌن إن

∗∗∗
ال��َع��ِت��ي��ِد ال��ِوف��اِق م��ن ��ى ال��ُم��َع��مَّ ـ��بِّ ِل��لُّ��ـ ال��ُم��َح��ي��ِذِر ال��ُم��ده��ِش وم��َن
ُم��ف��ي��ِد ِل��َدرس إلِنْ��ِك��ْل��ِت��َرا ـ��ِش ال��َج��ي��ـ ف��ي ال��م��وظ��َف ن��ب��ع��ُث أن��ن��ا
َرِش��ي��د ِل��َش��طٍّ أْس��واِن��ه��ا ِل ـ��الَّ ش��ل��ـ َص��ف��ا م��ن م��س��ت��ق��ل��ٍة دول��ٌة
ال��َم��ْع��ُدود ج��ي��ش��ه��ا ل��ت��دري��س ـ��نَ��ى ي��بْ��ـ ص��ال��ح م��وق��ٍع م��ن ف��ي��ه��ا ل��ي��س
س��ع��ي��د! ِل��بُ��ورِت َل��ك��م وح��ص��ونً��ا ُق��ُص��وًرا ال��س��وي��ِس م��ن نَ��بْ��ن��ي ك��ي��ف
ال��م��ف��ق��ود! ��ن��ا ح��قِّ َردِّ ع��ل��ى ن تُ��ق��ي��م��و ِم��ن��ك��ْم ب��ال��دل��ي��ِل ذا ل��ي��س

∗∗∗
َع��ن��وِد َق��ْرٍم وك��لِّ وِم��ي��ن��ا ـ��ي��َس ورم��س��ـ وس��ي��ِت��ي خ��ف��رٍع بَ��ن��ي ي��ا
نَ��ِج��ي��د َش��ه��ٍم ك��لِّ أمِّ وب��ن��ي وُع��ْربً��ا تُ��ْرًك��ا ال��ف��ات��ح��ي��َن وبَ��ن��ي
األس��ود نُ��ي��وِب ُع��ْرِب��ه وم��ن ـ��َد ال��م��ج��ـ اْف��تَ��َرَع ق��د َف��راع��ي��ِن��ه م��ن
ال��ُع��ُق��ود ت��ل��ك ش��روِر م��ن ل��ك��م ـ��ُر ال��خ��ي��ـ األم��م ع��ص��ب��ِة م��ن يُ��ْرَج��ى ل��ي��س
ال��ُق��رود ِل��ْع��َب ي��ْح��ِس��نُ��ون إنَّ��ه��م إب��اءٍ ِب��ك��لِّ ُص��ْل��َح��ه��م ف��ارُف��ض��وا
ال��ُخ��دود ُح��ْم��َر ال��ق��روَد َع��ِه��ْدن��ا َم��ا أَنَّ��ا غ��ي��َر داْرِوٌن ق��اَل م��ا َص��حَّ

∗∗∗
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ج��دي��ِد ِب��ِرزٍق ي��أِت��ي ي��وٍم ك��لُّ وُج��وًع��ا ُع��ْري��ا م��ص��َر ف��ي ت��خ��اُف��وا ال
ب��ع��ي��د غ��ي��ُر ال��ج��الءِ ي��وَم أنَّ واتَّ��َف��ْق��تُ��م ص��ب��رتُ��ُم إْن واع��َل��ُم��وا
ال��ج��ه��ود َض��مِّ وغ��ي��ُر ِج��ه��اٍد م��ن نَ��ْزٍر غ��ي��ُر ان��ت��ص��اَرن��ا ي��ْع��ِوُز ه��ل
ُوج��ود م��ْن َل��ُه إْن م��ا وه��ٌم ل��ي��وُن ن��ابُ��و ق��ال م��ا ال��م��س��ت��ح��ي��ُل إِنَّ��م��ا

∗∗∗
ال��َم��ْع��ُق��ود ِب��ت��اِج��ه��ا ��ر ي��َس��مَّ ل��م َح��َداه��ا ال��س��ع��وِد نَ��ج��ُم ُش��ع��وٍب ك��م
ال��َم��ْع��بُ��ود ال��ُم��س��ي��ِط��ِر ت��اِج َغ��ي��ُر ي��وًم��ا ال��تَّ��َف��كُّ��ِك إل��ى ت��اٍج ك��لُّ
َم��ِري��د ط��اٍغ ك��لِّ وي��اف��وُخ نَ��ْع��َل��ي��ِه م��وِط��ئُ ال��م��ل��وِك ِرق��اُب َم��ْن
ِع��ي��د ي��وَم أْم ال��ظ��ال��م��ي��ن ي��ه��ِل��ُك ُح��زٍن ي��وِم أَِف��ي ع��ن��َده واْس��تَ��َوى
ُس��ع��ود أْو ِل��َخ��ْل��ِق��ِه ِب��نُ��ُح��وٍس وي��ْق��ِض��ي وال��س��م��اءَ األرَض ي��م��ل��ُك
وَم��س��ود س��ائ��ٍد ب��ي��َن م��ا ـ��ِرُق ي��ف��ـ ال ي��م��ِض��ي��ِه ح��ي��ن ال��ع��دُل ُح��ْك��ُم��ُه
َش��ري��د أو ��ع ُم��َدفَّ ح��ق��ي��ٍر أو َم��ِل��ي��ٍك أو ��ٍع ُم��َش��فَّ ع��ظ��ي��ٍم ِم��ن
وال��بُ��ن��ود ال��َق��نَ��ا ع��ل��ى وي��م��ش��ي ـ��فَّ ال��ص��ـ ي��خ��ت��رُق ال��ج��ن��وِد ف��ي أَم��ُره
��ج��ود ب��ال��سُّ وْج��ِه��ِه غ��ي��َر ـ��ت��ق��ب��ل��وا ت��س��ـ وال ��ُدوُه َوَوحِّ ع��اِه��ُدوُه
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تَ��بْ��ِج��ي��َال م��ح��ب��ت��ي ع��ن��ه وك��ت��م��ُت َش��ْخ��َص��ُه أَر ول��م َرْس��ًم��ا أَْح��بَ��بْ��تُ��ُه
أَِس��ي��َال أراُه أَنِّ��ي ذن��بُ��ه ه��ل الِث��ًم��ا َخ��دََّك أَْخ��َل��ْق��ُت َرْس��َم��ه ي��ا
َم��ِس��ي��َال أص��اَب إذا وَس��اَل ف��ي��ه��ا م��ع��ان��ي��ا ال��ج��م��اُل ذاَب ُص��ورًة ي��ا
م��ش��غ��وَال ب��ه��ا ن��ف��س��ي ع��ن ف��غ��دوُت ع��اِش��ًق��ا أَُك ول��م َع��َرًض��ا أَبْ��َص��ْرتُ��ه��ا
َغ��ِل��ي��َال َش��َف��ي��ُت وم��ا ال��ض��ل��وع ت��ح��ت ب��ه��ا َض��نٍّ��ا َخ��بَ��أْتُ��ه��ا اس��ت��ط��ع��ُت ول��و
إِْك��ل��ي��َال َل��ه��ا أَنْ��ظ��ُم��ه��ا ف��ي��ح��اءَ ب��َط��اق��ة أَُروُح أو إل��ي��ه��ا أغ��ُدو
ذل��ي��َال ال��ع��زي��ز أَِج��َد وأَْن ع��ن��دي بَ��ه��اُؤُه ي��ذال أن ِب��رْس��ِم��َك ض��نٍّ��ا
َم��ق��ي��َال وال��ري��اض األَزاِه��ر غ��ي��َر ِل��خ��ي��اِل��ه أََرى أَْن َك َق��دِّ وِب��لُ��ْط��ِف
َدِل��ي��َال ال��َم��ن��اِم م��ن أُِري��ُت ح��ت��ى ِل��َرْس��م��ه��ا ال��ج��م��اَل أع��ت��ق��ُد زل��ُت م��ا
َك��ِح��ي��َال ال��ن��اظ��َري��ِن َغ��ض��ي��ض أَْح��َوى ُم��َع��اِن��ق��ي ال��ظ��الِم ف��ي ب��دًرا ش��اَه��دُت
تَ��ْق��ِب��ي��َال ُم��َق��بِّ��ًال وج��اَد ف��َم��ه ال��َك��َرى ِس��ن��ة ف��ي إل��ّي ال��خ��ي��اُل أَْدنَ��ى
ِج��ي��َال تُ��ط��اوُل ثَ��َوان��ي��ه��ا إْح��َدى دق��ي��ق��ٍة ب��ع��َض ش��َف��تَ��ي��ه م��ن ف��نَ��ِع��م��ُت
ط��وي��َال ِع��ْش��َت ال��َغ��ضِّ ال��ش��ب��اِب َرْغ��َم ألن��ن��ي ب��ع��ُد ال��م��وَت أخ��اُف ال أن��ا
َم��ْق��بُ��وَال ال��ك��َرى ف��ي اْع��ِت��ذَاًرا إال آدابُ��ه ْ تَ��َش��أ ول��م ال��ج��زي��َل أَع��ط��ى
َج��ِم��ي��َال ال��ج��م��ي��ِل ه��ج��َر أَرى إن��ي ب��ع��َده��ا ي��ِص��ْل��ن��ي ل��م إْن س��اَم��ْح��تُ��ه



حسبيوصاًال

َف��تَ��اه��ا ال��ج��م��اِل َع��ْرش إل��ى وَس��َم��ْت َف��ثَ��ن��اَه��ا ِب��ِع��ْط��ِف��ه��ا ال��دالُل م��اَل
بَ��َراه��ا ح��ي��ن األك��واَن زي��ن ق��د أنَّ��ه بَ��َراه��ا م��ن ��ُد تُ��َم��جِّ بَ��َرزْت
ُخ��َط��اه��ا وق��ُع ال��ح��بِّ ع��رَش وي��ُه��زُّ ال��تُّ��َق��ى م��الئ��ك��ة ِب��ه��ا تَ��ُح��فُّ َخ��َط��َرْت
ُم��ن��اه��ا ال��ن��ع��ي��م ف��ي ع��ي��ن��ي أَبْ��َل��ْغ��ُت إذا ح��ت��ى ُم��ْس��تَ��ْج��ِل��ي��ا ن��ابَ��ْع��تُ��ه��ا
َل��َف��ت��اه��ا وإن��ن��ي ال��ك��ل��ي��ُم ه��ذا َم��ْن أف��دي��ِك َل��ه��ا ِل��ص��اح��ب��ه ق��ال��ْت
ِح��م��اه��ا ي��ُروُد م��ن تَ��ْج��َه��ُل وتَ��َظ��لُّ َج��نَّ��اتُ��ه��ا أي��نَ��َع��ْت ق��د ب��ال��ه��ا م��ا
نُ��ه��اه��ا ي��ج��وُل م��ا أول وال��َوح��ي َم��ْوِق��ف��ي وت��ج��ه��ُل أَتُ��نْ��ِك��ُرن��ي َع��ج��بً��ا
َح��َش��اه��ا ت��ذوُب َك��ِب��ٍد ع��ل��ى وي��دي تُ��ص��ي��بُ��ن��ي وال��س��ه��اُم إل��ي��ه��ا أَْرنُ��و
ف��اه��ا تَ��ْل��ثُ��ُم ال��تِّ��مِّ بُ��دوُر نَ��َزَل��ْت ن��اِئ��ًال م��ُش��وًق��ا تُ��ْع��ِط��ي أنَّ��ه��ا ول��و
وَح��َك��اه��ا َش��َم��ائ��ًال ال��رب��ي��َع َح��َك��ْت ول��ربَّ��م��ا ح��س��نَ��ه��ا ي��ش��ب��ه ش��يءَ ال
ُح��اله��ا واْس��تَ��َع��ار ��َج تَ��َوهَّ ل��َم��ا َح��ْل��ي��ه ع��ل��ي��ه��ا أَْل��َق��ى وَل��ع��لَّ��ه
ُم��وس��ي��ق��اه��ا ت��ل��ك ب��ْل َف��َح��ِدي��ثُ��ه��ا تَ��َرنَّ��َم��ْت ال��ري��اض ف��ي ال��ب��الب��ُل وإذا
َم��َداه��ا ال��ن��ع��ي��م أْق��َص��ى ِغ��بْ��َط��ٍة ف��ي ِب��ذْك��ره��ا أع��ي��َش أن وص��اًال ح��س��ب��ي
َج��نَ��اه��ا ال��ي��ان��ع��اِت ال��طُّ��روِس َع��بَ��ُق ِب��َج��نَّ��ٍة ال��خ��ل��ود ال��دن��ي��ا ف��ي وأن��ال
ش��ذَاه��ا وط��اَب ب��الب��لُ��َه��ا وَش��َدْت نَ��ِس��ي��ُم��ه��ا وَرقَّ َم��َواِرُده��ا راَق��ْت



مصيفالرمل

َح��َواِل ُزْه��ٌر وَم��ع��اه��ٌد ال��رم��ال ك��لُّ وال رْم��ٌل
��م��ال ال��شَّ ع��ذراء وَف��رع��َن ��ب��ا ال��صَّ أب��ك��اَر ع��انَ��ق��َن
وس��ال َل��َم��ح��زوٍن م��رٌح ص��ي��ُف��ه��ا إس��ك��ن��دري��ة
ال��دََّالل ُح��ل��ُو ��ٌب ُم��تَ��َغ��ضِّ ج��م��اِل��ه��ا َص��بٌّ وال��ب��ح��ُر
اخ��ِت��ي��ال ب��ع��َد ِب��ُدم��وِع��ه ذُي��وَل��ه��ا ي��بُ��لُّ واف��ي
ال��آلل��ي ال��َم��وِج ع��ل��ى َف��َط��َف��ا ال��َم��َه��ى ي��ْس��بَ��ح��َن ونَ��َزْل��َن
األََع��ال��ي م��َن وال��ب��ُدوُر ك��ـ��ُب ال��ك��وا َه��بَ��ِط وك��أن��م��ا
ال��زَُّالل ال��َع��ذِْب م��ن أَْح��َل��ى َم��َش��اِرًع��ا ف��ي��ِه َف��َش��َرْع��َن
ال��ِوص��ال َم��ْع��س��ول َف��َرَض��ْع��َن خ��واط��ري أْوَرْدتُ��ه��نَّ

∗∗∗
ال��َغ��َوال��ي ال��َم��ق��اص��ي��ِر ُدَرر م��ن َع��ْص��َم��اءَ وي��ت��ي��م��ٍة
ال��َج��م��اِل ع��زِّ ف��ي ب��ال��رَّاِح َص��ي��َغ��ه��ا تُ��َع��لِّ��ُل بَ��َرَزْت
وال��َغ��َزال ال��َغ��َزال��ِة ب��َس��نَ��ى ُم��ت��أَلِّ��ٍق َم��ْح��َف��ٍل ف��ي
ِب��بَ��ال َخ��َط��َرْت م��ا ق��ب��ُل م��ن ِس��ْح��ِري��ٍة وم��الع��ٍب
ال��نِّ��بَ��ال َم��ْرَم��ى ِم��ْن ال��رُّْم��ح ـ��َد ق��ي��ـ وَج��ل��س��ُت ��م��تُ��َه��ا ي��مَّ
َح��َالل��ي َم��ْوتِ��ي وإنَّ��م��ا ُن، ت��ص��و ِدْرًع��ا ل��ي أنَّ ال
َخ��ال وب��ِس��ْح��ِر ِب��َظ��ْل��ِم��ه��ا َس ال��ك��ئ��و وأْس��َك��َرْت َس��ِك��َرْت



الرمل مصيف

َوال��ي ال��دَّ ِب��نْ��ُت وتَ��َرنَّ��َح��ْت أْق��داُح��ه��ا َف��تَ��َرنَّ��َم��ْت

∗∗∗
َك��ح��ال��ي َش��ْوًق��ا وح��الُ��ه��ا ِم، ال��تَ��را ف��ي ال��تَ��َق��ي��نَ��ا وق��د
وب��ال��رِّج��ال ب��اآلن��س��اِت ُم��تَ��َراِق��ٍص م��أْزٍق ف��ي
ال��خ��الل س��ام��ي ��ذا ال��شَّ ذَاِك��ي ال��ُح��َل��ى ف��ت��اِن ك��لِّ م��ن
خ��ي��ال��ي ي��ْل��م��ُس��ه��ا وأَخ��اُف َل��ه��ا ي��ْدَف��ُع��ن��ي وال��رك��ُب
تُ��بَ��ال��ي ال وتَ��بْ��ِس��ُم ُق��بُ��ن��ا، ي��ْر َك��ال��س��ي��ِف أٌخ وَل��ه��ا
ال��ُم��َواِل��ي َل��ن��ا، ال��َح��ِم��ي��م ب��ن��ا، ـ��ق ��ِف��ي��ـ ال��شَّ ال��َق��َدر م��ن َط��ِربَ��ْت
��م��اِل ال��شِّ أَْه��ِل ف��ي وَل��ِب��ثْ��ُت ِل��ِك��نَ��اِس��ه��ا وتَ��ي��اَم��نَ��ْت

∗∗∗
ال��طِّ��َواِل ال��رَِّط��ي��ب��اِت ُغ��َرِر ِم��ْن ب��ال��َم��ْك��ِس وَخ��ِري��َدٍة
وال��ه��الل بَ��ي��ِن��ي (س��ه��م��اِن) وَل��ْح��ُظ��ه��ا ال��رح��ي��َق، تَ��ْح��ُس��و
ال��ت��الل ع��ل��ى ال��غ��ص��وَن تُ��ْخ��زي َف��تَ��َم��اي��َل��ْت انْ��تَ��َش��ْت ح��ت��ى
خ��ال ال��رَُّق��بَ��اء م��ن نَ��َش��ٍز إل��ى أَثَ��ري ��بَ��ْت وتَ��َع��قَّ
وابْ��ِت��َه��ال ب��اْف��ِت��ت��اٍن (oui (وي ��ب��ا ال��صِّ تُ��َس��اِوُم��ن��ي (وَش��َدْت)
ال��س��َؤال َردِّ ع��ن وَع��َج��ْزُت ُم��تَ��َغ��اب��ي��ا (non (ن��و ف��ن��س��ي��ُت
واْش��ِت��َع��ال وي��أس ع��نِّ��ي َح��ْس��َرٍة ف��ي َف��تَ��َراَج��َع��ْت
تَ��َع��اِل��ي! َل��َه��ا َل��ق��اَل َم��َل��ًك��ا ِب��َج��َم��اِل��ه��ا انْ��تَ��َح��ْت ول��و

∗∗∗
��َالِل وال��ضَّ وال��غ��َواي��ِة ي��َة إْس��ك��ن��در وغ��ي��ِد ل��ي م��ا
ال��ِع��ي��ال أب��و ال��غ��ري��ُب وأن��ا ��نَ��ى ال��ضَّ أخ��و ال��ج��ري��ُح وأن��ا
غ��اِل ال��ع��رَض إنَّ ال��ج��ه��ِل ض ِح��ي��ا ع��ن ِع��ْرِض��ي س��أَذُوُد
ول��ل��ِج��م��اِل ��م��اِد ولِ��ل��سِّ ـ��ِد ال��َع��ِت��ي��ـ ِل��ْل��َح��ْرِث وأع��وُد
ِل��ْل��َج��َالِل ُك��لٌّ وم��ص��ُر ـ��َر، م��ص��ـ بُ��ع��ُض إس��ك��ن��دري��ُة
ال��ظِّ��َالل وارف��ة ف��ي��ح��اءَ َج��نَّ��ًة ِم��ن��ه��ا وأَِح��لُّ
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توفيق ديوان

ال��َح��الِل وال��خ��م��ِر ��ْه��ِد ب��ال��شَّ أن��ه��اُره��ا َل��ن��ا تَ��ْج��ِري
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احلبيفاحلب

ق��ل��ب��ي؟ َح��بَّ��ه��ا أَْن َالِئ��م��ي ي��ا ذن��ب��ي ف��َم��ا َش��َم��ائ��ل��ه��ا ��ْت َرقَّ
ج��ن��ب��ي! ب��ال��ُم��َدى ع��ن��ه��ا ُش��قَّ أو اْم��تَ��َزَج��ْت ق��د َف��ب��ه دم��ي، َرش��ْح
ال��ع��ذِب دم��ع��ي م��ن م��ع��ي ف��اْش��َرْب ي��واِف��ُق��ن��ي ال َع��تْ��ِب��َك (َم��ْش��ُم��وُل)
ال��ك��ت��ِب ف��ي ب��ال��س��ح��ِر ��اث��ُة ِن��فَّ َع��ج��ٍب م��ن األَع��ط��اِف َري��ان��ُة
تُ��ْص��ب��ي َك��َم��ا ِل��ع��اِش��ِق��َه��ا تَ��ْص��بُ��و وأَْح��َس��بُ��ه��ا ح��ب��ي أْص��َف��ي��تُ��ه��ا
��ُه��ب ب��ال��شُّ األق��م��اُر تَ��ْح��ِف��ُل ال َع��َج��ٌب وال وَع��َل��ْت ف��اْس��تَ��ْك��بَ��َرْت
َربِّ��ي إل��ى أش��ك��و َه��ْج��ِره��ا م��ن أََل��ًم��ا َل��ه��ا أش��ك��و ال آل��ي��ُت
ال��ح��بِّ ف��ي ال��ح��بِّ غ��ي��َر تُ��ْع��ِط ل��م ُم��َع��اَم��ل��ٍة ف��ي أنْ��َص��َف��تْ��ِن��ي ل��و



لوريت

ال��ِج��راِح م��ن إل��ي��ِك ت��رن��و ال��ن��واح��ي ُم��َم��زَّق��ُة ن��ْف��ٌس
ال��ص��ب��اح إل��ى ال��م��س��اءِ م��ن ـ��ث ت��س��ت��غ��ي��ـ ب��اس��م��ِك وتَ��ِب��ي��ُت
ال��رِّم��اح َط��ْع��ِن م��ن أح��رُّ ـ��ِك م��ن��ـ ف��ي��ه ص��دًرا َل��وَري��ِت
ال��ُم��ت��اح ال��ق��َدِر ع��ل��ى ب��ي ف��ي أو ه��واِك أنَّ َل��َوثِ��ْق��ِت



قلبمعذب

ف��أَْخ��َص��ب��ا؟ ال��وف��ي ال��ن��ي��ُل أَق��ص��ر وق��د أدم��ع��ي أََروَّتْ��ُه ال��وادي، ي��ش��ه��ِد َس��ِل��ي،
ُم��َع��ذَّبَ��ا؟ ق��ل��بً��ا ��ل��ِت َح��مَّ م��ا ال��وج��ِد م��ن تَ��ُس��ْخ ف��ل��م م��ص��َر أه��راُم ��َل��ْت ُح��مِّ وه��ل
م��رح��ب��ا ف��ي��ِك زارن��ي ِل��ُس��ْق��ٍم ف��ق��ل��ُت ع��رب��ي��ٌة ش��ي��م��ٌة س��اع��َدتْ��ن��ي أَج��ْل،
وَط��نَّ��ب��ا أق��ام ح��ت��ى وآن��ْس��تُ��ُه دم��ي وأس��ق��ي��تُ��ه ل��ح��م��ي وأط��ع��م��تُ��ه
أب��ا أو الَم م��ن ف��ي��ِك ��ا أُمٍّ ك��ان ول��و لُ��وَّم��ي وع��ادي��ُت ُع��ذَّال��ي وج��اَف��ي��ُت
أب��ى (ث��ان��ي��ًة) ذك��راِك ع��ن ِل��ي��ذه��َل ِب��ن��اِب��ِه ق��ل��ب��ي ع��ضَّ َل��ي��ثً��ا أنَّ ول��و



ماطلْه

ع��ق��وُده��ا َك��نْ��زه م��ن َم��بْ��ِس��ُم��ه��ا م��اط��ل��ٌة
ج��ي��ُده��ا ل��وان��ي وك��م ف��ُم��ه��ا دي��ن��ي ي��ق��ِض ل��م
ع��ب��ي��ُده��ا ُم��ع��ذٌَّب ب��أم��ره��ا) (ح��اك��م��ٌة
أزي��ُده��ا َع��َس��ى ف��م��ا َم��ل��ك��ْت وم��ال��ي روح��ي



باريسية

ال��َع��ي��ن��ا خ��دُّه��ا وظ��اَه��َر َف��تَ��نَ��ت وب��اري��س��ي��ٍة
ال��رَّي��ن��ا ق��ل��ب��َي ع��ن َج��َل��ْت ح��الوتُ��ه ل��ف��ٌظ ل��ه��ا
��ي��ن��ا) (ال��سَّ ��َم وي��مَّ (ل��س��اَح) نَ��اَغ��تْ��ه ال��ن��ي��َل انَّ ل��و
َغ��ي��ن��ا راءَه ي��غ��رِّد َم��بْ��َس��م��ه��ا ِب��ع��ذِب ُف��ِج��ئ��ُت
أي��ن��ا ��ه��ا، نُ��ح��سُّ وأي��ن (sante (ال��س��ن��ت��ي ع��ن وي��س��أل��ن��ا
ال��دَّيْ��ن��ا لُ��ط��َف��ه��ا ��ي ي��َوفِّ ل��ف��ٍظ ع��ل��ى ن��ق��ِدْر ف��ل��م
َص��لَّ��ي��ن��ا ث��م رك��ع��ن��ا ل��ُم��بْ��دِع��ه��ا أن��ا س��وى



ذاتاخلال

ت��غ��ري��ِده��ا ع��ل��ى ـ��دن��ي��ا ال��ـ ل��نَ��ا ض��ح��َك��ْت وم��ل��ي��ك��ٍة،
ت��ج��وي��دَه��ا ع��ل��ى ـ��س��ُده��ا ت��ح��ـ ال��طَّ��ْوِق ذواُت وب��ك��ْت
خ��دوده��ا َورد ف��وق ـ��ن��ي ع��ي��ـ إن��س��اَن ��ْط��تُ��ه��ا) (ن��قَّ
ُع��ق��وِده��ا ُدرِّ م��ن��ظ��وَم أدم��ع��ي م��ن وم��ن��ح��تُ��ه��ا
ب��ِج��ي��ِدَه��ا ع��لَّ��َق��تْ��ُه ق��د ال��ذي (ال��ق��ل��َب) ووه��ب��تُ��ه��ا



تكلمي

ال��وص��اْل ب��ع��د ��بَ��ْت وت��غ��ضَّ (خ��ال) وت��ص��دُّ َل��ه��ا َم��ن ي��ا
ال��ك��م��ال ف��ي ي��ب��ِس��ُم وال��ب��دُر ال��ض��ح��ى ف��ي ت��ض��ح��ُك ال��ش��م��س
غ��زال وث��غ��ا ب��ل��ب��ٌل ـ��م تَ��َرنَّ��ـ ف��ل��ق��د وت��ك��ل��م��ي
ال��ج��م��ال لُ��ج��ج ف��ي وأع��وَم ال��ه��وى وادي ف��ي ألِه��ي��َم



فان عشق

ل��ل��َغ��وان��ي ص��ري��ع ك��م أت��دري ال��ل��ي��ُل أي��ه��ا
ج��ف��ان��ي م��ع��ش��وق َخ��دُّ بُ��ع��ًدا َف��ْج��ُرك َه��ْل ُط��ل��َت
ي��ع��ان��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ى َم��ن ص��ب��ًرا ن��ف��ُس ي��ا أْج��ِم��ل��ي
األم��ان��ي ن��اَل أو ـ��ي��راُن ال��ح��ي��ـ ال��ُه��دى الَق��ى ُربَّ��م��ا

∗∗∗
ال��زم��ان ش��م��َس وي��ا ِق ال��ش��ـ��ر ش��اع��رَة ي��ا أي��ن
ال��م��ع��ان��ي رق��ي��ق��اُت ـ��ه ت��ن��اغ��ي��ـ ال��غ��ال��ي رْس��ُم��ِك
وأغ��اِن وَل��ثْ��ٌم ـ��ُن ري��اح��ي��ـ وي��ح��ي��ي��ِه
ش��ان��ي تُ��ك��ِب��ُر ش��أنُ��ه��ا ف��ت��اٌة َظ��نَّ��ْت ف��ل��ق��د
ي��ران��ي م��خ��ل��وٌق ـ��َزُن ي��ح��ـ ال أْف��دي��ِك أَنَّ��ن��ي
ال��ل��س��ان م��ع��س��ول ـ��رُّوح ال��ـ ج��م��ي��ل ال��ق��ل��ب ط��اه��ُر
ب��ي��ان��ي ذاك وال ـ��ُت ق��ل��ـ وم��ا ق��ال��ت ه��ك��ذا
ح��س��ان م��ن اج��ت��م��اع ف��ي ع��ذاَرى زكَّ��اه��ا ح��ي��ث
ف��اِن ِع��ش��ِق ف��ي ـ��راَف��ه��ا إْس��ـ ل��ه��ا ال��ل��ه ي��غ��ف��ُر



الطبيات محى

ث��راك��ا ف��ي دم��ع��ي ِع��ق��َد وأَْف��ِرُط أراك��ا ه��ل إس��ك��ن��دري��ة أَرْم��َل
واألراك ب��انَ��َك ال��ش��ج��ُو ي��ُه��زَّ ح��ت��ى ب��األش��ع��اِر ف��ي��َك وأه��ت��ُف
ذَُراك��ا ت��أِْوي ال��ت��ي ال��ط��ي��ُر م��ع��ي وت��ب��ك��ي َل��ذَّات��ي ف��ي��َك وأب��ك��ي
��ب��اك��ا وال��شِّ ال��ح��ب��ائ��َل ف��َق��طَّ��ْع��ن َص��ي��ًدا أْح��َس��بُ��ُه��نَّ ال��ظَّ��بَ��ي��ات ِح��َم��ى
ح��ش��اك��ا دًم��ا ِس��ه��اُم��ه��نَّ َص��بَ��ْغ��َن نُ��ْج��ًال ع��ل��ي��َك َع��ط��ف��َن وق��د وًرْح��َن
ج��واك��ا ِم��ن تُ��بَ��رُِّد أو ج��راَح��ك ت��أس��و ف��ي��ه ل��َك وق��ف��ٍة م��ن ف��ه��ل



العزة صاحبة

واِج��ب��ا ال��زي��ارَة (ِل��ع��زَّتِ��ه��ا) ْت ردَّ ح��س��نَ��ه��ا ت��ح��ُس��ُد ال��روُض ف��ل��وال خ��ط��َرْت
ح��بَ��ا س��ع��ي��ا ي��س��ت��ط��ْع ل��م وم��ا ت��س��ع��ى، س��اَح��ه��ا ال��خ��م��ائ��ل ُخ��ض��ُر ��م��ْت وت��ي��مَّ
أْط��ي��ب��ا — ُل تُ��نَ��وِّ ل��و — َج��ن��اه��ا ي��ل��َف��ى ه��ذه وَل��ك��ْن روٌض ك��ْل��ت��اه��م��ا
��ب��ا وتَ��ذَهَّ ع��اط��ًال ��َض تَ��ف��ضَّ ج��ي��ًدا ربِّ��ِه ع��ن ع��اب��ًدا ِل��تَ��ْل��ِف��َت َل��َف��تَ��ْت
��ب��ا ال��صِّ وف��ي ال��َف��ت��اءِ ف��ي ال��س��ري��رِة ع��فُّ وإن��ن��ي ال��ُم��ري��ِب ن��ظ��َر خ��ال��س��تُ��ه��ا
أش��ي��بَ��ا َك��ه��ًال ��بَّ ال��صَّ ال��غ��الَم ت��ذُر ل��ق��ط��ي��ع��ٍة أبً��ا ال ِب��وص��ِل��ِك ع��ودي



املعشوقة الصورة

وي��ُروُح ب��اك��ي��ا إل��ي��ه��ا وي��غ��ُدو ُص��ورًة ي��ع��ِش��ُق ب��اَت م��ن ي��ْش��ت��ِف��ي م��ت��ى
ي��ف��وح َوْج��نَ��تَ��ي��ه م��ن ال��ه��وى وع��ط��ُر الِث��ٌم أن��ا ال��ذي ال��رس��ُم أي��ه��ا ف��ي��ا
ي��ري��ح َج��ف��اَك م��ن ع��ش��ًق��ا ال��م��وُت ه��ل ُم��ن��ادي��ا ت��ج��ي��ُب ال َص��ُم��وتً��ا أراَك
ُروُح! ف��ل��ي��تَ��َك ُروٌح ول��ك��ن��ن��ي ح��ب��ي��ب��ت��ي ِم��ث��اَل ي��ا خ��ي��اٌل ك��الن��ا



ملغًزا وقال

وانْ��ت��َس��اب��ا ب��ِك ل��ه��ا ُق��ربَ��ى أرى أَنِّ��ي (ال��ن��وَن) ال��ح��روِف م��ن أُِح��بُّ
ال��ح��س��اب��ا اع��ت��م��د ��ل) (ب��ال��ُج��مَّ ِب��َم��ْن َح��ظٍّ��ا (ال��خ��م��س��وَن) م��ث��ل��ه��ا ف��الْس��ُم��ِك
ب��ابَ��ا ع��ل��ي َف��تَ��ح��ُت ذا أن��ا ف��ه��ا اع��ت��زاًم��ا ��ي��ك أس��مِّ وال وك��ن��ُت
ال��ع��ذاب��ا ث��ن��اي��اِك ب��ه��ا ل��ث��م��ُت ب��ع��ي��ٍد م��ن ل��ي ُق��ب��ل��ٍة م��ن وك��م
ِغ��ض��ابَ��ا ال��دن��ي��ا بَ��ن��ي ت��رَك��ْت وإْن ق��ري��ب م��ن ل��ِك ق��ب��ل��ٌة ف��ه��ذي
ع��ذابَ��ا ق��ل��ب��ي ك��ف��ى وأك��تُ��ُم��ه ش��ب��اب��ي ي��ثْ��ِك��لُ��ن��ي ه��واِك إالَم



آرسي يا

األس��ي��ْر ي��ف��ِدي��َك ب��ال��رُّوِح ِب��ج��َم��اِل��ِه آِس��ِري ي��ا
ال��ك��ث��ي��ر ل��َك م��ن��ه وي��ق��لُّ وِب��م��ال��ِه وِب��آِل��ِه
ال��س��رور واح��ت��َج��ب األُن��ُس ب غ��ا ع��ي��نَ��يَّ ع��ن غ��ب��َت إن
ال��َع��ث��ور ال��َج��دُّ وأع��تَ��َب ـ��ُم ال��ن��ع��ي��ـ دن��ا دن��وَت وإذا
تَ��دور ل��واح��ِظ��ه م��ن ٍح را ب��ُك��ئ��وس ُم��ْس��ك��ري ي��ا
ال��طَّ��ه��وْر ��ه��ُد ال��شَّ رض��ابُ��ك ـ��نَّ ِم��زاُج��ُه��ـ ِب��أنَّ ل��ي م��ن



واحلب اخللود

ي��رَزُق ح��ي وه��واي أًس��ى أَب��َل��ى ��ُق ُم��َوفَّ ق��ض��ي��ُت وإْن ه��واِك ف��ي أن��ا
وت��ع��بَ��ُق ال��ع��ي��وِن َل��ح��ِظ ع��ل��ى ت��نْ��َدى َض��واِح��ك��ا ال��طُّ��روِس ف��ي أزاه��َر ي��ب��َق��ى
ي��ع��َش��ُق! ال م��ن ي��م��وُت ك��ي��ف أرأي��َت ي��ل��وُم��ن��ي ال��ح��س��اِن ع��ش��ِق ع��ل��ى َم��ن ي��ا



مهذبة

ف��رح��ي��ُق ل��ف��ُظ��ه��ا وأم��ا ، ف��ُف��لٌّ ن��س��ي��ُم��ه��ا ��ا أَمَّ ح��س��ن��اءُ م��ه��ذَّب��ٌة
َخ��ل��ي��ق ِب��ال��ج��ن��وِن ُه��ي��ام��ي وه��ذا خ��ي��اَل��ه��ا إال ع��ي��ن��اي َش��ه��َدْت وم��ا
أُط��ي��ق ل��س��ُت ال��وج��د؟ اح��ت��م��اَل أط��ي��ُق ش��خ��َص��ه��ا وع��اي��ن��ُت ي��وًم��ا ب��دْت إْن تُ��َرى
وَش��ف��ي��ق واِل��ٌه ع��ل��ي��ه وق��ل��ب��ي ُم��ْؤنِ��س��ي ه��و ال��ذي ال��رس��ُم أي��ه��ا أال
ُم��ف��ي��ُق؟ ال��دالِل خ��م��ِر م��ن أن��ت م��ت��ى س��ائ��ًال ت��ج��اوُب ال َص��ُم��وتً��ا أراك



الواديني مهاة

ِوداِد ص��ف��و وَم��ع��ي��َن ه��ًوى َم��ْرَع��ى ف��ؤادي ال��وادي��ي��ن َم��ه��اَة ي��ا َل��ك
األك��ب��اد ع��ل��ى ��تُ��ه أش��عَّ ت��نْ��َدى ال��نُّ��َه��ى َف��َل��ِك ع��ل��ى ب��دًرا ف��تَ��أَلَّ��ق��ي
ال��وادي ورنَّ ِب��َه��ا ال��رب��ي��ُع َع��ِب��َق َوق��ف��ٌة ل��ل��ُم��تَ��ي��م ُرب��وِع��ك ف��ي ك��م
غ��وادي ع��ب��رتَ��ي ِم��َن ب��روائ��ح وأق��اِح��ه��ا ورِده��ا َم��ن��اب��ُت تُ��ْس��َق��ى
ب��ادي ف��ؤادَي ف��ي ِل��َع��ي��ن��ي خ��اٍف ف��إنَّ��ه س��نَ��اِك ع��ن��ي ي��ح��ت��ِج��ْب ل��م
��اِد ال��َوقَّ ج��ب��ي��ن��ِك َط��ي��ِف أن��ب��اءَ ج��ب��ي��ن��ه��ا ض��ي��اءُ ل��ي ي��ح��م��ُل وال��ش��م��ُس
ص��وادي إل��ي��ِك ألن��ف��اٍس ك��أًس��ا ع��ب��ي��ِره ُم��ْس��ِك��راُت ت��رف��ُع وال��ُف��لُّ



وارحتلوا محلوا

واْرتَ��َح��ل��وا ��ل��وا َح��مَّ َل��ن��ا ل��ج��ي��راٍن ق��ْل
ال��ع��م��ل م��ا ي��ْه��ت��ِدي ال ال��ول��ه��اُن أص��بَ��َح
يُ��ح��تَ��َم��ل بُ��ع��ُده��م وه��ل ال��ظَّ��ْع��ُن ش��اق��ه
األم��ل ف��ُه��ن��اَك ب��ن��ا ال��رم��ِل ع��ل��ى ُع��ْج
ال��َغ��َزل ي��ح��ل��و ح��ي��ث اس��ت��ف��اٍن س��ان وع��ل��ى
ال��ع��ذل ي��ح��ي��ُك ال ع��اِذَل��ت��ي ي��ا وي��ِك
ُم��ن��َج��ِدل َك��ْش��ُح��ه أغ��ي��ٍد غ��زاٍل ف��ي
ال��َك��َح��ل واْس��تَ��بَ��ان��ا َق��دُّه غ��زان��ا ق��د

∗∗∗
ي��ق��ت��ب��ل ال��ذي م��ا ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��ي وي��َح
ال��ِع��َل��ُل راَج��َع��تْ��ه ص��ح��ا ق��ل��ُت ك��ل��م��ا



ريم يا

تَ��خ��ت��اُر ِب��م��دح��ه ال��ح��س��اِن أوَل��ى ال��ض��ح��ى ي��ج��لُ��و وال��ذي إن��ِك ري��ُم ي��ا
األَب��ص��ار َل��ه��ا تَ��ع��ش��و ف��ت��ان��ٌة وط��ل��ع��ٌة ال��ك��راِم ال��م��الئ��ك��ِة ُط��ْه��ُر
األش��ع��ار وس��ال��ِت ال��ب��ي��اُن َرقَّ َغ��رَّدْت ه��ي إذا ش��اع��رٍة وذك��اءُ
َم��ن��ار م��ن��ِك وَل��ه��نَّ ال��ه��دى ُس��بُ��َل ِح��س��انُ��ه ت��ِض��لُّ ال أق��س��َم وال��ش��رُق
األخ��ب��ار ب��ه��ا َع��ِب��َق��ت وم��آث��ٌر األط��ي��ار ب��ه��ا َغ��نَّ��ْت وش��م��ائ��ٌل
ال��تَّ��ذك��ار ف��ج��اءن��ى (ال��ح��ي��اة) ِس��ْف��َر ُم��ْس��ت��ج��ِدي��ا م��رًة رج��وتُ��ِك ول��ق��د
ث��رث��ار ش��اع��ٌر ال��ج��وائ��َز ن��ال ورب��م��ا أس��ت��م��ي��ُح رْس��َم��ِك وال��ي��وَم
ن��ه��ار أض��اءَ م��ا ب��ذْك��ِرك َك��ِل��ٌف ش��اك��ٌر ل��ِك أن��ن��ي ي��ع��ل��ُم وال��ل��ه
األق��م��اُر ن��َوَره��ا تَ��ع��ك��ُس ف��ال��ش��م��ُس َف��رْس��َم��ه��ا (ري��َم) ش��خ��َص أَر ل��م ك��ن��ُت إن



الرشق غادة

��اِم بَ��سَّ ِب��ن��اض��ٍر ع��ل��يَّ َع��ط��َف��ْت َح��دَّثْ��تُ��ه��ا إذا ِب��ص��اح��ب��ٍة ل��ي َم��ْن
واإلل��َه��اِم ال��َوْح��ي م��ج��اِري ي��ج��ري ��ٍد ُم��تَ��وقِّ ِب��ن��اظ��ٍر إل��ي وَرنَ��ت
األي��ام ي��ُد َح��َط��َم��ْت ال��ذي ـ��ت��اج ال��ـ ودرََّة ال��ع��ظ��ي��ِم ال��ش��رق غ��ادَة ي��ا
ِع��ظ��ام م��م��لَّ��ك��ي��َن وإرِث درج��ْت ��ٍة أمَّ َم��ع��اِل��ي م��ن ال��ب��ق��ي��ُة أن��ِت
��اِم ال��شَّ ُم��ل��ِك وب��ي��ن م��ص��َر ب��ي��ن م��ا َع��ق��ُده ت��ق��ادَم ه��ًوى ع��ه��د ْدِت ج��دَّ
األه��رام ِب��ع��زِة بَ��ْع��َل��بَ��كَّ ف��ي ُم��تَ��س��اق��ط ه��ي��ك��ٍل رف��ع��َة ووص��ل��ِت



هالًال كان

هالًال املساء ذلك يف كنت

ت��ط��ي��ُر ت��ك��اد ��ٍة ِرقَّ م��ن وه��ي ال��ُم��س��ت��ن��ي��ُر ُروُح��ه��ا ن��اغ��اَك ح��ي��ن
وج��الال ِرف��ع��ًة وتُ��س��اِم��ي��َك ال��ب��ه��اءِ ع��رِش ف��وق ِل��تُ��الق��ي��َك

ه��الال) ال��م��س��اءِ ذل��ك ف��ي (ك��ن��َت
ت��ب��وُح ب��ال��غ��راِم ف��ه��ي وان��تَ��َش��ْت ُروُح ال��ُف��لُّ ف��ِج��س��ُم��ه��ا س��ال��ْت ح��ي��ن
ط��اال ح��ي��ن وَرْونَ��ًق��ا لُ��ط��ًف��ا زاد ال��ص��ه��ب��اءِ ك��ب��ارِد ح��ِدي��ٍث ف��ي

ه��الال) ال��م��س��اء ذل��ك ف��ي (ك��ن��َت
رق��ي��ِق م��ع��نً��ى ب��ك��ل وت��غ��نَّ��ْت ال��ع��ق��ي��ِق ق��ص��ور َش��يَّ��دْت ع��ن��دم��ا
م��ق��اال ال��ح��س��ان أف��ص��َح غ��َدْت م��ن ال��ش��ع��راءِ ِف��ت��ن��ُة ال��ش��رق زي��ن��ُة

ه��الال) ال��م��س��اء ذل��ك ف��ي (ك��ن��ت



احلياء لوال

ف��راق��ِه ب��ع��د ع��ش��ُت إْن ُع��ش��اِق��ه م��ن ل��س��ت أن��ا
أط��واِق��ه ُع��َرى م��ن ـ��ُع ت��ط��لُ��ـ ال��ش��م��َس رأي��ُت ق��م��ٌر
أح��داِق��ِه م��ن ن��ش��واُن ��ب��ا ال��صِّ خ��م��ر م��ن ري��اُن
أوراِق��ه ف��ي ك��ال��غ��ص��ِن أب��َراده ف��ي ي��ه��تَ��زُّ
آم��اِق��ه م��ن س��ال م��ا ع��اش��ًق��ا ي��رِوي ك��ان ل��و
أش��واِق��ه م��ن ح��رَّاَن ج��م��اِل��ه َص��بُّ ب��ات م��ا
أخ��الِق��ه م��ن وال��تِّ��ي��ُه س��ج��ي��ِت��ي ال��ح��ي��اءُ ل��وال
وِع��نَ��اِق��ِه ��ه َض��مِّ م��ن ل��ق��ي��تُ��ه ي��وَم ألط��ل��ُت
ِدْري��اِق��ِه م��ن وش��رب��ُت ت��ف��اِح��ه م��ن وأك��ل��ُت
ِن��ط��اِق��ِه! َع��ْق��َد وح��ل��ل��ت َق��واِم��ه غ��ص��َن وَه��َص��رُت



مرحًبا ال

وق��ت��َال تَ��ْج��ري��ًح��ا أس��رف��ِت م��ه��َال ال��نُّ��ج��ِل ال��ع��ي��ون ذاَت
ت��ج��لَّ��ى؟ ل��ي��ل��ي م��ن ال��ص��ب��َح ـ��ِت َح��ِس��بْ��ـ ف��ه��ل ال��ش��ب��اِب ف��ي أن��ا
وَدالَّ َع��ْط��ًف��ا ل��ي ال��ِغ��ي��ِد ُد ق��دو اه��ت��زَّْت ول��ط��ال��َم��ا
وُف��الَّ ��انً��ا وُرمَّ ًح��ا ��ا تُ��فَّ ف��أَبَ��ي��ُت ل��ي وَع��َرْض��َن
نَ��ْص��َال رَش��ْق��ُت َح��ش��اِك وف��ي ي َح��ش��ا ف��ي س��ه��ًم��ا أَط��ل��ق��ِت
ف��ض��َال أَْس��أَْرُت ف��ق��د م��ع��ي ِم ال��غ��را ك��أَس ف��ت��ذَوَِّق��ي
تَ��َولَّ��ى ل��و ع��ن��ائ��ي وي��ا ِب ب��ال��ش��ب��ا وج��دي ُط��وَل ي��ا
َوَح��الَّ ب��ه ال��م��ش��ي��ُب ن��زَل م��ن ال��ح��بِّ ف��ي ��ٌل ُم��تَ��َط��فِّ



يدي دْع

َك��ِب��ِدي ع��ل��ي��ًم��ا ك��ن��َت إن داِو ي��دي دَْع اح��ت��س��ابً��ا ال��ح��ي آِس��ي
ج��س��دي م��ن ال��ه��وى أب��ق��ى م��ا ك��لُّ أوه��ن��تَ��ه ال��ذي ال��خ��ي��ُط ذل��ك
أَغ��ي��ِد ثَ��نَ��اي��ا ب��ي��ن م��ا ف��ه��و ن��اج��ع دواءٍ م��ن ل��ي ي��ك��ْن إْن
َرَغ��ِد ف��ي ال��لَّ��َم��ى ُح��ل��ُو وْل��ي��ِع��ْش ف��اس��ت��رْح ط��وي��ًال أَب��َق��ى ال أن��ا



ويملح حيلو

وي��ْم��لُ��ُح بَ��ع��ي��ِن��ي ي��ح��ل��و أنَّ��ه ع��ل��ى رس��ِم��ه��ا غ��ي��ر أَرى ال أَنِّ��ي أََج��دِّي
وت��م��َرح ت��ل��ه��و وه��ي أَبْ��َل��ى ف��إنِّ��ي خ��ي��اَل��ه��ا َع��ِش��ْق��ُت م��ن أنْ��َص��َف��تْ��ن��ي وم��ا
ت��ف��رح ال��ق��الئ��د ُح��م��َر أُْه��ي��َدْت إذا م��ث��َل��ه��ا ال��ع��رائ��َس إن ل��ي ق��ي��َل وق��د
ي��نْ��َض��ح وال��ق��ل��ِب ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ن ِب��دم��ٍع ل��َرْس��ِم��ه��ا َع��ق��ي��ٍق م��ن إط��اًرا ف��ُص��ْغ��ُت
يُ��ذْبَ��ح ال��ح��س��ن ه��ي��ك��ل ف��ي رج��ًال َرأت خ��ي��اَل��ه��ا ي��رشُّ َج��ف��ن��ي َش��ه��َدْت ف��ل��و
ي��ب��رح) ع��زَّة ُح��بِّ م��ن ال��ه��وى رَس��ي��ُس ي��ك��ْد ل��م ال��م��ح��ب��ي��ن ال��ن��أي غ��ي��ر (إذا



وسعتصبابتي

وال��م��ع��ان��ي ب��ي��انَ��ِك أْه��َوى ش��اِه��ِدي وَدم��ع��ي إن��ي
وال��ح��س��ان وال��ع��ذاَرى ِن��ِس األوا ف��ي ذاتَ��ِك وأُِح��بُّ
وال��ث��وان��ي وال��دق��ائ��ق ب��و ي��ر ال��س��اع��اِت ع��ل��ى ح��بٍّ��ا
ي��ع��ان��ي ِل��َم��ن ال��ش��ق��اءَ وذَِري واِف��ًرا َه��ن��اءَك ف��ُخ��ِذي
زم��ان��ي ِب��ه��ا وض��اَق ك��رًم��ا ص��ب��اب��ت��ي َوِس��ع��ُت إن��ي



الفاتن الرسم

م��ج��روُح م��ن��ه ف��ؤادي ل��وال ب��ه��ا اْف��تَ��ت��نْ��ُت َم��ن َرْس��ِم ُح��ْس��َن ي��ا
ال��روح ب��ه��ا دبَّ��ْت ِب��ِل��َح��اِظ��ه��ا ِل��ص��ورت��ه��ا أْرنُ��و أن��ن��ي ل��و
ال��لُّ��وُح أن��ف��اِس��ي ع��ن وي��ض��ي��ُق ذُِك��َرْت إذا ال��دن��ي��ا ب��ي ت��ه��ت��زُّ



تذكرون هل

ُس��ل��وان��ا ي��ل��ه��ون وه��م دم��ًع��ا ي��س��ي��ُل تَ��ذَكُّ��ِره��م ف��ي وق��ل��ب��ي ي��اغ��ائ��ب��ون
ب��رك��ان��ا ال��وج��ُد وث��اَر زف��رُت إال أذك��ُره��ا ل��س��ُت ع��ه��وًدا ت��ذك��رون ه��ل
وَم��رج��ان��ا وي��اق��وتً��ا ع��ق��ي��ًق��ا وال ُم��َق��بَّ��ل��ُك��ْم ف��ي إال ُدرَّ ال أي��اَم
وري��ح��انَ��ا ورًدا خ��دَّك��م وأج��ت��ن��ي م��راش��ق��ك��م م��ن ش��ه��دي أش��ت��اُر وك��ن��ُت
ك��ان��ا ل��ذات��ن��ا م��ن اآلن ف��ح��ظُّ��ن��ا ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ص��ف��ُو وك��ان وك��ن��ت��م ك��ن��ا
وح��رم��انَ��ا بُ��ْخ��ًال ُج��وده��ا أع��َق��ب��ْت م��ا ب��ق��رب��ك��ُم ج��ادْت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ل��ي��َت



والحتتشم عربد

يُ��ثْ��ِخ��ُن َل��ح��ُظ��ه��ا ف��ت��اٍة َك��فُّ أْل��ي��ُن أَنَّ��ه��ا إال ك��ال��َخ��زِّ
ي��ع��ِل��ن ن��اظ��ري م��ا ل��وع��ٍة ِم��ن ل��ه��ا ي��خ��ِف��ي وال��ق��ل��ُب ص��اف��ح��تُ��ه��ا
واألع��ي��ن األس��م��اُع وَل��ذَِّت ج��نَّ��ت��ي ب��ه��ا ت��اه��ت ج��ن��ًة ي��ا
م��ؤم��ِن أبْ��َدع��ه ِب��َم��ن ق��ل��ب��ي أُْف��رغ��ْت ف��ت��ن��ٍة م��ن ق��اَل��ٍب ف��ي
��ْوَس��ن ال��سَّ وال ي��ح��ك��ي��ه��ا ال��ورُد ال ��ًة غ��ضَّ ط��اق��ًة م��ن��ه��ا ط��ال��ع��ُت
ي��ْش��ِج��ن ال��ذي ال��ط��ي��ُر وْل��ي��ص��َدِح التَ��ْص��دح��ي األط��ي��اُر ه��ذه ي��ا
ي��ْف��ِت��ن ال��ذي ال��ُغ��ْص��ن وْل��ي��ن��ثَ��ن��ي ت��ن��ث��ن��ي ال األغ��ص��اُن ه��ذه ي��ا
وُم��س��تَ��ْح��َس��ن م��غ��ف��وٌر ذنْ��بُ��ك ت��ح��ت��ش��ْم وال َع��ْرِب��ْد ل��ح��َظ��ه��ا ي��ا



اعشقوه!

ال��ِك��راِم رءوس ع��ل��ى ت��اٌج َل��ه��و وح��ي��اءٍ ��ٍة ِع��فَّ ف��ي ِع��ْش��ًق��ا إِنَّ
ح��راِم ف��ي م��أرٍب م��ن ه��واُه ف��ي ل��ي ف��م��ا ع��ل��ي��ه َغ��ي��رًة أرى ال
األن��ام ج��م��ي��ُع ب��ه ف��ْل��ي��م��تَّ��ْع ن��ورا ال��ع��ي��َن ي��بْ��َه��ُر ك��ال��ش��م��س ه��و
ِس��ق��ام م��ن ��نَ��ْت ُض��مِّ م��ا وْل��ي��ع��اِل��ْج ال��بَ��راي��ا ق��ل��وَب ح��س��نُ��ه ول��ي��ِن��ْر
ُع��ق��ام داءٍ ك��ل ف��ي َج��رَّب��وه ِس��رٍّا ��ِة األِش��عَّ ت��ل��ُك��م ف��ي إنَّ
ُم��دام ن��ه��ر ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ـ��ِة ال��ج��نَّ��ـ ف��ي ال��ل��ه ��َر َف��جَّ ث��ن��اي��اه م��ن
ال��غ��راِم! ن��ار غ��ي��ر ال��ن��اُر ل��ي��س��ِت ع��ذاب��ا ت��خ��اف��وا وال ف��اع��َش��ق��وه



شامية

َف��ط��ري��ُف َل��ف��ُظ��ه��ا ��ا وأمَّ َف��نَ��ْزٌر، َدالِل��ه��ا ك��ث��ي��ر ��ا أمَّ ش��آِم��ي��ٌة،
يُ��ط��ي��ف ال��س��م��اءِ ب��أق��ط��اِر ي��ب��ي��ُت ��ه��ا ِب��ك��فِّ ال��ي��راِع ُح��رُّ وش��اع��رٌة،
ل��ط��ي��ف ال��ق��ل��وَب ي��ح��ي��ي أََرٌج ل��ه��ا ن��وادي��ا ال��ي��اس��م��ي��ن َزَه��َراُت وم��ا
َرف��ي��ُف أوراق��ِه��نَّ ع��ل��ى ل��ُه��نَّ ب��ن��اِن��ه��ا م��ن م��ن��ظ��ًرا وأب��ه��ى ب��أذْك��ى



الغريبة! أنت

ُم��َم��زًَّق��ا ال��ف��ؤاَد وغ��ادرت ك��ب��دي َوَرْت وإْن ال��ب��ي��اض ِل��الب��س��ِة ُروح��ي
يُ��ْص��َع��ق��ا ح��ت��ى ال��لَّ��ح��َظ ي��س��تَ��ِردَّ أن ث��غ��ره��ا ِل��ب��ارِق ال��رائ��ي ي��م��ل��ُك ال
أَْوَرق��ا ح��ت��ى ع��ي��نَ��ي م��ن أَْس��ق��ي��ِه أََزْل ف��ل��م ال��ف��ؤاِد ف��ي ه��واه��ا غ��رَس��ْت
ف��أْخ��َف��َق��ا ن��اظ��َري��ِك ِم��ن ال��ه��وى ط��ل��َب وط��اِل��ٌب ال��ح��س��اِن ف��ي ال��غ��ري��ب��ة أن��ِت



يتمنى

��رِف ال��صِّ خ��م��ِره م��ن ال��ح��بِّ ب��ك��أِس ش��رب��ُت أُك��ْن وَل��م ال��َخ��ِل��يَّ ك��ن��ُت ل��و ت��م��نَّ��ي��ُت
ال��زَّْح��ف م��ن َف��َرْرُت ن��ف��س��ي تُ��ن��اِزُع��ن��ي ِل��ح��اَظ��ه��ا رأي��ُت ��ا ل��مَّ أن��ن��ي ول��و
َح��تْ��ف��ي ب��ه��ا أْل��َق��ى س��وف ن��ف��ٍس ��َة وِع��فَّ ص��ب��اب��ًة إال ال��ح��بُّ م��ن��ي ي��بْ��ِق ف��ل��م



الصفح

ُرج��وُع؟ ق��َض��ي��نَ��اه��ا ِل��َل��ذَّاٍت أم ش��ِف��ي��ُع ال��ُح��س��ِن ع��ن ل��م��ح��ج��وٍب ه��ل
ي��ض��وع ِم��س��ٌك ِذْك��ُره��ا وت��واَرْت أبْ��َرَق��ْت ن��ع��ي��ٍم ِخ��ْل��َس��اُت ت��ل��ك
ُط��ل��وع ال��ده��ِر م��ن ي��وًم��ا ل��َه��ا ه��ل ب��ع��َده��ا ه��ن��ائ��ي ش��م��ُس غ��ُرب��ت
ج��م��ي��ع ��م��ل وال��شَّ ب��األم��ِس ِم��ث��َل��ُه ل��ه��ا ُم��ْخ��َض��رٍّا ال��ع��ي��ُش ي��ع��وُد أْم
ي��ض��ي��ع ال ِب��رٌّ ف��ال��ص��ف��ُح ج��اه��ًال، ل��ك��م ح��ب��ي ف��ي أذن��ب��ُت أُك��ْن إن
أس��ت��ط��ي��ُع ال م��ا ��ل��ُت ُح��مِّ ف��ل��ق��د ه��ج��ِرُك��م ف��ي ذُْق��تُ��ه م��ا وك��َف��ى



األدب من حائل

وأْرتَ��ِق��ُب َوْص��ًال ��ي وأَُرجِّ ي��بْ��ِع��ُدن��ي ال��رق��ي��ُب ع��ن��ه��ا ِع��ش��ُت
األدُب وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ح��ال خ��ل��َوتَ��ه��ا م��ل��ك��ُت ��ا ل��مَّ ث��مَّ



َكْن السَّ

الوطن َوجالل الحبيْب جَمال بني



وآماهلا األمة آالم أو الكأسالدهاق

األق��دُم وال��ج��الُل ع��زُّك وال��ع��زُّ ت��خ��دُم وال��ع��وال��م م��ج��ُدَك ال��م��ج��ُد
تُ��َدوُِّم وال��ط��ائ��راُت ال��ث��رى ف��وق وال��ذي ي��س��بَ��ُح ال��ب��ح��ر ف��ي ال��ذي ول��ك
ي��ع��َل��ُم ال ال��ذي ال��س��رُّ وك��ث��ي��ُره أَق��لَّ��ه خ��ل��ْق��َت م��ا ع��ِل��ْم��ن��ا ول��ق��د
ال��ُم��تَ��َع��ظِّ��ُم ج��ب��روتِ��ه م��ن وي��ِذلُّ م��ل��ك��وتِ��ه ف��ي وت��ض��لُّ ال��نُّ��ه��ى ت��ع��ي��ا

∗∗∗
ُم��ظ��ِل��ُم َم��ْح��ٌو ال��ك��وُن وه��ذا ق��َدًم��ا أول��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ِن��ع��م��ِت��ك ع��ب��د أن��ا
وتُ��ن��ع��م تَ��ُم��نُّ ل��و ذات��ِك ِل��ش��ه��وِد وأَنْ��تَ��ه��ي اب��ت��دأُت ال��ذَّرِّ ع��اَل��ِم م��ن
وي��رح��م؟ س��واَك ي��ع��ف��و ال��ذي ف��َم��ِن ُم��ذِْن��بً��ا وت��رح��ُم ت��ع��ف��و ال ك��ن��َت إن

∗∗∗
ال��ُم��تَ��َح��رُِّم ب��ب��اِب��َك ال��م��ق��ي��ُم وأن��ا ش��اع��ًرا ِل��َم��ج��ِدَك ت��رض��اِن��ي ك��ن��َت أو
��م تَ��تَ��َج��هَّ وال تَ��نْ��أَى ف��ال ت��ع��ط��ْف بُ��روَج��ه��ا دَخ��ل��ُت إذا ال��س��م��اءَ ف��ُم��ِر
وأن��ظ��ُم ِل��ل��ع��ق��وِد ال��ف��رائ��َد ت��ُك��ِن ي��دي ل��ه��ا َم��َدْدُت إذا وال��نَّ��ي��رات
وتُ��َس��لِّ��م زم��اَم��ه��ا إل��ي تُ��ْل��ِق��ي ال��نُّ��ه��ى نَ��اص��ي��َة ف��إنَّ أذن��َت ف��إذا
ي��ت��رج��م وال��ي��راَع يُ��م��ِل��ي وال��وح��ي ي��ع��ي��ن��ن��ي وال��ن��س��ي��َم تُ��س��ِع��د وال��ط��ي��َر
ت��ت��ك��تَّ��ُم ال األس��راِر وروائ��َع ُك��ن��ِه��ه ب��دائ��ِع ع��ن ي��ْس��ِف��ُر وال��ك��وَن

∗∗∗



وآمالها األمة آالم أو الدهاق الكأس

ُم أت��ق��دَّ س��اح��اِت��ك��م إل��ى أح��ًدا ُم��غ��ادٍر غ��ي��َر ال��ش��ع��راء م��ع��ش��ر ي��ا
أتَ��َرس��م ف��ح��ولِ��ك��م وخ��ط��َو أس��ري أق��م��اِرُك��م َس��ن��ا وف��ي أخ��ذُت ع��ن��ك��م
تُ��ْخ��َزُم ال أن��ِف��ه َح��ِم��ي��ُة ف��ح��ٌل وك��لُّ��ك��م ي��ن��ي��ُر ق��م��ٌر وج��م��ي��ُع��ك��م
وُم��َق��وِّم م��رش��ٌد ل��ي وب��ع��ي��ُدك��م وق��ري��بُ��ك��م وص��غ��ي��ُرك��م وك��ب��ي��ُرك��م
ي��ت��ك��ل��م ُم��س��ت��ف��ِل��ح ش��اع��ر أو م��تَ��ش��اع��ٍر ِل��ض��اب��ط ت��أذن��ون ه��ْل
وت��ف��ُق��م ال��ع��ت��اِق ع��ل��ى ت��ِش��طُّ غ��اي ولِ��ح��اِق��ك��م ش��أِوُك��ْم ع��ن ب��ه َق��َع��َدْت
ُم��س��تَ��ْس��ِل��م خ��اض��ٌع ب��ي��ان��ي ل��ك��م��ا (ح��اف��ٍظ) وح��ك��م��َة (م��ط��راٍن) س��ح��َر ي��ا
ي��ح��ل��م ش��ع��ري ع��ل��ي��ه ع��رض��ُت وإذا (ب��َض��ي��ع��ت��ي) ي��م��رُّ نُ��ب��وُغ��ه��م��ا ف��م��ت��ى
ي��ح��ج��م ال ف��ارٌس ج��ن��وِدك م��ن أن��ا إن��م��ا ع��ل��ّي) (أب��ا أُِط��ْع��ك وأَِش��ْر
أت��ق��دَّم؟ ��ه��ا ال��سُّ ع��رِش إل��ى أَِب��ه ي��دي ف��ي ي��خ��ف��ُق ال��ش��ع��ر ل��واءُ ه��ذا
��م تَ��تَ��َه��جَّ وال َش��َرًف��ا ت��دَّع��ي ال ج��م��ي��ُع��ه ال��ف��خ��اَر ل��ك ف��إن واف��خ��ْر
وي��ع��ُظ��م َل��َدي��ه ي��ع��ل��و ال��ذي ف��َم��ن وع��ظ��ي��ُم��ه زم��اِن��ه وح��ي��ُد ه��ذا
وت��ب��س��م ال��ق��ري��ِض ع��ه��ِد ع��ل��ى ت��ب��ك��ي َه��تَّ��ان��ة ِدي��َم��ٌة ض��ري��َح��ك ج��ادْت

∗∗∗
��ُم ي��تَ��نَ��عَّ ال��ه��وى أخ��و ب��ال��ص��دود أْم ِب��ص��دِّه��ا اس��ت��ه��ن��َت ِل��َم م��ص��َر َص��بَّ ي��ا
ت��ت��َظ��لَّ��ُم وال تَ��ش��ك��و ال وَس��َك��تَّ ب��نَ��ظ��رٍة ع��ل��ي��َك تَ��ْع��ِط��ْف ل��م ه��ج��رتْ��ك
ُم��تَ��يَّ��ُم ف��أن��ت ت��ج��َرُع��ه وال��ص��ب��ِر وب��ال��رض��ا ِب��ال��س��ك��وت تُ��داري م��ه��م��ا
وُم��َك��لَّ��م ُم��َح��رٌَّق ال��ع��ذاِب ش��خ��ُص وت��ح��ت��ه��ا ال��ث��ي��اُب ت��س��تُ��ُرَك َه��ي��ه��اَت
وَم��ْرَه��م ال��ص��دور ُج��رِح ع��ل��ى بَ��رٌد ف��إنَّ��ه ال��ع��ت��اِب أف��اوي��َق ف��ارض��ْع
ع��ْل��َق��م ع��ي��ِش��َك وط��ع��ُم — ��ه��اد ال��شِّ َع��ِط��ُر ف��م��ذاُق��ه��ا — ال��ه��وى ش��ك��وى إل��ى واف��َزْع

∗∗∗
وال��لُّ��وَُّم ُح��بِّ��ه��ا ف��ي وع��واذِل��ي وداللُ��ه��ا وت��ي��ُه��ه��ا م��ص��ُر ِل��ل��ه
وتُ��ْس��ِق��ُم ال��ق��ل��وَب تَ��ْش��ف��ي وت��م��نَّ��ع��ْت ب��ج��م��اِل��ه��ا ِل��وص��ال��ه��ا دَع��ْت َخ��وٌد
��ُم ي��ت��بَ��سَّ ِل��ب��ه��اِئ��ه��ا َرنَ��ا ف��إذا ف��أح��بَّ��ه��ا ُح��س��ِن��ه��ا ل��ُم��بْ��دِع َس��َف��رْت
وت��ن��ع��ُم ال��ن��ف��وس ع��ل��ى تَ��ِرقُّ نَ��َغ��ًم��ا أل��ف��اِف��ه��ا ف��ي ال��ن��ي��ل ي��َغ��ن��ي َرْوٌض
��ُم ال��ُم��تَ��نَ��سَّ ع��ل��ي��لُ��ه��ا ال��ص��دور ِع��َل��َل ش��اف��ي��ا ُرخ��اءً ب��ه��ا ��م��اُل ال��شِّ ت��ج��ري
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توفيق ديوان

ي��ْع��َل��م ال ُك��نْ��ُه��ُه ن��وٍر م��رآَة ِخ��ْل��تُ��ه��ا ح��ت��ى ال��ن��ي��ل س��م��اءُ وَص��َف��ْت
ال��ُم��تَ��َض��رُِّم وم��وُج��ه ال��ض��ي��اءِ لُ��َج��ُج وح��ج��ابُ��ه ��ن��ا ال��سَّ ض��اف��ي أس��ت��ارُه

∗∗∗
وت��ْف��ُخ��ُم تَ��ُروُع م��ح��اس��نُ��ه��ا — ُج��ِل��ي��ْت ع��رائ��ٌس ف��ه��ي — األه��راِم إل��ى وان��ظ��ْر
��م يُ��َرجَّ ب��ال��ظ��ن��ون ال��ك��واع��ُب وه��ي َف��ع��م��ُره��ا ال��غ��ي��وب ف��ي (وع��اٌد) ��ْت ُزفَّ
وُج��ْرُه��ُم) (ث��م��وُد ح��ف��ائ��ِده��ا وب��ن��و ُع��ذَْرات��ه��ا أب��و وم��ن��ق��رٌع) (خ��وف��و
ويُ��ْه��ِرم ال��ق��روِن ن��اص��ي��ة وي��ش��ي��ُب ش��ب��ابُ��ه��ا ال��زم��اِن ِب��أح��داِث ي��ْزِري
ُم��َع��لِّ��م وه��و ف��ش��بَّ ال��ذك��اءِ ث��وَب ج��ن��ي��نُ��ه��ا وه��و ال��ت��اري��خ ع��ل��ى َخ��ل��َع��ْت
وتُ��ه��َزم ال��خ��ل��وِد م��ن ت��ِف��رُّ َك��ْل��َم��ى س��اح��اِت��ه��ا َع��ن األج��ي��اُل ت��ت��راج��ُع
ي��ْف��َط��ُم؟ ي��وٍم اب��ن وه��ل م��ه��ِده ف��ي ث��دي��ه ي��رض��ُع ال��ده��ُر ف��ي��ه��ا وي��ل��وح

∗∗∗
وتُ��َع��ظِّ��ُم ��ه��ا تَ��ُح��جُّ ال��ش��ع��وِب أْرَق��ى ِب��ُرْك��ِن��ه��ا ط��اَف ِل��ل��ف��نِّ ك��ع��ب��ًة ي��ا
��م وي��تَ��مِّ ُح��بِّ��ه��ا ش��ع��ائ��َر ي��ْق��ِض��ي ُس��ُدَف��اِت��ه��ا ف��ي ال��ع��رف��اُن ��ُح ي��ت��م��سَّ
َم��ْوِس��م نُ��ْس��ٍك ولِ��ك��لِّ ال��دَّبَ��ى ع��دَد وف��وَده��ا رأي��َت دن��ا ال��ش��ت��اءُ ف��إذا
��ُم ت��ت��َج��شَّ أم��ٌة ب��ح��ٍر وب��ك��لِّ ه��ائ��ٌم ح��ج��ي��ٌج م��م��ل��ك��ٍة ك��لِّ م��ن
وي��ث��َل��م م��ن��ه ي��َف��لُّ ال��ُم��ح��ي��ِط م��وُج وف��َده��ا ال��ج��دي��دة ال��دن��ي��ا م��ن وت��رى
ُم��غ��َرم َص��بٌّ ِب��ال��ن��ي��ِل ال��وَرى ك��لُّ وق��ري��ب��ه��م ب��ع��ي��ده��م ب��ي��ن ف��رَق ال
َه��وَُّم��وا َم��ا وي��ُرونَ��ه ِب��ج��م��اِل��ه َس��ف��ي��ن��ه��م ُظ��ه��ور ع��ل��ى ي��ت��س��ام��رون
ي��ح��ل��ُم َم��ن ع��ل��ى ب��ه ال��ن��ع��اُس ج��اد ب��ُح��ْس��ِن��ِه ال��ع��ي��اُن ب��ِخ��َل ال��ذي إن
أْح��َرُم��وا اس��ك��ن��دري��َة م��ن��اُر وب��دا ُم��ل��ِك��ن��ا ش��واط��ئُ اق��ت��رب��ْت إذا ح��ت��ى
أس��ل��م��وا ال��نَّ��ص��ارى وه��م ف��ت��خ��الُ��ه��م (زه��ادًة) وال��ف��راءَ ال��م��ع��اط��َف خ��ل��ع��وا
��م��وا وتَ��َش��مَّ َف��ح��دَّق��وا ال��ن��ع��ي��ُم وب��دا أرواِح��ه��م م��ن ال��ُخ��ْل��ِد أري��ُج ودن��ا
ف��خ��ي��م��وا (ب��م��ن��َف) ن��زل��وا إذا نُ��ْس��ٌك ب��غ��ي��ِره��ا ي��ت��مُّ ال (ط��ي��ن��ة) وي��رون
��ُم��وا وص��مَّ ال��رح��ي��َل ع��ن��ه��ا أْزَم��ُع��وا م��ا َوَداِع��ه��م ط��واَف ب��ه��ا وي��ط��وِّف��وَن
وزم��زُم) (ال��َح��ط��ي��ُم (َم��ن��ف��ي��َس) وك��أنَّ ُط��ْه��ِره��ا ف��ي (ط��ي��ب��ٌة) (ط��ي��ن��ة) ف��ك��أَن
ت��ت��ك��ل��ُم ِب��ف��خ��اِره��ا أح��ج��اُره��ا وع��ج��ائ��ٌب ب��اذٍخ م��ج��ٍد آث��اُر
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وآمالها األمة آالم أو الدهاق الكأس

∗∗∗
وَع��لَّ��م��وا ال��ش��ع��وَب ن��ص��ح��وا م��ا ف��ال��خ��ي��ُر وأح��م��د وال��م��س��ي��ح ب��م��وس��ى واف��خ��ْر
ن��ت��ق��دَّم ف��ردوس��ه ف��ي ل��ل��ُخ��ل��د وب��َه��دي��ه��ْم رب��ن��ا ات��ق��ي��ن��ا ب��ه��م
م��ح��رم؟ وه��و ��مَّ ال��سُّ ي��س��تَ��ِح��لُّ م��ن أه��َل��ه��ا ف��ل��س��ن��ا ن��ش��رب��ه��ا ال��خ��م��ر ال
وم��ري��ُم وال��م��س��ي��ُح م��ح��م��ُد ون��ه��ى وِص��نْ��ُوُه ال��ك��ل��ي��ُم َزَج��َر ُخ��ب��ث��ه��ا ع��ن
وت��ن��دم��وا ارع��ووا ع��ن��ه��ا ُه��ْم ف��ال��ي��وَم وان��ق��ض��ْت ك��ان��ت اإلف��رن��ج م��ن ع��دوى
ف��ح��طَّ��م��وا ال��زج��اج ذاَك إل��ى وغ��دوا ف��أه��رق��وا ال��دِّن��ان ت��ل��ك إل��ى وم��ض��وا
��م ت��ت��ج��سَّ ��ٌة ِع��فَّ ال��ه��داي��ة م��ه��د رب��وع��ن��ا وإن َس��بَ��ٌب ل��ل��زِّن��ا ه��ي
ت��رأَم ال ل��ل��خ��ن��ا ال��ن��ب��وِة أمُّ ل��ل��خ��ن��ا ب��ظ��ئ��ٍر م��واط��نُ��ن��ا ل��ي��س��ْت

∗∗∗
ال��م��ت��ع��لِّ��ُم ال��م��ت��ف��ل��س��ف ��ه��ا وأَع��قُّ رب��ه��ا ع��ن أع��رض��ت ال��ش��ِب��ي��ب��َة وأرى
ال��م��ت��ق��دم ال��ُم��ت��م��ْدي��ُن ي��س��ج��َد أن ُم��ْك��ِب��ًرا ي��ص��لِّ��ي ف��ال ال��ص��الَة ت��رك
��ُم��وا ي��ت��َس��مَّ أن وس��اَغ ي��ِح��لُّ ال م��ا رم��ض��اِن��ه��م ف��ي ف��َح��لَّ ال��ص��ي��اَم ون��ُس��وا
وَس��لَّ��ُم��وا األج��ن��ب��ي ِل��ُح��ك��ِم ص��ب��روا َل��ه��م ف��م��ا ال��ط��ع��اِم ع��ن ي��ص��ب��رون ال
ي��ْل��َط��م ي��وٍم ك��لَّ األع��ادي ب��ي��ِد ف��وج��ُه��ه��ا اإلل��ِه ع��ل��ى م��ص��ُر ت��ع��تَ��زُّ

∗∗∗
��ُم وُم��َع��مَّ ُم��َط��ربَ��ٌش ( (ُق��طَّ��انُ��ُه��نَّ أَواه��ًال ِب��ال��ش��ب��اِب ال��م��ق��اه��ي وأرى
وي��ش��تُ��م ال��ح��ي��اءُ ي��م��ُق��تُ��ه��ا ن��ك��راءَ ِل��غ��اي��ٍة ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى ال��ج��ل��وَس أَِل��ُف��وا
َع��ُم��وا وَم��ن ال��ط��ري��َق َض��لُّ��وا َم��ْن ي��ب��ك��ون ح��س��رٍة ِف��ي أْه��ِل��ه ت��ارِك ك��ل م��ن
ُم��ثَ��لَّ��ُم ي��دي��ه ف��ي س��ي��ٌف وال��وق��ُت ُم��تَ��تَ��اِب��ٌع ع��ن��ده ل��ْه��ٌو ال��ع��م��ر
ي��ت��َل��ْع��ثَ��م ال (س��ح��ب��اَن) ب��ُض��روِب��ه��ا ع��ال��ًم��ا ت��س��أُل األل��ع��اب ع��ن َس��ْل��ُه
ي��أْثَ��م ��ن ِم��مَّ ك��ن��َت إن َم��ي��س��ٍر، م��ن ت��ش��ت��ه��ي ف��ي��م��ا ال��ِب��ْل��ي��ْرِد، ف��ي ال��نَّ��ْرِد، ف��ي
أس��ح��ُم) (غ��راٌب َق��بْ��َل��ُه��ُم ط��اَر ك��م وف��نُّ��ه��ْم َل��َدي��ِه أورب��ا أه��ُل م��ا
وي��ف��ه��ُم ي��ف��ه��م��ون ال وه��ْم م��ن��ه��م ون��ك��ت��ًة ي��َظ��نُّ دًم��ا األَخ��فُّ وه��و
��م تَ��تَ��َع��شَّ اس��ت��ق��الِل��ه��ا وف��ي ج��ه��ًال َص��الَح��ه ال��ب��الُد تَ��رُج��و ال��ذي ه��ذا
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توفيق ديوان

∗∗∗
وال��َم��أْثَ��ُم ُس��راِت��ن��ا داءُ وال��ج��ه��ُل رب��وِع��ه��م ب��ي��ن ن��ص��ط��اُف ل��ن��ا ع��ج��بً��ا
أش��أَُم؟ ال��ُم��َع��ذَِّب ال��ش��رِق ع��ل��ى م��ن��ه��م َع��َدْت إذا ال��ض��اري��اُت ال��ذئ��اُب وه��ل
ف��ي��ه��ِدم ال��ح��ي��اَة ن��ب��ن��ي ال��ذي ف��َم��ن ال��رََّدى ل��ن��ا ط��ال��ب��ي��ن ي��ك��ون��وا ل��م إن
َض��ي��َغ��م ال��ف��ري��س��َة َق��نَ��َص وال م��ن��ا س��ائ��ٌح ِب��اخ��ت��راٍع م��ن��ه��م آب م��ا
ُم��تْ��ِه��ُم أو ُم��نْ��ِج��ٌد ي��بْ��ِص��ر ك��ان ل��و ش��ط��وِط��ن��ا ن��اع��م��اُت ال��م��ص��اري��ِف أب��ه��ي
تَ��وأُم ف��ي��ه��ا ف��ال��ل��ه��ُو ��ب��ا، ال��صَّ ش��ادي ون��اَدَم��ْت ال��ّش��م��اِل ب��أع��ط��اف َه��َص��رْت
َم��ْغ��نَ��م ل��َدي��ه��ْم ل��ن��ا ف��ل��ي��س أْول��ى ب��ي��ن��ن��ا ي��نْ��َف��ُق ال��م��اِل ب��ه��ذا ُك��نَّ��ا
ُم��ْع��ِدم م��ص��ٍر أه��ِل م��ن ح��اَزه��ا ل��و تُ��راِث��ن��ا ف��ض��وِل ع��ل��ى ن��خ��اُف م��اذا
دره��م ع��ن��ه��ْم ي��ِش��ذُّ ول��ي��س ن��ل��ه��و دي��اِرن��ا ِب��ُع��ْق��ِر ح��ت��ى ل��ك��ن��ن��ا
نُ��وَّم ال��تَّ��َواك��ِل ص��رَع��ى وج��م��ي��ُع��ن��ا وُم��روءًة ُف��ت��وًَّة ي��ت��وث��ب��ون
أس��ُه��م ِل��ل��ك��ن��ان��ِة وط��اَش��ْت راُش��وا ِل��ن��ض��ال��ن��ا ال��ت��ي س��ه��اُم��ه��ُم أْص��َم��ْت

∗∗∗
وي��ؤلِ��ُم ال��ط��ب��ي��ُب ي��ك��ِوي ف��ق��د ق��ل��م��ي، تَ��تَ��َه��ي��ب��ي ال األخ��الِق دول��َة ي��ا
أُوَص��ُم م��ن��ه��ْم ْدُت َع��دَّ ب��م��ا وأن��ا أَِب��ي بَ��ِن��ي ع��ي��وِب م��ن أَُع��دُِّد م��اذا

∗∗∗
وي��ب��ِرُم األم��وِر م��ن ي��ِح��لُّ م��اذا ب��ي��ن��ن��ا ال��ُم��ه��ن��دِس م��ن��زل��ُة ل��ل��ه
وي��ع��ِص��ُم أذاه م��ن ي��ح��ف��ُظ ف��ال��ل��ه ون��ف��وُس��ن��ا ��ه ك��فِّ ف��ي أم��والُ��ن��ا
َم��ن��ج��م ال��م��ه��ن��دس ُك��رس��ي ف��ك��أن رف��اِق��ه��م ق��ب��َل ال��رَّي رج��اُل ي��ثْ��ِري
ُم��ْف��َع��م ال��ج��واِن��ِب ف��ي��اُض وال��ن��ي��ُل زروُع��نَ��ا ت��ِج��فَّ أن ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ت��ت��أل��م وال تَ��ْرَدى وال م��رًض��ا وح��ب��س��تَ��ه َش��رب��تَ��ه ت��س��ت��ط��ي��ع ل��و
ُس��لَّ��ُم ي��ُع��وُزك ل��ك��ْن زرِع��ن��ا ع��ن ِل��َص��ْرِف��ه ال��غ��م��اِم ج��وِّ إل��ى واْص��َع��ْد
وي��رس��ُم! ال��طُّ��روِس ع��ل��ى ي��ُخ��طُّ م��اذا ظ��اه��ٌر اع��وج��اٌج ي��دِه ف��ي ك��ان م��ن

∗∗∗
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وآمالها األمة آالم أو الدهاق الكأس

ع��ن��ه��ُم ُج��ه��ي��ن��َة ت��س��أل وال َس��ل��ن��ي ُخ��بَ��راءَن��ا ي��دع��ون��ه��م ل��م��ن أُفٍّ
م��ن��ه��ُم ال��ض��م��ائ��ر ذوي األق��لُّ إال وث��ب��ة وال��ض��واِري ال��ك��واس��ر ف��ه��م
ي��ك��ِظ��م ال ل��غ��ي��ِظ��ِه ال��س��ف��ي��ه إن ي��ح��تَ��ِدْم ال��دراه��م غ��ي��ر ل��ه ق��دم
وي��ه��ِض��م ال��ط��ع��اِم م��ن ي��ُردُّ م��اذا ط��ع��اَم��ه األب��ري��اء ل��ح��ُم ك��ان م��ن

∗∗∗
وي��ْظ��ِل��ُم ي��س��تَ��ِب��دُّ ق��اٍض ق��ي��َل إن ن��ص��ي��ُره ق��لَّ ال��م��ظ��ل��وَم ي��ن��ُص��ر َم��ْن
وي��ق��ِس��م ال��ل��ص��وِص م��ع ي��غ��ي��ُر ِل��صٌّ وش��اِح��ه وت��ح��ت ل��ه ال��وج��وُه تَ��ع��نُ��و
وأَْرَق��ُم تَ��َع��ضُّ ِص��لٍّ ُم��تَ��َح��ي��ٍز ح��اك��م م��ن ��ًة ع��ضَّ وأس��ل��ُم أَْرَج��ى
وي��ْل��َه��م إل��ي��ه ي��وَح��ى انَّ��ُه ول��و َض��الل��ًة ي��خ��اَف أن ب��ق��اٍض أَْح��َرى
ال��ِم��ْرَزُم ُع��اله��ا ع��ن ��َر وَق��صَّ ش��َم��َخ��ْت وُرت��ب��ٌة ال��م��رس��َل��ي��ن َم��ق��اُم ه��ذا

∗∗∗
ي��ن��ُج��ُم اإلدارِة ف��ي ال��تَّ��خ��بُّ��ِط وم��ن ال��َع��َم��ى م��ن وال��رج��اء ال��ش��ف��اع��ِة ف��ي ك��م
وي��ْق��ِرم ل��ل��دِّم��اءِ ي��ع��َط��ُش ك��ال��ذئ��ِب َم��ن��ِص��بً��ا ت��ب��وَّأ إذا ال��وض��ي��َع وت��رى
ت��ْع��ُق��ُم ال��م��ن��اف��َق ت��ِل��ُد م��ن ل��ي��ت ي��ا ه��الُك��ن��ا ال��ن��ف��اِق وف��ي وي��ن��اف��ق��ون
أل��َج��ُم��وا أو ِل��ج��ري��م��ٍة أْس��َرُج��وا م��ا ج��ري��م��ٍة ارت��ك��اَب ��رِّ ال��سِّ ف��ي ي��نْ��ُوون
وي��ح��ِس��ُم؟ ال��ش��ق��اِق م��ن ي��ُف��ضُّ م��اذا َم��َغ��اِن��ًم��ا ال��ش��ق��اِق ف��ي ي��رج��و ك��ان م��ن

∗∗∗
ي��ْج��ِث��ُم األث��ي��م��ِة ي��ِدك ف��ي ِع��ْزري��ُل ِب��ِدي��ِن��ِه ال��ُم��ْس��تَ��ِخ��فِّ ل��ل��ط��ي��ِب ُق��ْل
وي��ن��ِق��م ع��ل��ي��ه ُم��ْض��َط��ِغ��نً��ا وي��ُروح م��ري��َض��ه ي��ُغ��شُّ بُ��ق��راٌط ك��ان ه��ل
ي��تَ��َه��كَّ��ُم؟ ج��ي��ِب��ه) (ط��ه��ارِة أََع��َل��ى ب��ائ��ًس��ا ع��ل��ي��ًال ي��وًم��ا رأي وإذا
ي��وَس��م ِب��ال��نَّ��َزاه��ِة ل��ِط��بٍّ ُط��وبَ��ى وف��خ��ُرُه ال��م��س��ي��ِح م��ع��ج��زُة ال��ط��بُّ
ُم��ْع��ِت��ُم ف��ؤاٌد ي��ْف��َق��ُه��ُه َه��ي��ه��اَت ون��وِره اإلَل��ه ع��ْل��ِم م��ن وال��ط��بُّ

∗∗∗
ي��ل��ِث��ُم ِل��رأِس��ك ب��ه��ا ال��رج��اءِ ث��غ��ُر ��ٍة أمَّ ش��ك��وى ال��ن��ي��ِل ب��رل��م��اَن ي��ا
وتَ��ْدَه��ُم ال��خ��ط��وَب ب��َك��ْل��َك��ِل��َك ت��رِم��ي ��ًق��ا م��وفَّ ال��َج��ل��ي��ِل ِب��األم��ِر ُق��م��َت ق��د
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توفيق ديوان

وتَ��ح��ِط��م ال��ع��ظ��ي��َم ال��ك��رَب وت��ن��اج��ُز وت��دَّع��ي ال��َج��س��ي��َم ال��َخ��ط��َب وتُ��ب��ارُز
ي��زَح��م ِل��ل��ك��واِك��ِب ورك��نُ��ك ش��رًف��ا ي��ل��تَ��ِق��ي ِب��ال��َم��َج��رَِّة رأُس��ك وي��ك��اد
وَق��يِّ��ُم ه��ن��اك َخ��زَّاٌن وع��ل��ي��ه ِق��ْس��م��ًة أض��َح��ى ال��ق��ط��ري��ن ف��ي ال��ن��ي��ُل
ي��ْرَط��ُم َس��دِّ وب��ك��ل يُ��ْس��تَ��بَ��ى ـ��ٍر َق��ْف��ـ وِب��ك��لِّ ي��ْس��تَ��َق��ى واٍد وب��ك��لِّ
ُم��َه��ي��ِن��ُم وه��و م��ص��َر ي��أت��ي ف��اآلَن ُم��َزْم��ِج��ٌر وه��و م��ص��َر ي��أت��ي ك��ان ق��د
ُم��َخ��طَّ��ُم وه��و ي��س��ي��ُر ك��ال��ب��ع��ي��ِر ه��و ف��إنَّ��َم��ا وري��ض ش��ق��اِش��ُق��ه َق��رَّت
��ُم تُ��َرمَّ ال��ج��س��وُر َل��ه ت��َظ��لُّ َغ��َرًق��ا وال��ُق��َرى ال��م��َزاِرع ع��ل��ى ن��خ��اُف َف��ِل��م��ا
ي��ت��َس��نَّ��ُم ِل��ُق��ُص��وِرنَ��ا ونَ��خ��الُ��ه َش��رَّه ون��خ��َش��ى نَ��ْخ��ُف��ُره وَع��َالَم
ونُ��ح��َزم ك��ال��ح��م��ي��ِر ونُ��وَك��ُف ظ��ل��ًم��ا ِب��ال��ع��ص��ا ع��اٍم ك��لَّ نُ��ْض��َرُب وإالَم
ي��تَ��بَ��رَّم وال ي��ش��ك��و ال ك��ان إن ��ٍة َم��َش��قَّ ك��لَّ ال��ف��الُح ��ُل أي��ح��مَّ
وأَبْ��َك��ُم ال��ف��ن��اء إل��ى ي��ق��اُد أع��َم��ى ألَن��ه ال��ب��الء ف��ي ي��رُس��ُف أي��ظ��لُّ
ي��ْق��َس��ُم ورزٌق ��اٍل ُع��مَّ وأُج��وُر ال��ع��ص��ا ال ال��ِخ��زان��ُة ت��خ��ف��ُرُه ال��ن��ي��ل
ي��ح��ُرُم ال��ِك��ن��ان��ِة ك��َرِم ع��ل��ى ُس��ْح��ٌت ودم��ِع��ه ال��ض��ع��ي��ِف ع��َرِق م��ن ف��ال��ق��ص��ُد
��ُم وُم��َدعَّ وأوام��ٍر ب��ل��َواي��ٍح ُم��َزْخ��َرٌف ال��ق��دي��ِم ال��ع��ْس��ِف م��ن أَثَ��ٌر
ُم��نَ��طَّ��ُم وه��و ك��ال��ظ��ل��ِم بُ��نْ��ي��انَ��ه��ا ُم��َق��وٌِّض ال��ب��الِد ف��ي َف��ْوض��ى وال��ظُّ��ل��ُم
وي��ْخ��تَ��ُم؟ ال��م��ل��ي��ِك ع��زِّ ف��ي أي��ِت��مُّ َل��بْ��نَ��ًة إال ق��ام ال��ع��دال��ِة َص��ْرُح

124



لبنانية

أوط��ان��ي وس��ك��ن��ِت ه��اَج��ْرتِ��ه لُ��ب��ن��ان ب��ن��َت ي��ا ِل��َم��ِن��يَّ��ِت��ي
وودي��ان ُربً��ى ن��ض��ي��َر تَ��س��ِق��ي ان��ف��ج��َرْت إثْ��َرَك ع��ي��ٌن ف��ي��ه ك��م
ب��س��ت��ان أل��ُف م��ع��نً��ى ك��ل ف��ي وذي أراَك ب��س��ت��انً��ا ش��اُم ي��ا
اث��ن��ان ال��ه��وى دم��ِع م��ن ف��ال��ن��ي��ُل ُم��ْزَدَوٌج ال��ِخ��ْص��ُب ف��ي��ِك م��ص��ُر ي��ا
ن��ش��وان ذي��وَل ي��ُج��رُّ وَم��َض��ى ي��ت��ي��م��تَ��ه أه��دان��ا لُ��ب��ن��اُن

∗∗∗
وأف��ن��ان زْه��ٍر ف��ي ي��خ��ت��اُل أت��ى وال��رب��ي��ُع ش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا
(ع��ي��ن��ان) ال��س��ح��ِر م��اءَ ت��ْس��ِق��ي��ِه ِب��َوْج��نَ��ِت��ه��ا ورًدا أَْج��تَ��ِل��ي ه��ل
ون��ي��ران��ي َل��ْط��ل��ع��ِت��ه��ا ظ��َم��ِئ��ي وب��ي ال��ب��ع��اُد ط��اَل ق��د وي��اله
ج��ث��م��ان ع��ش��ق ال��م��ح��بَّ��ِة أَدنَ��ى وأَرى أح��ب��ب��تُ��ه��ا م��ن ُروَح ي��ا
ال��ف��ان��ي وال��ع��ال��م ن��ف��ِس��ه ع��ن ُم��ْغ��تَ��ربً��ا ف��ي��َك ُم��ْس��ت��ه��اًم��ا ُع��ْد
إن��س��ان لُ��ط��ِف ف��ي ك��وك��ٍب ع��ن تَ��ِع��ًس��ا ب��اح��ثً��ا ال��ك��واك��ِب ب��ي��ن
ك��ي��وان َخ��دَّ ِت��ي��ًه��ا وي��دوُس ُم��ْرتَ��ِق��ي��ا ال��ُغ��رَّ ال��ب��دوَر ُ ي��َط��أ

∗∗∗
وِم��ي��زاِن ُس��نْ��بُ��َل��ٍة ب��ي��ن م��ا ُم��ْخ��تَ��ِب��ئٌ األب��راِج ف��ي أن��َت ه��ل
وَري��ح��اِن ِن��ْس��ِري��ٍن أض��غ��اَث ُم��ْق��تَ��ِط��ٌف ال��ف��رَدوِس ف��ي أن��ت أم
وَم��ْرَج��ان َرْط��ٍب لُ��ْؤلُ��ٍؤ م��ن أَنْ��ِظ��ُم��ه��ا ف��ي��َك دم��وِع ف��ي أم



توفيق ديوان

ع��اِن��ي ُم��َدلَّ��ٍه روُح ِل��ل��وص��ِل واب��ت��س��َم��ْت ال��س��ع��ُد الَح ِش��ئْ��َت ل��و
ال��ث��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي َف��ْل��نَ��ْع��تَ��ِن��ْق تُ��َف��رُِّق��ن��ا ال��دن��ي��ا ك��ان��ِت أو
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حجازية

��ِد وُم��ن��ضَّ ب��ُم��َورٍَّد ال��نُّ��َه��ى ي��ْس��ِب��ي أَغ��ي��ِد م��ن ال��ُم��نْ��َح��نَ��ى ظ��بْ��ي ل��ل��ه
ال��م��س��ج��د ري��اِض ف��ي وي��رت��ُع َش��ْه��ًدا َزْم��َزٍم ث��ن��اي��ا م��ن ي��رش��ُف َج��ذالَن
األس��ود ال��ق��ن��اِع رغ��َم خ��دُّه ل��ي ب��دا وق��د ال��ِج��م��اَر ي��رم��ي ش��اه��دتُ��ه
ي��ه��ت��دي ال وق��ل��بُ��ه ال��ج��م��اَل ذاك ع��ي��نُ��ه تُ��ب��ِص��ُر ل��ل��ش��ي��ط��اِن ف��َع��ِج��بْ��ُت
وت��ج��لُّ��دي ِذك��ُره��ا ع��زائ��ي أف��نَ��ى َق��ْد (ِب��ال��ِخ��ي��ِف) ل��ن��ا أي��ام ل��ل��ه
ال��َم��ْوِرد ذاَك ع��ن��د ُرش��دي ف��أَض��ع��ُت ب��ال��ه��وى ل��ي ك��أس��ه��ا ف��ي ال��تُّ��ق��ى ُم��ِزَج
ي��وَص��ِد ل��م ال��ُك��َوى خ��ل��ف ُم��تَ��َف��تِّ��ٌح وف��ؤاُده��ا ال��ُك��َوى دون��ي أوَص��َدْت إذْ
��ِدي وتَ��َش��هُّ س��اه��ي��ا رك��وع��ي ف��ي��ه��ا ف��خ��انَ��ن��ي ِل��ل��ص��الِة م��ن��ه��ا وَف��ِزع��ُت

∗∗∗
ال��ُم��تَ��َع��بِّ��ِد وَم��ث��اب��َة ال��ُه��َدى َم��ْج��َل��ى ِرب��اُع��ك��م ت��زاُل ال م��كَّ��َة أه��َل ي��ا
ال��ن��دى ب��ظ��لِّ��ك��م أْس��تَ��ْش��ِف��ي ف��ح��َج��ْج��ُت ِم��ْص��ِري��ًة ل��وع��ت��ي أح��َس��ُب ك��ن��ُت ق��د
م��ول��دي س��اع��ِة ق��ب��ل ب��بَ��كَّ��َة ُولِ��َدْت ُق��َرش��ي��ٌة ع��رب��ي��ٌة ب��ه��ا ف��إذا
وي��ْغ��تَ��دي ي��روُح أب��ًدا ِم��نً��ى وف��ي ـ��ن وال��رَّْق��َم��تَ��ي��ـ ب��ال��ُم��نْ��َح��نَ��ى ال��ه��وى وإذا
ي��بْ��تَ��ِدي ح��ت��ى ال��ح��بِّ ف��ي ي��ن��ت��ه��ي ال ه��ائ��ًم��ا ف��ؤاًدا ل��ُك��ْم ت��رك��ُت ق��د ه��ا
ال��م��ح��ت��ِد ك��راُم ُع��ْرٌب وألن��ت��ُم ل��ك��م ج��اٌر ف��إنَّ��ه تُ��ْك��ِرُم��وه إْن



يفاحلب الروحانية

ال��َع��ِب��ِق ث��وب��ك ف��ي ال��ذي ال��ب��ه��اءُ ه��ذا ��َف��ق ال��شَّ َع��ْس��َج��ِد م��ن أْم ال��ص��ب��ح ��ِة ِف��ضَّ م��ن
ُخ��لُ��ق��ي أرداِن��ه��ا ِم��ن ال��ِم��ْس��ك ي��ن��اف��ح ُض��ًح��ى ال��ري��اِض ب��ي��ن خ��َط��َرْت روض��ًة ي��ا
اْس��تَ��ِرِق ب��ل��ب��ُل ي��ا ب��أن��غ��اِم��ه��ا َش��َدْت اْع��ت��ِدل��ي ي��اب��ان��ُة ب��ق��اَم��ِت��ه��ا م��ال��ْت
انْ��تَ��ِش��ِق ِب��ك َم��رَّْت ل��ق��د ي��اس��ِم��ي��ُن ي��ا ن��ظ��َرْت إذا ل��ع��ي��ن��ي��ه��ا ان��ظ��ْر ن��رج��ُس ي��ا
نَ��َس��ِق ف��ي ��ه��ِب ال��شُّ ن��ث��ار أَبْ��ه��ى ي��نْ��ظ��ْم��َن ي��ِده��ا ف��ي األق��الِم م��ن أغ��اُر إن��ي
ال��ورق ع��ل��ى ِع��ْش��ًق��ا ي��ِده��ا ف��ي تَ��بْ��ِك ل��م أن��اِم��َل��ه��ا تَ��ه��َوى ي��راع��تُ��ه��ا ل��وال

∗∗∗
واألرِق ��ْق��ِم ال��سُّ ح��ل��ي��َف ب��م��ص��َر َل��ي��ثً��ا َش��َرك ف��ي أوق��ع��ِت ق��د ال��ش��اِم َظ��بْ��ي��َة أي
ال��َغ��َرق م��ن ي��ن��ج��و ال ال��وج��ِد م��ن ن��ج��ا إذا ف��ه��و ع��ي��ن��ي��ه ��َرت��ا َف��جَّ ع��ي��ن��اِك
َح��َرق م��ن ال��ن��ي��راِن ع��ل��ى بُ��ْم��ل��ًق��ى وم��ا أََل��ٍم م��ن ال��س��ي��ِف ِب��َط��ِع��ي��ِن م��ا م��ن��ِك ب��ي
ِوثِ��ِق��ي أْش��تَ��ِك��ي ف��ي��م��ا وَص��دِِّق��ي��ن��ي َخ��َال ال��غ��راِم ف��ي ق��ي��ٍس ع��ه��َد تَ��ح��س��ب��ي ال
ب��ُم��ْف��تَ��ِرِق ح��اٍل ع��ل��ى م��ن��ِك ول��س��ُت ي��َف��رُِّق��ن��ا ِدي��ن��ي أَو دي��نُ��ِك ك��ان إن
ل��ُم��ْع��تَ��ِن��ِق دي��ٍن م��ن ك��ال��ح��بِّ ول��ي��س ي��ج��م��ُع��ن��ا ري��ُم) (ي��ا ال��ه��وى دي��َن ف��إنَّ

∗∗∗
َش��َرق��ي س��ائ��ٍغ ب��ع��ذٍب ي��ك��ون أَالَّ َظ��َم��أي وب��ي ال��دُّن��ي��ا ُغ��َص��ِص ع��ل��ى ل��ي َم��ن
ُم��ن��َس��ِح��ِق ف��ي��ِك وق��ل��ٍب ج��ف��وِت وق��د ل��ه دواءَ ال ِب��داءٍ م��ن��ِك ف��ن��ع��ُت



الحب يف الروحانية

ُم��ْرتَ��َزق��ي األرواُح َج��وه��ِر ف��ي داَم م��ا تَ��َط��لُّ��بُ��ُه ي��ْع��ي��ي��ن��ي ول��ل��ج��س��ِم ل��ي م��ا
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الربيء القاتل أو املحكمة يف

ال��ش��ادِن ذاك ع��ي��ون وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ش��ه��ودٍة ق��ض��ي��ٍة ِس��ِج��لُّ ه��ذا
ض��غ��ائ��ن؟ ق��دي��ُم ب��ي��ن��ك��م��ا ك��ان ه��ل ق��ت��ل��ت��ه ع��الَم ل��ه: ال��ق��ض��اُة ق��ال
ف��ات��ن ال��ث��ن��اي��ا م��ع��س��ول ب��ل��َس��اِن وأج��اب��ه��م ت��ح��ي��ًة األراك ف��ث��ن��ى
م��ح��اس��ن��ي ب��ع��ض وال��ي��اق��وت رَّ وال��دُّ ��ًة ِف��ضَّ أدي��م��ي رأى ال��غ��ري��ُم ه��ذا
خ��زائ��ن��ي ث��م��ي��ن ع��ن أدف��ع ف��ق��ت��ل��ت خ��ائ��ٍن ل��ح��ظ ش��ب��اك ع��ل��ى ف��رم��ي
وق��رائ��ن��ي ف��اح��ك��م��وا ش��ه��ودي ه��ذى ق��ائ��ًال ال��آلل��ي ع��ن ال��ع��ق��ي��َق وج��ال

∗∗∗
ال��ط��اع��ن ل��ح��ِظ س��ي��وَف ِه��ْج��َت (م��ط��ع��وُن) ي��ا ون��راك دف��اع��ه س��م��ع��َت ق��ال��وا
م��واط��ن��ي وال��ري��اُض ال��م��ح��اس��ن ِع��ش��ُق وَص��ن��ع��ت��ي ال��ش��ب��اب س��ن��ي ش��اع��ر أن��ا
ج��ن��ائ��ن ورد خ��دَّي��ه ف��ي ف��ل��م��ح��ُت ُغ��ْدَوًة األزاه��ر أس��ت��ج��ل��ي وخ��رج��ُت
س��اك��ِن داءٍ ت��ح��ري��ك ف��ي وتَ��ِج��دُّ ُح��س��ِن��ه م��ن��اظ��ر ب��ي ت��ل��ع��ب ف��وق��ف��ت
ح��ائ��ن ع��ن ف��انْ��َج��َل��ْت ض��روًس��ا ح��ربً��ا وج��وان��ح��ي ل��ح��اِظ��ه ب��ي��ن وأث��رُت
داف��ن��ي ه��و ف��ل��ي��ك��ن َوْج��ًدا ِم��تُّ ق��د ل��ك��ن��ن��ي ل��ُح��ْس��ِن��ِه ع��ن��ه وع��ف��وُت
ب��ض��ام��ن! ال��دالل م��ن وج��اءَ … ُج��رح��ي وض��ام��ن��ي وُرح��ُت ُص��ل��ًح��ا ب��ه َف��َرَض��وا



األطيار إىل أصغي

األش��ع��اِر ك��واك��ُب ع��ل��ي��ِك وَح��َل��ْت األق��م��اِر م��ط��ال��ُع إل��ي��ِك ح��نَّ��ْت
ن��ه��اري ف��ه��و ف��ي��ِك ل��ي��ِل��ي وأض��اءَ َخ��ْل��َوتِ��ي ذْك��ِرِك ِب��أري��ِج وت��ع��طَّ��رْت
األْوت��ار ع��ل��ى نَ��َق��رْت ف��ب��َص��بْ��وت��ي غ��رَّدْت ه��ي إْن األط��ي��ار إل��ى ف��اص��ِغ��ي
ت��ذك��اري ج��ب��ي��ِن��ه ف��وَق ع��لَّ��ْق��ُت ف��ِإن��ن��ي ال��تَّ��م��اِم بَ��ْدَر ��ِل��ي وت��أمَّ
ب��نُ��ض��ار خ��دِّه ص��ح��ي��ف��ِة ف��ي ل��ك وش��رح��تُ��ه��ا ل��وع��ِت��ي ُس��ورة وك��ت��ب��ُت
أس��راري ع��ن ال��زه��ِر م��ل��ي��ِك َريَّ��ا ف��اس��أل��ي ال��ح��دائ��ق ��َس��ْت تَ��ن��فَّ وإذا
ش��رار ِن��َط��اَق ي��ل��ِب��ُس��ُه وال��ب��دُر أَْش��رف��ي ل��ي��ًال ال��ن��ي��ل م��ج��ال��ي وع��ل��ى
أف��ك��اري تَ��ي��اِرِه وف��ي دم��ع��ي أم��واِج��ه ف��ي أزج��ي��ُت ق��د ف��إل��ي��ِك
واألش��ج��ار ال��ُخ��ْض��ِر ال��س��ه��وِل ب��ي��ن ج��م��اَل��ه ن��ظ��رُت ك��م��ا ت��ن��ظ��ري��ن ل��و
األوط��ار ح��دائ��ق ولِ��ي��ان��ع��اِت تَ��ِح��ي��ًة ِل��ل��ن��ع��ي��م ق��ل��بُ��ِك اله��تَ��زَّ
األْك��دار َط��ارِق ع��ن نَ��ْج��وٍة ف��ي م��ًع��ا ن��ح��ي��ا ب��ض��ف��اِف��ه ي��ال��ي��تَ��ن��ا
ع��ار م��ن ال��تُّ��ق��ى م��ع ال��غ��راِم ف��ي م��ا تُ��ًق��ى ول��ي ال��غ��راَم ألُخ��ِل��ُص��ِك إن��ي
ُع��ق��ار أري��ج م��ن ُروًح��ا وأََرقَّ ج��نَّ��ٍة م��ن م��ن��َظ��ًرا أَبْ��ه��ى وأراِك
األن��وار ح��دائ��ِق ورِد أك��م��اُم وُف��تِّ��َح��ْت ال��غ��روِب ي��نَ��ُع ب��دا ف��إذا
ن��اري ل��خ��دَِّك واس��تَ��َع��َرْت َش��َف��تَ��ي��ِك ع��ات��ب��ا ص��دري وج��م��ُر ال��ُم��ِراُق َف��َدِم��ي
األَس��ح��ار ن��س��اِئ��م ج��ي��وِب ف��ي ل��ِك َخ��بَ��أتُ��ه��ا ِل��ف��ي��ِك ُق��بَ��ًال وتَ��َق��بَّ��ِل��ي



اهلوى سحر

��اِق ال��ُع��شَّ م��ع��ش��َر ي��ا أَْرِش��دون��ي راِق ِم��ن ف��ه��ل ال��ه��وى َس��ح��ُر ذاَك
ال��بَ��رَّاق ثَ��ْغ��ره م��ن وأَْح��ل��ى ه��ي ال��وا خ��ص��ِره م��ن أَرقُّ ح��ب��ي��ٌب ل��ي
ال��ف��راق ي��وَم ال��َوَداع غ��داَة ـ��ه تَ��َج��نِّ��ي��ـ م��ن ب��ح��س��رة رم��ان��ي ق��د
ِع��ن��اق أو ب��ُق��بْ��ل��ٍة ه��واُه ف��ي َم��ي��تً��ا ي��َش��ي��َع أن دون َم��َض��ى إذْ
ال��رق��اق ال��س��ج��اي��ا ِت��ل��ُك��ُم ع��ل��ى ـ��ُت ِع��ْش��ـ إن وَخ��دَّي��ه ع��ات��ٌب إن��ن��ي
ُم��ش��ت��اق ع��ل��ى ب��تَ��ْق��ِب��ي��ل��ٍة ـ��وٍق َم��ْع��ُش��ـ إن��ع��ام ال��ع��ش��ق ف��ي ِب��ْدًع��ا ل��ي��س
ال��ت��الق��ي وي��وَم ال��نَّ��َوى ي��وَم ـ��َل��ِة ب��ال��ُق��بْ��ـ ال��نَّ��ف��س ي��َع��لِّ��ُل َص��بٍّ ك��لُّ

∗∗∗
َم��ذاِق ُم��رَّ ك��ال��ِف��راِق أج��ْد ل��م ش��ق��اءٍ ك��لِّ ك��أَس تَ��َج��رَّع��ُت ق��د
األَح��داق ه��ذه ِج��راح��اُت ال ول��ك��ْن ب��ال��س��ي��وِف وتَ��َج��رَّْح��ُت
اآلف��اق ف��ي ال��ق��ط��اُر الَح ح��ي��َن ص��دري ي��ن��ِس��ُف وال��وج��ُد ت��ران��ي ل��و
ب��اِق ن��ف��س��ي وب��ع��ض ن��ف��س��ي ب��ع��ُض ع��ن��ي ��ِل ب��ال��تَّ��َرحُّ َه��مَّ ع��ن��دم��ا
ال��م��آِق��ي وم��اءِ ال��َح��َش��ا ن��اِر ب��ي��ن تَ��َل��وَّى َش��خ��ًص��ا ال��ع��ذاب ل��رأي��َت

∗∗∗
ال��بُ��راِق َم��تْ��َن رك��ب��ُت انِّ��ي وَل��و َل��َع��ْم��ري ع��ن��ك ال��رح��ي��َل أُط��ي��ُق ال
ِط��ب��اِق َس��بْ��ع أق��ط��ار ي��ْط��ِوي َدوِس ال��ِف��ر ف��ي ب��ع��دك ِل��ْل��ُخ��ْل��ِد ب��ي وس��رى



الهوى سحر

واق��ي بُ��ْع��ِدَك أل��ي��َم ي��ق��ي��ن��ي َل��و ربِّ��ي ال��ن��اِر ف��ي ال��خ��ل��وَد ووق��ان��ي
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بغدادية

ال��رِّش��اِق ��ْم��ِر ال��سُّ وظ��ب��اِئ��ه وال��ع��راِق ِل��دج��ل��َة واًه��ا
ال��م��آق��ي ثَ��رُّ ال��َح��ش��ا ـ��ط��ِرُب م��ض��ـ بَ��غ��داَد ث��ري وس��ق��ي
ال��َخ��الق س��م��ُح أرواق��ه س��اح��اِت��ه��ا ع��ل��ى ُم��ْل��ٍق
واِق ال��ده��ِر ك��ارث��اِت م��ن وال��َم��ه��ا ال��ج��زي��رَة َوَوَق��ى
ِوث��اق��ي أْح��َك��َم��ت��ا ع��ي��ن��اه ال��ذي ال��ق��م��ر وب��ُم��ْه��ج��ت��ي
ال��رِّف��اِق دوَن ال��َح��َش��ا ـ��روَح م��ج��ـ ورج��ع��ُت َودَّْع��تُ��ه
ال��رِّق��اق ال��ب��ي��ِض ع��ل��ى أم��ش��ي وك��أَنَّ��م��ا ال��ث��ري ُ أََط��أ
ال��م��راق ودم��ي ودَّع��تُ��ه��ا ال��ت��ي روح��ي ل��ه َوِف��ًدى
واح��ت��راق��ي ال��ح��ش��اي��ا ع��ل��ى ـ��ِب ال��لَّ��ه��ي��ـ ف��وق وتَ��َق��لُّ��ب��ي
ب��اِق وج��واي ول��وع��ٍة ـ��ه ع��ل��ي��ـ ك��م��ٍد ِم��ن ِم��تُّ ق��د



باملعجزات مرحًبا

م��ب��ذوال ي��َرى أن ح��س��نُ��ك وي��ِج��لُّ ع��ش��ق��تُ��ه أق��ول أن ج��م��الُ��ك ي��ْع��ل��و
س��ب��ي��ال إل��ي��ه ال��ع��ان��ي ي��م��ل��ك ال ج��الِل��ه ُح��ْج��ُب ال��ن��ور س��ج��وُف ُح��س��ٌن
ُع��ُدوال َش��ه��ْدَن وق��د وأُردُُّه��نَّ م��دام��ع��ي ه��واك ف��ي أَُك��ذُِّب إن��ي
ذل��ي��ال َح��ي��ي��ُت م��ا ِل��ذاِت��َك ع��ب��ًدا أَُرى أَْن واع��ت��زاًزا ف��خ��اًرا ح��س��ب��ي
ف��ت��ي��ال َح��بَ��ْوُت م��ا ��ا ح��قٍّ ل��ق��ض��ي��ُت أه��دي��تُ��ه��ا ف��ل��و ِم��ْل��ُك��ُك��ُم وال��روُح
بَ��ِدي��ال إْخ��َم��َص��ي��ِك م��ن أَْرَض��ه��ا ل��م ل��ي َع��َرْض��َن ال��س��اط��ع��اُت ال��ش��م��وُس وإذا
رس��وال وب��ال��ب��ش��ي��ِر ب��ال��م��ع��ج��زاِت ف��م��رح��بً��ا ب��ال��ك��ت��اِب أم��ي��نُ��ِك واف��ى
وع��ق��وال نُ��ًه��ى وَس��بَ��ْت آي��اتُ��ُه وأَْس��َك��َرْت ع��ن��ك ال��ش��كِّ ق��ن��اَع َج��لَّ��ى
ت��ق��ب��ي��ال ِب��م��دام��ع��ي وبَ��َل��ْل��تُ��ه ج��وان��ح��ي بَ��َح��رِّ َش��َغ��ًف��ا أَْل��َص��ْق��تُ��ه
ع��ل��ي��ال ي��ِئ��نُّ ق��ل��بً��ا َش��َج��ا َع��بَ��ًق��ا نَ��َف��َح��اِت��ه م��ن ِل��ل��ف��ردوِس وأََرْح��ُت
ب��ل��ي��ال ال��ن��س��ي��ُم ف��داع��بَ��ه��ا ض��ح��ك��ْت ح��روُف��ه ال��ذَِّك��ي ال��ورِد ك��َح��دي��ق��ِة



احلننيإىلمرص

أرَغ��ُب وال��ج��اه ال��م��اِل ِف��ي ال ال��ل��ه وف��ي أك��ت��ُب ِل��ن��ف��س��ي ال ب��الدي ل��خ��ي��ِر
أتَ��َق��لَّ��ُب وال ع��زم��ي ي��نْ��ثَ��ن��ي ف��ال َط��ِوي��ت��ي نَ��اي��ا ل��ل��دَّ ُم��ب��ي��ًح��ا وَل��س��ُت
ُم��تْ��َع��ُب ِب��ال��ع��واِذِل ُم��ح��بٍّ وك��ل ي��ع��ِذل��ون��ن��ي وال��ِع��دا ب��الدي أُح��بُّ
وت��ع��َج��ُب ع��دٍن ُح��وُر ع��ل��ي��ه��ا تُ��ِط��لُّ ُم��روِج��ه��ا ُخ��ْض��ُر ال��ُخ��ل��َد ي��روُق ب��الٌد
ي��تَ��َص��بَّ��ُب أع��ط��اِف��ه��ا ف��ي راَح وق��د ن��ي��َل��ه��ا ال��ع��ذُب ال��ك��وث��ِر ن��ه��ُر وي��ح��ِس��ُد
تَ��تَ��َس��رَُّب أدُم��ع��ي ف��ي ل��ه��ا وروح��ي ع��ائ��ًدا م��ص��َر م��ن ِل��ل��س��وداِن ت��ران��ي
ال��ُم��تَ��َغ��ي��ُب ال��ن��ازُح ذل��ك ال��َع��ْه��ِد ع��ل��ى َل��َه��ا وُق��ْل س��الم��ي بَ��لِّ��ْغ��ه��ا ن��ي��ُل ف��ي��ا
وي��ع��ذُُب ال��ش��ف��اِه ف��ي ي��ح��ل��و ك��ان ل��َم��ا أَْدُم��ع��ي م��اَزَج ال��ن��ي��ِل م��اءَ أن ف��ل��و

∗∗∗
أَت��غ��رَُّب ُح��س��ِن��ه��ا ف��ي ول��ك��ن��ن��ي ج��م��ال��ه��ا ع��ن راغ��بً��ا ع��ن��ه��ا َ أَنْ��أ ول��م
وأرُس��ُب ال��م��ن��اي��ا م��وج ع��ل��ى وأط��ف��و ال��رََّدى وأق��ت��ح��ُم ع��ن��ه��ا ال��ع��دا أذوُد
تَ��تَ��َه��ي��ُب وال ت��خ��ش��ى ال ال��م��وِت ع��ل��ى أق��دَم��ْت ال��رَّْوع ف��ي ال��ن��ف��ُس ذَك��َرت��َه��ا إذا

∗∗∗
ي��ْط��َل��ُب األرض ع��ل��ى ُخ��ْل��ٌد ل��و ال��ُخ��ْل��د ه��و ش��ائ��ٍق ِب��ال��ج��زي��رة ل��ي م��ج��ل��ٍس وك��م
وأَْك��تُ��ُب ع��ل��ي تُ��ْم��ل��ى وأل��وانُ��ه��ا ج��ان��ٍب ك��ل م��ن األزه��اُر ِب��ِه تَ��ُح��فُّ
��ُب وال��ُم��ذَهَّ ��ي��ه��ا ِف��ضِّ — ون��رج��ُس��ه وع��ق��ي��ُق��ه��ا ق��وتُ��ه��ا ي��ا — ش��ق��ائ��ُق��ه
تَ��ْغ��ُرب ال��ش��م��ِس إل��ى م��ج��اِل��ي��ه��ا وتُ��وِح��ي أري��ُج��ه��ا األِص��ي��ل أرداَن ي��َق��طِّ��ُر



مرص إىل الحنني

∗∗∗
ُب ُم��َه��دَّ ح��اٍل ب��ال��زرِع أن��ه ع��ل��ى ج��اري��ا ال��ن��ي��ُل دم��ُع��ُه ط��ْرٌف األرُض إذ
وي��دأب ي��س��َع��ى َق��اَم م��ي��تً��ا َم��سَّ إذا ُم��َخ��بَّ��أ ال��ن��س��ي��م ف��ي م��ع��نً��ى ول��ل��روح
ويُ��ْس��َل��ب ف��ي��ه��ا ال��رُّْش��د ويُ��س��بَ��ى ل��دي��ه��ا َح��س��ي��رًة ال��ع��ي��وُن ت��رتَ��دُّ م��ع��اه��ُد

∗∗∗
وم��ل��ع��ُب ِب��ق��ل��ب��ي َم��ْل��ًه��ى ل��ه ِب��ري��ٍم ط��وَل��ُه ��رُت َق��صَّ األه��راِم ل��دى وي��وٍم
تُ��ْش��َرب وال��ع��ي��ِن ب��األُذِن ��ِت��ِه ِل��ِرقَّ ودالِل��ه ل��ف��ِظ��ه ُح��َم��ي��ا تَ��َظ��لُّ
ف��ت��ت��ع��ب ع��ي��ن��ي ب��ال��لَّ��ح��ِظ تُ��َط��اِولُ��ُه ش��اه��ق ال��ِج��نِّ َص��ن��ع��ة م��ن َع��َج��ٍب َل��َدى
وتُ��ْع��ِج��ُب ال��ل��ي��ال��ي َك��رِّ ع��ل��ى تَ��ُروُق ال��ت��ي وآث��اره ف��رع��وٍن ب��دائ��ع

∗∗∗
يُ��ْع��ت��ُب ال��َج��دَّ ه��ل أْم ي��ْص��ف��و ال��ده��ُر ه��ل ُم��ع��ان��د وال��زم��اُن ِش��ع��ري َل��ي��َت ف��ي��ا
وأَن��ِدب أن��وُح ح��ظِّ��ي أم ف��أش��ُدَو ط��ري��ُق��ُه ل��ل��ح��ي��اِة م��ص��ٍر رك��ُب وه��ل
ُم��َج��رَّب داءٍ ك��لِّ ف��ي َف��بَ��ْل��َس��ُم��ُه آس��ي��ا ال��ع��ل��ِم س��وى ت��ب��غ��ي ال م��ص��ُر ف��ي��ا
وتَ��َغ��لُّ��ب ق��وٌة ال��م��ع��ال��ي ع��ت��اُد ف��إنَّ��م��ا ن��ق��وى ب��ال��ج��ه��ِل ال ف��ب��ال��ِع��ْل��م
ي��غ��َض��ب ق��وم ي��ا أْس��َخ��ْط��ن��اه ن��ح��ن وإْن أع��انَ��ن��ا اإلل��ه أرَض��ي��ن��ا نَ��ح��ن وإن
ُم��خ��رُِّب ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س ُرْك��نُ��ه ال��ل��ه ي��ِد ف��ي ب��ن��اءٍ وك��ل
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ت��ط��وُل ال��ح��ي��اُة وَل��ه��ا ال��رََّدى َل��ُه��م ال��ن��ي��ُل ِل��م��ص��ر َوَوَف��ى ال��ِع��َدى َغ��َدَر
ال��م��ع��س��ول ُرض��ابُ��ه��ا ال��ن��ف��وَس ُم��ح��ي��ي ون��ي��لُ��ه��ا ال��ع��روُس م��ص��ُر ال��ُح��َل��ى ذاُت
تَ��ْق��ب��ي��ل ن��س��ي��ِم��ه��ا ونَ��ْف��ُح ض��ِح��ٌك س��م��اِئ��ه��ا ف��َص��ْف��ُو ش��م��ائ��لُ��ه��ا ��ْت َرقَّ
وال��ط��وُل ال��س��ن��ا َع��ْرُض س��ل��ط��انُ��ه��ا َم��ل��ي��ك��ًة ال��ب��ه��اءِ ع��رِش ع��ل��ى ج��ل��س��ْت
ن��خ��ي��ُل ��ْوَل��ج��اُن وال��صَّ ج��نَّ��اتُ��ه��ا وب��س��اُط��ه��ا ك��ث��ب��انُ��ه��ا ِت��ي��ج��انُ��ه��ا
م��ح��م��ول ��ه��ا ال��سُّ ف��وق وس��ري��ُره��ا خ��اِف��ٌق ال��ثُّ��َري��ا ب��ي��ِد ول��واؤه��ا
م��ص��ق��ول وع��ارٌض ي��ذوُب خ��دٌّ وج��ه��ه��ا م��ن ن��ظ��رٍة م��وق��ِع وِب��ك��لِّ
ي��س��ي��ل ال��م��روج ُخ��ْض��ر ع��ل��ى ذه��ٌب َش��ْرِق��ه��ا م��ن ب��ه��ج��ٍة َم��ط��َل��ِع وب��ك��لِّ
َش��م��وُل ��م��اُل وال��شَّ نُ��وٌر وال��نَّ��ْوُر َم��ْخ��َم��ٌل وال��خ��م��ائ��ُل ِت��بْ��ر وال��تُّ��ْرُب
ح��ق��ول ال��نُّ��َض��اِر وم��ن ُزُم��رٌٌّد ِل ال��س��ه��و وم��ن َزبَ��ْرَج��ٌد ��ُط��وِط ال��شُّ وم��ن
ف��ص��ول ال��ري��اِض ك��لِّ ف��ي وال��ع��اُم ع��اُم��ه��ا رب��ي��ٌع ِل��ف��ردوٍس واع��ج��ْب
ت��م��ي��ل ال��غ��ص��وِن وُم��ثْ��ِم��َرُة ت��ْش��ُدو َوُوْرُق��ه��ا ت��ُض��وُع أزاِه��ُره��ا أب��ًدا
وج��م��ي��ل) (بُ��ثَ��ي��ن��ٌة ي��ت��ع��ان��ق��ان دوح��ٍة ُغ��ْص��نَ��ي ك��لِّ م��ن وك��أن��م��ا
ُف��ُض��ول ال��غ��ان��ي��اِت وع��ش��ُق َف��ْض��ٌل ف��ِع��ْش��ُق��ه��ا ال��ج��م��اُل م��ص��َر ع��ل��ى وْق��ٌف
تَ��ه��ل��ي��ل ج��الِل��ه ووص��ُف ِدي��ٌن ف��ُح��بُّ��ُه م��ص��َر ن��ي��ل ��َر َط��هَّ وال��ل��ه
واإلن��ج��ي��ل وال��ت��وراُة ـ��ُف��رق��اُن ال��ـ َش��أْنُ��ه��ا وَع��ظَّ��َم م��ح��اس��نُ��ه��ا َك��ُم��َل��ْت
وخ��ل��ي��ُل أح��م��ٌد وأَْع��َج��َز ف��ي��ه��ا ح��اف��ٌظ ي��ْل��َح��ُق ل��ي��س ح��ت��ى وأج��اد
أق��وُل ك��ي��ف ف��ِح��ْرُت ال��ج��م��اُل َف��َس��َط��ا وص��َف��ه��ا أح��اوُل ب��ع��ده��ُم وأت��ي��ُت
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ال��َخ��ْط��ِب ث��ورُة وارت��م��ْت ال��ل��ي��ال��ي ُص��روُف ��َرْت وتَ��نَ��مَّ ل��ن��ا ال��دن��ي��ا تَ��نَ��كَّ��َرِت
ب��ال��ِخ��ْص��ب ال��ج��زي��رِة أق��ص��ى ع��ل��ى وف��اض ُم��ت��ونُ��ه أُِق��ي��َم��ْت ِم��ْك��َواٍر َس��دُّ إذا
َك��رب ع��ل��ى وك��ْرٍب م��ح��ٍل ع��ل��ى وَم��ْح��ٍل ي��ُروُع��ه��م ب��َخ��ط��ب م��ص��ٍر ب��ن��ي ��ْر َف��بَ��شِّ
ح��زب ع��ل��ى ي��غ��ي��ُر ِح��ْزبً��ا ج��ه��ل��ن��ا ع��ل��ى نَ��َزْل ول��م ال��َق��اِس��ط��ون ف��ي��ن��ا تَ��َح��كَّ��َم
ل��ل��ُق��ط��ب م��ص��َر ف��اه��ج��روا أو ِدْرَه��ًم��ا ل��ه��ْم َق��ط��َرٍة ك��لِّ ع��ن ال��ن��ي��ل ِل��م��اءِ أع��دُّوا
ل��ل��غ��رب ال��ش��رق م��ن أب��ك��ي ق��دم��ي ع��ل��ى ع��رَض��ه ُج��زُت وق��د ب��ال��وادي ك��أن��ي
ل��ل��تُّ��رب ال��م��ع��اِط��ِس ُش��مَّ ن��س��ائ��ُم��ه وأس��َل��َم��ْت ح��ال ال��ورِد ِب��ل��وِن ك��أن��ي
ق��ل��ب ب��ال وص��دٍر ُروح ب��ال ك��ج��س��م أص��ب��ح��ْت م��ص��َر ف��ي ال��ن��ي��ل م��اءُ غ��اض َل��ِئ��ْن
ل��ل��ذئ��ب ��ْخ��ِل ال��سَّ ِش��ْرَك��ة ُق��َص��اَرى وت��ل��ك ب��الدن��ا ج��ي��ُش ال��س��وداَن ف��ارَق ل��ق��د
وال��َع��تْ��ِب ��ل��ِح ال��صُّ ُل أوَّ َل��َع��ْم��ري وذاَك ب��م��اِل��ن��ا ج��ي��ٌش ِل��ل��س��وداِن ص��اَر وق��د
وال��نَّ��ه��ب ��ْل��ب ال��سَّ ع��ل��ى وق��ٌف خ��زائ��نُ��ه��ا دول��ٍة غ��ي��َر (اس��ت��غ��الل��ن��ا) ف��ي ن��ح��ن وه��ل
وال��ُع��رب األم��اِث��ِل ال��ِق��بْ��ط م��ن ِب��م��ص��َر ��ًة أمَّ أَنَّ َخ��ْط��ِب��ن��ا ف��ي م��ا وأَي��َس��ُر
(األَل��ب) وق��اع��دة (ه��م��االي��ا) ُم��تُ��وُن ب��بَ��ْع��ِض��ِه ت��ق��وُم ال ب��ع��بءٍ ت��ق��وم
ِل��ل��ُغ��رب ال��ِك��ن��ان��ِة ف��ي ع��ب��ي��د ون��ح��ن غ��ري��ب��ٍة أرض ُك��لِّ ف��ي ُق��نْ��ُص��ٌل ل��ن��ا
وال��ض��رب ال��طَّ��ْع��ِن ع��اِدي ع��نَّ��ا وي��دَف��ُع ال��ِح��َم��ى ع��ن ي��ذوُد ج��ي��ٌش ل��ن��ا ول��ي��س
ال��ُم��ْص��ِب��ي ح��س��ن��ه ف��ي األرِض ف��ي َش��بَ��ٌه ل��ه م��وط��ٍن ع��ه��ِد ع��ل��ى أب��ِك��ي أن��م��ا ف��ل��و
ال��َع��ذِب وال��ك��ْوثَ��ر ال��ف��ردوِس ع��ل��ى ول��ِك��ْن ع��ب��رت��ي ف��ي��ُض وارَع��َوى ه��م��وم��ي ��ْت َل��َخ��فَّ
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َض��ع��َف��ا ال��ه��وى ف��ي ج��س��ُم��ُه ُروًح��ا ع��اد ف��تً��ى ��ا َش��فَّ وم��ا ال��دم��وَع أج��َرى م��ا م��ن��ِك ب��ه
��ا َخ��فَّ ط��ائ��ٌر َزق��ا أو ب��رٌق الح ف��إْن راس��ي��ا ك��ال��ط��وِد ال��ِح��ل��ِم رزي��َن ي��َظ��لُّ
��ا فَّ وال��دُّ وال��ع��وَد ال��ن��اي أخ��زي ب��ذْك��راِك ش��دا وإْن ال��ح��م��اَم أن��س��اِك ن��اَح إذا
��ا َج��فَّ وم��ا ال��َج��ِن��يَّ ال��زه��َر َف��أَنْ��بَ��تَ��ه��ا دارٍة أم��ح��َل ال��بُ��ع��ِد ف��ي ج��ف��نُ��ه س��ق��ى
��ا َع��فَّ ِب��ِش��ي��َم��ِت��ِه ي��ْزِري َوَط��ٌر ب��ه دن��ا ف��إْن ال��َح��ب��ي��ِب بُ��ع��ُد ي��ع��ذِّبُ��ُه
ح��ْرَف��ا ت��ك��ت��ب��ي وأن ِس��ْف��ًرا ت��ف��تَ��ح��ي وأن ال��دَُّج��ى َس��َه��ِر م��ن ع��ي��ن��ي��ِك ع��ل��ى ي��خ��اُف
ي��ْخ��َف��ى ال ذك��اِئ��ِك ع��ن ِل��س��رٍّ ول��ك��ْن وح��َده ِل��ل��ع��ل��ِم ع��ي��ن��اِك ُخ��ِل��َق��ْت ف��م��ا
ظ��رف��ا ِط��ْرِس��ه��ا ع��ل��ى س��ال��ْت ك��ت��بَ��ْت إذا غ��ادًة ال��ش��رق ف��ي أن ع��رْف��ن��ا ك��ف��اِك
ِص��ْرف��ا ال��ه��َوى ف��اح��تَ��َس��ي��ن��ا وش��ع��ٍر وع��ل��ٍم ب��ِح��ك��م��ٍة ال��ج��م��اِل ك��أَس ل��ن��ا م��َزْج��ِت
ال��طَّ��ْرف��ا ي��ح��ِس��ُر ك��وك��بً��ا إال م��ن��ِك ن��رى نَ��ُع��ْد ف��ل��م ال��ب��ه��اء ج��وِّ ف��ي وَح��لَّ��ْق��ِت
��ا َص��فَّ وان��تَ��َظ��َم��ْت األق��م��اُر ِل��ُرْؤي��ِت��ِه تَ��َه��لَّ��َل��ْت ال��س��م��اء أق��ط��اَر زار إذا
َع��ْط��َف��ا ل��ه وي��ْرن��و ُح��بٍّ��ا ب��ه يُ��ط��ي��ُف ال��ُع��ال م��الئ��ك��ِة م��ن َوْف��ٌد وأق��ب��َل
َرْش��َف��ا وأَْظ��َم��أْنَ��ُه ��ا َض��مٍّ َف��أَْوَج��ْع��نَ��ُه َس��َواِف��ًرا ال��خ��ل��وِد ُح��وُر ل��ه َوُرْح��َن
ِض��ْع��ف��ا ��َم��ُه ت��مَّ ك��ان إذ ��ن��ا ال��سَّ َف��زاَد ب��نُ��وِرِه ال��ع��ال��م��ي��َن ربُّ َوَح��ي��اُه

∗∗∗
إْل��َف��ا م��ح��اِس��نَ��ه��ا إالَّ تَ��رتَ��ِض��ي وال ع��ن��َده��ا ال��ُح��بُّ يُ��ثْ��ِم��ُر ال م��ن ِب��نَ��ْف��ِس��ي
أَْل��ف��ا تَ��نْ��َق��ِض��ي ل��ح��ظ��ٍة ف��ي وأَذُْك��ُره��ا ح��ي��اِت��ه��ا ف��ي ل��ح��ظ��ًة ذََك��َرتْ��ن��ي وم��ا
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َع��ْص��ف��ا ه��ج��راِن��ه��ا أَْرَواُح ب��ي وت��ع��ص��ُف َدَالِل��َه��ا م��ن ن��ف��ح��ٌة ُش��ج��ون��ي ي��ه��ي��ُج
َق��ْص��َف��ا وي��ْق��ِص��ُف��ن��ي َع��ْص��ًرا وي��ْع��ِص��ُرن��ي بُ��ْع��ُده��ا ال��ش��ب��ي��ب��ِة ف��ي ِب��ُع��ودي َوي��ل��ِوي
ال��نِّ��ْص��ف��ا دم��ي م��ن ��ْل��تُ��ه��ا َح��مَّ ال��ه��وى ول��وال غ��راِم��ه��ا ف��ي دم��ى وْح��دي ��لُ��ن��ي تُ��ح��مِّ
َع��ْرف��ا ع��اِط��ُرُه األْرَج��اءَ َم��َألَ إذا ِل��ن��ف��ِس��ِه ي��دع��و ال��روِض ج��م��اَل َف��ِإنَّ

∗∗∗
��ا َح��فَّ م��ا ال��ع��ي��ِش ن��اع��ِم م��ن ب��ي َح��فَّ وق��د ُم��َع��ذَّبً��ا أع��ي��ُش ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��ت أال
��ا َرفَّ ب��ال��نَّ��َدى ض��اح��ٍك ورٍد وأل��واُن بَ��الِب��ل م��ن ص��اِدٌح َج��ْوٌق َف��َح��ْول��ي
اْس��تَ��ْش��َف��ى َم��ِن وي��ْش��ِف��ي اس��تَ��ْج��َل��ى َم��ن ي��ُروق وم��ن��ظ��ٌر ب��ال��ع��ب��ي��ِر نَ��ْف��ٌح ولِ��ل��رَّْوض
أَْص��َف��ى ه��ج��ِرك��م ف��ي م��ن��ه ق��ل��ب��ي ك��ان وإن ُم��َخ��يِّ��م َص��ْف��و غ��ي��ُر م��ص��ٍر َج��وُّ وه��ل
أَْوف��ى بُ��ْع��ِدُك��ْم ف��ي م��ن��ه دم��ع��ي أَنَّ س��وى َم��ْش��رع ك��لِّ ف��ي ال��ن��ي��ُل إال ال��ن��ي��ُل وم��ا
ال��وص��ف��ا يُ��ْع��ِج��ُز ح��س��نُ��ه م��ا ه��ن��ا ُس��الٌف ال��َه��وى ه��ن��ا ل��ل��ِع��ن��اِق ص��اٍف ال��ج��وُّ ه��ن��ا
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ال��وادي ه��واِك وع��ن ع��ن��ِك ض��اق ق��د وارت��ادي اس��ج��ع��ي ل��ل��ُم��َط��وَّق��ِة ُق��ْل
اإلنْ��َش��اِد َش��ِج��يَّ��َة ال��دم��وِع ح��رَّى ي��ًة َج��وِّ ال��ف��ؤاد وال��ه��َة تُ��ْم��س��ي��َن
وي��ن��اِدي ب��َوج��ِدِه ي��ب��وُح ك��لٌّ ُس��ْح��َرًة ال��ح��م��اِئ��ُم ت��ج��اوبَ��ِت ف��إذا
األَْع��واد س��ح��ري��ِة ع��زَّاف��ٍة َق��ي��نَ��ٍة ِب��نَ��ْف��ثَ��ِة ُم��ن��ِط��َق��ه��ا أَْخ��رس��ِت
ف��ؤادي َخ��ْف��َق س��م��ع��ِت نَ��واِك ي��ش��ك��و ل��وع��ٍة ذي إل��ى ُم��ْص��غ��ي��ًة ك��ن��ِت ل��و
ج��ه��ادي بَ��َل��ْوَن ف��ق��د وال��ن��ي��راِت تَ��َش��وُِّف��ي ع��َرْف��َن ف��ق��د ال��ب��دوَر وَس��ِل��ي
ص��اِد ال��ج��وان��ِح َح��رَّاُن وَه��َواِك ال��ُم��نَ��ى بَ��ْرَد ت��ْح��ِم��ي��نَ��ُه ال��ذي إنَّ
ودادي ع��رف��ِت وم��ا ال��زم��اُن وم��ض��ي ش��ك��اي��ت��ي س��م��ع��ِت وم��ا ال��س��ن��وُن َخ��َل��ِت
ب��اِدي ب��ن��ف��س��ي م��ا أَْخ��َف��ى ف��ال��ي��وَم ��ًال تَ��َج��مُّ ع��ن��ك ال��ح��بَّ أُْخ��ف��ي ك��ن��ُت ق��د
ال��ُع��بَّ��اِد ِألَْع��ي��ِن اإلَل��ُه ي��ب��دو ف��م��ا أََرُك��م ول��م ب��ك��م ِه��ْم��ُت ك��ن��ُت إْن
وِم��داِد ص��ح��ي��ف��ٍة خ��الَل زارْت غ��ادٍة ص��ورَة أَح��ب��ب��ُت ال��ذي وأن��ا
ي��ن��ادي – ال��ف��الح ع��ل��ى ح��يَّ — وال��ف��ض��َل ب��س��رِِّه ب��اح ال��ح��س��َن ف��ي��ه��ا ش��اه��دُت
األك��ب��اد م��راِئ��َر — َس��ِل��ْم��ِت — ��ْت َش��قَّ ِن��ص��اَل��ه��ا راَش ال��ل��ه ال��لِّ��ح��اُظ ت��ل��ك

∗∗∗
ج��الِد وُق��ْط��ُب أَْل��ِوي��ٍة ��اُل َح��مَّ وإنَّ��ن��ي ال��خ��ي��اُل ي��َروُِّع��ن��ي ل��ي م��ا
ِل��ب��الدي َش��ِب��ي��بَ��ِت��ي ق��ل��ُت ك��ن��ُت ق��د وإنَّ��م��ا ال��ح��س��ان َل��ْح��ُظ وي��ذي��بُ��ن��ي
األَْط��َواد ث��اب��َت ي��َح��رُِّك أَْم��َس��ى ُك��نْ��ُه��ُه س��رٌّ ال��ح��بِّ ِل��ه��ذا َع��َج��بً��ا



املطوقة إىل الهديل من

ب��اآلس��اِد اآلراُم ت��ص��ن��ُع م��ا ِل��غ��اي��ة وال��ح��ي��اُة ِش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا

∗∗∗
ش��اِدي ال��م��ن��اب��ِر ف��وَق ��ٌل ُم��تَ��نَ��قِّ َرْوض��ٍة ص��ادُح ب��ال��ُف��س��ط��اِط ل��ل��ه
و(ال��ع��ق��اِد) (ع��ث��م��اَن) م��ْن وأذاَل تَ��ْرِج��ي��َع��ُه و(َم��ْع��بَ��ًدا) (ال��َغ��ِري��َض) أن��س��ي
ب��ال��ض��اِد ن��اط��ًق��ا ال��ح��م��ائ��ِم ب��ي��ن ُم��تَ��َرنِّ��ًم��ا ق��ب��َل��ُه أع��رف ُك��ن��ُت م��ا

∗∗∗
ال��نَّ��ادي ي��ِزي��ُن ق��م��ٍر ع��ل��ى إالَّ بُ��ن��وَدُه ن��ش��رُت وم��ا ال��غ��راِم ف��ي أن��ا
وس��اِد ط��ري��ُح ض��نً��ى ِن��ْض��ُو َوْل��ه��اُن َل��َواَع��ٍج س��م��ي��ُر َج��ًوى إل��ُف نَ��ْش��واُن
��اد ال��ُح��سَّ وأع��ي��ِن ال��دم��وِع وم��ن ِل��َط��ْرِف��ه��ا ��ه��اِد ال��سُّ م��ن ال��ِف��داءُ وأن��ا

∗∗∗
وَرش��ادي ِه��َداي��ِت��ي ��لُ��ون َوي��َؤمِّ ��ل��ي تَ��َع��قُّ ف��ض��َل ي��رُج��ون ل��ألُوَل��ى ُق��ْل
ال��زُّه��اِد ف��ي ق��ب��ُل يُ��ع��رُف ك��ان َم��ْن أَدي��ب��ٍة ِب��َط��ي��ِف م��ف��تُ��ونً��ا ب��ات ق��د
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يفمهبالزعازع

األض��اِل��ِع ُع��وُد األش��واق م��ن وَح��نَّ م��دام��ع��ي ُح��َم��يَّ��ا دارت ذك��ِره��ا ع��ل��ى
ب��ط��ال��ع ل��ي��س م��ص��َر ف��ي ك��وك��ٍب َس��نَ��ى ك��وك��ٌب الح م��ا ب��ال��س��ودان س��أذك��ُر
ُم��َض��اج��ع��ي ال��ب��ع��اِد رغ��ِم ع��ل��ى ف��أْم��َس��ى خ��ي��اَل��ه ض��َم��ْم��ُت ل��ي��ِل��ي ��ن��ي ض��مَّ إذا
ِب��ن��اف��ع��ي ل��ي��س ال��َوه��َم ه��ذا أن ع��ل��ى ش��اف��يً��ا ل��ي��س ب��م��ا م��س��روًرا وأص��ب��ح��ُت

∗∗∗
الم��ِع األف��ق ض��اح��ِك ب��ش��ت��اءٍ َل��ن��ا ع��ائ��ٌد ُح��ل��واَن غ��رب��يِّ م��ن ال��ق��ص��ُر ه��ل
ب��ارِع ال��ش��م��ِل ج��ام��ِع ب��ص��ي��ٍف إل��ي��ن��ا راج��ع ب��ال��رَّْم��ِل ال��ش��رق��يُّ ال��م��ل��ع��ُب أم
وال��م��ط��اِم��ع ال��ُم��ن��ى ن��ور ف��ي ف��أَْس��ِرَي ط��ال��ع ال��ن��أِي ُظ��ل��م��ِة م��ن َق��َم��ِري وه��ل
ال��زََّع��اِزع َم��ه��بِّ ف��ي يَ��ْس��ِري ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى ِب��زورق ال��ري��اِح َج��ْرَي ال��ه��وى ب��ي َج��َرى
واِس��ع ال��لُّ��ج م��ن َه��ْوٍل ف��ي ال��ن��ج��ِم ذَُرا ف��ي��ْم��تَ��ِط��ي ِح��ي��نً��ا األن��واءُ ��ُع��ه تُ��َدفِّ
ج��ائ��ع أج��وَف ق��اِع م��ن ُه��وٍَّة إل��ى ُش��ُرَف��اِت��ه��ا م��ن األم��واُج ب��ه وتَ��ْه��ِوي
ب��ط��اِم��ِع ال��ن��ج��اِة َف��ْوِت م��ن أن��ا وال ب��ي��ائ��س ال��ح��ي��اِة ح��بِّ م��ن أنَ��ا ف��ال



النوى شكوى

ِج��ي��ِل��ِه ف��ي أوح��ٍد غ��زاٍل ف��ي ال��نَّ��َوى ش��ك��وى م��ن ِم��ثْ��ل��َي ع��ل��ى ه��ل
تَ��ْك��ِل��ي��ل��ه وف��ي ال��ح��س��ِن َص��ف��ا ف��ي لُ��ْؤلُ��َؤٍة م��ن ال��ُم��بْ��ِدُع ص��اَغ��ه
ت��ع��ِج��ي��ِل��ه َع��ل��ى خ��ي��ًرا يُ��ِرْد إن ُس��ب��ح��انَ��ه ُق��ْدرتِ��ه وع��ل��ى
تَ��ْك��ح��ي��ِل��ه ف��ي ش��ه��ري��ن وق��ض��ى ل��ح��ظ��ٍة ف��ي م��ًع��ا ال��ُح��وَر ��َل َك��حَّ
ت��ج��م��ي��ل��ه م��ن اإلب��داِع ج��نَّ��َة ري��ش��تُ��ه ط��اَل��َع��ْت ��ا ل��مَّ ث��مَّ
ت��ك��م��ي��ِل��ه ع��ن األط��واُق ت��ْع��َج��ُز ك��اِم��ًال َس��ِويٍّ��ا َخ��ْل��ًق��ا وبَ��دا
ت��ق��ب��ي��ِل��ه ف��ي ِل��ل��ب��دِر آِذنً��ا ب��ه ت��ش��ري��ًف��ا األف��الَك َط��وََّف
ت��رت��ي��ِل��ِه ع��ن ت��ف��تُ��ُر ال ف��ه��َي اْس��َم��ه ��اه��ا َف��ل��قَّ ال��ط��ي��َر ودع��ا

∗∗∗
ت��م��ث��ي��ل��ه ع��ن ��ع��ر ال��شِّ ذَْرُع ض��اق س��اف��ًرا تَ��َج��لَّ��ى إن َم��ْن ب��أب��ي
تَ��ْخ��ي��ي��ِل��ه م��ن ال��س��ه��ِل وال��َم��ن��ي��ِع ت��ش��ب��ي��ِه��ه م��ن ال��َج��ْزل ِب��ال��ب��دي��ِع
ت��أم��ي��ِل��ه ِرَض��ى أق��ص��ى ن��ظ��رٌة ش��اع��ًرا ِم��نِّ��ي ي��ق��ت��ُل ه��اَج��ٌر
ت��ب��ج��ي��ل��ه ف��ي اإلع��ج��اِز ُح��لَّ��َة إي��ح��ائ��ه��ا م��ن األش��ع��اَر يُ��ْل��ِب��س
ِق��ي��ِل��ه ع��ن وال ��ْغ��َرى ال��صُّ ت��ص��ُدر ِف��ْع��ِل��ه ع��ن ال اآلداِب ط��اه��ُر
ت��ْدل��ي��ِل��ِه ف��ي ال��روَح وأَب��ي��ُع تَ��ح��ب��ي��ِب��ه ع��ل��ى ال��ع��م��َر أُنْ��ِف��ُق
إن��ج��ي��ِل��ِه م��ن ال��طُّ��ه��ِر ف��ي وال ال ج��ائ��ًزا َق��تْ��ل��ي ال��ق��رآِن ف��ي ل��ي��س

∗∗∗



توفيق ديوان

م��ع��س��ولِ��ِه؟ م��ن ال��ُخ��ل��د رح��ي��ُق م��ا بَ��س��َم��ت��ِه؟ ِم��ن ال��س��ع��ُد م��ا ث��غ��ُرُه
ت��ض��ل��ي��ل��ه؟ أو ال��ل��ب ام��ت��الك ف��ي س��رع��ت��ه م��ن ال��راُد) (م��ا س��ح��ُرُه
ت��ظ��ل��ي��ل��ه؟ م��ن ��ْل��ِم ال��سِّ ِظ��الل م��ا ِن��ْع��َم��ِت��ِه م��ن األرُض م��ا ِظ��لُّ��ه
ت��ن��وي��ل��ه وف��ي ت��أبِّ��ي��ه ف��ي ��ِت��ِه ِع��فَّ م��ن ال��ح��س��ِن) (س��ج��ي��ُن م��ا
إك��ل��ي��ل��ه وف��ي ح��واِش��ي��ه ف��ي ِع��زَّتِ��ِه م��ن ال��ن��ي��ل) (ع��زي��ز م��ا
م��أم��ولِ��ه ال��ن��َدى م��ح��م��وِد ِع��زُّ إنَّ��ه (ف��ؤاٍد) ع��زَّ خ��ال م��ا
ِن��ي��ِل��ِه؟ ف��ي س��وي ال��تِّ��بْ��ُر َج��َرى أو م��ص��ِره ِم��ن س��وى ال��ي��س��ر س��َرى ه��ل
ك��إس��م��اع��ي��ِل��ه؟ ه��ل َس��َم��اًح��ا أو إق��داِم��ِه ف��ي ك��إب��راه��ي��َم أو
ت��أِْث��ي��ِل��ِه؟ أو ال��م��ج��ِد اب��ت��ن��اء ف��ي َج��دُّه إالَّ ك��ن��ابُ��ل��ي��وَن أو
ت��ش��ك��ي��ل��ه م��ن ال��ن��واِب م��ج��ل��ِس ِل��َم��ْن وال��ش��ك��وى ال��ف��اروِق أب��ا ي��ا
ت��ع��ِط��ي��ِل��ِه ِم��ن ال��ف��اروُق ي��ع��َج��ُب ع��اط��ًال أم��َس��ى ال��ن��ي��ِل ب��رل��م��اُن
ت��أج��ي��ل��ه م��ن ال��ف��اروُق وب��ك��ى ت��ق��ي��ي��ِده م��ن ال��ف��اروُق ش��ك��ا ق��د
ت��ف��ض��ي��ل��ه ع��ل��ى (ال��ش��ورى) ق��ام��ت ص��ال��ًح��ا ل��نَ��ْظ��ًم��ا ��وَرى ال��شُّ ف��ي إنَّ
ت��ع��دي��ِل��ِه؟ م��ن ال��رب��ُح ي��ع��وُد ه��ل ب��ه َخ��ْط��ِب��ي م��ا ال��ق��ان��وُن ذل��ك
ت��ع��ِوي��ل��ه ُم��ن��تَ��َه��ى وع��ل��ي��ك��م تُ��ُه ُس��دَّ ل��ك��م ال��ن��ي��ل إنَّ��َم��ا
م��ق��ت��ول��ه ع��ن ال��ق��ات��َل ت��دف��ُع ن��ظ��رًة م��ن��ك��م ال��ش��ع��ُب ي��س��ت��ح��قُّ
ت��ح��ص��ي��ل��ه وف��ي ال��ح��قِّ ه��وى ف��ي دِم��ن��ا م��ن َج��َرى ق��د م��ا ك��َف��ى إذ
ت��س��ج��ي��ل��ه ع��ن ال��رس��َم دَف��ْع��ن��ا ق��د دس��ت��وُرن��ا غ��َدا (ُع��ْرف��ّي) غ��ي��َر
م��ص��ق��ول��ه م��ن ال��ن��ج��دة تَ��ق��ُط��ر ج��ي��ش��ن��ا م��ن (ع��ن��ت��رٍة) ل��ي��َدْي
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السعيد النيل

ال��آلل��ي ذَْوُب ك��أنَّ��ه ف��َالَح ج��اِل وَج��الُه ِم��رآتُ��ُه َص��َف��ْت
ال��ظِّ��َالل ُخ��ْض��َر ف��وَق��ُه وأَْل��َق��ْت ش��اِط��ئَ��ي��ِه ال��ح��دائ��ُق وغ��اَزَل��ِت
َواِل��ي ب��ال��دَّ أُِظ��لَّ��ْت ون��اح��ي��ٌة تَ��َح��لَّ��ْت ��اٍن ِب��ُرمَّ ف��ن��اِح��ي��ٌة
ال��طِّ��واِل غ��دائ��ِرَه��ا ف��ي تَ��ثَ��نَّ��ى ك��ال��َع��ذَاَرى ب��اس��ق��اٌت ون��خ��ٌل
ب��ال��خ��ي��ال ال��ح��ق��ي��ق��َة ف��آنَ��ْس��َن ع��ل��ي��ه ُم��نْ��َع��ِك��ًس��ا ال��ح��س��َن َخ��َل��ْع��َن
��م��ال ال��شَّ َرْوُح يَ��ُه��زُُّه ع��ل��ي��ه ُح��َالُه ارتَ��َس��َم��ْت ق��د ُغ��ْص��ٍن وك��م
ال��دالل خ��م��ُر ِع��ْط��َف��َه��ا ي��َرنِّ��ُح َخ��وٌد ال��م��رآِة ع��ل��ى ارت��س��م��ت ك��م��ا
َج��م��ال��ي ب��اِري اذْك��ِري ل��ه��ا وق��ال م��ن��ه األط��ي��ار أل��س��َن وَح��لَّ��ى
ال��ع��وال��ي ��بْ��ُع وال��سَّ ال��ل��ه تَ��َدلَّ��ى ح��ت��ى ال��ل��ه ب��اس��م ال��ط��ي��ُر َف��ُج��نَّ
ال��غ��وال��ي َرِر ب��ال��دُّ ال��طَّ��رُف وف��اض ق��ل��ب��ي ال��ص��نْ��ِع ب��ال��ب��دي��ِع ف��آم��َن

∗∗∗
ال��وص��اِل س��وى ال��ُم��ِح��بَّ يُ��رِض��ي وه��ل َم��ص��ٍر وص��َل ي��ط��ل��ُب ال��ن��ي��ُل وس��ار
ال��ك��م��ال أوِج ف��ي ال��تِّ��م وب��دُر ُض��َح��اه��ا ف��ي ال��غ��زال��ُة ت��ض��اِح��ُك��ه
��م��ال ول��ل��شَّ ِل��ل��ج��ن��وِب وغ��ربً��ا ش��ْرًق��ا ُس��ْح��تُ��نَّ ق��د ال��غ��رِب ع��ذاَرى
وال��ج��الل ب��ال��م��ح��اس��ِن تَ��َف��رََّد ن��ه��ًرا ش��اه��دتُ��نَّ ال��ن��ي��ِل أغ��ي��َر
ال��ض��الل ت��ح��ت ه��داي��ٍة َف��ُربَّ ض��لُّ��وا ع��ب��دوه األُل��ى ك��ان َل��ِئ��ْن

∗∗∗



توفيق ديوان

وم��ال��ي دم��ي ف��وق م��ص��َر وأَْه��َوى وأم��ي أب��ي ُح��بَّ ال��ن��ي��َل أُِح��بُّ
ال��َح��الل ال��ع��ذِب ِب��ُرض��اب��ه ِغ��نً��ى ح��راٍم م��ش��روٍب ك��لِّ ع��ن وب��ي
ال��م��آل ف��ردوَس أُْس��ِك��نْ��ُت ول��و ب��دي��ًال ب��ه��ا أروُم ال ب��الدي
ال��َخ��َوال��ي ال��ِح��َج��ِج م��ف��اخ��َر ب��ك��ي��ُت إال األه��راِم ف��ي ف��كَّ��رُت وم��ا
ال��ب��وال��ي ال��رَِّم��ِم ل��ِت��ْل��ُك��ُم س��ج��دُت ُرك��ن��ي ال��ت��وح��ي��ُد ي��ْم��ِس��ُك ف��ل��وال

∗∗∗
ص��اِل ال��ي��أِس ج��ح��ي��َم ص��دٌر ل��ُه ُح��رٍّ ِب��ن��ف��س ي��ُج��وُل أََم��ٌل أال
ال��ُع��ض��ال ال��داءِ ِم��َن أُْش��َف��ى وال َف��أَنْ��َس��ى َم��ي��ٌت ال ال��ده��ُر أي��ْم��ِض��ي
رح��ال��ي ِن��ْض��ٍو ع��ل��ى ب��ي ف��ت��ْق��ُع��َد ��ي أَُرجِّ ب��م��ا أِه��مُّ ب��ال��ي وم��ا
ِن��بَ��اِل؟ م��ن ال��ك��ن��ان��ُة َخ��َل��ِت وق��د رَم��ان��ا َم��ن أَْرِم��ي ن��ي��ُل ي��ا ِب��َم��ْن
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مرصوغروبالشمس

ق��ل��ي��َال إال ال��زم��اُن ي��ص��ف��و ل��ي��س األص��ي��َال َف��َح��ي ُق��ْم ال��وق��ُت، ص��ف��ا ق��د
ج��م��ي��َال ُم��َح��يٍّ��ا ل��ن��ا وأَبْ��َدْت ـ��م ال��َغ��ي��ـ ُح��ُج��َب َم��زََّق��ْت ال��ش��م��َس واْش��َه��ِد
َخ��ِل��ي��َال تُ��َواِف��ي م��وع��ٍد ع��ل��ى ِب ال��غ��ر إل��ى تَ��ه��اَدْت وق��د أت��راه��ا
س��ب��ي��َال ال��ل��ق��اءِ إل��ى وت��بْ��ِغ��ي َر ال��ب��د ت��ع��ِش��ُق س��م��اِئ��َه��ا ف��ي إن��ه��ا
ذُبُ��وَال ال��م��س��اءِ ف��ي تَ��ْص��َف��رُّ وه��ي ح��ي��اءً ال��ص��ب��اِح ف��ي تَ��ْح��َم��رُّ ف��ه��ي

∗∗∗
ط��وي��ال! ُس��ْه��ًدا ال��غ��راُم ل��وال ال��ُغ��رُّ ُم ال��ن��ج��و ت��ل��ك ل��لَّ��ي��ِل أَع��دَّْت م��ا
نُ��ُح��وال ال��ه��الُل َراَع��ك وال ُر وال��ب��د ال��َغ��َزال��ة تُ��ْك��َس��ِف ول��ْم ال
ال��ن��ي��ال ي��ِح��بُّ ق��ل��ٌب وِب��ص��دري ُم��ِح��بٌّ ف��ؤاٌد ل��ه ش��يءٍ ك��ل

∗∗∗
وال��غ��ل��ي��ال ب��رُده��ا ال��وج��َد ي��ْط��ِف��ئُ خ��م��ًرا ي��ْم��ُج��ْج��َن ال��ِم��الح ث��غ��وَر ي��ا
ال��م��ع��س��وال ُرض��ابَ��ُه ي��ج��اري م��ا م��ص��ٍر ن��ي��ل م��ن خ��م��ِرُك��نَّ ف��ي ل��ي��س
وع��ق��وَال أَنْ��ُف��ًس��ا وي��َض��لِّ��ْل��َن ِس��ْح��ًرا ي��نْ��ُف��ثْ��َن ال��ح��س��اِن ُع��ي��وَن ي��ا
��ه��وال وال��سُّ ُم��روَج��ه��ا ي��ح��اِك��ي م��ا م��ص��ٍر ُح��س��ِن م��ن ِس��ْح��ِرُك��نَّ ف��ي ل��ي��س
وب��ي��ال َم��ْرًع��ى أراك ل��ي م��ا ال��ل��ه، ِض أَر أَْخ��َص��ُب وأن��ِت ب��الدي، ي��ا
ذَِل��ي��ال ت��ع��ي��َش أْن ال��رُّْزءِ أْف��َدُح ع��ل��ي��ن��ا وال��ش��ق��اءُ ال��ذُّلُّ ُك��ِت��َب



توفيق ديوان

∗∗∗
َج��ِل��ي��ال َربٍّ��ا َظ��نُّ��وَك ق��وٍم ب��ع��َد م��ص��ٍر أَه��ل ف��ي ُه��ن��َت ن��ي��ُل ي��ا ك��ي��ف
ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال ال��م��ل��وك وتِ��ي��َه ِش ال��َع��ر ذي ِف��رع��وَن ف��خ��َر ن��ي��ُل ي��ا ك��ن��َت
ي��ُزوال أن ع��ائ��ذٌ ِب��ال��ل��ه أن��ا ُودٍّ غ��ي��ُر َل��ه وم��ا ف��َغ��َدْون��ا
َدِل��ي��ال ع��ل��ي��ه��ا َل��ه��م أََق��ام��وا ق��د ِل��َدْع��َوى م��ص��َر أه��ُل ال��م��وَت َك��ِرَه
َرِح��ي��َال ع��نْ��ه��ا ي��بْ��تَ��ُغ��ون وال ـ��َواٍن ِرْض��ـ ج��نَّ��َة ي��ْس��ُك��ن��ون أَنَّ��ه��م
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الدنيا هبجة

األع��ي��اِد أس��ع��ُد ب��ِك أي��اُم��ن��ا ج��الل��ه��ا وت��اَج ال��دن��ي��ا ب��ه��ج��َة ي��ا
ص��ادي وق��ل��ب��َي ل��ه��ا وُع��ْدُت ت��ْدم��ى ِل��ف��راِق��ه��ا وم��ه��ج��ت��ي م��ص��ر ف��ارق��ُت
َم��ع��ادي ي��وم ق��ب��ل ح��يٍّ��ا وبُ��ِع��ثْ��ُت ف��راِق��ِه ب��ع��د ل��ل��ف��ردوس ف��رج��ع��ُت

∗∗∗
ال��وادي ج��الل م��ن ق��ل��بَ��ك وم��ألَت ع��واط��ًرا ال��م��روج ت��ل��ك ف��ي أََخ��َط��ْرَت
أوالد ع��ل��ى ج��وان��َح��ه��ا أمٌّ َح��نَ��ْت ك��م��ا ال��ف��ؤاد رح��م��اُن وال��ج��وُّ
وي��ن��ادي ال��ُع��ال إل��ى يُ��ش��ي��ُر أَثَ��ًرا تَ��ِج��ْد ُم��ْع��تَ��ِب��ًرا ال��ه��رم��ي��ن إل��ى وان��ظ��ر
األط��واد م��ن َط��ْوٌد َم��ْدُح��ورًة َف��َردَّه��ا ال��ق��رون ِغ��يَ��ُر ب��ه َع��َص��َف��ْت
وُس��ه��ادي وص��ب��اب��ت��ي ل��ذَّت��ي م��ن ��ه َح��قَّ َم��ْع��نً��ى ِل��ُك��لِّ أخ��ذُت ول��ق��د
ودادي ك��ري��َم ل��ب��ه��ج��ت��ه��ا يُ��ْزج��ي وال��ه��وى األزب��ك��ي��ة روض ودخ��ل��ُت
وتُ��َغ��ادي ��ب��ا ال��صَّ ت��راوُح��ه��ا أب��ًدا نُ��ْض��َرًة ع��ه��دَي م��ث��ل ال��خ��م��اِئ��ُل ف��إذا
وال��رُّوَّاد ال��زُّوَّاِر ألَم��اِث��ِل ت��ح��يَّ��ًة ال��ث��غ��ور م��ب��ت��س��ُم وال��زه��ُر
وِب��َع��اد تَ��َدلُّ��ٍه بَ��ْع��د إْل��ف��اِن ال��تَ��َق��ى ك��م��ا ال��غ��ص��وِن ُم��ل��تَ��فُّ ْوُح وال��دَّ
نَ��ادي َخ��دِّ وك��لَّ ال��رِّي��اِض ب��ي��ن خ��اط��ري ال��ج��دي��دة م��ص��َر ف��ي وَص��َق��ْل��ُت
ال��ن��ادي ِل��ه��ذا ال��ن��ادي ذل��َك م��ن ُم��غ��رًِّدا ال��ق��ص��وِر ب��ي��ن ��ًال ُم��تَ��نَ��قِّ
األَنْ��داد ع��ل��ى ب��ِح��ْل��يَ��ِت��ه��ا ت��اه��ْت ُزْرتُ��ه��ا روٌض ال��ف��س��ط��اط وب��ج��ي��زة
األَع��واِد ع��ل��ى ه��ات��ف��ٌة وال��ط��ي��ُر ك��واِن��ٌس وال��ظِّ��ب��اءُ ت��زأَُر ف��األُْس��ُد
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ال��ص��يَّ��اد ذل��َك ُق��درُة ل��ل��ه رائ��ع م��ث��اٌل ش��اردٍة ك��ل م��ن
ُم��َراِد ك��لَّ وب��ل��غ��َت تَ��نْ��تَ��ِه��ي ال ب��دائ��ًع��ا ث��مَّ رأي��َت رأي��َت وإذا

∗∗∗
ب��ال��ِم��ْرص��اد وَق��ْف��َن وال��ك��ارث��اُت ُغ��ل��وائ��ه��ا ف��ي واألح��داُث م��ص��ُر ي��ا
ِل��ِج��ه��اد ح��ي��ات��ه��ا ع��زي��َز وه��بَ��ْت ��ٌة أُمَّ ِخ��ْدرك ودوَن ي��ْف��َرُع��وِك ل��ن
وِم��ه��اِد م��راِض��ٍع ب��ي��ن وال��ده��ُر ش��ع��اُرن��ا ف��ه��و ال��ِع��ل��َم ي��س��ل��ب��وِك ل��ن
األم��ج��اِد ال��س��ادِة أُمِّ أب��ن��اءُ أه��لُ��ُه إنَّ��ا ال��م��ج��َد ي��م��ن��ع��وِك ل��ن
واإلْرع��اد اإلبْ��َراِق ب��ص��واِع��ِق َع��ِم��ي��ُم��ُه اس��تَ��َه��لَّ ال��غ��ي��َث ي��م��ن��ع م��ن
ِن��ج��اد ع��ال��ي��اِت م��ن ًرا ُم��تَ��َح��دِّ ج��ن��ونَ��ه اس��تَ��َم��دَّ ال��س��ي��َل يَ��دَف��ُع َم��ْن
األح��ق��اِد َل��َظ��ى ع��ل��ى ال��ص��دوُر ت��غ��ل��ي والك��م��ا ال��ق��دوُر ال��ن��اِر ع��ل��ى تَ��ْغ��ِل��ي
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أص��ح��اب��ي ع��َل��ى أَِدْر ال��رَّح��ي��ِق وِم��َن َش��َراِب��ي َص��فِّ ال��ن��ي��ِل م��اءِ ع��ذِب ِم��ن
واألع��ن��اب ال��ت��ف��اِح ذائ��ِب م��ن ف��م��ي ف��ي أْح��َل��ى ال��نَّ��ْه��ِر ه��ذا َف��ُرض��اُب
َس��ح��اب ِب��نْ��ُت ال��لَّ��َم��َح��اِت ُدرِّيَّ��ُة وُص��ْف��ُره��ا ال��ك��ئ��وِس ُح��ْم��ر ع��ل��ى ت��اَه��ْت
َرب��اب بُ��ط��ون ف��ي ت��ق��لَّ��َب ذَرٍّا ج��ن��ي��نَ��ه��ا ِب��ال��ض��ي��اءِ ال��غ��زال��ُة َغ��ذَِت
ط��راب غ��ي��َر َج��ثَ��ْم��َن ال��دِّن��ان ح��ي��ث تُ��ِق��لُّ��ه��ا ال��رَِّواءُ ال��ُم��ْزُن ل��ه��ا َط��ِربَ��ْت
ولِ��ع��اب غ��ب��ط��ٍة م��ن ب��َس��َم��اتُ��ه��ا وب��ْرُق��ُه ال��غ��م��اِم َق��ْه��َق��َه��ُة ف��ال��رع��ُد
ِغ��ض��اب ال��دِّن��اِن م��ن ل��م��ق��طَّ��ِب��ي��ن وِض��ح��ِك��ه��ا ال��س��ح��اُب ِب��بَ��ْس��َم��ِت��ه��ا تُ��وِم��ي

∗∗∗
يَ��ب��اِب ك��لِّ َع��م��اُر ال��ح��ي��اة أُمُّ ج��م��اِل��ه��ا ت��اج ُدرُّ ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��ن��ُت
وإه��اب��ي دم��ي ل��ه��ا يُ��ض��يءُ ُروًح��ا َم��ع��س��ول��ه��ا م��ن ال��ن��ي��ل ع��ل��يَّ يُ��ْج��ِري
َس��َراب غ��ي��َر َوَرْدَت ال��ن��ع��ي��َم تَ��ِرِد ��ًرا ُم��َط��هَّ ال��س��ل��س��ب��ي��َل ُه��دي��َت ف��اَش��َرْب
ِب��ِك��ت��اب ٍق ُم��َص��دِّ غ��ي��َر ك��ن��َت إْن وش��ْرِع��ِه ال��زم��اِن ُح��ْك��ِم ع��ل��ى وان��زْل
األْك��واب وم��ح��ن��ُة ال��ك��ئ��وِس َش��رُّ وانْ��َق��َض��ى َح��رََّم��تْ��ه��ا ال��م��م��ال��ُك ه��ذي
م��ت��اِب؟! ِح��ي��ن والَت ن��ح��ن أَنَ��َظ��لُّ ل��ِرْج��ِس��ه��ا ال��ُم��داِم ع��ن ت��اب إب��ل��ي��ُس

∗∗∗
األَنْ��س��اِب م��اج��ُد ال��م��ط��ال��ِب س��ام��ي ص��ال��ٌح ن��شءٌ ي��دي��ك ب��ي��ن م��ص��ُر ي��ا
ال��غ��اب ف��ي زئ��ي��ُره يُ��روُع َل��ي��ثً��ا أَْح��الِم��ِه م��ن َوَه��بَّ ال��ُغ��ب��اَر نَ��َف��َض
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ال��نُّ��واب ع��ل��ى إرادتَ��ه يُ��م��ل��ي نُ��وَّابَ��ُه ص��وت��ه ب��أع��ل��ى ن��اَدى
ِخ��َط��اِب ك��لِّ وق��ب��َل ال��ِج��َداِل َق��بْ��َل وَم��َص��بُّ��ُه ل��ن��ا م��ن��ب��ُع��ه ال��ن��ي��ُل
اإلْرَه��اب ع��ل��ى ُدع��اَم��تُ��ه��ا ق��ام��ت ق��اس��ط ��َة ُح��جَّ ال��ح��قِّ ف��ي تَ��ْق��بَ��ل��وا ال
األَْح��س��اب ك��ري��م��ِة م��ص��َر ح��بِّ ف��ي ح��ي��اتَ��ه ي��ب��ي��ُع ش��ع��ٌب ف��وراءك��م
وُع��ب��اب ��ٍق تَ��َدفُّ ذاَت ت��ش��ت��دُّ ص��ُف��وُف��ُه ال��م��ج��ل��س��ي��ن وراء س��ارت
وص��واب ُه��ًدى ع��ل��ى م��ص��َر آراءُ وأَْج��َم��َع��ْت ال��ش��ت��ي��ت ال��ع��زُم ��َد وتَ��َوحَّ
األح��ق��اب م��ف��اِخ��ِر ِب��ْك��ُر وُع��اله ال��نُّ��َه��ى ت��ب��اش��ي��ُر ب��ص��ائ��ُرُه ش��ع��ٌب
األل��ب��اب ونُ��زَه��ُة ال��ن��ف��وس راُح ح��دي��ثُ��ه��ا ال��ف��ن��ون ت��ي��ُه وك��ن��وزه
واألث��واب ال��ت��ي��ج��اِن ُدرِّيَّ��ة ع��رش��ه دن��ي��ا (تَ��وتِ��نْ��ُخ) ل��ه أَه��َدى
واإلع��ج��اب ب��ال��ح��ب ه وأرن��وا ع��رَش��ُه وَح��يُّ��وا ِت��ِه ب��ُس��دَّ ُط��وف��وا
األط��ن��اِب ث��اب��ُت ال��دع��اِئ��م ع��ال��ي وازده��ي أْش��َرق ال��ُم��ْل��ُك وب��ع��اب��دي��ن
يُ��ح��اب��ي س��وف (ال��ف��اروق) ِة ولِ��ُس��دَّ (م��ح��م��ٍد) ت��اج ِع��زَّ (ف��ؤاًدا) أَْس��َدى
َج��نَ��اب رح��ي��ُب ُم��ن��ب��ِس��ٌط ـ��ع��ب��ي��ن وال��ش��ـ وال��ب��ح��ري��ن ال��ن��ه��ري��ن ع��ل��ى ُم��ْل��ٌك
ال��وه��اب ل��ل��ق��ادر ت��وح��ي��َده��ا ��ُه أُمُّ ال��ط��ب��ي��ع��ُة ��ُده تُ��َوحِّ ُم��ْل��ٌك
األس��ب��اب م��ن ب��ه أخ��ذت ف��ي��م��ا أَث��ي��م��ٍة ِج��دَّ (ال��ت��ام��ي��ز) أم��ة ي��ا
(ال��َك��اب) ش��ط��وط إل��ى ب��ال��تُّ��رَّه��اِت ب��الِدنَ��ا ُش��ط��وط م��ن م��ج��َدك ت��ب��ن��ي��ن
ال��َج��ذَّاب ن��ي��ل��ن��ا َدِم ف��ي ونَ��ه��ي��ُم دي��اَرن��ا نُ��ِح��بُّ ق��وٌم ل��ك��ن��ن��ا
ك��ذَّاب خ��ائ��ٍن وص��اي��َة ت��أْبَ��ى ف��ح��ق��وُق��ن��ا ُرش��َدن��ا ب��ل��ْغ��ن��ا ول��ق��د
ش��راب ب��رِد ب��ع��د ق��اٍع وَس��راَب ِل��َم��اِض��ٍغ يَ��ل��ي��ُن ال ح��دي��ًدا ُع��ْدن��ا
إلِيَ��اب ُغ��ْرب��ٍة م��ن َف��تَ��أَه��ب��ي أه��راِم��نَ��ا َل��َدى اس��تَ��ْع��َص��ى وب��ق��اؤِك
ِب��َض��بَ��اِب ��َع��ْت َوتَ��َل��فَّ َح��ًص��ى ثَ��لُ��َج��ْت َك��أرِض��ُك��م يَ��ُط��ول ال ف��ي��ن��ا (ف��ال��بَ��ْرُد)

∗∗∗
ع��ت��اِب ب��ع��ِض ب��ع��د (س��ع��ًدا) وأَُخ��صُّ تَ��ِح��يَّ��ٍة خ��ي��َر أَُزفُّ ِل��ل��م��ج��ل��س��ي��ن
واألَْق��َط��اب ال��ع��ظ��م��اءِ م��ن َرُج��ًال َه��َف��ا إْن أُس��اِم��ُح ال أَنِّ��ي ف��ال��ح��قُّ
ِح��َس��اب ع��س��ي��ر إل��ى ال��ك��ب��ي��ر ُ خ��ط��أ إن��م��ا ال��ت��غ��اض��ي إل��ى ال��ص��غ��ي��ر خ��ط��أ
أَْح��بَ��اِب ِم��ْن يَ��ِج��ئْ��َن آالِم��ِه��نَّ ِم��ن أََخ��فُّ ال��ج��راِح أل��ُم ال��ِع��دا َوِم��َن
وال��ُك��تَّ��اب ال��ش��ع��راءِ م��ن أَنِّ��ي ش��ه��ادًة إل��ي��ه أوراق��ي أَْزَج��يْ��ُت
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واألَْوَش��اب ال��ُج��َه��َالءِ ب��ش��ه��ادِة ُم��َؤيَّ��ًدا إل��ي��ه أس��َع��ى وأرادن��ي
األذن��اب إل��ى ِب��ه��ا ال��رءوس تُ��ْل��ِق��ي س��اع��ٍة م��وق��َف ال��ن��ف��ُس ع��ل��يَّ ف��أَبَ��ْت
وح��راب ب��أَِس��نَّ��ٍة غ��اي��ت��ي ع��ن ت��ص��دُّن��ي ال��زم��اِن ويَ��ُد ِح��ي��َل��ِت��ي م��ا
ع��ذاب��ي َج��نْ��ُب ال��ف��ردوس وج��ه��نَّ��ُم ت��ع��وُق��ن��ي ال��ق��ي��وُد رج��ل��ي وف��ي أم��ِش��ي
ن��اب��ن��ي ال��َك��ت��ائ��َب َردَّ وإن َس��يْ��ِف��ي ُم��ح��طَّ��ٌم ال��ب��ي��اَن أَْرَض��ى وإن ق��ل��م��ي
َش��َراِب��ي وال��دم��وُع زاِدي وال��َه��مُّ ُم��َع��ان��دي وال��زم��اُن ح��ظِّ��ي وال��ي��أُس

∗∗∗
ِغ��يَ��اِب��ي وط��اَل َش��ِه��ُدوا ل��ك��نَّ��ه��م ُم��زاِح��ًم��ا غ��ال��ب��ي��َن ال ب��ه��ا راح��وا
وِك��ذَاب ِب��خ��دي��ع��ٍة ال��ُق��رى ب��ي��ن وأَْرَج��ُف��وا آث��م��ي��َن ت��ن��اَزَل ق��ال��وا
ُم��ص��اب��ي ف��ه��و أش��ك��وُه ال��ذي َح��ظِّ��ي إنَّ��م��ا ال��ن��ي��اب��ة ع��ل��ي أن��وُح ال أن��ا
ع��ق��اب��ي ج��ن��ي��ُت وم��ا اس��ت��َح��لَّ أَْع��َم��ى ف��إنَّ��ه ال��ق��ض��اءَ ال��ل��ه ب��ارَك ال
وخ��راب ف��ادح ب��ُغ��ْرم ف��َق��َض��ى ��ٍق ُم��َوفَّ غ��ي��َر ال��وق��َف ِب��م��ال��ي ح��ابَ��ى
أس��الب��ي ول��تُ��ْغ��ِن��ه��ْم َج��ْم��ِع��ِه ف��ي ِب��َوْع��ِظ��ِه��م ُه��دي��ُت م��اٌل ف��ل��يُ��ْه��ِن��ِه��ْم
ال��ِم��ح��راب َع��ل��ى ِث��ق��ٌل وح��ي��اتُ��ه ��ُه��ْم ويَ��ُؤمُّ ال��َوَرى يَ��ه��ِدي َواع��ٍظ ك��م
ال��ب��وَّاب ��ًة وِه��مَّ ال��خ��ف��ي��ِر ن��ف��ُس َخ��زِِّه َم��ط��اِرِف ف��ي وزي��ٍر م��ن ك��م

∗∗∗
ث��واب ب��خ��ي��ر غ��ًدا ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي ف��إنَّ��ن��ي ال��م��وس��ري��ن ف��ي أك��ْن ل��م إن
َم��آب وي��وَم ال��دن��ي��ا ف��ي زانَ��تْ��ُه ص��اب��ٍر َك��ُح��لَّ��ِة وال ال��ص��اب��ري��ن ف��ي

∗∗∗
ِك��تَ��اِب��ي وِب��ال��ي��م��ي��ِن ال��ن��ش��وَر أَل��ق��ى ش��اع��ٌر أَنِّ��َي األق��س��اِم م��ن ح��س��ب��ي
ِب��ع��اِب ول��ي��س ل��ه��ا ال��رس��وُل َش��ِه��َد ال��ت��ي وح��ك��م��تُ��ه ق��ي��م��تُ��ُه ل��ل��ش��ع��ِر
األَوَّاب ن��ب��يِّ��ه ام��ت��داِح ب��ع��د يَ��ِذي��ُم��ن��ا اإلل��َه َزَع��َم ال��ذي َج��ِه��َل
ِس��ب��اِب ِل��َم��ْح��ِض ال ِرض��اءً إالَّ ُم��ف��اِك��ًه��ا ال��ل��ط��ي��ُف ال��ل��ه يَ��ْه��ُج��نَ��ا ل��م
ب ال��طُّ��الَّ ع��ل��ى َش��َم��َخ��ْت ب��م��واه��ب ��ن��ا اْخ��تَ��صَّ ال��ث��ن��اءُ ل��ه ت��راُه م��ا أو
ح��ج��اب ِب��غ��ي��ِر َل��نَ��ا ال��ج��م��اُل وب��دا غ��ي��ِرنَ��ا ع��ن وِس��رُُّه ال��ج��م��اُل ُح��ِج��َب
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∗∗∗
وال��ُخ��طَّ��اب ��اِق ال��ُع��شَّ َص��ْف��وِة م��ن ل��ع��اش��ق تَ��ِرقُّ ال ل��ل��ق��واِف��ي م��ا
َع��ذَاِب��ي أل��ي��َم ي��ا وج��دي ط��وَل ي��ا َم��نْ��َع��ًة ف��تَ��نْ��أَى ف��أَْط��لُ��بُ��ه��ا ت��دن��و
ب��ي ل��م��ا ال��غ��راِم ف��ي ف��إن��ي َع��ْدًال أََرى م��ا ال��م��ح��بَّ��ِة َش��ْرِع ف��ي ك��ان إن

∗∗∗
ب��ص��اب َف��اْم��زج��ي��ه ج��ام��ي وَل��دي��ِك م��رارٍة ك��لُّ ف��ي��ِك تَ��ح��لُ��و م��ص��ُر ي��ا
وت��راب ح��ًص��ى م��ن ال��َم��م��ال��َك َخ��َل��َق ال��ذي ال��ل��ه ص��اَغ��ِك ق��د َع��ْس��َج��ٍد ِم��ن
ِب��ُرض��اب َع��لَّ��ِن��ي ال��ح��ب��ي��ب��ِة َك��َل��َم��ى َس��ْل��َس��ًال ن��ي��ِل��ِك ُرض��اَب رش��ْف��ُت ق��د ك��م
ِب��ِخ��ض��اب أَْوَم��أَْت ال��َم��ِل��ي��َح��ِة َك��يَ��ِد ُم��َودًِّع��ا ف��ي��ِك ال��ش��م��ِس ض��وءَ وَل��َم��ْح��ُت
ِرط��اِب ال��ح��س��اِن ال��غ��ي��ِد َك��أن��اِم��ل أَْرط��اب وم��ن ِع��ن��ٍب م��ن ف��ي��ِك ك��م
ش��ب��اِب��ي ِف��داُؤُه��نَّ ِب��ُع��ي��ونِ��ه��نَّ وال��َم��َه��ا ال��ج��آِذُر تَ��ْف��دي��ِك م��ص��ُر ي��ا

∗∗∗
َص��َواب��ي ال��رب��ي��ع ِش��يَ��ُم ِل��ذَك��ائ��ه��ا َخ��ِل��ي��ق��ٍة ذاُت ال��ن��ي��ل ظ��ب��اءِ م��ن ب��ي
ال��ج��ل��ب��اب غ��رب��يَّ��ُة ش��رق��يَّ��ٌة األن��س��اِب س��وريَّ��ُة م��ص��ري��ٌة
واآلداب ب��ال��ِع��ل��ِم يَّ��نَ��ْت وازَّ أت��َراِب��َه��ا ع��ل��ى آلِل��ئَ��َه��ا َخ��َل��َع��ْت
َك��ع��اب ك��لِّ ذن��وَب غ��ف��رُت ق��د ل��ك إنَّ��ن��ي َص��بَّ��ك ال��لُّ��وَّاِم م��ع لُ��وِم��ي
ِغ��ض��اِب ف��ي��ِك ع��ل��يَّ ُم��ْح��نَ��ِق��ي��َن ِم��ن وذُْق��تُ��ه ال��َع��ن��اءِ م��ن ل��ق��ي��ُت م��اذا
غ��راِب��ي يَ��ط��ي��َر أو ذاِت��ك ع��ش��ِق ع��ن أن��ت��ه��ي ال أيْ��َك��ِت��ي ح��م��ام��َة ي��ا ال
َم��تَ��اب��ي يُ��س��ي��ُغ ال ُط��ْه��ٌر ف��َه��َواك ع��ص��ي��تُ��ه ال��ن��ذي��ُر ب��َي أه��اب إن ب��ل
أت��راِب ك��واِع��ٍب ب��ي��ن ال��ُخ��ْل��ِد ف��ي ش��اديً��ا ب��اس��ِم��ِك ه��ت��ف��ُت َق��َض��يْ��ُت وإذا
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ع��ِب��ي��ْن ال��الَّ وع��ه��ُد ال��ه��زُل وم��َض��ى ال��ع��اِم��ِل��ي��ن ش��ع��اَر ال��ِج��دُّ أص��ب��ح
ال��يَ��ق��ي��ن وس��ل��ط��اِن ال��ح��قِّ ب��ُق��وى أغ��الَل��ن��ا ُع��نْ��َوًة وَح��َط��ْم��ن��ا
ال��َق��اس��ط��ي��ن ال��ب��الِد أع��داءِ رغ��َم آِه��ل��ٌة ب��ن��ا ُش��وَران��ا داُر
ِح��ي��ن ب��ع��د ِح��ي��نً��ا ال��ح��ك��َم ي��ش��تَ��ُه��ون أذن��اب��ه��م ِم��ن وُط��َف��يْ��ل��ي��ي��ن
ال��س��اخ��ري��ن وُه��ْزءَ ِه��ي ال��الَّ ُض��ْح��َك��َة َغ��َدْوا ح��ت��ى أح��الُم��ه��م ��َه��ْت ُس��فِّ
َق��ِم��ي��ن وِب��ال��س��ج��ِن ب��ال��ق��ي��ِد ه��و س��اِرٌق ي��ص��ط��ف��ي��ه��ا ي��وم ك��لُّ
ال��ح��اِل��ِب��ي��ن ه��مُّ ال��بَ��وَّ أَنَّ غ��ي��َر أَج��الِده ف��ي ُروَح ال َص��نَ��ٌم
ال��ع��ال��م��ي��ن رب ال��ل��ه ف��ي َح��ط��ُم��ك��م ت��ْوح��ي��ِدن��ا م��ن األص��ن��اُم أي��ه��ا

∗∗∗
ال��لَّ��ِع��ي��ن وال��داءِ ال��ذُّلِّ ح��ل��ي��َف ي��ا ِرع��دي��َدُه ي��ا ال��ج��ي��ِش ذل��ي��َل ي��ا
ل��ل��ف��اس��ق��ي��ن ُم��ْس��تَ��ْس��ِل��ًم��ا واش��يً��ا ُخ��نْ��تَ��نَ��ا َص��ِب��يٍّ��ا ك��ن��َت ع��ن��دم��ا
ال��ُم��خ��ل��ص��ي��ن ت��اِج ال��ن��ي��ِل زع��ي��ِم م��ن غ��ي��َظ��ه��م ت��ْش��ِف��ي ال��ي��وَم وان��بَ��َريْ��َت
األَْرذَِل��ي��ن ف��ي م��ن��ص��بً��ا ْ َوتَ��بَ��وَّأ خ��ال��ٍد وع��اٍر بُ��ْؤ َف��ِب��ِخ��ْزٍي
ال��ن��اِب��ِه��ي��ن ف��ي ب��اس��ِم��ِه يُ��نَ��وَّْه ل��م خ��ام��ل أم��اِن��ي ال��س��وءِ ُس��ْم��َع��ُة
ال��س��ام��ع��ي��ن نُ��ف��وَس يُ��ْج��ِش��ي ِب��اْس��ِم��ِه أَُف��ْه إْن نَ��تْ��نً��ا أَح��ذَُر وي��َل��ُه،
ال��َع��ِري��ن ل��ي��ِث َرأَْي ال��ِع��ي��ِر نَ��ْف��َرَة نَ��َف��ُروا ��ا ل��مَّ ال��ب��أُس ذاَك أي��ن
ال��ب��اس��ل��ي��ن األوف��ي��اءَ ي��ق��تُ��لُ��ون وأَتَ��ْوا ُج��بْ��نً��ا ال��س��وداَن أَْس��َل��ُم��وا



توفيق ديوان

∗∗∗
ال��ُم��رَس��ِل��ي��ن ك��ح��ي��اة ِب��ح��ي��اٍة ال��ِح��َم��ى ف��ادي َوَق��ى َس��يْ��نُ��وٍت ُج��ْرُح
ِل��ل��ف��اخ��ري��ن َم��ْف��َخ��ٌر ه��ذا ب��ع��َد م��ا س��ي��ن��وُت ي��ا اإلخ��الُص ه��ك��ذا
ال��م��س��ت��ع��م��ري��ْن أوج��َه ف��ْل��نُ��ق��بِّ��ح َح��دُّه��ا ه��ذا ال��تَّ��ْف��ري��ِق ِف��ْريَ��ُة
ِدي��ن ال��ن��ي��ِل ح��بُّ ك��ان وق��دي��ًم��ا دي��نَ��نَ��ا أض��َح��ى ال��ن��ي��ِل ح��بَّ إنَّ

∗∗∗
ال��ح��زي��ْن ِل��ل��ن��ي��ِل ي��خ��ِل��ُص َم��ْن ك��لَّ وي��ا وي��َص��ا ي��ا م��ك��رُم ي��ا إي��ِه
ال��ث��م��ي��ن وال��نُّ��ْص��ح ال��رأِي ح��ك��ي��ِم م��ن أح��الُم��ُك��م تُ��نْ��ِت��ُج��ُه ال��ذي م��ا
ال��ق��رون َح��ْل��ُي ب��ل ال��ده��ِر ت��اُج ف��ه��و ِب��ِه ال��دن��ي��ا ت��ْزَده��ي وذَك��اءٍ
َدِف��ي��ن ك��ن��ٍز أو األف��الَك ي��ن��َط��ُح ه��رٍم ف��ي آث��اُرُه ُخ��لِّ��َدْت

∗∗∗
ال��ط��اه��ري��ْن ف��ي أرواُح��ُه��م وَزَك��ْت ربَّ��ه��م الَق��ْوا ال��ح��قِّ ُش��َه��َداءُ
ب��األْك��َرِم��ي��ن ال��رِّض��ا داُر وَزَه��ْت َل��ُه��م ال��ُح��وُر يَّ��َن وازَّ ُق��رِّب��وا
أج��َم��ِع��ي��ن ف��ي��ه��ا نُ��ْق��تَ��ُل ل��و َودَّ ال��رَدى م��ص��َر ف��ي َل��ذَّ ق��ت��ي��ٍل ك��م
واألِن��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��دم��َع ف��اْس��تَ��َط��اَب آالُم��ه بَ��رََّح��ْت ج��ري��ٍح أو
ُم��ع��تَ��دي��ن ع��ل��ي��ن��ا اءَ أَِش��دَّ م��ن ��ن��ا ح��قَّ إالَّ نَ��ط��ل��ُب ال ن��ح��ن
غ��اص��ب��ي��ن ف��ْل��ن��ن��ت��زْع��ُه ِم��ن��ح��ًة ل��ن��ا يُ��ْع��َط��ى أن ال��ح��قُّ ه��ذا َج��لَّ
��ِن��ي��ن ال��سِّ اْس��تَ��ْوَف��ى م��ن ُح��رٍّا وْل��ي��ُم��ْت س��يِّ��ًدا ِم��نَّ��ا ع��اش م��ن وْل��يَ��ِع��ْش

∗∗∗
واألم��ي��ْن وال��ُم��َف��دَّى س��ع��ٍد ب��ع��َد ق��وِم��ِه ف��ي ال��ُم��ْص��َط��َف��ى أَيُّ��َه��ذَا
ال��خ��ائ��ن��ي��ن ي��س��وءُ إخ��الٌص م��ن��َك أع��ج��بَ��نَ��ا ف��اوْض��تَ��ُه��ْم ع��ن��دم��ا
ُم��ع��ي��ن ��رِّ ال��ضُّ ع��ل��ى ِل��ل��ُح��رِّ ه��و آالُؤُه بُ��ورَك��ْت وإب��اءٌ
ال��ن��اظ��ري��ن وتُ��ْع��ِش��ي ال��ن��ج��َم تَ��ْف��َرُع دول��ًة ب��ن��اه��ا ال��تُّ��رِك م��ص��ط��ف��ى
ِل��ْل��َوتِ��ي��ن وي��م��ِض��ي ال��ه��اَم يَ��ْف��ِل��ُق ُم��ْرَه��ٍف ُح��س��اٍم ك��لِّ ِب��ُظ��بَ��ا
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ارِع��ي��ن ال��دَّ ي��ُق��دُّ ال��ح��قُّ س��ي��ُف��ه��ا َس��ع��ِديَّ��ًة ل��ن��ا أن��َت وابْ��ِن��َه��ا
ال��ُم��ِب��ي��ن ال��ح��قِّ م��ن إال أَع��َزٍل َل��ُه ال��ظَّ��ْف��ُر ُك��ِت��َب ج��ي��ٍش ُربَّ

∗∗∗
ال��ج��ائ��ري��ْن وح��ك��ِم ال��ف��ْرِد دول��ِة ع��ل��ى ن��ح��ًس��ا ُك��ْن ن��ح��اُس ي��ا إي��ِه
ال��غ��اِدِري��ن أُك��فِّ ف��ي َم��ْرَه��ف��اٌت ف��وَق��ه تَ��تَ��َش��ظَّ��ى نُ��َح��اًس��ا أو
ال��ُم��ْه��تَ��ِدي��ن ال��ُم��رِش��ِدي��ن ِب��ث��واِب تَ��ُف��ْز وق��اِط��ْع��ُه��ْم تُ��َع��اِونْ��ُه��ْم ال
ال��خ��ال��دي��ن ص��رَح ال��ت��اري��ِخ ف��ي وابْ��ِن ِب��َه��ا يَ��ْرَض��ى ِل��َم��ْن ال��دن��ي��ا واتْ��ُرِك
اآلم��ري��ن ف��خ��ر ال��وف��د ِل��رئ��ي��ِس ط��اَع��ٌة إال م��ص��َر ف��ي ف��م��ا ُم��ْر
ال��م��س��ل��م��ي��ْن ق��ب��َل ال��ِق��ب��ِط ِدي��ُن ه��و ل��ن��ا ال��وف��ُد َس��نَّ��ُه َش��ْرٍع ك��لُّ
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وزارية أزمة انفراج

االن��ق��س��اْم ��ى تَ��َق��ضَّ إذْ ِل��ألَم��ام ت��م��ض��ي م��ص��ُر
ِع��ظ��ام م��ص��َر وب��نُ��و م��ل��وٌك ال��نِّ��ي��ِل وب��ن��و
ُه��م��ام ال��ق��وَس أََخ��ذَ أَِب��يٌّ ال��ق��وَس رَم��ى إْن
ال��ِك��رام تَ��َع��رَّْف��َت إْن (ع��دل��ي) ال��ب��أس ف��ي (ثَ��ْروٌت)
وُح��َس��ام س��ي��ٍف ب��ي��ن ِش��ع��ري ل��ي��ت َف��ْرٍق أيُّ

∗∗∗
ال��ِج��س��اْم ��ات وال��ُم��ِل��مَّ ال��ل��ي��اِل��ي ِألح��داث ُق��ْل
ِب��ال��َم��َرام ت��ُف��وِزي ـ��َر م��ص��ـ س��وى أرًض��ا ��ِم��ي يَ��مِّ
�ام وِوئَ� وات��ح��اٌد وف��اٌق ن��ح��ن إِنَّ��نَ��ا
س��الم ف��ي وذَِري��ن��ا ِس��وان��ا ش��ع��بً��ا ف��اِق��ِص��دي
ال��خ��ص��ام وط��لَّ��ْق��نَ��ا ـ��بِّ ال��ُح��ـ ع��ل��ى تَ��َع��اَق��ْدن��ا ق��د
�رام �ت� االْح� إال ِن ل��َألوط��ا نُ��ْض��ِم��ُر ال ن��ح��ن
تَ��ن��ام ال ِب��ع��ي��ٍن ـ��ِد ال��م��ج��ـ إل��ى ي��رن��و ك��لُّ��ن��ا
ُم��ْس��تَ��َه��ام وِب��م��ص��ٍر َص��بٌّ ب��ال��ن��ي��ِل ك��ل��ن��ا

∗∗∗
واع��ت��زاْم َم��ض��اءٌ ـ��ُد وال��م��ج��ـ (ث��روُت) ي��ا إي��ه
ال��ظ��الم ف��ي إالَّ ـ��َط��ُع ي��س��ـ ال ال��ب��دُر وأخ��وَك



وزارية أزمة انفراج

ال��غ��م��ام ف��ي إالَّ ـ��َم��ُع ي��ل��ـ ال ال��ب��رُق ونُ��ه��اَك
أَُوام ف��ب��ال��وادي ـ��ُث ال��َغ��يْ��ـ ثَ��َك ح��دَّ ال��ذي م��ا
ق��ام ال��َح��قِّ ل��ِإلَل��ِه ص��فٌّ ��ُة األُمَّ َخ��ْل��َف��َك
إم��ام ي��ا َوأَذِّْن ُق��ْم إم��اًم��ا وارت��ض��ي��ن��اَك
ال��زَُّؤام ال��م��وُت ل��ه غ��ي وال��ب��ا وال��س��وداُن م��ص��ُر
اح��ت��ش��ام ال��دي��ِن ف��ي ل��ي��س ح��ي��اءٌ ال��ح��قِّ ف��ي ل��ي��س

∗∗∗
ح��اْم ال��م��ج��ُد َع��َل��يْ��ِه ـ��َر م��ص��ـ ف��ي ال��ب��ي��َت رأي��َت ه��ل
ِزح��ام م��ن ع��ل��ي��ه ك��ْم (س��ع��ٍد) ب��ي��ُت أو ب��ي��تُ��ن��ا
ق��ي��ام ك��م ُق��ع��وٍد ك��ْم وف��وٍد م��ن ل��دي��ِه َك��ْم
واْع��ِت��ص��ام ِدي��ٌن ط��اِن ل��ألو اإلخ��الُص ه��َك��ذَا
ال��ح��م��ام أس��راِب ِم��ث��ل ط��ائ��راٍت ِرك��اٍب ك��ْم
ُه��م��ام ك��م َس��ِف��ي��ٍر ك��م أم��ي��ٍر ك��م وزي��ٍر ك��م
وال��ت��زام ِع��ْش��ٌق ِل ل��ألب��ط��ا ال��ت��ق��دي��ُر َه��َك��ذَا
ِذم��ام أو َع��ه��ٌد ـ��ب��ِة وال��ك��ع��ـ ال��ب��ي��ِت ه��ذا ب��ي��ن
ع��ام ك��لِّ ف��ي ِب��ه��ا أو ي��وٍم ك��لِّ ف��ي ب��ِه ُط��ْف

∗∗∗
َس��ق��ام ��ع��ِب وب��ال��شَّ إال َش��َك��ا م��ا زع��ي��ًم��ا ي��ا
ُه��ي��ام وِب��ال��وادي ري��ٌح ت��ب��ا ف��ب��ال��ن��ي��ِل ُق��ْم
ال��تَّ��م��ام بَ��دَر وي��ا ـ��ُد س��ع��ـ ي��ا ال��ن��س��ر ُع��ْم��َر واْح��َي

161



االستعامر أسرية

ال��ح��دي��ِد ثُ��ْق��ل أُط��ي��ُق ال إن��ن��ي َع��نِّ��ي ال��س��الس��َل ه��ذه َق��طِّ��ُع��وا
وري��دي ح��ب��ل ت��ق��ط��ع��وه ال آه ل��ط��ي��ٌف ونَ��ح��ري ن��اع��ٌم ِم��ْع��َص��م��ي

∗∗∗
ال��رص��اُص ال ق��ل��وبَ��ن��ا يُ��ْدم��ي ذاَك ال��خ��الُص ك��ي��ف ال��ِع��ل��م ف��ي ح��اَرب��ون��ا
ال��ت��وح��ي��ِد ف��ي ش��ارك��وَك إن��ه��م ال��ق��ص��اص ال��ق��ص��اُص ع��دَل��ك ربَّ��ن��ا

∗∗∗
ال��ك��ب��ري��اءَ م��ج��دك ث��وَب وارتَ��َدْوا ��ع��ف��اءَ ال��ضُّ ع��ب��اَدك أَذَلُّ��وا ق��د
ال��ه��ن��وِد َربُّ اإلن��ج��ل��ي��ِز ع��اه��ُل ش��اءَ م��ا ال أن��ت ربِّ ي��ا ِش��ئ��َت

∗∗∗
ال��ن��ص��ي��ُر ِن��ع��َم ف��ه��َو ال��ل��ه ح��س��ب��َي م��دي��ُر ي��ا م��ك��ت��ب��ي أغ��ل��ق��َت ف��ي��َم
ب��ع��ي��ِد غ��ي��ُر ال��ج��زاءِ ي��وَم إن ُج��وروا ب��األم��ِر ال��ق��ائ��م��ون أيُّ��ه��ا

∗∗∗
أح��راًرا رب��وِع��نَ��ا ف��ي أرى ال ال��ف��خ��ارا َخ��لُّ��وا م��ص��َر ألب��ن��اءِ ُق��ْل
َع��نُ��وِد ُم��ْس��تَ��ِب��دٍّ ك��ل أذى م��ن ال��َع��ذاَرى يُ��ج��ي��ُر م��ن ال��ُح��رُّ إن��م��ا



االستعمار أسرية

∗∗∗
ف��ؤادي أَذابُ��وا ُم��ْه��َج��ِت��ي أَْح��َرُق��وا ِم��َدادي َه��َراُق��وا دف��ت��ري َم��زَُّق��وا
وال��تَّ��ْس��ِه��ي��ِد ِل��ل��َه��مِّ أرص��دون��ي ب��الدي أه��ان��وا ِم��لَّ��ت��ي ح��اَربُ��وا

∗∗∗
ده��اُه م��ا ع��اط��ًرا ال��زه��ُر ذل��َك َل��َواُه م��ا ن��اع��ًم��ا ال��ُغ��ْص��ُن ذل��َك
ال��وع��ي��ِد ي��وم ن��ار م��ن أَْح��َم��ى َل��ِه��َي آِه ال��ح��م��اي��ِة أول م��ن آِه

∗∗∗
رع��ان��ا م��ن خ��ائ��بً��ا ع��اَد وال ُع��ْد اآلن��ا أن��ت أي��ن س��ع��ُد ي��ا س��ع��ُد
س��ع��ي��ِد ي��وٍم ان��ت��ظ��ار ف��ي إن��ن��ا ِع��دان��ا وي��ه��ِل��ْك س��ال��ًم��ا وْل��تَ��ِع��ْش

∗∗∗
تَ��تَ��َع��اَل��ى ج��نَّ��ٌة م��ص��ُر ي��ا م��ص��ُر ُم��ْخ��ت��اًال ج��اريً��ا ن��ي��ُل ي��ا ِن��ي��ُل
ال��م��ع��ب��وِد ل��ُح��ْس��ِن��ِك ِم��ْل��ٌك ن��ح��ن وَدالًال تَ��َم��نُّ��ًع��ا ب��ي��ن��ا ع��ذَّ

∗∗∗
ِع��ل��ِم ص��رَح ال��ِع��َدا َم َه��دَّ ُك��لَّ��م��ا َف��ْه��ٍم أه��ُل وأن��ت��ُم م��ص��ٍر أْه��َل
ال��ع��ب��ي��ِد ش��أَن ال��رِّق��اِب َح��نْ��َي إن وَع��ْزم ِب��بَ��أٍْس غ��ي��َره َش��يِّ��ُدوا
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بعضاحلوادث ذكرى

ال��ع��ان��ي ِل��ل��َع��َل��ِم س��ع��ُد وي��ح��ي��ا أم��وُت أوط��ان��ي م��ح��بَّ��ِة ف��ي س��ع��ٍد دي��ِن ع��ل��ى
ال��دان��ي ع��ل��ى وتَ��ْح��نُ��و ال��ق��اص��ي ع��ل��ى تُ��ِض��يءُ ِب��َم��َواه��ٍب َس��ْرَح��ه يَ��ْرَع��ى ولِ��ل��ن��ي��ل
وإي��م��اِن ج��ه��اٍد ثَ��ْديَ��ْي ويُ��رِض��ُع��ُه ح��ك��م��ًة ي��ْغ��ذُوُه ال��ط��ف��ِل ولِ��ل��ب��رل��م��اِن
ال��ج��ان��ي ي��ُد َدتْ��ه��ا َس��دَّ س��ه��اًم��ا تَ��ِق��ي��ه��ا ُج��نَّ��ٌة م��ص��َر ف��ي ال��وف��ُد ل��وال ك��ان وه��ل
وبُ��ه��ت��ان إل��ي��ه��ْم تُ��َع��َزى تُ��َه��ٍم وَع��ن ح��اس��ٍد ��ِة َم��ذَمَّ ع��ن تَ��َع��اَل��ْوا رج��اٌل
ولِ��ْل��َوان��ي ل��ل��ُم��ِج��دِّ ال��م��س��اع��ي وَس��نُّ��وا ون��ي��ل��ه��ا م��ص��َر ح��بِّ ف��ي َل��ُق��وا م��ا َل��ُق��وا
وق��رآِن ت��ْق��وى أه��ُل آَس��ُف��ون��ا وإْن ف��إنَّ��ُه��ْم ال��س��الُم األزه��ري��ي��ن ع��ل��ى
َرض��وان ِب��َج��نَّ��ِة ال��دن��ي��ا وال َل��َديْ��ِه��ْم ض��ائ��ٌع ال��ُع��رُف ال ال��ح��قِّ دي��ِن أه��ُل ه��ْم
ال��ب��ان��ي ِل��ي��ِد أح��ج��اَرُه َرَف��ع��وا وه��م أََه��ْدُم��ُه! ب��ال��ب��رل��م��اِن َظ��نَّ��ُه��ْم وم��ا
َع��ْدن��اِن ل��س��ي��ِد ج��ب��ري��ٌل ال��ل��ه ع��ن ب��َف��ْض��ِل��ه��ا وج��اء ��وَرى ال��شُّ َك��ِرُه��وا َولِ��ْم
وع��رف��اِن ف��ْض��ٍل أه��ُل وأن��ت��ُم ف��ك��ي��َف ي��ْم��ُق��تُ��ونَ��ه��ا ال ال��ن��اِس ُج��َه��الءَ أََرى
ب��ره��ان أل��َف إخ��الِص��ُك��ْم ع��ل��ى أَق��ْم��تُ��ْم بَ��ع��َدم��ا أزه��ري��وَن ي��ا أن��ْع��ِذلُ��ُك��م
��ان��ي وال��شَّ ال��ُم��َح��رِِّض َرْغ��ِم وأَزه��ِرك��م ل��خ��ي��رك��ْم ال��م��س��اع��ي ب��ذل م��ن بُ��دَّ وال
(ش��ي��ط��ان) ق��ض��ي��ِة م��ن َدل��ي��ًال أََرثَّ ِل��َق��ِض��يَّ��ٍة أَْض��َربُ��وا ش��ي��وٍخ وَرْغ��َم
ال��ج��اِن أخ��ب��َث ي��ا َوْس��َوْس��َت ب��م��ا ج��زاءً َج��َه��نَّ��ًم��ا واِق��ْع ال��ش��ي��ط��اُن ذل��َك وي��ا
ُروح��ان��ي ال��ن��وِر س��اِط��ِع م��ن َم��َل��ٍك إَِل��ى ن��خ��اُف��ه��ا َس��ب��ي��ٌل ل��ش��ي��ط��ان ف��ل��ي��س
��ان َس��جَّ َس��ْوِط ع��ل��ى أَْف��ِط��ْر إنَّ��م��ا وُص��ْم ُم��َق��يَّ��ًدا ْ ف��اْخ��َس��أ ��ْوِم ال��صَّ ش��ه��ُر ج��اءَ وق��د



الحوادث بعض ذكرى

∗∗∗
(ل��ق��م��اِن) َك��ف��اَل��ِة ف��ي َف��ِت��يٍّ��ا يَ��ع��وُد َل��َع��لَّ��ُه ال��ص��غ��ي��َر ال��ن��شءَ ذل��َك ذَُروا
زاِن ب��ن��ظ��رتِ��ه يَ��ْرم��ي��ه��ا (ف��س��ي��ن��اءُ) َف��َم��ثَّ��َل��ْت ع��ادْت (ج��غ��ب��وَب) ن��رى وُع��وُج��وا
ل��ُط��ل��ي��اِن َح��َص��اٌن ِق��ي��َدْت َق��ب��َل��َه��ا ك��م��ا َخ��ل��ي��ل��ًة تُ��راُد ِل��َص��ْه��ي��وٍن َرَزاٌن
س��وداِن ب��ع��َد ن��ف��ِس��َه��ا ع��ن يُ��راِوُدَه��ا ل��ُم��َس��اِوٍم ِس��ْل��َع��ٌة إالَّ م��ص��ُر وه��ل
(ِب��َق��ْح��ط��اِن)! ُم��ْس��تَ��ِخ��فٍّ (ِل��ُخ��وف��و) ُم��ِذلٍّ ف��اِج��ٍر ك��لُّ أَْع��َط��اِف��َه��ا ِم��ن ويَ��ْه��ِص��ُر
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تَ��ْح��ِف��ِل ال ب��اط��ٍل وِب��ُدنْ��ي��ا ُم��ْق��ِب��ِل ب��ح��قٍّ ال��ع��زَم ط��اِل��ِب
واْرَح��ِل��ي ض��ل��وع��ي ع��ن َف��ِط��ي��ري أو ال��ُع��ال ُرم��ِت إن ن��ف��ُس ي��ا واص��ب��ري
ال��ِم��ْف��َص��ِل وَح��زُّ ال��ص��دِر ذَبْ��َح��ُة إدم��اِن��ِه ف��ف��ي ال��ه��مَّ واص��ِرِف��ي
يَ��ْف��ُض��ل ل��م ع��اث��ٌر َج��دِّي أَن ف��اض��ٌل وِج��دِّي ص��اَر ال��ذي م��ا
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
ع��ل��ي أو ح��س��ي��ٌن م��ن��ه ك��لُّ��ن��ا ِب��أٍَب ِت��ي��ُه��وا ال��ع��ص��ِر ش��ع��راءَ

∗∗∗
ان��زل��ي تَ��ه��تَ��زُّ ال��ن��ي��ل ِل��س��م��اءِ ف��ردوِس��ه��ا م��ن ال��َوح��ِي َع��ذاَرى ي��ا
َم��ثِّ��ل��ي ف��ي��ِه اإلع��ج��اِز ع��اَل��َم ش��ائ��ٍق م��ه��رج��اٍن ف��ي وارُق��ص��ي
واْه��ِدل��ي َرْوض��تَ��يْ��ه ف��ي َغ��رِّدي واْص��ِف��ري س��اح��تَ��يْ��ه ف��ي َط��رِّب��ي
س��ل��ي م��ج��ال��ي��ه ف��ي ُع��ك��اٍظ ع��ن زاه��ًرا ُع��رًس��ا ل��ل��ش��رق واش��ه��دي
ال��ُح��ِل��ي أَب��َه��ى ف��ي ال��ش��ع��ِر ِألم��ي��ِر ن��اه��ًدا ف��ي��ه ال��ع��ل��ي��اءُ ��ِت ُزفَّ
َم��ْع��ِزِل ف��ي ال��ردى ري��ب ع��ن ُه��نَّ ب��اه��ٍر ف��ض��ٍل آي��اُت ل��ُه َم��ن
ال��م��ن��ه��ل ع��ذَب ي��خ��ت��اُل ف��انْ��ثَ��نَ��ى (ش��ي��خ��ن��ا) َح��ْل��يً��ا ِل��ل��ن��ي��ِل ص��اغ��ه��ا
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ال��ج��ن��دل غ��ي��ُر رَّ ال��دُّ أَنَّ بَ��يْ��َد ل��ُه ت��ي��ج��اٌن واأله��رام ف��ه��ي

∗∗∗
ِل األوَّ ِب��ن��وِر ال��ث��ان��ي واه��تَ��َدى زه��ا ال��ش��رُق ف��ي��ه��م��ا أح��م��داِن
َولِ��ي واَف��انَ��ا ب��ال��نَّ��ْظ��ِم بَ��ع��َدُه ُم��ْع��ِج��ًزا َواَف��ى ب��ال��ن��ث��ِر ُم��ْرَس��ٌل
َع��ل م��ن ُم��ْح��َك��َم��اٍت ِب��ال��َم��ث��ان��ي أَت��ى ذو ع��ل��ي��ه َص��لُّ��وا أح��َم��ُد
َس��ْل��َس��ل رح��ي��ٍق م��ن ِب��األغ��ان��ي َس��لِّ��ُم��وا ع��ل��ي��ِه ش��وق��ي َوأَت��ى
ال��ج��ْدوِل ص��اف��ي ل��ل��زَّْه��ِر وَش��ك��ا ب��ه��ا ال��روض ف��ي األط��ي��اُر َغ��نَّ��ِت

∗∗∗
ال��ب��ل��ب��ِل ص��وت ُم��ط��رَب ف��اْس��َم��ُع��وا أه��َل��ه��ا تُ��ن��اغ��ي م��ص��ُر أَنْ��َش��أَْت
َج��ذَل��ي ل��ي َض��اِع��ُف��وا ِب��ح��ي��ات��ي إنَّ��م��ا ش��وق��ي ت��ك��ري��ُم َج��ذٌَل
األََس��ِل ب��ُس��ْم��ِر ال��ن��ي��َل يَ��ْم��نَ��ُع ِم��نْ��ُك��ُم ع��ب��َق��ِريٍّ��ا ل��ي أَْك��ِرُم��وا
ب��ط��ِل س��ي��ٍف ربِّ ع��ن ُم��ْغ��ِن��يً��ا ب��ط��ًال يَ��راٍع َربَّ أَرى ال

∗∗∗
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
ن��ق��ف��ِل ��ا وَل��مَّ ال��دن��ي��ا ن��ف��ت��ُح ب��ه��ا ُك��نَّ��ا ال��ت��ي ال��ت��ج��اراِت ف��ي
ت��ذْبُ��ِل ل��م ط��اق��ٌة (َع��نْ��ٍخ) ُخ��ْل��ُد ب��ه��ا ك��ان��ت ال��ت��ي ال��زراع��اِت ف��ي
ال��ُم��ْس��تَ��بْ��ِس��ِل ال��دارِع ِق��راِع ف��ي ال��طُّ��َل��ى ض��رِب ف��ي ال��ط��ع��ن ف��ي ال��وََغ��ى ف��ي
ال��ُم��ْس��تَ��ْرِس��ِل أي��دنَ��ا ف��ي َص��يْ��ُدن��ا ��َه��ا وال��سُّ ح��ي��ن ب��ع��د َط��اِل��ِع��ي��نَ��ا
َم��ْع��ِق��ِل ألس��م��ى لُ��ذْنَ��ا ع��اص��ًف��ا ِب��ِه ُص��ْل��ن��ا إذا ج��ي��ٌش ول��ن��ا
َج��ْح��َف��ِل ف��ي َف��يْ��َل��ًق��ا تَ��تَ��َراَم��ى ُق��ًوى ف��ي م��ن��ه ال��بَ��رُّ ي��ت��الَش��ى
ِل ال��ُج��وَّ ال��م��نَ��ايَ��ا أَس��راِب ب��ي��َن ِب��ِه وال��ج��وُّ ال��ب��ح��ُر ي��ت��واَرى
ال��ُم��ْش��ِب��ِل ال��ع��ري��ِن ل��ي��ِث بَ��ِن��ي ي��ا ال��ذَُّرى ُش��مِّ ف��ي َق��ْح��َط��اَن م��ن ن��ح��ن
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ي��ْص��َط��ل��ي ف��ي��ه��ا ش��اء م��ن َج��ْم��َرٌة ال��ثَّ��َرى أط��ب��اِق ت��ح��ت َع��ْم��ٍرو بَ��أُْس
ال��ُم��نْ��ِص��ِل ِب��َح��دِّ ال��دن��ي��ا َدوَُّخ��وا األُل��ى ال��ف��راع��ي��ن أب��نَ��اء ن��ح��ن
َم��ْج��َه��ِل ف��ي َس��َرْوا م��ن��ا ِل��ُألَل��ى ُص��ًوى ال��ب��ع��د ع��ل��ى (رم��س��ي��َس) ت��اُج
ال��َق��ْس��َط��ِل ِظ��لُّ ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��اس��م��ع��وا ق��ال��ت (إب��راه��ي��َم) َك��فُّ
تَ��بْ��َخ��ِل ل��م ال��ُع��ال ف��ي ِب��ن��ف��وٍس ِش��بْ��َل��ُه (ف��ؤاٍد) ت��اَج َف��اْف��تَ��ُدوا

∗∗∗
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
ي��أف��ل ل��م آف��اق��ن��ا ف��ي الح ذن��ٍب) ذا (ك��وك��بً��ا رأي��ن��ا م��ا
ي��ْف��َش��ل ول��م��ا ض��ع��ف م��ن ل��ي��س آب��ائ��ه م��ن (س��ع��ُد) ش��ع��ب��ا إن

∗∗∗
اس��تَ��ْرج��ل��ي ال��رج��اِل أمَّ ي��ا ق��ل��ُت ف��ب��ك��ْت ح��دي��ث��ي م��ص��ُر س��م��ع��ْت
ي��ْخ��َم��ل ��ا ول��مَّ ي��أٍس َم��ن ل��ي��س (م��ص��ط��ف��ى) ب��ن��ي��ه م��ن ش��ع��بً��ا إن
اْألَْم��ثَ��ل ال��رج��ال ع��ه��َد تَ��ذْك��ري ك��ام��ًال ص��ب��اح ك��لَّ واذك��ري
َع��وِّلِ��ي ن��ص��ي��ًرا ال��ل��ه وع��ل��ى ��ًة ص��حَّ ِل��س��ع��ٍد ال��ل��ه واس��أل��ي
ُم��ْخ��ِوِل ُم��ِع��مٍّ م��ص��َر ب��ن��ي م��ن م��خ��ِل��ٍص ك��ري��ٍم ك��لَّ واذُْك��ِري
��ِل َس��جِّ ِم��ص��ٍر ت��اري��خ ي��ا ق��ل��ُت ك��لَّ��م��ا ورش��دي ع��دل��ي واذُك��ري
ِل ُح��وَّ َخ��ْط��ٌب اربَ��دَّ م��ا ُق��لَّ��ٍب ع��ل��ي م��ن��ا خ��ب��رٍة ف��ي واس��ق��ط��ي

∗∗∗
تُ��ْك��َح��ِل ل��م (ن��يَّ��اِت��ِه��م) ِب��ِس��َوى ُم��ْق��َل��ًة وأدارت ف��اس��ت��راب��ْت
ُم��ْط��ِف��ِل م��ه��اٍة َع��يْ��نَ��ْي م��ن ِل��ي (ِه��نْ��ِديَّ��ٌة) أُْش��ِرَع��ْت ف��ك��أَنِّ��ي

∗∗∗
َق��بِّ��ل��ي ع��ان��ق��ي��ن��ي س��اِم��ح��ي��ن��ي ِف��ًدى م��ص��ُر ي��ا ل��ك ُروح��ي ق��ل��ت
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ال��ُع��ذَِّل وغ��ي��ِظ ال��ح��بِّ ِن��ع��م��ِة ع��ل��ي ف��ت��الَق��يْ��ن��ا وان��تَ��َش��يْ��ن��ا
تَ��ْج��ُم��ِل ل��م آداب��ن��ا ِب��س��َوى ط��اق��ًة ع��ف��اٍف م��ن واْج��تَ��نَ��يْ��ن��ا
وال��َول��ي م��ن��ه ال��َوْس��ِم��يُّ َج��اَده��ا أع��ط��اِف��ه��ا ع��ل��ى دم��ع��ي َوَج��َرى

∗∗∗
ل��ي ال��ِم��ْح��نَ��ِة ف��ي َف��اْرِث وح��م��ي��م أٍخ ��ِن��ي َع��قَّ ق��د ق��ل��م��ي،
زل��ِزِل رك��ِن ك��لَّ م��ن��ه��ا ه��زَّ أح��الم��ه��ا م��ن األوق��اَف أَي��ِق��ِظ
م��س��تَ��أِص��ِل ج��اِرٍف ب��وب��اءٍ يُ��بْ��تَ��ل��ى أرًض��ا اس��ت��أج��ر م��ن ه��ل
ال��تَ��يْ��تَ��ِل ق��رون م��ث��َل أَْع��وًج��ا ت��ش��ري��ع��ن��ا م��ن م��ص��ر ي��ا ق��وِّم��ي
يَ��نْ��َج��ِل��ي ال واِق��ٌع ِع��ذاٌب ال ِغ��ن��ى أو َك��ف��اٌف َج��دَّ َم��ن أَج��ُر
م��أك��ل أو َم��ل��بَ��ٍس ف��ي ��ة َح��قَّ تُ��ن��ك��روا ال ف��الَح��ك��م أَنْ��ِص��ُف��وا
يَ��ْع��ِدِل ل��م ن��ف��ع��ك��م ع��ن ع��ام��ٌل ي��س��ت��أِه��َل��ُه ال��ع��دِل ك��لَّ إنَّ
أَْم��ِح��ل��ي ُخ��ْض��ًرا ال��ن��ي��ِل س��ه��وَل ي��ا تَ��ْص��ُدق��وا ح��ي��ٍن ب��ع��َد َف��ُق��ول��وا أو
واح��ِج��ل��ي َغ��رابً��ا ف��ي��ه��ا وان��َع��ب��ي أوق��اَف��ه��م ي��ا أن��ِت واح��ُرثِ��ي��َه��ا

∗∗∗
تَ��ْح��ِم��ِل��ي ل��م إْن ش��ئ��ِت م��ا واص��نَ��ع��ي األَذَى م��ح��ت��وَم ن��ف��ُس ي��ا واح��ِم��ِل��ي
ُم��ْع��ي��ِل أدي��ٍب م��ن ل��ل��تَّ��َك��ايَ��ا َع��ْس��َج��ًدا ع��اٍم ك��لَّ أَل��ٍف ِن��ْص��ُف
ال��ح��نْ��َظ��ِل ن��ق��ي��ع م��ن دم��وٍع م��ن ُم��ْس��تَ��ْف��ل��ٍح ش��اع��ٍر َش��ِق��يٍّ ِم��ْن
ُم��ْس��تَ��ْع��َج��ل ك��ام��ٍل خ��راٍب م��ن َع��رٍق م��ن دٍم م��ن ب��ريءٍ م��ن
ُم��ْس��تَ��ْق��ِت��ل أوط��اِن��ِه َه��َوى ف��ي ُم��ْض��َط��َه��ٍد ض��اب��ٍط ش��ه��ي��ٍد م��ن
ال��ِم��نْ��َج��ِل ِب��َح��دِّ ال��ي��أَس َح��ارَب نَ��بَ��ا ��ي��ِه ب��ك��فَّ ال��س��ي��ف ِح��ي��نَ��م��ا
واْك��تَ��ِل وَق��م��ًح��ا ِت��بْ��نً��ا َف��اْح��تَ��ِص��د َوَوَف��ا ِب��َح��بٍّ ال��ص��ي��ُف آذََن
ت��أك��ل ل��م ِح��ْق��بَ��ٍة م��ن إنَّ��ه��ا ج��وَع��ه��ا أَْش��ب��ْع األوق��اَف ِن َم��وَّ
ل��ل��ِم��غ��زِل أرج��وح��ًة أَص��ب��ح��ْت ُس��وُق��ه إذْ ل��ه��ا ال��ق��ط��َن واع��ِزِق
واص��ُق��ِل وَه��ْل��ِه��ْل ��ع��َر ال��شِّ وان��ِظ��ِم ال��ظُّ��بَ��ا نَ��ظ��ِم ع��ن ت��وف��ي��ُق ي��ا واْس��ُل
��ْم��أَِل ال��شَّ أن��ي��ِن م��ن وال��َم��ع��ان��ي ال��نَّ��َدى َدم��ِع م��ن األل��ف��اَظ واْص��َط��ِف
ف��اْج��َع��ِل م��ص��ي��ري ش��ئْ��َت ف��َك��م��ا ُم��ْح��تَ��ِس��ٌب ص��اب��ٌر إنِّ��ي َربِّ
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∗∗∗
َخ��ْرَدِل م��ن ح��بَّ��ُة ح��ظِّ��ي ِل��َم ال��ِغ��نَ��ى أَْه��راءُ أوط��اُن ي��ا أن��ِت
أْوِص��ِل واْه��ُج��ْر أَذُْك��ْرَك َف��انْ��َس��ِن��ي ص��ادٌق ُم��ح��بٌّ ن��ي��ُل ي��ا أن��ا
ال��َخ��ِل��ي ق��ل��ب إل��ى ال��وج��َد ي��ب��ع��ُث ح��س��نُ��ه��ا ف��ت��اٌة م��ص��ُر ي��ا أن��ِت
تَ��ْخ��َج��ل��ي ال ع��ب��رتِ��ي م��ن لُ��ْؤل��ٍؤ ع��ل��ى ال��ورَد ِك َخ��دِّ م��ن َف��انْ��ثُ��ري
ي��ب��ت��ل��ي َك��ْرٍب ك��ل ف��ي ث��روت إنَّ��ه��ا (ال��آلل��ي) ف��ي ب��ارك َربِّ

∗∗∗
ب��ال��ُم��ب��ِط��ِل وال ب��ال��ب��اغ��ي ل��س��ُت أن��ا م��ص��ُر ي��ا ال��ت��ح��ك��ي��َم أط��ل��ُب
ي��ْق��بَ��ِل ن��ج��ي��ٌب ع��ْدًال يُ��ِرْد إن َح��ك��ًم��ا س��ع��ًدا أخ��ت��اُر إن��ن��ي
يَ��ْس��تَ��ثْ��ِق��ِل وإن س��ع��ٌد أب��ى إْن ُح��ْك��َم��ه��ا أْرَض��ى ال��ت��وف��ي��ِق ل��ج��ن��ُة
ف��اْف��ِص��ِل أو واس��ت��ِق��ْل ت��ت��َل��كَّ��أ ف��ال ال��ح��ك��م ل��ك ال��ش��ع��ُب أي��ه��ا

∗∗∗
ي��ْع��ِدِل ال ِل��َم��ْن ُع��ذَْر ال ي��وَم َربُّ��ه��ْم ع��ن��ي ال��ن��واَب ي��س��أَُل
أَْس��َف��ِل األَذَى م��ح��راُب ي��وَم ربُّ��ه��ا ع��ن��ي األوق��اَف ي��س��أل

∗∗∗
األَرُج��ل ت��ح��ت اإلره��اِق ��َة ِق��مَّ أرى أو ِم��نِّ��ي أن��ت م��ا ق��ل��م��ي،
َج��نْ��ِدِل ع��ن��ي اإلج��ح��اف ش��رِِّد آس��اِس��ه م��ن ال��ب��اط��َل ف��ان��ُق��ِض
ال��َخ��ج��ِل ص��ف��اِة ال��ظ��ل��ِم ص��خ��رِة َم��ْق��َل��ِع��ه��ا م��ن ال��ص��خ��رَة َق��ْل��ِق��ِل
ُزَح��ِل ِم��ن َغ��ْف��َل��ٍة ف��ي نَ��ْح��س��ه��ا ع��ل��ي ال��ل��ه يُ��نْ��ج��ُدَك ب��ه��ا ُق��ْم
ال��ثِّ��َق��ِل ِب��َج��ْرِم ��م��اَواِت ل��ل��سَّ وِط��ْر ال��َوح��ِي م��ن ج��ن��اَح��ي��ن ُخ��ذْ
ال��َج��بَ��ل ب��أُمِّ ال��ه��اِدي واْق��ِذِف ب��ه��ا ال��ُم��ح��ي��ط��اِت َج��وِّ ع��ل��ى ُط��ْف
تُ��ْؤَه��ل ل��م َخ��رَّبَ��ْت رب��وٍع ك��م َروَّع��ْت ن��ف��وٍس م��ن ك��م ُه��دَّه��ا
أرس��ِل ن��اٍر س��ي��َل وع��ل��ي��ه��ا ف��وق��ه��ا ُرج��وًم��ا ال��ج��وَّ أَْس��ق��ِط
ِم��ْع��َوِل ب��أَْل��َف��ْي آم��ال��ي ص��رَح َه��دَّم��ْت ع��ذَّبْ��ت��ن��ي أس��ق��م��تْ��ن��ي

170
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∗∗∗
واْح��ِم��ِل ُرْم��ًح��ا َف��اْه��تَ��زَّ س��اِق��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��رُب ق��ام��ْت ق��د ق��ل��م��ي
َوِل ال��دُّ ل��بَ��أِس ف��اع��َج��ْب ش��اع��ًرا أب��ن��ائ��ه��ا م��ن ت��س��ِل��ُب دول��ٌة
ال��رج��ل ل��ه��ذا ف��اغ��َض��ْب واح��ًدا رج��ًال م��ن��ي ت��ن��ه��ُب ��ٌة أمَّ
ال��بَ��َط��ِل وَض��يْ��ِم ال��ُح��رِّ ألَذَى م��ًع��ا وال��ك��ف��ُر اإلي��م��اُن ي��غ��ض��ُب

∗∗∗
ح��وِّل��ي ع��ن��ُه وج��َه��ك َح��وِّلِ��ي (َك��ْه��َرب��ا) ��ي ح��قِّ األرض ش��ع��وَب ي��ا
تُ��ْق��تَ��ِل��ي أو تُ��ْص��َع��ِق��ي وال��َم��ِس��ي��ه ن��اِرِه م��ن ت��ْس��َل��م��ي ِف��رِّي ع��ن��ُه

∗∗∗
ُك��ِل��ي ل��ح��م��ي َف��ِم��ن اْس��َط��ْع��ِت َف��إِن (ك��ول��ي��را) ل��ح��م��ى ال��ب��غ��ي ن��ي��وَب ي��ا
يُ��ْخ��ذَِل ل��م ��ِه َص��فِّ ف��ي َربُّ��ُه وال��ذي ق��ويٌّ ِب��ال��ح��قِّ أن��ا
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف��ي ِل��ل��رُّْش��ِد َواْه��ِده��ا ذَن��بَ��ه��ا واغ��ِف��ْر م��ص��َر س��اِم��ْح َربِّ
يُ��نْ��َزِل ل��م ص��ال��ًح��ا ه��واه��ا م��ن نُ��ُزًال تُ��راث��ي م��ن وأَِع��ْض��ِن��ي
ُم��ثْ��ِق��ِل ُغ��ْرٍم ك��لَّ واح��ت��م��ال��ي ُح��بِّ��ه��ا ف��ي ِش��ْق��َوت��ي َف��َق��ل��ي��ٌل
األَْك��َح��ِل وَف��ْص��ُد وَدَراِري��ه ن��اظ��ري ه��واه��ا ف��ي وق��ل��ي��ٌل
ِل األوَّ وح��ب��ي��ب��ي وش��ب��اب��ي ��بَ��ا وال��صِّ وراح��ي َريْ��ح��ان��ي ف��ه��َي
ال��م��ن��ت��ِق��ِل ال��زائ��ل ِظ��لِّ��ي وه��ي وأب��ي ��ي وأمِّ أب��ن��ائ��ي وه��َي
ن��ب��ذِل َل��ْم وم��ا بَ��ذَْل��ن��اه م��ا أَْوط��اِن��ن��ا ه��وى ف��ي وق��ل��ي��ٌل
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والوطن اهللا

ال��ك��ب��ي��ِر ل��ل��َع��ِل��يِّ ال��ح��م��َد أَْرَف��ُع ال��ط��ي��وِر وَش��ْدِو ��ب��ا ال��صَّ ن��ف��ح ب��ي��ن
ال��ت��ف��ك��ي��ر َم��ع��ارَج وَه��َدان��ي ل��س��ان��ي َح��لَّ��ى ب��ال��ب��ي��اِن ل��لَّ��ذي
وَع��ب��ي��ر وُس��نْ��ِدٍس ث��م��اٍر م��ن ن��ه��ًرا ف��أج��راُه رزق��ي وتَ��َولَّ��ى
ن��ض��ي��ر وزْه��ٍر ُخ��ْض��ٍر وِري��اٍض ك��ري��م ن��ه��ٍر وب��ي��ن ق��ص��ٍر وب��ي��َن
ونُ��ور ال��ح��ب��ي��ِب م��ن وض��ي��اءٍ وأْم��ٍن ال��ع��دوِّ ع��ن ِب��ع��اٍد ف��ي

∗∗∗
ال��خ��ب��ي��ِر ال��ج��الِل ِل��ذي أَْرتَ��ِض��ي��ه ب��ث��ن��اءٍ أْس��ِع��دي ط��ي��ُر ي��ا إي��ِه
َص��ِف��ي��ر ف��ي ��ِع ُم��َوقَّ غ��ن��اءٍ أو َح��ِن��ي��ن ف��ي ��ع ُم��َرجَّ بُ��ك��اءٍ م��ن
وَغ��ِدي��ر َج��نَّ��ٍة ألك��ن��اِف ال��ل��ِه ك��رم م��ن تَ��أِْوي��َن ِم��ث��ل��ي أن��ِت
ال��طَّ��ه��ور ال��رَّح��ي��ق م��ن وُم��داٌم ط��ع��اٌم ال��ُق��ُط��وِف ي��اِن��ع ِم��ْن َل��ِك
ال��س��ري��ر ع��ال��ي (َع��نْ��ِخ) وف��ردوُس ـ��ُل وال��ن��ي��ـ ف��رع��وَن ت��اُج ال��ت��اُج َوَل��ِك

∗∗∗
ال��ص��غ��ي��ر (ال��ع��زي��ز) ع��ل��ى ب��اِرْك ربِّ ف��ؤاًدا ال��م��ل��ي��َك ل��نَ��ا أَْص��ِل��ْح َربِّ
��ف��ي��ر ال��سَّ وب��ي��ن آم��اِل��ن��ا ب��ي��ن ��ْق َوَوفِّ س��ع��ٍد وآل س��ع��ًدا واْرَع
ال��وزي��ر) (ال��ص��غ��ي��ر ع��ل��ى واْح��َل��م ـ��ة وال��ح��ك��م��ـ وال��رُّش��ِد ِل��ل��خ��ي��ر ُك��الٍّ َواْه��ِد
ال��خ��ط��ي��ِر ال��وداِع م��وق��ِف وف��ي ءَ ن��ك��را األه��ل م��ن ج��ف��وٍة ف��ي ف��ه��َو
َع��ِذي��ر م��ن وم��اَل��ُه ج��ن��اه��ا ق��د ذن��وٍب ع��ن ألَح��م��ٍد ُع��ذٍْر ُربَّ



والوطن هللا

وال��ت��ش��ه��ي��ر ال��ه��ج��اءِ أن��ف رغ��َم ش��دي��ٌد ُرك��ٌن (ل��ل��تَّ��بَ��ات) إنَّ��ُه
ال��س��ع��ي��ر ع��ذاب ف��ي ُزجَّ ول��و ـ��ِم ال��ُح��َك��ـ ع��ن ال��ن��زول ي��ع��رف ال ف��ه��و
ث��ب��ي��ر م��ن ��ٌة وِق��مَّ أَنَ��اٍة ِم��ن وَص��َف��اٌة تَ��َرؤٍُّس م��ن ص��خ��رٌة

∗∗∗
ال��ض��م��ي��ر ن��ق��يِّ ُم��ْش��ِف��ٍق ص��ادٍق ن��ص��ي��ح ب��رأِي ُخ��ذُوا م��ص��ٍر أه��ل
ِب��ُس��وِر ق��ل��وٍب م��ن ف��أَح��ي��ط��وه ل��م��ص��ٍر ح��ص��ٌن ال��دس��ت��ور غ��ي��َر ل��ي��س
ال��ت��دب��ي��ر أَول��ي ف��ض��ِل��ُك��م ذَِوي ِم��ن ِرج��اًال ِل��ل��ب��رل��م��اِن َوأَِع��دُّوا
ال��ب��ص��ي��ر ده��اءُ َردِّه��ا ف��ي ح��ار َولَّ��ْت ه��َي إذا نُ��ْه��َزٌة إنَّ��ه��ا
األُم��وِر ُوالَة ِص��ْدًق��ا ِل��تَ��ُك��ون��وا ِوف��اق ف��ي أم��ِرك��م م��ن وتَ��َولَّ��ْوا

∗∗∗
ك��ث��ي��ِر َع��ن��اءٍ وف��ي ج��ه��اٍد ف��ي وتُ��ب��ِدي تُ��ع��ي��ُد َك��ْم س��ع��ُد ي��ا إي��ِه
ل��ل��دس��ت��ور ال��ت��ع��ط��ي��ِل وط��وِل ـ��ِل ب��ال��َم��ْط��ـ ِح��زبَ��ك يُ��رِه��ق��ون إن��ه��م
ب��ال��ش��ع��ي��ر ِل��ن��اه��ٍق وأْدَل��ْوا ـ��ِل ب��ال��نَّ��بْ��ـ ص��ه��ي��َل��ك ق��اَط��ُع��وا ول��ق��د
وال��ت��دم��ي��ر ِب��ال��بَ��َواِر ك��ي��َده��م ع��ل��ي��ِه��م يَ��ُردَّ أن ال��ل��ه وع��س��ى
ال��ظُّ��ه��ور وَق��ْص��ُم ال��رََّدى ـ��تَ��ْض��ِع��ِف��ي��ه��ا ِل��ْل��ُم��ْس��ـ ال��ل��ه ِك��ن��ان��ُة م��ص��ًرا إن

∗∗∗
ونُ��ح��ور ال��ِع��َدا م��ن ِل��ق��ل��وٍب ِس��ه��ام��ي ْد َس��دِّ ال��ض��ع��ي��ِف ن��ص��ي��َر ي��ا
وُظ��ه��ور م��رات��ٍب ع��ن غ��نً��ى ف��ي وع��ف��اف ق��ن��اع��ٍة م��ن واْك��ُس��ِن��ي
ال��ش��رور ودْف��ِع األَذَى ِق��راع ف��ي وت��رس��ي ح��س��ام��ي وُك��ْن َق��ن��ات��ي ُك��ْن
ُم��ج��ي��ري ال��م��ن��ي��ِع َج��اِه��َك وِح��َم��ى َم��ن��اًال م��نِّ��ي ال��ُخ��ط��وُب ت��ن��اَل ل��ن
ال��ص��دوِر ب��ذات ِع��ْل��ًم��ا ُم��ح��ي��ًط��ا ي��ا ف��ؤادي م��ن خ��ال��ًص��ا ال��ح��م��ُد َف��َل��َك
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والنسيم مرصبنياملاء

أش��ع��اُر ِل��ل��ن��اِس ب��ه��ا ت��ب��وُح راح��ت أس��راُر ال��م��اءِ وب��ي��ن ال��ن��س��ي��ِم ب��ي��ن
تَ��يَّ��ار ِل��ل��ب��ح��ِر ِب��أح��الِم��ه ي��ْج��ِري تَ��ِع��بً��ا ن��ائ��ًم��ا ي��وًم��ا ال��ن��ي��ل ب��ي��ن��م��ا إذ
وأب��ك��اُر تُ��ْه��َدى ِق��َدًم��ا ل��ه ع��يْ��ٌن ع��رائ��ُس��ه��ا أف��راًح��ا ي��ذك��ُر ن��ش��واَن
وأذْك��ار تَ��س��اب��ي��ٌح ولِ��ل��ط��ي��وِر ف��أَيْ��َق��ظ��ه ص��ب��ًح��ا ب��ِه ال��ن��س��ي��ُم َم��رَّ
أب��ص��اُر ال��زه��ِر ع��ي��وَن إالَّ ول��ي��س ف��ات��ن��ٍة ث��غ��َر َص��بٍّ ُق��بْ��َل��ُة وال��وق��ُت
دي��ن��ار ال��م��س��ك��ي��ِن ي��ِد ف��ي ك��أنَّ��ه��ا ب��ازغ��ًة راع��ت��َك م��ا أع��ج��ُب وال��ش��م��ُس

∗∗∗
أوط��اُر ال��م��ج��د ف��ي ل��ه��ا ع��ي��ٌن ِب��ال��غ��م��ِض اْك��ت��ح��َل��ْت م��ا ن��ي��ُل ي��ا أَِف��ْق ال��ن��س��ي��م ق��ال
وت��ش��ت��ار م��ن��ه ت��ح��تَ��ِس��ي ال��نَّ��َدى ع��ل��ى ��تَ��ه��ا أَِش��عَّ أْل��ق��ْت ق��د ال��غ��زال��ُة ه��اَك
ع��اُر ط��ف��ل��ه��ا ع��ن ُم��رِض��ع��ٍة َف��نَ��وُم وال��ُده��ا أن��ت ُس��ه��وًال وارض��ْع ف��ُق��ْم

∗∗∗
ِم��ْض��م��اُر م��ص��َر م��ن ل��ه ال��ج��واِد ج��ْرَي وج��َرى أَح��الِم��ِه م��ن ال��ن��ي��ُل ف��أَْج��َف��َل
أوت��ار واألم��واُج تَ��ْع��ِزُف ف��ال��رِّي��ُح ��تَ��ُه لُ��جَّ ��ب��ِح ال��صُّ نَ��َف��ح��اُت ��َق��ْت وص��فَّ
أش��ج��ار ال��خ��ص��ِب ع��ي��ِن ِم��ْلءُ وح��وَل��ُه أَِع��نَّ��ِت��ه ف��ي ي��ج��ري وه��و ح��س��نَ��ه ي��ا
أن��ه��ار؟ ك��ال��ن��ي��ل أو ال��م��م��ال��ِك ب��ي��َن َش��بَ��ٌه ل��ه��ا م��ص��ٌر ه��ل ش��ع��رَي ل��يْ��َت ي��ا
وأق��ط��ار ال��دن��ي��ا تَ��ن��ِظ��ُم م��م��ال��ٌك م��ح��اِس��ِن��ه��ا م��ن ِب��ف��ذٍّ ي��ق��وم ال ب��ل
وأخ��ب��ار ِذك��ٌر أث��ن��اءَه��ا ِل��م��ص��َر ُم��ْح��َك��َم��ٍة ال��ل��ه ك��ت��اب ف��ي ُس��ورٍة ك��م



والنسيم املاء بني مرص

∗∗∗
َديَّ��ار ب��ال��داِر وم��ا ت��ش��وُق داًرا َش��َج��نً��ا أرى إنِّ��ي أرى م��ا أََرى ذَْرنِ��ي
ي��ن��ه��ار ال��م��ج��ِد ص��ْرِح رك��ُن وف��وَق��ه��ا ج��ام��دًة ال��ن��ي��ل رب��وع ف��ي ��ًة وأُمَّ
ط��اروا ق��د ال��ج��وِّ ف��ي ف��وِق��ن��ا ِم��ْن وال��ن��اُس َم��َه��ل ع��ل��ى َم��ش��ٌي ي��ن��ف��ُع��ن��ا ك��ي��ف أم

∗∗∗
أس��ف��اُر األم��ص��ار وُح��َل��ى َح��ْل��ِي��ه��ا ِم��ن ع��اط��ل��ٌة ال��ن��ي��ل رب��وُع م��ص��ٍر اب��َن وي��ا
ج��اروا أَْم ال��َق��ْص��ِد ف��ي َع��َدلُ��وا أَه��ل��ه ع��ن تُ��ع��رِّبُ��ُه أق��الًم��ا ال��ع��ل��ِم إل��ى ُم��دُّو
��اُر َخ��مَّ ل��ل��ع��ل��ي��اء ي��ه��ِدي��َك ف��ل��ي��س ب��س��اح��ِت��ه��ا ت��ن��ِزْل وال ال��خ��م��وَر دَْع
��اُر أمَّ ب��ال��س��وء ج��اه��ٌل ف��إن��ه ي��غ��اِزلُ��ه��ا ك��أٍس ذي ك��لَّ تُ��ِط��ْع وال
ِم��ه��ذار ال��ِح��ل��ِم س��ف��ي��ُه إل��ي��ه��ا ي��دع��و م��ف��خ��رٌة ال��ج��ه��ِل ف��ي ف��م��ا ال��ن��س��اءَ َربُّ��وا
ال��ج��ار؟ ج��اَره ي��ؤذي ال��ج��ه��ل ف��ي أل��ي��َس ِب��وال��دٍة ل��ي��س��ْت ج��ارًة ل��ن��ا َه��بْ��ه��ا
أس��وار األوط��ان ِح��َم��ى ح��ول َوُه��نَّ َم��ن��زل��ًة ال��ج��ه��ل َل��ه��نَّ ن��رض��ى وك��ي��ف
ِم��ْغ��وار؟ ال��ع��زِم م��اض��ي وه��و يُ��َرى ح��ت��ى ِص��َغ��ٍر م��ن ال��ح��زم روَح ال��ط��ف��َل يُ��ْل��ِب��ِس َم��ن

∗∗∗
أع��م��اُر ال��م��أث��وِر ق��ولِ��َه��ا ع��ل��ى م��َض��ى وال��دٍة ذك��َر ع��ل��ي��ه��م أَُق��صُّ َدْع��ن��ي
أَن��ص��ار ال��َه��يْ��ج��اءِ ف��ي ت��ح��ام��اه وق��د ي��س��أل��ه��ا ال��ل��ه) (ع��ب��د ج��اء إذْ (أس��م��اءُ)
ار غ��دَّ وال��ده��ُر ِل��ل��ِع��دا َس��لَّ��ُم��وا ق��د وح��اش��ي��ت��ي وأش��ب��ال��ي ج��ي��ش��ي ��اُه أُمَّ
إع��ذار؟ ال��ق��ت��ل ف��ي أم أس��لِّ��ُم ف��ه��ل م��ص��ال��ح��ًة ُس��ْؤل��ي َش��َرط��وا ل��ي وال��ق��وُم
أخ��ط��ار تُ��ثْ��ن��ي��َك ال ال��ح��قِّ ع��ن َف��ادَف��ْع تُ��ق��اِرُع��ه��م ح��قٍّ ع��ل��ى أل��س��َت ق��ال��ت
ت��خ��ت��ار ال��ق��ت��ل وأن��ت ق��ت��ٍل وب��ي��ن ل��ُه ب��ه��اءَ ال ع��ي��ش ب��ي��ن َخ��يَّ��روا ه��م
بَ��تَّ��ار يُ��م��ن��اَك َك��َف��ى ال��زب��ي��ِر ي��اب��َن رج��ًال وك��ْن ف��انْ��َزْع��ه��ا ْرُع؟ ال��دِّ ه��ذه م��ا
وإك��ب��ار إع��ظ��اٌم ال��ده��ِر ع��ل��ى َل��ه��ا ش��ج��اع��تُ��ُه ِم��ق��داٍم ِم��ي��تَ��َة ف��م��ات

∗∗∗
وأث��م��اُر أزه��اٌر ال��م��ج��ِد َج��نَّ��ِة ف��ي ل��ه ي��وَم ال��ش��رِق ب��ن��اُت ك��ان َك��ت��ل��َك
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توفيق ديوان

أن��واُر ال��غ��ي��ِد خ��دوِد م��ن ل��ه��ا ب��دا أْح��ِم��لُ��ه��ا ال��ش��رق ِأله��ل بُ��ش��َرى وال��ي��وَم
أق��م��اُر ال��ج��ه��ِل ُظ��لُ��م��اِت ف��ي الح م��ا وغ��ي��َره��م��ا ع��ن��ه��ا ُه��دى َس��ل أو َم��يَّ َس��ْل
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الدنيا كعبة

وِض��راُم داِف��ٌق ودم��ٌع وَش��وٌق س��الُم ال��وف��يِّ ذاَك م��ن م��ص��َر ع��ل��ى
وغ��رام ل��وع��ٌة َف��ُك��لِّ��ي َه��واُه ��ب��ا وال��صِّ ال��م��ه��ِد ف��ي أُْش��ِربْ��ُت وط��ٍن ع��ل��ى
وَم��س��اُم ن��اِض��ٌر َم��رًع��ى ولِ��ل��ُج��وِد َم��ن��اِه��ل ف��ي��ه ِل��ل��خ��ي��ر ب��ل��د ع��ل��ى
ِزح��ام ال��خ��اِف��َق��يْ��ِن أه��ِل ِل��ُزوَّاِر ُرك��ِن��ه��ا ح��ول ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ك��ْع��بَ��ِة ع��ل��ى
وِق��ي��ام ُركَّ��ٌع ح��ج��ي��ٌج َل��َدي��َك ��ٍة أمَّ ُك��لِّ م��ن ب��ات إن وط��ِن��ي َف��ي��ا
وُم��ق��اُم َزم��زٌم ح��ق��ٍل ك��ل وف��ي ُم��َق��دٌَّس ب��ي��ٌت م��ن��ك َم��ْرٍج ك��لِّ ف��ي

∗∗∗
َغ��م��ام ف��ي��ه َس��حَّ تُ��ْرٍب وأَْك��َرِم ك��لِّ��ه��ا ال��م��ن��ازل خ��ي��ِر م��ن��زٍل ع��ل��ى
ُغ��الم؟ وال��دالُل ع��ب��ٌد ال��ح��س��ن َل��ه��ا ع��رب��يَّ��ٌة غ��ادُة إالَّ م��ص��ُر وه��ل
ت��م��اُم وه��و ال��ب��در إل��ي��ه��ا وي��رن��و ��َح��ى وال��ضُّ األص��ائ��ِل ش��م��ُس تُ��غ��اِزلُ��ه��ا

∗∗∗
وِذم��اُم ص��ال��ٌح ع��ه��ٌد ف��ي��ِه ولِ��ي َغ��يْ��بَ��ٍة ب��ع��د ُزرتُ��ه ق��د وط��ٍن ع��ل��ى
ك��رام ص��ال��ح��ون وأه��ٌل يَ��ُف��وَن وَم��ْع��َش��ٌر وَص��ح��ٌب ِج��ي��راٌن ف��ي��ه ولِ��ي
ح��م��اُم ون��اَح ق��ْم��ِريٌّ وَغ��رََّد ب��ارٌق الح ُك��لَّ��م��ا إل��ي��ِه��ْم أِح��نُّ

∗∗∗
وط��ع��اُم ب��ارٌد وم��اءٌ ن��س��ي��ٌم ألنَّ��ُه ِن��ْم��َت ال��م��ص��ريُّ أيُّ��ه��ا َف��ي��ا



توفيق ديوان

ِح��م��ام تَ��ش��ُع��رون ل��و وذل��ُك��ُم ��ظ��وا تَ��تَ��يَ��قَّ ول��م ِن��ْم��تُ��ْم ول��ك��نَّ��ُك��ْم
وس��ه��ام ص��ائ��ٌب نَ��بْ��ٌل َف��ِل��ل��دَّْه��ِر وتَ��َدرَّع��وا واْح��ذَروا وُه��بُّ��وا ف��ن��ام��وا
وح��س��ام َألَْم��ٌة إال اْألَْم��ُن أو يَ��ْق��َظ��ٌة ث��مَّ نَ��ْوَم��ٌة إالَّ ال��ع��ي��ُش ه��ل

∗∗∗
ويُ��ق��ام ُرك��نُ��ن��ا َع��ل��يْ��ه��ا يُ��َم��ال ِرق��اِب��ن��ا ف��ي بَ��يْ��َع��ٌة ِم��نَّ��ا ولِ��ل��دِّي��ِن
إم��اُم ال��ك��ت��اَب إال ل��ن��ا ول��ي��س ُظ��ه��وِرن��ا خ��ل��ف ال��ل��ه ك��ت��اَب ت��رك��ن��ا
ونُ��ض��اُم تَ��ْف��ري��ِط��ن��ا ع��ل��ى َل��نُ��ْج��َزى وإنَّ��ن��ا ال��ب��الءُ ه��ذا ِب��ن��ا َف��َح��لَّ

∗∗∗
وص��ي��اُم ُرك��نَ��ه��ا ه��َدم��ت��ْم ص��الٌة دواءَك��م إنَّ اإلص��الح ن��اِش��دي وي��ا
ك��الُم ال��َف��َع��ال ج��رَّ إذا وِف��ع��ٌل ب��ب��اط��ٍل يُ��ش��اب ال ص��ْدٍق وإي��م��اُن
َق��تَ��ام ال��ح��ادث��اِت أََظ��لَّ م��ا إذا ح��ادٍث ك��لِّ ع��ن ��كَّ ال��شَّ يُ��َج��لِّ��ي وِع��ْل��ٌم
ن��ظ��ام ال��ص��ال��ح��اِت ِع��ق��ِد ِل��َم��نْ��ث��وِر إن��ه��ا ل��ل��م��ع��ارف ال��ف��ي��اف��ي ف��ج��وب��وا
أق��ام��وا يُ��ق��اَل أن ف��خ��ٌر ه��و وال ��ل��وا تَ��َرحَّ يُ��ق��اَل أن ع��اٌر ُه��َو َف��م��ا

∗∗∗
ُم��داُم ال��َم��ذاِق م��ع��س��وُل َف��ِري��ُق��َك وأه��َل��ه��ا ال��ب��الَد أَْس��َك��ْرَت ن��ي��ُل وي��ا
س��ق��ام ال��ُم��ْدم��ن��ي��َن ُس��ْك��ِر وآخ��ُر ن��ش��وٍة ب��ع��د ن��ش��وٍة م��ن وأس��َق��ْم��تَ��ُه��ْم
وَط��َغ��ام ُس��وق��ٌة األع��اِدي ف��ق��ال َع��ْربَ��دوا م��ص��ر ف��ي ال��ن��اس أن ت��ر أل��م
وأَُوام ُغ��لَّ��ٌة وبُ��لَّ��ْت َل��َرقَّ م��اءَُه ن��م��ِزُج ِب��ال��دَّم��ِع أَنَّ��ن��ا ف��ل��و
َف��َح��راُم خ��ال��ٌص ��ا وأَمَّ َل��َح��لَّ م��اءَُه ن��م��زُج ِب��ال��دَّم��ِع أن��ن��ا ول��و
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احلادثات ظالم

ج��اله��ا ال��س��الُم إذا ال��ه��م��وَم ت��ج��ل��و ب��رواي��ٍة ُم��َح��دِّث��ي ال��رب��ي��َع ل��ي��ت
وِش��ف��اه��ا َزَه��ْت وَوْج��ن��اٍت ُم��َق��ًال أَك��م��اُم��ه وتَ��َف��تَّ��ح��ْت َزك��ا ف��ل��ق��د
َش��َج��اه��ا ال��ق��ل��وَب غ��نَّ��ى إذا َغ��ِرٌد خ��م��ي��ل��ٍة ك��لِّ وف��وق ال��غ��ص��وِن وع��ل��ى

∗∗∗
ي��غ��ش��اه��ا ظ��الُم��ه��ا وال��ح��ادث��اُت ع��ج��ائ��ٍب أُمُّ واألي��اُم م��ص��ُر ي��ا
َدح��اه��ا ي��وَم ال��ُح��ْس��ِن ت��اَج أْع��ط��اِك إنَّ��ه ي��س��وءِك م��ا ربُّ��ِك ��اِك وقَّ
��اه��ا َوشَّ ِع��ْط��ِريَّ��ٍة وج��واه��ر ب��َك��واك��ب ُس��نْ��ُدٍس ُح��لَّ��َة وَك��س��اِك
َه��َرم��اه��ا وَج��الل��ٍة رْوع��ٍة م��ن يَ��ح��ب��وُه��م��ا وم��ا وال��وادي وال��ن��ي��ُل
َص��بَ��اه��ا ول��ط��َف َش��ْم��أَِل��ه��ا ِل��ي��َن ي��ا ص��ف��اِئ��ِه م��ث��ل األرض ف��ي ه��ل وال��ج��وُّ



خريعتاد

األوالِد ��ِة وض��جَّ ال��ش��ي��وِخ َص��َخ��ِب وال وَل��يْ��ْس��ُق��ْط) (َف��ْل��يَ��ْح��َي ف��ي خ��ي��َر ال
َع��ت��اد خ��ي��َر ال��َع��ْض��َب ال��ُح��س��اَم أج��ُد أَنَّ��ن��ي إال ال��ح��قُّ ال��س��الُح ن��ع��َم
واإلْرع��اد اإلب��راِق ُم��تَ��ت��اب��َع ِغ��م��اَره��ا ي��خ��وُض ج��ي��ٍش ع��ل��ى َل��ْه��ف��ي
ع��ن��اد وأه��ل ل��ن��ا ُم��ْس��تَ��ْف��ِح��ل��ون ِج��ب��اِه��ِه��ْم ذل��ي��ٍل ع��ل��ى ف��ال��ق��اس��ِط��ون
وف��س��اد خ��دي��ع��ٍة ُك��لَّ إب��ل��ي��َس َش��رُُّه��ْم وع��لَّ��َم ِب��ه��ْم ال��ب��الءُ َع��مَّ
األج��س��اِد ن��واع��ُم ال��خ��دوِد ُح��ْم��ُر أرواُح��ه��م َخ��ب��ي��ثَ��ٌة ال��ع��ي��وِن ُزْرُق



الصبا مراح

ع��ذاب��ي يَ��َل��ذُّ وك��ْم — ه��واه��ا ف��ي تَ��ْح��لُ��و دم��وع��ي وك��ْم — ب��الدي ي��ا
وال��ِح��راب ن��اظ��ري ال��ب��ي��ت وع��ل��ى ص��دري ال��َم��داِف��ِع ع��ل��ى وْق��ٌف ف��ي��ِك
ال��ت��ص��اب��ي وَم��ْغ��َدى ��ب��ا ال��صِّ وَم��َراَح وغ��رام��ي وَل��ذَّت��ي ن��ع��ي��م��ي ي��ا
ال��ح��س��اب ي��وم أْرت��ج��ي��ِه ال��ذي م��ا ُح��ْس��نً��ا م��ص��ر ي��ا ال��ف��ردوَس ت��ُك��ون��ي إن
ب��ي م��ا ي��ع��رُف ول��ي��س ُم��ْس��تَ��ه��ي��نً��ا ه��واه��ا ف��ي ي��ل��وُم��ن��ي َع��ذوٍل ك��م



احلبيب أيام

ب��ال��ُق��ُض��ِب األق��الِم ع��ن َل��َه��ْوَت إذا ويُ��ْض��ِح��ُك��َه��ا يُ��ب��ِك��ي��ه��ا ِل��ل��يَ��َراع��ِة م��ن
تَ��ُؤِب ول��م راح��ْت إذا ال��ل��ي��ال��ي وابْ��ِك ل��ن��ا ال��ح��ب��ي��ب أي��اِم أح��ادي��َث ف��اذُك��ْر
ل��ُم��ْح��تَ��ِس��ب ق��اٍض ال��ه��وى وص��دُق واٍش ُرُه يُ��َك��دِّ ال ص��اٍف ال��وص��ُل َل��ي��ال��َي
َع��َج��ِب م��ن ال��رَّْوِض ف��ي انْ��ثَ��نَ��ى م��ا ل��َه��ا ي��رن��و ب��وج��ن��ِت��ه َص��بٌّ ال��ض��ح��ى ورُد أي��اَم
ُش��ُه��ِب ع��ن ي��ْف��تَ��رُّ ال��دَُّج��ى ب��دَر رأي��َت ُم��ب��تَ��ِس��ٌم وه��و إل��ي��ه ن��ظ��رَت وإن
َح��بَ��ب وف��ي خ��م��ٍر ف��ي ِع��ْش��َت م��ا َزِه��دَت وري��َق��تَ��ُه ث��ن��اي��اُه بَ��ْرَد ذُْق��َت أو
ال��ذه��ِب م��ن َج��وٍّ ف��ي ��ُج تَ��َوهَّ ش��م��ُس��ا تَ��ْح��َس��بُ��ُه ال��ورديَّ ث��وبَ��ه ارت��دى إذا
ل��ُم��نْ��تَ��ِح��ِب دم��ًع��ا َف��َغ��َدْت أي��اُم��ن��ا ل��ُم��ْرتَ��ِش��ِف خ��م��ًرا ��ِت��ِه ِل��ِرقَّ ك��انَ��ْت



ملنعشق عظة

َغ��ِرَق��ا ��ٍة لُ��جَّ ف��ي س��اب��ٌح ون��اظ��ٌر ف��اْح��تَ��َرَق��ا ال��وج��ُد ع��ل��ي��ه أَل��حَّ ق��ل��ٌب
َع��ِش��َق��ا ِل��َم��ْن ب��ع��ِدي ِع��َظ��ًة غ��ادرتُ��ه��ا ط��اِئ��َل��ٍة غ��ي��ِر ح��ي��اٍة م��ن ب��ِق��يَّ��ٌة



راقصات معاٍن

ن��اغ��ان��ي ق��د ال��رخ��ي��ُم ف��األََغ��نُّ ل��ُح��ْك��م��ي ال��ن��ع��ي��ُم ي��خ��َض��َع أْن آَن
أْح��ي��ان��ي س��م��ع��تُ��ه ف��ل��م��ا ِب ال��َع��ذْ ص��وت��ه��ا إل��ى ش��وًق��ا َم��يِّ��تً��ا ك��ن��ُت
ال��م��ع��ان��ي راق��ص��ات َل��بَّ��اِت ف��وَق نَ��ِظ��ي��ًم��ا درٍّا يُ��َخ��ْل��َن ك��ل��م��اٌت
وال��ُف��رق��ان اإلن��ج��ي��ِل ُرض��اِب ِم��ن َم��زي��ٌج ك��أَنَّ��ُه��نَّ ط��اه��راٌت
واألم��ان��ي ي��أِس��ن��ا م��ن ض��اح��ك��اٌت ُم��ْح��ِي��يَ��اٌت ن��ف��وَس��نَ��ا ق��ات��الٌت



علًام عشقنا

ن��ه��واِك أن ق��ب��َل رأي��ن��اِك ه��ل ُرْؤي��اِك ت��زي��ُدن��ا خ��ي��ٍر أيُّ
��م��اِك ال��سِّ ب��ق��اءَ ل��ن��ا ع��ِش��ق��ن��ا م��ا وب��اٍق وف��ض��ًال، ِع��ْل��ًم��ا َع��ِش��ْق��نَ��ا ب��ل
األَْف��الِك زي��نَ��ُة ال��ش��م��ُس أخ��تُ��ِك أَْك��بَ��َرتْ��ه��ا ص��ورٌة ال��ق��ل��ِب ف��ي َل��ِك
َل��َم��َح��اِك بَ��ْع��َض��ُه وأْف��ِدي��ِك ـ��ِت ��ْل��ـ ت��َح��مَّ ل��ْو ال��ذي ب��ي ال��وج��ِد وِم��َن
أس��اِك أََس��اُه ع��ل��ى ِل��ف��ؤادي ال��ل��ي��ال��ي تُ��ض��ي��ُف ل��و وتَ��َم��نَّ��يْ��ُت



أديبة شفاء

ح��س��ن��اءُ أدي��ب��ٌة ال��طُّ��ُروِس ق��ل��َب وَروََّع��ْت ال��ن��ف��وَس ف��أَْم��َرَض��ْت َم��ِرَض��ْت
وال��ُح��ك��م��اء ال��ش��ع��راءُ ب��ه��ا يُ��ْس��َق��ى َف��ك��أُس��ه��ا ال��ق��ري��َض ِب��ِح��ْك��َم��ت��ه��ا َم��َزَج��ْت
وَخ��ف��اء غ��رائ��ٌب ف��ي��ِه وال��ح��بُّ تَ��واَف��َق��ا ف��ي��ِك م��خ��ت��ل��ف��اِن َص��بَّ��اِن
و(داءُ) ال��رخ��ي��م ال��ص��وِت ِل��م��خ��ارج ع��اش��ًق��ا أَْم��َس��ى ع��ل��ي��ك ي��ِع��زُّ (رُج��ٌل)
األن��ب��اء ب��ش��ف��اِئ��ِك َس��َرْت ح��ت��ى ج��ازًع��ا ي��خ��ف��ُق ال��ش��رق ق��ل��ُب زال م��ا
ذَُك��اءُ ال��س��م��اء ف��ي وت��ض��ح��ُك م��ص��ٌر وت��ْزَدِه��ي ال��ه��ن��اءِ ف��ي ي��رف��ُل ف��ال��ش��اُم



املربوك عهدك

ف��وِك ال��ج��واه��َر ن��ثَ��َر م��ا ري��ُم ي��ا َع��ِش��يَّ��ة ك��لَّ ع��ل��ي��ِك اإلل��ُه َص��لَّ��ى
أب��وك األن��ب��ي��اءِ وب��ع��ُض إالَّ ب��الغ��ًة ال��ح��س��اِن م��ع��ج��زُة أن��ِت م��ا
ت��ْج��ل��وك س��اع��ًة ب��ن��ف��س��ي أُْع��ِط��ي ول��ي��تَ��ن��ي رآِك م��ن ألَْغ��ِب��ُط إنِّ��ي
ع��ب��دوك ربِّ��ه��ْم م��خ��اف��ُة َل��ْوَال ف��أَْط��نَ��ب��وا ع��ل��ي��ك أثْ��نَ��ْوا األَُل��ى وأَرى
ال��م��ب��روك ب��ع��ه��ِدِك ال��ِح��َس��اِن َص��ْم��ُت وانْ��َق��َض��ى ذك��ُرِك ال��خ��ن��س��اءِ ع��ل��ى ��ى َع��فَّ
ي��س��ل��وِك ي��ك��ن ل��م ت��بْ��ِس��ُم خ��رق��اءُ وأق��ب��َل��ْت رآِك َغ��يْ��النً��ا أنَّ ل��و



فاقتاخلنساء

إج��اَدْه ل��ي��ل��ى وَش��أَْت ري��ٌم ال��خ��ن��س��اءَ ف��اق��ت
اإلف��ادْه َردُّ ف��ض��ل��ه��ا م��ن ل��ن��ا يُ��ْق��َدْر ل��م ثُ��مَّ
ال��س��ع��ادْه أق��َص��ى تَ��بْ��لُ��غ��ي ص��نْ��ًع��ا ري��ُم ي��ا أْح��ِس��ن��ي
وزي��اَدْه ُح��ْس��نَ��ى ال��ل��ِه ع��ن��د ل��ل��ُم��ْح��ِس��ِن إن
ع��ب��اَدْه ل��ج��َع��ل��ن��اُه ري��ٍم ِش��ْع��ُر أت��ان��ا ل��و
ق��الَدْه وَل��ِب��ْس��ن��اه م��ذاًق��ا وح��َس��ْوم��ت��ُه
االس��ت��ف��ادْه ك��ن��ِز ـ��تِّ ��ـ ال��سِّ ف��ي ل��ن��ا ال��ل��ه ب��اَرَك



بيدي خذوا

ي��دان��ي��ه��ا وص��ًف��ا ق��ل��م��ي أَْق��رض��وا أْو ب��ي��دي ع��ش��ق��ه��ا ف��ي ُخ��ذُوا ال��ق��ري��ض أه��َل
ف��ي��ه��ا ال��نُّ��َه��ى يُ��رِض��ي َغ��َزًال نَ��ُق��ْل ل��م إْن ت��ع��اِت��بُ��ن��ا ت��أت��ي ال��ت��ي ال��ع��ص��وَر أَْخ��َش��ى
َم��ع��اِن��ي��ه��ا ف��ي يُ��س��م��ع��ون��ا ف��ل��م َم��يٌّ ت��ع��اِص��ُره��ْم ك��ان��ْت ق��د ي��ق��ول��ون أَال



أعنيوقلوب

وأُج��ي��ُب ��نَ��ى ال��ضَّ داع��ي ب��ي وي��ه��ت��ُف وتُ��ج��ي��بُ��ن��ي أدُم��ع��ي أُن��اِدي أَِب��ي��ُت
وَه��بُ��وب دائ��ٌم َح��رٌّ ع��ذاب��اِن: اش��ت��ي��اق��ك��م غ��ي��ُر (ال��خ��رط��وم) َل��َظ��ى م��ن ولِ��ي
تَ��ط��ي��ب ال��ج��ح��ي��م ن��اُر ُح��س��ِن��ه��ا َف��ِف��ي رض��ي��تُ��ه��ا م��ص��َر ح��بِّ ف��ي ول��ك��نَّ��ِن��ي
غ��ري��ُب ي��راِك ال م��ن أََج��ْل غ��ري��بً��ا، غ��ائ��بً��ا تَ��نْ��س ال األش��ي��اءِ م تَ��نْ��َس ف��م��ا
وث��وب ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه إل��ي��ِك ف��ؤاُدُه ل��ك��ْن ب��ال��س��وداِن تَ��َق��يَّ��َد
وق��ل��وُب أع��ي��ٌن ول��ك��ْن وق��ل��ٌب، ل��ْل��بُ��ك��ا ع��ي��ن��ان ِل��ل��ن��اس ك��م��ا ِل��ي وم��ا



اخلمر لوحتل

م��ط��ل��وب��ي ال��خ��م��ُر تَ��ِح��لُّ ل��و وِري��ُق��ُه م��ح��ب��وب��ي َع��ط��ُف وَدوائ��ي ال��َج��َوى دائ��ي
م��ش��ب��وب ال��ُح��س��ِن س��م��اءِ ف��ي ِب��َك��وك��ٍب ط��ال��َع��ن��ي ال��َح��يْ��ُن م��ن��ه ال��تُّ��رِك م��ن ِري��ٌم
وت��ْق��ط��ي��ِب ت��ح��دي��ٍق غ��ي��َر ح��ِدي��ثَ��ُه يُ��ْف��ِه��ُم��ن��ي ل��ي��س ح��ت��ى ض��اَق ف��ٌم َل��ُه
ب��ي ت��ْج��ِري األرَض َريْ��ُت تَ��َرنَّ��َم وإْن ل��ي ي��بْ��س��ُم ال��ب��در ِخ��ل��ُت ��َم ت��ب��سَّ إذا
ذُوِب��ي آث��اِرِه ف��ي ِل��ل��ن��ف��ِس وق��ل��ُت َم��َح��بَّ��ِت��ِه ف��ي دم��وع��ي ك��ن��َز أنْ��َف��ْق��ُت



آمنتباهللا

وَح��نَّ��ْت ت��اَق��ْت وال��ن��ف��ُس أَنَّ��ْت ِل��ل��َج��وان��ح م��ا
ت��َغ��نَّ��ْت ُع��وٍد أوت��اَر ض��ل��وع��ي َح��ِس��بْ��ُت ح��تَّ��ى
تَ��َش��تَّ��ْت ص��ب��ري ل��ك��نَّ ش��وق��ي ��ْع��َت َج��مَّ بُ��ْع��ُد ي��ا
تَ��ثَ��نَّ��ْت رم��اٌح وال ت��ثَ��نَّ��ى غ��ص��ٌن ال��َق��دُّ ال
تَ��نَ��دَّْت ِب��َوْج��نَ��تَ��يْ��ه��ا زْه��ٍر ح��داِئ��ُق وال
تَ��بَ��دَّْت وش��م��ٌس بَ��َدا ه��الٌل خ��دٍّ ك��لِّ ف��ي
وأَْخ��بَ��ْت ق��ل��ب��ي أن��اَب َربٍّ��ا ب��ال��ل��ه آَم��ن��ُت
ويَ��ثْ��بُ��ْت ح��ب��ي��ب��ي ي��رى ذَا وَم��ن َزيْ��ًغ��ا َخ��ِش��ي��ُت



الغزال هذا

وم��اْل َرن��ا ح��ي��َن أرأي��َت ال��غ��زاْل ه��ذا م��ا ال��ل��ه
ال��زُّالْل ال��ع��ذب م��ن ـ��ن��ي ي��ْس��ق��ي��ـ ب��ال��ك��وب َدنَ��ا ��ا ل��مَّ
آل يْ��َك َخ��دَّ وف��ي َظ��َم��ٍإ ع��َل��ى م��اءً تَ��ْس��ِق��ن��ي ال
ِل��ل��خ��ي��ال ُ أل��ج��أ ِم��نْ��َك ـ��ق��ُة ال��ح��ق��ي��ـ تُ��يْ��ِئ��ُس��ِن��ي ح��ي��ن أن��ا
يُ��ن��اُل م��ا أب��ع��ُد وأن��َت ُل يُ��ن��ا م��ا أق��رَب ف��أراك
أخ��اْل م��ا ف��ي��ْح��لُ��و ِح��ي��نً��ا ف��ِم��ي ف��ي ث��ْغ��َرَك وأخ��اُل
ِب��خ��ال أو ِب��َع��مٍّ ال ـ��َس��ِة ال��نَّ��ِف��ي��ـ ب��ال��ن��ف��س أف��دي��َك
ال��دَالْل أذي��اَل ت��ُج��رُّ ِل ال��ج��م��ا ع��زِّ ف��ي زل��َت ال



معشوقتي

ن��ْه��تَ��ِدي داٍج ك��لِّ ف��ي وب��ن��وِرِه ُش��ع��اُع��ه ب��ال��ع��ق��وِل ي��ل��ع��ُب ال��ب��دُر
ال��ُم��تَ��أوِِّد ِه ِب��َق��دِّ ال��ن��س��ي��ُم ع��بَ��َث ُك��لَّ��م��ا ال��ن��واظ��ر ي��س��تَ��ْه��وي وال��ُغ��ْص��ُن
ُم��َج��رَّد يَ��َديَّ ف��ي م��اٍض ص��َف��َح��اُت ك��أَنَّ��ه ال��َغ��م��اِم ف��ي ي��ل��م��ُع وال��ب��رُق
ُم��َغ��رِِّد غ��ي��ر ع��ي��ن��ي��ك وج��م��الُ��ه ُم��َغ��رًِّدا َم��ْس��َم��َع��يْ��َك ي��م��ل��ك وال��ط��ي��ُر
ال��ُم��تَ��َف��رِّد ِب��ج��م��اِل��ه��ا ال��نُّ��َه��ى تَ��ْس��ب��ي ف��تَّ��ان��ٌة ص��ورٌة أْج��َم��ُع وال��ك��وُن
ال��نَّ��ِدي وج��ن��ِت��ه ورُد ي��ُروُع��َك بَ��َش��ٌر ُح��س��ِن��ه��ا وم��ح��وَر أبْ��َدَع��ه��ا ل��ك��نَّ
ي��ْس��ُج��ِد ل��ْم إْن واْق��تُ��ْل��ُه م��ع��ش��وق��ت��ي ُم��ك��اب��ًرا اإلل��ه َج��َح��َد ال��ذي َوأَِر



األطَيار َتْسبيح

املختار وَمدائح والحكم العظات يف



الرساملهيب

وال��ك��روُب ال��ش��دائ��ُد وت��ن��ف��رُج ال��ق��ل��وُب ت��ب��ت��ِه��ُج ال��ل��ه ِب��ِذك��ِر
َض��ري��ب ف��ْض��ٍل ع��ل��ى ل��ه ول��ي��س نَ��ِظ��ي��ٌر ك��رٍم ع��ل��ى َل��ُه ف��ل��ي��س
ح��روب ِب��أف��ئ��دٍة َش��بَّ��ْت ول��و م��ن��ُه األح��داُق ت��ط��ل��ُب وم��اذا
تُ��ِذي��ُب م��ن��ُه ل��ْم��َع��ٌة ل��نُ��وٍر اح��ت��م��اٌل ال��خ��ل��ق ف��ط��رِة ف��ي ف��م��ا
��ل��ي��ب ال��صَّ ال��َع��ْزُم وخ��انَ��ُه أن��اَب م��وس��ى وك��ي��ف ال��ج��ب��اِل ُش��مَّ َس��لُ��وا
ج��ن��وب ��ْت وانْ��َش��قَّ األن��واِر م��ن ق��ل��وب الح��تَ��َرَق��ْت َش��ِه��ُدوُه ول��و
ال��م��ه��ي��ُب ال��س��ر ال��نُّ��َه��ى ذَُرا وف��وَق وُح��ْس��نً��ا إش��راًق��ا ال��ل��ه ت��ع��ال��ى



األول الباب

املختار مدح يف



النبوية امليمية

��َق��م ال��سَّ م��ن َص��بٍّ��ا ف��َش��َف��ى َس��َرى َط��يْ��ُف
ال��ظُّ��َل��ِم ح��ال��َك وَج��لَّ��ى ال��ه��م��وَم ��رَّى سَّ

َع��َج��ٍب وم��ن ُح��ْس��ٍن م��ن ال��َخ��ْل��ِق ��ُم ُم��تَ��مَّ
ِح��َك��ِم وم��ن ع��ل��ٍم م��ن ال��نُّ��وِر ��ُل ُم��َك��مَّ

َم��نَ��اِظ��ُرُه ف��تُ��ْص��ِب��ي��ن��ي إل��ي��ه أرن��و
ال��ِع��َظ��ِم ِل��ذَا إْج��َالًال ال��طَّ��ْرَف َف��أَْخ��ِف��ُض

ُم��تَّ��ِش��ٍح ال��ُح��س��ن ِب��ك��م��اِل َم��وق��ٍف ف��ي
ُم��ْع��تَ��ِص��م ِب��ال��ص��دِق ُم��ْؤتَ��ِزٍر ب��ال��طُّ��ه��ِر

َل��ُه َس��َم��ْوُت ن��ف��س��ي َس��َك��نَ��ْت إذا ح��ت��ى
ال��َق��َدِم َزلَّ��َة وأَْخ��ش��ى ال��ج��م��اَل أَْرَع��ى

ي��ع��َش��ُق��ُه ال��تِّ��مِّ ب��دُر ال��وص��َف أك��ِذُب ال
ال��َخ��َدِم أَْط��َوِع م��ن ��َح��ى ال��ضُّ َرأَْد وال��ش��م��ُس

ُم��ْك��تَ��َح��ل س��ح��ُر م��ن��ُه ِل��ل��ب��دِر وأي��ن
ُم��بْ��تَ��َس��ِم؟ ُدرُّ م��ن��ه ل��ل��ش��م��س وأي��ن

َم��ْل��َم��ُس��ه��ا ال��زَّْه��ُر ال راَح��ِت��ِه! ل��ي��َن ي��ا
ِن��َع��م م��ن ِش��ئْ��َت م��ا وال ال��دَِّم��ْق��ُس وال



النبوية امليمية

يَ��نْ��َف��ُح��ن��ي ال��روُض وش��ذاُه َق��بَّ��ْل��تُ��ه��ا
ال��نَّ��َغ��ِم أَع��ذِب م��ن يُ��ْس��ِم��ُع��ن��ي َوَف��َوُه

َم��َح��بَّ��ِت��نَ��ا م��ن ِب��ِس��رٍّ إل��يَّ يُ��ْدِل��ي
ال��تُّ��َه��م ع��ن ِح��ْرٍز ف��ي ال��ص��ح��ي��ف��ِة ُق��ْدِس

∗∗∗
َج��َرى ال��غ��راِم ف��ي دم��ع��ي أنَّ الِئ��م��ي ي��ا

ودم��ي ال��َه��َوى ف��ي ق��ل��ي��ٌل َف��دم��ع��ي أَْق��ِص��ْر
َج��َريَ��ا م��ن��ب��ٍع م��ن م��ًع��ا وش��ع��ري دم��ع��ي

ُم��نْ��َس��ِج��م إِثْ��ِر ف��ي ُم��نْ��َس��ِج��ًم��ا ال��ح��بِّ ف��ي
ي��ط��اِل��ُع��ن��ي م��ا ول��وال ال��ج��م��ال ل��وال

أََه��ِم ول��م أَْع��َش��ْق ل��م ال��ب��دائ��ع م��ن
وُم��ْس��تَ��ِت��ٍر ب��اٍد م��ن ال��م��ح��اس��ُن ت��دع��و

وُم��بْ��تَ��ِس��ِم ب��اٍك م��ن ال��ُم��ِح��بِّ��ي��َن َل��ُه
بَ��َدٌل وْج��ِه��ِه م��ن ل��ي ال��ُخ��ْل��ِد ج��نَّ��ُة ل��و

َض��َرِم م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي ب��م��ا أْش��تَ��ِري��ه��ا ال
واع��ي��ًة ال��نُّ��ص��َح يُ��ع��ي��ُر َص��بٍّ��ا أنَّ أو

َص��َم��ِم ف��ي ال��ش��ي��ِب ن��ذي��ِر ع��ن تُ��ْل��ِف��ن��ي ل��م
َش��َط��ًط��ا َك��لَّ��ْف��تُ��ه��ا ق��د ن��ف��َس��يَّ وي��َح ي��ا

ال��ِه��َرِم ل��دي أخ��َش��ْع ول��م ال��ش��ب��اِب َش��ْرَح
ط��ف��وَل��ِت��ه��ا ف��ي وَظ��لَّ��ْت َف��ْودي وش��اب

َوِخ��م ُم��ْس��تَ��ْوبَ��ٍل ف��ي وتَ��ْرتَ��ُع تَ��ْرَع��ى
َغ��ْض��بَ��ِت��ِه َه��ْوَل وأْخ��َش��ْي ِل��َربِّ��ِك تُ��وِب��ي

وال��تَ��ِزِم��ي ال��م��ْخ��تَ��اِر ُس��نَّ��َة وع��اِن��ِق��ي
ش��ف��اَع��تُ��ُه تُ��ْرَج��ى َع��َم��ًال وَق��دِِّم��ي

وال��تَ��ِزِم��ي ال��م��خ��ت��ار س��نَّ��َة وع��اِن��ِق��ي
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توفيق ديوان

وس��ؤدده ال��ه��ادي ُرتْ��بَ��تَ��ُه ن��ال ه��ل
األََل��ِم ع��ل��ى ص��ب��ًرا ب��إدم��ان��ه إال

َظ��َم��أٍ ع��ل��ى ي��ط��وي��ه��ا وب��ال��ه��واج��ر
َوَرِم ع��ل��ى ي��ح��ي��ي��ه��ا وب��ال��دي��اج��ر

∗∗∗
غ��ي��ُظ��ُه��ُم ي��ش��تَ��دُّ ق��وُم��ُه يُ��ثْ��ِن��ِه ل��م

وال��َح��َرِم ال��ِح��لِّ ف��ي ب��األَذَى إثْ��ِرِه ف��ي
َره��بَ��ِت��َه��ا ��اءَ ��مَّ ال��شَّ ال��دع��وَة يُ��ْل��ِب��َس أَْن

يَ��ِخ��ِم ول��م ي��ج��َزْع ل��م ال��ق��ب��ائ��ِل ب��ي��ن
َك��نَ��َدْت ربَّ��ُه ِك��نْ��ًدا أنَّ ض��اَرُه م��ا

ال��نَّ��َع��م م��ع ده��ًرا ��َرْت َع��مَّ وع��اِم��ًرا
ك��ِل��بَ��ْت أرب��اِب��َه��ا ع��ل��ى ك��ل��بً��ا وأنَّ

تَ��ْس��تَ��ِق��ِم ب��ع��ُد ��ا ل��مَّ ك��ال��َق��ْوس وَدْوَس
ش��رٍف وال ف��ض��ٍل ذو م��ك��َة زار م��ا

يَ��نَ��ِم ول��م ي��ه��دأ ف��ل��ْم دع��اُه إالَّ
ُك��لُّ��ُه��ُم ال��ن��اُس ف��داَك ل��ق��ي��َت م��اذا

ال��َح��َك��ِم أب��و ي��ح��دوه��ْم ال��ش��ي��اط��ي��ِن م��ن
وِم��ْن ال��ول��ي��ِد َوأُبَ��يٍّ ِزْم��َع��ٍة ِم��ْن

ال��نَّ��َس��ِم ب��ارئ وع��اٍص ونَ��ْض��ٍر َح��ْرٍث
ب��ن��اِف��َل��ٍة ي��وًم��ا يَ��ِج��ئْ ل��م ونَ��ْوَف��ٍل

ي��ُص��ِم ول��م ي��رَك��ْع ول��م ِب��َف��ْرٍض وال
وَم��ْن ف��م��ات اْس��تَ��ْس��َق��ى م��ِن واألَْس��َوَديْ��ِن

َف��َع��ِم��ي ب��ال��َع��َم��ى ع��ل��ي��ه ال��رس��وُل دع��ا

∗∗∗
ل��ه��ا نُ��ِدبْ��َت إذ ث��ق��ي��ٌف وآَس��َف��تْ��َك

َع��َل��ِم وف��ي َس��ْه��ٍل ف��ي ِل��َربِّ��َك ت��دع��و

200



النبوية امليمية

َس��َف��ًه��ا ُع��بْ��َدانَ��ه��م ال��َوَرى ب��خ��ي��ر أَْغ��َرْوا
ُم��نْ��تَ��ِق��ِم إْغ��راء ص��ب��ي��ان��ه��م وج��ه��ل

ُم��نْ��ح��ِرًَف��ا أُْل��ِج��ئْ��َت ح��ائ��ٍط إل��ى ح��تَّ��ى
ال��َع��ِرِم ال��ِم��ْح��نَ��ِة س��يْ��ِل ��يْ��ِل ال��سَّ وْج��َه��ِة ع��ن

وت��ذُك��ُرُه ت��دع��وُه ل��ل��ه ج��ل��س��َت
ال��َك��ِل��ِم ال ��ْه��ِب ال��شُّ ِن��ث��اِر م��ن ِب��لُ��ْؤلُ��ٍؤ

وم��ا ق��واك ف��ي ض��ع��ًف��ا ل��م��والَك ت��ش��ك��و
َك��ِم��ي أَْل��ُف الق��اَك إذا ال��ض��ع��ي��َف ُك��نْ��َت

وف��ي وال��س��م��اح تَ��ْه��دي ال��ِح��ْل��ِم ع��ل��ى ل��ك��ن
ال��َغ��نَ��ِم م��ع ك��ال��رَّاع��ي ال��رِّْف��ِق بَ��ْح��ب��وح��ِة

ل��تَ��ْدُع��َوُه ال��َم��ْوَل��ى يَ��ْل��ِف��تُ��َك ك��ان م��ا
َف��ِم َخ��يْ��ُر رِّ ال��دُّ أَْغ��َل��ى ل��يَ��نْ��ثُ��َر إالَّ

أدٍب وم��ن ظ��رٍف م��ن ُدع��اِئ��َك ف��ي ك��م
ِح��َك��ِم وم��ن ن��وٍر م��ن ب��ي��اِن��َك وف��ي

ش��رٍف وم��ن نُ��بْ��ٍل م��ن ال��م��َخ��اِي��ِل وف��ي
َك��َرم وم��ن ِع��تْ��ٍق م��ن ��َم��اِئ��ِل ال��شَّ وف��ي

وَق��رَّبَ��ُه ب��ال��نُّ��ْع��َم��ى َواَالُه ال��ل��ه
��يَ��ِم وال��شِّ ال��َخ��ْل��ِق ب��َك��م��اِل وزانَ��ه

∗∗∗
ل��ي ت��ش��ف��ُع ال��ل��ه رس��وَل ع��ل��ي��َك َوْق��ٌف

األَُم��ِم س��يِّ��َد ف��اْش��َف��ْع ج��اَرَك ك��ن��ُت إْن
َوِج��ٌل أنَّ��ن��ي ج��واري ع��ق��دَت وق��د

وال��َع��َج��ِم ال��ُع��رِب ُدوَن ج��اَه��َك ��ْل��ُت أَمَّ
ف��ارَس��ُه ك��ن��َت ي��وٌم ال��ق��ي��ام��ُة إِذ

ال��َع��َل��ِم ص��اح��َب س��اح��ت��ي��ه ف��ي وك��ن��َت
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توفيق ديوان

ُم��ب��ت��س��ًم��ا ال��ح��وض ع��ن��د أل��ق��اَك آَل��يْ��ُت
ب��ال��ذَِّم��ِم ال��ن��اس وأَْوَف��ى ج��اري ك��ن��َت أَن

∗∗∗
َس��َع��ٍة وم��ن أم��ن ِم��ن ِج��واِرَك ف��ي ك��م

ُرُح��م وم��ن ع��ط��ٍف م��ن ف��ؤاِدك وف��ي
َش��َرٍف وم��ن ِع��زٍّ م��ن َج��ن��اِب��َك وف��ي

نَ��َع��ِم وم��ن أه��ٍل م��ن ِرح��اِب��َك وف��ي
ق��م��ر وم��ن ش��م��ٍس م��ن ج��ب��ي��ن��َك وف��ي

ِديَ��ِم وم��ن ب��ح��ٍر م��ن يَ��م��ي��ِن��َك وف��ي
نَ��َس��ب م��ن ف��ي��ك ك��م َح��َس��ٍب م��ن ف��ي��َك ك��م

ِه��َم��ِم م��ن ف��ي��ك ك��م نَ��ْج��َدٍة م��ن ف��ي��ك ك��م

∗∗∗
ِب��ِه ال��ُم��تَّ��ُق��وَن ال��ض��ع��ف��اء وآم��َن

ُم��تَّ��ِس��ِم ب��ال��خ��ي��ِر ُم��ْس��تَ��بْ��ِص��ٍر ك��لِّ ِم��ْن
أذى ك��لَّ األوث��ان بُ��ْغ��ض��ه ف��ي ��اُل َح��مَّ

ُم��ْع��تَ��ِزِم ال��ت��وح��ي��ِد ِش��ْرَع��ِة ع��ل��ى م��اٍض
ال��ـ وان��ف��ج��ر ال��ح��قَّ األق��وي��اءُ وع��انَ��د

ب��ال��ِح��َم��ِم ك��ال��ب��رك��اِن ي��ق��ذُف ـ��طُّ��ْغ��يَ��اُن
ونَ��ْج��َدِت��ه ب��ك��ٍر أب��ي َدرُّ ل��ل��ه

ُم��نْ��َح��ِس��ِم غ��ي��ِر ِب��َش��رٍّ ال��َم��وال��ي إِذ
َس��َف��ٍه م��ن اإلس��الم ع��ل��ى يُ��َع��ذَّبُ��ون

َل��َم��ِم م��ن ال��ت��وح��ي��ِد ع��ن ويُ��ْف��تَ��نُ��وَن
وي��ْع��ِت��ُق��ُه��م ع��ط��ًف��ا ي��ب��ت��اُع��ه��م ف��ك��ان

ُم��ْح��تَ��ِك��م ظ��ل��َم ف��ي��ه��م يَ��ق��ب��ُل ه��ي��ه��اَت
ِش��ي��م��تُ��ه اإلس��الِم نُ��ْص��َرِة ف��ي وال��ب��ذُل

وُم��ْخ��تَ��تَ��ِم ب��دءٍ ف��ي وال��رِّْف��ُق وال��ص��دُق
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∗∗∗
إل��ى ال��ُم��ْه��تَ��ُدون ال��ُح��نَ��َف��اءُ وه��اج��َر

يَ��ِض��م ول��م يُ��ْخ��ِف��ْر ف��ل��م ال��ن��ج��اش��ي ُم��ْل��ِك
م��ل��ٍك م��ن ال��خ��ي��ر ف��ي (أص��َح��م��ٌة) ل��ل��ه

ال��ُح��َرم م��رع��ي��ة ن��ع��م��ًة ال��ُه��َدى أَْس��َدى
واف��َدن��ا وال��ط��غ��ي��اِن ال��ج��ه��ِل م��ن َح��َم��ى

ال��َخ��ِص��م ال��ن��اِق��ِم ال��ع��دوِّ ك��ي��َد وَردَّ
ي��ص��َح��بُ��ه��ا ال��ل��ه رس��وِل ب��ن��ُت ال��رَّْك��ِب ف��ي

واألََج��ِم األم��واج ثَ��بَ��ِج ف��ي ع��ث��م��اُن
َم��َل��ٌك ق��ب��ِل��َه��ا م��ن (إث��ي��وب��ي��ا) زار ه��ل

ال��ِخ��يَ��م َم��ض��َرِب ب��اه��ي ال��ذَّواِم��ل ح��ال��ي
ش��ارُق��ه األح��ب��اَش ط��ال��َع ِخ��ْدُرُه ل��و

األََدِم ح��ال��ُك م��ن��ه��م يَ��بْ��يَ��ضُّ ل��ك��ان

∗∗∗
ِب��َش��رَّتِ��ِه يَ��ْرم��ي��ن��ا ��رَك ال��شِّ أج��ه��َل م��ا

ب��ال��رُُّج��م ال��ل��ه وي��رم��ي ال��ض��ع��ي��ف َرْم��َي
ي��تْ��ب��ُع��ن��ا وال��ع��دواَن ال��ب��غ��َي ن��س��أُم ال

َس��أَم ِم��ن ال��ل��ه ف��ي ف��م��ا اْرتَ��َح��ْل��ن��ا ح��ي��ُث
يُ��ْرِج��ُع��نَ��ا األوط��اِن إل��ى ف��تْ��ًح��ا َل��َع��لَّ

تَ��ُدِم َل��م األي��اِم ع��ل��ى ح��اًال َف��ِإنَّ
َل��ن��ا أرَس��لُ��وه َع��ْم��ٌرو يُ��ح��اوُل م��اذا

وال��نِّ��َق��ِم وال��بَ��ْغ��ِي ِل��ْألَذَى يَ��ُردُّن��ا
َه��ِديَّ��تَ��ُه ي��ق��ب��ْل ف��ل��م ال��ن��ج��اِش��ي أْه��َدى

نَ��َه��ِم ِم��ْن ال��ل��ه ف��ي أْرتَ��ِش��ي ال وق��ال
ُم��ْك��تَ��ئ��بً��ا ال��ع��اِص اب��ن ي��ا ِل��ق��وِم��َك ف��ُع��ْد

ُم��ْح��تَ��َرم أيُّ ال��نَّ��ج��اِش��ي ج��اَر ف��إنَّ
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∗∗∗
ف��أَْس��َم��َع��ه��ا ال��داع��ي ال��خ��زرَج أت��ى وق��د

ال��رَِّم��ِم ف��ي ال��رُّوَح يَ��ُردُّ ي��ك��اُد وح��يً��ا
ل��ه��م ي��ذك��رون ي��ه��وٌد ق��ب��ُل وك��ان

َع��َل��ِم ص��ادٍق رس��وٍل ع��ه��ِد إْط��الَل
ق��وَم��ُه��ُم يَ��ْه��ُدون وانْ��ثَ��نَ��ْوا ف��آم��ن��وا

ال��رُُّس��ِم األيْ��نُ��ِق ِرح��اِل ف��وَق ب��اك��ي��ن

∗∗∗
ف��انْ��بَ��َع��ثَ��ْت األن��ص��اِر ف��ي ال��وح��ُي وأيْ��نَ��َع

أَم��ِم ف��ي ال��ح��قِّ ط��الِب ف��ي وف��وُدُه��ُم
ِل��َط��اَع��ِت��ِه ال��ص��غ��رى ال��ب��ي��ع��ُة ��ِت َف��تَ��مَّ

ُم��ْح��تَ��ِدم َغ��ْل��َي يَ��ْغ��ِل��ي ��رُّ وال��شَّ ال��خ��ي��ِر، ف��ي
َف��أَلَّ��َف��ُه��ْم ُخ��ْل��ٌف ب��ي��نَ��ُه��ُم وك��ان

ال��رَِّح��ِم ع��ل��ى أَْوَص��ى ك��م ال��ل��ه ِم��ن نُ��وٌر
يُ��ْرِش��ُدُه��ْم األن��ص��اُر ال��ُج��َم��َع ��َع وَج��مَّ

ُم��ْل��تَ��ِزم خ��ي��ِر ُع��َم��ي��ٍر بْ��ِن ُم��ْص��َع��ِب ِم��ن
ُف��ِت��َح��ْت يَ��ثْ��ِرب ف��ي َم��ْدرس��ٌة ل��ل��ه

ال��َف��ِه��ِم ال��ُم��ق��رِئ ذاَك َف��ْض��ُل يُ��دي��ُره��ا
��تَ��ه أُمَّ ال��ل��ه َرس��وُل س��اَس َك��ذَاَك

وال��َق��َل��ِم وال��ُق��رآِن وال��ع��دِل ِب��ال��ِح��ْل��ِم

∗∗∗
ِل��نُ��ْص��َرتِ��ِه ال��ُك��بْ��َرى ال��ب��ي��ع��ُة وأَْوَف��ِت

وُم��نْ��َق��ِص��م ب��اٍغ ظ��ال��ٍم م��ن ال��ح��رب ف��ي
واْل��تَ��أََم��ْت ال��ل��ه رس��ول أم��ُر وذاع

ُم��ْل��تَ��أَِم أي ف��ي��ه ��ْرِك ال��شِّ م��ج��ام��ع
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وَه��ْل ال��م��رس��ل��ي��ن إم��اَم ي��ع��ارض��ون
ُم��نْ��َف��ِح��ِم ك��لُّ إال ال��وح��َي ي��ع��ارُض

ف��ت��ج��رُف��ه��م ي��ت��ل��وه��ا (ح��ام��ي��م) ف��ك��ان
األَك��ِم ُم��س��ت��ش��رِف م��ن َط��بَّ��َق ك��ال��س��ي��ل

ب��ه��ج��رت��ن��ا ج��ب��ري��ًال ال��ل��ه وأرس��ل
إَرِم ع��ل��ى ُح��س��نً��ا َف��َزْه��ت ل��ي��ث��رب

ويَ��ق��ص��ُده��ا يُ��واف��ي��ه��ا ي��وٍم ُك��لِّ ف��ي
نُ��م��ي ال��ع��ال��م��ي��ن َربِّ ل��ت��وح��ي��د رك��ٌب

م��رت��ب��ٌة ت��ل��ك وَج��لَّ��ْت ال��م��ؤم��ن��ون
ال��ِق��َس��م ع��ل��ى ت��ي��ًه��ا َش��م��خ��ْت وق��ِس��م��ٌة

واس��ت��ل��م��ْت ال��ح��ق وف��ُد ت��ك��ام��َل ح��ت��ى
ُم��ن��ه��دم غ��ي��َر ُرْك��نً��ا ال��ل��ه ج��م��اع��ُة

وص��اح��بُ��ه ال��ه��ادي ال��م��ص��ط��ف��ى َف��َه��اَج��َر
ال��ِق��َدِم م��ن َم��ْق��ُدوٌر َربِّ��َك وأَْم��ُر

َم��َخ��اِرم��ه��ا ف��ي ي��ْه��وي ��ه��م ك��ال��سَّ ف��ج��اء
ُرِم��ي ال��ُم��ش��رك��ي��ن ِع��َداُه ف��ؤاُد ِب��ِه

َح��َط��َم��ْت ال��ت��ي ال��ُع��ْظ��َم��ى ال��ه��ج��رُة ��ِت ف��تَ��مَّ
َص��نَ��ِم ع��ل��ى أبْ��َق��ْت وم��ا ��الِل ال��ضَّ َظ��ْه��َر

∗∗∗
ف��ي ال��ص��ح��اب��ة ب��ي��ن ال��ه��دى ن��ب��يُّ آَخ��ى

ُم��نْ��َق��ِس��ِم غ��ي��َر ل��ف��ي��ًف��ا ف��آض��وا ِرْف��ٍق
ب��وادُره��ا تُ��ْخ��َش��ى ُق��وًة وأص��ب��ح��وا

يَ��ُق��ِم ل��م ب��ال��ح��رِب ج��ب��ًال آذَنَ��ْت ل��و
ارتَ��بَ��ُط��وا ق��د وأن��ص��اٌر ُم��ه��اج��ُرون

ُم��نْ��َف��ِص��ِم غ��ي��ِر ِب��ِرب��اٍط َربِّ��ه��ْم ف��ي
يُ��ْرِه��بُ��ُه��ْم األع��داءِ ع��ل��ى ��َراي��ا ال��سَّ ِب��ثَّ

ُم��ْل��تَ��ِث��ِم ب��ال��نَّ��ْق��ِع ُم��ْس��تَ��بْ��ِس��ٍل ك��لِّ م��ن
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ص��ال��ح��ًة ال��ل��ه ج��زاَك ب��دٍر ي��وَم ي��ا
وال��ُع��َق��م ب��ال��َويْ��َالِت ِت ِل��الَّ َط��َل��ْع��َت

ع��ل��ى ال��رس��وِل ُج��نْ��ِد ف��ي ِج��ب��ري��ُل والَح
ال��لُّ��ُج��ِم ع��ل��ى ��ْت َع��ضَّ ق��د ال��م��الئ��ِك َخ��يْ��ِل

َف��َش��رََّدُه��ْم ِب��َح��ْص��ب��اءٍ ال��ن��ب��يُّ َرَم��ى
ُم��نْ��َه��ِزِم إِثْ��ِر ف��ي ُم��نْ��َه��ِزًم��ا ال��ِب��ي��ِد ف��ي

ُح��َم��اِت��ِه��ُم م��ن وَص��ْرَع��ى أس��اَرى إالَّ
ال��رََّج��ِم ال ال��ن��اِر وت��ح��ت ال��ق��ل��ي��ِب ِم��ْلءَ

وب��دا ح��م��زٌة، وأْغ��نَ��ى ، َع��ل��يٌّ أَبْ��َل��ى
ُم��نْ��َك��ِت��م غ��ي��َر ف��ي��ن��ا ال��ش��ه��ادِة ِع��ْش��ُق

وَف��لَّ��ُه��َم��ا َج��ْه��ٍل وأب��ا ُع��تْ��بَ��ًة َس��ْل
ُم��ْخ��تَ��َص��ِم ك��ل ف��ي ُظ��بً��ى أَْم��َض��ى ُت آل��الَّ

ِف��ئَ��ٌة ال��ُم��ْص��َط��َف��ى ِل��ق��ت��اِل أَْج��َم��َع��ْت أَْم
تَ��ُح��ِم ل��م ال��ط��ي��ُر ع��ل��ي��ه ج��ي��ٌش س��اَر أْو

وَح��ذََّرن��ا ال��ه��ادي ال��ُم��ث��ل��ِة ع��ن نَ��ه��ى
يُ��َل��م ل��م ��اَر ال��ُف��جَّ ب��ه��ا ي��راد ول��و

ص��ح��ابَ��تَ��ُه خ��ي��ًرا ال��ِع��دا ِب��أَْس��رى أوص��ى
��م ��ِمَ ال��شَّ ذو ال��ع��ف��ِو ك��ري��ُم ال��ق��ويَّ إنَّ

∗∗∗
أُُح��ٍد وف��ي تَ��ح��لُ��و ال ال��ش��ه��ادُة ك��ي��ف

َدِم��ي ال��ظ��ال��م��ي��ن ِب��أي��ِدي ال��ش��ف��ي��ِع وج��ُه
ن��ح��وِرِه��ُم ف��ي ي��رم��ي ال��رَّْوِع ف��ي وَظ��لَّ

ُم��ْزَدَح��م ك��لِّ ف��ي َج��ْم��َع��ُه��ْم ُم��َف��رًِّق��ا
ِن��س��اُؤُه��ُم ري��َع��ْت وَق��د األََع��ادي ف��رَّ

ال��َخ��َدم ع��ن تُ��بْ��ِدي م��ذع��وَرٌة َف��ِه��نْ��ُد
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ُه��ًدى ال��رُّم��اة ف��ي ُج��بَ��يْ��ٍر اب��ُن وخ��اَل��َف
َح��ِم��ي ال��ق��ت��ال ح��ي��ن َل��ه��ْم ال��ح��ب��ي��ِب أْم��ر

دان��ي��ًة ال��رَّْوع ف��ي ال��ع��دا ُق��ط��وَف َرأَْوا
ُم��ْغ��تَ��ِن��م ك��لُّ ِم��نْ��ُه��ْم ال��ثَّ��ْغ��َر َف��َض��يَّ��َع

نَ��ِدُم��وا وأْن َخ��تْ��ًال ُح��طِّ��ُم��وا أَْن َف��ك��ان
ال��نَّ��َدِم م��ن ي��خ��ل��و ال ال��رُّْس��ِل ُم��َخ��اِل��ُف

ق��ي��َم��تَ��ُه ال��س��ي��َف أَْع��َط��ى ُدج��انَ��َة أب��و
وال��ِق��يَ��ِم ال��ت��ق��دي��ر ع��ن يَ��ِج��لُّ َض��ْربً��ا

وَم��َض��ْت َح��ْم��َزٌة وأبْ��َل��ى ع��ل��يٌّ أَْغ��نَ��ى
ال��َق��ِرِم ال��ِم��لَّ��ِة َل��يْ��ِث لُ��بْ��َدُة ل��ل��ه

تَ��َرَك��ْت ل��ق��د َوْح��ِش��يٍّ ِل��َح��ْربَ��ِة أُفٍّ
ُم��ْل��تَ��ِئ��ِم غ��ي��َر ُج��ْرًح��ا ال��ب��أِْس ج��ان��ب ف��ي

بُ��ْم��نَ��ِص��ٍل��ت يُ��ذِْك��ي��ه��ا ِل��ْل��َح��ْرِب َح��ْم��ُز ي��ا
ُم��ْض��َط��رم ال��رَّْج��ِم َك��ِش��ه��اِب ��ه ك��فِّ ف��ي

ش��اربُ��ه��ا أن��ت ك��أٌْس ��ْرَك ال��شِّ يُ��ْه��ِن��ئُ ال
��َق��م ال��سَّ م��ن تَ��ْش��ِف��ي م��ع��س��وَل��ًة ال��ل��ه ف��ي

ُم��ْرِج��ف��ه��ا ك��ن��َت ق��ل��وٌب َق��رَّْت َح��ْم��ُز ي��ا
وُم��ْخ��تَ��َرِم تَ��ْل��ق��اُه ح��ي��ن ط��ائ��ٍر ِم��ْن

تُ��َم��زُِّق��ُه��ْم إذ ِب��ب��دٍر ف��ع��ل��َت م��اذا
وال��رََّخ��ِم ال��ُع��ْق��ب��اِن ُط��َع��َم غ��اَدْرتَ��ُه��ْم

أُُح��ٍد ف��ي األب��ط��اِل م��ن َف��َرْس��َت وك��ْم
ُم��ْص��َط��َدِم ك��لِّ ف��ي ال��ُه��َدى دي��َن َل��يْ��َث ي��ا

ثُ��ْل��َم��تُ��ُه ال��ل��ه رس��وِل س��ي��َف َض��رَّ م��ا
ُم��نْ��ثَ��ِل��م غ��ي��ُر ع��ض��ٌب وال��ع��زُم ال��ن��وم ف��ي

َه��َدَم��ْت ن��ج��دًة ف��ي��ه ال��ل��ه ل��ن��ا أبْ��َق��ى
ال��ِق��َم��ِم ش��اِم��َخ وَط��ْوًدا أُبَ��يٍّ ُرْك��نَ��ْي

∗∗∗
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ع��زاِئ��ُم��ُه ُف��لَّ��ْت ال خ��ن��دَق وي��وَم
ُم��ْق��تَ��ِح��م ك��لَّ يُ��ْع��ِي��ي ال��غ��ي��ُل ف��أص��ب��ح

واْح��تَ��َش��ُدوا ال��ُج��ْرَد وق��ادوا ال��م��ط��اي��ا َح��ثُّ��وا
بُ��َه��ِم وف��ي بَ��أٍْس ف��ي ال��م��دي��نَ��ِة ح��وَل

ش��اي��َع��ه��ا َغ��ْط��ف��اُن ح��اَل��َف��ه��ا ق��ري��ُش
وُم��ْرتَ��ِط��م ِح��ْل��ًف��ا ن��اق��ٍض ِم��ْن ي��ه��وُد

ويَ��ثْ��ِربَ��ه ال��ه��ادي ل��يَ��ْس��تَ��أِْص��لُ��وا ج��اءُوا
ال��لَّ��َم��ِم ع��ل��ى يَ��ْه��وي ُم��نْ��َص��ِل��ت ِب��ُك��لِّ

∗∗∗
وَربُّ��ُه��م��ا وج��ب��ري��ٌل ال��رس��وُل ف��ي��ه��ا

ال��ع��َدِم م��ن يُ��ْح��ِي��ي أو ش��اءَ َم��ن يُ��ِم��ي��ُت
ُم��َع��ْس��َك��ِرِه��ْم ف��ي ِري��ًح��ا ال��ل��ه َف��أَْرَس��َل

وال��بَ��َك��ِم ِب��ال��َع��يِّ ُم��َح��رََّض��ُه��ْم َرَم��ْت
ُق��ُدوِرِه��ُم م��ن وتُ��ْك��ِف��ي ال��وق��وَد تَ��ذُْرو

وال��بَ��َش��م ال��طُّ��ْغ��يَ��اِن م��ن ع��ل��ي��ه��م خ��وًف��ا
ع��م��ل��وا وم��ا م��ن��ه��م م��ؤِم��نً��ا وج��اءَن��ا

ال��ِخ��َدِم ف��ي ِب��اإلخ��الِص تَ��َف��رََّد َش��ْه��ٌم
ق��ب��ي��ل��تُ��ه م��س��ع��وٍد ب��ُن ن��ع��ي��ُم ه��ذا

ُك��لِّ��ِه��ِم غ��ط��ف��اَن ع��ل��ى يُ��ْرِب��ي َغ��ْط��َف��اُن
ب��ه��ا ال��ج��ه��اَد أُْرِض��ي ِخ��ْدَم��ٌة ه��ل ي��ق��ول

ُم��تَّ��َه��ِم غ��ي��َر األع��اِدي ع��ن��َد ُك��ن��ُت إْن
ع��زاِئ��َم��ُه��ْم ثَ��بِّ��ْط ل��ه ال��رس��ول ق��ال

ِب��ِه��ِم خ��ادًع��ا وَش��رِّْد اْس��تَ��َط��ْع��َت إن
ِب��ِح��ي��َل��ِت��ِه ت��م��زي��ًق��ا ال��ج��ي��َش َق َف��َم��زَّ

ُح��لُ��ِم ف��ي زار ج��ي��ًش��ا ك��ان ك��أنَّ��َم��ا
خ��ي��اِم��ِه��م م��ن ِخ��ْل��ًوا ال��ج��وُّ وأص��ب��ح

ُم��نْ��َخ��ِرِم ِج��دِّ ح��س��اب ع��ن ُق��وَِّض��ْت إذْ

208



النبوية امليمية

رج��الُ��ُه��ُم ِذبْ��ًح��ا ل��ه يَ��ه��وُد ك��ان��ْت
ُم��ْح��تَ��ِل��م َغ��يْ��َر إالَّ ال��ع��دِل ِب��ص��اِرِم

وِع��تْ��َرتِ��ه ال��ه��ادي ع��ل��ى أُِف��ي��ئُ��وا وق��د
ال��طُّ��َع��ِم أط��ي��ِب م��ن ُط��ْع��َم��ًة وَص��ْح��ِب��ه

∗∗∗
ل��ًظ��ى ��الَل ال��ضَّ أَْوَس��ْع��َت َم��كَّ��َة َف��تْ��َح ي��ا

��ِب��ِم ال��شَّ نَ��ْص��ِرَك ِب��َج��اِري بَ��ْرًدا وال��رُّْش��َد
ق��ادرٌة ال��ت��وح��ي��ِد م��ن اإلل��ه يَ��ُد

ُم��نْ��تَ��ِظ��ِم ��ْرِك ال��شِّ ق��ل��وَب ِب��َس��ْه��ٍم َرَم��ْت
َف��َم��َض��ى ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ه��وَد ُق��َريْ��ش خ��ان��ْت

ُم��ْل��تَ��ِط��م ب��ال��َم��اِذيِّ ك��ال��ب��ح��ر ال��َخ��يْ��ِل ف��ي
ظ��اف��رًة ال��خ��ض��راءُ ك��ت��ي��بَ��تُ��ه َم��نَّ��ْت

ال��َح��َش��ِم إل��ى ف��أََض��اَف��تْ��ُه��م ال��ِع��َدا ع��ل��ى
ك��رًم��ا ال��م��ص��ط��ف��ى ال��طُّ��َل��َق��اءَ ��م��اُه��ْم سَّ

ِب��ال��َك��َرِم؟ م��ن��ه أْوَل��ى ال��خ��ل��ِق ِم��َن وَم��ْن

∗∗∗
م��واك��بُ��ُه��ْم راَع��ْت وإْن ُح��نَ��يْ��ن وف��ي

ل��ُم��ْل��تَ��ِق��ِم تُ��ْه��َدى لُ��ْق��َم��ٌة ف��إن��ه��ا
أَِع��نَّ��ِت��ه��ا ف��ي تَ��ْردى َه��َواِزُن ج��اءْت

ُج��َش��م وف��ي س��ع��د ف��ي م��كَّ��َة ِل��َغ��زو
َط��َل��ُع��وا وق��د ش��ي��ئً��ا ك��ثْ��رتُ��ن��ا تُ��ْغ��ِن ل��م

ال��ُخ��ذُم وال��ِه��نْ��ِديَّ��ِة ��ْم��َه��ِريَّ��ِة ب��ال��سَّ
َم��َض��ى ال��رس��وَل إال ج��ح��اِف��لُ��ن��ا َولَّ��ْت

ال��ِع��َص��ِم م��ن ِدْرع ف��ي ي��ْه��ِدُر ِل��ل��نَّ��ْص��ِر
��ُع��ُه��م يُ��َش��جِّ َولَّ��ْوا إذ ال��ج��ي��ش ف��ي يَ��ص��ي��ُح

ال��َق��َس��ِم إل��ى ع��ه��دي إل��ى ال��نَّ��ِب��يُّ أن��ا
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توفيق ديوان

إذًا أي��ن أن��ص��اُر ي��ا ��ُد م��ح��مَّ أن��ا
انْ��َح��ِط��م��ي ال��ِع��َدا خ��ي��َل وي��ا ال��ِف��َراُر، ع��نِّ��ي

ِم��ائ��ٌة أص��ح��اب��ه م��ن ��َع تَ��َش��جَّ ح��تَّ��ى
ف��اْس��تَ��ِق��م اآلَن ق��ال: يُ��َج��اِل��ُد، ��ا َص��فَّ

ن��ه��ِزُم��ُه��ْم اْآلَن ال��َوط��ي��ُس يَ��ْح��َم��ى اآلن
َوَض��ِم ع��ل��ى َل��ْح��ًم��ا نَ��تْ��ُرُك��ُه��ْم ال��ل��ه، ف��ي

ع��ل��ى ال��ُم��ب��ي��ُن وال��َف��تْ��ُح ال��ن��ص��ُر وأْق��بَ��َل
يُ��َض��ِم ول��م يُ��ْق��َه��ْر ل��م ال��ه��داي��ِة داِع��ي

واغ��تُ��ِن��َم��ْت ��ْرِك ال��شِّ ش��م��ُل تَ��َش��تَّ��َت وق��د
ُم��ْغ��تَ��نَ��ِم أيَّ وال��ذََّراري ِن��س��اُؤُه��ْم

ِن��س��اِئ��ِه��ُم ف��ي ع��ل��ي��ه��م ال��رس��وُل َم��نَّ
ُم��ْق��تَ��س��م ن��ه��َب وك��ان��وا بَ��ِن��ي��ِه��م وف��ي

ع��ل��ى ال��ق��ل��وِب ت��أل��ي��َف ال��َف��ْيءَ َع َوَوزَّ
م��رتَ��ِس��م ال��ل��ه رض��اءَ َع��ْدٍل ِق��س��ط��اِس

∗∗∗
ف��ابْ��تَ��َدَرْت ال��ح��ق ض��ي��اءَ ثَ��ِق��ي��ُف ش��اَم��ْت

��َل��ِم ال��سَّ راح��َة وأل��ق��ْت ��داِد، ال��سَّ ن��ْه��َج
ِب��َم��ا ال��م��ش��رك��ي��ن َح��جَّ ال��ل��ه وَح��رََّم

ُم��ْج��تَ��ِرم َك��يْ��ِد م��ن أْس��َل��ُف��وا وم��ا َط��َغ��ْوا،
إل��ى يَ��ْس��تَ��ِح��رُّ ب��ق��ت��اٍل وأُوِذنُ��وا

ال��ُغ��َم��م ك��اش��َف َف��ْرًدا ال��ل��ه يُ��ْش��ربُ��وا أن
م��ْف��َخ��َرٍة ي��وَم تَ��بُ��وٍك ي��وُم وج��اء

َرَغ��م ع��ل��ى أْع��َط��ْوَه��ا ال��رُّوُم ف��ال��ِج��ْزيَ��ُة
ُم��ْع��تَ��ِل��يً��ا ال��ح��قِّ دي��ُن األرض ف��ي وق��ام

يَ��ُق��ِم ل��م ال��ل��ه ِب��غ��ي��ِر أُِق��ي��َم وَل��ْو
ط��ائ��ع��ًة ال��ُع��ْرب وف��ود إل��ي��ه َس��َم��ْت

أُُط��م س��اِك��ن��ي أو َوبَ��ر س��اِك��ِن��ي م��ن
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ُس��ع��ُدوا ب��ال��ُه��َدى — ب��ك��ر ب��ن س��ع��ِد — ب��ال��َح��ْرِث
َه��ِرم وم��ن َك��ْه��ٍل م��ن ِح��ْم��يَ��َر م��ل��وُك

َق��ِن��ُع��وا ق��د األْزُد ط��يء، ح��ن��ي��ف��َة، بَ��نُ��و
َح��َك��م ِم��ْن وِب��ال��ق��رآِن ف��رًدا ب��ال��ل��ه

ُه��ِديَ��ْت ع��ن��دم��ا ت��م��ي��م ف��خ��ُر وتَ��مَّ
ُم��نْ��َج��ِذِم غ��ي��َر ُج��ذام م��ج��ُد وآَض

ِم��ذَْج��ح، ال��ق��ي��س، ع��ب��د ِك��نْ��َدة، ُزبَ��يْ��ُد،
ُم��نْ��تَ��ِق��ِم ن��اِر م��ن ن��ج��وا ُم��راٌد، َه��م��ذَاٌن،

أْف��ِئ��َدًة ال��ل��ه ف��ي َع��َم��َرْت وع��ام��ٌر
وك��م واف��د م��ن وك��م خ��رابً��ا، ك��ان��ْت

وال��ت��زم��وا اإلس��الم ع��انَ��َق ل��ق��د ُك��لٌّ
ُم��ْل��تَ��َزم ط��ي��َب ي��ا م��ع��ت��نَ��ق ُح��ْس��َن ي��ا

وانْ��بَ��َع��ثَ��ْت رض األ ف��ي ان��ت��ش��رْت ال��دع��وُة
إَض��ِم م��ن واألق��ط��ار ال��م��م��اِل��ِك إل��ى

يَ��َم��ٍن إل��ى ��اٍن، ِل��َغ��سَّ ُع��َم��اٍن، إل��ى
ِل��ْل��َه��َرِم ِل��ْل��بَ��ْح��َريْ��ن، ِل��ل��رُّوم، ِل��ْل��ُف��ْرِس،

إل��ى ال��ش��اِم ُم��ْل��ِك إل��ى ال��نَّ��َج��اِش��ي إل��ى
وال��تُّ��َخ��ِم األْص��َق��اِع م��ن وق��اٍص داٍن

∗∗∗
ب��اه��رًة ال��خ��ل��ِق َخ��يْ��ِر رس��ال��ُة َه��ِذي

ال��َغ��َس��ِم َف��ْح��َم��َة تَ��ْج��لُ��و ��بْ��ِح ال��صُّ َك��ُغ��رَِّة
يَ��ِدِه ف��ي وال��ُف��ْرَق��اُن ال��ُم��َك��اِب��َر يَ��ْك��ِف��ي

وال��تُّ��َوِم رِّ ال��دُّ ِب��َف��ِري��ِد ��ٌل ُم��َف��صَّ
انْ��َف��َج��َرْت ��يَّ��ِة اْألُمِّ م��ن ع��ْل��ٍم ِب��ح��اُر

ال��يُ��تُ��ِم ع��ن آداٍب وع��ب��ق��ري��ُة
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القطار يف

اآلف��اَق��ا ِل��يَ��ثْ��ِرَب َط��يٍّ��ا َواْط��ِو ��ْل وَع��جِّ أَْوِق��ْد ال��ق��ط��اِر ِل��ُم��ْزِج��ي ُق��ْل
اش��ت��ي��اَق��ا اْح��تَ��َرْق��َن ق��د ق��ل��وٌب ـ��ِب َف��ِل��ل��رَّْك��ـ ال��وق��وُد أُْع��َوَز وإذا
ِدَه��اَق��ا ك��أًس��ا ال��غ��راُم وس��ق��اُه َص��ْوٍب ك��لِّ م��ن األش��واُق ��َع��تْ��ُه َج��مَّ
أََف��اَق��ا م��ا ُم��نْ��تَ��ٍش ال��غ��رِب وم��ن ُم��ْس��تَ��َه��اٌم وال��ٌه ال��ش��رِق َف��ِم��َن



احلكامء يتيمة

ب��ه��اءِ ِل��ُك��لِّ ت��اٌج وب��ه��اُؤُه األرج��اءِ ع��ن��ب��ُر أح��م��َد نَ��َف��َح��اُت
ال��ج��وزاءِ وَم��ع��اق��ِل ال��ثَّ��َرى ف��وق ال��ُح��َل��ى ��اُق َخ��فَّ ال��م��ج��ِد ل��واءُ وَل��ُه
وال��ُح��َك��م��اءِ ال��ه��ادي��ن وي��ت��ي��م��ُة وف��خ��ُره��م ال��م��رَس��ِل��ي��َن ال��ك��راِم َزيْ��ُن
وال��بُ��َل��َغ��اء ال��ُف��َص��َح��اءِ ُق��َوى َع��زَّْت نَ��ْس��ِج��ِه ِل��ْح��َم��َة ال��ُف��ْرق��اِن وُم��بَ��لِّ��ُغ
َوَراءِ ُح��َالُه ِل��ُم��ْس��تَ��ِم��ٍع ب��اٍق ٌد ُم��تَ��َج��دِّ وح��س��نُ��ُه ال��زَّم��اُن يَ��ْف��نَ��ى
ال��ع��ل��ي��اءِ ِذْرَوَة َف��ْض��ًال َل��بَ��َل��ْغ��َت َم��ْف��َخ��ٍر م��ن غ��ي��ُره ل��ك يَ��ك��ْن ل��م ل��و
اإلس��راءِ ل��ي��ل��ة ع��ج��ائ��ب م��ن��ه��ا ح��ْص��ُره��ا يُ��ْع��ِي��ي اآلي��اُت ل��ك ل��ك��ْن
ال��ن��ج��ب��اء وص��ح��ب��ة ال��ن��ج��اة ُس��ُف��ِن وآل��ه ال��ن��ب��ي ع��ل��ى اإلل��ه ص��ل��ى



رياضاملنى

ش��اِم��ُل وف��ض��لُ��َك م��أم��وٌل وج��اُه��َك آِم��ُل ِل��ج��اِه��ك إن��ي ال��ُه��َدى ن��ب��يَّ
واِص��ل أن��ت ل��ه��ا إال غ��اي��ًة وال رج��اُؤُه يَ��َديْ��َك ف��ي إالَّ خ��ي��َر وال
وم��ن��اه��ل ِل��ْل��ُم��نَ��ى ري��اض وف��ي��ك أس��وُق��ه��ا ِع��َج��اًف��ا ن��ف��س��ي ُم��نَ��ى إل��ي��َك
ش��اِغ��ُل ح��م��دك غ��ي��َر ل��ي يَ��ُع��ْد ل��م وإْن َل��ُم��ْق��ِص��ٌر ُع��الَك ع��ن وَح��ْم��دي وإنِّ��ي
ال��م��راح��ل ع��ل��ي��ه��ا تُ��ْق��َط��ْع ول��م إل��ي��َك ِب��ِم��ْدَح��ٍة ال��ق��ري��ِض أَْج��واَز أَْرِم ف��ل��م
س��اح��ل ال��وص��ف ن��اظ��ر ف��ي ل��ه ف��ك��ان زاخ��ًرا م��دي��ِح��ك ف��ي ب��ح��ًرا ُخ��ْض��ُت وال
وال��م��ن��اِص��ل ال��ن��ْه��َي أوص��اُل وت��ْع��َج��ُز وب��اع��ُه ع��ن��ْك ال��ح��م��ِد َك��فُّ ��ُر تُ��َق��صِّ
ُم��ت��ض��اِئ��ل نُ��وُره��ا َل��ْح��ٍظ َك��ِل��ي��ل��َة َح��ِس��ي��َرًة ع��ن��َك ��ع��ِر ال��شِّ ع��ي��ُن وتَ��ْرتَ��دُّ
ُم��َم��اِث��ل ال��ُم��ْرَس��ِل��ي��ن ف��ي َل��ُه أََل��يْ��َس ِل��َج��ْه��ِل��ِه��ْم ف��ي��ِه ال��لُّ��وَّاُم ل��َي ي��ق��ول
ك��ام��ل وْح��َدَك أن��ت ول��ك��ْن ن��ب��يٍّ وِم��ْن ُم��ْرَس��ٍل م��ن َح��وَّاءُ أنْ��َج��بَ��ْت أََج��ْل
م��اِح��ُل وال��ده��ُر ال��ل��ه ف��ي وأْج��َوُده��م ح��اِف��ٌل ��رُك وال��شِّ ال��ل��ه ف��ي أََع��زُُّه��ُم
ال��م��ن��اِص��ل وتَ��بْ��َرى ف��ي��ِه ال��ظُّ��بَ��ا تُ��َف��لُّ َك��ِري��ه��ٍة ي��وِم ك��لِّ ف��ي وأَثْ��بَ��تُ��ه��م
ف��اِض��ل يُ��داِن��ي��ه ال وف��ض��ٍل ِب��ف��خ��ٍر ف��اِخ��ر يُ��َس��ام��ي��ِه ال َم��َق��اٍم ف��ي وُق��ْل

∗∗∗
راِف��ُل ال��س��ع��ِد ُح��لَّ��ِة ف��ي ف��ك��وك��بُ��ه��ا ش��ف��ي��ِع��ن��ا ِب��ن��وِر ال��دن��ي��ا ��نَ��ِت تَ��يَ��مَّ
ق��ائ��ل أن��ا ال��ذي م��ا ِع��يٍّ��ا أَْدِر ف��ل��م ص��ف��اتُ��ه أَْف��َح��م��تْ��ن��ي م��ا ع��ل��ى وإنِّ��ي
ال��ب��الِب��ُل ال��رِّي��اِض ف��ي ت��ت��غ��نَّ��ى ك��م��ا ُم��تَ��َغ��نِّ��يً��ا م��ج��ِده ب��ذك��َرى َل��ش��اٍد



املنى رياض

وأَغ��اِزُل أن��واُره تُ��غ��اِزلُ��ِن��ي ِب��َج��َم��اِل��ِه ه��ائ��ٌم َح��يَ��ات��ي وص��بٌّ
أَس��اِف��ُل ف��ُه��نَّ ذُالٍّ م��ع��اِل��ُم��ه��ا تَ��نَ��كَّ��َس��ْت ال��ُع��داِة أرَض َغ��َزا م��ا إذا
وت��ن��ازل��وا ِك��بْ��ره��ا ع��ن م��ع��اِط��ُس��ُه��ْم ت��ن��اَزَل��ْت ال��ك��ت��اب آَي س��ِم��ُع��وا وإن
وراِج��ُل ال��ف��الِة ص��دَر ل��ه يَ��ُش��قُّ ف��راك��ٌب ُم��ْه��ِط��ِع��ي��ن إل��ي��ه ��وا وَخ��فُّ
دالئ��ُل ال��م��ب��ي��ِن ال��ن��وِر م��ن ع��ل��ي��ه يَ��ُدلُّ��ه��م ج��م��ٍع وْس��َط ح��اول��وُه إذا

∗∗∗
ال��ق��ب��ائ��ُل ال��ن��ب��يِّ ق��ب��ل َوَرَدْت ول��و ويَ��ْرتَ��وي ��َح��اَب ال��صِّ يَ��ْرِوي َق��َدٍح وِم��ْن
ف��يُ��َط��اول ال��ُع��َل��ى ه��اُم ت��ط��اول��ه ِط��ب��اِق��ِه َس��بْ��َع ِل��ل��ِه َط��َوى وي��وَم
ال��ُم��واِص��ُل ال��ح��ب��ي��ُب ف��ن��اغ��اُه ع��ل��ي��ِه ب��ه��اُؤُه َج��لَّ ال��ل��ه ت��ج��لَّ��ى أن إل��ى
ُم��ق��اب��ل ون��وٌر ن��وٌر خ��ْل��ِف��ِه وم��ن يَ��ِم��ي��ِن��ِه ع��ن وِم��ن ن��وٌر ف��وِق��ه وِم��ن
يُ��نَ��اِض��ُل أو ب��ه ي��س��ام��ي��ن��ا ذا ف��َم��ْن ق��ب��َل��ُه ال��ن��ب��يِّ��ي��ن ف��اق ال��ذي ف��ه��ذا
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املرسلني خاتم

أس��َع��ُد ه��و ب��ل ال��تِّ��مِّ ك��ب��در ِب��وج��ٍه أح��م��ُد ال��ب��ري��ِة خ��ي��ر ال��دَُّج��ى أن��ار
ويُ��رِش��ُد ال��ق��وي��م ال��دِّي��ن إل��ى ويَ��ه��دي ال��ه��َدى إل��ى ي��دع��و ال��ل��ه ِب��أم��ِر وق��ام
ُم��ْف��َرد ربِّ��َي ال��ل��ه أنَّ َف��ِدي��ن��َي م��ش��رًك��ا ب��ال��ل��ه ك��ان م��ن ال��وَرى ي��ن��ادي
ي��ت��َع��دذَ وال ِن��دٌّ ل��ُه ول��ي��س أٌب ل��ه ول��ي��س أمٌّ ل��ُه ول��ي��س
تَ��َج��رَّدوا وم��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا ب��اط��ِل ع��ل��ى ب��أِس��ه��ْم س��ي��َف َج��رَُّدوا ق��وٌم َول��ل��ه
يَ��تَ��َك��بَّ��ُد وم��ا ي��ل��َق��ى م��ا ال��ل��ه وف��ي ص��اب��ٌر األِس��نَّ��ِة م��ث��ِل ع��ل��ى ف��ِم��نْ��ه��م
��د ُم��َس��هَّ ب��اٍك ال��ع��ي��ِن س��خ��ي��ُن وم��ن��ه��م ال��طَّ��َوى ع��ل��ى ط��واُه َك��ْش��ٍح أخ��و وم��ن��ه��م
ي��ص��َع��ُد ال��ن��ور س��اط��ِع م��ن ُس��لَّ��ٍم ع��ل��ى وع��زم��ه ال��ت��راب ف��وق ج��س��م��ه ت��رى

∗∗∗
ُدوا وت��ش��دَّ آث��اِرِه ع��ل��ى وِج��دُّوا ��ُروا وَش��مِّ ال��ن��ب��يِّ َه��ْدي ع��ل��ى ف��س��ي��روا
م��ح��م��د ال��م��رس��ل��ي��ن خ��ت��اَم وأن غ��ي��ُره َربَّ ال ال��ل��ه ِب��أن ُش��ه��وًدا
��د يَ��تَ��َوقَّ نُ��وُره ف��ي��ِه ال��ل��ه ِم��ن ُم��نَ��زَّل وح��ٌي ال��ل��ه ك��تَ��اَب وأنَّ
ُم��َورَّد َخ��دٌّ يُ��ص��ِب��ي��ِه أو راح إذا ��ل ُم��َك��حَّ َط��ْرٌف يَ��س��ِب��ي��ه غ��اف��ًال وي��ا
ُم��ْس��ِع��ُد وال��َج��دُّ ت��ط��ل��بْ��ُه ل��م أن��ت إذا ط��ال��ب أن��ت ال��ذي ال��س��ع��َد تُ��درك م��ت��ى



الفطرة دين

ت��ران��ي ال��ط��ب��ي��ب أث��ر ع��ل��ى وأتَ��ْت ال��ن��ش��واِن َل��ْح��ِظ��ه��ا م��ن َرش��َق��ٌة ه��َي
ال��ع��ان��ي ه��ذا أَيُ��َف��كُّ َل��ْألََس��ى ي��ا ص��وتَ��ه��ا أَْش��َج��ى وال��ح��زُن ل��ه ق��ال��ت
ت��س��ت��ع��ران وي��داُه ان��ث��نَ��ى ث��م ص��ب��اب��ت��ي ن��ار وج��سَّ ال��ط��ب��ي��ُب ف��َدن��ا
ف��اِن ش��يءٍ وك��ل أرت��ج��ي��ِه، ال وذل��ك��ْم ال��ق��دي��ر ه��و اإلل��ُه ق��ال

∗∗∗
ت��غ��ش��ان��ي ورح��م��ًة ع��ل��يَّ بَ��ْرًدا َج��ْم��ُرُه ت��س��اق��ط ن��َف��ًس��ا ��س��ْت ف��ت��ن��فَّ
األغ��ص��ان ِب��ن��اض��ِر ال��ن��س��ي��م َم��يْ��ل ال��ه��وى ب��ه��ا ي��م��ي��ُل وم��ض��ت وت��ف��رَُّق��وا

∗∗∗
ال��َف��تَّ��ان ج��م��ال��ه��ا ح��ق��وَق أَْق��ِض��ي ِل��َص��ْوِب��ه��ا ��ق��اِم ال��سَّ ج��وِف م��ن وخ��رج��ُت
واألش��ج��اِن ال��بُ��َرح��اءِ ع��ل��ى َوْق��ًف��ا ال��َح��َش��ا وَخ��لَّ��ف��ِت رح��َل��ْت َم��ن ق��ص��َر ي��ا
ال��بُ��ن��ي��اِن ق��ائ��َم ي��وًم��ا تَ��بْ��َق ل��م نَ��أْيُ��ه��ا ��َك ي��س��ت��ِح��فُّ ِم��ث��ل��َي ك��ن��َت ل��و
َص��وَّان وم��ن ص��خ��ٍر م��ن وُق��ِدْدَت دٍم وم��ن ُخ��ل��ق��ُت ل��ح��ٍم م��ن ل��ك��نَّ
ل��ألَك��وان تُ��ِط��لُّ ح��ي��ن ك��ال��ش��م��ِس أب��راِج��ِه م��ن ع��ل��يَّ تُ��ِط��لُّ ك��ان��ت
األوط��ان إل��ى ِب��ِه��ْم ال��ب��خ��اُر ع��اد ذن��وبَ��ه ال��ب��خ��اُر أن��س��ى أن ش��اء ل��و
ع��دن��ان ب��ن��ي م��ن ��ِر ال��ُم��َط��هَّ َرْوَض ق��اص��ًدا ال��م��راح��َل ي��ط��ِوي ب��ي ع��اد أو
األف��ن��ان ُم��ثَّ��ِم��ُر نَ��ْض��ٌر وال��م��ج��ُد أغ��ص��انُ��ه��ا أورَق��ْت ق��د ال��ُع��ال ح��ي��ُث
ال��ُف��رق��ان خ��واِرِق وِب��بَ��اق��ي��اِت وال��ُه��َدى ��راِئ��ِع ِب��ال��شَّ ي��ه��ِب��ُط وال��وح��ُي



توفيق ديوان

ال��ق��رآن م��ن َل��نَ��ا تُ��ِض��يءُ َش��م��ٌس أُْف��ِق��ِه ف��ي يَ��لُ��ْح ل��م ي��وٌم م��رَّ ه��ل
األرك��ان ُم��ثَ��بَّ��ِت غ��ي��َر ف��َرأَتْ��ُه م��ح��م��ٍد دي��ن األج��ي��اُل ه��زَِّت أم
ال��ع��رف��ان وك��ع��ب��ُة ال��ع��ل��وِم ك��ن��ُز ن��ب��يَّ��ن��ا أن ال��ثَّ��ق��َالن ي��ج��ه��ُل أم
ال��ب��ره��ان وس��اِط��ع ب��ال��م��ع��ج��زاِت أق��ط��اِرَه��ا ف��ي ال��ت��وح��ي��ِد وُم��ثَ��بِّ��ُت
وال��ط��غ��ي��ان ال��ظ��ل��ِم أَه��ِل َرْوِع ف��ي ن��ص��ي��َره ال��ح��س��اَم ج��ع��ل وَل��ُربَّ��م��ا
األذه��ان ع��ل��ى َف��ض��ائ��لُ��ُه َخ��ِف��يَ��ْت إنَّ��م��ا ع��ابً��ا ول��ي��س ال��ج��ه��اَد ع��اب��وا
ال��ع��م��ران ب��رواِب��ِط أط��راِف��َه��ا ِم��ن وض��مَّ ال��ب��الد ف��ي ال��ح��ض��ارَة ن��ش��َر
ض��م��ان خ��ي��َر َل��ُه��نَّ ال��ط��الُق ُج��ِع��َل وإنَّ��م��ا وأن��ك��روه ال��ط��الَق ��وا ذَمُّ
األذق��اِن إل��ى ِل��ح��ك��م��ت��ه َخ��رُّوا ص��الَح��ُه ال��زم��اُن أب��دى إذا ح��ت��ى
م��ك��اِن وك��لِّ ُم��ْع��تَ��َق��ٍد ك��لِّ ف��ي ص��ال��ًح��ا ش��رًع��ا وص��ار ال��ط��الُق وف��ش��ا
األزم��اِن ِل��ت��ص��رُِّف ِب��َه��ا ف��اْع��َه��ْد َع��وي��ص��ٌة ��ئ��وِن ال��شُّ م��ن أتَ��تْ��َك وإذا

∗∗∗
��ودان ب��ال��سُّ ِع��ش��َت إْن ِس��يَّ��م��ا ال خ��م��س��ًة وض��وئِ��َك ِم��ن أف��ض��َل أََرأَيْ��َت
األب��دان ��ة ِل��ص��حَّ ال��ص��ي��اِم م��ث��ل ِط��بِّ��ِه ف��ي ف��م��ا بُ��ْق��راًط��ا واْس��تَ��ْف��ِت
وال��ُج��ثْ��م��اِن ِل��ل��رُّوِح وري��اض��ًة ع��ب��ادًة ال��ص��الة َش��َرَع ق��د وال��ل��ه
أوان ك��لَّ يَّ��اَن ال��دَّ ِل��ن��راق��َب خ��م��س��ًة ي��وٍم ك��لَّ ع��ل��ي��ن��ا ُك��ِت��ب��ْت
وال��ِح��ْرم��ان ال��بُ��ؤس ج��راَح ت��أُْس��و وم��َح��بَّ��ٌة ف��رح��م��ٌة ال��زك��اُة ��ا أمَّ
وال��ج��والن ��ْع��ِي ال��سَّ ف��ض��ُل وَك��َف��اُه م��ع��رٍض أك��بَ��ُر اإلس��الِم ف��ي وال��ح��جُّ

∗∗∗
واإلح��س��اِن ال��ع��دِل ِب��ش��رِع أْك��ِرْم ش��رُع��ن��ا وه��ذا َع��ق��ي��دتُ��ن��ا ه��ذي
اإلن��س��ان ِف��ط��رَة يُ��الِئ��ُم دي��ٌن ِب��ِه ُم��ْح��تَ��ِف��ٌل أن��ت ِدي��ٍن وأَح��قُّ
ِب��َه��وان راض��يً��ا ِم��نَّ��ا يُ��ْل��َف ل��م ك��ت��اب��نَ��ا ب��ه��دِي ي��وًم��ا نَ��ه��تَ��ِدي ل��و
ب��ال��ج��ان واس��تَ��ْظ��َه��ُروا ِل��ق��ت��اِل��نَ��ا ال��ِع��َدا ��َع��ْت تَ��َج��مَّ ل��و ُه��زْم��نَ��ا َوَل��م��ا
ال��ش��ي��ط��ان ي��ُد ف��ي��ن��ا ف��تَ��ح��كَّ��َم��ْت ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ع��اص��ي ف��َش��ِت َل��ِك��نَّ��ن��ا

∗∗∗
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الفطرة دين

ِن��ي��َران��ي وه��ائ��ٌج َح��ش��اَي ُم��ْدٍم األس��ى إن واألَس��ى َل��ِك م��ا ن��ف��ُس ي��ا
َوران ال��دَّ ع��ن ك��وك��بَ��ُه ون��ع��وُق ال��َخ��نَ��ا ع��ل��ى نُ��غ��ي��ُر ي��وٍم م��ن بُ��دَّ ال
ال��ول��دان ذوائ��ب يُ��ش��ي��ب ه��وًال ب��األذى ��دون��ا ت��ع��مَّ ال��ذي��ن ونُ��ِري
ت��وان��ي ط��وِل ب��ع��د ه��م��م��ن��ا ول��ق��د تَ��َف��رٍُّق ط��ول ب��ع��د اج��ت��م��ع��ن��ا ف��ق��د
ال��يَ��ْق��ظ��اِن ي��ق��ظ��ُة إال ي��ب��َق ل��م أس��ي��اِف��نَ��ا ع��ن ال��ن��ص��ِر ن��وُم ط��ال ق��د
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لبيك

ال��روح��ان��ي ب��وص��ف��ه ف��َك��ي��ف ب��ش��ًرا ش��ف��ي��ع��ن��ا ص��ف��ات ع��ن َألْع��ج��ُز إن��ي
األذه��ان وك��واك��ب ال��نُّ��َه��ى ُش��ُه��ُب َل��ه ت��س��م��و م��ا وف��وق ال��ص��ف��ات ف��وق
زم��ان أَج��لِّ ف��ي ه��اٍد وأَج��لَّ ك��لِّ��ه��ْم ال��خ��الِئ��ِق خ��ي��َر ي��ا ل��بَّ��يْ��َك
ال��ف��رق��ان آي��ُة إالَّ ي��ب��َق ل��م آي��اتُ��ه��م تَ��َص��رََّم��ْت ال��ُم��ْرَس��ل��ون
يَّ��ان ال��دَّ ال��واح��ِد ذات ن��ور م��ن دان��يً��ا َخ��ْل��ٌق ل��ي��س ح��ت��ى ودنَ��ْوَت
ال��رح��م��ن م��ن َق��ُربَ��ْت وم��ك��ان��ٌة غ��ال��ب ال��م��الِئ��ِك ش��رِف ع��ل��ى ش��رٌف
األك��وان ع��م��اَرِة س��رِّ وَخ��ِف��يُّ ال��ُه��َدى أق��م��اِر وُش��ع��اُع ال��تُّ��َق��ى ش��م��ُس
واألع��وان واألص��ح��اب واِج واألز واألب��ن��اء اآلبَ��اءِ ال��ط��اه��ُر
واإلع��الن واإلس��رار وال��ل��ف��ت��ات وال��غ��ف��وات ال��ي��ق��ظ��ات ال��ع��اب��د
ب��ُدَخ��ان ن��ْق��ِع��ه��ا م��ن أُْغ��ِش��يَ��ْت ق��د ��َرْت ُس��عِّ ن��اًرا ال��َغ��َم��َراِت ال��خ��اِئ��ُض
ب��األب��دان األرواُح ل��ف��ح��اِت��َه��ا وتَ��تَّ��ق��ي ال��ق��ل��وَب ل��ه��ا ��دور ال��صُّ ت��رم��ي
ال��ُم��رَّان ب��ع��وام��ِل ��َك��ْت َل��ت��م��سَّ غ��ل��واِئ��َه��ا م��ن َح��َط��ْط��َن ال��دم��اء ل��وال
وال��م��ي��زان ِل��ل��ُح��وِت ِب��ل��س��اِن��َه��ا وأَْوَم��أْت ال��س��ح��اب ِب��ي��ِد وت��ع��لَّ��ق��ْت
األوث��ان ع��ل��ى ِب��ِه أََغ��ْرَت َم��َدٌد ح��ْوَل��ُه وال��م��الئ��ُك ل��َك م��وك��ٍب ك��م
ال��ش��ي��ط��ان َع��ب��رُة ع��ل��ي��ه��ا ت��ج��ري رب��ُع��ه��ا خ��راٌب ص��رَع��ى ف��ت��رْك��تَ��ه��ا
ش��ن��آن وم��ن ح��س��ٍد م��ن خ��ان��وَك إل��ي��ه��ُم بُ��ِع��ثْ��َت وإذْ األم��ي��َن ك��ن��َت
وُدَخ��ان ي��ن��ت��ه��ي رم��اٍد وإل��ى َل��ظ��ى أولُ��ُه ال��ن��اِر م��ث��ُل وال��ظ��ل��ُم
َص��وَّان ف��م��ن ل��ه اع��ت��رض��َت وإن اليَ��نْ��تَ��ُه إذا م��اءٍ م��ن وال��ح��قُّ



لبيك

ال��ق��م��ران ج��م��اِل��َه��ا ِل��ن��وِر ي��ْع��نُ��و آي��ًة وج��ه��َك ل��ك��ان أن��ص��ف��وَك ل��و
وال��رض��واِن ال��ف��ردوس ف��ي وال��خ��ل��ُد ��ًرا ُم��بَ��شِّ ِب��ال��ن��ع��ي��ِم ِب��ْش��ُرك وَل��ك��ان
وال��ن��ي��راِن وال��ِغ��ْس��ل��ي��ِن وال��ُم��ْه��ِل ِب��َج��َه��نَّ��م ُم��نْ��ِذًرا بَ��أُْس��َك وَل��ك��ان
ِس��نَ��ان وَح��دِّ م��ع��ج��زٍة ن��ب��راَس ق��ل��وِب��ِه��م س��واِد ف��ي ت��وق��ُد زل��َت م��ا
م��ي��دان ف��ي األق��َم��اِر م��ع وج��َرى ال��ثَّ��َرى ف��وَق م��ا ال��دي��ُن أض��اءَ ح��ت��ى
م��ك��اِن وك��لِّ آون��ٍة ك��لِّ ف��ي وآِل��ِه اإلل��ُه ال��ه��ادي ع��ل��ى ص��لَّ��ى
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اجلاين ملجأ

وإي��م��اِن ت��ق��وى ف��ي وأك��م��َل ج��اًه��ا وأع��ظ��َم��ه��م آث��اًرا ال��رُّْس��ِل أخ��ل��َد ي��ا
ث��ان ق��رِب��ِه م��ن يَ��نَ��ْل ل��م م��ا ِن��ْل��َت أَْن إل��ى ال��ع��ب��اد خ��ي��َر ي��ا ال��ل��ه ب��َك أس��َرى
ورض��وان ب��ت��ب��ج��ي��ٍل وُف��ْزَت وه��ٌم ي��ب��ل��ُغ��ه ل��ي��س م��ق��اٍم ك��لَّ وُج��ْزَت
وِول��دان ُح��وٍر م��ن ح��يَّ��اَك ف��ي��ه��نَّ وَم��ْن ال��ن��ع��ي��م ج��نَّ��اُت ل��َك يَّ��نَ��ْت وازَّ
ال��ج��ان��ي َ َم��ْل��َج��أ ي��ا َح��م��َل��ُه أَْس��تَ��ِط��ْع ل��م م��ا ف��أح��ِم��ُل ِت��ي ب��َزالَّ يُ��َج��اءُ غ��ًدا
وأع��وان��ي أن��ص��اري وأْس��َل��ْم��ِت��ِن��ي ج��َل��دي َوَه��ى إن ع��ْون��ي ُج��وُدك ربِّ ي��ا
ِب��ُغ��ف��ران ت��ي َزالَّ وت��ش��َم��ُل ف��ي��ِه تُ��س��اِم��ُح��ن��ي ه��ل ع��ن��دي ��ك ح��قُّ رب ي��ا
وأح��زان ذُلٍّ ف��ي تَ��َق��دَّْم��ُت إذا َم��ظ��َل��م��ٍة ك��لَّ ع��نِّ��ي ��ُل تَ��َح��مَّ وه��ل
ِرض��واِن وج��ه ش��اِه��ْد ال��خ��ْط��ُب وه��ال��ن��ي أف��زع��ن��ي ال��ك��رُب م��ا إذا ت��ق��وُل وه��ل
وأَْف��ن��ان وأن��َه��اٍر ب��ُح��وٍر ْ واْه��نَ��أ َل��ُه ن��ف��اذَ ال وف��ي��ض ب��نُ��ْع��َم��ى وِع��ْش
وِع��ْص��ي��ان ظ��ل��ٍم ع��ن وي��ص��ف��ُح ي��ع��ف��و ك��م َربِّ��َي ف��ال��ل��ه ت��ي��أس��ي ال ن��ف��ُس ي��ا
وم��ي��زان��ي ح��ش��ري وف��ي ال��ح��س��اب َه��ْوِل وف��ي ال��ت��راب ج��وِف ف��ي ض��ي��ُف��ك ربِّ ي��ا
وإح��س��ان ُج��وٍد ُم��نْ��تَ��َه��ى م��ن ع��ي��ن��اه ب��ه تَ��َق��رُّ م��ا إالَّ ِل��ض��ي��ف��ك وه��ل
وح��رم��ان��ي خ��زي��ي وال ال��ح��س��اب وال َج��َل��ٍد م��ن ال��نِّ��ي��راِن ع��ل��ى ل��ي م��ا ربِّ ي��ا
ب��إي��م��اِن ال��ج��ان��ي اآلث��ِم ِل��ذَا واْخ��ِت��ْم ي��ْش��َم��لُ��ِن��ي م��ن��ك ِب��لُ��ْط��ٍف ع��ل��يَّ َف��اْم��نُ��ْن



كنيلشفيًعا

ال��ذِّْك��ِر ف��ي ال��ل��ه م��ن م��م��دوٌح ف��إنَّ��َك ش��ع��ري ع��ن وأُْغ��ل��ي��ك م��دح��ي ع��ن أُِج��لُّ��َك
وب��ال��ش��ك��ر ب��ال��ث��ن��اء ت��ع��ال��ى ف��ق��ام أح��م��د ش��ك��ِر ع��ن ال��ن��اِس ع��ج��َز ال��ل��ه َرأَى
ال��ح��ش��ر س��ورة وف��ي أث��ن��ى وك��م وأث��نَ��ى ��َح��ى ال��ضُّ س��ورِة ف��ي ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ف��أَثْ��ن��ى
ع��ذري ت��رِك��ِه ف��ي ال��ع��ج��ُز وك��ان ق��ص��وري ع��اَق��ِن��ي م��دي��ُح��ك ف��رًض��ا ي��ك��ن ل��م ف��ل��و
ق��دري ع��ل��ى ول��ك��ْن ح��م��دي ق��دِره ع��ل��ى يَ��ُك��ْن ول��م ث��ن��ائ��ي ذا رب��ي َف��َل��بَّ��ي��َك
ن��ث��ري وم��ن إل��ي��ك ن��ظ��م��ي م��ن ُ َألَبْ��َرأ وإن��ن��ي ن��ظ��م��ي ذاك ربِّ��ي وع��ف��َوك
ك��ال��ب��در ي��س��ط��ع ف��ي��ك َظ��نٍّ ن��وِر ع��ل��ى ال��ُم��نَ��ى ب��َي ت��ْس��ِري ال��ل��ه رس��وَل إل��ي��ك
ال��ف��ك��ر م��غ��ام��َرِة ع��ن ن��اءٍ ال��وص��ِف ع��ن ُم��َم��نَّ��ٍع ال��َج��ن��اِب ع��ال��ي َح��َرٍم إل��ى
ُط��ه��ر م��ن ح��از وم��ا م��ج��ٍد م��ن َض��مَّ ِل��م��ا َه��يْ��بَ��ًة ال��م��الئ��ُك ت��ح��ام��اُه م��ق��اٌم
ال��ب��ح��ر م��ن اغ��ت��رف��ُت أن��ي ول��و ُع��َالك ِب��بَ��ال��ٍغ ل��س��ُت ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ك
ال��ك��ف��ر وط��أُة ال��ث��رى ف��وق ثَ��ُق��َل��ْت وق��د وب��ال��ُه��َدى ج��اء ال��ح��قِّ ِب��دي��ِن ن��ِب��يٌّ
ال��ف��ج��ر لُ��َج��ِج ف��ي األس��ح��اُر ت��غ��رُق ك��م��ا أُْغ��ِرَق��ْت ال��ش��رائ��ُع ف��ي��ه��ا ش��ري��َع��تُ��ه
ال��زه��ر ض��اَح��ُك روض��ٍة َم��ْرأى زان ك��م��ا ب��ي��تُ��ه ال��ُع��رَب زيَّ��َن ل��ك��ْن ال��ُع��رِب م��ن
ب��ال��ن��ح��ر ال��م��ل��ي��ح��ِة ِع��ق��ُد ي��ل��ت��ِق��ي ك��م��ا ال��ُه��َدى ُم��نْ��ِج��ب��ُه ال��ل��ه ب��ع��ب��ِد ت��الق��ْت
وال��ُع��ْس��ر ال��يُ��ْس��ِر ف��ي ال��ل��ه خ��ل��ِق وأس��م��َح ج��م��ي��ِع��ِه��ْم ال��ع��ب��اِد خ��ي��ر ب��ه ف��ج��اءا
��ْق��ر ب��ال��شُّ ��واِف��ِن ال��صَّ ُش��ْه��ُب ب��ه ت��س��اوت ِع��ثْ��ي��ٍر ك��لِّ ف��ي ��اءُ ��مَّ ال��شَّ ال��ع��زم��ة ل��ه
وال��ص��ب��ر ب��ال��س��ي��ِف األرِض أه��َل َل��ق��ات��َل ِل��ل��وََغ��ى ال��ص��ح��اب��ُة يُ��ت��اِب��ْع��ه ل��م ول��و
��ْزر ال��شَّ ب��ال��ن��ظ��ِر ال��ن��اُس رم��اه إذام��ا ن��اظ��ُر ال��ل��ه ل��ه م��ن ي��ب��ال��ي ف��ل��ي��س



توفيق ديوان

ب��ال��نَّ��ص��ر ال��ل��ه م��ن م��وع��وٌد وآخ��ُر ُم��َض��لَّ��ٌل ص��ارم��ان س��واءً ول��ي��س
ال��ظَّ��ه��ر ِب��ق��اص��م��ِة وت��رم��ي��ه��م َع��ج��اًج��ا َف��تُ��ِث��ي��ُرَه��ا ارك��ب��ي ي��ن��ادي��ه��ا وي��وَم
ال��ظَّ��ْف��ر م��وك��ِب ف��ي ال��ل��ه ِل��ق��اءُ ُم��ن��اه��م ِف��تْ��ي��ٌة ال��م��ي��ام��ي��ِن ال��ُغ��رِّ م��ن ع��ل��ي��ه��ا
ُس��ْك��ر ب��ال اإلل��ِه ف��ي ُس��ك��اَرى رأي��َت ص��ف��وِف��ِه��م ب��ي��ن ال��رح��م��ُن ذُِك��َر إذا
األْج��ِر ع��ل��ى ي��ح��رص��ون ول��ك��ْن س��خ��اءً ن��ف��وَس��ه��م ي��ب��ذُل��ون ِك��َراًم��ا رأي��َت
ال��زُّْه��ِر ِب��األن��ج��ِم ُح��فَّ ب��دٌر وح��اش��اه وك��أنَّ��ه ال��م��ص��ط��ف��ى ح��ول ي��س��ي��رون
وال��ب��ش��ر ال��ب��ش��اش��ِة م��اءِ م��ن ال��م��وِت َل��َدى وج��ُه��ُه ي��ق��ط��ُر ال��ل��ه ولِ��يِّ ِب��ُك��لِّ
ِط��ْم��ِر ف��ي ع��اش ول��و م��ن��ه أُْدِن��يَ��ْت إذا ف��وق��ه��ا وال��ت��اُج ال��ُم��ل��ِك ث��ي��اَب ي��ع��اف
ج��س��ر ع��ل��ى ُظ��ب��اه��ا م��ن ي��م��ش��ي ال��م��وِت إل��ى ك��أن��م��ا ال��س��ي��وف ِب��ِرْج��ل��ي��ه ي��ُدوُس
ب��ال��ِوتْ��ِر ال��ش��ف��َع يُ��تْ��ِب��ُع ل��ي��ٍل ك��ل وف��ي ��ْم��ِر ب��ال��سُّ ال��ب��ي��َض يُ��ل��ِح��ُق ُص��ب��ٍح ك��ل ل��دى
وال��ِف��ْط��ِر ال��ص��وم ف��ي وال��ت��س��ب��ي��ح ال��ذك��ِر س��وى غ��ذاؤه ل��ي��س ال��ده��ِر َط��واَل ي��ع��ي��ش
َس��ْف��ِر ع��ل��ى ال��ِف��ج��اج أع��الم َم��رَّ ك��م��ا وُم��رُّه��ا ال��ح��ي��اة ح��ل��و ب��ه ي��م��رُّ
ال��س��ت��ر ذل��ك ف��ي ��ْم��ص��اِم ب��ال��صَّ ف��ي��ض��رب ِع��داِت��ِه خ��ل��ف ال��ف��ردوِس ج��ن��َة ي��رى
ِص��ْه��ِر ذا ك��ان وم��ن ُق��ْرب��ى ذا ك��ان وم��ن وع��ش��ي��ُرُه ج��اُرُه ل��دي��ه س��واءٌ
ال��بَ��تْ��ِر م��ن َخ��يْ��ٌر ال��ط��بِّ ف��ي ل��ه��ا ف��ل��ي��س أذاتُ��ه��ا وِخ��ي��َف ك��فٌّ م��رَض��ْت إذا

∗∗∗
أم��ر وال ب��نَ��ْه��ٍي أح��ِف��ْل ف��ل��م ع��َص��يْ��ُت إن��ن��ي ��ُر ال��ُم��ط��هَّ ال��ه��ادي أي��ه��ا ف��ي��ا
ال��ِوْزِر م��ن تُ��ط��ي��ُق ال م��ا ��ْل��تُ��ه��ا وح��مَّ ش��ق��ائ��ه��ا ري��اض ف��ي ن��ف��س��ي وأرتَ��ع��ُت
ال��ك��ف��ر ع��ل��ى يُ��ْرب��ي ك��اد َف��ع��اٍل م��ن وك��م َس��تْ��ُره��ا ال��ل��ه ع��ل��ى ل��ي ِه��ن��اٍت م��ن ف��ك��م
ق��ب��ري ف��ي أَُغ��يَّ��َب ح��ت��ى وم��س��ت��غ��ِف��ٌر ت��ائ��ٌب ال��ل��ه إل��ى إن��ي ي��دي وه��ذي
َح��رِّ وال ِل��ب��رٍد أق��وى وال ض��ع��ي��ٌف ف��إن��ن��ي رب��ي ع��ن��د ش��ف��ي��ًع��ا ل��ي ف��ُك��ْن
ِب��رِّ وذا س��م��اٍح ذا رح��ي��ًم��ا ح��ل��ي��ًم��ا غ��اف��ًرا دام م��ا ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ك
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صاحبها عىل الرسول، مدينة ليثرب زيارته من بالسودان حلفا إىل عاد قد الشاعر كان
يف زميله بالسودان عطربه من إليه فكتب السالم، وأزكى الصالة أفضل وصحبه وآله

قال: بمقدمه، يرحب فاضل محمد اللواء األدب يف ورصيفه الجيش،

ب��ق��دوِم��ِه وم��رح��بً��ا ال��ن��ب��يَّ زار ِب��َم��ْن أه��ًال
ح��م��ي��ِم��ِه ُس��ْؤَل يُ��ج��ي��ُب وال��ح��م��ي��ُم ��َك ب��ح��قِّ ِل��ي ُق��ْل
وق��دي��ِم��ِه؟ ح��دي��ِث��ه ال��ج��الِل م��ن َل��ِق��ي��َت م��اذا

قال: مجيبًا، رقعته عىل الشاعر فكتب

ون��ع��ي��ِم��ِه ف��ض��ِل��ِه ف��ى أَْو ال��ل��ه ج��زاك ش��ك��ًرا
تَ��ْس��ِن��ي��ِم��ِه م��ن ال��ص��ف��َو تَ��ْح��ُس��و ل��ل��ف��ردوِس وه��داَك
تُ��خ��وِم��ِه ب��ع��ض وزرُت ُت ُج��ْز ��ام ال��شَّ ب��ُم��ل��ِك إن��ي
ك��روِم��ِه ج��م��ال َح��يْ��ف��ا وف��ي ي��اف��ا ف��ي ف��َش��ِه��ْدُت
ت��ن��ظ��ي��ِم��ِه ف��ي ي��ُروُع ـ��ي��ِد ال��َم��ِش��ـ ب��ال��ق��ص��ِر وأط��وف
ِري��ِم��ِه وج��ن��ة ورش��ْق��ُت ب��دِرِه ص��ف��ح��َة ف��رم��ق��ُت
��ه أدي��ِمِ ف��وق ال��درُّ َب ذا ال��ح��س��ِن ص��اف��ي ك��لِّ م��ن
غ��ري��ِم��ِه (إمَّ) ـ��م��رءُ ال��ـ ي��س��بُّ ُس��وَق��تَ��ه��م ل��ك��ن

∗∗∗



توفيق ديوان

ت��ع��ل��ي��ِم��ِه ف��ي ب��ي��روَت ف��ي ال��ش��ام م��ج��َد ورأي��ت
ِل��ُروِم��ِه ان��ت��ف��اَع وال ف��ي��ه ِل��إلغ��ري��ِق ك��س��َب ال
ه��م��وِم��ِه ن��ف��ِي غ��ي��َر ـ��ٌم ُغ��نْ��ـ ه��ن��اك ِل��ل��غ��ري��ِب م��ا
ن��ع��ي��ِم��ِه ح��وِر وع��ي��وِن أه��ِل��ِه م��ن��ط��ِق ِب��ُش��ج��وِن
وق��دي��ِم��ِه ِل��ح��دي��ِث��ِه وش��ربُ��ه��م (ال��زب��ي��ب) أم��ا
ن��دي��ِم��ِه خ��دِّ ورَد زُل ي��غ��ا ب��ه ال��ن��دي��َم َف��ذَر
ن��س��ي��ِم��ِه ُس��الِف م��ن ِش��ُف أْر لُ��ب��ن��اَن م��ن ون��زل��ُت
ن��ج��وِم��ِه ُزْه��َر تَ��َم��سُّ َي ي��دا ك��ادت ش��اه��ٍق ف��ي
ُغ��ي��وِم��ِه ف��وق ال��ج��وِّ ف��ي دي��اَره يُ��ري��َك س��اٍم
ت��ق��س��ي��ِم��ِه ف��ي ئ��ي ال��را ي��ت��ح��يَّ��ر ُح��س��ِن��ِه ف��ي

∗∗∗
ط��ع��وِم��ِه ُح��ل��َو أذوُق ـ��َق دم��ش��ـ إل��ى ان��ث��نَ��يْ��ُت وق��د
ي��وِم��ِه َزه��رَة ل��ب��ن��اَن ع��ل��ى ب��ن��ا ال��ق��ط��اُر ف��ج��رى
م��ط��ع��وِم��ِه م��ن ال��ُخ��ض��ِر ـ��اِض ال��ري��ـ ب��ي��ن ��ًع��ا ُم��ت��رفِّ
م��ش��م��وِم��ِه م��ن ال��ِف��ي��ِح ـ��اِض ال��ِغ��ي��ـ ب��ي��ن ه��اويً��ا أو
س��ق��ي��ِم��ِه بُ��رءُ ق��وُق وال��ب��ر وال��ت��ف��اُح ف��ال��خ��وُخ
ت��ف��خ��ي��ِم��ِه ف��ي ق��ي��ل ق��د َك��م��ا ج��ام��َع��َه��ا ورأي��ُت
َع��ظ��ي��ِم��ِه َروَض أزوُر ِز ِل��ل��ِح��ج��ا م��ن��ه��ا ورح��ل��ُت
وظ��ل��ي��ِم��ه وَم��ه��اِت��ِه ظ��ب��ِي��ه ف��ي ُم��تَ��َغ��زًِّال
ت��ك��ري��ِم��ِه ع��ن وع��ج��زُت َل��ه وص��ف��ي ع��ن ف��َع��ي��ي��ُت
رح��ي��ِم��ِه ال��ف��ؤاِد ب��رِّ ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ن��ب��يِّ وط��ن
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ِب ال��غ��الَّ ِب��ب��أِس��ِه ي��س��ت��ن��ج��دون ِب��ب��اِب��ِه ال��ض��ع��اف ن��زل م��ن خ��ي��َر ي��ا
ش��راب ك��لَّ ال��ذلِّ ب��ك��أِس تُ��س��َق��ى إن��ه��ا خ��ل��ِق��َك خ��ي��ِر ��ِة ب��أمَّ لُ��ط��ًف��ا
واألح��س��اب ال��م��ج��ِد ن��اض��راِت ع��ن أع��داؤن��ا ي��ذودث��ن��ا م��س��تَ��ْض��َع��ف��ي��ن
وتُ��ح��اب��ي ال��ُع��َل��ى ت��ص��ادق��ن��ا َل��َغ��َدْت ن��ب��يِّ��ن��ا ل��ش��رع ع��دن��ا أن��ن��ا ل��و
األح��ق��اب ع��ل��ى وع��َف��ْت س��اح��اتُ��ه��ا وأظ��ل��م��ْت ال��ق��ل��وُب ت��غ��يَّ��رْت ل��ك��ن
واألن��ص��اب األوث��اِن ع��اب��دي م��ن ص��ف��ق��ًة أخ��َس��ُر ال��ي��وَم ف��ال��م��س��ل��م��ون
ص��واب ط��ري��ِق إل��ى ال��ش��ع��وَب ي��ه��دي ِب��ُم��ص��ل��ٍح ي��ع��ي��َن أن ل��ط��َف��ك ف��ل��ع��لَّ
ح��س��اب ي��وم ي��رج��ون ف��ال ك��ف��روا أَْه��لُ��ه��ا وأص��ب��ح ف��س��دت ق��د ف��األرُض
ال��غ��اب س��اك��ن��ات ��َواري ال��ضَّ ُس��نَ��ِن ع��ل��ى وَج��َرْوا ربِّ��ه��م ش��رائ��َع ن��ب��ذوا
وع��ذاِب ل��ه ش��وٍق ف��ي واألرُض َدالَل��ه أط��ال ل��ق��د ال��م��س��ي��ُح أي��ن



نجيلة

َزبَ��ْرَج��ِد م��ن ��ٍة َل��حَّ ف��ي ب��ن��ا وه��اَم��ت ن��ج��ي��ل��ًة ل��ل��ح��ج��از رك��ب��ن��ا ول��م��ا
م��ح��م��د َربِّ غ��ف��راَن ل��ن��ا ي��ُروُد رج��اءَن��ا ال��ع��ت��ي��ِق ال��ب��ي��ِت إل��ى ب��ع��ث��ن��ا
ُخ��رَّد وأن��ف��اَس َروٍض َش��ذَا أََرْح��نَ��ا ك��أنَّ��َم��ا ال��ق��ب��ول ِم��ْس��ُك ل��ن��ا ف��ف��اح
َم��ْرَص��ِد ك��لِّ ف��ي ال��ب��ح��ِر غ��ي��َر ال��ب��ح��ِر م��ن ن��رى ف��ال ب��ال��س��م��اء ات��ص��ل��ن��ا ول��م��ا
ال��تَّ��َع��بُّ��ِد ِل��غ��ي��ِر ج��ئ��ن��ا وه��ل وُح��بٍّ��ا تَ��َض��رًُّع��ا ب��ال��دع��اءِ إل��ي��ه َع��َج��ج��ن��ا
َم��ش��َه��ِد أَْك��َرَم ال��ل��ه ف��ي ب��ه��ا َش��ِه��ْدن��ا ِب��وق��ف��ٍة س��ع��دن��ا ق��د ع��رف��اٍت وف��ي
َف��ْدَف��ِد ك��لِّ م��ن ��وِق ال��شَّ ُم��ْزج��ي��اُت ب��ه��م ��َع��ْت ت��دفَّ خ��اش��ع��ي��ن أل��ًف��ا ث��م��ان��ي��ن
ُم��تَ��َف��رِّد ب��ال��ُع��ال َم��ْوًل��ى يُ��ل��بُّ��ون وت��ارًة ب��ال��دع��اءِ ِح��ي��نً��ا ��ون يَ��ض��جُّ
ال��ُم��تَ��َم��رِّد ال��َق��ْل��َزِم ب��ح��ِر م��وِج ع��ل��ى (نَ��ج��ي��َل��ٌة) ُع��ج��بً��ا ت��خ��ت��ال ب��ن��ا وع��ادت
ُم��ْزِب��ِد غ��ض��ب��اَن ك��لَّ م��ن��ه وتَ��ْل��ِط��ُم ُم��ْه��تَ��ٍد َج��ذْالَن ك��لَّ م��ن��ه ت��ص��اف��ح
َم��ْق��ِص��ِد خ��ي��ِر وف��ي م��ق��ص��وٍد خ��ي��ِر إل��ى َس��يْ��ُره ك��ان إذا م��رح��وًم��ا ال��رك��ُب ع��س��ى



يق دِّ الصِّ

وال��ي��ه��ا ال��ف��اروق ب��ع��ده م��ن ك��ان م��ا ��ِت��ِه ألُمَّ ب��ك��ٍر أب��ي وف��اءُ ل��وال
ُم��َص��يِّ��ه��ا ب��ك��ٍر َف��أب��و ش��ف��ي��ُع��ن��ا ِب��َح��ْل��بَ��ِت��ه��ا َج��لَّ��ى م��ف��َخ��رٍة وك��لُّ
ِت��ي��َه��ا رأَس��ه��ا ط��ه ب��ع��د ِب��م��ث��ل��ِه رف��ع��ْت ه��ل ال��س��م��ح��اءَ ال��ح��ن��ي��ف��يَّ��َة َس��ْل
داج��ي��ه��ا ان��ج��اب ل��م��ا ال��ح��قِّ ن��ْص��رِة ف��ي ِب��س��اب��ق��ٍة َم��ْغ��ب��وٍط أَوَل أل��ي��س
ت��اِل��ي��ه��ا اآلي��اِت ت��ال ل��م��ا ال��ل��ه ف��ي م��دام��ُع��ه س��ال��ت م��ن أول أل��ي��س
يُ��داِن��ي��َه��ا َم��ن أو ُع��ًال ال��س��اب��ق��ي��ن ف��ي يُ��ط��اِولُ��ه��ا ذا م��ن م��ن��زل��ٌة وت��ل��ك
داع��ي��ه��ا ال��ف��ردوس إل��ى دع��اه ��ا َل��مَّ ص��اح��بَ��ه األم��ِر ِزم��اَم ال��رس��وُل أع��ط��ى
وتَ��نْ��وي��ه��ا ِب��م��ع��ال��ي��ه ش��ه��ادًة ب��ه ال��ص��الة آم��اِل ت��ع��ل��ي��ُق ف��ك��ان
ت��ط��وي��ه��ا ال��ب��ي��داءِ ف��ي ِل��ل��َغ��ار وُرح��َت وأط��ه��َرُه م��ب��ع��وٍث أك��رَم َح��م��ل��َت
يُ��ْغ��ِل��ي��َه��ا ال��ل��ه ف��ي روُح��ه ت��ك��ن ول��م تُ��ًق��ى اإلل��ه ح��بِّ ف��ي م��اَل��ك أرخ��ص��َت
ي��ب��ال��ه��ا ال األف��اع��ي ِع��ض��اِض ع��ل��ى ُم��ْص��َط��ب��ًرا ال��غ��اِر ف��ي ب��ه��ا ال��رس��وَل واَس��ى
ِل��َواِع��ي��َه��ا وآي��اٌت ل��ل��س��ام��ع��ي��ن ِط��َرٌف أخ��ب��اِرِه م��ن أُس��ام��َة وف��ي
يُ��ذِْك��ي��ه��ا ال��ح��رب ون��اَر غ��الٌم ف��م��ا ُم��ْك��تَ��ِه��ًال ��رَت أمَّ ل��و ال��ج��ي��ِش ع��ل��ى ق��ال��وا
ت��ْس��ف��ي��ه��ا ال��ص��دِّي��ُق ِب��ل��ح��ي��ِت��ِه ا َش��دٍّ ف��أَْوَس��َع��ُه ي��س��ع��ى ع��م��ٌر وج��اءه
ف��ي��ه��ا ل��ي خ��ي��َر ال َم��ُش��وَرتُ��ك��ْم ب��ئْ��َس��ْت أن��ا ال��ن��ب��يُّ ولَّ��ى م��ن أْع��زُل وق��ال
يُ��ْؤتِ��ي��ه��ا ك��ان ق��د ال��ذي ال��زك��اِة م��نْ��َع ورأى ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ع��د ال��ن��اُس وأدب��َر
س��اِق��ي��ه��ض��ا ال��م��وَت ي��دي��ر َض��ُروًس��ا ح��ربً��ا َرأى وه��و ح��رَب ال أص��ح��ابُ��ُه ف��ق��ال
ِل��بَ��اِري��َه��ا م��ع��ط��اٌة ال��َق��وس ل��ك��ن��ه��ا ُم��نْ��ه��ِدًم��ا ال��دي��ُن َل��ط��اَح أط��اع ول��و



الثاني الباب

والعظات احلكم يف



الثالثني ظل

م��ح��تَ��ِف��ُل ب��ال��ع��ي��ش ب��ع��ده��ا م��ن أن��ت ه��ل م��ن��ت��ِق��ُل ال��ي��وم ع��ن��ك ال��ث��الث��ي��ن ِظ��لُّ
وال��َج��ذَل األُن��ُس ��ى ف��ت��ق��ضَّ ان��ق��ض��ْت ث��م ُم��َح��بَّ��ب��ًة ك��ان��ت ال��ت��ي ال��س��ن��ي��ن ب��ع��د
ال��ُم��َق��ل ت��ل��ك��ُم ع��رف��ت��ن��ي ف��ط��ال��م��ا ران��ي��ًة ال��ح��وِر ع��ي��وُن أن��ك��رتْ��ن��ي إْن
وت��ع��ت��دل ال��دن��ي��ا ن��ش��وُة ب��ي ت��م��ي��ُل َم��ِرًح��ا ��ب��ا ال��صِّ ث��وِب ف��ي أَخ��ُط��ُر أي��اَم
ال��ُق��ب��ُل ت��ص��ُدُق وي��َديْ��ه��ا خ��دِّه��ا ف��ي ن��اع��َم��ٍة ك��لِّ م��ن ل��ي ي��ب��َس��ْم��َن وال��ِغ��ي��ُد
وال��ُح��َل��ُل ال��َح��ْل��ُي ال ح��ْس��نُ��ه��ا ف��ح��ْس��نُ��ه��ا ج��واه��ُره��ا ف��وه��ا ج��س��ُم��ه��ا ح��ري��ُره��ا

∗∗∗
أم��ل م��ع��روِف��َه��ا ف��ي ِل��َي وم��ا ـ��دن��ي��ا ال��ـ وت��ف��ت��ن��ن��ي ال��ذك��رى تُ��َروُِّع��ن��ي ل��ي م��ا
األول أي��اُم��ه ظ��ه��َره أَنْ��َق��َض��ْت ق��د رُج��ٌل أن��ن��ي ع��نِّ��ي ��ُه يُ��رفِّ أال
��بُ��ل ال��سُّ ِل��ْل��خ��اب��ط ب��ه تُ��ِض��يءُ ن��وٌر ب��وادُره راع��ْت ال��ذي ش��ي��ب��ي ل��ع��لَّ
أن��تَ��ق��ل ع��ن��ه وِش��ي��ًك��ا ُم��ل��ٍك وع��ش��ِق ل��ه��ا ب��ق��اء ال داٍر ح��بِّ ف��ي أس��رف��ُت
َول وال��دُّ واألق��ي��اُل ال��م��واك��ُب أي��ن م��ن��اِزلِ��ه��م ف��ي ن��م��ش��ي ن��ح��ن األُل��ى أي��ن
ثَ��ِم��ل ب��ه��ا ي��ه��ذي ُم��س��ت��ه��ِت��ٌر وال��ق��ل��ُب وي��م��ُق��تُ��ه��ا ال��دن��ي��ا يَ��ْس��تَ��ْه��ِج��ُن ال��ع��ق��ُل
ي��ع��ت��زل ال��غ��اِر ف��ي ع��اب��ًدا وال ع��ن��ه��ا م��ن��ص��رٌف ال��ديْ��ر ف��ي س��اك��نً��ا راه��بً��ا ال

∗∗∗
وَص��لُ��وا ب��األَُل��ى وال��َح��ق األرِض ِل��زي��ن��ِة ُم��ل��تَ��ِف��ٍت غ��ي��ر ك��ْدًح��ا ال��ل��ه إل��ى ف��اك��َدْح
األج��ل آث��اِرِه ع��ل��ى ال��ن��ذي��ُر ف��ه��و ن��ص��ي��َح��تَ��ه واَس��ت��ثْ��ِم��ْر ال��ش��يْ��َب ِق وَص��دِّ



توفيق ديوان

ال��رُُّس��ل ب��ه ج��اءْت ب��م��ا يُ��ْزري داَم م��ا ُم��ْرتَ��ِق��يً��ا ال��ع��ص��ُر ل��ي��س ال��ل��ه إل��ى ْ وابْ��رأ
ت��ق��تَ��ِت��ُل؟ ال��غ��اب وح��وِش م��ث��ل وال��ن��اس غ��ال��ب��ٌة واأله��واءُ ال��ت��م��دي��ُن أي��ن
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ِغي العشق

م��ع��ذوُر ص��م��ِت��ِه ف��ي وُم��ح��بُّ��ه��ا ُم��ح��بَّ��ه��ا ال��ط��وي��ِل ال��ص��م��ِت ع��ل��ى الَم��ْت
ُغ��رور وال��ش��ب��اُب غ��يٌّ وال��ع��ش��ُق وُزوُر م��ه��اُة ي��ا إف��ٌك ال��ع��ي��ُش
ت��دور ال��رُّض��اب ق��ات��ل��ُة وال��ك��أس ج��ه��ال��ًة ب��ال��ح��ي��اِة ون��ف��رح ن��ل��ه��و
م��ع��م��ور أرواِح��نَ��ا م��ن وال��ج��وُّ م��خ��م��ور ب��دم��اِئ��ن��ا ال��ث��ري ص��ادي
يَ��ض��ي��ُر؟ ال��ح��ق��ي��َر ال��ن��زَر زه��ُدن��ا ه��ل ن��ش��وُر ال��م��م��اِت ب��ع��د ي��ك��ْن ل��م إن
س��ري��ر ِل��ل��ع��ن��اِق ويْ��َح��َك وال��نَّ��ع��ُش رَف��ع��تُ��ه��ا ه��واِك ف��ي ك��أس��ي ال��م��وت
ونَ��ب��ور ب��ه ن��ذْوي ل��نَ��ا َج��َدٌث ش��ت��اِت��نَ��ا ِل��َض��مِّ ال��ُم��ثْ��َل��ى وال��خ��ْل��وُة
ون��ك��ي��ر ُم��نْ��ِك��ٌر ال��ع��واِذِل ُدوَن وي��زوُرن��ا وج��دن��ا ن��ش��رُح ف��ه��ن��اك
ون��ط��ي��ر َل��ذَّاِت��نَ��ا ف��ي ون��ِه��ي��ُم غ��راِم��نَ��ا ري��اِض ف��ي ن��رتَ��ُع ون��ظ��لُّ
ال��ع��ص��ف��وُر ي��ت��رنَّ��ُم م��ث��َل��َم��ا ل��ِك ُم��ت��رنِّ��ًم��ا ب��ال��ه��وى أه��ت��ف وه��ن��اك



البغاء

ال��س��م��اءُ! ع��ل��ي��ن��ا ت��ن��َط��ِب��ْق ل��م ك��ي��ف ال��ِب��غ��اءُ ش��اع اإلس��الِم ُرب��وِع ف��ي
ُض��ع��ف��اء إن��ن��ا ربِّ ِك��َس��ًف��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��س��م��اء تُ��ْس��ِق��ِط ال َربِّ
ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��ُد ل��ه َم��ن وي��ا ءَ َس��يْ��ن��ا ط��ور ف��ي اإلل��ِه ك��ل��ي��م ي��ا
األه��واء ب��ع��دَي م��ن َح��لَّ��ْل��تَ��ُه ح��راٌم ه��ذا ال��ت��وراِة أله��ِل ق��ْل
ع��ذراء ي��ا ب��ال��ل��ه واْزُج��ري��ه��ْم ل��ل��ن��ص��ارى ق��ل ال��ع��ذراءِ وح��ي��َد ي��ا
ال��دم��اء ع��ل��ي��ه ت��ن��ه��م��ْر ول��م ـ��ل ال��نَّ��ْس��ـ أح��رق ج��اح��ٌم ال��رس��ل خ��اتَ��م
ال��ظَّ��ْل��م��اء وت��ج��زُع م��ن��ه ـ��م��اءِ ال��ظَّ��ْل��ـ ف��ي ال��ك��واك��ُب ت��ف��زُع م��ن��َك��ُر
ال��غ��ب��راء ث��ق��ل��ِه م��ن زال��ت ال��ل��ِه ِح��ل��ُم ��ْف��ه ي��َخ��فِّ ل��م ل��و وث��ق��ي��ٌل
َه��ب��اء ع��ق��ولُ��ك��نَّ ل��ك��ْن ـ��َن تَ��ْع��ِق��ْل��ـ ل��و ُج��ِن��نْ��تُ��نَّ ال��ه��وى ب��ن��اِت ي��ا
ال��ح��س��ن��اء ج��م��ال��َه��ا وش��انَ��ْت ـ��نَّ ِم��ن��ُك��ـ ال��دم��ي��م��ُة ال��ع��اه��ُر ش��اَه��ِت
َح��وَّاء ��ه��ا وأمَّ ��ي أمِّ أنَّ ِل��ع��ل��م��ي ال��بَ��ِغ��يَّ أق��رُب ال أن��ا
اإلخ��اء م��ن��ي ي��غ��ار وع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ي أغ��اُر أخ��ت��ي ف��ه��ي
س��وداءُ ع��الم��ٌة وت��ل��ك��ْم ـ��ٍب َريْ��ـ ب��ال ال��زم��اِن آخ��ُر ذل��ك��م



الرمل ملهى

َط��َرب��ا ل��ي��ل��ًة واج��ت��َل��ي��ن��ا ��ط��َرب��ا واضَّ ال��رم��ل َم��ل��َه��ى م��اج
��ُه��ب��ا ال��شُّ تُ��ْط��ِل��َع أن واس��تَ��َح��ْت ول��ن��ا ال��ب��دوِر ُح��وَر اْط��ل��َع��ْت
ذََه��بَ��ا وال ُدرٍّا تَ��دَْع ل��م ع��س��ًال وال خ��م��ًرا تَ��ذَْر ل��م
وال��َوَص��ب��ا األح��زاَن ي��ه��زُم ن��َغ��ٍم ُخ��َط��ى ال��رق��ُص واْق��تَ��َف��ى
َش��ِرب��ا أْوردتُ��ه ك��لَّ��م��ا أب��ًدا ص��اديً��ا ِل��َط��ْرف��ي م��ا
َوثَ��بَ��ا َس��كَّ��نْ��تُ��ه ك��لَّ��م��ا َق��ِل��ًق��ا ه��اِئ��ًم��ا ِل��ق��ل��ب��ي م��ا
ال��َع��َرب��ا َف��ْرنَ��َج خ��ْط��ٍب أيُّ ُم��خ��ت��ِل��ط��ا ال��ح��ْف��ِل ِل��ه��ذا م��ا
األدب��ا أْح��َف��ظ ه��ذا ب��ع��ُض َم��ه��ٍل ع��ل��ى م��ص��َر ب��ن��ي ي��ا

∗∗∗
س��ب��ب��ا ل��ه��ا ال��رق��ص ب��ارك ب��خ��ائ��ن��ٍة َم��ْش��غ��وٍف ُربَّ
َرَق��ب��ا م��ن غ��ي��َظ واس��ت��َح��الَّ َح��ذًَرا ِزيَّ��يْ��ه��م��ا را َزوَّ
َخ��بَ��بَ��ا َدورًة داَرا ث��م ُم��خ��اص��رًة ش��وًق��ا ��ه��ا ض��مَّ
َج��ذَب��ا أح��ض��اِن��ِه ف��ي وه��ي َل��واِع��َج��ه ه��اج��ت ك��لَّ��م��ا
ق��ُرب��ا ث��غ��ره��ا م��ن ث��غ��ُره نَ��َش��ب��ا ص��دِرَه��ا ف��ي ص��دره
ال��رِّيَ��بَ��ا يَ��ب��ع��ُث ُخ��ف��وت ف��ي ح��دي��ثُ��ه��م��ا واخ��ت��الس��اٌت
َض��َربَ��ا م��وع��ًدا إال ل��ي��س ف��ج��اَوبَ��ه��ا ق��ال��ت ال��ذي م��ا
ك��ذب��ا وق��د أه��واَك أن��ا ت��ن��اِظ��ُرُه ق��ال��ت ُربَّ��م��ا



توفيق ديوان

وال��نَّ��َش��ب��ا ال��م��اَل ت��ه��َوى وه��ي راق��َص��ٍة ك��لَّ ي��ه��َوى ف��ه��و

∗∗∗
نَ��َس��ب��ا ب��ه��ا أزَرى رق��ُص��ه��ا ثَ��ل��م��ْت ع��رَض��ه��ا ف��ت��اٌة َم��ن
َغ��ُرب��ا ظ��لُّ��ه��ا َع��نَّ��ا ل��ي��ت َخ��ِزيَ��ْت غ��رب��يَّ��ٌة إنَّ��ه��ا
األَرب��ا — وي��َل��ك — ب��ل��غ��ن��ا ق��د م��ع��ذرًة ال��رَّْم��ِل َك��ِزي��نُ��و أْي
وال��ُك��َربَ��ا األس��ق��ام ت��ك��ش��ُف ب��اردًة ال��رِّي��ح واح��تَ��َس��يْ��نَ��ا
وان��ق��َل��بَ��ا ال��ج��وُّ واس��ت��ح��ال وَل��ْف��ح��تُ��ه ال��ق��يْ��ُظ وان��ق��ض��ى
وَج��بَ��ا ��ه ح��قَّ رأيْ��نَ��ا ق��د ِب��ِه ن��ع��ي��ش زرٌع ول��ن��ا
وال��َق��َص��بَ��ا؟ ال��ق��ط��َن ي��ع��ول م��ن َوَط��نً��ا ل��ن��ا ت��خ��ذْن��اَك إن
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للعاديات؟ َمن

ال��غ��راِم م��ن ال��ش��ب��اَب وَم��لَّ��يْ��ُت ال��س��ه��اِم َغ��َرَض أض��ال��ع��ي ن��َص��بْ��ُت
��آم ال��شَّ ف��راِدي��ِس م��ن َم��ه��اٌة ِب��م��ص��ر نَ��َزَل��ْت وإْن وف��ات��نَ��ِت��ي
ج��ام��ي وم��ألُت خ��ي��ال��ه��ا َع��ص��رُت َح��لَّ��ْت ال��خ��م��ر انَّ ل��و ُش��َويْ��ِع��َرٌة
ال��م��ن��ام ف��ي ال ي��ق��ظ��ٍة ف��ي ل��ه��ا خ��ي��اٍل س��وى رأي��ُت وم��ا ع��ش��ق��ُت
ب��اب��ت��س��ام ِل��َي َرنَ��ْت إذا ف��ك��ي��ف ج��م��اٌد رس��ٌم ل��ه��ا أي��أِْس��ُرن��ي
ُم��ق��ام��ي َل��ِع��ٍب ف��ي ب��م��ص��َر وط��ال ال��م��ع��ال��ي َج��َدد ع��ن ِم��ْل��ُت أران��ي
��دام وال��صِّ ِل��ْل��َم��ع��اِم��ع وده��ًرا ق��ل��ب��ي ِل��ل��ِغ��ي��ِد ل��ح��ظ��ًة وع��ه��دي
ه��ام ولِ��َف��ْل��ِق أض��اِل��ع ِل��َق��دِّ ل��ك��ْن ال��ِغ��م��ِد ِل��َق��يْ��ِد ال وس��ي��ف��ي
ال��ت��م��ام ال��رج��ل م��ن��اِزُل وت��ل��ك ال��ل��ي��ال��ي ب��َي ل��ألرب��ع��ي��ِن َم��َش��ْت
أُوام��ي م��ْش��رِع��ه ِل��بَ��ُروِد َف��ب��ي َم��ح��لِّ��ي ال��دن��ي��ا م��ن أبْ��ل��ْغ ف��إن
ال��َق��َوام َريَّ��ا َخ��ري��دٍة ب��وص��ِف ل��س��ان��ي ل��م��نْ��ِط��ِق��ه ي��ق��نَ��ْع وإْن
األم��ام إل��ى ال��َم��َك��رُّ ض��اق وق��د ف��ي��ه��ا ي��ص��ي��ُح ل��ل��ع��ادي��اِت ف��م��ن
ال��ح��س��ام َغ��ْرَب ِل��َغ��ْرِب��ه��ا َش��َح��ذُْت خ��ط��وبً��ا ب��ي ي��ط��ال��ُع ع��زم��ي ري
ال��ن��ي��ام األم��ِم م��ض��اج��َع يُ��ِق��ضُّ َف��ع��اٍل إل��ى تَ��ْش��َرئ��بُّ ون��ف��س��ي
وال��طَّ��َغ��ام األص��اِغ��ر ُم��ب��اَع��دُة ف��آنَ��َس��تْ��ِن��ي ال��زم��اِن ب��ن��ي ب��َل��ْوُت
ال��ُه��م��ام ال��م��ل��ِك ع��ل��ى ح��ق��ي��ُرُه��ُم أَْربَ��ى ال��ن��اَس وَزنْ��ُت أْن ��ا ول��مَّ
ِض��خ��ام ِب��أل��ق��اٍب أح��ِف��ْل ول��م ج��س��اٍم ألم��واٍل أن��ُظ��ْر ف��ل��م
واألث��ام ال��َدن��اءِة ف��ي َغ تَ��َم��رَّ أم��ي��ٍر أو ق��وٍم وِزي��ر َف��ُربَّ



توفيق ديوان

ُم��ح��ام��ي ُظ��ْل��ٍم ع��ل��ى ي��ش��اي��ُع��ه خ��يْ��ٍر ك��لِّ ع��ن ع��ادٍل وق��اٍض
ال��ظ��الم ف��ي ل��ل��رَّش��اَوى َق وَح��دَّ ال��دَّع��اَوى ع��ن ال��ن��ه��اِر ف��ي ت��ع��ام��ي
ب��ال��س��الم ال��رِع��يَّ��ِة ع��ل��ى وَض��نَّ ت��ع��اَل��ى ِض��َع��ٍة ع��ل��ى وم��أم��ور
ال��ح��راِم ال��ك��س��ِب ِب��َل��ذَِّة وه��ام ج��اِن��ب��اُه َس��ق��اٍم م��ن ت��ورَّم
ال��ُح��ط��ام ت��ل��ك م��ن ي��غ��ت��اُل ِب��م��ا ُع��ْج��بً��ا ي��خ��ت��اُل ٍج ُم��تَ��وَّ وُربَّ
وال��ن��ظ��ام ب��ال��ح��ك��وم��ِة وي��ل��ع��ُب َخ��ِس��ي��ًس��ا َغ��َرًض��ا َرم��ى إذا ي��ج��دُّ
ال��م��الم ع��ن أَص��مَّ ال��دَّْع��َوى ع��ل��ى ُم��ِص��رٍّ ِف��تْ��ي��اٍن ج��ه��وِل وُربَّ
وب��ال��ص��ي��ام ب��ال��ص��الِة وي��ه��زأ ج��ْه��ًرا ب��ال��ِف��س��ِق َربَّ��ُه ي��ب��اِرُز
ال��م��رام ص��ع��ِب ع��ذاِل��ه ع��ل��ى ع��اٍص ِل��ل��خ��م��ِر م��دم��ٍن وش��ي��خ
ال��رَّغ��ام م��ض��اج��ع��َة ي��رَض��ى وال ي��ح��يَ��ا ف��ل��ي��س ال��ب��ق��اءِ ف��ي ت��ذب��ذَب
ال��س��الِم م��ن ال��ح��روُب وت��ن��ت��ق��ُم ال��م��ع��اص��ي ع��ل��ى ال��ص��الُح س��ي��ن��ت��ص��ُر
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خلعتاهلوى

ف��س��ارا رك��ب��ي ال��نَّ��ْه��ِج ف��ي وَس��يَّ��رُت ال��وق��ارا ول��ِب��س��ُت ال��ه��وى خ��ل��ع��ُت
ال��نِّ��ف��ارا ِل��ل��ظِّ��ب��اء وأْل��بَ��س��نَ��ن��ي م��أَْرب��ي ق��َض��ْت ع��ام��ا ث��الث��ون
اْزِوَرارا َل��ه��نَّ أُب��دي أَنِّ��ي ِن ال��ح��س��ا ع��ن��د ذن��وب��َي وك��ان��ت
ع��ارا ال��ح��بِّ ف��ي ت��س��ْربَ��ْل��ُت إْن وم��ا ُت َس��َل��ْو أن��ي ال��ح��بِّ ع��ن وَع��زَّى
ن��ارا أْش��ع��ل��ُت ال��دُُّج��نَّ��ِة ف��ي ك��م��ا َرأَْدٍة ال��ح��ش��ا ه��ض��ي��ِم م��ن ف��ك��م
ُع��ق��ارا أو ُق��ْرُق��ًف��ا ف��ٍم م��ن ��ا ف��مَّ ن��ازْع��تُ��ه��ا ِش��ئ��ُت ول��و ج��َف��ْوُت
ش��ع��ارا ح��ي��ائ��ي ت��ِخ��ذُْت ول��ك��ْن أَتَّ��ق��ي ال��ه��وى تَ��ِب��ع��اِت وم��ا
اس��ت��ع��ارا ال��غ��راِم ث��وَب ف��ذل��ك ال��ه��وى ال��ع��ف��اِف غ��ي��َر َظ��نَّ وم��ن
ال��َع��ذَاَرى ويُ��ْدري ص��َح��ْوُت أن��ي ِن ال��ح��س��ا ُع��وَن تُ��َخ��بِّ��ُر ذا ف��َم��ن
ِش��ف��ارا أو ُظ��بً��ا ل��ي َدْت ح��دَّ وإن َل��ح��ُظ��ه��ا ج��اَرَح��ن��ي ه��ن��ُد ف��ال
واْق��ِت��دارا ق��وًة وآِخ��ذُن��ي َل��ف��ُظ��ه��ا ب��ي الِع��ُب َم��يُّ وال
ال��ق��ط��ارا ِل��س��ل��َم��ى ِب��راٍض ف��ل��س��ُت خ��م��رًة س��اح��تَ��ه��ا ال��ِخ��ص��ُب س��ق��ى
ال��ن��ض��ارا وإالَّ ال��َم��الَب إالَّ ـ��ِم ال��ن��ع��ي��ـ غ��وادي أم��ط��َرتْ��ه��ا وال
َم��زارا وَش��طَّ��ْت أن��ك��رتْ��ن��ي وإْن ـ��ُت َح��ِي��ي��ـ م��ا أع��رُف��ه��ا م��ن��ازُل
وال��ُج��لَّ��ن��ارا ال��َغ��ضَّ وال��نَّ��رج��َس ـ��َن وال��ي��اس��م��ي��ـ ال��ورَد ب��ه��ا َرع��يْ��ُت
وال��ِع��ث��ارا ال��َونَ��ى خ��ْل��ِف��ي وغ��ادرُت ءَ ال��دع��ا ف��اب��ت��درت ال��ُع��ال َدَع��تْ��ن��ي
واْس��تَ��ث��ارا أَيِّ��ٌد غ��م��ِده م��ن انْ��ت��ض��اُه ال��ح��س��اَم إالَّ ك��ن��ُت وه��ل
ال��ف��خ��ارا وإم��ا ال��ق��ض��اءَ َف��إم��ا ب ال��ُخ��ُط��و َح��دَّ ِب��َح��دَِّي س��أَل��َق��ى



السامء يف سياحة

ال��ثَّ��َواءِ ط��وَل األرِض ف��ي وس��ِئ��ْم��ن��ا ال��غ��ب��راءِ م��ن��اظ��ُر أْس��ق��م��تْ��ن��ا
ال��ش��ع��راء م��رك��َب ال��وه��َم َق��رِّب��وا األش��ي��اءِ ح��ق��ائ��َق وَج��ِه��ْل��ن��ا
ال��ه��واء ف��ي ِط��ْر ال��ب��ال��وُن ن��ع��م أن��َت ال��س��م��اءِ ف��ي س��ي��اح��ًة نَ��َويْ��ن��ا ق��د
ال��ك��ه��رب��اءِ ِب��س��رع��ِة ح��ث��ي��ثً��ا ِس��ْر ال��ظَّ��ْل��م��اءِ ُم��ه��ج��ِة ف��ي وت��َغ��ْل��َغ��ْل

األم��ان��ي ُخ��ْض��ُر َف��ف��ي��ه ِل��ُس��َه��يْ��ٍل
ال��ب��ه��اءِ واك��ت��م��اَل ال��رق��َص أَخ��ذ ل��ألدب��اء ال��م��ق��رُّ ن��ع��م ف��ه��و
م��س��اء م��ن ُح��س��نَ��ه ي��ا دن��ون��ا ق��د ال��ح��س��ن��اء ووج��ن��ِة ف��ؤادي ع��ن
ِل��ل��ض��وض��اء خ��ي��اُل ي��ا واس��ت��م��ع ض��ي��اء م��ن ت��رى ه��ل األُْف��َق ف��ارُق��ِب
خ��ض��راءِ روض��ٍة ِش��بْ��َه وأرى ال��غ��ن��اء ك��ِم��ثْ��ِل س��ام��ٌع إن��ن��ي

ُج��م��اِن م��ن أُظ��نُّ��ه َوَك��ِث��ي��بً��ا
ِب��نَ��اءَ ف��خ��ي��م��ا ق��ص��ًرا ودخ��ل��ن��ا َف��يْ��ح��اءَ ِل��س��اح��ٍة وص��ْل��ن��ا ق��د
وس��ن��اءَ َس��نً��ى ال��م��ج��ت��ِل��ي ت��ب��ه��ر ه��ي��ف��اء ب��غ��ادة وال��ت��ق��ي��ن��ا
ك��ح��الء رق��ي��ق��ًة ف��أش��ارت وم��اءَ زه��ًرا ال��م��ق��اُم واْزده��ان��ا
وه��ن��اءَ م��غ��رًِّدا ن��وًرا ذُبْ��َن ص��ف��اءَ ك��أن��ه��نَّ ِل��ق��ي��اٍن

ش��ج��ان��ي َش��ْدِوه��نَّ م��ن رخ��ي��ٍم ف��ي
وارت��ي��اح ِل��ن��ش��وٍة ص��اٍد أن��ا ال��وش��اح ذاَت أن��ت ال��ل��ح��َن َردِّدي
أت��راح وم��ن م��ث��ل��ن��ا ع��ن��دك��م ص��ب��اِح م��ن ه��ل ��ب��ِح ل��ل��صُّ ردِّدي��ِه
واألف��راح ِل��لَّ��ْه��ِو ُخ��ِل��ْق��ن��ا ب��ل وان��ش��راح ب��س��م��ٍة ف��ي ف��أج��اب��ْت



السماء يف سياحة

ك��ال��رَّاح وال راًح��ا ف��ش��ربْ��ن��ا ب��األق��داح ف��ِج��يءَ ن��ادت ث��م
األل��واِن نُ��وريَّ��ِة ُك��ئُ��وٍس ف��ي

ب��ال��رُّض��اِب وت��ارًة آنً��ا ُق��ْل��َن ب��ال��س��ح��اب ت��ْم��ِزُج��نَّ��َه��ا ه��ل ق��ل��ُت
ال��ت��ص��اب��ي ذي��ول ف��ي وت��ع��ل��ق��ْت ل��ل��ش��ب��اب خ��ط��وًة ف��ت��راج��ع��ْت
ال��ع��ذاِب س��رَّ ُوق��ي��َت اص��ِب��ْر ق��ال��ت ب��ي َح��َدا م��ا ِل��ُق��ب��ل��ٍة ب��ي وَح��َدا
ن��واِب خ��ي��ُر ِل��ل��ص��ال��ح��ي��ن ن��ح��ن م��آِب) ح��س��ُن ِل��ل��ص��اب��ري��ن (إنَّ

األم��اِن أه��ُل ِل��ل��ف��ائ��زي��ن ن��ح��ن
ق��ري��ِب م��ن وارج��ع��ي ال��ل��ه واتَّ��ِق��ي تُ��وب��ي ن��ف��س ي��ا َويْ��ِك ِل��ل��ن��ف��ِس ق��ل��ُت
ت��خ��ي��ب��ي ال تَ��ْخ��َس��ري ال تَ��ِض��لِّ��ي ال وأَن��ي��ب��ي أْخ��ِل��ص��ي ال��ن��اَر ح��اذري
َم��ِش��ي��ب��ي ال��ت��ص��اب��ي ع��ن نَ��َه��اه��ا م��ا وال��ت��ع��ذي��ب ل��ل��ذُّلِّ أه��ٌل أن��ِت
ن��ص��ي��ب��ي ال��ش��ق��اءَ ت��ج��ع��ْل ال َربِّ ال��ذن��وب ع��بءَ ح��م��ل��ُت م��ا ل��ي��ت��ن��ي

وه��دان��ي ل��ي ال��ك��ري��ُم ف��اس��ت��ج��اب
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امليرس

ال��َم��يْ��ِس��ِر ِل��ع��ِب ف��ؤاِد ب��ط��ع��ِن ْ واب��َدأ وَك��بِّ��ْر ال��ض��الِل ع��ل��ى ِب��ال��يَ��َراِع ُص��ْل
(ال��بَ��ْوَك��ِر) رق��اَب واض��ِرْب ع��زِم��ه ف��ي ص��ادٍق َح��م��ل��َة ال��بَ��َك��راِت ع��ل��ى واح��ِم��ْل
ِب��ِخ��نْ��َج��ر ي��ص��وِل ال ول��ك��ْن ل��صٌّ ��ه ِب��ك��فِّ وال��ن��ق��وُد ال��م��ق��ام��َر إنَّ
ال��ُم��تَ��َح��يِّ��ر ال��ع��اج��ِز ب��َع��يْ��ِش وَرُض��وا دن��اءًة ال��ح��الِل ال��ك��س��ِب ع��ن ق��َع��دوا
أنْ��ُظ��ِر ل��م م��ا ف��ن��ظ��رُت ُم��ْس��تَ��ْط��ِل��ًع��ا ل��ي��ل��ٍة ف��ي نَ��ِديَّ��ُه��ُم ط��رْق��ُت ول��ق��د
ت��بْ��ِص��ِر ل��م م��ق��ل��ٍة أوس��َع ورأي��ُت تَ��نْ��بَ��ِس��ْط ل��م راح��ٍة أَنْ��َدى ش��اه��دُت
ت��ْس��ه��ِر ل��ْم إن ال��م��ج��ِد ب��ح��قِّ تُ��ْزِري ك��أنَّ��م��ا ال��ج��ف��وِن س��اه��رِة ك��لِّ م��ن
وت��ف��كُّ��ِر ح��س��رٍة م��ن ��نَ��ى ال��ضَّ غ��ي��ُر ج��وَع��ه��ْم ي��ط��ارُد ف��ال ال��ط��ع��اَم ه��ج��روا
��ِر ال��ُم��تَ��َس��عِّ ِب��ج��ْم��ِره��ا ال��م��داُم إال َغ��ل��ي��َل��ه��م ي��ب��لُّ ف��ال ال��ش��راب ون��س��وا
األح��م��ر ال��ق��ض��اءِ ِب��م��ح��ت��وم ـ��َم��ْألى ال��ـ ِب��ك��أِس��ه��ا ال��ش��ق��اءِ ع��ل��ى ي��ت��ع��اون��ون
وِب��أَْص��ف��ر ِب��أَح��َم��ر ُم��تَ��َل��وِّن��ي��ن ِب��ج��ن��وِب��ه��م األس��ى ع��ل��ى ُم��ت��ق��لِّ��ب��ي��ن
ك��ال��ُع��ْص��ُف��ِر ف��رح��ٍة م��ن أص��ب��ح��ت ق��د ِل��تَ��رح��ٍة ال��بُ��ه��اِر م��ث��ِل وج��ن��ٍة م��ن
وال��ُم��ن��ك��ر م��ص��ي��ُره ال��ف��س��وِق ف��إل��ى ك��س��بُ��ه ت��زاي��َد وإْن ال��ق��م��اِر وأخ��و
وِب��ِم��نْ��َس��ِر ِب��ِم��ْخ��َل��ٍب ال��ش��ق��اءِ ش��خ��ُص َل��ه وب��دا ح��ظُّ��ه تَ��نَ��كَّ��َر وإذا
أَك��ب��ر ع��اٍر ذي��وَل ي��ج��رُّ وم��ض��ى ُم��تَ��َج��رًِّع��ا ��ه ِب��ك��فِّ ال��َم��ن��وَن ذاق

∗∗∗
ف��اح��ذري ل��ل��ص��واِرِم رأَس��ك أْدن��يْ��ِت ِب��لُ��بِّ��ه��ا ال��م��ش��ي��ُب ع��ب��ث أم��َة ي��ا



امليرس

األص��غ��ر ال��رض��ي��ِع ِب��أَف��ع��اِل ج��اءت ُع��م��ُره��ا ت��ط��اول إذا ال��ع��ج��وز إن
األْع��ُص��ر ب��ت��ل��ك م��ع��ه��م وت��ح��نَّ��َط��ْت م��ل��وِك��َه��ا ِب��ع��ه��ِد ق��َض��ْت م��ص��َر وأخ��ال
ال��َم��ْح��ش��ِر ِل��ي��وِم ال��دن��ي��ا أول م��ن ُروَح��ه��ا ت��نْ��ع��ي األه��راَم وأق��ام��ت
األْغ��ب��ِر ال��ت��راب ك��لِّ م��ن َج��نْ��ب��ي��ِك وانْ��ُف��ض��ي رق��اِدك م��ن ُه��بِّ��ي م��ص��ُر ي��ا
ف��اذْك��ِري ُودِِّك ع��ه��َد ن��ذك��ُر واآلَن ف��اْغ��ِف��ري والءَك ت��ن��اَس��يْ��ن��ا ُك��نَّ��ا
األع��َس��ِر ال��زم��اِن ي��ِد غ��ي��َر َوكَّ��ْل��ِت ِب��ه��ْم ف��َم��ْن ِل��ْل��بَ��ن��ي��ن ت��ع��ودي ل��م إن
ف��ت��أَثَّ��ري أك��ب��اُده��ا وت��أثَّ��َرْت ف��ان��ِط��ق��ي ال��ج��الم��ُد ن��ط��ق ق��د ��اُه أُمَّ
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اهللا تبإىل

ال��ن��ج��اِة س��ب��ي��َل ف��اس��لُ��ْك آِت ب��دَّ ال ال��م��وت
ال��ح��ي��اِة ان��ق��ض��اءِ ق��ب��َل واع��َم��ْل ال��ل��ه إل��ى وتُ��ْب
ال��ص��الة وق��ِت ف��َواَت واح��ذَْر ال��ف��راِئ��َض أَدِّ
ال��زك��اة ف��ي ال��تُّ��َق��ى أنَّ واْع��َل��ْم م��ال��َك وَزكِّ
ال��ص��ال��ح��ات م��ن ف��ي��ه ْم وَق��دِّ ُص��ْم��ُه وال��ش��ه��َر
ع��رف��ات ع��ل��ى ف��ِق��ْف س��ب��ي��ًال وج��دَت وم��ا
ال��ُه��داِة ف��ي م��ح��م��ًدا واتْ��بَ��ْع ال��ل��ه ��ِد ووحِّ
ال��ص��ف��ات ش��رُّ ف��ال��ظ��ل��ُم ش��ي��ئً��ا ال��ن��اس ت��ظ��ل��ِم ال
وه��ات خ��ذْ ع��ل��ى واع��ِزْم اع��ِدْل أو إل��ي��ه��م أح��ِس��ْن
ال��طُّ��غ��اِة ظ��ل��َم ب��ال��س��ي��ف ف��ادف��ْع ب��الدك وع��ن
ِب��ال��وال��دِت ك��ال��ب��رِّ ش��يءٌ ال��خ��ي��ر ف��ي ول��ي��س
َغ��داِة ك��لَّ ي��دي��ه وق��بِّ��ْل أب��اك ع��ظِّ��ْم
ال��ن��ائ��ب��ات ع��ل��ى واص��ب��ْر ع��اًرا ال��ف��ق��َر ت��ح��َس��ِب ال
��َالِت ال��صِّ ب��اب ف��ال��ش��ك��ُر ت��ربَ��ْح ِل��َربِّ��ك واش��ك��ْر
ِه��ب��ات م��ن ل��ه ف��َك��ْم ح��ال ك��ل ف��ي واح��م��ْده
ال��م��م��ات ع��ن��د ال��رَّْم��ِس ف��ي تُ��ك��َرْم أك��ِرْم��ه وال��ض��ي��َف
ال��ُج��ف��اة ف��ي ت��ُك��ْن ف��ال ف��ق��ي��ر رج��اَك وإْن
ب��ال��ب��س��َم��ات وح��يِّ وس��لِّ��ْم ع��ل��ي��ه واع��ِط��ْف



هللا إىل تب

َدَع��وات ول��و وَه��ْب ب��نَ��ق��ي��ر ول��و وُج��ْد
ال��َج��نَّ��ات واس��ع ف��ي خ��ي��ًرا ربُّ��ك يُ��ِث��بْ��َك
آت ال��ُخ��ل��ِد ج��نَّ��َة ي��ا ك��رم��ي ه��ذا ي��ق��ول
ِل��ل��ُع��ف��اِة وم��رَح��بً��ا أه��ًال ل��ل��ض��ي��ف ق��ال ك��م
ال��ُغ��ُرف��ات ص��ال��ِح م��ن َم��َح��الٍّ َف��بَ��وِّئِ��ي��ِه
ط��يِّ��ب��اِت وم��ن ل��ه ج��ف��اٍن م��ن وق��دِّم��ي
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الجتزعي

ال��ش��ع��راءُ أي��ه��ا ال��ن��اَر ف��اح��ذَروا ص��ف��راءُ ب��ق��ولِ��ك��م أدَم��ن��وه��ا
واألن��ب��ي��اء ع��ن��ه ال��ل��ه ن��ه��ى ق��د رج��س ف��ال��خ��م��ُر ال��ع��ب��اَد تُ��ِض��لُّ��وا ال
ال��ك��ه��رب��اء ِب��ُروِج��ه��ا َدَراِري ِض األر م��ن س��م��اءٍ ف��ي ب��ال��ِع��ل��ِم ن��ح��ن
األرج��اء ت��ن��اءَْت م��ه��م��ا ـ��ب��اءَ األنْ��ـ ل��ن��ا ال��ب��روُق تُ��ْزج��ي وغ��َدْون��ا
ال��ورق��اء ُغ��ص��ِن��ه��ا ف��وق ك��م��ًدا ف��تَ��ْق��ِض��ي ال��ح��دي��ُد ل��ن��ا ويُ��َغ��نِّ��ي
ال��س��م��اء وت��دن��و ع��زِم��ِه ع��ن ُض األر ف��ت��ن��أى م��نَّ��ا ال��م��ق��داُم وي��ط��ي��ُر
ال��ق��دم��اءُ ق��ال��ه م��ا أَس��ِم��ْع��تُ��ْم ن��وٌر وال��ع��ص��ر ال��ق��ري��ِض ح��م��اة ي��ا
أس��اءوا ل��ل��ش��ارب��ي��ن ول��ك��ن ـ��ِر ِل��ل��خ��م��ـ ال��وص��َف ف��أح��س��ن��وا وص��ف��وه��ا
األح��ش��اء ت��ن��ُض��ُج ف��ي��ه َج��ْم��ُره��ا ن��اٌر ال��خ��م��ِر ف��ي ال��ق��ري��ِض ُح��م��اَة ي��ا
أش��ق��ي��اء ب��ي��ن��ك��م ي��ت��ع��اط��اُه ُس��مٌّ ال��خ��م��ِر ف��ي ال��ق��ري��ِض ح��م��اَة ي��ا
ال��ق��ض��اء ف��ي��ه ي��دبُّ ه��واٍن ُد ِور ب��ه��ا ال��ُم��داِم م��ن ك��أٍس ك��لُّ

∗∗∗
ال��دواءُ وع��زَّ ��نَ��ى ال��ضَّ ��ى وت��َف��شَّ ق��دي��ًم��ا ب��ال��ُم��داِم ال��ن��اُس م��رَض
داء ك��ال��ح��رِص ول��ي��س ف��ي��ه��ا ـ��تِّ��بْ��َر ال��ـ ك��ان��زي��ن ب��ط��ونَ��ه��م وأذاب��وا
وال��وب��اء ُم��ص��ف��رٌَّة واألف��اع��ي ِت��بْ��ًرا أص��ف��َر ك��لُّ ك��ان وم��ت��ى
ال��نَّ��ْع��م��اءُ تُ��ْك��َرَه أن وق��ب��ي��ٌح ف��ُج��نُّ��وا ال��ع��ق��ول ن��ع��م��َة َك��ِرُه��وا
ال��ظِّ��ب��اء م��ن��ه��ا ت��رت��اع ِل��ظ��ب��اءٍ ت��ب��دَّى ح��ي��ن ال��ض��اري��اِت رأَوا



تجزعي ال

ال��دم��اء ع��ل��ي��ه��ا ت��ج��ري ث��ن��اي��ا ع��ن ال��م��ن��اي��ا ف��ي��ه تَ��ْغ��تَ��رُّ وث��ٍب ب��ي��ن
ال��ف��ض��اء ص��داه ف��ي ي��ه��ت��زُّ ـ��ج��اِر األح��ـ أف��ئ��دَة ي��ُش��قُّ وزئ��ي��ٍر
األه��واء ع��ل��ي��ه��م وتَ��َولَّ��ْت ف��زلُّ��وا ي��ْش��ِب��ه��وه��ا أن َف��تَ��َم��نَّ��ْوا
ف��أس��اءوا ي��ح��س��ن��وا أن وأح��ب��وا ف��أض��اع��وا ي��ج��م��ع��وا أن وأرادوا
ورض��اءُ ِغ��نً��ى ب��ه م��رًع��ى ف��ه��و ت��رك��وُه ل��يْ��تَ��ه��م ال��ك��ْرَم ع��ص��روا
ال��ب��الءُ ال��بَ��راي��ا ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ُح��مَّ ح��روبً��ا َج��نَ��يْ��َت ك��م ال��ك��رُم أي��ه��ا
ال��ش��ف��اء م��ن��ه��ا وأي��ن ح��زي��نً��ا ـ��ِب ��ْه��ـ ل��ل��شُّ ي��ن��ظ��ُر ب��ال��ك��أِس َط��ِع��ي��ٍن ك��م
ال��ف��داء وال��رح��ي��ِق ِل��ل��ك��أِس ه��َو ح��تَّ��ى وال��ك��أُس ال��رح��ي��ُق م��ن��ه ن��ال
ال��ث��راء ج��ف��اُه ال��ثَّ��َرى ف��وق ف��ه��و وتَ��ل��ي��ًدا ط��ارًف��ا ال��ح��اُن بَ��زَُّه
ال��نُّ��َج��بَ��اء آب��اُؤه ألَِب��ي��ه��ْم َج��نَ��اُه م��ا ف��ات��ه��م ق��د وبَ��نُ��وُه
اآلب��اء ل��ُه ش��اده م��ا ال��س��وءِ ـ��ُل نَ��ْس��ـ َم يُ��ه��دِّ أن ال��ع��اِر وم��ن
رداء ال��ظ��الِم م��ن وع��ل��ي��ه��ا ف��ق��ال��ْت ال��ط��ب��ي��َب ع��رُس��ه وأتَ��ْت
ال��ح��ك��م��اء يُ��ِج��لُّ��ُه ط��ب��ي��بً��ا ي��ا َق��ِري��ن��ي ف��ي��ه يُ��بَ��لُّ ي��وٍم أيُّ
ال��ق��دم��اء أَس��الُف��ن��ا ف��ي��ه س��ار س��ب��ي��ٌل ف��ه��ذا ت��ج��َزع��ي ال ق��ال
ال��دواءُ ع��ن��ه يَ��ُردُّ ف��م��اذا ءِ ب��ال��م��ْر ح��ام إن ال��ِح��م��ام ط��ي��َر إنَّ
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الكبائر أم

ال��ح��اِن ب��ن��َت ال��ش��ي��ِب ب��ع��د َل��َج��َف��ْوُت األش��ج��اِن وب��واع��ُث ال��ه��وى ل��وال
األج��ف��ان ن��اِع��ِس س��اٍق ِب��ِل��ح��اِظ م��ع��ذٌَّب ال��ف��ؤاِد َدِن��ُف ل��ك��ن��ن��ي
وس��ق��ان��ي َع��ب��رت��ي م��ن وس��ق��ي��تُ��ه ل��َه��َرق��تُ��ه��ا ��ه ب��ك��فِّ ال��ُم��داُم ل��وال
وح��ك��ان��ي ِج��ْرِم��ه��ا ن��اِح��َل وح��َك��يْ��ُت وإثْ��ِم��ه��ا ال��ُم��داِم م��ن َش��ِق��ي��ُت ف��ل��ق��د
زم��ان��ي ض��اع ال��ل��ي��ِل ب��ع��د وال��ل��ي��ِل ل��ي��ل��ت��ي ض��اع��ت ال��ك��اِس ب��ع��د ال��ك��اِس ف��ي
ال��ك��تَّ��ان م��ن ك��َف��نً��ا َش��يْ��بَ��ت��ي م��ن ��ب��ا ال��صِّ ش��رِخ ف��ي ال��خ��م��ُر ع��ل��يَّ أْل��َق��ْت
األَس��ن��ان؟ م��ن ب��اٍق ف��م��ي ف��ي ك��م ق��َض��يْ��تُ��ه؟ ال��س��ن��ي��ن م��ن ت��زُع��م��ون ك��م
ل��س��ان��ي! غ��ي��َر يُ��بْ��ِق ل��م إدم��انُ��ه��ا ف��م��ي وف��ي األرب��ع��ي��ن بَ��ل��غ��ُت م��ا أن��ا
ال��خ��اِن ُس��ْك��نَ��ى ورض��ي��ُت أس��رت��ي ـ��زَل م��ن��ـ وأض��ع��ُت َض��يْ��َع��ِت��ي ف��ي��ه��ا أَت��ل��ْف��ُت
اإلن��س��ان ذخ��ي��رِة خ��ي��ُر وال��ع��م��ُر نَ��ْدم��اِن��ه��ا ع��ل��ى أي��ام��ي وص��رف��ُت
واألدي��ان ال��ع��ق��ل ف��ي م��م��ق��وت��ٌة ِري��ُح��ه��ا نَ��تْ��ٌن ال��دِّنِّ ف��ي م��ق��ب��ورٌة
ال��ح��ي��وان أَْع��َج��م م��ن��زَل ال��لُّ��بِّ ذا وأَن��زل��ْت ال��ن��ف��وَس وَم��رََّرِت َم��رَّْت
األَرك��ان ُم��ت��م��اِي��َل ُم��تَ��َغ��نِّ��يً��ا ِرْج��َس��ه��ا ت��ن��اَوَل إذا ال��َوق��وَر ف��ت��رى
األوث��ان ع��ب��ادَة ال��ص��الَح وي��َرى ِل��ب��انَ��ه��ا َغ��ذَتْ��ه م��ن ِع��ْرًس��ا ويَ��خ��اُل

∗∗∗
ال��ج��ان َم��سُّ ذاك ِب��لُ��بِّ��ك ف��اْس��َل��ْم َم��َس��رًَّة ال��ح��زي��َن أَْرق��ص��ِت ِق��ي��َل إن
��ك��ران ال��سَّ ُم��ه��ج��ِة م��ن َدًم��ا ُم��ِل��ئَ��ْت ف��ألَن��ه��ا ك��أِس��ه��ا ح��م��رُة ق��ي��ل أو



الكبائر أم

وال��ُع��ْدوان ال��ب��ْغ��ِي أه��ل األَرواَم أَخ��الِق��ن��ا ُم��ْف��ِس��دي َألْم��ُق��ُت إن��ي
ب��اإلن��س��ان اإلن��س��اُن ي��ف��ِت��ُك ك��م ب��ك��أِس��ه��ا ي��ط��وف وال��س��اق��ي وأق��ول
ي��ت��ف��ق��اِن؟ ك��ي��ف ول��م��ش��تَ��ِري��ه��ا ُم��ري��ِده��ا ب��ن��ْف��ِس ِل��ب��اِئ��ع��ه��ا َع��ج��بً��ا
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القايض أين

أَم��َرا ِب��رج��ٍس َم��ْن أن��ب��ئُ��ون��ي أس��واِق��نَ��ا ف��ي ال��خ��م��َر أب��اح َم��ْن
َغ��يَّ��َرا؟ م��ن أو َل ب��دَّ َم��ن ك��لَّ ل��ه أش��ك��و ش��رِع��ن��ا ق��اض��ي أي��ن
َح��َج��َرا ع��ل��ي��ن��ا تُ��س��ِق��ْط ال ربِّ وي��ا تَ��غ��ض��ْب ال ال��ل��ه ك��ت��اَب ي��ا
َك��َف��َرا ق��د َم��ن رأَي واتَّ��ب��ْع��ن��ا ج��ه��ِل��ن��ا م��ن ش��رَع��ن��ا ت��رك��ن��ا ق��د
وان��ت��ظ��َرا ح��ت��َف��ن��ا ��ى ي��تَ��َرجَّ ح��ان��اِت��ه��ا ف��ي ال��ش��ي��ط��اُن وان��زَوى
َس��َق��َرا َف��َل��ِق��ي��ن��ا َه��َويْ��ن��ا أم َس��َق��ٌر ط��اَل��َع��تْ��ن��ا ي��ب��ال��ي ال
واْزَدَج��َرا أق��داِح��ه��ا ع��ن ت��اب ِب��َم��ْن ف��ال��ُط��ْف ع��اَج��ْل��تَ��ن��ا إن َربِّ



واخلمر املاء

م��ن��ه��ُم ال��ل��ه ُ ي��ب��َرأ م��ن��ه��م أن��ا ف��م��ا ع��ل��ي��ه��ُم ِرْج��ًس��ا األق��داُح دارِت إذا
ت��ت��ض��رَُّم أوش��ك��ْت ف��ن��ف��س��ي زالًال وه��اِت��َه��ا ال��غ��م��اِم أب��اري��َق ��ْق ف��َص��فِّ
يُ��ْس��َج��م ال��درِّ م��ن ذَْوبً��ا أو ��ُق تَ��َدفَّ ��ًة ِف��ضَّ أْل��َف��ي��َت ال��ُك��وِب ف��ي رق��َرَق��ْت إذا
يُ��نْ��َظ��م ال��درِّ م��ن ِع��ق��ٌد ت��ت��اب��ُع��ه��ا ك��أَنَّ��م��ا ال��ح��الُل ال��دَّنُّ يُ��َق��طِّ��ُره��ا
تَ��تَ��َرنَّ��ُم ت��ح��ت��ه ِق��ي��انً��ا ك��أن ق��ط��رٍة ك��لِّ ف��ي ال��ُع��وِد رن��ي��َن ي��ِرنُّ

∗∗∗
م��ظ��ِل��ُم وال��ده��ُر ال��ده��ِر ون��وُر ـ��ج��م��اِل ال��ـ ُ وَم��نْ��ش��أ أن��ت ال��ُح��ْس��ِن ِس��رُّ م��اءُ ف��ي��ا
أن��ج��ُم ت��ُك ول��م أف��الٌك تَ��ُك ول��م ُف��وَق��ه وال��ل��ه ال��ع��رَش ح��م��ل��َت وأن��ت
ُم��َح��رَّم وه��ذا ِح��لٌّ ذا ول��ك��نَّ ف��ٍم ف��ي وال��خ��م��ِر ال��م��اءِ ب��ي��ن وش��تَّ��اَن
وت��ه��ِدُم ال��ض��الَل ي��ب��ن��ي م��ا س��تَ��نْ��ُق��ُض إنَّ��ه��ا ال��م��وِت س��اع��َة إال ال��َح��قُّ م��َض��ى

∗∗∗
ج��ه��نَّ��ُم ال��ُم��داِم ح��اِن ف��ف��ي ي��م��وَت أْن ق��ب��ل ج��ه��نَّ��َم ي��ْل��َق��ى أن ش��اءَ ف��َم��ْن
تَ��تَ��َص��رَّم أح��ش��اؤه��م ل��ه��ا ت��ِب��ي��ُت ب��ن��ش��وٍة ال��ش��ارب��ي��ن روَح تُ��ج��اذب
��م ُم��س��مَّ َخ��ِف��يٌّ ن��اٌب ك��أِس��ه��ا ف��ف��ي ��ه وُس��مَّ األُف��ع��واِن ن��اَب خ��اف وَم��ن
َف��يَ��ْه��ت��ُم ال��نَّ��داَم��ى أن��ي��اَب وي��ل��ِط��ُم لُ��ع��ابُ��ه ال��ن��ف��وِس أس��ت��اَر ُق ي��م��زِّ
ال��ف��م ب��ه��ا وي��ش��َق��ى ال��ب��ْل��َوى ب��ه��ا ت��ُط��وُل ِم��ْح��ن��ٍة م��وارُد أدواءٍ م��ن��اب��ُع



توفيق ديوان

∗∗∗
��م��وا ف��ت��َوهَّ ش��ي��ط��انُ��ه��ا وأْوه��م��َه��م نَ��تْ��نُ��ه��ا ال��خ��م��ِر م��ن ألص��ح��اب��ي وط��اب
ن��ه��ض��ِم ت��رك��ن��اه إْن ف��ل��س��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ف��ري��ض��ًة ب��ات ال��خ��م��ر ش��رب ي��ق��ول��ون
ف��ي��ك��ُم خ��ي��َر ف��ال ُم��وت��وا ل��ه��م ف��ق��ل��ُت ب��ت��رِك��َه��ا ن��م��وُت أن��ا ت��رى ال ف��ه��ل
وع��ل��ق��م ص��اٌب وال��ح��رم��ان ال��ذلِّ م��ن ِم��زاُج��ه��ا ك��ئ��وٌس ورًدا ي��ْك��ِف��ُك��م أل��م
ُم يُ��ه��دَّ ال أن��ُه خ��ل��ي��ًق��ا ب��ن��اءً وه��دُم��ك��م ال��ب��الِد ع��زَّ وت��ض��ي��ي��ُع��ك��م
ال��ُم��َق��وَُّم ال��َوِش��ي��ُج ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ق��رونً��ا وص��انَ��ه ال��ع��وال��ي أط��راُف أق��اَم��تْ��ه
ُم��ْرَغ��م وال��ده��ُر ال��ن��ج��ِم َرْوَق يُ��ن��اط��ِح رك��نُ��ه ق��ام ب��ه ال��دن��ي��ا م��ال��ت إذا
��م ت��ت��رحَّ وال ت��رث��ي ال تَ��ُك وإن ��ع��ي ت��وجَّ م��ص��َر أه��راَم أب��ل��غ��وا أال
وَس��لِّ��ُم��وا ال��طُّ��ل��وِل ت��ل��ك ع��ل��ى ُه��ِدي��تُ��م ف��َع��رِّج��وا ِب��ال��ب��درَش��ي��ِن ج��زت��ُم وإن
وت��نْ��َع��م أَنَ��ْش��َق��ى ُق��ْم ِل��ع��م��ٍرو وق��ول��وا ح��ق��وَق��ه ت��ق��ض��وا ال��ُف��س��ط��اِط ع��ل��ى وُع��وُج��وا
أع��ظ��ُم ب��أَس��ك إن — ك��الَّ — ُرف��اتُ��ك ت��ح��لُّ��ه ع��ِري��ٍن ف��ي ذئ��اٌب أت��ع��وي
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الثالث الباب

الزهد مقطوعاتيف



اصرب

يُ��ق��اس��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ف��م��ن ـ��بُّ ت��ح��ـ ال م��ا ع��ل��ى اص��ب��ْر
ال��ِغ��راس ق��در ع��ل��ى ي��وًم��ا ح��اص��ٌد ف��إن��ك واغ��ِرْس
ت��واس��ي وال تَ��ِرقُّ ال وال��م��ن��ي��ة ي��ف��نَ��ى ال��ُع��م��ر
ال��ِك��ن��اِس ف��ي ال��ج��آِذُر وال ـ��ن ال��ع��ري��ـ ف��ي ت��ب��ق��ى األْس��ُد ال
ن��اس��ي وأن��ت ال��ت��راب ع��ل��ى ت��ُخ��طُّ ك��م يُ��ح��ِص��ي ال��م��وُت



كواكبنحس

راغ��ُب ودن��ي��اَي دي��ن��ي ع��ن أن��ا وال ش��ارُب أن��ا ف��م��ا ع��ن��ي ك��أَس��ه��ا ُخ��ذُوا
ت��ائ��ب ت��س��ت��ِح��لُّ��ون ��ا ِم��مَّ ال��ل��ه إل��ى وإن��ن��ي ال��ُم��داَم ال��ل��ه ح��رََّم ل��ق��د
أُح��ارب ال��س��م��اءِ ِل��ج��بَّ��اِر َف��َل��ْس��ُت ق��اه��ًرا األرض ع��ل��ى ج��بَّ��اًرا ِب��تُّ َل��ِئ��ْن
وال��َم��ع��اِط��ب ال��رََّدى ب��ح��اِس��ي��ِه ي��ح��لُّ ُزج��اج��ٍة ف��ي ن��اِق��ًع��ا ��ا ُس��مٍّ أَأَْش��َرُب
ال��ك��واك��ب ب��ال��ن��ح��وِس ط��ال��َع��تْ��نَ��ا ف��ك��م ب��ك��واك��ب ك��اس��اِت��ه��ا ش��بَّ��ه��وا َل��ِئ��ْن
ال��َك��واِع��ُب َج��رَُّه��نَّ َرزاي��ا م��ن ف��ك��م ك��واع��ب خ��دوِد م��ن ع��َص��ُروه��ا وإن



أصَحايب

َل��َع��ا ي��وًم��ا َع��ث��ُروا إن تَ��ُق��ْل ال ع��اش��رتَ��ه��م إذا أص��ح��اٌب ل��ي
َج��ش��َع��ا ول��ك��ْن ج��وٍع ِم��ن ل��ي��س ب��ي��ن��ه��م ف��ي��م��ا ��ْح��َت ال��سُّ ي��أك��ل��ون
أدُم��َع��ا ش��رب��وه��ا إن م��زج��وا ف��ه��ل ب��ال��م��اءِ ال��خ��م��َر ي��م��زُج��ون
س��َع��ى م��ن م��ن��ه��م ِل��ل��ع��اِر وس��َع��ى وُع��ال ف��خ��ٍر ك��لِّ ع��ن َق��َع��دوا
ال��َوِرع��ا ال��ت��ق��يَّ ي��ح��ب��ون ال أع��ن��اِق��ه��م ف��ي وال��ل��ه وه��ُم
ُم��تَّ��َس��َع��ا غ��ي��ِره��ا ف��ي ي��ِج��ُدوا ول��م ال��خ��م��ر ع��ن ن��ه��يْ��ن��اه��م ك��م
ُم��ن��تَ��َج��ًع��ا دون��ه م��ن ي��ع��رف��وا ف��ل��ْن ��ْح��ِت ال��سُّ ع��ن زَج��ْرن��اه��م ك��م
رَج��َع��ا ��ْن َع��مَّ ـَّ��م ال��ل��ُه�� ف��اْص��َف��ْح أن��ف��َس��ه��م ظ��ل��م��وا ق��د إن��ه��م



كممجيل

إن��س��اِن ث��ي��اب ف��ي َم��َل��ًك��ا ق��َم��ًرا تَ��خ��الُ��ه ج��م��ي��ٍل ك��م
وأك��ف��اِن ح��ف��َرٍة ف��ي ص��ار َم��رتَ��ُع��ه ال��ق��ل��وِب ب��ي��ن ك��ان
ب��أح��زان أُبْ��ِدَل��ْت ل��ذًَّة ُك��ئ��وُس��ُه��م ف��اَض��ْت َون��داَم��ى
ال��ب��ان��ي بَ��نَ��ى م��ا ال��ده��ُر ي��ه��ِدُم م��ج��ت��م��ٍع ك��لَّ ال��م��وُت ي��ه��ِزُم



غرائب

ال��ن��اِس م��ن ف��ي��ِه م��ا ال��ده��ر وأغ��رُب ل��ه��ا ع��داَد ال ش��تَّ��ى ال��ده��ِر غ��رائ��ُب
اآلِس��ي خ��ب��رُة وذَلَّ��ْت ال��دَّواءُ َع��زَّ ض��م��ائ��َرُه��ْم أَْدَج��ى م��ا ِل��ل��ن��اِس َويْ��َح ي��ا
ال��ي��اس ص��ح��ب��َة م��ن��ه��م ن��ص��ي��بَ��َك واج��ع��ْل م��ك��ائ��ِده��م ِم��ْن ت��س��ل��ْم ال��ن��اَس ف��ص��ارِم
وأْض��راِس أن��ي��اٍب ب��ي��ن م��ا خ��ي��َر ال َض��ِح��ًك��ا ب��ارٌز ن��اٌب ي��ُغ��رَُّك وال



كيفأهوى

ال��ح��س��اُن ع��ل��يَّ ب��ه��ا ي��ت��ج��نَّ��ى ب��ن��ْع��َم��ى ع��ن��دي ال��ح��س��اِن ج��م��اُل م��ا
األك��ف��ان وراِئ��ِه م��ن ن��اِض��ًرا وج��س��ًم��ا ج��م��ي��ًال وج��ًه��ا أْه��َوى ك��ي��ف
ال��زم��اُن ويَ��ْف��نَ��ى ِب��َال ـ��َق��ى ي��بْ��ـ ال��ذي ل��ل��ج��م��ال ال��ح��ب إن��م��ا



الصالة

ال��ل��ذاُت وت��ن��َف��ُد تَ��ب��َق��ى ف��ه��َي ال��ص��الُة ف��ال��ص��الُة ال��وق��ُت آذََن
ه��ب��اُت م��ن��ك وه��ي ربُّ ي��ا ل��َك ِه��ب��اٍت ح��قَّ ال��ص��الُة ت��ق��ض��ي ك��ي��ف
ال��دع��وات ت��ش��اؤُه م��ا ـ��ِط��يَ��ن��ا تُ��ع��ـ ل��ك��ي ج��وًدا ال��ص��الة َف��َرْض��َت ق��د
وال��خ��ي��رات ال��ع��ط��اءُ َف��ِم��نْ��َك ِد ال��ُج��و واس��َع ي��ا ل��ل��ص��الِة ف��اه��دن��ا

∗∗∗
األوق��ات تُ��ْغ��َف��ُل ل��ي��َس إن��ه��ا وق��ٌت ح��ان إذا غ��اف��ًال ت��ُك��ْن ال
ال��ح��َس��ن��ات وق��لَّ��ِت ع��دًال ُن ال��م��ي��زا وان��ت��ص��ب ال��ح��س��اُب أح��اط ق��د
��َج��َدات ال��سَّ إح��س��انَ��ه ع��نَّ��ا تَ��ْق��ِض ل��ْم وإن ش��ك��ًرا ل��إلل��ه ف��اْس��ُج��ُدوا
ال��ش��ت��اُت ��ت��اُت ال��شَّ ب��ه��ا َف��َه��ام��وا ـ��ا ال��دن��ي��ـ َغ��رَّتْ��ُه��م ال��ج��م��وِع ِل��ت��ل��ك ُق��ْل
األص��وات وت��خ��ُف��ُت وتَ��خ��َف��ى ِض األر ه��ذه ف��ي ال��ق��ل��وُب تَ��بْ��َل��ى س��وف
ال��ح��ي��اُة ت��س��وءَ وأن ح��ي��اًة ـ��ي��ا ال��دن��ـ ع��ل��ى ن��س��ت��زي��َد أن ُغ��بْ��نً��ا إنَّ



وسام أم رتبة

أوه��اُم ه��ذه ن��ف��س ي��ا َويْ��ِك وس��اُم أم ري��اس��ٌة أم رت��ب��ٌة
ال��ِك��رام س��اب��ق��وِك ج��دَّ ِم��ث��َل��م��ا َف��ِج��دِّي س��ب��ي��ُل ال��تُّ��َق��ى غ��ي��َر ل��ي��س
أح��الم أو ي��ُح��وُل ظ��لٌّ وه��ي ق��دي��ًم��ا ب��ال��ح��ي��اة ال��ن��اُس ُف��ِت��َن
ال��م��ن��ام ال��ذن��وب خ��وَف ج��ف��اه��ا ق��د ح��زي��ٍن ع��ي��َن ال��ح��ي��اُة ت��روق ال
ال��غ��م��ام ع��ل��ي��ه��ا ع��اك��ف روض��ًة ف��ك��ون��ي أو أج��دب��ي أرُض ي��ا إي��ه
واألُواُم ِريُّ��ه��ا وش��ب��ي��ه��ان وش��وٌك َل��َديَّ زه��ٌر ف��س��واءٌ



سأشكر

وأك��ب��ُر أج��لُّ ال��دن��ي��ا م��ن وذاَك وال��ه��دى ال��دي��ن ن��ع��م��ائ��ك م��ن ربِّ ف��ي��ا
أك��ف��ُر غ��ي��ِرك ب��األرب��اِب وأنِّ��َي م��ؤم��ٌن ب��ك أن��ن��ي ج��زي��ًال أل��ي��س
يَ��ذُك��ُر م��والُه ف��ض��َل ع��ب��ًدا ول��ك��نَّ زي��ادًة أُروم أن��ى ال س��أش��ك��ُر



طوال مهم

ِط��واِل ِه��َم��ٍم ع��ل��ى ال��دن��ي��ا م��ن ِق��ص��اًرا أي��اًم��ا أُوق��ْف��ُت ل��ق��د
خ��ي��ال��ي ب��ه��ا يُ��ل��مَّ أن ف��يُ��ك��ب��ر خ��ي��اًال ال��دن��ي��ا ي��ري َط��ْرٌف ول��ي
ال��م��آِل ِج��ْس��ِر ع��ل��ى ب��ه��ا وق��ف��ُت وأخ��رى ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ق��دم ول��ي



الرسم أهيا

ت��ع��ي��ْش أن��ت ف��ه��ل ِم��تُّ إذا ال��رس��ُم أي��ه��ا
يَ��ط��ي��ْش س��ه��ٌم ل��ه ال��م��وَت ح��ارب إن ك��لُّ��ن��ا
ري��ْش وه��و ف��ي��ه��ا ي��ث��ُق��َل أن ال��ح��يُّ ي��ت��م��ن��ى



عسى

ك��رب��ي ُج يُ��َف��رِّ ع��س��ى ك��ري��ًم��ا َق��ص��دُت إن��ي
ب��رب��ي وث��ْق��ُت ف��ق��د ش��ي��ئً��ا ال��ن��اَس أس��أُل ال



الثراء عظيم

ِت��بْ��را ال��م��ن��اج��م م��ال��ئَ وي��ا ِد ال��ج��و واس��َع ي��ا ال��ثَّ��راءِ ع��ظ��ي��َم ي��ا
أْدَرى أن��ت ب��ه��ا ح��اج��ة ل��ي ف��اْق��ِض ب��خ��ي��ل أو ع��اج��ٌز ال��ن��اس إن��م��ا



رقود أحالم

ُرق��وُد وأح��الٌم وأف��ئ��دٌة ِق��ي��اٌم أش��ب��اٌح ال��ن��اِس أَُك��لَّ
ي��ع��ود م��ن��ه��م َرم��ِس��ِه ِم��ْن ف��َم��ْن ال��م��ن��اي��ا خ��ي��ُل َح��طَّ��َم��تْ��ُه��ُم َل��ِئ��ْن
ه��ج��وُد َس��ِه��ُروا وإن وُك��لُّ��ه��ُم س��اِك��ن��ي��ه��ا تُ��خ��ادُع ال��دن��ي��ا أرى



املقابر

َج��ه��دي أذك��رك��م آل��ي��ت ن��س��ي��ت��ك��ُم ع��ه��ِد ِل��ذي وف��اءٌ ال ع��ل��ي��ك��م س��الٌم
ل��ح��ِد إل��ى ل��ح��ًدا ال��م��ي��ُت ي��راه وس��وف ِب��َزْورٍة ح��يٌّ ال��م��دف��وِن ع��ل��ى ي��ِض��نُّ



الدفني

��ُق ت��تَ��دفَّ رح��م��ٍة م��ن ودم��وُع��ه��م وت��َف��رَّق��وا ت��رابَ��ه ع��ل��ي��ه َج��م��ع��وا
ت��ن��ع��ُق ال��م��ِن��يَّ��ِة ِغ��ْرب��اِن أس��راُب وف��وَق��ه ال��ه��واِن م��ن ع��ل��ي��ه َج��ْم��ٌع
ي��ص��ُدق ال َوْع��ِدِه أْوث��ُق وال��ده��ُر ب��وع��ِدِه ال��غ��روُر ال��ده��ُر ه��ُم َدالَّ
وت��ع��لَّ��ق��وا ب��ح��ب��اِل��ِه ��ك��وا وت��م��سَّ َك��ِري��ه��ٍة ك��لَّ ِل��ل��ع��ي��ِش ��ُم��وا َف��تَ��َج��شَّ
ف��ت��م��زَّق��وا ال��ظُّ��ب��ا ب��ي��ن ب��ه��م وَع��دا ف��تَ��َح��طَّ��م��وا ��َف��ا ال��صَّ ف��وق ب��ه��م ف��َج��رى



تبتإليك

ق��ل��ب��ي وأب��ص��َر ن��اظ��ري واه��ت��َدى ذن��ب ك��لِّ م��ن إل��ي��ك رب��ي تُ��ب��ُت
ُم��ِح��بِّ أو ي��زورن��ي ص��دي��ٍق م��ن م��ن��ه��م ل��َي ف��م��ا ال��وَرى واع��ت��زل��ُت
لُ��بِّ��ي ويَ��ب��ه��ُر ح��س��نً��ا ع��ي��ن��ي ـ��ألُ ي��م��ـ م��ا ال��ط��ب��ي��ع��ِة أوج��ِه ف��ي ل��ي
وُم��ْص��ِب ُم��ْش��ٍج ك��لُّ ال��ط��ي��ِر َم��ن��ِط��ِق ف��ي ف��ل��ي ِل��ل��س��م��اِع تُ��ْق��ُت وإذا
ك��ْرب��ي ي��ف��رُج اإلل��ِه ف��ذك��ُر ـ��ن��ي ع��ي��ـ ف��ي ال��ب��س��ي��َط��ُة ض��اق��ت وإذا



آدم

وال��ن��وِن ال��ك��اف ب��ي��ن أَْم��ُرَك وك��ان ط��ي��ن م��ن ِش��ئْ��َت ��ا ل��مَّ آدَم خ��ل��ق��َت
وال��دي��ن اإلخ��الِص ذَِوي ِل��ل��ف��ائ��زي��ن ُك��ِت��بَ��ْت ال��ت��ي ال��ُخ��ل��ِد ج��نَّ��َة أس��َك��نْ��تَ��ُه
ال��ش��ي��اط��ي��ن َك��ي��ِد م��ن ال��ل��ه أع��اذن��ا ب��ادرٌة م��ن��ه وك��ان��ت يُ��ِط��ْع��َك ف��ل��ْم
م��أم��وِن غ��ي��ُر ط��ري��ٌق ال��م��ع��اِص��ي أنَّ ل��ن��ا يُ��ِب��ي��ُن ��ا ح��قٍّ إخ��راُج��ُه ف��ك��ان
ح��ي��ن إل��ى ح��ي��ٍن م��ن ال��رْس��َل أرس��ل ب��ل ب��اِرئُ��ن��ا األه��واءِ إل��ى يَ��ِك��ْل��نَ��ا ول��م
وت��ه��وي��ن ت��ك��ذي��ٍب ب��ع��د ُق��تِّ��لُ��وا ق��د وب��ع��ُض��ُه��ُم ظ��ل��ًم��ا ح��ورب��وا ف��ب��ع��ُض��ه��م
ال��ِع��ي��ِن ال��ُخ��رَِّد ب��داِر ال��ش��ق��اءِ داَر س��َف��ًه��ا ي��ش��تَ��ِري ��ْن ِم��مَّ ألَع��ج��ُب إن��ي



خطري عزم

وال��ح��ق��ي��ِر م��ن��ه��ا ب��ال��تَّ��اِف��ِه واْرَض ت��س��تَ��ِرْح ث��الثً��ا ال��دن��ي��ا َط��لِّ��ِق
ال��س��رور ب��أق��داح ال��ه��مَّ ت��م��ِزُج غ��ادرة إن��ه��ا واْج��تَ��ِن��بْ��ه��ا
ال��ك��ب��ي��ر وال��ُم��ْل��ِك ب��األج��ن��اِد ُح��فَّ َم��ِل��ٌك أم��انً��ا م��ن��ه��ا ي��نَ��ْل ل��م
خ��ط��ي��ر ع��زٍم ع��ل��ى م��ن��ه��ا وأن��ا م��ع��روِف��ه��ا م��ن آُم��ُل ال��ذي م��ا
س��ري��ري م��ح��م��وٌل األك��ت��اِف وع��ل��ى ن��ازًح��ا ع��ن��ه��ا س��رُت ف��ك��أن��ي



اهجريني

ال��ع��ق��وُق ذاَك وغ��ي��ُر ُم��ط��ي��ًع��ا ب��ال��ل��ه تُ��َؤام��َن أن ال��ن��ف��َس ِب��رَُّك
ي��ُش��وق ع��يْ��ٌش ال��م��م��اِت ب��ع��د ي��ُك ل��ْم إذا ال��ح��ي��اة ه��ذه لُ��ع��ب��ٌة
ي��روق ح��س��ٍن وأيُّ ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ه��ا ال��ب��ع��َث ِل��ُم��ن��ك��ِر خ��ي��ٍر أيُّ
ال��ُف��س��وق ال��َك��ف��وِر م��ن وك��ث��ي��ٌر ف��ي��ه��ا ال��زُّْه��ُد ِل��ل��م��ؤم��ِن وق��ل��ي��ٌل
خ��ل��ي��ُق م��ن��ك ب��ال��ص��دوِد إن��ن��ي َم��ِل��يٍّ��ا اه��ج��ري��ن��ي ارُة ِغ��دَّ إي��ه



الطالب أكرم

ِق��َالَك ال��ص��دوِد م��ن وأِع��ْض��ن��ا ه��واَك نَ��ِس��ي��نَ��ا ف��ق��د ص��دوًدا ِزْد
ش��ب��اَك��ا ال��ت��راَب ألع��ض��ائ��ك م��دَّ ق��د وال��م��وت ل��دي��ك ح��س��ٍن أي
رض��اك ال��ط��الب أك��رَم وأرى ك��ري��ًم��ا يُ��ْرِج��ي ال��ك��ري��َم إن َربِّ
خ��الَك م��ا ب��ه��ا أنْ��َس��ى وذك��َرى ًص��ا وإخ��ال إل��ي��ك ش��وًق��ا ل��ي َه��ْب َربِّ
ي��راَك ف��ي��َم��ن أراَك ن��ع��ي��ٍم ف��ي أنِّ��ي ال��ه��مِّ أك��ب��َر ال��ه��مَّ واج��ع��ِل



شبابك ودع

ال��ُع��ُم��ِر ِح��نْ��دِس ف��ي ن��وِره��ا ع��ل��ى َف��ِس��ْر ��َع��ِر ال��شَّ ُدَج��ى ف��ي الح��ْت ال��ش��ي��ِب ك��واك��ب
َخ��َط��ِر ع��ل��ى أم��ري م��ن ِب��تُّ ب��ه أن��ي ي��ن��ذرن��ي ج��اء ق��د ُم��رَس��ًال ِب��ه أه��ًال
ال��بَ��َش��ِر ُس��نَّ��ُة ف��ه��ذي ال��ل��ق��اءِ غ��ي��ِر إل��ى ال��ِف��راِق ت��ودي��َع ش��ب��ابَ��ك ودِّْع
س��َف��ِر م��ن األوط��اِن إل��ى ال��رج��وُع م��ت��ى َغ��رَّبَ��ن��ي ال��ج��س��ُم وه��ذا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا



وللناس يل ما

م��ش��غ��وُف ب��ال��ن��ص��ح وأن��ا ُم��ْس��تَ��نْ��ِص��ًح��ا أزوَره��ُم أْن أَْول��ى ال��م��ق��اب��ر أه��ل
م��ْزف��وف ب��دَّ ال ل��ه��ا وإن��ي ح��ب��َل��ى ب��ن��اِت��ه��ُم م��ن إل��ي��ه��م خ��ط��ب��ُت وق��د
م��ص��روُف ال��خ��ي��راِت وع��ن م��َض��لَّ��ٌل َرُج��ٌل أن��ن��ي ل��وال ولِ��ل��ن��اِس ل��ي م��ا



املشيب نور

األه��واءُ ق��ل��ب��ي ع��ن ف��تَ��َش��تَ��ت ب��م��ف��ِرق��ي الح ��يْ��ِب ال��شَّ ب��ن��ور أه��ًال
ذُك��اء تُ��ري��َك ص��ب��ٌح ال وال��ص��ب��ح ال��دَُّج��ى ف��ي ال��ك��واك��ب ال ال��ك��واك��ُب ت��ل��ك
ق��ض��اء ف��ي��ه ال��ل��ه ح��س��اُم ه��ذا إن��م��ا ِب��َف��ودَي ض��ِح��ك��ت ش��ع��رٌة م��ا
ق��ض��اء وَح��لَّ إال ال��َوَرى ه��ام ف��ي ال��ج��ب��اِر راح��ة َج��رَّدتْ��ه م��ا
اآلن��اء دون��ه وح��ال��ت َع��ب��ثً��ا ض��يَّ��ْع��تُ��ه ال��ذي ع��م��ري ع��ل��ى أس��ًف��ا



الغيد عفت

��ُم أتَ��نَ��سَّ م��ا ال��ع��ي��ِش ري��اِح ف��ي ف��م��ا َم��َل��ْل��تُ��ه��ا ح��ت��ى األي��ام م��ع َج��َريْ��ُت
��م ُم��َدعَّ ُرْك��ٌن ال��ن��اِس ب��ن��اء ف��ي ف��م��ا َغ��َم��ْزتُ��ه��ا ح��ي��ن ال��ن��اِس ق��ن��اُة وخ��ارت
��ُم أت��وسَّ م��ا ال��غ��ي��ِد وج��وِه ف��ي ف��م��ا بَ��َل��ْوتُ��ه��ا ��ا َل��مَّ ال��ِغ��ي��د وص��اَل وِع��ْف��ُت
وي��ع��ِص��ُم ي��أوي ال��ل��ه غ��ي��َر رك��َن وال ص��اح��بً��ا ِل��ْل��َم��ْرءِ ال��زه��ِد م��ث��ل أََر ول��م



بعًدا

وي��ح��م��ي��ن��ي يَ��ن��ج��ي��ن��ي م��ن��ك ال��ل��ه تُ��ض��لِّ��ي��ن��ي ال بُ��ع��ًدا ال��داُر ه��ذه ي��ا
يَ��روي��ن��ي ال��م��وب��وء َع��ذْبُ��ك وال ك��الَّ يُ��ْش��ِب��ُع��ن��ي ال��ق��تَّ��اُل ال��دَِّس��ُم زاُدِك م��ا
��الط��ي��ن ال��سَّ ب��ع��َض ُع��ًل��ى غ��دوت ول��و ح��َش��م وال م��اٍل ب��ال ال��دف��ي��ُن أن��ا
ال��دي��ِن ن��اظ��َر إال ال��ن��واِظ��ِر ع��ن تَ��ح��ُج��بُ��ن��ي ال��م��وت وس��ت��اُر ك��أن��ن��ي
يُ��رض��ي��ن��ي ال��ل��ه رض��اءِ غ��ي��ُر ول��ي��س ي��ن��ف��ع��ن��ي ال��ل��ه رج��اءِ غ��ي��ُر ف��ل��ي��س



املسرتيح القنوع

ال��ض��ري��ْح س��ك��َن ق��د ��مَّ ال��شُّ ر ال��ق��ص��و س��ك��َن َم��ن ال��ي��وَم
ِري��ح ف��ه��ي ��ْت تَ��َق��ضَّ م��ِل��ًك��ا ع��اش��ه��ا ع��اًم��ا س��ب��ع��ون
ال��م��نُ��ي��ح ال��ِق��ْدَح ن��ص��ي��بُ��ه ن وك��ا ب��ه��ا ال��ش��ق��اء أِل��َف
ق��ري��ح َج��ْف��ٍن ذا أس��واَن ال��َح��ش��ا َح��رَّاَن ب��ات ك��م
ال��ف��س��ي��ح ال��ُم��ل��ُك وال ـ��م��ي��ًرا ِق��ْط��ـ ال��ت��اُج ع��ن��ه يُ��غ��ِن ل��م
ال��ش��ح��ي��ح وَزبْ��َرج��ه��ا ـ��ي��ا ال��دن��ـ ِب��زه��رِة ِل��ألخ��ي��ِذ ق��ل
ال��م��س��ت��ري��ح ف��ال��ق��ن��وُع ـ��ك ي��وِم��ـ ُق��وُت م��ن��ه��ا ي��ك��ف��ي��َك

∗∗∗
ال��ط��ري��ح ُح��ف��رتِ��ه ِب��ِش��بْ��ِر ال��ُم��ِل��مُّ ال��ش��ي��ُخ أي��ه��ا ي��ا
ي��ص��ي��ح ُط��ويَ��ْت ال��ت��ي ـ��ِت��ك ص��ح��ي��ف��ـ ف��ي ي��ت��ي��م م��ن ك��م
ج��ري��ح ك��م ق��ت��ي��ٍل ك��م أس��ي��ٍر ك��م َح��ري��ب م��ن ك��م
ال��م��س��ي��ح ع��ل��ى دخ��ل��ت ف��ق��د ج��وزي��ُف ي��ا ج��وابَ��ك أْع��ِدْد



لنفسك قدم

َل��ِع��ُب ون��ع��ي��ُم��ه��ا وش��ق��اؤه��ا ت��َع��ُب وج��دُّه��ا ال��ح��ي��اِة َه��ْزُل
َك��ِذب أن��ه إال ال��ع��ي��ِش ف��ي ع��زاِئ��ُم��ه��ْم ص��دق��ْت ق��د وال��ن��اُس
ذه��ب��وا وق��د ذه��ٍب ذوي م��ن ك��م ذه��بً��ا ال��ث��رى ف��وق ج��ام��ًع��ا ي��ا
وال��ِح��َق��ُب األع��واُم وَغ��َزتْ��ُه��م َس��َل��ب��وا م��ا األي��اُم َس��َل��بَ��تْ��ُه��ُم
ال��َع��َج��ب ه��و ف��اٍن م��ن ال��زَّْه��ُو ع��ج��ٍب م��ن ِع��ط��َف��يْ��ِه ث��ان��يً��ا ي��ا
َك��ثَ��ُب داُره��ا ال��م��ن��اي��ا إن ب��ه ت��ع��وز م��ا ِل��نَ��ْف��ِس��َك ْم َق��دِّ



الرابع الباب

العظاتواحلكم مقطوعاتيف



الفجر

��ُع ُم��َرصَّ ب��ال��ُج��َم��ان ت��اٌج ولِ��ل��ف��ج��ِر وب��ال��تُّ��َق��ى ال��ص��الح ب��اِس��م دع��ا وداٍع
ت��ط��ل��ع ال��ش��م��س ك��ادت ح��ت��ى ال��ل��ه إل��ى ت��ق��رُّبً��ا ال��ص��الة ف��أدَّي��ُت ف��ُق��ْم��ُت
وأس��م��ع ال��ك��ائ��ن��ات ك��ل تُ��س��بِّ��ُح ك��أنَّ��َم��ا ح��ت��ى ال��ل��ه ب��اس��م وس��بَّ��ح��ُت
ُع أت��ض��رَّ وال أدع��و ال ل��َي ف��م��ا ت��ض��رًُّع��ا ت��دع��و األط��ي��اُر ك��ان��ت إذا
وي��رك��ع ي��ق��وم م��ا ف��م��ن��ه��ا تُ��ص��لِّ��ي ألنَّ��ه��ا إال األغ��ص��ان اه��ت��زَِّت وم��ا
ي��خ��ش��ُع ب��اس��ِم��ك ن��ادي��ُت إذا وق��ل��بً��ا َرِض��يَّ��ًة ُروًح��ا م��ن��ك ل��ي َه��ْب ربَّ ف��ي��ا



كانت أين

االب��ت��س��اْم ه��ذا ق��ب��ل ُك��ن��ِت زه��رُة ي��ا أي��ن
��رام ال��ضِّ ل��وَن ـ��َس��ه��ا أل��ب��ـ م��ن ط��ب��ي��ع��ي��ون ي��ا
ُم��دام ك��أُس أم ال��ِج��ذِع ـ��ت ت��ح��ت��ـ س��ال أع��ق��ي��ٌق
ال��َغ��م��ام م��اءِ ف��ي ال��تِّ��بْ��ِر ب ذو أن َزع��ْم��تُ��م أم
ال��رِّج��ام َح��ْرِث َع��ن ـ��ي��اءُ األْح��ـ وِرَث ك��ب��ري��اءٌ
َح��م��ام ي��ا وذك��ًرا ـ��ًح��ا ت��س��ب��ي��ـ ال��ب��ل��ب��ُل أي��ه��ا
ال��ظ��الُم وإن��ج��اب ع��ي��ن��ي��ن ل��ذي ال��ص��ب��ُح وَض��َح



بنيخيلني

ُم��ثَ��ار ن��ق��ٌع م��ص��َر آم��اِل ك��لُّ ويَ��س��اُر م��ي��ِس��ٌر خ��ي��ل��ي��ن ب��ي��ن
ال��نُّ��َض��ار ع��ل��ي��ه يُ��ْل��َغ��ى ح��ت��ى األب��ي��َض ال��َورَق ي��أس��ُر ال��ل��ع��ب ورُق
ال��دي��ن��ار ح��ص��ون��ه��ا ك��م��اًة ب ال��ح��ر ف��ي تَ��ْص��رُع األوراِق وب��ن��ات
ن��اُر ف��ال��م��اءُ ال��ش��ج��اُع وت��ن��اءى م��اء ف��ال��ن��اُر ال��ج��ب��اُن وت��دان��ى



عرصالظالم

ال��ج��س��اِم ال��ل��ه ب��أنْ��ُع��ِم ك��ف��رَت ال��ظ��الِم ع��ص��َر ب��ل ال��ن��وِر أع��ْص��َر
ال��زَِّح��ام ي��وَم ب��خ��ائ��ٍف ول��س��َت ث��وابً��ا ت��رج��و ال ال��دي��َن ن��ب��ذت
ُم��ق��ام م��ن ِل��ذل��ك ت��ْع��ًس��ا ل��ن��ا ُم��ق��اًم��ا ال��دن��ي��ا ب��ه��ذه رض��ي��َت
ال��رِّج��اِم س��ك��ان ي��ق��وم وك��ي��ف ُرف��اتً��ا ِص��رن��ا وق��د أَيَ��ن��ِش��ُرن��ا
ول��ل��ِف��ط��ام ل��ل��رض��اِع ��َر ف��يَ��سَّ ض��ع��ًف��ا ال��ِم��ك��روب ذل��ك أل��س��ت��م
ال��ض��رام َق��تَ��ِد ع��ل��ى م��ج��اه��َل��ه��ا ج��وب��وا ال��ن��وِر ع��ص��ِر ع��ل��م��اءَ ف��ي��ا
ال��ح��م��ام ط��ي��َر ��َه��ا ل��ل��سُّ وِط��ي��روا بُ��َم��َدرَّع��اٍت ��ه��ا لُ��جَّ ��وا وُش��قُّ
ال��س��الِم داِر أو ال��ن��ي��راِن إل��ى َم��ن��اٌص ال ي��رج��ُع س��وف ف��ك��لٌّ



البدر عظة

ال��ن��ظ��ُر ألالئ��ك إل��ى وي��س��ت��ري��ُح ال��س��َم��ُر ن��وِرك ف��ي ل��ن��ا ي��ح��ل��و ب��ْدر ي��ا
ُص��َور ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي ح��س��ُن ف��م��ن��ك ق��م��ر إل��ى ب��دٍر إل��ى ه��الٍل وم��ن
يَ��ب��تَ��ِدر ال��ب��ع��ِث م��ع��ن��ى ِل��ل��ذِّه��ِن ف��ف��ي��ه م��وع��ظ��ٌة ب��ال��ب��دِر ل��ن��ا ش��ه��ٍر ك��لِّ ف��ي
َخ��بَ��ر ك��لُّ��ه س��ط��ٌر ب��ال��َم��ْح��و وع��ن��ه ص��ح��ي��ف��ت��ه م��ن دل��ي��ٌل ول��ل��خ��ل��وِد
َدث��ُروا وال��َورى ُم��ق��ي��ًم��ا ال��وج��ود ع��ل��ى ُم��طَّ��ل��ًع��ا ال��ب��دُر وي��ب��ق��ى ال��ع��ص��وُر تَ��ْف��نَ��ى
ال��ِف��َك��ُر ح��ظَّ��ه��ا م��ن��ه ل��ت��أُخ��ذَ ل��ك��ْن َس��ف��ٍه م��ن ال��تِّ��مِّ ب��ع��د ال��ب��دُر ي��ن��ُق��ص ل��م
وال��ِك��بَ��ُر ال��ش��ي��ب ي��ل��ي��ه ال��ش��ب��اَب أن ص��ح��ي��ف��ِت��ه م��ن ك��ت��اٍب ف��ي وي��ق��رءوا



اهللافرد

ال��ش��ت��اِت ره��ُن ال��وج��وِد ف��ي م��ا ك��لُّ وال��ث��ري��ا ال��ث��ري ب��ي��ن ف��ك��ري َض��لَّ
ال��زاه��رات ال��ك��واك��ب ت��ل��ك ب��ي��ن ال��رواس��ي ب��ي��ن ال��ب��ح��اِر ه��ذي ب��ي��ن
ال��ص��ف��اِت ج��م��ي��ُل ل��ه ف��رٌد ال��ل��َه أَنَّ ي��ن��ط��ُق ال��ج��الُل ه��ذا إن



الشيطان كيد

ال��ع��ف��ي��ف��ا ال��ت��ق��يَّ يَ��ف��ِت��ُن س��اح��ٌر َج��م��اٌل ل��ع��ي��ن��ي ب��دا ل��م��ا ق��ل��ُت
ض��ع��ي��َف��ا) ك��ان ال��ش��ي��ط��اِن ك��ي��َد (إن دع��ان��ي ف��ي��م��ا ال��ش��ي��ط��ان أط��ي��ُع ال



املوتجلة

آلل��ي ِص��غ��اُر ق��اِع��َه��ا ف��ي ـ��ْه��ِب ��ـ ال��شُّ وك��ب��ار ��ٌة لُ��جَّ ال��م��وُت إنَّ��م��ا
اْش��ِت��ع��اِل ف��ي وآَخ��ٌر َج��ل��ي��ٍد ف��ي ف��نَ��ْج��ٌم ال��ش��ق��اءِ ق��ص��د وال��دَّراري
ِب��ح��ب��اِل ش��ع��اِع��ِه م��ن ُم��وثَ��ًق��ا ال��م��ن��اي��ا إس��اِر ف��ي ال��ب��دَر وأَرى



يفغفوة

ال��س��الُم ه��واَك ع��ل��ى َف��ِم��نِّ��ي ـ��بِّ ب��ال��ُح��ـ ال��ع��ه��ِد آلخ��ُر ه��ذا إن
ن��ي��ام ال��ت��راِب ت��ح��ت ج��م��ي��ًع��ا ـ��ُن ن��ْح��ـ إذ وال��ت��ي��َه ال��دالل ت��ن��س��ى س��وف
أح��الُم ك��لُّ��ه��ا اَك وَخ��دَّ ـ��ُد وال��ِج��ي��ـ وع��ي��ن��اَك غ��ف��وٍة ف��ي أن��ت



قلباملؤمن

اإلي��م��اِن ص��ادق ال��ق��ل��ُب ذل��ك ال��َح��َدث��ان تَ��َق��لُّ��َب ي��ب��ال��ي ال
ال��دوران ع��ن ع��اق��ه��ا ف��اج��ٍع لُ��ِم��ل��مٍّ ُزْل��ِزَل��ْت األرُض ف��إذا
ك��ال��ده��ان) وردٌة (ف��ه��ي ف��ادٍح ِل��َه��ْوٍل ال��س��م��اءُ ��ِت ان��َش��قَّ وإذا
األرك��ان راس��ِخ ك��ال��طَّ��ْوِد ـ��م��اِن اإلِي��ـ م��ن ف��ه��و ال��تَ��ِق��يِّ ق��ل��ُب َق��رَّ
ال��ن��ي��ران م��ن روض��ٍة ف��ي ه��اُم إب��را أُْل��ِق��َي ال��ي��ق��ي��ِن َف��ب��ص��دِق
ال��ح��ي��ت��ان م��س��اب��ح ف��ي ض��اربً��ا م��وس��ى ب��ال��م��واك��ِب س��ار وِب��ِه
األزم��ان غ��اب��ر ف��ي ع��ي��س��ى ال��ل��ه ُروُح ي��خ��ط��ُر ك��ان ال��م��اء وع��ل��ى
أواِن ك��لَّ ال��ص��الُة ع��ل��ي��ه دي ال��ه��ا ي��ِد ف��ي ال��ح��ص��ى س��بَّ��َح وب��ه



الدين أضعنا

ي��ْح��ِم��ي��ن��ا ربِّ ي��ا ف��َم��ْن ف��ي��ن��ا ْع��داءُ األ ف��اح��ت��َك��م ال��دي��َن أض��ع��ن��ا إن ربِّ ي��ا
آم��ي��ن��ا م��ص��ُر ق��ول��ي ِل��وج��ِه��َك تُ��ب��ن��ا ت��ْوب��تَ��ه��ا ف��اْرَض أن��ابَ��ْت م��ص��ُر ربُّ ي��ا
ُم��َص��لِّ��ي��ن��ا أص��ب��ح��ن��ا ِل��ذاِت��َك ُص��ْم��ن��ا م��ًع��ا وال��ف��س��وِق ربِّ��ي ال��خ��م��ِر ع��ن ت��ب��ن��ا
تُ��ل��ِه��ي��ن��ا األوت��اُر وال ال��ص��الة ع��ن ي��ش��غ��لُ��ن��ا ال��ي��وِم ب��ع��د ربِّ ي��ا ال��رق��ُص ال
ي��ك��ِف��ي��ن��ا ��ْط��َرنْ��ِج ب��ال��شِّ ال��تَّ��َغ��لُّ��ُب وال يُ��ق��ن��ع��نَ��ا ب��ال��ِب��ْل��يَ��ْرِد ال��ف��وُز أص��بَ��ح ال



بائد ظن

س��اج��َدا ل��ل��ه خ��رَّ ت��ن��اَه��ى ف��ل��م��ا ص��اع��ًدا ال��س��م��واِت أق��ط��اَر ال��ف��ك��ُر ط��َوى
ج��اس��دا ال��ن��ور رأى َم��نْ��ثُ��ورا ال��ن��ج��َم رأى واس��ًع��ا ال��ُم��ْل��َك رأى م��ع��م��وًرا األُْف��َق رأى
ب��ائ��َدا ح��ي��راَن ال��ظ��نُّ ويُ��م��ِس��ي ل��َديْ��ه��ا ِك��ل��ي��ل��ًة ال��ع��ي��وُن ت��رتَ��دُّ َم��ع��ارُج



املشيب نور

األه��واءُ ق��ل��ب��َي ع��ن ف��ت��ش��ت��ت��ت ِب��َم��ْف��رق��ي الح ال��ش��يْ��ب ب��ن��ور أه��ال
ذُك��اءُ تُ��ِري��َك ص��ب��ٌح ال وال��ص��ب��ُح ال��دَُّج��ى ف��ي ال��ك��واك��ُب ال ال��ك��واك��ُب ت��ل��ك
َم��ض��اء ف��ي��ه ال��ل��ه ح��س��اُم ه��ذا إنَّ��م��ا ب��َف��ْوِري ض��ِح��َك��ْت ش��ع��رٌة م��ا
ق��ض��اء وَح��لَّ إال ال��ورى ه��اِم ف��ي ال��ج��بَّ��اِر راح��ة َج��رََّدتُ��ه م��ا
اآلن��اءُ دونَ��ُه وح��ال��ت ع��ب��ثً��ا َض��يَّ��ع��تُ��ه ال��ذي ع��م��ري ع��ل��ى أَس��ًف��ا



أفندي يا الصالة

أف��ن��دي؟ ي��ا ت��ص��لِّ��ي ال ف��ل��م��اذا ع��ن��دي ل��ك ُع��ذٌْر ال��ط��رب��وِش ف��ي ل��ي��س

∗∗∗
ب��ع��ي��دا ك��ان إن ال��م��س��ج��َد ودَع وح��ي��ًدا ش��ئ��ت إن ال��م��ن��زل ف��ي َص��لِّ
ووع��ي��دا وع��ًدا ال��م��ص��ح��ِف ف��ي تَ��ْل��َق س��ع��ي��دا ك��ن��َت إن ال��م��ص��ح��َف واف��ت��ح

وم��ج��ِد ب��ط��ٍش ذي ال��ج��اِه رف��ي��ِع م��ن

∗∗∗
أف��ن��دي ي��ا تُ��ص��ل��ي ال ف��ل��م��اذا ع��ن��دي ل��ك ع��ذر ال��ط��رب��وش ف��ي ل��ي��س

∗∗∗
ث��ق��ي��ال ح��م��ًال ت��ح��َس��بُ��ه��ا ت��ُك��ْن إن ق��ل��ي��ال ال��ظ��ه��ر ف��ي «ال��ي��اق��ة» اخ��ل��ع
دل��ي��ال ه��ات��وا ت��ق��ْل ال َص��دِّْق ث��م م��س��ت��ح��ي��ال ش��يءٌ ل��ي��س وت��ع��وَّْد

يُ��ج��دي ل��ي��س ق��وٌل م��ن��ك ه��ذا ك��ل

∗∗∗
أف��ن��دي ي��ا ت��ص��ل��ي ال ف��ل��م��اذا ع��ن��دي ل��ك ع��ذٌر ال��ط��رب��وِش ف��ي ل��ي��س

∗∗∗



أفندي يا الصالة

ك��ف��ُر ال��ف��رِض ف��ت��رُك ال��ل��ه َف��اتَّ��ِق ع��ذٌر ل��ك ع��ن��دي «ال��ب��دل��ة» ف��ي ل��ي��س
وتْ��ُر ال��م��غ��رُب ق��ب��َل��ه��ا َش��ف��ْع ث��م ع��ص��ٌر ث��م ُظ��ه��ٌر ثُ��مَّ ص��ب��ٌح ه��ي

ع��ب��د أف��ض��َل ع��لَّ��َم��ن��ا ه��ك��ذا

∗∗∗
أف��ن��دي ي��ا ت��ص��ل��ي َال ف��ل��م��اذا ع��ن��دي ل��ك ع��ذٌر ال��ط��رب��وش ف��ي ل��ي��س

∗∗∗
م��س��ل��م��ي��ن��ا ك��ون��وا ال��ل��ه ق��ال م��ن��ذ نَ��ِب��ي��ن��ا ال��ه��ادي ع��لَّ��م��ن��ا ه��ك��ذا
دي��ن��ا ال��ح��قِّ دي��ِن غ��ي��َر ف��ع��اِن��ْق أو ف��ي��ن��ا ال��ِم��لَّ��ِة َع��َل��َم تُ��ن��كِّ��ْس ال

َوَردِّ أخ��ٍذ ف��ي ش��ئْ��َت م��ا ِع��ْش ث��م

∗∗∗
أف��ن��دي؟ ي��ا ت��ص��ل��ي ال ف��ل��م��اذا ع��ن��دي ل��ك ع��ذٌر ال��ط��رب��وِش ف��ي ل��ي��س
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وسهيل الزهرة

ل��ل��ُم��ب��ص��ري��ن ف��ت��ن��ًة ِب��ب��ه��اءٍ ال��نُّ��َه��ى ت��س��تَ��ْغ��وي ال��زُّه��رُة الَح��ت
األق��دم��ي��ن ض��الِل ع��ن َح��دِّث��ي��ن��ا ال��دَُّج��ى َل��بَّ��اِت زي��ن��ة ي��ا أن��ت
ال��م��ش��رك��ي��ن ع��ذَر ف��ي��ك ع��رف��ن��ا ق��د ت��وح��ي��ِدن��ا ع��ل��ى أن��ا واع��ل��م��ي
َرِك��ي��ن غ��ي��ِر راق��ٍص ض��ي��اءٍ ع��ن ج��ال ال��خ��دِّ زاه��ُر وس��ه��ي��ٌل
وي��م��ي��ن ي��س��اٍر ع��ن آي��ت��اِن م��ن��ه��م��ا ال��دَّي��اج��ي ُج��نْ��ِح ف��ي الح
ال��ع��اش��ِق��ي��ن س��م��ي��ُر ال��ل��ي��ُل ب��ه��م��ا خ��تَّ��َم��ه��ا ق��د ال��م��ش��رِق راح��َة
ثَ��م��ي��ن ُدرٍّ م��ن ال��خ��ن��ص��ِر ف��ي وه��ي ل��ؤل��ؤٌة إب��ه��اِم��ه��ا ف��ي ه��و
ال��ع��ال��م��ي��ن َربَّ غ��ي��َرك ص��ائ��ٌغ يُ��ب��ِدَع��ه أن ال��َح��ْل��ُي ه��ذا َج��لَّ



طبيبي يا

ح��ب��ي��ب��ي ق��الن��ي إذا وح��ب��ي��ب��ي ط��ب��ي��ب��ي ج��ف��ان��ي إذا ط��ب��ي��ب��ي ي��ا
ذن��وب��ي غ��ف��رت إذا ح��اًال ـ��ن��اِس ال��ـ وأرض��ى ب��اًال األن��اِم أَخ��َل��ى أن��ا
ن��ص��ي��ب��ي ال��ك��ري��ُم وج��ُه��َك ي��ُك��ْن إن َع��دان��ي ال��ن��ع��ي��م م��ن وج��ٍه أيُّ
األدي��ب ح��ظُّ ف��ن��ع��َم وع��ف��اٍف ك��ف��اٍف ف��ي ال��نُّ��َه��ى ح��ظِّ��َي ي��ُك��ْن إن
وال��خ��ط��وب وال��ِع��دا وال��ن��ف��ِس ـ��ي��ط��اِن ال��ش��ـ م��ع وح��رٍب ِش��دٍَّة ف��ي أن��ا
ال��ُم��ري��ب ال��ك��ن��وِد واب��ن��ي وش��ق��ي��ق��ي وص��دي��ق��ي أق��ارب��ي م��ن ف��اح��ِم��ن��ي
ال��غ��ري��ب ال��َع��دوِّ م��ن وأِج��ْرن��ي ال��غ��ري��ِب ال��ع��ُدوِّ ع��ل��ى وأِع��نِّ��ي



يديك فؤادييف

ب��اري ي��ا اإلخ��الَص وض��ْع ال��تُّ��َق��ى ف��ي��ه ف��َض��ْع ي��دك ف��ي ف��ؤادي ه��ذا ربِّ ي��ا
ال��ن��ار ع��ن واص��رف��ن��ي ِل��ذاِت��ك ح��ب��ي وُزْخ��ُرِف��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ن ن��ص��ي��ب��ي واج��ع��ْل



أنتأسعدتني

ن��ص��ي��ب��ي ال��ح��ي��اة ف��ي وأك��ب��رت ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ ع��ل��ى إل��ه��ي أس��ع��دت��ن��ي أن��ت
ذن��وب��ي ج��م��ي��ع ع��ن ِم��تُّ إذا بِّ ر ي��ا ب��ال��ع��ف��و اإلح��س��ان ف��أَِت��مَّ



وَصلِّ َسلِّم

ب��ي ح��لَّ ق��د ال��ذي وي��َرى ال��ُم��ش��تَ��َك��ى إل��ي��ه َم��ن ي��ا
ال��ن��ب��ي ع��ل��ى وص��لِّ «س��لِّ��م» أق��ب��ل��ت ال��ن��وائ��ِب َخ��يْ��ُل



أرضيك ال

ُم��ْم��تَ��َح��ن��ا أرض��ي��َك وال ض��ع��ي��ف ع��زم��ي ال��ِف��تَ��نَ��ا ع��نِّ��َي ب��اِع��ْد ال��لُّ��ط��ِف دان��َي ي��ا
أَِس��ن��ا لُ��بْ��ثُ��ه ف��ي��ه��ا ط��ال إذا ل��ه ك��آن��ي��ٍة وال��ب��ل��وى ق��ل��ب��َي ك��ال��م��اءِ



أقدم

وت��غ��ي��ر ت��ك��در ال��زم��ان: راب ع��اون��ي. ذخ��ي��رت��ي ي��ك��وَن َك��يْ��م��ا َربَّ��ي��تُ��ه
وال��د ح��اٍن ُص��ن��ِع أك��رَم وص��ن��ع��ُت وُع��ْل��تُ��ه ال��ي��دي��ِن رْخ��َص وغ��ذَْوتُ��ه
ال��س��اع��د ع��ب��َل ال��غ��اِب َك��َل��ي��ِث وغ��دا َخ��ْل��ِق��ِه دع��ائ��ُم رس��خ��ْت إذا ح��ت��ى
م��ارد س��الٍح ش��اك��ي ب��ي ويُ��ط��ي��ُف ع��ث��رتِ��ي وي��ط��ل��ب ي��ن��اوئ��ن��ي أم��س��ى
ب��ق��اص��دي أِض��ي��َق ول��ن ال��ش��ب��اِب ش��رُخ نَ��أَى وإن ب��ال��ض��ع��ي��ف أن��ا ف��م��ا أْق��ِدْم
ال��خ��ال��ِد ال��ع��ذاب أل��وان وتُ��ِذْق��َك ال��ح��ش��ا تَ��ْف��ري ب��ط��ع��ن��ٍة ال��ك��ف��ي��ُل ف��أن��ا



مجيلك هذا

ي��دي��ه م��ن ه��تَّ��ان��ٌة ال��ع��ط��اي��ا س��ي��وُل َم��ن ي��ا
ع��ل��ي��ه ث��ن��ائ��ي أْع��يَ��ى ع��ن��دي ج��م��ي��ل��َك ه��ذا



اإليامن يف العز

ال��س��خ��اءْ ع��رش ل��ه وم��ن َب اس��ت��ج��ا ُدع��َي إذا َم��ن ي��ا
ال��ك��ب��ري��اء ذا ي��ا ي��م��اِن اإل ف��ي وال��ع��زُّ م��ؤم��ٌن أن��ا
ال��رج��اء ح��س��ن ب��م��ؤم��ٍن ـ��ُق ي��ل��ي��ـ ال ذلٌّ وال��دَّي��ُن



احلمد لك

ال��ب��اِل م��ض��ط��رب ال��ق��ل��ب ه��م��وم ك��ث��ي��ر ت��رى ك��م��ا ح��ي��ات��ي أق��ض��ي ه��ل ال��ح��م��د ل��ك
وأع��م��ال��ي ه��م��وم��ي األخ��رى ع��ل��ى وأوق��ْف ص��ع��ابَ��ه��ا وذلِّ��ْل ال��دن��ي��ا ل��َي ��ْر ف��ي��سِّ



إحسانك عبد

ون��دى ج��م��ي��ٌل م��ن��ك ع��ادت��ي أن��ا ربِّ ي��ا إح��س��اِن��ك ع��ب��ُد
ال��ِع��دا رقَّ ول��ي أح��ب��اب��ي ذاب ل��ق��د ح��ت��ى م��ح��ن��ت��ي ب��ي ب��رَّح��ْت
ُق��َوى وأوه��اه��م ال��خ��ل��ِق أض��ع��ُف إن��ن��ي ب��ُك��ْفءٍ ل��ل��ب��ل��وى ل��س��ُت
ط��غ��ى خ��ط��ٌب ك��ل��م��ا غ��يَ��اث��ي ي��ا األس��ى غ��ي��اب��ات م��ن ف��ان��تَ��ِش��ْل��ن��ي
وُه��َدى وض��ي��اءً وش��ف��ي��ًع��ا رح��م��ًة ف��ي��ن��ا ال��ُم��رس��ُل أي��ه��ا
دع��ا م��ن يُ��َل��بِّ��ي رح��م��ُن وه��و ي��نْ��ِج��َدن��ي أن ال��ل��ه دع��وُت ق��د
ال��رَِّض��ا وي��س��ت��دع��ي ال��ك��رَب ي��دف��ُع ص��ال��ٍح ِب��رج��اءٍ ف��أِع��نِّ��ي



عدن جنة

ال��م��خ��ت��اِر وج��ي��رَة ع��ْدٍن َج��نَّ��َة ربِّ ي��ا
اع��ت��ذاِري إل��ي��ه وم��ن ث��ن��ائ��ي ع��ل��ي��ه َم��ن ي��ا



الفجر دليل

ب��ال��ش��ك��ِر ل��ل��ه ه��ات��ًف��ا ال��ف��ج��ِر ب��ل��ب��ل ي��ش��دو ق��ام
ك��ال��نَّ��ه��ر ال��ش��رِق ث��ن��اي��ا م��ن ُم��نْ��بَ��ِث��ًق��ا ال��ن��وُر الح ح��ي��ن
وال��َج��ْه��ر ال��س��رِّ ف��ي ف��اْش��ُك��ُروا َط��َل��ع��ا ق��د ال��ص��ب��َح إن ق��ال
ال��ذْك��ِر ُم��ْح��َك��ِم م��ن آي��ًة يُ��َردِّده��ا غ��نَّ��اه��ا ثُ��مَّ



ذلة تكسني ال

ع��دال ذل��ٍة م��ن ت��ْك��ُس��ن��ي ال ِع��زَّا رح��م��ًة ك��س��ان��ي َم��ن ي��ا
ف��ض��ال أوس��ع��تَ��ه م��ا األرِض ف��ي وال ال��س��م��اء ف��ي خ��ل��ٌق يَ��بْ��َق ل��م



نرشوطي

ال��م��ن��ص��وِر َوق��ف��َة ال��م��وُت وَق��ف ال��ق��ب��وِر وَط��يِّ ال��ُق��رى نَ��ش��ِر ب��ي��ن
بُ��ح��ور ف��ي ال��دِّم��ا م��ن س��اب��ح��اٌت ج��ب��اٌل ك��أن��ه��نَّ ه��اٍم ف��وق
ال��ص��دور ب��ع��اري��اِت ف��اتَّ��َق��يْ��ن��ا ال��رزاي��ا ب��دارع��اِت ف��ي��ن��ا ص��ال
ال��ق��ص��ور ب��اذَخ��اِت ف��ي وغ��زتْ��ن��ا ال��ف��ي��اف��ي ف��ي أح��داثُ��ه داه��َم��تْ��ن��ا
ال��خ��دوِر ف��ي أب��ن��اءن��ا س��اب��ي��اٍت ال��ل��ي��ال��ي ب��ن��اِت ذلُّ��ن��ا ورأى



غفرانك

ل��دي��ْك ش��ف��ي��ع ع��ج��زه��ا ش��ك��ِره��ا ع��ن ن��ع��م��ٍة ك��م ـَّ��م ال��لَّ��ُه�� غ��ف��رانَ��َك
ع��ل��ي��ْك» ث��ن��اءً أح��ص��ي «ال ي��ق��ول ال��ُه��َدى ورس��وُل أُح��ص��ي ه��ي��ه��ات
ي��دي��ك ف��ي س��اج��ٍد ُم��ْل��ٍك آي��اِت م��ب��ص��ًرا ع��دٍم م��ن أْوَج��دتَّ��ن��ي
إل��يْ��ك اش��ت��ي��اًق��ا ال��رُّوُح وَح��نَّ��ْت ُم��ب��دٍع م��ن ب��ك ق��ل��ب��ي آم��َن



يشتكيني مضى

وط��ارف ت��ل��ي��ٍد م��ن ع��ن��دي أي��ادي��َك ن��اس��يً��ا ال��ش��ك��ر ف��ي ��رُت ق��صَّ إن ربِّ ف��ي��ا
ال��م��خ��اوف وج��وه ف��ي أزري وَش��دُّك ال��لُّ��ه��ى ب��آالئ��ِك ع��ن ن��ط��َق��ْت ف��ق��د
خ��ائ��ف غ��ي��ر م��س��ت��ب��س��ًال أج��اه��ُده��م ض��ي��ع��ت��ي ��يْ��َت نَ��جَّ األوق��اِف م��َن وي��وَم
آل��ف غ��ي��َر ل��ل��ِع��دا وأُْض��ِح��ي ف��أُْم��س��ي ��ت��ي ِه��مَّ أْع��َل��يْ��َت ال��س��وداِن ف��ي وأي��اَم
ع��ارف إي��م��ان ال��رَّْوِع ف��ي ي��ؤاِزُره ُم��ش��يَّ��ٌع ج��ريءٌ م��ن��ي يُ��َروِّع��ه��ُم
آس��ف غ��ي��ر م��س��تُ��ْع��ِف��يً��ا َف��ط��لَّ��ْق��تُ��ه��ا وج��ُه��ه��ا ��َم تَ��َج��هَّ ل��م��ا «َم��َدن��ي» وف��ي
ال��ق��ذائ��ف ه��ام��ي ال��ت��وح��ي��ِد م��ن ن��ص��ي��ٌر ِل��ظ��ال��ٍم ال��زم��اِم ت��س��ل��ي��َم ِل��َي أب��ى
م��واق��ف��ي تُ��ْرَض��ى ف��ي��ه ع��زي��ٌز وي��رَض��ى ��ه ع��مِّ واب��ُن «ووك��ر» أن��ف��ي أَيُ��ْرِغ��ُم
ع��واط��ف��ي تُ��س��اءَ أن ب��ْغ��يً��ا وح��اول ج��اه��ًال ت��ط��اوَل «ِس��ت��ي��ت��ن��ج» وي��وَم
ال��م��واق��ف أذلِّ م��ن ِخ��زٍي م��واق��َف ح��دِّه ع��ن��د م��س��ت��ب��س��ًال ف��أَْوق��ف��تُ��ه
ال��م��ش��ارف ال��رئ��ي��ِس ع��ن��د ُم��ش��ت��ًك��ى ول��ي ُم��س��اِف��ًرا ل��ل��رئ��ي��ِس ي��ش��ت��ك��ي��ن��ي م��ض��ى
م��خ��ال��ف��ي ي��ك��وَن أن ان��ق��ي��اًدا وي��أب��ى ع��الق��ًة ي��س��تَ��ِج��دُّ ب��ِخ��ْزٍي ف��آَب
الط��ف خ��ي��َر ي��ا داف��ع��َت َط��َغ��ى وخ��ط��ٍب ن��ص��ْرت��ن��ي ف��ي��ه ربِّ ي��ا م��أْزٍق وك��م



رياء

ِغ��ن��اءُ وال��ك��ت��اب ه��ج��ٌر وال��ص��ْوم ه��واج��ٌس وال��ص��الة ف��خ��ٌر ال��َح��جُّ
ِري��اءُ َط��يُّ��ه��نَّ ع��م��اِئ��َم إالَّ ودي��ن��ِه ال��ن��ب��يِّ َه��ْدي م��ن ي��بْ��َق ل��م



أرحتفؤادي

��َال تَ��ج��مُّ ت��ْدم��ي واألح��ش��اء وأب��ِس��ُم تَ��ج��لُّ��ًدا تَ��ب��ك��ي واألض��الُع أُغ��رُِّد
وأك��َم��َال ال��ط��وي��َل ال��ع��م��َر ق��َض��ى َل��ُق��ل��َت ��ًة ِح��جَّ ث��الث��ي��ن ف��ي رأس��ي َريْ��َت ول��و
ال��ُع��َال إل��ى ب��َط��ْرف��ي أرم��ي ول��ك��ن��ن��ي ج��ان��ٌب الن وال ع��ي��ٌش ِب��ي ض��اق وم��ا
س��ال ول��ذَّات��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ن ف��ؤادي وإنَّ��م��ا ُدن��ي��ا ال��لَّ��ذاِت م��ن وح��ول��ي
َج��ْح��َف��ال ال��ده��ِر م��ن ي��وًم��ا أُق��ْد ل��م إذا ت��روُق��ن��ي ك��ان��ت ال��ج��ي��ِش م��ع��ال��ي وأيُّ
أَْع��َزال ال��م��زارع ف��ي أم��ش��ي وأص��ب��ح��ُت ص��ارم��ي أغ��َم��دُت ي��وَم ف��ؤادي أَرْح��ُت
وأَْج��م��َال ��ي ِب��ك��فِّ أبْ��َه��ى ال��َع��َص��ا رأي��ُت ظ��ال��م��ي ب��ح��دَّيْ��ه أض��رْب ل��م أن��ا إذا



التوحيد ديني

أري��ُم ال ع��ن��ه ال��ت��وح��ي��د ِدي��ِن��َي أُق��ي��ُم ف��ي��ه وال ش��ْرٍك ِم��ن ل��س��ُت
ال��ع��ظ��ي��م ال��ك��وُن ذل��ك ي��دي��ه ف��ي واح��دا إال ربِّ��ي أرى ال
ك��ري��م ع��ب��ٌد َم��ل��ًك��ا أو ب��َش��ًرا ل��ن��ا ال��ل��ه أرس��ل��ه َم��ن ك��لُّ
ال��ج��ح��ي��م ف��م��ث��واه األم��َر أم��ِل��ُك م��ن��ه��ُم إل��ٌه إن��ي ي��ُق��ْل َم��ن
رج��ي��م وش��ي��ط��اٌن ع��ف��ري��ٌت ق��ال إنَّ��م��ا رس��وٌل ه��ذا ي��ُق��ْل ل��م
ج��س��ي��م وس��ل��ط��اٌن ال��ن��ي��ُل َغ��رَّه ال��ذي ف��رع��وُن اإلرج��اِف وأخ��و
ح��ل��ي��م وال��م��ول��ى ال��ل��ه وت��أَنَّ��ى ف��َط��َغ��ى ف��ي��ه ال��ِك��بْ��ُر ��ى ف��ت��م��شَّ
األث��ي��م ال��ب��اغ��ي ي��س��ت��أِْه��ُل ه��ك��ذا أغ��رق��ه يَ��تُ��ْب ل��م ��ا ل��مَّ ثُ��مَّ



للمهى صبا

��ل ُم��ت��ن��قِّ ه��ًوى ف��ي م��ق��ي��ٌم ف��ؤاٌد ل��م��ق��ت��ل��ي ت��ص��دَّى ب��ل ال ل��ل��َم��َه��ى ص��ب��ا
أْك��َح��ل أق��داِم ت��ح��ت ي��راه وي��وًم��ا َج��ْح��َف��ٍل أع��الم ف��وق ي��وًم��ا ال��م��ج��َد ي��رى
��ل تَ��نَ��صَّ ف��ِم��نِّ��ي ده��ري ف��ي ال��َه��مِّ م��ن ح��ام��ٌل أن��ا م��ا ب��ع��َض ��ْل ت��َح��مَّ ل��م إذا
ال��ت��ذَلُّ��ِل ف��ض��وِل ع��ن ن��اٍه ال��غ��يِّ ع��ن واِزٌع وع��ش��ري��ن ِب��ْض��ٍع ف��ي َل��ك أم��ا
م��ن��زل غ��ي��ر ف��ي ب��ال��س��وداِن وأم��س��ي��َت م��ن��زٌل ال��ص��ب��اب��ِة وادي ع��ن ِب��َك ن��ب��ا
تَ��ص��َط��ِل��ي ال��ش��ه��ُب أف��ي��اِئ��ه��ا م��ن ال��ش��م��ِس ع��ل��ى ُم��ِط��لَّ��ٍة ِن��ج��اٍد ف��ي ال��ع��وادي ط��ري��َد



اإلسالم طائر

ب��اِش��ُق ال��غ��رِب دْوح��ِة م��ن ب��ه ي��ِه��مُّ غ��اف��ًال ال��ش��رِق ف��ي اإلس��الِم ط��ائ��َر أرى
واث��ق وال��ح��ش��ِر ب��ال��ب��ع��ِث ف��م��ا ض��الًال ال��ُه��َدى ع��ن واس��ت��ع��اض��وا ب��ن��وه ج��ف��اه
ال��خ��الِئ��ق ال��ش��ع��وَب يُ��ْرِدي م��ا وأك��ث��ُر ِط��ب��اِع��ن��ا ب��غ��ي��ر تَ��خ��لَّ��ْق��ن��ا أران��ا
وال��ح��ق��اِئ��ق ال��ه��َدى ج��ْدواه��ا ال��ده��ِر ع��ل��ى ي��ٌد م��ض��ى ف��ي��م��ا ل��إلس��الِم ك��ان وق��د
س��اب��ق يُ��داِن��ِه م��ا ده��ًرا ع��اش وق��د َع��دا إذا ال��الح��ق��اِت وراءَ ف��أم��س��ى
وال��ب��واِرق راي��اتُ��ه��م تُ��ظ��لِّ��لُ��ه��ا ِح��ْق��ب��ًة األرِض ف��ي ال��م��ج��ِد أُس��اَة وك��ان��وا
ذاِئ��ق ه��و م��ا اإلي��م��اِن م��ن ف��أَْح��َل��ى ِم��ح��ن��ٍة ُض��رَّ م��ؤم��ٌن م��ن��ه��م ذاق إذا
ع��اِب��ُق ال��ِم��ْس��ِك ع��اِط��ر ِم��ْن ال��ثَّ��َرى ووج��ُه ال��ث��رى ع��ن ال��س��ج��وِد ب��ع��ِد م��ن ي��ه��بُّ��ون
ن��اِع��ق ال��ش��رِك دول��ِة ف��ي ل��ه وص��اح أزُره واش��ت��دَّ اإلس��الُم َع��َال ��ا ول��مَّ
ال��ش��واِه��ق ال��ج��ب��اُل م��ن��ه ب��ه��ام��اِت��ه��ا وأْط��َرَق��ْت ال��وك��وُر أف��اع��ي��ه��ا أََك��نَّ��ْت
ال��ف��ي��ال��ُق ب��ال��ُم��ْره��ف��اِت ��ُج��ه��ا تُ��َؤجِّ ف��ح��م��ٌة ال��نَّ��ْق��ِع ث��ائ��ِر ف��ي ��َح��ى ال��ضُّ زم��اَن



التنازع

ال��رََّدى ل��َص��ْرِف ع��ب��ي��ٌد ون��ح��ن ـ��اءِ ال��ب��ق��ـ ث��وَب ال��ت��ن��اُزُع ع��الَم
ال��َه��نَ��ا ن��ع��ي��م ف��ي ك��أس��ع��ِدن��ا ـ��اءِ ال��ش��ق��ـ ج��ح��ي��م ف��ي وأَتْ��َع��ُس��ن��ا
ال��ج��َف��ا َك��ذُلِّ ال��وص��اِل وِع��زُّ ـ��ُب ال��ح��ب��ي��ـ ال��ُم��ِح��بِّ ِب��َوْص��ِل يَ��ِض��نُّ
ِب��َل��ى ث��وبَ��ْي س��ي��ْل��ب��س ج��دي��ٍد ـ��اٍل َج��م��ـ ِب��ثَ��ْوبَ��ي ُم��ِدلٍّ م��ن وك��م



كريم

يُ��ص��اِف��ي َم��ن يُ��ك��اِف��ئُ ب��ه��ا ف��ل��ي��س ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ه��ان��ت ك��ري��ٌم
يُ��َع��اِف��ي أْن إالَّ ال��ت��ق��ص��ي��ر س��وى م��ن��ه ال��ش��ْك��راُن ي��ب��ل��ُغ ف��م��اذا



الزائر أهيا

وب��ي��ن��ي ال��ل��ه ب��ي��ن��ك ق��ب��ري ال��زائ��ُر أي��ه��ا
ع��ي��ن��ي إن��س��اَن أك��َل��ْت َه��َواٍم ع��ن ب��ع��ي��ًدا ق��ف



املنعم شكر

ال��ُم��ن��ع��ِم وش��ك��َر ب��ه��ا ال��رِّض��اءَ إال ي��ُع��وُزه��ا ل��ي��س ال��ن��ع��م��اءُ ل��ه َم��ن ي��ا
وأْك��رِم م��ل��ي��ُك ي��ا ب��ف��ض��ِل��ك أْع��ِظ��ْم وال��ن��دى س��م��اِح��ك م��ن أَع��دُِّد م��اذا
وارَح��ِم واص��ف��ْح أْس��َديْ��َت م��ا ش��ك��ِر ع��ن وق��ص��وَره ع��ج��َزه ِل��ع��ب��ِدك ف��اْغ��ِف��ْر



احلمد لك

ي��زي��ُده��ا م��ا ش��ك��راِن��ه��ا م��ن ل��ي ف��َه��ْب ب��ن��ع��م��ٍة ع��ل��يَّ تُ��ن��ع��ْم إْن ربِّ ف��ي��ا
ج��دي��ُده��ا ي��بْ��َل��ى ل��ي��س تَ��واَل��ى ع��ل��ي��ن��ا أن��ُع��ٌم ل��ك ف��ك��م ي��ف��نَ��ى ال ال��ح��م��ُد ل��ك



اهللا فضل

��اُر وغ��فَّ ربِّ��ي م��ح��س��ٌن ف��إن��ه ي��ْؤن��ُس��ن��ي ال��ل��ه ع��ف��َو ل��ل��ق��ب��ِر أع��ددُت
وأزه��ار َروٌض ب��ه��ا ي��س��ت��ِق��لُّ ال ش��اف��ي��ًة ال��ق��رب ن��س��ي��م م��ن وَع��بْ��ق��ًة
أط��ي��ار ن��اغ��اَك وال ال��ص��ب��اِح م��ن ُم��نْ��بَ��ِل��ٌج َح��يَّ��اِك ال ال��وص��ِل ل��ي��ل��َة ي��ا
ال��ن��اُر ت��ح��رُق م��اذا ش��ع��رَي ف��ل��ي��َت م��ح��تَ��ِرٌق ال��ش��وِق ب��ن��ار ف��ؤادي ه��ذا



اهللا صنع

ال��َخ��ْل��ِق ُم��بْ��دَُع ش��يءٍ ك��لُّ ب��ال��ع��ش��ِق ال��ِغ��ي��َد أخ��صُّ ال
��بْ��ِق ال��سَّ ق��َص��َب ج��م��اٍل ف��ي أج��م��ُع��ه ال��ل��ه ُص��ن��ُع ح��اَز



األماين مماطلة

َم��س��اءَ أو ص��ب��اًح��ا ُم��ع��اِج��ل��ٌة وال��م��ن��اي��ا األم��ان��ي تُ��م��اِط��لُ��ن��ا
ع��داءَ إالَّ ي��زي��ُدن��ا ول��ي��س ِع��ش��ًق��ا ي��زداُد ِل��ل��ثَّ��رى وُك��لٌّ
ال��ب��ق��اء ت��ن��ازُع��ه��ا ف��ي��ق��ت��لُ��ه��ا ال��م��ن��اي��ا ت��خ��ادُع��ه��ا أَم��ًم��ا أَرى
ال��س��م��اءَ م��ن��ازلُ��ن��ا ط��ال��ْت وإْن ط��وي��ًال ب��ه��ا ن��ع��ي��ش ال ودن��ي��ا



النبوية اهلمذية

املرشكني عىل والرد الدين، عن الدفاع ويف الربية خري مدح يف

ال��بُ��َل��َغ��اءُ ي��ق��ُص��ُر ع��ن��ه وْص��ُف��ُه وال��ض��ي��اءُ س��اط��ٌع ال��ن��وُر ذل��ك
ال��م��اء وف��اض م��ن��ه��م��ا وج��رى ي��دي��ه ف��ي ال��َح��َص��ى َس��بَّ��َح م��ن ن��وُر
ي��ش��اء م��ا ن��وِرِه م��ن ت��ع��ال��ى ال��ل��ُه يُ��بْ��ِدُع ُص��ورة ال��َخ��ل��ِق أْك��َم��ُل
ذُك��اء ض��ي��اء تَ��نْ��تَ��م��ي وَل��ُه ع��ش��ًق��ا ال��ب��دُر ل��ه ي��ص��ب��و ُم��َح��يَّ��ا ذو
وس��خ��اء ون��ج��دٌة وَوق��اٌر وح��ل��ٌم وع��ل��ٌم ُك��لُّ��ُه رح��م��ٌة
ال��ع��ل��ي��اء ت��ن��اَه��ِت وإل��ي��ه َس��بْ��ًع��ا ال��س��م��واِت ج��اوَز ُم��ْرَس��ٌل
األن��ب��ي��اء وال ارتَ��َق��ْت ت��ع��ال��ى ال��ل��ِه م��الئ��ك��ة ال ح��ي��ث وارتَ��َق��ى
ال��ب��ه��اء وي��غ��ش��ى ض��اف��يً��ا ��نَ��ى ال��سَّ ُه يَ��ْح��ُدو ال��ُق��ْرِب م��ع��ارج ف��ي س��اِب��ًح��ا
ع��ذراءُ وال ع��اق��ٌر ت��ِل��ْد ل��م َوْه��ٍب ك��ري��م��ة أنْ��َج��ب��ْت َم��ن ِم��ثْ��َل

∗∗∗
وال��س��م��اءُ ج��ن��ٌة األرُض ف��إذا ح��ك��ي��ًم��ا ِذْك��ًرا ب��ال��ن��ع��ي��ِم أت��ى ذو
ش��ف��اء داءٍ ك��لِّ م��ن وف��ي��ِه ٌن وَريْ��ح��ا راٌح ل��ل��ع��ق��وِل وح��يُ��ه
ُف��َص��َح��اءُ ك��لَّ��ُه��ْم أَنَّ ول��و ـ��نَّ وال��ِج��ـ اإلنْ��َس تُ��ْع��ِج��ُز م��ن��ه آي��ٌة
واألَْه��واءُ ال��ش��روُر َك��ذَّبَ��تْ��ُه وبَ��ْغ��يً��ا وع��ي��س��ى م��وس��ى يُ��َك��ذُِّب ل��م
َغ��رَّاء وَس��ْم��َح��ٌة ِوض��اءٌ ٌت آي��ا ال��ش��رائ��ِع ع��ل��ى ت��أت��ي ك��ي��ف



النبوية الهمذية

ال��بُ��َخ��َالء ِب��ذل��ك ي��رض��ى ل��ي��س ع��رِب��يٌّ ��ٌل ُم��َف��صَّ وك��ت��اٌب
س��م��ح��اءُ ِم��لَّ��ٌة أض��اَف��تْ��ُه ـ��َر ال��َخ��ي��ـ ي��ري ال��زم��اُن يَ��ْرتَ��ق��ي ُك��لَّ��َم��ا
ال��ظِّ��َم��اءُ ال��ع��ق��ول ت��رت��وي ب��ه��ا ٍس ْ ك��أ ف��ي ال��ش��راِئ��ع ص��ف��وَة َس��َك��بَ��ْت

∗∗∗
ال��نُّ��َدم��اءُ س��ال ع��ن��ه��ا وك��أًس��ا ـ��َر ال��خ��م��ـ تُ��نْ��ِك��ُر ��ة َض��جَّ ال��ي��وَم أَْش��َه��ُد
ال��ع��ق��الءُ ِب��ذل��َك أَْف��تَ��ى ث��اِم واآل وال��ج��راِئ��ر ��رِّ ال��شَّ بُ��ْؤرُة
��رَّاءُ ال��سَّ ُرواِق��ِه ع��ن أْج��َف��َل��ْت ف��ي��ه ال��َخ��م��ُر أق��ام��ْت ب��ي��ٍت ُربَّ
واألح��ش��اء وال��ك��ب��وُد وال��ُك��َل��ى م��ن��ه��ا ال��ل��ه إل��ى اش��ت��ك��ْت ف��ال��ع��ق��وُل
ال��ف��ض��الءُ ب��رج��س��ه��ا ون��ادى ـ��ك��ا أم��ري��ـ ح��ك��وم��ُة ده��ًرا َح��رََّم��تْ��ه��ا
اآلراءُ وَض��لَّ��ِت اه��ت��داءٍ ـ��د بَ��ع��ـ أوام��ره��ا تُ��ْل��ِغ��ي ع��ادت ث��م
ال��ف��ح��ش��اءُ وتُ��ْص��َرُع ف��ي��ه ال��خ��م��ُر ُل تَ��ُزو ق��ري��ٌب ي��وٌم وَس��يَ��أِْت��ي
وه��ن��اءُ ون��ع��م��ٌة خ��ي��ٌر س��ِم ال��ق��ا أب��ي ش��رَع أن ال��ن��اُس وي��رى

∗∗∗
وال��ع��ل��م��اءُ وال��ب��اح��ث��ون ـ��َه��ُر وال��ِم��ْج��ـ َش��رِع��َك َف��ْض��َل ال��طِّ��بُّ أثْ��بَ��َت
َع��ي��اءُ داءٌ ال��خ��ن��زي��ر ول��ح��ام ُزَع��اٌف ُس��مٌّ ال��ك��الِب َف��لُ��ع��اُب

∗∗∗
ال��ُف��َق��َه��اءُ يُ��ِق��رُُّه ُم��بَ��اًح��ا ـ��ي��ا ال��دن��ـ ف��ي أص��ب��ح ال��طَّ��الق واْش��ِت��راُع
األذك��ي��اء ِب��نَ��ْف��ِع��ِه ون��ادى ُرب��ا أُو َم��ح��اِك��ُم ُك��ْرًه��ا ع��انَ��َق��تْ��ُه
ال��ص��ف��اء وح��اَل األَذَى َوَل��جَّ ـ��ب ال��ح��ـ ف��ات��ه��م��ا ال��زَّْوَج��يْ��ِن َع��ي��ُش ك��ي��ف
��َج��ن��اءُ ال��سُّ يُ��ِط��ي��ُق��ه��ا ال ح��ال��ٌة ِب��َح��بْ��ٍل يُ��ْق��َرن��اِن أَع��ُدوَّاِن

∗∗∗
اإلح��ص��اءُ ي��ق��ولُ��ه م��ا ذل��ك��ْم ا َع��دٍّ ي��زداد ال��ل��ط��ي��ف ِج��نْ��ُس��ُه��نَّ
ال��دواء َل��ه��َو ال��ت��ع��دي��ِد واع��ت��ن��اُق م��ري��ًض��ا االج��ت��م��اَع ال��ي��وم ف��ت��رى
ال��ف��ن��اءُ وِخ��ي��َف األَذَى َع��مَّ ج��اِت ال��زَّْو م��ث��ل��ن��ا ُدوا يُ��ع��دِّ ل��م ف��إذا
ال��ب��أس��اءُ تَ��ْس��تَ��ِث��ي��ره م��ا وِر ال��َم��ْح��ذُ م��ن ال��ن��س��اءِ غ��ي��رة ف��ي ل��ي��س
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توفيق ديوان

اإلْغ��َواءُ يَ��ُج��رُُّه ق��د وم��ا ـِ��ر ْه�� ال��دَّ َع��نَ��ت ع��ل��ى ُف��ْض��َل��ى ت��ق��وى ك��ي��ف

∗∗∗
��َرَف��اءُ ال��شُّ يُ��ِج��لُّ��ه َل��َف��ْض��ًال ـ��ثَ��ى ِب��األُنْ��ـ أح��م��َد ش��رِع ِرْف��ِق ف��ي إنَّ
ال��رَِّض��اءُ ِش��َع��اُرُه��نَّ َوُربَ��اع وَم��ثْ��نَ��ى ثُ��َالٍث م��ن َف��تَ��َراُه��نَّ
وإخ��اءُ أُْل��َف��ٌة وال��ُم��َس��اَواُة وف��اٌق ب��ي��ن��ُه��نَّ ال��ع��دِل َف��ِم��َن
��َع��ف��اء ال��ضُّ ثُ��ْق��ِل��ه ب��ع��ِض ع��ل��ى ـ��َوى يَ��ْق��ـ ال ِد ال��ُم��َع��دِّ ع��ل��ى َف��ْرٌض وه��و
األَق��وي��اء ي��خ��ف��ن��ه م��م��ا ُه��نَّ ��ا ونَ��جَّ ��ع��اَف ال��ضِّ ح��م��ى وق��دي��ًم��ا

∗∗∗
واج��ت��راءُ ٌل تَ��ق��وُّ ل��وال راُة وال��تَّ��ْو األن��اج��ي��ُل ت��ْل��ُك��ُم َك��ُرَم��ْت
ال��وف��اءُ ال��ع��ه��وَد ي��ح��ف��ُظ إنَّ��م��ا َض��يَّ��ُع��وُه ل��ك��نَّ��ه��م ع��ه��ٍد، أيُّ
إْط��َف��اءُ ل��ه إْن م��ا ِل��نُ��وٍر ـ��َف��اءً إْط��ـ وال��رس��ال��َة ال��وح��َي ب��َدلُ��وا
أش��ق��ي��اء أَن��ه��م األنَ��اِج��ي��ِل ف��ي ع��ل��ي��ه��ْم ال��م��س��ي��ُح ال��ص��ادُق َش��ِه��َد
أن��ب��ي��اء ه��ُم ب��ي��ن��ا ذئ��اب ٍن ح��م��ال أث��واب ي��ل��ب��س��ون ه��م ق��ال
أَْدِع��ي��اء وه��م ِم��نِّ��ي ف��ل��ي��س��وا ج��ي��ِب ِب��األََع��ا أَتَ��ْوا وإْن ف��اْح��ذَُروُه��ُم
األَت��ق��ي��اء يُ��ْرِض��ي��ن��ي ول��ك��ْن ِل��ي ِم��ن��ه��م ربِّ ي��ا ق��ال َم��ن أَرَض��ى ل��س��ُت
ال��ُق��رَّاءُ ق��ال��ه م��ا َف��ْل��يُ��َراِج��ْع َم��تَّ��ى) (إن��ج��ي��ُل رواُه م��ا ذل��ك��م

∗∗∗
وال��ص��ف��اءُ ال��ُه��َدى دي��نُ��ه��ا أم��ٌة ب��ع��ي��س��ى ل��ل��م��ب��ش��ري��ن َع��َج��بً��ا
األن��ب��ي��اءُ ب��ه ب��ش��رْت ك��م��ا ـ��نً��ا دي��ـ ب��ه��ا ال��م��س��ي��ُح ��َر ب��شَّ ب��ع��دم��ا
(ال��ع��زاءُ) وه��و ال��م��س��ي��ُح إل��ي��ه َس ال��ن��ا ل��ف��ت ال��ذي ال��ح��ق) (ن��ور ف��ه��و
اه��ت��داءُ ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن َف��ف��ي��ه ح��ن��ا) يُ��و (إن��ج��ي��َل ش��اءَ م��ن وْل��يُ��َراج��ْع
ال��خ��ف��اءُ ف��أي��ن ع��ن��ه (ي��ح��ي��ى) ن��ج��ي��ل اإل ف��ي ي��س��أُل ال��ن��ب��يُّ ذَاَك وه��و
وال��ِم��راءُ ُج��ُح��وُده��م ل��وال راُة ال��تَّ��ْو ِب��ِب��ْع��ثَ��ِت��ه ��َرْت بَ��شَّ ول��ق��د
ِح��َراءُ ال��ج��ب��ال ِت��ْل��ُك��ُم وم��ن ٌث، م��ب��ع��و ف��اران) (ج��ب��ال ِم��ن ذو ف��ه��و
اإلي��ح��اء َف��أَْط��َرَب وتَ��َغ��نَّ��ى ذُراه ف��ي وازده��ى ال��ذك��ُر أَيْ��نَ��َع
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النبوية الهمذية

َوُرَواءُ َرْونَ��ٌق ال��ك��وَن وك��س��ا ن��وٌر ال��ب��س��ي��ط��ِة ع��ل��ى وتَ��َج��لَّ��ى
ال��نَّ��ْع��م��اءُ ال��َوَرى ع��ل��ى ��ْت وتَ��مَّ ْح��ُي ال��َو ُخ��ِت��َم أُنْ��ِزَل��ْت ح��ي��َن ِح��َك��ٌم
وال��ب��ق��اءُ وح��َده��ا ال��ُخ��ْل��ُد ول��ه��ا ن��ب��يٍّ ك��لِّ ُم��ْع��ِج��َزاِت وَط��َوْت

∗∗∗
ال��ِت��َواء وف��ي��ه��ا َل��بْ��ٌس ع��ل��ي��ه��ا ـ��َم ال��ف��ه��ـ تُ��ْح��ِرُج ن��ق��ائ��ض م��ن َل��ه��ا ي��ا
واس��ت��واءُ ��ٌة َم��َح��جَّ ل��دي��ه ��بِّ ال��ضَّ ذَنَ��ُب ��ٌد ُم��َع��قَّ واخ��ت��الٌق
ال��ُع��َق��الءُ ب��ذل��ك ي��رض��ى ك��ي��َف َع��بْ��ٍد خ��ط��ي��ئَ��ِة ف��ي ال��رَّبُّ يُ��ْص��َل��ُب
وإِبَ��اءُ ِع��زٌَّة ف��ي��ه ن��اَل��ُه ُغ��ْف��ًرا ال��خ��ط��ي��ئ��َة ي��ْغ��ِف��ْر َل��ْم ِل��َم
بَ��كَّ��اءُ خ��اِش��ٌع وه��و ض��ارًع��ا يَ��ْج��ثُ��و ك��ان ل��م��ن خ��ال��ًق��ا يَ��ُك��ْن إْن
ويُ��َس��اء ويُ��ْزَدَرى ُه��زًؤا ُر األش��را يَ��بْ��ُص��ُق وْج��ِه��ِه ف��ي أإل��ٌه
اآلب��اءُ ُح��نُ��وَّه��ا ت��نْ��َس��ى ك��ي��ف أب��وه ال��ي��ه��وَد ي��ق��َط��ِع َل��ْم ِل��َم
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الفيحاء الروضة



تقديم

وت��ن��ُظ��ُر إل��ي��ن��ا ت��رن��و وأح��داُق��ه��ا ال��ُع��ال ع��ن ن��ن��ام أن ع��ل��ي��ن��ا َح��راٌم
تَ��تَ��َف��طَّ��ُر ِع��ش��ِق��ن��ا م��ن وأح��ش��اؤه إل��ف��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��ع��زَّ نَ��ْه��ُج��َر وأن
ُر م��ُس��وَّ ب��ال��نَّ��يِّ��راِت أن��ه ع��ل��ى َس��ْم��ُك��ُه ط��اَل ال��ذي ال��م��ج��د ن��ه��دم وأن



األول الباب

الرثاء يف



والدته رثاء يف

ب��اه��ُر وف��ض��لُ��ك َم��ش��ُك��وٌر ف��س��ع��يُ��ِك ال��ب��ش��ائ��ُر واس��تَ��ْق��بَ��َل��تْ��ِك ال��رض��ا َل��ِق��ي��ِت
ش��اك��ر وع��اف��ي��ِك م��ب��روٌر ��ك وح��جُّ ص��ال��ٌح وص��وُم��ك م��ق��ب��وٌل ُدع��اُؤِك
غ��اِف��ُر ال��ل��ط��ِف واس��ُع م��ن��ُه ون��اغ��اِك ج��اللُ��ه َج��لَّ ال��ع��رِش ربَّ ِج��ئْ��ِت إذا
ويُ��س��اِور م��ك��روُه��ه��ا ي��واِث��بُ��ه��ا ح��زي��ن��ٌة م��ص��ُر ربِّ ي��ا ل��ُه ف��ق��ول��ي
ون��اص��ر ح��اٍم َك إالَّ ل��ه��ا َف��َل��ي��س ��ه��ا ون��جِّ ال��خ��الَص َربِّ ل��ه��ا ��ْل َف��َع��جِّ

∗∗∗
ق��ادر إن��ك ربِّ ي��ا وت��م��ج��ي��ِده ِل��ذاِت��ِه ال��س��ج��وِد ب��ع��د ل��ه وق��ول��ي
وغ��ادر ب��اٍغ ال��وق��ف إن ال��وق��ِف م��ن ث��ي��ابَ��ه وَخ��لِّ��ْص ب��ت��وف��ي��ٍق َف��رْف��ًق��ا
ال��م��س��اف��ر ع��ص��اه أل��ق��ى إذا ��ْب وَرحِّ وأَْرِض��ه ع��ن��ه واْرَض ع��ل��ي��ه وأَْخ��ِل��ْف

∗∗∗
وال��م��ش��اع��ر ِم��نً��ى ش��وًق��ا تُ��ج��اذبُ��ه��ا ِل��َربِّ��ه��ا ال��م��خ��وِف ال��ق��ف��ِر أَج��وَّابَ��َة
ي��خ��اِط��ر ف��ي��َم��ْن ف��ي��ِه نَ��ْف��ًال وخ��اط��رِت ب��ي��ِت��ه َق��ْص��ِد ع��ن أَْح��َج��ْم��ِت ف��م��ا ُك��ِف��ْف��ِت
ص��اب��ر وه��و ش��اك��ًرا ال��ف��ي��اف��ي ي��ج��وُب ع��ب��َدُه ال��ل��ه ي��رى أن ش��يء وأع��ج��ُب
ال��ب��ص��ائ��ُر تُ��َك��فَّ ال أن ول��ك��نَّ��ُه ب��ص��ي��رٌة ال��ع��ي��ون أن ال��ُه��دى ول��ي��س
ق��اص��ر ال��ش��ك��ر وال م��دخ��وٌل ال��ص��ب��ر وال رغ��ب��ًة وال��ب��ح��ر ال��بَ��رِّ ف��وق تُ��َل��بِّ��ي��ِه
تُ��ف��اِخ��ر إذْ ب��اس��ِم��ه��ا ت��ش��دو ُم��َزيْ��نَ��ُة ��ه��ا وأمُّ (األزه��ري) ال��تَّ��ِق��يُّ أب��وه��ا
ح��اض��ر وزاُدك م��وف��وٌر ورزُق��ِك َزه��ادًة ال��م��دي��ِد ال��ع��م��ِر أَص��وَّاَم��ة



توفيق ديوان

وَس��ام��ر ن��اٍد ل��ل��ع��اف��ي��ن وس��اُح��ك وَم��نْ��َه��ٌل روٌض ِل��ألي��ت��اِم وب��ي��تُ��ِك
وتُ��س��ام��ر ل��ه ش��وٍق ع��ن تُ��ن��اغ��ي��ِه ِل��ربِّ��ه��ا ال��ط��وي��ِل ال��ل��ي��ِل وَق��وَّام��ة
ع��ام��ر وال��ذِّك��ِر ب��ال��ت��وح��ي��ِد وق��ل��بُ��ك ُم��ش��ِرق وال��ص��دق ب��اإلخ��الِص َوَوْج��ُه��ِك
وس��اه��ر ب��اٍك ت��ق��واِك م��ن وج��ف��نُ��ِك ج��ف��ونِ��ه��ْم ِم��ْلءَ ال��ل��ه ع��ب��اُد ي��ن��ام
س��اف��ُر ال��س��ع��د وج��ِه��ه��ا م��ن ال��تُّ��َق��ى وب��دُر ج��ب��ي��ِن��ه��ا ف��ي ��اك��ٌة ض��حَّ ال��ُه��َدى وش��م��ُس
ال��س��رائ��ُر ال��وج��وِه ف��وق ُط��ِب��َع��ْت ل��ق��ْد ن��ورُه ي��ظ��ه��ُر ل��ي��َس أَْن ال��تُّ��َق��ى وَج��لَّ
وال��م��آِزر أس��ت��اُره��ا وأن��واُره��ا ِرَواَق��ه ع��ل��ي��ه��ا ُم��ْل��ٍق ال��ِح��َج��ى وض��اف��ي
ق��اه��ُر ال��ن��ور س��اط��ُع م��ن��ه يُ��َح��يِّ��ي��ِك ِب��َوْج��ِه��ِه ال��ع��ال��ِم��ي��َن َربُّ ��اِك تَ��َل��قَّ
األزاه��ُر ال��ن��ِس��ي��م ك��فِّ ف��ي اه��تَ��زَّ ك��َم��ا غ��ب��ط��ًة تَ��ه��تَ��زُّ األرواُح ل��ه تَ��َظ��لُّ
ال��َم��ن��اِظ��ر وت��ْش��ُدو ف��ي��ه��ا ال��ُح��َل��ى تَ��ِرنُّ ب��ه��ج��ٍة وآي��اُت أن��واٍر ب��داِئ��ُع
ال��ُم��غ��اِم��ُر وال��خ��ي��اُل ق��دم��ي��ه��ا ع��َل��ى وي��ْرتَ��ِم��ي ال��ج��ريءُ ال��ف��ك��ُر ي��رك��ُع ل��َه��ا
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والده رثاء يف

ِص��م��ص��اَم��ا أن��َت وت��ْم��ِض��ي ال��س��ي��وُف تَ��نْ��بُ��و ِم��ق��داَم��ا ك��ن��ُت ع��ل��يٍّ ب��ُن أح��م��د ي��ا
وإع��داَم��ا ي��ط��َغ��ى ِل��َم��ْن س��ج��نً��ا وك��ن��َت وف��اك��ه��ًة أن��ه��اًرا ول��ل��م��س��اك��ي��ن
إِل��ه��اَم��ا ال��ل��ه ون��وَر نَ��ْش��ًرا وال��ِم��ْس��َك لُ��ًق��ى وال��زُّع��اف س��م��اًح��ا ��الَف ال��سُّ ك��ن��َت
وَق��وَّام��ا ص��وَّاًم��ا ل��ل��ه وك��ن��َت ُم��ْح��تَ��ِس��بً��ا ال��ب��ي��ِت وح��جِّ ولِ��ل��زك��اِة
��اًم��ا بَ��سَّ ال��م��وَت يَ��ْل��َق��ى ال��َق��ْوِم ه��يَّ��اب��ُة ي��ذك��ره��ا ح��ي��ن بَ��أًْس��ا ال��م��واق��ُف َل��َك
أَق��الم��ا األرِض ن��ب��اَت بَ��َريْ��ُت ول��و أَْح��ُص��ُره��ا ل��س��ُت ُج��وًدا ال��م��ن��اِق��ُب ل��ك
إِع��ظ��ام��ا ال��ل��ه ِل��غ��ي��ِر َخ��َش��ْع��َت وال ِخ��دٌَع وال َل��يٌّ َال ��َراح��َة ال��صَّ ك��ن��َت
إي��الم��ا ال��َج��بَّ��اَر ال��م��ِل��َك أْوَس��َع ل��و ع��واق��بَ��ه ت��خ��َش��ى ال ص��دَق��ك ت��ق��ول
إي��ه��ام��ا ال��ق��ول غ��ل��ي��ُظ يُ��خ��ال بَ��يْ��ن��ا ��ُق��ُه تُ��َح��قِّ أف��ع��اًال ال��ق��وَل وتَ��تْ��بَ��ُع
أي��ت��اَم��ا األرِض ف��ي وَغ��َدْوا تَ��َش��تَّ��تُ��وا َص��ْرِح��ُه��ُم أرك��اُن َه��َوْت ِل��ل��ُع��ف��اة َم��ْن
وأس��ق��ام��ا ��ا َه��مٍّ وَغ��َدْوا ��ُع��وا ت��ج��مَّ س��الِس��ِل��ه��م ف��ي أُِري��ُح��وا ِل��ل��بُ��غ��اِة م��ن

∗∗∗
آث��ام��ا اآلف��اق م��ألوا ب��م��ا ح��ربً��ا غ��ًدا ال��غ��اش��م��ي��ن ��ع��ف��اءِ) (ِل��ل��ضُّ وي��وَم
وإح��ج��اَم��ا ُج��بْ��نً��ا ف��ع��وَّْدتَ��ه��م ب��غ��يً��ا َض��َرْوا ح��ي��َن واإلق��داَم ال��ش��ج��اع��ة ك��ان��وا
َم��ا ُظ��الَّ ال��ل��ه ل��ع��ب��اد َغ��َدوا ��ا ل��مَّ م��ن��تَ��ِق��ًم��ا ال��ل��ه ف��ي ت��ظ��ل��م��ه��م وُرْح��َت
أغ��ن��ام��ا ال��ي��وم ف��ع��ادوا أُس��وًدا ك��ان��وا واخ��ت��ب��أوا األرض ِف��ج��اج ف��ي ت��ش��تَّ��تُ��وا
ِض��رغ��ام��ا ال��ل��ه وبَ��راُه أِب��ي ي��ْض��َرى ت��ج��اوُرُه أرض ف��ي ال��ذئ��َب يَ��تْ��ُرُك ال



توفيق ديوان

∗∗∗
ق��ام��ا ال��ُه��دى أُسِّ ع��ل��ى ��م��اِك ال��سِّ ه��اَم غ��اربُ��ه ط��ال ب��ي��تً��ا ل��ل��ه ش��يَّ��دَت
إت��م��اَم��ا ل��إلح��س��ان ص��ن��ُع��ك ف��ك��ان تَ��ق��ِدم��ًة ل��ل��ه أع��ي��انَ��ه َح��بَ��ْس��َت
أع��الم��ا ف��ي��ه ل��ي ت��رف��ُع��وا وال َل��ْح��ًدا ج��وان��ِب��ه ف��ي ل��ي تَ��نْ��َح��تُ��وا ال أوَص��يْ��َت
وإن��ع��ام��ا غ��ف��رانً��ا ال��ل��ه أس��أُل ب��ل ع��م��ل��ي ع��ل��ى ي��وًم��ا ُم��تَّ��ِك��ًال َف��ل��س��ُت
وإس��الم��ا إخ��الًص��ا ربِّ��ك وع��ن��د م��وع��ظ��ًة ال��ن��اِس ع��ن��د أَْم��ُرَك ف��ك��ان
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النيل شاعر

اإلن��ش��اءُ ويُ��تِّ��َم ال��ي��راُع نُ��ك��َب األدب��اءُ ب��ع��َدك ي��ح��اوُل م��اذا
ص��ح��راء ف��ري��اُض��ُه س��اح��اتُ��ه وأق��َف��َرْت ال��ف��ص��ي��ح ُس��بُ��ل ��رْت وت��وعَّ
أف��ي��اء وال ت��ث��م��ٌر وال ت��ش��دو ��ب��ا ال��صَّ وال ال��طُّ��ُروس ف��ي ي��ض��ح��ك ال��ورُد ال
ال��ورق��اءُ ط��وَق��ه��ا ش��ج��اه��ا ��ا ِم��مَّ وم��زََّق��ْت ن��اَح ��داُح ال��صَّ وال��ب��ل��ب��ُل
ِط��الء ُدرُّه��نَّ ق��الئ��َد إال دم��َع��ه��ا بَ��ْع��َدَك ال��غ��ي��ِد ُح��ِل��يُّ وغ��دت
خ��الء وال��َم��ح��اُر تَ��ْص��ِف��ُر ق��ي��ع��اَن ��اتُ��ه��ا لُ��جَّ وأص��ب��ح��ْت (ُع��َم��اُن) نَ��ض��بَ��ْت

∗∗∗
األْرزاء ه��االِت��ه وت��َه��يَّ��بَ��ْت ن��وُره وب��وِرَك ل��ن��ا (األم��ي��ُر) َس��ِل��َم
اء وال��دَّ أدم��ع��ي يَ��ْح��ب��ُس وال��ض��ع��ُف ش��اك��يً��ا ل��ك رث��ائ��ه أخ��ذُت إن��ي
ش��ف��اء ري��ُق��ُه��نَّ ُم��ش��ِج��ي��اٍت م��ن م��ح��اج��ري ب��ي��ن ال��بُ��رءِ ُح��َم��يَّ��ا ف��َس��َرْت
أح��ش��اء تَ��َف��طَّ��َرت ع��ل��ي��َك وَل��َك��ْم األس��ى ��ُره��ا يُ��َف��جِّ أح��ش��اءً ��ْدَن َض��مَّ

∗∗∗
وال��ح��ك��م��اء ال��ش��ع��راءُ ب��ه يُ��ْزَه��ى (أح��م��ٌد) ال��ش��ِذيَّ��َة روض��ت��ك زار إن
ب��ه��اءُ ال��ن��ب��وغ وْه��ج وم��ن َع��بَ��ٌق ال��ِح��ج��ا م��ن ع��ل��ي��ه ف��خ��ٍم م��وك��ٍب ف��ي
َش��اءوا م��ا ��بُ��وا وَرحَّ ال��ع��الء وأب��و ف��َس��لَّ��َم��ا وال��ول��ي��ُد ح��ب��ي��ٌب ودن��ا
ال��َع��نْ��ق��اء ون��ث��ي��ره ون��ظ��ي��ُم��ه ورق��ي��ُق��ُه َج��ْزلُ��ه ِب��أَبْ��َل��ج ف��َرًح��ا
ث��راء نَ��داه م��ن ِج��ي��ٍل ولِ��ك��لِّ آلل��يءٌ ُح��الُه ِم��ن ِج��ي��ٍد وِب��ك��لِّ



توفيق ديوان

ال��ُع��ظ��م��اء وض��ي��وُف��ه ُزوَّاُره ُس��ْؤدد م��ن��زَل ِج��ئْ��َت َف��ِإنَّ��َك ف��اْط��َرْب
ال��ُغ��ربَ��اءُ بَ��ع��دَك م��ن َوب��أَنَّ��نَ��ا ع��ن��ده��ْم أه��ِل��ك ب��ي��ن ب��أَنَّ��َك واع��َل��ْم

∗∗∗
ال��ع��ل��ي��اءُ ف��إْل��ُف��ه ع��ل��ي��ك ��ْض َخ��فِّ ح��اف��ًظ��ا ال��تَّ��بَ��تُّ��ِل ع��ل��ى ي��ل��وم م��ن ي��ا
ال��ظ��ل��م��اءُ ب��دَره��ا ت��ف��اِخ��ُر وِب��ِه َط��ْرَف��ُه ب��ال��ث��ريَّ��ا ي��ع��ق��د ع��اش ق��د
اإلغ��ف��اءُ ج��ف��نَ��ه ي��ع��رف ك��ان م��ا ��ًدا ُم��س��هَّ زار ال��ن��وُم ح��ي��ن ف��ال��ي��وَم
وال��ب��ؤس��اءُ وس��ط��ي��ُح دي��وانُ��ه ون��س��لُ��ه ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ن��س��ُل ف��ات��ه م��ا

∗∗∗
واألم��راءُ ال��ي��وم ال��م��ل��وُك أي��ن آدابُ��ُه ح��اف��ُظ��ا تُ��ن��ِش��ُر ال��ي��وَم
ه��ب��اء وال��م��ل��وُك األرائ��ُك ح��ي��ن ي��ن��ق��ض��ي ال خ��اِل��ٌد ال��م��واه��ب ُم��ل��ُك
وال��ف��ق��راء ال��ع��اف��ون وس��واه��م وح��َده��م ال��ن��واب��ُغ ه��م وال��م��وِس��رون

∗∗∗
ال��ح��س��ن��اءُ ِس��ح��ره��ا م��ن رأت م��اذا آي��اِت��ه م��ن ال��خ��ال) (ذات أس��م��ع��َت
ال��ج��وزاءُ وت��ش��ِف��ُق ال��غ��م��اِم س��اري دم��َع��ه ف��يُ��رِس��ل ل��ه��ا ال��غ��راَم ي��ش��ك��و
ال��غ��نَّ��اء وَروُض��ه ال��ق��ري��ض ق��ص��ُر ف��إن��ه��ا ال��ف��داء) (ع��ي��د إل��ى وان��ُظ��ْر
ال��ُخ��يُ��الء وت��ق��ب��ع ال��غ��روُر يُ��ْق��ع��ي م��ج��ده��ا ش��ام��خ ف��ُدوَن ��ت��ي��ن) (واألمَّ
ِف��داءُ ال��س��اط��ع��ات ال��ش��م��وس ول��ُه ح��اف��ظ ��ِة أِش��عَّ م��ن أُواج��ُه م��اذا
ال��وض��اء ال��ك��وك��ب وه��و وت��زول ه��االِت��ه��ا م��ن األق��م��ار ت��ت��س��اق��ط
ج��زاء ال��ن��ع��ي��م ل��ه ب��ال��ُم��ْرَه��َف��يْ��ن ب��الده ح��ي��اض ع��ن ال��ُم��داف��ُع نُ��ِع��َي
ال��ه��ي��ج��اء ون��اَح��ِت ال��ُح��س��ام وب��ك��ى ب��ي��ن��ه��ا ف��ي��م��ا األق��الم ف��تَ��َع��ازت
بُ��ل��غ��اء ك��ح��اف��ٍظ ل��ي��س ل��ك��نَّ ُش��ع��رائ��ن��ا ف��ي ال��بُ��ل��َغ��اءَ نَ��ْع��َدُم ال
نُ��ظ��راء ل��ح��اف��ٍظ ل��ي��س ل��ك��نَّ ض��ب��اط��ن��ا ف��ي األك��ف��اءَ ن��ع��دُم ال
وإب��اءُ وس��م��اح��ٌة وش��ج��اع��ة ح��اف��ٌظ وَظ��رٌف وإخ��الص أدٌب

∗∗∗
رج��اءُ ال��ح��زي��ن ل��ل��ج��ي��ش ي��ب��َق ل��م ج��ي��ش��ه ع��ب��رَة ال��س��ودان ف��ت��ى أج��رى
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النيل شاعر

ال��ب��ط��ح��اء ل��س��ال��ت ان��ت��ض��اه ول��و س��ي��ِف��ه ق��ائ��َم ال��ف��ت��ح ب��ع��د م��ن��ع��وه
األَْش��الءُ ع��اَره ت��دف��ُن ال��رم��ِل ف��ي ��ًرا ُم��َع��فَّ ال��دخ��ي��ُل ال��ع��ل��ُم وَل��ُغ��وِدَر
ال��ُج��ب��ن��اءُ نُ��ي��وِب��ه��ا ك��ل��ي��َل ي��ْخ��َش��ى ِخ��دع��ٍة م��ن َق��َس��اِوٌر ع��ل��ي��ه ع��َل��ٌم
ُم��َواءُ وزئ��ي��ُرُه��نَّ تَ��َخ��وٌُّف ـ��نَّ ُوُوث��وبُ��ُه��ـ تَ��َخ��لُّ��ٌف إق��داُم��ُه��نَّ

∗∗∗
س��واءُ ف��ي��ه وم��ص��ُر م��ص��َر س��وداُن أح��ش��ائ��ه ف��ي ال��ن��ي��ل أص��اب س��ه��ٌم
ال��زرق��اء وس��م��اؤن��ا ون��خ��ي��لُ��ن��ا وس��ه��ولُ��ن��ا أه��راُم��ن��ا ل��ه َدِم��يَ��ْت
وب��ك��اء ��ٌع ت��ف��جُّ ف��ال��م��ش��رق��ان س��ودائ��ه ف��ي ال��ض��اد ق��ل��َب وأص��اَب
ال��خ��ض��راء وت��ون��ُس وال��ُك��وف��ت��ان بَ��ْرَق��ٌة ون��اح��ْت ن��ْج��ٍد ُربَ��ى أَِس��يَ��ْت
ص��ن��ع��اء وأَْج��َه��َش��ْت وال��َم��كَّ��ت��ان وال��ف��ي��ح��اء ل��ب��ن��اُن ال��َج��َوى وش��ك��ا
وال��م��اء وه��واؤه��ا َج��نَّ��اتُ��ه��ا ب��الده ودِّ ع��ه��د ح��اف��َظ ف��ْل��يَ��بْ��ِك
وال��غ��ب��راء ال��خ��ض��راءُ وْل��تَ��ْح��َزِن وغ��ربُ��ه��ا ال��ب��الد ش��رق وْل��يَ��ْك��تَ��ِئ��ْب
ال��ُخ��ط��ب��اء وْل��يُ��ْط��ِن��ِب ووف��ائ��ه ب��الئ��ه ح��س��َن ال��ش��ع��راءُ وْل��ي��ذُْك��ر
ِرث��اءُ يُ��ع��ي��ُد وال ال��دم��وع س��ْك��ُب ي��ردُُّه ف��ل��ي��س ل��ه ال��ب��ك��اء َق��لَّ

∗∗∗
ِل��ق��اء وَع��زَّ ثَ��وى ال��ح��م��ي��َم أنَّ ال��َك��َرى س��ل��ط��ان وردَّ ��لُ��وَّ ال��سُّ َم��نَ��ع
ال��ف��يْ��ح��اء ال��ج��ن��ُة وك��أنَّ��ُه��نَّ ِخ��الِل��ه ك��ري��م ف��ي أم��رُح ك��ن��ُت َم��ن
ج��الء وال��ه��م��وُم اْل��ُم��َه��نَّ��ُد وأن��ا س��اح��ت��ي ي��ن��زُل وال��ه��مُّ أَُرى ول��ق��د
ال��بُ��َرَح��اءُ ع��زم��ات��َي ��َم��ْت وت��َق��سَّ ��ل��ي تَ��ج��مُّ ع��ق��ُد ان��ح��لَّ ح��ي��ن ف��اآلن
َوْط��ف��اءُ ال��ُح��َل��ى ض��اح��ك��ُة وس��َق��تْ��ُه األن��واءُ ��ُد م��ح��مَّ ث��راَك ج��اَدْت
واإلم��س��اء اإلص��ب��اُح وي��ه��زُّه��ا وب��ري��ق��ه��ا ب��ظ��لِّ��َه��ا ع��ل��ي��ه ت��ح��ن��و
ورض��اء رح��م��ٌة وف��اِئ��َك وع��ل��ى تَ��ح��يَّ��ٌة واإلخ��اءِ والِئ��ك وع��ل��ى
ال��نُّ��َزالء ِل��تَ��ْرِك��َه��ا ف��ْل��يَ��ْس��تَ��ِع��دَّ إق��ام��ٍة ب��دار ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا
ويُ��س��اء أح��ب��اِب��ِه ف��ي ويُ��َس��رُّ ويُ��بْ��تَ��ل��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي يُ��ع��اَف��ى ك��لٌّ
األح��ي��اء م��ك��روَه��ه��ا ف��ْل��ي��ْح��تَ��ِم��ل ك��رام��ٍة ب��دار ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا
األرزاءُ ن��ف��ِس��ه ف��ي وتُ��ص��ي��بُ��ه ودي��اَره أه��َل��ُه يُ��ف��اِرُق ك��لٌّ
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شوقيوحافظ رثاء

ال��ش��ع��راءِ إم��ارِة ف��ق��ي��َد أَب��ك��ي ال��ط��ائ��ي دم��وع م��ن ِب��ِس��ْم��ٍط ِل��ي َم��ْن
ال��ظ��ل��م��اء م��ن لُ��َج��ٍج ع��ل��ى لُ��َج��ٌج ض��وءَه��ا وأْع��َق��َب َه��َوْت ال��ب��ي��ان ش��م��ُس
األَْك��ف��اء وِق��لَّ��ُة ال��ن��ظ��ي��ِر َف��ْق��ُد ش��ع��راِئ��ن��ا ع��ل��ى ��َرُه أَمَّ ك��ان إْن
ال��ج��وزاء م��ن��اك��ب يَ��ُدوُس ُص��ُع��ًدا م��ض��ى وق��د أج��اد وق��د أف��اد ف��ل��ق��د
رج��اء وع��اط��الت تَ��ن��وُح أَُم��ًم��ا ب��ع��ده وغ��ادر ُح��ًل��ى ال��خ��ل��وَد ل��ب��َس
وب��ه��اء رون��ٍق م��ن وك��م ض��اٍف س��ؤدٍد ك��م ت��ك��ري��م��ه ف��ي أرأي��َت
اآلراء ��ع وت��ج��مُّ ل��ن��ب��وِغ��ه وف��وده��ا واح��ت��ش��اد ال��م��م��ال��ك وم��ن
ح��وَّاء ب��ن��ي م��ن ل��ش��وق��ي إالَّ ل��ش��اع��ٍر ال��م��ه��رج��ان ذاك ت��مَّ م��ا
األرزاء ع��ل��ى ط��َغ��ي��ا ق��د ُرْزآِن م��ًع��ا ال��دن��ي��ا أَوَح��ش��ا وح��اف��ظ ش��وق��ي
س��م��اء ك��لِّ ه��اِم ِم��ن ِب��ُع��اله��م��ا ��ض��ا وخ��فَّ ��م��اَك ال��سِّ ط��اال ق��د َع��َل��م��ان
األدواء م��ن ت��ش��ف��ي م��ع��س��ول��ٍة ب��ُس��الف��ٍة ل��ن��ا ج��ري��ا ق��د ن��ه��ران
األف��ي��اء ك��ري��م��ُة وت��ل��ك يَ��نْ��َدى م��ت��ض��اح��ٌك زه��ُره��ا ه��ذي َرْوض��ان:
األج��واء س��ام��ِق ف��ي ِب��نُ��َه��اه��م��ا وَح��لَّ��ق��ا ِب��ال��خ��ي��اِل ط��ارا َم��َل��ك��ان
واإلم��س��اء اإلص��ب��اِح ف��ي ل��ل��ه وَس��بَّ��ح��ا ب��ال��ض��ي��اء م��اج��ا ف��َل��َك��ان
وخ��ف��اء َغ��يْ��بَ��ٍة ف��ي وت��الَزَم��ا م��ًع��ا الَح��ا م��ع��اِل��يً��ا ك��ال��َف��ْرَق��َديْ��ن
ع��ل��ي��اء وم��ن أدٍب م��ن َص��ْه��بَ��اءَ ُم��دام��ًة ي��ت��ن��ازع��ان م��ًع��ا ع��اش��ا
ال��بُ��ل��َغ��اء ق��ارَح َم��داه��ا أَْع��ي��ا ِب��َح��ْل��بَ��ٍة ُم��َج��لِّ��ي��يْ��ن ُم��تَ��س��اب��َق��يْ��ن
ِب��َم��ض��اء ص��ارٌم يُ��ْزَه��ي ل��ي��س أن َق��َل��م��اه��َم��ا َم��َض��ى إذا ��َل��يْ��ن ُم��تَ��َك��فِّ



وحافظ شوقي رثاء

وص��َف��اءِ أُْل��َف��ٍة ف��ي وتَ��ع��انَ��ق��ا رح��م��ٍة ِب��س��اح��ِة ُج��ِم��َع��ا ق��د واآلن
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البتول تلك

ج��م��ي��ُل وص��ب��ٌر ل��ه��ا ف��ه��ن��ي��ئً��ا ال��بَ��ت��وُل ت��ل��ك ِل��ل��نَّ��ع��ي��ِم بَ��كَّ��َرت
ي��م��ي��ُل رط��ي��ٌب ��ب��ا ال��صِّ وُغ��ْص��ُن ح��واش��ي��ه َغ��ضٌّ وال��ش��ب��اُب َودََّع��ْت
ي��ط��ول ع��ل��ي��ه��ا ُس��ْق��ٌم َف��نَ��ص��ي��ب��ي َع��ْدٍن ل��ج��نَّ��اِت ج��نَّ��ت��ي أُْزلِ��َف��ْت
َم��ِه��ي��ل ع��ل��ي��ه ف��ال��ث��رى بَ��ع��ده��ا ف��ؤادي ب��ال��ح��ي��اِة يَ��ْع��تَ��دُّ ل��ي��س
ب��دي��ل م��ن��ه��ا ال��ش��م��وَس أنَّ ول��و ح��زنِ��ي ُظ��ل��م��َة ال��ش��م��وُس تُ��ض��يءُ ال
ت��زول أَق��لَّ��ْت ب��م��ا وك��ادت كَّ��ْت وانْ��َد األرُض بَ��يْ��ِن��ه��ا ي��وَم ُزْل��ِزَل��ْت
ق��ل��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا وأش��ب��اُه��ه��ا ُض األر تُ��ْرِج��ُف وال نَ��ْح��بً��ا ت��ق��ض��ي ك��ي��ف
ف��ض��ول س��واه ع��ن��دي ُح��س��ٍن ك��لُّ دي��ٍن ع��ن��د ِرق��ٍة ع��ن��د ِف��ْط��نَ��ٌة
األص��ول ال��ف��روع ع��ل��ى ت��ح��ن��و ح��ي��ن َك��أَب��ي��ه��ا وم��ن ال��َوَرى خ��ي��ر ب��ن��ُت
رس��ول ال��ج��ه��اد ف��ي ط��اَح ك��م��ا ال��ل��ِه إل��ى ��ْت وَخ��فَّ ِث��ْق��َل��ه��ا وض��َع��ْت
ذي��ول س��ن��اه��ا م��ن ال��غ��رب وف��ي ـ��ُس ال��ش��م��ـ غ��اب��ت ك��م��ا أرب��ًع��ا غ��اَدَرْت
ي��س��ي��ل ذَك��اءً اْس��تَ��َوى م��ا إذا ـ��َدى يُ��ه��ـ ِب��ِه ش��ع��بً��ا ل��ع��لَّ وي��ت��ي��ًم��ا
َع��ُج��ول ح��اٍد ِل��ل��خ��ل��وِد ح��اَزُه ِم��ْس��ًك��ا اْس��ت��اف وال َدرَّه��ا يَ��ذُْق ل��م
وال��م��أم��ول ال��ك��ف��ي��ل ف��أَن��ت ـ��ي��ا ول��ل��دن��ـ ف��ي��ه ِل��ل��دِّي��ن ب��ارْك َربِّ

∗∗∗
ي��م��ي��ُل ُغ��ص��ٌن ال��ت��راِب ف��ي ت��ح��تَ��ه ن��ْض��ًرا ال��روِض ف��ي ي��ه��ت��زُّ ُغ��ص��ٍن ك��لُّ
أَِس��ي��ل وَخ��دٌّ وْج��ن��ٌة ت��ح��ت��ه��ا ل��وال ال��ح��دائ��ِق وردُة َزَه��ْت م��ا



البتول تلك

ك��ح��ي��ل ط��ْرٌف ال��رَّغ��اِم ت��ح��ت غ��اُه ن��ا ف��َك��ْم ال��زَِّك��يَّ ال��ن��رج��َس وَس��لِّ

∗∗∗
ج��ل��ي��ل َخ��ط��ٌب ال��م��ن��وِن ِل��َريْ��ِب ـ��َت أَأَْس��َل��ْم��ـ ال��ق��ط��ي��ُن ل��ي ي��ب��ك��ي��ن ُق��ْل��َن
ِع��زرائ��ي��ل ال��س��ي��وَف ي��خ��اف ال ول��ك��ْن ال��س��ي��وف أم��ض��ى ع��ن��دي ق��ل��ُت
ك��ل��ي��ُل َف��ع��زم��ي ي��اف��وَخ��ه ُت ْ أْخ��َط��أ َف��إن إل��يَّ أَبْ��ِرْزنَ��ُه ُق��ْم��َن
ال��ع��وي��ُل ج��راِح��ِه��نَّ ِم��ن وأََس��ا ع��ن��ي ب��ال��رَّزي��ئ��ة َف��تَ��َش��اَغ��ْل��َن

∗∗∗
ث��ق��ي��ُل ُم��رٌّ وه��و ال��ح��قِّ س��اع��ُة وج��اءْت وال��دواء ال��طِّ��بُّ يَ��ِئ��َس
س��ب��ي��ُل ال��ِح��م��ام ل��ه ح��يٍّ ك��لُّ وق��ال��ْت وأوَص��ْت َربَّ��ه��ا ذََك��َرْت
ِج��بْ��ري��ُل ِل��َج��دِّه��ا ي��ت��ل��و ك��ان ��ا ِم��مَّ اآلِي م��ن تَ��َل��ْت م��ا وتَ��َل��ْت
وال��ق��ب��ول ال��رِّض��ا ه��و وه��ذا ال��ل��ِه م��الِئ��ك��ُة نَ��ْع��َش��ه��ا َح��َم��َل��ْت
وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ت��س��ب��ي��ح وراع ـ��ِس ال��رَّم��ـ ف��ي وض��ع��ك ع��ن��د ال��ذِّْك��ُر َح��ِم��َي
ق��ل��ي��ل أه��ذا ذاك��ٌر م��ن ُروَن يَ��ْد وال ِذْك��ًرا ال��داف��ن��وَن ي��س��َم��ع
تَ��ُح��ول ال آي��اتُ��ك��م وه��ذي ٍت ك��رام��ا م��ن ل��ك��م م��ا ب��ع��ُض ذل��ُك��ْم
ال��ُح��م��ول ت��دن��و ح��ي��ن ب��ال��ذِّك��ر ال��ذِّك��ِر ـ��َل أَْه��ـ ال��ل��ه يُ��ْك��ِرَم أن ِب��ْدًع��ا ل��ي��س
ج��زي��ل ث��واب ل��ك��م وه��ذا ـ��ر وال��ذك��ـ ال��ت��الوِة م��ع��دُن ب��ي��تُ��ك��م
ي��ط��ول ال��ن��ج��وم غ��ارَب َص��اِل��ٍح ب��ي��ٍت أه��ل أنَّ��ك��ْم ال��ل��ه ي��ش��ه��د
وال��ق��ب��وُل ال��تُّ��َق��ى َص��بَ��ا وت��ش��دو ـ��ِر ال��طُّ��ْه��ـ أنْ��ُج��ُم أُْف��ِق��ِه ف��ي ت��ت��راءى

∗∗∗
س��ه��ول ل��دي��ك ال��ت��ي ف��ال��ح��زون واغ��ت��راب وح��دة م��ن تُ��راِع��ي ل��ن
م��أه��ول ع��ام��ر ب��ال��روح ف��ه��و ع��ج��ي��ًج��ا ي��ع��جُّ ال��ردى وادي إن
ن��زي��ل األم��ي��ُن ال��ورى وخ��ي��ر ـ��رِّ ال��ُغ��ـ آِل��ك م��ن ال��طَّ��يِّ��ب��ات ع��ن��دك
ال��دل��ي��ُل ن��ع��م ال��زم��اِن ق��ط��ُب ـ��ب��ال األش��ـ أب��و أب��وِك اب��نُ��ه ول��دي��ِك
وق��ب��ي��ُل ن��ج��دٍة م��ن ج��ي��ٌش وه��و م��ق��ي��ٌم ه��ن��اك أح��م��ٌد وأب��ي
ال��ج��م��ي��ل ال��ص��غ��ي��ُر ال��ط��اه��ُر اب��نُ��ك ِر ال��نُّ��و ذو أح��م��ُد ال��ش��ري��ُف وه��ن��اك
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توفيق ديوان

وال��غ��ل��ي��ُل ال��َج��َوى ��ُه َش��فَّ َش��ٍج ِم��ن س��الًم��ا وأبْ��ِل��ِغ��ي��ِه َق��بِّ��ِل��ي��ِه

∗∗∗
وُح��ج��وُل ج��س��ِم��ه ُك��لُّ ُغ��َرٌر ج��واًدا ت��م��تَ��ط��ي��ن ت��راءي��ت ق��د
ال��س��ب��ي��ل يُ��ب��ن��ى س��وف ِش��ئ��ِت ك��م��ا ِت اخ��ت��ْر ال��ذي ال��م��ك��ان ف��ف��ي ف��اْط��َم��ئ��ن��ي
وخ��ل��ي��ُل وخ��ادٌم ووَف��يٌّ ُم��ِط��ي��ٌع وال��ح��ي��اِة ال��م��وِت ف��ي أن��ا
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ة ُدرَّ يا

وص��ف��اءَه��ا ن��وَره��ا ـ��ِب��ُل) (ال��بُ��ُرْم��ـ َح��َج��َب ُدرًَّة ي��ا
م��اءَه��ا وأَنْ��َض��َب َواه��ا أَذْ َغ��نَّ��اءَ وح��دي��ق��ًة
وذَك��اءَه��ا إش��راَق��ه��ا ال��ض��ح��ى ف��ي أخ��م��َد وال��ش��م��س
ه��ن��اءه��ا ع��رف��ُت وال ُة ال��ح��ي��ا ل��ي بَ��ع��َدك ت��ص��ف ل��م
أَْج��زاءه��ا وَف��تَّ��تَ��ْت ُم ال��غ��م��و ك��ب��دي وت��ق��س��م��ت
وق��اءه��ا ال��ح��م��ام م��ن ـ��ُت ُك��نْ��ـ ُخ��يِّ��رُت أن��ن��ي ل��و
ب��َق��اءه��ا ُح��ِرْم��ُت ـ��ك��نِّ��ي ول��ـ َس��بَ��َغ��ْت ن��ع��م��ًة ي��ا
ع��ط��اءه��ا تَ��ْس��تَ��ِردَّ أَْن َط��بْ��ُع��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي وك��ذا
ع��ن��اءَه��ا ال��َغ��ال��ب��اِت ِس ب��ال��ن��ف��و ي��ج��م��ل ال��ص��ب��ر
ع��زاءَه��ا ن��أيْ��ِت وق��د ـ��ي��ُغ تُ��س��ـ ال ن��ف��س��ي ل��ك��نَّ
ِش��ف��اءَه��ا أَص��بْ��ُت ف��م��ا ـ��ِك ف��ي��ـ ال��رُّوح ُج��ْرَح داَويْ��ُت
ل��ق��اءه��ا اع��تَ��َزْم��ُت َوَق��ِد ُم��َع��بَّ��ٌد ال��ط��ري��ُق ل��وال
َش��ق��اءه��ا َح��َم��ْل��ُت وم��ا ـ��ُت واس��تَ��َرْح��ـ ن��ف��س��ي ل��َق��تَ��ْل��ُت

∗∗∗
ج��زاءَه��ا أن��ت ف��ك��ن��ِت ـ��ي��ِم ال��ن��ع��ـ داُر أح��َس��نَ��ْت ه��ل
ب��ه��اءه��ا زاَد َس��ن��اِك أنَّ ال��ف��ردوَس ف��ل��يُ��ْه��ِن��ِئ
إم��اءَه��ا َغ��َدْوَن ف��ق��د ُن ال��ح��س��ا ال��ح��وُر وْل��يَ��ْف��َخ��ِر



توفيق ديوان

∗∗∗
وف��اءَه��ا ي��ُض��مُّ ق��ص��ًرا انْ��َف��ِح��ي ال��ُخ��ل��ِد َج��نَّ��ة ي��ا
وس��م��اءَه��ا أرَض��ه��ا ُج��ْد َربِّ��ه��ا رح��م��ِة غ��ي��َث ي��ا
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أصابت قد

ح��زي��ن ك��لِّ ب��ق��ل��ب ع��ل��م��َت َه��الَّ ُم��َح��بِّ��ِب ك��لِّ ق��ب��َض ت��ع��َل��ُم م��وُت ي��ا
ال��م��ك��ن��وِن ص��ب��رَي م��ن وَق��َريْ��تُ��ه ك��رام��ًة ال��ج��ف��وَن ل��ه ذب��ح��ُت ٌ نَ��بَ��أ
يَ��بْ��ِك��ي��ن��ي ب��اك��يً��ا ح��ال��َك ب��ل��س��ان أس��َم��ْع��تَ��ن��ي ق��د ال��َم��بْ��ك��يَّ ُروح��َه��ا ي��ا
وج��ب��ي��ن ب��ط��ل��ع��ٍة يَ��َه��شُّ َم��َل��ٌك الَق��يْ��تُ��ه��ا إذا ِم��نْ��ه��ا ل��ي ك��ان ق��د
وح��ن��ي��ن��ي َل��وَع��ت��ي ب��الع��ج إالَّ وراءه ل��ق��اء وال ال��ف��راُق ف��غ��دا
م��ص��ون ك��لَّ أَذَْل��ِت ال��دم��وع ُدرِّ ِم��ْن ك��ن��ت ق��ب��َل��ك ُق��دِّْم��ُت ل��و أُْخ��تَ��اُه
يَ��ْج��زي��ن��ي م��ن ال��دَّم��ع ب��غ��ال��ي أَْج��زى ف��إنَّ��َم��ا ُج��ن��اَح ف��ال ب��ك��ي��ُت ف��إذا
يُ��ْرِدي��ن��ي ال ق��ل��ِت ب��ل ال��رََّدى؟ غ��وُل ��ُه ك��فَّ ن��ح��وِك َم��دَّ ��ا َل��مَّ أََج��ِزْع��ِت
أم��ي��ن َغ��ي��ُر ال��ده��َر أَنَّ وَج��ه��ْل��ِت ُم��َه��ذٍَّب غ��ي��ُر ال��ع��ي��َش أَنَّ ونَ��س��ي��ِت
م��ن��ون ك��أَس ش��ربْ��ِت ال��ش��ب��اِب داع��ي ��ب��ا ال��صِّ م��ن دع��اِك أْن ��ا َل��مَّ ك��ن��ِت إن
ال��م��دف��ون ِب��ُط��ْه��ِرِك ت��ض��ي��ُق نَ��َج��ٌس ك��لَّ��ه��ا دن��ي��ا ف��إنَّ أص��ب��ِت ف��ل��ق��د
تَ��ش��ِف��ي��ن��ي ب��ن��ظ��رٍة ال��رح��ي��ل ق��ب��ل أَُف��ْز ول��م ال��ح��ي��اِة ع��ن رح��ل��ِت َم��ن ي��ا
ال��ع��ي��ن ب��ي��ن ال��ُخ��ل��ِد داِر َج��نَّ��اِت ف��ي أل��ق��اِك أو ع��ل��ي��ِك ال��س��الُم ِم��نِّ��ي
م��ع��ي��ِن خ��ي��ُر وأن��ت ن��س��ت��ع��ي��ُن ِب��َك َظ��نَّ��ن��ا رض��اِئ��ِك ف��ي ��ْق َح��قِّ ربِّ ي��ا



مملك خِري ُأمُّ

وال��ول��داِن ال��ُح��وِر ث��غ��ُر واف��تَ��رَّ ال��رِّض��واِن ج��نَّ��ُة ب��ُروِح��ِك َع��ِب��َق��ْت
ال��رح��م��ِن ِب��س��اح��ِة ن��زل��ِت ��ا ل��مَّ وأُْزلِ��ف��ْت ال��ن��ع��ي��ِم س��اُح وتَ��بَ��رََّج��ْت
واإلح��س��ان ال��ِب��رِّ أج��َر َف��ج��َزاك ُم��تَ��َع��طِّ��ًف��ا ب��اس��ًم��ا ربَّ��ِك وَل��ِق��ي��ت
ال��ع��ان��ي ال��م��ش��وُق ي��ع��رُف��ه وال��وج��ُد ِب��َه��ا ِل��م��ا وال��ق��ل��وُب ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
َع��يْ��ن��ان انَّ��ه��ا ول��و ب��ُدم��وِع��ِه س��ل��ط��انَ��ه ش��اع��ٌر ي��س��اع��ُد م��اذا
ال��س��ل��ط��ان أدم��َع ت��س��اع��ُد ُح��ْم��ٌر أْدُم��ٌع ال��م��ب��ارِك ال��ن��ي��ِل وزي��ادُة
ال��ه��رم��ان وت��م��اي��َد ص��دِرِه ف��ي ِب��َل��ْوع��ٍة أح��سَّ ق��د ال��م��ق��ط��ُم ح��ت��ى
األح��زان الِع��َج ُ تَ��ْف��ثَ��أ ال��ص��ب��ِر ف��ي ع��زي��م��ٌة ال��ك��ب��ي��ِر ِل��ل��ق��ل��ِب ل��ك��نَّ
داِن ن��اءٍ ال��َع��َزم��اِت ُد ُم��تَ��َج��دِّ وراِئ��ٌح ل��ل��ق��ض��اءِ غ��اٍد وال��ن��اُس
األوط��ان َم��َح��بَّ��َة ال��ُح��َس��يْ��َن َغ��ذَِت أوط��انَ��ه��ا أْوَح��َش��ْت ق��د ال��ت��ي إنَّ
وال��ُم��ْرج��ان ال��ي��اق��وِت م��ن َع��ْرًش��ا ُم��َم��لَّ��ٍك خ��ي��ِر أُمَّ ي��ا ئِ��ي َف��تَ��بَ��وَّ
َق��ْص��ران أْس��َل��ْف��ِت��ِه م��ا أْج��َر َل��ِك أك��ن��اِف��َه��ا ف��ي ِش��ي��َد ق��د َج��نَّ��ٍة ف��ي
وُج��َم��ان ِح��ي��ط��انُ��ه لُ��ْؤلُ��ٍؤ م��ن وذا ُزُم��رَُّدٍة ِم��ن ه��ذا ق��ص��راِن
ن��ه��ران َج��َرى وب��ي��ن��ه��م��ا ق��اَم��ا وع��نْ��بَ��ٍر ي��ُض��وُع ِم��ْس��ٍك َربْ��َوتَ��ْي ف��ي
ِع��ق��ي��ان م��ن َح��ْص��بَ��اءَ ع��ل��ى َج��ْريً��ا ��َرْت ُط��هِّ وخ��م��ٍر ع��س��ٍل ِم��ْن ن��ه��راِن
ال��َح��َدث��اِن ط��ارَق ي��داف��ُع ع��ن��ه��ا َم��ل��ي��ُك��ه��ا ِل��ل��ب��الِد ح��ص��نً��ا زال م��ا



للعلوم نذرتك

َض��ِري��َح��ا َل��ُه ال��ت��راب ف��ي وَخ��طُّ��وا يَ��ص��ي��ح��ا أْن ت��ج��زُع ك��ن��َت َم��ن َق��َض��ى
َف��ِص��ي��َح��ا َل��ِس��نً��ا َع��ِه��ْدتَ��ه وك��ن��َت ت��دع��و ح��ي��ن يُ��ج��ي��بُ��َك ال وأْم��َس��ى
يَ��لُ��وح��ا ال أن بَ��ع��ده��ا وأق��س��َم ث��الثً��ا ِل��ل��دن��ي��ا الح ه��الٌل
وروَح��ا َق��ُص��َرت وإن وَريْ��ح��انً��ا ِس��ن��ي��نً��ا ل��ي��س��ْت ِخ��ْل��تُ��ه��ا َل��ي��ال��َي
َش��ِح��ي��َح��ا وج��دن��اُه ك��نَّ��ا وإن وَع��الٍّ نَ��ْه��ًال ال��ثَّ��َرى ال��ل��ه َس��َق��ى
يَ��بُ��وح��ا أْن س��أَْل��ن��ا إْن س��ي��بْ��خ��ُل ل��ك��ْن ��رَّ ال��سِّ ال��ت��راُب ع��رف ل��ق��د
َق��ِري��َح��ا َج��ْف��نً��ا َف��ُخ��ذْ ِب��ِه ت��ج��ود دم��ًع��ا تَ��ْل��َق َل��م إن ال��م��وِت َغ��ري��َم
ذَِب��ي��َح��ا ف��ت��ح��س��ب��ن��ي نَ��ْح��ري ع��ل��ى م��ن��ه ت��س��ي��ُل ال��دم��وع ُح��ْم��َر ت��رى
ُروَح��ا ع��اد ح��ت��ى ال��ج��س��َم وأض��نَ��ى دم��ًع��ا ال��رُّوَح أس��اَل َه��مٌّ َف��ِب��ي
��بُ��وح��ا ال��صَّ م��ن��ُه أْح��تَ��ِس��ي ك��أنِّ��ي تَ��بَ��دَّى إذا ال��ص��ب��اُح يُ��َرنِّ��ُح��ِن��ي
تُ��وَح��ى ال��َك��ْرِب وم��ع��ج��زاُت َع��َل��يَّ تُ��تْ��َل��ى ال��ح��زِن آُي ال��ل��ي��َل َوأَْق��ض��ي
َج��ُم��وَح��ا َف��َرًس��ا ُم��ْم��تَ��ٍط َك��أَنِّ��ي ج��س��م��ي ال��ع��ب��راِت َس��َواف��ُح تَ��ُه��زُّ
نُ��زوَح��ا َج��َل��دي وُدونَ��ه ع��ل��يُّ ِم��نِّ��ي وأيْ��َن َع��ِل��يُّ ي��ا أُن��اِدي
وال��ص��ف��ي��ح��ا ال��ج��ن��ادَل اف��ت��رش ق��د رم��اٍل م��ن ال��وس��ائ��َد اتَّ��َخ��ذَ ق��د
ص��ح��ي��َح��ا ي��وًم��ا تَ��ِع��ْش ل��م َف��إنَّ��َك ُس��ْق��ًم��ا َق��َض��يْ��َت بُ��نَ��يَّ ي��ا تَ��ُك َل��ِئ��ْن
ت��ن��وَح��ا أن ف��ي��ه��ا ال��َه��مُّ ح��م��اَك وح��ت��ى ال��دن��ي��ا ع��ل��ى تَ��بْ��ِس��ْم ول��م
أُِت��ي��َح��ا م��ا ل��وال ال��ع��ل��ِم ِل��نَ��يْ��ِل أه��ًال وك��ن��َت ل��ل��ع��ل��وم ن��ذرتُ��َك
وض��وَح��ا ال��ت��ق��وى ب��ه وَض��َح��ْت وق��د ف��ي��ه ال��ف��ض��ِل ن��وُر الح ج��ب��ي��ٌن



توفيق ديوان

ِري��َح��ا ِل��ْل��َع��ْل��ي��اءِ وَش��َم��ْم��ُت ب��ه ي��ب��دو ال��ج��وِد ض��وء ِش��ْم��ُت ووج��ٌه
ت��ل��وح��ا أن ت��وش��ُك ال��ش��م��َس ف��إنَّ ي��ب��دو ال��ف��ج��ِر ض��وءَ ش��اه��دَت إذا
ف��س��ي��َح��ا أج��ًال ظ��نَ��نْ��تُ��ه وك��ن��ُت ق��ص��ي��ٍر أج��ٍل ذا ك��ن��َت َل��َك ف��م��ا
روَح��ا ال��خ��ل��ِد ع��ب��ي��ِر م��ن ِل��ُروِح��َك وأه��دى رض��وانً��ا ال��ل��ه س��ق��اَك
م��س��ت��ري��َح��ا ربِّ��َك دار ف��ي ف��نَ��ْم ُس��ْق��ًم��ا األرض ف��ي ت��نَ��ْم ل��م َع��ِه��ْدتُ��َك
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سعيد مولود

ال��َج��ُم��وُد ال��ط��رُف أي��ه��ا ودم��ًع��ا ال��ج��ل��ي��ُد ال��ق��ل��ب أي��ه��ا ُه��ل��وًع��ا
ُوروُد ِل��َم��نْ��َه��ِل��َه��ا َف��ُك��لُّ��ُه��ُم ال��م��ن��اي��ا ح��وَض ت��ع��اق��ب��وا بَ��ن��يَّ
أَذُود ع��ن��ك��ْم ُس��واَم��ه ل��ك��ن��ُت ب��ال��َم��واض��ي يُ��دَف��ُع ال��م��وَت أنَّ ل��و
أَُج��وُد ف��ي��ك��م ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي ل��ُك��ن��ُت ب��دي��ًال س��اوم��ن��ي ال��ده��َر أنَّ ل��و
ال��ج��دود تُ��َك��ذِّبُ��ه��ا وأح��الٌم خ��ادع��اٌت ن��ف��س��ي ل��ه��َف أم��اٍن
األس��ود ألَْش��بُ��ِل��ه��ا ت��رن��و ك��م��ا بَ��ِن��ي��ِه م��ن ِل��َم��يْ��ٍت ي��رن��و أب
ت��م��ي��د وث��اِك��ل��ٌة أًس��ى يَ��ذُبْ��َن وح��اض��ن��اٌت ي��نُ��ْح��َن وج��ارات
ال��خ��دود تُ��َرْق��ِرُق��ه دم��ٍع س��وى ع��ق��ي��ٌق ف��ال ال��ع��ق��ي��ُق ذاب وق��د

∗∗∗
ال��لُّ��ُح��ود ��تْ��ُه َض��مَّ ال��م��ه��ِد وق��ب��َل ول��ي��ًدا م��ًع��ا واس��تَ��َه��لَّ ��َد تَ��َش��هَّ
ال��رُّع��ود ال��غ��ي��ِث ع��ل��ى ك��ذَب��ْت وك��م َج��ه��اًم��ا َغ��يْ��م��تَ��ه ال��وض��ُع وأَْزَج��ى
ال��خ��ل��ود ِل��ج��نَّ��ِت��ه وأْح��َرَزُه ال��ث��وان��ي إال ع��م��ُره يَ��ُك ف��ل��م
َل��ِب��ي��ُد ب��ه ض��اق ال��ع��م��ِر وب��ي��ن َف��ْرٍق أيُّ ُع��م��ِرِك ب��ي��ن َل��َع��م��ري
أََع��ود ل��ك��ن��ي وص��َل��ُت وق��ال م��ن��ه��ا َف��َف��رَّ ال��ح��ي��اُة ��تْ��ُه تَ��َل��قَّ
ال��ش��ه��ي��د ذاَك َل��ذك��اِئ��ه ف��ي��ا أب��اه��ا ال��دن��ي��ا أب��ص��َر ��ا أََل��مَّ
س��ع��ي��ُد م��ول��وٌد أن��ت َل��َع��ْم��ري رب��ي رض��واِن ف��ي (م��ح��م��وُد) ف��ي��ا



أماينكواذب

ال��م��ذاه��ْب وج��وَه َش��دَّ وَخ��ط��بُ��َك ال��م��ص��ائ��ْب دم��وَع أج��رى ُم��ص��ابُ��َك
راِغ��ب ال��ع��ي��ش ف��ي ُرْزئِ��َك ب��ع��َد وَم��ْن ال��ع��ال��م��ي��ْن ع��ل��ى َش��قَّ وُرْزُؤَك
ال��م��ث��اِل��ب ع��دي��ُد ال��ذن��وِب ك��ث��ي��ُر ال��َج��َدى ق��ل��ي��ُل ال��زم��اُن وه��ذا
نُ��ع��ات��ب ذا وَم��ن نُ��ع��اِدي ذا َف��َم��ْن ال��ق��ات��الت ِب��أَح��داِث��ه َرم��ان��ا
ت��اِئ��ب ال��َغ��دِر م��ن أَت��ان��ا َرَداَك ِم��نَّ��ا ن��ال م��ا ال��ده��ُر ع��ل��م ول��و
ذاِئ��ب ال��َخ��ْط��ِب ذا ه��وِل م��ن ألص��بَ��ح ُف��َؤاًدا ِل��ل��ح��ادث��اِت أَنَّ ول��و
واِث��ب ال��َح��يْ��ِن م��ن َل��يْ��ٍث بَ��راِث��َن َع��نَّ��ا ن��دف��ُع ك��ي��ف َل��نَ��ا َف��َويْ��ٌل
ُم��ط��اِل��ب ب��ال��ف��ن��اءِ َل��ن��ا ـ��بَ��َق��اءِ ال��ـ ون��ف��ُس ال��ب��ق��اءَ ن��روُم وك��ي��ف
َك��واِذب ال��ن��ف��وِس أم��ان��ي َف��ُك��لُّ ال��ق��ض��اء ع��ل��ي��ن��ا َح��تْ��ًم��ا دام وم��ا

∗∗∗
��َواك��ب ال��سَّ ال��دم��وُع تَ��ُردُّ ف��م��اذا ال��ُم��ص��اب ع��ن��د ال��دَّم��ِع ِم��ن أَِق��لُّ��وا
وَداِئ��ب ال��ع��داءِ ف��ي زاِئ��ٍد ِس��َوى ال��دم��وع َه��يَّ��َج��تْ��ُه إْن ال��م��وت َف��م��ا
ال��ذواه��ب ال��ج��س��وم ب��ك��ي��ن��ا م��ا إذا ال��ب��واق��ي ال��ن��ف��وَس ي��غ��ول أخ��اف
ك��ت��ائ��ب ال��ف��ض��اءِ ف��س��ي��ح وم��لءَ ُج��نْ��ًدا ال��رم��ل ع��دَد ل��ن��ا انَّ َل��و
��ح��ائ��ب ال��سَّ س��اِري��اُت وَض��اَف��َرن��ا ال��رِّي��اح ذاري��اُت وَح��اَل��َف��ن��ا
ال��ك��واك��ب بُ��روُج وح��ص��ونً��ا َل��ن��ا ال��س��م��اء ن��ج��وُم ِس��ه��اًم��ا وأَْم��َس��ْت
َم��واِك��ب َه��َج��ْم��ن��ا ون��ح��ن وح��ي��ًدا ال��زم��ان ه��ذا َص��ْرُف وه��اَج��َم��ن��ا



كواذب أماني

ال��م��ص��اِئ��ب ذُي��وَل ع��ل��ي��ن��ا َوَج��رَّ ال��بَ��َالءِ س��ي��وَف ف��ي��ن��ا ل��ح��كَّ��َم

∗∗∗
ال��َغ��يَ��اِه��ب ف��ي َل��ن��ا ض��ي��اءً وك��ن��َت َل��ن��ا إم��اًم��ا ك��ن��َت ��ُد ُم��ح��مَّ
ال��م��ن��اق��ْب ش��ري��َف ال��رِّداءِ ع��ف��ي��َف اإلب��اءِ ك��ري��َم ال��ذك��اءِ ع��ظ��ي��َم
ال��م��َع��ائ��ب س��ه��اَم ع��ن��ُه تُ��َق��ارُع ال��ُه��َدى ِل��ِدي��ِن ِم��َج��نٍّ��ا وك��ن��َت
م��واه��ب ِم��ن ب��ه اإلل��ُه َح��بَ��اَك ب��م��ا ع��ن��ه األب��اط��ي��َل وتَ��نْ��ِف��ي
ك��اع��ب ع��ذراءُ وه��َي َف��َغ��اَدْرتَ��ه��ا َش��يْ��ب��ه��ا ف��ي ��ري��َع��َة ال��شَّ َل��َم��ْس��َت
ُم��ش��اِغ��ب غ��ي��ُر َرأْيَ��َك ش��اَن وال ٍد َح��ُس��و غ��ي��ُر س��ع��يَ��َك ع��اَب وَم��ا
ال��م��رات��ب ألَع��ل��ى ال��ع��ل��وِم وُدوَر وال��ق��ض��اءِ ال��ُه��دى َم��ن��اَر َرَف��ْع��َت
ال��رك��اِئ��ب ال��ع��زي��ز ب��ث��وِب ت��ُؤوُب َق��بْ��َل ك��ي��ع��ق��وَب ك��نَّ��ا وق��ب��َل��َك
تُ��ج��ان��ب ال��ج��م��وِد وأَْه��َل ِم��نَّ��ا ِئ��ِم ال��َع��َزا أه��َل تُ��َق��ارُب َف��ِع��ْش��َت
ص��اح��ب ول��ل��ح��قِّ س��اٍع ال��خ��ي��ِر وف��ي راٍع ولِ��ل��نَّ��اِس داٍع َول��ل��ه
ث��اق��ب وِف��ْك��ُرَك ق��اٍض ورأْيُ��َك م��اٍض وع��زُم��َك راٍض َف��َع��يْ��ُش��َك
ال��م��ك��اِت��ْب َف��تَ��ح��َت ال��ُع��َف��اَة أََع��نْ��َت ال��طُّ��َغ��اة َرَدْع��َت ال��ُع��َص��اَة َه��َديْ��َت
َم��واه��ب وب��ح��ُر َم��ع��اٍل وب��دُر نَ��َواٍل وَغ��يْ��ُث ِص��يَ��اٍل َف��َل��يْ��ُث
ال��م��ص��اِع��ب رق��اب َل��َديْ��ِه تَ��ِذلُّ ال��ح��ادث��اِت َل��َدى رأٍي وص��اح��ُب
ال��م��َض��اِرب ح��دي��َد ال��ُح��س��اَم يَ��ُق��دُّ ال��ِخ��ص��ام يَ��ُف��ضُّ ال��ِوئ��اَم يَ��ُردُّ
ص��ائ��ب ��يْ��َت تَ��َل��قَّ ِب��س��ه��م إل��ي��ِه ال��رََّدى َم��دَّ ل��ل��م��ج��ِد َويْ��َح َف��يَ��ا
ال��تَّ��راِئ��ب وتُ��ذي��ُب ال��َح��َش��ا تُ��ص��ي��ُب ق��دي��ًم��ا ال��م��ن��اي��ا س��ه��اُم وك��ان��ت
ون��اِدْب ون��اٍع وب��اٍك َف��َش��اٍك ال��َوَرى ُك��لَّ ُم��ص��ابُ��ك َوَع��مَّ
واج��ب ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ال��َوج��ي��ُب وب��ات ف��رًض��ا ال��ع��ي��ِن ع��ل��ى ال��ن��ح��ي��ُب وأَْض��َح��ى
ال��نَّ��َواِئ��ب َدَه��تْ��نَ��ا ي��ق��وُل وذاَك ال��ُخ��ُط��وب َع��َل��تْ��نَ��ا ي��ق��ول وه��ذا
ال��ع��واق��ب ح��م��ي��ُد اْص��ِط��ب��اٍر ف��ُك��لُّ َف��ْق��ِدِه ع��ل��ى ص��ب��ًرا ِم��ص��ُر ف��ي��ا
ك��ات��ب خ��ي��َر وي��ا ُم��ْف��ٍت خ��ي��َر وي��ا ق��اٍض خ��ي��َر وي��ا ه��اٍد خ��ي��َر وي��ا
ش��اح��ب ال��م��ك��ارم وج��ُه وأص��ب��َح ��خ��اءِ ال��سَّ وج��ُه ب��ع��َدَك تَ��َغ��يَّ��َر
ج��ان��ب ُك��لِّ م��ن وانْ��َدكَّ وأن��ه��اَر ب��ع��دَك ال��ُم��روءِة ُرْك��ُن َوُزْع��ِزَع
ال��رَّغ��ائ��ب ُم��ن��ي��َل األَي��اَم��ى ُم��ِع��ي��َن ال��ي��ت��اَم��ى ك��ف��ي��ل ك��ن��ت ألَنَّ��َك
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توفيق ديوان

يُ��ج��اوب ��ري��ُر ال��ضَّ أه��اَب إْن وَم��ْن ِل��ل��ب��اِئ��س��ي��ن ي��وِم��َك ب��ع��َد َف��َم��ْن
راِك��ْب ِب��تَّ م��ا َس��يَ��رَك��ُب ف��ُك��لٌّ ءُ ال��رَِّض��ا ع��ل��ي��َك َح��م��ي��ًدا ��ْل تَ��َرحَّ
َغ��ائ��ْب ال��تُّ��رِب ف��ي ال��رُّوِح ج��وه��ُر ف��م��ا ال��دَِّف��ي��ن ج��س��م ال��تُّ��رُب َغ��يَّ��َب َل��ِئ��ْن
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أعينكم أغمضوا

ال��َوَط��ن��ا ل��ل��ح��ي��اِة أِع��ي��ُدوا أو ال��َك��َف��ن��ا وه��ات��وا نَ��ع��ش��ي َق��رِّبُ��وا
انْ��َدَف��ن��ا ب��م��ص��َر ال��ن��ي��ُل ه��و أْم ال��ث��رى ف��ي دَف��نْ��ت��م ق��د َم��ْن رج��ًال
َوَس��ن��ا ف��ي��ن��ا ك��ان أم ي��ْق��َظ��ًة م��ص��ط��َف��ى ف��ي��ن��ا ك��ان م��ص��ٍر أْه��َل
ال��زم��ن��ا أس��اءَ ف��ي��ن��ا َك��ْم ف��ه��َو س��اءن��ا ال��زم��اُن ف��ي��ه يَ��ُك��ْن إْن
َح��َزنَ��ا َع��نَّ��ا َج َف��رَّ َك��م ف��ه��َو َل��ُه ح��زنً��ا أًس��ى ذُبْ��ن��ا نَ��ُك��ْن أو
ال��َج��نَ��ى وق��ِت إل��ى يَ��ْح��َي ل��م ث��م م��ص��ط��ف��ى س��ع��يً��ا اآلم��اَل َغ��َرَس
ف��ان��َح��نَ��ى ُق��واه خ��ان��تْ��ه ثُ��مَّ ك��اِه��ِل��ه ع��ل��ى ال��ده��َر َح��َم��َل
َه��يِّ��نَ��ا س��ه��ًال ذل��ك زاِع��ًم��ا أَوج��اِع��َه��ا م��ن م��ص��َر ي��ش��ف��ي ج��اء
ال��َوَه��ن��ا يَ��ل��ق��ى ال��ع��اش��ُق وَك��ذَا وَض��ن��ى ُس��ْه��ًدا األع��واَم َف��َق��َض��ى
أن��ا ق��ال َع��ِش��ق��وا َم��ن ي��ا ِل��َي َم��ن األوط��اُن ق��ال��ت ��ا ل��مَّ ثُ��مَّ
َس��ن��ى ال��دن��ي��ا تَ��م��أل وح��ي��اٍة ن��اض��ٍر ِب��ش��ب��اٍب ف��ي��ه ج��اد
ُم��ْح��ِس��نَ��ا ِل��م��ص��ٍر ك��ان إنَّ��ُه ُخ��ْل��ِدِه ف��ي ل��ُه ال��ل��ه أَْح��َس��َن



عرس بعد مأتم

ب��األح��زاِن ال��س��روُر يُ��ش��اب أن ال��زم��ان ق��دي��م م��ن ال��ده��ِر ُس��نَّ��ُة
ال��ق��ران ذاك ب��ُح��س��ِن تُ��ْزَه��ى ال��ُع��ْرِس ِب ث��ي��ا ف��ي راف��ًال ب��األم��ِس ُك��ن��َت
ال��ح��ن��ان ال��ك��ث��ي��َر ال��وال��َد ذا َل��َك تَ��نْ��ع��ي ال��ي��وم ب��ال��ح��وادث ف��إذا
اإلن��س��ان ب��ن��ي واص��ب��روا م��ن��ك��ُم ال��م��نَ��اي��ا ت��روم ب��م��ا ت��ض��ي��ف��وا ال
األب��دان ع��ل��ى ح��زنُ��ك��م ب��دا إْن ال��م��ن��اي��ا ال��ن��ف��وَس ت��س��لُ��ُب ُربَّ��م��ا
ي��دان ال��ع��زاءِ إل��ى إال ل��ي��س َس��ْع��ٌي ��ل ال��تَّ��َح��مُّ إل��ى إالَّ ل��ي��س
��ل��وان ل��ل��سُّ ي��س��ت��ري��َح أن ـ��زوِن ِل��ْل��َم��ح��ـ ي��س��م��ُح ال��ُم��ص��اِب ِث��ْق��َل إنَّ
األْك��ف��ان ب��ه��ذِه تُ��َغ��رُّوا ال َم��يْ��تً��ا ال��َم��ك��ارِم ف��ي م��ات ال��ذي م��ا
ال��وج��دان م��ن أم��ث��اِل��ِه َف��ْق��ُد ع��ل��يٍّ ِم��ثْ��ُل بَ��ِن��ي��ِه م��ن وال��ذي
ال��ه��وان دار ِب��َغ��ْدِر أدري أن��ت ِب��ُرْزءٍ تُ��َع��زَّى ال أن��ت ص��اح��ب��ي
ِل��ل��ِغ��ْرب��ان ال��بُ��َزاِة ِب��ُق��ل��وب وتَ��ْرِم��ي ِل��ل��ذِّئَ��اب األُْس��َد تُ��ْط��ِع��ُم
وال��دِّي��دان ال��نِّ��م��اِل أََخ��سِّ َح أروا ت��ط��ل��ُب ال��ص��خ��وَر وت��ُش��قُّ
وف��اِن إال ال��وج��ود ف��ي ح��ادٍث ِم��ْن وم��ا َخ��ْط��ٌب ال��َف��نَ��اءِ ب��ع��د ل��ي��س



املكرمات رحيانة

م��أتَ��ُم األرض وف��ي ف��ي��ه��ا م��أت��ٌم َل��ُه ويُ��رَح��ُم ال��س��م��اء ف��ي يُ��ب��َك��ى ال��م��يْ��ُت َم��ن
م��ظ��ل��م ف��ه��و ض��وؤه ت��واَرى ـ��نَّ��ه��اِر ال��ـ ل��واِض��ِح ن��َع��ْوُه ��ا َل��مَّ ال��ذي ذا وم��ن
ويُ��َع��ظَّ��م؟ بَ��أُْس��ُه ويُ��ْخ��َش��ى نَ��داُه يُ��رتَ��َج��ى ك��ان م��ن إب��راه��ي��ُم أَذَل��ك��ْم
ي��بْ��س��م وه��و ن��اَره يُ��َق��اِس��ي ع��ل��ي��ه َل��ه��ي��بُ��ه يَ��ط��َغ��ى ال��خ��ط��ُب ��ا َل��مَّ ك��ان وَم��ن
تَ��َض��رَّم ن��اٌر وه��ي س��الًم��ا ـ��َج��ِح��ي��م ال��ـ ي��رى ق��ب��ِل��ِه م��ن إب��راه��اُم ك��ان ك��م��ا

∗∗∗
ُم��ْغ��َرم األَم��اج��ُد ي��ه��َوى ب��م��ا وق��ل��ٌب ُم��ع��ِرٌض وال��زوِر ال��ف��ح��ش��اء ع��ن ل��س��اٌن
أج��س��م ال��ح��ات��ِم��يِّ��ي��َن ُرزءَ ول��ك��نَّ ج��س��ي��م��ٌة ال��ك��راِم ف��ي ال��رزاي��ا وك��لُّ
يُ��ْح��ِج��م ال��نَّ��ْق��ِع ُدَج��ى ف��ي ع��ن��ه ك��ان وق��د ُم��ش��ِرٌق ��بْ��ُح وال��صُّ اِر ال��دَّ ف��ي ال��رََّدى َده��اُه
��م ُم��ذَمَّ وه��َو راح ال��م��ع��ال��ي ِري��اِض ِم��ن ال��َم��ْك��ُرم��اِت ري��ح��ان��َة ِج��نَ��ى ��ا ف��َل��مَّ
ن��نْ��َدم ال��َح��دِّ ِل��ذَا ُك��نَّ��ا م��ا ال��ب��ح��ر أو ُم��ص��ابُ��ه َح��لَّ ب��ال��بَ��رِّ أَنَّ��ُه ف��ل��ْو
ال��ت��ألُّ��م يُ��غ��ن��ي ك��ان ل��و أل��ًم��ا ووا ُه يَ��ُردُّ ُح��زنً��ا أن ل��و َح��َزنً��ا ف��وا

∗∗∗
وَض��يْ��َغ��ُم ِخ��َض��مٌّ ب��ح��ٌر َوأب��ن��اُؤُه ُه َج��دُّ وَزيْ��ت��وُن زي��د أب��و أب��وُه
يَ��ْع��ِص��م ال��نَّ��واِئ��ِب َش��رِّ م��ن ك��ان أَبً��ا أبَ��ْح��تُ��َم��ا ك��ي��ف إب��راه��ي��ُم ُس��َل��ي��م��اُن
تُ��َح��ْم��ِح��م ال��ص��اف��ن��اُت وت��ل��ك ل��َديْ��ك��ْم ُغ��م��وده��ا ف��ي ت��ش��ت��ك��ي ال��َم��واِض��ي وه��ذي
ت��تَ��َه��دَّم أْوَش��َك��ْت أراه��ا َف��ِإنِّ��ي وابْ��ِك��يَ��ا ِب��ال��م��دائ��ِن ُط��وَف��ا خ��ل��ي��َل��يَّ



توفيق ديوان

وتُ��َح��طَّ��م ال��رََّدى َك��فِّ ف��ي َس��تُ��نْ��َس��ُف ال��ثَّ��َرى ف��ي ال��ُم��ْس��تَ��ِق��رَّات ال��ج��ب��اُل وت��ل��َك
أَْع��َل��م ِم��ن��ُه ص��دِره ف��ي ب��م��ا ِل��س��ان��ي ف��ِإنَّ��م��ا زم��ان��ي ع��ن تَ��ْس��أَالن��ي وإْن
ويَ��ْه��َرم يَ��ش��ي��ُب ��ْن ِم��مَّ ِب��ِه ألَْدَرى ُص��روُف��ه تُ��ِش��بْ��ُه ل��م ورأس��ي وإنِّ��ي

∗∗∗
َف��يُ��ْظ��ِل��ُم ال��نَّ��ائ��ب��اِت خ��ي��ِل َس��ن��اِب��ُك تُ��ث��ي��ُرُه َع��ج��اٌج إالَّ ل��ي��لُ��ُه َف��م��ا
َدُم وأط��راُف��ه��ا إالَّ َغ��ُربَ��ْت ف��ه��ْل يَ��ُس��لُّ��َه��ا س��ي��وٌف إالَّ ش��م��ُس��ه وم��ا
يَ��ف��َه��م ال��ُم��ِح��بِّ��ي��ن ش��ك��وى وال ع��ل��ي��ِه َه��َم��ى إن ال��دَّْم��َع ي��رى ال َم��ْن ي��ا َق��بْ��ُر ف��ي��ا
ُم��ْف��َع��ُم ��ْوِب ال��صَّ دائ��ُب َغ��ي��ٌث َوَروَّاَك ال��ح��ي��ا ج��اَدك م��ن��زًال أَْع��ل��ى ِب��تَّ ل��ق��د
تَ��تَ��َص��رَّم وال تَ��ْف��نَ��ى ف��َال ُع��َالُه ال��ثَّ��َرى يَ��ْدِف��ِن ل��م ال��َم��دف��وُن أي��ه��ا وي��ا
��م تَ��َوهُّ ش��ق��ائ��ي ف��ي ب��ق��ائ��ي ف��ل��ي��َت َع��ل��َق��ٌم ب��ع��َدك ال��ع��ي��َش إن أََج��دَِّي
أَْع��َظ��ُم ال��ع��ي��ش م��ن خ��ط��ٌب ول��ك��نَّ��ُه َرِك��بْ��تُ��ُه يُ��نْ��ِج��ي ال��م��وت َم��تْ��َن أنَّ ف��ل��و
ُم��بْ��َه��ُم؟ وال��م��وُت ال��م��وُت يَ��ُس��رُّ ف��ك��ي��ف واِض��ٌح وال��ع��ي��ُش ال��ع��ي��ُش ه��ذا س��اءَ إذا

360



أمحد

ي��رِج��ُع وال س��اَر ذُو أح��م��ُد ح��ف��ِظ��ِه وف��ي ال��ل��ه ��ِة ِذمَّ ف��ي
نَ��ش��بَ��ع وال نَ��ْرَوى ال ِس��ن��ي��َن ِب��ِه ث��الثً��ا ال��ل��ه أْم��تَ��َع��ن��ا
ن��ج��َزع ف��ال ال��ل��ه ف��اْخ��تَ��اره ب��ِه أَْوَل��ى ال��ف��ردوَس رأى ث��مَّ
تُ��ْس��َم��ع َغ��نَّ��ٍة أو ثَ��غ��ِره ِم��ن تُ��ْج��تَ��َل��ى لُ��ْؤلُ��َؤٍة ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ُم��بْ��ِدع ال��زََّه��ُر ون��اِظ��َريَّ ال��ُح��َل��ى رن��ي��ُن أُذُنَ��يَّ ف��اَرَق
أْج��َم��ُع َل��ذٍَّة م��ن وأْق��َف��َرْت ل��ُه ح��واس��ي َخ��ْم��ُس تَ��َع��طَّ��َل��ْت



حذركم خذوا

ُص��ْف��ُر أَك��ب��اِدن��ا م��اءِ م��ن َم��خ��ال��بُ��ه ُم��خ��اِت��ٌل ذئ��ٌب ف��ال��م��وُت ِح��ذَْرك��م ُخ��ذُوا
ق��ب��ر ال��ث��رى ه��ذا ج��وِف ف��ي َل��ُه َف��ُك��لٌّ َج��ه��ال��ًة ال��ت��راِب ف��وق تَ��ْف��َخ��ُروا وال
ال��ُع��ْم��ر ل��ه ي��ق��ال ي��وٌم يُ��َح��طِّ��ُم��َه��ا (رْف��َع��ٍت) ع��ْزَم��َة أن ي��دري ك��ان ف��َم��ْن
ك��بْ��ر ب��ه أَْن وم��ا بُ��ْخ��ٌل ب��ه أَْن وَم��ا ع��زي��م��ًة ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��س��ي��ِف ك��ان أٌَخ
ُح��ْم��ر ال��َوَغ��ى ف��ي ال��رََّدى وأن��ي��اُب َج��ِل��ي��ٌد َح��َواِل��ك ال��م��ن��اي��ا وأل��واُن ب��ص��ي��ٌر
ال��ِب��ْش��ر أع��ط��اَف��ُه َه��زَّ إالَّ ال��دَّه��ِر م��ن ��ٍة ُم��ِل��مَّ ف��ي الَق��يْ��تُ��ه م��ا وتَ��ال��ل��ه
ال��ب��در بَ��ْع��دَك واخ��تَ��َف��ى ح��زنً��ا ِب��َع��يْ��نَ��يَّ أْظ��َل��َم��ْت ال��ش��م��ُس م��ا ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��ك
ال��ده��ُر ب��ن��ا واْس��تَ��َخ��فَّ ال��م��ن��اي��ا ع��ل��ي��ن��ا َط��َغ��ْت م��ا أح��م��ُد ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��ك



رب يا اقِض

م��ي��داِن ف��ي ِل��ل��م��وِت ن��ج��ري ن��ح��ُن ف��اِن��ي ش��يءٍ ك��لُّ ع��بَّ��اُس م��ات
ِل��ْل��ِج��نَ��اِن ال��ث��َرى م��ن َف��يَ��ْخ��ُط��و ـ��ُر ال��ع��م��ـ ِب��ِه ي��ض��ي��ق ال��ذي وال��ك��ري��م
واإلح��س��اِن ِب��ال��ع��دِل ي��ْق��ِض��ي ك��ان ق��اٍض ص��ح��ي��ف��ِة ف��ي ربِّ ي��ا ف��اْق��ِض



غابسمريه

س��م��ي��ُرْه غ��اب ال��وح��ي��ِد ح��زُن ك��ي��ُس َس��ْر ي��ا ف��راِق��َك ع��ل��ى ح��زن��ي إنَّ
َع��ب��ي��ُرْه ض��اَع ال��ح��دي��ِث ُس��الِف م��ن ِب��َط��ري��ٍف ت��زوُرن��ا ش��ه��ٍر ُك��لَّ
ُم��دي��ُره ال��ن��ف��وِس ع��ن يُ��َس��رِّي ـ��ُم ال��ُح��ْك��ـ وم��اَزَج��ُه ال��نُّ��َه��ى َرق��َرَق��تْ��ُه
ك��س��ي��ُره ال��ج��ن��اِح َواِه��ي وض��ع��ي��ٌف ص��غ��ي��ٌر بَ��نُ��وك إذْ ال��م��وُت غ��اَل��َك
ت��دب��ي��ره ُس��ب��ح��انَ��ُه ع��ل��ي��ه ِل��ل��ِه ف��ال��ُم��ْل��ُك ال��ق��ض��اءَ أَلُ��وُم ال
ظ��ه��وُره أََق��لَّ��ْت ال��ت��ي ال��ذََّراِري ِف أض��ع��ا آالُف ال��ت��راِب بُ��ط��وِن ف��ي



باخرة غرق أو تيتانيك

وتَ��واَرى َج��م��الُ��ه��ا ��ى وتَ��َق��ضَّ ف��ان��ه��ارا ُرْك��نَ��ه��ا ال��م��وت ��َع َدفَّ
ف��س��ارا ال��ُم��ح��ي��ِط ع��ل��ى َس��يَّ��ُروُه َط��ْوٍد أَع��ظ��ُم وأن��ت ِت��يَ��ت��ِن��ي��ٌك
ال��َع��ذَاَرى ك��ي��َف ال��ح��س��اُن ب��ات ك��ي��ف وُم��ْرًدا ِش��ي��بً��ا ال��رج��اُل أَْم��س��ى ك��ي��ف
ن��ارا ال��ث��ل��ج م��ن ج��وُف��ه��ا ف��اْص��َط��َل��ى َف��بَ��َراه��ا َح��دَّه��ا ال��ث��ل��ُج ص��اَدَم
ُم��ْس��تَ��ط��ارا وال��ًه��ا ال��ق��ل��َب غ��ادَر أَن��ي��ن��ا س��م��ع��ُت أن��ي س��م��ع��تُ��م ه��ل
اس��تَ��ج��ارا ت��راُه ِب��َم��ْن ُم��ْس��ت��ج��ي��ًرا ض��ع��ي��ًف��ا وآنً��ا َف��يْ��نَ��ًة ع��ال��يً��ا
َف��ثَ��ارا ال��ق��ض��اءُ ه��اَج��ُه ث��ائ��ٍر وَم��ْوٍج ال��ب��ح��اَر َك��َس��ا ِب��ظ��الٍم
بُ��خ��اَرا ف��ط��ارْت َق��ْط��ُف��ه��ا َدنَ��ا ًال آج��ا ص��اَدَم أص��مَّ وَج��ِل��ي��ٍد



ظبية رثاء يف

وس��ن��اِن س��اح��ر ط��رف ولِ��ك��لِّ وال��غ��زالن ِل��آلراِم ال��ل��ه
ِب��ِس��ن��ان ال��رَّدى َط��ْرُف نَ��ح��ِرَه��ا ف��ي َرَم��ى ف��ل��ق��د ص��اح��ب��ي ظ��ب��ي��ة ب��ع��د م��ن
األك��َف��ان َل��يِّ��ِن ف��ي تَ��ْدُرج��وا ال إِه��اِب��َه��ا َرْخ��َص ب��ال��م��اءِ ت��غ��س��ل��وا ال
ال��رَّيْ��ح��ان م��ن ك��َف��نً��ا ل��ه��ا ��وا ُش��قُّ ع��اِط��ٍر ورٍد م��اءَ ع��ل��ي��ه��ا ُص��بُّ��وا
ال��ح��ي��وان زي��ن��َة ي��ا ب��ل ـ��َج��نَّ��اِت ال��ـ ب��ه��ج��َة ي��ا ب��ل ال��ظَّ��بْ��ي��اِت َظ��ب��ي��ة ي��ا
راِن ط��ْرِف��ِك ب��ع��د َدالٍّ ط��رَف ال م��اِئ��ٌل ج��ي��ِدِك ب��ع��د ِت��ي��ًه��ا ج��ي��َد ال
ال��َح��َدثَ��ان م��س��رِح ف��ي ِب��َج��م��اِل��َه��ا ال��رََّدى َس��َرَح َظ��بْ��يَ��ٍة أَيَّ��ُة ِل��ل��ِه
ال��ف��ي��ن��ان ش��ب��اِب��َه��ا ع��وَد واْج��تَ��ثَّ ��ُه َك��فَّ ِب��ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ه��ا ال��زم��اُن َص��بَ��َغ
وال��نَّ��َزَوان وال��َوثَ��بَ��اِت ـ��ل��ف��ت��اِت ال��ـ ِب��رق��ي��ق��ِة رزي��ئ��ٌة ال��ق��ل��وَب َوَرت
ب��ال��ِع��ْق��ي��ان ال��ع��ي��ِن دم��وُع َف��َج��َرْت ��ب��ا وال��صِّ ��ب��ي��ب��ِة ال��شَّ أََس��ى ع��َل��يَّ َردَّْت
ِب��ل��س��ان��ي ُع��ق��دًة وُح��لُّ��وا ف��ي��ه��ا ب��الغ��ت��ي ف��ض��َل ال��ي��وَم ع��َل��يَّ ُردُّوا
األج��ف��ان ن��اع��ُس أو ب��ع��ده��ا م��ن م��ِل��ي��ح��ٍة ُك��لِّ ع��ي��وِن ان��ت��س��اُب َف��ِل��َم
ان��ي وال��دَّ األس��ى م��ن ال��َق��ِص��يِّ َرْه��ُن وُم��ه��ج��ت��ي ال��ع��زاءُ أو ��لُ��وُّ ال��سُّ َوِب��َم
ال��َف��تَّ��ان ج��ي��ِده��ا أَْم وب��َل��ْح��ِظ��ه��ا ِب��َدالِل��ه��ا أم ِب ال��َغ��الَّ أِب��ُح��س��ِن��ه��ا
ن ال��ِخ��الَّ أك��رَم ي��ا ب��ل ـ��ُح��َك��َم��اءِ ال��ـ أح��َك��م ي��ا ب��ل ��اداِت ال��سَّ َس��يِّ��َد ي��ا
ي��دان ال��زم��اِن م��ن إل��ي��ك ْت ُم��دَّ وال أب��ًدا ب��ع��ده ثُ��ْك��ًال ذُْق��َت ال
أَخ��َواِن ف��أن��ت��م��ا ع��ل��ي��َك ي��س��ط��و يَ��ُع��ْد ف��ل��م ال��زم��اَن ش��ف��ا ال��ُم��ص��اُب ه��ذا



كروانة رثاء يف

األَل��ِم ع��ازَب وأََراح��ْت ثَ��َوْت ��ا َل��مَّ ال��نَّ��َغ��ِم ِس��ْح��ِريَّ��ُة األس��ى ِل��ق��ل��ب��ي أْه��َدْت
��َق��ِم ال��سَّ م��ن ويَ��ش��ِف��ي��ك��ْم ال��ع��زاءَ ف��ي��ه��ا ي��ْل��ِه��ُم��ُك��م ال��ل��ه ال��ك��ْرواِن م��ع��ش��َر ي��ا
َك��ل��ِم��ي ِم��ثْ��ِل��ه��ا ف��ي األََس��ى ح��ق��وَق ي��ق��ض��ي وم��ت��ى ُرْزئِ��ك��ْم ف��ي أش��ارُك��ُك��ْم إنِّ��ي
ق��ل��م��ي ق��رط��اِس��ِه ع��ل��ى ال��ن��ج��ي��َع َم��جَّ ق��ل��ٌم َق��ْدَره ف��ي��ه��ا ال��َخ��ط��َب ي��ْق��ِدُر ل��و
ال��دِّيَ��م م��ن ب��أج��ف��اٍن ع��ل��ي��ه��ا ب��ك��ي خ��س��ارت��ه م��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ون ي��ع��رف أو
ال��َع��َدِم إل��ى وُم��ْزِج��ي��ه��ا ال��وف��اة َل��َدى ح��اض��رَه��ا ك��ن��ُت أَنِّ��ي ال��ح��زَن وض��اَع��َف
ال��َع��َم��م ال��ح��ادث ف��ي تُ��ْش��ِرُك��ه ال��نَّ��ْزِع ف��ي ِل��واِل��ِده��ا ت��س��َع��ى ط��ف��ل��ت��ي ب��ه��ا ج��اءت
نَ��ِدم وف��ي ِرف��ٍق ف��ي األزاِه��ِر م��ن ُم��َع��طَّ��رٍة ط��اق��ات ف��وق وَض��ْع��تُ��ه��ا
ال��نَّ��َس��م ب��ارئَ ل��ت��ْل��َق��ى ��ق��اِم ال��سَّ ِم��ْلءَ خ��اف��ق��ًة ال��رُّوَح ف��ي��ه��ا أْرُق��ُب وَظ��ْل��ُت
��َم��م ف��ل��ل��صَّ ي��ْس��ُك��ْن وإْن ��م��اِع ال��سَّ إل��ى َح��رََّك��ن��ي ال��ع��ض��ُو م��ن��ه��ا تَ��َح��رََّك إذا
ال��نَّ��َغ��م ُع��َرى وانْ��َح��لَّ��ْت ��ْدُو ال��شَّ َق تَ��م��زَّ ُم��َودَِّع��ًة ف��اه��ا َف��تَ��َح��ْت إذا ح��ت��ى
وال��ه��رِم ال��ن��ي��ِل س��م��اءِ ف��ي ِغ��رِّي��دًة ط��ائ��رًة ال��َج��وِّ ف��ي أل��ح��اِن��ه��ا َش��ْج��َو ي��ا
ال��نَّ��َع��م وارِف ُم��ْض��ِف��ي ال��ل��َه تُ��َس��بِّ��ُح ��ِت��ِه أِش��عَّ م��ن أض��ف��ى ال��ب��دُر إذا ك��ان��ت
��أَِم وال��سَّ ال��َه��مِّ ع��ن��اءِ ال��ق��ل��وِب ع��ن ُم��َروَِّح��ًة أن��غ��اًم��ا ال��َج��وَّ وتَ��َم��ألُ
َك��َرِم وال ف��ض��ٍل ف��ي ل��ل��ه ش��ري��َك َوَال ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ُم��ل��ُك ل��َك َربِّ ت��ق��ول
ال��ظُّ��َل��ِم م��ن داٍج ف��ي ال��ب��دُر يُ��ْش��ِرِق ل��م ِم��ْح��نَ��ِت��ِه ق��دَر ف��ي��ه��ا ال��ب��دُر ي��ع��رُف ل��و
وُم��نْ��تَ��ظ��ِم م��ن��ُه ُم��نْ��تَ��ِث��ٍر ب��ي��ن م��ا أُْك��ِرُم��ه��ا ال��َوْرِد ِظ��الِل ف��ي َدَف��نْ��تُ��ه��ا
م��رتَ��ِس��ِم ال��ق��ل��ِب ف��ي َل��َه��ا خ��ي��اٍل ع��ل��ى تَ��ذَكُّ��ِره��ا م��ن ُض��ل��وع��ي ت��ح��ن��و ِع��ْش��ُت م��ا



الثاني الباب

الوصف يف



السيامتوجراف يف

َخ��بَ��َرا ال��ق��واف��ي ف��ي َع��نْ��ه��ا واْرِو ��َج��َرا ال��ضَّ نُ��داِج ال��س��ي��م��ا ع��ل��ى ُع��ْج
َرا ُق��دِّ اج��ت��م��اٌع َف��يُ��َوات��ي��َك زاره��ا ي��وًم��ا تَ��ْه��َواه َم��ن َع��لَّ
أَْظ��َه��َرا ف��ك��ان��ت ع��ن��ه��ا َخ��ِف��يَ��ْت م��س��تُ��ورٍة َزْورٍة م��ن َل��ن��ا ك��م
َس��َم��را ُح��َاله��ا ال��ل��ي��ُل ووََع��ى أََدبً��ا ج��ن��اه��ا ال��ف��ج��ُر ق��ط��َف
يَ��ذُْك��َرا أن ق��ْدُرك��م ِك��بْ��ًرا َج��لَّ تَ��ذُْك��ري ل��ن َربْ��َع��ك��م أََط��ْف��ن��ا ك��م
ج��َرى ال��دم��ع م��ع وال��روُح ذُبْ��ُت وال َع��تْ��ٌب وال ش��ك��وى ال أن��ا
واش��ت��رى ف��ي��ه��ا ب��اع ن��ْف��ٍس ذُلَّ ِس��رِِّه ف��ي ذاك��ٍر ن��اٍس ُربَّ
اف��تَ��َرى أح��ك��ي��ِه ق��ال أخ��وه ل��و ال��ذي ال��ب��دِر أخ��ا ال��ل��ه س��اَم��َح
ُم��ْس��ِك��را واح��تَ��َس��يْ��ن��ا ف��اْه��تَ��َديْ��ن��ا ثَ��ْغ��َرُه ظ��الٍم ف��ي ذَك��رن��ا ك��م

∗∗∗
يَ��ْس��َه��را أن َح��يِّ��ِك��ْم ف��ي َح��ظُّ��ُه ِل��َم��ْن َل��تَ��ْع��ِل��ي��ٌل ��ي��م��ا ال��سِّ ف��ي إنَّ
أَْزَه��َرا ل��م��ا ال��ت��ص��وي��ِر آي��ُة نُ��وِرِه وَم��ْج��َل��ى ال��ع��ص��ِر ِب��ْدَع��ُة
ال��ثَّ��َرى أق��م��ار ال��ِغ��ْزالن َم��رتَ��ُع ال��َه��َوى ِب ُط��الَّ ال��ف��ت��ي��اِن َم��ْج��َم��ُع
لُ��نْ��ُدَرا تَ��َج��لَّ��ْت إذْ ت��راءَْت ق��د ل��ن��ا م��ص��َر ف��ي ب��اري��ُس ب��ي��ن��م��ا
ُق��َرى أو ري��اٍض أو ُق��ص��ور م��ن ش��اِئ��ٍق ب��ع��ي��ٍد ك��لُّ ودن��ا
َق��َرا َم��ن يُ��ن��اغ��ي َخ��طٌّ ل��ف��ُظ��ه��ا نَ��َط��َق��ْت ف��ي��ه��ا األش��ب��اَح وتَ��رى
أبْ��َح��َرا َس��ف��ي��ٍن ف��ي َم��ْن الِح��ًق��ا َط��يَّ��ارٍة ف��ي ال��راك��َب وت��رى
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ال��َك��َرى أح��الِم أط��واَق أَْع��َج��َزْت ي��ْق��ظ��ًة ن��راه��ا أح��الٌم ف��ه��ي
أْك��بَ��َرا م��ا ال��ع��ص��ا أم��َر ُم��ْك��ِب��ٌر س��اح��ٌر م��وس��ى َع��ْه��َد رآه��ا ل��و
ك��اف��َرا يَ��تَ��َولَّ��ى أن الْس��تَ��َح��ى ب��ه��ا ِل��ِف��ْرَع��وَن م��وس��ى أت��ى أو
��َرى ال��سُّ ط��اَل وإْن يَ��َم��لُّ��ون ال وَس��َرْوا ص��ف��وًف��ا ال��ن��اُس َج��َل��َس
بَ��َه��َرا أن��ي��ٍق َم��رأًى ع��ن غ��اَب م��ا ك��لِّ ع��ن ل��ه��م األرُض تَ��نْ��َط��وي
َح��َض��َرا م��ن َل��ن��ا تَ��ْج��لُ��و ُش��ُه��ٌب َس��َط��َع��ْت ف��ص��ٌل تَ��مَّ م��ا وإذا
َق��َم��َرا ل��وِج ك��لِّ ف��ي راص��ٌد ٌ َرَش��أ َص��فٍّ ك��لِّ ف��ي ف��إذا
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ح��اس��ُد ِل��ل��م��رءِ ل��ي��س ح��ت��ى ال��ُج��وُد ه��و
وح��ام��ُد راٍج ال��ن��اس ج��م��ي��ُع وح��ت��ى

ص��اِرٍم غ��ي��ِر ع��ل��ى ن��ق��ب��ْض ف��ل��م بَ��َس��ْط��نَ��ا
ق��ائ��د ال��ج��وِد إل��ى م��ن��ه��ا َل��ه��ا ��ا أَُك��فٍّ

ه��اِل��ٌك وه��و م��الُ��ه يَ��بْ��َق��ى ال��ِح��ْرِص َف��ذُو
خ��ال��د وه��و م��الُ��ه ي��ْف��نَ��ى ال��ج��وِد وذو

أَرُض��ُه ��ي��ِه يُ��َرجِّ م��ا تُ��ِن��ْل��ُه َل��م وَم��ن
وال��ف��داِف��د ِب��ه أَْوَل��ى ال��َف��َال َف��َرْح��ُب

ل��َم��ْق��ِص��ٍد نَ��ْرم��ي ال��ل��ي��ِل ُع��ب��اَب َش��َق��ْق��ن��ا
ال��َم��َق��اص��د ع��ل��ي��ن��ا ت��س��م��و وم��ا خ��ط��ي��ٍر

َف��ذَا ال��ُع��ال رق��اُب َم��ْرم��اُه ُدوَن وَم��ن
ال��ش��وارد ال��ن��ج��وُم ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ه ق��ري��ٌب

تَ��تَ��ابَ��َع��ْت ق��ص��وٍر م��ن ط��ائ��راٍت ع��ل��ى
م��ارد ال��بَ��س��ي��ط��ِة ح��وَل ب��ه��ا ي��ط��وف

ُدلُ��وُق��ه ال��ح��دي��ِد ُق��ض��ب��اَن ُق يُ��َم��زِّ
ال��م��ك��اي��د ال��ُك��م��اِة ِب��أَس َم��زََّق��ْت ك��َم��ا

ت��ح��تَ��ُه األراِض��يُّ َف��تَ��ْرتَ��جُّ ويَ��ْس��ري
ال��َج��الم��د ال��ج��ب��اِل ُش��مِّ م��ن َف��تَ��نْ��َق��دُّ



توفيق ديوان

��َوى ال��شُّ َح��ال��ُك ��َوى ال��صُّ س��ام��ي ال��َج��َوى ع��ظ��ي��ُم
راص��د ي��ق��ظ��اُن ك��ال��م��وِت ال��ُق��َوى ش��دي��ُد

َم��ْوِرًدا ي��ط��ل��ُب ال��غ��ب��راءِ ع��ل��ى َك��بَ��اٍز
ال��م��وارد ال��ن��ج��وم ف��وق أص��ب��ح��ْت وق��د

وإْل��ُف��ُه ِع��ط��اًش��ا خ��م��ٌس ألَف��راِخ��ه
ص��ائ��د ِب��َس��ْه��َم��يْ��ه ج��ن��اح��ي��ه��ا أص��اب

ال��َونَ��ى ُص��ورِة ف��ي ال��م��وَت أَنَّ ��َن تَ��يَ��قَّ
ع��ائ��د ه��و وال ُم��ْس��تَ��أٍْن ه��و ف��ال

وُك��لُّ��نَ��ا ي��ع��ي��َش أن ي��رج��و األرَض َط��َوى
ن��ك��اب��د م��ا ال��رََّدى خ��وِف ِم��ن نُ��َك��اِب��ُد

ِب��ِه ُم��ْغ��َرٌق ال��َوَرى ك��لُّ ال��رََّدى وب��ح��ُر
وج��اَه��ُدوا ط��وي��ًال ف��ي��ه َس��بَ��ُح��وا وإْن

ال��رََّدى م��ن خ��وٌف ال��َم��ْرءَ يَ��ُردُّ ول��ي��س
ال��م��راِق��ُد ُظ��بَ��اه��ا ف��ي��ِه أَنْ��َش��بَ��ْت إذا

ُه��ُج��وَع��ن��ا أَط��اَر َه��زٍّ ِب��ال ه��دان��ا
ال��س��واع��د م��ن��ه األف��الَك َه��زَِّت وإْن

ال��َح��يَ��ا ب��اَك��َره��ا ك��ال��رَّْوِض ُغ��َرًف��ا َه��َدى
ب��اِرد ال��رِّي��ِح م��ن أَنْ��ٌف وَع��طَّ��َره��ا

أَنَ��اق��ًة ال��َم��راي��ا م��ب��ان��ي��ه��ا ك��أنَّ
يُ��َش��اَه��د وج��ٍه ُك��لُّ ف��ي��ه��ا ��ْق��ِل َف��ِل��ل��صَّ

دن��ا إذا ف��ي��ه��ا اإلن��س��اُن ش��خ��َص��ُه ي��رى
يَ��تَ��بَ��اَع��د نَ��أَى أو إل��ي��ه تَ��ِج��يءُ

َح��ْش��ُوه��ا ِح��ي��َك م��رف��وع��ٌة ُس��ُرٌر ب��ه��ا
ال��خ��راِئ��ُد ت��ش��اءُ ��ا م��مَّ أو ال��ل��ي��ن م��ن

تَ��خ��الُ��ه��ا زج��اٍج م��ن ن��اف��ذاٌت ل��ه��ا
ج��ام��ُد ال��وه��ُم ه��َي أو ْت ُق��دَّ ال��رِّي��ِح م��ن

∗∗∗
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َس��َرْت ك��لَّ��م��ا ال��ثَّ��َرى ف��ي ِص��دٍق َرك��ائ��ُب
ال��َف��َراِق��ُد ِل��ل��رَّغ��اِم َح��نَّ��ْت األرِض ع��ل��ى

ف��س��اه��ٌر ف��ي��ه��ا األْض��َداُد ��َع��ِت تَ��َج��مَّ
ه��اِج��د ال��َه��مِّ م��ن وم��ص��روٌع َخ��ِل��يٌّ

ع��اب��ٌس وأس��م��ُر ج��ذالٌن وأب��ي��ُض
س��ائ��ُد وأَح��م��ُر ك��س��الٌن وأَس��وُد

ِب��َه��ا َل��نَ��ا يُ��ِض��يءُ يَ��ْغ��ش��ان��ا ال��ل��ي��ُل إذا
تَ��َق��اَع��د ال��ب��دوُر ع��ن��ه م��ا ال��نُّ��وِر م��ن

َس��اِط��ًع��ا أب��ي��َض األس��الُك تُ��َولِّ��ُده
َح��َدائ��ُد س��وٌد وه��ي ال��ن��ه��ار َك��ض��وءِ

خ��رائ��ٌد ِزنْ��ٌج رِّ ال��دُّ ل��وَن َض��رَّ وم��ا
ق��الِئ��د َل��بَّ��اِت��ِه��نَّ ف��ي رِّ ال��دُّ ِم��ن

ِم��ث��لُ��ه��ا ��ْه��ُب ال��شُّ ل��و تُ��ع��َرْف ل��م م��ص��اب��ي��ُح
راِك��د ال��ل��ي��ُل ِب��ِه َج��وٍّ ف��ي يُ��ْس��َر ول��م

س��اط��ع األُْف��ِق ف��ي ف��ال��ن��ج��ُم َك��َس��َدْت إذا
ك��اس��د األُْف��ِق ف��ي ف��ال��ب��دُر َس��َط��َع��ْت وإن

وُخ��ُظ��وُظ��ن��ا ال��ُم��نَ��ى ِن��ْل��نَ��ا أَْن َغ��ْرَو ف��ال
واف��د ال��خ��ي��ُر ب��ه ع��ص��ٍر ف��ي ال��َخ��ْف��ِض ِم��ن

ِب��ِه ف��ك��ْم خ��ي��ًرا ال��ع��ل��ِم ن��وَر ال��ل��ه ج��زى
ب��ائ��د ال��ج��ه��ُل َج��رَُّه ض��الٍل ظ��الُم

اإلض��ـ وَزْع��َم��ن��ا ال��زُّب��اِل أي��اَم وأبْ��َع��َد
خ��اِم��د وال��زَّنْ��ُد ال��زَّنْ��ِد ع��ن��د ـ��اءَة

َم��ِط��يَّ��ًة أَْم��َض��ى ال��رَّح��ُل ك��ان َل��ي��ال��َي
ال��تَّ��ب��اع��د ال��راح��ل��ي��ن َه��مَّ ب��ات إذا

ِرك��ابُ��ن��ا دي��اًرا آَض��ْت وق��د ��ا َف��أَمَّ
ووس��ائ��د م��رف��وع��ٌة ُف��ُرٌش ب��ه��ا
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ن��ازٍح ك��لِّ ف��ي ال��ش��م��س َم��ِس��ي��َر ت��س��ي��ُر
األواب��د ج��ان��بَ��يْ��ِه ت��خ��َش��ى األرِض ِم��ن

بَ��َدا وإْن نُ��ق��ي��ُم ذُلٍّ ع��ل��ى َف��َل��ْس��ن��ا
وَرَواِع��د ب��ارٌق ال��تَّ��نَ��ائ��ي ف��ي َل��ن��ا

َم��ْوِط��ِن أيِّ ع��ل��ى نَ��ْل��وي وال ن��س��ي��ُر
ال��م��ح��اِم��د ثَ��ران��ا ف��ي تُ��َخ��يِّ��ْم ل��م إذا

َف��نَ��ُح��لُّ��ُه ال��ِح��َم��ى أم��ان��ي��ن��ا تَ��ُروُد
ال��م��ق��اع��ُد ف��وَق��ُه��نَّ األم��اِن��ي ك��أنَّ
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ال��َق��ش��ي��ِب ��ِب��ِك ُم��ذهَّ م��ن م��آزَر ال��َم��غ��ي��ِب ش��م��َس ي��ا ��ع��ِر ل��ل��شِّ َه��ب��ي
ال��ق��ل��وب إل��ى تَ��ط��ي��َر ك��ي ج��ن��اًح��ا ِل��ْل��م��ع��ان��ي ذُيُ��ولِ��ِك م��ن وُق��دِّي
ح��ب��ي��ب��ي َخ��دَّْي م��ن ال��ورَد َق��َط��ْف��َت ح��ت��ى ال��ُح��ْس��َن اْس��تَ��بَ��ْح��َت َش��َف��ُق وي��ا
َك��ِث��ي��ب وم��ن يُ��ِض��يءُ س��ه��ٍل َف��ِم��ْن أََط��لَّ��ْت ي��اق��وٍت ب��الَد َك��أَنَّ
َل��ِه��ي��ب ع��ل��ى ع��اك��ف��وَن ه��ن��وٌد ُح��ْم��ٍر ح��وَل ُس��ْم��ًرا ��ْح��َب ال��سُّ ك��أن
دُروب ف��ي تُ��ْرِق��ُل ال��ُع��رِب ب��ن��اُت ع��ل��ي��ه��ا ُح��ْم��ًرا َه��واِدًج��ا ك��أنَّ
رح��ي��ب ِب��َم��ي��داٍن اْج��تَ��م��ع��ْت ق��د وُش��ْق��ٍر ُح��ْم��ٍر م��ن ال��َخ��ي��َل ك��أن
ِل��ل��م��ِغ��ي��ب وس��ارْت ع��ن��ُه نَ��أَْت ل��ك��ْن ال��ش��م��س يَ��ْه��َوى ال��َج��وَّ ك��أن
ال��ك��ئ��ي��ب ال��ب��اك��ي ع��ل��ى َل��َه��ًف��ا دًم��ا ع��َل��يْ��ه��ا ي��ب��ك��ي ُط��ل��وَل��ه��ا ف��ج��اءَ
ال��خ��ض��ي��ب ال��ك��فِّ إش��ارَة أََرتْ��ُه ول��ك��ْن ت��رج��ْع ف��ل��م ون��اداه��ا
ك��ال��ط��ب��ي��ب أق��ب��َل ال��ب��دُر وه��اَك ج��ري��ٌح ش��ف��ٍق م��ن ال��غ��رَب َك��أنَّ
ال��ن��ج��ي��ب ال��ب��دِر ك��ت��ائ��ب أم��اَم ت��الَش��ى ق��د ج��ي��ُش��ِك ِل��ل��ش��م��ِس َف��ُق��ْل
ِل��ْل��ُغ��روب م��ال��ْت ح��ي��َن تَ��أَلَّ��َق نَ��ْج��ٌم ال��ت��س��ل��ي��ِم راي��ُة وه��ذى
ال��ع��ج��ي��ب ال��ح��س��ِن ذو ال��ب��دُر تَ��بَ��دَّى ��ا َل��مَّ ت��ل��وُح ال��ن��ج��وُم ��َف��ِق ال��شَّ ع��ل��ى
ُك��ُروِب م��ن األنَ��اِم��َل َف��َق��طَّ��ْع��َن تَ��ج��لَّ��ى ل��م��ا ي��وُس��ٍف ك��ِن��ْس��َوِة
ال��ُغ��ي��وب ُش��َرِف م��ن ال��ُخ��ْل��ِد ك��ُح��وِر ُم��ْش��رق��اٍت ال��ك��واك��ُب بَ��َدِت وق��د
ال��ط��روِب ال��ش��ادي (س��َالم��َة) َح��ن��ي��َن تَ��ْح��ك��ي ال��ط��ي��ُر ال��غ��ص��وِن ف��ي وب��اتَ��ْت
ال��رَِّه��ي��ب ال��ِع��ْش��ِق ِرواي��ة تُ��ِج��ي��ُد داًرا ِل��ل��ت��م��ث��ي��ل ال��لَّ��يْ��َل َف��خ��ْل��ُت
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ب��ال��ق��ل��وب ت��ع��ب��ُث (األل��واچ) ع��ل��ى زائ��َراٍت ال��ك��واك��ُب َوُخ��يِّ��َل��ِت
وال��رق��ي��ب ال��َع��واِذِل رغ��ِم ع��ل��ى ال��تَّ��َالِق��ي ف��ص��َل َم��ثَّ��لُ��وا ��ا َف��َل��مَّ
ال��ُم��ذي��ِب ال��ح��بِّ َج��وى م��ن ـ��َك��َواِك��ب ال��ـ ُع��ي��وِن م��ن ال��َم��َج��رَِّة ن��ه��ُر َج��َرى

∗∗∗
ال��َج��ِدي��ِب ��ْه��ِد ال��سُّ ِب��َم��ْه��َم��ِه وه��اَم َج��ْف��ن��ي ال��ن��وم ري��اِض ع��ن تَ��بَ��اَع��َد
أُوِب��ي ِل��ْألْض��الِع َزَف��َراُت ف��ي��ا َروََّع��تْ��ن��ي ��ْن ِم��مَّ ال��َه��ْج��ُر وآَب
أَدي��ب َم��ن أَْوَل��ى ب��ال��ح��س��ِن وَم��ْن ع��ل��ي��ن��ا يُ��ْج��َل��ى أْن ال��ح��س��َن تَ��ُص��وُن
وِط��ي��ب ِدي��ب��اٍج لُ��جِّ ف��ي أَُع��ْم َف��ع��اِن��ق��ي��ن��ي ال��دالُل ط��ال َل��ق��د

∗∗∗
لُ��غ��وب م��ن تَ��ْل��َه��ُث ��ْه��َب ال��شُّ َظ��نَ��نْ��ُت أَنِّ��ي ��بْ��ِح ِل��ل��صُّ ��ف��ي تَ��ل��هُّ وَزاَد
ال��َم��ش��ي��ِب ع��ل��ى ال��ِخ��ض��اُب ب��ه يَ��لُ��وُح ُم��ِن��ي��ٌر ف��ج��ٌر ال��دَُّج��ى َف��ْوَد َرَم��ى

رؤساء من الشاعر الضابط فاضل باشا محمد اللواء السعادة صاحب وكان
له فكتب األدبية، املجالت بإحدى منشورة القصيدة ورأى بالسودان، الديوان صاحب
وجاء أدبية، ومساجالت صداقة بينهما وكان للقمر، وصًفا ويستزيده يشجعه رسالة

رسالته: يف

اْع��تَ��َم��ْر ث��مَّ ل��ل��ب��ي��ِت َح��جَّ وَم��ن وال��م��ص��َط��َف��ى ب��ال��ل��ه س��أَل��تُ��َك
ال��ق��م��ْر ب��وص��ِف َع��ل��يْ��ن��ا تَ��ِض��نَّ وال َع��ْش��ًرا ف��اَك ل��ي تُ��َق��بِّ��ُل
َرْر ال��دُّ أه��دى ق��ال إذا ُم��ِج��ي��ٍد ُم��بْ��دٍع ش��اع��ٍر م��ن َف��َديْ��نَ��اَك

القمر: بوصف واعًدا الديوان صاحب فأَجابه

ال��ق��م��ْر وص��َف ُ س��أَبْ��َدأ وح��بٍّ��ا ـ��َك إل��ي��ـ وش��وٌق ع��ل��ي��َك س��الٌم
أَثَ��ْر ال��ق��واف��ي ف��ي ل��ه��ا ي��ك��وُن ل��ي��ل��ًة َم��ْط��َل��َع��ه وأْرُق��ُب
ال��َح��بَ��ْر ال��ح��س��اُن ع��ل��ي��ه��ا تَ��ُش��قُّ ـ��ِث ِل��ْل��ح��دي��ـ َخ��ْل��َوًة ِب��ِه وأخ��ل��و
َرْر ال��دُّ َل��َديْ��ه ش��يءٍ َف��أرَخ��ُص ل��ُه ب��ح��ًرا ال��َف��ْض��ِل ف��ي ك��ن��َت وم��ن
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وصفالقمر

ال��ُوج��وِد َص��دِر ف��ي ال��ب��دِر وس��اُم ال��َع��ِب��ي��ِد ع��ل��ى اإلَل��ِه رض��ا َدِل��ي��ُل
وُج��ودي َج��ذًَال وابْ��ِس��ِم��ي ِرض��ابَ��ِك وه��ات��ي بُ��خ��ًال تَ��تَ��َح��نَّ��ِث��ي ف��ال
��ُدود ال��صُّ ت��ب��اري��َح ِل��َف��ٍم َف��ًم��ا نَ��ْش��ُك��و ال��ب��دِر ض��ي��اءِ ف��ي تَ��َع��اَل��ْي
ال��ُع��ه��ود ت��ج��دي��ُد ال��َع��تْ��ِب َف��بَ��ع��َد َع��ْه��ًدا ونُ��ِج��دُّ َع��تْ��بَ��ن��ا نُ��ع��اِق��ُر
��ه��ود ال��شُّ خ��ي��ِر م��ن ال��ب��دُر وه��اِك ُروح��ي أف��دي��ِك ال��رِّض��ا ث��م��َن ُخ��ِذي
ال��ن��ق��ود ِب��َدَر ل��ه��ا نَ��ثَ��ُروا وق��د َع��ُروًس��ا ك��واك��ب��ه ف��ي يُ��ح��اك��ي
ال��خ��ل��ود َج��نَّ��اِت ح��وَر يُ��غ��اِزُل ك��ري��ًم��ا َم��َل��ًك��ا ب��ي��ن��ه��ا ويُ��ْش��ِب��ُه
ُع��ق��ود م��ن (ال��دَّراري) َف��بَ��ْع��ثَ��ْرِت َدالٍّ أردِت أن��ِت ال��ب��دَر َك��أنَّ
ِل��ل��ن��ه��ود ِظ��لٌّ ال��َم��ْح��ُو وف��ي��ِه ع��اٍر وه��َو ص��دُرِك ال��ب��دَر ك��أن

∗∗∗
ِج��ي��ِد ع��ن��د وج��ي��ًدا ص��دٍر إل��ى ص��دًرا ال��ب��دِر ض��ي��اءِ ف��ي َوِب��تْ��ن��ا
بَ��ُرود ثَ��ْغ��ٍر َل��َم��ى ��ُع��ُه تُ��َرضِّ ط��ف��ٍل أُمَّ ي��ح��س��ُد ال��ب��دُر وب��اَت
ال��ج��ن��ود ب��ي��ن م��ا ِس��ْرُت ك��أن��ي ال��دَّراري ب��ي��ن م��ا ال��ب��دُر وس��اَر
ن��ج��ود م��ن ِع��دان��ا ع��ل��ى َط��َل��ْع��َن ال��َم��ذَاك��ي ُغ��َرَر ن��ج��وَم��ه ت��خ��اُل
س��وِد األرج��اءِ م��ن ُح��َل��ٍل ع��ل��ى لُ��َج��يْ��ٍن م��ن َوْش��يً��ا ال��ب��دُر وح��اَك
س��ع��ي��ِد ح��ظٍّ ِل��ذي تَ��َق��اِدي��ٌر ف��ي��ِه ال��غ��ي��ِب ل��وُح ال��ب��دَر ك��أَنَّ
ن��ش��ي��ِدي م��ن ب��ي��تً��ا ال��َم��ْح��ُو وف��ي��ه ُط��روس��ي م��ن ك��ري��ًم��ا وتَ��ح��َس��بُ��ه



توفيق ديوان

ال��َع��م��ي��ِد ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ِب��ِه يُ��َس��لُّ س��ي��ًف��ا ك��أنَّ ال��ص��ب��اُح الح وق��د
ُع��وِدي ال��ب��دِر ل��ي��ال��ي ي��ا وُق��ْل��ن��ا واْع��تَ��نَ��ْق��نَ��ا ال��َم��ِل��ي��ح��َة َف��َودَّْع��ُت

وتباطأت لها، نقًدا الديوان لصاحب فكتب املجالت إحدى يف القصيدة فاضل وقرأ
مسرتضيًا: مالطًفا إليه فكتب عنه الشاعر رسائل

ال��ق��دي��م��ا َديْ��َدنَ��َك ال��رف��ق وك��ان ذن��ٍب غ��ي��ِر م��ن َم��َودَّت��ي ن��ب��ذَت
أَِل��ي��ًم��ا َه��ْج��ًرا أْوَس��ْع��تَ��ِن��ي ف��ق��د اق��ت��راح��ي وال ال��ه��الُل ك��ان ف��ال
َرح��ي��َم��ا وِب��ِه أبً��ا ل��ه وك��ن��َت َك��ْرًه��ا ال��ش��ع��ر اع��ت��زل��َت ك��ن��َت ف��إْن
أَث��ي��َم��ا أو َح��ُس��وًدا أو َع��ُدوٍّا تَ��تَّ��ِخ��ذْن��ي ال ف��اْه��ِدن��ي ِل��ن��ق��دي
ي��ت��ي��َم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ش��ع��ُر وأَْم��َس��ى ت��ب��ك��ي ال��ش��ع��ِر ب��ن��اُت ب��اتَ��ْت ف��ق��د

الديوان: صاحب فأجابه

ق��ص��ائ��دي ط��روس��ي ف��ي تُ��َغ��رِّْد ل��م إذا وس��اع��دي ��ي وك��فِّ ب��ل ب��ن��ان��ي نَ��بَ��ذُْت
م��ائ��ِد ال��رَّوِض ُس��ن��دس ف��ي راف��ٍل ع��ل��ى ُس��ْح��َرًة ال��بَ��الب��ِل ت��غ��ري��د يُ��َغ��رِّْدَن
وس��اِج��ِد ��ل��وِع ال��ضُّ ف��ي ب��اٍك ُك��لِّ ع��ل��ى ُس��ط��وره��ا م��ن ُم��نْ��َزًال تَ��تْ��لُ��و َك��أَنَّ��َك
وس��ائ��دي ال��م��ع��ان��ي ألب��ك��اِر َج��َف��ْوُت إنَّ��ِن��ي أم��اِن��ي��َك ش��اءْت ِب��م��ا َف��ُم��ْرنِ��ي
ال��َم��َق��اِص��ِد َوْع��ِر ال��َه��مِّ ِف��ج��اِج ِل��نَ��اِئ��ي وزانَ��ُه ِل��َم��ْج��ٍد أَْوَف��ى َم��ن َف��ِم��ث��لُ��َك
وال��َم��َج��اس��ِد ال��ُح��َل��ى زاِه��ي َوأَْل��بَ��ْس��تُ��ُه َوُرْض��تُ��ه ال��ق��ري��َض ذَلَّ��ْل��ُت أَن��ا ف��إن
ال��ف��راق��د نُ��وُر ال��ش��م��ِس ِل��نُ��وِر ي��ع��وُد إنَّ��ُه َل��َك َع��ائ��ٌد ِب��ش��ع��ري َف��َف��ْخ��ري
ن��اق��د؟ ك��فِّ ف��ي ال��دي��ن��اِر ِح��ي��َل��ُة ف��م��ا ون��ق��َدُه ش��ع��ري ع��ي��َب إالَّ تَ��أَْب وإْن
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والكواكب الليل

��اُح وتُ��فَّ َورٌد ال��زُّْه��ُر ال��ن��ج��وُم ع��ل��ي��ه��ا وأْدَواُح َرْوٍض أغ��ص��اُن ال��دَُّج��ى أَه��ِذي
أْق��داح وال��ك��واك��ُب َدنٌّ ال��ل��ي��ُل أِم آلِل��ئٌ وال��ن��ج��وُم ب��ح��ٌر ال��ل��ي��ُل أَِم
ح َم��الَّ ال��ُق��ْط��ِب ك��وك��ُب َل��َديْ��ه��ْم ِم��َالٌح َس��ف��ي��ن��ٍة رك��ب ال��ل��ي��ل ن��ج��وَم ك��أن
وأتْ��راح ��ي َه��مِّ ِم��ث��ُل َه��مٌّ ال��ل��ي��ِل ِم��َن ح��ول��َه��ا ال��زُّه��ُر األن��ُج��ُم ُع��م��ري ك��س��اع��ات
أش��ب��اح ال��ل��ي��ِل ُظ��ْل��َم��ِة م��ن ل��ه��ا ف��َالَح ��ِدي تَ��نَ��هُّ خ��اف��ْت ال��ُغ��رَّ ال��ن��ج��وَم ك��أنَّ
أرب��اح ل��ل��تِّ��ج��ارِة دم��وع��ي وُدرُّ َل��ْوع��ٍة ت��اج��ُر ال��ل��ي��ِل ظ��الَم ك��أن

∗∗∗
��اح ف��ضَّ ل��وج��دَي ل��ي��ل��ي ي��ا َل��ك َف��م��ا س��اِت��ٌر ل��ل��وج��ِد ال��ل��ي��َل إنَّ ي��ق��ول��ون
��اح َس��حَّ ال��َج��ْف��ُن ِب��ِه دم��ٌع ك��واك��بُ��ه��ا ب��دُره��ا غ��اَب ل��ي��ل��ًة ِب��ع��ي��ن��ي ك��أنَّ
��اح َل��مَّ ِل��ل��ف��ج��ِر ال��ن��ْج��ِم ك��ط��ْرِف َف��َط��ْرف��ي نُ��ُج��وُم��ه وح��ارْت ل��ي��ل��ي ف��ي تَ��َح��يَّ��رُت
إْص��ب��اح ال��ص��ب��اب��ِة إلْم��س��اءِ ول��ي��س ل��ي��ل��ت��ي َف��ح��م��َة ال��ف��ج��ُر يُ��ذِْك��ي وَه��يْ��ه��اَت
أوض��اح ال��ك��واك��ُب وف��ي��ِه��نَّ ع��َل��يَّ ال��دَُّج��ى م��ن ُدْه��ًم��ا ال��س��ه��ُد ي��ُش��دُّ وب��ات
َم��زَّاح؟ أن��ا أم ال��ع��ب��ُد إم��اُم أَل��ي��ِل��ي ُم��َع��رٌِّس وال��ظ��الُم وْه��م��ي وس��اءَْل��ُت
ُس��يَّ��اُح ال��زُّْه��ُر األنْ��ُج��م وه��ِذى ش��ت��اءً ُزنُ��وِج��ه��ا س��واِد ف��ي َح��ْل��َف��ا ال��ل��ي��ُل أم
��اُح َط��مَّ ال��ب��س��ي��ط��ِة ن��ح��و بَ��َص��ٌر َل��ُه َع��ْس��َك��ٌر وال��ك��واك��ُب نَ��ْق��ٌع ال��ل��ي��ُل أم
أرواُح! ال��ك��واك��ِب م��الي��ي��ن وف��ي��ه��ا ِف��ْع��ِل��ه��ا ل��وِن ف��ي ال��م��وِت َك��فُّ ال��ل��ي��ل أم



وصفالشعر

وأق��داُح ط��اس��اٌت ولِ��ْألغ��اري��ِد وأف��راُح أع��ي��اٌد ��ع��ِر ِل��ل��شِّ ال��ي��وَم
ال��راُح وال ع��ن��دي يَ��ْع��ِدلُ��ه��ا ال��رِّي��ُق ال ص��اف��ي��ًة ال��ش��ع��ِر ُس��الِف م��ن َف��َه��اِت��ه��ا
ِم��ص��ب��اُح ��م��ع ال��سَّ م��ج��اري ف��ي ك��أنَّ��ه��ا ض��اَح��َك��ه��ا ال��لُّ��بِّ ِص��ق��اُل ك��أٍس ك��لِّ م��ن
��اح ف��ضَّ ال��راِح ت��اِج ِل��لُ��ْؤلُ��ِؤ ت��اٌج َم��ْف��رِق��ه��ا ف��وق ي��ب��دو ال��ن��وِر ُس��ْل��َط��ان��ُة
أت��راح خ��دَّي��ِه ع��ل��ى الح وال��ب��دُر اس��تَ��َع��َرْت أْح��ش��اؤه��ا ع��ْش��ِق��ه��ا م��ن ال��ش��م��ُس
وَج��رَّاح َم��ص��ق��وٌل ال��س��ي��ُف ك��أنَّ��ُه َل��َواِح��ِظ��ه��ا م��ن َل��ْح��ٍظ م��ج��روُح وال��ف��ج��ُر

∗∗∗
م��ف��ت��اُح اإلص��الِح م��ن ب��اٍب ِل��ك��لِّ أن��اِم��ِل��ه��ا ف��ي َم��ْن ي��ا ��ع��ِر ال��شَّ َربَّ��َة ي��ا
وأش��ب��اح ت��م��اث��ي��ٌل ف��ي��ه��ا ف��ال��ن��اُس ُس��ِح��َرْت إنَّ��ه��ا م��ص��ر َط��الِس��م ُف��كِّ��ي
وإص��ب��اح َف��إم��س��اءٌ ي��دوُر ده��ًرا ت��ْح��َس��بُ��ه��ا ال��طِّ��رِس ف��ي خ��ال��دٍة ِب��ُك��لِّ
ُس��يَّ��اح ف��ي��ه ِب��ق��ط��اٍر َش��بَّ��ْه��تُ��ه ُم��ْض��طَّ��رٌب األرِض ف��ي ل��ه ب��ي��ٍت وك��ل
وض��اح ال��ِع��ش��ِق ووج��ُه ال��ص��ل��ي��ِب ع��ه��ُد ��ُه��م��ا َض��مَّ ك��ال��ِع��رس��ي��ن ِش��ْط��ري��ن وك��ل
وإص��الح ُرش��ٌد ِب��ه��ا ِل��ل��نَّ��َداَم��ى ك��م بَ��ُع��َدْت م��ا ��ع��ِر ال��شِّ ُم��داُم ال��ُم��َداُم ت��ل��ك
��اُح َج��مَّ ال��ده��َر إن ال��ده��َر َف��ْل��يَ��ْح��ذَِر َم��ْرَك��بَ��ُه ال��دَّه��ِر َج��َواِد َم��تْ��ُن ك��ان َم��ْن

∗∗∗
��اُح رجَّ األوص��اُف ��ِه ك��فِّ ف��ي ��ع��ُر وال��شِّ أع��ج��زن��ي ال��ش��ع��ر ُح��ْس��ُن ال��وص��ِف ح��اِدَي ي��ا
اح َص��دَّ ال��رَّوِض ف��ي ب��ل��ب��ٌل ك��أنَّ��ه ش��ْط��َرتِ��ه ف��وق م��ع��نً��ى ك��لَّ ِل��ي َف��َغ��نِّ



الشعر وصف

ِم��ل��ح��اح ي��س��ق��ي��َك وب��ك��ى ��بَ��ا ال��صَّ م��ن ش��اِدي��ٌة ف��ي��ك غ��نَّ��ْت ال��ش��ع��ِر َم��ع��ه��َد ي��ا
وال��س��اُح واآلك��اُم ال��ب��ي��ُد آي��اِت��ك ع��ن ت��ض��ح��ُك ال��نُّ��وِر َع��م��ي��َم تَ��ِب��ي��َت ح��ت��ى
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سحب يا ظليل

اس��تَ��َع��ْر ف��ي��ه��ا ال��ش��م��ِس ف��ُش��ع��اُع ال��رُّب��ا ه��ذي ُس��ْح��ُب ي��ا َظ��لِّ��ل��ي
ال��ق��م��ْر ع��ن��د ال��رح��م��َة ي��ن��ُش��ُد ال��لَّ��َظ��ى ه��ذا ش��م��ُس ي��ا وابْ��َع��ث��ي
��َح��ر ال��سَّ نَ��َف��َح��اِت م��ن ن��ْف��ح��ًة ال��ج��وى ه��ذا َج��وُّ يَ��ا وأَِع��ْر
ال��ب��ش��ر ع��ي��وِن ف��ي ��ى ي��ت��َم��شَّ ال��ثَّ��َرى َف��ه��بَّ ال��رِّي��ُح أَْغ��َف��ت
اإلبَ��ْر َل��ذَع��اِت ف��ي ُخ��ْط��بَ��ًة ال��َوبَ��ا ب��ع��وُض ِف��ي��نَ��ا وت��ال
َخ��َط��ر ف��ي ن��ْف��س��ه ُم��ْل��ٍق غ��ي��ُر ِح��َم��ى ي��تَّ��ِخ��ذْه��ا ل��م ب��ل��دٌة
ال��َح��ذَر ي��ف��ي��ُد ه��ل ِش��ْع��ري ل��ي��ت ُم��ْش��ِف��ٌق َح��ِذٌر م��ن��ه��ا أن��ا
أَثَ��ر ث��راه��ا ف��ي ل��ي تَ��رى ل��ن َوْه��ِج��ه��ا ع��ن ال��ي��وَم وس��أَنْ��أى
ِب��ال��ِع��بَ��ر وص��َف��ه��ا َل��َوَس��ْم��ُت َل��ه��ا ج��اٌر ال��ب��ح��ُر ل��وال ف��ه��َي
وانْ��َح��َدر ب��ه��ا ال��م��وُج َق��ذََف ِج��ي��َف��ٌة ش��اِط��ِئ��ه ف��ي ه��ي
َرْر ال��دُّ َح��ش��اُه ف��ي واس��ت��َق��رَّْت ب��ال��َق��ذَى ش��اط��ئُ��ُه يَ��رتَ��ِم��ي
واش��تَ��ه��ر ل��ق��ٌب ل��ك��ْن أن��َت، أخ��ض��ٌر ب��ل األح��م��ُر أي��ه��ا
��ج��ْر ال��شَّ رءوِس ف��وَق َل��ْونُ��ه��ا يَ��ٌد ال��ب��الد ت��ل��ك ف��ي َل��َك



املبدع أهيا

َك��ِب��دي ِل��ي��ِن��ه��ا م��ن أَثْ��َل��َج��ْت ال��َغ��ِرِد ال��ب��ل��ب��ِل َص��َدح��اُت
َرَغ��ِد ف��ي األش��ج��اِن وأخ��و ف��َرًح��ا َل��ه��ا ق��ل��ب��ي وب��ك��ى
ب��ال��َع��َدد ال��َع��يْ��ُش يُ��ق��اُس ال خ��ال��دًة ال��ش��اِع��ِر ل��ح��ظ��ُة
َك��َم��د م��ن الِص��ْح��َت َش��ْدَوُه َط��َرٍب م��ن ال��ُم��ب��ِدُع أي��ه��ا
وال��ن��َك��ِد ال��َه��مِّ ص��روِف ع��ن ُم��بْ��تَ��ِع��ٌد األف��ن��اِن ف��ي أن��ت
وال��ج��س��د ��ْف��و ال��صَّ ُروِح ب��ي��ن ُم��ْخ��تَ��ِب��ئٌ ال��رَّْوِض ف��ي وأن��ا
أََوِد ف��ي ال��ب��اِن وُق��ُدوُد ض��اح��ك��ٌة ال��ب��رِق وثَ��نَ��اي��ا
ال��زََّرِد م��ن ِدْرًع��ا َل��ِب��َس��ْت ُس��ُح��ٍب م��ن األُْف��ِق وَف��ت��اُة
ال��بَ��َرِد ي��ِد ف��ي ِل��ع��ق��وٍد َل��بَّ��تَ��ُه ال��زََّه��ُر َم��دَّ ِح��ي��ن



زبلن

(زب��ل��ي��ُن) ُم��َح��لِّ��ٌق ق��ص��ٌر ف��ْه��َو وال��بَ��ن��ِزي��ُن ال��ري��اُح َط��يَّ��َرتْ��ُه
ال��ع��ي��وُن َل��ُه��نَّ تَ��ْع��ش��و س��اط��ع��اٍت تَ��َراءت ف��ي��ه ال��ك��ه��رب��اء أنْ��ُج��ُم
ب��رل��ي��ُن ب��ه��ا ال��َوَرى تُ��بَ��اِه��ي ـ��ٌك ُف��ْل��ـ ال ِب��ال��ك��واك��ِب س��ار َف��َل��ٌك



فالن

األك��ب��َرا ال��ش��رَف ب��ه��ا َل��ِب��س��َت ��ًة ُح��جَّ س��أح��َم��ُده��ا أَُم��ْرس��ي
أْدبَ��را ال��ذي ف��ي��ه��ا وأَدب��َر ُم��ق��ِب��ًال ب��ه��ا ج��ئ��َت وأَنَّ��َك
ال��َوَرى رآَك أُزي��َل ��ا ف��َل��مَّ ـ��ك ع��ل��ي��ـ ك��َرْدٍم «ف��الٌن» أَك��اَن
ال��ذَُّرا َط��ل��ع��َت ع��ن��َك ت��َزْح��َزَح ��ا َف��َل��مَّ ث��ق��ي��ٍل َك��ِح��ْم��ٍل أك��ان
َرا نَ��وَّ م��ا ال��ل��ي��ُل أظ��ل��َم وق��د وج��ُه��ُه ال��م��ش��ت��ِري ق��اب��َل ف��ل��و
ال��ِق��َرى ن��اَر ب��ال��م��اءِ َل��َع��ذََّب ده��ِرِه ف��ي ال��ح��ْك��م أُْع��ِط��َي ول��و



الغروب مهرجان

ال��غ��وان��ي خ��دوَد اْك��تَ��ِس��ي س��م��اءُ ي��ا ال��م��ه��رج��اِن أوُل ال��ش��م��ِس آخ��ُر
ال��ج��ن��اِن ُح��وِر ش��ف��اَه ويُ��ْص��ِب��ي ِض ال��رَّْو ف��ي ال��ش��ق��اِئ��َق ي��ْف��ِت��ُن َش��َف��ٌق



الغروب عبري

ال��م��الئ��ُك أح��َرَق��تْ��ه َع��ِب��ي��ٍر ُدَخ��ان ت��خ��ت��ف��ي وال��ش��م��ُس ال��ج��وَن ال��س��ح��اَب ك��أنَّ
ح��ائ��ُك ب��ال��تِّ��ب��ِر ح��اَك ِرَداءٍ َح��َواِش��ي ك��أنَّ��ه��ا ��َع��اِع ال��شُّ ُح��ْم��ِر م��ن َح��واِش��ي��ه



اخلرطوم

الفتح بعد

تَ��ْخ��لُ��ُد وال��َم��آث��ُر تَ��بْ��َل��ى وال��ن��اُس وت��س��َع��ُد ب��ال��رج��اِل تَ��ش��َق��ى األرض
��ُد يَ��تَ��َوقَّ ح��ي��اِت��ه��ا َف��نَ��ْج��ُم َه��بَّ��ْت أْج��داِث��ه��ا م��ن ال��خ��رط��وَم أَرى وَل��ق��ْد
ال��َف��ْرَق��ُد َس��ن��اه��ا ع��ل��ى س��ار ل��ْل��ع��دِل ُش��يِّ��َدْت ق��ص��وًرا ِب��ه��ا اإلل��ُه َرَف��َع
تُ��َغ��رِّد وال��ط��ي��وُر ي��ض��ح��ُك وال��ورُد ��ٌق ُم��َص��فِّ وال��ن��س��ي��ُم ي��رُق��ُص وال��ب��اُن
ت��رع��د وال��م��داِف��ُع تَ��بْ��ُرُق وال��ِب��ي��ُض ِط��راِده��ا ي��وَم ال��خ��ي��َل نَ��ِس��ي��ُت ح��ت��ى
ال��َع��ْس��َج��ُد ف��ي��ه ُه��ِري��َق ال��لُّ��َج��ي��ِن ذوُب ك��أنَّ��ُه ال��رِّق��اِب م��اءِ م��ن وال��ن��ي��ُل



السباق يف

ِش��يَ��اِت وُح��ْس��ِن ل��وٍن ف��ي يَ��ُروُق��َك ِب��َه��يْ��َك��ٍل ُج��ْل��ُت ال��خ��ي��ِل ِس��ب��اِق وي��وَم
ال��وج��ن��اِت زاِه��ِر م��ن وَج��لَّ��ْل��تَ��ُه َروض��ٍة َوْرَد أْل��بَ��ْس��تَ��ُه ق��د ك��أنَّ��َك
ال��نَّ��َظ��َرات ص��ائ��ِب م��ن أَُع��وِّذُُه ُم��ح��اِذًرا ال��ُج��ُم��وِع ب��ي��ن ِب��ِه أَُم��رُّ
ال��َوثَ��بَ��ات ص��ادُق ال��َم��رام��ي ب��ع��ي��ُد ��ٌر ُم��َض��مَّ ال��ج��يَ��اَد بَ��زَّ َع��َدا ��ا َف��َل��مَّ
ُم��نْ��َدِح��َرات ال��ُخ��ذْالِن ف��ي تَ��الَح��ْق��َن َوراءَُه وال��ِع��ت��اق ل��ُم��ْه��ِري أَق��وُل
ُع��َدات��ي ُم��ْره��ف��اِت ِب��نَ��ف��س��ي أَق��ي��ِه ِح��ْق��بَ��ًة ت��ح��ِت��َي ع��اش ص��دي��ق��ي أَبُ��وَك



بلبل يا

ِل��ل��زََّه��ِر وبُ��ْح ِل��ل��رَّْوِض واْش��ُك واس��تَ��ِع��ِر ذُْب ب��ل��ب��ُل ي��ا إي��ِه
َع��ِط��ِر أَن��ي��ٍق ال��رِّي��ِش ن��اع��ِم َغ��ِرٍد ِإلْل��ٍف ُم��ش��ت��اٌق أن��ت
ال��ش��ج��ر غ��ص��وِن ب��ي��ن ف��اخ��ت��َف��ى َف��نَ��ٍن ف��ي م��ًع��ا اآلَن ُك��ن��تُ��م��ا
وال��ثَّ��َم��ر ال��نَّ��َدى ِري��َق راش��ًف��ا وش��ذًى ِظ��الٍل ب��ي��ن راِت��ًع��ا
ال��وتَ��ر َط��ْوَق تُ��ْع��ِج��ُز َص��يْ��ح��ًة ��بَ��ا ال��صَّ ف��ي إل��ي��ه وابْ��َع��ْث َف��اْدُع��ُه
ال��ُغ��َرِر ال��ح��س��اِن ل��ي��اِل��ي��ه ف��ي أََربً��ا م��ن��ه��ا «ع��ث��م��اُن» يَ��نَ��ْل ل��م



الزعيم شفاء

ال��ن��ي��ُل وت��اَه ِب��ِه ال��ج��الَل َل��ِب��َس ع��ي��ُدن��ا بُ��وِرَك ال��ش��ع��ب ع��ي��ُد ال��ي��وَم
َص��ِق��ي��ل وه��و ُس��لَّ ق��د وُح��س��اُم��ه��ا ِش��ك��اي��ٍة ب��ع��د أبَ��لَّ ال��ب��الِد «س��ع��ُد»
أُُف��ول م��ن��ه ن��اَل ال ُم��تَ��أَلِّ��ًق��ا غ��م��ام��ٍة ُم��ت��وِن م��ن أش��َرَق وال��ب��دُر
وي��س��ي��ل ��ًة ِرقَّ يَ��ْق��ُط��ُر وال��َج��وُّ ُم��ذَْه��ٌب ال��ج��وان��ِب م��ص��ق��وُل َف��األُْف��ُق
ج��م��ي��ُل ال��ُع��ب��وِس ب��ع��د ُم��تَ��َه��لِّ��ٌل َف��وج��ُه��َه��ا ال��ب��الِد غ��يْ��َظ َش��َف��ى ٌ نَ��بَ��أ



الربيع عبق

م��رآتُ��ُه أف��راَح��ن��ا ل��ن��ا وَج��َل��ْت َج��نَّ��اتُ��ُه وأيْ��نَ��َع��ْت ال��رب��ي��ُع َع��ِب��َق
وِس��م��اتُ��ه وس��م��اُؤه وت��رابُ��ه نَ��س��ي��ِم��ِه وِط��ي��ُب واِدي��ن��ا ل��ل��ه
ذاتُ��ه ه��َي أو ال��ُخ��ْل��ِد ِم��ث��اُل ه��ِذي ب��الَدن��ا ِب��ال��ن��ش��وِر يُ��َك��ذِّب َم��ن ي��ا
ِص��ف��اتُ��ُه ال��ُم��نْ��َزَالِت ف��ي ل��ن��ا ج��اءْت ال��ذي ال��ع��ذِب ال��َك��ْوثَ��ِر ن��ه��ُر وال��ن��ي��ُل



الثالث الباب

واحلامس الفخر يف



آبائي أولئك

يُ��ْدِب��ُر ال��خ��ْط��ُب اس��تَ��ْص��َرَخ��تْ��ُه إذا وص��ب��ٌر ��ُر تَ��تَ��َس��عَّ ��ٌة ِه��مَّ ل��ْوَال ال��ي��أس ه��و
َغ��َض��نْ��َف��ُر م��ن��ُه َح��لَّ ِب��ص��دري ك��أَنَّ ب��اس��ُل َج��نْ��بَ��يَّ ب��ي��ن ذَِك��يٌّ وق��ل��ٌب
ُم��ْس��ِف��ر ِب��ع��ي��نَ��ي ُص��بْ��ٌح ال��دَُّج��ى َف��ُج��نْ��ُح َع��زي��م��ت��ي ش��م��ُس ال��ظ��ل��م��اءَ ِل��َي تُ��ِض��يءُ
��ُر ويُ��َش��مِّ أذي��اِل��ِه م��ن َف��يَ��ْرَف��ُع ِه��الَل��ه ال��ب��ه��ي��ُم ال��ل��ي��ُل ويَ��ْح��َس��بُ��ِن��ي
أَْص��َغ��ر ه��ن ب��ل األف��الُك ل��ه��ا وص��دري َم��ق��اص��دي ب��ع��ُض ال��ل��ي��ل ن��ج��وَم ك��أن
أَْج��َدر ��يْ��َم ال��ضَّ تَ��أْنَ��ُف ِب��نَ��ْف��ٍس وذاَك وِرْف��َع��ٍة م��ج��ٍد ك��لِّ أق��َص��ى َس��أط��ل��ُب
��ُر ُم��َس��خَّ ال��وج��وِد ف��ي ش��يءٍ ك��لُّ ول��ي ال��ُع��ال ع��ن ال��ص��غ��ي��ر ِج��رم��ي ب��ي أيَ��ْق��ُع��ُد
وأَثَّ��ُروا ال��زم��اِن ف��ي وأَبْ��َل��ْوا َف��أَْع��َل��ْوا م��م��اِل��ًك��ا وش��ادوا س��اُدوا َم��ن اب��َن أل��ْس��ُت
��ُر تَ��َف��جَّ غ��ادي��اٌت َم��ْح��ٍل ك��لِّ وف��ي ص��واع��ٌق َرْوع ك��لِّ ف��ي ��ُه��ُم أَُك��فُّ
ج��وه��ُر يَ��ُس��لُّ��وُه ل��م ِل��ُح��س��اٍم وال بَ��ْه��َج��ٌة يَ��ِزي��ن��وُه ل��م ل��ت��اج ول��ي��َس
وأَف��َخ��ر أُْزَه��ى ال��ده��ِر أن��ِف َرْغ��ِم ع��ل��ى وم��ج��ِده��م ب��م��ج��دي آب��ائ��ي أُول��ِئ��ك

∗∗∗
وت��ن��ُظ��ر إل��ي��ن��ا ت��رن��و وأب��ص��اُره��ا ال��ُع��ال ع��ن ن��ن��اَم أن ع��ل��ي��ن��ا ح��راٌم
تَ��تَ��َف��طَّ��ُر ِع��ْش��ِق��ن��ا م��ن وأح��ش��اُؤُه إل��َف��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��ِع��زَّ نَ��ْه��ُج��َر وأْن
ُر ُم��َس��وَّ ب��ال��نَّ��يِّ��راِت أنَّ��ُه ع��ل��ى َس��ْم��ُك��ُه ط��ال ال��ذي ال��م��ج��َد نَ��ه��ِدَم وأْن



يأيسأمل

يَ��نْ��َه��ِم��ُل دم��ُع��ه��ا َف��تَ��بَ��اَرى ُم��ْرتَ��ِح��ُل غ��ًدا أنِّ��ي راَع��ه��ا
أْج��َه��ُل ُح��س��ام��ي َح��دِّ م��ن ف��ه��َي ��َرى ال��سُّ م��ث��ل��ي ع��ل��ي خ��اَف��ْت تَ��ُك��ْن إن
ال��ُم��نْ��َس��ِدُل ِس��تْ��ُرُه ��ى ف��تَ��َدجَّ َوح��دت��ي آنَ��َس��تْ��ُه ل��ي��ٍل ُربَّ
ت��أِف��ُل ال أَنَّ��ه��ا َف��تَ��َم��نَّ��ْت ُش��ْه��بُ��ُه س��اَم��َرتْ��ِن��ي وظ��الٍم
رُج��ل وأن��ي ل��ي��ٌث أنَّ��ُه َغ��يْ��ِل��ه ف��ي َغ��رَّه َل��يْ��ٍث ُربَّ
أْط��َول يَ��م��ي��ن��ي ف��ي ف��ُح��س��ام��ي ��َرى ال��شَّ ل��ي��َث يَ��ا ن��ابُ��َك يَ��ُط��ْل إن
ت��ْع��ِق��ُل ال م��ا أْع��ِق��ُل إنَّ��م��ا بَ��ْس��َط��ًة ع��ن��ي ج��س��ِم��َك ف��ي ِزْدَت
ال��ُم��ْش��ِب��ل ال��َع��ري��ُن م��ن��ُه وَخ��ال َص��يْ��ُده ع��نِّ��ي ال��م��وَت ف��ج��َزاُه
األَس��ُل وغ��اب��ي ل��ي��ٌث وأن��ا غ��ال��ٌب ل��ي��ٌث ال��غ��اب��ِة ف��ي ه��و
ال��َق��ْس��َط��ُل ال��ص��اف��ن��اِت وأَظ��لَّ ال��دَُّج��ى َخ��ي��ُم ُق��وَِّض��ْت م��ا ف��إذا
ال��َج��ْح��َف��ُل ��ف��اِح ب��ال��صِّ وَج��اله��ا ��َح��ى ال��ضُّ َع��ي��ُن َص��ِدئ��ْت م��ا وإذا
تَ��ْوَج��ُل م��نِّ��ي ال��ِج��نُّ وه��ن��اك تَ��ْس��تَ��ح��ي م��ن��ي األُْس��ُد ف��ه��ن��اَك
أج��َف��لُ��وا أب��ص��رون��ي ��ا ف��ل��مَّ ب��ي َح��تْ��ُف��ه��م َرم��اُه��ْم أع��داءٍ ُربَّ
تَ��ْق��تَ��ِت��ُل أم��واُج��ه زاخ��ٍر ُخ��ْض��تُ��ُه ن��ج��ي��ٍع ِم��ْن ب��ح��ٍر ُربَّ
َم��ق��تَ��ُل ف��ي��ه��ا ال��َع��نْ��ق��اءِ ُم��ْق��َل��ُة َح��ْوَم��ٍة ف��ي َم��ق��ت��ٍل ِم��ن ل��ي ل��ي��َس
ُم��ْح��تَ��ِف��ُل َج��ْم��ُع��ه��ا وال��َم��ن��اي��ا ُخ��ْط��بَ��ًة س��ي��ف��ي ال��رَّْوِع ف��ي تَ��ال ك��م
ُزَح��ُل ف��ي��ه��ا ال��ب��دِر خ��دَّ داَس َم��ْع��َم��َع��ٍة ف��ي ال��ن��ح��س َوِط��ئْ��ُت ك��م
ال��َع��ذَل َش��ف��اِك إْن واْع��ِذل��ي��ن��ي ِل��ْل��ُع��ال ُم��ِح��بٌّ أنِّ��ي ف��اع��َل��م��ي



توفيق ديوان

ال��َغ��َزُل ��ى وتَ��َق��ضَّ دم��ع��ي ج��فَّ تَ��ذِْرف��ي ال أو دم��َع��ك واذرف��ي
أْك��َح��ُل ط��ْرٌف ي��دَم��ُع َرن��ا أَْن ع��زِم��ه ع��ن ي��نْ��ثَ��ن��ي ��ْن ِم��مَّ ل��س��ُت
ُم��نْ��َج��ِدل َك��ْش��ُح��ه��ا خ��وٌد وه��ي ن��اظ��ري ع��ن��ه��ا َص��دَّ م��ه��اٍة ك��م
أف��ض��ُل م��ن��ه��ا ال��م��وِت ك��أِس ِورُد َم��ْوِرًدا خ��م��ٍر ك��أَس أرَض��ى ل��س��ُت
ت��ث��ُق��ُل ع��ل��ي��ه��ا ك��أٌس ِب��يَ��ٍد دارٍع َك��ِم��يٍّ َح��م��ُل ل��ي َخ��فَّ
ي��ْف��َع��ل��وا ي��ق��ول��وا إْن وش��ي��وٌخ أب��ي ال��م��ج��َد ع��لَّ��َم��ن��ي ه��ك��ذا
أْج��َزلُ��وا نَ��َواًال أْس��َدْوا وإذا أثْ��َخ��نُ��وا َع��دوٍّ ف��ي أغ��اُروا إْن
يَ��ح��ِم��ُل ال م��ا ج��س��م��َي ��ل��ي َح��مِّ ال��ُع��ال ُح��بِّ ف��ي ن��ف��س��َي ي��ا إي��ِه
أََم��ُل وي��أس��ي وص��ٌل ه��ْج��ُره��ا ال��ُع��ال ه��ج��ُر يُ��ي��ِئ��ُس��ن��ي ال أَن��ا
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املعامع جمدييف

ال��ِح��ج��اِل ِب��َربَّ��اِت ال غ��رام��ي ال��َع��وال��ي ��م��ِر وال��سُّ ال��ه��ن��ِد ِب��ِب��ي��ِض
وم��ال��ي َع��ُظ��َم��ت وإن ِب��آم��ال��ي ال��م��ن��اي��ا أق��تَ��ِح��ُم ي��وَم َوأَْف��ِدي
وال��ق��ت��ال ال��م��ع��اِم��ِع ف��ي وم��ج��دي ِع��زِّي ال��رك��ِض ذاِت َص��َه��َواِت َف��ِف��ي
م��آل��ي ول��ه��ا ن��ش��أت��ي وف��ي��ه��ا م��ن��ه��ا وُخ��ِل��ْق��ُت ِب��َدرِّه��ا ُغ��ذي��ُت
وال��غ��زال ب��ال��غ��زال��ِة وأَْل��ه��و ه��واه��ا ع��ن ن��ف��س��ي أَص��دُّ ف��ك��ي��ف
ال��َم��ع��ال��ي ط��ل��ِب ف��ي أَِج��دُّ َوِب��تُّ تَ��َوانَ��ى ِل��َم��ْن ال��غ��ان��ي��اِت ت��رك��ُت
ِل��ل��رِّح��اِل َك أََش��دَّ م��ا ُرَويْ��َدَك َرْح��ل��ي أَُش��دُّ غ��داَة وق��ائ��ل��ٍة
ال��ظ��الل ه��ات��ي��َك بَ��ْرَد وت��ه��ُج��ُر ُم��ْس��ت��ه��اًم��ا ِب��ال��ه��واج��ِر ُ أَتَ��ْف��تَ��أ
وال��ن��ص��ال األَِس��نَّ��ِة ُزْرِق س��َوى أن��ي��ٌس وال ال��ظ��الَم وتَ��ْق��تَ��ِح��ُم
ال��ط��وال م��س��اِع��ي��َك م��ن ��ُر تُ��َق��صِّ ُص��ُروٌف ��لُ��ُه تُ��َؤمِّ م��ا وي��ْغ��َش��ى
غ��اِل��ي َف��كَّ��رَت ل��و ال��نَّ��ْف��ِس وَق��ْدُر ب��األم��ان��ي ن��ف��س��َك تَ��ب��ي��ُع إَالَم
ال��ُم��َح��ال ب��إدراِك وتُ��ْط��ِم��ُع��ه��ا ي��وٍم ك��لَّ ال��م��ع��اط��َب ��ُم��ه��ا تُ��َج��شِّ
ل��ل��زَّوال َع��زم��ي م��ص��ي��ُر أَل��ي��َس ت��ل��وم��ي ال ف��َدي��تُ��ِك َل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
ال��م��ن��ال ص��ع��ُب ُم��راِدِه أََق��لُّ ُه��م��ام ع��ل��ى ال��ظ��الَم أتَ��ْخ��َش��يْ��َن
ال��رع��ال ع��ل��ى ال��رِّع��اُل َوث��َب وق��د س��ي��ف��ي ِغ��راَر ت��ن��ظ��ري��ن َف��ل��ي��تَ��ِك
ال��غ��وال��ي ال��ُم��ه��ِج م��ن ك��ري��م��اٍت وس��ائ��الٍت ي��ف��ي��ُض دًم��ا تَ��ريْ��َن
ال��نِّ��َزال أب��َط��اَل ط��اَع��نْ��ُت إذا ُرم��ح��ي ِس��ن��اَن تَ��ْش��َه��ِدي��َن ول��يْ��تَ��ِك
ال��رج��ال أف��ئ��دَة ف��ي��ِه وأَنْ��ِظ��ُم ال��َم��نَ��اي��ا أَش��ت��اَت ع��ل��ي��ه أَُردُّ



توفيق ديوان

ال��رم��اِل ك��ب��ِد ف��ي ال��رِّي��ِح َس��َواِف��ي وَخ��بَّ��أَتْ��ن��ي ق��َض��يْ��ُت ق��د َه��ب��ي��ن��ي
ِم��ث��ال��ي ك��وال��دت��ي ثَ��ِك��َل��ْت وك��م ك��ري��ًم��ا ق��ب��ل��ي ال��ثَّ��َرى َواَرى ف��ك��ْم
وال��ج��ب��اِل ال��َم��ه��اِم��ِه ف��ي وأض��ِرُب ال��دَّي��اج��ي ف��ي ِج��دِّي ِزن��َد س��أَق��َدُح
ال��دِّح��ال أُْس��ُد ِم��ثْ��َل��ه��ا تَ��َم��نَّ��ى ن��ْف��ًس��ا ال��م��ج��ِد س��ب��ي��ِل ف��ي وأُوق��ُف
ال��ل��ي��ال��ي أف��ئ��دُة م��ن��ه تَ��َزْع��َزُع ِب��ع��زٍم ح��ادث��ٍة ك��لَّ وأَْل��ق��ى
ال��ه��الل م��ع ي��ب��ي��َت أن ج��دي��ٌر َف��ِم��ثْ��ل��ي أرج��و ال��ذي أَنَ��ِل ف��إن
وم��ال نَ��َش��ٍب م��ن َف��رَّْق��ُت َف��ك��ْم م��اٍل ج��م��ُع ِب��ك��ْدح��ي ��ي َه��مِّ وم��ا
ال��َج��الِل ت��اَج أْوط��أتُ��ُه وق��د ج��وادي ع��ل��ى أم��وَت أْن ��ي وه��مِّ
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املرهفني ذو

��واِب ِل��ل��صَّ ��ٌق ُم��َوفَّ ألَص��ي��ٌل وال��رِّق��اِب ال��ظُّ��ب��ا ب��ي��ن رأيً��ا إنَّ
وَس��راب ب��الق��ع ف��ي ُق��ه��ُم أَْع��را ب��ه��ُم وارتَ��َم��ْت ال��ن��اُس َف��س��َد
ال��ج��واب ك��لَّ ��ك��وِت ال��سُّ ف��ي ي��ِج��ْد ـ��ُر ال��ف��خ��ـ ِب��َم تَ��س��ْل��ُه وإن َف��َف��ُخ��وٌر
إع��ج��اب ِم��ْن ال��ذي��وَل ي��ُج��رُّ ـ��ُل ال��ج��ه��ـ م��ا ي��ع��رُف ول��ي��س وَج��ه��وٌل
ت��راب م��ن ُس��الل��ٍة م��ن أَنَّ��ُه وي��ن��َس��ى رآن��ي إذا ي��تَ��َع��اَم��ى
ث��ي��اب ف��ي َغ��ض��ارًة وال��م��ع��ال��ي نُ��ض��اٍر م��ن خ��اتَ��ًم��ا ال��م��ج��َد َح��ِس��َب
ال��ك��الب ُج��ْرَب َل��م��س��ُت ق��د أن��ن��ي ي��دي��ه ل��م��س��ُت إذا ي��دري ل��ي��س

∗∗∗
ِل��ل��ك��ت��اب وذا ِل��ل��طُّ��َل��ى ذَا ف��ي��ُق) (ت��و أَْش��ِرع��ا ق��د ال��ُم��رَه��َف��ي��ن ذو أن��ا
انْ��ت��س��اب��ي ب��ال��نَّ��يِّ��َريْ��ن ي��ت��الَق��ى أن إل��ى وج��دي (أح��م��ٌد) وأب��ي
انْ��س��ك��اب ذي وع��ارٍض زئ��ي��ٍر ذي ل��يْ��ٍث ب��ع��د ك��اب��ٍر ب��ع��د ك��اب��ٌر
أث��واب��ي ف��ي وال��م��ج��ُد ��ى تَ��َع��فَّ ق��د ِب��َع��ْظ��ٍم ال��َف��َخ��اُر ع��ن��دي وق��ل��ي��ٌل
ن��اِب��ي غ��ي��ُر ل��ك��ن��ن��ي وح��س��اٌم ُم��ْك��ٍد غ��ي��ُر ل��ك��ن��ن��ي غ��ي��ٌث أن��ا
أن��ي��اب��ي ف��ي وال��م��ج��ُد وِه��َزبْ��ٌر غ��ب��اري خ��ل��ف ��بْ��ُق وال��سَّ وج��واٌد
ُع��بَ��اب��ي ط��يُّ وال��ب��ح��ُر ب��ح��ٌر أن��ا ُص��ُروف��ي ب��ع��ُض وال��ده��ُر ده��ٌر أن��ا



الردى قائم عىل

ال��م��ج��ُد أق��دام��َي ت��ح��ت إالَّ ب��ات ف��ال َح��دُّ َل��ُه وس��ي��ف��ي َح��دٌّ َل��ُه يَ��راِع��ي
ال��َج��دُّ ب��ي وي��ه��زُل ال��دن��ي��ا ب��ي تَ��الَع��ُب ��ب��ا ال��صِّ ع��ل��ى ال��ع��ارَض��يْ��ن ِح��داِد أَبَ��ع��َد
بُ��دُّ ش��وَك��ِت��ه��ا ت��خ��ض��ي��ِد م��ن ل��َي ف��م��ا ال��ُع��ال س��درة ع��ن أي��اُم ي��ا وراءَِك
ع��ب��ُد ل��ه��م أَنِّ��ي األح��ب��اُب ع��ِل��َم ك��م��ا َربُّ��ه��ْم أَنِّ��ي األع��داءُ َع��ِل��َم ل��ق��د
ال��ُج��نْ��ُد اْه��تَ��َدِت ق��د س��ي��ف��ي ِب��َس��نَ��ى َف��َك��م يَ��َراَع��ت��ي ن��وُر ال��ف��ْض��ِل أه��َل يَ��ْه��ِد َوإْن
األُْس��ُد تَ��ثْ��بُ��ُت ال ح��ي��ث ِرْج��ِل��ي َوأُثْ��ِب��ُت ال��رََّدى ق��اِئ��م ع��ل��ى م��ن��ه ي��دي أَُض��مُّ



ارشببسمعك

ال��ِغ��ي��ِد ال��ُخ��رَِّد اب��ت��س��اِم ُح��ْس��ن ن��ِس��ي��َت ب��اس��م��ٌة وه��ي ُس��ط��وري رأي��َت إذا
ال��ع��ن��اق��ي��ِد م��اءَ ال ال��ف��ص��اح��ِة م��اءَ س��اِك��ب��ه��ا أق��داح م��ن ِب��س��ْم��ِع��ك ف��اْش��َرْب
وت��غ��ري��دي َش��ْدوي يُ��رِق��ُص��َه��ا ف��ال��طَّ��يْ��ُر َط��َربُ��ا ل��ه��ا ت��رُق��ْص ل��م أن��َت َف��إْن وارُق��ْص
وتَ��ْع��ق��ي��ِد َح��ْش��ٍو م��ن ��ع��ُر ال��شِّ ويَ��ْس��َل��ُم م��ط��اِل��ِع��ه��ا م��ن ال��َق��َواِف��ي تَ��ل��وُح م��ت��ى
ت��ق��ل��ي��ِد ِع��ْرف��اَن ال ال��رَِّويَّ��ِة ع��ن َم��ْع��ِرف��ًة ال��ن��اِس ف��ض��َل ال��ن��اُس وي��ع��رُف



روحي للجود

ع��اِط��َال ال��م��ع��ارِف َح��ْل��ي ع��ن ِب��تُّ وإْن ج��اه��َال ن��ْم��ُت إن ال��ن��وُم ع��َل��يَّ ح��راُم
ُم��َج��اِم��َال ال��نَّ��ائ��ب��اِت ف��ي ��لُ��ِن��ي يُ��َؤمِّ ِل��َم��ْن أُك��ْن ل��م إْن ال��ع��يْ��ُش َع��َل��يَّ وع��اٌر
ب��اِخ��َال ب��ال��رُّوح ل��س��ُت ُروح��ي َف��ِل��ْل��ُج��وِد ِب��بَ��ذِْل��ه ت��ج��وُد م��ا ��ي َك��فِّ ف��اَت َف��إْن
َم��َراِح��َال ال��ب��الِد ف��ي َع��نِّ��ي س��ار وإْن وُم��ع��ي��نُ��ه أَِخ��ي ��اٌل ل��َوصَّ وإنِّ��ي
وَم��نَ��اِص��َال أْس��ُه��ًم��ا ال��َم��َواِم��ي ِف��ج��اُج تَ��ُك��ْن وإْن وم��ال��ي س��ي��ف��ي يُ��بَ��اِدُره



عسكريمهتي

وق��اِر م��ن ٌج ُم��تَ��وَّ َع��رب��يٌّ َم��ْل��ٌك ال��م��ح��اِم��ِد ِذروِة ف��ي أن��ا
وداري ُم��ل��ك��ي ال��ب��الِد وج��م��ي��ُع َع��تَ��ادي وب��أس��ي ع��س��ك��ري ��ت��ي ِه��مَّ
وب��خ��اري ق��ن��اب��ل��ي وُم��ض��ائ��ي وأن��ات��ي ��ل��ي تَ��َع��قُّ ووزي��ري
ج��واري ف��ي وَط��نِّ��ِب��ي س��ي��ف��ي َغ��ْرَب وخ��اف��ي ِودِّي م��ل��وُك ي��ا ف��اْخ��ُط��ب��ي



عادتنا السبق

وال��َق��َم��ِر ال��ش��م��ِس ت��اِج ف��وق ��ت��ي وِه��مَّ ُم��ْف��تَ��ِخ��ِر غ��ي��ُر ع��زم��ي ��م��اَك��يْ��ن ال��سِّ ع��ل��ى
ال��ك��ِدِر وْرده��ا ع��ن َرِغ��ب��وا وم��ن ـ��دُّن��ي��ا ال��ـ م��َل��ك��وا وم��ن ال��دن��ي��ا َزل��زلُ��وا م��ن اب��ُن أن��ا
ِل��ُم��ْف��تَ��ِخ��ِر َف��خ��ٍر ِم��ن ب��ال��غ��رب ول��ي��س داُرُه��ُم ال��غ��رَب ب��أنَّ يُ��ف��اِخ��رون
ال��زُُّه��ر األنْ��ُج��ِم ه��اِم ف��وق َم��َش��ْوا ول��و ب��ل��غ��وا م��ا ال��م��ج��د ف��ي َش��أَْون��ا ي��ب��لُ��غ��وا ل��ن
ُع��َم��ر؟ وم��ن بَ��ْك��ٍر أب��ي م��ن ه��م ف��أي��ن بَ��ش��ٍر م��ن ال��ل��ه َك��َرس��ول يَ��ُك��ْن ل��م إْن
��رر ال��شَّ ذِل��َك م��ن ال��لَّ��َظ��ى ه��ذا وأنَّ ع��ادتُ��نَ��ا ��بْ��َق ال��سَّ أنَّ ال��غ��رُب س��يَ��ع��َل��ُم



يلمع عريان

ي��نْ��َف��ج��ُر ال��س��ي��ِف ه��ذا َح��دِّ م��ن ف��ال��ف��ج��ُر وال��َق��م��ُر ال��ش��م��ُس ال��َع��ج��اج ف��ي اخ��ت��ف��ى إذا
ُم��نْ��ذَِع��ُر وه��و َولَّ��ى يَ��ل��م��ُع ُع��ري��اَن َرَه��ٍج ف��ي ال��ده��ُر رآُه م��ا إذا َع��ْض��ٌب



املجد ذروة يف

واألت��راِب ال��نُّ��ظ��َراءِ ع��ل��ى ت��ْس��م��و م��ك��ان��ًة ال��زم��اِن ف��ي ألَْط��لُ��ُب إنِّ��ي
آداب��ي ِب��ه��ا وتَ��ْغ��ِب��ُط��ن��ي َف��ْض��ل��ي َل��ه��ا يُ��ْزَه��ى َم��َح��لَّ��ًة ف��ي��ه وأُروُم
ب ال��طُّ��الَّ ط��الِئ��َع ه��َديْ��ُت س��اٍم ل��َم��ْط��َل��ٍب َج��َريْ��ُت إذا ك��ن��ُت وك��ذَاَك
األح��س��اب م��اِج��ِد ال��َخ��الِئ��ِق َس��ْم��ِح ُم��َه��ذٍَّب غ��ي��َر أك��وُن ي��وَم ك��نْ��ُت ال
األَع��راب َخ��َالِئ��ِق ِج��م��اِح أْق��َص��ى دم��ي ف��ي أح��م��َد دي��ِن َم��ك��اِرُم راَض��ْت
ت��راب��ي ال��َم��ْك��ُرم��اِت ِج��ب��اِه وع��ل��ى َم��نْ��ِص��ب��ي ال��ُم��َؤثَّ��ِل ال��م��ج��ِد ِذْروِة ف��ي



الصدام رهج

ال��زِّح��اِم ف��ي ال��ف��وارَس وف��رَّْق��ُت ��داِم ال��صِّ َرَه��َج ِب��ص��ارم��ي أَنَ��ْرُت
ِح��َم��اِم��ي ُم��ص��اِدُف��ن��ي أْم أَن��اٍج ُم��ْه��ري أَج��ْل��ُت ي��وَم ب��ال��ي��ُت وم��ا



ثاقب عزم

ال��َغ��ِب��ي ع��ن ِح��ْل��م��ي يُ��خ��ف��ي��ه م��ا ل��يَ��ْظ��َه��َر ن��ابَ��ه ي��ْك��ِش��ُر ال��رَّْوع ي��وَم ل��ي��َت أَال
��ب ال��ُم��تَ��َح��جِّ ُح��ْس��ِن��ه ع��ن وَرْوَع��ِت��ه ِب��َج��الِل��ه ك��لَّ��ُه بَ��أْس��ي ويُ��ْس��ِف��َر
م��ْض��ِرب��ي ال��ح��وادِث ه��اِم ف��ي س��يَ��نْ��ُف��ذُ ف��إنَّ��ُه ال��زم��ان ب��ي ف��اض��ِرْب ِش��ئْ��َت إذا
ُق��لَّ��ِب َج��نْ��بَ��يَّ ب��ي��ن ق��ل��ٍب ع��رُش ول��ي ال��ُع��ال م��ن ح��ظِّ��ي أَْص��َغ��ْرُت م��ا وتَ��ال��ل��ه
��ب ُم��تَ��َل��هِّ ث��اق��ٍب ع��زٍم ش��آب��ي��َب وأْه��َل��ه ال��زم��اَن أْص��َل��يْ��ُت ِش��ئْ��ُت ول��و
أنْ��ِج��ب��ي ال��َف��ْح��ِل ذل��ك ِم��ن ل��ه��ا وق��ل��ُت وال��َق��ن��ا ال��َم��ْش��َرِف��يَّ��َة ن��ف��س��ي وَزوَّْج��ُت
وَم��رَك��ب��ي ل��ل��نَّ��ج��اءِ َرْح��ل��ي َف��َه��يَّ��أُْت ن��اظ��ري األرِض ف��ي َس��رَّْح��ُت ول��ك��نَّ��ن��ي
أش��ه��ِب ال��ص��بْ��ِح م��ن ِط��ْرٍف ع��ل��ى ف��ج��ال ف��ارًس��ا ال��ل��ي��ِل ع��ل��ى َع��ْزم��ي م��ن وأْط��َل��ع��ُت



بأخالق َغنينا

ِق��ص��اُر ال��ح��ي��اة أي��اُم وح��س��بُ��ك ع��اُر ال��َم��ذَلَّ��ِة ف��ي َع��ي��ٌش َم��الَم��ِك
داُر ال��م��ط��ال��ِب وج��َه ب��م��س��ت��ق��ِب��ٍل نَ��بَ��ْت وال ِب��ُح��رٍّ ال��دن��ي��ا ض��اق��ِت ف��م��ا
ش��رار اِج��ي��اِت ال��دَّ ف��ي ل��ه ِب��ع��زٍم رأيَ��ُه ل��ل��ُم��َش��يِّ��ع إال ال��ِع��زُّ ه��ل
وف��خ��ار ُس��ْؤَدٌد ف��ي��ه��ا ال��ل��ْه��و م��ن وب��اح��ًة األَن��ي��َق ال��ع��ي��َش َل��َك َض��ِم��نَّ��ا
ج��اُر َع َوُروِّ ض��يْ��ٌف ب��ي ض��اق إذا ع��رب��يَّ��ٌة ش��ي��َم��ٌة َص��ِح��بَ��تْ��ِن��ي ف��ال
ش��ع��ار وال��ح��ي��اءُ َح��ْل��ٌي ال��ب��ْش��ُر ل��ه��ا وأوُج��ٍه ح��س��اٍن ب��أخ��الٍق َغ��ِن��ي��ن��ا
ب��خ��اُر ال��ك��ارث��اِت وُش��مُّ ه��ب��اءٌ ح��ي��ال��ه ال��خ��ط��وِب أه��اض��ي��ُب وص��ب��ٍر



وطنيتي

ي��ت��ع��ثَّ��ُر ب��ذي��ِل��ه��ا ��َم��اك ال��سِّ ت��اُج م��ح��لُّ��ه��ا ال��بُ��روِج ف��وق وط��ن��ي��ت��ي
وأن��ثُ��ر ال��ط��روِس ف��ي أَنْ��ِظ��ُم ُرح��ُت إْن ِل��ُح��ك��ِم��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ع��ن��و ويَ��َراع��ت��ي
ُر ي��تَ��َح��دَّ ِع��زِِّه م��ن َه��َوى ج��بَ��ًال ب��ح��دِّه ض��َربْ��ُت إذا ال��ح��س��اُم ولِ��َي
��ُر يَ��تَ��َف��جَّ ع��ل��ي��اِئ��ِه ِم��ن (ڤي��ُزوُف) ف��ك��أَنَّ��م��ا ل��ِم��ن��ب��ر ان��ب��َريْ��ُت وإذا



الربمنجهامي

��ت��اِت ال��شَّ ب��ع��د ب��ي��ن��ه��ا وأَلَّ��َف ال��ص��اف��ن��اِت نَ��ْق��َع ال��ل��ه أث��اَر
ال��ُم��ْرَه��ف��اِت ب��ن��ور وَزيَّ��ن��ُه ظ��الًم��ا س��ن��اب��ِك��ه��ا م��ن وأَْغ��َط��َش
َق��ن��اِت��ي َرْك��َزتِ��ه��ا َط��وَل وَم��لَّ��ْت ِن��ب��ال��ي ك��ن��انَ��تَ��ه��ا ع��اَف��ْت ف��ق��د
ال��ُك��َم��اِة ألَْع��نَ��اِق ٌ َظ��َم��أ ب��ِه ال��ِب��ْرِم��نْ��ج��ه��اِم��ي َع��ْض��ِب��ي وأض��ح��ى
ال��ن��ب��ات ورق ف��ي ال��م��اءِ َك��ْج��رِي تَ��ْج��ِري ف��ي��ِه ال��م��ِن��يَّ��َة أنَّ ع��ل��ى
ال��ل��غ��اِت م��خ��ت��ِل��ُف األرواِح م��ن ج��ي��ٌش اه��تَ��زَّ م��ا إذا ب��ِه يَ��ِض��جُّ



أستاذي

َش��ان��ي ورف��ع��َت َه��ذَّبْ��تَ��ن��ي وَم��ن ُروح��ي َربَّ��ي��َت وَم��ْن أَأُس��ت��اذي
ال��م��ع��ان��ي أب��ك��اِر ع��ق��وِد ِب��ِس��ْل��ِك ال��آلل��ي نَ��ْظ��َم َع��لَّ��ْم��تَ��ن��ي وَم��ن
وال��م��ث��ان��ي ال��َم��ث��ال��َث َف��أَن��س��اه��ا ِب��ِش��ع��ري َغ��نَّ��ْت ��ًة أُمَّ ت��داَرْك
ال��ب��ي��ان ِس��ْح��ِر م��ن أَبْ��َديْ��ُت ِل��َم��ا يَ��راِع��ي م��وس��ى ع��ص��ا َظ��نُّ��وا ل��ق��د
زم��ان��ي ع��ي��ن��ي ف��ي أْص��َغ��ْرَت ف��ق��د خ��ي��ٍر ُك��لَّ ع��نِّ��ي ال��ل��ه َج��َزاَك



مرجان يا

ال��طِّ��ع��اِن س��وِق إل��ى ال��خ��ي��َل أْس��ِب��ُق وح��ص��ان��ي س��ي��ف��ي م��رج��اُن ي��ا أي��ن
ال��نَّ��يِّ��راِن ُدج��اُه ف��ي يَ��تَ��َواَرى ح��تَّ��ى اآلف��اِق ف��ي ال��ن��ق��َع وأُث��ي��ُر
ِس��ن��ان��ي ��يْ��ِم ال��ضَّ دِم م��ن أَُروِّي أْو ن��اِج��ذَيْ��ِه م��نِّ��ي ال��م��وُت ويُ��َروِّي
ب��ال��َه��َواِن ِل��يَ��ْرَض��ى ع��اش َم��ن م��ات ف��ي��ه أْم��َس��ي��ُت ِب��ال��ذي أْرَض��ى ل��س��ُت



واملحابر الظبا

وال��َم��ح��اب��ُر ال��ظُّ��بَ��ا إالَّ ِزي��ن��ت��ي َف��م��ا ال��ُم��ف��اِخ��ُر ال��رَّم��ي��م ب��ال��َع��ْظ��ِم اْزداَن إن
وتُ��س��اِم��ر ال��ُع��ال ش��م��ُس تُ��َض��اِح��ُك��ه��ا َدْوَح��ًة ال��َم��ج��ِد َم��ْغ��َرس ف��ي ل��ي أنَّ ع��ل��ى
ال��َم��ن��اِب��ر م��ن��ه تَ��ْرتَ��جُّ ��َدى ال��صَّ ب��ع��ي��ِد َم��نْ��ِط��ٍق ُك��لِّ ف��ي ال��رَّأِْي ف��اِص��الُت ول��ي
ب��اِت��ُر ال��َم��َع��اِم��ع ف��ي ��ي ِب��ك��فِّ ُح��س��اٌم ك��أَنَّ��ن��ي ح��ت��ى أَْه��تَ��زُّ ال��نَّ��َدى وي��وَم
َط��ائ��ر ف��ي��ه ُروُح��ه َع��َدوٍّ وك��لُّ أْزَه��َرْت خ��ض��راءَ ال��رَّْوُض ُح��س��ام��ي ك��أَنَّ



الرابع الباب

الغزل يف



والطهر احلسن

ال��ُع��ذُْر َل��ُه ف��ي��ه��ا ُج��نَّ ُم��ِح��بٍّ َف��ك��لُّ وال��طُّ��ْه��ُر يُ��ش��ج��ي��َك ال��ح��س��ُن ِح��ْل��ي��ت��ان َل��ه��ا
��ْح��ُر ال��سِّ يَ��ْرتَ��ِج��ُز ق��ام أرَس��َل��تْ��ُه إذا ب��ي��اِن��ِه َوح��ُي ال��رُّوَح يُ��نَ��اِغ��ي َوَل��ْح��ٌظ
ال��ف��ج��ُر أنْ��َط��ق��ُه ال��ع��ص��ف��وُر َس��بَّ��َح ك��م��ا س��م��اِع��ه ع��ن��د ال��ق��ل��ُب يَ��َه��شُّ ول��ف��ٌظ
ال��زُّْه��ُر األَنْ��ُج��ُم الح��ِت غ��دي��ٍر ف��ي ك��م��ا ِخ��الل��ه��ا ال��ف��ؤاِد ِب��م��رآِة ي��ل��وُح
ال��ُع��ْم��ُر يَ��نْ��َق��ض��ي ِت��ي��ه��ِه ف��ي ب��ي��ن��ن��ا وم��ا ��ت��ي ِل��رقَّ ق��ري��بً��ا م��ن��ه��ا وت��ح��َس��بُ��ن��ي
ال��ب��دُر ِب��َم��بْ��ِس��ِم��ِه يُ��ص��ِب��ي��ن��ي راَح َوإْن ب��ُق��بْ��ل��ٍة ال��غ��راَم يُ��ْرض��ي م��ن أن��ا ف��م��ا
ف��خ��ُر؟ ِب��َم��ْك��ُرَم��ٍة أَو ج��م��اٌل ب��ت��ق��وى َل��َويْ��تُ��ه ال��َع��ف��اِف َح��قُّ إْن ِل��َي وه��ل

∗∗∗
وال��غ��دُر ال��ظ��ل��ُم داره��ا ع��ن وش��رَّده��ا َق��وَم��ه��ا ال��تُّ��رك ذَبَّ��َح ق��د ال��ت��ي ِب��ن��ف��س��ي
األْس��ر أُْس��َرت��ه��ا ب��ع��د ِح��م��اه��ا ف��ك��ان ��ه��ا َع��مَّ ال��ح��رُب واج��ت��اح��ِت ��ه��ا أُمُّ َق��َض��ْت
ِك��بْ��ُر َع��ُظ��َم��ْت وإن ف��ي��ه��ا وال َدالٌل ِب��ه��ا ف��م��ا اإلس��اُر ال��ذُّلَّ وَع��وََّده��ا
بَ��رُّ أٌَب ��ج��وِن وال��شُّ أس��اه��ا م��ن َل��ه��ا ي��ت��ي��َم��ًة أب��اه��ا غ��الُ��وا وإن ول��ي��س��ْت
ال��ص��ق��ُر َخ��َط��َف ُع��ص��ف��ورة م��ن ل��ِك ف��ي��ا ف��ح��اَزه��ا ش��رَك��ِس��يٌّ ف��ي��ه��ا ��َع تَ��َش��فَّ
ال��َم��ه��ُر أْدُم��ِع��ه��ا ُدرِّ ِم��ن َل��ه��ا وِس��ي��َق ُم��ِذلَّ��ه��ا اإلس��اِر ب��ع��د ُزوَِّج��ْت وق��د
ف��ْج��ُر ِم��ْح��نَ��ِت��ه��ا ع��ن��َد ِل��لَّ��ي��ال��ي وه��ل َه��زًَّة ال��ح��بُّ َه��زَُّه ه��ل ق��ل��بَ��ه��ا َس��لُ��وا
ذُْع��ُر َط��ْل��ع��ِت��ه ُق��بْ��ح م��ن ق��ل��ِب��ه��ا وف��ي ُم��ْق��ِب��ًال ج��اء إذا أه��ًال ل��ه ت��ق��ول
َج��ْم��ُر إي��م��اِن��ه بَ��ْرِد ِم��ن ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ِه ال��َه��َوى ��ُه َش��فَّ ش��اع��ٍر ِل��تَ��ِق��يٍّ َف��ي��ا



والطهر الحسن

ال��ُع��ه��ُر خ��الئ��ِق��ِه م��ن ب��داٍن ول��ي��س يَ��ُروُق��ه ج��م��اٍل ع��ن س��اٍل ُه��َو َف��َال
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عاذلة يا املطهى إىل

ال��دُّم��وُع ق��ل��ب��ي ع��ل��ى َك��ذبَ��ْت ال��َولُ��وُع وال ال��ُم��ِح��بُّ ال أن��ا
ُه��ج��وع ِغ��ي��رتِ��ه��ا ِل��َدِب��ي��ِب أََم��ا ع��اذل��ت��ي َويْ��َح ي��ا
َرج��ي��ع َخ��ِل��ٌق ح��دي��ِث��ه��ا وك��لُّ تُ��ع��ذِّبُ��ن��ي أب��ًدا
يَ��ُض��وُع ِم��ْس��ٌك أْرَدانُ��ه��ا ب��ه��ا تَ��ْه��ِذي ال��ت��ي إن
م��ن��ي��ع ِح��ْص��ٌن َوَج��الِل��ه��ا ُط��ْه��ِره��ا م��ن َولِ��ُح��ْس��ِن��ه��ا
يَ��ُس��وُع ِل��ع��اِش��ِق��ه��ا يَ��ْش��َف��ْع َوإْن يُ��ْرَج��ى َوْص��لُ��ه��ا ال
رف��ي��ع ج��اٌه ولِ��ُح��ْس��ِن��ه��ا ِل��ي ج��اَه ال اْم��ُرٌؤ وأن��ا
يَ��ُروع َل��ْح��ٌظ ��ٍع َوتَ��َرفُّ ِب��ه��ا ِك��بْ��ٍر ع��ل��ى وَل��ه��ا
َص��ِري��ع َخ��م��رتِ��ِه نَ��ْدم��اُن ح��الوًة يَ��ذُوُب َوَف��ٌم
ال��َخ��ِل��ي��ع ال��نَّ��ِزُق وال َوْج��ًدا َف��أْش��تَ��ِك��ي ِب��ال��ص��غ��ي��ِر ال
ال��رَّب��ي��ع ِل��س��اح��ِت��ه��ا َوَزن��ي َج��ا ال��ُع��ْم��ِر خ��ري��ِف ف��ي أن��ا
رج��وع وال ال��ش��ب��اُب ذَه��ب وال��َه��َوى ِل��ْل��ُك��ُه��ول��ِة م��ا
ال��ُخ��ُش��وع يُ��ذَلِّ��لُ��ـ��ُه نُ��ْس��ٍك أخ��ي ِم��ن يُ��ري��بُ��ِك م��اذا
ج��وع أب��ي��ِك َدرُّ ِل��ل��ِه َل��ُه أب��ك��ي ال��ذي إنَّ
ال��َق��نُ��وُع ي��ص��نَ��ُع��ُه ل��ي��س م��ا تَ��َرْي (خ��ي��ًرا) اْص��نَ��ع��ي ق��وم��ي



احلبيبالشمسية صورة

أََرى ال ُس��َه��ادي غ��ي��َر َف��أن��ا ال��َك��َرى ف��ي َط��يْ��ًف��ا ال��ع��اِش��ُق رأى إْن
َس��َرى ال��ط��ي��ُف إذا ال��طَّ��يْ��َف تَ��ْف��َض��ُح ُص��ورًة ح��ب��ي��ب��ي م��ن ِل��ي إنَّ��م��ا
َرا َص��وَّ ��ْن ِم��مَّ أْج��َم��َل َف��أَتَ��ْت ِظ��لِّ��ِه م��ن ل��ي ال��ش��م��ُس َرتْ��ه��ا َص��وَّ
واْف��تَ��َرى ف��ي��ه��ا ال��ح��اس��ُد َك��ذََب َربَّ��ت��ه��ا ف��ي ال��ح��اس��ُد الَم��ِن��ي
َم��نْ��َظ��َرا وراَع��ْت ل��ف��ًظ��ا َوَس��بَ��ْت َم��ْل��َم��ًس��ا والنَ��ْت ِري��ًح��ا ذََك��ْت ق��د
َك��بَّ��َرا رَآه��ا أَْن ��ا َل��مَّ ثُ��مَّ ج��اه��ًال ف��ي��ه��ا ال��ع��اِذُل َك��ذََب
بَ��َش��َرا أَْم ُروا َص��وَّ ق��د َم��َل��ًك��ا ُص��وَرتَ��ه��ا رأى أَْن ل��م��ا ق��ال
َج��َرى؟ أْم دم��ع��ي َم��رْآِك م��ن َج��فَّ ه��ل ال��م��ح��ب��وِب ُص��ورَة ي��ا ف��انْ��ُظ��ري
أنْ��ُظ��را أْن يُ��ْق��ِن��ُع��ن��ي وال ل��ي تَ��نْ��ُظ��ري أْن يُ��ق��ن��ع��ن��ي إنَّ��ُه
أَثَ��ًرا َع��يْ��ٍن ب��ع��د وَح��بَ��ْونِ��ي َج��ْوَه��ٍر م��ن َع��َرًض��ا لُ��ون��ي بَ��دَّ

∗∗∗
َك��ْوثَ��َرا ف��ي��ه��ا ع��ي��ُن ي��ا ��رى َف��جِّ ال��ه��وى ف��ردوُس ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ ُخ��ْض��رُة
أْس��َه��َرا أْن ل��ي بُ��دَّ ال إنَّ��ه م��ع��ي ال��ل��ي��َل ص��ورُة ي��ا واْس��َه��ري
ت��ْص��ِب��را ل��ن ال��دُّج��ى إنَّ ِل��ل��دَُّج��ى واْص��ِب��ري ل��ي��ل��ي ط��وَل تَ��َم��لِّ��ي ال
ُم��ْدِب��را َولَّ��ى ال��ل��ي��َل إن ُق��ْل��ِت َم��َض��ى ال��ل��ي��ِل ِم��ن ُج��نْ��ٌح ُك��لَّ��م��ا
أح��م��َرا َف��ْج��ًرا وال��دم��َع َف��َل��ًك��ا َم��ْدَم��ع��ي تَ��ُظ��نِّ��ي ال س��اِم��ري��ن��ي
أْغ��بَ��َرا ي��وًم��ا ال��بَ��يْ��ن ي��وُم ك��ان وَق��ْد ال��بَ��يْ��ِن ل��ي��ل��َة أذَْك��َرتْ��ِن��ي



توفيق ديوان

ُس��كَّ��را أَْم��س��ى وال��دَّم��ُع َع��ْل��َق��ًم��ا ال��لَّ��َم��ى َع��ذُْب ب��ه��ا ب��ات ل��ي��ل��ٌة
اْس��تَ��تَ��را ح��ت��ى ال��ظَّ��ْل��م��اءِ َم��َل��ُك َع��َج��ٍل م��ن ل��ن��ا ي��ب��دو يَ��َك��ْد ل��م
ال��َع��ْس��َك��َرا ي��ق��وُد ��بْ��َح ال��صُّ رأى إذْ ي��اِف��ًع��ا ف��ي��ه��ا ال��ل��ي��ِل َف��ْوُد ش��اَب
َص��َف��َرا ق��ط��اري ُم��ْزِج��ي ِع��ن��َدم��ا انْ��تَ��ح��ب��ْت ث��م ال��س��ي��َف ج��اذَبَ��تْ��ن��ي
ال��ُع��َرا م��ش��دوِد غ��ي��َر أراُه ال ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ذي ال��ع��ه��د ق��ال��ت
ِم��َرا ال َح��قٌّ َل��ِك ِم��ْل��ٌك ه��و غ��اَدْرتُ��ه ال��ذي وال��ق��ل��ُب ق��ل��ُت
ُم��نْ��َح��ِدَرا َل��ه��ا دم��ع��ي َف��َج��َرى ُم��نْ��َح��ِدرا دم��ُع��ه��ا ل��ي وَج��َرى
َح��َض��َرا َم��ْن َرح��م��ٍة ِم��ن َف��بَ��َك��ى األََس��ى ه��ذا ع��ل��ى وتَ��َف��رَّْق��ن��ا
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يضريها ال

نَ��م��ي��ُره��ا وي��ْص��ف��و َح��َواش��ي��ه��ا تَ��ِرقُّ ِن��ع��م��ًة تَ��ْك��ُس ل��ي ربِّ ي��ا تَ��ْق��ِض��ه��ا َف��إْن
يَ��ِض��ي��ُره��ا ال ُط��ْه��ُره��ا َل��ْوال وذل��ك ِب��ُق��بْ��ل��ٍة أث��ابَ��ْت ل��و ع��ل��ي��ه��ا وم��اذا



رب يا

ع��اِص��يَ��ا ال��دَّه��َر تَ��ْل��ق��اِن��ي َف��ال أَنَ��بْ��ُت ِب��ُح��ْس��ِن��ه��ا َع��ل��يَّ تُ��نْ��ِع��ْم إْن َربِّ َف��ي��ا
ش��اك��ي��ا ال��ُع��ْم��ِر َم��َدى أُْل��َف��ى َف��ال َش��َك��ْرُت ِب��ُق��ْرِب��ه��ا ح��ي��ات��ي تُ��ْس��ِع��ْد إن رب وي��ا
ب��اِك��يَ��ا ال��ح��ظِّ ع��اث��َر س��ن��ي��نً��ا َق��َض��يْ��ُت َف��إنَّ��ن��ي َع��ل��يَّ تَ��ْم��نُ��ْن إن رب وي��ا



ذللتحلظي

ُم��ْف��َرِد َم��ِل��ي��ح م��ن ِف��َداُؤَك ن��ْف��س��ي إب��اِئ��ِه ط��وِل ب��ع��د َل��ْح��ظ��ي ذَلَّ��ْل��َت
��ِد ال��ُم��تَ��َوقِّ ِك َخ��دِّ آي��ُة ال��ُح��ْس��ِن ف��ي وأس��َرَف��ْت إل��ي��ِك ن��ظ��ري ف��ي أَْس��َرْف��ُت
��ِد ال��ُم��تَ��َش��هِّ ش��ه��ادَة نَ��ِس��ي��ُت ح��ت��ى ي��خ��ونُ��ِن��ي َه��َواَك ف��ي نُ��ْس��ِك��ي زال م��ا



الشهب بروج

ال��َم��بْ��ه��وِر ال��ن��اظ��ِر ِل��َع��يْ��ِن أْدنَ��ى أب��راِج��ِه م��ن ��ْه��ِب ال��شُّ ب��ُروُج ق��ْص��ُر
ال��ح��وِر غ��ي��َر ط��اَل��ْع��ت م��ا أق��َس��ْم��َت ُش��ُرف��اِت��ه م��ن ال��ِغ��ي��ُد أََط��لَّ وإذا



اخليال لوال

َع��ا وتَ��َص��دَّ َس��ْل��وًة ق��ل��ب��ي وَس��أَْل��ُت َوتَ��َورََّع��ا ِل��ُق��بْ��ل��ٍة َض��ِرْع��ُت ��ا َل��مَّ
أْربَ��َع��ا ل��ي��اِل��َي ِب��ِه َولِ��ْع��ُت ��ْن َع��مَّ َف��َع��اَق��ِن��ي ال��ق��دي��ُم َك��َم��دي واْع��تَ��اَدن��ي
تَ��َربَّ��َع��ا َق��َع��ْدُت وإْن ق��اَم ُق��ْم��ُت إْن َم��ْض��َج��ع��ي َالَزَم م��ن��ِك خ��ي��اٌل َل��ْوال
وأَْم��تَ��َع��ا َف��َس��رَّ َع��يْ��ن��ي َغ��َف��ْت ��ا ل��مَّ ب��بَ��ذِْل��ِه ال��ح��ب��ي��ُب َض��نَّ ال��ذي بَ��ذََل
ي��ْرِج��ع��ا ل��ي��س أنَّ��ُه ال��َع��زي��م��َة َع��َق��َد ��ٍف ُم��َخ��فِّ ذَي��َل ِل��ْل��ِف��ردوِس ل��َس��َح��بْ��ُت



نور فوق نور

نَ��ْه��ُب َل��َك إال وال��ُع��ْم��ُر ِل��ْع��ُب ِف��ي��َك إالَّ ال��ِج��د
َص��ْع��ُب ف��ي��َك إال ��ْه��ُل وال��سَّ ذُلٌّ ِب��َك إال وال��ِع��زُّ
وُح��ْج��ُب ِس��تْ��ٌر ُدونَ��ه ن��وٍر َف��وَق نُ��وٌر وأن��َت
ُح��بُّ َل��َك ك��ُح��بِّ��ي وال ِت ال��ذََّوا ف��ي ذات��ك ِم��ثْ��ُل ال



حببتك

ل��َع��ِج��ي��ُب ذا إنَّ ا بُ��دٍّ ال��ح��بِّ ِم��ن أرى وال وص��اًال أرج��و ال َح��بَ��بْ��تُ��ِك
غ��ري��ُب ع��ن��ِك ال��لَّ��ف��ِظ َع��َرب��يُّ ف��تً��ى ب��ه��ا َه��ذَى ق��د تُ��رِك��يَّ��ٍة م��ن َل��ِك َف��يَ��ا
تُ��ِج��ي��ب ال��غ��راَم أَْش��ُك إن ِه��َي وال أُِج��ي��بُ��ه��ا ال ُح��بَّ��ه��ا ل��ي َش��َك��ْت م��ا إذا
ق��ري��ب ال��ب��ع��ي��ُد ف��ال��م��ع��ن��ى ال��ص��م��ِت ع��ل��ى ت��ن��اَج��ي��ا م��ا إذا ق��ل��بَ��يْ��ن��ا أن ِس��َوى
رق��ي��ُب يُ��َخ��اُف ف��ي��ه��ا وال َع��ذُوٌل ل��ه��ا يُ��تَّ��َق��ى ال ال��ح��بِّ ف��ي ��ٌة ِع��فَّ َل��ن��ا



هذبطبعي

ح��اِل��َم��ا ال��ع��ي��ُن أَْغ��َف��ِت إْن َوأَذُْك��ُره��ا ب��اْس��ِم��ه��ا ن��اَديْ��ُت أص��بَ��ح��ُت إْن َربِّ َف��ي��ا
ه��اِئ��َم��ا ال��لُّ��بَّ غ��اَدَر ق��د م��ا ال��ُح��ْس��ِن ِم��َن وَم��نَ��ْح��تَ��َه��ا َزيَّ��نْ��تَ��ه��ا ال��ذي وأن��َت
ف��اه��َم��ا ق��ول��ك أْس��َم��ْع��َت ك��م��ا ي��ُص��نْ��ُه ل��ش��اِع��ٍر ال��ج��م��اَل تُ��ْع��ِط إْن َربِّ وي��ا
ال��م��ك��اِرَم��ا وَص��فِّ ط��بْ��ع��ي ِب��ه��ا َف��َه��ذِّْب ُم��َه��ذَّبً��ا ب��ع��ُد ربِّ ي��ا أُك��ْن ل��م وإن



األماين أشهى

ال��ُع��ُم��ِر َم��َدى ت��ب��َق��ْي أن تَ��ْس��ت��ِط��ي��ِع��ي��ن ه��ل ��َف��ِر ال��سَّ ع��ل��ى َوْق��ٌف ُص��بْ��ُح��ه��ا َل��ي��ل��ًة ي��ا
ِب��ال��َك��َدر ال��ع��ي��ِش َص��ْف��َو ال��ح��واِدُث ف��ي��ه��ا َم��َزَج��ْت وإْن تَ��بْ��َق��ى أن أم��اِن��يَّ أْش��َه��ى
ال��ق��َم��ِر ف��اِض��ُح ُدج��اه��ا أض��اء وإن ط��اِل��ُع��ه��ا ال��َم��يْ��م��وُن ب��ال��ل��ي��ل��ِة ت��ل��ك م��ا
َم��َط��ِر ف��ي ال��دم��ِع َغ��ِزي��ِر م��ن ون��اظ��ري َل��َه��ٍب ف��ي ال��بَ��يْ��ِن َح��ذَاَر ق��ل��ب��ي ب��ات ق��د



حسبي

تَ��ْك��ِف��ي��ن��ي واآلداِب ال��ِع��ْل��ِم َف��ُدتَّ��ُة وال��ِده��ا م��اِل م��ن «ُدتَّ��ًة» أبْ��تَ��ِغ��ي ال
ال��لِّ��ي��ِن ِم��ن نَ��واح��ي��ه��ا ف��ي ال��ذي َح��ْس��ب��ي م��ن��اِزل��ه��ا ِم��ن ح��ري��ًرا أروُم وال
ِدي��ِن��ي ِع��ْش��ِق��ِه��م م��ن يَ��م��ن��ُع��ن��ي َف��َل��ي��س ُم��نْ��تَ��ِس��بً��ا اإلس��الم إل��ى يَ��َرْون��ي وإْن



احلبيب ألوم ال

ال��ِخ��الِف ِخ��ْدُن وال��َم��الُم ط��ائ��ٌع إنِّ��ي ��دِّ ال��صَّ ف��ي ال��ح��ب��ي��َب أل��وُم ال
ب��ان��ع��ط��اِف ِل��ي وج��اَد ل��ي َل��َرث��ا ��ا َح��قٍّ أه��واُه ال��ج��م��ي��ُل رآن��ي ل��و
األوص��اِف ك��ام��ُل َوال��ل��ِه ُه��َو ب��ُظ��ل��ٍم أُح��ب ال��ذي أَْرم��ي َل��ْس��ُت
��ع��اف ال��ضِّ ن��وَم ال��ُم��ِح��بُّ أَيَ��ن��اُم َل��يْ��ل��ي ن��م��ت وق��د ال��َه��َوى َص��َدْق��ُت َم��ا
��ع��اف ال��شِّ ونَ��اِئ��ي��اِت ال��َف��يَ��اِف��ي ف��ي َل��ِه��ْم��نَ��ا ال��ج��م��اَل ه��ذا َع��ِش��ْق��نَ��ا ل��و
ال��ذَّرَّاف دم��ِع��ن��ا يَ��نَ��اب��ي��ع م��ن وَش��ِربْ��ن��ا ل��ْح��ِم��نَ��ا م��ن وأَك��ْل��ن��ا
األس��ي��اف ع��ل��ى ن��ْم��ِش��ي إل��ي��ِه ـ��نَ��ا ب��تْ��ـ وَل��ْو زاِئ��ِري��ن َوَل��ِج��ئْ��ن��اُه
واِف��ي ُم��ِح��بٌّ ال��َوَرى ب��ي��َن َق��لَّ َول��ِك��ْن ت��زي��ُد ال��َه��َوى َدْع��وى إنَّ



احلسن رضع

ال��ج��م��اِل ه��ذا ِب��ُك��لِّ ِس��َواُه ِم��ن أول��ى وه��َو ِب��ِع��ْش��ِق��ه أَْوَل��ى أن��ا
وال��ُع��ذَّال ال��ُوَش��اِة ي��اَل��ذُلِّ َع��ِزي��ز ع��َل��يْ��ِه ُح��بِّ��ِه ف��ي أن��ا
ال��ِوَص��اِل ِب��غ��ي��ِر ِم��نْ��ه ِل��ي َق��َض��ى ال ل��َغ��يْ��ري ��ُدود ِب��ال��صُّ ال��ل��ه َق��َض��ى إْن
غ��ال��ي وال��بُ��ع��ِد ال��ق��رب ف��ي ع��ن��دي وه��و ِم��نْ��ه ال��ق��رب ف��ي ع��ل��ي��ه غ��اٍل أن��ا
ال��ِخ��ص��ال ج��م��ي��ُل ِع��ن��َدُه وأن��ا وْج��ًه��ا ال��ن��اِس أج��م��ِل ِم��ن ع��ن��دي وه��و
ك��م��ال ب��دَر َع��يْ��ن��اُه وتَ��َراِن��ي َج��م��اٍل ش��م��َس َع��يْ��ن��اَي َف��ت��راه
ال��م��ع��ال��ي ض��رَع َرَض��ْع��ُت ق��د وأن��ا ِص��بَ��اُه ِم��ه��اِد ف��ي ال��ُح��ْس��َن َرَض��َع



آية يل

��َح��ِر ال��سَّ ف��ي واالس��ت��غ��ف��ار ال��غ��راِم ِم��ن ِب��ِه بُ��ِل��ي��ُت ف��ي��َم��ا ال��تُّ��َق��ى اْح��تَ��َس��بْ��ُت إن��ي
��َور ال��سُّ ف��ي ُح��ذِّْرُت م��ا غ��ي��ر ِه ِب��َخ��دِّ ُس��َوًرا ال��َه��َوى آِي م��ن ُ أَْق��َرأ أص��ب��ح��ُت
َس��َق��ِر ف��ِف��ي يَ��ْك��ُف��ر وم��ن َف��نَ��اٍج يُ��ْؤِم��ْن َف��َم��ْن ال��َغ��َراِم ِدي��ِن إل��ى َل��َداع إن��ي
وال��ق��م��ِر ال��ش��م��ِس ب��ن��وِر ُم��ْزٍر ِب��ُك��لِّ ُغ��رَّتِ��ِه ن��وِر ِم��ن ِج��ئْ��تُ��ُك��ْم آي��ٌة ِل��ي



اسمحي

ال��ِم��الِح َغ��يْ��َظ وي��ا ـ��ي��ِق ال��رِّي��ـ ب��اردة ي��ا أن��ِت
ِج��َراح م��ن ِب��ق��ل��ب��ي م��ا تَ��أْس��و ف��ي��ِك م��ن نَ��ْه��َل��ٌة
س��م��اح ذو إالَّ ـ��َج��نَّ��َة اْل��ـ ي��دُخ��ُل ال َف��اْس��َم��ِح��ي
وَص��الح��ي ن��اري ـ��ف��اءِ إط��ـ ف��ي ال��ل��ه ت��خ��اِف��ي ال
ُج��ن��اِح م��ن َح��يٍّ��ا ـ��َت ال��َم��يِّ��ـ ي��بْ��َع��ُث م��ن ع��ل��ي م��ا



املعاين غالية

ال��ب��ي��اِن لُ��ؤلُ��ؤُة َوَس��نَ��اِك ال��م��ع��ان��ي غ��ال��ي��ُة ِذْك��َراِك
األغ��ان��ي َش��َج��ِت ن��ش��وٍة ذو ال��َه��َوى َرِح��م م��ن وأخ��وِك
وال��م��ث��ان��ي ال��م��ث��ال��ِث غ��ي��ُر َش��اِديً��ا َص��بِّ��ِك ُع��ذُْر م��ا
ال��ج��ن��اِن رائ��ح��َة َويُ��ِري��ُح أُْزلِ��َف��ْت س��م��اءَِك ويَ��َرى



جلَّتصفاته

إح��س��اُن ال��ُح��ْس��َن ه��ذا يَ��تْ��بَ��ُع ك��ان ل��و ُم��ع��اَم��َل��ت��ي ف��ي ت��ق��س��و وه��ي َح��بَّ��ذَا ي��ا
واْل��ب��اُن اه��تَ��زَّ ال��َوِش��ي��ُج يُ��ْغ��ِن��ي َف��ل��ي��َس ِل��ق��اَم��ِت��ه��ا وص��ٍف ِم��ن بُ��دَّ ال ك��ان إن
وري��اُن َف��يْ��ن��اٌن ال��ب��اِن م��ن ُخ��وٌط م��ًع��ا ال��ت��م��اَم وال��ب��دَر ال��ش��م��َس يُ��ثْ��ِم��ُر ال
أذه��اُن م��ن��ك ِب��َم��ع��نً��ى تُ��ِح��ي��َط أْن أَْو ُم��َم��ثَّ��َل��ًة تُ��ْح��ك��ى أَْن ِص��ف��اتُ��ِك َج��لَّ��ْت



إهيام

َغ��ِب��يَّ��ا ف��ؤادي ِخ��ْل��َت ُك��ن��َت إْن ِن��َك ح��ا غ��ي��ِر ف��ي َس��أْش��َرُب ُغ��َالُم
ُح��َم��يَّ��ا ف��ي��ه��ا أنَّ تُ��وِه��ُم��ن��ي ـ��َك��أِس اْل��ـ ف��ي ال��ن��ور َك َخ��دِّ م��ن أَتَ��ْس��ُك��ُب



وصل يا أعد

بَ��يَ��ان��ي وأَْس��َك��ره��ا َم��ح��اِس��نُ��ه��ا أس��َك��رتْ��ن��ي ل��ي��ل��َة وص��ُل ي��ا أَِع��ْد
ال��يَ��م��ان��ي ب��ال��َغ��َزِل َغ��رَّْدُت وق��د ال��ح��ج��اِزي لِّ ِب��ال��دَّ َع��َل��يَّ تَ��ِم��ي��ُل
ق��اِن يْ��ِن ال��َخ��دَّ ع��ل��ى دم��ٍع إل��ى آنً��ا ال��ثَّ��ْغ��َريْ��ِن ع��ل��ى َل��ثْ��ٍم َوِم��ْن



أغرايناملشيب

ال��َه��َواِن ُم��رَّ ال��َه��َوى م��ن وذُْق��ُت َرَوان��ي وم��ا ف��ي��َك ال��دم��َع ش��رب��ُت
ك��ف��ان��ي ق��د ذل��ك أخ��اُل وك��ن��ُت ال��تَّ��َص��اب��ي ف��ي ��ِب��ي��بَ��َة ال��شَّ وأَنْ��ف��ق��ُت
نَ��َه��ان��ي وَم��ا ال��َم��ِش��ي��ُب َف��أَْغ��ران��ي وي��نْ��ه��ى ي��زُج��ُرن��ي ��يْ��ُب ال��شَّ وق��ل��ُت
أُع��ان��ي م��ا َدالِل��َك م��ن أَُع��اِن��ي ول��ِك��ْن ِك��بَ��ٍر م��ن ِش��بْ��ُت أَْن وَم��ا

∗∗∗
ال��ِج��نَ��اِن ُع��ل��يَ��ا ِم��ن األرَض َه��بَ��ْط��َت ك��ري��م َم��َل��ٍك م��ن أن��َت ِب��نَ��ْف��س��ي
ال��ح��س��اِن ال��ُح��وِر ِف��تْ��ن��ِة َم��َخ��اف��َة وَل��ك��ْن ل��تَ��ْف��ِت��نَ��ن��ا تَ��ه��ب��ْط ول��م
س��ق��ان��ي َم��راِش��ِف��ِه ِم��ن ِب��َك��أٍْس دم��ع��ي ل��ل��تَّ��ْودي��ع َم��َزْج��ُت وي��وَم
يَ��َران��ي َف��ال ال��ن��ح��وُل ويُ��ْس��ِع��ُدن��ي ِب��نَ��ْف��س��ي َف��أَْم��ِزُج��ُه أُع��اِن��ُق��ُه
ال��ت��دان��ي! ع��ل��ى ال��ب��ع��اَد اْخ��تَ��ْرُت ل��م��ا دم��وع��ي تُ��ْغ��ِرُق��ُه خ��ْف��ُت َف��َل��ْوال



دمع رسالة

وإي��م��اُن تَ��ْق��وى َع��يْ��نَ��يَّ َك��َرى وأنَّ ك��اِف��ٍر ق��ل��ُب ال��دَُّج��ى أَنَّ ل��ي يُ��َخ��يَّ��ُل
ُرْك��ب��اُن ال��لَّ��ي��ِل ذل��ك ف��ي ال��ه��وى وأْه��ُل نُ��ج��وُم��ُه وَوْج��دي َل��ي��ٌل ال��َه��َوى وأن
ِع��ْق��ي��ان َع��يْ��نَ��يَّ دم��ِع م��ن ��ُع��ُه يُ��َرصِّ ال��َه��َوى َم��ْف��ِرِق ع��ل��ى ت��اٌج ال��نَّ��َوى ك��أَنَّ
ِك��ت��م��ان ِع��ن��َدَك ك��ان إن تُ��بَ��لِّ��ُغ��َه��ا رس��ال��ًة ال��ُم��ن��ي��ر ال��بَ��دُر أَيُّ��ه��ا ف��يَ��ا
أغ��ص��ان ال��َوْج��ِد ج��نَّ��ِة ف��ي ِب��أَْش��واِق��ه تَ��راق��ص��ْت َش��ِج��يٍّ م��ن دم��ٍع رس��ال��ُة
س��ل��ط��ان وال��ُم��بَ��لَّ��ُغ ع��ب��ٌد ف��إنَّ��َك بُ��س��اَط��ه��ا وَق��بِّ��ْل دم��ع��ي ل��ه��ا َف��بَ��لِّ��ْغ
وي��زداُن يُ��ِض��يءُ نَ��ْع��َل��يْ��ه��ا يُ��َق��بِّ��ُل ِع��ن��دم��ا ثَ��ْغ��َرَك أنَّ ف��خ��ًرا وَح��ْس��بُ��َك



الراقصات

ال��رُّتَّ��ِع ال��ظِّ��بَ��اءِ ِس��ْرَب م��ع��ي رأى ِرف��اُق ي��ا َم��ْن
األَذُْرع ال��ع��اري��اِت ِل ال��َج��م��ا م��ن ال��ك��اس��يَ��اِت
ِب��أْدُم��ع ال��دَّالِل م��ن ِت ال��ب��اِك��يَ��ا ال��ن��اع��م��اِت
وتَ��َم��نُّ��ِع ب��رش��اَق��ٍة َخ��الَع��ًة وال��راق��ص��اِت
األْض��لُ��ع ب��ي��َن َرَق��ْص��َن ـ��نَّ ِب��ِه��ـ َوْج��ًدا وق��ل��وبُ��نَ��ا
��ع وتَ��َف��جُّ ِب��َح��ْس��َرٍة ـ��يَّ َع��َل��ـ تَ��بْ��ُك��وا ال ِم��تُّ إن
ِب��َم��ْص��َرع��ي ِع��ْش��ِق��ِه��نَّ ف��ي َص��بَ��ابَ��ًة رض��ي��ُت ف��أن��ا



البخيلة حي

ج��داره��ا «ِس��َم��نْ��ِت» م��ن ِب��َدْم��ِع��َك واْغ��ِس��ْل ِب��َداِره��ا أَط��ْف��َت م��ا ال��ب��خ��ي��ل��َة َح��يِّ
أث��م��اِره��ا ع��ل��ى َح��نَ��ْت ال��ُغ��ص��وِن َع��ْط��َف وُربُ��وِع��ه��ا س��اح��اِت��ه��ا ع��ل��ى واْع��ِط��ْف
أن��ه��اره��ا ِم��ن ال��ع��ذَب ��ف��اءَ ال��صَّ وِرِد َج��نَّ��اِت��ه��ا م��ن ال��ُح��ْل��َو ال��ه��ن��اءَ َواْج��ِن
أس��راِره��ا ِم��ن أْف��َش��يْ��َت م��ا وَك��ف��اَك وَع��تْ��بَ��ه��ا ال��ح��ي��اة ��بَ��َه��ا تَ��َغ��ضُّ واْح��ِم��ْل
أس��راِرَه��ا ع��ل��ى أْق��َوى ال َوَج��بُ��نْ��ُت ُم��َخ��يَّ��ٍر غ��ي��َر ف��بُ��ح��ُت ال��غ��راُم َغ��َل��َب
أش��ع��اِرَه��ا ف��ي تَ��ن��وُح وه��َي ِم��تُّ م��ا ال��ه��وى َل��وَال — ال��ت��ي وه��ي — ال��ذي وأن��ا



الدر من صيغة

«َس��َك��اِت» ق��ال َرْض��تُ��ه َع��ا ك��لَّ��م��ا َم��ْن ِب��أِب��ي
ال��نُّ��َح��اِة َط��ْوَق أَْع��َج��َزْت ف��ي��ه ُدرٍّ ِم��ن ِص��ي��َغ��ٌة
نَ��بَ��اِت��ي م��ص��ِر ف��ي ـ��روِف ال��م��ع��ـ��ر ك��ال��س��كَّ��ِر ُح��ْل��َوٌة
ح��ي��ات��ي ُط��وَل ي��ل��ِف��ُظ��ه��ا َف��َم��ُه أنْ��َس��ى َل��ْس��ُت



عوفيت

ِب��لُ��بِّ��ِه ال��س��ق��اُم ه��ف��ا وال��ُم��ْس��تَ��َه��اِم ِب��دم��ِع��ه ال��غ��راُم َج��َرى ل��ل��َم��ُش��وِق م��ن
وَخ��ْط��ِب��ه ب��ال��ص��دوِد ابْ��ِت��الئ��ي ق��ب��َل ح��س��ابَ��ه��ا ل��ل��ُخ��ط��وب أَْح��َس��ُب ُك��ن��ُت م��ا
ُق��ْرِب��ِه ف��ي ُه��نِّ��ئْ��تُ��ُه م��ا أض��ع��اُف بُ��ع��ِده ِم��ن ُج��رِّْع��تُ��ُه ال��ذي إنَّ
ِب��تُ��ْرِب��ه ال��ُخ��ُدوِد ِب��تَ��ْع��ِف��ي��ر ل��ي َم��ْن ِرح��ابُ��ه َع��َل��يَّ ال��ن��ائ��ي ال��ِح��َم��ى ذا ي��ا
وَح��ْرِب��ه ال��ُه��ي��اِم ِس��ْل��ِم م��ن وَس��ِل��ْم��َت وُم��رِِّه ال��غ��راِم ُح��ْل��ِو م��ن َع��وِف��ي��َت



براح ال

س��الْح م��ن تَ��ْع��ِت��ُب ح��ي��ن ـ��ع��ي وَدْم��ـ ذُلِّ��ي ِس��َوى ِل��ي م��ا
ولِ��ْل��ِج��راْح ِل��لَّ��ِه��ي��ِب ري َص��د َف��إنَّ َغ��ِض��بْ��َت وإذا
ُج��ن��اْح وال َم��الَم َف��ال ـ��ُت ُص��ِرْع��ـ وإن ُص��ِدْع��ُت ف��ِإذا
��َالْح ولِ��ل��صَّ ��ُرور ل��ل��سُّ ـ��ِري أم��ـ ف��ُك��لُّ َرض��ي��َت وإذا
ُم��بَ��اْح َم��ْح��ُظ��وٍر َف��ُك��لُّ ُت َزَه��ْو وإْن َش��َدْوُت َف��إذا
بَ��راح وال َف��ك��اك ال ـ��ُدَك َع��بْ��ـ ال��ح��ال��يْ��ِن ع��ل��ى وأنَ��ا



تذرفالدمع ال

ُم��ْج��ري��ه��ا َه��مَّ تُ��َس��رِّي ال��دم��وَع إنَّ وتَ��ْم��ِوي��َه��ا تَ��ْع��ل��ي��ًال ال��دَّْم��َع تَ��ذِْرِف ال
يُ��خ��ِف��ي��ه��ا األَْح��ش��اءِ ف��ي َل��َواِع��َج َع��َل��ى ُم��ْص��َط��ِب��ٍر ُك��لُّ إال اْل��ِع��ْش��َق يُ��ْح��ِس��ُن ال



جماملة الدنيا

أوَّاِه ال��دم��ِع َغ��ِزي��ِر ع��اٍن ِح��ب��اَل ُم��َج��ام��ل��ٌة َف��ال��دُّن��ي��ا ُم��ِح��بَّ��ِك ِص��ِل��ي
ال��نَّ��اه��ي نَ��َه��ى َم��ا ُج��ن��ونً��ا ف��ي��ه��ا أْزداُد َع��وارُض��ه��ا َم��ص��ق��وٌل ال��طَّ��ْرِف َغ��ِض��ي��َض��ُة
ِه��ي إالَّ اْخ��تَ��ْرُت م��ا ع��اِط��ًال وب��ي��ن��ه��ا ح��ال��ي��ًة ال��ُح��وِر ب��ي��َن َخ��يَّ��ُرون��َي ل��و



احلبرشفني

ق��ل��ب��ي ِذْك��ُره��ا ف��آنَ��َس َونَ��أَْت نَ��َظ��ري ج��م��الُ��ه��ا َف��َس��رَّ َق��ُربَ��ْت
وال��ُق��ْرب ال��بُ��ع��ِد ف��ي ش��اك��ٌر أن��ا ن��اِع��م��ٍة ُح��بَّ يَ��ْش��ُك��و ك��اَن م��ن
َربِّ��ي إل��ى َق��رَّب��ن��ي وال��ُح��ْس��ُن وَه��ذَّبَ��ِن��ي َش��رََّف��ن��ي ال��ح��بُّ



ذميم عهد

ذَِم��ي��ُم ف��ي��َك ال��بَ��يْ��ِن وع��ه��ُد َوِب��نْ��َت يَ��دوُم م��ن��َك ال��ُق��ْرَب ول��ي��َت َق��ُربْ��َت
ن��ج��وُم أُِح��بُّ م��ن وب��اق��ي تُ��ِن��ي��ُر َم��ح��بَّ��ت��ي س��م��اء ف��ي ب��دٌر ك��أَنَّ��َك



املستهام التقي

ال��ع��ي��وِن م��ن ال��م��س��ت��ه��اُم ـ��يُّ ال��تَّ��ِق��ـ يَ��ْل��َق��ى م��ا ال��ل��ه ف��ي
ال��َم��نُ��وِن ِم��َن ال��ق��ض��اءِ ُرْس��ِل ِم��ن ال��ن��اِر ُم��ْض��ِرم��اِت ِم��ْن
ال��غ��ص��ون ن��ادي��ِة َرف��ي��َف ل ال��َج��م��ا ع��ل��ى تَ��ِرفُّ ُروٌح
وال��ُف��تُ��ون َربِّ��ي ال��ل��ه ِف خ��و ب��ي��ن تَ��َح��رََّق َوَدٌم
وال��ف��ن��ون وال��ب��داِئ��ِع ِس��ِن ِب��ال��م��ح��ا ن��ف��س��ي وت��ه��ي��ُم
ُش��ُج��ون��ي ه��اَج��ْت ن��ظ��رًة إال ال��ل��ه أط��ل��ع��ُت وَل��ق��ْد
ُج��ف��ون��ي وَع��زَّتْ��ِن��ي ُروح��ي ُق��َوى ن��ف��س��ي ب��ه��ا َغ��َل��بَ��ْت



أعطيتصًربا

يُ��ْح��ي��ي��ن��ي ال��ُق��رَب وأن ع��نِّ��ي ِغ��بْ��َت إْن يَ��ْق��تُ��لُ��ن��ي ال��َوْج��َد أنَّ َر َق��دَّ ال��ل��ه
يُ��ع��ط��ي��ن��ي أع��ط��اَك ال��ذي أنَّ َف��َل��ي��َت ُم��ْص��َط��ب��ٌر ع��ن��ك ل��ي وم��ا ص��ب��ًرا أُْع��ِط��ي��َت
يُ��ب��ك��ي��ن��ي وال��ه��ج��ُر يُ��ْض��ِح��ُك��ِن��ي ف��ال��م��وُت وق��ي��َم��تَ��ه��ا ال��دن��ي��ا أَنْ��س��اِن��َي ال��ح��بُّ



متى

َوَج��بَ��ا ع��ن��ده��ا ��ا ح��قٍّ ِل��َي ت��رى م��ت��ى ال��ُك��تُ��بَ��ا تَ��ْم��نَ��َع ح��ت��ى ال��بُ��ع��ُد َك��َف��ى أََم��ا
َس��بَ��بَ��ا َه��ْج��ِره��ا ِل��تَ��َم��اِدي أََرى وال أْع��ِرُف��ه ِل��ْل��بُ��ع��ِد س��بَ��بً��ا أرى إنِّ��ي
وال��تَ��َه��بَ��ا وال��ق��رط��اُس ال��ِح��بْ��ُر ��َج تَ��أَجَّ أَيْ��َس��َره��ا األش��واَق ل��ه��ا َك��تَ��بْ��ُت ول��و



تصدق ال

وال��لُّ��وَّاِم ال��وش��اِة َق��ْوَل ِف��يَّ األن��اِم ُك��لُّ ِف��َداَك ْق تُ��َص��دِّ ال
ِذم��ام��ي َج��َف��ْوَت وإْن َوِذم��ام��ي ع��ه��دي ذاِت��ك ِع��ش��ِق ف��ي ع��ه��دي إنَّ
ِل��ج��اِم ِب��َغ��يْ��ِر ال��رََّدى ل��َرِك��بْ��ُت وص��اًال ِم��ن��َك ال��ِح��َم��اُم أَف��اَد ل��و
ُم��َدام م��ن َك��ْوثَ��ٍر ف��ي دم��وع��ي م��ن َغ��ِري��ق ال��ُه��يَ��اِم َج��نَّ��ِة ف��ي أن��ا
س��ق��ام��ي ال��غ��راِم م��ن وِش��َف��ائ��ي نَ��ِع��ي��م��ي ال��َج��م��ال م��ن وَش��ق��ائ��ي
ِض��راِم م��ن ُش��ْع��َل��ًة ال��َج��وِّ ف��ي لُ��ْح��ُت نَ��اري يُ��ْط��ِف��ئْ��َن ال��دم��وُع ل��وال ِف��ي��َك



النفس سجية

��َم��ا ُم��نَ��عَّ بَ��دًرا ط��اَل��ْع��ُت أَْن ال��رْج��ِس ِم��ن يُ��ْض��ِم��ُرونَ��ُه م��ا ال��ُع��ذَّاُل ب��َي يَ��ُظ��نُّ
ال��ُم��َح��رََّم��ا يُ��ِس��رَّ أْن ق��ل��ب��ي ألَْم��نَ��ُع َح��بْ��َل��ه��ا ِل��ْل��َع��يْ��ِن أَْرَخ��يْ��ُت وإْن وإنِّ��ي
وأْك��َرَم��ا أَع��فَّ م��ا ق��ل��ٍب وش��ي��َم��ُة ق��ْدَرُه ال��ُح��ْس��َن تَ��ْق��ِدُر نَ��ْف��ٍس َس��ِج��يَّ��ُة



املحاسن جممع

َوِس��ي��ُم ال��دَّالِل ُح��ل��ُو وِب��ُم��ْه��َج��ت��ي أَِه��ي��ُم وال��ج��م��ال ِب��ال��م��ح��اس��ِن أن��ا
ِري��ُم ح��الٌل ُغ��ْص��ٌن تُ��ف��اح��ٌة خ��م��رٌة ي��اس��م��ي��ٌن ن��س��ي��ٌم ورٌد



إحسان ذكرى

لهفي طال

خ��ال��ي اب��َن ي��ا ال��غ��زاْل ِج��ي��َد ي��ا ال��َق��دِّ َرِش��ي��َق ي��ا
«ل��ط��ف��ي»؟ ك��ي��ف

ك��ج��م��ال��ي وال��ه��الْل ال��دَّراِري ب��ي��َن َرأَى ه��ْل
ك��وص��ف��ي؟ أو

الش��ت��ي��اق��ي أط��ي��ْر «ال��م��ك��س» إل��ى وج��دي م��ن ِك��ْدُت
أُخ��ف��ي ل��ْس��ُت

�الق �خ� وال� نَ��ِظ��ي��ْر ال��ظَّ��رِف ع��اَل��م ف��ي َل��ُه َم��ا
َظ��رِف��ي غ��ي��ُر

�اه �نَ� �َس� َك� َس��ن��اه��ا َج��لَّ وإْن ��م��ِس ل��ل��شَّ ل��ي��س
ط��رف��ي راع

رض��اه م��ن ُم��ْش��تَ��ه��اَه��ا ن��ف��س��ي �َل��َغ أبْ� وإذا
ِع��ْط��ف��ي م��اس

ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وَع��نَ��اِئ��ي ش��وق��ي بُ��ع��ِدِك ف��ي ط��ال
ب��َح��رِف ُج��ْد



إحسان ذكرى

ون��ص��ي��ب��ي ج��زائ��ي ال��ُح��بِّ م��ن ه��ذا ي��ُك��ْن إن
َل��ْه��ف��ي ط��ال
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تعذلوه ال

ُم��تَ��يَّ��َم��ا َص��بٍّ��ا «إْح��س��اَن» ف��ي ع��اد وق��د َرض��ي��ُع��ُك��م ك��ي��ف ِب��األَْم��ِس أَِج��ي��رانَ��نَ��ا
��َم��ا وتَ��مَّ لُ��ْط��ًف��ا ال��رح��م��ُن زاَده��ا ف��ق��د ِل��ُح��س��ِن��ه��ا «ل��ط��ف��ي» ع��ش��ِق م��ن تَ��ْع��َج��بُ��وا وال
َف��أَْق��َدم��ا وَف��ْخ��ًرا ِع��زٍّا ال��َه��َوى ف��ي َرأى «ف��ت��ى» إنَّ��ه ال��َه��وى ف��ي تَ��ْع��ِذلُ��وُه وال
وتَ��َك��رَُّم��ا ��ًة ِع��فَّ ف��ي��ه ازداد إذا اْم��ِرئ ع��ل��ى ع��اًرا ال��ُح��بِّ ف��ي أرى وَل��ْس��ُت



هلفي يا

لُ��ط��ف��ي أَْوَح��َش��َه��ا إح��س��اُن أْص��بَ��َح��ْت ف��ق��د ص��غ��ي��ُرُك��م ك��ي��ف ِب��األْم��س أَِج��ي��َرانَ��ن��ا
وال��رَّْش��ِف ال��لَّ��ثْ��ِم ع��ل��ى ُم��ْوُق��وٍف بَ��أْش��نَ��َب ال��َج��َوى م��ن نَ��ْش��َوى وه��ي إل��ي��ه تُ��ِش��ي��ُر
َح��رف ف��ي تَ��ْع��ثُ��ُر ثُ��مَّ َح��ْرًف��ا َف��تَ��ج��تَ��اُز ِب��اْس��ِم��ه ال��نُّ��ط��َق تَ��ْغ��ِري��ِده��ا ف��ي َوتُ��ْؤثِ��ُر
َل��ْه��ف��ي» «ي��ا ال��َع��ذِْب ثَ��ْغ��ره��ا ِم��ن ف��تُ��ْخ��رُج��ه ل��ف��ُظ��ه��ا وي��ْق��ُص��ُر لُ��ط��ف��ي ي��ا تُ��ح��اوُل
إْل��ف إل��ى إْل��ًف��ا األيَّ��اُم تُ��ْرِج��ُع ف��ق��د ي��ع��وُده��ا «ِل��ل��ف��ت��اِة» تُ��ْرج��ع��وُه َف��إْن
وال��ظَّ��ْرِف ال��رُّوِح ��ة ِخ��فَّ ف��ي يُ��َك��اِف��ئُ��ه��ا َف��إنَّ��ُه ِل��ْل��ُغ��الِم تَ��ْخ��ُط��ب��وه��ا َوإْن



اهلوى تشاطرك

وِري��ُم ُض��ًح��ى وش��م��س ُدًج��ى وب��دُر نَ��ع��ي��ُم َف��إح��س��اٌن لُ��ط��ف��ي أَِف��ْق
نَ��ِدي��م ِل��َج��ْل��َوتِ��ه��ا يُ��ْدَع��ى وال س��اٍق ِب��َك��فِّ تُ��داُر ال وراٌح
يُ��ِن��ي��م َوال ي��ن��اُم ال ِب��َط��ْرٍف تَ��ْرنُ��و وإل��ي��َك ال��َه��َوى تُ��َش��اِط��ُرَك
ال��ن��ج��وُم َم��ط��اِل��ِع��ه ع��ن وتَ��ْق��ُص��ُر ِم��ن��ُه ال��ش��م��ُس تَ��غ��اُر نَ��َس��ٌب َل��ه��ا
َوِس��ي��م ُخ��لُ��ٌق ُح��ْس��نَ��ه��ا ُج يُ��تَ��وِّ ال��َم��ع��ال��ي تَ��ْه��َوى ك��م��ا وأخ��الٌق
َح��ك��ي��ُم َوأٌب َم��ْح��ِت��ٍد َك��ري��م��ُة أُمٌّ ال��م��ج��ِد ل��ب��اَن َوأَْرَض��َع��ه��ا
يَ��ِه��ي��ُم وال ال��ج��م��اَل ه��ذا يَ��َرى ذَا وَم��ْن لُ��ط��ف��ي ِب��ُح��بِّ��ه��ا وه��اَم



األوتار ترنيم



تقديم

وح��ري��ُر َج��نَّ��ٌة ل��َع��ْم��ري وم��ص��ُر أَح��بَّ��ه��ا ق��د ال��ت��ي ت��ل��ك َم��ْن ي��ق��ول��ون
َح��ِس��ي��ر وه��و ال��ط��رُف ع��ن��ه��ا ف��ي��رت��دُّ أي��ن��ع��ْت ال��ن��ي��ل أرج��ائ��ه��ا ف��ي ان��س��اَب إذا
ك��ب��ي��ر ال��ن��ع��ي��ُم ش��اءَ ك��م��ا وُم��ل��ٌك خ��ص��ي��ب��ٌة ال��ث��راءُ ي��رض��ى ك��م��ا س��ه��وٌل



األول الباب

الغزل يف



أسفري

ال��بُ��رُق��ُع ه��ذا ف��ع��الَم تَ��س��َط��ُع َوج��ِه��ِك أن��واُر
ت��ت��ق��نَّ��ع ال وال��روُض ��ٍب ُم��نَ��قَّ غ��ي��ُر ال��زه��ُر
ال��ُم��ب��ِدُع ن��اظ��ري��ك َع أبْ��َد ك��ي��َف أك��ب��ُر ال��ل��ه
��ع ُم��ج��مَّ ف��ي��ِك وال��ُح��س��ن ُم��ف��رٌَّق ف��ي��ِك ال��ح��س��ُن
ويَ��خ��ش��ع ل��وج��ن��ت��ي��ك م ال��ت��م��ا ف��ي يَ��س��ُج��د وال��ب��دُر
تَ��خ��دع ث��ْغ��ِرِك وبُ��روُق ظ��ام��ئٌ أن��ا تَ��بْ��َس��م��ي ال
أم��ن��ع ال��م��ج��رَّة م��ن ِد ال��خ��ل��و إك��س��ي��ُر وَل��َم��اِك
ي��ت��ق��طَّ��ع وك��م أًس��ى ُب يَ��ذو ك��م ق��ل��ب��ي وي��َح ي��ا
ون��رتَ��ع ال��ري��اِض ف��ي ن��ل��ه��و زم��اَن ت��ذك��ري��ن ه��ل
��ع ويُ��َش��فِّ ��ب��ا ال��صِّ يَ��ِت��ن��ا ِغ��وا ف��ي يَ��ش��َف��ُع أي��اَم
ت��رج��ُع؟ ال أْم ـ��اُم األي��ـ ت��ل��ُك��م ت��رِج��ُع ب��ال��ل��ه
األْربُ��ع ت��ل��َك وت��ع��وُد ال��ِح��م��ى ذَيَّ��اك وي��ع��وُد
��ع وتَ��َف��جُّ ��ٌف وتَ��َل��هُّ ��ب��ا ال��صِّ ألح��الِم آه
ع ي��ت��م��زَّ ان��ق��ض��ْت وق��د ��ب��ا ال��صِّ ِل��َل��ذَّاِت َك��ِب��دي



األنوار جلج

أْك��ف��اِئ��ِه م��ن األق��م��اُر وال ُح��س��نً��ا نُ��َظ��َرائ��ه م��ن ال��ش��م��س ال ب��ه ل��ي َم��ن
وبَ��ه��اِئ��ه ج��م��اِل��ه ِل��َف��ْرِط ف��اع��َج��ْب وب��ه��اؤه ج��م��الُ��ه ال��ص��ف��اِت ف��وق
م��س��اِئ��ه م��ثْ��ُل ف��ي��ه ع��ش��ق��ي ف��ص��ب��اُح وج��ُه��ه ن��وًرا ع��َل��يَّ ال��زم��اَن م��أل
َص��ف��اِئ��ه ِظ��لَّ رِّ ال��دُّ ل��وِن وص��ف��اءَ ج��م��اِل��ه ط��يْ��َف ال��ورِد ج��م��اَل وأََرى
ِب��م��اِئ��ِه ُغ��صَّ رُّ ال��دُّ رآُه وإذا ل��ونَ��ه ع��ات��َب ال��ورُد رآُه ف��إذا
ب��بُ��ك��اِئ��ه ُم��ع��اون��ي ف��ي��ه وال��غ��ي��ُث ِب��ح��ن��ي��ِن��ه ُم��س��اع��دي ف��ي��ه ال��ط��ي��ُر
ب��الِئ��ه ظ��الِم ف��ي ق��ل��بَ��َك وأَض��لَّ ُح��بُّ��ه أذَلَّ��َك ق��د ال��ل��واِئ��ُم ق��ال
ِب��ض��ي��اِئ��ِه الْه��تَ��َدْوا ف��ؤادَي ورأْوا ��َرى ال��سُّ َض��لُّ��وا ل��و ال��لُّ��وام أن��َص��َف م��ا
س��م��اِئ��ه ب��روج م��ن تُ��ْش��ِرُق وال��ش��م��ُس ب��ه س��اط��ع��ٌة ال��ُح��س��ِن ب��دوُر ق��ل��ٌب
س��وداِئ��ه ُدَج��ى ف��ي ت��ل��م��ُع ��ْه��ِب ك��ال��شُّ ع��س��اك��ٌر ال��ج��م��ال ُم��ل��ِك م��ن ول��َديْ��ه
ك��ُم��ض��اِئ��ه وُم��َض��اؤه ��ِه ك��فِّ ف��ي ُم��ن��تَ��َض��ى ك��َس��ي��ٍف َل��ْح��ٍظ ذي ك��لِّ ِم��ن
أح��ش��ائ��ه ف��ي ي��خ��وض وذاك ي��س��ط��و ب��ُح��س��ِن��ه ال��ُم��ِح��بِّ َك��ِب��ِد ع��ل��ى ه��ذا
ِرداِئ��ه ف��ْض��ُل ال��ل��ي��َل أض��اءَ ل��ي��ًال َم��َش��ى ف��إذا نُ��وِره الب��ِس ك��لِّ م��ن
ُرَق��ب��اِئ��ه م��ن ال��ج��وِّ ُخ��لُ��وُّ ُح��ْس��نً��ا ب��ه��اءَه��ا ي��زي��ُد ل��ج��ٍج ع��ل��ى لُ��َج��ٌج



ساحمتدهري

ص��دري ض��اف ��ا َه��مٍّ ت��ْع��ِرُف ال ي��اِع��رف��اُن أن��ت
ق��دري ف��ازداد زائ��ًرا داري َش��رَّف��َت م��ا م��ن��ذ
ش��ه��ر م��ن��ذ أن��س��ى ل��س��ت م��ن��ك��م ال��لُّ��ط��ُف ذاَك ك��ان
وب��در ش��م��ٍس َس��ن��ا ع��ن َح��يَّ��ا ح��ي��ن تَ��َج��لَّ��ى إذ
نَ��ْض��ر األف��ن��اِن ُم��ثْ��ِم��ر َرط��ي��ٍب ع��ن وت��ه��اَدى
وَزه��ر ورٍد َط��اَق��تَ��ْي وْج��نَ��تَ��يْ��ه م��ن ع��اِرًض��ا
وُدرِّ ش��ه��ٍد ع��ل��ي ف��ي��ِه م��ن ال��ي��اق��وُت يَ��ْخ��ِت��ُم
وِس��ْح��ر خ��م��ٍر م��ن ـ��يْ��ه َل��ْح��َظ��ـ م��ن ال��ك��أَس ويُ��دي��ُر
وِع��ْط��ر ت��ف��اٍح روَض أه��دى ل��ل��رَّْوِض وج��ُه��ه
وُخ��س��ر ب��أٍس ف��ي ع��ي��ن��ي��ه إل��ى ش��وٍق م��ن أن��ا
وش��ر َغ��مٍّ ف��ي ـ��ِس األُنْ��ـ ب��ع��د ال��وح��ش��ِة وم��ن
وج��م��ري ن��اري بُ��ع��ِده م��ن أص��ب��ح��ْت ق��د روض��ت��ي
ي��دري ال��تِّ��مِّ ب��دَر ل��ي��ت ِس��راج��ي ف��ي��ه��ا ي��ن��ط��ف��ي
ون��ه��ر دم��ٍع م��ن ن ال��ن��ي��ال ت��ح��ت��ه��ا ي��ت��ب��اَرى
وَج��ه��ري ِس��رِّي ف��ي ال��ل��ه نُ��ع��م��ى أج��َح��ُد ال أن��ا
وُع��ْس��ر يُ��ْس��ٍر م��ن ـ��ِن ال��ح��ال��ي��ـ ف��ي أش��ك��ُر وَل��ُه
ص��ب��ري ال��َخ��ْط��َب يَ��غ��ي��ُظ ب��ل اح��ت��م��اًال ال��ن��اِس أك��ث��ُر
ُم��رِّ ك��لَّ ـ��ق��ان��ي س��ـ ِل��َع��يْ��ن��ي��ه ش��وق��ي إنَّ��م��ا



دهري سامحت

ِل��ُح��رِّ ت��ص��ف��و ال ُن ع��رف��ا ي��ا األي��ام ه��ك��ذا
وع��م��ري ف��ي��ه أدم��ع��ي ت��ْغ��ل��و ل��ي��س «غ��اٍل» ُربَّ
س��ري ت��ك��تُ��ُم ل��و أن��ت «أغ��ل��ى» تُ��ص��ِب��ح ول��ق��د

∗∗∗
ش��ع��ري يَ��ْغ��ُرْرك ف��ال ـ��وى ال��ت��ق��ـ س��وى ِس��رٌّ ل��ي ل��ي��س
ُط��ه��ري ال��ِم��ْس��ِك وف��وق ف��خ��َر وال ال��ن��اِس أط��ه��ُر
ِل��ث��غ��ري ع��ش��ًق��ا ث��غ��َره��ا ك��َع��اٌب أْدنَ��ْت ربَّ��م��ا
أج��رى ال��دي��ِن ي��وَم ر ال��ح��و وع��ن��د ف��ت��ن��اءَيْ��ُت
ع��ذري ال��ُح��س��ِن ع��ن��د ق��ام أَُرْع��ه��ا ل��م ان��ي ول��و

∗∗∗
تُ��زري رِّ ب��ال��دُّ ق��ي��م��ٌة ع��ن��دي ��ع��ِر ل��ل��شِّ إنَّ��م��ا
ِل��ف��ك��ري م��ن��ه ُم��ْع��ِج��ًزا يُ��وح��ي ال��ح��س��ِن وب��دي��ُع
ووتْ��ر َش��ْف��ٍع ِم��ْن ال��لَّ��ْح��َظ أس��تَ��ِح��لُّ ف��ِل��ه��ذا
وْزري ي��غ��ف��َر أن ـ��َل ال��بُ��ل��ب��ـ يُ��نْ��ِط��ُق م��ن وع��س��ى
دْه��ري س��ام��ح��ُت رت��ك��م َزْو ف��ي ف��كَّ��رُت ك��لَّ��م��ا
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اهللا تعاىل

أن��اب��ا ق��ل��ب��ي ـَّ��م ال��لَّ��ُه�� َل��َك ن��اظ��َري��ه��ا ُم��ب��ِدُع ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
ِن��ق��اب��ا ل��ه��ا ت��ك��وُن ل��و تَ��م��نَّ��ى ح��ت��ى ال��ش��م��ُس ت��غ��اُر َس��َف��رْت إذا
َل��غ��اب��ا ف��ي��ه م��ش��ى ُش��ُه��ٍب ب��ال ل��ي��ًال أنَّ ل��و ف��اِح��ٌم وَف��ْرٌع
ِخ��َض��اب��ا أن��اِم��ِل��ه ف��ي ف��أْل��َق��ْت ع��دي��ًم��ا وج��نَ��ت��ه��ا ال��ف��ج��ُر وج��اء
واس��ت��البَ��ا نَ��ْه��بً��ا ح��ازتْ��ُه وق��د ِب��ُح��س��ٍن وج��ن��تُ��ه��ا تَ��ِض��نُّ وك��ي��ف

∗∗∗
��راب��ا ال��سَّ أِرُد ع��لَّ��ن��ي س��أَص��ب��ُر ل��ك��ْن وش��ِرْق��ُت ِل��َوص��ِل��ه��ا َص��ِدي��ُت
واج��ت��ن��اي��ا ن��أيً��ا ت��ْل��َق ل��م إذا ت��ح��ل��و ال��ح��بِّ ف��ي م��رارٍة وُك��لُّ
ان��س��ك��اب��ا ت��نْ��َس��ِك��ُب َخ��دَّيَّ ع��ل��ى دم��وًع��ا ش��ه��دت وق��د تُ��َس��اِئ��لُ��ن��ي
ال��ِح��راب��ا َل��بَّ��ِت��ه م��اءَ وأْورَد ال��م��ن��اي��ا ش��ه��د ف��تً��ى ي��ب��ك��ي ل��م��ا
ال��س��ح��اب��ا ال��روُض ت��س��ت��ْم��ِط��ُر ك��م��ا َج��ف��ن��ي ب��ال��َوَج��ن��اِت اس��ت��م��ط��رِت ق��د



تكابر ال مغلوبة

ال��م��ح��اِج��ْر ت��ل��ك نَ��بْ��ِل م��ن أُري��َش��ْت ��ه��اُم ال��سِّ أي��ن
ال��ع��س��اك��ر ج��رََّدتْ��ه��ا ق��د ال��م��واض��ي وال��ُم��ْره��ف��اُت
ح��اِض��ْر وال��م��وُت ال��رَّْوع ف��ي أُدي��رْت «وال��م��ت��ري��وُز»
ج��آِذر لُ��ي��وثً��ا ص��ادْت إْن م��ا َل��ح��ِظ��ِك وق��ب��َل
س��اح��ر س��ح��ُر وال ك��أٌس ِب��ِح��ل��ٍم اس��تَ��َخ��فَّ وال
تُ��ك��اب��ر ال م��غ��ل��وب��ٌة س��ن��اه��ا ع��ن��د ال��ش��م��ُس
وظ��اه��ر خ��اٍف خ��ج��الَن ك��اٍب ال��تِّ��مِّ ف��ي وال��ب��دُر
ن��اض��ر لُ��ب��ن��اَن ��اُح تُ��فَّ ي��ْف��ت��ِدي��ه وَخ��دُّه��ا
وع��اِط��ر زاٍه وال��ورُد ون��اٍد ذاٍك وال��ُف��لُّ
ث��ائ��ر ال��دَّنِّ ف��ي « و«ال��ِج��نُّ و«ب��ي��را» «وي��س��ِك��ي» وأي��ن
ال��ج��واه��ر ك��لَّ��َل��تْ��ُه ق��د ح��اٍل ال��ثَّ��ْغ��ِر ذل��َك ِم��ن
ع��اِذْر ل��ي ُح��بِّ��ه��ا ف��ي أَض��َح��ى َع��ذُولِ��َي ل��ذا



الصبا ذكرى

األم��ط��اُر م��دام��ع��ي ع��ن ف��َرَوْت األخ��ب��اُر ج��م��اِل��ه��ا ع��ن ن��َق��ل��ْت
األب��ص��ار تَ��ِه��ي��ُج��ُه ال أًس��ى ـ��ِب ِل��ل��ق��ل��ـ ال��م��س��اِم��ُع ه��اج��ِت ُربَّ��م��ا
ِغ��زار دم��وُع��ُه��نَّ خ��اِش��ع��اٍت ال��ن��ص��ارى ك��راِه��ب��اِت ع��ن��ه��ا ُرْح��َن
وإزار بُ��رُق��ٌع َم��ِغ��ي��ب��ي��ن ف��ي ��ْت تَ��َخ��فَّ ش��م��ٍس أيَّ ي��ت��س��اءْل��َن
ال��ِع��ذار ب��ع��اِرض��يْ��ه��ا م��ا أنَّ��ُه ل��وال ي��وس��ف ال��ن��ب��يِّ وج��ُه ُق��ْل��ن
ن��ور ال��ع��ش��ِق م��ن أض��لُ��ع��ي ف��ي ق��ل��ُت ن��وٌر ال��ُح��س��ِن م��ن وج��ِه��ه��ا ف��ي ق��ل��ن

∗∗∗
أح��ار ال��ن��ج��وُم ح��اَرت ُك��لَّ��م��ا وأران��ي ال��دَُّج��ى ه��اِدي ت��َع��اَم��ى ق��د
��ار ��مَّ ال��سُّ َه��وََّم إن ت��ن��ام��ا ال وِش��ع��ٍر غ��راٍم م��ن س��م��ي��َريَّ ي��ا
األط��ي��ار أوت��اَره��ا وأداَرْت األس��ح��ار أف��راَح��ه��ا أق��ام��ْت ق��د
األش��ج��ار ��نْ��ُدِس ال��سُّ ف��ي وتَ��ثَ��نَّ��ْت وَغ��نَّ��ْت ال��َح��م��اِم َق��يْ��نَ��ُة َوب��َك��ْت
ال��ُع��ق��ار وال��نَّ��س��ي��ُم ال��زُّج��اج��اُت ـ��ُر ال��زُّْه��ـ واألن��ج��ُم ال��دِّن��اُن وال��ظ��الُم
ِغ��رار ال��ُم��ف��كِّ��ري��ن ن��وم إنَّ ُه��بُّ��وا ��ع��ر ب��ال��شِّ ال��ُم��وَل��ُع��وَن أي��ه��ا
ن��ه��ار ال��ُم��ِح��بِّ ل��ي��ل��ُة إن��م��ا أَِف��ي��ُق��وا ِع��ْش��ًق��ا ال��ُم��دَّع��وَن أي��ه��ا
األس��رار ب��ه��ا واْخ��تَ��َف��ْت ب��دُره��ا ع��ن��ه��ا ت��َغ��يَّ��َب ل��ي��ل��ٌة ه��ذه
أوط��ار ب��ع��ِده��ا م��ن ��ْت تَ��َق��ضَّ م��ا ��ْت تَ��َق��ضَّ ق��د َل��يَ��اِل��يً��ا أذَْك��َرتْ��ن��ي
َدار ال��ِع��ل��م م��ع��اه��َد وك��ان��ت ـ��ِو ال��لَّ��ه��ـ إل��ى ش��ف��ي��ع��ي ��ب��ا ال��صِّ ك��ان ح��ي��ُث



الصبا ذكرى

أب��ك��ار ك��واع��ٌب ن��اع��م��اٌت َخ��ْم��ٌس ُرْح��ُت إْن ع��ل��يَّ ي��ت��راَم��ى
ع��ار ن��م��َت ال ال��ُم��ِح��بِّ ن��وَم أنَّ ت��َع��لَّ��ْم وق��ال��ت ل��ي��ًال أي��َق��َظ��تْ��ن��ي
اص��ف��رار ب��ي ب��دا ��ا ل��مَّ ُس��ه��ادي ع��ن نَ��َه��ْون��ي ال��م��ع��لِّ��م��ي��َن إنَّ ق��ل��ُت
أش��اروا ع��ل��ي��َك ب��م��ا أرَض��ى ل��س��ُت ف��إنِّ��ي ال��م��ع��ل��م��ي��ن اْع��ِص ق��ال��ت
اِالخ��ت��ي��اُر ب��ن��ف��ِس��َك وح��دي ل��َي ف��ت��ن��َدْم ت��خ��اِل��ْف ف��ال ع��ب��دي أن��ت
أح��راُر ال��َه��َوى دول��ِة ف��ي ل��ي��س ُح��ب��ي ش��اء ك��م��ا نَ��ع��ْم ع��ب��ٌد ق��ل��ُت
ال��دي��ار وم��ن��ه��ا م��ن��ي ف��تَ��َخ��لَّ��ْت ده��ًرا األوان��ُس ك��ان��ت ه��ك��ذا
اخ��ض��رار ع��اِرَض��يَّ ف��ي م��ن��ه��ا َج��دَّ ل��ي��اٍل ب��ع��ِدِه��نَّ م��ن واس��تَ��َج��دَّْت
تُ��دار ال��ُح��دوِد ف��ي ال��ح��رِب ورح��ا ت��ْع��دو ب��ال��ف��وارِس ال��خ��ي��ُل وإذا
ال��ف��خ��ار ِل��ل��ب��اس��ل��ي��َن ف��ي��ه��ا أَنَّ ِل��ع��ل��م��ي ل��ل��ُح��روب ف��ت��ق��دْم��ُت
ال��غ��ب��ار ع��ن��ه��ا وان��ج��اب تَ��َولَّ��ْت ُب وال��ح��ر ��َر ت��أَخَّ ق��د ال��َج��دُّ ف��إذا
وس��اروا ع��ن��ي ال��رِّف��اُق وَج��دَّ ُت ��ْر َف��تَ��أخَّ ض��نً��ى ح��س��رت��ي وَغ��َدْت
ِع��ث��اُر ال��ج��واِد م��س��ل��ُك إن��م��ا ك��ري��ٌم ف��ال��ج��واُد ��ْرُت ت��أخَّ إْن
ال��ِم��َه��اُر ال��ِع��تَ��اِق ع��ل��ى ألَْربَ��ْت ع ال��رَّْو ف��ي َم تَ��َق��دَّ وم��ن بَ��َل��ْون��ي ل��و
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خًريا ظن

ال��ف��ج��ُر ال��ظ��ل��م��ِة ُدَج��ى ي��ْم��ُح��و ك��م��ا ف��يُ��ْم��َح��ى ال��ُح��ْم��ُر أدم��ُع��َك تَ��ْش��ِف��ي��ه ذا أََش��ْج��ُوَك
ال��زُّْه��ر األن��ج��ُم ه��ذه ال��دَّواع��ي ـ��ح��ث��ي��ُث ال��ـ ودم��ُع��ك ف��ي��ه أن��ت ل��ي��ٌل ال��ش��ج��ُو أم
ذُْع��ر ب��ه وه��ي ِري��َع ج��ب��اٍن ف��ؤاُد ك��أن��ه يَ��ِغ��ب��َن م��ا ف��ي��ه َخ��واِف��ُق
ال��ذِّْك��ر ب��َك َف��َل��جَّ ل��ي��ال��ي��ه��ا ذََك��ْرَت أن��ي��ُس��ه��ا ع��ن��َك غ��اب ل��م��ا ال��داُر أم
بَ��ْح��ر ب��واِدُره َه��ت��اِن ال��دَّْم��ِع م��ن ب��واِب��ٍل غ��يْ��ٍث ك��لَّ تُ��بَ��اِري وِب��تَّ

∗∗∗
ال��ص��دُر ب��ِه ي��ض��ي��ُق م��ا ع��ن��ي ُج يُ��َف��رِّ ��ب��ا وال��صِّ ِل��ل��غ��واي��ِة ِذْك��ٍر ُربَّ أال
ال��ده��ر ذل��ك غ��اف��ًال ع��ن��ي يَ��ُك ول��م نُ��ْه��َزٌة ال��ده��ِر م��ن ل��ي الح��ت ول��ي��ل��ة
ال��خ��م��ُر» َزَك��ِت «ال وإب��ري��ق��ي��ِن غ��ري��ٍر وش��ادٍن ص��ف��اءٍ ِخ��لَّ��ْي إل��ى َف��ِزْع��ُت
ال��ص��ب��ر ال��ك��َرم ع��ن إال ب��ه��ا خ��ل��ي��ٌق أِب��يَّ��ًة ن��ف��وًس��ا نُ��َع��اِط��ي��ه��ا وِب��تْ��نَ��ا
َه��ْج��ر َع��ِش��ُق��وا م��ن ب��ع��ِض م��ن ي��ك��ن ل��م إذا ِص��ح��ابُ��ه��ا ِع��َزاٌز ُش��مٌّ ع��ران��ي��نُ��ه��ا
ِس��ْح��ر ي��م��اِزُج��ه��ا ف��أح��س��وه��ا إل��ي��ه��ا ب��ط��ْرف��ه ف��ي��ْرنُ��و ِص��رًف��ا ل��ه أق��ول
ثَ��ْغ��ر ويُ��ْط��ِف��ئُ��ه��ا ب��دٌر ��ُج��َه��ا يُ��َؤجِّ ل��وع��ٌة ِل��َع��يْ��ن��ي��ه م��نِّ��ي ب��دا ��ا وَل��مَّ
ال��ش��ك��ر ي��ْح��ُدوه��م��ا ق��اَم وم��نِّ��ي ف��ق��ام��ا وف��ات��ِن��ي ي��ت��رك��ان��ي أْن ل��ه��م��ا ب��دا
ال��ب��در ي��ح��ُس��ُده ب��ات ق��د ول��ك��نَّ��ه س��اط��ًع��ا األْف��ِق ف��ي ال��ب��دُر وك��ان َف��ِب��تْ��ن��ا
ُزْه��ُر وأخ��الُق��ن��ا ُط��ْه��ٌر َم��آِزُرن��ا َل��ِف��تْ��يَ��ٌة َف��إنَّ��ا خ��ي��ًرا ب��ن��ا وُظ��نَّ



نفس يا اصربي

ال��َه��َوى داءِ م��ن ال��ل��ه ش��ف��اِك ال أس��ى ذوب��ي أو ن��ف��ُس ي��ا اص��ب��ري
ال��س��م��ا ب��دَر ج��ْه��ِل��ه��ا م��ن َع��ِش��َق��ْت تَ��ُك��ْن ل��م ن��ف��ًس��ا أرَح��ُم إن��ن��ي
ال��ُع��َل��ى َس��م��اواِت ف��ي ع��ن��ه��ا غ��اب ال��لِّ��ق��ا آم��اُل دانَ��تْ��ه ُك��لَّ��م��ا
ب��ذا ه��ذا ال��دَُّج��ى وج��َه واش��ه��دي ال��َك��َرى ذُْق��ِت ال ع��ي��ُن ي��ا واس��ه��ِري
ال��َح��ش��ا ن��ي��ران ب��ال��دم��ِع أْط��ِف��ئ��ي ُم��ْه��َج��ت��ي ف��ي ال��َه��َوى أْض��َرْم��ِت أن��ِت

∗∗∗
وال��َج��ف��ا ع��ن��ه ال��ب��ع��ِد ُط��وِل غ��ي��َر ُح��بِّ��ِه م��ن أَنَ��ْل ل��م ح��ب��ي��بً��ا ي��ا
ب��ال��ِق��ال وْج��دي َف��ْرَط ت��ق��اب��ْل ال إنَّ��م��ا وص��اًال ب��ال��رَّاج��ي ل��س��ُت
ِج��َزا ه��ام ِل��َم��ْن ِب��ال��ق��ت��ِل ي��ْق��ِض ل��م ال��ح��س��َن ه��ذا َر ص��وَّ ف��ال��ذي
نَ��زا أَض��الع��ي ب��ي��ن ف��ف��ؤادي نَ��ْوُح��ه��ا ش��ج��ان��ي ح��م��ام��اٍت ي��ا
ال��بُ��ك��ا م��ا ت��ع��رف��ي��ن م��ث��ل��ي ل��ْس��ِت إنَّ��م��ا نَ��بْ��ِك َل��ْح��نَ��ِك َردِِّدي
ونَ��أَى ع��ن��دي األش��ج��اَن ت��رَك ِل��َم��ْن ش��وًق��ا ه��زَّن��ي ن��س��ي��م��ا ي��ا
ال��لَّ��َظ��ى ذاك��ي ج��م��ره��ا ف��ض��ل��وع��ي ال��َج��َوى أش��ع��ل��َت ق��ل��ب��َي ف��ي أن��َت



ألثغ يف وقال

«َس��يِّ��دي» ف��أم��ر ع��ب��ُدَك ل��ي ق��ال َم��ن ِف��دا ُروح��ي
وُس��ْؤَدد ُع��ًال ب��ي��ت��ْي ِم��ن أن��ت ع��ب��ٌد أن��ت م��ا
أس��ود «ِب��خ��اٍل» تُ��ْع��َرْف وإْن ال��ش��م��ُس ��َك وأمُّ
ال��َج��َس��ِد ُح��رُّ ال��رُّوِح ُح��رُّ ال��ط��ب��ع ُح��رُّ وأن��ت
ال��َع��ْس��َج��د ذَْوُب ال��ب��ح��ِر ُدرُّ ال��زَّْه��ر ِع��ْط��ُر وأن��َت
ال��َم��ْرَص��د ذا م��ن ل��َي ـ��َل��ى يُ��ْج��ـ ال��تِّ��مِّ ب��دُر وأن��ت
ال��ف��رق��د ث��ن��اي��ا م��ن ب��ق��اي��ا ن��ع��َل��يْ��َك وف��وَق
��د ��جَّ ال��سُّ ِل��ل��ن��ج��وِم ع��نِّ��ي وج��َه��َك تُ��ِدْر ف��ال
ال��ي��د تَ��ق��ب��ي��ِل غ��ي��َر نَ��يْ��ًال أط��ل��ُب ال أن��ا
ال��نَّ��ِدي ال��َخ��دَّ وال ال��ثَّ��ْغ��َر ذل��ك أق��وُل ال
��ِد ل��ْل��ُح��سَّ وَل��ًظ��ى ِل��ف��ؤادي رْوًض��ا ِع��ْش��َت



كتاباحلبيب

ق��ري��ِب ِب��ن��اءٍ أه��ًال ال��ح��ب��ي��ِب ك��ت��اُب واَف��ى
ال��ُغ��روب ذي ل��ث��غ��ِرِه ش��ه��ٌد ال��دُّرُّ أل��ف��اُظ��ه
ال��م��س��ك��وب ك��ُح��س��ِن��ه رح��ي��ًق��ا م��ن��ه ش��رب��ُت
ب��ج��ن��وب��ي أل��ص��ق��تُ��ه ب��ج��ف��ون��ي ق��بَّ��ل��تُ��ه
ل��ه��ي��ب��ي ي��ِخ��فُّ ع��س��ى ِل��ف��ؤادي ض��َم��ْم��تُ��ه
ِط��ي��ب ك��لِّ ع��ل��ى أْربَ��ي ع��ب��ي��ًرا م��ن��ه ن��َش��ْق��ُت
ال��خ��ض��ي��ب م��ن��ه��ا ك��ال��ك��فِّ ح��ري��ًرا م��ن��ه ل��م��س��ُت
غ��ري��ب م��ن ل��ه س��ع��ًدا ف��ؤادي ل��دي��ِك َم��ن ي��ا
ال��ُغ��روب ش��م��َس ال��بُ��ع��ِد ف��ي يُ��خ��زي خ��ي��الُ��ك ه��ذا
َم��ُش��وب ب��وج��ن��ت��ي��ِك وص��ٍل ف��ج��َر ف��أط��ل��ع��ي
واس��ت��ج��ي��ب��ي وب��اِدِري ف��ُع��ودي ال��ب��ع��اُد ط��ال
ب��ع��ج��ي��ب ال��َه��وى ف��م��ا تَ��لُ��ْم��ن��ي ال الئ��م��ي ي��ا
م��ح��ب��وب نَ��وى ب��ك��ى َم��ُش��وٍق ُم��ِح��بٍّ م��ن ك��م



كوثرممنوع

ول��وع��ي ط��وِل وب��ع��د ��ُدوِد ال��صُّ ب��ع��د ِب��ُط��لُ��وِع ج��م��اِل��ه��ا ِل��ش��م��ِس أَِذنَ��ْت
ِب��ض��ل��وع��ي م��َزج��تُ��ه��ا اس��تَ��َط��ْع��ُت ول��و وَض��َم��ْم��تُ��ه��ا رأي��تُ��ه��ا ح��ي��ن َف��أُِخ��ذُْت
ب��دم��وع��ي خ��دِّه��ا ج��م��رَة أط��َف��أُْت ِخ��ْل��تُ��ن��ي ح��ت��ى وب��ك��ي��ُت َق��بَّ��ْل��تُ��ه��ا
م��م��ن��وِع ك��وث��ٍر أح��ل��ى ل��َوردُت وت��ع��طَّ��َف��ْت ت��م��ت��ن��ْع ل��م انَّ��ه��ا ول��و



مليكي يا

أْف��ِدي ب��ُروح��ي ال��ذي وح��ب��ي��ب��ي وأرج��و أخ��اُف ال��ذي م��ل��ي��ك��ي ي��ا
ع��ن��دي ��َك وح��قِّ ال ال��ده��ِر آخ��َر ب��دي��ًال ه��واَك م��ن ْل��ُت تَ��بَ��دَّ م��ا
وأب��دي أُِس��رُّ ال��ذي وه��واَك وأْه��َوى أُح��بُّ ال��ذي ِرض��اَك ب��ل
َص��دِّ ب��ع��د م��ن ال��وص��اَل وأَث��بْ��ن��ي ُس��ْخ��ٍط ب��ع��د م��ن ال��رض��اءَ ف��أَِج��ْزن��ي
وج��دي ب��وص��ِل��َك م��ض��ى ولِ��ع��ه��ٍد ش��وق��ي ِب��ُق��رِب��َك خ��ال ِل��زم��اٍن



الطهر معبد

ال��ُح��بِّ ف��ي ال��ل��ه ي��تَّ��ِق��ي ��ْن ِم��مَّ ك��ان إذا ال��ُه��َدى ع��ل��ى َع��ْونً��ا ��بِّ ِل��ل��صَّ ب��ال��َه��َوى ك��ف��ى
ق��ل��ب ذا ك��ان وم��ن ع��ي��ٍن ذا ك��ان ِل��َم��ْن وال��تُّ��َق��ى ال��طُّ��ْه��ِر م��ع��ب��د إال ال��ُح��س��ُن ف��م��ا
ال��ُم��ْص��ب��ي ه��و ال��َع��ف��اَف إن بَ��َل��ى ع��ف��اٌف ل��ه ي��ُك��ْن ل��م إذا ح��س��ٌن يُ��ْص��ِب��ن��ي ول��م
ال��ِك��ذْب ع��ن األن��ب��ي��اءِ بُ��ع��َد ال��لَّ��غ��ِو ع��ن ب��ع��ي��ُده ال��ح��دي��ث ُح��ْل��ُو َس��َك��ٌن ول��ي
��ه��ب ال��شُّ م��ن ص��غ��اٌر أو ِع��ق��ٍد آلِل��ئُ ض��اح��ًك��ا اْف��تَ��رَّ إذا ث��ن��اي��اُه ك��أنَّ
ُك��تْ��ب وال ُرْس��ٍل غ��ي��ِر م��ن ُح��س��ِن��ه إل��ى نُ��زًَّع��ا ال��ن��اس ف��ان��ق��ادت ل��ل��ه��وى دع��ا



الوالء

ون��ف��َس��ا ن��ْف��ًس��ا ال��والءَ ل��م��ْس��ن��ا ه��ل ��ا وَك��فَّ ��ا َك��فٍّ ال��ل��ق��اءَ َل��َم��س��ن��ا ق��د
بَ��ْخ��َس��ا ف��ي��َك أب��ي��ُع��ه ول��ك��ْن ـ��بِّ ال��ح��ـ ف��ي ال��ن��اس ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أُْغ��ل��ي أن��ا
ِرْج��َس��ا ك��ان إذا م��ن��ه وت��ب��رَّأ ُط��ْه��ًرا ك��ان إذا ق��ل��ب��ي ف��تَ��َق��بَّ��ْل
��ى أتَ��أَسَّ وإنَّ��م��ا ُم��ذي��ٌب ِب وال��ُق��ر ال��بُ��ْع��ِد ف��ي ع��ل��ي��ك وْج��دي إنَّ



الرسائل حتى

ده��ري م��ن الق��ي��ُت م��ا ش��دَّ ي��ا ب��ه��ا ت��ج��وُد ال ال��رس��ائ��ُل ح��ت��ى
ال��ُع��ُم��ر ت��َص��رُِّم ق��ب��َل ف��اآلَن ق��ات��ل��ن��ي ب��ال��ه��ج��راِن ك��ن��ِت إن
ت��ج��ري وَع��ب��رٍة ي��ذُوُب ق��ل��ٍب س��وى ج��ف��اِك ج��س��دي م��ن يُ��بْ��ِق ل��م



متى

وج��بَ��ا ع��ن��ده��ا ��ا ح��قٍّ ل��ي ت��رى م��ت��ى ال��ُك��تُ��ب��ا ت��م��ن��َع ح��ت��ى ال��بُ��ع��ُد ك��ف��ي أم��ا
س��ب��بَ��ا ه��ج��ِرَه��ا ِل��ت��م��اِدي أرى وال أع��رُف��ه ل��ل��ب��ع��ِد س��ب��بً��ا أرى إن��ي
وال��ت��ه��ب��ا وال��ق��رط��اُس ال��ح��ب��ُر ��ج ت��أَجَّ أيْ��َس��َره��ا األش��واَق ل��ه��ا ك��ت��ب��ُت ول��و



حيايت احلياة

آِت ال��ن��ْف��ِس ع��ل��ى أَتَّ��ق��ي م��ا ك��لُّ ح��ي��ات��ي ف��ال��ح��ي��اُة ال��ه��ج��ِر ف��ي اِْم��ِض
ال��م��َم��ات ط��ع��َم ف��ي��َك ت��َك��رَّْه��ُت إْن أه��ًال ل��ل��َه��ج��ِر ع��ي��ن��اَك َرأَتْ��ن��ي ال
وال��ح��َس��َرات ال��ش��ق��اءِ داَر م��ن��ِك ب��ن��ف��س��ي أْوَل��ى ال��س��الِم داَر إنَّ
ال��َع��بَ��رات م��ن واْرتَ��َوى ب��ه ـ��ن��ا ِع��ْش��ـ ب��ال��ذي ال��ثَّ��َرى م��ن َرِوي��ن��ا م��ا
ح��ي��ات��ي ي��دي��َك ع��ل��ى ع��ْش��ًق��ا ـ��ِض��َي ي��ْق��ـ أْن ال��ل��ه أس��أُل أص��ب��ح��ُت ف��ي��َك
وص��الت��ي ع��ب��ادت��ي وَل��ذَّْت ـ��َك ِل��ب��اِري��ـ ال��ف��ؤاُد اس��ت��س��ل��َم وب��ك



األدب حمنة

وُم��نْ��َس��ِك��ِب ِب��ُم��نْ��َه��لٍّ ف��أَْس��ِع��دي��ن��ي م��ح��ت��رًق��ا ب��ات ف��ؤادي ه��ذا ع��ي��ُن ي��ا
َل��َه��ب وم��ن م��اءٍ م��ن ن��ه��ري��ن ب��ي��ن م��ا س��اب��ح��ٌة ف��ه��َي ُروح��ي يْ��ِه ِب��َخ��دَّ ه��اَم��ت
اْق��تَ��رب��ي ِل��لَّ��َم��ى ش��وًق��ا ال��م��وِت س��اع��َة ي��ا أْل��ِث��ُم��ه ك��ن��ُت ل��و ال��لَّ��َم��ى ذاَك ُح��س��َن ي��ا
األَدِب م��ح��ن��ة َل��ْوال ال��ش��ع��ر ه��و وذا ب��َش��ٌر أن��ه إالَّ ال��ح��س��ُن ه��و ه��ذا



الصانع تعاىل

َرَك��ْع ��اف��ي ال��ضَّ نُ��وِره م��ن ُح��لَّ��ٍة ف��ي ال��ح��س��ُن ل��ورآُه ح��ب��ي��ٌب ِل��ي
ال��ط��َم��ع ن��وِر ع��ل��ى ال��طَّ��يْ��ُف ف��َس��َرى َش��ْخ��ُص��ه ي��أس��ى ُظ��ْل��َم��ِة ع��ن ن��اَم
َف��س��َج��ع ف��ي��ه ال��ِق��ْم��ِريُّ َوَوَش��ى َف��َش��َدْت ع��ل��ي��ه ال��ري��ُح ��ِت نَ��مَّ
وَط��ل��ع إل��ي��ك��م ال��ب��دَر أن��زَل إنَّ��ُه ل��ل��ع��اش��ِق��ي��ن ُق��ْل ق��ال
وارتَ��َف��ع َع��نِّ��ي ال��ُح��س��ِن س��م��اءِ ف��ي َس��نَ��ا م��ن ِب��ج��ن��اٍح وت��ع��اَل��ى
ام��تَ��َق��ْع ال��رَّوِض نَ��رِج��س رآه��ا م��ا ُض��َح��ى ال��روِض ف��ي ال��ورِد ُخ��ُدوُد م��ا
وَق��ع ال��روُض أنْ��ه��َض��ُه ك��لَّ��م��ا ��ب��ا ال��صَّ خ��م��ِر م��ن ال��ب��اِن َق��واُم أو
ص��نَ��ْع ف��ي��م��ا ص��اِن��ٌع ف��تَ��َع��اَل��ى ن��اِظ��ري ف��ي م��ن��ظ��ًرا أب��َه��ى م��ن��ه



احلجاب عقوبة

ُع��رام��ي وَف��ْرِط َم��َرح��ي م��ن وأُدي��ل ِل��ِش��ْق��وت��ي ال��ح��ب��ي��ب ع��ن ُح��ِج��بْ��ُت ق��د ه��ا
ح��س��ام��ي ِل��َح��دِّ ب��ه��ا أَُم��دُّ ُع��ن��ق��ي ع��ق��وب��ًة ال��ح��ب��ي��ِب بُ��ع��ِد م��ن وأخ��فُّ



الغياب بعد

اج��ت��ن��اْب ب��ع��د ب��ال��َوْص��ِل وأَن��َع��َم ال��غ��ي��اْب ب��ع��د ع��اد ق��د ح��ب��ي��ب��ي
ل��ل��ع��ت��اب خ��ل��وًة ل��ن��ا وَه��يِّ��ئْ ُم ُغ��ال ي��ا م��ج��ل��ًس��ا ل��ن��ا َف��َزيِّ��ْن
��ه��اب ك��ال��شِّ ��ٍة َغ��ضَّ وردٍة وال زه��رٍة م��ن ال��رَّوِض ف��ي تُ��بْ��ق وال
ال��ِع��ذاب أع��وادِه��نَّ ِب��أنْ��غ��اِم يُ��َح��يِّ��ي��نَ��ُه ِل��ْل��ِق��ي��اِن وُق��ْل
ال��ك��ت��اب آَي ُ أق��رأ َك��أنِّ��َي وج��ه��ه إل��ى أرنُ��و وَدْع��ِن��ي
ع��ذاب ف��ي ه��ج��ِرِه م��ن ك��ن��ُت ب��م��ا ج��نَّ��ًة وص��ِل��ه م��ن ألَْدُخ��َل
ال��ِع��َراب ال��ج��ي��اِد َص��َه��َواِت ع��ل��ى م��ًع��ا ن��غ��دو ��يْ��ِد ل��ل��صَّ ال��َغ��ِد وف��ي
ك��َع��اب ب��َم��َه��اٍة ال��َم��ه��ا وِس��ْرَب أتْ��رابَ��ُه ال��ج��آِذَر ن��ُروُع
ِن��ق��اب ح��ري��ٍر م��ن ل��ه ب��ُغ��ض��ٍن ال��نَّ��ق��ا ب��اِن أغ��ص��اَن ون��ْف��َض��ُح
��راْب ال��سَّ وب��ي��ن أْخ��ل��َف��تْ��ن��ي وَك��م م��واع��ي��ِده��ا ب��ي��ن وأْق��ِرُن



ذميم عهد

ذم��ي��ُم ف��ي��َك ال��ب��ي��ِن وع��ه��ُد وِب��نْ��َت ي��دوُم م��ن��ك ال��ق��رَب ول��ي��َت َق��ُربْ��َت
ن��ج��وُم أح��بُّ م��ن وب��اق��ي تُ��ن��ي��ُر م��ح��بَّ��ت��ي س��م��اءِ ف��ي ب��دٌر ك��أن��ك



مليكي يا

ح��ن��ي��ن��ي إل��ي��ه وم��ن ورش��ادي ف��ؤادي ل��دي��ه وم��ن م��ل��ي��ك��ي ي��ا
ال��ش��ج��وِن ب��ادي ال��ص��ب��ر خ��اف��ي ـ��طَّ��ْرِف ال��ـ دام��ي ال��ق��ل��ِب م��ع��ذَُّب ع��ب��ٌد أن��ا
ي��ش��ت��ري��ن��ي ف��م��ن ب��ع��تَ��ن��ي ق��د َه��بْ��َك ِع��ظ��اًم��ا تَ��ِب��ْع��ن��ي وال ع��ن��ي ف��اْرَض
ال��ج��ب��ي��ن ض��ي��اءِ ف��ي ف��اق أنَّ��ه ل��وال ب��دُر ي��ا ال��ح��ب��ي��ِب ِش��بْ��ُه أن��ت
م��ك��ن��ون ِب��ث��غ��ِره وُدرٍّ ـ��ِد وال��ِج��ي��ـ وع��ي��ن��ي��ه واب��ت��س��ام��اِت��ه
ولِ��ي��ن اع��ت��داٍل ف��ي ي��م��ت��اُز ه��و ل��وال غ��ص��ُن ي��ا ال��ح��ب��ي��ِب ش��ب��ُه أن��ت
وُس��ك��ون وِه��زٍَّة وانْ��ع��ط��اٍف وب��ه��اءٍ وَرْونَ��ٍق وأري��ج
ب��ُج��ن��ون��ي وأَرج��ف��وا ِق��اله��ْم ف��ي غ��اَل��ْوا ح��ي��ن ُم��ع��ذِّب��ي ع��نِّ��ي َص��دَّ
ت��ع��ت��ري��ن��ي غ��م��رٍة ب��ع��د َغ��ْم��رٌة ول��ك��ْن ال��ج��ن��وُن ه��و ب��ي م��ا ل��ي��س



اجلالل لوال

واألن��واِر واألق��م��اِر ـ��وْل��داِن ال��ـ وف��اِت��َن ال��ِج��ن��اِن ُح��وَر ف��ات��نً��ا ي��ا
ج��اِري دم��ٍع ع��ق��ي��َق أذاب ف��َل��َك��ْم ��ًة ِرقَّ ث��غ��رَك ع��ق��ي��ُق ذاب ك��ان إن
ال��م��ع��ط��ار َك خ��دِّ َروض��ِة ورِد م��ن م��ن��ظ��ًرا أْف��تَ��ن ال��رح��م��ُن ي��خ��لُ��ق ل��م
األزه��ار ن��وادَي م��ن��ه َل��َق��َط��ْف��ُت ح��ارٌس خ��دَِّك ِل��َروِض ال��ج��الُل ل��وال
األق��دار ُق��ْدرِة آخ��ُر أن��ت ـ��َك أنَّ��ـ َل��َش��ِه��ْدُت خ��ال��ق��ي م��ه��اب��ُة ل��وال

∗∗∗
ال��زُّوَّاِر ك��ع��ب��َة داَرك َل��ج��ع��ل��ُت ن��اف��ذًا ح��ك��ًم��ا ال��ُم��ل��ِك ف��ي ل��ي أنَّ ل��و
األب��ك��ار ال��ُخ��رَِّد ال��ح��س��اِن ع��ل��ى ِر ال��ن��ه��ا ف��ي خ��ْم��ًس��ا ِح��م��اَك َح��جَّ وف��رض��ُت
واألس��ح��ار اآلص��اِل ف��ي ف��الِك األ م��الِئ��َك ف��ي��ه ب��ال��ت��س��ب��ي��ح وأم��رُت
األش��ع��اِر ك��واك��ِب ب��روِج ف��ي ل��َك َم��ْوِط��ئً��ا ال��َك��واك��ِب أب��راَج وج��ع��ل��ُت



الصبا عهد

ن��اض��ِر ال��ع��ي��ِش م��ن وف��ي��ن��اٍن ب��م��ص��َر وال��ج��آِذِر ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��ِد ع��ل��ى س��الٌم
األزاه��ر ري��اِض ف��ي ل��ه��ٌو وب��اق��ي��ه َش��ط��ُره ل��ل��م��دارِس ن��ه��اري زم��اَن
دف��ات��ري س��ط��وَر ب��آم��اق��ي غ��س��ل��ُت ش��اِدٌن َع��نَّ ف��إْن دْرس��ي ع��ل��ى ُم��ِك��بٍّ��ا



ُحْسن يتيمة

َم��ْول��ِد ي��ت��ي��م��َة ال ُح��س��ٍن ي��ت��ي��م��َة َف��ي��ت��ي��م��ًة أع��ط��ي��تَ��ن��ي إْن ربِّ ف��ي��ا
إثْ��َم��ِد غ��ي��ِر م��ن ك��ح��الءَ ُم��ه��ذَّبَ��ًة «أح��َم��ٍر» غ��ي��ِر م��ن ح��م��راءَ ��م��ًة ُم��ن��عَّ



الكتب تاجر

ع��َج��ِب ق��ص��ٍة ع��ن س��ائ��ًال ال��ك��تُ��ِب ت��اِج��ر أت��اه��م ق��د
ال��ع��رب أج��م��ِل م��ن غ��ادٌة ع��رَّبَ��ه��ا ال��ُح��بِّ ك��ت��اِب م��ن
أَرِب��ي م��ن ف��ه��ي أش��ت��ري��ه��ا ب��ِق��يَ��ْت ن��س��خ��ٌة ل��دي��ه��ا ك��م
وال��نَّ��َش��ِب ال��م��اِل وك��ث��ي��ُر ِث��َق��ٌة إن��ن��ي ع��ام��ل��ي��ن��ي



النحيلة

ال��س��الِم داِر وح��وِر ه��ذي ب��ي��ن ع��ن��ك��م ال��ُح��ْج��ُب تُ��رَف��ُع ل��و َف��رٍق أيُّ
ال��ق��وام ه��ذا لُ��ْط��ِف ف��ي ي��تَ��َج��لَّ��ى س��رٌّ واألرِض ال��س��م��اءِ أه��ل ب��ي��ن
ال��ظ��الِم؟ ف��ي َرْت نَ��وَّ ك��ي��ف ب��ش��ٌر؟ ِظ��لٌّ ِل��ل��م��الئ��ِك ل��ي��س َم��َل��ٌك؟
واألج��س��ام األرواِح ب��ي��ن ِه��ِر ال��ط��ا وال��َم��َل��َك اإلن��س��اِن ب��ي��ن أن��ِت
وال��ُه��ي��اِم ال��َه��وى س��وى ف��ي يَ��ُج��ْز ل��م اع��ت��ق��اٍد ك��لُّ َه��واِك ف��ي ل��ي ج��اَز



األسرية

ن��ظ��ي��َرْه ِم��ن ل��ه��ا إْن م��ا نَ��ِظ��ي��رْه أْض��ح��ْت ال��ُح��س��ِن ف��ي
ُم��ن��ي��رْه ش��م��ٌس وال��وج��ُه م��ن��ه��ا ال��ج��ي��ُد ل��ل��ظَّ��بْ��ي��ِة
األس��ي��رْه أس��ي��ُر ق��ل��ب��ي ل��ك��ْن ه��ي أَس��ي��رٌة
ال��َع��ش��ي��رْه ِب��ق��ت��ِل ُظ��ل��ًم��ا َروَُّع��وه��ا َويْ��َل��ه��ُم، ي��ا
ال��ج��ِري��َرْه أخ��زى وذاَك ُح��َس��ي��نً��ا وَزوَُّج��وه��ا
َل��َغ��ِري��َرْه وإنَّ��ه��ا ل��َخ��ِب��ي��ٌث ف��إنَّ��ُه
ألَم��ي��َرْه وإن��ه��ا َل��َوِض��ي��ٌع وإنَّ��ُه
ل��ص��غ��ي��َرْه وإن��ه��ا َل��ع��ج��وٌز وإن��ه
ُم��س��ت��ج��ي��رْه ِل��َربِّ��ه��ا ُح��س��ي��ٍن م��ن َف��ُروُح��ه��ا



غلباهلوى

أس��راري وت��ه��تَّ��َك��ْت ال��ه��وى غ��َل��َب وأَُداري ُح��بَّ��ه أك��ت��ُم َح��تَّ��اَم
ِب��ع��اِر ال��ب��ك��اءُ ف��م��ا ب��ك��ي��ُت وإذا ��ًة ِه��مَّ ال��ت��ص��بُّ��ُر ف��م��ا ص��ب��رُت ف��َل��ئ��ْن
األق��م��ار م��ع ق��م��ٍر ف��ي ن��ه��اِر األ م��ع ي��ج��ري م��دام��ٍع ن��ه��ُر ض��اَع م��ا
ِم��ْض��م��ار ف��ي ك��ال��خ��ي��ِل ُم��ت��س��اب��ًق��ا ل��ف��ُظ��ه ت��داف��َع أن ث��غ��َرَك ع��اب م��ا
ال��نَّ��وَّار َج��نَ��ى ع��ل��ى ح��ام ك��ال��نَّ��ح��ِل ِل��َرْش��ِف��ه ال��ح��روُف ت��زاح��م��ت ث��غ��ٌر



شقاء

وي��غ��ي��ُب ب��دُره��ا ع��ن��ه��ا غ��اب وق��د ُم��َس��لِّ��ًم��ا ال��ح��ب��ي��ِب داِر ع��ل��ى م��ررُت
ي��ط��ي��ب تَ��ُردَّ أن إال ال��ق��ل��ُب وال ت��ح��يَّ��ًة ِل��ل��م��ش��وِق ْت ردَّ ه��َي ف��ال
ن��ص��ي��ُب ال��ش��ق��اءِ غ��ي��َر ل��ه��م ول��ي��س س��ع��ادًة ف��ي��ه��ا األرِض أه��ُل ي��ح��اوُل



أدرها

َح��ِري��ِب ف��ؤاٍد ع��ل��ى ُم��ِغ��ي��ًرا ي��ا تَ��ث��ري��ِب م��ن ن��اظ��َريْ��َك ع��ل��ى م��ا
ط��ب��ي��ب��ي وأن��ت ال��ه��وى ج��راِح م��ن دوائ��َي ف��ه��ي ص��ف��راءَ َف��أَِدْره��ا
ال��ح��ب��ي��ب ُروح م��ث��ُل ال��لُّ��ط��ِف وف��ي ـ��ِع ال��ط��بْ��ـ ��ِة ِرقَّ ف��ي ال��ُم��ح��بِّ ك��دم��وِع
ال��م��غ��ي��ِب؟ ع��ن��د نَ��ْص��َف��رُّ تَ��ران��ا م��ا س��واءٌ ه��واَك ف��ي ��م��ُس وال��شَّ أن��ا



يعيشاملئزر

تُ��ْض��ِم��ُر م��ا ع��اش��ٌق ِل��ي��س��َم��َع آًه��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��واِذُل ح��اَل وق��د ص��اح��ْت
ال��ِم��ئ��زُر» «ي��ع��ي��ُش ال��تَ��َح��َف��ْت وِب��ِم��ئْ��َزري ال��َج��َوى م��ن ت��س��ت��ج��ي��ُر ِف��راش��َي وأتَ��ْت
األغ��ب��ُر ال��ت��راُب ي��واِريَ��ن��ي ح��ت��ى م��ض��ج��ع��ي ف��ي ِري��َح��ه��ا أع��ِرُف آَل��يْ��ُت



بيد يًدا

ِب��يَ��ِد ي��ًدا َم��ه��ٍل ع��ل��ى ن��م��ش��ي ال��رَّْوِض ف��ي َم��ِع��ي وه��و ال��ن��اِس ك��لِّ بُ��ْع��ُد َض��رَّن��ي م��ا
ك��ب��ِدي ع��ل��ى ال��يُ��ْس��َرى ��َي َك��فِّ ان��ُظ��روا ب��ل ِب��راح��ِت��ه ال��يُ��م��نَ��ى راح��ت��ي ت��ن��ظ��روا ال
وال��َك��َم��ِد ال��ح��بِّ ن��اِر َح��رَّ ذُْق��تُ��ُم ال أب��ًدا ل��وع��ٍة ذا تَ��ْع��ِذل��وا وال تُ��وبُ��وا



خريصاحب

ال��ك��ؤوِس ص��اف��ي��ات م��ن وأش��ه��ى ِم ال��نَّ��و ِس��نَ��ِة م��ن ال��ع��ي��ن ف��ي أح��ل��ى أن��ت
ال��ت��دل��ي��س م��ن ِخ��ْل��ٌو وَض��م��ي��ري ع��ف��ي��ٌف ع��ه��دَت ك��م��ا وف��ؤادي
وج��ل��ي��س ص��اح��ب خ��ي��ُر ف��أن��ا وج��ل��ي��ًس��ا ص��اح��بً��ا ُرْم��َت ف��إذا
خ��س��ي��س وغ��ٍد ك��لِّ م��ن وتَ��بَ��رَّأ ت��ْص��َط��ْح��بْ��ه��ْم ال ال��ك��اذب��ي��ن واح��ذَْر
ن��ف��ي��س م��ع��نً��ى ك��لُّ َف��ِب��َخ��دَّيْ��َك ن��ف��ي��ًس��ا م��ع��نً��ى ف��ي��َك ُص��ْغ��ُت وإذا
��م��وس ال��شُّ س��اط��ع��اِت م��ن وأَبْ��َه��ى ـ��ضِّ ال��َغ��ـ ال��زََّه��ِر م��ن ا َخ��دٍّ أنْ��َدى أن��ت
َع��ُروِس ب��ع��د ِع��ْط��َر ال ي��ح��ل��و ـ��ب��ي��ِب َوال��تَّ��ش��ـ ل��ل��وص��ِف ال��ج��م��اِل ه��ذا ِم��ثْ��ُل



بالنفوس تالعب

َم��الُل أم ه��ج��ري م��ن��ك وَدلٌّ ح��الُل أم ذُلِّ��ي ف��ي��َك ح��راٌم
ال��ج��م��ال َح��َك��َم أم ال��م��ف��ت��وِن ع��ل��ى ش��وًق��ا ب��اإلع��داِم ح��ك��م��َت وأن��ت
ال��رج��ال تَ��َه��يَّ��بُ��َك ب��اتَ��ْت وإن ط��ف��ٌل ف��أن��َت ب��ال��ن��ف��وِس ت��الَع��ْب
ال��ه��الُل رف��ع��ِت��ك ب��ع��َض تَ��م��نَّ��ى ح��ت��ى ال��ح��س��ن س��م��اءِ إل��ى ط��ل��ع��َت



تعال

ال��رََّواْح األص��ي��ِل ش��م��ُس وآثَ��َرْت ال��ثَّ��َرى ُ َوْط��أ َخ��فَّ م��ا إذا ص��اِح
وش��اح ال��ُم��ذاِب ال��ش��م��ِس َع��ْس��َج��ِد م��ن ص��دِرِه ع��ل��ى ال��غ��رُب وَل��ِب��َس
وف��اح م��ن��ه��ا ال��زْه��ِر ِع��ط��ُر ف��ض��اَع ��بَ��ا ال��صَّ نَ��ْف��ُح ب��األغ��ص��اِن وَم��اَل
اس��ت��راْح ال��َوِض��يءَ ال��وج��َه ذا ع��ي��ن��اُه رأْت إْن ُم��تْ��َع��بً��ا ُم��ِح��بٍّ��ا َف��ُزْر
وال��س��م��اح ال��نَّ��َدى ف��ي اتَّ��ف��ْق��ن��ا ل��وال وخ��اَل��ْف��تُ��ه ال��غ��ي��ُث خ��اَل��َف��ن��ي
الْح ال��ب��رق َس��ن��ا إْن يَ��ه��م��ي وال��غ��ي��ُث اخ��ت��ف��ى َس��ن��اك إن دم��وع��ي تَ��ْه��م��ي
ب��راْح ل��ي تَ��َرى ل��ن ي��وِم��ي م��س��اءَ ك��واك��ب��ي راِص��ٌد إن��ي تَ��ع��اَل



رمحتاه وا

ال��ع��ن��اِق َش��ِه��يِّ أْغ��يَ��ٍد َه��َوى ف��ي ال��ُم��راِق ِل��َدم��ع��ي وم��ن ِل��ُس��ه��دي َم��ْن
واح��ت��راق��ي ل��وع��ت��ي ن��ي��راِن ب��ي��ن ق��ل��ب��ي أُْدِخ��َل ال��ع��ذوَل أنَّ ل��ي��ت
ال��م��آق��ي ح��م��ي��ِم م��ن ب��َع��يْ��نَ��يَّ ـ��ِه أْس��ق��ي��ـ ث��مَّ ب��ن��اِرِه ي��ت��ك��وَّى
��اِق ل��ل��ُع��شَّ رح��م��ت��اه ف��وا ـ��ن��ا أَظ��لَّ��تْ��ـ ق��د ال��نَّ��َوى ب��ن��ا ك��ف��اه م��ا



مؤبد وصل

ي��دي ي��ِده وف��ي يُ��نَ��اِغ��ي��ن��ي وأَْم��َس��ى ال��َك��َرى ف��َق��رَّب��ه ع��نِّ��ي ش��خ��ُص��ه ن��أَى
��دي ُح��سَّ ِب��لُ��ْق��ي��اُه َع��نِّ��ي ُم��ْخ��ِب��ٌر وَم��ن ال��نَّ��وى ِب��َزْوَرتِ��ه ع��نِّ��ي ُم��بْ��ِل��ٌغ ف��َم��ْن
ُم��ب��ِع��دي أن��ت َك��م اآلم��اُل وُرْؤي��تُ��ه ال��ُم��نَ��ى ُق��ْربُ��ه ال��ذي ال��ب��دُر أَيُّ��ه��ا ف��ي��ا
َم��ْوِرد ش��رَّ أْوَردتَ��ن��ي ق��د َف��َديْ��تُ��َك ِب��َخ��دِّه ال��ج��م��اِل م��اءُ ج��َرى َم��ن وي��ا
ُم��ؤبَّ��ِد ب��وص��ٍل ف��اح��ك��ْم أو ال��ع��ب��ِد ع��ل��ى وب��ال��رََّدى ب��ال��ص��دوِد ف��اح��ُك��ْم األم��ُر ل��َك



العشق يف التهديد

ت��ه��وُن ال ع��زي��زٌة ون��ف��س��ي ـ��ِر ال��َه��ج��ـ ع��ل��ى م��ن��ي ل��ل��ص��ب��ِر م��ع��نً��ى أيُّ
ُف��ت��ون أو ِب��َط��ْرِف��ه واْزِوراٌر تَ��ثَ��نٍّ أْم ب��ِع��ْط��ِف��ِه أَنْ��ِث��ن��اءٌ
يَ��ل��ي��ُن ال ل��نَ��اِظ��ري ق��ل��ب��ي أنَّ وأْخ��َش��ى ا وَص��دٍّ َه��ْج��ًرا َع��َدان��ي ق��د
يَ��ِش��ي��ُن ذُالٍّ ال��ف��ؤاُد ويَ��راُه وَزيْ��نً��ا ِع��زٍّا َع��ي��ن��اَي َف��تَ��راُه
َس��يَ��ك��وُن ال��ذي ع��ي��نُ��ه وتَ��َرى َس��ي��أْت��ي ي��وًم��ا ف��إنَّ أْو َف��ْل��يَ��ِص��ْل



والصد البعد

ال��بُ��ع��ِد م��ن ب��ي أرف��ُق وال��ص��دُّ ��دِّ ال��صَّ ع��ن ي��ش��غ��ل��ن��ي ال��ب��ع��ُد
يَ��ه��ِدي وال يُ��ه��َدى ف��ل��ي��تَ��ه ��نَ��ى ل��ل��ضَّ ح��س��نُ��ه��ا ه��دان��ي وق��د
ودِّي وال ع��ه��دي ع��ل��ى أب��َق��ْت وم��ا واص��ط��ب��اري دم��وع��ي أف��نَ��ت



الصبابة وجه

وزوُر ح��س��ٌد وح��دي��ثُ��ه��م ن��وٌر ف��ي��ك ال��ص��ب��اب��ِة وج��ُه
ال��ب��دور ت��ع��ش��ق��ك وأن��ت ك َه��َوا ع��ل��ى أُالُم ع��ج��بً��ا
س��ع��ي��ر ب��ه��ا ال��ُم��ِح��بِّ وْج��ُد وْج��نَ��ٍة ب��ج��نَّ��ة ق��س��ًم��ا
ح��ري��ر َم��ل��َم��َس��َه��ا أن ال ل��ْو ك��ال��ُغ��ْص��ِن وب��ق��ام��ٍة
ال��غ��ري��ر ال��ظ��بْ��ُي وال ِس��ِن��ه��ا م��ح��ا ف��ي م��ث��لُ��ك ال��ش��م��س م��ا
ال��غ��دي��ر ع��ي��نَ��يَّ ف��ُدم��وُع روض��ًة وج��ُه��ك ك��ان إن
ال��ج��ف��ي��ُر ل��ه ال��م��ح��بِّ َف��َح��َش��ى ص��ارًم��ا ل��ح��ُظ��ك ك��ان أو



أسعديه

َل��َه��ِب وم��ن م��اءٍ م��ن ن��ه��ري��ن، ب��ي��ن م��ا س��اِب��ح��ٌة ف��ه��ي روح��ي ب��خ��دَّي��ه ه��ام��ت
وُم��نْ��َس��ِك��ب ِب��ُم��نْ��َه��لٍّ ف��أس��ع��دي��ه م��ح��تَ��ِرًق��ا ب��ات ف��ؤادي ه��ذا ع��ي��ُن، ي��ا
اق��ت��رب��ي ِل��لَّ��َم��ى ش��وًق��ا ال��م��وِت س��اع��َة ي��ا أَْل��ثُ��ُم��ُه ك��ن��ُت ل��و ال��لَّ��َم��ى، ذاَك ح��س��ُن ي��ا



خريجليس

َخ��س��ي��س َوْغ��ٍد ك��ل م��ن ْ وتَ��بَ��رَّأ تَ��ْص��ط��ح��بْ��ُه��ْم ال ال��غ��ادري��ن ح��اِذِر
وَج��ل��ي��س ص��اح��ٍب خ��ي��ُر ف��أن��ا وج��ل��ي��ًس��ا ص��اح��بً��ا ُرْم��َت وإذا
ال��ت��دل��ي��س م��ن ِخ��ْل��ٌو وض��م��ي��ري ع��ف��ي��ٌف َع��ِه��دَت ك��م��ا وف��ؤادي
ن��ف��ي��س م��ع��نً��ى ُك��لُّ يْ��َك َف��ِب��َخ��دَّ ن��ف��ي��ًس��ا م��ع��نً��ى ف��ي��َك ُص��ْغ��ُت وإذا
ال��ش��م��وس س��اط��ع��اِت م��ن وأب��ه��ى ـ��ضِّ ال��غ��ـ ال��زه��ِر م��ن ا خ��دٍّ أنْ��َدى أن��ت
ال��ك��ؤوس ص��اف��ي��اِت م��ن وأش��َه��ى ِم ال��نَّ��و ِس��ن��ِة م��ن ال��ع��ي��ِن ف��ي أْح��َل��ى أن��ت
ع��روِس ب��ع��د ِع��ْط��َر ال ي��ح��ل��و، ـ��ي��ِب وال��ت��ش��ب��ـ ل��ل��َوص��ِف ال��ج��م��اِل ه��ذا م��ث��ُل



قد وال ثغر ال

��ْل��ُد ال��صَّ ق��ل��بُ��ه��ا ُدونِ��ه م��ن يَ��ُق��ْم ل��م إذا ��ُه أََرقَّ م��ا م��ائ��ٍس ق��دٍّ ذاُت وب��ي
تَ��م��تَ��دُّ ال��ن��ور ِخ��ْدِره��ا ف��ي أوق��دوا إذا ِل��ث��ْغ��ِره��ا ال��ك��ه��رب��اءِ ث��غ��وُر ت��ك��اد
ال��َق��دُّ وال ج��ن��اُه م��ق��دوٌر ال��ث��غ��ُر وال َخ��ص��اص��ٍة ذا ص��اديً��ا وأُْم��ِس��ي أَظ��لُّ



وامللك بنياإلنسان

وال��ُه��يَ��اِم ال��َه��َوى س��وى ف��ي يَ��ُج��ز ل��م اع��ت��ق��اٍد ك��لُّ ه��واِك ف��ي ل��ي ج��از
واألج��س��اِم األرواِح ب��ي��ن ِه��ِر، ال��ط��ا وال��َم��َل��ِك اإلن��س��اِن ب��ي��ن أن��ِت
ال��َغ��م��ام ري��ِق ِب��َرْش��ِف ت��ت��غ��ذَّى ول��ك��ْن ال��ط��ع��اَم ت��أك��ُل ال وه��ي
ال��ظ��الم ف��ي َرْت نَ��وَّ ك��ي��َف ب��ش��ٌر؟ ِظ��لٌّ ِل��ل��م��الئ��ِك ل��ي��س َم��َل��ٌك؟
ال��ق��وام ه��ذا لُ��ط��ِف ف��ي ي��تَ��َج��لَّ��ى ِس��رٌّ واألرض ال��س��م��اءِ أه��ل ب��ي��ن
ال��س��الِم؟ دار وُح��وِر ه��ذى ب��ي��ن ع��نَّ��ا ال��ح��ْج��ُب ت��رَف��ُع ل��و ف��رٍق أيُّ



احلبيب دار

وي��غ��ي��ُب ب��دُره��ا ع��ن��ه��ا غ��اب وق��د ُم��س��لِّ��ًم��ا ال��ح��ب��ي��ب داِر ع��ل��ى م��ررُت
يَ��ط��ي��ُب تَ��ُردَّ أن إالَّ ال��ق��ل��ُب وال ت��ح��ي��ًة ل��ل��َم��ش��وِق ردَّْت ال��داُر ف��ال
ن��ص��ي��ب ال��ش��ق��اءِ غ��ي��َر ل��ه��م ول��ي��س س��ع��ادًة ف��ي��ه��ا األرِض أه��ُل ي��ح��اوُل



الثاني الباب

والعتب الشكوى يف



باشا استقبالصدقي

األن��ب��اءِ م��ن َل��ن��ا َخ��بَ��أِْت م��اذا وَم��ْرح��بً��ا ال��رئ��ي��ِس ب��ن��اص��ي��ِة أه��ًال
األق��ذاء ع��ل��ى ُم��ف��اوُض��ه��ا يُ��ْغ��ِض��ي دول��ًة نُ��ف��اوُض ال أَنَّ��ا أَرأَيْ��ِت
��رَّاء ال��ضَّ إل��ى ُم��َع��اِه��ُده��ا يُ��ْف��ِض��ي ��ًة أمَّ نُ��َع��اِه��ُد ال أنَّ��ا أنَ��َويْ��ِت
ِل��ألع��داء ال��ت��س��ل��ي��ُم ه��ي م��ص��ٌر ب��ه��ا تُ��ْع��نَ��ى ال��ت��ي ال��ُم��ح��ال��َف��َة إن
األب��ن��اء م��ن ��ى َض��حَّ ل��م��ا ث��م��نً��ا اس��ت��ق��الِل��ِه س��وى يَ��ْرَض��ى ال وال��ن��ي��ُل
واإلي��ذاء ال��تَّ��ف��ري��ِق ع��ل��ى ُج��ِب��َل��ْت دول��ٍة دس��ائ��ِس م��ن ال��م��م��ال��ِك ويْ��َل
وال��وزراء ِل��ل��م��ن��دوِب وال��ذن��ُب ب��ري��ئَ��ًة ت��ث��وُر م��ص��ٍر ع��ل��ى م��ص��ٌر
ال��ش��ه��داء م��ص��رَع ِل��ع��ه��ِدَك ت��ن��َس��ى َع��لَّ��ه��ا ال��ك��ري��م��ِة ��ِت��َك ألُمَّ ف��اَع��ْم��ل
ج��زاء ل��َش��رِّ أْوَف��ى ثَ��َوى ف��إذا ��ًض��ا ُم��ب��غَّ ي��ع��ي��َش أن ي��أنَ��ُف ف��ال��ُح��رُّ
األش��الء م��ن ال��وادي يَ��م��َألَ أن ُع��نْ��َوًة ال��ُم��َش��كَّ��ِل ِب��َم��ْج��ِل��ِس��َك ْ واْربَ��أ
وإب��اءِ ُع��ًال ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة َل��ِب��ُس��وا األَُل��ى ال��َع��َرِب دِم م��ن ش��ع��ٌب َف��ب��م��ص��َر



املفصولون الطلبة

ال��غ��ال��ُب ال��م��س��ت��ف��ي��ُض ال��ج��الُل ول��ك ال��واج��ُب ال��ث��ن��اءُ ل��ك ال��م��ل��وك َم��ِل��َك
أران��ب وال��م��ل��وُك ن��م��ٌل وال��ج��ن��ُد ب��ع��وض��ٌة «ال��ع��م��ي��ُد» س��ط��وتِ��َك وإزاءَ
ح��اج��ُب ع��دِل��َك ِل��ب��اِب ل��ي��س ل��ك��نَّ ح��اج��ب ل��َك أنَّ��ه «ج��ورٌج» ويَ��َودُّ
وأواِث��ُب م��س��ت��ب��ِس��ًال ب��ي��راع��ت��ي أْرم��ي��ه��ُم ال��ِع��َدا ع��ل��ى اس��ت��ع��نْ��ُت وِب��َك
أُط��ال��ب م��ص��َر اس��ت��ق��الِل وِب��ك��اِم��ِل وِح��ي��اِض��نَ��ا س��وداِن��نَ��ا ع��ن وأَذُوُد
تُ��ح��اِس��ب َل��س��َت وع��ف��وَت وتُ��ع��ي��ُدن��ي تُ��ِم��ي��تُ��ِن��ي أن��ت ال��ن��اَس أخ��َش��ى وع��الَم
َس��واِك��ب رض��اَك م��ن َض��واِح��ُك إالَّ س��اح��ت��ي يُ��ط��اِل��ُع ف��ال اَس��ت��ج��ْرُت وِب��َك

∗∗∗
ك��واك��ُب ألذْك��ي��اءُ «ال��ب��الء» ذك��رى آث��اُم��ه��م األَُل��ى ال��ت��الم��ي��ذَ إن
ويُ��ع��اِق��ب دي��اِره ُم��ِح��بَّ يُ��ْؤِذي ِل��َم��ن َع��ج��بً��ا ف��ري��ض��ٌة ال��دِّي��اِر ح��بُّ
ح��ادُب ش��ف��ي��ق أٌب م��ص��َر «ف��ف��ؤاُد» آم��اِل��ه��م ع��ل��ى ق��ض��ى ال��م��ِل��ي��ِك غ��ي��ُر
ن��اك��ب ال��ِج��ن��اي��ِة ع��ن ال��ك��ب��ي��َر إن ت��ه��ذي��ب��ه��م ع��ل��ى َج��نَ��ى ال��وزي��ر غ��ي��ر
ال��غ��اص��ب ال��ب��الد ك��ب��د ب��ه يَ��رم��ي ص��ائ��بً��ا س��ه��ًم��ا ي��ك��وي��ن ال��رئ��ي��س وس��وى
وال��ش��ائ��ب ب��س��ح��ره��ا ال��ص��ب��ي أُخ��ذَ م��ح��اس��نً��ا م��ص��ر ك��س��وت أن��ت ربِّ ي��ا
أق��ارب ي��داك ص��ن��ع��ت م��ا ل��ب��دي��ع ف��إن��ه��م ال��ج��م��ال ع��ش��َق ل��ه��م ف��اغ��ف��ر
ال��ج��ان��ب ويُ��س��تَ��ع��زُّ ال��رج��اء يُ��زه��ى ب��ِخ��ص��ِب��ه��ا ل��ع��لَّ م��واه��بَ��ه��م أَم��ِط��ْر



ورضائباألطيان واألزمة الفالحون

ال��خ��ائ��ُب ف��ه��و ِس��واَك اس��تَ��م��اَح وَم��ن م��واه��ُب راح��ت��اَك ال��َع��واِل��م َربَّ
راه��ب أو راغ��ٌب ب��اِب��َك ُط��رَّاُق وُك��لُّ��ه��ْم ال��م��ل��وُك بَ��ِريَّ��ِت��َك أثْ��َرى
ه��اِرُب ع��ق��اِب��َك م��ن َف��إن��ي وأَِق��ْل ط��اِم��ٌع ث��واب��َك ف��ي َف��ِإنِّ��َي ف��أِن��ْل
يُ��ح��اِرب وال��ش��ق��اءُ ل��ِح��ْص��ِن��َك َل��ج��اءوا إنَّ��ه��ْم ال��ِك��نَ��ان��ِة ِب��ُزرَّاع واْل��ُط��ْف
م��ص��ائ��ب ف��ُه��نَّ ض��رائ��بُ��ه��ا َف��َدَح��ْت ِري��َع��ه��ا يَ��ص��َرُع وال��رُّْخ��ُص أط��ي��انُ��ن��ا
ال��نَّ��اه��ب وف��از نَ��ْه��بً��ا ِل��ُج��ب��ات��ه��ا ع��ي��اِل��نَ��ا وق��وُت م��واِش��ي��ن��ا ِب��ي��َع��ْت
وُم��ش��اغ��ب ُم��ش��اك��ٌس ال��خ��ف��ي��ِر وِم��ن وم��ط��ال��ٌب ُم��ح��اِس��ٌب ال��ُم��ِدي��ِر وِم��َن
ال��راغ��ب ��م��اِد ال��سَّ نَ��ثْ��ر ف��ي َق��لَّ ق��د ف��إنَّ��ه ال��ح��ق��وَل ِب��رح��م��ِت��َك أَْدِرْك
ال��غ��ال��ب ال��ق��ض��اءُ ِب��ِش��ْق��وتِ��ن��ا وَج��َرى ِل��ذن��وب��ن��ا ب��ن��ا تَ��ْل��ُط��ْف ل��م أن��ت إن
ال��ط��ال��ب؟ وأن��ت ل��ن��ا ال��م��ج��ي��ُر وَم��ن َخ��ذَْل��تَ��نَ��ا وأن��ت ل��ن��ا ال��نَّ��ص��ي��ُر َف��م��ن
ال��ح��اِل��ُب ال��ُك��ب��وِد َع��َل��َق اْم��تَ��َرى ح��تَّ��ى أْخ��الِف��ن��ا ع��ل��ى ح��اِل��بُ��ن��ا ج��ار ق��د

∗∗∗
ت��ائ��ُب وش��ع��ٌب َخ��ِط��ي��ئ��تَ��ه��ا ع��رَف��ْت ��ٌة أُمَّ ن��ي��ِل��َك ِض��ف��اِف َح��وَل َربِّ ي��ا
أج��ان��ب داِئ��ن��ون ع��ل��ي��ه ف��ق��َض��ى ج��ه��ال��ًة — ال��ح��راُم وه��و — ال��رِّب��ا َل��ذَّ
ع��ق��ارب وإنَّ��ُه��نَّ َح��يَّ��اتُ��ُه��نَّ ِرق��ابَ��ن��ا تَ��لُ��فُّ م��ص��اِرُف��ه��م تُ��ْم��ِس��ي
ال��ن��ادُب ال��ك��ِري��َم ال��وط��َن َف��ْل��يَ��نْ��ِدِب األَذَى واْس��تَ��ْش��َرى ْواءُ ال��ألَّ ط��اَل��ِت إْن



اإلنكليز الساسة إىل

اإلف��الِس س��ي��اس��ة ل��ت��ل��َك ق��ْس��ًرا، والؤن��ا يُ��ن��اُل ه��ل ال��ت��ل��كُّ��ُؤ، ف��ي��َم
��وَّاس وال��سُّ ال��رُّوَّاِض ع��ل��ى َش��ِم��َس��ْت ُروَّاُض��ه��ا َق��َس��ا إذا ال��ش��ع��وَب إنَّ
وال��ي��اس ب��األذَى ون��ق��ن��َع أب��ًدا، ل��َم��ْط��ِل��ك��ْم ن��س��ت��ري��َح أن أَض��ِم��نْ��تُ��ُم
ال��ن��ح��اس م��ص��ط��ف��ى ��ِة ِب��ِذمَّ إالَّ آم��اَل��ه ُم��َع��لِّ��ٍق غ��ي��ُر ال��ن��ي��ُل
آس��اس ع��ل��ى م��واِق��َف��ك��ْم وابْ��نُ��وا وق��تُ��ه ه��ذا ف��ل��ي��س ال��ِم��ط��اَل ف��َدع��وا
وح��م��اس َح��ف��ي��ظ��ٍة ِج��دُّ وال��وق��ُت ن��اِب��َه��ا ع��ن ل��ك��م ك��اش��رٌة ال��ح��رُب
ُم��َواس��ي ل��ل��ص��دي��ِق ُم��واٍل إالَّ أنْ��َص��ْف��تُ��ُم إن ال��ن��ي��ِل رب��وِع ف��ي م��ا



صاحباجلهاد

الربيء املذنب إىل

األح��راِر زي��ن��ِة أج��م��ُل وال��ص��ب��ُر ُم��ض��اَع��ٌف ال��ُم��ح��س��ن��ي��ن أْج��ُر ت��وف��ي��ُق
األش��رار م��ع ج��َزٍع م��ن وال��م��ج��َد ال��ُع��َل��ى س��ج��ن��وا ف��إنَّ��م��ا ي��س��ج��ن��وَك إن
األخ��ي��ار وص��ف��وِة ال��ع��ب��اِد أتْ��َق��ى يُ��وُس��ٍف ربِّ��ك ب��رس��وِل أُس��وٌة ل��َك
��ار ال��َق��هَّ ال��واح��ِد ب��أم��ِر َف��ِش��َل��ْت ك��ي��ُدُه��ْم ه��ي ال��ت��ي ال��م��ع��اه��دَة إن
ال��دار ب��ي��َع ن��ح��ُن نُ��َق��رِّر أن م��ن ع��ن��َوًة ي��ْس��ُك��ن��وه��ا أن ل��ن��ا خ��ي��ٌر
ال��ع��ار ه��ذا ِب��ك��لِّ يَ��ْرتَ��ض��ون ال َف��نَّ��ه��م ال��س��ي��اس��َة ج��ع��ل وال��ذي ال
األح��رار َغ��ي��َرَة تُ��ْؤثِ��ُر ��اءَ َش��مَّ ��ٍة أُمَّ ع��ن ح��ك��وم��ًة أَيُ��ع��اِه��دوَن
األوط��ار م��ن تُ��ْدن��ي��ه��ْم ع��ذراءَ ح��ي��ل��ًة أو وس��ي��ل��ًة ي��ع��َدم��وَن ال
ال��ن��ار أه��ل ق��روَح ال��ب��الِد ب��ي��ن وك��أنَّ��ه��ا وج��وُه��ه��م ت��لُ��وُح وب��ه��ا
��اِر ال��ُف��جَّ م��ص��اِرَع ��س��ون ُم��تَ��ل��مِّ غ��دِره��م ط��رائ��ِق ع��ل��ى ��ظ��ون م��ت��َح��فِّ



املحراث السيفوالقلم

ُم��نْ��ثَ��ِل��ُم ال��ُح��رِّ ي��م��ي��ِن ف��ي ِك��اله��َم��ا ال��ق��ل��ُم وال يُ��رض��ي��ن��ي م��ص��َر ف��ي ال��س��ي��ُف ال
أََل��م وب��ي ي��أًس��ا أُْغ��ِم��ُده��ا وال��ي��وَم أَم��ٌل وب��ي وأق��الم��ي س��ي��ف��ي َج��رَّدُت
وال��َك��َرم ال��ِع��زُّ وي��أبَ��ى وف��ق��ًرا ذُالٍّ إرادتُ��ه ��ْت تَ��مَّ ال ال��ده��ُر ب��ي ي��ري��ُد
��َم��م وال��شَّ وال��م��ج��ُد وال��نُّ��َه��ى ال��تُّ��َق��ى إال يُ��َق��يِّ��ُدن��ي ال ُح��رٍّا ال��ع��م��َر س��أص��ِرُف
ِذَم��م ال��ِح��َج��ى ش��ْرِع ف��ي ه��و ف��إنَّ��م��ا َس��َرًف��ا وال َزْه��ًوا ال ال��م��اَل وأط��ل��ُب
وال��نَّ��َع��م وال��م��ح��راث ال��ف��أُس ب��ه��ا ي��ش��َق��ى م��زرع��ٌة ال��م��ص��ريُّ يَ��ْق��تَ��ن��ي م��ا وخ��ي��ُر

∗∗∗
يَ��ح��تَ��ِدُم وال��َه��ْوُل ي��دي م��ث��ُل ال��رَّْوِع ف��ي يَ��ٌد ع��ل��ي��َك ��ْت ُض��مَّ ه��ل س��ي��ُف ي��ا ب��ال��ل��ه
وي��ْق��تَ��ِح��م م��خ��ت��اًال ال��م��وَت ب��ك ي��غ��َش��ى ُص��ْح��بَ��تُ��ه زانَ��تْ��َك َف��تً��ى ِس��واَي وه��ل
ال��ع��َل��م ال��َف��يْ��َل��ِق ف��وق يَ��ْخ��ِف��ُق راح إن ل��ي ال��ري��اس��ِة ح��قَّ ت��رى ك��ن��ت أل��س��َت
ُم��نْ��َه��ِزُم وه��و َولَّ��ى رآن��ي إذا ح��واِدِث��ه م��ن ج��ي��ًش��ا ِل��ل��ده��ِر ل��ك��نَّ

∗∗∗
َص��َم��ُم آذاِن��ه��م وف��ي ي��س��م��ع��ون ال ذََه��ٍب م��ن ال��ص��م��َت إن ي��راع��ُة وي��ا
وال��رََّخ��ُم اآلف��اِق ف��ي ال��بُ��وُم وي��ن��َع��ُب َق��ف��ٍص ف��ي ال��ِغ��رِّي��ُد ال��ب��ل��ب��ُل يُ��س��َج��ُن ق��د

∗∗∗
َدُم ع��ل��ي��ه م��ص��ق��وًال ال��س��ي��ُف ُح��س��ِن��ه ف��ي ي��م��اث��ل��ه م��ا ح��ق��ل��ي بَ��ه��َج��ُة ل��ل��ه



توفيق ديوان

وال��ق��ل��م ال��ق��رط��اُس ب��ه��ا ي��س��ت��ِق��لُّ ال أَُدبِّ��ُج��ه��ا ب��م��ح��راث��ي س��ط��وًرا وي��ا
وَف��ُم ُم��ْق��َل��ٌة ف��ي��ه��ا ي��رت��ُع ف��َظ��لَّ م��ب��اس��ِم��ه ع��ن م��ن��ه��ا ال��زه��ُر ت��َف��تَّ��َح
ُح��لُ��ُم أنَّ��ُه إالَّ ال��ع��ي��ُش ه��َو ه��ذَا َم��واِرُده م��ع��س��وًال ال��خ��ي��ُر ه��و ه��ذا
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أساحمه ال

ال��ُع��س��ِر وخ��اِل��ُق ال��رخ��اءِ َربُّ األم��ِر ُم��َدبِّ��ُر ال��ح��ظ��وَظ ق��س��َم
ال��َق��ْف��ِر َج��وان��ب وبَ��لَّ َوبْ��ٌل أْخ��َل��َف��َه��ا ال��رَّْوض رأي��َت ف��إذا
يَ��ِس��ِر ول��م ي��رك��ْب ل��م وال��َق��ْف��ر ق��َع��دْت وال ن��ام��ت ال وال��روَض
ال��ِف��ْك��ِر ق��اص��ُر ب��أنَّ��ك ف��اع��ل��ْم ح��ك��م��تُ��ه ش��اءَتْ��ه م��ا وج��ه��ل��َت

∗∗∗
ع��م��ري ن��ح��ُس��ه ��َر وق��صَّ م��ال��ي ص��ادرن��ي ال��وق��َف رأي��َت وإذا
ال��ح��ْش��ر وف��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ش��ُت م��ا أس��اِم��ُح��ُه ال ب��أن��ي ف��اع��ل��ْم
وْف��ر ع��ل��ى أْخ��نَ��ْت وك��م ��ا ه��مٍّ ت��رَك��ْت ك��م ال��ح��رِب ِل��ت��ل��ك ت��ْع��ًس��ا
بُ��رِّ وم��ن ُق��ط��ٍن م��ن ِل��ل��َك��ْس��ِب أم��ٌل ف��ه��زَّن��ي ال��غ��الءَ َدَع��ِت
ال��ش��رِّ ع��ل��ى ُوِق��َف��ْت ق��د ِل��ل��وق��ِف م��زرع��ٍة ك��لَّ أع��ُم��ُر ف��أخ��ذُت
ص��خ��ر وم��ن ِم��ل��ح م��ن واألرُض ُم��ض��اَع��ف��ٌة أض��ع��اٌف األج��ُر
ال��ِوْزر وي��ق��ظ��ُة ال��وزي��ر ن��وُم وأت��َل��َف��ه��ا م��ن��ه��ا ال��ب��َل��ى أك��َل
ال��ش��ه��ر ن��ه��اي��ة ��بُ��ون ي��ت��رقَّ م��ق��اع��ِده��م ع��ل��ى وُم��َدلَّ��لُ��ون

∗∗∗
ص��دري ب��ذَْرِع��ه أض��ق��ُت إال ب��ل��ًدا أَذَْر ف��ل��م س��َع��يْ��ُت ول��ق��د
م��ص��ر ف��ي ال��س��ودان ف��ي ال��ش��اِم ف��ي ُم��ض��ط��ِربً��ا األرض ف��ي ُم��تَ��َغ��ْل��ِغ��ًال
وال��نَّ��ِم��ر ال��ل��ي��ِث ب��ي��ن وأن��اُم ت��ْك��ل��ؤن��ي ال��ف��ه��ِد وع��ي��ُن أس��رى



توفيق ديوان

وال��ُم��رِّ ��ْه��ِد ال��شَّ ب��ي��ن وج��م��ع��ُت ُم��تَّ��ِج��ًرا اآلف��اِق ف��ي وض��رب��ُت
ال��ب��ح��ر أو أزرُع��ه ال��ب��رِّ ف��ي ش��ج��ًرا أج��ْد ل��م ح��ت��ى وزرع��ُت

∗∗∗
وال��ن��ه��ر ال��ج��س��ر ب��ي��ن اخ��ت��ال ت��ل��ف��ُح��ن��ي ال��ق��ي��ِظ ون��اُر أم��ش��ي
ب��ال��نُّ��ْك��ِر ال��ِم��ح��راُث ورم��اِن��َي ق��ل��م��ي وال أغ��نَ��ى ص��ارم��ي ال
ُض��رِّ وم��ن تَ��ْع��ٍس م��ن ورأي��ُت ن��َك��ٍد م��ن الق��ي��ُت م��ا وأش��دُّ
أْم��ري ف��ي األع��داءِ وت��ص��رُُّف ب��ل��دي ف��ي ع��ل��يَّ ال��غ��ري��ِب ُح��ْك��ُم
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الضباط شكوى

ال��ش��ه��ي��ْر ال��ن��ي��ل وم��ه��ن��دِس ال��وزي��ْر ِب��ن��اظ��ِرن��ا أه��ًال
ال��ن��ض��ي��ر ب��ال��َورق تُ��ش��ي��ُر ُه ُع��َال إل��ى م��ص��َر َروض ِم��ْن
وال��ح��ب��ور أق��ب��َل وال��س��ع��ُد واألََس��ى أدب��َر ال��نَّ��ح��ُس
ال��ُم��ن��ي��ر ال��ب��دِر ط��ل��ع��َة ِدَك ج��ن��و ع��ل��ى ط��ل��ع��َت ��ا َل��مَّ
وال��س��ري��ر م��ص��ٍر وت��اُج ـ��َر م��ص��ـ وج��ي��ُش م��ص��ُر ل��ل��ه
َص��ب��ور وال��ب��ْل��َوى ـ��ض��رَّاءِ وال��ـ ال��ب��أس��اءِ ع��ل��ى ج��ي��ٌش
تَ��ُم��ور ب��ه وه��ي ـ��اِم األَي��ـ ع��ل��ى ث��ب��تَ��ْت أق��داُم��ه
ت��دور ط��اح��ن��ٍة ُك��لِّ ف��ي ع��رف��تَ��ُه��م ال��ذي��ن ن��ح��ن
ع��ب��ي��ر ل��ه��ا ض��اع ـ��اِق اآلف��ـ ف��ي ك��ال��م��س��ِك وم��واِق��ٍع
ال��َم��ري��ر وال��ع��ي��ِش ـ��اِم األي��ـ ص��ح��ب��ة َس��ِئ��ْم��ن��ا ول��ق��د
نُ��ور ال��ع��ل��َم ف��إنَّ ـ��نَ��ا وَع��لِّ��ْم��ـ م��دارَس��ن��ا أَْص��ِل��ْح
ال��ش��رور داع��ي��ُة ال��ف��ق��َر ف��إنَّ وظ��ائ��َف��ن��ا واْرَف��ْع
ال��ع��ثُ��ور ال��َج��دُّ ف��إنَّ��ه ِش ال��َم��ع��ا ِل��ق��ان��وِن وان��ُظ��ْر
األم��ور تُ��ْرَج��ى أو ال��ع��ي��ُش ـ��ُب ي��ِط��ي��ـ س��تِّ��ي��ٍن ب��ع��د ه��ل
ال��ق��ب��ور ُس��كَّ��اِن ل��غ��ي��ر ِش ال��َم��ع��ا ذاَك ف��ي خ��ي��ر ال

∗∗∗
وال��دُّه��ور ال��م��ع��ال��ي ـ��ُدُم��َك ت��ْخ��ـ ل��ل��َج��ي��ِش وُدْم واس��َل��ْم



توفيق ديوان

ن��س��تَ��ن��ي��ْر وج��ِه��ك وِب��ن��وِر ن��ه��ت��دي رأِي��َك ِب��ج��م��ي��ِل
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املعرض يف

وال��خ��س��راِن ال��ح��رم��اِن م��ع��رِض ف��ي األوط��ان ع��ل��ى ِص��ن��اع��تَ��ه��م ع��َرُض��وا
ال��ح��ان ب��ن��ِت داُر ال��ج��زي��رُة وه��َي ال��ُع��َل��ى داَر أص��ب��ح��ْت ال��ج��زي��رَة ظ��نُّ��وا
ه��وان ُك��لَّ ال��نَّ��ق��ِل ف��ي ��لُ��وا وتَ��ح��مَّ أع��م��اَل��ه��ْم َع��طَّ��لُ��وا ال��م��ص��اِن��ع ه��ج��ُروا
ع��ي��ن��ان رأْت م��ا ِب��أَب��دع وأتَ��ْوا وت��أنَّ��ُق��وا ف��نِّ��ه��ْم م��ن وت��َخ��يَّ��روا
ي��ْخ��تَ��ص��م��ان ال��ع��ل��ي��اءِ ف��ي َخ��ْص��م��اِن ك��أنَّ��ه��م ل��ُم��ع��ِرض��ي��ن ع��ارض��ي��َن م��ن
األوث��ان إلق��ام��ِة ظ��ال��ٍم م��ن ُدُع��وا إذا ال��ذي��ن ال��ُع��َم��ُد أيُّ��ه��ا ي��ا
رنَّ��اِن أص��ف��ٍر أو ��ٍة ف��ضَّ م��ن ن��اط��ٍق أب��ي��َض ص��ل��ي��َل ال��ج��واُب ك��ان
األَْزم��ان ع��ل��ى ل��ك��م ي��دوُم ف��خ��ًرا أوط��اِن��ك��م ب��ن��ي م��ن اش��ت��ريْ��تُ��م ه��ال
األل��وان ِب��أْرَوع ال��دَِّم��ْق��ِس أْغ��َل��ى وَزْرَك��ش��وا ال��ن��ع��ي��ِم ُح��َل��َل ل��ك��م ح��اُك��وا
وأوان��ي وم��ق��اع��ٍد م��ب��ث��وث��ٍة ونَ��م��ارٍق م��ص��ق��ول��ٍة وأَِس��رٍَّة
م��ع��ان��ي ِل��غ��ي��ِر أل��ف��اٌظ م��ص��َر ف��ي وال��نَّ��َدى وال��م��روءَة ال��ش��ه��ام��َة إنَّ



عتايب طال

ال��نَّ��ْج��م ص��اِم��ت إل��ى ال��ش��ك��وى م��ن أََم��ضُّ ال��َه��مِّ ك��ام��ِن ع��ل��ى َم��ْط��ِويٍّ��ا ُس��ه��اُدَك
ال��رَّْج��م ُش��ُه��ِب ِس��وى َردٌّ ي��ُك��ْن ل��م وإن ش��اك��يً��ا ل��ل��نَّ��ج��م األح��زاِن أخ��ا ي��ا ف��ِب��ْت
��مِّ ب��ال��سُّ ��َق تَ��َدفَّ آٍس ��ُه َج��سَّ َف��َل��و ��ه��ا َه��مِّ ن��اِق��َع األح��داُث ق��ل��ب��َي َس��َق��ْت
ُع��ْج��ِم ف��ي وأُْع��ِرُب ُع��ْم��ٍي إل��ى أش��ي��ُر ك��أنَّ��م��ا ِل��لَّ��ي��ال��ي ع��ت��اب��ي وط��ال
ال��ك��تْ��م م��َض��ِض ع��ل��ى أح��ق��ابً��ا ال��ن��اِس ع��ن ك��تَ��ْم��تُ��ه َه��مٌّ ال��ن��ف��س ث��ن��اي��ا وب��ي��ن
ال��لُّ��ْج��م َق��ْع��ق��ع��ِة ب��ي��ن م��ن وأس��م��ُع��ه ت��أَلَّ��ق��ْت إْن ال��ظُّ��بَ��ا ب��ي��ن أُالِح��ُظ��ُه
ال��ح��زم س��اح��ِة ف��ي ال��ع��ْزم أُج��ي��ُل أك��اُد ال��رََّدى ع��ل��ى ال��ف��ؤاِد َل��م��دف��وُع وإن��ي
ال��ح��ل��م ف��ي ال��ع��واق��ِب م��ح��م��وُد ك��ان إذا ص��اب��ٌر ال��ج��راءَِة رغ��ِم ع��ل��ى ح��ل��ي��ٌم
��تْ��ِم ال��شَّ ع��ن ال��لُّ��ِه��يِّ ب��ي��ن م��ا ُم��َك��بَّ��ُل ي��ت��َع��نَّ��ت��وا أْن األح��ب��اِب م��ن ح��م��وٌل
ال��نَّ��ج��م ُط��ُرِق ف��ي ال��ن��ف��ِس ه��ذي ِب��آم��اِل وض��ارٌب ��ع��اب ال��صِّ ل��َركَّ��اُب وإنِّ��ي
ِب��ال��ه��ْدِم يُ��ع��اَج��َل أْن تُ��بَ��اِل��ي ول��ي��س��ْت ��ه��ا َه��مِّ ك��لَّ ج��س��م��ه��ا ن��ف��س��ي ��ُل تُ��َح��مِّ



مقيد خطو

ال��ُم��ْزِب��ِد ال��ش��ق��اءِ ب��ح��ِر ف��ي وَغ��ِرق��ُت ُم��ْغ��َم��ِد أص��اِح��ُب َس��يْ��ٍف م��ن أُوِذي��ُت
غ��دي يَ��نْ��وي ال��ذي يَ��وم��ي ف��ي وع��رف��ُت َض��يَّ��ْع��تُ��ه ال��ذي أم��س��ي م��ن ويَ��ئَ��ْس��ُت
ُم��َخ��لَّ��د غ��ي��ُر ال��َه��مَّ وأّن غ��اٍد أن��ن��ي ع��ل��م��ي األح��داَث ُن ويُ��َه��وِّ

∗∗∗
األْص��يَ��ِد ال��زم��اِن ُع��نُ��ِق ع��ل��ى تَ��ْج��ِري ع��ْزم��ًة ش��ب��اب��َي م��ن ال��م��ط��ال��ُب رأِت
ال��ُم��تَ��ع��بِّ��د ال��راه��ِب رأِس إط��راق َوح��دت��ي م��ه��ابَ��ِة م��ن أط��رَق وال��غ��اُب
ِل��ْل��َف��ْرَق��ِد ث��ان��يً��ا وج��ه��َي ف��ت��ُظ��نُّ ص��ورت��ي ل��ي��ٍل ك��لَّ ال��م��ه��اِم��ُه وت��َرى
ُم��وَق��د ج��ْزٍل ل��ه��ي��َب ال��ف��راُش أَمَّ م��ث��َل��م��ا س��ي��ف��ي يَ��ُؤمُّ ال��ن��ع��اَم وت��رى
ال��ُم��ْؤِس��ِد ال��ع��ِري��ِن ف��ي ال��ج��آِذِر َه��َل��َع ُه��لَّ��ًع��ا م��نِّ��ي ال��غ��اِب أس��وَد وتَ��رى

∗∗∗
��ِد ُم��َم��جِّ ك��لِّ وح��رُب ال��ل��ئ��اِم ِس��ل��ُم وص��ْرُف��ه ال��زم��اُن يُ��س��اِل��ُم��ن��ي َف��م��تَ��ى
األْم��َل��د ال��رَِّش��ي��ق ك��أع��ط��اِف لُ��ْدنً��ا ذواب��ًال ال��رِّم��اِح م��ن أَُج��رُّ وم��ت��ى
ال��ُم��تَ��َورِّد ال��غ��ادِة َخ��دِّ ل��وِن ف��ي ��ًرا ُض��مَّ ال��َم��ذَاك��ي م��ن أُق��وُد وم��ت��ى
ال��ُم��تَ��بَ��لِّ��د ِم��ه��َم��ُز أن��ي وال��خ��ي��ُل َح��ْم��يُ��ه��ا أَنِّ��ي ال��غ��اراُت تُ��ن��ِك��ُر ه��ل
أغ��ي��د ب��ص��ف��ح��ِة أَُردُِّده��ا ُق��بَ��ٌل ِب��َل��بَّ��ت��ي َراك ال��دِّ ال��ط��ع��ُن وك��أن��م��ا

∗∗∗



توفيق ديوان

أْح��َم��ِد ل��م م��ا ورأي��ُت ل��ه��م ا ودٍّ أج��ْد ف��ل��م ��ح��اِب ال��صَّ ه��وى ب��ل��وُت ول��ق��د
ي��دي م��ل��ك��ْت وم��ا ن��ف��س��ي أخ��ي أُولِ��ي أن��ن��ي وال��ُم��روءُة ي��ش��ه��ُد وال��ُج��وُد
ي��ع��ت��دي َخ��ط��ٍب وج��ِه ف��ي وت��ه��زُّه��ا َص��ْع��َدت��ي ال��ش��داِئ��ِد ف��ي تَ��ْع��ُج��ُم ك��ن��َت ل��و
األس��ود ن��ي��وب م��ن أنْ��ف��ذَ وه��َزْزَت ِل��غ��ام��ٍز ي��ل��ي��ُن ال ص��ل��بً��ا َل��ع��ج��م��َت
ُم��َق��يَّ��ِد خ��ط��ُو ال��غ��اي��اِت ي��ب��ل��ُغ ال م��ط��ل��ب��ي ت��ع��ِك��ُس األي��ام ل��ك��ن��ه��ا
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ورواتباملوظفني األزمة

وُم��ق��اِرُب ُم��ب��اِع��ٌد ال��س��ب��اع» و«أب��و أُْرِه��ُق��وا ال��ِك��ن��ان��ِة ُزرَّاُع ربِّ ي��ا
ت��ج��ارُب ال��زم��اِن «أَبُ��ْق��راِط» وَل��َدى ِب��داِئ��ِه ال��ب��الِد ف��الُح أي��م��وُت
ح��ازب ِج��دٌّ ف��األم��ُر ِب��نُ��ض��اِرن��ا ��ه��ا ال��سُّ إل��ى راِف��ِع��ي��ه َف��راِئ��َض ��ْض َخ��فِّ
ال��َك��ات��ب ذاك وُع��ْش��َر ال��م��دي��ُر يَ��رَض��ى ونِ��ص��َف��ه��ا ل��ل��وزي��ِر ت��ج��زئ خ��م��س��ون
ُم��ج��اِن��ب وال��رخ��اءُ داٍن وال��ُع��ْس��ُر أع��ن��اِق��ن��ا ع��ل��ى وظ��اِئ��ُف��ه��ْم ثَ��ُق��َل��ْت
ال��راِت��ب ذاك ال��م��ع��م��وِر ولِ��َج��يْ��ب��ه زائ��ٍف ِل��ف��ل��ٍس ت��رن��و أَُج��ي��وبُ��ن��ا
ال��ح��اج��ب ب��ال��َك��ب��اِب ي��ع��ب��ُث وي��ُروُح ج��ائ��ًع��ا ق��ري��تَ��يْ��ن��ا ع��م��دة وي��َظ��لُّ
يُ��ع��اِت��ب ال��ح��ق��وِل ف��الِح ِب��ل��س��اِن ش��اع��ٍر ل��ه��ج��َة األش��ب��ال» «أب��ا س��اِم��ْح
ال��ن��اِدُب ال��دِّي��اِر أط��الِل ف��وق أن��ا وإنَّ��م��ا ال��َه��زاِر ِب��ت��ْغ��ري��ِد ل��ي م��ن



يرجعون هل

ك��األْط��واِد األه��رام إل��ى وان��ُظ��ْر ال��وادي ج��م��اِل ف��ي ِل��ح��اَظ��َك ْح َس��رِّ
األم��ج��اد بُ��ن��اِت��ِك م��ص��َر ب��ُم��ل��وِك ال��ِب��َل��ى ص��ن��َع م��ا ال��ده��ِر أُمِّ أَب��ن��اِت
األج��س��اد ل��ه��ذِه ي��رج��ع��ون ه��ل َل��ن��ا َش��َج��نً��ا أج��س��اِده��م م��ن أبْ��َق��يْ��ِت
األوالد م��ن أََرى ال��ذي��ن يَ��ِل��ُدوا وَل��ْم زع��م��وا ك��م��ا بُ��ِع��ثُ��وا ل��ي��ت��ه��م ي��ا
ِح��داد ث��وُب األرِض ول��وُن ن��ي��ٌل ف��دم��وُع��ه��ا ب��ع��ده��م ي��س��ك��ن��وه��ا إْن
ال��ُورَّاد ت��زاُح��ِم ب��ي��ن وظ��ِم��ئْ��ُت ال��وَرى ُم��ْط��ع��م��ِة ب��م��ص��ِر َه��ُزل��ُت ع��ج��بً��ا
وتَ��َع��ادي ب��ي��ن��ه��م م��ا ِل��تَ��َخ��اذٍُل ب��أَه��ِل��ه ال��ن��ع��ي��م ه��ذا ف��ي وش��ِق��ي��ُت
ب��الدي س��ك��ن��ُت وإن ال��غ��ري��ُب وأن��ا ِب��ج��نَّ��ٍة أَق��م��ُت وإْن ال��ح��زي��ُن ف��أن��ا



احلمية شاعر

وت��ِل��ي��دي وط��ارف��ي م��ال��ي ق��اُف األو تُ��ص��اِدَرن��ي أن ال��ح��قِّ م��ن ه��ل
ال��ح��دود ح��رِب ال��ح��رِب ف��ي َك��ِج��راح��ي ُح��ْم��را ال��ظُّ��ه��ِر ف��ي ال��ن��ج��وَم وتُ��ِري��ن��ي
ال��ب��ن��ود خ��اف��ق��اِت ��اُل وَح��مَّ ـ��ِش ال��ج��ي��ـ ف��ي ال��ط��ل��ي��ع��ِة ف��ارُس وأن��ا
َرغ��ي��د ع��ي��ٍش وب��ع��د ِع��زٍّ ب��ع��د ِص��غ��اري ي��ه��وَن أن ال��ع��دِل م��ن أو
ال��لَّ��ُدود ال��ع��دوِّ ع��ل��ى ون��اٌر ِق ال��ش��ـ��ْر ف��ي ال��َح��ِم��يَّ��ِة ش��اع��ُر وأن��ا
ال��ج��دود ع��اث��راِت م��ن أُالق��ي م��ا أش��ك��و ال��ن��اِس إل��ى ال ال��ل��ه وإل��ى



شقيا كان

بُ��نَ��يَّ��ا ي��ا ع��ل��يُّ ي��ا ش��ِق��يَّ��ا ال��م��ه��ِد ف��ي ك��ن��َت
ش��يَّ��ا ال��رح��م��ُن َر ق��دَّ ��ا م��مَّ ع��ن��ك أُْغ��ِن��ي ل��س��ُت
ونَ��ِج��يَّ��ا أن��ي��ًس��ا ِب ال��ُق��ر ع��ل��ى م��ن��ك ل��ي ل��ي��ت
َم��ِل��يَّ��ا ال��بُ��ع��ِد م��ن ل��ي ـ��ُظ��ْر وانْ��ـ ال��بَ��يْ��ِن ُح��ْج��َب ف��اْط��ِو
َس��ِريَّ��ا ال��دم��َع ت��ج��ِد ج��ري��ًح��ا ال��ق��ل��َب ت��ج��ِد
ِع��يَّ��ا ِزل��َت ال إِذْ ـ��رار األَبْ��ـ ِب��ي��ِد ل��ي أِش��ْر أو
َخ��ِل��يَّ��ا ِب��تُّ وأن��ا ف��ي��ه��ا ِب��تَّ ه��م��وٍم ع��ن
إل��يَّ��ا تُ��ح��ِس��ْن وال ال ت��ُس��ْؤُه ال زم��ان��ي ي��ا
َع��َل��يَّ��ا ال��ذن��ُب وأن��ا ذن��بً��ا يَ��ْج��ِن ��ا ل��مَّ ف��ه��و



لستأرضى

االع��ت��ذاِر غ��ي��َر ق��ل��َت م��ه��م��ا م��ن��ك أرض��ى َل��س��ُت
ج��واري ت��ح��ف��ْظ ول��م ـ��ِن ال��بَ��ي��ـ ل��ي��ل��ة ع��ن��ي غ��ب��َت
ال��ق��ط��ار َه��مَّ ب��ه��ا ـ��ِف��ي أَنْ��ـ ن��ظ��رة أرج��و ك��ن��ُت
وادِّك��اري ب��ش��وق��ي ـ��َف��ْل ت��ح��ـ ول��م ف��ت��خ��لَّ��ْف��َت
ُغ��ب��اري غ��ي��ر أرى ال ورائ��ي ��تُّ وتَ��َل��فَّ
االزوراِر ك��ث��ي��َر ي��ا م��ن��ي اس��ت��أذن��َت ل��ي��تَ��َك
ال��َف��َخ��ار أذي��اِل ِح��َب س��ا ي��ا ال��ُودِّ ض��ع��ي��َف ي��ا
ب��اف��ت��ق��اري غ��ن��يٍّ��ا ـ��ي ع��نِّ��ـ ت��ك��ْن إن أدرى أن��ت
االع��ت��ذاِر ج��م��ي��َل ل��ي ْم وَق��دِّ ال��ل��ه ف��اتَّ��ِق



الكريم احلب

��ْه��ِب ال��شُّ ع��ل��ى ال��ن��ه��ار ش��م��ُس غ��ل��ب��ت ك��م��ا َع��تْ��ب��ي ع��ل��ى ال��ك��ري��ُم ال��ح��بُّ غ��ل��ب ل��ق��د
ال��ُح��بِّ ش��ج��ِر م��ن ال��ذُّلَّ وأج��ن��ي ب��دم��ع��ي وداِدك��ْم ِغ��راَس أْس��ِق��ي وِج��ئْ��تُ��ُك��م
ذن��ب��ي ت��غ��ف��روا وال ذن��بً��ا ل��ي ف��ِع��دُّوه َم��َح��بَّ��ًة ال��ع��ت��اَب َع��دَّ َغ��ي��ُرك��م ف��إْن
ق��ل��ب��ي ف��ي ال��وج��ِد ج��م��رَة ويُ��ذْك��ي ُولُ��وًع��ا ي��زي��ُدن��ي ِل��ه��ْج��ٍر ل��ظ��م��آٌن ف��إن��ي
ب��ال��ُق��ْرِب أش��ب��ه ال��ب��ع��ُد ك��ان ال��وج��ُد ب��ه وان��ت��ه��ى ال��ح��بِّ ف��ي ال��م��رءِ ع��زُم ص��حَّ إذا
ال��َج��ْدب وال أدع��وا ال��ِخ��ص��ِب ف��ي ف��ال تُ��ج��ي��ب��وا ول��م دع��وتُ��ُك��ُم أن��ي َس��رَُّك��ْم ف��إْن
��ْح��ِب ال��صَّ م��ج��ام��ل��َة ف��ت��ْك��ِف��ي��ن��ي ت��ِج��دُّ ت��روم��ه ب��ُرْش��ٍد ��ْت َه��مَّ إذا ف��ن��ف��س��ي
ل��ْل��ُق��ط��ِب ال��ق��ط��ِب م��ن رج��ل��ي ُخ��ط��وٍة وف��ي ��َه��ا ل��ل��سُّ ال��تُّ��ْرِب م��ن ��ي ك��فِّ بَ��ْس��َط��ٍة وف��ي



حظعاثر

نُ��وَُّم وال��ن��اُس ال��نَّ��ْج��َم أُراِع��ي أِب��ي��ُت وُم��ْع��ِدُم َس��ِخ��يٌّ أن��ي ي��َؤرُِّق��ن��ي
َم��نْ��َج��م ال��َم��َج��رَِّة ن��ه��ُر وال ـ��نُّ��ض��اِر ال��ـ س��ب��ائ��ك ال��زََّواه��ي ��ْه��ُب ال��شُّ ه��ذه وم��ا
أْس��ُه��ُم ج��ن��اح��ي��ه م��ن ف��َل��ْح��ظ��ي وخ��ان ��َرى ال��سُّ م��ن ب��ران��ي ل��ي��ٌل ول��ك��نَّ��ُه
تُ��ْض��َرُم ح��واش��ي��ه ف��ي ون��اٌر ب��َل��ح��ظ��ي اْل��تَ��َق��ى إذا ِخ��ْزيً��ا ال��ل��ي��ُل ي��ذوب ي��ك��اد
أَْل��َوم ال��ل��ي��ل ُدَج��ى م��ن َج��دِّي إنَّ أال ع��اث��ٌر وال��َج��دُّ ال��ل��ي��َل أل��وُم ل��ي وم��ا
��ُم تَ��َوهُّ ُرب��اه��ا ف��ي ك��أنِّ��ي وح��ت��ى ج��ه��ْل��تُ��ه��ا ح��ت��ى األوط��اُن َع��نِّ��َي نَ��أَْت



وجالل عال

ِج��داُل ف��ي��َك وال��ع��ي��ن��ي��ِن ول��ل��ق��ل��ب َم��ج��اُل ل��ل��ع��ت��اب ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
وِظ��الل ِل��ل��َه��َوى َم��ع��ي��ٌن وف��ي��ه ُح��بِّ��ك��ْم م��رتَ��ُع ف��ه��و ف��ؤادي َف��أَم��ا
َدالل ال��ح��ب��ي��ب ِه��ج��راِن وغ��اي��ُة يُ��ري��بُ��ه��ا م��اذا ال��ع��ي��ُن ت��راُه وم��اذا
رج��اُل ال��دالَل ش��اءُوا وم��ن ف��ك��ي��ف ح��م��ل��تُ��ه ل��غ��وان��ي َدلُّ أنَّ��ه ول��و
م��الل وف��ي��ه ذُلٌّ ل��ه وف��يَّ ل��ُح��بِّ��ه ن��ف��س��ي أوق��ف��ُت م��ن ب��ن��ف��س��َي
بُ��َزال ال��وف��اءِ خ��م��َر يُ��ِرْق ل��م إذا وَل��ْوِم��ه ال��ص��دي��ق َع��تْ��ِب م��ن أح��اِش��ي��َك
وج��الل ُع��ًال وآَم��ال��ي ف��ك��ي��ف ض��ئ��ي��ل��ٌة وه��ي اآلم��اُل خ��اب��ْت َل��ِئ��ْن
ِخ��الُل ال��َم��ْك��ُرم��اِت س��ب��ي��َل ف��إنَّ وال��ُع��ال ل��ل��م��ك��ارم س��ع��يً��ا ش��اء َف��َم��ن



العيش طريق

ويُ��َس��لِّ��م��ا ل��واؤه��ا ي��ِذلَّ ح��ت��ى ب��َح��ْم��َل��ٍة ال��ع��ل��وِم ج��ي��ِش ع��ل��ى ِش��دُّوا
ال��َع��َم��ى ب��ع��ِد م��ن ال��رُّش��ِد س��ب��ي��ُل ه��ذا ال��رََّدى ب��ع��ِد م��ن ال��ع��ي��ِش ط��ري��ُق ه��ذا
��َم��ا وتَ��َوهُّ تَ��َح��يُّ��ًرا ال��زم��اَن ي��ق��ض��ي ج��ام��ٌد ف��ي��ن��ا ال��ذِّه��ِن ب��ل��ي��ِد م��ن ك��م
��م��ا ال��سَّ م��ن ال��ج��ن��اِن ب��ع��ِض م��ن ي��أت��ي��ه ح��ي��اتُ��ه وه��و ال��ن��ي��َل أن ف��ي��خ��اُل
ن��م��ا إذا ال��رغ��ي��ِف َح��ج��م ف��ي وال��ب��دَر َدراِه��ًم��ا ال��ن��يِّ��راِت ت��ل��ك وي��ُظ��نُّ
وارتَ��م��ى ��َق ت��َدفَّ إذا ال��ش��ق��اءُ ه��ذا وب��ذاِت��ِه ب��َع��يْ��ِن��ِه ال��ج��م��وُد ه��ذا



عتب مجرة

األض��ال��ُع ع��ل��ي��ه��ا تُ��ح��ِن��ي ال ال��َع��تْ��ِب م��ن َج��م��رًة ال��م��ودة ص��دِر ف��ي س��أَض��ِرُم
وأُق��ارع ه��ج��َرُك��م ع��نِّ��ي ب��َح��دَّيْ��ه وأتَّ��ق��ي اإلخ��اء ق��ل��ب ب��ه أَع��ضُّ
ال��م��ض��اج��ع ب��َج��ن��ب��ي ت��ن��ب��و وال ِب��ب��اٍك ُودِّك��م ط��ْرَف أْغ��َض��يْ��تُ��ُم إن أن��ا ف��م��ا
ض��ارع وخ��دَِّي إال ب��ح��اِم��ل��ه ك��ارًه��ا ال��ودَّ ��ل��ت��ك ح��مَّ إذا ف��ل��س��ت
َص��اِن��ُع ه��و ال��ذي ح��ب��ي ب��ي وي��ص��ن��ُع ص��دْف��تُ��ُم ق��د م��ث��َل��م��ا ع��ن��ك��م س��أص��ِدُف



نوائبتتحكم

ال��لُّ��وَُّم ف��ي��ك والم ال��ع��ذوُل َع��ذََل ب��ع��دم��ا ِن��ْل��تُ��ِك األص��واِت أث��الث��َة
ُم��بْ��َرم ط��الٌق أم��ل��ي م��ن أن��ِت أم ِب��ِش��ْق��وت��ي ال��ي��م��ي��ِن ت��أك��ي��َد ِج��ئ��ِت ه��ل
وُم��تْ��ِه��م ال��ب��الِد ف��ي ِب��ذل��ك يَ��ه��ِذي ف��ُم��نْ��ِج��ٌد آِث��م��ي��َن ت��ن��اَزْل ق��ال��وا
ت��بْ��َس��ُم ُه��ْزءًا ال��ده��ِر ب��ن��اِت ُك��بْ��رى ب��ه ن��زل��ْت إن��م��ا ت��ن��ازل إْن م��ا
ت��ت��ح��كَّ��ُم ن��وائ��ٌب ي��ن��وَب أن ع��ن وذاَده ال��خ��ط��وِب داه��م��ُة ش��َغ��َل��تْ��ُه



الطريان جرائم

ص��ائ��ُر ه��و ل��م��ا ن��ف��ط��ْن ول��م ِب��ْش��ًرا ال��ط��ائ��ُر ط��ار ي��وَم نُ��ه��لِّ��ُل ك��نَّ��ا
تُ��ظ��اِه��ر ِل��ل��ب��خ��ار أض��َح��ْت ف��ال��رِّي��ُح وأه��لُ��ه ف��از ال��ع��ْل��َم إنَّ ون��ق��ول
وك��ب��ائ��ر ح��ب��ائ��ٌل ال��ف��ن��وُن وإذا م��ص��ائ��ٌد وأه��لُ��ُه��نَّ ال��ع��ل��وُم ف��إذا
َم��ج��اِزر ال��ب��الُد وإذا م��ع��اِط��ٌب ُر ال��ب��ح��ا وإذا ص��واِع��ٌق ال��س��م��اءُ وإذا
ن��اص��ر ربٌّ ��ع��ف��اءِ ف��ِل��ل��ضُّ م��ه��ًال رؤوِس��ن��ا ف��وق ال��ن��اَر ق��اِذف��ون ي��ا
ص��اب��ر م��س��ت��ك��ي��ٌن َش��ع��ٌب َف��ِب��م��ص��َر أك��ف��اءَك��م األذَى ف��ي ت��ح��س��ب��ون��ا ال
ال��ف��اج��ُر األث��ي��ُم ِن��ق��م��ِت��ه ولِ��ن��اِر أَص��بْ��تُ��ُم ال��ذي��ن ال��ل��ه ��ِة ذمَّ ف��ي



القطن كساد

ال��ك��س��اُد ه��ذا دام م��ا ل��ح��ن��وٍط إالَّ ال��ق��ط��َن ت��زرع��وا ال م��ص��ر أه��َل
��م��اُد ال��سِّ غ��ذاَك ف��ال ه��ذا ب��ع��د ِب��م��ص��ٍر ُزِرْع��َت إْن ق��ط��ُن ي��ا إي��ِه
يُ��راُد ِب��َزاِرع��ي��َك ف��م��اذا ِض األر إل��ى ال��س��م��اءِ م��ن أه��بُ��وًط��ا



مرص يا

األح��راِر ِغ��يْ��رَة ت��ن��اَس��ْوا ق��وٌم أض��اع��ه م��ل��ْك��ِت م��ا ل��ِك م��ا م��ص��ر ي��ا
ال��ن��اِر ف��ي ف��أُْدِخ��ل��وا ال��ق��ل��ي��ِل ب��ع��د ف��أُوِق��ُظ��وا ال��ج��ل��ي��ل ال��ُم��ْل��ِك ع��ن ن��ام��وا
االس��ت��ع��م��اِر وأُك��فُّ ال��ِع��َدا أي��دي ال��َغ��َض��ا ج��م��ِر ع��ل��ى تُ��ق��لِّ��بُ��ه��م وَغ��َدْوا



خفتأغضب

��َداِد ال��سَّ ق��ري��ُن ال��ُه��َدى َخ��ِدي��ٌن ال��ل��ُه أَك��َرَم��َك وأن��ت ص��دي��ق��ي ي��ا
ُم��راد م��ن أردتُ��ه ق��د ِل��لَّ��ذي ه��دان��ي إل��ي��َك ال��ذي َه��داَك ه��ل
ال��ِع��ن��اد َج��مَّ ال��ِع��ن��اِن َع��ِص��يَّ ـ��ِب ال��غ��يْ��ـ ع��ل��ى ال��دَّالِل ف��ي تَ��َط��وَّْح��َت أم
ال��م��داِد ف��ي ع��ات��بً��ا ال��ن��اَر أُْض��ِرَم ح��ت��ى أغ��َض��ُب وال��ل��ه أَنِّ��ي ِخ��ْف��ُت



كنتغرا

تُ��َواربُ��ه وغ��ي��ٌظ تً��واِري��ِه وح��ق��ٌد وج��ف��وٌة َص��دٌّ م��ن��َك ي��وٍم ك��لِّ أَف��ي
أُواِث��بُ��ه وده��ٍر أُع��ادي��ه ِل��َخ��ْص��م ُع��دَّت��ي ِم��ثْ��َل��ك أن َظ��نِّ��ي ك��ان ل��ق��د
أح��اِربُ��ه ال م��ن ب��ال��ح��رب ويُ��ْع��ِل��نُ��ن��ي ن��اص��ٍر خ��ي��َر ل��ي ك��ان م��ن أيَ��ْخ��ذُُلُ��ن��ي
ت��ج��اِربُ��ه أدَّبَ��تْ��ن��ي ق��د وَل��ِك��نَّ��ن��ي م��ض��ى ال��ذي زم��ان��ي ف��ي ِغ��رٍّا ك��ن��ُت ل��ق��د



قليًال اصرب

َرا وق��دَّ ع��ل��م��َت ك��م��ا َظ ال��ح��ظ��و َق��َس��َم ق��د ال��ل��ه
��را وأخَّ ي��ش��اءُ ِل��َم��ْن ءُ ي��ش��ا م��ا َق��دََّم وال��ل��ه
ت��ْص��ب��را أال أَنْ��ه��اك إن��ن��ي ق��ل��ي��ًال ف��اص��ب��ْر
َك��وث��َرا وألُوِرَدنَّ��َك ِدي��م��ًة َف��ألُْم��ِط��َرنَّ��َك
وق��يْ��َص��را ِه��َرْق��َل أع��ط��ي ال��ذي ي��ف��ِرُج��ه��ا ف��َع��س��اُه
م��س��ت��غ��ف��َرا س��م��اُح��ه ِن ال��زم��ا بُ��خ��ِل ع��ن وي��ج��يءُ



املتحكمون

األض��داِد م��ن َش��رٌّ ق��وِم��ن��ا م��ن أم��رن��ا ف��ي ت��ح��كَّ��ُم��وا ال��ذي��ن إن
أع��اِدي أَل��دُّ ف��ُه��م أع��داءَه��ا وش��ايَ��ع��وا ال��ب��الد ِب��أم��واِل نَ��ِع��م��وا
وف��س��اِد ِل��ق��ط��ي��ع��ٍة أق��الَم��ه��م وأرَه��ف��وا ال��ش��ق��اء ق��وان��ي��ن َس��نُّ��وا



اليأس رصيع

ِك��بْ��را ج��ه��ِل��ن��ا م��ن األع��داءُ ُم��ِل��ئَ وق��د تَ��ُف��رٍُّق ف��ي ب��ن��ا ذُلٍّ ع��ل��ى أران��ا
ف��ج��َرا ب��ع��ده��ا أرى ال أن ل��ي يُ��َخ��يَّ��ُل ل��ي��ل��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��ي��أِس ص��ري��َع أَِب��ي��ُت
ُع��ذَرا الئ��م��ي ف��ي��ا أج��ف��ان��ي ب��ع��ي��نَ��يَّ َق��ذَى م��ن ال��ُغ��ْم��ِض ع��ل��ى أُْط��ِب��ْق ل��م أن��ا إذا
ص��ْدَرا ب��ه أض��ي��َق أن ع��ج��ي��بً��ا ف��ل��ي��س أََرى ل��م��ا ال��راس��ي��ات ص��دوُر ت��ض��ي��ُق



الظاملني شيخ

ال��س��ن��ي��ن��ا ت��ش��ك��و أو ال��ده��َر ت��ل��وُم ال��ظ��ال��م��ي��ن��ا ش��ي��ُخ َح��ذاِر ي��ق��وُل
ِدي��نَ��ا ال��بَ��ْغ��ِي غ��ي��ر والي��ْرَض��ْوَن ُظ��ْل��ًم��ا ال��ن��اَس ي��ح��َك��ُم��ون وَه��بْ��ُه��ْم
ال��َح��اك��م��ي��ن��ا خ��ي��ُر ال��ل��ه أيَ��ْرض��ي دم��وع��ي ع��ل��ى ي��ت��َح��كَّ��م��ون ف��ه��ل
ال��ف��ات��ح��ي��ن��ا م��ص��َر م��ل��وِك وِع��زَّ م��ص��ٍر وج��ي��ش م��ص��َر ت��اَج س��أب��ْك��ي
��ف��ي��ن��ا ال��سَّ تُ��ْج��ري َف��يْ��ِض��ه ب��واِدُر ه��اٍم ال��دم��ع غ��زي��ِر م��ن ِب��نَ��ْه��ٍر



الوقف قسط

أع��ل��ُم َم��ِل��ي��ك��َي ي��ا ب��َوْف��ِري وأن��ت أَظ��لَّ��ن��ي بَ��ْغ��يً��ا ال��وق��ِف ق��س��ُط ربِّ ف��ي��ا
أتَ��ظ��لَّ��م وال أش��ك��و ال ِل��غ��ي��رَك ��ًال ُم��تَ��َف��ضِّ ف��اْق��ِض��ِه ع��ن��ي ال��طَّ��وُل ل��َك
م��س��ِل��ُم؟ ل��غ��ي��رك ال��ب��ْل��َوى ف��ي ُ وي��ْل��َج��أ م��ؤِم��ٌن ِل��غ��ي��ِرَك ب��ال��ش��ك��وى أي��ْه��ِت��ُف



ودعاين

خ��ل��ي��ِل خ��ي��َر ك��ن��ُت ف��إنِّ��ي وَداع��ي وأْح��ِس��ن��ا َودِّع��ان��ي يَ��راِع��ي ُح��س��ام��ي
بَ��ِدي��ل َش��رَّ وال��م��ح��راِث ال��ح��ق��ِل م��ن ع��ن��ك��م��ا اْع��تَ��ض��ُت وال��ُع��َل��ى ف��ؤادي ِب��رْغ��ِم
ط��وي��ل ال��ش��ق��اءِ ف��ي ب��ح��ب��ٍل وتُ��ْدِل��ي َم��ْط��ل��ب��ي تَ��ع��ِك��ُس األي��ام َزال��ت وم��ا
ج��م��ي��ِل ب��غ��ي��ِر ع��ه��دي ت��ذُْك��را وال َع��رف��تُ��م��ا ق��د ال��ذي ودِّي تَ��نْ��َس��يَ��ا ف��ال



إهلي يا

ورخ��ائ��ي ِش��دَّت��ي ف��ي وُم��ِع��ي��ن��ي ورج��ائ��ي وخ��ال��ق��ي إل��ه��ي ي��ا
ُغ��َرم��ائ��ي ال��َوَرى م��ن وك��ث��ي��ًرا ض��ي��وف��ي األن��اِم م��ن نَ��ْزًرا ص��ار



خوادع عهود

ال��خ��وادُع ال��ع��ه��وُد خ��انَ��تْ��ن��ي ال��ِغ��ي��ِد َل��َدى ب��ُح��ظ��َوٍة ن��ف��س��ي َم��نَّ��يْ��ُت إذا أََج��دِّي
ن��اِص��ُع ال��ل��وِن أب��ي��ُض ورأس��ي ف��ك��ي��ف ح��اِل��ٌك ال��ل��وِن أس��وُد ورأس��ي أََه��ْج��ًرا



خلصام إنه

وس��الُم ت��ح��ي��ٌة ال��والءِ وع��ل��ى َل��ِخ��ص��اُم إنَّ��ه َداللُ��ك م��اذا
وُم��ق��ام َم��َح��لَّ��ٌة ال��ف��ؤاِد ف��ي َل��ك ودونَ��ه ب��ال��ع��ت��اِب م��نِّ��ي أَق��ِن��ْع��َت
زح��ام َع��َل��يَّ ل��ه��ا وال��ح��اِدث��اُت س��ه��ُم��ه��ا ي��ج��نَ��ُح ال��ق��وَس م��ن��َك أأُش��دُّ
ك��راُم ف��ال��ك��راُم ال��ُم��روءَة يُ��ْؤِذي َس��م��اَع��ه��ا إنَّ ِت ال��ِع��الَّ م��ن َدْع��ن��ا



جتايف كم

ل��دي��ْه م��تَّ��ه��ًم��ا ل��س��َت ل��َك ُم��خ��ِل��ًص��ا تُ��ج��اِف��ي ذا ك��م
إل��ي��ْه م��نِّ��ي ش��اف��ٌع ل��َي َم��ْن ج��ن��اُب ي��ل��ي��ُن وم��ت��ى
«ب��ي��ه» ي��راَك ي��وَم ع��ي��ن��اُه ت��ش��تَ��ِه��ي ف��ي��َم��ن ال��ل��ه



العاتب املحب

ال��ع��ات��ِب ال��ُم��ِح��بِّ ع��ل��ي ال��ح��ب��ي��ُب ه��ذا ك��اذِب ب��َوع��ٍد ول��و ي��ج��وُد َه��الَّ
ال��ض��ارب يَ��م��ي��ِن ف��ي ال��ُم��َه��نَّ��ِد َه��زَّ ِع��ْط��َف��ه َع��تْ��ب��ي ري��اُح ت��ُه��زُّ وم��ت��ى
ح��اِج��ب ب��أْل��َف��ْي ع��نِّ��ي ��بً��ا م��تُ��َح��جِّ ح��ْس��ِن��ه أِري��ك��ِة ف��ي تَ��َربَّ��َع َم��ْن ي��ا
��ارب ال��شَّ خ��م��ِر َك��أَس ي��م��ألُ وال��ح��بُّ أزه��اُره��ا ��ٌة غ��ضَّ ال��م��ودُة أي��ن
رغ��ائ��ب��ي ِرض��اِك ف��ي ��َق تُ��ح��قِّ ح��ت��ى وِج��دِّه ال��ع��ت��اب ه��ْزِل م��ن ب��دَّ ال
م��ذاه��ب��ي ع��ل��يَّ ض��اق��ت ف��ق��د ك��ْرب��ي ��ًة ِرقَّ يَ��ع��َدُم ل��ي��س وم��ثْ��لُ��َك ��ْس نَ��فِّ



الداء أعضل

بَ��كَّ��اءُ األح��ي��اءِ ع��ل��ي ف��إن��ي َل��ح��ٌد ��نَ��ه��م تَ��َض��مَّ ألم��واٍت ي��ب��ك��ي ك��ان م��ن
أع��داءُ ال��ذُّلِّ ق��ي��وِد ف��ي ِل��ب��ع��ِض��ه��م وب��ع��ُض��ُه��ُم ذَلُّ��وا َم��ن م��ص��َر ب��ن��ي ع��ل��ي
ال��داءُ أع��َض��َل م��ا إذا ال��ع��ل��ي��ُل ي��ب��ك��ي ك��م��ا ع��ل��يَّ َم��ردوٌد ودم��ع��َي أب��ك��ى



القطيعة شجر

ونُ��ص��وال أَِس��نَّ��ًة ال��ثِّ��م��اَر ي��ْج��ن��وا ب��ي��ن��ن��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة ش��ج��َر ي��ْغ��ِرس��وا إن
ُف��لُ��وَال ال��س��ي��وِف ف��ي ت��غ��اِدَر ح��ت��ى أك��ب��اِدِه��م م��ن األح��ق��اُد الت��خ��ُرُج



أشكو اهللا إىل

ف��ض��ُل ِل��ُم��ْع��تَ��ِب��ٍر ف��ي��ه��ا وم��ا ِع��ث��اٌر ف��ج��اَج��ه��ا إنَّ ال��ن��ف��َس أش��ك��و ال��ل��ه إل��ي
ال��ع��ق��ُل ن��واج��ِذه��ا م��ن تَ��َف��رَّى وح��ت��ى َزِه��دتُ��ه��ا ح��ت��ى اآلف��اِت ب��َي ت��خ��وُض



الشكوى يكلفني

واْع��ِت��ِب ِش��ئ��َت ك��م��ا ف��اع��ِذْل��ن��ي ألْش��ك��َوُه أُك��ْن ل��م ال��ل��ه م��ن ال��ش��ك��وى تُ��ك��لِّ��ُف��ن��ي
ُم��ْغ��َض��ِب غ��ي��َر م��س��ت��ب��ش��ًرا وأش��ك��ُره واألَذَى ال��م��الم��َة ال��ل��ه ف��ي س��أح��ِم��ُل
ال��م��ه��ذَِّب ال��ك��ري��ِم وج��ه ب��ه ض��رب��َت ص��اِرًم��ا ال��ل��وِم س��وى ت��ح��م��ْل ل��م أن��ت إذا
م��ذه��ب��ي ��حُّ ال��شُّ وال ِدي��ن��ي م��ن ال��َم��ْط��ُل وال دن��اءًة َف��ض��ِل��ي أْم��س��ك��ُت م��ا وتَ��ال��ل��ه
م��ط��ل��ب��ي تَ��ع��ك��ُس األي��اُم ول��ك��نَّ��ه��ا وال��نَّ��َدى ال��ُم��روءُة إال ِش��ي��م��ت��ي وم��ا



جيشالنوب

ال��نِّ��َوِب ِل��ج��ي��ِش ـ��بُ��ْت أَثْ��ـ ل��م ال��ل��ه ل��وال أن��ا
وِم��ن��ك��ب��ي ِب��س��اع��دي ص��ف��وَف��ه داح��ًرا
ارك��ب��ي ��اِت ال��ُم��ِل��مَّ ـ��َل خ��ي��ـ ي��ا ال��ده��ِر ُص��ُروَف ف��ي��ا
ب��ي وال��رُّوُح ال��ُع��َل��ي ِج ت��ا ع��ن أرج��ُع ال أن��ا
وأب��ي ب��أم��ي ـ��ِدي��ه��ا أف��ـ ال��ع��ل��ي��اء أع��ش��ُق



خابظني

اع��ت��م��ادي ع��ل��ي��ه وم��ن ون��ص��ي��ري ورج��ائ��ي وس��يِّ��دي ص��دي��ق��ي ي��ا
وان��ف��راد ب��َوح��دٍة ل��ي راض��يً��ا والئ��ي ح��ب��َل ص��َرْم��َت ُظ��ْل��ًم��ا َه��بْ��َك
ُم��رادي أق��ص��ى ه��واَك م��ن غ��َدْت ق��د ُودٍّ أَح��ُرِف ب��ق��ط��ِع ت��رَض��ى ك��ي��ف
اع��ت��ق��ادي ُح��ْس��ُن وَض��اَع ظ��نِّ��ي َخ��اب ح��ظِّ��ي ُس��وءَ ف��ي��ا ِق��ل��ى ذا ي��ُك��ْن إْن



طرفالعناية

ال��ُم��تَ��َم��ْل��ِم��ُل ��ُع ال��ُم��تَ��َوجِّ أَيُّ��ه��ا نَ��ْم ي��ْغ��َف��ُل ال س��اه��ٌر ال��ع��ن��اي��ة ط��ْرُف
وأع��َدُل ق��َص��دَت م��ن أرح��ُم ف��ال��ل��ه ب��ع��دِل��ه��ا تَ��َس��ْع��َك ل��م ال��ح��ك��وم��ُة وإذا
وت��ق��تُ��ل ال��ع��ق��وُد ت��س��ِرُق��ه وال��ب��ع��ُض ب��ع��َض��ن��ا أن��ق��ذَ ال��ق��ان��وَن ل��ن��ا َس��نَّ��ْت
ُم��ْم��ِح��ل وذل��ك ب��ن��ض��رتَ��ِه يُ��ْزَه��ى ُم��ْم��رٌع ه��ذا ح��ق��الن ف��ك��أَن��ن��ا
ت��ْش��َم��ل ال وع��دال��ٍة رح��م��ٍة م��ن ش��ام��ًال اع��ت��ق��ادي ف��ي أرح��ُم وال��ظ��ل��ُم



لبستاألسى

غ��ال��يَ��ا ال��ده��َر أل��بَ��َس أالَّ وآَل��ي��ُت َش��ب��ي��بَ��ِت��ي خ��ل��ع��ُت ل��م��ا األَس��ى ل��ِب��س��ُت
ال��دراِريَ��ا ع��اِرض��يَّ ف��ي أط��ل��ع��ْت ب��م��ا ل��ي��ل��ًة ن��ه��ارَي ال��دن��ي��ا َل��ِت وب��دَّ
زاِه��يً��ا أب��ي��َض ��ع��ِر ال��شَّ ل��وُن ب��ات ب��م��ا َح��اِل��ًك��ا أْس��َوَد ال��ع��ي��ِش ل��ون وأص��ب��ح



رائع نبأ

األن��ب��اءِ أك��ذب م��ن وأُظ��نُّ��ه راَع��ِن��ي ق��د ال��ذي ُ ال��ن��ب��أ ج��اءَك ه��ل
ال��ُج��َه��الءِ ��ُة َم��ذَمَّ ال��ث��ن��اءِ خ��ي��ُر وإنَّ��م��ا ج��اه��ل��ي��ن ب��ي��ان��ي ��وا ذَمُّ
ع��م��ي��اءِ ب��ُم��ق��َل��ٍة إل��يَّ ن��ظ��روا إن��م��ا ف��ض��ل��ي إن��ك��اَر ي��ق��ص��ُدوا ل��م



اللهو ساعة

ال��ش��ق��اءُ وي��ب��ق��ى َع��ج��َل��ى وت��م��ض��ي ـ��ِر ال��ُع��ْم��ـ م��ن تُ��َع��دُّ ال ال��لَّ��ه��ِو س��اع��ُة
وُرواءُ ب��ه��ج��ٌة ال��ن��ي��ُل إنَّ��م��ا َس��ِف��ي��نً��ا أو م��ع��ي َزْوَرًق��ا ف��ارَك��بُ��وا
ال��زرق��اء س��م��اُؤه نُ��َالِق��ي م��ا َع��نَّ��ا وت��ط��رُد ُح��س��نَ��ه ن��ج��تَ��ل��ي
ال��رخ��اء ويُ��ْزه��ي ال��ِغ��نَ��ى ي��ش��دو ق��ام ح��تَّ��ى ال��ع��ام وان��ت��ش��ى ال��ن��ي��ُل وَف��ى ق��د
ث��ن��اءُ ع��ل��ي��ه ال��رُّبَ��ى وازِده��اُر م��ْدٌح ل��ل��ن��ي��ِل ال��ط��ي��ور ف��اْس��ِت��ح��اُر



الثالث الباب

اإلخوانيات يف



لستمنهم

م��ن��ه��ُم وال��ل��ه ل��ْس��َت م��ن��ه��م َف��َظ��نُّ��وَك ��ُم��وا وَرجَّ ال��ك��اش��ح��ون ف��ي��ك تَ��َخ��رََّص
ُم��َق��وَّم َس��ْم��َه��ريٌّ أو َل��ًظ��ى س��ل��ي��ُل م��ه��اب��ًة ال��ُع��داِة ع��ي��ِن ف��ي ك��أنَّ��َك
َم��ْرَه��م ��َك وك��فُّ ج��راح��اٌت تَ��ُم��دُّ ع��ن��دم��ا األن��ام��ِل ب��ي��ن ال��ذي ك��أنَّ
وأنْ��ُج��م ف��ي��ك الح ب��دٌر ـ��ع��الم��اُت ال��ـ وه��ذه ال��س��م��اءِ ف��ي بُ��ْرٌج ك��أنَّ��َك
تُ��َح��طَّ��م وال��ن��ج��وُم ق��ام��ت ـ��ق��ي��ام��ُة ال��ـ ك��أنَّ��م��ا ف��ي��ه اُن ال��دَّ تَ��الَق��ى ونَ��ْق��ٌع
ُم��ثَ��لَّ��م ف��ي��ه��ا ال��ده��ِر َح��دُّ ال��م��وِت ُظ��بَ��ا غ��روبُ��ه��ا تَ��ُف��لُّ ن��ف��ًس��ا ل��ه ه��َزْرَت
تُ��َه��دَّم ج��ب��اًال أو ُص��ُروًح��ا ك��أن ت��رتَ��ِم��ي ب��ال��خ��ي��ل ال��خ��ي��َل يُ��ري��َك وي��وم
ُم��تَ��ه��زِّم ع��ارض ت��اله��ا رع��وًدا ون��اَره ال��م��ت��ري��وز دويَّ ت��خ��اُل
��م ي��ت��ب��سَّ زاه��ٌر ورٌد ال��ط��ع��ُن ب��ه��ا روض��ٌة ح��ول��َك ال��ِب��ي��َض ك��أنَّ وق��ْف��َت
وي��ل��ُط��م ي��ب��ك��ي ال��م��وُت ع��ن��َك وي��رتَ��دُّ ض��اح��ًك��ا ال��م��وُت أع��داِئ��َك إل��ى يَ��روح

∗∗∗
تُ��َه��وُِّم ال أنَّ��ه��ا ث��الثً��ا وآل��ى ج��ف��ونِ��ه ع��ن ال��ك��َرى أَل��َق��ى ل��ي��ل��ٍة وك��م
أَْده��م ب��ال��ل��يْ��ِل ال��خ��ي��ِل أْول��ى وع��ن��دَك ال��ِع��َدا إل��ى ال��ظ��الِم م��ثْ��ِل ع��ل��ى َس��َريْ��َت
وي��ِب��س��م ب��ال��لِّ��ح��اِظ إل��ي��ه ي��ش��ي��ُر ال��دَُّج��ى ي��س��تَ��ِرُق ال��ب��رُق رآُه م��ا إذا
يُ��َح��ْم��ِح��ُم ��ا ع��مَّ األوتَ��اُر وت��نْ��ق��ِط��ُع ِع��ْط��ِف��ه زه��ِو ع��ن ال��رَّاح ك��فُّ ��ُر تُ��َق��صِّ
يُ��تَ��يَّ��م وق��ل��ٌب ت��رن��و ل��ه ف��ع��ي��ٌن س��واَده��ا ال��غ��ان��ي��اِت ع��ي��وُن ك��َس��تْ��ُه
َج��َه��نَّ��ُم م��ن��ه األع��داءِ ع��ل��ى رَم��تْ��ه��ا ش��رارًة ك��أنَّ ح��تَّ��ى َدًم��ا تَ��َردَّى



توفيق ديوان

∗∗∗
وأْك��ِرم أُِح��بُّ م��ن إالَّ ال��ن��اِس ع��ن أُص��ونُ��ه إن��ي ال��ش��ع��ُر ع��ل��يَّ ي��ا َف��ذَا
م��َق��دَّم ال��م��ع��ان��ي أَه��ِل ف��ي أن��ا ك��م��ا ُم��َق��دَُّم ال��م��ع��ال��ي أه��ِل َل��ف��ي ف��إن��ي
ُم��ْح��َك��م ف��ي��ه��نَّ ال��َم��ج��ِد س��ْرُد س��واِب��ُغ ج��ازيً��ا ك��ان إن ال��ودِّ ح��قَّ ج��َزيْ��تُ��َك
َل��ْه��ذَُم ال��ح��دِّ ق��اِط��ُع ف��ي��ه��ا ج��ال وإْن َع��رِض��ه��ا ي��وِم ف��ي ال��ن��ق��ِد ش��ب��اَة ت��ُف��لُّ
أع��ج��م��وا ال��ق��وِل ف��ي أْع��َرب��ُت إذا ف��ص��ي��ٌح ألَنَّ��ن��ي م��ك��ان��ي راُم��وا ِل��ألَُل��ى ف��ُق��ْل
وي��ع��ل��ُم ت��ج��ه��ل��ون م��ا وح��س��بُ��ك��م م��َق��دٌَّم ج��ريءٌ ه��ذا وراءَك��ُم
ونُ��وَّم غ��اف��ل��ون وأن��ت��م ويَ��س��ري ُم��بَ��كِّ��ًرا ال��م��ع��ان��ي ألب��ك��ار يَ��ُه��بُّ
ال��دَّم وي��رت��ِش��ُف م��ن��ه��ا ال��ح��َش��ى ي��ن��ال س��ام��ٍع ن��ف��س ف��ي أُف��ِرْغ��َن إذا َم��ع��اٍن
تَ��تَ��َرنَّ��ُم ال ال��ِغ��رب��اِن ون��اِع��ب��ُة تَ��رنُّ��ًم��ا ال��َه��زاُر ال��رَّْوِض ف��ي يُ��َغ��رُِّد
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األديب أستاذي

وال��ح��ب��ي��ِب ال��ح��ب��ي��ب��ِة ع��ن وم��ْل��ُت وال��ن��س��ي��ِب ال��تَّ��َغ��رُِّل ع��ن ن��زع��ُت
وال��ذن��وب ال��م��ع��اص��ي ع��ن وتُ��بْ��ُت رش��دي وأط��ل��ع��ُت ال��ه��وى وخ��ال��ف��ُت
ن��ص��ي��ب��ي م��ن��ه ي��ف��وتُ��ن��ي وك��اد ش��ب��اب��ي ع��ل��ى ال��غ��ان��ي��اُت أغ��اَر
ل��ل��َم��ِش��ي��ب ال��ش��ب��ي��ب��ِة ع��ن ن��زل��ُت أن��ي ال��ي��وَم ال��ِح��َس��اُن ع��ل��م ف��ه��ل
ن��ح��ي��ب��ي وال بُ��ك��اَي يُ��ْغ��ِن��ي ف��ال ِب��َف��ْودي َض��ح��ك��ْت َش��ع��رٌة م��ا إذا
ق��ري��ب ش��أٍْو إل��ى ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ت��ج��ري األي��اُم ب��ي أم��َس��ْت َل��ِئ��ْن
األدي��ب ألس��ت��اذي ب��إخ��الص��ي ال��ل��ي��ال��ي م��ن ق��ن��ع��ُت ق��د ف��إنِّ��ي
ال��ن��ج��ي��ب وال��رأي ال��َع��َزم��اِت وذي األي��ادي ذي ِل��ف��اض��ِل ب��إخ��الص��ي
ل��ل��َم��غ��ي��ب أنْ��أَى ح��ي��ن ويَ��ح��ف��ُظ أدن��و ح��ي��ن ودادي يَ��ْرَع��ى أٌخ
وال��غ��ي��وب ال��ض��م��اِئ��ِر ُس��بُ��ِل ع��ل��ى م��ن��ه ال��ل��ح��ُظ اس��ت��ق��رَّ ن��ظ��َر إذا
ع��ص��ي��ب ال��َه��يْ��ج��ا م��ن ي��وٍم إل��ى ال��ع��وال��ي ال��خ��ي��ُل َج��رَِّت م��ا إذا
ال��ح��روب م��ن ال��ح��روِب م��غ��اداُة ب��ِخ��نْ��َص��َري��ِه ال��ج��ل��ي��َد وَض��رََّس��ِت
ال��ج��ي��وب ُم��ن��َش��قُّ ال��ص��ب��ِر ف��ث��وُب ��ْت وادَل��َه��مَّ ال��م��ن��اي��ا وأظ��ل��م��ِت
ال��ص��ل��ي��ب ال��ع��زِم م��ن ِل��س��اح��اٍت ال��َع��وال��ي ��ْم��َر وال��سُّ ال��ب��ي��َض أض��اف
ال��ُم��ري��ب ق��ل��ب ف��ي ال��ذُّع��ِر م��س��ي��َر ال��َم��ن��اي��ا ُم��الق��اِة ع��ل��ى وس��ار
ال��ع��ي��وب ك��لَّ ب��أِس��ِه ع��ن ن��َف��ْت أن��اٌة ل��ُه أنَّ غ��ي��َر ش��ج��اٌع
ال��ش��ح��وب ه��ذا ف��ي ال��ح��س��ِن وك��لُّ ُش��ح��وبً��ا ب��ه أنَّ غ��ي��َر َج��م��ي��ٌل
ال��رَّغ��ي��ِب ك��ال��ذه��ِب ال��م��ج��ِد ��ى ُم��َص��فَّ ��ج��اي��ا ال��سَّ م��ح��س��وُد ال��ِج��دِّ ك��ري��ُم



اجلدوى آية

األق��م��اِر ن��يِّ��َر ب��َك ش��بَّ��ُه��وا إذْ أش��ع��اري م��ن ف��ي��َك ال��ك��واك��ب ظ��نُّ��وا
ِب��ِس��رار ارت��َض��ى م��ا م��ثْ��َل��َك ك��ان أو أواِف��ًال َغ��ُرب��َن م��ا م��ن��ه��ا ُك��نَّ ل��و
نَ��ه��ار ب��ع��َد ال��ل��ي��ِل وج��ُه ي��بْ��ُد ل��م ف��اض��ٍل ط��ل��ع��ِة ن��وُر ِل��ل��غ��زال��ِة أو
األن��وار ��ِة لُ��جَّ ف��ي َل��َغ��ِرق��ت��ُم ق��ص��ائ��دي ب��ع��ُض األف��الِك ف��ي س��ار أو
أْوت��اري ُص��روَف��ه َح��ِس��بْ��ُت ح��ت��ى ُم��غ��رًِّدا ال��زم��اِن ف��ي أَش��دو زل��ُت م��ا
ال��س��ي��ار ال��ك��وك��ِب ِل��ح��تْ��ِف إالَّ ُع��رِض��ه��ا ف��ي يَ��ِس��ْر ل��م ب��ي��ٍت ك��لِّ م��ن
نُ��ض��ار ب��ب��ح��ِر س��بَ��ح��وا انَّ��ه��م ول��و م��دائ��ح��ي ال��ل��ئ��اَم أْح��م��ي ال��ذي وأن��ا
األغ��رار ع��ن وأص��ِرُف��ه��ا ك��رًم��ا ِع��رابَ��ه��ا ال��م��ل��وِك ُع��ْج��ِم ع��ن وأُص��وُن
وال��ق��ن��ط��ار ال��دِّي��ن��ار ع��ل��ى ف��َس��َم��ْت ق��ْدَره��ا ال��ج��وائ��ِز ِه��َم��م ع��ن ورف��ع��ُت
األخ��ي��ار ِة م��ودَّ ك��ن��وَز إالَّ ُم��ه��وُره��ا ي��ك��وُن ال ش��ع��ري َف��ب��ن��اُت

∗∗∗
ق��اِر م��ن أع��راُض��ه��م ص��اح��بْ��تُ��ه��م ِب��ِف��تْ��ي��ٍة ال��زم��اِن م��ن بُ��ِل��ي��ُت ول��ق��د
األح��رار زي��نَ��ِة ُل أوَّ وال��ص��دُق وص��دْق��تُ��ه��م ودِّه��م ف��ي ي��ص��ُدق��وا ل��م
ب��ن��ه��ار ل��ي��ل��ه��م آي��َة ف��م��ح��ْوَت ص��اح��بً��ا م��ح��م��ُد ي��ا تَ��خ��ذْتُ��َك ح��ت��ى
األخ��ب��ار أَك��ذُب ال��ص��داق��ِة خ��بْ��ُر ب��ه زم��ٍن ف��ي ال��ودِّ ف��ي وص��َدْق��تَ��ن��ي
اآلث��ار ع��ل��ى وأن��ا م��ت��َق��دًِّم��ا ال��ُع��َل��ى ت��ع��لِّ��ُم��ن��ي ش��وًط��ا ب��ي وج��َري��َت
ال��س��اري ال��زم��اِن ق��م��ِر ع��ل��ى وأن��ا واق��ًف��ا ال��ث��ري��ا ع��ل��ى ب��دوَت ح��ت��ى



الجدوى آية

األق��دار ح��ْل��ب��ِة ف��ي ب��ي وج��ري��َت م��ك��ان��ت��ي ال��زم��اِن ق��در ع��ن ورف��ع��َت
األم��ط��ار ه��واِط��َل س��أل��َت ه��الَّ وَخ��الِق��ِه ف��اِض��ٍل ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
واألم��ص��ار األي��ام وع��ج��ي��ب��ُة ال��ُع��ال وم��ع��ج��زة ال��ج��دوى آي��ة ه��و
ال��ج��رَّار ال��ج��ح��ف��ِل نَ��ْق��ِع ل��ي��ِل ف��ي ن��وُره��ا ي��س��ط��ُع ال��ِب��ي��ِض ش��م��وِس وأب��و
ُم��تَ��َواِري ج��ن��اِح��ِه ت��ح��ت ف��ال��ده��ُر َع��ج��اُج��ه وال��زم��اَن ال��َخ��الئ��َق وِس��َع
األع��م��ار وْج��ن��َة األَِس��نَّ��ُة ف��ي��ه وق��بَّ��ل��ْت ��ف��اُح ال��صِّ ف��ي��ه وت��ص��اف��ح��ْت
األذك��ار ف��ي ال��ف��ق��راءِ َك��تَ��َرنُّ��ِح أع��ط��اُف��ه��ا تَ��َرنَّ��ح��ْت ف��ي��ه وال��خ��ي��ُل
ن��ار م��داِرَع َل��ِب��س��ْت ف��ك��أنَّ��م��ا وص��دوَره��ا ن��ح��وَره��ا ال��دم��اءُ َك��س��ِت

∗∗∗
األس��ح��ار ف��ي األط��ي��اِر ك��تَ��َرنُّ��ِم ق��ص��ي��دًة ال��ِح��ف��اِظ َرُج��َل ي��ا ف��إل��ي��َك
وف��خ��ار ُس��ْؤَدٍد ِل��ي��ْوَم��ْي أدب��ي وادَِّخ��ْر َك ودِّ ب��ح��ب��ِل ي��َديَّ واش��ُدْد
ال��نُّ��َوار ض��اح��َك ث��ن��اءً وتَ��ِج��ْد أف��ن��اِن��َه��ا م��ن ال��ح��م��ِد ِث��م��اَر تَ��ْق��ط��ْف
وَوق��ار نُ��ًه��ى ف��ي اق��ت��َربْ��ن��ا ف��ق��د ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ن��اِس��ُب ت��ب��اع��َدْت وإذا
ُع��ق��ار ِص��ْرَف ك��ن��َت م��اءً ك��ن��ُت أو ج��اريً��ا م��اءً ك��نَ��ت روًض��ا ك��ن��ُت ل��و
األزه��ار ح��دي��ق��ِة م��ث��ُل وُع��الَك ��بَ��ا ال��صَّ أن��ف��اِس م��ث��ُل ح��م��دي أن��ف��اُس
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اخلل أهيا يا

أدي��ْب ي��ا وال��م��ح��بَّ��ِة ِة ال��م��ود ش��رِع ف��ي أي��ُس��وُغ
ق��ري��ب ه��ن��ا وأن��ت َك��َس��ال ف��ي ع��ن��َك أُس��اِئ��ُل إن��ي
ي��ْس��تَ��ج��ي��ب ال م��ن ـ��ُخ��رط��وِم ال��ـ ف��ي ع��ن��ك أس��أُل وأَِب��ي��ُت
ِط��ي��ب ُرْدنَ��يْ��ِه ف��ي ول��ي��س ـ��ُم ال��ن��س��ي��ـ َك��َس��ال م��ن وي��ُه��بُّ
ال��ج��ن��وب تُ��َه��يِّ��ُم��ن��ي ف��َغ��َدْت ��بَ��ا ال��صَّ تُ��َه��يِّ��ُم��ن��ي ك��ان��ت
ال��خ��ط��وب ب��ه ع��ل��يَّ ه��ان��ت ال��ذي ال��ِخ��لُّ أي��ه��ا ي��ا
أح��وب وال أَِض��لُّ ف��ال ـ��َك ف��ي��ـ ل��ل��ه م��خ��ل��ٌص أن��ا
ال��ل��ب��ي��ب ي��ع��َش��ُق��ه ال��ف��ض��َل إنَّ ال��ف��ض��َل م��ن��َك ف��أُِح��بُّ
ي��ط��ي��ب وم��ا ي��َل��ذُّ م��ا ـ��ِج��َك أَِري��ـ م��ن أنْ��ش��ُق وأح��بُّ
أغ��ي��ب ب��ِه أك��اُد م��ا ـ��ِث��َك ح��ِدي��ـ م��ن أش��رُب وأح��بُّ
ال��ُغ��ي��وب ت��ن��َك��ش��ُف م��ن��ه ـ��رٌّ ِس��ـ ف��ي��ه وج��َه��ك وك��أنَّ
أُص��ي��ب أَم أَأُْخ��ِط��ئُ أْدري وال أَْرُم��ُق��ه ف��أََظ��لُّ
تَ��ُووب ال إذْ ودَّْع��تُ��ه��ا ِب��ن��ظ��رٍة بَ��ع��ث��ُت وإذا
ت��ذوب ف��ي��ه��ا ُم��ه��ج��ت��ي ٌر نَ��ا ف��ي��ه َل��ْح��َظ��َك وك��أن
ي��ت��وب ال ل��ك��ْن ال��لَّ��ْح��َظ ِب ال��َم��ت��ا إل��ى دع��وُت ول��َك��ْم
ي��ع��ي��ْب وال ع��ل��يَّ يُ��ْزِري وال ك��ذا ُخ��ِل��ق��ُت إن��ي



طريق الدنيا

أُط��ي��ْق ال ِل��ه��ج��ِرَك إن��ي ص��دي��ْق ي��ا ي��ع��ل��ُم ال��ل��ه
ال��ح��ري��ق نَ��ار ب��ه��ا أُْط��ِف��ئ رس��ال��ًة إل��يَّ ف��اب��ع��ْث
تُ��ف��ي��ق وال وأس��ت��ف��ي��ُق ـ��بُّ تُ��ِح��ـ وال أح��بُّ ل��ي م��ا
وِض��ي��ق ه��مٍّ م��ن الَق��يْ��ُت ب��م��ا ت��ع��ل��ْم ل��م س��اف��رَت
ال��ط��ري��ق ف��ي ع��ب��َدَك ك��ن��ُت ـ��نِّ��ي َع��ـ رح��ل��َت ي��وَم ل��ي��ت ي��ا
ال��وث��ي��ق ال��ودَّ ل��ك يُ��ْخ��ف��ي ص��اح��بً��ا ال��م��ودَة َف��اْج��ِز
ال��طَّ��ُروق ال��خ��ْط��ِب ف��ي ك��ال��س��ي��ِف أًخ��ا م��نِّ��ي تَ��َرى ف��ل��ق��د
ال��ش��روق َرأَِد ف��ي ك��ال��ش��م��ِس ب��ِن��يَّ��ٍة اإلِخ��اءَ ي��ْج��ل��و
ال��بُ��روق ت��ح��َس��بُ��ه��ا أنْ��واِر ال��ـ خ��ط��اف��ِة وص��داق��ٍة
ال��ح��ق��وق ه��ْض��ِم َل��َدى ـ��ب��انً��ا غ��ض��ـ ال��ل��ي��ِث ك��ن��ْف��س ن��ف��س��ي
ال��ص��دي��ق أق��داِم وت��ح��ت ِل��ل��َع��دو ال��َم��َج��رَِّة ف��وق
َل��ِص��ي��ق ب��ه��ا ل��س��ُت ْع��راِق األ ض��ارُب ال��َم��ح��اِم��ِد ف��ي أن��ا
وال��َف��ِري��ق ِب��ال��ُم��الِزِم ال ِب��ف��ْض��ِل��ه��م ��ح��اَب ال��صِّ وأَرى
ح��ق��ي��ق ب��ال��ذك��ري ف��ه��و ـ��س��ى يُ��نْ��ـ ل��ي��س ل��ك أًخ��ا ف��اذك��ْر
ط��ري��ق وال��دُّن��ي��ا س��ف��اِر ك��األ األع��م��اَر تَ��رى م��ا أَو
ت��س��ت��ف��ي��ق أن إل��ى ـ��ي��ا يَ��ْح��ـ م��ن ال��ي��وَم س��ك��رَت وإذا
ال��دق��ي��ق ب��ال��ن��ظ��ِر إل��ي��ك ُت ن��ظ��ْر ك��م��ا إل��يَّ ف��ان��ظ��ْر
ال��ص��ف��ي��ق ال��م��اء ك��زج��اج��ِة ص��اف��يً��ا ض��م��ي��رَي ت��ْش��ه��ْد



توفيق ديوان

ال��ع��ب��ي��ق م��ن��ش��وَر وال��ص��دَق ًرا ُم��نَ��وَّ ال��وداَد ت��ِج��ِد
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بنتاحلكيم

ِم��ه��اُد وأن��ف��ُس��ن��ا ف��أع��ي��نُ��ن��ا وال��وداُد ال��م��ح��بَّ��ُة ل��ه��ا وداُد
اتِّ��ق��اد ��ع��ِد ال��سَّ ِب��م��ط��اِل��ِع ل��ه��ا ش��م��ٌس ال��ب��دري��ن أب��ا ي��ا ه��ن��ي��ئً��ا
االِع��ت��ق��اد ن��ع��م ��رك ال��شِّ ل��ك��ان اع��ت��ق��ادي ل��وال ث��الث��ٌة وع��اش
وال��س��داد ال��رَِّويَّ��ُة تُ��ه��ذِّبُ��ه نُ��ْص��ًح��ا إل��ي��ِك ال��ح��ك��ي��ِم ب��ن��َت وي��ا
ال��ج��ي��اد تُ��درُك��ه ال��ف��ض��ل َف��َش��أُْو ش��وًط��ا األق��الِم س��اح��ِة ف��ي ُخ��ِذي
ال��س��ه��اد ال��ش��رِف خ��رائ��ِد َف��َم��ه��ُر َك��ْدًح��ا ج��ف��نَ��يْ��ِك ع��ن ال��ن��وَم وذُودي
ال��رُّق��اد ق��اِت��َل��ه َل��ك��ان وم��ات َح��يٍّ ج��س��َم اص��ب��ح ال��م��ج��َد انَّ ل��و
يُ��ق��اد وال ال��م��ل��وُك ل��ه تُ��ق��اُد أِب��يٍّ م��ن ال��م��ح��اِب��ِر ب��ي��ن وك��م
َع��ت��اد ل��ه ال��يَ��َراع س��وى ول��ي��س ُم��َدرَّع��اٍت ال��ج��ي��وُش ت��ح��اِذُره
ال��ِم��داد وث��روتُ��ه ال��دن��ي��ا ع��ن غ��ن��يٍّ م��ن ال��دف��اِت��ِر ب��ي��ن وك��م
يُ��س��اد وال ي��س��وُد م��ن ف��ِم��ث��لُ��ك ب��ف��ض��ل آن��س��ٍة ك��لَّ ف��ُس��وِدي
تُ��ع��اد م��ن��اِق��بُ��ه تُ��تْ��َل��ى إذا ك��ري��م أٍب س��ب��ي��ِل ف��ي وِج��دِّي
ع��م��اد م��ج��ِدُه��ُم ِل��َص��ْرِح ف��أن��ت نَ��ْس��ًال م��ن��ِك ي��رُزُق ال��ل��ه وح��ي��ن
زاد ال��ت��ع��ل��ي��م س��وى ل��ه��م ول��ي��س َس��ْف��ٌر األرِض ف��ي ف��ه��م ف��َربِّ��ي��ه��ْم
يُ��زاد إذْ ي��ن��ُق��ُص ال��ث��وِب ف��ق��ْدُر ��ري��ه��ا وَق��صِّ ال��ذي��وَل ت��أت��ي وال
س��ع��اد أو زي��ن��ُب ت��ْغ��ُرْرِك وال تَ��ج��نَّ��ب��ي��ه ال��وج��وِه وت��ل��وي��ن
س��واد ي��َم��وُِّه��ه َط��ْرٌف وم��ا ب��ي��اٌض يُ��َزيِّ��ُف��ه ِج��ي��ٌد ف��م��ا
ال��ح��داُد َم��ل��بَ��ُس��ه��ا ال��ن��اِس ِب��ب��ع��ِض ��ْت أَل��مَّ ِل��ح��ادث��ٍة تَ��ْس��َع��ْي وال



توفيق ديوان

ال��ج��م��اُد وال ال��ن��ب��ات ي��ب��ق��ى وال ح��ي��ٍن ب��ع��د ي��ب��َل��ى ال��ن��اِس ف��ك��لُّ
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بيانكم يل هبوا

وُم��ِع��ي��ن��ي وُم��ؤن��س��ي وس��م��ي��ري ورج��ائ��ي وس��ي��دي ص��دي��ق��ي ي��ا
يُ��ْغ��ِري��ن��ي ِب��تَ��ْرِك��ه وق��ص��وري ت��دع��ون��ي ل��م��دِح��ك��م ُع��الك��م ك��م
ي��ه��دي��ن��ي ذاِت��ك��م وص��ِف إل��ى ش��كَّ ال ف��ه��و ب��ي��انَ��ك��م ل��ي ف��َه��بُ��وا
ث��م��ي��ن ِب��ُدرٍّ َف��أُواف��ي��ُك��ُم ي��وًم��ا ل��ي ب��ن��انَ��ك��م أَِع��ي��روا أو
أم��ي��ن ودَّ يُ��ض��ي��ُع أو ص��ادق ُم��ح��بٍّ ع��ه��َد ي��خ��وُن ��ْن م��مَّ ل��س��ُت
َخ��ؤون ك��لِّ ع��ه��َد ال��ل��ه َرَع��ى ال ل��ئ��ي��ٍم ك��لِّ أرَض ال��ل��ه َس��َق��ى ال
َم��ت��ي��ِن والءٍ وع��ن ك��ص��دودي ُح��بٍّ ف��ْرِط ع��ن ي��ك��وُن ص��دٍّ ُربَّ



ذ املعوَّ البيان

ويَ��ح��تَ��ِذي ف��ي��ه��ا ال��ظَّ��نُّ يَ��وَج��ى ِس��ب��اِس��ُب دون��ك��م ك��ان إذا ال��ذك��رى ت��ن��ف��ُع وه��ل
وم��نْ��َف��ِذ ف��جٍّ ك��لَّ م��ن��ه��ا يُ��ع��اِل��ْج��َن ح��واِن��ًق��ا ال��ق��اط��رات ع��ل��ي��ه��ا ت��ظ��لُّ
ال��تَّ��َل��ذُِّذ ك��لَّ م��ن��ك ال��ت��دان��ي ف��ي تَ��رى ألنَّ��ه��ا ع��ن��ك ال��ن��ف��َس أَذُوُد وك��ن��ُت
م��أخ��ذ ُك��لَّ ��ت��ي ِه��مَّ م��ن أخ��ذْت ل��ق��د ��ًة ه��مَّ ع��ن��دَي األش��واَق ت��رى وك��ان��ت
ال��ُم��َع��وَّذ ال��ب��ي��اِن ربَّ ب��ه ت��ك��ون م��ح��َف��ٍل ك��لِّ ف��ي ن��اِدي��ك ع��ل��ى س��الٌم
وَزَم��رذ ل��ؤل��ٍؤ م��ن ال��ُح��َل��ى تُ��غ��ي��ُر ُخ��ط��بَ��ٍة ك��لِّ ف��ي ن��ادي��َك ع��ل��ى س��الم



سيفمستعار

ال��ق��واف��ي َح��ب��َل ج��اذَبْ��تَ��ن��ي إذا م��ت��ي��نً��ا ِزنْ��دي ت��رى ه��ل أَح��اف��ظ
ال��ض��ع��اف م��ن األق��وي��اء ك��ِض��ْح��ِك ب��ن��ان��ي م��ن ت��ض��ح��ُك األق��الُم أم
ل��َواِف يَ��ف��ي ل��ي��س ال��س��ي��َف أُظ��نُّ ف��إن��ي ق��َل��م��ي َع��ه��َده أي��ح��ف��ُظ
يُ��ص��اف��ي وال األك��رم��ي��ن يُ��ع��ادي م��س��ت��ع��اٌر وس��ي��ٌف ي��ع��ادي��ن��ي
وال��ع��ف��اف س��خ��ائ��ك م��ن وُق��رب��ى ال��ق��واف��ي م��ن إل��ي��ك ِص��ْه��ٌر ول��ي
ال��نِّ��ط��اِف بَ��رِد م��ن األك��ب��اد ع��ل��ى أنْ��َدى ال��ع��ل��ي��اءِ ف��ي ُه��نَّ َم��ن��اِس��ُب
وال��خ��واِف��ي ال��ق��واِدم وأْض��لُ��ُع��ه ح��بٍّ��ا إل��ي��ك ي��ط��ي��ُر ق��ل��ٌب ول��ي



أخوية ذكرىخدمة

ص��اِف��ُح ال��ذاِم م��ع��رِض ع��ن ق��ل��ٌم ول��ي َم��داِئ��ح��ي ل��ي َوَف��ى م��ن َل��ُم��ْه��ٍد وإنِّ��ي
ال��م��دائ��ح وت��س��م��و ش��ع��ري ب��ه ي��ج��وُد وس��يِّ��ًدا ل��ب��ي��بً��ا يُ��ْدَع��ى ص��اح��ٌب ول��ي
ط��اِف��ح وال��وج��ِد ال��ش��وِق ِب��َه��مِّ وص��دري واألَس��ى ال��ص��ب��اب��ِة ن��ار م��ن ل��َي َرثَ��ى
ال��نَّ��َواِئ��ح ال��غ��راِم َم��يْ��ِت ع��ل��ى ل��نَ��اح��ت وف��اؤه ول��وال أرج��و م��ا وق��رََّب
ال��َف��واِدح ال��ط��ارق��اُت َدَه��َم��تْ��ه إذا رزان��ًة ال��راس��ي��اِت ك��ال��ج��ب��اِل أٌخ
ال��ق��رائ��ح ع��ن��ده��نَّ ت��ْخ��ب��و ل��واِم��ُع ب��رأِي��ه ال��خ��ط��وِب ف��ي ق��َدَح��اٌت ل��ه
َم��الِم��ح ل��ألُس��وِد ف��ي��ه أنَّ ع��ل��ى وج��ُه��ه ال��ج��آِذِر ع��ه��َد يُ��ذَكِّ��ُرن��ي
ال��ب��وارُح ال��رِّي��اُح زْع��زَع��تْ��ه��نَّ َل��َم��ا َج��ن��انَ��ه ال��رََّواءُ ��ْح��ُب ال��سُّ ك��ان��ت ول��و



الرياع؟ أين

ال��ط��رُب ه��زَُّه وق��ل��ب��ي ثَ��ِم��ْل��ُت ف��ق��د أدُب ي��ا ال��طِّ��ْرُس وأي��ن ال��ي��راُع أي��ن
وال��رُّتَ��ب واألق��الُم ال��َم��ن��اِص��ُل ل��ه َس��ج��َدْت َم��ن ال��م��ح��ب��وَب «ال��ف��اض��َل» أُه��نِّ��ئُ
ي��ِج��ب ال��ذي ال��ع��ق��د ُدرِّه��ا ِم��ن أَص��وُغ َم��نْ��ِط��ِق��ه ب��ح��ِر م��ن ق��ط��رٌة ل��ي ول��ي��ت
��ُه��ب ال��شُّ ن��يْ��ِل��ه��ا ع��ن ��رْت َق��صَّ رف��ي��ع��ًة م��ن��زل��ًة أدرك��ِت ق��د «ال��ص��اغ» رت��ب��َة ي��ا
ط��ل��ب ل��ه يُ��ْرَج��ى م��ا غ��اي��َة َوِب��تِّ ِه��َم��ٌم ل��ه ت��س��م��و م��ا أرف��َع َغ��َدْوِت
ال��ع��رب ب��ه وازدان��ت األع��اِج��ُم ل��ه ش��ِه��َدْت م��ن واإلق��داِم ال��ح��زِم أخ��ا وي��ا
ت��ق��ت��رب وه��ي إال األم��اِن��يُّ ع��ن��ك اب��تَ��َع��َدْت َف��م��ا ت��رج��و م��ا ُك��لَّ تَ��نَ��ْل ل��م إن
ال��نَّ��َص��ُب أص��لُ��ه ع��الءٍ ف��ك��لُّ وانْ��َص��ْب ط��ل��ٍب ع��ن ي��نْ��َف��كُّ ال ال��ب��دُر َف��ذَا ف��اْط��لُ��ب



وسهًال أهًال

من — تعاىل هللا رحمه — املرصي» حلمي أفندي الحليم «عبد املرصي تخرج عندما
صاحب هناك استقبله حلفا، إىل ووصل بالجيش، ضابًطا وألحق الحربية، املدرسة

ويحييه: يهنئه مرتجًال رآه حني وقال الجيش، أدباء عن الديوان

ش��اع��ِر وأبْ��ل��ِغ ـ��ري) (ال��م��ص��ـ ج��ي��ِش��ن��ا ب��ش��اع��ِر أه��ًال
نَ��اِث��ر أو ن��اظ��ٍم أو خ��اط��ٍب ِب��أف��ص��ِح أه��ًال
ال��ن��اض��ر ال��ش��ب��اب ذا ف��ي «ب��اُروِدي��ن��ا» أنْ��َش��رَت
ب��اه��ر ب��ح��ْس��ٍن يُ��ْزَه��ى ل��ن��ا «ح��اف��ظ��ن��ا» وأع��ْدَت
وس��اِف��ِر ال��ع��زي��ِز ج��ي��ِش ف��ي ال��ش��ع��راء راي��َة ُخ��ذْ
ال��ب��اِت��ِر وب��ال��ح��س��اِم ِع ب��ال��ي��را ال��زع��ام��ُة ف��َل��َك

مرتجًال: املرصي فأجاب

خ��اط��ري أم��س��َك وال��ع��ج��ُز م��ه��ج��ت��ي ف��ي ال��ه��وى َدبَّ
ش��اع��ِر ت��ح��ي��َة اْق��ب��ْل ـ��ِن األم��ي��ـ ال��ب��ل��ِد ش��اع��َر ي��ا



الشعر إمرة

أم��ي��را وأْدنَ��ى إالَّ أم��ي��ًرا ـ��َص��ى أْق��ـ م��ا ال��ش��ع��ِر إم��رَة ال��ج��ي��ُش َوِرَث
ظ��ه��ي��را ِل��ل��ُح��س��اِم ال��ده��ِر َم��َدى ـ��َق��ى يَ��بْ��ـ أن أق��س��م ال��ي��راَع وك��أنَّ
ُم��ن��ي��َرا وب��دًرا ُم��ْم��ِط��ًرا ع��ارًض��ا ال��ق��واف��ي س��م��اءِ ف��ي «م��ح��م��وُد» ك��ان
وب��ش��ي��َرا ه��اديً��ا ك��ان وق��د ـ��ِش ل��ل��ج��ي��ـ «ح��اف��ُظ» ب��ال��َق��ري��ِض وأت��ى
ص��غ��ي��َرا «ح��ل��م��ي» وك��ان ِل��لَّ��ي��ال��ي وص��ِب��رن��ا ب��ع��َده ال��وح��ُي َف��تَ��َر
ك��ب��ي��َرا وُم��ل��ًك��ا ب��اذًخ��ا َح��َس��بً��ا وَش��يِّ��ْد وال��ي��راَع ال��س��ي��َف ف��اْح��م��ِل
وبُ��ُدورا أَِه��لَّ��ًة ل��ك��ان��ت ـ��وِّ ال��ج��ـ ف��ي ش��ع��ِرك أل��ف��اظ أق��ام��ْت ل��و
نُ��ورا ذك��اِئ��َك م��ن ال��ك��وَن واْم��ألْ ُع��الَه��ا س��م��اءِ م��ن ال��ش��م��َس ف��اْط��ُرِد



اجلاش

َوَه��ُل ِم��ْل��ُؤُه َف��ع��ال��ي م��ن وَج��أُْش��ه ي��ع��رُف��ن��ي ف��ه��و ع��ن��ي ال��َج��اَش وس��اِئ��ِل
ُم��نْ��َس��ِدل ال��ل��ي��ِل وظ��الُم ف��ُخ��ض��تُ��ه أواِث��بُ��ه ل��ي ط��ري��ٍد ُدون ح��اَل ك��م
وال��ح��َم��ل ��بْ��ُل ال��شِّ ل��َديَّ ت��س��اَوى ح��ت��ى أَط��َع��ُم��ه ال��وح��َش ع��ل��ي��ه أَْش��ِوي ِزل��ُت م��ا
واألَم��ُل ال��ص��ب��ُر إال يُ��ْس��ِع��ُد ص��دي��َق وال ال��ُح��س��اِم غ��ي��ُر ف��ي ِخ��لَّ ال أي��اَم
ال��ج��ب��ل ب��ه��ا ي��ع��ل��و أو ال��وْه��َد ب��ه��ا ي��ْه��ِوي س��اب��ح��ٌة واألج��م��اُل ك��ال��م��وج واألرُض
اإلِب��ل أع��ن��اِق��ه��ا ع��ل��ى ��ْت ت��م��شَّ ح��ت��ى ُم��ْش��ِرف��ٍة ك��لَّ ب��َرْك��ب��ي أع��ل��و ِزل��ُت م��ا
َم��َل��ُل ودِّه��ا م��ن وب��ي ِودادي َم��لَّ��ْت تُ��ص��اح��ب��ن��ي أال أْق��َس��م��ْت ��َرى ال��سُّ إن



شقيقي

م��ادُح��ْه أن��ا ب��م��ا خ��ي��ًرا ألَْج��ِزيَ��ُه��م م��ث��لُ��ه األش��ق��اء ك��لُّ ه��ل م��ح��م��ُد
وأك��اِف��ُح��ه َح��وزت��ي ع��ن أداِف��ُع��ُه م��ارٌد ال��وق��ِف م��ن ي��غ��زون��ي رآِن��ي
ن��واِف��ُح��ه ��َرتْ��ه َف��جَّ ول��ك��ْن ِل��َوْك��ٍف س��م��اءَُه دع��وُت م��ا َغ��ي��ثً��ا ف��أق��ب��ل
م��ن��اِئ��ُح��ه ك��ث��ي��ًرا م��راع��ي��ه خ��ِص��ي��بً��ا ال��ُع��َل��ى م��ن م��ك��انً��ا أْخ��َل��ى أب��ي وك��ان
ورواِئ��ُح��ه ِع��ط��ُره ��ي أُمِّ اب��َن ف��إنَّ أح��م��ٌد ال��َورِد َم��وس��ُم ولَّ��ى يَ��ُك ف��إن



طربتإليك

وأك��تُ��ْب ع��ل��يَّ يُ��م��ل��ي ف��ش��وق��َي ي��ط��َرْب ال��وج��ِد وذو إل��ي��ك ط��رب��ُت
أع��ج��ب ص��ب��رَي ول��ك��نَّ إل��ي��َك ف��ؤادي ن��زوُع ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س
ُم��ه��ذَّب وخ��ل��ي��ًال ص��اِل��ًح��ا أًخ��ا ال��وَرى ب��ي��ن ِم��ثْ��َل��َك أَر ف��ل��م
وأع��رب نُ��ب��ٍل ُك��لِّ ع��ن ف��َع��بَّ��َر ب��ه أْك��ِرْم ك��ت��ابَ��ك أَخ��ذُْت
ُق��لَّ��ب ال��ق��ل��ُب وال ه��واَك ق��دي��َم ت��س��ل��و ال��ن��ف��ُس ال س��الم��َي ع��ل��ي��ك
ِل��يَ��ثْ��رب ط��ه ه��اج��َر ف��ق��ب��ل��ك م��وِط��ٍن ع��ن ه��اج��رت ت��ُك ف��إن
َم��ْط��َل��ب ك��لِّ ف��ي ن��ف��َس��ك وأْل��َق��ي��َت َم��ش��رٍق ع��ن َغ��رَّبْ��َت تَ��ُك وإن
ل��تَ��ْغ��ُرْب س��ن��اه��ا م��ه��ِد ال��ش��رِق ع��ن ـ��ُر ت��ي��س��ـ ك��ذاَك ال��ن��ه��اِر ف��ش��م��ُس
أق��َرب ال��ن��اِس م��ن ال��ب��ع��ي��ُد ف��ك��اَن ن األق��َرب��و بَ��ُع��َد ربَّ��م��ا وي��ا
تَ��َق��رَّْب وم��ن��ه إل��ي��ه تَ��َع��رَّْف ـ��ُل ال��ك��ف��ي��ـ ن��ع��م ال��ل��ه ب��َك وأُوِص��ي



أوتيتسؤلك

��ِل ال��ُم��تَ��َج��مِّ ال��ص��اب��ِر أج��َر ال��رِّْف��ِد م��َع ف��اْق��تَ��ِب��ْل ُس��ْؤَل��ك أُوتِ��ي��َت ل��ق��د س��الٌم
ُم��ْج��ِزل م��ع��ط��اءَ َس��يْ��ُب م��ن��ي َل��َواف��اَك ال��ُم��نَ��ى ع��ن ي��َديَّ ف��ي ق��ص��وٌر ول��وال
ُم��ْس��بَ��ل ب��ع��َد ُم��ْس��بَ��ٌل غ��ي��ٌث وي��أِت��ي��َك َرذَاذُه��ا ذا ِدي��م��ًة م��ن��ي وَع��دتُ��َك
ُق��ِل ص��ال��ٍح م��ن ِش��ئ��َت وم��ه��م��ا ُم��ع��ابً��ا تَ��ُق��ْل وال اإلخ��اءِ ف��ي ت��تَّ��ِه��ْم��ِن��ي ف��ال



دروسك ذاكر

ِط��ي��بُ��ه��ا ال��ن��س��اِئ��م م��ع إل��ي��َك يُ��ْه��َدى ت��ح��ي��ًة ال��ك��م��اِل وذا ال��ج��م��اِل ذا ي��ا
وط��ب��ي��بُ��ه��ا دواؤه��ا ال��دروِس ح��ف��ظ ِع��ل��ٌة ف��ال��م��دارس دروَس��َك ذاِك��ْر
َص��ل��ي��بُ��ه��ا ُق��واَك ع��ل��ى َوالَن َس��ُه��َل��ْت ��َرْت تَ��َوعَّ تَ��ُروُم م��ا َم��س��اِل��ُك وإذا
َم��ط��ل��وبُ��ه��ا ِل��َع��ْزِم��ه��ا يَ��ِذلَّ ح��ت��ى ل��ْل��ُع��َل��ى ت��ْدأَُب ال��َع��ْزِم أه��ِل ون��ف��وُس
وَم��ِع��ي��بُ��ه��ا ن��ِب��ي��لُ��ه��ا ع��ل��ي��ك ي��ْخ��َف��ى ��ٌة َج��مَّ ف��ال��خ��الِئ��ُق ص��ح��ابَ��ك وانْ��ُق��ْد
وت��ِع��ي��بُ��ه��ا وت��ِع��ي��بُ��ه��م َف��تَ��َع��اُف��ه��ا ن��ق��ي��َص��ًة ��ح��اِب ال��صِّ ُم��ص��اح��بَ��َة س��تَ��َرى
ن��ص��ي��بُ��ه��ا ال��ش��ق��اءِ ف��ي ن��ْف��ٍس ولِ��ُك��لِّ ش��رِّه م��ن خ��ي��َره ي��ط��ل��ُب وال��ح��يُّ
ويُ��ِري��بُ��ه��ا َف��تُ��ِري��بُ��ه دًم��ا ي��ب��ك��ي ��َم��ْت ت��ب��سَّ ال��ح��ي��اة إذا ال��ل��ب��ي��َب إنَّ



الرابع الباب

أغراضخمتلفة يف



أنفساألعالق

��اِق ال��ُع��شَّ آف��ُة ال��ع��واِذَل إنَّ الِق أن��ا ال��ذي ع��رف��وا وم��ا َع��ذَل��وا
األش��واق ك��واِم��َن ي��ه��ي��ُج ُح��ْس��ٌن وب��ه��ائ��ه��ا ون��ي��ِل��ه��ا م��ص��َر ب��ع��د ه��ل
ب��ال��م��ي��ث��اق ��ل��ط��اِن ل��ل��سُّ ووَف��ي��ُت َم��ودَّت��ي ص��ف��َو ال��ن��ي��َل م��ن��ح��ُت ول��ق��د
اآلف��اق ع��ل��ى إخ��الص��ي راي��اِت ن��اش��ًرا والئ��ي ع��ن أُع��رُب وأت��ي��ُت
األخ��الق ك��ام��ُل ال��ض��ري��ب��ِة َس��ْم��ُح ��ٌق ُم��وفَّ ال��راح��ت��ي��ن ك��ري��ُم َم��ِل��ٌك
ب��اِق ب��ع��دك ل��ألح��ف��اِد ف��ال��م��ْل��ُك واس��تَ��رْح ج��ف��ِن��َك ِم��ْلءَ ��ُد م��ح��مَّ ي��ا نَ��ْم
ق وال��َخ��الَّ ل��ل��َخ��ْل��ِق م��تَ��ح��بِّ��ٌب ��ٌظ ُم��تَ��يَ��قِّ ِب��ِع��بْ��ِئ��ِه ق��ام واألم��ر
وتُ��َالق��ي دونَ��ن��ا ال��ح��وادَث ت��رِم��ي ��ًق��ا ُم��َوفَّ ال��ج��ل��ي��ِل ب��األم��ِر ق��م��َت ق��د
األع��الق أن��َف��س َك َج��دِّ إْرِث م��ن ح��اف��ًظ��ا ع��رِش��َك م��ك��ي��ن ف��وق وج��ل��س��َت
واإلنْ��ف��اق ال��م��ع��روِف ف��ي وال��ب��ذِل وال��نَّ��َدى ِب��ال��م��روءِة ب��اَع��ك وف��ت��ح��َت
األرزاِق ب��واِس��ِع ي��داُه ف��اَض��ْت إذا َع��َج��ٌب ال إس��م��اع��ي��َل ابْ��َن إنَّ



وحرير جنة

ب��ش��ي��ُر ب��ال��وص��اِل م��ن��ه��ا وأق��بَ��َل ض��م��ي��ُر واس��ت��راح يُ��ْس��ًرا األم��ُر ج��َرى
وُح��ب��ور ش��ام��ٌل وأُنْ��ٌس ع��ل��ي��ن��ا ال��ه��وى َك��ْرِم م��ن ت��َق��بَّ��ْل��ن��اه ه��ن��اءٌ
نَ��ُف��ور ال��َج��ن��اِب ُم��ْزَورُّ وي��ع��ِط��َف ه��اِج��ٌر ي��واِص��َل أن إالَّ ال��َع��يْ��ش ه��ل
ُص��دور ب��ال��ُق��ل��وب ض��اق��ْت غ��اب وإْن ه��م��وَم��ه َم��ش��وٍق ع��ن َس��رَّى زار إذا
وح��ري��ر ج��نَّ��ٌة َل��َع��ْم��ري وم��ص��ُر أح��بَّ��ه��ا ق��د ال��ت��ي ت��ل��ك م��ن ي��ق��ول��ون
َح��ِس��ي��ر وه��و ال��ط��ْرُف ع��ن��ه��ا ف��ي��رتَ��دُّ أيْ��نَ��َع��ْت ال��ن��ي��ل أْرج��اِئ��َه��ا ف��ي انْ��س��اب إذا
ك��ب��ي��ر ال��ن��ع��ي��ُم ش��اء ك��م��ا وُم��ْل��ٌك خ��ِص��ي��ب��ٌة ال��ث��راءُ ي��رَض��ى ك��م��ا س��ه��وٌل
خ��ب��ي��ر ال��م��ل��وِك ب��أخ��الِق ف��إنِّ��ي وح��ْزِم��ِه ال��رئ��ي��ِس ع��ْزِم ع��ن َس��لُ��ون��َي
ثَ��ِب��ي��ر وط��اش رش��ِدي راِج��ًح��ا م��َض��ى وق��اَره ب��ال��راس��ي��اِت َوزن��وا ف��ل��ْو
ت��ط��ي��ر ال��م��ل��وِك ِت��ي��ج��اُن وح��وَل��َك راس��ًخ��ا ال��ري��اس��ِة َدْس��ِت ف��ي تَ��َربَّ��ْع��َت
وَزئ��ي��ر ح��ول��ه َوثَ��ب��اٌت ل��ُه َع��ِري��نَ��ه ي��ح��م��ي ال��غ��اِب ل��ي��ث ال��ل��ي��ُث وم��ا
وَزف��ي��ر ح��ول��ن��ا ن��اٌر ولِ��ل��َخ��ْط��ِب تَ��ُح��وُط��ن��ا ح��ي��ن م��ن��ك ج��أًْش��ا ب��أثْ��بَ��َت
َظ��ِه��ي��ر ال��ُم��ع��ِض��الِت ف��ي َل��ن��ا وم��ن��َك ل��ن��ك��بَ��ٍة ال��ك��ارث��اُت أْس��َل��َم��تْ��ن��ا وم��ا
ن��ور ال��ح��وادِث ل��ي��ِل م��ن ويُ��ش��ِرُق وت��نْ��َج��ل��ي ال��ه��م��وُم ت��ن��ج��اب ِب��يُ��ْم��ِن��َك



كبار آمال

ك��ب��اُر آم��اٌل ال��رم��ل ف��ي ف��ل��ي ِق��ط��اُر ي��ا اإلس��ك��ن��دري��ِة إل��ى
يُ��زار َح��يٌّ «وم��ح��م��ٌد» ل��ه��ا يُ��ْس��َع��ى ل��ل��م��ج��د َك��ع��ب��ة ه��ن��ال��ك
ال��ِق��ط��اُر ط��ال��ع��ه��ا ال��روض ك��ع��ه��د س��ع��ي��ٌد ف��ي��ه َع��ْه��ُدن��ا وزي��ٌر
ال��يَ��س��اُر وان��ه��م��ر ال��ِخ��ص��ُب أق��ام ح��تَّ��ى ال��ن��ي��ل س��م��اءُ ع��دًال َه��َم��ْت
ِع��ث��اُر م��س��ل��ك��ه ال��خ��ط��و ق��ري��ب زم��اٌن ب��ن��ا األم��ام إل��ى وس��ار
ال��غ��زار ال��دِّيَ��م م��ن تُ��ط��ال��ع��ه��ا األق��اخ��ي ض��اِح��َك��ُة ال��ِع��ل��م َف��رْوُض
وال��ن��ه��ار ف��ي��ه��ا ال��ل��ي��ل ت��س��اَوى ال��ن��واح��ي آِن��س��ُة األم��ن وس��اُح
��راُر ال��سِّ وان��ق��ط��ع ال��ج��ه��ُر أُب��ي��د ب��م��ص��ٍر ت��ص��دُع��ن��ا ض��وض��اءَ وال
ال��م��ن��ار ل��ه وأن��ت َه��دٍي ع��ل��ى ال��م��ع��ال��ي يَ��س��تَ��ب��ُق ال��ش��ع��ب وراح
ُم��س��ت��ط��ار وَق��ل��ٌب َق��ِل��َق��ْت َح��ًش��ا َك��راه��ا ع��ن ع��ي��ن��ي َوذاَد أَِرْق��ُت
ق��رار ل��ه��ا يَ��َق��رُّ ال ب��ن��ف��ٍس ع��اٍن ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي وِج��س��ٌم
ِق��ص��ار ��ِت��ه��ا ُح��جَّ ذي��ول ط��وال ف��ت��اٌة تُ��ج��ادل��ن��ي ه��بَّ��ت وق��د
وال��ق��ف��ار؟ ال��م��وام��ي ��تْ��َك أََم��ضَّ ه��الَّ َه��م��م��ت أب��ال��رح��ي��ل ت��ق��ول
ال��غ��ب��ار ان��ع��ق��د إذا م��خ��اَط��َرًة ال��م��ن��اي��ا لُ��ج��ج ف��ي ت��غ��وص زم��اَن
ال��ع��ق��ار؟ يُ��غ��ن��ي وم��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ع��ق��اًرا أو م��اًال أح��رزت وك��م
ع��اُر اإلم��الق ف��ي ع��ل��ي��ه ف��ل��ي��س وِدي��نً��ا ِع��رًض��ا ال��ف��ت��ى أث��رى إذا
ال��ب��ح��ار ت��ع��رََّض��ِت إذا ف��ك��ي��ف ت��ع��ذُل��ي��ن��ي اإلس��ك��ن��دري��ة أف��ي
ال��دِّي��ار م��ن��ي خ��َال م��ا ف��أَه��وُن م��ن��ي ��ع��ي ال��سَّ ف��ج��اج ام��ت��ألْت إذا



كبار آمال

ن��اُر ال��ق��دح ل��وال ل��ل��زن��د وال ق��ط��ٌع األغ��م��اد ف��ي ب��ال��ب��ي��ض ف��م��ا
ث��ار ال��ع��ل��ي��اء ��ة ِذمَّ ف��ي ل��ه ع��زم��ي ف��إن وال��خ��ط��وَب ذري��ن��ي
��غ��ار ال��صَّ أك��ب��ُره��ا ال��ده��ر ص��روُف ب��أس��ي ال��ده��ر ص��رف ي��ه��اب ف��ل��ي��س
ال��ش��رار يُ��ك��اي��دن��ي م��ا ف��أَي��س��ُر س��ع��ي��ٍر م��ن ح��ي��ات��ي ك��ان��ت إذا
وال��ِغ��رار َح��دِّي وُف��لَّ بَ��ل��ي��ُت ح��تَّ��ى ال��س��ودان ح��ك��وم��ة خ��دم��ُت
اص��ط��ب��ار ب��ش��دت��ه ف��ل��وى ط��غ��ى َخ��ط��ٍب َف��ُربَّ ل��ل��خ��ط��وب ف��ص��ب��ًرا
ج��اُر ال��ن��ظ��ار ن��اظ��ر م��ن ل��ه ح��رٌّ ال��ق��ط��ري��ن ف��ي يُ��َض��اُم ف��ل��ي��س
ان��ه��م��ار ب��وادُره��ا لُ��ه��ي غ��يُ��وُث ع��ل��ي��ن��ا َف��َه��م��ْت ال��نُّ��ه��ى َح��قَّ رع��ى
ش��ع��ار ل��ن��ا وال��ن��ع��ي��م ف��رح��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا س��رح��ت��ه ظ��الل وم��د
اإلس��ار ل��ن��ا َل��ذَّ ح��ي��ث أَس��ارى ف��ب��ت��ن��ا (ح��اف��ظ��ن��ا) أك��رم��َت ل��ق��د
ال��س��وار ازدان ب��ال��م��ع��ص��م ك��م��ا وس��اًم��ا (ُم��ط��راٍن) ب��ص��در وِزنْ��َت
ِح��َراُر ِه��َم��ٌم ج��وان��ح��ي وب��ي��ن ُم��س��تَ��ث��ي��بً��ا بَ��ل��ْغ��تُ��َك ذا أن��ا وه��ا
وازده��ار ب��ِذك��ِرَك أََرٌج ل��ه��ا روًض��ا اس��ت��ح��ي��ي��َت أم��ط��رتَ��ن��ي ف��إن
ال��َف��َخ��اُر ل��ه ال��ع��ص��ور ع��ل��ى يَ��ِح��قُّ خ��ي��ٍر َع��ص��ر َع��ص��رَك أن وأَش��ه��د
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سعًدا لنا لعل

ب��ع��ي��ِد غ��ي��ُر ال��ق��ص��َر انَّ ل��و ق��ري��ٌب وُص��دوِد ل��وع��ٍة م��ن ��نَ��ى ال��ضَّ ش��ف��اءُ
س��دي��د غ��ي��ُر ال��رأَي ه��ذا إنَّ أََال داُره��ا ح��ْل��واُن ح��ي��َن ح��ل��ف��ا أأْس��ُك��ُن
وف��ري��د ل��ؤل��ٍؤ ِس��ْم��َط��ْي ال��دم��ِع م��ن ب��ي��ِن��ن��ا ي��وَم ال��َه��َوى ت��اِج ع��ل��ى نَ��ظ��ْم��ُت
وِب��ِج��ي��د ن��اع��ٍم ِب��َخ��دٍّ وراح��ت ج��م��اِل��ه��ا ف��ي ه��ائ��ٍم ب��ق��ل��ٍب ورح��ُت
ِب��س��ع��ي��د آم��الُ��نَ��ا َع��ِل��َق��ْت ف��ق��د ب��ُق��رِب��ه��ا ب��م��ص��َر س��ع��ًدا ل��ن��ا ل��ع��لَّ
وت��ل��ي��د ط��ارٍف ب��ْش��ٍر ب��ط��اق��اِت ج��اِه��ِه ب��ه��و ف��ي اآلم��اِل ِب��ُم��س��تَ��ْق��ِب��ِل
ب��ق��ص��ي��د زاَرن��ا َم��ن اْس��ت��ْق��ِب��ل��ي أَِن أْم��ِره لُ��ط��ِف م��ن ال��ع��ل��ي��اءِ إل��ى وُم��وح��ي
ِب��َل��ِب��ي��د ��ن��ا أَمَّ راٍج ك��لُّ ف��م��ا ب��ي��انُ��ه��م إَل��يْ��نَ��ا ��ْع��ه��ْم يُ��َش��فِّ ل��م ف��إْن
م��ع��ي��د ��م��اِح ال��سَّ ف��ي ُم��بْ��ٍد وآداُب وال��ُع��َل��ى ال��م��ج��ِد ع��ل��ى م��ط��ب��وٍع ش��م��اِئ��ُل
ِب��َم��زي��د آم��اِل��ه ع��ل��ى وأْربَ��ى ُس��ْؤَل��ه ��َل ال��ُم��َؤمِّ أع��ط��ى م��ن وِم��ثْ��لُ��َك



الزعيم إبالل

ح��ي��اتُ��ه��ا ف��أن��ت ف��ان��ه��ْض م��ري��ض��ٌة م��ص��ُر س��ع��ُد ي��ا
َج��نَّ��اتُ��ه��ا َل��َم��ُش��وق��ٌة ف��إنَّ��ه��ا ب��ال��ب��الِد ُط��ْف
ذاتُ��ه��ا ال��ك��ن��ان��ُة ـ��ِل��ُح��َك ت��ْص��ـ ال��ن��ي��ِل اش��ت��ي��اَق بُ��لَّ
ن��ف��ح��اتُ��ه��ا م��ش��ح��وذًة وال��ُق��َوى َع��ْزم��َك وت��ردَّ
ِم��رآتُ��ه��ا ال��ُح��َل��ى ب��اه��ي ون��ي��لُ��ه��ا ال��ع��روُس م��ص��ُر
ق��س��م��اتُ��ه��ا ف��تَّ��ان��ًة إْف��ِرنْ��ِده ع��ل��ى ُط��ِب��َع��ْت
َربَ��َواتُ��ه��ا ��اك��ًة ض��حَّ أغ��ص��انُ��ه��ا َرق��اص��ًة

∗∗∗
وُس��راتُ��ه��ا ُح��م��اتُ��ه��ا ـ��ُر م��ص��ـ ِف��داك زع��ي��ُم ي��ا ُق��ْم
أذاتُ��ه��ا ع��ن��ك زال ق��د ال��ت��ي ال��ش��ك��وى ب��ك ال ب��َي
ب��ن��اتُ��ه��ا ال��رئ��ي��ِس داَر ��َم��ْت ف��يَ��مَّ ال��وف��وَد رأِت
ث��ب��اتُ��ه��ا ال��والءِ ع��ل��ى ُل ي��ط��و ال ول��ك��ن وف��َدْت
ن��ج��اتُ��ه��ا ي��دي��َك وع��ل��ى َغ��ري��َق��ٌة م��ص��ُر س��ع��ُد ي��ا



اجلدود كريم يا

ال��ِك��راِم ج��اُر وَع��زَّ ج��اٌر أن��ا اإلم��اِم واب��َن ال��رس��وِل ب��ن��ِت اب��َن ي��ا
وِذم��ام��ي َم��ْرع��يَّ��ًة ِص��الت��ي ل��ت زا وال ق��دي��ًم��ا ُح��ْرَم��ٌة ل��ي ك��ان
آالم��ي ��ًف��ا ُم��َخ��فِّ ع��نِّ��ي ال��ل��ه ـ��ف��و ي��ْع��ـ أذْنَ��بْ��ُت إل��ي��َك ب��َص��ْف��ح ُج��ْد
آث��ام��ي ع��ظ��ي��م��ٌة ش��ِق��يٍّ��ا ُك��ن��ُت إن وال��ع��ف��و ��م��اِح ال��سَّ أه��ل أن��ت
ال��ع��ظ��اِم وَواِه��ي ال��ُق��َوى وض��ع��ي��ُف وح��زي��ٌن وخ��ائ��ٌف ب��اٍك أن��ا
س��ه��ام��ي رَم��يْ��ُت إذا ط��ائ��ش��اٌت ال��َم��َواِل��ي ق��ل��ي��ُل ال��ِع��َدا وك��ث��ي��ر
األن��ام خ��ي��ر وِس��بْ��َط ��ى ال��ُم��َص��فَّ َن َع��ْدن��ا ُص��ْل��ِب م��ن ال��ُج��ُدوِد ك��ري��َم ي��ا
ال��ُم��ح��اِم��ي اإلل��ِه س��ي��ِف ال��ُم��َف��دَّى ـ��ِن ال��دي��ـ ف��ي ال��ك��ت��ائ��َب َخ َدوَّ م��ن واب��َن
ُه��ي��ام��ي وف��ي��ك��م ق��ل��ب��ي ول��دي��ك��ُم ع��ن��ك��م تَ��نَ��اءَيْ��ُت وإْن م��ن��ك��م أن��ا
وس��الم��ي ع��ل��ي��ك��ُم وص��الت��ي ِدي��ٌن ل��َي وُح��بُّ��ك��م وه��واك��م



التمدين فضائح

ال��ح��ارِس ع��ي��َن ال��ل��صُّ ي��ك��ون ول��ق��د أوط��انَ��ن��ا ل��يَ��ح��ُرس��وا ال��ل��ص��وُص ق��ام
ِب��س ال��الَّ أَدي��َم تَ��ْف��ري م��س��م��وم��ًة نَ��ْس��ِج��ه��م م��ن ُح��لَّ��ًة ول��يُ��ْل��ِب��س��ون��ا
ال��دَّارس ال��خ��راب َط��َل��ِل ف��ي ك��ال��طَّ��ْوِد ب��اذًخ��ا ال��ح��ض��ارة ق��ص��َر ول��يَ��ْرف��ع��وا
ال��ب��ائ��س ال��ض��ع��ي��ِف ِب��أَْوص��اِل يُ��بْ��نَ��ى أَنَّ��ه ال��ح��ض��ارِة ص��رُح أَبَ��ى ل��ك��ْن
ال��دام��س ال��ظ��الِم أثَ��ِر ع��ل��ى ي��ْج��ري ع��ن��ده��م أم��س��ى ال��نُّ��وِر ع��ص��ُر ب��اُل م��ا
ال��ف��ارس! ال��ش��ج��اع ب��ي��د م��ه��ده ف��ي ب��ط��نُ��ه تُ��ب��َق��ر ال��ط��ف��ل ج��ن��اه م��اذا
ي��ائ��س ِم��ْش��ي��َة ل��ل��َق��ت��ل م��س��ت��س��ل��ًم��ا واه��نً��ا ي��م��ش��ي ال��ش��ي��ُخ ج��ن��اه م��اذا
م��اِئ��ِس ب��اٍن ِب��ُغ��ْص��ِن ��ُم��وِم ال��سَّ َع��ص��َف ِب��َق��دِّه��ا ال��رص��اُص ع��َص��َف غ��ادٍة ك��م
ن��اع��س وط��ْرٍف ع��ذٍْب ِب��ُم��َق��بَّ��ٍل أف��الِك��ه ف��ي ال��ب��دَر تُ��غ��ي��ُر ك��ان��ت
الم��س ل��م��س��َة ع��ل��ي��ه تَ��خ��اَف ح��ت��ى رض��ي��ع��ه��ا تُ��ِع��زُّ ك��ان��ت ُم��رِض��ٍع ك��م
ال��ك��ان��ِس ال��رص��اِص َوبْ��ُل ج��ي��ش��ِه��م م��ن أص��ابَ��ه��ا ح��ي��ن ال��ُق��رص��اَن ب��ِه أوَص��ْت
داِئ��س م��ن وْط��أٍَة أو ص��ْدِره ف��ي ط��اع��ٍن م��ن ِب��ط��ع��ن��ٍة ف��تَ��َع��اَه��ُدوه
ع��اِب��ِس ِب��وْج��ٍه ال��دن��ي��ا ف��اَرَق ق��د وك��اله��م��ا ل��ه وب��ك��ْت ل��ه��ا ف��بَ��َك��ى

∗∗∗
ت��اِع��ِس وَج��دٍّ م��ْوِط��ِن��ك��م ِب��خ��راِب أبْ��ِش��روا ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ل��ى م��ُع��تْ��َدون ي��ا
ُم��تَ��ق��اِع��س وِب��ط��ال��ٍع أْم��ِرك��م م��ن ِب��ظ��اِل��ٍع ال��ف��ت��وِح ف��تْ��َح واس��ت��ْق��ِب��لُ��وا
آِن��س ِس��ْرٍب ف��ؤاد وتُ��َروِّع��ون ال��دِّم��ا تُ��ري��ق��ون ي��أُم��ُرك��م ال��ع��ل��ُم ال



توفيق ديوان

ي��اِب��ِس ص��خ��ٍر ك��لُّ األض��اِل��ِع ت��ح��ت وإنَّ��م��ا ال��م��س��ي��ِح دي��ُن وال ك��ال

∗∗∗
ال��غ��ارِس َغ��ْرِس ِب��َق��ْدِر ال��ثِّ��م��اُر تُ��ْج��نَ��ى ف��إنَّ��م��ا ال��دَّم��اِر غ��ي��َر تَ��ْج��تَ��نُ��وا ل��ن
ال��ق��ارس ال��ج��ب��اِل ب��ْرُد وان��ت��ابَ��ك��م وَم��ْح��لُ��ه��ا ال��ل��ص��وِص أرُض ب��ك��م ض��اق��ت
ال��ق��اِب��ِس ك��فَّ ال��ن��ي��راُن ت��ح��رُق ق��د تُ��ْص��َط��َل��ى ن��اًرا األس��ي��اف ف��ظ��ن��ن��تُ��ُم
ال��ع��اِط��ِس أن��َف ال��نَّ��ْق��ُع ف��ي��ه��ا وي��ُش��قُّ َل��ه��ي��بُ��ه��ا ي��س��ت��ط��ي��ُر ح��روبً��ا َف��ِرُدوا
ال��ك��اِب��ِس ال��ب��الءِ وف��َد واس��تَ��ْق��ِب��ل��وا تَ��نُ��وبُ��ك��م ل��ل��ك��ارث��اِت واس��تَ��ْه��دف��وا

∗∗∗
أح��اِم��ِس ُم��ه��اج��م��ي��َن ِن��زاَل ذاق��وا ب��ع��َدَم��ا ال��ه��زي��م��ة َغ��ِن��ُم��وا ب��الُ��ه��م م��ا
ك��ان��س ظ��بْ��ٍي ف��ؤاَد راَع ك��ال��لَّ��يْ��َث ��ٍر ُم��َظ��فَّ ح��ي��اَل َس��ف��ي��نَ��ُه��ُم ل��ِزُم��وا
ال��ه��ام��س ب��َق��تْ��ِل «أم��ًرا» َج��يْ��ِش��ِه ف��ي ُرْع��ِب��ِه م��ن ه��ام��ًس��ا «َك��ِن��ي��َف��ا» وَم��َش��ى
ال��ه��اِج��ِس وه��ج��ِس «ك��ان��ي��ف��ا» ش��ْرِع ف��ي ُم��نْ��ك��ًرا ال��ت��ف��كُّ��َر َزع��م��وا ل��ق��د ح��ت��ى

∗∗∗
ال��ُم��تَ��ج��اِن��س ب��ال��رََّدى إل��ي��ه��م تَ��ْرِدي ك��ت��ائ��بً��ا ال��ص��ب��اِح م��ع ي��س��ت��ق��ب��ل��ون
داِع��ِس أو ب��ُح��س��اِم��ه ض��ارٍب أو أك��ب��اَده��م ب��رص��اِص��ه راِش��ٍق م��ن
ال��ب��اخ��س ��ِح��ي��ح ال��شَّ َع��دَّ ق��ت��اله��ُم ُدوا وَع��دَّ ال��ظ��الُم دخ��ل إذا ح��ت��ى
َح��ن��اِدِس ث��الِث ف��ي ف��ب��ات��وا وَدَج��ْت أل��وانُ��ه��م وأْظ��َل��م��ْت ال��ِح��داَد َل��ِب��ُس��وا
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اهللاحسبك

اإلن��س��اِن ب��ن��ي ع��ل��ى َج��نَ��يْ��ِت م��اذا ال��طُّ��ل��ي��اِن ��َة أُمَّ ح��س��بُ��ِك ال��ل��ه
ال��ِغ��ْرب��ان ِح��ْج��َل��َة ف��ي��ه��ا ف��َح��َج��ْل��ِت ُم��َخ��يِّ��ًم��ا األن��اِم ع��ل��ى ال��س��الُم ك��ان
ال��ب��رك��ان ثَ��ورَة وث��ارت َف��َط��َغ��ْت ِب��ن��اِره ��روَر ال��شُّ ع��لَّ��َم��ه��ا «ڨي��ُزوُف»
ال��ِح��بْ��ش��ان م��ع ف��ض��اِئ��َح��ه��ا ن��س��يَ��ْت م��ج��ن��ون��ٍة أم��ٍة م��ن ��ه��ا َويْ��لُ��مِّ
ع��ث��م��ان ب��ن��ي ع��ل��ى تُ��غ��ي��ُر َف��أَتَ��ْت وس��الَح��ه��ا ج��ي��َش��ه��ا ال��نَّ��ج��اش��ي َغ��ِن��َم
وِط��ع��ان َك��ِري��َه��ٍة ك��لِّ ي��وِم ف��ي َط��ِري��ِدِه��م َخ��ْل��َف ال��ن��اَر ال��خ��ائ��ض��ي��َن
ال��ي��ون��اِن َم��ص��اِرَع ذَك��ْرِت ه��الَّ ب��ْط��َش��ه��م َط��يْ��ُش��ِك أن��س��اِك ق��د ك��ان إن

∗∗∗
وال��ِع��ْرف��اِن ال��ع��ل��ِم دروَع ف��اْل��ب��ْس َل��ط��اِم��ٌع ف��ي��ك ال��غ��رَب إنَّ ش��رُق ي��ا
ال��ي��اب��ان ��ِة أمَّ م��ن وق��ت��اَل��ه��م ال��ِع��َدا ُم��ن��اه��َض��َة تَ��َع��لَّ��ْم��ن��ا أََوم��ا
ال��ُم��رَّان وع��واِم��ُل ال��ظُّ��بَ��ا ِب��ي��ُض وتَ��َع��طَّ��َش��ْت ال��ِع��َدا ِل��َدِم ال��ثَّ��َرى َظ��ِم��ئَ
ال��م��يْ��دان ذل��َك ف��ي ِب��ِج��ي��اِده ِل��س��اِب��ٍق ال��ِج��ن��اِن ُح��وُر وتَ��بَ��رََّج��ْت

∗∗∗
ال��ُق��ْرص��اِن غ��ارَة «لُ��نْ��ُدَن» ِظ��لِّ ف��ي ع��ل��ي��ُك��ُم أخ��اُف وال م��ص��َر أب��ن��اءَ
أََم��ان غ��ي��ُر ِل��ل��ح��رِب ف��ط��ري��ُق��ك��م ِج��ي��ران��ك��م ِل��تُ��ع��اِون��وا تَ��نْ��ِف��ُروا ال
ال��ع��م��ي��ان ب��ن��اِدُق ال��ِع��ِص��يِّ غ��ي��ُر َل��َدي��ُك��ُم س��الَح وال ال��نِّ��زاُل ك��ي��ف
ِب��ُدخ��ان آف��اُق��ه��ا وتَ��َل��بَّ��َدْت أْرَع��َدْت ال��م��داِف��ُع إذا ي��ك��وُن م��اذا



توفيق ديوان

األع��وان وِق��لَّ��ِة ب��ال��نَّ��ائ��ب��اِت أض��ي��اِف��ِه��م ع��ن م��ش��غ��ول��ون وال��تُّ��ْرُك
ال��ط��ي��ران ِب��ف��رق��ِة ُغ��صَّ وال��َج��وُّ ُم��ْدنُ��ُه وال��س��ف��اِئ��ُن بَ��رٌّ وال��ب��ح��ُر
اإلم��ك��ان ف��ي ف��ل��ي��س ال��ق��ت��اَل وذَُروا ب��م��اِل��ك��م م��ص��َر أه��َل ي��ا ف��تَ��بَ��رَّع��وا
ال��طَّ��ل��ي��اِن م��ن ِع��ْل��ٌج ِب��ه��ا وَس��َخ��ا ُك��لُّ��ك��م أل��ًف��ا خ��م��س��ي��ن تَ��ْج��َم��ُع��وا ل��م
بُ��ه��ت��اِن إل��ى ب��خ��ًال تَ��ْج��َم��ع��وا ال ب��ع��ده��ا ُظ��ل��ًم��ا ِب��ال��ُج��وِد تَ��ْف��َخ��ُروا ال
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بنرص هتنئة

وال��ع��رِب ال��تُّ��رِك وج��وَه اإلل��ُه ح��يَّ��ا ال��َع��َج��ِب إل��ى ت��دع��و ال األُْس��ِد ب��س��ال��ُة
ال��نُّ��ُج��ِب آب��ائ��ن��ا بَ��نُ��و أن��ت��م َش��كَّ ال ��ِت��ه��ْم أُمَّ آم��اَل ف��ي��ه��ُم ��ُق��وا َح��قَّ ق��د
ال��ُك��َرب ��اَف��ُة ك��شَّ ه��ْج��م��ت��ك��م وال��ن��ص��ُر ِح��ل��ي��تُ��ُك��ْم وال��ص��ب��ُر وْج��َه��تُ��ك��م ال��ع��دُل
ال��لَّ��َه��ب س��اط��ع ب��ض��رب ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ى ش��اه��دن��ا ال��ت��اري��خ ل��ن��ا أع��دتُ��م ل��ق��د
ال��ُك��ت��ب ف��ي نَ��تْ��لُ��وه ال��ذي ال��ع��وي��ص ش��رح ب��ي��ُض��ُك��ْم ال��ُق��رص��اِن ِب��دِم وَس��طَّ��َرْت
َح��َس��ِب وم��ن م��ج��ٍد م��ن ال��ت��واري��خ ل��ن��ا َح��ِف��ظ��ْت ال��ذي ف��ه��ُم يُ��ْع��ِج��ُزن��ا ف��ل��ي��س

∗∗∗
ال��َغ��َل��ِب س��اح��ة وان��زل ط��رابُ��ل��َس إل��ى ِب��ت��ه��ن��ئ��ت��ي َح��ْل��ف��ا م��ن ك��ت��اب��ي ي��ا ِس��ْر
��َل��ب ال��سَّ ع��ل��ى وَم��غ��ب��وًط��ا ال��ع��دوِّ ع��ل��ى ُم��ن��ت��ِص��ًرا ال��ل��ه ِل��ُج��ن��ِد س��الم��ي أب��ل��غ
ال��نُّ��َوِب ع��ل��ى ت��س��ت��ع��ِدي ال��ل��ه أع��زَّه��ا ب��ُك��م ال��ع��ظ��ي��م ال��ش��رِق راي��ُة ل��ه��م وُق��ْل
ال��ِح��َق��ِب س��اِل��ِف ف��ي ق��ب��َل��ن��ا تُ��ِع��زُّه��ا أوائ��لُ��ن��ا ك��ان��ت ك��م��ا ف��َع��زُِّزوه��ا

∗∗∗
��َخ��ِب وال��صَّ ال��طَّ��يْ��ِش ِب��ذاَك ال��ج��م��ي��ِل غ��ي��َر ص��ن��ع��وا م��ا ال��طَّ��ْل��ي��اِن ب��ن��ي َدرُّ ل��ل��ه
ب��ال��َه��َرِب ي��رَض ل��م م��ن ال��بَ��رُّ وأَح��رق َه��َربً��ا نَ��َوى م��ا م��ن��ه��م ال��ب��ح��ُر أَغ��َرَق ق��د
ُم��نْ��َق��ل��ب ك��ل م��ن��ه��م ي��ط��ل��ُب وال��ح��وُت ُم��نْ��َع��ِف��ٍر ك��ل م��ن��ه��م ي��تْ��بَ��ُع ف��ال��نَّ��ْس��ُر
َع��ِق��ِب ع��ل��ى رأًس��ا ت��ق��ِل��بُ��ه��م وال��خ��ي��ُل ت��ح��ص��ُده��م وال��ن��اُر ت��ق��ِط��ُف��ه��م وال��ب��ي��ُض



توفيق ديوان

∗∗∗
ال��نُّ��وِب م��ع ٍع ط��الَّ ال��ش��دائ��ِد ع��ن��د ِث��َق��ٍة أخ��ي م��ن ��ن��وِس��ي ال��سَّ َدرُّ ل��ل��ه
��ُح��ب ال��سُّ ع��ل��ى إع��ص��اًرا ال��خ��ي��ِل ف��ي ف��َه��بَّ تَ��ْح��ُج��ُم��ه ��ح��ُب ال��سُّ ت��ك��اُد ال��ه��الَل رأى
َوِص��ِب َش��ٍج ع��يْ��نَ��يَّ م��ن ال��ن��وُم تَ��َش��تَّ��َت ك��م��ا ال��ه��الِل وج��ِه ع��ن ال��َغ��يْ��َم َف��َش��تَّ��َت
وُم��ض��ط��ِرِب م��ن��ا َق��ْل��بُ��ُه س��اك��ٍن ِم��ن م��ًع��ا َم��ْش��رق��اِن ي��ا ب��ل ال��تُّ��رِك ��َة أمَّ ي��ا
وال��َح��س��ب واألخ��الِق وال��دِّي��ِن ال��ف��ض��ِل ف��ي يُ��ض��اِرُع��ن��ا ال ع��دوٍّ ع��ن ت��ع��َج��ُزوا ال
ال��ّط��َل��ِب ف��ي َج��دَّ م��ن آم��اَل��ُه ن��ال ق��د ِط��الِب��ه��ُم ف��ي وِج��دُّوا وج��اِه��ُدوه��ْم
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والعرب الرتك إىل

اْرِب��ُع��وا أو ال��ط��ري��َق ط��رابُ��ْل��َس ف��إل��ى َم��نْ��َزُع ال��تَّ��َص��بُّ��ِر ق��وِس ف��ي ي��بْ��َق ل��م
ُع ي��تَ��َوزَّ أع��دائ��ك��م ع��ل��ى ن��ْه��بً��ا تُ��راِث��ك��ْم تَ��ْرُك ع��ث��م��ان ب��ن��ي ع��اٌر
ويُ��َض��يِّ��ع ع��رَش��ك��م يُ��ثَ��لِّ��ُم ب��يْ��ًع��ا ُج��دوِدك��م ُم��ْل��ِك ب��ي��ُع ع��ل��ي��ك��م ع��اٌر
تُ��ْم��نَ��ع ب��ال��ص��واِرِم ل��ك��ْن ب��ال��م��اِل وتُ��ش��تَ��َرى تُ��ب��اُع ال ال��م��م��ال��َك إنَّ
ع ُش��رَّ واألِس��نَّ��ُة ال��َم��نَ��اي��ا غ��ي��َر ل��ه��ا ُس��وًق��ا ي��ع��رف��وا ل��م آب��اؤك��م
أْج��َم��ع ال��خ��الِئ��ُق ِل��بَ��أِس��ُك��ُم َش��ِه��َدْت ال��وََغ��ى ي��وِم ف��ي ال��غ��اِب أس��وُد أن��ت��م
َف��ي��ْخ��َش��ع ال��زم��اُن وي��ل��َح��ُظ��ه��ا ـ��دن��ي��ا ال��ـ آِذيِّ��ه��ا ف��ي تَ��م��وُج ال��ج��ي��وُش ل��ك��م

∗∗∗
تَ��بَ��رَُّع��وا وِب��ال��ج��م��ي��ِل ال��َف��َواِت ق��ب��َل ج��ي��رانَ��ُك��م ت��داَرُك��وا م��ص��َر أه��َل ي��ا
ُرتَّ��ُع ال��َم��نَ��اِع��ِم وأن��ت��م رم��ًال ج��وِع��ه��ْم م��ن ي��أك��ل��وا أن أََرِض��ي��تُ��ُم
أْوَض��ع��وا ال��ج��ه��اَل��ِة ف��ي َط��َغ��اٌم ق��وٌم َح��ري��َم��ه��م ي��س��ت��ب��ي��َح أن أَيَ��ُس��رُّك��م
ت��س��رع��وا ل��م ل��ك��م م��ا س��م��ع��ت��ْم ول��ق��د ي��دع��ون��ك��م م��أزٍق ف��ي إخ��وان��ك��م
وت��ْدَف��ع��وا ع��ن��ه األت��راُك ف��ْل��ي��ْدَف��ع ِع��ْرُض��ك��م ه��ذا األع��راب م��ع��ش��َر ي��ا
واْج��َم��ع��وا َص��ْوٍب ك��لِّ م��ن ��ُع��وا وتَ��َج��مَّ تُ��نْ��َص��روا خ��ي��ٍر ك��لِّ ف��ي ف��تَ��ن��اَص��ُروا



للملكربعادل

ب��ال��ع��دل ف��ي��ه ق��ائ��ُم ربُّ ف��ِل��ْل��ُم��ل��ِك وال��َخ��تْ��ِل ِب��ال��َغ��دِر م��ن��ك أَْش��َق��ى ع��دوَُّك
ُم��نْ��َه��لِّ ال��دم��ِع م��ن غ��ي��ٍث ف��ي ال��م��ج��ِد م��َن ض��ائ��ٍع خ��ْل��َف َرنَّ��ٌة ع��اٍم ُك��لِّ أف��ي
وال��س��ه��ِل ال��َح��ْزِن ف��ي ال��ِب��ي��ِض َش��َف��راِت ع��ل��ى ب��ري��ئ��ًة ت��س��ي��ُل وأرواٌح أَِع��ي��ٌد
وال��ذُّلِّ ال��َم��ه��انَ��ِة داِر ف��ي ال��ع��ي��ِش م��ن يُ��ِري��ُح��ن��ا ي��وٌم ال��ع��ي��ِد ي��وَم إنَّ أال

∗∗∗
ت��ْغ��ِل��ي أح��ق��اِده��م ن��اُر إالَّ ه��و وم��ا ُم��ب��اَرٍك ن��وٍر ع��ص��ُر ه��ذا ي��ق��ول��ون
ال��ظِّ��لِّ م��ن ال��خ��ط��وِب ل��ي��ِل ف��ي ِل��نَ��ْف��َزَع ه��الِل��نَ��ا ن��وِر َح��ْج��َب ع��نَّ��ا ي��ُروُم��ون
يُ��ْس��ل��ي أو ال��ع��ي��َن يُ��ب��ِه��ُج ُح��ْس��ٌن األرِض ع��ل��ى ي��ُروُق��ن��ا ال��ه��الِل ن��وُر يَ��ِغ��ْب إْن وه��ل
وال��رُّْس��ِل وال��ك��تْ��ِب ال��ن��اِس ب��ْع��ِث ي��وِم إل��ى ون��وُره ال��ه��الُل ال��دن��ي��ا ع��ل��ى س��يَ��بْ��َق��ى



الشاعر أهيا

َغ��يَّ��ا ت��ط��ل��ُب إن��م��ا م��ه��ًال ال��ش��اع��ُر أي��ه��ا
َش��يَّ��ا ع��ن��َك يُ��ْغ��ن��ي ل��ي��س ُدرٍّا األش��ع��اَر نَ��ْظ��ُم��َك
َم��يَّ��ا ت��ظ��ِل��ُم ت��ارًة ه��ن��ًدا تُ��ْغ��ِض��ُب ت��ارة
تَ��ِق��يَّ��ا ع��ب��ًدا وُك��ْن وَس��بِّ��ْح��ُه ال��ل��ه ف��اذُك��ِر
َول��يَّ��ا م��ن��َك يَ��ْج��تَ��ِب��ي ي��وًم��ا ال��ل��ه ف��ل��َع��لَّ
ع��ِل��يَّ��ا ال��ُم��ح��بِّ��ي��َن ف��ي م��ك��انً��ا ��ي��َك يُ��َرقِّ أْو
ونَ��ِج��يَّ��ا َص��ِف��يٍّ��ا ـ��ِر وال��َج��ْه��ـ ال��س��رِّ ف��ي ل��ه ك��ْن
َغ��ِن��يَّ��ا ال��ُع��م��َر َخ��ْل��ِق��ِه ع��ن وِع��ْش ال��ل��ه واس��أِل



أعظم قدرك

ُم��س��ِل��ُم ��َس تَ��نَ��فَّ م��ا ص��الٍة وأل��ُف رح��م��ٍة أل��ُف ال��ُم��ص��َط��َف��ى اب��َن ُروِح��َك ع��ل��ى
أْع��َظ��م ق��دَرَك أنَّ إالَّ ال��م��دِح م��ن ط��اق��ًة ب��ابَ��ك أه��َديْ��ُت ل��و تَ��َم��نَّ��يْ��ُت



هنضةمرص

ق��اَم��ا ال��ن��ي��ِل ن��ه��ض��ة ه��وِل ف��أب��و ه��اَم��ا األرض م��م��ال��َك ي��ا َط��أط��ئ��ي
اع��ت��زام��ا ال��ق��ل��وَب ت��م��أل ه��ام��ًة وأْع��َل��ى ِل��ل��وث��وِب ك��ف��ي��ِه م��دَّ
األه��َراَم��ا ب��أَيْ��ِدِه ي��رَع��ى ه��بَّ ُع��ق��وًدا ق��روٍن م��ن ن��ام ب��ع��َدم��ا



عيدك اليوم

اإلس��الُم ال��ع��اِط��َر ث��راِك ح��يَّ��ا س��الُم وال��ع��ف��اِف ال��ط��ه��ارِة َزي��َن
ظ��الم اس��ت��ن��اَر م��ا رب��ي ص��ل��واُت وَج��دِّه��م ووال��دي��ِك ال��ش��ه��ي��ِد وع��ل��ى
األع��الُم واْزدانَ��ِت ب��ك��م َح��ِل��يَ��ْت أع��الُم��ُه ت��زده��ي ع��ي��ُدِك ال��ي��وَم
وُم��َق��ام َزْم��َزٌم ف��ي��ه��ا وأق��اَم ح��ول��ه��ا بُ��ورَك ِب��م��ص��َر ن��زْل��ِت ��ا َل��مَّ
يُ��َرام ل��ي��س م��ن��ك وُرْك��ٌن أْم��ٌن ُم��تَ��ب��رًِّك��ا خ��ائ��ًف��ا ُزْرتُ��ِك ح��ي��ن ل��ي
األي��ام ِل��ُش��ُع��وِب��ِه َخ��بَّ��أَْت م��ا ُح��م��اتُ��ه َق��لَّ واإلس��الُم أَرأَيْ��ِت
يُ��ض��اُم ل��ي��س ث��راِك َش��ذَاُه واٍد ِح��ص��نُ��ُه ��ِذيَّ��ُة ال��شَّ َروض��تُ��ك ال��ن��ي��ُل



الدين راية

وال��ص��ي��ِن ال��ه��ن��ِد ف��وق ِظ��لُّ��ِك واْم��تَ��دَّ ال��دي��ِن راي��ة ي��ا خ��اف��ق��ًة ِزْل��ِت ال
ال��س��الط��ي��ن س��ل��ط��اُن ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ُة ل��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ِر ع��م��ُر وط��ال
ال��ع��ران��ي��ن ُش��مِّ ف��ي ال��ِك��بْ��ِر م��ن أْس��َم��ى ي��ًدا ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��د ي��ا ش��ع��بَ��ك َم��ن��ْح��َت
ح��ي��ن إل��ى ح��ي��ن م��ن ال��م��م��ال��ِك ب��ي��ن ل��ن��ا ال��ف��خ��اِر أع��الَم ت��رَف��ُع ِزْل��َت م��ا
ال��م��ي��ام��ي��ن ال��ب��ي��ِض ِب��ُظ��بَ��ا وت��ارًة آُونَ��ًة وب��اإلح��س��اِن آنً��ا ب��ال��ِح��ْل��م
ِت��نِّ��ي��ن ج��وِف ف��ي ُدرٌَّة ف��إنَّ��ه ح��ارُس��ُه أن��ت دي��ٌن ال��غ��رَب آيَ��َس إْن
ِل��ي��ن وذو ب��أٍس ذو ��ي��ِف ك��ال��سَّ وأن��ت ب��م��ك��رِه��ُم ِع��ْل��ًم��ا ال��ِع��دا ب��ي��ن ت��ق��ول
ي��ن��ي» تُ��َروِّ ج��ْم��ًع��ا دم��اؤه��ُم وال ش��اربُ��ه��م يَ��ْرَو َل��م دم��ي ي��ش��رب��ون «ل��و



هاهتا

ق��س��م��اِت��َه��ا ف��ي ال��ح��س��ِن ك��لُّ وال��ح��س��ُن ِل��ذاِت��ه��ا ال��ج��م��اُل س��ج��د َخ��ي��ريَّ��ت��ي
ن��ظ��راِت��َه��ا ف��ي وال��س��ح��َر ش��ك��ِل��َه��ا ف��ي ��ًم��ا ُم��تَ��مَّ ال��ب��ه��اء أع��ط��ان��ي وال��ل��ه
ِم��ْش��ك��ات��ه��ا ف��ي ال��نُّ��ور وذاك أذَْك��ى وج��ن��اِت��َه��ا ف��ي ال��ج��م��ر ه��ذا ع��ام��ان
َغ��داِت��ه��ا ذُك��اءُ ُغ��رَّتِ��ه��ا وض��ي��اء َم��س��اِئ��ه��ا ُس��َه��ي��ُل ووج��ن��تُ��ه��ا ق��ل��ب��ي
آي��اِت��ه��ا م��ن ِع��ْط��َف��ي��ِه َك��َس��ْت ��ا ِم��مَّ ت��ائ��ه��ا وي��م��ش��ي ي��ح��م��لُ��ه��ا َم��ْرج��اُن
ه��اِت��َه��ا وي��َح��َك ف��ُق��ْل��ُت ع��ل��يَّ ل��ي��ًال ظ��ل��م��اِئ��ه م��ن ال��ب��دِر ط��ل��وَع ط��َل��ع��ْت
رَش��َف��اِت��ه��ا م��ن وس��ك��رُت ول��ثَ��ْم��تُ��ه��ا وَض��َم��ْم��تُ��ه��ا ف��َش��َم��ْم��تُ��ه��ا وأخ��ذتُ��ه��ا



القريض حباك

ح��ب��اْك ق��د ل��م��ا واح��م��ْد ف��َس��بِّ��ْح��ُه بَ��َراْك ق��د ال��ذي ال��ق��ري��َض ح��ب��اَك
��َم��اك ال��سِّ ال��س��م��اءِ ف��ي ب��ه��ا تُ��ن��اِغ��ي ف��ك��رًة ال��ثَّ��رى ف��وق وأع��ط��اَك
نَ��َداك ل��وال أك��ب��ُر ك��ن��ُت وم��ا ال��َوَرى ع��ي��ون ف��ي وأْك��بَ��ْرتَ��ِن��ي
ن��ث��اك م��ن ُح��م��ل��ْت ب��م��ا وروٌض ��نَ��ى ب��ال��سَّ ت��ط��اِل��ُع��ن��ي وش��م��ٌس
ال��ه��الك ع��ن��ي ِب��اْس��م��َك ت��داِف��ُع َدرُّه��ا ي��س��اِع��ُف��ِن��ي وأٌم
ِع��َراك ال��َع��وادي ع��نِّ��ي يُ��ع��اِرُك ُم��ْش��ِف��ٍق أَيِّ��ٍد َح��نَ��ٍق وذو
ُه��داْك ن��أبَ��ى ح��ي��ن ب��ط��َش��ن��ا وي��ا ال��ِب��َل��ى أَُك��فِّ ف��ي َض��َع��ف��ن��ا ف��ي��ا



احلبغرياحلب

ت��ْك��ذب��ي ال تَ��ه��َزئ��ي ال ب��ي األيْ��َك��ِة ق��ي��ن��َة ي��ا
ال��ُع��ُش��ِب الق��ط��اِت ي��ا وال��ه��َوى ِل��ل��َح��م��اِم م��ا
واْش��َرِب��ي ف��اْرَع��ْي َوْرق��اءُ ي��ا ال��َح��بِّ غ��ي��ُر ال��ُح��بُّ
��ُه��ب ال��شُّ َس��َوام ـ��لَّ��ي��ِل ِل��ـ أَْرَع ل��م ال��ه��وى ل��وال
ط��َرب��ي ويَ��ْزده��ي��ن��ي ت��ع��ِج��بُ��ن��ي م��دام��ع��ي
ت��ع��ب��ي ف��ي وراح��ت��ي راَح��ت��ي ف��ي ف��تَ��َع��ب��ي
ب��ي أح��ف��اَك وم��ا ع��ي��ن��ي ف��ي أب��ه��اَك م��ا ل��ي��ُل ي��ا
ذه��ب م��ن س��ب��ائ��ٌك ال��دُّج��ي ف��ي ال��ن��ج��وم ه��ل
األدب ع��ه��َد «ح��اف��ُظ» ي��نْ��ِظ��ُم��ه��ا ُدَرٌر أَْم
ال��ط��يِّ��ب اب��ن ال��طَّ��يِّ��ُب ـ��ي��َن ال��ُم��ْح��ِس��ن��ـ اب��ن ال��م��ح��س��ُن
��ُح��ب ال��سُّ ِغ��بَّ ك��ال��رُّوِض ونَ��ث��ُرُه نَ��ْظ��ُم��ه َم��ن
ال��ُم��نْ��َس��ِك��ِب َغ��يْ��ِث��ِه ِم��ن ق��ْط��رًة ل��ي َه��ْب ربِّ ي��ا



اجلالل هذا

«ال��ج��الْل» ه��ذا أرى ل��ك��ي أع��ي��ش أن أُوثِ��ُر ك��ن��ُت م��ا
َدالل ف��ي وي��بْ��ِس��ُم ـ��ِص��ِب��ه وَم��ن��ـ ِل��م��ك��تَ��ِب��ه ي��رن��و
ال��ج��م��ال ذا وي��وس��َف ـ��ًس��ا وب��ل��ق��ي��ـ ش��ْوم��ي��نً��ا أَنَّ ل��و
ك��م��ال ب��اش��ا وم��ص��ط��ف��ى ـ��يْ��ِه ُح��لَّ��تَ��ـ ف��ي م��ًع��ا ُج��م��ُع��وا
واخ��ِت��ي��اْل وتِ��ي��ٍه َع��َج��ٍب ِم��ن ف��ي��ه ع��م��ا زاد م��ا



املتأخر الطرد

ال��ض��اري ال��ُم��ْس��ت��أِس��ُد م��ن��ك��م��ا َم��ن ب��ال��طَّ��ْرِد أُط��اِل��ب��ه أْن أْح��َرى ال��ب��ري��دي��ن أيَّ
أس��ف��اري ط��رَد ف��ي��ه َغ��يَّ��َب ك��ال��ق��ب��ِر ب��ري��دُك��ُم ف��ي َخ��ْرًق��ا ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
وال��ن��اِر ال��م��اءِ زم��اُن ه��ذا ك��ان إن ل��ي ي��رج��ُع ال��ِع��ي��س زم��اَن ألرج��و إن��ي
ال��ه��اري ك��ال��نَّ��ق��ا ِرْدًف��ا يُ��ج��اِذُب َم��ْه��ٍل ع��ل��ى وال��ب��ري��ُد ي��م��ض��ي ال��ش��ه��ُر أْوَش��َك ق��د
وال��ع��اِر ف��ي��اَل��ْل��ِخ��ْزي َض��َل��ْل��ُت َف��إن ُه��ًدى ال��ب��ري��ِد أه��ل ي��ا أط��ل��ُب ِج��ئْ��ُت ق��د


