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األول الجزء

الكونيات





الكربى النونية

فاتحة

ج��ن��ان��ي وث��بِّ��ْت خ��اط��ري َوأَن��ر ل��س��ان��ي َوأَط��ِل��ق ُه��ًدى ل��ي َه��ْب ربِّ
ال��رَّب��ان��ي ن��وِرَك ِل��م��َف��ازاِت َم��ْس��َرى َخ��يْ��َر ب��ال��تُّ��َق��ى ال��نَّ��ْف��َس ُم��ْل��ِه��َم
ال��م��ع��ان��ي س��ام��ي��اِت ف��ي ون��ص��ي��ري ال��ق��واف��ي أَْع��َج��َزتْ��ِن��ي إِْن ُم��ِع��ي��ِن��ي ُك��ْن
األك��واِن ُم��بْ��ِدَع ال��ُم��ْل��ِك م��اِل��َك ورج��ائ��ي وغ��اي��ت��ي َق��ْص��ِدي أَنْ��َت
وَح��نَ��اِن ورْح��َم��ٍة وس��الٍم ب��لُ��ْط��ٍف ال��وج��وَد َع��مَّ َج��الًال ي��ا
اِإلت��ق��اِن يَ��ُد ِع��ْق��َدُه نَ��َظ��َم��ْت ع��ل��ًم��ا ب��ال��ك��ون أح��اط واق��ت��داًرا
ل��ل��رح��م��ِن ف��ي��ه ال��ح��س��ن س��بَّ��ح ت��ج��لَّ��ى َش��ْيءٍ ك��لِّ ف��ي وج��م��اًال

الحسنى هللا أسماء

اإلِح��س��اِن دائ��ِم ال��َخ��ْل��ِق َخ��ال��ِق ال��ب��راي��ا ربِّ اِإلۤله ش��أُن َج��لَّ
��ْل��ط��اِن ال��سُّ ص��اح��ب ال��َغ��يْ��ِب ع��اِل��ُم ب��ص��ي��ٌر س��م��ي��ٌع ق��اه��ٌر واح��ٌد
ال��ُغ��ْف��َراِن واس��ُع األم��ِر ن��اف��ذُ خ��ب��ي��ٌر ل��ط��ي��ٌف ع��ادٌل َح��َک��ٌم
ال��م��ي��زاِن ُم��ْق��ِس��ُط ال��غ��ي��ِث ُم��ْرِس��ُل ع��زي��ٌز ق��ويٌّ ب��اس��ٌط ق��اب��ٌض
آِن ک��لَّ ع��ي��نُ��ه ال��َخ��ْل��َق ت��رق��ُب ک��ري��ٌم ح��ل��ي��ٌم م��اج��ٌد واج��ٌد
ال��ثَّ��َق��الِن َس��يُ��ْح��َش��ُر وإل��ي��ِه وأَْخ��َف��ی ال��ص��دوِر ف��ي ال��س��رَّ ي��ع��ل��ُم
ب��ال��رض��واِن م��ن��ه ف��اَز َم��ن ِن��ْع��َم ُم��ج��ي��ٌب ق��ري��ٌب ب��اط��ٌن ظ��اه��ٌر
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َج��نَّ��تَ��اِن ربَّ��ُه خ��اَف ولِ��م��ن َع��ْدٍن ج��ن��اِت ال��ُم��تَّ��ق��ي��ن واع��ُد
وج��اِن إن��ٍس ب��ي��ن ال��خ��ل��ِق ب��اع��ُث ع��ظ��ي��ٌم ع��ل��يٌّ وارٌث ُم��ن��ِع��ٌم
اإلن��س��اِن َم��ْرِج��ُع ال��ل��ه وإل��ی َع��بْ��ٌد ل��ل��ِه ال��وج��وِد ف��ي َم��ن ک��لُّ
ف��اِن ال��م��ه��ي��م��َن إال ح��يٍّ ک��لُّ ف��ي��ِه ال��س��م��واُت تُ��ْط��َوی ي��وًم��ا إّن
ال��نِّ��ي��راِن َويُ��ْج��َم��ُع آِف��َالٍت بُ��ْرٍج ک��لِّ م��ن األف��الُك تَ��ْه��ِوي ي��وَم
ال��خ��اف��ق��اِن وي��س��ج��ُد أم��ٍر ک��لُّ ويُ��ق��َض��ی ان��ه��ي��اًرا األرض وت��دكُّ

والحساب البعث

وداِن ق��اٍص ب��ي��ن األرَض تَ��نْ��ِس��ُف ِع��ْه��نً��ا ال��رواِس��َي ت��ج��ع��ُل ص��ي��ح��ٌة
ال��زم��اِن ق��دي��ِم م��ن ال��تُّ��ْرُب ��ُه ض��مَّ ُرف��اٌت ف��ي��ح��ي��ا أْخ��َرى وتُ��َدوِّي
ال��ِوْدي��اِن ف��ي ال��ري��اُح ب��ع��ث��رت��ه وه��ش��ي��م��ا ال��ِب��َل��ى يَ��ُد نَ��َخ��َرتْ��ُه
اإلِن��س��اِن؟ ف��اِط��ِر غ��ي��ُر ق��ادٌر َخ��ْل��ٍق ك��أوِل َرْج��ِع��ِه َع��َل��ى َم��ْن
واألك��ف��اِن ال��رَّْم��ِس ف��ي ي��ف��ك��ر ل��م رط��ي��بً��ا ف��ت��يً��ا غ��ًض��ا ُغ��ْص��نً��ا ك��ان
ال��ش��ي��ط��اِن وس��اِوُس زي��ن��ت��ه��ا ُخ��يَ��الءٌ ال��ثَّ��َرى ع��ل��ى َه��يْ��َم��نَ��تْ��ُه
ال��طُّ��ْغ��ي��اِن ح��م��اَق��ُة أن��ك��رتْ��ُه ره��ي��ٍب ق��ي��اٍم إل��ى يُ��ْدَع��ى س��وف
دخ��اِن م��ن وَق��ْس��َط��ل لُ��ّج ب��ي��ن َح��يْ��َرى ل��ل��ح��ش��ر األج��س��اد ت��ج��ري ي��وم
أوان��ي! آَن ال��ح��س��اُب: وي��ن��ادي ن��ف��س��ي! رب ام��ريء: ك��ل ي��دع��و يَ��ْوَم
ل��ه��واِن أَْم تُ��س��اُق ل��ن��ع��ي��م ن��ف��ٌس تَ��ْدِر ل��م ال��م��أخ��وِذ ذُه��وِل ف��ي
ال��ن��ي��راِن أَْل��ُس��ُن أح��اط��ت��ه ق��د َم��ه��ي��ٌب وَح��ْش��ٌر ح��اش��ٌد م��وق��ٌف
ب��األذه��اِن تَ��ُم��رُّ وال��م��س��اوي ارت��ج��اًف��ا ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��رع��ب ي��ق��ذف
اْل��ِج��ن��اِن ري��اِض م��ن األرَض واف��ت ن��ف��ٍس أول م��ن��ذ اْل��َخ��ْل��َق ي��ج��م��ع
اإلن��س��اِن ب��ن��ي م��ن ال��رُّوُح ��ُه َض��مَّ ف��رٍد أي َع��ْرِض��ِه ع��ن يُ��َغ��يَّ��ْب ل��م
ال��رح��م��ِن آي��َة ح��واءَ اب��ن ي��ا ف��ان��ظ��ْر ال��ره��ي��ب��ُة ال��س��اع��ُة ه��ذه
وال��ب��ي��اِن ب��ال��ه��دى ل��ل��نَّ��اِس ج��اء ح��ك��ي��م ذك��ر م��ص��داَق ت��ج��ل��ت ق��د
ال��ُغ��ْف��َراِن واس��ِع ال��ل��ه رح��م��ُة س��الًم��ا ِل��ْل��َع��ال��م��ي��َن أرس��ل��ت��ه
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البعث حكمة

ال��بُ��ره��اِن أص��دُق ال��بَ��ْع��ِث آي��ُة وَه��ِذي ل��ل��ب��ق��اءِ ال��ن��اُس ُخ��ِل��َق
ال��ن��ي��راِن َل��َظ��ى أو ال��ُخ��ْل��ِد ج��ن��َة يَ��ْل��ق��ى بُ��دَّ ال اْل��َح��ْش��ِر ف��ي ف��رٍد ك��لُّ
وت��ه��ان��ي ورح��م��ٌة وس��الٌم ف��أَْم��ٌن ال��ك��ت��اَب َق َص��دَّ ي��ك��ْن إن
ال��ش��ي��ط��اِن م��ع َه��َوى وُع��ل��وٍّا ِك��بْ��ًرا ال��ق��ي��ام��َة أن��ك��ر وال��ذي
ال��ط��غ��ي��اِن ع��واق��َب ويُ��ع��ان��ي َص��ْوٍب ك��لِّ م��ن ال��ع��ذاَب ي��ل��ق��ى س��وف

القيامة أهوال

ال��ُك��ثْ��بَ��اِن ف��ي ال��م��ب��ث��وث ك��ال��ف��راش ف��ي��ه��ا اْل��َخ��ل��ُق تَ��َع��ثَّ��َر ُظ��ل��م��اٌت
ك��ال��طُّ��وف��اِن األح��داُث ق��ذف��ت��ه��ا ِخ��َض��مٍّ ال��َج��َراِد م��ن َك��َس��يْ��ٍل أو
ال��نَّ��ي��راِن وٱخ��ت��ف��ى األرض ح��م��َل��ه��ا ف��أل��ق��ْت ال��ج��ب��اَل َدكَّ��ِت َرْج��َف��ٌة
ال��ث��ق��الِن أي��ه��ا ال��بَ��ع��ِث آي��ُة ��ْت تَ��مَّ ك��ي��ف ف��ان��ظ��روا ال��وع��ُد َص��َدَق
وأغ��ان��ي َرْوض��ٍة َغ��نَّ��اءِ ب��ي��ن َس��ْك��َرى ت��م��رح وال��ن��ف��س ب��اغ��ت��ت��ك��م
ال��ش��ي��ط��اِن ِغ��واي��َة ف��أط��اع��ت ال��م��ع��اص��ي الرت��ك��اب ال��طَّ��يْ��ُش س��اق��ه��ا
األم��ان��ي ك��اذب��اِت ف��ي ورم��اه��ا إل��ي��ه��ا وال��ف��ج��وَر ال��ِف��ْس��َق َح��بَّ��َب
ال��غ��وان��ي ودلِّ ال��طِّ��ال ك��أس ب��ي��ن م��ج��اال ل��ل��ف��س��اِد ال��م��اُل أف��س��ح
ال��ُح��ْس��بَ��اِن ف��ي ل��ي��س م��ا وارت��ك��ب��ت��ُم ف��ك��ف��رت��ُم أم��وال��ك��م ف��ت��ن��ت��ك��م
ال��ف��ت��اِن ب��ح��س��ِن��ه��ا وَس��بَ��تْ��ُك��م ِدْف��ٍر أُمُّ ب��س��ح��ِره��ا خ��دع��ت��ك��م
ال��ف��ان��ي ال��م��ت��اِع إل��ى وٱن��ص��رف��ت��م َج��ْه��ًال ال��ح��ق��ي��ق��ِة ع��ن ف��ُش��ِغ��ْل��تُ��ْم
وال��ِع��ْص��ي��اِن ال��ف��ج��وِر َم��َه��اِوي ف��ي وان��ط��ل��ق��ت��م ال��ُه��َدى ع��ن وع��ِم��يُ��ت��م
ال��ُغ��ْف��َراِن م��راح��ُم نَ��بَ��ذَتْ��ُك��م ح��ت��ى ال��ل��ه ب��أنْ��ُع��ِم وك��ف��رت��م
ال��ث��ان��ي ال��م��ص��ي��ِر إل��ى بُ��ع��ثْ��تُ��م ق��د ه��ل��م��وا ال��ره��ي��ب ال��م��وق��ِف ف��إل��ى
األص��غ��راِن َق��دَّم م��ا ن��ف��س ك��لُّ ل��تُ��ْج��َزى أخ��رج��ت��ك��م األرض ه��ي ه��ا
ح��ن��اِن ف��ي ورح��م��ٌة وس��الٌم ف��أَْم��ٌن م��ص��ّدق��ي��َن ت��ك��ون��وا إن
وه��واِن ون��ق��م��ٍة ع��ذاٍب م��ن ف��وي��ل م��ك��ذب��ي��ن ت��ك��ون��وا أو
ج��ان؟ ي��ه��رُب وأي��َن س��واه��ا ع��ن َش��أٌْن ف��ي��ه ل��ه��ا يُ��ْغ��ِن��ي ن��ف��س ك��ل
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آِن ك��لَّ وح��َدُه األم��ر ول��ه ان��ت��ص��اًرا ال��ن��ف��وُس ت��م��ل��ُك ال ي��وم
ال��ب��ي��اِن ص��ادق��اُت ف��ي��ه س��ج��ل��ت ش��ه��ي��د ك��ت��اٌب ل��ه ف��رد ك��ل
اإلن��س��اِن يَ��ُد ش��ي��ط��اِن��َه��ا َط��ْوَع َق��دََّم��تْ��ُه ب��ال��ذي ال��ح��قُّ ق��ول��ه��ا
ال��ن��س��ي��اِن ع��ن نُ��زَِّه��ْت ق��درٌة ح��واه��ا م��ا ص��غ��ي��رًة يُ��َغ��اِدْر ل��م

الجنة

واألك��واِن اآلف��اِق ن��وُر َوُه��َو ظ��الٌم ال��ب��دي��ِع غ��ي��ُر ش��يء ك��لُّ
ال��م��ي��زاِن ك��ف��َة ال��ع��دُل واع��ت��ل��ى ن��وٌر ف��أَش��َرَق ه��ي��ب��ٌة َح��لَّ��َق��ْت
ال��ُغ��ْف��َراِن م��راح��م ب��ارَك��تْ��ُه��ْم ش��ه��داءٌ َخ��ْل��َف��ُه��ْم ال��ذِّْك��َر وت��ال
َوأَم��اِن ِغ��بْ��َط��ٍة ف��ي أُْدُخ��لُ��وه��ا وُِع��ْدتُ��ْم ق��د ال��ت��ي ال��ج��ن��ُة ت��ل��ُك��م
اْل��ِج��ن��اِن ع��ال��ي��اِت ف��ي ب��خ��ل��وٍد َف��ُف��ْزتُ��م م��ص��دِّق��ي��ن َص��بَ��ْرتُ��م ق��د
ال��ت��ه��ان��ي يُ��ْه��دى ال��ن��ع��ي��ِم ف��ي َم��ْن ُك��لُّ ع��ل��ي��ُك��ْم ال��ي��م��ي��ِن أه��َل ف��س��الٌم
األم��ان��ي ت��ض��ي��ُع ال ال��ح��قِّ وم��ع ف��أق��ي��م��وا ُزيِّ��نَ��ْت اْل��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ة
ال��رب��ان��ي ال��رَِّض��ى م��ن وج��الًال ن��وًرا ف��اَض ب��ي��ن��ك��م ال��َخ��ْل��ِق َس��يِّ��ُد
ال��ج��ن��اِن ع��ظ��ي��م ال��نُّ��َه��ى ع��ب��ق��ريُّ وج��اًه��ا َق��ْدًرا ال��م��رس��ل��ي��ن أَْش��َرُف
اإلن��س��اِن ب��ن��ي ع��ل��ى وح��ن��انً��ا َع��ْط��ًف��ا ب��ال��ش��ف��اع��ِة ال��ل��ه ��ه َخ��صَّ
واإلي��م��اِن اإلس��الِم ن��ب��يَّ ي��ا دوًم��ا ت��ح��ب��وك اِإلل��ه ص��ل��وات

هللا قدرة

اْل��َح��يْ��َراِن َخ��ْف��َق��َة ال��ق��ل��ُب َخ��َف��َق وخ��ش��وٍع وذل��ٍة َره��ٍب ب��ي��ن
ال��َوْل��ه��اِن َرْج��َف��ِة ف��ي زائ��غ��اٌت َح��ْس��َرى وال��ن��واظ��ُر ال��َه��ْوُل وب��دا
ال��رح��م��ِن م��ه��اب��ة ت��َج��لَّ��ْت إذ خ��ض��وٍع ف��ي ك��لُّ��ه��م ال��ن��اُس وَج��ثَ��ا
��ْل��ط��اِن ال��سُّ ق��اه��ِر األم��ِر ن��اف��ِذ إۤلٍه ِرح��اِب ف��ي ال��ع��بْ��ُد َوَق��َف
ال��ثَّ��َق��َالِن َج��نَ��ى ب��م��ا وع��ل��ي��ٌم َش��ْيءٌ ال��س��م��واِت ف��ي ع��ن��ه ي��ِغ��ْب ل��م
م��ك��اِن ع��ن يَ��ِغ��ْب ل��م ال��ك��ون خ��ال��ق وج��وًدا وال��س��م��اءَ األرَض م��ألَ
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وال��س��ل��ط��ان اْل��َج��الِل َس��ْرَم��ِديُّ ف��رًدا األم��َر ي��دبِّ��ُر أب��ديٌّ
ث��ان يُ��َش��ارْك��ُه ل��م اْل��ُح��ْك��ِم م��ط��ل��ق ي��ق��ض��ي ش��اءَ ك��ل��م��ا ح��رف��ي��ن ب��ي��ن
ال��وال��دان ال��ثَّ��َرى ع��ل��ى أَْوَف��ى م��ن��ذ ا ع��دَّ ال��خ��الئ��ق أْح��َص��ِت ق��درٌة
ال��ن��س��ي��اِن ع��ن ��ابُ��َه��ا وهَّ َج��لَّ َح��يٍّ ُك��لَّ رزق��ه��ا َع��مَّ رح��م��ٌة
اإلت��ق��اِن ��ِة ِدقَّ م��ن ج��الٍل ف��ي خ��ْل��ٍق م��ح��اِس��َن أَبْ��دَع��ْت ِخ��بْ��رة
واألك��واِن اآلف��اِق ج��م��ي��ِع ف��ي غ��اب��ْت ع��ن��ه ذَرٌَّة م��ا ِع��ْل��ٍم ف��ي��ُض
ال��دوراِن ف��ي األف��الَك ويُ��ِدي��ُر ج��م��ًع��ا ال��خ��الئ��َق ي��رُق��ُب َم��ِل��ٌك
ل��ِإلن��س��اِن ب��ال��خ��ي��ِر أَْدَرى وه��و ج��وًدا س��اءَ ل��ل��ذي ال��رزق يَ��بْ��ُس��ُط
ل��ل��ِودي��اِن ال��ح��ي��اَة ف��ي��ردُّ َم��يْ��ٍت ج��رداء ف��وق ال��م��اءَ ي��رس��ُل
ف��ت��ان ُس��نْ��ُدٍس ف��ي ت��ب��دو ث��م وت��رب��و اه��ت��زاًزا األرض ف��ت��م��وج
وُج��َم��اِن ول��ؤل��ٍؤ ع��ق��ي��ٍق ف��ي وت��زه��و وال��ث��م��اَر اْل��َح��بَّ تُ��ْخ��ِرُج
وال��رَّيْ��َح��اِن ال��زه��وِر أري��ِج م��ن ع��ب��ًق��ا ت��ح��م��ل ال��ن��س��ي��ِم َرَوَح��اُت
��ك��راِن ال��شُّ ف��رائ��ض ي��ؤدَّى ك��ي َح��ْم��ًدا ال��ل��ه ي��س��بِّ��ُح َش��ْيءٍ ك��لُّ
ال��م��نَّ��اِن ل��ل��ُم��نْ��ِع��ِم ف��ح��م��ًدا س ل��ل��ن��ا ال��م��ه��ي��ِم��ُن س��اَق��ه��ا ِن��َع��ٌم
اإلح��س��ان دائ��ُم ال��رزِق ب��اس��ُط ف��ت��ع��ال��ى ع��دُّه��ا اْل��َخ��ْل��َق أع��ج��َز
��اِن ال��شَّ ُع��لُ��وِّ ف��ي ال��ط��وِل ص��اح��ُب َف��ْرٌد وال��س��م��واِت األرِض ف��اط��ُر
ال��رَّب��ان��ي َف��يْ��ُض��ُه ال��ك��وَن ي��م��أل نُ��وٌر وال��ش��ه��ادِة ال��غ��ي��ِب ع��ال��ُم
ث��اِن ي��ش��ارْك��ُه ل��م اْل��ُح��ْك��ِم ُم��ْط��َل��ُق ال��ب��راي��ا ج��م��ي��ِع ف��ي األم��ِر ن��اف��ذُ
ال��ح��َدث��اِن ع��ن ت��ش��ب��ي��ه��ه َج��لَّ َم��ْل��ٌك ال��تَّ��ْوِب ق��اب��ُل ال��ذَّنْ��ِب غ��اِف��ُر
ال��ع��ان��ي ال��ح��زي��ِن ال��وام��ِق دع��وَة م��ج��ي��ٌب وال��ب��الءِ ��رِّ ال��ضُّ ك��اِش��ُف
ال��زم��اِن ص��روُف ق��ه��ًرا أم��ط��رتْ��ُه دم��ًع��ا يَ��ْرَح��ُم ال��ظ��الم دي��اج��ي ف��ي
اإلن��س��اِن م��ظ��ال��ُم َدبَّ��َرتْ��ُه َك��ْرٍب َه��ْوِل ِم��ْن ال��م��ل��ه��وَف وي��ج��ي��ر
ِل��ل��نِّ��ي��َراِن ال��ظَّ��لُ��وَم وي��س��وُق ِب��نَ��ْص��ٍر م��ن��ه ال��م��ظ��ل��وَم وي��م��دُّ
ال��ح��ن��اِن َرْح��ُب ال��راِح��ِم��ي��َن أرح��ُم ال��ع��ط��اي��ا َك��نْ��ُز ال��ح��اك��م��ي��َن أْح��َك��ُم
ب��األم��اِن ُم��نْ��ِع��ٌم خ��اَف ول��م��ن ِل��يَ��ْق��َوى ل��ل��ض��ع��ي��ِف ال��َع��ْزَم واه��ُب
وال��ُغ��ْف��َراِن ل��ل��ع��ف��ِو أَْه��ٍل َخ��يْ��ُر بَ��ْط��ًش��ا ��ُل ي��ع��جِّ ال اْل��ِح��ْل��ِم واس��ُع
ال��ط��غ��ي��اِن ع��واق��َب ذاق��وا ش��اءَ م��ا إذا ح��ت��ى ال��ظ��ال��م��ي��َن يُ��ْم��ِه��ُل
ل��إلن��س��اِن األْع��َم��اِل ط��ري��ِق ف��ي َه��ب��اءً تَ��ُم��رُّ ذَرًَّة يَ��دَْع ل��م
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الجحيم

ال��رِّض��واِن ُع��ال ف��ي األْج��ِر أْع��َظ��َم تَ��ْل��َق��ى اْل��َخ��ي��ِر إل��ى س��ي��َق��ْت ن��ف��ٍس ك��ل
ال��ي��داِن َج��نَ��تْ��ُه ب��م��ا تُ��ْج��زى َس��وَف َط��يْ��ٌش ��رِّ ال��شَّ إل��ى ق��اده��ا وال��ت��ي
ال��نَّ��ْدم��اِن َزْف��َرُة تُ��ْج��ِد ل��م يَ��ْوَم ِق��ْس��ٌط وال��م��واِزي��ِن ال��ن��اِس ج��ام��ُع
ثَ��َوراِن ف��ي اْل��َج��ح��ي��ِم وزف��ي��ُر ��ْت َخ��فَّ ال��م��وازي��ُن إذا َويْ��ٍل أيُّ
ب��اآلذاِن ي��روُح زئ��ي��ٍر ف��ي تُ��دوي وه��ي غ��ض��ب��اءَ واس��ت��ش��اط��ت
ل��ل��ع��ي��اِن ��وى ال��شَّ ذاُت ت��ب��دو ح��ي��ن ارت��ج��اًف��ا ال��ف��ؤاَد ي��م��ألُ َف��َزٌع
ُدخ��اِن م��ن وُظ��ْل��َم��ٍة ج��ح��ي��ٍم ف��ي س��ي��وٌل ف��ي��ه��ا ت��ن��س��اُب ح��م��ي��ٍم م��ن
ال��ن��ي��راِن زواب��ُع أْط��َل��َق��تْ��َه��ا رع��وٍد ب��ي��ن ال��ُم��ْج��ِرم��وَن َوَه��وى
يَّ��اِن ال��دَّ ب��ال��واح��ِد وك��ف��رت��م وُج��ْرتُ��م ظ��ل��م��ت��م َم��ْن ي��ا ��وا َف��َه��لُ��مُّ
��يْ��ط��اِن ال��شَّ غ��واي��َة وأط��ع��تُ��ْم ك��ذَبْ��تُ��ْم ق��د م��ا ت��ص��دي��ُق ه��ذا إن

النعيم يف املؤمنون

ال��م��ي��زاِن ُرْج��َح��َة ن��ال ل��ل��ذي ع��ظ��ي��ٍم ف��وٍز وك��لُّ ح��ظٍّ ك��لُّ
ال��ف��ان��ي ال��َم��تَ��اِع ع��ن وال��تَّ��َغ��اِض��ي ال��م��ع��اص��ي وتَ��ْرِك ال��ُه��َدى ب��اتِّ��ب��اِع
َوأََم��اِن وِع��َف��ٍة وَم��ض��اءٍ وَص��بْ��ٍر ع��ْزٍم ب��ي��َن ال��نَّ��ْف��َس خ��ال��ف
��ْك��َراِن ال��شُّ َم��ثُ��وبَ��ُة َق��رَّبَ��تْ��ُه ع��ب��ٍد ط��اع��َة اإلٰلَه وأَط��اَع
اْل��ِج��ن��اِن َخ��ال��داِت ف��ي ع��ال��ي��اٌت ق��ص��وٌر أُِع��دَّْت ات��ق��وا ل��ل��ذي��ن
ح��س��اِن ح��وٍر ب��ي��ن م��ا ك��ال��آلل��ي ب��ب��دوٍر ُزيِّ��نَ��ْت وال��ف��رادي��ُس
وال��َم��ْرَج��اِن ال��ي��اق��وِت ك��ري��ِم م��ن ب��ي��وٌت ��ْت ُص��فَّ ال��ن��ع��ي��ِم وب��داِر
ال��ُج��م��اِن ن��ع��ي��ِم وم��ن نُ��َض��اٍر م��ن ي��ج��ري ال��م��اءُ زه��ِره��ا ت��ح��ت ُغ��َرٌف
ِق��ي��اِن ك��اع��ب��اٍت ِم��ْن ِع��ي��ٍن ح��وُر ف��ي��ه��ا األرائ��ِك ع��ل��ى ت��ت��ج��ل��ى
وال��رم��اِن األع��ن��اِب ب��ش��راِب ُخ��ْل��ٍد ِول��داُن ط��اَف وع��ل��ي��ه��نَّ
ال��رَّيْ��َح��ان ون��ف��ح��ُة ِم��ْس��ٍك َع��رُف َش��ذَاه��ا لُ��َج��يْ��ٍن م��ن أب��اري��َق ف��ي
ال��دوان��ي ال��ق��ط��وُف َح��ْوَل��ه��ا ُس��ُرٌر ع��روٌش ��ْت ُص��فَّ ال��ج��ان��ب��ي��ن وع��ل��ى
ال��ع��ق��ي��اِن ن��ادِر م��ن َوْش��ٍي ف��وَق ِب��ُدرٍّ ال��ع��ط��اء يَ��ُد ��َع��تْ��َه��ا رصَّ
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م��ه��رج��ان ف��ي ال��م��ت��ق��ي��ن ج��ع��ل م��ت��اًع��ا ال��نَّ��ِع��ي��ِم م��ن ف��ي��ه��ا إن
اْل��ِج��ن��اِن ِري��اِض ف��ي ال��ط��ي��ب ي��ن��ش��ر َزْه��ٌر يُ��َغ��طِّ��ي��ِه ُس��نْ��ُدٌس أرض��ه��ا
ب��األغ��ص��اِن ال��نَّ��ِس��ي��ُم م��اَل ح��ي��ث ع��ب��ي��ًرا ي��ف��ي��ُض ع��اط��ٌر ِري��ُح��ه��ا
واألُق��ح��واِن ال��ك��اف��وِر م��روِج ف��ي ال��دوال��ي وت��ح��ت َف��يْ��َح��ائ��َه��ا ف��وق
ال��رَّح��م��ِن ي��ُد نَ��بْ��َع��ه��ا ب��ارك��ت ُع��ي��وٌن وف��اض��ْت أن��ه��ٌر ��َق��ْت دفَّ
ك��ال��خ��ي��زراِن األن��ه��اُر ت��ت��ه��ادى ُف��رات م��ع��ي��ِن وم��ن ُس��الٍف م��ن
األْدراِن ب��ف��اس��د يُ��َل��وَّْث ل��م َط��ه��وٍر ِب��َدرٍّ أخ��رى ت��ج��ري ث��م
ال��ج��ن��اِن َف��س��ي��ِح ف��ي ��ْه��ِد ال��شُّ أن��ه��ُر ال��ُه��َويْ��نَ��ى ت��ج��ري ال��زه��وِر ط��ي��ِب ب��ي��ن
اإلن��س��اِن أُم��ن��يّ��َة أش��ه��ى ك��ان ب��ن��ع��ي��ٍم ن��ع��ي��ُم��ه��ا يُ��َش��بَّ��ه ل��م
واألف��ن��ان ال��م��روِج ي��ان��ع��اُت ف��ي��ه��ا ل��ي��َل ف��ال دائ��ٌم ن��وره��ا
داِن ت��دع��ون أي��ان وَج��نَ��اه��ا نَ��ْف��ٍس ك��لُّ ت��ش��ت��ه��ي م��ا ف��ي��ه��ا إن
آِن ك��لَّ وي��ان��ٌع ورط��ي��ٌب َغ��ضٌّ ال��خ��ل��ِد ج��ن��ِة ف��ي ش��يءٍ ك��لُّ
ِب��َف��اِن ل��ي��س ال��خ��ل��وِد ف��ي وال��ذي ج��ن��اه��ا م��ن ال��ِب��َل��ى يَ��ُد ت��دن��و ك��ي��ف
ال��ع��ي��اِن غ��ي��ُر ال��ف��ردوِس ن��ع��ي��ِم ف��ي َخ��يَ��اال ت��س��ام��ى م��ه��م��ا وص��ٍف ك��لُّ
ال��رض��واِن أن��ع��ِم م��ن س��اب��غ��اٍت ع��ل��ي��ه��ا أف��اض��ْت ق��د ال��ل��ه َرْح��َم��ُة
ب��ال��غ��ف��راِن ف��از ق��د ل��س��ع��ي��ٍد ج��زاءً ال��ن��ع��ي��َم ه��ذا وأُع��ّدْت
ال��ت��ه��ان��ي ب��ع��اط��راِت وت��ق��دْم وب��ارْك ��ْب رحِّ ال��ج��ن��ات ن��ع��ي��م ي��ا
وال��ِول��داِن ال��ح��وِر ف��ي وت��ألَّ��ْق س��الًم��ا واه��ت��ْف ج��م��اُل ي��ا واب��ت��ِس��ْم
واألم��ان��ي ال��رض��ى م��ن َف��يْ��ٍض ب��ي��ن ك��راًم��ا َح��لُّ��وا األت��ق��ي��اءُ َه��اُه��ُم
اإلي��م��اِن إل��ى َه��َدى َم��ْن ف��اش��ك��روا ب��ل��غ��ت��م ق��د ه��ا ال��رح��م��ِن ع��ب��اَد ي��ا
آِن ك��لَّ غ��ي��ره ال��ح��م��ُد ل��ه َم��ْن َح��قٌّ وَْع��َدَك إِنَّ ال��ُم��ْل��ِك م��ال��َك
ال��رح��م��ِن خ��ي��ف��َة ال��ده��ِر أَبَ��َد َح��ْم��ًدا ال��ل��ه يُ��َس��بِّ��ُح ش��يءٍ ك��ل
وح��ن��اِن رأف��ٍة ف��ي وت��راٍب ون��اٍر ض��ي��اءٍ م��ن ال��خ��ل��ِق خ��ال��ُق
م��ك��اِن ع��ن ن��وِرِه ف��ي��ُض يَ��ِغ��ْب ل��م ق��ري��ٌب وال��س��م��اءُ األرُض َع��ْرُش��ُه
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الشمس

اِإلت��ق��اِن ذَُرى ص��ن��ُع��ُه ب��ال��ٌغ خ��ب��ي��ٌر ع��ل��ي��ٌم ُم��بْ��ِدٌع ص��ان��ٌع
اإلح��س��اِن أَنْ��ُع��ِم م��ن ب��ال��غ��وال��ي َم��ِدي��ٌن ع��الُه إل��ى َح��يٍّ ك��لُّ
ال��ح��ي��وان��ي ل��ل��ع��ال��م وح��ي��اًة س��راًج��ا ال��س��م��اءِ ف��ي ��ْم��َس ال��شَّ َخ��َل��َق
ال��نِّ��ي��ران ك��َل��ْف��َح��ِة ووه��ي��ًج��ا ض��ي��اءً ي��وم ك��لَّ األرَض ت��م��ألُ
ك��ال��دَخ��اِن ِب��ذَرِِّه ت��ع��ل��و ث��م ِخ��َض��مٍّ أُج��اٍج م��ن ال��َغ��يْ��َث تَ��ْح��ِم��ُل
ُج��َم��اِن م��ن ص��ف��ح��ٍة ف��ي م��اس َط��ْوَد ج��ل��ي��ًدا ي��ع��ل��و ال��ه��واءِ َم��تْ��ِن َف��ْوَق
ال��ُع��ْم��َراِن ُق��َوى َج��ددْت ح��ك��م��ٌة وت��ح��ي��ا ت��م��وَت أْن ل��ألرِض ش��اءَ
ال��ه��تَّ��اِن َغ��يْ��ِث��ِه م��ن ب��م��ع��ي��ٍن س��ح��اٌب َس��َق��اه��ا أج��دب��ْت ك��ل��م��ا
ال��ري��ع��اِن ي��ان��َع اْل��ِج��ْس��َم ي��ج��ع��ُل ن��ظ��اٌم ل��ل��ح��ي��اِة ث��مَّ ه��ك��ذا
ل��ألب��داِن ال��ح��ي��اِة روُح َف��ْه��َي س��رٍّا ال��ع��ن��اص��ِر ف��ي ل��ل��ش��م��ِس إن
ال��س��ك��ان م��ن َخ��َال ق��د بَ��ْل��َق��ًع��ا ص��ارْت األرض ع��ن ن��وره��ا خ��ب��ا ل��و
األذه��اِن ع��ن إدراُك��َه��ا غ��اب ال��ب��راي��ا ع��ق��وَل َح��ي��رْت ق��درٌة
اإلن��س��اِن بَ��ِن��ي ع��ل��ى وح��ن��انً��ا ِرْف��ًق��ا ال��ُم��َه��يْ��ِم��ن ي��د أب��دع��ت��ه��ا
األك��واِن ع��ال��م ف��ي م��ح��ك��م��اٍت ت��ج��ري وال��ت��داب��ي��ُر ال��ن��ف��ِس ُم��ْل��ِه��ُم
ب��اْل��ُخ��ْس��َراِن ب��اء َض��لَّ وال��ذي ��ى ووفَّ أط��اع ب��ال��تُّ��ق��ى م��ن ف��از
ال��ق��رآِن ُم��ْح��َك��ِم ف��ي وش��ف��اءً وس��الًم��ا رح��م��ًة ال��نُّ��وَر أن��زَل
ال��غ��ف��الِن ل��ل��ش��اِرِد ون��ذي��ًرا وب��ش��ي��ًرا ه��اديً��ا ب��ال��ح��قِّ ج��اء
ال��ل��س��اِن ف��ص��ي��ح ال��ن��ه��ى ع��ب��ق��ري نَ��ِب��يٍّ َص��ْدُر ب��اْل��َوْح��ِي ِع��ل��ًم��ا ف��اض
ال��زَّم��اِن َف��ْخ��ُر ال��ُم��ْرَس��ِل��ي��َن خ��ات��ُم ج��س��م ب��أش��رف َح��لَّ��ْت ن��ف��ٍس َخ��يْ��ُر
اإلي��م��اِن ش��ائ��ُد ال��ك��ف��ِر ه��ادُم ال��ب��راي��ا ش��ف��ي��ُع ال��م��ج��ت��ب��ى أح��م��ُد
األوث��اِن َدْوَل��َة ال��ح��قُّ ��َر َدمَّ ح��ت��ى ��يْ��ِف ب��ال��سَّ ال��م��ش��رك��ي��َن ج��اَه��َد
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اإليمان سبيل

آِن ك��ل ِخ��ي��ف��ًة ال��ل��ه واذك��روا وأط��ي��ع��وا آِم��ن��وا ال��ن��اُس أيُّ��َه��ا
ال��ش��ي��ط��اِن م��ن ب��ه واس��ت��ع��ي��ذوا وت��وب��وا م��س��ت��غ��ف��ري��َن َس��بِّ��ُح��وُه
ال��ق��رآِن م��ن َه��ْديً��ا واس��ت��زي��دوا ال��م��ع��اص��ي ب��اج��ت��ن��اِب ال��ن��ْف��َس ��ُروا َط��هِّ
اإلي��م��اِن ِل��ِن��ْع��َم��ِة َه��داك��م أْن واش��ك��روه ره��ب��ًة ال��ل��َه وات��ق��وا
ج��ان��ي ع��ن��ه ي��خ��ت��ف��ي أْن وُم��َح��اٌل ع��ل��ي��ك��م ال��رق��ي��ُب َف��ُه��َو واس��ت��ق��ي��م��وا
ال��رح��م��ن ط��اع��ة ف��ي وت��ف��انَ��ْوا س��ب��ي��ٍل أع��فَّ ل��ل��ُه��َدى وٱس��ل��ك��وا
واإلح��س��اِن ب��ال��ب��رِّ واح��ف��ظ��وه وح��الال ط��يِّ��بً��ا ال��رِّْزَق واط��ل��ب��وا
��ْل��ط��اِن ال��سُّ ص��اِح��ب بَ��ْط��َش واذك��روا ِش��ع��اًرا ح��ك��م��ت��ْم إن ال��ع��ْدَل واج��ع��ل��وا
واإلي��م��اِن ب��ال��ص��ب��ِر واس��ت��ع��ي��ن��وا ِك��راًم��ا واْس��َع��ْوا ب��ال��ح��قِّ وت��واَص��ْوا

حواء ابن ضعف

وال��نِّ��ْس��يَ��اِن ��ْه��ِو ل��ل��سَّ وح��ل��ي��ًف��ا ض��ع��ي��ًف��ا ُخ��ِل��ْق��َت ق��د ح��واءَ ٱب��َن ي��ا
األم��ان��ي ف��ي غ��ارًق��ا ال��لُّ��بِّ ط��ائ��َر ت��ل��ه��و ف��أق��ب��ل��َت ال��دن��ي��ا َخ��َدَع��تْ��َك
ال��ف��ان��ي ب��ال��م��ت��اِع وت��زودَت ال��خ��ط��اي��ا ف��ارت��ك��ب��َت ال��ج��ه��ُل ق��ادَك
ال��ش��ي��ط��اِن ف��ري��س��َة ف��ي��ه��ا ك��ن��َت ح��ي��اٍة دي��اِج��ي ف��ي وت��خ��بَّ��ط��َت
ال��ث��ان��ي؟ ال��م��ص��ي��ِر ُع��ْق��بَ��ى ت��ن��س��ى ك��ي��ف أَْع��َم��ى ت��ن��ق��اُد ك��ي��ف ح��واءَ ٱب��ن ي��ا
ال��نَّ��دم��اِن وق��ف��َة ح��واءَ ٱب��َن ي��ا وت��رَض��ى ال��م��اله��ي إل��ى ت��ص��ب��و ك��ي��ف
ال��غ��وان��ي! وَدلِّ ال��طِّ��ال ك��أس ب��ي��ن تُ��َغ��نِّ��ي ط��روبً��ا ال��نُّ��ه��ى ف��ق��دَت ق��د
األزم��اِن تَ��َق��لُّ��ِب م��ن آِم��نً��ا ي��وًم��ا دن��ي��اَك غ��ي��ِر ف��ي ت��ف��ك��ر ل��م
وال��ي��ق��ظ��اِن ال��وس��ن��اِن ح��اِل ب��ي��ن يُ��َولِّ��ي وال��ش��ب��اُب ال��ع��م��ُر ي��ن��ق��ض��ي
واألك��ف��اِن ال��ق��ب��وِر دي��اِج��ي ف��ي وَص��ْح��ٌو ال��ح��ي��اُة ك��لُّ��َه��ا ِس��نَ��ٌة
ال��ن��دم��اِن َزْف��َرِة م��ن ج��ح��ي��ٍم ف��ي وَك��ْرٍب ح��رٍب ب��ي��ن ال��ن��ف��َس ي��وق��ظ
ال��زم��اِن َغ��ْدَر م��ن��ِك ال��لَّ��ْه��ُو َس��َك��َن ح��تَّ��ى ت��غ��اف��ل��ِت ق��د ن��ف��ُس ي��ا إي��ِه
ال��ه��واِن ك��ؤوَس ف��اج��رع��ي ه��ك��ذا ��ى يُ��َرجَّ ش��ف��ي��ٌع وال اع��ت��ذاٌر ال
ب��اإلح��س��اِن ال��م��ط��ي��ُع يُ��ْج��َزى ف��ي��ه اخ��ت��ب��اٌر ال��ح��ي��اة ف��ي األرض ف��ت��رة
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ال��نِّ��ي��راِن َل��َظ��ى ف��ي أو ن��ع��ي��ٍم ف��ي ن��ف��ٌس تَ��ْخ��لُ��ُد ال��ب��ق��اءِ وب��داِر
أواِن��ي آن اْل��ِح��م��اُم ي��ن��ادي إذ ِألُخ��رى ح��ي��اٍة م��ن ال��ن��ف��ُس تُ��نْ��َق��ُل
ِس��يَّ��ان ب��ه ج��م��ًع��ا ف��ال��ب��راي��ا ح��يٍّ أيَّ يَ��دَْع ل��م ال��م��وُت إن��ه
داِن ُر ف��ال��م��ق��دَّ ُح��مَّ وإذا ��ْر يُ��َؤخَّ ل��م أم��رُه ج��اء ف��إذا
ال��خ��اف��ق��اِن وي��س��ك��ُن ف��ي��ه��ا، ـ��اُن اإلن��س��ـ يُ��ف��ق��د رق��دٌة ال��م��وِت ض��ج��ع��ُة
ل��ل��ظ��م��آِن ب��دَّ ال ك��أٌس وه��و ح��يٍّ ك��لُّ ي��ج��ت��ازه ب��اٌب ف��ه��و

حواء ابن غرور

اط��م��ئ��ن��اِن ف��ي ع��اش َع��فَّ م��ن أن واع��ل��ْم غ��روَرَك دع ح��واء ٱب��ن ي��ا
ال��ُع��دواِن َح��ْم��أَِة ع��ن وت��ب��اَع��ْد ش��رٍّ ك��لَّ واج��ت��ن��ْب ال��ن��ف��َس خ��اِل��ِف
واإلح��س��ان اِل��بِّ��ر ف��ي وت��س��اب��ْق َوأَص��ِل��ْح اس��ت��ط��ع��َت م��ا ال��خ��ي��َر واف��ع��ِل
ال��بُ��نْ��يَ��اِن خ��ال��َد راَم ل��ل��ذي زاٍد َخ��يْ��ُر إن��ه ال��ل��َه واتَّ��ِق
ال��ُوج��داِن زائ��َد اْل��ِح��ْل��َم واج��ع��ِل ك��ري��ًم��ا وس��ام��ْح واص��ف��ح وت��واض��ْع
وآِن آٍن ب��ي��ن ال��م��وَت واذك��ِر واص��ب��ْر ال��م��ه��ي��م��ِن ع��ل��ى وت��وكَّ��ْل
واإلي��م��اِن ال��ع��ق��وِل ِب��ِض��ع��اِف ف��ت��ك��ا ي��ف��ِت��ُك ال��ش��ي��ط��اِن ك��ي��َد إنَّ
األم��ان��ي ك��اذب��اِت ف��ي وان��ط��الٌق ج��م��اًال ال��ع��ي��وَن ت��م��ألُ ف��ت��ن��ٌة
ال��ع��ص��ي��اِن ع��ص��ا ��ْت ش��قَّ ن��ف��س ش��ر ل��دوٌد ع��ُدٌو م��اك��ٌر خ��ادٌع
ل��ع��ن��ت��ان! ع��ل��ي��ك��م��ا تُ��نَ��زَّْل ال ح��تَّ��ى وخ��اِل��ْف��ُه َك��يْ��َدُه تُ��ِط��ْع ال

حواء ابن مصري

ال��ه��ذي��اِن م��ظ��اه��ُر َزيَّ��نَ��تْ��ُه َش��ْيءٍ ك��ل ب��اط��ٌل ح��واءَ ٱب��َن ي��ا
ال��ح��دث��اِن ي��ِد ع��ل��ى يَ��بْ��َل��ى َس��ْوَف تُ��راٍب م��ن ه��ي��ك��لُّ ال��غ��ضُّ ِج��ْس��ُم��َك
ال��دِّي��داِن ف��ري��س��َة ي��غ��دو ح��ي��ث ح��ي��ٍن بَ��ْع��َد ال��ثَّ��َرى ت��ح��ت ي��ت��وارى
اإلن��س��اِن م��رج��ُع ال��تُّ��ْرِب وإل��ى ت��ت��داَع��ى ع��ظ��اُم��ُه وه��ش��ي��م��ا
ال��ف��ان��ي ال��ول��ي��ُد وه��و ت��رب ه��ي ف��ي��ه��ا األرض ع��ل��ى َم��َش��ى ج��س��ٍم ك��لُّ
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ِق��َراِن ب��غ��ي��ِر ل��ك��ن أُمٌّ ف��ه��ي ط��َوتْ��ُه وخ��ج��َل��ى يَ��ْش��َق��ى أخ��رَج��تْ��ُه
األزم��اِن َم��َص��ارَع وت��ج��نَّ��ْب أذاه��ا ف��اح��ذْر دن��ي��اَك ه��ِذي إنَّ
َف��تَّ��اِن ٍج م��ب��رَّ ب��ج��م��اٍل تَ��ْس��َع��ى ح��س��ن��اءَ ث��وِب ف��ي أف��َع��ى ه��ي
ال��ِح��س��اِن م��غ��ري��اُت َواس��ت��م��ال��ت��ه م��ن��ه��ا ن��اَل ال��ذي ف��ي ال��نَّ��اَب تَ��نْ��ِش��ُب
ال��ثُّ��ْع��بَ��اِن؟ َوثْ��بَ��ِة م��ن ي��ن��ج��و ك��ي��ف ب��األف��اع��ي ل��ه��وُه ك��ان وال��ذي
واألح��زاِن ِل��ْل��ه��م��وِم َغ��َرٌض م��س��ت��ح��ي��ٌل َص��ْف��وُه ال��ده��ر ه��ك��ذا
األم��ان��ي ب��أق��ص��ى ال��دن��ي��ا م��تَّ��َع��تْ��َه��ا ل��ن��ف��ٍس ي��وٍم ِن��ْص��َف ال��دَّْه��ُر ص��ف��ا م��ا
وال��َه��َواِن ل��ألََس��ى ال��ع��زِّ وم��ن َوذُلٍّ ش��ق��اءٍ إل��ى ه��ن��اءٍ م��ن
ال��زم��ان ص��روف م��ن ح��واءَ ٱب��َن ي��ا ف��ح��س��ب��ي ال��ل��ي��ال��ي ك��ي��ُد ه��ذا إن

حواء ابن مطامع

ال��ه��ذي��اِن م��ط��ام��ُع َزيَّ��نَ��تْ��ُه ش��يءٍ ك��لُّ ب��اط��ٌل ح��واءَ ٱب��ن ي��ا
ال��ش��ي��ط��اِن ِخ��ْدَع��ُة واألم��اِن��يُّ خ��ي��اٌل َس��بَ��اَك ال��ذي ف��ال��ج��م��اُل
ال��ُق��ْرآِن ِب��ِش��ْرَع��ِة ��ْك وت��م��سَّ تَ��َم��نَّ��ْت م��ا ت��ط��ع ال ال��ن��ف��َس َه��ذِِّب
ال��رب��ان��ي ف��ي��ِض��ِه م��ن ن��وٌر ل��َك ي��ب��دو َربِّ��َك ُص��نْ��ِع ف��ي وت��ف��كَّ��ْر
ال��َم��َل��ك��اِن ي��ك��ت��ُب م��ا أزك��ى ف��ه��و ك��ث��ي��ًرا َخ��َل��ْوَت م��ا ال��ل��َه واذك��ر
��ري��اِن وال��شِّ ل��ل��ق��ل��ِب وق��ري��ٌب رق��ي��ٌب َف��ُه��َو ل��ه��وَت إْن وٱْخ��َش��ُه
آِن ك��لِّ ف��ي أن��ت ال��ل��ه ف��م��ع وح��ي��ٌد إن��ي خ��ل��وَت إن ت��ق��ْل ال
األك��واِن ع��اَل��ِم ف��ي َح��يٍّ أيُّ ع��ن��ه��ا غ��اب م��ا اِإلۤله َع��يْ��َن إنَّ
وح��ن��اِن ورح��م��ٍة واق��ت��داٍر وح��ل��ٍم ج��الٍل ف��ي اْل��َخ��ْل��َق ت��رق��ُب
واالط��م��ئ��ن��اِن ال��ُه��َدى ط��ري��ِق ف��ي ِس��ي��ِري ن��ف��ُس ي��ا ؟ ال��م��ف��رُّ م��ن��ه��ا أي��ن
ال��رح��م��ِن أوام��َر وأط��ي��ع��ي وت��وب��ي اس��ت��ط��ع��ِت م��ا اْل��َخ��يْ��َر ق��دِِّم��ي
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حواء ابن ضالل

��ْك��َراِن ال��شُّ واج��ُب ال��َع��بْ��ِد وع��ل��ى َع��بْ��ٌد ل��ل��ه أن��ت ح��واءَ ٱب��َن ي��ا
وأم��اِن؟ ِغ��بْ��َط��ٍة ِف��ي م��ط��م��ئ��نً��ا وت��م��ِش��ي اِإلۤله َف��ْض��َل تَ��نْ��َس��ى ك��ي��ف
ال��خ��س��راِن إل��ى ال��نُّ��َه��ى ض��ع��ي��َف ي��ا ي��ؤدِّى ل��ه��ٍو َغ��يْ��ِر ف��ي ت��ف��ك��ر ل��م
وال��ِع��ْص��يَ��اِن ال��غ��رور َض��الِل ِف��ي ت��ه��ِوى ف��ان��ق��دَت ال��ش��ي��ط��ان دع��اك ق��د
ال��نُّ��ْك��َراِن ِل��ِن��ْق��َم��ِة ��ا م��س��ت��ح��قٍّ ك��ب��ري��اءً وال��ُه��َدى اْل��َح��قَّ تُ��نْ��ِك��ُر
وال��ن��ي��راِن ال��ج��ح��ي��ِم زف��ي��ِر ف��ي خ��ل��وٌد ال��م��س��ت��ك��ب��ري��َن َم��ثْ��َوى إن
واْل��ِح��ْرم��اِن ب��ال��طَّ��ْرِد تُ��ع��اَق��ْب أو ت��دبَّ��ْر ال��ج��ه��وُل األح��م��ُق أي��ه��ا

واألرض السماء

��ل��ط��اِن؟ ال��سُّ وف��ي ال��ُع��ال ف��ي واح��ٍد إل��ٍه غ��ي��ُر ال��ُوُج��وِد ِل��َه��ذَا ه��ل
األك��واِن م��ب��دُع اْل��ُح��ْك��ُم م��ط��ل��ُق ب��ش��يءٍ يُ��َش��بَّ��ْه ل��م األم��ر أم��ره
واِإلت��ق��اِن اْل��َج��الل ف��ي غ��اي��ٍة ِب��ُص��نْ��ٍع ال��س��م��اءِ ف��ي األم��َر َدبَّ��َر
ب��ال��دوراِن ال��ع��ج��ي��ِب ل��ل��نِّ��ظ��اِم َوأَْوَح��ى وال��ب��روَج ال��نَّ��ْج��َم َرتَّ��َب
ك��ي��واِن إل��ى ال��ثَّ��َرى َم��ْه��َوى ب��ي��ن ف��ض��اءِ َج��ْوَف ت��ش��قُّ س��اب��ح��اٍت
وال��م��ي��زان اْل��َج��وزاءِ م��داِر ف��ي ت��س��ري ك��ال��ب��رق األب��ص��اِر خ��اط��ف��اِت
ال��رب��ان��ي ب��ن��وره��ا زوَّدت��ه��ا وح��ف��ًظ��ا َس��يَّ��َرتْ��َه��ا ال��ل��ه ق��درُة
ال��ش��اِن ع��ظ��ي��َم ال��ُع��َال ف��ي َس��بَّ��َح��ْت وش��م��وٍس ك��واك��ٍب ب��دوٍر م��ن
ال��رح��م��ِن ع��ن��اي��ُة الح��ظ��ت��ه��ا وأم��ٍن س��الٍم ف��ي األف��َق ت��ق��ط��ع
ال��م��ل��واِن ب��دا م��ا ال��ح��م��ِد واج��َب ي��ؤدِّي ال��س��م��اء ف��ي ال��نَّ��ْج��ُم َس��بَّ��َح
ال��ب��ن��ي��اِن ق��وي��َة ب��ن��اه��ا إذ رب��ي س��ب��ح��اَن ال��س��م��اءِ أم��ُر تَ��مَّ
ب��األك��واِن األف��الِك الرت��ب��اِط ش��ه��اٍب م��ن ج��ذوة األرَض َخ��َل��َق
ال��دوراِن س��رع��َة األرَض َوَه��َب َدْح��يً��ا ذل��ك ب��ع��د م��ن ودح��اه��ا
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القمر

أم��اِن ف��ي وِس��ْر س��يَّ��اِره��ا ح��ول م��داًرا ُخ��ذْ أن ل��ل��ب��در أَْوَح��ى ث��م
ال��وج��الِن ل��لَّ��س��اِرِب ع��ل��ي��ه��ا ـ��ُه ف��اْع��ِك��ْس��ـ ض��ي��اءَك ُخ��ذْ ال��ش��م��س وم��ن
آِن ك��لَّ وج��ِه��ِه ف��ي ت��ت��ج��ل��ى ب��روًج��ا ُخ��ط��اُه ف��ي ل��ل��ب��دِر إن
ال��ك��وك��ب��اِن ي��ش��رف األرض وع��ل��ى ي��ج��ري ال��ش��م��س وك��وك��ب ي��ج��ري ه��و
اْل��َح��ي��واِن ل��ع��اَل��ِم وح��ي��اٌة ض��ي��اءٌ ال��ن��ه��اِر ف��ي ال��ش��م��ِس آي��ُة
ك��ال��طَّ��يْ��َل��َس��اِن ال��ظ��الم دي��اج��ي م��ن ِس��ت��ًرا األرَض أَْل��بَ��َس ال��ل��ي��ُل وإذا
ال��ُج��م��اِن س��ي��وِل م��ن ال��ن��ور ص��ف��ح��َة ف��أل��ق��ى ال��س��م��اء ف��ي ال��بَ��ْدُر َظ��َه��َر
ب��األل��واِن ال��ن��ب��اَت وي��م��دُّ ٱن��ش��راًح��ا ال��ق��ل��وَب ي��م��أل ن��ورُه
م��نَّ��اِن واح��ٍد ال��ُم��ل��ِك م��ال��ِك إل��ٍه ص��ن��ُع ال��ن��ظ��اَم ه��ذا إن
ع��ن��ف��واِن ف��ي ال��ح��ي��اِة ل��ب��ق��اءِ وح��ن��انً��ا رح��م��ًة ال��ش��م��َس َخ��َل��َق
ال��ه��تَّ��اِن َخ��يْ��ِره��ا م��ن غ��ي��وثً��ا األرِض ع��ل��ى ال��ع��ط��اءِ يَ��ُد وأف��اض��ت
األب��داِن ج��واه��ر ��ي يُ��نَ��مِّ م��ا أودع��ت��ه��ا ُق��وتِ��َه��ا ت��ق��دي��ِر ب��ع��د
ال��وال��داِن ي��ؤتَ��ُه ل��م ب��ح��ن��اٍن ف��أْك��ِرْم ال��ح��ك��ي��ِم ال��خ��ال��ِق ن��ع��م��ُة
ي��ج��ري��اِن ال��ث��رى ف��وق وع��ل��ي��ال ف��راتً��ا وال��ه��واءَ ال��م��اءَ ��َر َس��خَّ
آي��ت��اِن ك��اله��م��ا وم��ع��اًش��ا ل��بَ��اًس��ا وال��ن��ه��اَر ال��لَّ��يْ��َل ج��ع��ل
��ْل��ط��اِن ال��سُّ إِْم��َرِة ف��ي تَ��تَ��َج��لَّ��ى َع��ُروًس��ا ال��ن��ه��اِر ف��ي ال��ش��م��َس ج��ع��ل
األك��واِن ع��ل��ى ال��دَُّج��ى ف��ي م��ش��رًف��ا م��ل��ي��ًك��ا ال��م��ن��ي��َر ال��ب��دَر وأََح��لَّ
ال��ع��م��راِن ُح��ل��َة األرَض أَْل��بَ��َس ف��ض��ٍل أك��ب��ر ل��ل��ن��يِّ��َريْ��ِن إن
ل��ِإلن��س��اِن ُرْح��َم��اُه س��خ��رت��ه��ا ق��دي��ٍر ربٍّ آالءُ ه��ذا ك��لُّ
ال��ح��ي��واِن س��ائ��ر ع��ن وذك��اءً ع��ق��ًال ��ُل ال��م��ف��ضَّ ال��ه��ي��ك��ُل ذل��ك
ال��ِع��ْرف��اِن َم��َواِه��َب وح��ب��اه واص��ط��ف��اه َخ��ْل��َق��ُه ال��ل��ُه َك��رََّم
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ملكهللا سعة

وداِن ق��اٍص ب��ي��ن األف��ق واس��َع ُم��ْل��ًك��ا ِل��ل��ِه إنَّ األرِض بَ��ِن��ي ي��ا
وال��س��ل��ط��اِن اْل��َج��الِل ُس��ُم��وِّ ف��ي م��داُه وال��س��م��اءُ األرُض تَ��ْع��َل��ُم
ال��دوراِن م��س��ارُح تُ��ْط��وي ـ��اه ي��م��ن��ـ ف��ي األرَض ت��ج��م��ُع ال��ل��ه َق��بْ��َض��ُة
ش��اِن ف��ي ب��دي��ع��ه��ا ي��وم ك��لَّ ط��ب��اٌق س��ب��ٌع ال��ب��روِج ذات ه��ي
ال��ب��ان��ي ال��ع��زي��ِز ال��ق��اه��ِر ق��وُة ع��م��اد ب��غ��ي��ِر س��م��َك��ه��ا رف��ع��ت
ال��ديَّ��اِن َه��يْ��بَ��ِة م��ن ُخ��ش��وٍع ف��ي ُس��ج��وًدا ال��ق��ل��وَب تَ��ْج��َع��ُل ِع��زٌَّة
اإلن��س��اِن ع��ن ن��وُرُه خ��ب��ا م��ا ف��ي��ه��ا ال��م��ه��ي��م��ُن َدبَّ��َر ح��ك��م��ٌة
ل��ل��َع��يَ��اِن بَ��َدا ق��د م��ا وتُ��نَ��اف��ي أب��رم��ت��ه ال��ذي غ��ي��ر ت��ت��راءى
األك��واِن ص��ح��ائ��ِف ف��ي م��ا ِط��بْ��َق ��ْت ف��ت��مَّ ال��ح��ك��ي��ُم ال��خ��ال��ُق ش��اءَه��ا
اْل��َج��ن��اِن ف��ي ان��ط��وى م��ا ال��لَّ��ْوِح ف��ي ُخ��طَّ وِق��ْدًم��ا أراَد، م��ا ال��يُ��ْس��ُر إن��م��ا
ال��ب��ي��اِن ع��ب��ق��ريِّ ع��ن ت��واَرى م��ا ف��ي��ه��ا ُر ال��م��ص��وِّ أت��ق��َن ِخ��ب��رٌة
ال��ربَّ��ان��ي َغ��يْ��ِث��َه��ا م��ن س��رٍّا ف��ي��ه َوأَْوَح��ْت َش��ْيءٍ ك��لِّ َخ��ْل��َق أَبْ��َدَع��ْت
وج��اِن إن��ٍس ب��ي��ن م��ا َح��يٍّ ك��لَّ أََم��دَّْت ال��ع��ل��ي��ِم ال��ص��اِن��ِع آيَ��ُة
ح��ن��اِن ِم��ْن ب��ه أك��ِرْم َل��ُدنْ��َه��ا م��ن ح��ن��اٍن ب��غ��ي��ِر ك��ائ��نً��ا تَ��دَْع ل��م
ال��م��ش��رق��اِن وَك��بَّ��َر َس��اج��داٍت ل��َديْ��َه��ا ال��ج��ب��اُل َخ��رَِّت ه��ي��ب��ٌة
ب��ل��س��اِن ُم��َس��بِّ��ٌح َش��يءٍ ك��لُّ ج��م��اًال ال��وج��وِد ع��ل��ى وتَ��َج��لَّ��ْت
ال��رَّب��ان��ي ن��وِره��ا ِن��ب��راِس ت��ح��ت ُط��رٍّا ال��ع��وال��ُم ت��ج��م��ُع ح��ض��رٌة
آِن ك��لَّ وال��رض��ى ال��َع��ْف��َو ي��ط��ل��ُب ي��ديْ��َه��ا بَ��يْ��َن ال��وج��ود ف��ي َم��ن ك��لُّ
أم��اِن ف��ي وَه��يْ��بَ��ٌة اق��ت��داٍر ف��ي وِح��ْل��ٌم اْل��ُح��نُ��وُّ م��ل��ؤه��ا ن��ظ��رٌة
م��ث��اِن س��ب��ٌع ل��ل��ح��م��ِد ق��دَس��تْ��ُه ول��ط��ٌف ال��ب��راي��ا ع��م��ِت رأف��ٌة
ال��خ��اف��ق��اِن وك��بَّ��َر وج��الًال ش��ك��ًرا ل��ل��م��ه��ي��م��ِن ال��ك��وُن َس��َج��َد
ف��اِن رم��ي��ٍم م��ن ال��ح��يَّ وك��ذا ح��يٍّ س��الل��ِة م��ن ال��م��يْ��َت يُ��ْخ��ِرُج
ال��زم��اِن ت��ق��لُّ��ب��اُت ��َم��تْ��ه��ا َه��شَّ ق��ب��وٍر دي��اج��ي م��ن ال��َخ��ْل��َق ي��ب��ع��ث
اْل��ِح��دث��اِن ي��ُد ال��ِب��َل��ى أورث��ت��ه��ا وِق��ْدًم��ا ال��ع��وادي ب��ه��ا م��ا ب��ع��ث��رت
ي��س��ب��ح��اِن دورٍة ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ال��ب��در م��ع ب��ال��ط��واِف ال��ش��م��َس ي��أم��ر
وال��ح��ي��واِن ب��ال��ن��ب��اِت رح��م��ًة م��ع��ي��نً��ا أَُج��اج م��ن ال��م��اء ي��ج��ع��ل
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ب��ال��ف��ي��ض��اِن األن��ه��اُر ف��ت��ع��جُّ ال��رواب��ي ف��ي ه��اط��ال ال��غ��ي��َث يُ��ْرِس��ُل
ب��األغ��ص��اِن األغ��ص��اُن ف��ت��م��ي��ُد ت��ج��ري ب��األم��ِر ال��ري��اِح ع��اص��ف��اُت
ال��ش��اِن ال��ع��ِل��يَّ اْل��َخ��ال��ِق ق��درُة ف��ج��لَّ��ْت م��ل��ق��ح��اٍت ت��ن��ث��ن��ي
ِل��ل��ُع��ب��داِن ال��ط��ي��ب��اِت ي��ح��م��ُل م��اءً ي��ب��ارُك ال��ث��رى ب��ط��ون م��ن
ال��ن��ع��م��اِن َج��نَ��ى ب��ه وأم��دْت ش��ت��ى ع��ن��اص��َر ال��نُّ��ع��َم��ى َزوََّدتْ��ُه
األل��واِن ُم��ْش��ِرَق ال��زه��ُر ي��ع��ب��ق زك��ي أري��ٍج وم��ن ع��ب��ي��ٍر م��ن
ال��دِّن��اِن ط��اه��رات م��ن وُس��الٌف َش��ِه��يٌّ وش��ه��ٌد م��ن��ِع��ٌش َس��َك��ٌر
اإلِن��س��اِن ِف��ْط��نَ��ِة ع��ن ت��ن��اءَى م��ا ف��ي��ه��ا ُر ال��م��ص��وِّ أب��دَع ِن��َع��ٌم

الحيوان عالم

ال��ب��ي��اِن ع��ل��وم أع��ي��ت م��ل��ه��م��ات إل��ي��ه��ا ال��وج��وِد ربُّ أَْوح��ى ثُ��مَّ
ب��اِن! أب��رُع ال��وُج��وِد ف��ي ش��اده ب��ي��ٍت أوه��َن ال��ع��ن��ك��ب��وُت نَ��َس��َج
األف��ن��اِن وف��ي ال��رُّبَ��ا أع��ال��ي ف��ي ب��ي��وتً��ا أَِع��دِّي أن ال��نَّ��ْح��ِل وإل��ى
األل��واِن ب��دي��ع��ِة ث��م��اٍر م��ن وزه��ٍر م��اءٍ ب��ي��ن ال��ق��وَت واط��ل��ب��ي
األب��داِن إل��ى َش��ْه��ًدا ش��ف��اءً ب��ه وُردِّ ال��دواءِ بَ��ْل��َس��م واق��ت��ف��ى
واإلت��ق��اِن ال��ن��ش��اِط ورم��ِز ال��ج��دِّ ال��ف��ط��ن��ِة ع��ال��ِم ال��ن��م��ِل وإل��ى
وال��ُع��ْم��راِن ال��ن��ظ��اِم وح��ل��ي��ُف ش��ع��بً��ا األرض ف��ي ال��ب��اح��ث��ي��ن أْم��َه��ُر
ال��ح��ي��واِن ِف��ْط��نَ��ِة إدراِك ف��وَق وص��ب��وًرا دائ��بً��ا ال��ن��م��ُل ي��ع��م��ُل
ال��ِع��رف��اِن ُق��َوى َف��ْه��َم��ُه أك��س��ب��ْت ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ُل ُح��يِّ��َر ق��د م��ل��ه��م��اٌت
واْل��ُج��دراِن ال��س��اح��اِت م��ح��ك��م��اِت ب��ي��وتً��ا يُ��ِع��دُّ ال��ثَّ��َرى ب��ط��ون ف��ي
اْل��َف��نَّ��اِن ب��خ��ب��رِة َش��اِه��َداٍت ُح��ُج��َراٍت بَ��نَ��ى ُج��دراِن��َه��ا َح��ْوَل
ال��ودي��اِن ب��ح��اث��َة ج��اه��داٍت ادََّخ��َرتْ��ُه م��ا ل��ح��ف��ِظ ص��ال��ح��اٍت
تُ��َع��ان��ي م��ا ع��زِم��َه��ا ع��ن ث��ن��اه��ا م��ا َف��جٍّ ك��لِّ م��ن األق��واِت ج��ام��ع��اِت
ال��م��ب��ان��ي ت��دوَم ك��ي ال��َوْض��ِع أَْح��ك��َم ف��ي��ه��ا ال��م��ه��ن��دُس أَبْ��دََع ُغ��َرٌف
ال��ع��اب��ث��اِن ل��ه��ا األذَى يَ��ِك��ي��َل أن َوُم��َح��اٌل اْل��ِب��َل��ى يَ��َد ق��اه��راٌت
ال��ح��ي��واِن ع��اَل��ِم ع��ن َم��يَّ��َزتْ��ُه ِخ��َالًال ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ل��ن��م��ِل إن
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اإلي��م��اِن م��خ��ل��ُص ال��ع��زِم ص��ادُق َص��بُ��وٌر ُم��ِط��ي��ٌع م��اه��ٌر ع��ام��ٌل
ال��ُع��ْم��َراِن ف��ي ال��ش��ع��وِب ل��ح��ي��اِة ِن��ظ��اٍم أََدقَّ َم��ثَّ��َل��ْت أَُم��ٌم
أََم��اِن ف��ي وَم��ْط��َع��ٍم ِدْفءٍ ب��ي��ن ف��ي��ب��َق��ى ال��ش��ت��اءِ ف��ي ال��ب��رَد يَ��تَّ��ق��ي
َواِن غ��ي��َر ج��اه��ًدا ال��رِّْزِق ط��ال��ب يَ��ْس��َع��ى أَذََّن ال��رب��ي��ُع م��ا وإذا
اْل��ِك��ت��م��اِن نَ��ْف��َح��ِة م��ن ِب��ِس��رٍّ ـ��ِل ال��ن��م��ـ إل��ى أف��ض��ى اإلل��ه��اِم َوْح��َي إن
وآِن آٍن ب��ي��ن م��ا َس��اِريَ��اٌت ف��ي��ه واألع��اص��ي��ُر ال��ج��وَّ ي��ع��رُف
األَواِن ُق��بَ��يْ��َل األذَى التِّ��َق��اءِ ون��اٍر س��ي��وٍل وم��ن ِريَ��اٍح م��ن
ال��ح��ي��وان ُم��ْل��ِه��م ف��س��ب��ح��ان األرض ف��ي ال��ج��دِّ آي��ة ال��ن��م��ِل ع��اَل��ُم

البحر عالم

اْل��ِح��ي��تَ��اِن َم��ْرتَ��َع ال��ل��ُه ب��ارك ِرْزًق��ا م��ن��ه رْح��َم��ًة ال��ب��ح��َر أَْودََع
ال��ج��اري��اِن َس��بَّ��َح م��ا ف��ي��ه ال��ل��ه ِذْك��َر تُ��ْك��ِث��ُر األس��م��اِك س��اب��ح��اُت
واألل��واِن األن��واِع ش��ت��ى ف��ي��ه َش��ِه��يٌّ َط��ِريٌّ َط��يِّ��ٌب أُُك��ٌل
اْل��ِح��َس��اِن َك��َل��ْم��ِح أص��داِف��َه��ا ب��ي��ن َالِم��َع��اٍت تَ��أَلَّ��َق��ْت َوُح��ِل��يٌّ
ال��ُم��رج��اِن ف��اِت��ِن م��ن وع��ق��وٌد ي��ت��ي��ٌم َوُدرٌّ نَ��اِدٌر لُ��ْؤلُ��ٌؤ
األك��واِن ُم��ب��دِع م��ن ب��أم��ٍر ِس ال��ن��ا إل��ى اْل��ِخ��َض��مُّ َس��اَق��َه��ا ِن��َع��ٌم

الطري عالم

��ك��راِن ال��شُّ ع��ن ل��ح��ظ��ًة َس��َه��ْت م��ا ح��م��ًدا ال��خ��ل��ِق أك��ث��ُر ال��طَّ��يْ��ِر أَُم��ُم
ال��م��ش��رق��اِن ك��بَّ��َر ال��ك��ون وم��ع ظ��الٌم وغ��ّش��ى ن��وٌر ت��ب��دَّى م��ا
ب��األل��ح��اِن اآلف��اُق رّج��ع��ت��ه َش��ْدًوا ي��ح��م��ُل ال��ن��س��ي��ُم ت��ه��اَدى إذْ
واإلح��س��اِن ب��ال��لُّ��ْط��ِف ت��ج��ل��ى ق��د رح��ي��م��ا َربٍّ��ا ف��ي��ه ال��ط��ي��ُر َس��بَّ��َح
وال��ح��ن��اِن ب��ال��نَّ��دى اْل��َخ��ْل��ِق غ��ام��ُر ك��ري��ٌم ح��ل��ي��ٌم م��ن��ع��ٌم واح��ٌد
وال��ودي��اِن ال��ق��ف��اِر ب��أَْق��َص��ى ال��طَّ��يْ��ُر َح��لَّ��ِت أي��ن��م��ا ال��ط��ي��َر ي��رزُق
ال��ي��ق��ظ��اِن ل��ل��ش��اك��ِر رم��ٌز ف��ه��و ع��ج��اٌب ال��وج��ود ف��ي ال��ط��ي��ِر ع��اَل��ُم
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ال��رح��م��ِن ق��درِة آالءُ ت��ل��ك ن��ف��ٌع األرِض ع��َل��ِم ف��ي ول��ك��لٍّ
ال��ص��ول��ج��اِن رب��ة ال��ت��اج رب��ة ي��دع��و بُ��ْل��َق��يْ��َس ج��اء ق��د رس��ول م��ن
ال��ط��ي��راِن ع��ال��م م��ن ه��ذا ك��ان ب��ل ال اإلن��س؟ م��ن أم ال��ج��نِّ أِم��ن
ال��ش��اِن ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ع��اِه��ُل ي��ع��ل��ِم ل��م ب��م��ا ِع��ل��ًم��ا أح��اَط ق��د ه��ده��ٌد
ال��ثَّ��َق��الِن ل��ه دانَ��ْت ون��ب��يٌّ ف��ت��ج��ري ال��ري��اَح ي��أم��ر َم��ل��ٌك
ال��نَّ��يِّ��َراِن ب��ه َغ��نَّ��ى ُم��ْل��ًك��ا ن��ال ��ا ل��مَّ ال��ط��ي��ِر م��ن��ط��َق ال��ل��ُه ��ُه َخ��صَّ
ت��اج��اِن س��اس��ه ق��د ُم��ْل��ٍك َف��ْج��ُر ف��ي��ه ال��ط��ي��َر ��َد تَ��َف��قَّ ي��وًم��ا إنَّ
وال��س��ل��ط��اِن ال��ج��الل وذاِت ال��ج��نِّ ق��ام��ع��ِة ت��اج ب��ل��ق��ي��َس ت��اُج
وج��اِن إن��ٍس ب��ي��ن ال��خ��ل��َق َج��َم��َع ُم��ْل��ٍك أك��ب��ر ربُّ وس��ل��ي��م��اُن
وه��واِن ورج��َف��ٍة ان��ك��س��اٍر ف��ي ذل��ي��ال ال��ض��ع��ي��ُف ال��ط��ائ��ُر وق��ف
داِن م��ن��ه ُس��ْخ��ُط��ه��ا ال��ب��ْط��ِش ويَ��ُد غ��ض��وٌب وال��م��ل��ي��ُك ال��َع��ْف��َو ي��رت��ج��ي
وال��ِع��ْص��ي��اِن ال��ك��ُف��ِر ف��ي ت��م��اَدْوا ق��د ق��وٍم أن��ب��اءِ غ��ي��ر ت��ب��رئ��ُه ل��م
ال��ش��ي��ط��اِن ل��دع��وِة واس��ت��ج��اب��وا ع��ل��ي��ه��ا ع��اك��ف��ي��ن ال��ش��م��َس ع��بَ��دوا
اإلي��م��اِن إل��ى تَ��ْه��تَ��ِدي أن ق��ب��ل َج��بَ��ُروٍت ف��ي ب��ْل��ق��ي��ُس َح��َك��م��تْ��ُه��ُم
اْل��بُ��ْرَه��اِن س��اط��َع ال��ح��قَّ رأِت ل��م��ا اْل��ِه��َدايَ��ِة ن��وُر وأت��اه��ا
ال��م��اض��ي��اِن ِب��ُم��ْل��ِك��ِه تَ��َغ��نَّ��ى َم��ْن أَيْ��ِدي ب��ي��ن وع��رُش��َه��ا واس��ت��ق��رت
ال��َف��ْرَق��َداِن َح��لَّ��َق َح��لَّ أَيْ��ن��َم��ا وب��ح��ًرا ب��رٍّا ال��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن َم��ِل��ُك
اْل��َه��ذَي��اِن ِم��َن أه��َل��َه��ا أي��ق��ظ��ْت إل��ي��ه��ا األم��ي��ِن اْل��ُه��ْدُه��ِد ِرْح��َل��ُة
ال��زم��اِن َج��ِب��ي��ِن ف��ي ال��ن��وِر آي��َة ف��ك��ان��ت ال��ه��الِك م��ن أَنْ��َق��ذَتْ��ُه��ْم
��ك��راِن وال��شُّ ب��ال��ح��م��ِد ض��اِرَع��اٍت َدْوًم��ا ال��ل��َه ت��ذك��ُر ال��طَّ��يْ��ِر أَُم��ُم
األف��ن��اِن وف��ي ال��رُّبَ��ا وأع��ال��ي ال��دوال��ي وب��ي��ن أَْوَك��اِرَه��ا ب��ي��ن
األب��داِن ف��ي األرواِح َس��َريَ��اَن تَ��ْس��ِري اْل��ك��ْوِن ف��ي ال��ت��س��ب��ي��ِح ع��اط��رات
يَّ��اِن ال��دَّ ل��ل��واح��ِد ش��اك��راٍت َح��ْم��ًدا وال��س��م��واِت األرَض ت��م��أل
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والحرشات الهوام عالم

األك��واِن ُم��َدبِّ��ُر وتَ��َع��اَل��ى رزًق��ا ال��خ��الئ��َق أَْم��َط��َر َم��ْن َج��لَّ
يَّ��اِن ِل��ل��دَّ ب��ال��ش��ك��ِر ل��م��دي��ٌن َه��ْونً��ا األرِض ع��ل��ى ي��م��ش��ي ح��يٍّ ك��لُّ
م��ك��اِن ك��لَّ َم��َألَْن زاح��ف��اٍت ال��َف��يَ��اِف��ي وغ��اِب ال��ث��َرى بُ��ُط��وِن ف��ي
اإلم��ك��اِن ُق��َوى أع��ج��زت ��ٌة ِدقَّ وح��ي��اٌة ُص��نْ��َع��ُه ال��خ��ْل��َق أع��ج��َب
ب��األك��واِن ال��م��ِح��ي��ِط ب��اق��ت��داِر ش��ه��وٌد وال��بَ��ُع��وِض ال��ذَّرِّ ع��اَل��ُم
ع��ال��م��اِن َس��بْ��ِح��َه��ا م��ن ف��ي��ب��دو ِن ال��ك��و ف��ي ت��س��ب��ح األح��ي��اءِ ه��ذي ك��لُّ
ِب��َف��اِن! ل��ي��س م��داه وُم��َق��اٌم ق��ص��ي��ٌر َم��َداُه َزاِئ��ٌل ع��اَل��ٌم
األم��ان��ي َك��ذُوُب ُح��ْس��نُ��َه��ا خ��ادٌع اخ��ت��ي��اٍر داُر ال��ف��ن��اءِ ال��دن��ي��ا ت��ل��ك
ِب��َف��اِن! ل��ي��س ال��ح��ي��اِة أَبَ��ِديُّ خ��ل��وٌد ت��اله��ا ح��ت��ى ��ْت تَ��َق��ضَّ م��ا
َه��َواِن أو ِع��زٍَّة ف��ي نَ��ْف��ٍس ك��لُّ إل��ي��ه��ا ِس��ي��َق��ْت ال��ب��ق��اءِ داُر ت��ل��ك
األب��داِن َه��يَ��اِك��ُل ِص��ي��َغ��ْت م��ن��ه تُ��ْرٌب ال��ب��س��ي��ط��ِة ف��وق َش��ْيءٍ ك��لُّ
ال��زم��اِن َم��َم��رِّ َع��َل��ى يَ��بْ��َل��ى ث��م ي��ذوي تَ��مَّ إذا ُع��ْم��ٌر ولِ��ك��لٍّ
اْل��َح��َدثَ��اِن يَ��ُد ذَرََّه��ا بَ��ْع��ثَ��َرْت ع��ظ��اٍم ُرَف��اِت وم��ن ه��ش��ي��ٍم م��ن
وال��ودي��اِن ال��وه��اِد بُ��ُط��وِن ف��ي ب��ع��ٍض ف��وق تَ��َك��دََّس��ْت ط��ب��ق��اٍت
ال��نَّ��يِّ��َراِن اخ��ت��ف��ى ع��ن��ه ظ��الم ف��ي دف��ي��ن ب��ق��اي��ا ع��ل��ى ودف��ي��ن
واألزم��اِن اآلب��اِد ق��دي��ِم م��ن َخ��ْل��ٍق ب��أش��الءِ ض��اق��ت وق��ب��ور
ال��دَُّخ��اِن َك��ذَرِّ تُ��ْربً��ا ُرَف��اٍت م��ن َح��وََّل��تْ��ُه اْل��ِب��َل��ى يَ��ُد ِج��ْس��ٍم ك��لُّ
وال��م��ي��زاِن ��َراِط ال��صِّ َربِّ غ��ي��ُر اق��ت��داٍر ذو ذَرَِّه��ا َع��دِّ ع��ل��ى م��ن
ك��ال��دِّه��اِن! َوْرَدٌة وال��س��م��واُت ره��ي��ٍب ق��ي��اٍم ف��ي ال��َخ��ْل��ِق ب��اِع��ِث
ذَرَّتَ��اِن! ت��خ��ت��ل��ط ل��م ِس��َراًع��ا ال��ذَّرِّ ع��اَل��ِم م��ن األج��س��اُد س��ت��ق��وُم
األذه��اِن ع��ن ِع��ْل��ًم��ا تَ��نَ��اءَى م��ا ف��ي��ه��ا ال��ُم��َه��يْ��ِم��ُن أَْودََع ُق��ْدَرٌة
وال��ج��س��م��اِن األرواِح َخ��ْل��ِق ق��ب��ل ِق��ْدًم��ا ب��اْل��ك��ْوِن أح��اط ق��د ِع��ْل��ُم��ُه
اإلن��س��اِن ه��ي��ك��ُل ِل��ل��نُّ��وِر يَ��بْ��ُد ��ا ول��مَّ أراد م��ا ال��لَّ��ْوِح ف��ي َخ��طَّ
ال��رح��م��ِن إرادُة ق��درت��ه ق��ض��اءً َش��ِق��يٍّ وم��ن س��ع��ي��ٍد م��ن
ال��تِّ��بْ��يَ��اِن ��َل ُم��َف��صَّ إم��اٍم ف��ي ا وََع��دٍّ ِع��ْل��ًم��ا أَْح��َص��اُه َش��ْيءٍ ك��لُّ

30



الكربى النونية

الوحش عالم

واألغ��ص��اِن ال��ظِّ��الِل َك��ِث��ي��ِف م��ن ش��ع��اٍر ت��ح��ت ال��غ��اب��اِت ُم��ُروِج ف��ي
��ي��َق��اِن وال��سِّ ال��ج��ذوِع ِش��بَ��اِك م��ن ُس��ُدوٍل ب��ي��ن األح��راِش َوِب��َج��ْوِف
اإلن��س��اِن َوْط��أَِة م��ن آِم��نَ��اٍت ُك��ه��وٍف ف��ي ه��ادئً��ا ال��وح��ُش يَ��ْس��ُك��ُن
ال��رح��م��ِن ع��ن��اي��ُة َالَح��َظ��تْ��َه��ا وِب��ِرْف��ٍق األذَى يَ��ُد تَ��نَ��ْل��َه��ا ل��م
اط��م��ئ��ن��اِن! ف��ي ��بَ��اِع ال��سِّ َض��اِريَ��اُت وت��غ��دو ت��روُح آج��اِم��َه��ا ب��ي��ن
ال��س��ل��ط��اِن ص��اح��ُب َف��يَ��اِف��ي��ِه ف��ي ِه��ْزبَ��ٍر ك��لُّ األُس��وِد َع��ِري��ِن ف��ي
ال��ح��ي��واِن َدْوَل��َة َق��اَد َم��ِل��ٌك م��ه��ي��ٌب ره��ي��ٌب ب��اِس��ٌل َض��يْ��َغ��ٌم
ال��ج��ن��اِن ال��ج��ريءِ اْل��َف��يْ��َص��ِل ُخ��لُ��ُق وِع��ْل��ًم��ا ح��ن��انً��ا َزانَ��َه��ا ُق��وٌَّة
أف��ع��واِن َوأَْرَق��ٍم وذئ��اٍب َوُف��ْه��ٍد ن��م��وٍر م��ن ال��َوْح��ِش ع��اَل��ُم
ال��نَّ��ْه��َم��اِن َف��ْج��َع��ِة ف��ي واْق��ِت��نَ��اًص��ا اْف��ِت��َراًس��ا ال��ل��ح��وِم أَكَّ��اَل��ُة ت��ل��ك

األنعام عالم

وال��ُغ��ْزَالِن اآلراِم ب��ه��ي��ِم م��ن َرات��َع��اٌت َح��ْوَل��ه��ا اْل��ِب��ي��َد ي��م��ألُ
وال��ُغ��ْدراِن ال��ُع��ْش��ِب ف��ي َس��اِريَ��اٍت ال��ض��واِري ان��ق��ض��اِض َش��رَّ آِم��نَ��اٍت
ب��ال��دِّه��اِن ع��ظ��اَم��َه��ا ��ي ويُ��نَ��مِّ َل��ْح��ًم��ا يَ��نْ��ِس��ُج وه��و ال��ُع��ْش��َب ت��أك��ُل
��م��اِن ال��سِّ َغ��ذَْو ال��ض��ع��ي��ف تُ��َغ��ذَّي ِل��لَّ��ْح��ِم م��ص��ان��ُع أج��س��اَم��َه��ا إِنَّ
ال��زم��اِن م��روِر ع��ل��ى َف��أُِب��ي��َدْت ُظ��ْل��ًم��ا ال��وح��ِش َش��َراَه��ُة َم��زََّق��تْ��َه��ا
ال��ُع��ْدَواِن ث��ورِة م��ن وس��الًم��ا لُ��ْط��ًف��ا ال��ل��ه ِوَق��ايَ��ُة َح��ِف��َظ��تْ��َه��ا
ال��ُع��ْم��َراِن دول��َة األم��ُن ي��ح��ف��َظ ح��ت��ى ال��ع��ن��اي��ِة َع��يْ��ُن َالَح��َظ��تْ��َه��ا
ال��ق��ان��ي ب��ال��نَّ��ِج��ي��ِع األرَض يَ��ْص��بُ��ُغ ِص��َراٌع ف��ي��ه��ا ي��دوُم ِب��َق��اٍع ف��ي
��كَّ��اِن ال��سُّ م��ن ق��ي��ع��اِن��َه��ا أرَض ألخ��َل��ْت ال��ض��واِري ف��ي��ه��ا ت��ب��ارت ل��و
ال��ج��ب��اِن غ��ي��ُر اْل��َج��بَ��ُروَت ي��ح��سُّ أو َق��ِويٍّ غ��ي��ُر ال��ض��ع��ي��َف ي��ج��ي��ُر ه��ل
ل��ل��ع��دواِن ت��م��ي��ُل نَ��ْف��ٍس َش��رُّ ذُْع��ًرا ال��غ��اِب ره��ب��َة ال��وح��ُش ي��م��ألُ
ال��ح��ي��واِن ُم��ْس��تَ��ْض��َع��َف ب��اغ��ت��ي��اٍل ويُ��ْرِدي ال��دم��اءَ يَ��ْس��ِف��ُك َش��ِرٌس
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الحيوان ملك األسد

اْل��َج��نَ��اِن ج��ريءَ ب��اِس��ًال ح��اِرًس��ا ��َح��ايَ��ا ب��ال��ضَّ َرْح��َم��ًة ال��ل��ُه َخ��َل��َق
ي��م��ان��ي أو ِب��ُم��ْرَه��ٍف يُ��بَ��اِل��ي ال ج��م��ي��ًع��ا ال��وح��وش يَ��ْق��َه��ُر َف��يْ��َص��ًال
��ْل��َط��اِن ال��سُّ َه��يْ��بَ��َة ال��غ��اِب أََس��َد ��َواِري ال��ضَّ َم��ِل��ي��َك أك��س��ب��ْت ُق��وٌَّة
ال��ح��ي��واِن دول��ِة ف��ي َم��ْل��ٍك خ��ي��َر َه��َص��وًرا َوَل��يْ��ثً��ا ق��اه��ًرا َض��يْ��َغ��ًم��ا
أم��اِن ف��ي ِج��َواُرُه م��ه��ي��بً��ا ـ��ِل َوال��نُّ��بْ��ـ ب��ال��ب��س��ال��ِة ال��ل��ُه ��ُه َخ��صَّ
َم��يْ��َداِن م��ن يَ��ِف��رُّ وُم��َح��اٌل َخ��ْص��ٌم ال��م��ب��اراِة ف��ي يُ��َج��اِري��ه ال
َواتِّ��َزاِن ��ٍة ِخ��فَّ ف��ي ي��ت��ه��اَدى َوُق��وًرا ُخ��َط��اُه ف��ي ال��ع��زِم ث��اب��ُت
ال��ح��ن��اِن َف��يْ��َض يَ��ْح��بُ��وُه وق��ل��ٌب واْل��ِح��ْل��ُم ال��رزان��ُة ِم��ْل��ُؤَه��ا ن��ظ��رٌة
وال��ودي��اِن اآلج��اِم َج��نَ��بَ��ات ��ع��ت��ه رجَّ ق��د ك��ال��رَّْع��ِد َوَزئِ��ي��ٌر
ال��ِق��ي��َع��اِن س��اِك��ِن ع��ن ِل��تُ��َولِّ��ي ال��ض��واِري ق��ل��وِب ف��ي ال��رُّْع��َب يَ��ْق��ِذُف
ال��ُع��ْم��َراِن ص��ال��ِح ف��ي وس��الًم��ا أَْم��نً��ا ال��لَّ��يْ��ِث َس��ْط��َوَة ال��ل��ُه ج��ع��ل
��ْوَل��َج��اِن ال��صَّ ح��ام��ُل ال��وح��ِش م��ل��ُك أم��ي��ٌن ق��وٌي س��اه��ٌر ح��ارٌس

حواء ابن غفلة

ال��ب��ي��اِن ه��ذا ب��ع��د ال��ح��قِّ ع��ن َك دن��ي��ا تُ��ْل��ِه��ي��َك ك��ي��ف ح��واءَ ٱب��َن ي��ا
آِن ك��لِّ ف��ي ي��راك وب��ص��ي��ٌر س��م��ي��ٌع اِإلۤله أن ت��ن��س��ى ك��ي��ف
ال��نِّ��ْس��يَ��اِن َغ��ْف��َل��ِة م��ن ظ��الٍم ف��ي وت��م��ش��ي ال��رق��ي��ب ذك��ر ت��ن��س��ى ك��ي��ف
ال��ش��ي��ط��اِن ل��دع��وِة م��س��ت��ج��ي��بً��ا ت��ل��ه��و ال��ض��الل��ِة ف��ي اْل��ُع��ْم��َر تُ��نْ��ِف��ُق
األم��ان��ي دي��اج��ي ف��ي ف��ت��خ��ب��ط��ت ال��م��ع��اص��ي إل��ي��ك ج��ن��ُده َزيَّ��نَ��ْت
ال��رح��م��ِن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ل��ل��رق��ي��ِب ف��ض��ًال ال��ض��ع��ي��ف��ُة نَ��ْف��ُس��َك أن��ك��رت
ب��اْل��ِع��ْص��يَ��اِن ج��اَه��ْرَت وُغ��روًرا َط��يْ��ٌش ف��أع��م��اَك اْل��ُه��َدى َوَض��َل��ْل��َت
ب��ال��َوْس��نَ��اِن ول��س��َت يَ��تَ��َج��لَّ��ى َش��ْيءٍ ك��لِّ ف��ي وه��و ال��نُّ��وَر تَ��َر ل��م
��اِن ال��شَّ ال��ج��ل��ي��ِل ال��خ��ال��ِق ق��درَة ت��ذكَّ��ْر األث��ي��ُم ال��غ��اف��ُل أي��ه��ا
ال��زم��اِن ذك��ري��ات ف��ي ش��ي��ئً��ا تَ��ُك ��ا ول��مَّ ال��ب��ن��اَن م��ن��ك َس��وَّْت ك��ي��ف
اِإلت��ق��اِن ب��راع��ُة أَبْ��َدَع��تْ��ُه ُح��ْس��نً��ا ِر ال��ُم��َص��وِّ يَ��ُد ف��أف��اض��ت
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ب��اإلِح��س��اِن اآلالءَ َوَح��بَ��تْ��َك َخ��ْل��ٍق ب��أح��س��ِن اْل��نُّ��ْع��َم��ى أَْل��بَ��َس��تْ��َك
األرداِن ��َر ُم��َط��هَّ ِط��ْف��ًال ث��م َج��ِن��ي��نً��ا ال��ظ��الِم ف��ي ك��ن��َت ن��ط��ف��ًة
َريْ��َع��اِن ف��ي ال��ح��ي��اِة رب��ي��ِع م��ن ِف��ت��يٍّ��ا ال��ش��ب��اِب َغ��ضَّ َف��ُغ��َالًم��ا
وِم��َراِن وق��وٍة ن��ش��اٍط م��ن ِس��َراٍج ف��ي ُس��لَّ��ًم��ا ال��ع��م��َر يَ��ْص��َع��ُد
األرك��اِن ِم ُم��َه��دَّ َم��ِش��ي��ٍب ف��ي يُ��ْم��ِس��ي ح��ي��ن ِس��َراُج��ُه ي��خ��ب��و ث��م
األح��زاِن ُدَج��ى ف��ي ال��ذِّْه��ِن س��اب��ح اك��ت��ئ��اٍب ف��ي ال��َع��َص��ا َع��َل��ى َش��يْ��ًخ��ا َدبَّ
األم��ان��ي خ��ادع��اِت ف��ي ُح��ْل��ًم��ا ك��ان ش��ب��ابً��ا ي��ب��ك��ي ال��ه��م��وُم َط��اَرَدتْ��ُه
األَواِن َف��َواِت م��ن ال��ق��ل��ِب ح��اس��َر ي��وًم��ا ي��رج��ُع ك��ان ل��و ي��ت��م��ن��ى
ال��زم��اِن وان��ت��ق��اِم اْل��بَ��يْ��ِن روع��ُة ��َم��تْ��ُه َه��شَّ ه��ي��ك��ًال ال��ض��ع��ُف أَنْ��َه��َك
َغ��اِئ��َرتَ��اِن َع��يْ��نَ��اُه ان��ح��ن��اءٍ ف��ي ظ��ه��ًرا تَ��َق��وََّس أَْش��َم��ٌط َش��بَ��ٌح
ال��ف��ان��ي ال��رم��ي��ُم ال��ه��ي��ك��ُل أي��ه��ا َه��يَّ��ا ت��دع��وه: َوْه��َي األرَض ي��س��م��ُع
اإلن��س��اِن ص��ح��ي��ف��ُة تُ��ْط��َوى ك��ي��ف ف��ان��ظ��ْر ��َك يَ��ُض��مَّ أن ِل��ل��تُّ��ْرِب آَن
ال��ث��ان��ي ل��ل��م��ص��ي��ِر ال��ن��اِس ص��ح��وِة ح��ت��ى ُم��ْس��تَ��َق��رَُّك ال��ق��ب��ُر ه��و ه��ا
اْل��َح��َدثَ��اِن أَْع��يُ��ِن ع��ن ف��ي��ه��ا ال��ج��س��ُم ي��ت��وارى رق��دٌة ال��م��وِت ض��ج��ع��ُة

اإليمان دعوة

اإلي��م��اِن دع��وُة تُ��َؤيِّ��ْدُه ل��م َش��ْيءٍ ك��لُّ ب��اط��ٌل ح��واءَ ٱب��َن ي��ا
ال��ب��ي��اِن ُم��ْح��ك��َم��اِت ف��ي وش��ف��اءً ن��وًرا ال��ح��قِّ دع��وَة ال��ح��قُّ أن��زل
ال��رح��م��ِن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ك��الِم م��ن ح��ك��ي��ٍم ِذْك��ٍر آي��اُت ��َل��تْ��َه َف��صَّ
ال��ق��رآِن ش��رائ��ُع ل��ل��ب��راي��ا بَ��يَّ��نَ��تْ��ُه اْل��ُه��َدى إل��ى َداٍع َخ��يْ��ِر
ال��ب��ي��اِن ب��م��ع��ج��زاِت ��ا َح��قٍّ ج��اء ع��ل��ي��ٍم ح��ك��ي��ٍم َل��ُدْن م��ن إن��ه
اإلن��س��اِن يَ��ُد ح��رًف��ا تُ��بَ��دِّْل ل��م ح��ت��ى ال��ع��ن��اي��ِة َع��يْ��ُن َح��َض��نَ��تْ��ُه
ال��زم��اِن ط��ول ال��ُم��ْه��تَ��ِدي��َن ��َة ُح��جَّ ك��ري��ًم��ا ي��ب��ق��ى س��وف ال��ده��ِر أَبَ��َد
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السالم موىسعليه

وال��ع��دواِن ال��ظُّ��ْل��ِم ف��ي وتَ��َم��اَدْوا م��وس��ى تَ��ْوَراَة ال��ع��اب��ث��ون َل بَ��دَّ
واْل��ُخ��س��راِن ب��ال��ِخ��ْزِي ب��اؤوا ح��ي��ث ع��ل��ي��ه��م وال��ك��ل��ي��م ال��ل��ُه َغ��ِض��َب

السالم عليه املسيح

ال��ب��ي��اِن آَي ال��م��ف��ت��رون َح��رََّف ع��ي��س��ى إن��ج��ي��ِل ال��م��س��ي��ِح َوِب��ِس��ْف��ِر
األدي��اِن ع��ل��ى ج��ه��ًال َوتَ��َع��دَّى م��ك��ًرا ال��ح��قِّ ��َة ُح��جَّ اإلْف��ُك َغ��يَّ��َر
ب��ال��ع��دواِن ال��م��س��ي��ُح أََح��سَّ إذ ال��ن��ص��ارى ع��ه��د األح��زاِب ي��وم َويْ��َح
واإلي��م��اِن ل��ل��رُّْش��ِد ي��دع��و َوْه��َو أن��ص��اِري؟ َم��ْن ال��م��س��ي��ُح: ق��ال ي��وم
ال��ش��ي��ط��اِن ِف��تْ��نَ��َة ال��ل��ه أَْح��بَ��َط ول��ك��ن َك��يْ��ًدا اآلث��م��وَن َدبَّ��َر
اْل��َه��ذَيَ��اِن م��ن َض��ْربً��ا إال ل��ي��س م��وس��ى ق��وِم م��ن ال��م��س��ي��ِح َص��ْل��ُب ك��ان
اْل��بُ��ْه��تَ��اِن ُظ��ْل��َم��َة ال��ح��قِّ آي��ُة ت��م��ح��و س��وف إذ ال��ي��ه��وِد َك��يْ��ُد َض��لَّ
ل��ل��َع��ي��اِن ِب��َع��ْرِض��ِه ق��ام��وا ح��ي��ن ش��ب��ي��ًه��ا ل��ل��م��س��ي��ِح ال��ل��ُه َر َص��وَّ
آي��ت��اِن ل��ه ت��م��ت وب��ه��ذا ل��ي��ص��ف��و ال��ن��ض��اُر يُ��ْص��َه��ُر ه��ك��ذا
ال��رَّبَّ��ان��ي اْل��ُع��َال م��ن ِس��رٌّ ف��ه��و ح��راًم��ا ال��م��س��ي��ِح ع��ل��ى ك��ون��ي أرُض
األط��ه��راِن س��ب��ح ف��ي��ه ج��س��ًدا َح��يٍّ��ا ال��س��م��واِت إل��ى ي��رق��ى س��وف
ال��زم��اِن ع��ي��وِن ف��ي ال��ن��وِر َق��بَ��َس ع��ي��س��ى م��ن��ه رح��م��ًة ال��ل��ُه َرَف��َع
ب��ي��اِن ف��ي ل��ه��م بَ��َدا ِح��ْزٍب ك��لُّ ي��ه��وٌد َض��لَّ��ْت ال��م��س��ي��ِح َرْف��ِع ب��ع��د
ب��األدي��اِن ال��ع��اب��ث��ي��َن ِف��تْ��نَ��ُة َرَح��اَه��ا أََداَرْت َف��ْوَض��ى ��ْت َوتَ��َف��شَّ
ك��وك��ب��اِن َواْل��ُه��َدى ال��رُّْش��ِد َس��نَ��ا م��ن ف��ي��ه��ا ��َب تَ��َح��جَّ ُظ��ْل��َم��ٌة َخ��يَّ��َم��ْت
ال��نِّ��ي��َراِن ��ِج ُم��َؤجَّ َس��ِع��ي��ٍر ف��ي ِح��ي��نً��ا ال��ُم��َض��لِّ��ُل دي��ج��وُره��ا َظ��لَّ
وال��ي��ق��ظ��اِن ال��َوْس��نَ��اِن ح��اِل ب��ي��ن ف��ي��ه ال��ن��اُس ي��ض��ِرُب َع��ْش��َواءَ َخ��بْ��َط
وال��ِع��ص��ي��اِن ل��ل��ش��رِّ ي��دع��و وه��و ض��ع��ي��ًف��ا ك��ان ال��ش��ي��ط��اِن َك��يْ��َد إِنَّ
األم��ان��ي ُم��ْغ��ِريَ��اِت م��ن ِش��بَ��اٍك ف��ي وَك��ذوبً��ا خ��اِدًع��ا ال��ن��اَس ي��وق��ع
ال��نِّ��ي��َراِن ُط��ْع��َم��ُة وال��َم��َل��ذَّاُت َف��تَ��ْش��َق��ى ِل��ْل��ُف��ُج��وِر ال��ن��ف��َس ي��دف��ُع
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اإلي��م��اِن َدْع��َوَة ��بْ��ُح ال��صُّ أع��ل��ن ح��ت��ى ال��تَّ��َخ��بُّ��ِط َف��تْ��َرُة انْ��َق��َض��ْت م��ا
اْل��َه��ذَيَ��اِن زالِزُل َص��َدَع��تْ��ُه ِب��أُْف��ٍق ال��ي��ق��ي��ِن ن��وُر َوتَ��بَ��دَّى
ال��رح��م��ِن َم��ِش��ي��ئَ��ُة أَْرَس��َل��تْ��َه��ا ��ا ل��مَّ اْل��ِه��داي��ِة ش��م��ُس َوتَ��َج��لَّ��ْت
ال��ُف��ْرق��اِن ف��ي اآلي��اِت ُم��ْح��ك��َم��اُت ��َل��تْ��َه��ا َف��صَّ اْل��ُه��َدى ِم��َن بَ��يِّ��نَ��اٌت
ال��بُ��نْ��يَ��اِن ط��اه��ِر م��ن تَ��َداَع��ى م��ا ِل��يَ��بْ��ِن��ي ل��ألَم��ي��ن ال��رُّوُح َس��اَق��َه��ا
اإلن��س��اِن َص��ْف��َوِة اْل��َخ��ْل��ِق َس��يِّ��ِد ن��وًرا أَْح��َم��َد ص��دُر ب��ال��ذِّْك��ِر ف��اض
ب��ال��ق��رآِن اآلالءُ ح��ص��ن��ت��ه ب��ش��ي��ر خ��ي��ِر األن��ب��ي��اءِ خ��اتَ��ِم
اإلي��م��اِن ص��ادَق ال��ن��ف��ِس ط��اه��َر ُخ��ُش��وِع ف��ي اْل��ُه��َدى إل��ى ي��دع��و ك��ان
ال��بُ��ط��الِن َغ��ْف��َل��َة ال��ح��قِّ دع��وُة ل��ت��ع��ل��و اْل��ِج��َه��اِد ف��ي اْل��ُع��ْم��َر أَنْ��َف��َق
واألزم��اِن األج��ي��اِل م��ج��َد ك��ان م��ق��اًم��ا ال��ح��ن��ي��َف ال��دِّي��َن َف��أََح��لَّ

اإلسالم

األرك��اِن ث��اب��َت ال��ده��ِر أَبَ��َد س��ي��ب��ق��ى ذُْخ��ٌر اإلس��الم ِدي��َن إِنَّ
يَّ��اِن ال��دَّ إرادُة َق��َض��تْ��ُه ق��د ن��وًرا ل��ل��ن��اِس ال��س��م��اءُ أَنْ��َزَل��تْ��ُه
ال��بُ��نْ��يَ��اِن خ��اِل��َد أق��اَم��تْ��ُه م��ا ل��ي��ب��ق��ى تَ��بْ��ِن��ي أَيْ��َن ال��ن��ف��َس يُ��ْرِش��ُد

القرآن

ب��ي��اِن م��ن َح��َوى َم��ا اْل��َخ��ْل��َق أع��ج��َز ك��ري��ٍم ك��ت��اٍب ف��ي ال��ح��قِّ دع��وُة
اإلن��س��اِن ب��ن��ي م��ن م��اَت َم��ْن َس��ْم��َع َوأَْح��يَ��ْت ال��ج��ب��اِل آي��ُة َس��يَّ��َرْت
ال��م��ع��ان��ي ج��زي��ُل ال��م��ب��ن��ى ع��رب��يُّ َف��ِص��ي��ٌح َغ��ِن��يٌّ ُم��ْح��ك��ٌم َل��ْف��َظ��ُه
ال��ثَّ��َق��َالِن انْ��َح��نَ��ى ل��ه ج��الٍل ف��ي وتَ��َس��اَم��ى ب��الغ��ًة م��ج��ًدا ف��اض
ال��ب��ي��اِن ف��ي ح��ج��ٌة ال��رأي م��ع��ج��ز ع��ل��ي��ٍم ح��ك��ي��ٍم َل��ُدْن م��ن إن��ه
اإلن��س��اِن ف��اِط��ُر َش��اءَ ه��ك��ذا َح��ْرٍف أَيُّ آِي��ِه م��ن يُ��بَ��دَّْل ل��م
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ال��زم��اِن ف��ؤاد ب��ه وأن��ارْت ِح��ْف��ًظ��ا ال��ع��ن��اي��ِة َع��يْ��ُن َراَق��بَ��تْ��ُه
ال��ث��ان��ي ل��ل��م��ص��ي��ر ال��َخ��ل��ُق يُ��بْ��َع��َث ح��ت��ى تَ��نَ��زََّل ك��م��ا ب��اٍق ه��و
وال��ُع��م��راِن ال��رُِّق��يِّ ِس��رُّ َوْه��َو ش��ي��ئً��ا ال��ش��راِئ��ِع م��ن يُ��َغ��اِدْر ل��م
ال��طُّ��ْغ��يَ��اِن َح��َم��اَق��ِة م��ن ُم��نْ��ِق��ذًا س��الًم��ا ل��ل��ع��اَل��م��ي��َن ن��وًرا ج��اء
زم��اِن ب��ع��د ال��م��س��ي��ِح ولِ��ِس��ْف��ِر م��وس��ى ل��ت��وراِة َق��بْ��َل��ُه ن��اِس��ًخ��ا
األك��واِن ع��ل��ى َش��ْم��ُس��ُه أَْش��َرَق��ْت ُص��بْ��ٍح دع��وَة ��يَ��اءِ ِل��ل��ضِّ ُم��ْع��ِل��نً��ا
اإلي��م��اِن دع��وِة نُ��وَر ُم��ْرِس��ًال ط��ه األُْف��ِق َع��َل��ى ِن��بْ��َراُس��ُه ك��ان
اْل��َح��ن��اِن ال��ع��ظ��ي��ِم ال��واح��ِد رح��م��ُة أَْرَس��َل��تْ��ُه ال��ُه��َدى إل��ى َداٍع خ��ي��َر

واملعراج اإلرساء

��اِن ال��شَّ رف��ي��ُع ال��ُم��ْص��َط��ف��ى أَْح��َم��ُد ُق��َريْ��ٍش بَ��ْدُر األن��ب��ي��اءِ َص��ْف��َوُة
ال��زم��اِن َوِح��ي��ِد ال��ُع��َال ب��ح��ب��ي��ِب َف��أَْك��ِرْم اِإلۤله َص��لَّ��ى وع��ل��ي��ه
ال��م��س��ج��داِن َك��بَّ��َر وب��م��ْرآُه َل��يْ��ًال ال��ح��قُّ ب��ه أَْس��َرى ه��اش��م��يٌّ
ال��رض��واِن ِن��ْع��َم��ِة م��ن ج��الٍل ف��ي َص��لَّ��ى ال��م��الئ��ِك م��ن َح��ْق��ٍل ب��ي��ن
الح��ت��ض��اِن س��ارع��ْت َق��ْوَس��يْ��ِن َق��اَب م��ن��ه��ا ك��ان وق��د ال��ُم��نْ��تَ��َه��ى ِس��ْدَرُة
ثَ��اِن ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن م��ن يَ��نَ��ْل��َه��ا ل��م اْل��بَ��َرايَ��ا ش��ف��ي��ُع ن��ال��ه��ا ُخ��ْط��َوٌة
األم��ان��ي َش��اَغ��َل��تْ��َه��ا م��ا نَ��ْف��ٍس خ��ي��ُر وُم��َق��اًم��ا ُرتْ��بَ��ًة اْل��َخ��ْل��ِق أَْع��َرُق
األك��واِن ع��ل��ى َألَْالُؤُه ف��اض نَ��ِق��يٌّ ي��ت��ي��ٌم خ��اِل��ٌص َج��ْوَه��ٌر
وال��م��ي��زاِن ال��َم��رِّي��ِخ َخ��ْل��ِق ق��ب��ل ن��وًرا ال��ش��ري��ف��ُة ُروُح��ُه ُخ��ِل��َق��ْت
ب��ال��ق��رآِن ال��س��م��اءُ أَيَّ��َدتْ��ُه ال��ب��راي��ا ع��ل��ي��ه َص��لَّ��ْت َك��ط��ه َم��ْن
ال��ِع��رف��اِن َم��َداِرُك أَْك��بَ��َرتْ��ُه ِع��ْل��ًم��ا ��َن تَ��َل��قَّ اْل��ُق��َوى ش��دي��ِد ع��ن
ال��تِّ��بْ��يَ��اِن ف��ص��اح��َة وَح��بَ��اُه واْج��تَ��بَ��اُه ب��ال��رَِّض��ى ال��ل��ُه ��ُه َخ��صَّ
ب��األب��داِن َح��لَّ َل��ْو َه��ْوًال ك��ان ع��ذاٍب م��ن م��ن��ق��ذًا ل��ل��ن��اِس ج��اء
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يُ��ع��ان��ي م��ا األذَى م��ن ويُ��َع��اِن��ي َس��ِويٍّ ص��راٍط إل��ى يَ��ْه��ِدي َظ��لَّ
األْوثَ��اِن ِع��بَ��اَدُة وأُِب��ي��َدْت َه��َداُه��ْم ح��ت��ى الُ��ْم��ِش��رِك��ي��َن ج��اَه��َد
اإلي��م��اِن دع��ائ��َم ثَ��بَ��اٍت ف��ي ي��ب��ن��ي ك��ان َج��ْه��ِل��ِه��ْم أَنْ��َق��اِض ف��وق
ل��ل��رح��م��ِن م��خ��ِل��ص��ي��َن ج��اه��دوا ِك��َراٍم ُم��َص��دِِّق��ي��َن َص��ْح��ٍب ب��ي��ن
��اِن ال��ُك��هَّ أَذَى م��ن األرَض ��ُروا َط��هَّ ح��ت��ى وال��ض��الل��َة ال��ُك��ْف��َر ح��ارب��وا
ال��َم��ْش��ِرَق��اِن َف��اْزَدَه��ى األرَض َش��ْم��ُس��ُه ��ْت وََع��مَّ ال��ح��ن��ي��ُف ال��دِّي��َن وتَ��َج��لَّ��ى
ال��نَّ��يِّ��َراِن َوَك��بَّ��َر وخ��ض��وٍع ُخ��ُش��وٍع ف��ي َربَّ��ُه اْل��ك��ْوُن َس��بَّ��َح
ِل��َس��اِن ب��ك��لِّ ت��زك��و ص��ل��واٌت تَ��ْس��ِري اْل��ِم��ْس��ِك َك��نَ��ْف��َح��ِة َوتَ��َس��اَم��ْت
ثَ��اِن رس��وٌل ب��ه يُ��َك��رَّْم ل��م س��الًم��ا ال��ن��ب��يِّ إل��ى ح��ام��الٍت
ب��األم��ان��ي ُم��ْش��ِرًق��ا ال��ن��وَر وٱب��ع��ث��ي بُ��ْرٍج ك��لِّ م��ن بُ��ُدوُر ي��ا َك��بِّ��ِري
ال��ق��رآِن ِح��ْك��م��ِة م��ن َف��تَ��َزوَّْد ��ْت تَ��مَّ ح��واءَ ِب��ابْ��ِن ال��ل��ه ِن��ْع��َم��ُة

حواء ابن ظلم

َف��اِن َم��تَ��اٌع ال��دن��ي��ا وج��م��اُل َخ��ِص��ي��ٌم ِغ��رٌّ أن��ت ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
اإلن��س��اِن َواِج��ِب ف��ي تُ��َف��كِّ��ْر ل��م َج��ُه��وًال ف��ان��ط��ل��ْق��َت ال��طَّ��يْ��ُش َس��اَق��َك
ال��ح��ي��واِن َش��َراَه��َة ُم��ْس��تَ��ِف��زٍّا ال��َم��َالِه��ي ٱْق��ِت��نَ��اِص ف��ي ف��ت��ه��ال��ْك��َت
ال��زَّم��اِن تَ��َق��لُّ��ب��اِت ِب��َع��َواِدي ُم��بَ��اٍل غ��ي��َر اْل��َح��َراَم تَ��ْس��تَ��ِح��لَّ
وال��ِع��ص��ي��اِن ال��ف��س��اِد َدي��اج��ي ف��ي تَ��ْه��ِوى نَ��ْش��َواَن ال��ُف��ُج��وَر َوتُ��ِب��ي��ُح
ال��نِّ��ْس��يَ��اِن َخ��لَّ��َة ع��ي��ن��ي��ك ب��ي��ن أَْل��َق��ى َغ��اِوي��َك ال��ش��ي��ط��اَن وك��أنَّ
ال��نَّ��ْش��َواِن َل��ذَُّة َق��اَدتْ��َك ف��ي��ه ظ��الًم��ا تَ��ُج��وُب اْل��ُخ��َط��ى ف��اس��ت��ب��ْق��َت
األج��ف��اِن ُم��ْغ��َم��َض َم��َخ��اِزي��َك ع��ن خ��ي��اٍل ف��ي س��اب��ًح��ا ال��لُّ��بِّ ط��ائ��َر
األم��ان��ي َك��ذُوُب اْل��َه��َوى ُدنْ��يَ��ِويُّ َظ��لُ��وٌم َش��ِق��يٌّ أَْرَع��ٌن أَْح��َم��ٌق
ِح��َس��اِن ِغ��ي��ٍد وب��ي��ن خ��م��ٍر ب��ي��ن ي��وًم��ا َل��ْه��ِوَك غ��ي��ر ف��ي تُ��َف��كِّ��ْر ل��م
ال��َف��تَّ��اِن ب��س��ح��ره��ا خ��ادع��اٌت ع��ي��وٌن ف��ي��ه��ا َس��بَ��تْ��َك َوَل��يَ��اِل
اْل��َخ��وَّاِن َك��يْ��ِدِه م��ن ُم��ْح��ك��م��اٍت ِش��بَ��اًك��ا ف��ي��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان أََع��دَّ ق��د
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ال��بُ��نْ��يَ��اِن ِم ُم��َه��دَّ ط��ري��ٍق ف��ي أع��م��ى ف��ق��ادك ال��ن��ه��ى س��ل��ب��ت��ك
األم��ان��ي خ��ادع��اُت وأح��اط��ت��ه ال��َم��َاله��ي ل��ل��غ��اف��ل��ي��ن َزيَّ��نَ��تْ��ُه
ل��إلن��س��اِن ال��ش��ي��ط��اُن ف��ي��ه َك��اَد َدْوًرا ت��ل��ع��ُب األه��واءِ ُم��ْغ��ِريَ��اُت

واألمل قرصالحياة

اْل��َوْس��نَ��اِن َغ��ْف��َل��ِة م��ن ��ْظ َوتَ��يَ��قَّ تَ��نَ��بَّ��ْه اْل��َج��ُه��وُل ال��غ��اف��ُل أي��ه��ا
ب��ال��زم��اِن اتِّ��َص��اِل��ه��ا ع��ه��ُد ط��ال م��ه��م��ا ح��ي��اتُ��َك ك��لُّ��َه��ا ِس��نَ��ٌة
ال��ِع��ص��ي��اِن َه��َوى ع��ن ال��ن��ف��َس َوٱْك��بَ��ِح تَ��َدبَّ��ْر ال��ظَّ��لُ��وُم األح��م��ق أي��ه��ا
ثَ��َواِن ف��ي��ه األف��راِح َوس��ِن��يُّ خ��ي��اٌل إل��ي��ه تَ��ْص��بُ��و َش��ْيءٍ ك��لُّ
األك��واِن خ��ال��ُق َس��وَّاَك ك��ي��ف تَ��ذَكَّ��ْر ال��ك��ن��وُد ال��ج��اح��ُد أي��ه��ا
ال��رح��م��ِن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن َج��َالِل ف��ي َوتَ��َف��كَّ��ْر س��اع��ًة َم��َالِه��ي��َك دَْع
آِن ك��لِّ ف��ي ج��م��ع��اءَ ب��ال��ب��راي��ا ُم��ِح��ي��ٌط َوْه��َو ال��َم��َف��رُّ م��ن��ه أَيْ��َن
م��ك��اِن ع��ن ن��وِرِه َف��يْ��ُض نَ��أَى م��ا ب��ص��ي��ٌر س��م��ي��ٌع َش��اِه��ٌد ح��اِض��ٌر

القلب يقظة

اْل��َج��نَ��اِن ف��ي ٱنْ��َط��َوى َم��ا ِس��رَّ َع��اِل��ٌم ق��ري��ٌب ف��اِإلۤله ك��ن��ت أي��ن��م��ا
ِب��ِل��َس��اِن خ��اِف��ًق��ا ال��ل��َه يَ��ذُْك��ُر ش��ه��ي��ًدا إال يَ��نَ��اُم ِج��ْس��ٍم ك��لُّ
َش��يْ��َط��اِن ف��ي َح��لَّ ق��د ِل��َم��َالٍك َف��اع��َج��ْب آدَم ٱب��َن ي��ا ال��ق��ل��ُب إن��ه
اْل��َح��نَ��اِن ع��ظ��ي��ُم َس��اَق��َه��ا ِن��ْع��َم��ٌة َوَرّب َع��بْ��ٍد ب��ي��ن ال��نُّ��وِر ِص��َل��ُة
َوال��لِّ��َس��اِن ف��ؤاِدِه أَْص��َغ��َريْ��ِه، نَ��ْج��َوى ال��ذِّْك��ِر ع��ن ل��ح��ظ��ًة تَ��ِغ��ْب ل��م
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الخالئق تسبيح

ال��ح��ي��واِن م��راِت��ِب ف��ي نَ��َم��ا أو َح��يٍّ��ا األرِض ع��ل��ى َم��َش��ى َش��ْيءٍ ك��لُّ
ال��رَّبَّ��ان��ي َف��يْ��ِض��ِه م��ن ُم��ْل��َه��َم��اٍت ف��ي��ه��ا ال��ُم��َه��يْ��ِم��ُن أَْودََع أَُم��ٌم
آِن ك��لَّ آَالءَُه ذَاِك��َراٍت َدْوًم��ا ال��ل��ه ِألَنْ��ُع��ِم َش��اِك��َراٍت
اْل��َح��نَ��اِن ع��ظ��ي��ِم رازٍق خ��ال��ٍق إِل��ٍه ِب��ِذْك��ِر َس��بَّ��َح��ْت أَْل��ُس��ٌن
اإلِن��س��اِن َع��اَل��َم ال��ظُّ��ْل��ِم َع��اَل��َم إال األرِض َع��َواِل��ِم َش��تَّ��ى ت��ل��ك
ال��َغ��َوان��ي َوَدلِّ ال��طِّ��َال ك��أِْس ب��ي��ن يَ��ْل��ُه��و نَ��ْش��َواُن وه��و ال��ل��َه نَ��ِس��َي
ال��ِع��رف��اِن َم��َدى ع��ن ال��رُّْش��َد أَبْ��َع��َد َغ��اٍو َوأَْل��َه��اُه ال��دن��ي��ا َف��تَ��نَ��تْ��ُه
ال��ِع��ص��ي��اِن إل��ى ي��دع��و َك��يْ��ٍد ك��لَّ َوأَْم��َل��ى وال��ف��ج��وَر اْل��ِف��ْس��َق َزيَّ��َن
ال��ُع��ْدَواِن َرِذي��َل��َة ف��اس��ت��ب��اح��ْت ال��م��ع��اص��ي الرت��ك��اِب ال��ن��ف��َس َ َه��يَّ��أ
ال��نَّ��ْدم��اِن َزْف��َرَة ال��ح��ي��اتَ��يْ��ِن ف��ي يَ��ْل��َق��ى بُ��دَّ َال ال��ش��ي��ط��اَن أط��اع َم��ْن
وال��ي��ق��ظ��اِن ال��َوس��ن��اِن ح��اِل ب��ي��ن ف��ي��وًم��ا ي��وًم��ا ُدنْ��يَ��اُه ��ى تَ��تَ��َق��ضَّ
ف��اٍن تَ��َف��اَخ��َر م��ه��م��ا َوَم��تَ��اع َك��ذُوب َوَص��ْف��ٌو خ��اِدٌع ُزْخ��ُرٌف
ُدَخ��اِن م��ن ِط��الؤه ج��م��اٍل م��ن ثَ��ْوبً��ا اْل��َوْه��ُم أََع��اَرَه��ا ُم��ْش��ِرَق��اٌت
ال��ث��وان��ي َك��َم��رِّ م��رَّْت ُق��ُروٍن ف��ي يَ��ْس��ِري اْل��بَ��ْرِق ك��َل��ْم��َح��ِة َط��يْ��ًف��ا َم��رَّ
ال��َوس��ن��اِن َغ��ْف��َوِة ف��ي يُ��ْق��َض��ى ط��ال م��ه��م��ا آدم ٱبْ��َن ي��ا ال��ع��م��ُر إن��ه
َش��َف��تَ��اِن ِوْرِدَه��ا ع��ن تُ��َغ��يَّ��ْب ل��م ك��أٌس وه��و ب��ال��ردى ال��ع��م��ُر يُ��ْخ��تَ��ُم
ب��األك��واِن ال��م��ح��ي��ُط َق��َض��اُه ق��د ِألَْم��ٍر َم��َردَّ ال ُح��مَّ ف��إذا
واألزم��اِن اآلب��اِد ق��دي��م م��ن ل��ل��ب��راي��ا َق��َض��ى م��ا ال��لَّ��ْوح ف��ي َخ��طَّ
ال��ب��ي��اِن أص��ُل ال��ك��ت��اِب وِب��أُمِّ وي��م��ح��و ي��ش��اءُ م��ا ال��ل��ُه يُ��ثْ��ِب��ُت
وال��س��رط��اِن اْل��َج��ْدِي ف��ي تَ��َج��لَّ��ى ق��د ن��وًرا آدم ٱبْ��َن ي��ا ك��ن��َت ه��ك��ذا
ال��ِع��رف��اِن ف��ي ال��ن��اب��ه��ي��ن أَْل��َم��َع ف��ي��ه��ا ال��تَّ��َف��كُّ��ُر أع��ج��َز ُق��ْدَرٌة
ال��م��ك��اِن ُح��دوِد وع��ن َش��ِب��ي��ٍه ع��ن ��ا َح��قٍّ ال��ُم��نَ��زَِّه ال��واح��ِد ق��درُة
ِل��َس��اِن ِب��َغ��يْ��ِر ذَرٌَّة ب��ه م��ا ُوُج��وٍد ف��ي َوْح��َدُه األم��ِر ص��اح��ُب
ال��رح��م��ِن ِألَنْ��ُع��ِم ش��اِك��راٍت ح��م��ًدا وال��س��م��وات األرض ت��م��ألُ
ب��اإلي��م��اِن ت��ف��ي��ُض ق��ل��وٍب ف��ي ن��وًرا يُ��ْرِس��ُل اِإلۤله ِذْك��َر إِنَّ
ب��اْل��ُغ��ْف��َراِن ال��ُم��ِط��ي��ُع َوَس��يَ��ْح��َظ��ى َف��اْط��َم��أَنَّ��ْت َربِّ��َه��ا ِذْك��َر أَْك��ثَ��َرْت
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وأم��اِن ُع��ْزَل��ٍة ف��ي ُم��ْط��َم��ِئ��نٍّ��ا َج��ِن��ي��نً��ا َرَع��اَك َم��ْن ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
ال��ح��ن��اِن ع��ظ��ي��َم واف��يً��ا ح��اف��ًظ��ا ِط��ْف��ًال ب��ال��ع��ن��اي��ِة َك َوتَ��َوالَّ
ال��رَّيْ��َع��اِن ن��ْض��َرِة ف��ي تَ��َج��لَّ��ى ق��د ِب��َع��ْزٍم م��ن��َك ال��ش��ب��اَب َوأََم��دَّ
واإلِح��س��اِن ب��ال��ف��ض��ِل تَ��تَ��َواَل��ى نُ��ْع��َم��ى أَْوَالَك َض��ُع��ْف��َت م��ا وإذا
ال��زم��اِن ُص��ُروُف َع��ْظ��َم��ُه أَْوَه��نَ��ْت َش��يْ��ًخ��ا ِص��ْرَت وق��د آالؤه ت��ل��ك
َوَداِن َق��اٍص ب��ي��ن ال��روُح ��ُه ض��مَّ َح��يٍّ ك��لَّ ِرْزِق��ِه َف��يَّ��اُض َع��مَّ

هللا عالم

ب��األك��واِن أح��اط َوٱْق��ِت��َداًرا َوأَْح��يَ��ا أََم��اَت َم��ْن ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
األغ��ص��اِن بَ��ِه��ي��َج��َة َم��ْوٍت ب��ع��د َف��تَ��ْح��يَ��ا َع��اٍم ك��لَّ األرَض يَ��بْ��َع��ُث
األل��واِن ��ِع ُم��َرصَّ ِب��َس��اٍط ف��ي َوتَ��ْزُه��و وال��ثِّ��َم��اَر اْل��َح��بَّ تُ��نْ��ِب��ُت
ب��األده��اِن ال��نَّ��بَ��اِت ُج��ذوِع ف��ي َح��ِث��ي��ثً��ا ي��ج��ري وه��و ال��م��اءَ ي��م��زج
ال��تِّ��بْ��يَ��اِن ُق��َوى أع��ج��زْت ُق��ْدَرٌة َوَط��ْع��ٌم ِم��ذَاٌق ل��ه َش��ْرٍب ك��لُّ
ج��ن��اِن ف��ي ِس��رِِّه نُ��وُر بَ��َدا م��ا ال��ب��راي��ا َربِّ ال��ح��ك��ي��ِم ِع��ْل��ِم َف��يْ��ُض
ب��ي��اِن ِب��أَْج��َل��ى ِع��ْل��ُم��ُه ��َه��ا َض��مَّ إال األرِض َع��َل��ى ذَرًَّة يَ��دَْع ل��م
َش��اِن ف��ي س��ل��ط��انُ��ُه ي��وٍم ك��لَّ َف��ْرٌد األم��ِر نَ��اِف��ذُ ال��ُم��ْل��ِك َم��اِل��ُك
ب��اإلح��س��اِن األع��م��اِل َط��يِّ��بَ��اُت ِل��تُ��ْج��َزى وال��ح��ي��اَة ال��م��وَت خ��ل��َق
اإلي��م��اِن ب��دع��وة يُ��َص��دِّْق ل��م أَِث��ي��ٍم ك��لُّ اْل��ق��َص��اَص َويَ��نَ��اُل
ل��ألب��داِن ال��ح��ي��اِة ِس��رُّ ف��ه��و َم��يْ��ٌت ال��م��اءِ م��ن َخ��َال َش��ْيءٍ ك��لُّ
تَ��ْج��ِريَ��اِن َوَش��ْم��أًَال َوَج��نُ��وبً��ا َوُرَخ��اءً َزْع��َزًع��ا ال��رِّي��َح أَْط��َل��َق
ب��األغ��ص��اِن ال��ن��س��ي��ُم َم��اَل ح��ي��ُث تَ��تَ��َه��اَدى َل��َواِف��ًح��ا ُم��نْ��ِع��َش��اٍت
َوَراِن ال��دَّ َع��اَل��ِم ف��ج��اَج��اِت ف��ي َف��أََض��اءَْت ُق��وًَّة ال��ش��م��َس َوَه��َب
األك��واِن ف��ي ي��ف��ي��ُض ِب��ُش��َع��اٍع َم��َداَه��ا ب��ع��ي��ٍد م��ن ال��نُّ��وَر تُ��ْرِس��ُل
األب��داِن َع��نَ��اِص��َر ��ي َويُ��نَ��مِّ وح��ي��اًة ب��ه��ج��ًة األرَض ي��م��ألُ
ال��نَّ��يِّ��راِن ُج��ْرِم��َه��ا م��ن ذَرٍّ َج��ْم��ُع إال األرُض وم��ا اْل��ُق��َوى أُمُّ ت��ل��ك
تَ��تَّ��ِص��َالِن ال��تَّ��ْك��ِوي��ِن َوِب��ِس��رِّ ِب��نْ��ٌت ل��ل��ش��م��ِس واألرُض أُمٌّ ه��ي
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اْل��َح��َدثَ��اِن ِب��َط��اِريءِ ت��ه��دد ل��م ح��ت��ى األُم��وم��ِة يَ��ُد َج��ذَبَ��تْ��َه��ا
��َرَط��اِن َوال��سَّ ِل��ْل��َج��ْدِي ِن��َظ��اٍم ف��ي اس��ت��ق��رْت ح��ت��ى ك��اْل��بَ��ْرِق تَ��ْه��ِوي وه��ي
ال��نَّ��يِّ��َراِن أَْش��َرَق ق��د وع��ل��ي��ه��ا ت��ج��ري َوْه��َي َم��َداِرَه��ا ف��ي واس��ت��وْت
َص��ْف��َواِن م��ن األوت��اَد َوَح��بَ��اَه��ا َوَدَح��اَه��ا َس��ْط��َح��َه��ا ال��ل��ُه َ أَْط��َف��أ
ال��ق��م��راِن ��ه��ا يَ��ُح��فُّ وج��م��اٍل َوأَْم��ٍن اتِّ��َزاٍن ف��ي األرُض دارِت
اإلت��ق��اِن يَ��ُد َس��يْ��َرُه أَبْ��َدَع��ْت ن��ظ��اٌم ال��س��م��اءِ ف��ي ل��ل��ش��م��ِس ت��م
ُج��َم��اِن م��ن ً َألَْأل ال��ل��ي��َل ي��م��ألُ ي��ج��ري وٱل��ب��در ف��ي��ه األرَض يَ��ْج��َم��ُع
ل��إلن��س��اِن اآلالءُ ��َرتْ��ُه َس��خَّ ُص��نْ��ًع��ا اْل��َخ��ْل��ِق أَبْ��دَُع ال��ش��م��ِس َع��اَل��ُم
َه��تَّ��اِن َه��اِط��ٍل م��ن َغ��يْ��ثً��ا ال��م��اءَ َوأَْج��َرى وال��ن��ه��اَر، ال��ل��ي��َل َولَّ��َد
ُع��نْ��ُف��َواِن ف��ي ال��ح��ي��اَة أَْك��َس��بَ��تْ��ُه ب��روٍح ال��ب��ه��ي��َج ال��نَّ��بْ��َت َوأََم��دَّ
م��ك��اِن ك��لَّ ال��ه��واءُ يَ��ُع��مَّ ك��ي َف��جٍّ ك��لِّ م��ن ال��رِّيَ��اَح وأط��اَر
وال��دِّي��َداِن األدراِن َخ��ِب��ي��ِث م��ن َك��ِري��ٍه ك��لَّ اْل��َوِه��ي��ُج َوأَبَ��اَد
ب��ال��ري��ع��اِن ال��ح��ي��اَة َوأََم��دَّ ف��ي��ه��ا َدبَّ وال��ذي األرَض ��َر َط��هَّ
َف��اِن األرِض ع��ل��ى نَ��َم��ا َش��ْيءٍ ك��لُّ ي��وًم��ا ال��ش��م��ِس ��ُة أَِش��عَّ ت��وارْت ل��و
ال��رح��م��ِن إرادُة َس��يَّ��َرتْ��ُه َع��بْ��ٌد ال��ش��م��ِس ك��وك��ُب ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
اْل��ُح��س��ب��اِن ف��ي ال��م��ل��ي��وَن َع��دِّ ف��وق ِج��ْرًم��ا األرِض ك��وك��ِب ع��ن يَ��ْربُ��و ه��و
األبْ��َع��َداِن ُه يَ��ُح��دُّ َم��َداٍر ف��ي ي��ج��ري ك��ال��ب��رِق ال��س��م��اءِ َج��ْوَف َش��قَّ

هللا قبضة يف

ال��رَّبَّ��ان��ي ِل��ل��نِّ��َدا اْل��َع��بْ��ِد َط��اَع��َة أَدَّْت األرُض ��َك أُمُّ َح��وَّاءَ ٱبْ��َن ي��ا
األك��واِن ُم��َس��يِّ��ُر نَ��اَدى ح��ي��ن َط��وًْع��ا وال��س��م��واُت األرُض ج��اءت
آِن ك��لَّ ِخ��ي��َف��ًة ال��ل��َه تَ��ذُْك��ُر بُ��ْرٍج ك��لِّ ف��ي األف��الِك س��اب��ح��ات
ال��نُّ��وَران��ي ِب��َف��يْ��ض��َه��ا َوَح��بَ��تْ��ه��ا لُ��ْط��ًف��ا ال��ع��ن��اي��ِة يَ��ُد َس��يَّ��َرتْ��َه��ا
ح��س��ب��اِن ف��ي ي��دوُر نَ��ْج��ٍم ك��لُّ ت��ج��ري ك��ال��ب��رِق ال��س��م��اءِ َربِّ ب��اس��ِم
َش��اِن ف��ي تَ��ْدِب��ي��ُرُه ي��وٍم ك��لَّ تَ��َع��اَل��ى ال��ع��ل��ي��ِم ال��خ��ال��ِق ُق��ْدَرُة
ال��رح��م��ِن يَ��ُد ِع��ْق��َدُة َرتَّ��بَ��ْت ن��ظ��اٍم ِب��أَبْ��َه��ى َداِئ��ٌر َف��َل��ٌك
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واإلح��س��اِن ب��ال��لُّ��ْط��ِف َح��بَ��اَه��ا ق��د َربٍّ َف��ْض��َل أج��راُم��ه ش��اك��راٌت
ال��ِع��رف��اِن ُق��َوى َوْص��ُف��ُه ُم��ْع��ِج��ٌز ح��ك��ي��ٌم ع��ل��ي��ٌم ُم��بْ��ِدٌع ص��ان��ٌع
ب��ال��ع��ي��اِن إدراُك��ُه َوُم��َح��اٌل ب��ص��ي��ٌر س��م��ي��ٌع َش��اِه��ٌد ح��اِض��ٌر
م��ك��اِن ع��ن يَ��ِغ��ْب ��ا َل��مَّ أَبَ��ِديٌّ ِب��ِم��ثْ��ٍل يُ��َش��بَّ��ْه ول��م يُ��َك��يَّ��ْف ل��م
األك��واِن ع��ال��م ف��ي َخ��ْل��ًق��ا تَ��مَّ َش��ْيءٌ ثَ��مَّ ي��ك��ن ول��م ف��رًدا ك��ان
ُدَخ��اِن م��ن َش��اَدَه��ا وال��س��م��وات ذَرٍّا وال��ع��وال��م ال��َخ��ْل��َق َ بَ��َدأ
بَ��اِن خ��ي��ُر وَِع��زًَّة َش��أْنً��ا َج��لَّ ِع��َم��اٍد ب��غ��ي��ِر َس��ْم��َك��َه��ا َراِف��ًع��ا
ِح��َس��اِن بُ��ُدوٍر وم��ن ُش��م��وٍس م��ن َالِم��َع��اٌت ك��واك��ٌب َزيَّ��نَ��تْ��َه��ا
ال��دوراِن ِش��ْرَع��ِة م��ن اتِّ��َزاٍن ف��ي بُ��ْرٍج ك��لِّ ف��ي ت��ط��وُف َراِري ك��ال��دَّ
��َرَط��اِن وال��سَّ اْل��ُح��وِت ف��ي س��اب��ح��اٍت م��ش��رق��اٍت ثَ��َواِب��ٍت َس��اِريَ��اٍت
ي��وم��اِن ُص��نْ��ِع��َه��ا ف��ي ��ى تَ��َق��ضَّ ق��د ِط��بَ��اٌق ُم��َح��لِّ��َق��اٌت َس��بْ��ٌع ت��ل��ك
ال��ب��ح��راِن ف��ال��ت��ق��ى ال��م��اءَ أرس��ل َق��ْح��ٌل ج��رداءُ وه��ي األرض وإل��ى
ال��ِودي��اِن إل��ى ال��رُّبَ��ى أع��ال��ي م��ن م��ع��ي��نً��ا ُف��َراتً��ا أَْج��َرى أَُج��اٍج م��ن
َه��تَّ��اِن َس��ْل��َس��ٍل م��ن م��اِط��راٌت ُس��يُ��وٌل ال��س��م��اءِ م��ن أَنْ��َزَل��تْ��ُه
ال��ح��ي��واِن ع��ن��اص��ُر تُ��َس��وَّى ك��ي ط��ي��نً��ا ي��ن��س��اُب وه��و ال��تُّ��ْرَب َص��يَّ��َر
ال��دِّي��َداِن دول��َة ف��ي��ه َح��رََّك��ْت ح��ي��اٌة َدبَّ��ْت ال��ه��واءِ وب��م��ر
ده��اِن م��ن ون��ف��ح��ًة َونُ��ُم��وٍّا ِدْف��ئً��ا ال��ش��م��ِس ��ُة أَِش��عَّ أَْك��َس��بَ��تْ��َه��ا

القادر هللا

ال��ُع��ْم��َراِن آي��ُة األرِض وع��ل��ى ح��ي��اٌة ال��ُوُج��وِد ف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ آيَ��ُة
األغ��ص��اِن َواِرَف ال��نَّ��بْ��ُت َونَ��َم��ا َش��تَّ��ى َع��َواِل��ُم ال��ثَّ��َرى ف��وَق َدبَّ
ال��َح��نَّ��اِن يَ��ُد ِب��َه��ا م��ا أَْوَدَع��ْت ُك��نُ��وٌز ْت أُِع��دَّ ال��ث��َرى َوِب��بَ��ْط��ِن
واألده��اِن ب��ال��زَّيْ��ِت ُم��ْف��َع��َم��اٍت وُع��يُ��وٍن َوم��ْع��ِدٍن ُف��ُح��وٍم م��ن
األذه��اِن ُق��َوى إدراِك��َه��ا َف��ْه��ُم أَْع��يَ��ا ج��واه��َر م��ن وع��ق��اق��ي��َر
ال��ح��ي��واِن َع��َواِل��ُم َس��اِل��َم��اٍت ِل��تَ��ْح��يَ��ا ال��ح��ك��ي��ِم يَ��ُد ��َرتْ��َه��ا َح��ضَّ
واألك��واِن األف��الِك ب��ج��م��ي��ِع َج��َالًال ال��م��ح��ي��ِط ال��واح��ِد ِخ��بْ��َرُة
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األم��ان��ي ِب��ي��َض األق��َواَت َوَح��بَ��اَه��ا ِرْزًق��ا م��ن��ه َرْح��م��ًة األرَض أَْودََع
ال��رَّيْ��َع��اِن نُ��ْض��َرُة تَ��َولَّ��تْ��ُه ل��و يَ��ْح��يَ��ا األرِض ع��ل��ى نَ��َم��ا ِج��ْس��ٍم ك��لُّ
األب��داِن ع��ن��اِص��ُر تَ��ْس��ِري ف��ي��ه ِم��نْ��َه��ا ُه��َو ال��ت��ي األرِض وأَِدي��ُم
اإلم��ك��اِن َع��اَل��ِم ع��ن بُ��ْع��ًدا َع��زَّ م��ه��م��ا األرِض ع��ن ع��ن��ص��ر يَ��ِغ��ْب ل��م
اإلن��س��اِن ِل��َدْوَل��ِة َم��ْه��ٍد َخ��يْ��َر بَ��اتَ��ْت ح��ي��ث أَْم��ُره��ا ل��ألرِض تَ��مَّ
ال��م��ي��زاِن ُم��ْق��ِس��ُط ال��رِّْزِق بَ��اِس��ُط وَع��َل��يْ��َه��ا ب��ه��ا م��ا ال��ل��ُه بَ��اَرَك
م��ك��اِن ع��ن ذَاِت��ه ن��ور يَ��ِغ��ْب ل��م ُح��ك��ًم��ا تَ��َف��رََّد ال��ُع��َال َك��َربِّ َم��ْن
يَ��ْس��ُج��داِن وال��ثَّ��َرى ال��نَّ��ْج��ُم ول��ه ي��ق��ض��ي ش��اءَ ك��ل��م��ا َح��ْرَف��يْ��ِن ب��ي��ن
ل��ل��رح��م��ِن ال��َم��َل��ُك��وِت ِن��َظ��اِم ف��ي َع��بْ��ٌد ال��رُّوُح ��ُه َض��مَّ ق��د َح��يٍّ ك��لُّ
َص��َم��َداِن��ي ُم��َه��يْ��ِم��ٍن أََزلِ��يٍّ وُم��ْل��ٍك َج��َالٍل ف��ي ال��طَّ��ْوِل َص��اِح��ِب
ثَ��اِن ي��ش��ارك��ه ل��م ال��ُم��ل��ك َم��اِل��ُك ش��يء يُ��َم��اث��ْل��ُه ول��م يُ��َش��بَّ��ْه ل��م
َح��رَف��اِن ب��ه َج��َرى َل��ُدنْ��ُه م��ن ِألْم��ٍر َم��َردَّ ال ال��ُح��ك��م ُم��ْط��َل��ُق
تَ��َواِن ب��غ��ي��ر نَ��اِف��ذٌ َق��َدٌر ونُ��وٍن َك��اٍف ب��ي��ن اْألَْم��ُر أَْم��ُرُه
��ْل��َط��اِن ال��سُّ ُق��َوى ف��ي ال��طَّ��ْوِل َواِح��ُد خ��ب��ي��ٍر ح��ك��ي��ٍم َل��ُدْن م��ن إن��ه
وال��ِك��تْ��َم��اِن ب��ال��َج��ْه��ِر وُم��ح��ي��ٌط اتَّ��َق��ْوُه ل��ل��ذي��ن ال��ن��وِر َواِه��ُب
ِب��َج��اِن ��ْل يُ��َع��جِّ ل��م ال��ع��ف��و َواِس��ُع َش��ْيءٍ ك��لِّ ع��ل��ى ق��اِدٌر ق��اِه��ٌر
ِل��ْل��ُج��س��م��اِن ل��ألرواِح َض��مٍّ ق��ب��ل بَ��ْدءٍ بَ��اِديءَ ال��لَّ��ْوِح ف��ي ه��ذا ك��لُّ
وال��م��ك��اِن ال��َم��َدى ع��ن ��ْر يُ��َؤخَّ ل��م نَ��َف��اذًا ال��ق��ض��اءِ يَ��ُد ��َل��تْ��ُه َس��جَّ
ال��ب��ي��اِن َدِق��ي��ُق أْط��َواَره��ا َض��مَّ إال األرِض ع��ل��ى نَ��ْف��ًس��ا ي��غ��اِدْر ل��م
َش��اِن ف��ي أَْق��َداُرُه ي��وٍم ك��لَّ تَ��َج��لَّ��ْت ال��ع��ظ��ي��ِم ال��خ��اِل��ِق ُس��نَّ��ُة
َدَواِن َس��بْ��ٌع ال��ب��ح��اَر َوأََم��دَّ ِم��َداًدا َص��اَر ال��ب��ح��اِر أُج��اُج ل��و
ال��ب��ي��اِن ربِّ ال��م��ح��ي��ِط ك��ل��م��اُت ��ى تَ��تَ��َق��ضَّ أن ق��ب��ل ال��م��اءُ نَ��ِف��َد
ال��َه��تَّ��اِن َغ��يْ��ِث��ِه م��ن َس��اِب��َغ��اٍت أَْس��َدى ال��خ��الِئ��ِق ع��ل��ى ِب��رٍّ َف��يْ��ُض
اْل��ُح��ْس��بَ��اِن ف��ي اإلح��ص��اءَ تَ��نَ��اَل أن َوَح��اَش��ا تً��َع��دُّ ال ال��ل��ه ِن��ْع��َم��ُة
ل��ل��ُع��ْم��راِن ال��ح��ي��اِة َط��يِّ��ب��اِت ج��م��ي��ًع��ا ال��ب��راي��ا يَ��ْم��نَ��ُح ُم��نْ��ِع��ٌم
ال��بَ��نَ��اِن َط��ْوع َل��َديْ��ِه َش��ْيءٍ ك��لُّ رح��ي��ٌم رؤوٌف ُم��ْح��ِس��ٌن َراِزٌق
��ك��راِن َوال��شُّ اْل��َح��ْم��ِد ف��ي يَ��تَ��بَ��اَرى ك��ائ��ن��اٍت م��ن ال��وج��وِد ف��ي َم��ْن ك��لُّ

43



صربي إسماعيل ديوان

والوعيد البعث يوم

األواِن ق��ب��ل اْل��َج��ِن��ي��َن َوتَ��ِغ��ي��ُض ِش��ي��بً��ا اْل��ُوْل��َد ت��ج��ع��ُل اْل��َق��ْه��ِر َص��يْ��َح��ُة
َل��َم��َع��اِن ف��ي األب��ص��اِر َوبَ��ِري��ُق َوَه��ْوًال ذُْع��ًرا ال��ق��ل��وَب َوتَ��ُه��دُّ
م��ك��اِن ك��لَّ ف��ي��ه ال��رُّْع��ُب َم��َألَ َع��ِس��ي��ٌر ال��ذُُّه��وَل يُ��وِرُث َم��ْوِق��ٌف
ك��ال��طُّ��وف��اِن ال��رُّْح��ض��اءِ وس��ي��وُل َح��يْ��َرى ال��ن��واظ��ُر ف��ي��ه زائ��غ��اٌت
ال��نِّ��ي��َراِن أَْل��ُس��ِن م��ن ُم��ِج��ي��ٌر أو ن��ص��ي��ٌر ف��ي��ه ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن ل��ي��س
ال��ِع��يَ��اِن َرأُْي وه��و اْل��َويْ��َل ُ يَ��ْدَرأ ش��ف��ي��ٌع أو َك��ْرِب��ه م��ن ِف��َداءٌ ال
َوَج��اِن إِنْ��ٍس ب��ي��ن ال��خ��وُف وم��ش��ى َه��ْم��ٌس ف��ه��و ��ًة ُغ��صَّ ال��ص��وُت َخ��َش��َع
��ْل��َط��اِن ال��سُّ َح��ْض��َرِة ف��ي َف��ْرٍد ك��لُّ أَْض��َح��ى ال��ع��ب��ِد ِذلَّ��ِة ف��ي وان��ك��س��اًرا
ال��ُغ��ْف��راِن َواِه��ُب األم��ِر نَ��اِف��ذُ ع��زي��ٌز َق��ِويٌّ َق��اِدٌر َم��ِل��ٌك
ب��األك��واِن أح��اَط وج��الٌل م��ن��ه��ا ال��ع��وال��م تَ��ْرُج��ُف َه��يْ��بَ��ٌة
تَ��َواِن ب��غ��ي��ِر ي��ق��ض��ي ون��ف��وذٌ َح��يٍّ ك��لُّ أََط��اَع��ُه واق��ت��داٌر
ال��َش��َف��تَ��اِن نَ��أَى م��ه��م��ا ��َل��تْ��ُه َس��جَّ َل��ْف��ٌظ ُل يُ��بَ��دَّ ال اْل��ُح��ْك��ُم ُح��ْك��ُم��ُه
م��ك��اِن ك��لَّ يَ��ُج��وُب َوَص��َداُه وج��وًدا ال��ه��واءَ ي��م��ألُ ذَرُُّه
ال��ك��اِت��بَ��اِن َس��طَّ��َر م��ا ل��ي��زكِّ��ي يَ��ْح��يَ��ا س��وف َل��ْف��ُظ��ُه ال��ده��ِر أَبَ��َد
ال��يَ��َداِن َج��نَ��تْ��ُه ب��م��ا يُ��ْدِل��ي س��وف ش��ه��ي��ٌد وه��و ال��َم��َف��رُّ م��ن��ه أَيْ��َن
ال��نِّ��ْس��يَ��اِن بَ��َواِع��ُث واس��ت��ط��ارْت ُخ��ُش��وٌع َوَس��اَد َرْه��بَ��ٌة َح��لَّ��َق��ْت
وَه��واِن ورج��ف��ٍة خ��وٍف ب��ي��ن نَ��ْف��ٍس ك��لُّ أع��م��اَل��ه��ا ��ْت َوتَ��َل��قَّ
ال��ث��ق��الِن أي��ه��ا ال��ف��ص��ِل س��اع��ُة وَه��ِذي ال��وِع��ي��د ي��وُم ه��ذا إن
ال��ب��ي��اِن ُم��ْح��َك��َم��اِت ف��ي ��ا َح��قٍّ ج��اء ح��ك��ي��م َق��ْوٍل ِم��ْص��َداَق بَ��اَغ��تَ��تْ��ُك��ْم
ال��نِّ��ي��َراِن إل��ى َه��َوى َوُج��ُح��وًدا ِك��بْ��ًرا ال��ِق��يَ��اَم��َة أَنْ��َك��َر َم��ْن ك��لُّ
ال��ُك��ْف��َراِن ع��واق��َب يَ��ْل��َق��ى س��وف َوَع��ْدًال ال��ج��ح��ي��ِم ف��ي َم��ثْ��َواُه ِب��ئْ��َس
ل��ألذق��اِن األغ��الُل أَثْ��َق��َل��تْ��َه��ا أص��ف��اٍد ف��ي ��ِع��ي��َر ال��سَّ َوَس��يَ��ْص��َل��ى
األرك��اِن ��اَج��ِة َوهَّ ج��ح��ي��ٍم م��ن ع��ذاٍب ِط��بَ��اُق َس��بْ��ٌع َدَرَك��اٌت
َغ��َل��يَ��اِن ف��ي اْل��َح��ِم��ي��ِم َوُس��ي��وُل ف��ي��ه��ا ت��ن��س��اُب ��ُم��وِم ال��سُّ َس��اِريَ��اُت
اإلن��س��اِن! ُط��ْع��َم��ِة م��ن ِزْدِن��ي َربِّ : وت��دع��و ام��ت��َألِْت؟ ه��ل يُ��ْدَع��ى: ي��وم
َوَداِن َق��اٍص ب��ي��ن اْل��َك��ْوَن يَ��ْش��َم��ُل ن��ظ��اًم��ا يُ��ِدي��ُر اْل��ُع��َال َك��َربِّ َم��ْن
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آِن ك��لَّ اْل��َوَرى َع��َل��ى َرِق��ي��ٌب واألرُض ال��س��م��واُت َع��ْرُش��ُه َم��ِل��ٌك
ال��رح��م��ِن اْل��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ُج��نُ��وُد ه��م ��ْت ُص��فَّ ال��َم��َالِئ��ُك أرج��اِئ��ِه َح��ْوَل
ِب��ِل��َس��اِن ُم��َس��بِّ��ٌح ِس��ْرٍب ك��لُّ ُق��ُع��وًدا ِق��يَ��اًم��ا ��ًدا ُس��جَّ ُركَّ��ًع��ا
ِل��ْل��َج��ن��اِن ُم��َط��ْم��ِئ��ٌن أََزلِ��يٌّ ج��الًال ال��وج��وَد ي��م��ألُ ِذْك��ُرُه
��ك��راِن ال��شُّ ف��ري��ض��ُة دواٍم ف��ي ِل��تَ��بْ��َق��ى َش��ْيءٍ ك��لُّ ال��ل��َه َس��بَّ��َح
اإلي��م��اِن ِل��ِن��ْع��َم��ِة َه��اٍد خ��ي��ر ال��ب��راي��ا َربِّ ال��ق��دي��ِر َش��أُْن َج��لَّ
أََوان��ي آَن ال��ق��ض��اءُ نَ��اَدى ي��وم ج��م��ي��ًع��ا وال��س��م��اءِ األرِض َواِرث
َج��نَّ��تَ��اِن ِن��ْق��َم��ِت��ي خ��اف ول��م��ن ٱخ��ش��ون��ي ي��ق��ول إذ ال��ح��قُّ َق��ْولُ��ُه
ال��ش��ي��ط��اِن ل��دع��وِة ُم��ِج��ي��بً��ا ي��ا ال��َم��َالِه��ي َص��ِري��َع ي��ا َح��وَّاءَ ٱبْ��َن ي��ا
األم��ان��ي َوَخ��دِْع اْل��َه��َوى ِب��اتِّ��بَ��اِع إث��ًم��ا نَ��ْف��َس��َك ��ْل��َت َح��مَّ َج��ُه��وًال ي��ا
َف��تَّ��اِن ُزْخ��ُرٍف م��ن تَ��بَ��دَّى م��ا م��ن��ه��ا وََغ��رََّك ال��دن��ي��ا َوَس��بَ��تْ��َك
ال��َه��َواِن م��ه��اِوي ف��ي َف��تَ��َدْه��َوْرَت أَْع��َم��ى ل��ل��ض��الل��ِة اْل��ُح��ْم��ُق َق��اَدَك
وال��غ��وان��ي ل��ل��طِّ��ال ال��طَّ��يْ��ُش س��اَق��َك ح��تَّ��ى ال��م��لَّ��ذَاِت ف��ي وتَ��َف��انَ��يْ��َت
ال��زم��اِن ُص��روِف م��ن ال��ب��اِل خ��اِل��َي ال��م��ع��اِص��ي ارت��ك��اب ف��ي ف��ت��ه��ال��ك��َت
وأغ��ان��ي وق��ي��نَ��ٍة ك��أس ب��ي��ن وأُنْ��ٍس س��روٍر ف��ي ال��ل��ي��َل تَ��ْس��َه��ُر
األم��ان��ي وُع��وُد ن��ارَه��ا أَْش��َع��َل��ْت نَ��ْف��س َم��ْط��َم��َع ظ��ل��وُم ي��ا ُم��ْش��ِب��ًع��ا
وال��ِع��ص��ي��اِن ال��لَّ��ْه��و ف��ي ف��ت��م��اَدْت َش��ْيءٍ ك��لَّ َح��ْوَل��َه��ا ��رُّ ال��شَّ َزيَّ��َن
ال��طُّ��ْغ��يَ��اِن ُظ��ْل��َم��ِة ف��ي ت��ه��ِوي وه��ي َع��نْ��َه��ا ��َب تَ��َح��جَّ إذ ال��نُّ��وَر تَ��َرى ال
ال��ش��ي��ط��اِن ف��ري��س��َة ب��ات��ت ك��ي��ف َف��ان��ظ��ْر آدَم ٱبْ��َن ي��ا ال��ن��ف��ُس إن��ه��ا
اإلي��م��اِن ع��ن إع��راِض��َه��ا ِس��رُّ إال ال��غ��واي��ة إل��ى دع��اه��ا م��ا
َف��اِن ل��ع��ي��ن��ي��ك ي��ب��دو َش��ْيءٍ ك��لُّ ن��وٌم ال��ع��ي��ُش إن��م��ا ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
ال��َوْس��نَ��اِن َغ��ْف��َل��ِة م��ن ��ْظ َف��تَ��يَ��قَّ َج��ْه��ٌل ُغ��ُروِرَك ف��ي َوتَ��َم��اِدي��َك
ِل��َج��اِن��ي ِس��رٌّ ع��ل��ي��ه يَ��ْخ��َف��ى ل��ي��س َش��ِه��ي��ٌد َف��ْه��َو ال��رَّق��ي��ِب َع��يْ��َن واْخ��َش
ال��م��ك��اِن نُ��وُر ال��ُوُج��وِد َربَّ أَنَّ ف��اع��ل��ْم آدَم ٱب��َن ي��ا ك��ن��َت أيْ��نَ��َم��ا
ال��ُق��ْط��بَ��اِن أو ال��ثَّ��َرى بُ��ُط��وِن م��ن أع��م��اٌق أو ال��َج��ْوَزاءُ َح��َوتْ��َك ل��و
واْل��ِح��ي��تَ��اِن األص��داِف ُك��ُه��وِف ف��ي ِخ��َض��مٍّ لُ��جٍّ ت��ح��ت تَ��َس��تَّ��ْرَت أو
ب��ال��ُغ��ْف��َراِن تَ��ْح��َظ ال��ل��ه م��ع ُك��ْن ض��ع��ي��ٌف أن��َت ال��تُّ��َراب َس��ِل��ي��َل ي��ا
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عظة

اإلي��م��اِن ش��راِئ��ُع ��َل��تْ��ُه َف��صَّ ب��ي��اٌن ه��ذا إن ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
ال��َح��نَ��اِن ال��ع��ظ��ي��ِم ال��واح��ِد رح��م��ُة س��الًم��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ِن ��َل��تْ��ُه أْرسَّ
ال��رح��م��ِن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ك��الِم م��ن ُم��ْح��َك��َم��اٌت آي��اتُ��ُه ك��ت��اٍب ف��ي
ال��تِّ��بْ��يَ��اِن َواِض��َح ال��َوْع��ِد ص��ادَق ونَ��ِذي��ًرا ��ًرا ُم��بَ��شِّ َه��ْديً��ا ج��اء
واإلح��س��اِن ِب��ال��َع��ْدِل ��ي َويُ��َوصِّ ِش��َع��اًرا ل��ل��ع��ب��اِد ال��ُع��ْرَف ي��ج��ع��ل
ال��ُع��ْم��َراِن دع��ائ��ُم تَ��َق��وَّى ك��ي ي��ن��َه��ى وال��ف��واح��ِش ال��بَ��ْغ��ِي وع��ن
اْل��ِج��نَ��اِن ب��خ��ال��دات َوبَ��ِش��ي��ًرا نَ��ِذي��ًرا ج��اء ال��ج��ح��ي��ِم َوِب��نَ��اِر
ب��ال��ق��رآِن اإلس��الَم أََع��زَّ ق��د ح��ك��ي��ٍم ع��ل��ي��ٍم م��ن ال��ح��قُّ إن��ه
ال��ب��ي��اِن ِب��َس��اِم��يَ��اِت ن��وًرا ف��اض بَ��يِّ��نَ��اٌت آي��ات��ُه ِع��ْل��ٍم َك��نْ��ُز
ال��م��ع��ان��ي ج��زي��ُل اْل��َم��بْ��نَ��ى ع��رب��يُّ ُم��ِن��ي��ٌر ك��ت��اٌب ب��اْل��ُه��َدى َزاِخ��ٌر
ال��رح��م��ِن إرادُة ش��اءت ح��ي��ن بُ��ْش��َرى ل��ل��ن��اِس ال��س��م��اءُ أَنْ��َزَل��تْ��ُه
األْوث��اِن ِع��بَ��اَدُة ولَّ��َدتْ��ُه َض��َالًال ال��ح��ن��ي��ُف ال��دِّي��ُن يَ��ب��ي��َد أن
اإلن��س��اِن س��ائ��ِر َع��ْن َق��ْدًرا َع��زَّ ِل��نَ��ِب��يٍّ آيَ��ُه اْل��َوْح��َي ��َن َل��قَّ
اْل��َج��نَ��اِن ع��ظ��ي��م ال��نُّ��َه��ى َع��بْ��َق��ِريِّ ِج��ْس��ٍم ب��أَْش��َرِف َح��لَّ��ْت ُروٍح َخ��يْ��ُر
ال��َم��ْش��ِرَق��اِن وَك��بَّ��َر َط��َه نُ��وُر ف��ي��ِه َ تَ��َألَْأل إِذْ ال��َك��ْوُن َه��لَّ��َل
ال��زَّم��اِن َه��اِم َف��ْوَق ال��دِّي��َن َرَف��َع َح��ِن��ي��ٍف َخ��يْ��ُر ال��ُم��ْرَس��ل��ي��َن َخ��اتَ��ُم
األك��واِن ع��اَل��ِم ف��ي َح��يٍّ ك��لُّ يُ��َص��لِّ��ي ع��ل��ي��ِه ال��ُم��ْص��َط��َف��ى أَْح��َم��ُد
األَْدي��اِن ف��ي ال��ُم��ْف��ِس��ُدون َح��رََّف ��ا ل��مَّ ب��ال��رَِّس��ال��ِة اْل��َوْح��ُي ج��اءَُه
ب��ال��ُف��ْرَق��اِن األم��ي��ُن َواَف��ى ح��ي��ن ��ْت تَ��مَّ ال��ل��ه ِن��ْع��َم��ُة ال��ن��اِس وَع��َل��ى
ال��ث��ان��ي ل��ل��م��ص��ي��ِر ال��نَّ��ْف��َس يُ��ْرِش��ُد ِص��َراٍط َخ��يْ��ُر اإلس��الِم ِدي��َن إِنَّ
��يْ��ط��اِن ال��شَّ َوَس��اِوُس َش��اَغ��َل��تْ��َه��ا نَ��ْف��ٍس َغ��يَّ َخ��اِل��ُف��وا ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
ال��ِع��ْص��ي��اِن ثَ��ْوَرِة م��ن تُ��نْ��ِق��ذُوه��ا ح��ت��ى ال��رَِّذي��ل��ِة ِم��َن ��ُروَه��ا َط��هِّ
األم��ان��ي ُم��ْف��ِزع��اِت ع��ن تَ��تَ��َواَرى َع��َس��اَه��ا ب��ال��طَّ��يِّ��ب��اِت َح��اِربُ��وَه��ا
آِن ك��لَّ ِخ��ي��َف��ًة ال��ل��َه تَ��ذُْك��ر م��ا ل��َك��ْي ال��رَّق��ي��ب َع��يْ��َن َح��ذَّروه��ا
ال��ِح��َس��اِن ��اِب��َق��اِت ب��ال��سَّ تَ��تَ��َح��لَّ��ى ح��ت��ى ال��ف��ض��ي��ل��ِة ع��ل��ى َع��وَُّدوه��ا
أم��اِن ف��ي س��ع��ي��دًة تَ��بْ��َق��ى ف��ي��ه ن��وًرا ال��ل��ه ط��اع��ِة م��ن أْل��ِب��ُس��وه��ا
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ال��نَّ��ْف��َس��ان��ي ل��ل��َم��نْ��َه��ِل زاٍد َخ��يْ��ُر َج��نَ��اَه��ا ف��إنَّ ال��تَّ��ْق��َوى َزوُِّدوَه��ا
وال��ِع��ْص��ي��اِن ال��لَّ��ْه��ِو ف��ي تَ��َم��اَدْت ل��و َع��ِس��ي��ٌر اْل��ِح��َس��اَب أنَّ ذَكِّ��ُروَه��ا
ك��ال��دُّخ��اِن بَ��َدا م��ه��م��ا يَ��تَ��َالَش��ى يَ��ْس��تَ��ِب��ي��َه��ا ال��ذي نْ��يَ��ا ال��دُّ وج��م��اُل
ال��ث��وان��ي َم��رَّ ي��م��رُّ ك��َم��نَ��اٍم ِس��راًع��ا ت��ج��ري األع��م��ار س��ن��واُت
ال��نَّ��ْدَم��اِن يَ��ْق��َظ��ِة ف��ي يُ��َف��كِّ��ْر ل��م َظ��لُ��وٍم م��ن أَي��ام��ه��ا س��اِخ��راٌت
ِل��َه��ان��ي ي��وٍم ِن��ْص��َف ال��دَّْه��ُر َص��َف��ا م��ا تُ��نَ��اِدي وال��ُم��ْغ��ِري��اُت ض��اِح��ك��اٌت
ال��َوْس��ن��اِن َج��ْوَل��ِة ف��ي ُح��ْل��ًم��ا ك��ان ط��وي��ًال تَ��َراءَى م��ه��م��ا ُع��ْم��ِر ك��ل
األَواِن��ي ُح��لُ��وِل ف��ي ال��َم��ْوِت َم��َل��ُك م��ن��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��َة أَيْ��َق��َظ َص��ْح��وٌة
ال��طُّ��ْغ��يَ��اِن ُظ��ْل��َم��ِة ف��ي تَ��ْه��ِوي وه��ي َق��َض��اءٌ ُح��مَّ ح��ي��ن ال��نَّ��ْف��َس َدَه��َم
األك��ف��اِن َوْح��َش��ِة ف��ي وَط��َواُه َوَرْه��ٍب ُس��ك��وٍن ف��ي ال��ِج��ْس��َم َخ��لَّ��َف
ال��دِّي��َداِن َف��ِري��َس��َة أَْم��َس��ى ف��ي��ه تُ��ْرٌب َواَراُه ح��ي��ث ال��رَّْم��ِس وإل��ى
اْل��َح��َدثَ��اِن يَ��ُد ذَرٍّا َح��وََّل��تْ��َه��ا ِع��َظ��اٍم ف��ي ال��ِب��َل��ى يَ��ُد ن��اخ��رات
ع��اَل��َم��اِن ��ُه يَ��ُض��مُّ ِج��ْس��ٍم ك��لُّ انْ��ِت��َق��اٌل ال��وج��وِد ف��ي ال��م��وِت ِح��ْك��م��ُة
ال��نُّ��وَران��ي ال��َع��اَل��ِم ف��ي وخ��ل��وٌد م��َداُه ال��ق��ص��ي��ُر ال��ظُّ��ْل��َم��ِة ع��اَل��ُم
ِب��َف��اِن ل��ي��س ال��خ��ل��وُد وم��ق��ام ُخ��ِل��ْق��تُ��ْم ل��ل��ب��ق��اءِ ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
وال��ِم��ي��َزاِن ��َراِط ال��صِّ َع��ْرِض يَ��ْوَم يَ��ْح��يَ��ا َس��ْوَف اْل��ِب��َل��ى بَ��ْع��َد ِج��ْس��ٍم ك��لُّ
وأَم��اِن وِرْج��َف��ٍة خ��وٍف ب��ي��ن نَ��ْف��ٍس ك��لُّ َق��دََّم��ْت م��ا َوتُ��َوفَّ��ى
ل��ل��ع��ي��اِن تَ��َم��ثَّ��َل��ْت وال��َم��َخ��اِزي ِق��ْس��ٌط وال��م��وازي��ُن اْل��َح��قُّ َح��ْص��َح��َص
ال��نِّ��ي��راِن َل��َواِم��َع ُم��ْرِس��َالٌت َف��جٍّ ك��ل م��ن ال��ج��ِح��ي��ِم وُع��يُ��وُن
َج��نَ��اِن ك��لَّ يَ��ُروُع َدِويٍّ ف��ي يَ��ْج��ِري ال��رَّْع��ِد َك��َق��اِص��ِف َزِف��ي��ٍر ف��ي
م��ك��اِن ك��لَّ يَ��ُج��وُب وأَِزي��ٌر ُرْع��بً��ا ال��نَّ��َواِظ��َر ي��خ��ط��ف َل��َه��ٌب
ال��ِق��ي��ع��اِن ف��ي ال��َم��بْ��ثُ��وِث ك��ال��َف��راِش ف��ي��ِه اْل��َخ��ْل��ُق تَ��َك��دََّس َح��ْش��ٍد َح��ْوَل
َغ��َل��يَ��اِن ف��ي ��ِع��ي��ِر ال��سَّ َك��َح��ِم��ي��ِم ُم��ه��ًال تَ��نْ��َس��اُب ال��رُّْح��ض��اءِ وُس��ي��وُل
وال��لِّ��َس��اِن وال��نُّ��َه��ى ب��ال��َق��ْل��ِب َم��ّر َك��ْرٍب ك��لَّ َض��اَع��َف��ْت اْل��َح��ْش��ِر وْق��َدُة
ال��ثَّ��َق��َالِن أيُّ��ه��ا ال��وَْع��ُد َص��َدَق وُِع��ْدتُ��ْم ق��د الَّ��ت��ي ال��س��اع��ُة ه��ذه
أْص��َغ��َراِن َح��ْش��ِدِه ع��ن يُ��َغ��يَّ��ْب ل��م ف��ي��ِه َريْ��َب َال ِل��ْل��ِح��َس��اِب َم��ْوِق��ٌف
اْل��ِج��نَ��اِن ُخ��ْل��َد ال��م��ؤم��ن��ي��ن َواع��َد بَ��يَ��انً��ا ع��ن��ه ال��ت��ن��زي��ُل أف��اَض ك��م
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واإلْح��َس��اِن ب��ال��َع��ْف��و َوَح��بَ��اُك��ْم َح��ِل��ي��ًم��ا َرَع��اُك��ْم َم��ْن ال��ن��اُس أَيُّ��َه��ا
وَح��نَ��اِن َرْح��َم��ٍة ف��ي َش��َم��َل��تْ��ُك��ْم نُ��ْع��َم��ى أْك��بَ��َر أي��دي��ه وأف��اَض��ت
األْك��واِن ف��اِط��ِر اْل��َخ��ْل��ِق خ��اِل��ق ال��بَ��راي��ا َربِّ ال��وج��وِد نُ��وِر غ��يْ��ُر
��ْل��ط��اِن ال��سُّ ص��اح��ُب ف��ي��ه وح��َده م��ل��ك��وٍت ف��ي ال��ع��ال��م��ي��ن بَ��اِع��ِث
اْل��َح��َدثَ��اِن يَ��ُد اْل��ِب��َل��ى أْوَرثَ��تْ��َه��ا ق��ب��وٍر ف��ي تَ��ك��دََّس��ْت ُرف��اٍت ِم��ْن
األْك��ف��اِن ف��ي األْح��َق��اَب يَ��ْط��ِوي ك��ان ُرُق��وٍد بَ��ْع��َد ت��ق��وُم ن��اِش��ط��اٍت
وَداِن ق��اٍص ب��ي��ن اْل��ِب��ي��َد ي��م��ألُ أْج��داٍث م��ن يَ��ِف��رُّ ك��ج��َراٍد
ال��نَّ��ْدَم��اِن ��ٍة لُ��جَّ ف��ي َس��اِب��َح��اٍت ُس��ي��وٍل ج��م��وِع ع��ن األرُض ض��اق��ِت
اْل��َوْس��نَ��اِن َم��َح��اِج��َر يَ��ْغ��َش��ى ك��ان ِغ��ط��اءً ال��ره��ي��ُب ال��م��وق��ُف َك��َش��َف
ال��َغ��اِوي��اِن ُه َوَش��دَّ َوُع��تُ��وٍّا ِك��بْ��ًرا ال��َج��ْه��ِل َح��َم��اَق��ُة أْس��َدَل��تْ��ُه
ال��ِع��ْص��ي��اِن راي��ُة ال��ظُّ��ْل��ِم ُربَ��ا ع��ن تَ��ْه��ِوي ك��ي��ف ف��ان��ظ��روا ال��ُح��ْم��ُق إن��ه
ال��نُّ��ْك��َراِن َس��َف��اَه��ُة تَ��َالَش��ْت ق��د وَْع��دًال بُ��ِع��ثْ��تُ��ْم ق��د ال��نَّ��اُس أيُّ��ه��ا
ال��ُغ��ْف��راِن َم��َراِح��ُم نَ��بَ��ذَتْ��ُك��ْم ح��ت��ى ال��ِه��داي��ِة ع��ن وَع��ِم��ي��تُ��ْم
��يْ��َط��اِن ال��شَّ دع��وَة ُم��ْس��تَ��ج��ي��ب��ي��َن َض��الٍل ف��ي ُدنْ��ي��اُك��ْم َف��َق��َض��يْ��تُ��ْم
ال��نَّ��اِظ��راِن أَْغ��َف��َل م��ا َوتَ��ج��لَّ��ى َش��ْيءٍ ك��لُّ وان��ت��ه��ى األم��ُر ُق��ِض��َي
م��ك��اِن ف��ي ن��ف��َس��ُه ال��ظُّ��ْل��ُم يَ��َرى أن َوَح��اَش��ا ال��ح��س��اِب إل��ى ��وا َف��َه��لُ��مُّ
وت��ه��ان��ي وَج��نَّ��ٌة َوَس��الٌم ف��أْم��ٌن ُم��َص��دِّق��ي��َن ت��ك��ون��وا إْن
ال��نِّ��ي��َراِن ُط��ْع��َم��ُة وال��ش��ي��اط��ي��ُن ف��أَنْ��تُ��ْم ُم��َك��ذِِّب��ي��َن ت��ك��ون��وا أو
ال��زََّم��اِن ِب��َم��رِّ تَ��ْف��نَ��ى َك��َدَوابٍّ ِل��تَ��ْح��يَ��ْوا خ��ل��ق��ت��م م��ا ال��ن��اس أيُّ��ه��ا
اْل��َح��يَ��واِن س��اِئ��ِر ع��ن ��ل��ت��ُك��ْم َف��ضَّ وع��ق��وٌل م��واه��ٌب َح��بَ��تْ��ُك��ْم ب��ل
َواْل��ِع��ْرَف��اِن ب��اْل��ِع��ْل��ِم َزوََّدتْ��ُك��ْم َع��َل��يْ��ُك��ْم ��ْت ت��مَّ ِح��ي��َن ال��ل��ه ِن��ْع��َم��ُة
َواْإلِْح��َس��اِن ِل��ل��بِّ��ِر وه��داُك��ْم َوَرَع��اك��م َخ��ْل��َق��ُك��ْم ال��ل��ُه َك��رََّم
ٱْط��ِم��ئْ��نَ��اِن ف��ي اْل��ُخ��ُروِج َه��ْوِل يَ��ْوم َس��تَ��ْم��ِش��ي اِإلۤله تَ��ْخ��َش��ى نَ��ْف��ٍس ُك��لُّ
َج��نَّ��تَ��اِن َل��َه��ا اْألُْخ��َرى َوِب��ُخ��ْل��ِد َع��يْ��ٍن َق��ِري��َرَة نْ��يَ��ا ال��دُّ َل��َق��يَ��تْ��َه��ا
س��ل��ط��ان��ي ِم��ْن َواْل��َويْ��ُل وع��ي��ِدي ه��ا يُ��نَ��اِدي: َوال��َم��ِل��ي��ُك ال��رُّْع��ُب َح��لَّ��َق
َع��َص��ان��ي؟ َم��ْن ِن��ْق��م��ت��ي م��ن ي��ن��ج��و ك��ي��ف بَ��الئ��ي َح��لَّ ال��رَّْح��َم��ِن ُع��َص��اَة ي��ا
َوَح��نَ��اِن��ي ط��اَع��ِت��ي ع��ن أبْ��َع��ُدوُك��ْم ُغ��َواٌة إِالَّ ��يْ��َط��اِن ال��شَّ ج��ن��وَد م��ا
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ال��ثَّ��َق��َالِن أيُّ��َه��ا ال��ف��ص��ل إِنَّ��ُه ��ى يُ��َرجَّ ش��ف��ي��ٌع وال ف��داءٌ ال
ب��اْل��ِح��رم��اِن ال��ُم��ِس��يءُ يُ��ْج��َزى َس��ْوَف َوَج��َالِل��ي وِع��زَّتِ��ي واق��ت��داِري
يَ��نْ��َس��ان��ي َوَال بَ��ْط��ش��ي يَ��ْخ��َش��ى ك��ان َع��بْ��ٍد ُك��لُّ يَ��نَ��الُ��ه َع��ْف��ِوي إِنَّ
ُغ��ْف��ران��ي وذا ب��ه وُِع��ْدتُ��م ق��د ن��ع��ي��م��ي ه��ذا ال��ُم��ْح��ِس��ن��ون أيُّ��ه��ا
رْض��وان��ي أََع��دَّه��ا ُق��ص��وٍر ف��ي ُخ��ْل��ٍد ف��رادي��ِس إل��ى ��وا َف��َه��لُ��مُّ
ال��زَّم��اِن ك��روِب ع��ل��ى َوَص��بَ��ْرتُ��ْم ْق��تُ��ْم َص��دَّ ب��م��ا ل��ك��م َوَس��الٌم
ب��اإلح��س��اِن! اإلح��س��اِن وج��زاءٌ َوْع��ِدي تَ��مَّ َوَق��ْد وع��دي ه��ذا إِنَّ
��ْك��راِن وال��شُّ ب��اْل��َح��ْم��ِد ع��ب��ادي ي��ا َوُف��ْزتُ��ْم نَ��ِع��ْم��تُ��ْم ل��ك��م ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ال��َع��ي��اِن ِم��ْلءَ ال��ي��ق��ي��ُن يَ��تَ��َج��لَّ��ى ُزْه��ًدا ال��نَّ��ْف��َس ح��اِرب��وا ال��نَّ��اُس أيُّ��ه��ا
ف��اِن ��َه تَ��َرفَّ م��ه��م��ا َع��َرِض��يٍّ َم��تَ��اٍع ب��اْم��ِت��ه��اِن ال��ُخ��ْل��ِد وأَْش��تَ��روا
اإلي��م��اِن! زه��رَة ف��ي��ه واْزرع��وا ال��َخ��َط��اي��ا بُ��ذوِر م��ن ال��َق��ْل��َب ��ُروا َط��هِّ
ال��رب��ان��ي ال��رَِّض��ا إل��ى يَ��ْس��َع��ى ف��ي��ه نُ��وٌر َف��ْه��َو زاَده ال��ذِّْك��َر واْج��َع��ل��وا
ال��نَّ��ي��راِن ب��دا وم��ا ب��ج��دي��ٍد َف��ْج��ٌر ج��اءَ م��ا ال��ط��يِّ��ب��اِت واْع��َم��ل��وا
ال��نَّ��ْدَم��اِن َزْف��َرَة ال��نَّ��ْف��ُس ت��أَم��ن ي��ا َس��وِّ ص��راًط��ا ل��ل��ُه��َدى واس��ل��ك��وا
ال��َه��ذَيَ��اِن َح��َم��اَق��ة أَْش��َع��َل��تْ��ُه ِس��راٌج ف��ي��خ��ب��و ال��تُّ��َق��ى َزوِّدوه��ا
ال��نَّ��ْه��َم��اِن ِغ��ْل��َظ��ِة ع��ن تُ��بْ��ِع��ُدوه وي��ق��ي��ن��ا رح��م��ًة ال��َق��ْل��َب َواْم��َل��ئُ��وا
األم��ان��ي َض��يَّ��َع��تْ��ه��ا ض��اَع ف��إذا ج��م��اٌل ل��ل��ن��ف��وس ال��طُّ��ْه��ِر إن��م��ا
ال��بُ��نْ��يَ��اِن أَثْ��بَ��َت ل��ل��ح��ي��ات��ي��ن وابْ��نُ��وا ب��ال��ُخ��راف��اِت األرَض واْض��ِرب��وا
ال��بَ��نَ��اِن َع��ضَّ ال��ق��ي��ام ف��ي تَ��أَْم��نُ��وا وتُ��وب��وا وََغ��نُّ��وا ال��ُخ��َط��ا ف��ي وٱْق��ص��روا
��يْ��َط��اِن ال��شَّ أص��اب��ُع أَْس��َدَل��تْ��ُه ِس��تَ��اًرا ال��ُع��ي��وِن ع��ن وأَِزي��ح��وا
اإلِنْ��َس��اِن بَ��ِن��ي ع��ل��ى َح��ْربً��ا َش��نَّ َع��ُدوٍّا ت��ط��ي��ع��وا ال ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
َح��ْرَف��اِن أَْم��ُره ال��ُم��ْل��ِك م��اِل��ك إِل��ٍه أَْم��َر ��ج��وِد ال��سُّ ف��ي يُ��ِط��ْع ل��م
ال��رَّْح��َم��ِن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ل��ل��ب��دي��ِع َع��بْ��ٌد واألرِض ال��س��م��اءِ ف��ي َم��ْن ك��لُّ
ال��ِع��ْص��ي��اِن َح��ْم��أَُة واْس��تَ��َف��زَّتْ��ُه ِك��بْ��ًرا تَ��َم��رََّد ِل��َم��ْن َم��ْق��ٍت أَيُّ
��اِن ال��شَّ ع��ظ��ي��ِم ال��ُع��َال َربِّ أَْم��َر يُ��َل��بِّ��ي أَْن أَبَ��ى إِذْ ال��ل��َه أَْغ��َض��َب
اإلِنْ��َس��اِن َع��اَل��ِم ِم��نْ��ُه َخ��اِل��ٌق إِنِّ��ي آلدَم ٱس��ُج��دوا ع��ب��ادي ي��ا
ل��ل��رَّْح��َم��ِن ال��تَّ��ْق��ِدي��ُس وت��س��اَم��ى ُخ��ض��وٍع ف��ي ط��اِئ��ًع��ا ال��ُك��لُّ َس��َج��َد
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ال��طُّ��ْغ��ي��اِن َح��َم��اَق��ُة َض��لَّ��َل��تْ��ُه َش��ِق��يٌّ ��ُج��وِد ال��سُّ َع��ِن َوتَ��أَبَّ��ى
وال��ُخ��ْس��راِن ب��ال��ِخ��ْزي م��ن��ه��ا ب��اءَ ِك��بْ��ري��اءَ نَ��ْف��َس��ُه ��رُّ ال��شَّ َم��ألَ
َش��يْ��َط��اِن! م��ن َخ��ِس��ئْ��َت رج��ي��ًم��ا ي��ا َح��لَّ��ْت ال��ل��ه َل��ْع��نَ��ُة إب��ل��ي��ُس … إِي��ِه
ُس��ْل��ط��اِن��ي؟ ِم��ْن يَ��ِف��رُّ َع��بْ��ٍد أَيُّ وِع��َق��اِب��ي ِن��ْق��َم��ت��ي ِم��ْن تَ��نْ��ُج��و ك��يْ��َف
ال��ثَّ��َق��الِن َس��يُ��ْح��َش��ُر ُض��َح��اُه ف��ي يَ��ْوٍم ل��م��ي��ق��اِت ذْرن��ي ربِّ��ي ق��ال:
َش��يْ��ط��اِن��ي.. يُ��ْط��ِغ��ي��ُه��ُم واخ��ت��ي��اال َم��ْك��ِري آدُم أب��ن��اءَ ي��غ��وي س��وف
ال��نِّ��ْس��يَ��اِن َط��ْل��َس��َم ال��رُّْش��َد يُ��ْل��ِب��ُس َوَك��يْ��ِدي ف��ي��ِه��ْم ال��َف��َس��اَد َوأَبُ��ثُّ
ال��ت��ف��ان��ي ُم��ْه��ِل��َك��اِت م��ن َح��ِض��ي��ٍض ف��ي َف��تَ��ْه��ِوي أَزٍّا ال��ن��ف��وَس َوأَُؤزُّ
اْل��َه��ذَيَ��اِن ��ِة لُ��جَّ ف��ي غ��اِرق��اٍت خ��ي��اٍل م��ن ُظ��ْل��َم��ٍة ف��ي س��اب��ح��اٍت
وج��اِن إِنْ��ٍس ب��ي��ن م��ا َف��ْص��ٍل ي��وِم ح��ت��ى تَ��َم��نَّ��يْ��َت ك��م��ا تَ��بْ��َق��ى س��وف
َش��َف��تَ��اِن أخ��رَج��ْت م��ا يُ��بَ��دَّْل ل��م ��ا ول��مَّ َخ��َل��ْق��ُت ِل��َم��ْن َع��ْرِض��ي ي��وم
ب��األم��ان��ي نَ��ْف��ُس��ُه أََط��اَع��تْ��َك م��ن وََغ��رِّْر اس��ت��ط��ع��َت م��ا إب��ل��ي��ُس َوٱدُْع
ع��ص��ان��ي ق��د َم��ْن ال��ح��ري��ِق ل��ع��ذاِب ي��دع��و َوَزْم��َه��ِري��ِري َس��ِع��ي��ِري َه��ا
ال��َغ��ْض��بَ��اِن ثَ��ْوَرِة ف��ي تَ��تَ��بَ��دَّى وََغ��يْ��ًظ��ا ام��ت��ألِْت؟ َه��ِل أدع��و: ي��وم
ِن��ي��َران��ي؟ َوُق��وُدَه��ا تَ��نْ��َس��ى ك��ي��ف م��زي��د؟ م��ن ه��ل َغ��ْض��بَ��اءَ: َوتُ��نَ��اِدي
��كَّ��اِن ال��سُّ م��ن ُخ��ْل��ٌو َج��ِح��ي��ِم��ي َه��ا َه��يَّ��ا ال��ُم��َك��ذُِّب ال��ظ��ال��ُم أيُّ��ه��ا
ي��ن��ت��ظ��راِن ال��رح��م��ِن ِل��ُع��َص��اِة َوَح��ِم��ي��ِم��ي ��ٌج ُم��َؤجَّ َس��ِع��ي��ِري ذَا
أح��ض��ان��ي ف��ي ال��ع��ذاَب أش��دَّ م��ا َك��َف��ْرتُ��ْم َم��ْن يَ��ا إَِل��يَّ ��وا َف��َه��لُ��مُّ
ِل��ثَ��اِن ْ يُ��َه��يَّ��أ ل��م��ا ع��ذاٍب ف��ي َه��ْولِ��ي أُذي��َق��َك أَْن إب��ل��ي��ُس آَن
ج��ان��ي ألوِل ��ا َح��قٍّ َربِّ��ي َوْع��ُد وه��ذا ال��ق��َص��اُص آَن س��ج��ي��ن��ي ي��ا
ال��طُّ��ْغ��يَ��اِن ح��م��اق��ُة أَْع��َل��نَ��تْ��ه��ا ح��ربً��ا ك��ن��َت ق��د اإلِن��س��اِن َع��ُدوَّ يَ��ا
واِل��ع��ص��ي��ان ال��ف��س��اِد ان��ت��ش��اِر ف��ي وت��س��ع��ى ال��ض��الِل إل��ى ت��دع��و ك��ن��َت
ال��ُغ��ْف��َراِن م��راِح��ُم نَ��بَ��ذَتْ��ُه ح��ت��ى آدم ب��ابْ��ِن تَ��َربَّ��ْص��َت ك��م
اإلي��م��اِن ُه��َدى ع��ن تُ��َض��لِّ��ْل��ُه ك��ي وم��ك��ًرا َك��يْ��ًدا ��بَ��اَك ال��شِّ َونَ��َص��بْ��َت
ال��ش��ي��ط��اِن م��ك��ائ��ُد َدبَّ��َرتْ��ُه ش��يءٍ ك��لُّ وان��ت��ه��ى األم��ُر ُق��ِض��َي
اإلن��س��اِن ب��ن��ي ع��ن ال��ن��وَر أَبْ��َع��َد َغ��اٍو ش��رَّ ي��ا ال��ع��ذاِب أش��دَّ ذُْق
ال��رح��م��ِن آي��ُة ف��ي��ه َص��َدَق��ْت خ��ل��وٌد ِب��ئْ��َس اَريْ��ِن ال��دَّ َرِج��ي��م يَ��ا
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وال��ح��ي��واِن األن��ع��اِم ك��ح��ي��اِة ِل��تَ��ْح��يَ��ا ُخ��ِل��ْق��َت م��ا ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
م��ك��اِن م��ن ب��ه أَْك��ِرْم َع��بْ��َق��ِريٍّ��ا، م��ك��انً��ا بَ��َل��ْغ��َت ق��د ب��ال��ع��ق��ِل أن��َت
ال��رح��م��ِن يَ��ُد ُص��نْ��َع��ُه أَبْ��َدَع��ْت َخ��ْل��ٍق أَْح��َس��َن ف��ي��َك ال��ل��ُه َر َص��وَّ
ال��بَ��نَ��اِن َط��ْوَع ال��خ��ارق��اِت ج��ع��ل ب��ن��وٍر ف��ي��َك ال��ف��ؤاَد َوأََم��دَّ
ال��ُع��م��راِن دع��ائ��ُم تَ��تَ��َس��اَم��ى َك��يْ��َم��ا ل��ك ��ٌر ُم��َس��خَّ ش��يءٍ ك��لُّ
ب��اإلِْح��َس��اِن اآلالءُ َغ��َم��َرتْ��ُه َخ��ْل��ٍق أك��ث��ُر أن��َت ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
ال��ِع��رف��اِن م��واِه��ُب أَيَّ��َدتْ��ُه َف��ْض��ًال َوأَْوَل��تْ��َك ال��نُّ��ْع��َم��ى َك��رََّم��تْ��َك
آِن ك��لَّ ِب��َح��ْم��ِدِه خ��ش��وٍع ف��ي َوَس��بِّ��ْح ال��رح��ي��َم ال��ُم��نْ��ِع��َم ف��اش��ُك��ِر
ال��بَ��نَ��اِن َع��ضِّ ي��وم ال��ن��اَس ت��ن��ف��ُع ذك��َرى أح��س��ُن ف��ه��و ال��م��وَت واذُك��ِر
ال��ق��رآِن ِح��ْك��َم��ِة م��ن َوتَ��َزوَّْد َم��ْوَل��ى ل��ك َوْح��َدُه ال��ل��َه واج��ع��ِل
اْل��َج��نْ��تَ��اِن ل��ك األُْخ��َرى َوِب��ُخ��ْل��ِد َس��ِع��ي��ًدا َح��ِي��ي��َت م��ا ُدنْ��يَ��اَك تَ��ْق��ِض
ل��إلي��م��اِن َه��َداَك َربٍّ ب��اْس��ِم ف��َك��بِّ��ْر ال��ع��ظ��ي��ُم اْل��َف��ْوُز ه��ذا إِنَّ
ال��ش��ي��ط��اِن ِف��تْ��نَ��ِة أض��ال��ي��ِل م��ن َوٱْح��ذَْر آدم ٱبْ��َن ي��ا ال��ع��ق��َل َح��كِّ��ِم
ب��ال��رح��م��ِن ��ْرِك ِل��ل��شِّ ي��دع��و ف��ه��و َولِ��يٍّ��ا َوتَ��تَّ��ِخ��ذُْه تُ��ِط��ْع��ُه ال
ل��ل��ُك��ف��راِن ي��ق��وُد َغ��يٍّ ك��لَّ ويُ��ْم��ِل��ي ال��ن��ف��وِس ف��ي ��رَّ ال��شَّ يَ��ْط��بَ��ُع
ل��ِإلنْ��َس��اِن األع��داءِ أََل��دِّ م��ن َل��ِع��ي��ٍن ش��رُّ ال��ط��اغ��وَت ه��ذا إِنَّ
ال��ب��ي��اِن َف��ِص��ي��ُح ب��اْل��ُه��َدى ن��اِط��ٌق ِك��تَ��اٌب أت��اك��م َق��ْد ال��ن��اُس أيُّ��ه��ا
اإلِي��م��اِن إل��ى يَ��ْدُع��و ونَ��ِذي��ًرا بَ��ِش��ي��ًرا ��الَل وال��ضَّ ال��رُّْش��َد بَ��يَّ��َن
ب��األْك��َوان ال��م��ح��ي��ُط يَ��َش��اءُ م��ن َف��يَ��ْه��ِدي ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��نُّ��وَر يَ��بْ��َع��ُث
ال��َم��ك��اِن ِم��ْلءُ وه��و ال��نُّ��وَر يَ��َرى ال أَْع��َم��ى ظ��لَّ َق��ْل��بُ��ه ُص��مَّ وال��ذي
واإلِْح��َس��اِن ب��اْل��َع��ْدِل أََم��َرتْ��ُك��ْم َش��ْيءٍ ك��لَّ ��َل��ْت َف��صَّ ق��د بَ��يِّ��ن��اٌت
ال��ش��ي��ط��اِن دس��ائ��ُس ِت��ْل��ُك��م ِر وال��ُم��ن��َك��ـ ال��خ��ب��ائ��ِث ع��ن ونَ��َه��تْ��ُك��ْم
األرك��اِن ث��اب��َت ، ال��ح��قِّ دع��وَة وَل��بَّ��ى أََط��اَع ِل��َم��ْن َف��وٍز أَيُّ
اإلي��م��اِن ص��ادَق ال��َق��ْل��ِب ُم��ْؤم��َن ال��م��ع��اص��ي ج��م��ي��ع م��ن ال��ن��ف��ِس َط��اِه��َر
ال��ُق��ْرآِن م��ن ب��اِك��يً��ا َس��اِج��ًدا َف��يَ��ْج��ثُ��و يُ��تْ��َل��ى وه��و ال��ذِّْك��َر يَ��ْس��َم��ُع
اْل��ِج��ن��اِن خ��ال��داِت َف��َراِدي��َس ف��ي ِب��نَ��ِع��ي��ٍم ��ٍر ُم��بَ��شِّ َوْع��ٍد ب��ي��ن
ال��نِّ��ي��راِن َل��َظ��ى ف��ي ال��رُّْش��َد يُ��ْف��ِق��ُد ل��َع��ذَاٍب ٍر ُم��َص��وِّ َوَوِع��ي��ٍد
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يُ��َع��اِن��ي وَه��ْوٍل يَ��َرى َم��ْق��ٍت أيُّ َوع��ي��ٍد م��ن يَ��َخ��ْف ول��م تَ��َولَّ��ى م��ن
ٱْل��َف��اِن��ي ال��َم��تَ��اِع ِم��َن ن��ع��ي��ٍم ِف��ي يَ��ْل��ُه��و َف��أَْع��َرَض ال��دُّنْ��ي��ا َخ��َدَع��تْ��ُه
األم��اِن��ي ون��اَل يَ��ْش��تَ��ِه��ي م��ا ك��لَّ ِم��نْ��ه��ا َ تَ��بَ��وَّأ ال��دُّنْ��ي��ا أََراد َم��ْن
يَ��َداِن ِل��ل��ُم��وِب��َق��اِت ْت َم��دَّ م��ن��ه َج��ُه��وٍل ب��ع��ق��ِل ط��اش��ْت َل��ْه��ٍو داُر
وال��ِع��ْص��يَ��اِن ال��ُك��ْف��ِر ف��ي َف��تَ��َم��اَدى َش��رٍّا ال��خ��ب��ي��ث��ُة نَ��ْف��ُس��ه ُم��ِل��ئَ��ْت
اْألَْك��َف��اِن َل��َف��اِئ��ُف َدَه��َم��تْ��ُه ح��تَّ��ى وال��ِق��ي��اَم��َة ال��بَ��ْع��َث أَنْ��َك��َر
اْل��َح��َدثَ��اِن أَْع��يُ��ِن ع��ن َف��تَ��َواَرى ثَ��َراَه��ا بُ��ُط��وَن ال��دُّنْ��ي��ا أَْوَدَع��تْ��ُه
األَواِن َف��ْوِت َق��بْ��َل ال��ل��َه واتَّ��ُق��وا َوأَِط��ي��ع��وا آِم��نُ��وا ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
اْل��ِح��َس��اِن ب��ال��ُم��ْغ��ِري��اِت َوَس��بَ��تْ��ُك��ْم َف��تَ��نَ��تْ��ُك��ْم الَّ��ِت��ي نْ��يَ��ا ال��دُّ ال��ح��ي��اُة م��ا
واألح��زاِن ��ُروِر ال��سُّ َم��ْوِج ب��ي��ن س��اب��ح��اٌت أح��الُم��ُه يَ��ْوٍم َغ��يْ��ُر
ثَ��َواِن ك��أنَّ��ُه��نَّ ُم��ْس��ِرَع��اٍت ت��ج��ِري ك��اْل��بَ��ْرِق األع��م��اِر َس��نَ��َواُت
ِل��ْل��َه��َواِن أو ال��ُم��ِق��ي��ِم ل��ل��نَّ��ِع��ي��ِم اخ��ت��ب��اٌر ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��َع��يْ��ِش َف��تْ��َرُة
اْل��بَ��نَ��اِن َع��ضَّ األع��م��اِل َع��ْرِض يَ��ْوَم نُ��ُف��وٌس تَ��أْم��ْن ال��طَّ��يِّ��بَ��اِت ف��اْع��َم��لُ��وا
واإلي��م��اِن ��بْ��ِر ب��ال��صَّ واس��ت��ع��ي��ن��وا ح��َالًال َح��ي��ي��تُ��م م��ا ال��رِّْزَق واْط��لُ��ب��وا
ال��رِّْض��َواِن َم��َف��اَزُة تَ��بْ��ُدو ِم��نْ��ه س��ب��ي��ٍل َخ��يْ��َر ل��ل��ص��الِح واس��لُ��ك��وا
اْط��ِم��ئْ��ن��اِن ف��ي ال��ي��ق��ي��ِن ن��وِر َص��ْوَب وام��ش��وا ب��اْل��ُخ��َراَف��اِت األرَض واْض��ِربُ��وا
ال��بُ��نْ��يَ��اِن خ��ال��ِد م��ن واس��ت��زي��دوا ِح��ي��ٍن بَ��ْع��َد تَ��ْح��ُص��دوا اْل��يَ��ْوَم وازرع��وا
األَبْ��داِن ُم��تْ��ِل��ِف ال��رُّوِح ُم��ْف��ِس��د ِرج��ٍس أَْك��بَ��ُر َف��ْه��َي اْل��َخ��ْم��َر واه��ُج��روا
ك��األف��ع��واِن ال��ح��سِّ ف��ي تَ��ْس��ِري ح��ي��ن ُم��ْح��تَ��س��ي��ه��ا نُ��َه��ى ِم��ن ال��رُّْش��َد تَ��ْس��لُ��ُب
ال��ش��ي��ط��اِن ح��ب��اِئ��ل أَْق��َوى َف��ْه��َي ��ا ح��قٍّ ال��خ��ب��ائ��ِث أُمَّ ��بُ��وَه��ا َل��قَّ
واإلع��الِن ��رِّ ال��سِّ ِف��ي واذُْك��روه ُش��ْك��ًرا ِل��ل��ِه ال��ص��الَة وأق��ي��م��وا
ال��َم��ْش��ِرق��اِن َ أ َض��وَّ م��ا ُس��ج��وٍد ف��ي وأِص��ي��ًال بُ��ْك��َرًة ال��ل��َه َس��بِّ��ُح��وا
واإلم��ع��اِن اإلِْدراِك ص��ف��اءِ م��ن َف��يْ��ًض��ا ال��س��م��واِت َخ��ْل��َق وأَع��ي��ُروا
ال��رَّْح��َم��ِن يَ��ُد ُص��نْ��َع��ُه أَبْ��َدَع��ْت َم��َل��ُك��وٍت ف��ي خ��اش��ع��ي��َن َف��كِّ��ُروا
اِإلتْ��َق��اِن ��ِة ِدقَّ ف��ي ي��ش��ب��ه ل��م ِن��ظ��اًم��ا ال��ُع��ُق��وَل َح��يَّ��َر َف��َل��ٌك
وَداِن ق��اٍص األب��ص��ار خ��اط��ف��اُت وش��م��وٌس ف��راق��ٌد س��اري��اٌت
واألك��واِن اآلف��اِق َف��َض��اءِ ف��ي َم��َداًرا يَ��ُش��قُّ ُك��لٌّ س��اب��ح��اٌت
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اْل��َح��َدثَ��اِن ط��واريءَ آم��ن��اٍت تَ��ْج��ِري ال��ع��وال��ُم ف��ي��ه َم��َل��ُك��وٌت
ال��رَّْح��َم��ِن م��ش��ي��ئ��ُة أرادْت م��ا ِل��تَ��بْ��َق��ى ال��رَِّق��ي��ِب َع��يْ��ُن الَح��َظ��تْ��َه��ا
ال��نَّ��يِّ��راِن وي��خ��ت��ف��ي آف��الٍت تَ��تَ��َواَرى وَْع��ُده ج��اءَ ف��إذا
َص��يْ��َح��تَ��اِن ال��َوَرى ع��ل��ى أَْع��َل��نَ��تْ��ُه وأُْخ��َرى ُدن��ي��ا ب��ي��ن ال��ف��ص��ُل إنَّ��ه
اإلِنْ��َس��اِن ص��ح��ي��ف��ُة ��ْت تَ��مَّ ِف��ي��ِه ي��وٌم َط��اَل وإِْن نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��يْ��َش إِنَّ
ال��بَ��يَ��اِن ص��ادق��اُت ف��ي��ه ��َل��ْت ُس��جِّ ش��ه��ي��ٌد ك��ت��اٌب ن��اط��ٌق ط��ائ��ٌر
ولِ��َس��اِن وأْع��يُ��ٍن وُج��لُ��وٍد أيْ��ٍد َش��َه��اَدُة ِص��ْدَق��ُه َع��زََّزْت
أم��اِن ف��ي أج��داِث��ك��م َديَ��اِج��ي م��ن تَ��ُق��وم��وا واتَّ��ُق��وه ال��ل��َه ف��اْخ��َش��ْوا
ك��ال��ده��اِن! وردٌة وال��س��م��واُت ُرْع��بً��ا األرِض َم��نْ��ِك��ُب ي��ه��ت��زُّ يَ��ْوَم
َوتُ��َع��اِن��ي! تَ��َرى م��م��ا ِف��َراًرا أو ِف��َداءً ال��ن��ف��وُس تَ��ْم��ِل��ُك ال يَ��ْوَم
َوَج��اِن إن��ٍس ب��ي��ن ال��ع��ْف��َو تَ��س��أُل ُج��ُم��وٍع ف��ي َوْح��َده األم��ُر ول��ه
ل��ل��ِج��نَ��اِن؟ أم ال��ج��ح��ي��ِم أِل��َداِر َع��ِب��ي��ٍد م��ص��ي��ِر ف��ي ال��َف��ْص��ُل ُح��ْك��ُم��ه
ل��إلِي��م��اِن ال��رَّْح��َم��ُن َه��َداُه م��ن َع��ْدٍن َف��ِس��ي��َح��اِت ف��ي ب��اْل��ُخ��ْل��ِد ف��از
األم��اِن��ي وَخ��اَدَع��تْ��ُه وُع��تُ��وٍّا ِك��بْ��ًرا تَ��اَه َم��ْن ال��س��ب��ي��َل وأََض��لَّ
اْل��َح��ْرف��اِن ��ل َس��جَّ م��ا يُ��بَ��دَّْل ل��م أَْم��ٌر ال��م��ش��ي��ئ��ِة ف��ي تَ��مَّ وإذَا
ال��ثَّ��َق��الِن أَيُّ��ه��ا اآلَن َوَك��َف��ى َش��ْيءٍ ك��لَّ بَ��يَّ��نَ��ْت ال��نُّ��وِر آي��ُة
ال��رَّْح��َم��ِن ط��اع��ِة ف��ي تَ��َف��انَ��ى َم��ْن إال نَ��ْف��ُس ي��ا اَريْ��ِن ال��دَّ س��ع��ي��ُد م��ا
��يْ��َط��اِن ال��شَّ م��ع َه��َوى ِغ��رٍّ ك��ل وأُْخ��َرى دن��ي��ا ال��م��ل��ع��وُن ��ق��يُّ وال��شَّ
األك��واِن َس��اِئ��ِر ف��ي َح��يٍّ ك��لَّ ��ْت َع��مَّ نُ��ْع��َم��اَك ال��وُج��وِد إل��َه ي��ا

53





الكربى اهلمزية

فاتحة

وال��ب��ق��اءُ اْل��ِغ��نَ��ى ل��ه َم��ْن ف��اذك��روا اْل��ُف��َق��َراءُ أنْ��تُ��ُم ال��ن��اُس أَيُّ��ه��ا
ُض��َع��َف��اء إن��ك��م ال��ل��َه وٱت��ق��وا َوبَ��ْغ��يً��ا ُظ��ْل��ًم��ا األرِض ف��ي ت��ع��ي��ش��وا ال
األت��ق��ي��اء ِع��نْ��َدُه اْل��َخ��ْل��ِق أَْك��َرم أَْم��ٍر ك��لِّ ِف��ي ِب��ال��ل��ه واْس��تَ��ِع��ي��نُ��وا
وَه��نَ��اء ��ٌة وِص��حَّ ورخ��اءٌ ح��ي��اٍة ن��ع��ي��ُم يَ��ُغ��رَّنَّ��ُك��ْم ال
َظ��ْل��م��اء َف��ُح��ْف��َرٌة َف��ُس��ُك��وٌن َف��َم��َم��اٌت َل��ْم��َح��ٌة ال��ُع��ْم��ُر إن��م��ا
ال��َف��نَ��اء ِف��ي��ِه آَن ق��د أََواٍن ِف��ي َح��يٍّ ك��لَّ يَ��ْق��تَ��ِف��ي ال��َم��ْوِت َم��َل��ُك
ش��ق��اء أم ��ُه يَ��ُض��مُّ أَنَ��ِع��ي��ٌم ِش��ْع��ري َل��ي��َت َه��اِم��ًدا، اْل��ِج��ْس��َم يَ��تْ��ُرك
��ي��اء ال��ضِّ دام اِإلۤله ول��ن��وِر ِب��أُف��وٍل ٌد ُم��َه��دَّ نَ��ْج��ٍم ك��لُّ
األش��ي��اء ِب��نُ��وِرِه واْس��تَ��َض��اءَْت ظ��الٌم ال��ب��دي��ِع َغ��يْ��ر َش��ْيءٍ ك��لُّ
وال��س��م��اء َق��ْدَرُه األرُض تَ��ْع��َل��ُم ُم��ْل��ًك��ا ِل��ل��ِه إِنَّ األرِض ب��ن��ي ي��ا
ي��ش��اء م��ا ع��ل��ى دائ��ًم��ا ق��اِدٌر ك��ه��ذا ُم��ْل��ًك��ا يُ��ِدي��ُر َربٍّ��ا إِنَّ
وال��ق��ض��اء أم��ُرَه��ا َح��ْرَف��يْ��ِن ب��ي��ن ذَاٍت ِر تَ��َص��وُّ ف��ي اْل��َخ��ْل��ُق ح��ارِت

∗∗∗
وال��ث��ن��اء غ��ي��ُره ال��ح��م��ُد َل��ُه َم��ْن َح��قٌّ َوْع��َدَك إِنَّ ال��ُم��ْل��ِك َم��اِل��َك
ال��ه��واء ويَ��ْس��تَ��ِك��نُّ أَْم��ٍر ك��لُّ ويُ��ْق��َض��ى وال��ج��ب��اُل األرُض تَ��ْرُج��ُف
األرج��اء َوتَ��ْف��َزُع نَ��ْج��ٍم كُّ��ل وي��ه��وى م��وًرا ال��س��م��اءُ وت��م��وُر
ال��وف��اءُ وآَن ق��درٌة وٱنْ��َج��َل��ْت ُس��ُك��وٌن َوَس��اَد ره��ب��ٌة َح��لَّ��َق��ْت



صربي إسماعيل ديوان

اْل��ِك��بْ��ِريَ��اء َل��ُه َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن َص��اِح َف��اٍن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ُن إِالَّ َح��يٍّ ك��لُّ

الساعة

ال��ج��زاء َوُح��قَّ أش��راُط��َه��ا ج��اء ��ا ل��مَّ ال��ره��ي��ب��ة ��اَع��ُة ال��سَّ َدنَ��ِت
واألش��الء ال��رَُّف��اِت بَ��اِل��يَ��اُت ِم��نْ��ه��ا ��َع تَ��َج��مَّ َص��يْ��َح��ٌة وَع��َل��ْت
بَ��ْط��َش��اء ُم��ِري��َع��ٌة َط��ْوٍد ك��لَّ َوَه��دَّْت وال��ج��ب��اَل األرَض َدكَّ��ِت
اْل��َج��ْرداء ح��م��ل��ه��ا ع��ن ��ْت َوتَ��نَ��حَّ ِع��ْه��نً��ا ال��رواس��ِخ َش��اِم��َخ َص��يَّ��ْرَت
��اء ��مَّ ال��صَّ أُْف��ِق��َه��ا ع��ن وتَ��َداَع��ْت وتَ��َخ��لَّ��ْت ب��ه��ا م��ا األرُض أَْل��َق��ِت
وال��َف��نَ��اء ح��اَل��ه��ا ��دُْع ال��صَّ َغ��يَّ��َر َه��بَ��اءً ف��اس��ت��ح��ال��ْت ال��روُع َه��اَل��ه��ا
ال��زَّْه��راء أق��م��اُره��ا َف��تَ��َواَرْت ت��رام��ْت ال��ب��روِج ذاُت وٱنْ��ِش��َق��اًق��ا
اْل��بَ��ه��اء َوَزاَل نُ��وُرَه��ا واخ��ت��ف��ى وٱْك��َف��َه��رَّْت نُ��ج��وُم��َه��ا َغ��ابَ��ْت ث��م

∗∗∗
َع��ْم��يَ��اء ُم��ْق��َل��ٌة األرِض ب��ن��ي ي��ا ف��ط��اش��ْت اْل��ِح��َس��اِب ي��وُم ه��ذا إِنَّ
ووف��اء تَ��َق��دََّم��ْت ح��س��ن��اٌت إال آدم ٱب��َن ت��ن��ف��ُع ال ي��وم
واألب��ن��اء األب��اءُ َوتَ��ِف��رُّ ن��ف��س��ي! َربِّ ام��ريءِ: ك��لُّ ي��دع��و ي��وم
واألق��وي��اء ��َع��اُف ال��ضِّ َويُ��َس��اُق ِب��َس��اٍق َس��اٍق ك��لُّ يَ��ْل��تَ��فُّ ي��وم
ال��ب��الء َويَ��ْدَل��ِه��مُّ ذُنُ��وٍب ع��ن اْع��ِت��ذَاٌر ال��ُم��ِس��يءَ ي��ن��ف��ُع ال ي��وم
َف��ْزع��اء أب��ص��اره��ا َش��اِخ��َص��اٍت ج��م��ي��ًع��ا ال��ب��راي��ا َح��َوى َح��ْش��ٍر ي��وُم
َه��ْل��َع��اء َه��ْولِ��ِه م��ن ح��ائ��راٌت ف��ي��ه ال��س��رائ��ُر تُ��بْ��َل��ى َف��ْص��ٍل ي��وُم
وال��ق��ض��اء َوْح��َدُه األم��ُر ول��ه ان��ت��ص��اًرا ال��ن��ف��وس ت��ِم��ل��ُك ال ي��وَم
ال��ِف��داء يُ��ِف��ي��ُد وال ِس��َواَه��ا ع��ن َش��أٌْن ف��ي��ه ل��ه��ا يُ��ْغ��ِن��ي نَ��ْف��ٍس ك��لُّ
ُرَق��ب��اء وك��لُّ��َه��ا وف��ؤاٌد وََع��يْ��ٌن ِل��َس��اٌن ل��ه��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ
ش��ه��داء أن��ه��م ال��ح��قَّ تَ��نْ��ِط��ُق وج��ل��وٌد َوأَْرُج��ٌل أَيْ��ٍد ث��م
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البعث

َح��يْ��َراءُ ُق��لُ��وبُ��َه��ا َواِج��َف��اٌت َخ��ْل��ٍق ِل أَوَّ ُم��نْ��ذُ ال��ن��اُس يُ��ْه��َرُع
ال��دَّْه��م��اء نَ��ْوِم��َه��ا م��ن أَْف��َزَع��تْ��َه��ا ِس��َراًع��ا ت��ج��ري ال��ق��ب��وُر بَ��ْع��ثَ��َرتْ��َه��ا
ال��ف��ض��اء ع��ن��ه ي��ض��ي��ُق ك��ج��راٍد َخ��ْل��ٍق أق��داِم ت��ح��ت األرُض َم��اَج��ِت
ال��س��م��اء ال��ع��ذاَب تُ��ْم��ِط��ُر َف��ْوَق��ُه��ْم ُج��ُم��وًع��ا تُ��َوفِّ��ي ك��ي األرُض ِت ُم��دَّ

∗∗∗
وم��اء ِط��ي��ٌن أن��َت ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا َح��ْش��ٍر َوْق��َف��ُة ت��ل��ك األرِض ب��ن��ي ي��ا
بَ��َالء أو رح��م��ٌة ف��ي��ه ��َل��ْت ُس��جِّ ق��دي��ٌم ِك��تَ��اٌب ل��ه َف��ْرٍد ك��لُّ
ي��ش��اء م��ا ل��ه َم��ْن ال��ل��ه ق��درُة َح��َواه��ا م��ا ص��غ��ي��رًة يُ��َغ��اِدْر ل��م
وال��ه��ن��اء وال��رَِّض��ا األْم��ُن ��ُه َض��مَّ ي��م��ي��نً��ا ل��ل��ك��ت��اِب َم��دَّ َم��ْن ك��لُّ
وال��ع��ط��اء بَ��اِس��ًم��ا ال��ع��ف��ُو َوبَ��َدا س��الٌم ال��ت��ه��ان��ي ق��ال��ت ول��ه
وال��ع��ن��اء ِخ��ي��َف��ًة اْل��ِخ��ْزُي َه��اَل��ُه ِب��ِش��م��اٍل َح��ظُّ��ُه ك��ان َم��ْن َويْ��َح
ال��ِغ��ط��اء! ُم��ْق��َل��تَ��يْ��َك ع��ن ��ى تَ��نَ��حَّ ق��د : وَِع��ي��ًدا ال��ع��ذاِب ص��وُت ف��ي��ه ص��اح
��واء ال��شِّ ال��ُم��َك��ذِِّب��ي��َن وع��ق��اُب َس��ِع��ي��ًرا تُ��ْزِج��ي ك��ي��ف ال��نَّ��اَر أُنْ��ُظ��ِر

∗∗∗
ال��س��م��اءُ تُ��ْط��َوى ال��ب��دي��ِع َوِب��يُ��ْم��نَ��ى َج��ْم��ًع��ا األرَض تَ��ْج��َم��ُع ال��ل��ه َق��بْ��َض��ُة
األن��ب��ي��اء ُك��نْ��ِه��َه��ا ف��ي َف��تَ��َف��انَ��ْت لُ��بٍّ ك��لَّ َح��يَّ��َرْت ال��ل��ه ق��درُة
اْل��ُع��َل��م��اء َوْص��ِف��َه��ا ف��ي َف��تَ��َف��انَ��ْت لُ��بٍّ ك��لَّ أَذَْه��َل��ْت ال��ل��ه ُق��وَُّة
اْل��ُح��َك��َم��اء ِب��ُروِح��َه��ا ف��اس��ت��ن��ارْت أم��ٍر ك��لَّ أح��ك��م��ت ال��ل��ه ح��ك��م��ُة
��َع��َراء ال��شُّ َم��ْدِح��َه��ا ف��ي َف��تَ��بَ��اَرْت َش��ْيءٍ ك��لَّ أتْ��َق��نَ��ْت ال��ل��ه ِخ��بْ��َرُة
اإلح��ص��اء َع��دَِّه��ا ف��ي َف��تَ��َالَش��ى َخ��ْل��ٍق ك��لَّ أدرك��ْت ال��ل��ه رح��م��ُة

∗∗∗
ال��ب��ق��اءُ يَ��ُدوُم َل��ُه ِب��ُخ��ل��وٍد َق��دي��ٌم ِع��ْل��ٌم ٰلِه اْإلِ ِع��ْل��َم إِنَّ
األس��م��اء ُح��ْس��ِن��َه��ا م��ن ف��ت��س��ام��ْت َش��ِري��ٍك ع��ن تَ��نَ��زََّه��ْت َوِص��َف��اٌت
اْل��َع��ْل��ي��اء ع��ْرُش��ُه اْل��َغ��يْ��ِب ع��اِل��ُم ال��ب��راي��ا ج��م��ي��ِع ف��ي األم��ِر نَ��اِف��ذُ
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ال��دُّع��اء يَ��ْس��ِري إل��ي��ه ودواًم��ا َع��بْ��ٌد ِل��ل��ِه ال��وج��وِد ف��ي َم��ْن ك��لُّ

∗∗∗
ال��ث��ن��اءُ يَ��ُدوَم ك��ْي ال��ده��ِر أَبَ��َد َح��ْم��ًدا ال��ل��ه يُ��َس��بِّ��ُح َش��ْيءٍ ك��لُّ
��َه��َداء وال��شُّ ال��نَّ��ِب��يُّ��وَن وج��اء ُض األر أش��رق��ت اِإلۤله َوِب��نُ��وِر
ال��رِّض��اء تَ��مَّ اِإلۤله َوِب��َوْع��ِد َع��ْدٍل ُح��ْك��َم ب��ي��ن��ه��م ال��ح��قُّ وق��ض��ى
س��م��اء ي��ا وك��بِّ��ِري ف��ادخ��ل��وه��ا َع��ْدٍن َج��نَّ��اُت ت��ل��ك نَ��ِب��يُّ��وَن ي��ا
أَُم��ن��اء أَنَّ��ُك��ْم ال��ل��ه َش��ِه��َد وُِع��ْدتُ��ْم ق��د ال��ت��ي ال��ج��ن��ُة ه��ذه
أن��ب��ي��اء ي��ا اْل��ِج��ه��اِد ُع��ْق��بَ��ى ت��ل��ك َص��بَ��ْرتُ��ْم ق��د م��ا ج��زاءُ ُخ��ْل��ٍد َداُر
��يَ��اء ال��ضِّ ِم��نْ��ُه يَ��ِف��ي��ُض ِب��َج��ِب��ي��ٍن يَ��تَ��َه��اَدى بَ��يْ��نَ��ُك��ْم اْل��َخ��ْل��ِق َس��يِّ��ُد
َح��وَّاء أَنْ��َج��بَ��ْت ق��د بَ��ْدٍر خ��ي��ُر ًوًج��اًه��ا َق��ْدًرا اْل��ُم��ْرَس��ِل��ي��َن أش��رُف
ال��نِّ��داء وٱْس��تُ��ِج��ي��َب ال��ح��قُّ أَِذَن ��ا ل��مَّ ب��ال��ش��ف��اع��ِة ال��ل��ُه ��ُه َخ��صَّ
��ف��اء ال��شِّ يَ��َديْ��ِه ع��ل��ى وح��ك��ي��ًم��ا إِم��اًم��ا ك��ان ال��ق��رآِن َوِب��نُ��وِر

∗∗∗
��اءُ َش��مَّ أَِب��يَّ��ٌة نَ��ْف��ٌس َل��َك َع��ْدٍن َج��نَّ��اِت اِخ��ِل��ي��َن ال��دَّ َل أَوَّ
ال��س��م��اء بَ��اَرَك��تْ��َك َع��ْدنَ��اَن ٱبْ��َن ي��ا َدْوًم��ا تَ��ْرَع��اَك اِإلۤله ص��ل��واُت

النعيم جنات

ال��ه��ن��اءُ َح��لَّ ح��ي��ُث يَ��تَ��َه��اَدْوَن نَ��ِع��ي��ٍم ِل��َداِر ال��تُّ��َق��ى أَْه��ُل ِس��ي��َق
َس��ْم��َح��اء ُوُج��وُه��َه��ا بَ��اِس��َم��اٍت بُ��ْش��َرى ال��م��الئ��ُك ��اُه��ُم تَ��تَ��َل��قَّ
ال��زه��راءُ أن��واُره��ا تَ��تَ��س��اَم��ى َراِري ال��دَّ َوِم��ي��ُض أَبْ��وابَ��َه��ا َزاَن
ال��ج��زاء َف��ِن��ْع��َم إِي��م��اِن��ِه��م أَْج��َر ِب��َح��قٍّ نَ��الُ��وا الَّ��ِذي��ن َداُر ِت��ْل��ك
ال��وف��اء ِن��ْع��َم ال��رس��وَل َوأَط��اع��وا أَتَ��اُه��ْم ��ا ل��مَّ ب��ال��ك��ت��اِب آَم��نُ��وا
ال��ب��ق��اء ف��ي��ه��ا يَ��ِط��ي��ُب ُخ��ْل��ٍد َداَر ِب��َس��َالٍم ف��ادخ��ل��وا اْل��َوْع��ُد َص��َدَق
تَ��َش��اء م��ا ل��ه��ا أَْن ال��ل��ه َر َق��دَّ نَ��ْف��ٍس ك��لُّ تَ��ْش��تَ��ه��ي م��ا ف��ي��ه��ا إِنَّ
��ي��اء ال��ضِّ ُق��ُدوُدُه��نَّ َك��اِع��بَ��اٌت الَّ��آلل��ي ك��أن��ه��ن ِع��ي��ن ُح��وُر
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ال��ب��ه��اء يَ��ِزي��نُ��ُه��نَّ َالِع��بَ��اٌت وم��اءٍ َزْه��ٍر ح��وَل يَ��تَ��َس��ابَ��ْق��َن
ال��َخ��ْض��َراء أَْط��َراُف��ُه تَ��تَ��راَم��ى بَ��ِدي��ٍع ِب��َس��اٍط َع��َل��ى َراِت��َع��اٌت
ال��ح��س��ن��اء أَْع��َط��اُف��ه��ا تَ��تَ��ثَ��نَّ��ى َدَالًال َوال��ي ال��دَّ َخ��ْل��ف تَ��تَ��َواَرى
��رَّاء! ال��سَّ ِم��َزاُج��ُه َرِح��ي��ٍق ِم��ْن ُح��َس��اًة ل��ل��ق��ص��وِر يُ��ْه��َرَع��ْن ث��م
ٱل��ه��نَ��اء أََح��اَط ب��ه��م َوُس��ُروٍر ن��ع��ي��ٍم ف��ي أَْه��َل��َه��ا يَ��ْل��َق��يْ��َن ح��ي��ُث
َح��ْوَراء ُع��ي��ونُ��ه��ا وٱبْ��ِت��َه��اًج��ا ِب��ْش��ًرا األَراِئ��ِك ع��ل��ى تَ��تَ��َج��لَّ��ى
��ْه��بَ��اء ٱل��صَّ ُس��َالُف��َه��ا ِب��ك��ُؤوٍس ُخ��ْل��ٍد ِوْل��َداُن تَ��ُط��وُف وع��ل��ي��ه��م
��َف��اء ال��صَّ يَ��ُدوَم َك��ْي ٱْل��ُح��وُر ��َه��ا َص��فَّ نَ��ِق��يٍّ لُ��َج��يْ��ٍن م��ن وأَب��اري��َق
��َع��َراء! ال��شُّ تَ��َخ��يَّ��َل ق��د م��ا َف��ْوَق َوْص��ًف��ا ٱْل��بَ��ِه��ي��َج��ِة ِل��ْل��َج��نَّ��ِة إِنَّ
ٱل��َف��يْ��َح��اء ريَ��اُض��َه��ا َع��اِط��َراٌت ف��ي��ه��ا َل��يْ��َل َف��َال َدائ��ٌم ِظ��لُّ��َه��ا
ٱْل��َوْرَق��اء تُ��َرْف��ِرُف وَع��َل��يْ��َه��ا تَ��ْش��ُدو ٱل��َع��نَ��اِدُل أَْغ��َص��اِن��َه��ا َف��ْوَق
َرْغ��َداء تَ��ْح��ِت��َه��ا ِم��ْن ت��ج��ري ح��ي��ُث ��ى ُم��َص��فٍّ ُش��ْه��ًدا ٱألنْ��َه��اُر َوتَ��َف��ِي��ُض
األَْج��َواء َط��ْع��ِم��ِه م��ن تُ��َغ��يِّ��ْر ل��م َش��ِه��يٍّ ِب��َدرٍّ أُْخ��َرى تَ��ْج��ِري ث��م
نَ��ْش��َواء ُروُح��َه��ا ٱل��ِم��ْس��ُك ِري��ُح��َه��ا أُْخ��َرى تَ��نْ��َس��اُب ك��اْألَْرى َوِب��َخ��ْم��ٍر
األتْ��ِق��يَ��اء ِب��َه��ا يَ��ْح��َظ��ى داٍر خ��ي��َر م��آبً��ا ك��ان��ت ٱل��ِف��ْرَدْوِس دار إِنَّ
َف��نَ��اءُ يَ��ْع��تَ��ِري��ِه ال ُخ��لُ��وٍد ف��ي ِف��ي��َه��ا ٱل��ل��ُه بَ��اَرَك َق��ْد أُْدُخ��لُ��وَه��ا
ُح��نَ��َف��اء أَنَّ��ك��م ٱل��ل��ُه َع��ِل��َم نُ��ُف��وًس��ا وِط��ي��بُ��وا َوٱْه��نَ��أُوا ف��انْ��َع��ُم��وا
َوٱل��بَ��َق��اء ٱل��رَِّض��ا َل��ُه َم��ْن ف��اش��ُك��ُروا ع��ل��ي��ك��م تَ��َج��لَّ��ْت ق��د ٱل��ل��ِه رح��م��ُة

الجحيم دار

ٱل��بَ��َالء َح��لَّ ح��ي��ُث يَ��ْس��تَ��ِغ��ي��ثُ��وَن َج��ِح��ي��ٍم نَ��ْح��َو ��اُر اْل��ُك��فَّ ِس��ي��َق ث��مَّ
ٱل��رَّْم��َض��اء َغ��يْ��ِظ��َه��ا ِم��ْن وٱس��تَ��َش��اَط��ْت ٱش��ِت��َع��اًال زاد ��ِع��ي��ِر ٱل��سَّ َوَوُق��وُد
َه��َواء َواْل��ُق��لُ��وُب ٱل��رُّْع��َب تَ��ْق��ِذُف َوَم��اَج��ْت ٱل��ج��ح��ي��ِم داُر َه��اَج��ْت ث��م
��ْم��َخ��اء ٱل��شَّ َوٱل��ذَُّرا ��مِّ ٱل��شُّ َه��اَم��ُة ِم��نْ��ُه تَ��نْ��َدكُّ ك��ال��رَّْع��ِد َزِف��ي��ٍر ف��ي
األَْرَج��اء َه��ْولِ��ِه ِم��ْن ��َع��تْ��ُه َرجَّ َف��جٍّ ك��لِّ م��ن يَ��نْ��َق��ضُّ َوَش��ِه��ي��ٍق
ٱل��تِّ��َواء ذَاَك ِب��ئْ��َس ٱل��َق��ْص��ُر ِم��ثْ��لُ��ُه تَ��ْرم��ي ��ْف��ِر ٱل��صُّ ك��ال��ج��م��اَل��ِة َش��َرًرا
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َوٱألْش��ِق��يَ��اء ٱل��ُم��ْج��ِرُم��وَن يُ��ْس��َح��ُب َل��َظ��اَه��ا ف��ي ال��ت��ي ��َوى ٱل��شَّ نَ��اُر ت��ل��ك
أَْق��ِوي��اء ط��اع��ًة، يَ��تَ��َف��انَ��ْوَن ِش��َداٌد ِغ��َالٌظ ُح��رَّاَس��َه��ا إِنَّ
ٱل��َق��َض��اء ب��راه��ا ل��ه��م ق��ل��وٍب م��ن بَ��أًْس��ا أَع��َظ��َم ال��ش��دي��ُد ٱل��ح��دي��ُد م��ا
َف��ْزَع��اء َص��يْ��َح��اتُ��ه��ا ُم��ْرِع��داٍت َدوَّْت ال��ص��واع��ُق أَبْ��واب��ه��ا ح��ول
َغ��ْض��بَ��اء أَْف��َواُه��َه��ا َف��اِغ��َراٌت ف��ي��ه��ا ٱْل��َه��وُل تَ��َط��ايَ��َر أُْدُخ��لُ��وَه��ا
ٱْل��َه��َواء يَ��ْج��ِري ��ُم��وِم ال��سَّ وِب��ِرِي��ح ِم��نْ��َه��ا تَ��نْ��َس��اُب ٱلَّ��ل��ِه��ي��ِب َس��اِريَ��اُت
��َق��اء ٱل��سِّ يَ��ْج��ِري ك��ال��ُم��ْه��ِل وِب��م��اءٍ ُع��يُ��وٌن ف��ي��ه��ا ت��ف��ي��ُض َح��ِم��ي��ٍم م��ن
َوٱألَْم��َع��اء اْل��ُوج��وُه تُ��ْش��َوى م��ن��ه أَث��ي��ٍم ك��لِّ َش��َراُب ه��ذا إِنَّ
واألح��ش��اء اْل��ِج��بَ��اُه تُ��ْك��َوى م��ن��ه وع��ذاٌب ��ٍة ُغ��صَّ ذُو وط��ع��اٌم
األه��واء ب��ه َط��اَش��ْت ِل��َع��ِص��يٍّ م��ك��انً��ا َش��رٌّ ال��ج��ح��ي��ِم داَر إِنَّ
رِع��اء ي��ا أَْه��َواءَُه��ْم أط��ع��ت��م ق��د غ��واٌة إال ال��ش��ي��ط��اِن ج��ن��وُد م��ا
ال��دواء َوَع��زَّ ال��ُه��َدى ط��ري��ِق ع��ن َف��َع��ِم��ي��تُ��ْم ِب��َغ��يِّ��ه��ا َش��اَغ��َل��تْ��ُك��ْم
َح��وَّاء ُخ��ْل��ِده��ا م��ن َواَف��ْت م��ن��ذ َع��ُدوٍّا ك��ان ال��ش��ي��ط��اَن َه��ذَا إِنَّ
ال��س��م��اء أن��زَل��تْ��ُه م��ا وت��رك��ت��م َج��ْه��ًال ال��ض��الل��ِة ُس��بْ��َل َس��َل��ْك��تُ��ْم ق��د
أََس��اءُوا َق��ْوٍم ج��زاءُ َه��ذا إِنَّ نَ��ك��اًال ذُوُق��وا ال��ظ��ال��م��وَن أَيُّ��ه��ا
ال��ب��الء ه��ذا َف��ُح��قَّ َوَظ��َل��ْم��تُ��ْم َوبَ��نُ��وُك��ْم أَْم��َوالُ��ُك��ْم َف��تَ��نَ��تْ��ُك��ْم
وال��َف��ن��اء ف��وق��ك��م ال��م��وُت َح��لَّ��َق َح��تَّ��ى ال��ل��ه ِب��أَنْ��ُع��ِم وك��ف��رت��م
س��واء َج��ِزْع��تُ��ْم إِْن أو َص��بَ��ْرتُ��ْم إِْن َك��َف��ْرتُ��ْم َق��ْد م��ا تَ��ْص��دي��ُق َه��ذا إِنَّ
ُش��َف��ع��اء وال ل��ك��م ٱع��ت��ذاٌر ال ج��م��ي��ًع��ا ال��ج��ح��ي��ِم إل��ى ��وا َف��َه��لُ��مُّ
ال��رَُّق��ب��اء ال��م��الئ��ُك وع��ل��ي��ه��ا نَ��ْوٍع ك��لِّ م��ن ال��ع��ذاَب ف��ي��ه��ا إِنَّ
ال��ق��ض��اء يَ��ْج��ِري ال��ع��زي��ِز وب��أم��ر أم��ٍر ك��لِّ ف��ي ال��رح��م��َن أط��اع��وا َق��ْد
ال��ق��ض��اء يُ��ِح��ي��ُط ب��ه��ا َظ��ِل��ي��ٌل ال ع��ذاٌب ِط��ب��اٌق َس��بْ��ٌع َدَرَك��اٌت
ال��نِّ��داء يُ��ْس��تَ��ج��اَب َوَه��يْ��َه��اَت َت ال��م��و يَ��ْس��تَ��ْص��ِرُخ ال��ع��ذاِب ف��ي َم��ْن ك��لُّ
ال��َف��ن��اء زاَل ال��خ��ل��وُد ح��لَّ ح��ي��ُث تَ��َم��نٍّ ك��لُّ ي��ض��ي��ُع َوَه��بَ��اءً
رج��اء أو ��ٌف ُم��َخ��فَّ ع��ذاٌب أو َك��ْربً��ا ُن يُ��َه��وِّ ب��ه��ا َم��َم��اٌت ال
ي��ش��اء م��ا غ��ي��َره��ا ال��ل��ُه َل بَ��دَّ ُج��ل��وًدا ال��ح��ري��ُق أن��ض��ج ك��ل��م��ا
ال��ج��زاء َه��ذا َق��اَم ال��َع��ْدِل وَع��َل��ى َص��نَ��ْع��تُ��ْم َق��ْد م��ا ج��زاءُ َه��ذا إِنَّ
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∗∗∗
ال��ق��ض��اءُ تَ��َج��لَّ��ى َع��ْدٍل َوِب��ُح��ْك��ٍم أَْم��ًرا ال��ل��ُه َق��َض��ى َق��ْد ح��واءَ ٱبْ��َن ي��ا
ال��س��م��اء ه��ذا ب��م��ث��ل َوتُ��َوفَّ��ى ٱس��ت��ح��ق��ت م��ا ُوّف��يَ��ْت األرُض ه��ي ه��ا
األرج��اء ب��ن��وِره ف��اس��ت��ض��اءت ج��الًال ال��ق��دي��ِر ع��رُش تَ��َس��اَم��ى ق��د
ال��رِّض��اء يَ��ُع��مَّ َك��ْي ال��ذِّْك��ِر أح��س��ن تَ��تْ��لُ��و ال��م��الئ��ُك ��ْت َح��فَّ ح��ول��ه
أَْوِف��ي��اء ِل��َربِّ��ِه��ْم َع��ِب��ي��ٌد ُه��ْم ُدع��اءٍ م��ن ل��ح��ظ��ًة يَ��َم��لُّ��وَن ال
األْك��َف��اءُ ِم��نْ��ُه��م ال��ع��رَش َح��َم��َل دواًم��ا ب��ال��ث��ن��اءِ ال��ل��ه ��ُدوا َم��جَّ
األق��ِوي��اء ِم��نْ��ُه��ُم ال��بَ��ْط��ِش َم��ْظ��َه��ُر ال��ُم��تَ��َع��اِل��ي ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ج��ن��وُد ه��م
ُس��َع��َداء تَ��ْس��ِب��ي��ِح��ِه��ْم تَ��َواِل��ي م��ن ُق��ُع��وًدا ِق��يَ��اًم��ا ��ًدا ُس��جَّ ُركَّ��ًع��ا

∗∗∗
األض��واء أم��اَم��ُه ف��ت��الش��ْت ِط��ب��اًق��ا َس��بْ��ًع��ا اِإلۤله نُ��وُر َع��مَّ
اآلالء وف��اض��ِت ج��م��ي��ًع��ا، ُض واألر ال��س��م��واُت ُك��ْرِس��يُّ��ُه وس��ع
األَُم��ن��اء ��ُة األِئ��مَّ َوَح��بَ��اُه ُح��بٍّ��ا ب��ال��ل��ه ال��ُم��وَل��ُع��وَن ��ُه َح��فَّ
ي��ش��اء م��ا َل��ُه َم��ْن ي��ا ق��دي��ًرا ي��ا ٱبْ��ِت��َه��اًال األم��ي��ُن اْل��َوْح��ُي َوتَ��َدلَّ��ى

∗∗∗
ِرض��اء وََع��مَّ َع��ْف��ٌو َوتَ��َج��لَّ��ى َع��ْدٌل َف��أَْش��َرَق َه��يْ��بَ��ٌة أَْس��َف��َرْت
ال��ه��ن��اء ف��ي��ه ي��دوُم خ��ل��وٌد َم ال��ي��و بُ��ْش��َراُك��ُم ال��رح��م��ِن ِع��بَ��اَد يَ��ا
ُرَح��َم��اء أن��ك��م ال��ل��ُه َش��ِه��َد أط��ع��ت��م ق��د ب��م��ا ل��ك��م وس��الٌم
ال��وف��اء وتَ��مَّ ب��ه��ا وُِع��ْدتُ��ْم َق��ْد ِس��ي��ُروا ال��ف��س��ي��ح��ِة ال��ج��ن��ِة ف��إل��ى
واألرج��اء اآلف��اُق ج��اَوبَ��تْ��ُه َص��ْوٍب ُك��لِّ ِم��ْن اْل��ُه��تَ��اُف َف��تَ��َع��اَل��ى
وال��ب��ق��اء ُم��ْل��ُك��ُه ال��ُم��ْل��ُك ِل��لَّ��ذي َوُش��ك��ًرا َح��ْم��ًدا ال��َع��َط��اءَ ف��أف��اَض

∗∗∗
ال��س��م��ح��اءُ ال��ش��ري��ع��ُة أَنْ��َزَل��تْ��ُه بَ��يَ��اٌن ه��ذا إِنَّ ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
ال��ظَّ��ْل��م��اءُ نُ��وِرِه ِم��ْن َف��تَ��الَش��ْت ِض��ي��اءً ِل��ْل��ُق��ل��وِب ِب��اْل��َح��قِّ ج��اءَ
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ال��بُ��َل��غ��اء ُك��نْ��ِه��َه��ا َف��ْه��ِم ف��ي ح��اَر ش��ي��ئً��ا ال��ش��رائ��ِع م��ن يُ��َغ��اِدْر ل��م
ال��دواء ف��ي��ه ال��ب��ي��اِن ع��رب��يُّ ك��ري��ٌم ِك��تَ��اٌب ب��ال��ه��دى ج��اءك��م
َع��ْص��م��اء آي��اتُ��ُه ُم��ْح��ك��م��اٌت ع��ل��ي��ٍم َح��ِك��ي��ٍم َل��ُدْن م��ن إن��ه
��اء ال��َوضَّ َل��ْف��ُظ��ُه ال��َخ��ْل��َق أع��ج��َز ِش��ف��اءٌ ل��ل��ق��ل��وِب ال��ذِّْك��ِر ع��اِط��ُر
ال��س��م��اء َق��َض��تْ��َه��ا رح��م��ٌة أن��ه ف��خ��ًرا ي��ك��ف��ي��ه ال��ق��رآَن ه��ذا إِنَّ
األن��ب��ي��اء ب��ه َع��زَّْت ُق��َريْ��ٍش م��ن نَ��ِب��يٍّ ص��دُر ب��ال��َوْح��ِي نُ��وًرا ف��اض
ال��َع��ْل��ي��اء ل��ه َدانَ��ْت َوبَ��ِش��ي��ٍر ِخ��تَ��اًم��ا ج��اء ل��ل��رُّْس��ِل ورس��وٍل
ال��ث��ن��اء َط��اَب ع��ل��ي��ه ِع��ْل��ٍم َك��نْ��ُز س��الًم��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ب��رًدا ج��اء
ال��ِب��ن��اء وتَ��مَّ ال��ه��دى ِح��ْص��َن َش��اَد ح��ت��ى وال��ض��الل��َة اْل��ُك��ْف��َر ك��اَف��َح
ال��خ��ض��راء أع��الُم��ُه خ��اِف��َق��اٍت وبَ��اتَ��ْت ال��ح��ن��ي��َف ال��دِّي��َن وأق��ام
ال��ه��ن��اء تَ��مَّ اِإلس��الِم وب��ن��وِر ع��ل��ي��ك��م تَ��َج��لَّ��ْت ق��د ال��ح��قِّ آي��ُة

∗∗∗
بَ��َالء أو َرْح��َم��ٌة ِف��ي��ِه ��َل��ْت ُف��صِّ ب��الٌغ ه��ذا إِنَّ ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
ال��َم��َس��اء! ف��ال��ص��ب��اُح ��رُّ ال��شَّ َدنَ��ا أو َص��بَ��اٌح ف��ال��َم��َس��اءُ ال��خ��ي��ُر َدنَ��ا إِْن
ت��ش��اء م��ا ل��ه��ا ي��ح��ل��و نَ��ْف��ٍس ك��لُّ ِذْك��َرى أح��س��ُن ال��ح��دي��َث ه��ذا إِنَّ

∗∗∗
األه��واء ِب��َط��يْ��ِش��َه��ا وَغ��رتْ��ُك��ْم َش��اَغ��َل��تْ��ُك��ْم ق��د ال��ظ��ال��م��ون أَيُّ��ه��ا
ٱل��ح��ي��اء م��ن��ه��ا يَ��ِف��رُّ َش��َه��واٍت ِن��َداءَه��ا ف��أَج��بْ��تُ��ْم
ٱل��َع��ْل��يَ��اء نُ��ُف��وُس��ه��ا فٱش��م��أَزَّْت َع��ْرًض��ا ٱل��ح��قِّ ب��ش��رع��ِة وض��رب��تُ��ْم
��يَ��اء ال��ضِّ وٱس��ت��ح��اَل ال��ن��وُر ف��خ��ب��ا َج��ْه��ًال ��الل��ة ٱل��ضَّ ُس��بْ��َل َوَم��ل��ك��ت��م
َع��ْم��يَ��اء ُم��ْق��َل��ٌة ال��نُّ��وَر تَ��َرى أَن َوُم��َح��اٌل ٱْل��ُه��َدى ع��ن وع��ِم��ي��تُ��ْم
ٱإلِن��اء م��ن��ه َف��اَض م��ا وٱرت��ك��ب��تُ��ْم ُس��ك��اَرى ال��َم��َع��اِص��ي إل��ى وٱن��دف��ع��تُ��م
وال��دََّه��اءُ م��ك��ُرُه ٱل��ش��رَّ َزيَّ��َن ُم��ِض��لِّ غ��اٍو أه��واءَ وٱتَّ��ب��ع��ت��م
ٱْألَْش��ِق��يَ��اء ُج��نُ��وُدُه َوَح��َدتْ��ُك��ْم إِل��ي��ُك��ْم وٱل��َف��َس��اَد ٱل��لَّ��ْه��َو َح��بَّ��َب
ٱل��ظَّ��ْل��َم��اء أَْم��واُج��ُه ه��ائ��ج��اٌت ِخ��َض��مٍّ بَ��ْح��ٍر ِغ��َم��اَر َف��َرَك��بْ��تُ��ْم
ٱْل��َه��َواء أََراَد أَنَّ��ى َرَم��اَه��ا ِو ٱل��لَّ��ْه��ـ ُس��ُف��ُن ُع��بَ��ابَ��ُه م��اخ��راٌت
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ٱْل��َح��ْم��َق��اء أَْح��َالُم��ُه تَ��تَ��َالَش��ى ب��ع��ي��ٍد َض��الٍل إل��ى ح��م��ل��ت��ُك��ْم
ٱْل��ُخ��يَ��الء ل��دي��ك��ُم َزيَّ��نَ��تْ��ُه ُغ��ُروًرا ٱل��ح��ي��اِة م��ن َف��ُم��ِل��ئْ��تُ��ْم
ٱل��طِّ��الء ٱِإلنَ��اءَ يَ��ْس��تُ��ُر ك��م��ا ِق وٱل��ّص��ْد ٱل��نَّ��َزاه��ِة ف��ي ت��ت��واَرْوَن
ٱْل��َج��ْوَف��اء ٱل��َم��َط��اِم��ُع ش��يَّ��َدتْ��َه��ا ُص��ُروًح��ا ِل��ل��نِّ��َف��اِق َوتُ��ِق��ي��ُم��وَن
��ْه��بَ��اء! ال��صَّ أَْج��ِل��ِه م��ن أُب��ي��َح��ْت م��ا َم��َج��اًال ل��ل��ُخ��ُم��وِر وتُ��ِب��ي��ُح��وَن
ه��واء ع��ق��ول��ه��ن وال��غ��َوان��ي وأَْض��َح��ى ٱل��ُف��ُج��وُر ف��ي��ه ت��ن��اَه��ى ق��د
ال��ح��يَ��اء وي��س��ت��غ��ي��ُث يَ��بْ��ِك��ي ِم��نْ��ُه ال��غ��وان��ي ُع��ُق��وَل ِب��ِه وس��ل��ب��ت��ْم
ال��َم��اء زاَل ٱل��ح��ي��اءُ م��ن��ه زال ووج��ٌه ال��َع��َف��اِف َع��َل��ى َف��َق��َض��يْ��تُ��ْم
ال��بَ��َه��اء َع��نْ��َه��ا َزاَل َض��اَع ف��إذا َج��َم��اٌل ِل��ْل��نُّ��ُف��وِس ال��طُّ��ْه��ُر إِن��م��ا
ال��َق��َض��اء َف��ُح��مَّ ِب��ِه َف��َل��َه��ْوتُ��ْم ل��دي��ُك��ْم َغ��يٍّ ك��لَّ ال��َم��اُل ��َل َس��هَّ
ٱل��َوَف��اء يَ��بْ��ِك��ي وراَح َف��ض��ِح��ْك��تُ��ْم َف��تَ��نَ��تْ��ُك��ْم ُق��وٌَّة ال��َم��اُل إِن��م��ا
بَ��َالء أو رح��م��ٌة ل��ل��ن��اِس ف��ه��و ٱْخ��ِت��بَ��اٍر َخ��يْ��ُر ل��ل��نُّ��ُف��وِس إِنَّ��ُه
اْألَْق��ِربَ��اء ُح��ُق��وَق��َه��ا ��ى َوتُ��َوفَّ يَ��ِت��ي��ٌم يُ��ب��رَّ أَن ٱل��َم��اِل ح��ك��م��ُة
ٱل��َوَالء ي��دوُم ب��ه��ا واج��ب��اٌت ُف��ُروٌض ل��ل��واِل��َديْ��ِن وتُ��َؤدَّى
ٱل��ن��ك��بَ��اء ِب��َش��رِّه��ا َدَه��َم��تْ��ُه ف��ق��ي��ٍر ك��لَّ اْل��َخ��يْ��َراُت وتَ��ُع��مَّ
ُرَح��َم��اء أَنَ��ُه��ْم ٱل��دَّْه��ُر يَ��ْش��َه��ُد ِذْك��َرى أَْح��َس��َن ِل��ل��ُم��ْح��ِس��ِن��ي��َن إِن
ال��َع��ْل��ي��اء ب��ه تَ��ْس��ُم��و وس��الًح��ا ذُْخ��ًرا ل��ل��َف��ِض��ي��ل��ِة ٱل��م��اُل ُخ��ِل��َق
ٱل��رََّج��اء م��اَت ثُ��مَّ ال��َم��اُل نَ��ِف��َد ح��تَّ��ى ٱل��تَّ��َص��رَُّف ف��ي��ه ف��أََس��أْتُ��ْم
اإلِْغ��َواءُ َع��َف��ا وق��د َوَص��َح��ْوتُ��ْم َس��َك��اَرى ُك��نْ��تُ��ْم ح��ي��ن ال��م��ال ذََه��ب
ٱل��ِغ��َط��اء ذا ٱخ��ت��ف��ى ح��ت��ى وغ��ف��وتُ��ْم ِق��نَ��اًع��ا ال��ح��ي��اءِ ع��ن َرَف��ْع��تُ��ْم ق��د
ال��نَّ��ْع��َم��اء ِح��ْل��ِم��ِه م��ن َش��َم��َل��تْ��ُك��ْم إِل��ٍه َف��ْض��َل اْل��َج��اِح��ُدوَن أَيُّ��ه��ا
يَ��َش��اء؟ َم��ا َل��ُه ع��ادٍل ق��اه��ٍر َق��ِويٍّ أَم��ر ��ِع��ي��ُف ٱل��ضَّ يَ��ْع��ِص��ي ك��ي��ف
ال��ب��الء ه��ذا ٱْس��تُ��ِط��ي��َر وك��ي��ف رَّ ��ـ ال��شَّ َل��ُك��ُم نُ��ُف��وُس��ُك��ْم أَبَ��اَح��ْت َك��ْم
��رَّاء؟ ال��سَّ ع��ن��ده َم��ْن نَ��ِس��ي��تُ��ْم أَْم ع��ه��ًدا ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ِع��نْ��َد أَتَّ��َخ��ذْتُ��ْم
أَْغ��ِب��ي��اء أح��الم��ك��م ق��اص��راٌت تُ��َراٍب م��ن ب��أن��ك��م َج��ِه��ْل��تُ��ْم أَْم
ال��رَّْق��َط��اء ُس��ُم��وَم��ه��ا َج��رََّع��تْ��ُك��ْم ِدْف��ٍر أُمُّ ِب��ِس��ْح��ِرَه��ا َخ��َدَع��تْ��ُك��ْم
اإلِغ��واء َط��بْ��ُع��َه��ا َم��ْن خ��اتَ��َل��تْ��ُك��ْم َف��ُج��ِن��نْ��تُ��ْم ع��ق��ول��ك��م وٱس��ت��م��ال��ت
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األس��م��اء آلدم ج��اءت م��ن��ذ َط��يْ��ًف��ا ال��َف��َواِت��ِن م��ن ف��ي��ه��ا إِنَّ
وف��اء ف��ي��ه��ا ول��ي��س ع��ه��ًدا ت��ح��ف��ُظ ال ال��َغ��ْدِر ع��ل��ى م��ج��ب��ول��ٌة ف��ه��ي
ال��َح��ْوب��اء ت��ص��ع��د إذ َوتَ��َولَّ��ى ع��ل��ي��ه��ا ي��س��ي��ُل م��ن��ه��ا َدْم��ٍع ك��لُّ
ال��َع��ط��اء ذَا ُخ��ْدع��ًة ك��ان ك��أْن ـ��ي��ا ال��دن��ـ تَ��َه��ُب م��ا تَ��ْس��تَ��ِردُّ دائ��ًم��ا
ال��تُّ��َع��س��اء أب��ن��اؤه��ا َع��ِش��َق��تْ��َه��ا َح��ِل��ي��ٍل ب��غ��ي��ر أُمٌّ وع��ج��ي��ٌب
أع��داء ك��أن��ه��م أَْرَغ��ْت ث��م ق��ل��ي��ًال َوَم��تَّ��َع��تْ��ُه��ْم َوَل��َدتْ��ُه��ْم
ِب��َغ��اء يُ��َق��اَل أن ال��ع��اِر َخ��ْش��يَ��َة وٱْط��َم��أَنَّ��ْت َج��ْوِف��َه��ا ف��ي َف��َط��َوتْ��ُه��ْم

∗∗∗
اْل��َه��يْ��َف��اء! ِب��َك��يْ��ِده��ا َزيَّ��نَ��تْ��ُه ش��يءٍ ك��لُّ ب��اِط��ٌل ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
ال��َف��ن��اء يَ��ُح��وُم ف��وق��ه زائ��ٌل خ��ي��اٌل َس��بَ��اُك��ْم ال��ذي ف��ال��ج��م��اُل
ال��بَ��نَّ��اء تَ��َف��نَّ��َن م��ه��م��ا ـ��َر ��ـ َع��مَّ م��ا ال��ده��ِر ع��ل��ى يَ��بْ��َل��ى بَ��يْ��ٍت ك��لُّ
ال��َع��ن��اء تَ��َالُه ح��ت��ى ��ى تَ��َق��ضَّ م��ا م��ن��ك��م ن��اَل ال��ذي ال��دن��ي��ا ون��ع��ي��ُم
ال��دواء ال��ط��ب��ي��ب أًْع��َي وم��الًال وَك��ْرًه��ا َط��ْوًع��ا ال��ن��اِص��ُح��وَن ت��ع��ب
ال��ب��الءُ ٱْدَل��َه��مَّ ح��ت ًس��ًه��ْوتُ��ْم م��ا ي��وًم��ا ال��ح��ق��ي��ق��ِة إل��ى ن��ظ��رت��م ل��و
ال��ب��ق��اء يَ��ْف��نَ��ى ال��ح��ي��اِة ه��ذي ب��ع��د َوَج��ْه��ٌل ل��ل��ب��ق��اءِ ال��نَّ��اُس ُخ��ِل��َق
اإلغ��ف��اء بَ��ْع��َدُه اْل��َع��يْ��َن ف��اَرَق وَص��ْح��ٌو ال��ح��ي��اة ك��لُّ��َه��ا ِس��نَ��ٌة
خ��رس��اء أَْل��ُس��ٌن ال��نُّ��ْط��َق تُ��ْح��ِس��ُن وص��ارت ل��ألََص��مِّ ��ْم��َع ال��سَّ أَْرَج��َع
َع��ْم��ي��اء أَْع��يُ��ٌن م��ن��ه أَبْ��َص��َرْت َح��تَّ��ى ل��ل��ع��ي��ِن ��يَ��اءَ ال��ضِّ وأع��اد
واألدواء األم��راُض َع��ذَّبَ��تْ��ُه ِج��ْس��ٍم ك��لِّ م��ن ال��َم��ْس��لُ��وَب َردَّ ثُ��مَّ
األح��ي��اء َوتَ��ْس��َع��ُد تَ��ْش��َق��ى ف��ي��ه ق��ص��ي��ٌر َم��نَ��اٌم َع��يْ��ُش��ُك��ْم إِنَّ��م��ا
ال��ه��واء ي��م��رُّ ك��م��ا تَ��تَ��َه��اَدى خ��ي��اٌل وال��س��ن��وَن ال��ع��م��ُر وك��ذا
اْل��َخ��ف��اء ه��ذا َل��َزاَل َع��ِق��ْل��تُ��ْم ل��و ول��ك��ن ِط��َواًال ل��ك��م ت��ت��راءَى
��ق��اء! ال��شَّ وال��ه��ن��اءُ ال��ُم��رُّ ُح��ْل��ُوُه ويُ��ْس��ٍر ُع��ْس��ٍر ب��ي��ن ال��ع��م��ُر ي��ن��ق��ض��ي
وال��بُ��ك��اء ُس��ُروُرُه يَ��تَ��َس��اَوى بَ��ْح��ثً��ا ال��بَ��ِص��ي��َرَة أَْط��َل��َق َم��ْن ك��لُّ
ال��رَُّواء؟ زال وك��ي��ف م��رَّْت ك��ي��ف ع��اًم��ا ث��م��ان��ي��َن َق��َض��ى َم��ْن ف��اس��أل��وا
َف��ْزع��اء أح��الُم��ُه َم��نَ��اٍم ف��ي وك��أن��ي ٱنْ��َق��َض��ى َك��يْ��َف أَْدِري ل��س��ُت
ال��ش��ق��اء أح��اط م��ه��م��ا أُب��ال��ي ال ب��ال��تَّ��َص��اب��ي َالِه��يً��ا ب��األم��ِس ك��ن��ُت
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ال��ب��ي��ض��اء والِّ��ل��ْح��يَ��ُة رأس��ي َش��يْ��ُب َدع��ان��ي ح��ي��ن ال��ش��ب��اَب َف��َف��َق��ْدَت
ال��َع��َزاء ذَا ول��ي��ْك��ِف��ِن��ي َع��يْ��ِش��ي ه��ي ف��ي��ه��ا أن��ا ال��ت��ي ال��ل��ح��ظ��ُة إن��م��ا

∗∗∗
��ي��اء ال��ضِّ تَ��َواَرى َم��تَ��ى ��ى تَ��تَ��َق��ضَّ َل��ْه��ٍو َداِر ِس��َوى ال��دن��ي��ا ال��ح��ي��اُة م��ا
��َراء َوال��شِّ بَ��يْ��ُع��َه��ا يَ��نْ��َف��ضُّ س��وف ب��انْ��ِف��َض��اٍض َدْت ُه��دِّ ق��د ك��س��وٍق أو
األغ��ب��ي��اء َج��ْه��ِل��َه��ا م��ن خ��اس��راٌت ف��ي��ه��ا ال��َف��َط��انَ��ِة ُق��َوى راب��ح��اٌت
ال��ج��زاء ي��ك��وُن أع��م��اِل��ِه��م َق��ْدَر ِألُْخ��َرى ح��ي��اٍة م��ن ال��ن��اُس يُ��نْ��َق��ُل
َوال��تَّ��َواء اْل��ِب��َل��ى ه��ذه ف��ي ح��ي��ُث ح��ي��اٌة ف��ي��ه��ا ت��دوُم داٌر ت��ل��ك
ال��ثَّ��َواءُ ي��ك��وُن ب��ع��ده��ا ُض��ْج��َع��ًة وداٍر داٍر ب��ي��ن ال��م��وُت ُخ��ِل��َق
َس��َواء ال��ب��راي��ا ف��ي��ه ك��أٌس وه��و َح��يٍّ ك��لُّ ي��ج��ت��ازه ب��اٌب ف��ه��و
األن��ب��ي��اء ب��ه��ا ج��اءت وِع��َظ��اٌت َل��ِذْك��َرى ه��ذي إن ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
��ْم��ح��اء ال��سَّ ال��ش��رائ��ُع ��َل��تْ��ُه َف��صَّ بَ��َالًغ��ا ه��ذا ب��ع��د أَتُ��ِري��ُدوَن
ال��ِب��ن��اءُ وأي��ن ُع��ْم��َرانُ��ُه��ْم أي��ن وَس��اُدوا َوَش��اُدوا ��ُروا َع��مَّ َم��ْن أَيْ��َن
ال��بَ��ه��اء وأي��ن ِت��ي��َج��انُ��ُه��ْم أي��ن ج��م��اًال ال��ُع��ُروَش َزيَّ��نُ��وا م��ن أي��ن
ال��َع��الء وأي��ن ُس��ْل��َط��انُ��ُه��ْم أي��ن َوتَ��َس��اَم��ى ُم��ْل��ُك��ُه��ْم َع��زَّ م��ن أي��ن
ال��دَّه��اء ذاك وأي��ن ذَلَّ��لُ��وَه��ا َح��تَّ��ى ال��َم��َص��اِع��َب ك��اف��ح��وا م��ن أي��ن
ال��دِّم��اء ت��ل��ك وأي��ن ح��دي��ٍد م��ن ِب��بَ��أٍْس اْل��ُح��ص��وَن ��روا َدمَّ م��ن أي��ن
اْل��َه��يْ��ج��اء تَ��َه��ابُ��َه��ا َص��اِف��نَ��اٍت ِب��َخ��يْ��ٍل ال��رِّي��اَح َس��ابَ��ُق��وا م��ن أي��ن
ال��نَّ��ك��ب��اء َص��اَوَل��تْ��ُه��ُم م��ن أي��ن ِب��َص��بْ��ٍر ال��زَّم��اَن ج��اَل��ُدوا م��ن أي��ن
ال��ِب��ن��اء َف��َع��زَّ ل��ه��ا وٱح��ت��راًم��ا ُح��بٍّ��ا ال��ه��ي��اِك��َل َش��يَّ��ُدوا م��ن أي��ن
أس��اءُوا ق��د م��ن وأي��ن وُع��تُ��وٍّا ُظ��ْل��ًم��ا ال��َم��َع��اِب��َد َه��دَُّم��وا م��ن أي��ن
األش��الء ِت��ْل��ُك��ُم أي��ن ب��ل ري��َن َج��بَّ��ا ال��َم��َداِئ��َن َخ��رَّبُ��وا م��ن أي��ن
ال��َم��َض��اء وأي��ن إِْق��َداُم��ُه��ْم أي��ن ِك��َراًم��ا وم��ات��وا ج��اه��دوا م��ن أي��ن
ال��ثَّ��َراء وأي��ن أم��والُ��ه��م أي��ن َم��اٍل َج��ْم��ُع ��ُه��ْم َه��مُّ ك��ان م��ن أي��ن
األه��واء تَ��ْس��تَ��ِم��ي��لُ��َه��ا أَْوَش��َك��ْت ن��ف��وًس��ا ف��أح��يَ��ْوا أص��ل��ح��وا م��ن أي��ن
ال��نِّ��داءُ وأي��ن إي��م��انُ��ه��م أي��ن ِل��نُ��ْص��ٍح ال��ح��ي��اَة أوق��ف��وا م��ن أي��ن
ال��َوف��اء وأي��ن تَ��ْق��َواُه��م أي��ن ِب��ُزْه��ٍد ال��ن��ف��وَس ح��ارب��وا م��ن أي��ن
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واْل��ُخ��َل��َط��اء األدي��اُن َم��زََّق��تْ��َه��ا ُش��ع��وٍب ِل��َج��ْم��ِع أُْرِس��لُ��وا م��ن أي��ن
األن��ب��ي��اء! ِن��ْع��َم��ِت اْل��َه��ْدَي، َواَص��لُ��وا وِب��َص��بْ��ٍر األذَى ُم��رُّ يَ��ِض��ْرُه��ْم ل��م
ٱْل��َع��ْل��ي��اء م��َك��انَ��ُه أَْض��َح��ْت ح��ي��ث َح��يٍّ��ا إِدري��َس ثَ��مَّ ال��ل��ه َرَف��َع

نوح

ال��بَ��َالءُ َح��لَّ ِح��ي��َن ال��ُف��ْل��َك َص��نَ��َع ي��أٍْس بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��طُّ��وَف��اِن ش��ي��ُخ أي��ن
أَْم��اء ال��دَّ ج��ب��الُ��ُه م��وٍج ب��ي��ن تَ��ْج��ِري وه��ي وأه��َل��ُه أَنْ��ق��ذت��ه
َس��َم��اء ي��ا أَْق��ِل��ِع��ي األم��ر ُق��ِض��َي َح��لَّ��ْت ن��وَح ي��ا اِإلۤله بَ��َرَك��اُت
ٱل��م��اء ِغ��ي��َض ح��ي��ن ٱل��رَّْك��ُب ون��ج��ا بُ��ْع��ًدا ق��ي��َل أَن بَ��ْع��َد ٱل��رَّْوُع َ َه��َدأ
وب��اء ف��ي��ه��م َف��َح��لَّ َف��َع��َص��ْوُه َع��اٍد َق��ْوَم َدَع��ا َوَق��ْد ُه��وٌد أَيْ��َن
أََس��اءُوا ق��د م��ا ِوْف��َق ال��َق��ْه��ِر َص��يْ��َح��ُة أََخ��ذَتْ��ُه��ْم َق��ْد ال��ذي��ن وث��م��وُد
ال��نَّ��ْك��بَ��اء ��ْت َف��َح��قَّ َع��َق��ُروَه��ا َوُظ��ْل��ًم��ا أَن��ك��روه��ا ال��ل��ه ن��اق��ُة

إبراهيم

��اء ��مَّ ال��صَّ أَْص��نَ��اُم��َه��ا َف��اَرَق��تْ��َه��ا َح��تَّ��ى ٱْل��َه��يَ��اِك��َل َح��طَّ��َم َم��ْن أَيْ��َن
األَنْ��ِب��يَ��اء تَ��ذُوُق��َه��ا وم��ح��اٌل َه��بَ��اءً فٱس��ت��َح��اَل��ْت ٱل��نَّ��اَر أَْوَق��ُدوا
ٱْل��َج��َزاء ِب��ئْ��َس ل��ل��ُم��ْش��ِرِك��ي��َن وه��ي َع��ذَاٌب ل��ل��ُع��َص��اِة ال��نَّ��اُر إِنَّ��م��ا
ٱل��ِوَق��اء ��َالم ال��سَّ وف��ي وس��الًم��ا بَ��ْرًدا َخ��ِل��ي��ل��َي ع��ل��ى ُك��ون��ي ن��اُر
بَ��اءُوا ب��اْل��ِخ��ْزِي ٱل��َق��ِدي��ُر ش��اءَ ح��ي��ُث َخ��َس��اًرا ف��زاُدوا ك��ي��ًدا وأرادوا

∗∗∗
وٱبْ��ِت��َالء َوِم��لَّ��ٌة َويَ��ِق��ي��ٌن َوْح��ٌي وٱل��رِّس��ال��ُة ٱْل��َخ��ْل��ِق أَبَ��ا ي��ا
َس��َواء َل��َديْ��َك وه��م ُج��ذَاذًا ِم ال��َق��ْو آِل��َه��ة ثَ��مَّ َخ��لَّ��ْق��َت أَنْ��َت
ٱل��َف��َض��اء يُ��ج��ي��ُب وه��ل ط��ع��اًم��ا َن ��و يُ��َرجُّ َه��ْل ك��لُّ��ه��م ِس��ي��َل أَْن ب��ع��د
ال��بَ��يْ��َض��اء ال��َم��َح��َج��ُة ف��ي��ن��ا ه��و ِب��ُج��ْرٍم ِم��نْ��ُه��ْم ال��ك��ب��ي��َر َوَرَم��يْ��َت
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ٱل��ِم��َراء َض��لَّ ح��ي��ن يَ��تَ��َم��اَرْوَن، ح��ي��ارى ل��دي��ه أوَق��ْف��تَ��ُه��ْم ث��م
وَم��اء ط��ي��ٌن يَ��نْ��تَ��ِق��ْص��َك ول��م ًرا ��ا ق��هَّ َربِّ��َك َغ��يْ��َر تَ��ْخ��َش ل��م يَ��ْوَم
ال��لِّ��َواءُ وه��و ال��تَّ��ْوِح��ي��َد َوَرَف��ْع��َت َح��ْس��َرى وٱل��نَّ��َواِظ��ُر تَ��َق��دَّْم��َت ب��ل
ٱنْ��ِط��َواء ٱل��ج��ح��ي��م ف��ي َول��ل��طَّ��يْ��ِر ال��رُّوِح ب��أَْج��ِن��َح��ِة تَ��ْع��تَ��ِص��م ل��م ث��م
ِش��َواء ِم��نْ��ه ي��راَد رس��وًال ي��ا غ��ْوثً��ا ٱل��ل��ه ِس��َوى ع��ن ف��ت��أَبَّ��يْ��َت
ٱل��َع��َط��اء ي��دي��ه ف��ي وٱل��ل��ه ـ��ه ل��لَّ��ـ ق��اِن��تً��ا ��ًة أُمَّ ك��ن��َت وب��ه��ا
ٱألَبْ��نَ��اء ��ت نَ��ِع��مَّ َف��َل��ذَاٍت َوب��أْس َض��ْع��ٍف بَ��ْع��َد ال��ش��ي��ِخ واه��ُب
ال��ِف��َداء ِس��ي��َق ثُ��مَّ ل��ل��ه ُق��ْم��َت ذَِب��ي��ًح��ا ِم��نْ��ُه��ْم أُِري��َت ل��م��ا ث��م

يعقوب

��يَ��اءُ ال��ضِّ ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِه ع��ن َف��تَ��َواَرى ح��زي��نً��ا ال��بُ��ك��اءَ َواَص��َل َم��ْن أي��ن
ِدم��اء ت��ج��ري ل��إلْف��ِك وع��ل��ي��ه ِع��َش��اءً ب��اْل��َق��ِم��ي��ِص ج��اءُوُه ي��وم
بُ��ك��اء وٱع��ت��راه��م ال��ذِّئْ��ُب خ��انَ��ُه أخ��اه��م أَنَّ ك��اِذِب��ي��َن وٱدَُّع��وا
ورج��اء ورح��م��ٌة َف��َص��بْ��ٌر َد اْل��َك��يْ��ـ ن��ف��وس��ك��م َس��وََّل��ْت ب��ل ق��ال
اْل��ِت��ج��اء ِم��نْ��ه َح��قَّ ال��ل��ه وإل��ى َده��ًرا ب��ال��تَّ��َص��بُّ��ِر ال��َغ��يْ��َظ َك��َظ��َم
ال��رِّض��اء ف��ح��لَّ ق��اِن��تً��ا خ��اِش��ًع��ا ُم��ْس��تَ��ِغ��ي��ثً��ا َواِل��ًه��ا ال��ل��َه وَدع��ا
ال��لِّ��ق��اء آَن ال��ِف��َراِق ُط��وِل ب��ع��د س��الٌم ال��ع��زي��ِز ال��غ��ائ��ِب أب��ا ي��ا
ال��َع��ن��اء ع��ن��ه وزال بَ��ِص��ي��ًرا ـ��دَّ ف��اْرتَ��ـ ي��وُس��َف ق��م��ي��َص َردُّوا ح��ي��ن

يوسف

ْف��ي��اءُ ول��ل��رَُّؤى َم��نَ��اًم��ا َر وال��بَ��ْد ال��ش��م��َس أََرأَى إِذْ ي��ع��ق��وَب َوٱبْ��ُن
َألَْالء ك��وك��ب َوَم��ْج��َالُه ر اْل��َع��ْش��ـ أََح��َد َرأَى وب��م��رآه��م��ا
ع��ج��ف��اء َس��ْخ��َل��ٌة ع��ن��ه ذُِب��َح��ْت َع��بْ��ٌد وه��و ل��ه ك��لُّ��ه��م ��ًدا ُس��جَّ
رج��اء ف��ي��ه��ا ال��ذَِّب��ي��ِح ِل��ِس��بْ��ِط ِح ��بْ��ـ ال��صُّ َف��َل��ُق ك��أن��ه��ا وتَ��َج��لَّ��ْت
إف��ش��اءُ ِل��ل��دَُّج��ى ��بْ��ِح ال��صُّ وف��ي ��رِّ ب��ال��سِّ اإلب��اح��ِة ع��ن َونَ��َه��اُه
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ي��ش��اء م��ا َف��اِع��ٌل وال��ل��ُه ِوي��ِل ْ ب��ال��تَّ��أ َربُّ��َك يَ��ْج��تَ��ب��ي��َك ه��ك��ذا
اإلخ��اء وض��اع َك��يْ��ًدا َف��أََس��رُّوا إل��ي��ه م��ن��ه��م أََح��بَّ َوَرأَْوُه
َش��نْ��ع��اء ُس��بَّ��ٌة ال��ق��ت��ُل إن��م��ا أخ��وُه ف��ق��ال َق��تْ��َل��ُه َوَرأَْوا
َالء ال��دِّ ع��ن��ه يُ��ْق��ِص��ي��ِه َح��تَّ��ى بِّ اْل��ُج��ـ ه��ذا َغ��يَ��ابَ��ِة ف��ي أَْل��ُق��وُه ق��ال
اإلب��اء اْألُبَ��اَة َك��َف��ى ورس��وٌل نَ��ِب��يٌّ م��َرتَ��يْ��ِن ِب��ي��َع وإذا
َس��رَّاء! وال��تُّ��َق��ى ب��ال��ص��ب��ِر ه��ي م��ن��ه��ا ال��ن��ف��ُس تَ��ْرُج��ُف َض��رَّاءَ ك��لُّ
��يَ��اء ال��ضِّ م��ن��ه��ا يَ��ِش��عُّ س��ج��وًدا ِم ال��نَّ��ْو ف��ي ال��ك��واك��َب َرأَى َص��ِب��يٍّ��ا ي��ا
األْرَزاء ت��ح��وُط��ُه ب��َص��بُ��وٍر ف��أَْك��ِرْم ال��ق��ض��اءِ ف��ي ال��ل��ه ح��ك��م��ُة
َه��ْوَج��اء َص��ْرَص��ٌر وال��ن��ف��ُس ف��ي��َك ُع��ذًْرا أَوس��ُع ٱل��ع��زي��ِز َزْوَج إِنَّ
��ا َوضَّ م��ظ��ه��ٌر م��ن��َك زان��ه ن��وًرا ٱل��ن��ب��وَِّة م��ش��ه��د رأت إِذْ
اْل��َح��ْس��نَ��اء تَ��ذَْه��ُل اْل��ُح��س��ِن ع��ن ه��ل ال��تَّ��َج��نِّ��ي ال��ق��ل��وِب ع��ل��ى وع��زي��ٌز
ال��َف��ْح��َش��اء ل��تُ��ْس��تَ��َر وه��ذا ِك اِإلْف��ـ إل��ى أدن��ى ال��ح��ي��اءَ أن غ��ي��ر
األَْوِف��يَ��اء وُدونَ��َك وف��يٍّ��ا َك َرأَيْ��نَ��ا ��ْت َه��مَّ وح��ي��ن َه��اَم��ْت ح��ي��َن
ب��َالء َوَه��ذَا س��وََّل��ْت ـ��ُف��ُس��ُه��ْم أَنْ��ـ وأْس��بَ��اُط��ن��ا َس��وََّل��ْت ن��ف��ُس��َه��ا
ال��دَِّم��اء م��ن��ه ت��س��ي��ل ِخ��َض��اٍب ف��ي ُع��ذًْرا ال��م��دي��ن��ِة ِن��ْس��َوَة وك��ف��ى

∗∗∗
أَنْ��ِب��يَ��اء أَْه��ِل��ِه ُك��لُّ َم��ْن َض��مَّ ِب��ِس��ج��ٍن ٱل��َج��َم��اِل ِف��تْ��نَ��َة َح��َس��ُم��وا
بَ��َراء وه��و س��ي��َق ��ْج��ِن ال��سِّ وإل��ى ُرْؤيَ��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��رَّق��ي��ق بَ��يْ��َع ِب��ي��ع
واإلل��ق��اء ف��ي��ه ال��وع��ُظ ب��دأ َع��ْه��ًدا ص��ادف ال��ن��دي��م وب��رؤي��ا
األَْس��َم��اء وَش��اَح��َه��ا َق��لَّ��َدتْ��ُه َخ��يَ��اًال إال تَ��ْع��بُ��ُدوَن م��ا ق��ال
ْواء ال��ألَّ ف��زال��ت ال��ب��َالي��ا د أص��ف��ا ح��طَّ��َم ال��ع��زي��ِز وب��رؤي��ا
ال��بُ��رآءُ وه��ك��ذا واح��ت��ج��اٌج اح��ِت��ك��اٌم ول��ل��ب��ريءِ َوَدَع��ْوُه
ال��ُوَزَراء؟ أي��ه��ا ق��ب��ُل م��ن نَّ أي��دي��ه��ـ ق��طَّ��ع��ن ب��الُ��ُه��نَّ م��ا ق��ال
ال��رداء! وُق��دَّ راودت��ه أن��ا إِن��ي ال��ح��قُّ ح��ص��ح��ص اآلن ق��ال��ت
َداء آدَم ابْ��ِن ف��ي ال��نَّ��ْف��ِس ث��ورُة َع��ْه��ًدا ب��ال��َغ��يْ��ِب أُخ��وَن أْن ل��ي ل��ي��َس
إِْغ��َراء! ل��وُم��ه��ا ال��ن��ف��ُس إِن��م��ا نَ��ْف��س��ي أُبُ��رِّيءُ َوَم��ا نَ��ْف��س��ي ه��ي
اْل��َج��ْوَزاء ب��أُف��ِق��ِه والح��ت ِل وال��ذَّيْ��ـ ال��يَ��ِد ط��اه��ر ف��ت��ل��ق��وه
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ال��َع��ْص��َم��اء نَ��ْف��ُس��ُه ��ْدِق ال��صَّ َم��ْق��َع��َد ��ا َح��قٍّ ال��ع��رش ذي ع��ن��د وأََح��لَّ��تْ��ُه
اإلج��ِت��بَ��اء ِع��نْ��َدَه��ا ي��ع��ق��وَب ب��اب��ن َوَخ��ل��ي��ٌق ل��ن��ف��س��ه واج��ت��ب��اُه
��َف��اء ال��صَّ ف��ي��ه��ا يَ��ِت��مُّ وال��ب��الي��ا ِل��يَ��ْص��ُف��و ال��نُّ��َض��اُر يُ��ْص��َه��ُر ه��ك��ذا

أيوب

َواء ال��دَّ يُ��ِف��ْدُه ول��م َوثَ��ب��اٍت ِب��َص��بْ��ٍر ال��بَ��َالءَ َق��اَوَم َم��ْن أيْ��َن
ال��ب��نَ��اء ه��ذا ف��ان��ه��اَر َط��ْوٍد ِج��ْس��َم يَ��ْف��ري اءُ ال��دَّ وان��ب��رى ��رُّ ال��ضُّ ��ُه م��سَّ
ال��بَ��َالء ��بُ��وِر ال��صَّ ع��ل��ى وت��ع��دَّى َخ��يَ��اًال ال��نُّ��ُح��وِل ي��د َص��يَّ��َرتْ��ُه
ال��ثَّ��َواء َج��ِزْع��َت ل��و ي��دع��وك ك��اد ِس��َق��اٌم بَ��َرتْ��َك ق��د أَيَّ��وَب إِي��ه
وال��ثَّ��نَ��اء َح��ْم��ُدُه اءَ ال��دَّ َه��َزَم َص��بْ��ًرا َزاَد َك��ْربُ��ُه اْزَداَد ك��لَّ��م��ا
ال��دَِّم��اء تَ��ْج��ِري ال��ع��ظ��ام ل��رم��ي��ِم ع��اَدْت ح��ي��ن ض��رَّه ال��ل��ه َك��َش��َف

شعيب

يَ��َش��اء َم��ا َل��ُه َم��ْن ال��ل��ه واتَّ��ُق��وا أَْوَف��وا َم��ْديَ��َن أه��ل ق��ال َم��ْن أَيْ��َن
��َع��َف��اء ال��ضُّ ُه��ُم وُه��ْم ف��ي��ن��ا أن��َت ض��ع��ي��ٌف وق��ال��وا ع��ن��ه َف��تَ��َولَّ��ْوا
َدَواء يُ��ِف��ْدُه��ْم ول��م ونُ��ف��وًرا ُع��تُ��وٍّا ال��ِع��ن��اِد ع��ل��ى وأََص��رُّوا
وال��رَّي��اء وال��َع��َم��ى ال��ُك��ْف��ُر ق��اده��ا ن��ف��وٌس ِب��ئْ��َس��ْت ُش��َع��يْ��َب وأه��ان��وا
ش��ق��اءُ ف��ي��ه��م وح��لَّ ِك��بْ��ِريَ��اءً تَ��َع��اَل��ْوا ��ا ل��مَّ ال��ع��ذاَب ��وا ف��اس��ت��ح��قُّ

موىس

ال��نَّ��ْج��الءُ؟ َع��يْ��نُ��ُه ال��نَّ��ْج��َم تَ��ْرُق��ُب ِط��ْف��ًال ِف��ْرَع��ْوَن ج��اءَ َم��ْن م��وس��ى أَيْ��َن
ال��م��اء ال��ك��ل��ي��ِم َم��ْه��َد وتَ��َولَّ��ى َع��ُدوٍّ بَ��ْط��ٍش َخ��ْوَف اْل��يَ��مَّ أُودَِع
ال��س��م��اء َرتْ��ُه َق��دَّ م��ا ��ا َح��قٍّ تَ��مَّ َع��يْ��ٍن ُق��رَُّة ِق��ي��َل إذ أْك��َرم��وُه
ال��دم��اء ف��ي��ه أُِب��ي��َح ع��ه��ٌد ِب��ئْ��َس وتَ��َع��اَل��ى َط��َغ��ى ق��د ف��رع��وَن إن
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وال��نِّ��س��اء ِرج��الُ��ه��م ف��اس��ت��ج��ارْت م��وس��ى َق��ْوَم َع��ذَّبُ��وا ف��رع��وَن آُل
األب��ِري��اء ب��ه َع��زَّْت ِح��ْص��نً��ا ك��ان َس��يْ��ًف��ا ف��أرس��ل َربَّ��ُه��ْم وَدَع��ْوا
ال��بَ��غ��ض��اء َدبَّ��ْت ال��رُّْش��ُد ب��دا إذ َح��تَّ��ى ف��رع��وَن ق��ص��ر ف��ي َق��ْدًرا َع��زَّ
اآلالء ف��اض��ت ح��ي��ن وٱْس��تَ��َوى وِع��ْل��ًم��ا ُح��ْك��ًم��ا آت��اه ل��م��ا ث��م
األق��ِوي��اء أم��ام��ه وت��وارْت َظ��ِه��ي��ًرا ل��ل��م��ل��ي��ك ِم��ْص��َر ف��ي ب��ات
ال��نَّ��ْك��راء ال��ج��ن��اي��ة ف��اْل��تَ��َق��تْ��ُه ف��ي��ه��م األْم��َن يَ��ْرُق��ُب ال��َق��ْوَم وأت��ى
ال��دع��اء وٱْس��تُ��ِج��ي��َب م��ن��ه ِن��ْع��َم��ًة َع��ْف��ًوا ف��أَْوَالُه َربَّ��ُه َف��َدَع��ا
ال��نُّ��َص��ح��اء ه��ك��ذا ال��م��وِت َح��ذََر ي��س��ع��ى ال��م��دي��ن��ِة ُم��ْؤِم��ُن ج��اءَُه
ال��َع��َداء تَ��مَّ ي��وم ال��َغ��ْدِر َخ��ْش��يَ��َة َخ��ْوًف��ا َم��ْديَ��َن ِت��ْل��َق��اءَ ي��ع��دو َف��رَّ
��ع��ف��اء ال��ضُّ أُبْ��ِع��َد اْل��ِوْرِد وع��ن ق��ْوٌم تَ��َزاَح��َم َم��اِئ��ِه وع��ل��ى
ال��وف��اء م��وس��ى َه��زَّ إذ ان��ك��س��اًرا ِن تَ��ذُوَدا ع��ن��ه ُش��َع��يْ��َب ِل��ِب��نْ��تَ��ْي م��ا
ال��ث��ن��اء َوُح��قَّ َوٱتَّ��َق��ى وَس��َق��ى َوفَّ��ى ال��لَّ��يْ��ِث َك��َع��ْزَم��ِة َم��َض��اءٍ ف��ي
بَ��َراء األج��ي��ِر َم��ْوِق��ِف م��ن وه��و أج��ًرا يَ��ْج��ِزي��ِه ُش��َع��يْ��ُب ودع��اُه
ال��لِّ��ق��اء ه��ذا َف��ِن��ْع��َم وَف��ِت��يٌّ َش��يْ��ٌخ نَ��ِب��يَّ��اِن ع��ن��ده��ا ف��اْل��تَ��َق��ى
وال��ح��ي��اء وال��وف��ا ال��طُّ��ْه��ُر زان��ه��ا ْ ف��اْه��نَ��أ ال��ع��زي��زُة (َص��ْف��َوُة) ه��ذه
ال��نِّ��داء تَ��َع��اَل��ى َح��تَّ��ى رآه��ا َم��ا ن��اًرا ف��آنَ��َس َس��َع��ى ع��ش��ٍر ب��ع��د
َه��َواء ي��ا تَ��ْض��َط��ِرْب ال َوتَ��َج��لَّ��ْد يُ��وَح��ى م��ا َوٱْس��تَ��ِم��ْع ال��نَّ��ْع��َل إخ��ل��ع
ال��نَّ��ْع��م��اءُ وف��اض��ِت َوٱْج��تَ��بَ��اُه م��وس��ى ال��ل��ه ك��لَّ��م ال��طُّ��وِر ج��اِن��َب
ت��ش��اء م��ا ب��ه��ا تَ��ِج��ْد ُخ��ذَْه��ا ِق��ي��َل َخ��ْوًف��ا ف��أَْدبَ��َر اْل��َع��َص��ا أَْل��ِق ق��ال
ال��س��م��اء َوأَيَّ��َدتْ��ُه م��وس��ى يَ��ُد ُس��وءٍ غ��ي��ِر م��ن ب��ي��ض��اءَ َوتَ��بَ��دَّْت
ال��ب��الء يَ��ِح��ي��َق أو ف��أط��ي��ع��وه رس��وٌل أت��اك��م ق��د ف��رع��وَن آَل
األن��ب��اء ب��ال��س��اح��ر ط��ارت ث��م َل��ِس��ْح��ٌر ه��ذا إِنَّ ف��رع��وُن ق��ال
ذُك��اء ُض��َح��اَه��ا وٱع��تَ��َل��ْت ��ًدا ُس��جَّ ج��م��ي��ًع��ا َخ��رُّوا َع��َص��اُه أَْل��َق��ى ح��ي��ن
ِك��بْ��ِريَ��اء ِف��ْرَع��ْونَ��ُه��ْم َوتَ��َولَّ��ْت رس��وٌل م��وس��ى أَنَّ ال��ك��لُّ َش��ِه��َد
اْل��ُخ��يَ��الء ِب��َط��يْ��ِش��َه��ا َوَغ��َوتْ��ُه��ْم ض��الٍل ف��ي َوُج��نْ��َدُه َف��تَ��َم��اَدى
ال��م��اء َف��ُش��قَّ ب��اْل��َع��َص��ا َوَه��َوى يُ��ْدِرُك��وُه أن ق��ب��ل ال��ب��ح��َر أدرك
ال��ج��زاء وتَ��مَّ ل��ه��م ق��ب��ًرا ك��ان َس��ْع��يً��ا َواْل��ُج��نْ��ُد ف��رع��وُن َوٱْق��تَ��َف��اُه
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قارون

َوال��ثَّ��َراء! وال��ُم��نَ��ى اْل��َج��اُه َغ��رَُّه م��وس��ى َق��ْوِم م��ن ك��ان ق��اروَن إِنَّ
ال��ج��رداء؟ َج��ْوِف��َه��ا ف��ي َخ��بَّ��أَتْ��َه��ا وم��اٍل ُك��ن��وٍز م��ن ح��اَز م��ا أَيَ��َن
اٱلْف��ِت��َراء ُه َه��دَّ ق��اروَن َويْ��َح ج��زاءً ي��ن��اُل يَ��ْف��تَ��ِري م��ن ك��لُّ
ال��ِم��َراء ي��ف��وُز ال ال��ح��قِّ وع��ل��ى َك��يْ��ًدا ال��خ��ب��ي��ث��ُة نَ��ْف��ُس��ُه َدبَّ��َرْت
ِك��بْ��ِريَ��اء ُع��تُ��وَُّه َوٱْس��تَ��َف��زَّْت ك��ذوبً��ا غ��ويٍّ��ا ظ��ال��ًم��ا َوٱْع��تَ��َدى
َوَراءُوا ع��اث��وا ل��ل��ذي��َن ِع��بْ��َرًة ِب��َخ��ْس��ٍف م��ن��ه ال��ق��ض��اءُ َف��َرَم��اُه

وجالوت طالوت

اْل��َه��يْ��ج��اء ِل��بَ��انَ��َه��ا أَْرَض��َع��تْ��ُه بَ��أًْس��ا تَ��َع��اَظ��َم َم��ْن َج��الُ��وُت أَيْ��َن
اْل��بَ��يْ��َداء ب��ه��ا ض��اق��ت ل��ج��ي��وٍش ُح��ص��ونً��ا َش��اَد ث��م ال��ن��اَر أَْوَق��َد
ف��ج��اءُوا م��وس��ى َق��ْوَم ال��ل��ُه أََم��َر َح��تَّ��ى ال��ظُّ��ْل��ِم ف��ي ج��ال��وُت تَ��َم��اَدى م��ا
ُض��َع��َف��اء وك��لُّ��ه��م بَ��ْدٌن وه��و ف��ي��ه��م تَ��َم��لَّ��َك ق��د ط��ال��وُت ك��ان
��اء َص��مَّ َص��ْخ��َرٌة ج��ال��وَت َج��يْ��ُش ��َواري ال��ضَّ ن��ح��و ُم��ْرَغ��ِم��ي��َن ق��اَدُه��ْم
ال��ب��الءُ َوٱْدَل��َه��مَّ ال��رُّْع��ُب َوبَ��َدا ج��ي��وٌش َم��اَج��ْت ح��ي��ن ال��ج��وُّ أَْظ��َل��َم
ال��ِك��بْ��ِري��اء َج��يْ��ِش��ِه ف��ي ��ْت وت��َم��شَّ َض��ْع��ًف��ا آنَ��َس ح��ي��ن ج��ال��وُت َص��اَل
ال��ه��واء ي��خ��ف��ى ف��ي��ه ك��اد أو ئ��ي��َل إس��را أب��ن��اءِ ج��ي��َش ال��خ��وُف أَذَْه��َل
األق��ِوي��اء ل��ه َدانَ��ْت ض��ع��ي��ٍف ك��م ت��خ��اف��وا ال ب��ي��ن��ه��م ط��ال��وُت َص��اَح
ُق��َرنَ��اء اْل��َوَف��ى ف��ي يُ��بَ��اِري��ِه ال َخ��ْص��ًم��ا ي��ط��ل��ُب ك��اْل��ُح��َس��اِم َوٱنْ��بَ��َرى
ال��س��م��اء َع��زََّزتْ��ُه ق��د ُغ��َالًم��ا َت ط��ال��و خ��ل��َف أرس��ل��ْت ال��ل��ه رح��م��ُة
ال��نَّ��ْك��بَ��اء زال��ت ح��لَّ أي��ن��م��ا َرْه��ٍط س��اب��َع داوُد ه��ذا ك��ان
ال��ّض��يَ��اء ال��ج��الِل ثَ��ْوَب وَك��َس��اُه ِل��َواءً َص��اَل ح��ي��ن ال��ن��ص��َر رف��ع
��ْح��َراء ال��صَّ ب��ه��ا َم��اَج��ْت وِج��يَ��اٌد َع��ِن��ي��ٍد َخ��ْص��ٍم بَ��أُْس يُ��َروِّْع��ُه ل��م
ال��َف��نَ��اء آن ج��ال��وَت نَ��اَدى ث��م ُق��وتً��ا ي��ط��ل��ُب ك��ال��لَّ��يْ��ِث ��ى َف��تَ��َم��شَّ
ال��ق��ض��اء ال��َع��ُدوِّ ع��ل��ى وتَ��َراَم��ى َص��ِري��ًع��ا يَ��ْه��ِوي َف��َخ��رَّ ورم��اُه
واألرج��اء اْل��ِق��َف��اُر َج��اَوبَ��تْ��ُه َح��َص��اُه ي��رم��ي وه��و ال��ل��َه َس��بَّ��َح
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ال��رُّْح��َض��اء وس��ال��ت يَ��َرْوَه��ا ل��م ُج��نُ��وٌد واْق��تَ��َف��تْ��ُه��ْم ال��َه��ْوُل نَ��َزَل
ال��ِب��نَ��اء واس��ت��ق��اَم ال��ل��ه ُق��وَُّة تَ��َج��لَّ��ْت ح��ي��َن ��ع��ي��ِف ال��ضَّ ن��ص��ُر تَ��مَّ

داود

ال��ح��يَ��اء ف��ي��ه َح��لَّ ال��ل��ه َخ��ْش��يَ��َة ِب��َق��ْل��ٍب أَنَ��اَب م��ن َداُوَد أَيْ��َن
إِْع��يَ��اء! ِص��ْدِق��َه��ا ُح��ْس��َن يَ��ُش��ْب ل��م ع��ام��ا َخ��ْم��س��ي��َن ��الَة ال��صَّ وأق��ام
��ْم��َخ��اء ال��شَّ ل��ص��وتِ��ِه َح��نَّ��ْت ث��مَّ ال��رََّواس��ي ج��م��ي��ُع أَوَّبَ��ْت َح��ْوَل��ُه
األْرَج��اء َش��ْدِوَه��ا ُح��ْس��َن ��َع��ْت َرجَّ ِب��َش��دٍو ج��اَوبَ��تْ��ُه ال��ط��ي��ُر وك��ذا
رداء ال��دُّروُع ه��ي س��اب��غ��اٍت أْع��َم��ْل أن ال��ح��دي��َد َل��ُه َوأََل��نَّ��ا

سليمان

اْل��َج��ْوَزاءُ ِب��ُم��ل��ِك��ِه َوَغ��نَّ��ْت ـ��ُس واِإلنْ��ـ اْل��ِج��نُّ َل��ُه ��َرْت ُس��خَّ م��ن أَيْ��َن
ال��زَّْه��راء تَ��اِج��ِه َص��ْدُر َم��ِل��ٌك تَ��ْج��ِري َش��اءَ َح��يْ��ثُ��َم��ا ال��ري��ح ي��أُْم��ُر
��َع��َراء ال��شُّ ِب��ُم��ْل��ِك��ِه وت��ب��اه��ت ِع��ْل��ًم��ا ال��طَّ��يْ��ِر َم��نْ��ِط��َق ال��ل��ُه زاده
ال��ث��ن��اء ف��ي��ه ط��اب ال��ح��م��ُد ش��اده وم��ل��ٌك أب��ي��ه ع��ن ال��ُم��ْل��َك َوِرَث
األَْك��َف��اء َم��نَ��اَل��ُه تَ��َم��نَّ��ْت ك��م ب��ُح��ْك��ٍم َظ��ِف��ْرَت ق��د َداُوَد اب��ن ي��ا
ال��َع��َط��اء ف��ي��ه ت��مَّ س��ل��ي��م��اُن ي��ا ُم��ْل��ًك��ا ح��اَز م��ن َخ��يْ��َر األْرِض ف��ي ك��ن��َت

يونس

ال��ه��واء َط��اَب ح��ي��ن اْل��ُف��ْل��َك ف��اْم��تَ��َط��ى َك��ْرٌب ُه تَ��َوالَّ إِذْ ال��نُّ��ون ذُو أَيْ��َن
تُ��َس��اُؤوا أو َس��اِه��ُم��وا ال��َق��ْوُم أي��ه��ا ق��ال��وا ح��ي��ن بَ��ْغ��تَ��ًة ال��ف��ل��ُك وق��ف
ال��ج��زاء ه��ذا وآن الخ��ت��ب��اٍر يُ��ْج��َزى ي��ون��س أن ال��ل��ُه َر َق��دَّ
وال��نِّ��َداء رح��م��ًة اْل��َوْح��ُي َس��اَق��ُه ي��ج��ري واْل��ح��وُت اْل��يَ��مِّ ف��ي ف��رم��وُه
ال��َع��نَ��اء يَ��ُزوَل أن ال��ل��ه أم��ر ح��ت��ى يُ��َس��بِّ��ُح بَ��ْط��ِن��ِه ف��ي َظ��لَّ
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��َف��اء وال��صَّ ال��رَِّض��ا تَ��مَّ وب��ه��ذا َع��ْدًال ي��ون��س َك��ْرَب ال��ل��ُه َج َف��رَّ

زكريا

ال��ِب��نَ��اء َوٱْض��َم��َح��لَّ اْل��َع��ْظ��ُم َوَه��َن َف��ْرًدا تَ��ذَْرنِ��ي ال ق��ال َم��ْن أَيْ��َن
��يَ��اء ال��ضِّ ي��دوم ك��ي ال��ن��ور يَ��ِرُث َولِ��يٍّ��ا ِل��ي َه��ْب ال��دُّع��اءِ س��م��ي��َع ي��ا
ال��وف��اءُ آن ال��ع��ذراءِ َك��ِف��ي��َل ي��ا زك��ريَّ��ا َوٱبْ��تَ��ِه��ْج ال��رَّْوَع َه��دِّيءِ
أَبْ��ن��اء نَ��اَل��ُه م��ا ُح��ْك��ًم��ا نَ��اَل ِب��يَ��ْح��يَ��ى أك��رم��ت��ك ال��ل��ه رح��م��ُة

عيىس

ال��س��م��اءُ َوَع��ظَّ��َم��تْ��ُه َوِط��ْف��ًال ـ��ِد ال��َم��ْه��ـ ف��ي ال��ن��اَس ك��لَّ��َم َم��ْن َح��يٍّ��ا ظ��لَّ
َع��ذَْراء أَنَّ��ه��ا ال��ل��ُه َش��ِه��َد أُمٍّ ِب��أَْط��َه��ِر َح��لَّ��ْت ُروٍح خ��ي��ُر
اْل��َح��يَ��اء ف��ي��ه��ا َوَدبَّ م��ن��ه ـ��ن��اِس ال��ـ ِب��َربِّ ف��اس��ت��ع��اذْت اْل��َوْح��ُي ج��اءه��ا
ال��َع��َط��اء ه��ذا ِن��ْع��َم ال��نُّ��وَر ف��اْح��ِم��ِل��ي ��ا َح��قٍّ َربِّ��ِك رس��وُل إِنِّ��ي ق��ال
ال��زَّه��راء ِم��ْح��َرابَ��ه��ا وأض��اءت َق��ِص��يٍّ��ا م��ك��انً��ا ب��ه ف��ت��وارْت
ال��ثَّ��َواء دع��ان��ي أو ِم��تُّ َل��يْ��تَ��ِن��ي تَ��تَ��نَ��اَج��ى إِذْ ال��َم��َخ��اُض وأت��اه��ا
األرج��اء ِب��َوْض��ِع��ه��ا واس��ت��ن��ارت ع��ل��ي��ه��ا ي��ح��ن��و َواْل��ِج��ذُْع َوَض��َع��تْ��ُه
��يَ��اء ال��ضِّ ه��ذا ِل��ْل��َق��ْوِم ي��ب��دو س��وف وٱْح��ِم��ِل��ي��ن��ي ت��ح��َزن��ي ال ��ي أُمِّ إي��ِه
ِب��َغ��اء ه��ذا ب��أنَّ َف��َرَم��ْوَه��ا َخ��ْج��َل��ى وه��ي ب��ه َق��ْوَم��َه��ا َف��أَتَ��ْت
أَتْ��ِق��ي��اء ك��لُّ��ُه��ْم ِع��ْم��َراَن آُل ه��ذا تَ��ْرِض��ي��َن ك��ي��ف ه��اروَن أُْخ��َت
ال��وف��اء ض��اع ف��ك��ي��ف نَ��ذًْرا ك��ن��ِت ق��دي��ًم��ا ال��ع��ف��اِف بَ��يْ��ُت ه��ذا إن
اإلِب��اء! ال��َم��ِس��ي��ِح ع��ل��ى وتَ��َج��لَّ��ى ع��ي��س��ى ف��اه��ت��زَّ إل��ي��ه ف��أش��ارت
اإلص��غ��اء َوَخ��يَّ��َم َص��ِب��يٍّ��ا ـ��ِد ال��َم��ْه��ـ ف��ي ت��ك��لَّ��َم إذ ال��ق��وُم بُ��وِغ��َت
ال��س��م��اء ب��اْل��بَ��يِّ��نَ��اِت أَْرَس��َل��تْ��ِن��ي ال��ب��راي��ا ِل��َربِّ َع��بْ��ٌد إِنِّ��ي ق��ال
ِن��َس��اء َش��ابَ��َه��تْ��َه��ا م��ا أُمٌّ ف��ه��ي َربِّ��ي ش��اءَ ك��م��ا ��ي أُمِّ َح��َم��َل��تْ��ِن��ي
ال��ع��ط��اء َف��ِن��ْع��َم ال��رَِّض��ا وَح��بَ��اَه��ا وٱْج��تَ��بَ��اَه��ا نَ��بْ��تَ��ه��ا ال��ل��ُه أَْح��َس��َن
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َع��ْص��م��اء ُدرٌَّة ال��طُّ��ْه��ِر آي��ُة ج��م��ي��ًع��ا ال��نِّ��س��اءِ ع��ل��ى وٱْص��َط��َف��اه��ا
اآلالء َع��ْه��ِدِه ف��ي أَْم��َط��َرتْ��ُه��ْم ��ا َح��قٍّ َم��ْريَ��َم ب��اب��ِن ال��ك��لُّ آَم��َن
األوف��ي��اء ُح��بِّ��ِه ف��ي َف��تَ��َف��انَ��ْت َوِج��ي��ًه��ا ال��ص��الِة إل��ى ي��دع��و ك��ان
األن��ب��اءُ ِص��ْدِق��َه��ا ع��ن َح��دَّثَ��تْ��نَ��ا ِع��َظ��اٌت ب��ال��خ��اِرق��ات ج��اءت م��ن��ه
ي��ش��اء َم��ْن ن��اَل��َه��ا ال��ل��ه ح��ك��م��ُة وأَْح��يَ��ا ال��م��س��ي��ُح َ أَبْ��َرأ َط��اَل��َم��ا
وش��اءوا أََص��رُّوا م��ا ال��ل��ه َع��ِل��َم ط��ع��اًم��ا ع��ل��ي��ن��ا أَنْ��ِزْل س��أل��وه
ال��َوف��اء يَ��ِت��مَّ ح��ت��ى أرادوا م��ا ع��ل��ي��ن��ا أَنْ��ِزْل ال��لَّ��ُه��مَّ ع��ي��س��ى: ق��ال
ال��دع��اء أُِج��ي��َب ق��د ق��وم ي��ا إي��ِه بَ��ِش��ي��ٌر ق��ال ح��ي��ن ال��ق��وُم َف��ِرَح
ال��ِم��َراء وزال ل��ه��م ع��ي��ًدا ك��ان أََواٍن ف��ي ن��زولُ��ه��ا وتَ��َواَل��ى
ال��َوالء ف��س��اَد ن��اِص��ًح��ا ل��ل��ُه��َدى ف��ي��ه��م م��ري��َم ب��ُن ع��ي��س��ى ي��دع��و َظ��لَّ
ُس��َف��ه��اء أن��ه��م ال��ل��ه َع��ِل��َم َع��َداءً ل��ع��ي��س��ى َك��الُ��وا َق��ْوٌم ِب��ئْ��َس
أس��اءوا ق��د َم��ْن َك��يْ��َد ال��ل��ه يُ��ْح��ِب��َط َوَدْوًم��ا َك��يْ��ًدا ل��ل��م��س��ي��ِح َدبَّ��ُروا
س��م��اء ي��ا ��ِب��ي َرحِّ ��يْ��َف ال��ضَّ أَْك��ِرم��ي ع��ي��س��ى م��ن��ه رح��م��ًة ال��ل��ه َرَف��َع

وسلم عليه هللا صىل محمد

ال��ث��ن��اء ع��ل��ي��ه ال��ُم��ْص��َط��َف��ى (أح��م��ُد) ُق��َريْ��ٍش بَ��ْدُر اْل��يَ��ِق��ي��ِن ُك��ن��وِز م��ن
األن��ب��ي��اء ب��ه ِم��ي��َالِدِه ق��ب��ل ��َرتْ��نَ��ا بَ��شَّ َم��ْن ال��ُم��ْرَس��ِل��ي��َن خ��اتَ��ُم
ال��َع��الء وٱص��ط��ف��اُه ال��ل��ه رح��م��ُة س��الًم��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ن أَْرَس��َل��تْ��ُه
اإلس��راء َش��أِْن��ِه م��ن ف��أََع��زَّْت َل��يْ��ًال ال��ح��قُّ ب��ه أَْس��َرى وُرِق��يٍّ��ا
األْك��َف��اء َق��ْدِرِه ب��ع��َض تَ��ُح��ْز ل��م م��ج��ًدا أح��رز اإلٰلِه وب��ف��ض��ِل
ال��ِب��ن��اء ال��س��م��اءِ إل��ى ي��ت��س��ام��ى وأَْض��َح��ى ��ع��اُب ال��صِّ ل��ه وت��دانَ��ْت
��ي��اء ال��ضِّ وس��اَد ال��ُه��َدى ن��وُر َع��مَّ ح��ت��ى ب��اْل��َه��ْدِي ال��ق��ل��وَب وأن��ار
وال��َم��َض��اء ف��وق��ه ال��ن��ص��ُر ُك��ِت��َب ِب��َس��يْ��ٍف ال��ح��ن��ي��َف ال��دِّي��َن وأق��ام
وال��َع��داء َح��ْوَل��َه��ا ال��ُك��ْف��ُر َخ��يَّ��َم أُنُ��وٍف رغ��م اإلس��الَم وأََع��زَّ
أَْوِف��ي��اء رج��الُ��ه��ا ب��ج��ي��وٍش وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��َع��ُدوِّ َك��يْ��َد َردَّ
أق��ِوي��اء ب��اْل��َوَغ��ى يُ��بَ��ال��وَن ال ج��ن��وٌد ال��س��م��اءِ م��ن َع��زََّزتْ��ُه��ْم
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ال��َف��نَ��اءُ ال��ك��اف��ري��ن ف��ي ��ى َف��تَ��َف��شَّ َص��ْوٍب ك��لِّ م��ن ال��م��ش��رك��ي��ن ط��اردوا
ُش��ه��داء أَنَّ��ه��م ل��و َف��تَ��َم��نَّ��ْوا َع��ْدٍن َج��نَّ��اِت ال��م��ؤم��ن��ي��ن وََع��َد
أَتْ��ِق��ي��اء ُح��بِّ��ِه ف��ي ت��ف��ان��ت ك��م نَ��ِب��يٍّ أَْم��َر ط��ائ��ع��ي��َن ج��اه��دوا
ال��َع��ْل��ي��اء ِب��نُ��وِرِه ف��أض��اءت وٱج��ت��ب��اُه َق��ْدَرُه ال��ل��ُه َش��رََّف
اْل��ُح��نَ��ف��اء َس��َع��ى ن��وِرِه وع��ل��ى َخ��ْل��ٍق بَ��ْدءَ ن��وَرُه ال��ل��ه ج��ع��ل
ال��ع��ط��اء ال��ك��ري��ِم م��ن وَح��بَ��اُه وٱص��ط��ف��اُه ِذْك��َرُه ال��ل��ه رف��ع
ال��َوف��اء وح��اَن ِم��ي��َق��اتُ��َه��ا تَ��مَّ ��ا ل��مَّ ب��ال��رِّس��ال��ِة اْل��َوْح��ُي ج��اءَُه
ف��ب��اءُوا َع��َص��ْوُه ِل��َم��ْن ون��ذي��ًرا وب��ش��ي��ًرا ه��اديً��ا ل��ل��ن��اِس ك��ان
ال��نِّ��داء وَع��مَّ م��ي��الده ي��وم ِع��ي��ًدا وال��س��م��واِت األرِض ف��ي ك��ان
س��م��اء ي��ا رح��م��ًة األرَض وٱم��ل��ئ��ي بُ��ْرٍج ك��لِّ م��ن بُ��ُدوُر ي��ا َك��بِّ��ِري
األض��واء تَ��ْس��َط��ُع ك��ي��ف ف��ان��ظ��روا تَ��َج��لَّ��ى ُش��ُم��وُس ي��ا ال��ن��وُر ه��و ه��ا
األن��ب��ي��اء ِب��بَ��ْع��ِث��ِه أََق��رَّْت ق��د بَ��ِش��ي��ٍر خ��ي��ُر ال��ع��ال��م��ي��َن َس��يِّ��ُد
اْل��َج��ْوزاء نَ��ْص��ِرِه َس��يْ��َف ص��اف��ح��ْت بَ��ْدٍر أَْش��َرُف ال��ف��ات��ح��ي��َن ك��وك��ُب
��اء اْل��َوضَّ ن��وُره��ا ال��رُّْس��ِل خ��اتَ��ُم وم��ق��اًم��ا ُرتْ��بَ��ًة ال��َخ��ْل��ِق أول
وَم��ض��اء وَه��يْ��بَ��ٌة وٱْق��ِت��َداٌر وم��ج��ٌد يُ��نَ��اَل أن َع��زَّ َش��َرٌف
وإب��اء وِح��ك��م��ٌة ووف��اءٌ األم��ان��ي أق��اص��ي ج��اوزت ��ٌة ِه��مَّ
أَْص��ِف��يَ��اء َش��أِْوَه��ا بُ��ْع��َد تَ��نَ��ْل ل��م ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ُل تَ��َح��يَّ��َر ُم��ْع��ِج��زاٌت
نَ��َق��اء ال��وج��وِد ف��ي يُ��َع��اِدْل��ُه ل��م ِج��ْس��ٍم ب��أش��رِف َح��لَّ��ْت ُروٍح خ��ي��ُر
َص��َف��اء ��نَ��اءِ ال��سَّ ف��ي يُ��َم��اِث��ْل��ُه ل��م ن��وًرا َ تَ��َألَْأل خ��اِل��ٌص َج��ْوه��ٌر
��َف��اء ال��شِّ م��ن��ه ف��ك��ان َدَواءً ِس ل��ل��نَّ��ا ال��ُم��َه��يْ��ِم��ُن َس��اَق��َه��ا رح��م��ٌة
وال��َع��نَ��اء َك��ْربُ��َه��ا يَ��ْش��تَ��دُّ ي��وم ال��ب��راي��ا ش��ف��ي��ُع ال��ُم��ْج��تَ��بَ��ى أح��م��ُد
��ْم��ح��اء ال��سَّ يَ��ِم��ي��نُ��ُه َرَف��َع��تْ��ُه ِل��َواءٍ ت��ح��ت األن��ب��ي��اءِ ج��اِم��ُع
وال��ه��ن��اءُ نَ��ِع��ي��ُم��ُه يُ��َش��بَّ��ْه ل��م ُخ��ل��وٍد ن��ح��و ال��ُم��تَّ��ق��ِي��ن ق��ائ��ُد
��َق��اء وال��سِّ ُوُروُدُه يَ��ْح��لُ��و ي��وم َع��ْدٍن َف��ِس��ي��َح��اِت ف��ي اْل��َح��ْوِض ص��اح��ُب
واآلالء ال��ك��ائ��ن��اِت س��ائ��ُر ع��ل��ي��ه تُ��َص��لِّ��ي أن ال��ل��ُه أم��َر
األوف��ي��اء ِب��ِذْك��رَه��ا تَ��تَ��نَ��اَج��ى نَ��ْف��ٍس ك��لِّ ع��ل��ى َف��ْرًض��ا ب��ات��ت ث��م
األن��ب��ي��اء نُ��ُج��وُم��ُه أَبَ��ِدىٍّ َك��ْوٍن بَ��ْدَر ي��ا األب��ص��اِر ي��اِض��يَ��اءَ
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ال��دواء ع��ن��ه غ��اَب م��ا ط��ِب��ي��بً��ا ي��ا َداءٍ ك��ل م��ن ال��ق��ل��وِب ِش��َف��اءَ ي��ا
ووالء ورح��م��ٌة س��الٌم ِل ال��ج��ه��ـ ُظ��ْل��َم��ِة ال��ع��ق��وِل ُم��ِن��ي��َر ي��ا
ال��ث��ن��اء ع��ل��ي��ك ال��نُّ��َه��ى ع��ظ��ي��َم ي��ا آٍن ك��لِّ ف��ي ال��ع��ي��وِن رج��اءَ ي��ا
وال��ب��الء َه��ْولُ��ُه ال��رُّْش��َد يُ��ْف��ِق��ُد ي��وٍم َك��ْرِب م��ن ال��ن��ف��وِس ُم��ِج��ي��َر ي��ا
ال��رِّض��اء م��ن��ُه يَ��ُع��مُّ وس��الٌم ص��الٌة ع��ل��ي��ك اْل��ُه��َدى ِس��َراَج ي��ا

∗∗∗
ال��َف��ن��اء دع��اه��ا م��ت��ى يَ��ِق��ي��نً��ا ِت ال��َم��ْو ذَاِئ��َق��ُة بُ��دَّ الَ نَ��ْف��ٍس ك��لُّ
ال��ق��ض��اء أراد ل��م��ا َونَ��َف��اذٌ ال��ب��راي��ا ج��م��ي��ِع ف��ي ال��ل��ه ُس��نَّ��ُة
ُش��َرك��اء َق��َض��ى م��ا يُ��نَ��اِزْع��ُه ل��م َف��ْرٌد آدم ٱبْ��َن ي��ا ال��َح��ىُّ إن��م��ا
ي��ش��اء م��ا ص��اِن��ٌع األم��ِر نَ��اِف��ذُ ع��زي��ٌز َق��ِوىٌّ يَ��ِل��ْد ل��م َواِح��ٌد
وال��ب��ق��اء ال��ُع��َال َوْح��َدُه ول��ه ش��يءٌ يُ��َم��اِث��ْل��ُه ل��م اْل��َغ��يْ��ِب ع��اِل��ُم

∗∗∗
األه��واء اْل��ُه��َدى ع��ن َص��َرَف��تْ��َه��ا نَ��ْف��ٍس َط��يْ��َش خ��اِل��ُف��وا ال��ن��اُس أي��ه��ا
اْل��َح��ْوب��اء َغ��يِّ��َه��ا ف��ي ت��ول��ى أن َف��َع��اٌر اس��ت��ط��ع��ت��م م��ا الَّ��ل��ْه��َو وات��رك��وا
ال��ج��زاء ِن��ْع��َم ِل��ل��طَّ��يِّ��بَ��ات إنَّ ف��ج��ٌر الَح م��ا ال��طَّ��يِّ��بَ��اِت واع��م��ل��وا
ال��ق��ض��اء تَ��َدانَ��ى إِْن ال��ن��ف��ُس تَ��أَْم��َن ح��ت��ى ل��ل��ح��ي��اتَ��يْ��ِن ال��خ��ي��َر واص��ن��ع��وا
ال��دواء وال��ف��ؤاِد ل��ل��ن��ف��ِس ف��ه��و َخ��ْط��ٍب ك��لِّ ف��ي ب��ال��ص��ب��ِر واس��ت��ع��ي��ن��وا
ال��َف��ن��اءُ ب��ال��نَّ��ف��اِد ْدُه يُ��َه��دِّ ل��م ح��ت��ى ال��َم��بَ��رَّاِت ف��ي ال��م��اَل أَنْ��ِف��ُق��وا
ال��ِب��ن��اء م��ن��ه َع��زَّ َط��اَب ف��إذا وح��الًال َط��يِّ��بً��ا ال��رِّْزَق واط��ل��ب��وا
��ي��اء ال��ضِّ وال��ي��ق��ي��ِن ل��ل��ق��ل��ِب ف��ه��ي َف��ْرًض��ا ِل��ل��ِه ال��ص��الَة وأق��ي��م��وا
ال��َف��ْح��ش��اء ب��ه��ا َط��اَش��ْت نَ��ْف��ٍس ك��لَّ وتَ��نْ��َه��ى ال��ع��ف��اِف إل��ى تَ��ْه��ِدي وه��ي
ال��وف��اء ض��اع ال��ِك��راُم ي��ق��وَل ال ح��ت��ى ب��اْل��ِق��ْس��ِط ال��ِم��ي��زاَن وأق��ي��م��وا
ال��رَُّح��ض��اء ب��ال��َم��ْوِق��ِف تَ��ْج��ِرى ي��وم َش��ِف��ي��ًع��ا وال��زك��اَة اْل��ِب��رَّ واج��ع��ل��وا
َألَْالء ف��ج��ِرِه ق��رآَن إنَّ ِق��يَ��اًم��ا ال��ص��ي��اِم ش��ه��َر ��وا وأَِت��مُّ
ال��َع��ْل��ي��اء ِع��َم��اُدُه بَ��يْ��ٍت ح��ول َس��ْع��يً��ا اْل��َح��جِّ َم��نَ��اِس��َك وأق��ي��م��وا
ولِ��َواء وك��ع��ب��ٌة َوَح��ِط��ي��ٌم ش��ري��ٌف وُرْك��ٌن ط��اه��ٌر َح��َرٌم
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ال��رَُّح��َم��اء ��ِت ِن��ِع��مَّ وح��ن��انً��ا ع��ط��ًف��ا ��ِع��ي��َف��يْ��ِن ال��ضَّ ف��ي ال��ل��َه َوٱتَّ��ُق��وا
ال��ج��زاء يَ��ِض��ي��ُع ف��ال َوٱْط��َم��ِئ��نُّ��وا وح��ل��ًم��ا ج��وًدا ال��َم��ْل��ُه��وَف َوأَِغ��ي��ثُ��وا
ال��ِك��بْ��ِري��اء ل��ه َم��ْن َع��ْدَل واذك��روا ُم��ِس��يءٍ ع��ن واْص��َف��ُح��وا ال��َغ��يْ��َظ َواك��ِظ��ُم��وا
ال��ِف��داء يُ��ِف��ي��ُد ال ي��وم َوٱتَّ��ُق��وا ُح��بٍّ��ا ال��ل��ه أوام��َر وأط��ي��ع��وا
ُش��َرك��اء وال ل��ه َش��ِب��ي��ٌه ال َف��ْرٌد ف��ال��ُم��َه��يْ��ِم��ُن ��ْرَك ال��شِّ واح��ذروا
ي��ش��اء م��ا ف��اِع��ٌل ال��َخ��ْل��ِق خ��ال��ُق ب��ص��ي��ٌر س��م��ي��ٌع ق��اه��ٌر ق��اِدٌر
��ْه��ب��اء ال��شَّ تَ��ْع��ثُ��ُر ال��َع��ْدِو ف��م��ع اْل��ُه��َويْ��نَ��ا وس��ي��روا اْل��ُخ��َط��ا ف��ي واْق��ِص��ُروا
اْل��َح��يَ��اء ف��ال��ك��م��اُل ال��ن��ف��َس واك��ب��ح��وا ُش��ه��وٌد ف��ال��ع��ي��وُن ال��طَّ��ْرَف واْغ��ُض��ُض��وا
ِك��بْ��ِري��اء تَ��ُغ��رَُّك��ْم أن واح��ذروا ت��اًج��ا ال��تَّ��َواُض��ِع ِح��ْل��يَ��َة واج��ع��ل��وا
ال��ِب��نَ��اء! ي��زوُل ال ح��ي��ث َوٱبْ��تَ��نُ��وا ح��ي��ٍن ب��ع��د ت��ح��ص��دوا ال��ي��وم وازرع��وا
ال��َوف��اء ي��م��وَت أن ال��ظ��ل��ِم ف��م��ن َدَواًم��ا ب��ال��َوف��اءِ ال��ع��ه��َد وِص��لُ��وا
ال��ث��ن��اء ي��س��ت��ح��قَّ ال��ح��قَّ وان��ص��روا ِش��َع��اًرا ح��َك��ْم��تُ��ْم إْن ال��ع��دَل واج��ع��ل��وا
األح��ي��اء ت��ج��ت��اُزُه ِوْرٌد ف��ه��و وآٍن آٍن ب��ي��ن ال��م��وَت واذك��روا
اْل��َج��ْوزاءُ بُ��ْرِج��َه��ا ف��ي َح��َوتْ��ُك��ْم ل��و َح��تَّ��ى ال��م��وُت يُ��ْدِرْك��ُك��ُم ك��ن��ت��م أي��ن
األدع��ي��اء ٱدََّع��ى م��ا إِْف��َك َوٱْه��ِدُم��وا َوتُ��وبُ��وا ��وا وَِع��فُّ ِل��ْل��ُه��َدى َس��اِرُع��وا
َح��وَّاء أَنْ��َك��َرْت َم��ْن َم��ثْ��َوى ف��ه��ي أَِث��ي��ٍم ك��لِّ ال��نَّ��اَردار َوٱتَّ��ُق��وا
أَْش��ِق��يَ��اء! ي��ا إَل��يَّ ب��زف��ي��ٍر: وت��دع��و ام��ت��ألِْت؟ ه��ل يُ��ْدَع��ى: ي��وم
َرْق��َط��اء َح��يَّ��ٌة ال��ن��ف��ِس َف��َه��َوى األف��اع��ي ُس��م��وِم ع��ن ال��ن��ف��َس َوٱْدَرأُوا
ال��ج��زاء ف��ال��ن��ع��ي��ُم وأط��ي��ع��وُه ُش��ْك��ًرا ِل��ل��ِه ��ج��وِد ب��ال��سُّ بَ��اِدُروا

∗∗∗
األْغ��ِب��يَ��اء ٱدََّع��ى م��م��ا ِل��ُه��َراءٍ ٱْس��ِت��م��اًع��ا تُ��ِع��ي��ُروا ال ال��ن��اُس أَيُّ��ه��ا
ال��ق��ض��اء ش��اءَ ح��ي��ث ُم��ْط��َم��ِئ��نِّ��ي��َن وٱْم��ُش��وا ب��اْل��ُخ��راف��اِت األرَض وٱْض��ِرب��وا
ال��س��م��اء أن��ذرت��ه ق��د َوُم��ِض��لٍّ َغ��اٍو َش��رِّ م��ن ب��ال��ل��ه وٱْس��تَ��ِع��ي��ذوا
وال��ب��الء ف��وق��ه ال��ل��ه َل��ْع��نَ��ُة َف��ُص��بَّ��ْت ��ج��وِد ال��سُّ ف��ي ال��ل��ه َع��َص��ى ق��د
األش��الء أج��داِث��َه��ا َدي��اِج��ي م��ن تُ��َواف��ى ح��ت��ى أَنْ��ِظ��ْرن��ي َربِّ ق��ال
ال��َوف��اء آَن ال��ق��ض��اءُ َويُ��نَ��اِدي َح��يْ��َرى ِل��ْل��َح��ْش��ِر األج��س��اُد ت��ج��ري ي��وم
َص��ْع��َق��اء أَْه��َوالُ��ُه َق��ْم��َط��ِري��ٍر َع��بُ��وٍس ي��وٍم ِم��ي��َق��اِت ح��ت��ى إِبْ��َق
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ال��َع��َالء إل��ي��ه ي��دع��و َف��ْرٍض ك��لَّ َوأَدُّوا ب��ال��ص��ال��ح��اِت ح��اِرب��وُه
األْغ��ِوي��اء ُج��نُ��وُدُه َزيَّ��نَ��تْ��ُه ِرْج��ٍس أك��ب��ُر ف��ه��ي ال��خ��م��َر وات��رك��وا
األش��ق��ي��اء َج��نَ��ى إغ��رائ��ه��ا ت��ح��ت ال��َم��َع��اِص��ي ك��لَّ ل��ل��ن��ف��وِس ��َل��ْت َس��هَّ
اْل��َح��يَ��اء زال ب��ال��ن��ف��ِس َم��اَل��ْت ح��ي��ث ِق��ْدًم��ا ال��خ��ب��ائ��ث أُمَّ ��بُ��وَه��ا َل��قَّ
ال��َغ��رَّاء ال��ش��ري��ع��ُة بَ��يَّ��نَ��نْ��ُه ح��راٍم ك��لَّ ب��ال��ع��ف��اِف وادف��ع��وا
ال��ح��م��ق��اء ال��رذي��ل��ُة تَ��تَ��َواَرى ح��ت��ى وال��ف��ض��ي��ل��َة اْل��ِع��ْل��َم وان��ش��روا
ال��َف��ْح��ش��اء ِم ال��دَّ م��ع ��ى تَ��تَ��َم��شَّ َوإِالَّ ال��ُف��ُج��وِر َداِب��َر واق��ط��ع��وا
ال��ب��َغ��اءُ ال��ع��ي��وِن َع��ِن يُ��َواَرى ك��ي ِع��ْرٍض ِص��يَ��انَ��ة ف��ي ال��ن��ف��َس واب��ذل��وا
��ي��اءُ ال��ضِّ يَ��ْخ��بُ��و ح��ي��ن ت��م��ش��ون ف��ي��ه ن��وًرا واألم��ان��ة ��ْدَق ال��صِّ واج��ع��ل��وا
األه��واء ب��م��ك��ِره��ا تَ��ْس��تَ��ِب��ي��َه��ا نَ��ْف��ٍس َم��َط��اِم��َع ب��ال��تُّ��َق��ى وام��ن��ع��وا
ال��س��م��اء تُ��ْط��َوى ي��وم اْل��َع��ْف��َو تُ��ْم��نَ��ُح َع��َس��اَه��ا ال��ذن��وِب م��ن ��ُروَه��ا َط��هِّ
ال��ع��ط��اء ِن��ْع��َم ال��َم��ْك��ُرَم��اُت إن��م��ا ج��م��ي��ٍل ك��لِّ ُص��نْ��ِع ف��ي َوتَ��َف��انَ��ْوا
ِرَض��اء يَ��ْك��تَ��ِن��ْف��ُك��ْم اْل��َع��ْف��َو واط��ل��ب��وا ِك��راًم��ا َوٱْس��َع��ْوا ب��ال��ح��قِّ َوتَ��َواَص��ْوا
يُ��َراء ال إي��م��انُ��ُه َوي��َق��ِي��نً��ا وح��ن��انً��ا رح��م��ًة ال��ق��ل��َب َوٱْم��َل��ُؤا
ف��ال��تَّ��َواء ل��م��ح��ٌة ال��َع��يْ��ِش َص��ْح��َوُة ال��خ��ط��اي��ا ب��اْج��ِت��نَ��اِب اْل��ُخ��ْل��َد َوٱْش��تَ��ُروا

∗∗∗
ال��ح��م��ق��اء؟ اْل��َج��َه��اَل��ُة َف��ِإَالَم ض��ع��ي��ًف��ا ُخ��ِل��ْق��َت ق��د َح��وَّاءَ ٱبْ��َن ي��ا
اْل��ُخ��يَ��الء ال��ثَّ��َرى َع��َل��ى َه��يْ��َم��نَ��تْ��ُه تُ��َراٍب م��ن َه��يْ��ك��ٌل اْل��َغ��ضُّ ِج��ْس��ُم��َك
ال��ه��واء م��ن��ه َوَم��اَج خ��اِض��َع��اٍت األم��ان��ي َح��بَ��تْ��ُه م��ه��م��ا يَ��بْ��َل��ى س��وف
��اء ��مَّ ال��شَّ ال��َم��َواِن��ُع َواْل��تَ��َق��تْ��ُه وب��ح��ًرا بَ��رٍّا اْألُُس��وُد َواثَ��َق��تْ��ُه
��َع��َراء ال��شُّ ��ُة األِئ��مَّ َوَرثَ��تْ��ُه وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ع��ي��وُن َوبَ��َك��تْ��ُه
ال��رَّْغ��داء ح��ي��اتُ��ُه واس��ت��ن��ارت َس��ْع��يً��ا ال��م��ط��ال��ُب ل��ه َوتَ��َدانَ��ْت
ال��َع��ْل��ي��اء ل��غ��ي��ِرِه تَ��َه��بْ��َه��ا ل��م ُك��ن��وًزا ال��َم��َع��اِل��ي ل��ه وأت��اح��ت
اْل��ُح��ك��م��اء بُ��لُ��وَغ��ُه اس��ت��ط��اع��ت م��ا ُح��ْك��ًم��ا ال��َم��َواِه��ُب ل��ه َوأََع��دَّْت
األن��ب��اء ِب��ُم��ْل��ِك��ِه ط��ارت ح��ي��ن َط��ْوًع��ا ال��َم��َص��اِع��ُب ل��ه ��ْت َوتَ��َم��شَّ

∗∗∗
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ال��َف��نَ��اء ذاك ب��ع��د ي��دع��وُه ث��م ق��ل��ي��ًال ب��ال��ح��ي��اِة اْل��ِج��ْس��ُم يَ��نْ��َع��ُم
اْل��َح��ْس��نَ��اء ال��نَّ��َض��اَرُة ت��ل��ك ع��ن��ه َوتُ��َولِّ��ي ِن��َداءَُه َف��يُ��َل��بِّ��ي
اْل��َغ��بْ��َراءُ ��ُه تَ��ُض��مُّ وه��ش��ي��ًم��ا َويَ��بْ��َل��ى ال��ع��ي��وِن ع��ن َويُ��َواَرى
ال��ق��ض��اء ي��دن��و ي��وم َح��وَّاءَ ٱبْ��َن ي��ا َف��َح��ْس��ِب��ي ل��ل��خ��ل��وِد ال��ن��ف��ُس إن��م��ا
َف��ْزع��اء أَْه��َوالُ��ُه وق��ي��اٌم ره��ي��ٌب َوَح��ْش��ٌر ح��اِش��ٌد م��وق��ٌف
َح��وَّاء ال��ثَّ��َرى َع��َل��ى ع��اش��ت م��ن��ذ َوَداٍن ق��اٍص ك��لَّ ال��َخ��ْل��َق يَ��ْج��َم��ُع
ال��بَ��الء م��ن��ه يَ��ِف��رُّ َم��ا َوٱدَِّخ��ْر ع��ذاٍب َه��ْوَل يَ��ِق��ي��َك َم��ا ِرْع َف��ادَّ
ال��َف��نَ��اء يَ��ْع��تَ��ِري��َه ال َك��نْ��ٌز وه��ي ذُْخ��ٍر أك��ب��ُر اِإلۤله تَ��ْق��َوى إِنَّ

∗∗∗
ال��ُخ��ُط��بُ��اء ل��ه��ا ق��ام��ت َوِع��َظ��اٌت بَ��يِّ��نَ��اٌت ه��ذه ال��نَّ��اُس أَيُّ��ه��ا
أَنْ��ِب��يَ��اء ��ٌة أَِئ��مَّ ُع��َل��م��اءٌ ع��ل��ي��ه��ا َوال��نَّ��ِف��ي��َس ال��ن��ف��َس أَْوَق��َف
ال��رِّض��اء يَ��ِح��لَّ ب��ه أُِم��ْرتُ��ْم م��ا ��وا َوَوفُّ ال��ي��ق��ي��ِن ِم��ْلءَ ف��خ��ذوه��ا
ي��ش��اء م��ا ِل��َح��ظِّ��ُك��ْم يَ��تَ��َخ��يَّ��ْر َف��ذَُروُه رائ��ٌد ال��ع��ق��ُل ه��و ه��ا
وه��ن��اء ورح��م��ٌة ون��ع��ي��ٌم َف��أَْم��ٌن ِق��ي��َن ُم��َص��دِّ ت��ك��ون��وا إِْن
وش��ق��اء ونِ��ْق��َم��ٌة وع��ذاٌب َف��َويْ��ٌل ُم��َك��ذِِّب��ي��َن ت��ك��ون��وا أو
ال��ظَّ��ْل��َم��اء َش��رُُّه ال��نُّ��وُر، َخ��يْ��ُرُه ط��ري��ٍق م��ن ل��ك��م َح��َال م��ا ف��اْس��لُ��ُك��وا
األت��ق��ي��اء يَ��َرى اْل��ُه��َدى َوِب��نُ��وِر س��ب��ي��ًال ف��ي��ه ال��ظ��ال��م��ون ي��رى ال
ال��ث��ن��اء َويَ��ْح��لُ��و َربِّ��ُك��ْم يَ��ْه��ِدُك��ْم َوأَِط��ي��ُع��وا وآِم��نُ��وا ف��اس��ت��ق��ي��م��وا
ال��س��م��اء َوتَ��ْرَض��ى إي��م��اِن��ُك��ْم أَْج��َر تَ��نَ��الُ��وا ُم��ْخ��ِل��ِص��ي��َن ال��ل��ه َوٱْع��بُ��ُدوا
ِض��يَ��اء َوَالَح ُدًج��ى ��ى تَ��َغ��شَّ م��ا ك��ث��ي��ًرا وَس��بِّ��ُح��وُه واذك��روُه
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األك��واِن ُم��َدبِّ��َر بَ��َق��اءَ َوٱذُْك��ْر َف��ان َح��يٍّ ف��ك��لُّ َع��َل��يْ��َك ْن َه��وِّ
اإلن��س��اِن َوَم��َظ��اِل��َم اْألَذَى ُم��رَّ َوٱْح��تَ��ِم��ْل أص��اب��ك ق��د م��ا ع��ل��ى وٱْص��ِب��ْر
ال��ش��ي��ط��اِن َوَس��اِوِس َش��رَّ ت��ك��ف��ي��ك ُق��وًَّة ثَ��بَ��اِت��َك م��ن ل��ن��ف��س��ك وٱج��ع��ل
اْل��َح��َدثَ��اِن ع��ج��ائ��ُب ع��ل��ي��ه ُرِس��َم��ْت ِب��نَ��اِظ��ٍر ال��زم��ان) (ل��م��رآِة وٱنْ��ُظ��ْر
ال��تّ��ي��َج��اِن ذَُوو ِب��َس��اَح��ِت��ِه َل��ِع��بَ��ْت م��س��رًح��ا َع��يْ��ِن��َك إن��س��اِن ع��ل��ى ْر َص��وِّ
ال��س��ل��ط��اِن ِب��ُق��وَِّة ال��س��م��اءَ ب��ل��غ أن��ه تَ��َخ��يَّ��َل ك��م ع��اٍت ك��ل م��ن
ال��ِع��ْص��يَ��اِن إل��ى ِع��زَّتُ��ُه َوَدَع��تْ��ُه ُم��تَ��أَلِّ��ًه��ا ب��م��ل��ك��ه َوتَ��اَه َف��َط��َغ��ى
وال��ِغ��ْربَ��اِن اْل��بُ��وِم ِل��ُس��ْك��نَ��ى بَ��اتَ��ْت َش��اَدَه��ا ب��ال��م��ظ��ال��ِم ق��ص��وٍر م��ن ك��م
ال��رح��م��ِن َوَه��يْ��بَ��َة ال��ح��س��اَب ن��س��ى وق��د َج��بَّ��اًرا وَج��اَر ال��دم��اءَ َس��َف��َك
اإلي��َواِن س��اح��َة ي��م��ألُ َواْل��ُع��ْج��ُب يَ��ُق��وُدُه اْل��ِك��بْ��ِري��اءِ َوَم��ْق��ُت وم��ش��ى

∗∗∗
األذه��اِن ع��ل��ى ب��ال��ذِّْك��َرى وي��م��رُّ َرأَى م��ا ع��ج��ائ��َب ال��م��اض��ي ل��ك ي��روي
ال��ح��ي��واِن َش��َراَس��ُة إل��ي��ك ت��ب��دو ل��ح��ظ��ًة ��َل ال��تَّ��أَمُّ ل��ه َوَه��بْ��َت ف��إذا
اإلن��س��اِن َق��ْس��َوُة ُف��َؤاَدَك تُ��ْدم��ي وتَ��اَرًة ال��ِع��َظ��اُت تُ��بَ��اِغ��تُ��َك ط��وًرا
اْل��َه��تَّ��اِن ب��ال��َم��ْدَم��ِع َج��َرْت ِع��بَ��ٌر تَ��َم��ثَّ��َل��ْت ��اِل��َف��اِت ال��سَّ ال��ع��ص��وِر ف��ي ك��م
ال��ج��ان��ي األث��ي��ِم ع��ل��ى ال��َس��َم��اءِ َغ��َض��َب ��َل��ْت َف��َس��جَّ ال��زم��اِن ُص��ُح��ِف َع��َل��ى نُ��ِق��َش��ْت
ال��ع��ان��ي ب��ال��ب��ريءِ يَ��ْف��ِت��ُك وال��ظ��ل��ُم بَ��ْط��ُش��َه��ا يَ��ْس��تَ��ِف��زَُّك ال��ج��رائ��ُم ب��ي��ن��ا
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واإلح��س��اِن ال��ع��دِل ف��ج��ُر وي��ل��وح ُم��ْس��ِرًع��ا ال��م��ظ��ال��ِم َديْ��ُج��وُر يَ��نْ��َج��اُب
م��ع��ان��ي أََج��لِّ ف��ي ال��ف��ض��ي��ل��ُة ت��ب��دو ح��ي��ن��م��ا ال��تَّ��َم��تُّ��ُع ِل��ْل��َع��يْ��ِن وي��روُق
ُس��ْل��َط��ان وم��ن ِع��زٍّ م��ن ال��م��ج��ِد ف��ي ل��ه��م وم��ا ال��ع��ام��ل��ي��ن ال��ِك��راَم يَ��ِص��ُف
��ك��راِن ال��شُّ آي��َة اإلن��اب��ِة ِل��ذَِوي َس��طَّ��َرْت ق��د م��آث��ٍر ِذْك��َر ويُ��ِع��ي��ُد

∗∗∗
وال��ِم��ي��زاِن اْل��َج��ْوَزاءِ َع��َل��ى وَع��َل��ْت م��ك��ان��ًة ��م��اَك ال��سِّ ت��ج��اوزت ِه��َم��ٌم
ال��بُ��نْ��ي��اِن م��رص��وص��َة ��َرْت َع��مَّ م��ا تَ��َزْل ول��م ال��ع��ص��وِر َم��رُّ يُ��بْ��ِل��َه��ا ل��م
ال��رَّيْ��َع��اِن نَ��َض��اَرِة ِب��ثَ��ْوِب ت��زه��و َم��ُص��ونَ��ًة ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ق��اءَ ت��ب��ق��ى
اإلي��م��اِن ب��دع��وِة ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ب��راءٌة ال��خ��ال��داُت ال��ك��ن��وُز ت��ل��ك
اْل��ُغ��ْف��َراِن َم��َراِح��َم وال��ط��ال��ب��ي��ن اْل��ُع��َال َط��َل��ِب ف��ي ال��ن��ف��َس ال��ب��اِذِل��ي��َن
أََواِن ك��لَّ ال��ل��َه وال��ذاك��ري��َن وال��تُّ��َق��ى ال��ف��ض��ي��ل��ِة َع��َل��ى وال��ع��اِك��ِف��ي��َن
اإلن��س��اِن ب��ن��ي أَْس��َم��ى م��ن َح��وَّاءُ أَنْ��َج��بَ��ْت ق��د م��ن خ��ي��ُر ال��ص��ن��ائ��ع ِب��ي��ُض
األب��داِن أَْط��َه��ِر ب��ج��وه��ِر َس��َط��َع��ْت م��واه��ٍب س��ن��اءِ م��ن َ تَ��َألَْأل ن��وٌر
إع��الِن وم��ن ِس��رٍّ م��ن اْل��ِب��رِّ ف��ي ال��نُّ��َه��ى أُولِ��ي ل��ل��م��ح��س��ن��ي��ن ب��م��ا َش��ِه��َدْت
م��ك��اِن ب��ك��لِّ ال��ذِّْك��َرى ع��ال��ِم ف��ي اْل��ُه��َدى م��ن ال��ُم��ْص��ِل��ُح��وَن أق��ام وب��م��ا
��اِن ال��شَّ ع��ظ��ي��ِم َق��ْدٍر م��ن ب��ال��زُّْه��ِد ل��ه��م وم��ا ال��ُم��تَّ��ِق��ي��َن َع��ْزِم وِب��ِص��ْدِق

∗∗∗
رض��واِن م��ن ال��ت��اري��ِخ ب��ص��ح��ائ��ِف َخ��لَّ��َدْت ق��د وم��ا اْل��ُح��ْس��نَ��ى تَ��تَ��َم��ثَّ��ُل
ل��ألب��داِن ال��روِح َض��مَّ ِل��ْل��ُخ��ْل��ِد ��َه��ا تَ��ُض��مُّ ال��رِّض��اءِ وآي��اُت ت��ب��دو
ب��اْل��ِوْدي��اِن ال��ُم��ْزِن ال��ك��ري��ِم م��رَّ وال��نُّ��َه��ى ال��ب��ص��ائ��ِر ع��ل��ى ت��م��رُّ ِس��يَ��ٌر
ل��ل��ع��ي��داِن اْل��ِخ��ْص��ِب َس��يْ��َل وي��س��وُق س��ه��ول��ه��ا ب��ي��ن اْل��َغ��يْ��ِث م��اءُ َف��يَ��ِف��ي��ُض
األغ��ص��اِن ِب��ُم��وِرِق ال��ن��س��ي��ُم َل��ِع��َب َوأَيْ��نَ��َع��ْت ال��ُم��ُروُج ٱْزَدَه��ت إذا ح��ت��ى
األل��واِن ب��أب��دِع ال��زُُّه��وِر َش��تَّ��ى َرْت َونَ��وَّ ال��ح��ي��اِة يَ��نَ��اِب��ي��ُع َوَج��َرْت
إي��م��اِن وم��ن ِص��ْدٍق م��ن ب��اْل��َه��ْدِي َح��َوْت وم��ا ال��م��ه��ت��دي��ن ق��ل��وُب َه��ِذي
ف��اِن ن��ع��ي��ٍم ف��ي ب��أن��ك واع��ل��م وٱتَّ��ِع��ْظ آدم ٱبْ��َن ي��ا ال��تَّ��َم��رَُّد َف��دَع
��ْل��َط��اِن وال��سُّ واإلق��ب��اِل وال��ح��ظِّ َواْل��ِغ��نَ��ى ال��م��ك��ان��ِة م��ن بَ��َل��ْغ��َت م��ه��م��ا
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ال��ِع��رف��اِن م��واه��ُب إل��ي��ك َوَس��َع��ْت ك��لُّ��َه��ا ال��م��ح��اِس��ُن م��ن��ك َوتَ��َق��رَّبَ��ْت
ال��ُف��ْرَس��اِن بَ��َواِس��ُل الِّ��ل��َواءَ َرَف��َع وَف��ْوَق��َه��ا ال��ج��ن��وُد تُ��َح��يِّ��ي��َك َوَم��َش��ْت
ال��تِّ��ي��َج��اِن أَنْ��َف��َس ال��َم��َه��ابَ��ِة ِب��يَ��ِد ح��اِم��ًال بَ��اِب��َك ن��ح��و أَْق��بَ��َل َوال��ُم��ْل��ُك
بَ��نَ��اِن َط��ْوَع م��ن��ك ال��م��ط��ال��ِب ك��لُّ أَْص��بَ��َح��ْت َح��تَّ��ى اآلم��اُل َوٱنْ��َق��اَدِت
األزم��اِن تَ��َق��لُّ��ِب َش��رَّ َوأَِم��نْ��َت ��َه��ى ال��سُّ ت��م��لَّ��ْك��َت ق��د أن��ك َوَح��ِس��بْ��َت
األذه��اِن َف��َط��انَ��ِة ح��ول ك��اْل��َوْه��ِم زائ��ٌل خ��ي��اٌل ال��زَّاه��ي َونَ��ِع��ي��ُم��َك

∗∗∗
اْل��َف��تَّ��اِن ج��م��اِل��ه��ا َع��بْ��َد َف��َغ��َدْوَت ُح��ْس��نُ��َه��ا َوَغ��رََّك ال��دن��ي��ا ل��ك بَ��َس��َم��ْت
األج��ف��اِن س��اح��ُر م��ن��ه��ا وَس��بَ��اَك ِل��ْل��َه��َوى ِب��َط��يْ��ِش��َك م��دف��وًع��ا َوٱنْ��َق��ْدَت
اْل��َخ��وَّاِن ِخ��َداِع��َه��ا َس��ْه��ُم وَرَم��اَك وده��ائ��ه��ا ِب��َغ��يِّ��َه��ا نُ��َه��اَك َس��َل��بَ��ْت
وأم��اِن َص��َف��ا ف��ي َوتَ��ْل��َع��ُب تَ��ْل��ُه��و ال��نُّ��َه��ى م��س��ل��وُب وأن��ت ال��ش��ب��اُب َم��رَّ
األْزَم��اِن ِل��َس��اِل��ِف ال��ش��بَ��اِب ع��ه��َد نَ��اِع��يً��ا ل��َك ُم��بَ��اِغ��تً��ا ال��م��ش��ي��ُب َوَدنَ��ا
ال��نَّ��ْدَم��اِن زف��رَة تَ��ْص��َل��ى ��يْ��َك َك��فَّ ُم��َق��لِّ��بً��ا ال��ف��ؤاد م��رت��ج��َف َف��َص��َح��ْوَت
ال��ِع��ْص��يَ��اِن إِل��ى ط��اِم��َح��ٌة وال��ن��ف��ُس بَ��َه��اُؤُه ض��اَع وك��ي��ف ِص��بَ��اَك ت��ب��ك��ي
األْش��َج��اِن ُم��ِث��ي��َرُة وال��ذك��ري��اُت ��بَ��ا ال��صِّ أَيَّ��اِم ِذْك��ُر َدْم��َع��َك َف��يُ��ِري��ُق
ال��نِّ��ي��راِن َم��َراِج��ِل ف��وَق وتَ��ِب��ي��ُت ُم��تَ��َح��يِّ��ًرا نَ��اِدًم��ا وتُ��ْص��ِب��ُح تُ��ْم��ِس��ي
وال��نُّ��ْدَم��اِن ال��ك��أِْس ب��ي��َن ال��لَّ��ْه��ِو ف��ي ��ُه َغ��ضُّ ��ى تَ��َق��ضَّ م��ا ُع��ْم��َرَك يَ��اَل��يْ��َت
ال��ُغ��ْزَالِن َف��َواِت��ِن ِع��بَ��اِت وٱل��الَّ َرَش��اَق��ًة ال��س��اح��راِت وال��ك��اع��ب��اِت
األج��َف��اِن م��ري��ض��ِة ال��نَّ��اِع��َس��اِت ال��بَ��َه��ا َربَّ��اِت اْل��ِغ��ي��ِد وال��ش��ارداِت
األْل��َح��اِن ��ِة ِل��ِرقَّ َط��ِربْ��َت م��ه��م��ا َزَم��انُ��ُه اْل��َق��ِص��ي��ِر األُنْ��ِس وب��واع��ِث
تَ��ْح��نَ��اِن وم��ن ش��وٍق م��ن ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي َل��َه��ا وم��ا ��اِف��ي��اِت ال��صَّ وال��ُم��ْغ��ِري��اِت

∗∗∗
ِس��يَّ��اِن وَش��َق��اءََه��ا ون��ع��ي��َم��ه��ا وبُ��ك��اءََه��ا ُس��ُروَرَه��ا ال��ح��ي��اَة إِنَّ
األح��زاِن م��ن ت��خ��ل��و ال وال��نَّ��ْف��ُس َدَواُم��ُه ي��س��ت��ح��ي��ُل َع��يْ��ِش��َك وص��ف��اءُ
وأم��اِن م��خ��اوٍف ب��ي��ن ي��ل��ق��اَك ال��ُم��نَ��ى َص��ْف��ِو ع��ل��ى ي��ب��ق��ي ال وال��ده��ُر
ال��س��ل��ط��اِن م��ه��اب��َة ف��ي��َك وي��زي��ُد ب��اِس��ًم��ا ��َع��اَدَة ال��سَّ ل��ك ي��س��وُق ب��ي��ن��ا
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ال��َوْس��نَ��اِن ال��ُم��تَ��َغ��اِف��ِل أَْم��ِن��َك ف��ي نَ��ابَ��ُه ف��ي��ن��ِش��ُب ك��األْف��َع��ى ي��ن��س��اُب
ال��ُخ��ْس��َراِن ع��واق��ِب س��وءَ وت��ذوُق ُم��َع��ذَّبً��ا ال��ُف��َؤاِد ُم��ْل��تَ��اَع ف��ت��ه��بُّ
ال��ول��ه��اِن ال��ح��ائ��ِر نَ��ْوَح وتَ��نُ��وُح ال��ه��ن��ا زم��ن م��ن ف��اَت م��ا َع��َل��ى ت��ب��ك��ي

∗∗∗
ال��ُوج��داِن ب��يَ��ْق��َظ��ِة ال��ي��ق��ي��ِن ن��وُر َويَ��نْ��َج��ِل��ي ال��ظ��الُم ي��ن��ق��ِش��ُع ذَاَك إِذْ
َوَه��َواِن َم��ذَلَّ��ٍة ب��ي��ن ِل��تَ��ِع��ي��َش ُك��ُؤوس��َه��ا ُم��رَّ األيَّ��اُم َف��تُ��ِذي��ُق��َك
ال��ف��ان��ي ال��م��ت��اِع ُح��بِّ ف��ي أَْس��َرْف��َت م��ا ج��زاءَ ال��ق��ض��اءُ يُ��بَ��كِّ��ي��َك َع��ْدًال
ب��ال��خ��س��راِن ع��اد ن��ع��ي��ًم��ا واْه��ُج��ْر راض��يً��ا ب��زاِدَك ال��دُّن��ي��ا ِم��َن ف��اْق��نَ��ْع
ال��بُ��نْ��يَ��اِن َخ��اِل��َد ل��ن��ف��س��َك واْخ��تَ��ْر َواس��ت��ق��ْم َغ��يَّ��َك ال��ل��ه َه��َداَك واتْ��ُرْك
َواألَْك��ف��اِن ال��رْم��ِس ال��ُم��ْف��ِزَع��يْ��ِن ف��ي ال��ثَّ��َرى أط��ب��اِق ت��ح��ت َه��َوانَ��َك واذك��ر

∗∗∗
ان��ي َوال��دَّ َرْه��بَ��ًة ال��م��دائ��ِن ق��اص��ي ُم��ْل��ِك��ه��م ِل��َس��ْط��َوِة َع��نَ��ا ال��ذي��َن أَيْ��َن
ال��َج��اِن ُع��تَ��اُة ب��ه��م ت��ح��ي��ُط َط��وًْع��ا ل��وائ��ه��م ت��ح��ت األرض ُم��لُ��وُك َوَم��َش��ْت
ال��ثَّ��َق��َالن ��َر وُس��خِّ اْل��ِج��بَ��اُل َل��ُه��ُم َوُس��يِّ��َرْت ال��رِّي��اُح َج��َرِت وِب��أَْم��ِرِه��ْم
اإلي��َواِن وج��الل��ِة ِب��ُع��ُروِش��ِه��م تَ��َف��اَخ��ُروا الَّ��ذي��ن األك��اس��رُة أَيْ��َن
ِش��ْرَواِن أَنُ��و أَْع��َدِل��ه��م ع��ه��د ف��ي ِع��َم��اُدُه ال��رف��ي��ِع ال��ُم��ْل��ِك وف��خ��ام��ِة
ال��رُّوم��اِن َق��يَ��اِص��ُر اْألُُس��وُد أي��ن وبَ��أُْس��ُه��ْم ال��ف��ات��ح��وَن اْل��ُغ��َزاُة أي��ن
اْل��يُ��ونَ��اِن ح��ك��م��ُة ع��ل��ي��ه��ا نَ��َزَل��ْت الَّ��ِت��ي ال��ع��ب��ق��ريَّ��اُت ال��رؤوُس أي��ن
ال��ِع��ْرف��اِن َم��َدى أَْق��َص��ى ل��ب��ل��وغ��ه��م ش��ه��ادٌة ال��غ��ال��ي��اُت ال��ك��ن��وُز ت��ل��ك

∗∗∗
ُع��ْم��َراِن وم��ن تَ��َرٍف م��ن ت��رك��وه م��ا وأي��ن اْل��ُع��تَ��اُة اْل��َع��َم��اِل��َق��ُة أَيْ��َن
ال��ِع��ْص��يَ��اِن َع��َص��ا ��وا َش��قُّ َم��ْن وث��م��وَد وتُ��بَّ��ٍع وال��ع��راِق ع��اٍد َق��ْوِم م��ن

∗∗∗
اإلن��س��اِن ُق��َوى أَْع��يَ��ْت ِف��ْط��نَ��ٍة م��ن َح��َوْت وم��ا ال��ُم��ْدِه��َش��اُت ال��ع��ص��وُر أَيْ��َن
ثَ��اِن ل��ع��ه��ٍد ب��ه��ا ال��ُوج��وُد َض��نَّ ع��ج��ائ��بً��ا ال��زم��اُن َش��ِه��َد ل��ه ع��ه��ٌد
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ال��ق��م��راِن ك��بَّ��َر ق��د ل��ج��الل��ه��ا َه��يْ��بَ��ًة ال��ف��ري��دُة م��ص��ُر ب��ه نَ��اَل��ْت
األذه��اِن ع��ن َم��َداِرُك��ُه بَ��ُع��َدْت ت��ك��ي��ي��ف��ه ف��ي ال��ف��ك��ر يُ��َح��اُر ِع��ْل��ٌم
��اِن ِل��ْل��ُك��هَّ اْل��َك��َه��نُ��وُت ب��ه��ا أَْوَح��ى َط��َالِس��ٌم ف��ي��ه ال��ع��ل��م أص��وُل ِس��رٌّ
األي��م��اِن ب��أغ��َل��ِظ م��ت��ع��اق��دي��ن وم��ع��اب��ٍد ه��ي��اِك��ٍل ب��ي��ن َدَرَس��تْ��ُه
ُس��ْل��َط��اِن وم��ن ُح��ْك��ٍم م��ن األرض ف��ي ل��ه��م وم��ا ال��ح��ي��اِة ألس��راِر ح��ف��ًظ��ا
ِل��َس��اِن ب��ك��لِّ ل��بَّ��اُه��ْم وال��م��اءُ َوَص��ْل��ُدَه��ا ال��ج��ب��اِل ُش��مُّ ف��أط��اع��ه��م
وال��ح��ي��واِن ال��طَّ��يْ��ِر ِس��بَ��اُع وَم��َش��ْت ألم��ره��م ال��رِّي��اح م��خ��ت��ل��ُف وٱنْ��َص��اَع
األك��واِن ُم��بْ��ِدِع ِب��ُق��ْدَرِة ت��ج��ري ب��روج��ه��ا ب��ي��ن وه��ي ال��ك��واك��َب َرَص��ُدوا
وال��ِم��ي��زاِن اْل��ُح��وِت ��اِس��َع��يْ��ن ال��شَّ ف��ي َم��َداُرُه ال��ب��ع��ي��ِد ال��ن��ج��م وم��واق��َع
وال��س��رط��اِن اْل��َج��ْدِي ب��ي��ن ك��اْل��بَ��ْرِق اْل��َف��َض��ا س��اب��ح��َة ��ه��ِب ال��شُّ وال��ث��اق��ب��اِت
َوَراِن ال��دَّ ف��ي األف��الِك ل��ع��ج��ائ��ِب َوٱْه��تَ��َدْوا ن��ج��ٍم ك��لِّ َط��َواِل��َع َح��َس��بُ��وا
وال��ع��م��راِن ال��م��ج��د أُمِّ م��ص��ر ف��ي وِف��ْع��َل��َه��ا ال��ب��روَج ت��ل��ك َوتَ��بَ��يَّ��نُ��وا
اْل��َح��َدثَ��اِن ط��واريءِ رغ��م ِل��تَ��ُدوَم أس��راره��ا ع��ل��ى ه��ي��اك��ل��ه��م ف��ب��ن��وا
اإلن��س��اِن ل��ه��ي��ك��ِل ال��ح��ي��اِة رم��ُز اْل��ُق��َوى َس��يِّ��َدُة ال��ش��م��َس ب��أن َع��ِل��ُم��وا
األب��داِن ل��س��ائ��ِر ال��ن��م��وُّ وه��ي ش��ع��اع��ه��ا ت��ح��ت َح��لَّ ِح��سٍّ ول��ك��لِّ
األغ��ص��اِن خ��م��ائ��ِل ب��ي��ن وال��طَّ��يْ��ُر ل��ه��ا ُم��ْف��تَ��ِق��ٌر وال��ح��ي��واُن ف��ال��نَّ��بْ��ُت
وال��دِّي��َداِن األق��ذاِر م��ن َع��ِف��نً��ا َراِك��ًدا ألص��ب��ح ل��واله��ا وال��م��اءُ
اْل��ِوْدي��اِن ُربَ��ا وف��ي ��ه��وِل ال��سُّ ف��وق ج��اِريً��ا َع��ذْبً��ا َج��َع��َل��تْ��ُه ال��ت��ي ف��ه��ي
ال��ح��ي��وان��ي ال��ع��اَل��ِم ن��ظ��اَم َح��ِف��َظ��ْت آي��ٍة أع��ج��َب األرِض ل��س��ط��ِح بَ��َع��ثَ��ْت
م��ك��اِن ك��ل وَع��مَّ ال��ف��ض��اءَ َم��َألَ س��ن��ائ��ه��ا َوِه��ي��ِج م��ن ون��اًرا ن��وًرا
واألدراِن األم��الِح م��ن ِخ��ْل��ًوا ط��اه��ًرا ع��ذبً��ا ال��م��اءِ ب��خ��اَر ح��م��ل��ْت
ُج��َم��اِن س��ه��وِل ف��ي َم��اٍس أَْط��َواُد ك��أن��ه ال��ه��واءِ َم��تْ��َن ب��ه َص��َع��َدْت
ال��ذََّوب��اِن م��ن َه��َوْت ال��ج��ب��اُل ت��ل��ك َس��يْ��ِرَه��ا ِل��ُس��ْرَع��ِة اص��ط��دم��ْت إذا ح��ت��ى
��واِن ال��صَّ م��ن ِق��َم��ٌم ت��ج��ت��اُح��َه��ا وت��اَرًة ال��رِّي��اُح تُ��َم��زِّق��ه��ا َط��ْوًرا
ِل��ْل��ِق��ي��َع��اِن اْل��ِخ��ْص��َب يُ��ْه��ِدي ��يْ��ُل وال��سَّ ي��اِن��ًع��ا ثَ��ْوبً��ا األرَض ي��ك��س��و ف��ال��غ��ي��ُث
ال��س��ل��ط��اِن إم��رُة ال��ع��ن��اص��ِر وع��ل��ى ق��ي��ادٌة ال��رِّي��اِح َس��يْ��ِر ع��ل��ى ول��ه��ا
��كَّ��اِن ال��سُّ م��ن خ��ال��ي��ًة َج��ْرداءَ بَ��ْل��َق��ًع��ا ل��ك��ان��ت ل��واله��ا واألرُض
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اْل��ُق��ْرب��اِن ب��ن��ف��ائ��ِس ُم��ْزدان��ًة م��ع��اب��ًدا ال��ع��ظ��ي��ِم ل��ه��ي��ك��ل��ه��ا ش��ادوا
األْوث��اِن ع��ب��ادة َص��ْرُح ف��انْ��َدكَّ ره��ب��ًة اْألُل��وه��ِة م��ج��َد ل��ه��ا نَ��َس��بُ��وا
وال��ُج��ْع��َراِن ِل��ْل��ِع��ْج��ِل َش��يَّ��ُدوا م��ا َوَه��دَُّم��وا ع��اِب��ِدي��َن ع��ل��ي��ه��ا ع��ك��ف��وا
اْل��ُح��ْس��بَ��اِن ف��ي ق��ب��ُل م��ن يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا ل��ب��ل��وغ��ه��م ال��ُق��وى ِت��ْل��َك واس��ت��خ��دم��وا
األك��واِن س��رائ��ِر بَ��يْ��َت ج��ع��ل��وه َم��ْع��بَ��ٍد أَْق��َدَس «َم��نْ��َف» ِب��بَ��اِط��ِن نَ��َح��تُ��وا
اْل��ِك��تْ��م��اِن َط��َالِس��ُم ع��ل��ي��ه نُ��ِق��َش��ْت غ��اِم��ٍض ِس��رٍّ ِم��ْف��تَ��اَح ل��ه ص��ن��ع��وا
ال��ي��ق��ظ��اِن ��ِز ال��ُم��تَ��َح��فِّ ل��ل��رَّاِب��ِض س��اه��ٍر ق��ل��ٍب أع��م��اِق ف��ي َص��انُ��وُه
َم��َع��اِن ول��ل��س��ك��وِن ف��ي��ه ��ْم��ِت ِل��ل��صَّ واْل��ِح��َم��ى وال��رزان��ة ال��َم��َه��ابَ��ِة رم��َز
اْل��َح��يْ��َراِن َوْق��َف��َة اْل��َع��َواِدي َك��يْ��َد أوق��ف��ْت ق��د ِب��نَ��ْظ��َرٍة ال��ف��ض��اءَ ي��رم��ي
اإلن��س��اِن وه��ام��َة اْل��ِه��َزبْ��ِر ِج��ْس��َم ل��ه رم��ًزا ال��ُق��َوى أس��م��ى َح��َوى َج��َس��ٌد
األزم��اِن وق��اه��ُر ال��ع��ص��وِر ُم��ْف��ِن��ي ثَ��بَ��اتُ��ُه ال��ره��ي��ُب اْل��َه��ْوِل أب��و ه��ذا
األث��م��اِن َغ��َواِل��َي ال��ك��ن��وَز َض��مَّ ال��ذي ال��وادي ِح��راس��َة إل��ي��ه َع��ِه��ُدوا
ال��تِّ��ي��ج��اِن ذوي ع��ن تَ��َع��ذََّر م��ج��ًدا ل��ب��ل��وغ��ه��م أرص��اده واس��ت��خ��دم��وا
��اِن اْل��ُك��هَّ ص��ح��ي��ف��َة ال��زم��اُن وَط��َوى ُم��ْل��َك��ُه ��َس وأَسَّ (م��ي��ن��ا) أت��ى ح��ت��ى

∗∗∗
ال��رُّبَّ��اِن ِب��ُم��ْق��َل��ِة ��ِف��ي��َن ال��سَّ رب��ط��وا َم��ْن وأي��ن ال��م��ل��وُك ال��ف��راع��ن��ُة أَيْ��َن
ال��ُع��م��راِن م��ن ب��ه��م م��ص��ُر ب��ل��غ��ت��ه م��ا َوأَيْ��َن ال��ف��اِت��ُح��وَن اْألُُس��وُد أَيْ��َن
اإلم��ك��اِن ق��وى ف��ي ��َة اْألِئ��مَّ ك��ان��وا أن��ه��م ت��ش��ه��د م��ص��َر ف��ي آثَ��اُرُه��ْم
اْل��َه��َرَم��اِن م��ج��ده ِل��ِذْك��َرى ق��ام��ت ال��ذي (م��ن��ف��ي��س) ع��ص��ُر ال��ع��ج��ائ��ِب ع��ه��ُد
اْل��ِوْدي��اِن ِس��يَ��اَدَة ال��م��ل��وِك وادي إل��ى أه��دى ال��ذي ��رِّ ال��سِّ وَط��َالِس��ُم
اْل��َح��َدثَ��اِن أَْع��يُ��ِن ع��ن م��خ��ب��وءٌة أَِدي��ِم��ِه ت��ح��ت األرِض ك��ن��وُز َواٍد
ال��ِم��ي��زاِن رج��ح��َة نَ��اَل��ْت اْل��َوْزِن ف��ي ال��ثَّ��َرى ف��وق وم��ا ِق��ي��َم��تَ��َه��ا أن ل��و
األذه��اِن ع��ن غ��اب��ت أس��راُرُه َط��ْل��َس��ٌم ال��ع��دي��دَة َم��َخ��اِب��ئَ��َه��ا أَْخ��َف��ى
ال��ُع��ْدَواِن ُخ��ْط��َوَة تَ��تَ��بَّ��َع يَ��ِق��ٍظ ب��ن��اظ��ٍر ال��ف��ض��اءَ ت��رم��ي ُح��رَّاُس��ُه
أس��واِن ُربَ��ا إل��ى َم��نْ��َف ب��ط��ن م��ن أم��ي��ن��ًة ال��م��ل��وِك تُ��َح��ِف َع��َل��ى َس��ِه��َرْت
ال��تِّ��ي��ج��اِن واج��َب يُ��َؤدِّي َع��ْزًم��ا أََش��دَُّه��ا ق��ام اْل��ِب��ي��ِض اْل��ِق��بَ��اِب وع��ل��ى
اإلن��س��اِن يَ��ُد ِل��تُ��ْدِرَك��ُه أب��ًدا ي��ك��ن ول��م ال��ك��ن��وِز َك��نْ��ز َح��َوى َك��ْه��ٌف
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ال��نِّ��ْس��يَ��اِن َط��َالِس��َم ع��ل��ي��ه أَْل��َق��ْت ل��ه أرص��اًدا اْل��َك��َه��نُ��وُت َ َه��يَّ��أ ق��د
ال��ث��ان��ي! (س��ي��زوس��ت��ري��س) ال��َوَغ��ى َم��ِل��ِك إل��ى (م��ي��ن��ا) م��ن ال��ُم��ْل��ِك بَ��يْ��ِت ِت��ي��َج��اُن
ال��رُّوم��اِن ق��ي��اص��ِر ع��ي��وَن س��ح��رت ال��ت��ي ال��ف��راع��ن��ة اْألُْس��ِد وص��وال��ُج
َف��تَّ��اِن َج��ْوَه��ٍر م��ن م��ن��ض��ودٌة ق��الئ��ٌد اْل��ُخ��ُدوِر َربَّ��اِت وُح��ِل��يُّ

∗∗∗
ال��م��ي��داِن ف��ي اْل��َك��ْرِب اش��ت��داِد ي��وم َوبَ��أُْس��ُه��ْم ال��م��ل��وُك ال��ج��ب��اب��رُة أَيْ��َن
اْل��ُف��ْرَس��اِن َس��نَ��اِب��ِك ت��ح��ت ت��ن��ه��اُل ُس��يُ��وِف��ِه��ْم َج��نْ��ُي األع��داءِ وج��م��اج��ُم
ب��األب��داِن ح��لَّ ق��د م��ا َه��ْوِل م��ن ت��ط��اي��رت ُروُع َوال��دُّ أَْق��تَ��ُم وال��ج��و
وُدخ��اِن أَِس��نَّ��ٍة ب��ي��ن َظ��ْل��َم��اءَ ع��ج��اج��ٍة ت��ح��ت ت��ن��س��اُب َوِج��يَ��اُدُه��ْم
بُ��نْ��يَ��اِن م��ن تَ��ْل��َق��اُه م��ا ت��ج��ت��اُح ص��واع��ٍق ان��ق��ض��اَض تَ��نْ��َق��ضُّ ك��اْألُْس��ِد
ق��اِن ن��ج��ي��ٍع م��ن ب��ح��ٍر َم��ْوِج ف��ي ِرَك��اِب��َه��ا ت��ح��ت األش��الءُ ت��ت��ك��دُس
ِط��َع��اِن ِب��َه��ْوِل تَ��ْح��ِف��ْل ول��م ك��الَّ ال��م��ن��ى ع��ن ال��ج��م��وِع َح��ْش��ُد يَ��ثْ��ِن��َه��ا ل��م
ب��ال��ُخ��ْس��َراِن وب��اءَ ال��ع��دوُّ َف��َش��َل ِل��َردَِّه��ا ال��ص��ف��وُف تَ��َالَح��َم��ت م��ه��م��ا
اْل��ِوْدي��اِن ُظ��ْل��َم��ِة ف��ي أب��ط��الُ��ُه وتَ��َش��تَّ��تَ��ْت ح��ص��ونِ��ِه ص��رُح َوٱنْ��َدكَّ
ال��ِع��ْص��يَ��اِن راي��َة ق��ه��ًرا يُ��ْم��نَ��اُه وم��زََّق��ْت ال��ع��دوِّ إل��ى ال��ق��ض��اءُ وم��ش��ى
ال��َم��يْ��َداِن َض��يَ��اِغ��َم م��ص��َر أب��ط��اَل ُم��َص��اِف��ًح��ا ال��م��ب��ي��ُن ال��ن��ص��ُر َم وتَ��َق��دَّ

∗∗∗
��وَّاِن ال��صَّ ع��ل��ى م��واق��ع��ه��م ن��ق��ش��وا ل��ه��م َم��يْ��َدانً��ا ك��ان َواٍد ك��لِّ ف��ي
ب��اْل��ُغ��ْزَالِن! اْألُْس��ِد اْل��ِج��يَ��اِع َف��تْ��َك ِب��َع��ُدوِِّه��ْم بَ��ْط��َش��ُه��ْم يُ��َم��ثِّ��ُل أَثَ��ًرا
وال��ُع��م��راِن! ب��اْل��َغ��ْزِو وُه��يَ��اِم��ِه��ْم ذَْوِق��ِه��ْم س��الم��ِة ع��ل��ى ت��دلُّ ُص��َوًرا
بُ��نْ��يَ��اِن م��ن اْل��َج��بَ��ُروُت َم َه��دَّ م��ا ��ُروا وَع��مَّ ف��ات��ح��ي��َن ال��م��داِئ��َن دخ��ل��وا
وال��رُّوم��اِن واآلُش��وِر ِل��ْل��ُف��ْرِس م��ط��ام��ٍع رغ��م ال��م��ج��َد ِل��م��ْص��َر َوبَ��نَ��ْوا
أم��ان��ي ال��غ��روِر م��ع ت��ض��ي��ُع ول��ك��م اْل��ُع��َال م��ن ل��ِم��ْص��َر م��ا تَ��َم��نَّ��ْت ُدَوٌل
ال��ب��ان��ي وَج��ْه��ُل ب��ه��ا اْألُُس��وِد بَ��ْط��ُش َخ��انَ��َه��ا ل��ك��ن ال��م��ج��د ِل��تَ��بْ��ِن��ي ق��ام��ت
ٱل��رَّيَّ��اِن إِل��ى (ُخ��وُف��و) م��ن ِم��ْص��َر ف��ي تَ��أَلَّ��ُه��وا ٱل��ذي��ن ٱل��َف��َراِع��نَ��ُة أَيْ��َن
ٱإلِن��س��اِن ع��ل��ى وَه��يْ��َم��نَ��ُه��ْم ن��وًرا ِب��ُروِح��ِه��ْم ح��لَّ ٱل��ل��َه ِب��أَنَّ َزَع��ُم��وا

87



صربي إسماعيل ديوان

وٱل��طُّ��غ��ي��اِن َوٱْل��َج��بَ��ُروِت ٱل��ظُّ��ْل��ِم ف��ي وأَْس��َرف��وا ُم��ْف��ِس��ِدي��َن وع��اثُ��وا َف��َط��َغ��ْوا
ٱل��دِّي��داِن ُط��ْع��َم��َة س��يُ��ص��ِب��ُح َج��َس��ٌد ه��ي��ك��ٌل إِال ٱإلِن��س��اُن ف��م��ا َك��َف��ُروا
ل��ل��ِع��ْص��يَ��اِن َدَف��َع��تْ��ُه ن��ف��س��ه م��ن َغ��يُّ��َه��ا ت��م��كَّ��َن إِذا وٱل��ك��ب��ري��اءُ
��يْ��َط��اِن ٱل��شَّ م��ن َم��سٌّ َه��اَج��ُه ق��د ج��اه��ٍل غ��رٍّ ل��ك��لِّ ٱْل��ُج��نُ��وُن َف��ِه��َي
ب��اْل��ُخ��ْس��َراِن وب��اءَ ٱِإلۤله نَ��ِس��َي ٱل��ذي ع��ل��ى ُص��بَّ ٱل��ل��ِه َم��ْق��ُت ف��ه��ي أَو
��اِن ٱل��ُك��هَّ ألَوام��ِر وٱس��ت��س��ل��م��وا ق��س��وًة وٱس��تَ��بَ��دُّوا وج��اروا ظ��ل��م��وا
ِب��َف��اِن ل��ي��س ٱل��ن��ي��ِل وادي ُم��ْل��ِك ف��ي وَه��نَ��اءَُه��ْم نَ��ِع��ي��َم��ه��م ب��أَن َظ��نُّ��وا
وَه��َواِن ِب��رْه��بَ��ٍة وٱس��ت��ع��بَ��ُدوُه أه��واِئ��ِه��ْم ف��ي اإلِن��س��اَن وٱس��ت��خ��دم��وا

∗∗∗
ٱألَْوثَ��اِن غ��رائ��َب ٱْل��ِه��َض��اِب ف��وق َص��ْل��ِدَه��ا م��ن وَش��يَّ��ُدوا ٱل��ج��ب��اَل ن��َح��تُ��وا
ٱألَْزَم��اِن م��ن َرْدًح��ا تَ��ْق��دي��ِس��ِه ع��ل��ى ع��ك��ُف��وا ٱل��ذي (آلم��وَن) رم��ًزا
ٱألَب��داِن وص��ح��َة ٱل��ح��ي��اِة ِس��رَّ ب��ه��ا َظ��نُّ��وا ٱل��ت��ي (إِي��زي��س) ول��م��ج��ِد
م��ك��اِن ب��ك��لِّ ي��م��ثِّ��لُ��ُه ج��س��ًدا َه��يْ��َك��لُ��وا َق��ْد وم��ال��ه م��ن��ف ول��ع��ج��ل
ٱألَْك��َف��اِن ب��أَنْ��َف��ِس ��ُزوه َج��هَّ ق��د وَم��يِّ��ت��ا أك��رم��وه ح��يٍّ��ا (آب��ي��ُس)
ٱل��ثِّ��ي��راِن ل��م��دف��ن م��ن��َف ك��ه��ن��وُت ��ُه��ْم ي��ح��فُّ ٱل��م��ل��وُك تُ��َش��يِّ��ُع��ُه وم��ش��ْت
ٱل��ف��ان��ي ٱل��رَّم��ي��ِم ل��ه��ي��ك��ل��ه س��ج��دوا وب��ع��َدَه��ا ٱل��ح��ي��اِة ظ��لِّ ف��ي َع��بَ��ُدوُه
ٱل��دِّي��اِن ٱل��ُم��تَ��ك��بِّ��ِر بٱل��واح��ِد وأَْش��َرُك��وا ٱل��وج��وَد َخ��َل��َق ِب��َم��ْن ك��ف��روا
ٱل��ِوْديَ��اِن وب��ب��اط��ِن ٱل��رُّبَ��ا ت��ح��ت م��ع��اب��ًدا األَص��م ��ْخ��ر ٱل��صَّ م��ن وب��ن��وا
ٱْل��َح��َدثَ��اِن يَ��ُد ي��وًم��ا تَ��ْدِم��ي��ِرَه��ا ع��ل��ى تَ��ْج��ُس��ْر ل��م ٱألَرِض ب��ب��ط��ن ُدوًرا
ُع��ْم��َراِن م��ن اْألَْرَض ت��ول��ى م��ه��م��ا وُج��وُدُه ٱس��ت��ح��اَل م��ا أودع��وه��ا ق��د
ٱل��َه��ذَيَ��اِن م��ن َع��بَ��ُدوا م��ا أَْش��بَ��اَح َم��ثَّ��َل��ْت ��ى ٱل��ُم��َص��فَّ ٱل��ذَّه��ِب م��ن ص��وًرا
وٱل��َم��ْرَج��اِن رِّ بٱل��دُّ ��َع��ْت ُرصِّ ق��د ل��ه��ا تُ��َح��ٌف ح��ول��ه��ا ال��ه��ي��اك��ِل وع��ل��ى
ٱْل��ُج��ْدَراِن ع��ل��ى ٱع��تَ��َق��ُدوا م��ا أَس��راَر ��لُ��وا َس��جَّ ٱل��ج��م��ي��ل��ِة ��َوِر ال��صُّ وب��أَب��دع
ٱل��ب��ان��ي ُص��نْ��ِع ل��دق��ي��ق ��ِه َم��سِّ ع��ن ٱل��ِب��َل��ى ع��ج��َز ٱل��ذي ٱل��ص��خ��ر ع��ل��ى ن��ق��ًش��ا
يَ��ْوَم��اِن! ِل��ُص��نْ��ِع��ِه ب��ع��ُد يَ��ْم��ِض ل��م ك��أن��ه وه��و األَج��ي��اُل ب��ه َم��رَّْت
ال��ث��ان��ي! ٱل��م��ص��ي��ِر ف��ي ٱل��ُم��َف��كِّ��ر بُ��ْع��ِد َم��َدى ع��ن ٱل��َع��ِج��ي��بَ��ُة م��ع��ان��ي��ه تَ��ْرم��ي
ٱْل��ُج��ْس��َم��ان��ي بٱل��ه��ي��ك��ِل ٱل��ِب��َل��ى َع��بَ��َث وإِْن تَ��ْف��نَ��ى ال ٱل��رُّوَح ب��أَن َع��ِل��ُم��وا
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تَ��َدان��ي ٱل��ِح��َم��اِم م��ن يَ��ِح��ي��َن ح��ت��ى نَ��ِص��ي��بَ��ُه ٱل��ح��ي��اِة ف��ي ي��ق��ض��ي وٱل��ج��س��ُم
ِب��َه��واِن أو ت��ل��ق��اُه ب��س��ع��ادٍة ٱل��ت��ي ٱل��دار إَِل��ى ٱل��دن��ي��ا ف��ي��ف��ارُق
ٱل��ُغ��ْف��َراِن إِل��ى َم��ْوُك��وٌل وٱل��ح��ظُّ َم��ِص��ي��ُرَه��ا ٱل��خ��ل��ود إِل��ى ٱل��ن��ف��وِس ك��لُّ
ب��ي��اِن أَتَ��مَّ ف��ي ف��ه��ٍم ب��أَدقِّ تَ��ْص��ِوي��ِره��ْم ف��ي اإلِي��ض��اُح بَ��ْرَه��َن ق��د
وال��م��ي��زاِن ل��ل��ح��ش��ر وِق��يَ��اِم��َه��ا ُرُق��وِدَه��ا ب��ع��د األج��س��اِد ص��ح��وِة ع��ن
اْل��ِوْديَ��اِن ف��ي ي��ه��ي��ُم اْل��َج��َراِد َس��يْ��ُل ك��أن��ه��ا ال��ق��ب��وُر تُ��بَ��ْع��ِث��ُرَه��ا َح��يْ��َرى
ال��ش��ي��ط��اِن! ِف��تْ��نَ��ُة َغ��َوتْ��َه��ا أَُم��ٌم ِب��ِه َج��َح��َدْت ال��ذي ال��ب��ع��ُث ه��و ه��ذا
اإلي��م��اِن إِل��ى ِل��تَ��ْه��ِديَ��ُه��ْم ُرُس��ٌل تَ��أِْت��ِه��ْم َوَل��م��ا َف��ِط��نُ��وا ل��ه ��ا ح��قٍّ
األَبْ��َداِن ع��ل��ى تَ��ْس��ُط��و أَن بُ��دَّ ال ال��ِب��َل��ى ي��َد أن ال��ح��ك��م��اءُ رأى ول��ق��د
ال��دي��داِن م��ن تُ��َج��رَِّدَه��ا ح��ت��ى َرْط��بَ��ٍة ع��ظ��اٍم ف��ي تُ��نْ��ِش��ُز ف��ت��ظ��لُّ
األرداِن ِم��َن َح��َم��َل��ْت َم��ا ك��لِّ م��ن ��َرْت وت��ط��هَّ أَْص��لُ��َه��ا تَ��َج��رََّد ف��ِإذا
ال��ذََوبَ��اِن ع��واِم��ِل ت��ح��َت يَ��نْ��ه��اُر ه��ي��ك��ًال َف��يَ��نْ��َخ��ُر يَ��ْس��ِري ال��ِب��َل��ى أخ��ذ
اإلِن��س��اِن ُس��َالَل��ِة أص��ُل وال��ت��رُب ألص��ل��ه يُ��َردَّ ك��ي َف��تُ��ْربً��ا ِع��ْه��نً��ا
األَْزَم��اِن َم��َدى َع��َل��ى ي��ك��ون ذرٍّا ال��ثَّ��َرى َف��ْوَق َم��ْن ك��لُّ ي��وًم��ا بُ��دَّ ال
ف��اِن ش��يءٍ ك��لُّ أْن وت��ب��يَّ��ن��وا َراَع��ُه��ْم َم��ا ِل��ي��ِق��ي��ِن��ه��ْم بَ��َدا َل��َم��ا
األك��ف��اِن َوْح��َش��ِة ف��ي يَ��نْ��تَ��ابُ��َه��ا م��ا َه��ْوِل م��ن أج��س��اده��م َع��َل��ى خ��اُف��وا
األب��داِن ف��ي يَ��ِدبُّ ال��ح��ي��اِة وَدُم تَ��ْح��ِل��ي��ِل��َه��ا م��ن ب��ال��ع��ل��م ف��ت��م��كَّ��ن��وا
��ْريَ��اِن! ال��شُّ َدُم ل��ه��ا ال��ح��يَ��اَة ردَّ ق��د وك��ي��ف ال��وري��ِد َدِم ُك��َراِت ف��ح��ُص��وا
يَ��نْ��َق��ِب��َض��اِن! ال��ص��دِر ف��ي وأُذَيْ��ن��ه بُ��َط��يْ��نُ��ُه ال��ع��ج��ي��َب ال��ق��ل��َب وت��ب��يَّ��ن��وا
يَ��نْ��بَ��ِس��َط��اِن دار م��ا إِذا ح��يٍّ َدمٍّ إِل��ى ال��وري��ِد َم��ْص��َل ل��ي��ح��وِّال
��بَّ��اِن وال��شُّ واإلِط��َف��اِل ��ي��ِب ال��شِّ ف��ي أَدواُرَه��ا َح��َوْت وم��ا ال��ِع��َظ��اَم ب��ح��ثُ��وا
اْل��َح��يَ��َواِن َم��اه��يَّ��َة ب��ه َع��َرُف��وا تَ��ْع��ِل��ي��ِل��ِه ف��ي ال��ط��بُّ يَ��َح��اُر ب��ح��ثً��ا
وِم��َراِن وس��الم��ٍة ق��وٍة ف��ي ��ًة َغ��ضَّ ط��وي��ًال ُع��ْم��ًرا وب��ق��اءََه��ا
ِح��ْص��نَ��اِن ِك��يَ��اِن��َه��ا ِل��ِح��ْف��ِظ وه��م��ا ح��ي��اِت��َه��ا س��رُّ وال��ل��ح��م ف��ن��خ��اُع��َه��ا
ال��ُج��ثْ��م��ان��ي ال��َه��يْ��َك��ِل ف��ي ت��أث��ي��َرُه ي��ف��ق��ه��وا ل��م ع��ن��ص��ٌر ع��ن��ه��م غ��اَب م��ا
ال��ِك��تْ��َم��اِن غ��وام��ُض م��ن��ه ب��ال��رغ��م وص��رََّح��ْت ال��ع��ج��ي��ُب ال��ِع��ْل��ُم انْ��َط��َوى ل��ه��م
أَم��اِن��ي تَ��ِض��ي��ُع ال ال��ه��زي��م��ِة وم��ع ��لُ��وا أَمَّ ق��د م��ا ل��ن��واِل ��لُ��وا ف��ت��وصَّ
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∗∗∗
األَبْ��َداِن ص��ي��ان��ِة ب��س��رِّ ِع��ْل��ًم��ا ��ُق��وا ُوفِّ أَْن ب��ح��ث��ه��م ن��ت��ي��ج��ُة ك��ان��ت
األَْزَم��اِن آي��َة ِل��تَ��بْ��َق��ى ي��وًم��ا ال��ِب��َل��ى ي��د اتِّ��َص��ال م��ن ال��م��م��اِت ب��ع��َد
اط��م��ئْ��نَ��اِن ف��ي األَْح��َق��اُب ت��ت��ع��اق��ُب وب��ع��َدَه��ا ال��ُق��ُروُن ب��َه��ا ت��م��رُّ أَْم��نً��ا
ال��رَّيْ��َع��اِن ن��ض��ارُة غ��ادرتْ��ُه ق��د ذَاِب��ٌل َف��ِت��يٌّ ص��ْل��ٌب وق��واُم��َه��ا
اْل��َح��َدثَ��اِن أع��ي��ن ع��ن اخ��ت��ف��ى وق��د ال��ك��رى س��ل��ط��اُن ع��ل��ي��ه ��ب��اَت ال��سُّ أل��ق��ى
ب��ال��َوْس��نَ��اِن ِم��نْ��ُه أَْح��َرى ب��ال��م��ي��ِت يَ��ُك��ْن ول��م ال��ح��ي��اِة س��وى ت��ن��ت��ِق��ْص��ُه ل��م
ال��ُع��ْدَواِن ك��واِرِث ِب��َف��تْ��ِك َس��ِخ��َرْت ِب��نَ��ْظ��رٍة ال��زم��اَن م��ن��اع��تُ��ُه ت��رم��ي
يَ��َداِن م��ن��ُه ب��ال��رغ��م م��ك��ت��وف��ٌة ال��ِب��َل��ى ُس��ْل��َط��اَن أَنَّ يَ��ْع��َج��ُب وال��ده��ُر
نُ��ْق��َص��اِن ف��ي وُق��َواُه أَْم��ثَ��الُ��َه��ا وتَ��نْ��َق��ِض��ي ال��ع��ص��وُر ِت��ْل��َك ِب��ِه َم��رَّْت
تَ��َدان��ي ي��س��ت��ط��ي��ُع ال يَ��ْج��تَ��اَزُه أَْن َه��مَّ َق��ْد ُك��لَّ��َم��ا ره��ي��ٌب س��دٌّ
ٱل��م��ل��واِن َع��واِدَي م��ص��َر ح��ك��م��اءُ ِب��ِه َه��َزَم��ْت ٱل��ذي ٱل��س��رُّ ه��و ه��ذا
ال��روم��اِن م��دن��ي��ة َع��َل��ى َوَق��َض��ى ح��ض��ارٍة ك��لَّ اإلِْغ��ِري��ِق ع��ن أق��ص��ى
ٱل��ِع��ْرَف��اِن إَِل��ى ُم��نْ��َص��ِرًف��ا ك��ان ل��و ت��ف��ك��ي��رِه ف��ي اِإلنْ��َس��ان أب��ع��د م��ا
ٱإلِْم��ك��اِن بَ��ِع��ي��دِة ب��ال��ُم��ْع��ِج��َزاِت نُ��وُرَه��ا ت��ك��ام��ل ل��و ال��َم��واه��ُب ت��أِْت��ي
أَم��ان��ي؟ ٱل��ن��ج��اِح ذيَّ��اك ب��ع��د أو ف��ط��انَ��ٌة ٱل��خ��ارق��ات ِت��ْل��َك ب��ع��َد ه��ل
األَذَْه��اِن ِة وب��ح��دَّ وث��ب��اِت��ِه��ْم ع��زم��ه��ْم ِب��ق��وَِّة َش��ِه��َدْت أَْج��َس��اُدُه��ْم
ثَ��َواِن! غ��ي��َر ٱل��َم��ْوِت ب��ع��د ت��ق��ض ل��م ك��أنَّ��ه��ا وه��ي ٱل��ش��م��ِس ِل��نُ��وِر ظ��ه��رْت
وأم��اِن راَح��ٍة ف��ي َم��َض��ى ي��وًم��ا ت��ب��دل��ت ال��س��ن��يِّ آالَف وك��أَنَّ
ال��ط��وف��اِن! ض��ح��ى ش��ه��دت ال��ت��ي وه��ي ب��ع��دن��ا ده��ًرا وت��ظ��ل ب��ي��ن��ن��ا ه��ي
ٱإلِنْ��َس��اِن ح��ك��م��ُة إَِل��يْ��ه��ا َوَص��َل��ْت آي��ٍة أع��ج��َب ال��ت��ح��ن��ي��ُط أَْظ��َه��ر َق��ْد
ٱل��ي��ون��اِن ف��ي ٱل��طِّ��بِّ ِس��َراُج َوَخ��بَ��ا إِْدَراِك��ِه ع��ن األَْرِض ُش��ُع��وُب ع��ج��َزْت
َوَراِن ٱل��دَّ ع��ن ك��وك��بُ��ُه ك��فَّ ُم��ذْ أَْص��َداِف��ِه ٱل��ِع��ْل��ِم��م��ن ب��ح��اُر َوَخ��َل��ْت
ٱل��بُ��ْرَه��اِن ع��ن ون��أى أس��راُرُه ��بَ��ْت وت��ح��جَّ أَْص��لُ��ُه تَ��َواَرى ِع��ْل��ٌم
ٱل��رَّوح��ان��ي بٱل��ع��اَل��ِم م��م��زوج��ًة ف��أَْص��بَ��َح��ْت ٱل��س��م��اءَ م��واِه��بُ��ُه َص��َع��َدْت
األَْزَم��اِن م��دى ال��دن��ي��ا أُع��ج��وب��َة يَ��َزْل ول��م ال��م��ع��ج��زات إِْح��َدى ك��ان ق��د
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ال��ِوْديَ��اِن ُس��ْل��َط��انَ��ِة ال��ق��رى أَمِّ وأَه��ل��ه��ا ل��م��ص��ر ف��خ��ًرا ب��ه وك��ف��ى
ُع��ْم��َراِن وم��ن ُم��ْل��ٍك م��ن ع��ز م��ا أَْح��َرَزْت ق��د ال��ت��ي ال��دُّن��ي��ا ج��ن��ُة ه��ي
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رحلة

وس��الم��ي تَ��ِح��يَّ��ِت��ي إَِل��يْ��َك ِم��نِّ��ي َم��نَ��اِم��ي َل��ِذي��ذَ َع��نِّ��ي نَ��َف��ى َم��ْن ي��ا
غ��رام��ي ع��رِش ف��وق تَ��َربَّ��َع م��ل��ًك��ا ِخ��ْل��تُ��ُه َق��ْد نَ��ْظ��َرٍة ِل ِألَوَّ َم��ْن ي��ا
َم��َرام��ي بَ��َل��ْغ��ُت ق��د أَنِّ��ي َوَح��ِس��بْ��ُت َس��َع��اَدت��ي وك��لَّ ق��ل��ب��ي َف��َوَه��بْ��تُ��ُه
َس��َق��اِم أَِل��ي��َف ِج��ْس��ِم��ي ب��ه��ا أَْم��َس��ى غ��راِم��نَ��ا ِل��َع��ْه��ِد َم��َض��يَ��ا ق��د ع��ام��اِن
ك��الم��ي َط��يَّ اْل��َوْج��ِد ُدُخ��وَل أَْخ��َش��ى َل��ِك��نَّ��م��ا ��ِت��ي ِق��صَّ س��أش��رُح إِن��ي

∗∗∗
أح��الم��ي ل��ل��رُّبَ��ى أرس��ُم ودرج��ُت ب��اإلِن��ع��اِم َف��َف��اَض ال��رب��ي��ُع َق��دَم
س��الِم أرَض أَْرتَ��اُد وه��ن��ي��ه��ًة ه��ن��ي��ه��ًة ال��ح��ب��ي��ِب ال��ن��ي��ِل ع��ل��ى أع��دو
واآلراِم اْل��ُغ��ْزَالِن م��س��رُح ه��ي َف��وَّاح��ٍة ب��روض��ٍة ن��زل��ت ح��ت��ى
ِن��َظ��اِم أَتَ��مِّ ف��ي ج��م��اًال وبَ��َدْت اْل��َف��َال َف��ِص��ي��َالِت م��ن ال��ع��ج��ائ��َب َح��َوت
��ْرغ��اِم! ال��ضِّ َص��يْ��َح��َة ف��ي��ه��ا وس��م��ع��ت ِغ��بْ��َط��ًة يَ��ْرُق��ُص وال��ق��ل��ُب َف��َوَل��ْج��تُ��َه��ا
ظ��الم��ي ال��ه��ن��اءِ َف��ْرِط م��ن ف��ان��ج��اب نَ��ِس��ي��ِم��َه��ا َط��ْوَع اْل��بَ��اِن ُغ��ُص��وُن َم��اَس��ْت
واألن��ع��اِم ال��طَّ��يْ��ِر ج��م��ي��َل َج��َم��َع��ْت ق��د م��ص��َر ف��ي روض��ٍة م��ن ِن��ْع��َم��َه��ا ي��ا
َواْل��ِه��نْ��َداِم! ال��لَّ��ْح��ِظ ف��اِت��َك��اِت م��ن ِل��ُدوِرَه��ا اْل��ِح��َس��اُن اْل��ُح��وُر تَ��تَ��َس��رَُّب
األَنْ��َغ��اِم أَط��ي��َب ��ُع تُ��َوقِّ َص��َدَح��ْت َج��ْوَق��ًة ٱل��ح��دي��ق��ِة َوْس��ِط ف��ي أَْل��َف��يْ��ُت
َم��َراِم��ي بٱل��زَّائ��ري��َن َس��َرى وك��أَْن ِم��ْس��َم��ِع��ي ألُْط��ِرَب أَبْ��َق��ى أَن َف��َرِغ��بْ��ُت
َح��َم��اِم َص��ْدُح يَ��ْج��ِذبُ��ُه��نَّ ٱل��ِغ��ي��ُد ُت ٱل��َك��اِع��بَ��ا ٱل��م��ك��اِن ن��ح��َو ف��ت��س��ابَ��َق��ْت
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ُم��َداِم��ي ب��ك��أِْس َش��َغ��ٌف ل��ه ُك��لٌّ ِف��تْ��يَ��ٌة ٱل��ك��واع��ِب َح��ْوَل َوتَ��َزاَح��َم��ْت
وئَ��ام أَتَ��مِّ َع��َل��ى ال��ُق��لُ��وِب ن��ح��و تَ��بَ��اَدَل��ْت ال��ُع��يُ��وِن م��ن ��َه��اُم ال��سِّ بَ��يْ��نَ��ا
أَْح��َالم��ي وْح��َدِت��ي تُ��ْس��ِع��ُد وت��ك��اُد َج��ْم��ِع��ِه��ْم ع��ن ِب��َم��ْع��ِزٍل ٱل��وح��ي��َد ك��ن��ُت
ُه��يَ��ام��ي ٱس��ت��ح��قَّ ب��م��ا ُش��ِغ��ْل��ُت ح��اًال ألَن��ن��ي ٱْل��َخ��يَ��اُل ٱنْ��َق��َط��َع م��ا َس��ْرَع��اَن
تَ��َم��اِم بَ��ْدَر ف��اَق َم��َالٌك بَ��ْل ال ن��ع��ي��م��ِه س��م��اءِ م��ن تَ��نَ��اَزَل َظ��بْ��ٌي
��اِم ال��بَ��سَّ ِب��ثَ��ْغ��ِرِه ال��ُق��لُ��وَب َج��ذََب ُم��تَ��َربِّ��ٌب أَْه��يَ��ٌف ��م��ائ��ِل ال��شَّ ُح��ْل��ُو
َق��َواِم ِب��ِل��ي��ِن ُح��ْس��نً��ا َويَ��ُف��وُق��ُه َح��َرَك��اِت��ِه ف��ي ال��بَ��اِن ِب��ُغ��ْص��ِن يُ��ْزِري
��اِم ال��نَّ��مَّ ب��ج��م��اِل��ِه م��ت��ف��اخ��ًرا ُخ��ُط��َواِت��ِه ف��ي ال��طَّ��اُووَس َويُ��َم��اِث��ُل
ِب��س��ه��اِم وص��اَدَه��ا ال��ق��ل��وَب َص��َرَع ض��اح��ًك��ا ��َم ت��ب��سَّ إِذا ال��رِّداءِ بَ��ِه��ُج
��ام��ي ال��سَّ ال��غ��رام نُ��ِور م��ن ِص��ي��َغ ق��د َف��َوْج��ُه��ُه ب��ال��َج��َم��اِل تَ��َس��ْربَ��َل ٌ َرَش��أ
ِب��َس��َالِم وأردف��ْت ال��ِق��نَ��اَع َرَم��ِت َس��يْ��َرَه��ا أوق��ف ��ْم��ِس ل��ل��شَّ رن��ا ف��ِإذا
ِل��ثَ��اِم ب��غ��ي��ِر يَ��بْ��ُدو أن وي��خ��اُف ج��ب��ي��ِن��ِه ض��ي��اءِ م��ن يَ��ْخ��َج��ُل وال��ب��دُر
ال��رَّام��ي وك��ان َط��يْ��ٌر ف��ك��أَنَّ��َه��ا ِل��َح��اَظ��َه��ا َالِل ال��دَّ ُم��بْ��ِدَع��ُة أَْه��َدتْ��ُه
األَْح��َالِم ��ُد وت��وقُّ ��بَ��ى ال��صِّ َوْرُد ِه خ��دِّ ُح��ْم��َرَة زاَن ال��ُم��َح��يَّ��ا بَ��اِه��ي

∗∗∗
ِض��َراِم��ي ب��األَري��ِج ��ُج يُ��َوجِّ َوَج��َرَى ب��اس��ًم��ا َف��َح��يَّ��ا ب��ه��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم َم��رَّ
أَْح��َالم��ي ��َق��ْت َوُح��قِّ ال��ِج��نَ��اَن ُزْرُت أَنَّ��ن��ي ف��ي��ه��ا ِخ��ْل��ُت ث��واِن وم��ض��ت

∗∗∗
أَْوَه��اِم��ي تَ��نْ��ق��ض��ي ال أن أَْش��تَ��اُق س��اب��ٌح َوْج��ِدي ب��ح��ِر ف��ي أن��ا بَ��يْ��نَ��ا
آَالم��ي ُم��ْه��َج��ت��ي ف��ي ��َرْت َف��تَ��َس��عَّ َوْج��ُه��ُه َوْج��ِه��ي نَ��ْح��َو َل تَ��َح��وَّ َق��ْد إِذ
أَْق��َداِم��ي! ت��ح��رََّك��ْت ال��ج��ه��اِت أَيِّ إَِل��ى أَْدِري ال َق��َدَم��اَي وت��ح��رك��ت
ُم��َداِم ب��غ��ي��ر ول��ك��نِّ��ي ثَ��ِم��ًال ُم��تَ��َم��اِي��ًال ال��َه��َوى َخ��ْم��ِر م��ن وم��ش��ي��ُت
ب��َغ��َراِم اك��ت��وى ح��ت��ى ال��َه��َوى يَ��ْدِري يَ��ُك��ْن َل��ْم خ��ل��يٍّ��ا ق��ل��بً��ا ال��َه��َوى َدَخ��َل
األَْوَه��اِم ف��ت��رَة أم يَ��ْق��َظ��ًة أَم أََرى م��ا أَُح��ْل��ًم��ا أَْدِري ال وط��ِف��ْق��ُت
إِق��دام��ي! وَخ��انَ��ِن��ي يَ��ُدقُّ َق��ْل��ِب��ي فٱْغ��تَ��َدى نَ��ْح��ِوي َق��َدَم��اُه وتَ��َح��َرَك��ْت
م��رام��ي ِط��بْ��َق ف��ج��اء ال��ح��دي��ِث م��اءُ ج��رى ف��ي��ه��ا س��اع��ٍة م��ن ِن��ْع��َم��َه��ا ي��ا
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َس��َالِم ع��ن��َد ال��ت��رك��يِّ ب��ع��وائ��ِد َوان��ح��ن��ى ن��ح��وي َش��َف��تَ��اُه وت��ح��رك��ْت
ِت��َراِم��ي! أَْخ��ذُ ح��ان إِذ إِي��ض��اَح��ُه س��ي��دي أَْرُج��و ال��وق��َت وق��اَل: َوَرنَ��ا
َم��نَ��ام��ي: َل��ِذي��ِذ م��ن ي��رق��ُص وال��َق��ْل��ُب س��اع��ت��ي تُ��َالِع��ُب وي��دي ف��أََج��بْ��تُ��ُه
ب��س��الِم أَع��ل��نَ��ْت ال��غ��زال��ة َوأَرى دق��ائ��ٍق ع��ش��ُر ال��س��تِّ ب��ع��د َم��رَّ ق��د
��ْرَغ��اِم! ال��ضِّ ال��ب��اط��ش ه��ج��وَم يَ��ْخ��َش��ى ك��أَنَّ��ُه ال��َج��ِم��ي��ُل ال��ظ��ب��ُي ��َت ف��ت��ل��فَّ
ط��ع��ام��ي وق��ُت ح��ان ق��د أرى إن��ي س��اع��ت��ي َه��يَّ��ا ش��ف��ت��اه: وت��ل��ف��ظ��ت
آالم��ي م��ض��اِع��ًف��ا ال��رَِّح��ي��َل يَ��نْ��ِوي وانْ��ثَ��نَ��ى نَ��ْح��ِوي يُ��ْم��نَ��اُه وت��ح��رك��ت
أَْوَه��ام��ي ف��ي وغ��ِرْق��ُت أَنْ��واُرُه أظ��ل��م��ْت ق��د َس��َع��اَدِت��ي ن��ج��َم ف��رأيْ��ُت
َم��نَ��اِم��ي ل��ذي��ِذ م��ن ح��اًال وأَف��ق��ُت وبَ��َس��ال��ت��ي ب��ل ُق��َواي ك��لَّ وج��م��ع��ُت
اإلِب��ك��اِم ِع��لَّ��َة أُق��اوم ك��ي��م��ا إَِراَدِت��ي َرْغ��م َش��َف��تَ��اي وتَ��َح��َرَك��ْت
��ْم��َص��اِم ال��صَّ ي��د ف��ي ي��ل��َع��ُب ك��ال��س��ي��ف ول��ح��ُظ��ُه ق��اَل اِإلس��م؟ م��ا وس��أل��تُ��ُه:
األرق��اِم ��ِل ِب��ُج��مَّ ال��ح��س��اُب ه��ذا م��ائ��ٍة م��ن س��تَّ��ًة أَْس��ِق��ْط ش��ئ��َت إِن
أَْق��َالم��ي ُص��دَِّع��ْت ق��د وك��أن��ن��ي ال��ُه��َدى َط��ْع��َم أَذُْق ل��م ح��ي��نً��ا ف��ص��ب��رُت
آالِم ف��ي وال��ِف��ْك��ُر َح��ْولِ��نَ��ا م��ن م��خ��يِّ��ٌم وال��س��ك��وُن ثَ��َواٍن وَم��َض��ْت
األق��داِم راق��َص ال��م��َس��رَِّة ط��رب م��ن ف��غ��دوُت ِب��َم��ْط��َل��ِب��ي ع��ث��رُت ح��ت��ى
ب��ك��الم��ي وج��ُه��ُه تَ��َه��لَّ��َل وك��أَْن ج��ي��ُدُه ِت��ي��ًه��ا ف��اه��ت��زَّ ن��ادي��تُ��ُه
واألْع��نَ��اِم: ال��َوْرِد ل��ون ب��ي��ن م��ا ُه خ��دَّ َص��يَّ��َر واإلِْع��َج��اُب وأَج��اب
والَّ��الِم؟ ب��ف��ائ��ِه اتَّ��ص��ل��ت ك��ي��ف ح��روف��ِه أُُص��وِل إِل��ى اه��ت��ديْ��َت ك��ي��َف
ب��اِإلْل��َزاِم وال��ت��ك��رار ِص��ي��َغ ق��د أَْرب��ٍع ِم��ْن أَنَّ��ُه تَ��ْدِري أَيْ��َن م��ن
األْرق��اِم ِص��ي��َغ��َة أَُع��لِّ��ُم إِنِّ��ي ص��ن��اع��ت��ي ال��ح��س��اب ه��ذا َف��أَج��بْ��تُ��ُه:
اإلس��ت��ف��ه��اِم! ُس��َؤاِل ح��قُّ َوَع��َل��يَّ ف��أََج��بْ��تُ��ُك��ْم س��أَْل��تُ��ُم��وا وق��اَل: َف��َرنَ��ا
ِك��َراِم اب��َن ي��ا اث��ن��ي��ن إل��ي��ه��ا َوأَِض��ْف وَع��ْش��َرٌة َف��َم��ايَ��تَ��اِن ت��ش��اءُ م��ا َل��َك
َغ��َرام��ي َص��بْ��ُر ِع��ي��َل َق��ْد ِب��ِه إِس��ًم��ا ِب��َوْص��ِف��َه��ا أق��وُل َس��بْ��ٌع وح��روُف��ُه
م��رام��ي ت��م ال��راءِ ب��ع��د ب��ال��ي��اء ف��اس��تُ��بْ��ِدَل��ْت أُخ��رج��ت إن وق��د وِب��ِه
ِزَم��ام��ي ال��خ��ل��ي��ِل اب��ن ي��ا ُص��ْن ش��ف��ت��اُه: وتَ��ْم��تَ��َم��ْت ال��ج��م��ي��ُل ال��ظ��ب��ُي ف��ت��ن��بَّ��َه
وَظ��َالِم ب��ًك��ا ف��ي زم��انً��ا ��ى َق��ضَّ ب��ع��دَم��ا أَبْ��َص��َر ي��ع��ق��وُب ف��ك��أَنَّ��ِن��ي
أَيَّ��ام��ي ف��ان��ج��ل��ت يُ��وُس��َف ك��ق��م��ي��ِص ج��اءَن��ي ق��د ح��دي��ِث��ِه ُدرَّ وك��أنَّ
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األنْ��َع��اِم ُم��نْ��ِع��َش أَْش��َدْت وال��ط��ي��ر م��ب��ارًك��ا ال��ن��س��ي��ُم ب��ه ه��بَّ وال��روُض
ِب��َدَواِم َل��نَ��ا ت��دُع��و وك��أَنَّ��َه��ا ح��وَل��نَ��ا ط��ارْت ال��بُ��ْس��تَ��اِن َوبَ��َالِب��ُل
واألك��م��اِم ب��ال��وْرِد أَْع��َط��اُف��ُه تَ��َم��ايَ��َل��ْت ال��ج��م��ي��ُل ال��غ��ضُّ وال��نَّ��ْرِج��ُس
َح��َم��اِم َه��ِدي��ُل َوَع��َال أزه��اُرُه ��َم��ْت َوتَ��بَ��سَّ أغ��ص��انُ��ُه وت��راق��ص��ْت
واإلب��راِم ال��ن��ق��ض ح��ك��م أَْش��تَ��اُق ح��ائ��ًرا ال��َم��َس��رَِّة َط��َرِب م��ن ف��وق��ف��ُت
األص��ن��اِم ص��ورَة يُ��ْش��ِب��ُه ص��ار ق��د َح��ْوَل��نَ��ا َح��يٍّ وك��لُّ ال��ن��س��ي��ُم َ َه��َدأ
غ��رام��ي نَ��اَر ث��م وق��ل��ب��ي ع��ي��ن��ي ح��رك��اتُ��ُه ف��ش��اغ��ل��ْت ال��ن��س��ي��ُم َه��بَّ
ِع��َظ��ام��ي أَذَاَب ق��د َوْج��ِدي وك��أنَّ ن��ح��وه ُح��نُ��وٍّا َع��نِّ��ي ��َق��ْت َوتَ��َدفَّ
أق��دام��ي َوٱْرتَ��َخ��ْت ج��س��م��ي ف��اه��ت��زَّ َزنْ��َدُه تَ��ْل��َم��ُس يُ��ْم��نَ��اَي وت��ح��رك��ْت
دام��ي ع��ض��ٍو ك��لُّ ب��ج��س��م��ي أَْم��َس��ى وق��د ق��ل��ب��ي َخ��َف��َق��اِن��ِه ف��ي واش��ت��دَّ
اِإلس��الِم! راي��ة ح��اِرَس ِص��ْرُت ق��د َص��اَح��بْ��تُ��ُه ع��ن��دم��ا أَنِّ��ي َوَح��ِس��بْ��ُت
ِخ��تَ��اِم ب��ُح��ْس��ِن ِل��ُص��ْح��بَ��ِت��ن��ا ع��زف��ْت َخ��ْل��َف��نَ��ا ال��ح��دي��ق��ِة ُم��وِس��ي��َق��ى وك��أنَّ
ِب��ِض��راِم ��بَ��ْت َف��تَ��َل��هَّ َوَج��نَ��اِت��ِه َق��بَّ��َل��ْت ق��د َم��ِغ��ي��ِب��َه��ا ع��ن��د وال��ش��م��س
واآلالِم ب��اْل��َوْج��ِد أن��غ��ام��ه��ا أَبْ��َدَل��ْت ق��د ف��راِق��ِه ع��ن��د وال��ط��ي��َر
ب��اْل��َه��اِم تَ��َع��لَّ��َق��ْت ال��غ��ص��وُن ح��ت��ى َم��ْش��يَ��ُه ي��م��ن��ُع اْل��بَ��اُن ع��ل��ي��ه َوَح��نَ��ا
اإلِْح��َك��اِم غ��اي��َة ي��ج��م��ُع ج��اء ق��د ف��ح��ْس��نُ��ُه ال��ك��ائ��ن��اِت ك��لُّ َع��ِش��َق��تْ��ُه
واإلن��ع��اِم) ال��طَّ��ْوِل َم��َالُك (ه��ذا ج��ب��ي��ن��ه ف��وق ال��ت��ك��وي��ِن يَ��ُد َخ��طَّ��ْت
ِن��َظ��اِم َوُح��ْس��ِن أخ��الٍق ل��ج��م��ي��ِل وإن��م��ا ل��ل��ج��م��اِل ال وََع��ِش��ْق��تُ��ُه
��ْرَغ��اِم ال��ضِّ م��ن��ِزَل ت��رك��ن��ا ح��ت��ى ح��دي��ث��ِه ِب��َع��ذِْب يُ��ْط��ِربُ��ِن��ي زال م��ا

∗∗∗
األه��راِم! ش��ارِع م��ن َس��يَّ��اَرًة ل��ن��ا ي��س��ت��دع��ي ع��ل��ي��ه األم��ي��ُن َخ��َرَج
بَ��َدا بَ��ْدٌر ف��ك��أن��ه َخ��ْص��َرُه ُق تُ��َط��وِّ َواْل��يُ��ْس��َرى وخ��رج��ت
غ��رام��ي أُِري��َح ل��ك��ي ع��ل��ي��ه ث��وٌب َوَل��يْ��تَ��ِن��ي ال��ع��ي��وِن ك��لُّ ل��ه َش��َخ��َص��ْت
م��ق��ام��ي! دون ك��ان ِك��ْس��َرى إي��واُن ِج��َواَرُه ج��ل��س��ت ح��ت��ى س��اَع��ْدتُ��ُه
نَ��َع��اِم َك��َف��ْرِخ م��ف��ات��ن��ه��ا م��دت ِج��يَ��اِدن��ا ص��اف��ن��اُت ه��ن��ال��ك وع��دت
األح��الِم ُم��ْزِع��َج أج��ل��ى وال��ب��در ح��ول��ن��ا م��ن نَ��ِس��ي��ُم��ُه َرقَّ وال��ج��وُّ
أف��ه��ام��ي ِل��َوْص��َف��ِه ت��ض��ي��ُق َل��ِع��بً��ا ب��ال��نُّ��َه��ى ت��ل��ع��ُب ال��ه��ي��ف��اءُ وت��ج��لَّ��ت
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أم��ام��ي اْل��ِح��َس��اُن اْل��ُح��وُر واص��ط��ف��ت َوِم��ي��ُض��َه��ا زاد اْل��َع��ْل��يَ��اءِ وك��واك��ُب
األق��داِم َم��ْل��َع��َب وص��ل��ن��ا ح��ت��ى ِج��يَ��اَدُه ي��س��وُق س��اِئ��ُق��نَ��ا زال م��ا
اإلك��راِم ب��واج��ِب أق��وَم ك��ي��م��ا َوْق��تُ��ُه يَ��ْس��َم��ُح ك��ان إن ف��س��أْل��تُ��ُه
َم��نَ��ام��ي وق��ُت ح��اَن ول��ك��ن ش��ك��ًرا وأَج��اب��ن��ي ُج��ُف��ونِ��ِه ب��ل��ح��ِظ َف��َرنَ��ا

∗∗∗
َوتَ��َداِن��ي ِب��ُص��ْح��بَ��ٍة أَُف��وَز ح��ت��ى ِل��َداِرِه ال��وص��وُل َوَج��َب أَْن ف��رأَيْ��ُت
وال��دان��ي ِل��َق��اِص��َه��ا ال��ك��رام ب��ي��ت ُم��َش��يَّ��ٌد ال��والء ع��ل��ى ب��م��ص��َر َق��ْص��ٌر
وال��رَّيْ��َح��اِن ال��َوْرِد ب��س��رِّ ع��ب��ق��ت ق��د ف��ي��ح��اءُ ف��ن��اِئ��ِه ح��ول ت��ل��ت��فُّ
وال��َم��ْرَج��اِن ال��ي��اق��وِت ك��ق��الئ��د تَ��ِزي��نُ��َه��ا وال��زه��وُر ت��ب��س��م غ��ن��اءُ
ال��بَ��اِن ِل��ُغ��ْص��ِن أَع��ط��اٍف ت��ح��ري��ِك إل��ى ي��دع��و ص��غ��ي��ُرُه ك��ان وال��ط��ي��ر
األل��ح��اِن ف��ي ال��رَّْوِض َط��يْ��ِر أن��غ��اَم ش��ارك��ت ال��ج��داول أَْف��َواه َوَخ��رِي��ُر

∗∗∗
ب��ي��ان��ي ف��ي��ه ض��اع س��الًم��ا أَْه��َدى أن بَ��ْع��ِد م��ن َع��ِري��نَ��ُه ال��ع��زي��ُز َوَل��َج
ال��نُّ��ْع��م��اِن ش��ق��ائ��ُق واس��ت��ق��ب��ل��ت��ه ��َم��ْت تَ��بَ��سَّ وال��زه��وُر أس��ف��ر وال��ب��دُر
وأم��اِن! دائ��ٍم س��الٍم ف��ي ِس��ْر : ُم��ْه��َج��ِت��ي ع��ن ُم��تَ��ْرِج��ًم��ا ال��ل��س��ان ن��ط��ق
ال��رح��م��ِن ع��ن��اي��ِة َع��يْ��ُن ت��رع��اك نَ��أَى َع��نِّ��ي ال��ذي ال��ب��دُر أَيُّ��ه��ا ي��ا
َوَراِن ال��دَّ ف��ي ال��ب��دِر َش��أُْن ف��ك��ذاك َم��َس��رَّت��ي َج��وَّ أَْظ��َل��ْم��َت َق��ْد ُك��نْ��َت إِْن
اْل��َوْل��ه��اِن رغ��ائ��ِب ض��دَّ وال��ده��ُر ي��ن��ق��ض��ي بُ��ْع��ٍد ك��لُّ ف��ؤادي ص��ب��ًرا

∗∗∗
ب��ي��ان��ي ِب��ِس��ْح��ر يُ��ْزِري ب��ه ِس��ْح��ٍر َع��َل��ى أَْح��ُس��ُدُه ال��ق��ص��َر ذاك غ��اَدْرُت
اْل��َف��تَّ��اِن ِب��َل��ْح��ِظ��ِه ال��ف��ؤاَد َم��َل��َك ال��ذي إل��ى أَِح��نُّ م��ك��ت��ئ��بً��ا وق��ف��ل��ُت
��اِن ال��رُّمَّ زه��رُة َس��نَ��اَه��ا َوَج��َل��ْت ِه ِب��َخ��دِّ ال��وروَد َزَرَع َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن
ِن��ي��َران��ي ُح��ْس��نَ��َه��ا ت��ض��اع��ف ح��ت��ى ِب��ِه ي��َه��ا أَُروِّ ك��ي ِب��َدْم��ِع��ي ِل��ي َم��ْن
دع��ان��ي ال��ح��ب��ي��ِب خ��دِّ إل��ى داٍع ي��ق��ظ��ٍة أم أََرى ُح��ْل��ٍم ف��ي س��ي��اِن
أج��ف��ان��ي ال��ك��رى يَ��ْه��َوى ال َح��يْ��َراَن ُم��تَ��َق��لِّ��بً��ا َل��يْ��َل��ِت��ي داج��ي وق��ض��ي��ت
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أش��ج��ان��ي ِذْك��ُرُه ُد يُ��َج��دِّ َط��يْ��ٌف ُه ف��ي��ُردُّ ِب��ُم��ْق��َل��ِت��ي ال��نُّ��َع��اُس ي��ه��ف��و
األف��ن��اِن ع��ل��ى ت��زه��و ��َح��ى ال��ضُّ ش��م��ُس وأش��رق��ْت ال��ظ��الُم ذه��ب إذا ح��ت��ى
اْل��ُغ��ْزالِن َم��ْس��َرَح أق��ص��ُد وخ��رج��ُت م��الب��س��ي ب��اْرتِ��َداءِ ح��اًال ب��ادرُت
األل��واِن م��ن ُح��َل��ًال ال��رُّبَ��ى ت��ك��س��و َش��ْع��ِره��ا ذوائ��َب نَ��َش��َرْت ق��د وال��ش��م��ُس
ب��اْل��ِوْج��َداِن اآلم��اَل َوأَُع��لِّ��ُل م��ض��ى م��ا أَذُْك��ُر ال��ق��ص��ِر نَ��ْح��َو َف��َع��َرْج��ُت
اْل��ِوْدي��اِن َم��َع��اِق��ِل ب��ي��ن يَ��نْ��َس��اُب َل��َع��لَّ��ُه ال��غ��ري��َر ال��ظَّ��بْ��َي َوأَُراِق��ُب
ق��اِن أح��م��ُر وال��ج��وُّ ِم��ْرَج��ٍل ف��ي ِخ��ْل��تُ��ِن��ي ح��ت��ى ال��وق��ِت ط��وي��ُل وم��ض��ى
ال��ج��ان��ي ال��ح��ب��ي��ِب َص��بَ��ا ِري��اُح َع��َص��َف��ْت ُم��ْع��ِت��ٌم ح��ول��ي وال��ج��وُّ أن��ا ب��ي��ن��ا
أح��زان��ي َوانْ��َج��َل��ْت ال��َم��َس��رَُّة وج��ه��ي َوٱْع��تَ��َل��ْت ال��ك��آب��ُة َع��نِّ��ي َف��تَ��َح��وََّل��ْت
ال��ب��ان��ي ف��ي��ه يَ��َح��اُر ال��َق��ِري��ِض نَ��ْظ��ِم إل��ى ي��دع��و م��ن��ظ��ٍر أَْح��َس��َن ورأي��ُت
َواْل��ِوْل��َداِن اْل��ُح��وِر ق��ل��وَب َف��تَ��نَ��ْت بَ��َدْت ق��د َم��َه��اة ب��ي��ن��ه��م��ا ُغ��ْص��نَ��يْ��ِن
ال��َف��تَّ��اِن َج��ِب��ي��ِن��َه��ا َض��ْوءُ ل��ل��ب��دِر وم��ا َوْج��نَ��تُ��َه��ا ال��ش��م��ِس ج��م��اَل َك��َس��َف��ْت
ال��ِم��ي��زاِن دارَة تُ��َش��اِه��ُد َوَع��َل��ْت م��راح��ٍل َع��ْش��َر األم��ِس غ��زاَل ف��اَق��ْت
نَ��ْه��َداِن ف��وق��ه تَ��َربَّ��َع ُغ��ْص��نً��ا ج��س��م��ه��ا خ��ف��اي��ا يَ��ْح��ُج��ْب ل��م َوال��ثَّ��ْوُب
َع��يَ��ان��ي أََض��اءَ ف��ج��ٍر َس��نَ��ا َف��َج��َال ال��ه��َوى م��ك��ن��وِن ِب��ِس��رِّ ال��ق��م��ي��ُص ب��اح
م��ك��ان��ي! ال��غ��راِم ف��ي ال��ُم��َع��ذَُّب ك��ان َوَل��يْ��تَ��ُه ال��ق��م��ي��َص ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
َق��َم��َراِن َوِوَش��اَح��َه��ا ف��ك��أن��ه��ا َق��َواَم��َه��ا اْل��ِوَش��اُح َض��مَّ ُح��وِريَّ��ٌة
وال��ُغ��ْزالِن اآلس��اِد ع��ل��ى َف��َس��َط��ْت ِغ��ْم��ِدَه��ا م��ن َل��ْح��ِظ��َه��ا َص��َواِرَم َس��لَّ��ْت
يَ��ْل��تَ��ِق��يَ��اِن) بَ��ْح��َريْ��ِن ال��نُّ��َه��ى (َم��َرَج ُم��تَ��َم��نِّ��ٍع لُ��ْؤلُ��ٍؤ ع��ن ��َم��ْت َوتَ��بَ��سَّ
ق��اِن ب��أح��م��َر م��ن��ه َواَص��بْ��َوت��ي َخ��دََّه��ا يَ��نْ��ِس��ُب ِل��ْل��ُع��ش��اِق ت��رك��ت��ه
ال��نِّ��ي��َراِن! ف��ي اْل��ِف��ْرَدْوَس يَ��َرى َم��ْن ي��ا نَ��اِرِه ف��ي نَ��ِع��ي��َم��ُه يُ��ِري��َك َخ��دٌّ
َك��يْ��َم��ان��ي أح��ش��ائ��ه��م ف��ي َف��تَ��ُص��وُل ��اِق��ه��ا ُع��شَّ إَِل��ى َل��َواِح��ُظ��َه��ا تَ��ْرنُ��و
ال��ُع��نْ��َواِن) ف��ي ال��ل��ه َك��ِب��ْس��ِم (ف��أت��ى ُم��تَ��َع��بِّ��ًدا َج��ِب��ي��نَ��َه��ا ال��ج��م��اُل َص��اَغ
ال��ثَّ��َق��َالِن ُرْؤيَ��ِة ع��ن ��َع��ْت وت��رفَّ ُم��ْق��َل��ٌة م��ن��ه��ا ال��زَّْرق��اءِ إل��ى َش��َخ��َص��ْت
ثَ��اِن ش��ب��ي��ٌه ل��ه��ا ال��س��م��اءِ ف��ي ه��ل ت��رى أن ت��ط��ل��ُب اْل��َج��نَّ��اِت إل��ى وََع��َل��ْت

∗∗∗
ال��ي��ون��اِن أع��ص��ر ال��خ��راف��ِة ع��ه��د إل��ى أح��ق��ابً��ا ُع��ْدُت أن��ي ف��ح��س��ب��ُت
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��اِن ال��شَّ ع��ظ��ي��َم (أُوران��ي��ا) ت��م��ث��اَل َش��ابَ��َه��ْت َق��ْد َرأَيْ��تُ��َه��ا ح��ي��ن وع��ج��ب��ُت
بَ��نَ��اِن َط��ْوَع األف��الُك ل��ه��ا وَغ��َدْت ال��ف��ض��ا ف��ي يَ��ْس��بَ��ُح ِن��بْ��تُ��وُن ب��ه��ا وج��رى
األغ��ص��اِن إلٓه��ُة ال��ج��م��اِل َم��َل��ُك ألن��ه��ا تَ��َغ��اُر (ك��ال��ي��ب��و) وك��أن
األك��واِن ُخ��طَّ��َة ال��ُم��نَ��ظِّ��ُم ف��ه��و بَ��ْط��َش��ُه تَ��ْخ��َش��ى (ُج��وِب��ِت��ي��ُر) ل��ك��ن��م��ا
َوَراِن ال��دَّ ��َة ِدقَّ تُ��َراِق��ُب تَ��بْ��َق��ى ب��أن األُل��ى إل��ى أوام��ُرُه َص��َدَرْت
اإلِنْ��َس��اِن َم��َح��اِس��َن تُ��ْظ��ِه��ِري��َن ك��ي اْه��ِب��ِط��ي األرِض إل��ى ل��ألُْخ��َرى وأش��ار
اْل��ِع��بْ��َداِن إط��اع��َة اْألُنُ��وِف رغ��م ُم��ِط��ي��َع��ٌة ال��ك��ائ��ن��اِت وك��لُّ وََع��َال

∗∗∗
ِل��ْل��ِوْج��َداِن وُع��ْدُت ال��خ��ي��اِل ِس��نَ��َة ح��رك��اتُ��ُه ف��أَْق��َش��َع��ْت ال��ن��س��ي��ُم َه��بَّ
أرك��ان��ي َل��ِه��ي��بُ��َه��ا َه��زَّ وال��ش��م��ُس ال��لَّ��َظ��ى أَْق��تَ��ِح��ُم ِزْل��ُت م��ا َف��َوَج��ْدتُ��ِن��ي
اْل��َخ��وَّاِن ِب��َس��ْه��ِم��َه��ا أُِص��بْ��ُت أن��ي َالَح��َظ��ْت ق��د أن��ه��ا يُ��ْظ��ِه��ُر وال��رئ��م
ي��رع��ان��ي ق��م��ي��ِص��َه��ا َوذَيْ��ُل وَم��َش��ْت دًم��ا َخ��دَّيْ��َه��ا ُوُروَد اْل��َح��يَ��اءُ َف��َك��َس��ا
وََع��يَ��ان��ي نَ��اِظ��ِري ع��ن َوتَ��َس��تَّ��َرْت ��بَ��ا ال��صَّ َح��رََّك��ُه ك��اْل��ُغ��ْص��ِن وت��َم��ايَ��َل��ْت
ب��اْل��بُ��ْس��تَ��اِن ال��ل��ي��ِل َج��يْ��ُش وأح��اط ِف��َراِق��َه��ا ع��ن��د ال��ورق��اءُ ل��ه��ا ن��اح��ْت
وت��دان��ي! ِب��ُف��ْرَق��ٍة يَ��ُدقُّ ق��ل��ٌب ِب��َج��ْوِف��ِه ل��ي��س ك��ال��ت��م��ث��اِل وب��ق��ي��ُت
ل��س��ان��ي ال��ك��الِم نُ��ْط��ِق َع��َل��ى يَ��ْج��ُس��ْر ول��م أع��ض��ائ��ي ت��ح��ري��َك أس��ت��ط��ْع ل��م
ال��تِّ��ي��َج��اِن ِب��بَ��ْه��َج��ِة ال��م��ل��وُك َه��اَم ل��م��ا ألق��ي��اٍل َع��َرَض��ْت أن��ه��ا ل��و
اْل��ُغ��ْف��َراِن َم��َح��بَّ��َة ��ج��وَد ال��سُّ أَِل��َف ع��اِب��ٍد ألْش��َم��َط ع��رض��ت أن��ه��ا ول��و
يَّ��اِن ال��دَّ ال��واح��د آي ِذْك��ِر ع��ن ال��ه��وى وأل��ه��اه ِل��َط��ْل��َع��ِت��َه��ا ل��َرنَ��ا
زم��ان��ي وح��ي��َد أغ��دو ب��أن أََم��ٌل ل��ي َوَل��يْ��َس ه��ؤالءِ ِم��ْن أَُك��ْن َل��ْم أن��ا
ج��ن��ان��ي َط��يَّ وب��ات ال��ف��ؤاَد راش ق��د ��ْه��ُم َوال��سَّ ِح��ي��َل��ِت��ي م��ا ل��ك��ن��م��ا
ب��األح��زاِن اْل��َع��يْ��ِش ح��ل��و ف��اع��ت��اض ب��ال��ه��وى ت��الع��َب َف��تً��ى ج��زاءُ ه��ذا

∗∗∗
أب��دان��ي أح��رق��ْت ال��غ��زال��ِة نَ��اُر وإِن��م��ا اْل��َغ��َزاَل أن��ت��ظ��ُر َوَظ��ِل��ْل��ُت
ثَ��اِن َم��َالٌك ه��ذا أم ل��ل��ب��دِر ش��ق��ي��ق��ًة ت��ك��وُن ه��ل ن��ف��س��ي وس��أل��ُت
َح��يَّ��ان��ي ِب��يَ��م��ي��ِن��ِه م��ا َس��ْرع��اَن ��ٌم ُم��تَ��بَ��سِّ َوثُ��ْغ��ُرُه ال��غ��زاُل َظ��َه��َر
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أب��ك��ان��ي) َس��رَّن��ي ق��د م��ا َف��ْرِط م��ن أن��ه ح��ت��ى َع��َل��يَّ ال��س��روُر (َه��َج��َم
��ْل��َط��اِن ال��سُّ ُح��لَّ��َة يُ��َغ��اِزُل ثَ��ْوٌب ِرَداِئ��ِه ج��م��ي��َل أب��َه��ى م��ا ل��ل��ه
اإلي��َواِن ل��خ��الف��ِة ٱلْخ��تَ��اَرُه أيَّ��اِم��ِه ف��ي ك��ان ِك��ْس��َرى أَنَّ ل��و
ِب��بَ��نَ��ان��ي ُع��لِّ��َق��ْت ال��ثُّ��َريَّ��ا ِخ��ْل��ُت َوُم��َص��بِّ��ًح��ا ُم��َص��اِف��ًح��ا اْل��يَ��ِم��ي��َن َم��دَّ
اْل��َخ��َف��َق��اِن! َوْط��أََة ��ُف أَُخ��فِّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ب��اْل��يُ��ْس��َرى وض��غ��ط��ت ص��اف��ح��تُ��ُه
ِن��ي��َراِن وم��ن َظ��َم��ٍإ م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي بَ��َدا م��ا ِألُْط��ف��يءَ م��اءً وس��أْل��تُ��ُه
اْل��َح��اِن ِب��نْ��ِت ك��ع��ش��ي��ِق َوَج��نَ��اتُ��ُه ��بَ��ْت تَ��َل��هَّ ث��م ال��ق��ص��ِر ن��ح��و ف��أش��ار
��ك��راِن ب��ال��شُّ اإلح��س��اَن ف��أُق��اِب��َل ب��زي��ارت��ي تَ��ْس��َم��َح��ْن ل��و َواَف��ْرَح��ِت��ي
وأم��اِن ب��راح��ٍة اْل��َه��ِج��ي��ِر َوْق��ُت ي��ن��ق��ض��ي ح��ت��ى ال��وق��ِت ق��ص��ي��َر ن��ق��ض��ي
ل��س��ان��ي ال��ث��ن��اءِ ع��ن ع��اَق َواْل��َف��ْرُح َس��يْ��َرُه تَ��تْ��بَ��ُع َق��َدم��اَي ف��ت��ح��رك��ت
ِش��ْرَواِن أَنُ��و ِق��ْدًم��ا ح��ازه��ا م��ا تَ��َس��ْربَ��َل��ْت ب��ال��ج��م��اِل داًرا َوَوَل��ْج��ُت
ال��َم��َل��َواِن دورَة تَ��ْج��َح��ُد وت��ك��اُد ال��دَُّج��ى تَ��ْدِر ول��م َل��يْ��ٌل ��َه��ا أَمَّ م��ا
ٱل��تِّ��ي��َج��اِن ع��ل��ى ب��ه��ا ٱل��زََّم��اُن ض��نَّ ط��اه��ٍر ُح��ٍب َك��أَْس أَْرُش��ُف وج��ل��س��ُت
ِل��ل��ظَّ��ْم��آِن ٱل��م��اءِ ك��َع��ذِْب َغ��َزٌل َوبَ��يْ��نَ��نَ��ا ٱْل��َج��م��ي��ِل بٱل��ظَّ��بْ��ي وخ��ل��وُت
ب��اْألَْج��َف��اِن ال��ه��ْم��ُس ٱل��ُع��يُ��وَن ي��ك��ف��ي وت��ارًة ��ف��اِه ب��ال��شِّ نُ��َك��لِّ��ُم ط��وًرا
َزَم��اِن��ي! يَ��ُدوَم أَْن ي��س��م��ُح ك��اَن ل��و ِب��ُم��َس��اِم��ِري َخ��ْل��َوت��ي أَْش��َه��ى ك��ان م��ا

∗∗∗
ٱل��بَ��اِن ُغ��ْص��ِن َغ��يْ��ُر يَ��ْع��َل��ُم ب��ال��س��رِّ ي��ُك��ْن ول��م وٱل��ُوَش��اُة ٱل��ع��واِذُل غ��اب
ب��ال��ِك��تْ��َم��اِن ٱل��س��رَّ َل��ُص��نْ��ُت ُق��ْل��نَ��ا ب��م��ا واٍش ب��أَن��ه ٱع��ت��ق��دت ول��و
تَ��ْرَع��ان��ي َص��بَ��ابَ��ِت��ي ِب��َع��يْ��ِن إِالَّ زه��رًة م��ن م��ا ل��ل��زه��ر َوَش��ى َوَل��ئ��ْن
أَْش��َج��اِن��ي م��ن ب��ال��م��ك��ن��وِن وي��ب��وُح ٱل��ه��وى أَْس��َراَر يُ��ِذي��ُع ٱل��ن��س��ي��ُم َخ��َف��َت
وٱل��َع��يْ��نَ��اِن ��ْم��ُع وٱل��سَّ َخ��َط��َراتُ��ُه َالَح��َظ��ْت ق��د م��ا ِك��تْ��َم��اَن ف��س��أَْل��تُ��ُه
ٱل��َح��َدثَ��اِن َط��اِريءَ أَُع��وُق��َك َك��ْه��ٌف َوَل��يْ��تَ��ِن��ي َع��َل��يْ��َك ��ْض َخ��فِّ ف��أَج��اب��ن��ي
ال��ِع��ْق��يَ��اِن ق��الئ��َد إِل��يَّ يُ��ه��دي َويَ��نْ��ثَ��ِن��ي َوْج��نَ��تَ��يْ��ِه يُ��َق��بّ��ُل َوَج��َرى
َه��اِن��ي َغ��َراٌم يُ��َق��طِّ��ُع��َه��ا ُق��بَ��ٌل ُم��َغ��اِزل��ي وب��ي��ن بَ��يْ��ِن��ي ف��ت��ب��وِدَل��ْت
وٱإلِي��م��اِن ال��طُّ��ْه��ِر ص��وُت ب��ال��لُّ��ْط��ِف ف��ي��رُُّده ل��وق��ِع��َه��ا ال��ف��ؤاُد ي��ه��ف��و
وأَم��اِن ب��خ��ل��وٍة ٱل��ُم��ِح��بِّ بَ��يْ��ُت ��ُه يَ��ُض��مُّ ح��ي��َن ٱل��َوْل��َه��اَن أَس��ع��د م��ا
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األَْك��َف��اِن ف��ي ك��ن��ُت ٱنْ��ِق��َض��اَه��ا َق��بْ��َل َوَل��يْ��تَ��ِن��ي ت��دوُم ك��ان��ْت ل��ي��تَ��َه��ا ي��ا
تَ��َدان��ي َوق��ُت ي��دوُم ال��ُم��َح��اِل وم��ن ال��َه��نَ��ا أَُويْ��َق��اُت تَ��ْج��ِري م��ا َس��ْرَع��اَن
اْألَْل��َواِن! إَِل��ى ال��طَّ��اه��ي ي��دع��وك��م��ا ��َال تَ��َف��ضَّ ٱْل��َج��ِم��ي��َل: َوال��ظَّ��بْ��َي ن��ودي��ُت
ال��َع��ان��ي ل��ل��ف��َؤاِد َدَواءً ك��انَ��ْت َخ��ْل��َوًة ُح��ِرْم��نَ��ا ف��ق��د ال��ن��داءُ ِب��ئْ��َس
َغ��َوان��ي َوْص��َل ف��ك��ان ال��ُع��يُ��وُن م��ن��ُه ِب��َه��ا أَِن��َس��ْت ًة ُم��دَّ أَْق��َص��َر ك��ان َم��ا
ِل��ل��َوْس��نَ��اِن يَ��َل��ذُّ ٱْل��َخ��يَ��اِل َط��يْ��ُف ف��ك��أن��ه��ا تَ��ُط��ْل ل��م ول��ك��ن ك��رَّْت

∗∗∗
ب��ثَ��وان��ي ل��ه��ا أَيَّ��ام��ي َل��بَ��َدْل��ُت َل��َه��ا ثَ��َم��نً��ا تَ��ِف��ي أَيَّ��ام��ي أَنَّ ل��و
َك��َف��اِن��ي َوُق��ْل��ُت ع��ُم��ْري ل��ج��ع��ل��تُ��َه��ا بَ��نَ��ان��ه ط��وُع ال��م��رءِ ع��م��َر أَنَّ أو
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ووجدانية اجتامعّية قصائد





حربطرابلس

ال��ظ��َف��ُر َل��ُه َم��ْك��تُ��وٌب اْل��َح��قِّ َع��َل��ى ج��ي��ٌش ِب��ِه يُ��ِح��ي��ُط َرْض��َوى م��ن أَثْ��بَ��ُت ال��تَّ��اُج
ال��نَّ��َظ��ُر ل��ه يَ��ْس��ُم��و ك��وك��ٌب ك��أَن��ه يَ��نْ��ُص��ُرُه وٱل��دِّي��ن يَ��ْح��ُرُس��ُه ٱل��ل��ه
يَ��ْف��تَ��ِخ��ُر وٱل��دي��ُن ل��ك��م ال��ُم��لُ��وُك تَ��ْع��نُ��و ِب��َم��نْ��َع��ِت��ُك��ْم زل��ت��م ال ع��ث��م��اَن آَل ي��ا
يَ��ذَُر َوَال يُ��بْ��ِق��ي ال ٱل��ل��ه ب��ق��وَِّة بَ��ْط��َش��ك��ُم ٱْل��َح��ْرِب يَ��ْوَم يَ��ْع��ِرُف وال��غ��رُب
يُ��ح��تَ��َض��ُر ٱل��ل��ي��ث ُق��ْرَب ٱل��ذئ��ُب َف��أَْص��ب��ح َق��ْدَرُك��ُم ال��طِّ��ْل��يَ��اُن ت��ج��اه��ل��ت ل��ك��ْن
تَ��نْ��تَ��ِص��ُر! ف��األَْش��ب��اُل األُْس��ُد غ��اب��ت إِْن تَ��ْدُخ��لُ��ه��ا واآلج��ام م��ال��ك ذئْ��ُب ي��ا
وال��بَ��َش��ُر ٱألَْرِض َوِج��نُّ ال��س��م��اءِ أه��ُل نَ��َق��َم��ْت ق��د ال��ي��وَم َع��َل��يْ��َك روم��ا) ج��ي��َش (ي��ا
يَ��نْ��َك��ِس��ُر ك��اد س��ي��ٌف بٱْل��َج��ْه��ِل أَْغ��َراَك أَب��ًدا ال��ه��وى ذُْق��َت ف��ال روم��ا) ج��ي��َش (ي��ا
ي��س��تَ��ِع��ُر ٱل��ل��ح��ِظ وَج��ْم��ُر ال��َع��ِري��َن ت��ح��م��ي راِب��َض��ٌة واألُْس��ُد َج��رَّْدتَ��ُه وك��ي��ف
ف��ان��دح��روا ال��ي��ون��ان ه��ام��َة أَْق��َداُم��ُه��ْم َوِط��ئَ��ْت م��ن ال��تُّ��ْرِك أَُس��وَد نَ��ِس��ي��ْت أََه��ْل
ال��َق��َدُر َس��اَق��َه��ا ��ا َل��مَّ (أَْدَه��َم) ج��ي��وُش َف��َع��َل��ْت ك��م َو(ِف��ْرَس��الُ��وَس) (أَث��ي��ن��ا) ف��س��ل
ُم��ْس��تَ��ِت��ُر ��ْل��ِم ال��سِّ ف��ي (أَْده��ٌم) ف��ك��لُّ��ُه��ْم خ��اِل��ِق��ِه أَْم��َر ل��بَّ��ى أَْدَه��ُم َك��اَن إِْن
يُ��نْ��تَ��َظ��ُر َل��يْ��َس م��ا َف��َع��الُ��ُه��ُم��و تُ��ِرى بَ��يْ��نَ��ُه��ُم ٱْل��َح��ْرِب أَْم��َر ي��ع��َل��ُن وي��وَم
يَ��نْ��َه��ِم��ُر ال��ب��ي��ِض ودم��ُع ال��رؤوس م��ن َح��َص��َدْت ك��م ال��ه��ي��ج��اءِ ف��ي ُع��ثْ��َم��اَن ِب��ي��ُض س��ل
��َج��ُر وال��ضَّ اْل��ُج��بْ��ُن َع��َالَه��ا وج��وٌه َع��نَ��ْت وك��م ال��م��ل��وِك ه��اُم ط��أَْط��أَْت ك��م ل��ل��تُّ��ْرِك
يَ��نْ��َك��ِس��ُر ح��ي��ن َع��ِس��ي��ٌر ٱل��زَُّج��اِج َج��بْ��ُر ُس��بَ��اِت��ُك��ُم م��ن أَِف��ي��ق��وا روم��ا ق��رص��اَن
نَ��ِم��ُر ج��اءَُه ِذئْ��ٌب يَ��ثْ��بُ��ُت وك��ي��ف َم��ْوِق��َف��ُك��ْم ال��تُّ��ْرِك أم��ام نَ��ِس��ي��تُ��ْم أََه��ْل
تُ��دََّخ��ُر ال��ي��وِم ل��م��ث��ِل وال��م��س��ل��م��وَن ح��اِف��ُظ��ُه ال��ع��رش ربُّ ٱل��ل��ِه خ��ل��ي��ف��ُة
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ال��بَ��َش��ُر ال��نُّ��ه��ى م��ق��ال��ي��َد إَِل��يْ��ِه أَْل��َق��ْت وم��ن ال��ع��ظ��ي��ُم ال��م��ول��ى ال��خ��ام��س) ��ُد (م��ح��مَّ
يَ��ْف��تَ��ِك��ُر ال��دي��ن ع��الءِ ب��غ��ي��ر وم��ا دول��تَ��ُه س��اس َم��ل��ي��ٍك ِم��ْن ِب��ِه أَنْ��ِع��ْم
تَ��أْتَ��ِم��ُر ال��ي��وَم ع��ل��ي��ِك ُروَم��ا ق��رص��ان األََس��ُد؟ ال��ض��ي��غ��ُم أي��ن ال��س��ي��ِف دول��ة ي��ا
تَ��ْف��تَ��ِخ��ُر واألَْع��داءُ ٱل��ذئْ��ُب ي��ح��ت��لُّ��ه��ا بَ��َل��ًدا ت��ت��رك��ي أن ٱل��َوَف��ا ُش��ُروِط ِم��ْن م��ا
تَ��ْع��تَ��ِب��ُر ال��طِّ��ل��ي��اِن َدْوَل��َة ِل��تَ��ْج��َع��ل��ي أُُف��ٍق ف��ي ك��ال��بَ��ْدِر وٱْظ��َه��ِري ف��ب��ادري
ي��ن��َف��ِط��ُر ال��ق��ل��ُب ع��ل��ي��ه��ا داًرا ي��ح��ت��لَّ أن ي��ط��م��ع ال��ي��وَم ال��ع��دوُّ ٱل��ه��الِل بَ��ِن��ي
اْل��َخ��بَ��ُر! ذا ِب��ئْ��َس ي��ا َط��َرابُ��لُ��ٍس ع��ل��ى ظ��اف��رًة ال��ق��رص��ان نَ��رى ي��وٌم ك��ان ال
تَ��نْ��َف��ِج��ُر األَم��واج ل��ط��م��ِة م��ن ت��ك��اد واق��ف��ٌة ال��ب��ح��ر ِف��ي أس��اط��ي��لُ��ُه��ْم َق��ْوٌم
تُ��ْح��تَ��َض��ُر واألرواح ��يْ��ِف ال��سَّ م��ن خ��وًف��ا ش��اردٌة ال��ب��ر ف��ي ج��ي��وُش��ُه��ْم ق��وٌم
ال��َق��َم��ُر غ��رَّه ول��ك��ن ال��ظَّ��َالَم خ��اَض َط��َم��ًع��ا أَس��ط��ول��ه��م ن��رى ع��ج��ي��ٍب وم��ن
ال��َخ��َط��ُر أَح��دق أَن ي��ن��ف��ع��ه��م واِش��ي��َن وٱل��ـ ي��ب��ُس��م ال��ده��َر ب��أن ي��ح��س��ب��ون ه��م
نَ��بْ��تَ��ِدُر ل��ل��م��وت ب��أَن ٱل��ج��ه��اِد ي��وَم ي��أُْم��ُرنَ��ا ٱل��دِّي��ن ِب��أَنَّ وي��ج��ه��ل��ون
ال��َك��َدُر س��اح��اِت��ِه ف��ي َس��يَ��نْ��ِزُل وم��ن ُم��نْ��َق��َل��ٍب أَيَّ ق��ري��بً��ا َس��يَ��ْع��َل��ُم��وَن
تَ��نْ��بَ��ِه��ُر واألَْع��داءُ ال��ح��قُّ وي��ظ��َه��ُر ب��اس��م��ٌة واآلف��اُق ال��ش��م��ُس وتُ��ْش��ِرُق
ٱْل��َخ��َط��ُر َه��اَل��ه��ا إِذْ ال��ِع��َدا ج��ي��وُش َف��رَّْت ربً��ى ف��وَق ال��م��ن��ص��وُر ال��َع��َل��ُم َوي��ْخ��ِف��ُق
��َه��ُر وال��سَّ اإلِنْ��َف��اُق ي��ل��َزُم��ُه ف��ال��ح��رُب يَ��ٍد َم��دُّ ال��ي��وَم ال��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��ِن َع��َل��ى ل��ك��ْن
يُ��دََّخ��ُر األَْرِض ك��ن��وِز ف��ي م��ا ال��َم��اُل م��ا ِب��ِه ال��ك��ري��ُم ج��اَد إِذا م��اٌل وال��َم��اُل

∗∗∗
��يَ��ُر وال��سِّ ال��ت��اري��ُخ َث ح��دَّ َم��ْج��ِدُك��ْم ع��ن دول��ت��ُك��ْم أَْزَر وا ُش��دُّ ٱل��ِه��نْ��ِد ُم��ْس��ِل��ِم��ي ي��ا
ال��ثَّ��َم��ُر ِب��ِه يُ��ْج��نَ��ى م��ا أح��س��ُن فٱل��م��ال ��ت��ُك��ْم ه��مَّ وال��ي��اب��اِن ال��ص��ي��ِن م��س��ل��م��ي ي��ا
ال��ُع��ُص��ُر تَ��ْش��َه��ُد ق��د أَْم��َواِل��ِه��ْم ِب��بَ��ذْل َم��ْن أَْك��َرَم ك��ان ِك��ْس��َرى ال��ُف��ْرِس ُم��ْس��ل��م��ي ي��ا
��َف��ُر ال��سَّ ح��بَّ��ذَا ي��ا أَرواح��ك��م ِب��بَ��ذِْل ي��أْم��رك��م ٱل��دي��َن إِنَّ أَْط��َل��َس س��ك��اَن
واألَثَ��ُر واألَْه��َراُم ي��ش��ه��ُد ال��ن��ي��ُل َم��ْج��َدُك��ُم ال��ي��وَم أَع��ي��دو ِم��ْص��َر أَبْ��نَ��اءَ
ال��بَ��َص��ُر َل��ُه يَ��ْس��ُم��و م��ن��زًال ال��ُع��َال إِل��ى وَس��َم��ا ��ه��ى ال��سُّ َف��اَق م��ج��دك��م��و ك��ان ق��د
ٱل��ذَِّك��ُر ت��ح��س��ن ب��م��اٍل ل��إلك��ت��ت��اِب وٱْس��تَ��ِب��ُق��وا ال��َف��ْرِض ِب��أََداءِ ف��ب��اِدُروا
يَ��نْ��تَ��ِص��ُر ٱل��ج��ي��َش ف��أَع��ي��ن��وا أَي��دي��ك��م��و م��ل��ك��ْت م��ا ب��ع��َض م��ن��ك��م ي��ح��ت��اُج ف��ال��ج��ي��ُش
ال��َق��َدُر َل��ُه َم��ْن ي��ا تَ��اَج��َه��ا ل��ن��ا وٱح��ف��ظ َدْوَل��ِت��نَ��ا نَ��ْص��َر ��ْل َع��جِّ ال��َغ��يْ��ِب ع��اِل��َم ي��ا
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وال��ش��اُم ِم��ْص��ُرنَ��ا تَ��َص��اَف��ْت َوِب��ِه َس��َالُم ل��ل��ِب��الِد ��َك ف��ح��جُّ بُ��ْش��َرى
َوتُ��َق��اُم ِب��ُك��ْم َق��َواِع��ُدُه تَ��ْع��لُ��و َغ��َدْت َوَق��ْد اْل��َح��َراُم اْل��َح��َرُم َس��َم��ا َوِب��ِه
ُغ��َالُم وال��زََّم��اُن أَْم��ُرَك َواْألَْم��ُر أَِس��ي��َرٌة ��ن��ي��ُن وال��سِّ َع��بْ��ُدَك ف��ال��دَّْه��ُر

∗∗∗
��اُم بَ��سَّ َوثَ��ْغ��ُرُه ع��اَد ب��ال��ِب��ْش��ِر ِب��ُق��ُدوِم��ِه ف��م��رَح��بً��ا ال��َع��ِزي��ُز ج��اءَ
واِإلْك��َراُم اِإلْس��َع��اُد ��َه��ا أَمَّ إِذْ َم��ْج��ُدَه��ا ِم��ْص��ٍر ِب��أَْرِض َف��َح��لَّ َواَف��ى
أَْع��َالُم َل��ُه َخ��َف��َق��ْت ط��اَل��َم��ا ي��ا ��ًال ُم��بَ��جَّ ِم��ْص��َر َع��ِزي��ُز آَب ب��اْل��يُ��ْم��ِن
ِم��ْق��َداُم َف��َش��ْه��ُم��نَ��ا بَ��ِن��ي��ِك َراِع��ي َواْس��تَ��ْق��ِب��ِل��ي واْط��ِرب��ي ِت��ي��ِه��ي ِم��ْص��ُر ي��ا
األَيَّ��اُم َل��ُه بَ��َس��َم��ْت َم��ْن َخ��يْ��َر ي��ا َج��ِم��ي��َع��َه��ا ال��ُف��ُروَض أَتْ��َم��ْم��َت ب��ال��ح��جِّ
َوَس��َالُم ت��ح��يَّ��ٌة َع��َل��يْ��ِه م��ن��ا ��ًدا ُم��َح��مَّ وال��نَّ��ِب��يَّ َم��كَّ��َة ُزْرَت َق��ْد
َغ��م��اُم يَ��َديْ��َك نُ��ْع��َم��ى أَو ل��ل��ِخ��ْص��ِب ُع��وِدَه��ا َريَّ��ا ي��م��جُّ َح��َل��ْل��َت أَْرًض��ا
اإلِنْ��َع��اُم ��َه��ا وأمَّ ال��ِه��َالَل رأت ِألَنَّ��َه��ا اْل��ِح��َج��اِز أَْرُض ُزيِّ��نَ��ْت ِب��َك
األَْع��َالُم َوَص��ْح��بُ��ُه ال��نَّ��ِب��يِّ َق��بْ��ُر ِب��َه��ا إِذْ ال��َم��ِدي��نَ��ة ِب��َزْوَرتِ��َك ْ ف��اْه��نَ��أ
اإلِْع��َظ��اُم ��َه��ا َح��فَّ ال��َم��َالِئ��ِك َم��ْم��َش��ى رَع��ايَ��ًة م��نْ��ُه ال��ل��ُه َح��بَ��اَه��ا أَْرٌض
اِإلْق��َداُم دأْبُ��ُه ل��ي��ٍث ُك��لِّ ِم��ْن بَ��َواِس��ٍل َخ��يْ��ُر ال��تُّ��ْرِك ُج��نُ��وُد ِف��ي��َه��ا
واِإلْس��َالُم ال��دِّي��ُن ي��ف��وُز وب��ه��م اْل��َوَغ��ى ف��ي ُس��ي��وًف��ا َس��لُّ��وا َم��ْن خ��ي��ُر ُه��ْم
غ��راُم ف��ي��ه ِل��ل��تُّ��ْرِك اْل��وََغ��ى أَنَّ بَ��أُْس��ُه��ْم يَ��ْش��َه��ُد ال��دِّي��ِن ُح��َم��اُة َق��ْوٌم
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َراُم��وا َم��ا أدرك��وا ب��ال��تَّ��آُزِر إِذْ وِب��ُم��ْل��ِك��ِه��ْم وب��م��ج��ِدِه��ْم ب��ه��م أَنْ��ِع��ْم

∗∗∗
األق��واُم تُ��ِج��لُّ��ُه ِم��ْص��َر ِب��َس��َم��اءِ َس��اِط��ٌع َس��ْع��ِدَك َونَ��ْج��ُم ال��ُم��َراَد ِن��ْل��َت
تَ��َم��اُم! َوْه��َو ال��ش��ه��ِر ِن��ْص��َف ك��ال��ب��دِر ِب��ُق��ُدوِم��ُك��ْم ُم��َه��نِّ��ئً��ا َالَح َواْل��ِب��ْش��ُر
األع��واُم بَ��ق��اءَُه تَ��ُروُم دوًم��ا الَّ��ِذي َواَف��ى َف��َق��ْد م��ص��ٌر ي��ا بُ��ْش��َراِك
األيَّ��اُم َح��بَّ��ذَا ي��ا أي��اِم��ِه ف��ي ب��اْل��ِع��زِّ ل��ن��ا (ع��ب��اٌس) َش��اَد ك��م
يُ��َراُم َل��يْ��َس ال��ُم��ْل��ِك ف��ي َش��أُْوُه��ْم َم��ْن َع��َل��ى ِب��َه��ا ال��زم��اُن َض��نَّ أَيَّ��اُم��ُه

∗∗∗
َوِوئَ��اُم ب��أم��ي��رن��ا ل��ن��ا م��ج��ٌد َف��اَق��ُه َم��ْج��َدَك إِنَّ (ِط��ي��بَ��َة) َع��ْه��َد ي��ا
األَْوَه��اُم تَ��بْ��لُ��ُغ ال م��ا ِم��ْص��َر ِف��ي ت��رى ك��ي ُس��بَ��اِت��َك م��ن َه��يَّ��ا (رم��س��ي��ُس)
األَْع��الم تُ��ِظ��لُّ��َك ال��زم��اِن ذاك ف��ي ف��ك��ن��ت ال��رَُّع��اَة أَْج��َل��يْ��َت (أح��م��ي��ُس)
األَْف��َه��اُم ِب��ِه َض��اءَْت إِذْ ال��ع��ه��ِد ك ذا غ��ي��ُر ع��ه��ٌد ال��ي��وم (س��ي��زوس��ت��ري��ُس)
واألي��اُم األع��واُم ِب��ِه َع��بَ��ثَ��ْت ال��ذي ال��ِج��ْس��ُم أَيُّ��ه��ا خ��وف��و (ُم��ْم��يَ��اءَ)
ُغ��َالُم وه��و ال��ده��ُر يَ��ِش��ي��ُب (ه��رًم��ا) ع��ج��ي��ب��ًة ِب��ِم��ْص��َر آث��اًرا َخ��لَّ��ْف��َت
أَْق��َالُم أع��م��اَل��ُك��ْم أَرََّخ��ْت َق��ْد ت��رى (أب��س��م��ات��ي��ٌك) َم��نَ��اِم��َك ِم��ْن ُق��ْم
َظ��َالُم يَ��ُزوُل ال��س��ام��ي نُ��وِرِه م��ن ُق��ْط��ُرنَ��ا أَْص��بَ��َح ال��ي��وم ن��ي��خ��اُؤَس) (ي��ا
ِك��َراُم َع��زََّزتْ��ُه ل��ألري��ك��ِة م��ن تَ��َرْوا َك��ْي ق��وم��وا األم��الُك أَيُّ��ه��ا يَ��ا
ُه��م��اُم َج��لَّ ال��ي��وَم (ع��اِب��ِدي��َن) ف��ي َس��َم��ا ق��د (ِب��َم��نْ��ٍف) َم��ْج��ُدُك��ُم��و َك��اَن إِْن
أَْق��َواُم َل��ُه َخ��َض��َع��ْت َك��ْم ال��نِّ��ي��ِل ف��ي ِف��ْع��لُ��ُه وم��ج��ًدا َف��ْض��ًال ��َه��ا ال��سُّ َف��اَق

∗∗∗
س��الُم ي��دوُم م��ص��ٍر ف��ي ِل��ُع��َالَك َف��َم��ْرَح��بً��ا ��ُروُر ال��سُّ َح��يَّ��اَك بَ��ْدُر ي��ا
واإلِْع��َظ��اُم ال��َم��ْج��ُد ِل��ِم��ْص��َر ِف��ي��ِه أَتَ��ى يَ��ْوٌم ف��ح��بَّ��ذَا األَِم��ي��ُر َع��اَد
يُ��َراُم ِل��ْل��بَ��اِئ��ِس��ي��َن ال��نَّ��َدى َح��يْ��ُث َم��َس��رٌَّة ِب��اْل��ُق��لُ��وِب تَ��ْج��ُدُر َف��اْل��يَ��ْوُم
ُح��َس��اُم َوأَنْ��َت ِغ��ْم��ًدا َغ��َدْت َوَل��َق��ْد تَ��َش��رََّف��ْت ال��س��ع��ي��دش ِب��َم��ْق��ِدِم��َك (ِم��ْص��ٌر)
ُه��يَ��اُم ال��َع��ِزي��ِز َم��ْرأَى إَِل��ى ِب��ِه��ُم��و َوأَْه��لُ��ُه ال��ُس��ُروِر ِم��َن َف��اَض َوال��ِن��ي��ُل
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األمري إىل

أَْه��َراُم َس��َم��ْت َم��ا َدْوًم��ا ِم��ْص��َر ِف��ي َس��اِط��ًع��ا ِي��ْزُه��و ُع��َالَك نَ��ْج��ُم َزاَل ال
تَ��َم��اُم َوْه��َو ال��بَ��ْدِر َع��ْوُد بُ��ْش��َراَي َف��أَرََّخ��ْت ال��تَ��َم��اَم َواْل��بَ��ْدَر َواَف��يْ��َت
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ترشيفاألمري

ال��َق��َم��ُر؟ بُ��ْرِج��ِه ف��ي بَ��َدا َص��ِح��ي��ٌح َف��َه��ْل يَ��نْ��تَ��ِش��ُر ال��نِّ��ي��ِل َواِدي نُ��وَر أَرى إِن��ي
َرُر ٱل��دُّ أُْف��ِق��َه��ا ِف��ي َل��َم��َع��ْت ��م��ا ال��سَّ َح��تَّ��ي نَ��َس��اِئ��ُم��ُه ��ْت َرقَّ َق��ْد ٱْل��َج��وَّ أَرى إِن��ي
يَ��نْ��َه��ِم��ُر ٱْل��َج��ْدِب َوْق��َت ال��َغ��يْ��ُث ك��أن��م��ا ُم��بْ��تَ��ِه��ًج��ا بَ��شَّ َوْج��ٍه ك��لَّ أَرى إِنِّ��ى
يَ��نْ��تَ��ِش��ُر ال��ِم��ْس��ِك وََع��ْرُف ��ُروِر ال��سُّ ِم��ِن َط��َرٍب ِف��ي ال��نِّ��ي��ِل َواِدي َق��ْل��َب أَرى إِنِّ��ي
يَ��نْ��تَ��ِظ��ُر اِر ال��دَّ ِل��َربِّ واْل��ِك��ي��َرَواُن بَ��َالِب��لُ��ُه َغ��نَّ��ْت َق��ْد ال��ُق��ْط��َر أَرى إِنِّ��ي
��َه��ُر ال��سَّ ��ُه َش��فَّ َق��ْد ِل��َم��ْن ��َق��اِم ال��سَّ ِم��َن َش��اِف��ي��ًة ��بْ��ِح ال��صُّ نَ��َس��م��اِت أَرى إِنِّ��ى
َك��َدُر َص��ْف��َوُه يَ��ْع��ُرو َل��يْ��َس وم��اُؤه ل��ذَّتُ��ُه ال��ن��ف��َس تُ��ْغ��ري ال��نِّ��ي��َل أَرى إِنِّ��ي
ثَ��م��ُر ��َه��ا َح��فَّ َق��ْد َج��نَّ��ٌة َك��أَنَّ��َه��ا َم��نَ��اِظ��ِرَه��ا أَبْ��ه��ى ِف��ي ِم��ْص��َر أَرى إِنِّ��ي
ال��َم��َط��ُر َج��اَدَه��ا َق��ْد أَْج��َدبَ��ْت أَْن ف��ب��ع��د َش��رََّف��َه��ا ��ْرِق ال��شَّ وأَِم��ي��ُر َال وك��ي��َف
يُ��دََّخ��ُر َوال��َع��ْل��يَ��اءِ ِل��ل��َم��ْج��ِد ك��اَن َم��ْن أَتَ��ى ف��اْل��َع��ِزي��ُز َدَالًال ت��ي��ه��ي م��ص��ر ي��ا
َح��َوُر ب��ه��ا َع��يْ��ٍن ع��ن ال��ُق��ْط��ُر وأَْس��َف��َر ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا ال��ِب��ْش��ُر َف��َالَح األَِم��ي��ُر واَف��ى
��َف��ُر ال��سَّ ح��ب��ذا ِب��ِرَض��اُه ال��ُم��ن��ى ِن��ْل��َت َل��َق��ْد ال��م��ْؤِم��ن��ي��ن أَم��ي��ِر نَ��ْح��َو ��ْم��َت يَ��مَّ
ال��ظَّ��َف��ُر َل��ُه م��ك��ت��وبً��ا ب��ال��نَّ��ْص��ِر وع��زَّ َدْوَل��تَ��ُه س��اَس م��ل��ي��ٍك ِم��ْن ِب��ِه أَنْ��ِع��ْم
ال��بَ��َش��ُر ال��نُّ��َه��ى م��ق��ال��ي��َد إَِل��يْ��ِه أَْل��َق��ْت وَم��ْن ال��رَِّه��ي��ُب ال��َم��ْوَل��ى ال��خ��ام��ُس) (م��ح��م��ُد
يَ��ْف��تَ��ِخ��ُر وال��دِّي��ُن َل��ُك��ْم ال��ُم��لُ��وُك تَ��ْع��نُ��و نَ��ْص��ُرُه��ُم َع��زَّ َم��ْن ي��ا ُع��ثْ��َم��اَن آَل ي��ا

∗∗∗
األَثَ��ُر ِب��ِه ي��ح��ل��و م��ا اْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة ِع��نْ��َد َل��ُه ال��َع��ِزي��ُز ع��بَّ��اُس أَْك��بَ��ُر ال��ل��ُه



صربي إسماعيل ديوان

ال��نَّ��َظ��ُر َل��ُه يَ��ْس��ُم��و ك��وك��ٌب ك��أن��ه ِرْح��َل��ِت��ِه بَ��ْع��ِد م��ن ُم��ْق��ِب��ًال ِب��ِه أَه��ًال
َع��ِط��ُر أَذَْف��ٌر ِم��ْس��ٌك ف��ه��و أَق��داُم��ُه ُوِض��َع��ْت َق��ْد ال��يَ��ْوَم َع��َل��يْ��ِه ِل��تُ��ْرٍب ُط��وبَ��ى
��َف��ُر ال��سَّ ه��اَج��ُه ٱْش��ِت��ي��اًق��ا نَ��ْش��ُك��و إِل��ي��َك ِب��َك��ْوثَ��ِرِه ت��م��تَّ��ْع��نَ��ا َق��ْد م��ن��ه��ًال ي��ا
وال��َق��َدُر! ال��ل��ه َق��َض��اءُ وق��اُك��ُم��وُه ِب��َم��ا ال��ُف��َؤاَد م��نَّ��ا أَْح��َرَق��ْت ول��وع��ًة
ال��ُغ��َرُر آالُؤَك ُق��ْط��َرنَ��ا وأَْس��َع��َدْت بَ��ْه��َج��تَ��نَ��ا ع��بَّ��اُس ي��ا ب��ال��َع��ْوِد ج��دَّْدت
ال��َق��َم��ُر! َع��بَّ��اُس��ك أَتَ��ى ِم��ْص��َر َم��ْج��َد ي��ا تُ��َؤرُِّخ��ُه وال��َع��ْل��يَ��ا أَْح��َم��ُد ال��َع��ْوُد
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هتنئة

َوتَ��َع��طَّ��َرا نَ��ِس��ي��ُم��ُه َرقَّ َوال��ج��و أَْس��َف��َرا ال��ب��ش��اش��ة َوْج��ِه َع��ْن ال��بَ��ْدُر
َوأَْس��َك��َرا ال��ُق��لُ��وَب ِب��َل��ذَِّت��ِه َروَّى م��اُؤُه ال��َم��َس��رَّةش ط��رِب م��ن َوال��نِّ��ي��ُل
اْل��َج��ْوَه��َرا تَ��ُف��وُق أَْم��َس��ْت وع��ق��وُدَه��ا َوِم��ي��ُض��َه��ا َزاَد ال��ع��ل��ي��اءِ َوك��واك��ُب
وتُ��ْش��تَ��َرى ال��ُق��لُ��وُب ِب��ِه تُ��بَ��اُع َل��ِع��بً��ا ب��ال��نُّ��َه��ى تَ��ْل��َع��ُب اْل��َه��يْ��َف��اءُ ��َل��ْت َوتَ��جَّ
تُ��ْؤم��َرا أَْن َس��ْع��ِدَه��ا ِم��ْن تَ��َرى أََم��ًة َل��َه��ا َغ��َدْت ال��ك��ائ��ن��اِت ك��لُّ َع��ْص��َم��اءُ
س��اِح��ًرا ل��ح��ًظ��ا َه��اتُ��وَر إِل��ى أَْه��َدْت ُم��ْق��َل��ٌة م��ن��ه��ا ال��زرق��اءِ إَِل��ى َش��َخ��َص��ْت
أَْخ��َض��َرا ث��وبً��ا اْألَْرِض أَِدي��َم َف��َك��َس��ْت ِب��ِع��زَِّه��ا اْل��َج��َم��اِل َع��ْرِش ِع��َل��ى َوَع��َل��ْت
َوتَ��بَ��ْع��ثَ��َرا ِب��َزْه��ِرَه��ا َف��َح��فَّ َوَج��َرى بَ��اِس��ًم��ا َف��َح��يَّ��ا ِب��َه��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم َم��رَّ
اْل��ِخ��نْ��َص��َرا زاَن ال��َم��اِس��يِّ ك��اْل��َخ��اتَ��م َح��ْوَل��َه��ا تَ��ْس��َط��ُع األَْق��َم��اُر ��ِت َوال��تَ��فَّ
اإلِْس��َك��نْ��َدَرا ��ُد يُ��َم��جِّ ��ُف��وِف ال��صُّ نَ��ْظ��ُم ك��أنَّ��َه��ا اْل��ِح��َس��اُن اْل��ُح��وُر ��ت َواص��ط��فَّ
ال��َك��ْوثَ��َرا َوَرْدُت وق��د اْل��ِج��نَ��اَن ُزْرُت ُم��َراِف��ِق��ي َك��ان ��ْع��ُد َوال��سَّ َوك��أَنَّ��ِن��ي
َرا؟ ُص��وِّ َخ��يَ��اٌل ذَا أَم يَ��ْق��َظ��ٌة أَم أََرى م��ا َم��نَ��اٌم َه��ْل نَ��ْف��ِس��ي ف��س��أَْل��ُت

∗∗∗
ال��َك��َرى َط��يْ��َف َوأَبْ��َع��َدْت اْل��َخ��يَ��اِل ِس��نَ��َة َح��َرَك��اتُ��ُه َف��َش��اَغ��َل��ْت ال��نَّ��ِس��ي��ُم ه��بَّ
أَْح��َض��َرا أَْن ِل��ي َوُح��قَّ ال��َم��َس��اءِ ذَا ف��ي ِل��ِع��ْرِس��ِه ُدِع��ي��ُت َق��ْد َش��ْه��ًم��ا ف��ذك��رُت
ُم��َف��كِّ��َرا ال��يَ��َراِع َم��ْش��ُغ��وَل َوَج��َدتْ��ُه ك��أَنَّ��َه��ا ال��زََّم��اِن يَ��ُد إِل��ي��ه بَ��َدرْت
اْل��َق��يْ��َص��َرا ال��ج��الِل ف��ي نَ��اَف��َس َج��َع��َل��تْ��ُه َج��ْوَه��ٍر ِم��ْن ق��الئ��ًدا َع��َل��يْ��ِه نَ��ثَ��َرْت



صربي إسماعيل ديوان

ُم��َك��بِّ��َرا ال��زم��اُن ق��ام ل��ج��م��اِل��َه��ا بُ��ْرَدًة ال��َم��َه��ابَ��ِة ُح��َل��ِل م��ن َوَك��َس��تْ��ُه
ال��ذَُّرى ه��ام��اِت ال��ت��ع��ب��ي��ِر ِب��َف��َص��اَح��ِة َف��اْع��تَ��َل��ى ال��ب��الغ��ِة ع��رَش ِب��ِه َوَس��َم��ْت
اْل��َواِف��َرا يَ��ُؤمُّ أَتَ��ى ال��س��ري��َع َع��بَ��َر إِذَا ح��تَّ��ى ِب��ُف��ْل��ِك��ِه اْل��َق��ِري��َض خ��اض
َع��نْ��بَ��َرا يُ��َخ��اِل��ُط َق��ْد ِم��ْس��ٌك ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ي نَ��َف��َح��اتُ��ُه َم��ْن ( ��يُّ اْل��َع��شِّ (ال��طَّ��اِه��ُر
اْل��ُع��َرا م��ش��دوُد ال��م��ط��ب��وُع ال��ش��اع��ُر بَ��يَ��انُ��ُه ال��ب��ل��ي��ُغ ال��لَّ��ِب��ُق ال��ك��ات��ُب
تَ��َف��اَخ��َرا ب��اْل��َع��َالءِ م��ج��ٍد وس��ل��ي��ُل اْل��ُه��َدى أق��م��اِر َوُش��َع��اُع ال��تُّ��َق��ى ش��م��ٌس
ع��ام��را م��ك��انً��ا َوَغ��َدْت أَتْ��َرابَ��َه��ا (ِق��نَ��ا) ف��اَق��ْت ُع��لُ��وِم��ِه ِب��َزْه��ِر روٌض
ُم��تَ��َق��اِص��َرا ِل��َع��دَِّه��ا ال��ي��راُع َوَغ��َدا ِل��َح��ْص��ِرَه��ا اْل��ِم��َداُد نَ��ِف��َد َح��َس��نَ��اتُ��ُه
َوُج��ْؤذََرا ل��ل��ق��ل��وِب م��ه��اًة أَْس��بَ��ى وخ��ص��ال��ه َف��ْض��ِل��ِه َم��َح��اِس��ُن َش��َغ��َل��ْت
غ��اِب��َرا زم��انً��ا َه��اِط��لُ��ه��ا وأع��اد ح��ات��ٍم م��ك��اِرَم م��ك��اِرُم��ُه ج��م��ع��ت
أَنْ��ُه��َرا اْل��يَ��تَ��اَم��ى َع��َل��ى تَ��ِف��ي��ُض ِن��َع��ٌم أَْم��َواِل��ِه ف��ي يَ��َديْ��ِه ِل��ُج��وِد َم��ْن ي��ا
��اِع��َرا ال��شَّ تُ��ِث��ي��ُر ِح��َك��ٌم َوبَ��نَ��اِن��ِه َولِ��َس��اِن��ِه َوَج��نَ��اِن��ِه َش��أِْن��ِه ف��ي
ُس��كَّ��َرا خ��اَل��َط ال��ب��ح��ِر م��اءَ ل��رأي��َت يَ��ِم��ي��نَ��ُه َم��سَّ ال��ب��ح��ِر َم��ْوَج أَنَّ ل��و
َزاِه��َرا ي��ب��دو ُع��َالَك ن��ج��ُم زال ال ك��ابْ��ِن��ِه بُ��ْرٌد َض��مَّ م��ا ال��ذي ٱبْ��َن ي��ا
م��آِث��َرا! اْل��َق��ِري��ِض س��وِق م��ن ب��أق��لَّ ت��ك��ن ول��م ل��ل��ث��ن��اءِ ُس��وًق��ا ِش��ْدَت ق��د
اْل��َع��س��َك��َرا ��بَ��اِح ال��صَّ إِل��ى تَ��ُق��وُد َوأَتَ��ْت َج��ِب��ي��ِن��َه��ا ض��وءَ أََخ��ذَْن ��ُم��وُس ال��شُّ م��ن��ك
َرا! نَ��وَّ ح��ت��ى ف��ي��ه تُ��ْص��ِل��ُح َوَظ��ِل��ْل��َت نَ��بَ��اِت��ِه َوْق��َت ال��لَّ��ْف��َظ ال��نُّ��َح��اُة َص��اَغ
ِم��نْ��بَ��َرا ال��ص��ح��ائ��َف اتَّ��َخ��ذَ ل��ك َق��َل��ٌم خ��اِط��ٍب أَبْ��َل��ُغ األج��داِد ط��اِه��َر ي��ا
��َرا تَ��تَ��أَخَّ أن َع��زَّ ِل��ُع��ْرِس��َك َق��َدٍم َع��َل��ى تَ��ْس��َع��ى أن األق��الَم أم��ك��ن ل��و
��َرا ُم��َق��صِّ ك��ن��ُت ال��وص��َف يُ��ِج��ي��ُد َق��َل��ٌم ل��ي ك��ان ل��و َش��ْع��َرٍة َم��نْ��ِب��ِت ك��لِّ م��ن
ُم��َس��طِّ��َرا ق��ال ال��ت��اري��ُخ َل��ُه َوَح��َال ِق��َراِن��ُك��ْم بَ��ْدُر تَ��مَّ م��ا إذا َص��بْ��ِري
اْألَْق��ُص��َرا َوَزاَر ِق��نَ��ا ��ُروُر ال��سُّ أَمَّ َوُق��ُدوِم��ِه َط��اِه��ٌر ُع��ْرِس��َك ِب��َظ��ِري��ِف
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وهبي يفهتنئةحممود

بَ��يَ��ان��ي ف��ي��ه َض��اَع َق��ْد ج��م��اٍل ف��ي ِل��َس��اِن��ي ال��بَ��يَ��اِن َع��َل��ى َس��اِع��ْد ربِّ
ال��َم��َع��اِن��ي َرِق��ي��َق ع��وَّْدتَ��ِن��ي أَنْ��َت أَِغ��ثْ��ِن��ي َوال��َق��ِري��ِض ال��نَّ��ثْ��ِر ُم��بْ��ِدَع
َوَس��َق��ان��ي ب��ك��أس��ِه ُع��ْج��بً��ا م��اَس رش��ي��ٍق َغ��زاٍل ه��وى أَْس��لُ��و ك��ي��ف
َرَم��ان��ي م��ن��ه اْل��ُج��ُف��وِن وب��س��ه��م س��ع��ي��ًرا ال��ف��ؤاِد ف��ي اْل��َوْج��ُد أَْض��َرَم
َزَم��ان��ي ف��ي��ه َراَق َق��ْد َم��َج��اٍل ف��ي لُ��بِّ��ي تَ��َم��لَّ��َك أََغ��يَ��ٌد أَه��ي��ٌف
ال��تَّ��َدان��ي ال��بُ��ُدوِر م��ن ِب��َدَالٍل وي��أْبَ��ى يَ��َراُه أَْن ال��بَ��ْدُر يَ��ْس��تَ��ِح��ي
ال��بَ��اِن ِب��ُغ��ْص��ِن يُ��ْزري وق��واٍم ج��ب��ي��ٍن ِب��َض��وءِ ��َح��ى ال��ضُّ َش��ْم��َس ف��اَق
ويُ��َع��ان��ي األََس��ى م��ن يَ��ْش��ُك��و بَ��اَت ِب��َق��ْل��ٍب ��ْق تَ��َرفَّ ��بَ��ا ال��صَّ نَ��ِس��ي��َم ي��ا

∗∗∗
َح��اِن الب��ن َم��ْزُف��وُف��ًة َرِح��ي��ٍق ِم��ْن نَ��اِن ال��دِّ ب��ن��ت ه��ات ال��رَّاِح َس��اِق��َي
ِب��ُج��َم��اِن ��ٍد ُم��نَ��ضَّ ك��ن��ض��اٍر َح��بَ��اٍب ُدرُّ َع��َالُه ِت��بْ��ًرا ه��اِت
ِب��ج��نَ��ان��ي َرْح��َم��ًة ��ْم��َع ال��سَّ َواط��رب أُنْ��ِس��ي بَ��ْدُر ي��ا َوَغ��نِّ ع��اِط��ِن��ي��َه��ا
ال��ق��ن��ان��ي! ف��ي ت��ع��تَّ��َق��ْت رح��ي��ٍق م��ن بُ��س��ؤٍر ال��نَّ��َدام��ى ع��ل��ى ��ْل وت��ف��ضَّ
ال��ِق��يَ��اِن! ِل��ْع��َب ب��ال��ع��ُق��وِل َل��ِع��بَ��ْت َم��ث��ي��ٍل م��ن ل��ه��ا م��ا ال��رَّاِح َرْش��َف��ُة
َوأََغ��اِن��ي َرْوَض��ٍة َغ��نَّ��اءِ بَ��يْ��َن تُ��ْج��َل��ي ال��ك��أس ف��ي ن��دي��ُم ي��ا ه��اِت��َه��ا
بَ��َران��ي م��ن��ه َوال��لَّ��ْح��ُظ ب��ع��ي��وٍن ك��أٍس ك��لِّ إل��ى يَ��ْرنُ��و وغ��زاٍل
يَ��َداِن ال��ُك��وءُوِس إِل��ى ْت ُم��دَّ ِم��نْ��ُه َص��ِب ن��ش��وَة ال��رَِّح��ي��ُق ِم��نْ��ُه ن��اَل
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∗∗∗
أَُع��اِن��ي؟ م��ا َواص��ًف��ا رَّ ال��دُّ ي��ن��ِظ��ُم بَ��ِل��ي��ٍغ م��ن َه��ْل ال��َق��ري��ِض ُح��َم��اَة ي��ا
َوَراِن ال��دَّ َدائ��ُب ال��بَ��ْدُر ه��ك��ذا َوبُ��ْرٍج بُ��ْرٍج بَ��يْ��َن ال��ب��در ي��ن��ُظ��ُر
ال��َف��تَّ��اِن ِب��ُح��ْس��ِن��ِه َع��نِّ��ي َغ��اَب ��ا ل��مَّ ُف��َؤاِدَي ف��ي اْل��َج��ْم��َر أَْش��َع��َل
األُْرُج��َواِن ُح��لَّ��َة األََرِض ُس��نْ��ُدَس تَ��ْك��ُس��و ال��طَّ��ِب��ي��َع��ُة ِل��َي َوتَ��ج��ل��ت
ال��َغ��َواِن��ي ُخ��ُدوَد اْك��تَ��ِس��ي َس��َم��اءُ يَ��ا ال��ِم��ْه��َرَج��اِن ُل أَوَّ ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ْط��َل��ُع
اْل��ِج��نَ��اِن ُح��وِر ُق��لُ��وَب َوي��ْص��ِب��ي ض ٱل��رو ف��ي ��َق��اِئ��َق ال��شَّ يَ��ْف��ِت��ُن َش��َف��ٌق
ب��اْل��َوْل��َه��اِن ��ِع��ي��َر ال��سَّ َويُ��ِث��ي��ُر َج��َم��اًال ال��ُع��يُ��وَن ُ يَ��ْم��َأل ل��ون��ه
َع��اَدان��ي ق��د ال��َم��نَ��اِم ول��ذي��ذُ َخ��يَ��اِل��ي ف��ي غ��ارًق��ا ك��ن��ت ب��ي��ن��م��ا
نُ��ْدَم��اِن��ي م��ن ��ب��اِح ال��صَّ َون��س��ي��ُم األَراك��ي وَط��يْ��ُر ال��رُّب��ى َزْه��ُر ك��ان
أش��ج��ان��ي َف��َض��اَع��َف��ْت أَنْ��َع��َش��تْ��ِن��ي ِم��نِّ��ي ال��ق��ل��َب أَْح��يَ��ِت ال��رِّي��ُح َه��بَّ��ت
ال��ت��ه��ان��ي! يُ��ْه��ِدش��ي ��َويْ��ِس ِل��ل��سُّ َوَج��َرى بُ��ْش��َرى أح��س��َن ال��ن��س��ي��م نَ��ْح��ِوي َزفَّ
ال��م��ع��ان��ي ج��م��ي��َل ح��ائ��ًزا َوَغ��َدا ط��ب��ًع��ا َرقَّ َم��ْن ِذْك��َر َف��تَ��نَ��اَش��ْدُت
اْل��َف��ْرَق��َداِن بَ��َدا م��ا ال��م��ج��ِد َراِق��َي َوْه��ِب��ي) (م��ح��م��وُد ع��اَش ��ُت َوتَ��َرنْ��مَّ
اْل��ُع��ْم��َراِن رغ��ب��َة اْل��ِج��دَّ ف��اْم��تَ��َط��ى وك��ي��ًال وك��ان ِق��نَ��ا وادي ج��اء
ال��ِم��ي��زاِن ُم��ْق��ِس��َط ال��ح��قِّ ُم��ْع��ِل��َي ك��ري��ًم��ا َط��بْ��ٍع ح��ل��ي��َم ف��ي��ه ب��ات
اإلي��م��اِن َص��اِدَق ال��ثَّ��ْغ��ِر بَ��اِس��َم ش��ف��ي��ٍق خ��ي��َر ل��ل��ض��ع��ي��ِف ن��اص��ًرا
اإلذع��اِن إل��ى ي��دع��و َوَح��نَ��اٍن ب��ف��ض��ٍل ال��ن��ف��وَس ن��ح��َوُه ج��اِذبً��ا
اْل��بُ��ْل��َداِن َع��َل��ى َف��اْزَدَه��ْت ِق��نَ��ا ف��ي تَ��َج��لَّ��ى َق��ْد نُ��وُرُه ال��م��ج��ِد َك��ْوَك��َب
ال��ت��ه��ان��ي ي��س��ت��ح��قُّ ال��ذِّْك��ِر ع��اط��َر وس��الًم��ا ِق��نَ��ا ع��ل��ى بَ��ْرًدا ج��اء
ال��لِّ��َس��اِن َف��ِص��ي��َح ِرْف��َع��ًة زاده��ا َم��ِن��ي��ًع��ا م��ج��ٍد ِح��ْص��َن ِل��ْألَْم��ِن َش��اَد
َوال��ِع��رف��اِن ب��اْل��ِع��ْل��ِم ف��اس��ت��ن��ارت ف��ي��ه��ا ال��َم��َع��اِرِف َع��َل��ى َوتَ��َج��لَّ��ى
ب��األم��ان��ي َف��اْرتَ��َوْت اْل��َغ��يْ��ِث َه��اِط��ُل تَ��َخ��لَّ��ى ع��ن��ه��ا ِل��ْل��ِع��ْل��ِم ِديَ��اٍر ك��م
ب��اْل��ِع��ي��داِن ال��ح��ي��اِة َم��اءُ َع��مَّ ح��تَّ��ى اْل��ُع��وُد ف��ارت��وى ال��غ��ي��ُث ج��اده��ا

∗∗∗
ال��زم��اِن َه��اِم ف��وق ال��م��ج��َد َرق��ى َش��ْه��ٍم َس��ْع��َي ش��اِك��ًرا اْل��ِع��ْل��ُم أص��ب��ح
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اْم��ِت��نَ��اِن م��زي��َد ل��ه أَبْ��َدى ث��م يَ��ِم��ي��نً��ا إِل��ي��ه ِق��ن��ا وادي َم��دَّ
��اِن ال��شَّ ع��زي��َز اْل��ُم��نَ��ى ِب��نَ��يْ��ِل ُدْم وق��ال��ت: إل��ي��ه ِق��ن��ا ��ْت وتَ��َم��شَّ
ال��نَّ��يِّ��َراِن بَ��َدا وم��ا ب��ن��س��ي��ٍم ُغ��ْص��ٌن ٱْه��تَ��زَّ م��ا ُع��َالَك أَنْ��َس��ى ل��س��ُت
َوال��ِوْدي��اِن اْل��ِه��َض��اِب ن��ائ��ي ب��ي��ن ��واح��ي ال��ضَّ ف��ي َوَم��ْن ِق��نَ��ا ف��ي َم��ْن ك��لُّ
ب��اإلِح��س��اِن ال��ق��ل��وَب َم��َل��ْك��َت إِذْ ع��ن��ه��م بُ��ْع��ِدَك أم��ُر َع��زَّ ي��ك��ن إِْن
ال��ت��ه��ان��ي يَ��ُزفَّ ألْن ق��ل��ٍب ك��لَّ ي��دع��و ل��م��ث��ل��ك اْل��ُع��َال َف��ُص��ُع��وُد
دع��ان��ي؟ َق��ِري��ٌض يَ��ْدُع��ُك��ْم ل��م ك��ي��ف ُج��وُدوا ��ْع��ِر ب��ال��شِّ ال��ُم��وَل��ُع��وَن أَيُّ��ه��ا
ال��تَّ��َدان��ي ق��ري��ُب اْل��ُع��َال بَ��ْدَر أَنَّ بُ��ْش��َرى اْل��َح��ْوِض ف��ي ��اِك��نُ��وَن ال��سَّ أَيُّ��ه��ا
ال��تِّ��بْ��يَ��ان ع��ن ق��اِص��ًرا يَ��َزْل ل��م ِل��َس��ان��ي ال��ع��ظ��ي��ُم ��يِّ��ُد ال��سَّ أَيُّ��ه��ا

∗∗∗
َخ��َف��َق��اِن! ف��ي وال��ق��ل��وُب ِق��نَ��ا م��ن َوْه��ِب��ي َس��اَف��ْرَت ي��وم ال��ل��ُه َرَع��ي يَ��ا
واألع��ي��اِن اْل��ُوُج��وِه ِب��َل��ِف��ي��ِف ُم��َح��اًط��ا ُك��نْ��َت اْل��ِق��َط��اُر َه��لَّ ح��ي��ن
اْل��بَ��نَ��اِن أم��ِر َط��ْوُع ��ْع��ُد َوال��سَّ ب��اَت ُم��ِدي��ٍر َش��ْه��ٍم خ��ي��ُر ال��ك��لَّ ي��رأَُس
ال��ثَّ��َق��َالِن يَ��َه��ابُ��ُه ع��ظ��ي��ًم��ا ي��ا نَ��اِي��ْل» ��َد «ُم��َح��مَّ اْل��ُع��َال َخ��ِل��ي��َل ُدْم
آي��ت��اِن ف��أن��ت��م��ا َوَوْه��ِب��ي ِع��ْش َوْه��ِب��ي يُ��َودُِّع أَت��ى ك��ري��ًم��ا ي��ا
ال��َق��َوان��ي ال��دم��وَع أَْج��َرى ِل��َوَداٍع أَيَ��اٍد ْت ُم��دَّ اْل��ِق��َط��اُر َه��مَّ ح��ي��ن
تُ��َع��ان��ي م��ا ف��اْش��تَ��َك��ْت اْل��َوْج��ُد َه��زََّه��ا ق��ل��وٌب ��لُ��وِع ال��ضُّ ب��ي��ن ��ْت وت��َم��شَّ
ال��ُم��ْزَداِن ِل��َف��ْض��ِل��ِه ب��اس��م��اٍت راق��ص��اٍت ِل��بُ��ْع��ِدِه آِس��َف��اٍت
األل��ح��اِن ِب��نَ��اِع��ِم أَْط��َربَ��تْ��نَ��ا ُج��نُ��وٍد رأِس ف��وق ال��ط��ي��ُر َغ��رََّد
ِب��أََم��اِن! ِس��ْر األح��ب��اِب: َج��ْم��ُع َص��اَح َوْه��ِب��ي ي��ح��م��ُل ال��ق��ط��اُر ط��ار ح��ي��ن
ِل��َس��ان��ي ال��ب��ي��اِن َع��َل��ى َس��اِع��ْد َربِّ يَ��ْش��ُدو َف��أَنْ��َش��َد ِب��ِه (َص��بْ��ِري) َه��اَم
األم��ان��ي إل��ي��ه ��ْت َح��جَّ َف��ْرٌد أَنْ��َت أَرََّخ��تْ��ُه ِق��نَ��ا ��ي ُرقِّ َوْه��ِب��ي ع��اَم
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ال��ل��ي��ال��ي أَْج��ي��اَد م��ن��ه أَُق��لِّ��ُد ك��ال��آلل��ي ِب��نَ��ْظ��ٍم ِل��ي َم��ْن أََال
اْل��َغ��َواِل��ي َف��َراِئ��ُدُه ِب��ِه تُ��ِض��ئُ ِب��ُش��ْك��ٍر أَُح��لِّ��يَ��ُه أن ل��ي َوَم��ْن
ال��نَّ��َواِل أرب��اِب ال��ف��ض��ِل أله��ِل ُع��ُق��وًدا َم��َح��اِس��ِن��ِه م��ن َوأُْه��ِدي
ال��َم��َع��اِل��ي ُخ��طَّ��اِب ال��ع��ص��ِر ِك��َراِم ��َج��ايَ��ا ال��سَّ أش��راِف ال��خ��ي��ِر رج��اِل
وال��ك��م��اِل ب��ال��ف��ض��ائ��ِل تَ��َح��لَّ��ى أَْريَ��ِح��ٍي َس��ْم��ٍح ك��لُّ ف��م��ن��ك��م
َواْل��ِخ��َص��اِل اْل��َع��َط��ايَ��ا ف��ي ك��ري��ٍم ش��ري��ف ُم��ْح��تَ��َرٍم ك��لُّ وم��ن��ك��م
اتِّ��َص��اِل ُح��ْس��ِن َع��َل��ى َوبَ��ْرَه��نْ��تُ��ْم ق��ل��وبً��ا َف��أَلَّ��ْف��تُ��ْم ��ْع��تُ��ْم تَ��َج��مَّ
ك��اْل��ِه��َالِل تَ��بَ��دَّى َم��ْن ِل��ِذْك��َرى أَْح��يَ��يْ��تُ��ُم��وَه��ا َل��يْ��َل��ٌة َوَه��ِذي
خ��اِل ع��زي��ِز ال��رَّاَح��تَ��يْ��ِن ك��ري��م م��ج��ٍد ع��ري��ِق اْل��ُع��نْ��ُص��َريْ��ِن ش��ري��ِف
اْل��َغ��َزاِل! َع��ِن ال��ع��ي��وُن تَ��َش��اَغ��َل��ِت َح��تَّ��ى َع��َل��يْ��ِه ال��ق��ل��وُب تَ��َزاَح��َم��ِت

∗∗∗
خ��ي��ال��ي َف��أَنْ��َع��َش��ِن��ي ب��ه َوِه��ْم��ُت َه��َواُه َف��تَ��يَّ��َم��ِن��ي ب��ه َع��ِل��ْق��ُت
َواِل��ي ال��دَّ َع��َل��ى ال��طُّ��يُ��وَر َف��أَْل��َف��يْ��ُت َوْج��ِدي بُ��ْس��تَ��اَن ِب��ُح��بِّ��ِه َدَخ��ْل��ُت
ال��ج��م��اِل َربَّ��اِت َخ��ْص��َر يُ��َح��رُِّك بَ��ِل��ي��ًال َج��َرى وال��ن��س��ي��ُم تُ��َغ��رُِّد
ب��ال��نِّ��بَ��اِل تَ��ْرِم��ي ال��ُخ��ْل��ِد َك��ُح��وِر ُح��ْس��ٍن ذََواُت ب��ال��ن��ف��وِس تَ��َالَع��ُب
ب��ال��نِّ��َص��اِل! األن��اِم��َل يُ��َق��طِّ��ْع��َن تَ��َج��لَّ��ى ل��م��ا يُ��وُس��ٍف َك��ِن��ْس��َوِة
��م��اِل ال��شِّ إل��ى ال��ي��م��ي��ِن م��ن تُ��ِض��ئُ ُم��ْس��ِف��راٍت ال��ك��واك��ُب بَ��َدِت وق��د
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ال��ح��الِل ��ْح��ِر ال��سِّ ِب��َم��ْه��َم��ِه َوَه��اَم َج��ْف��ِن��ي اْل��َق��ْوِم ري��اِض ع��ن تَ��بَ��اَع��َد
ال��دَّالِل َربَّ��اُت ف��ي��ه تُ��َم��ثِّ��ُل داًرا ِل��ل��تَّ��ْم��ِث��ي��ِل ال��رَّْوَض ف��خ��ل��ت
بَ��اِل��ي َف��أََه��اَج ُح��ْس��نُ��ُه تَ��َج��لَّ��ى ل��م��ا ال��ب��دِر نُ��وَر َس��نَ��اُه وف��اق
ال��ج��م��اِل َف��تَّ��اُن اْل��َق��دِّ َرِش��ي��ُق ِري��ٌم اْل��بَ��اِن ُغ��ْص��ِن ت��ح��ت تَ��َرنَّ��َم
��َؤاِل ب��ال��سُّ أَْس��ِرْع ُق��ْل��ُت: ح��دي��ثً��ا ي��رج��و إَِل��يَّ ب��ال��ي��م��ي��ِن َ َوأَْوَم��أ
ك��ال��زُّالِل َل��ْف��ٍظ م��اءَ َوأَْج��َرى ِت��ي��ًه��ا واه��تَ��زَّ ِع��ْط��ُف��ُه تَ��َم��ايَ��َل

∗∗∗
اْل��ِوَص��اِل! يَ��ْوَم اْل��وََغ��ى يَ��ْوَم يَ��َرى َش��ْه��ٍم ِل��َوَداِع ُه��نَ��ا ��ْع��نَ��ا تَ��َج��مَّ
��َق��اِل ال��صِّ ب��اْل��ِب��ي��ِض ال��ن��ص��ِر ِل��بَ��اَس َك��َس��تْ��ُه أع��واًم��ا ال��ج��ي��ِش ف��ي َق��َض��ى
اْل��ِق��تَ��اِل ب��س��اح��اِت يُ��ذَكِّ��ُرُه م��ج��ًدا ن��ال ح��ت��ى ب��ال��ج��ي��ش َرَق��ى
ال��رِّع��اِل َع��َل��ى ال��رِّع��اُل َوثَ��َب وق��د ق��ال��ت ِش��َف��اُه َس��ِم��ْع��ُت ق��د ك��أنِّ��ي
ال��ج��م��اِل ِب��َربَّ��اِت ال غ��رام��ي اْل��َع��َواِل��ي ��ْم��ِر َوال��سُّ اْل��ِه��نْ��ِد ِب��ِب��ي��ِض
َوَم��اِل��ي َوأَِب��ي ك��لِّ��ِه��ْم ب��أه��ل��ي ال��َم��نَ��ايَ��ا أَْق��تَ��ِح��ُم ي��وم َوأَْف��ِدي

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي ُط��وَل أَْم��نَ��ُه َف��أَْح��يَ��ا ِس��ْج��نً��ا يُ��ِدي��ُر ال��ج��ي��وِش ب��ع��د أَتَ��ى
��َم��اِل ال��شِّ إِل��ى ال��ي��م��ي��ِن م��ن وس��ار وَغ��ْربً��ا َش��ْرًق��ا بَ��يْ��نَ��َه��ا ��َل ت��ن��قَّ
َح��اِل! َخ��يْ��ِر ف��ي ِب��َف��ْض��ِل��ِه وب��تَّ األَم��ان��ي ِن��ْل��َت ل��ق��د (ق��ن��ا) أَِس��ْج��َن
ٱْل��ِج��بَ��اِل ِق��َم��َم ُم��َف��اِخ��ًرا َف��ِب��تَّ َش��أْنً��ا ِم��نْ��َك أَص��ل��ح ��ْه��ُم ال��شَّ أَت��اك
ال��ث��م��ال أَْق��َوى ِب��َع��ْزِم��ِه وك��ن��َت َح��ِص��ي��نً��ا م��أًْوى ِب��َف��ْض��ِل��ِه وب��تَّ
ٱل��َخ��َواِل��ي ُح��ْس��َن ن��ادٌب ف��ِإنَّ��َك تَ��أَتَّ��ى ب��م��ا َس��ِم��ْع��َت َق��ْد ت��ُك ف��ِإْن

∗∗∗
ال��َع��َواِل��ي! ال��ش��ه��َب ِس��ْج��نُ��َه��ا يُ��َف��اِخ��َر َح��تَّ��ي أَْس��يُ��وَط ق��اص��ًدا َس��يَ��ْرَح��ُل
وب��اْل��َج��َالِل بٱل��ه��ن��اءِ ت��ه��لَّ��َل َع��ِظ��ي��ًم��ا إِنْ��َس��انً��ا ف��ي��ه ف��ودِّْع

∗∗∗
َوبَ��اِل��ي َع��ْق��ِل��ي ل��بُ��ْع��ِدِه ف��غ��اَب َع��نِّ��ي َغ��اَب َم��ْن ي��ا ال��نَّ��ْف��ُس َف��َدتْ��َك
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وداع

ِل��ْل��َم��َع��اِل��ي! ارتِ��َق��اِئ��َك ف��ي َس��ب��ي��ٌل ه��ذَا ِألَنَّ ُس��ِرْرُت ول��ك��نِّ��ي
ٱل��ِرَج��اِل! ِع��نْ��َد ه��دي��ٍة ِل��َخ��يْ��ُر َه��ذَا ف��ِإْن اْل��ُف��َؤاَد َم��َع��َك وُخ��ذْ
يُ��بَ��اِل��ي وال ي��خ��اُف ال ه��م��اًم��ا ش��ه��ًم��ا ِف��ي��َك َوَج��ْدنَ��ا َق��ْد ألن��ا
َك��َم��اٍل ف��ي َك��َم��اٍل ف��ي َك��َم��اٌل أَنْ��تُ��ْم اإلِْح��َس��اِن (َص��ْف��َوَت) وس��اِف��ْر

∗∗∗
ب��ال��ي َغ��اب أَْم أَنَ��ا َف��ِرٌح وه��ل وَداٌع ذَا أَْم أَنَ��ا أَُم��ْق��تَ��ِب��ٌل
ٱل��َم��َق��اِل؟ ع��ن س��ك��تُّ ق��د َف��َم��ال��ي ح��دي��ثً��ا أَتَ��ى ال��ُم��ِدي��ُر ك��ان إِذا
َم��َج��اِل أَبْ��َه��ى ف��ي ��ْه��ُم ال��شَّ ف��ِن��ْع��َم َق��ْل��ب��ي ك��لِّ م��ن ب��ِه أَْه��ًال أَال
ٱألََه��ال��ي ف��ح��يَّ��تْ��ُه ِق��نَ��ا أَض��اءَ َق��ْد َم��ْن ال��َع��ْدِل ربُّ ال��َف��ْرُد ون��ع��َم
ال��ك��م��اِل أَْوِج إل��ى ِل��يُ��وِص��َل��َه��ا ع��ل��ي��ه��ا ع��ط��ًف��ا ج��اءََه��ا َق��ْد نَ��َع��ْم
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قطار يف

اْل��َه��نَ��اءُ؟ ذَاَك تَ��ذُْك��ُر أن��َت وه��ل اْل��َه��َوى أَتَ��نْ��َس��ى ِل��َص��بْ��ِري تَ��ُق��وُل
َوال��رَُّق��ب��اء اْل��َع��َواِذُل وغ��اَب ال��تَّ��َج��اِف��ي َع��يْ��َن ال��ده��ُر أََغ��م��َض وق��د
ال��س��م��اء ك��بَ��ْدِر ُم��ِن��ي��ًرا َوَوْج��ًه��ا ال��ل��ي��ال��ي َك��ُس��وِد َش��ْع��ًرا َف��َق��بَّ��ْل��ُت
اْل��بُ��َك��اء ه��ذا ِن��ْع��َم َف��يَ��ا س��روًرا بَ��َك��يْ��نَ��ا ُم��ْق��َل��تَ��انَ��ا اْل��تَ��َق��ْت ول��م��ا
ك��اْل��َك��ْه��َرب��اء! ال��َم��َح��بَّ��َة ألنَّ اْرتَ��َع��ْش��نَ��ا َش��َف��تَ��انَ��ا اْل��تَ��َق��ْت ول��م��ا
ال��ظِّ��بَ��اء َوُج��ُف��وَن ال��َم��َه��ى ُع��يُ��وَن َوَط��ْوًرا َط��ْوًرا َخ��دَّيْ��ِك أَُق��بِّ��ُل
األت��ق��ي��اء ب��ه تَ��ِه��ي��ُم َوَوْج��ًه��ا نَ��ِديٍّ��ا ��ا َوَك��فٍّ َط��ِريٍّ��ا َوِج��ي��ًدا

∗∗∗
ال��رَّج��اء َوَم��ْوَت ق��ل��ب��ي َوَخ��يْ��بَ��َة ال��ح��دي��ِث ك��لَّ ألذُْك��َر َوَل��ْس��ُت
اإلِخ��اء َوأُِق��ي��ُم اْل��َه��َوى أُِم��ي��ُت أَنِّ��ي ال��َم��َواِث��ي��َق ِم��نِّ��ي َوأَْخ��ذَِك
ال��رِّض��اء؟ ِب��ذَاَك ف��ؤادي وَم��ْوُت ِل��ُف��َؤاِدي اْل��َه��َوى ِب��َم��ْوِت أَتَ��ْرَض��ى
ال��ذََّك��اء ِب��نُ��وِر َع��يْ��ِن��ي َف��أَْدَم��َع ع��اًم��ا ال��ق��ل��َب َع��ذََّب الَّ��ِذي وأن��َت
ال��وف��اء ش��دي��د َص��ٍب ت��ح��ي��َة َع��يْ��ِن��ي ن��وَر ي��ا ال��تَّ��ِح��يَّ��ُة ع��ل��ي��ك
��َق��اء ال��شَّ ك��لَّ اْل��بُ��ْع��ُد ��َل��ُه َوَح��مَّ ال��زََّرايَ��ا أَثْ��َق��َل��تْ��ُه َم��ْن ت��ح��ي��َة
األرِب��َع��اء؟! َل��يْ��َل��ِة َه��َوى أَتَ��نْ��َس��ى ق��ل��ب��ي ��اِت َوَدقَّ اْل��َوَداَع أَتَ��نْ��َس��ى
ال��س��م��اء إِۤلَه تُ��نَ��اِج��ي وك��ن��َت غ��زي��ٍر ِب��َدْم��ٍع ت��ب��ك��ي ِج��ئْ��َت وق��د
ال��ح��ي��اء َوْرُد ُح��ْس��نَ��َك َوَض��اَع��َف اْل��ُخ��ُدوِد ُوُروَد يَ��ْرِوي َوَدْم��ُع��َك



صربي إسماعيل ديوان

ال��رَِّداء ج��م��ي��َل بَ��ْدًرا َوأَبْ��َص��ْرُت لُ��ْط��ًف��ا تَ��َدف��َق َم��َالًك��ا ف��ِخ��ْل��ُت
ال��ه��ن��اء َس��يَ��ُزوُل أَْن َوأَيْ��َق��نْ��َت َك��بَ��ْح��ٍر يَ��ُم��وُج َج��ْم��ًع��ا تَ��ْخ��َش ول��م
ال��نِّ��داء أَل��ي��ُم ق��ل��ب��ي َوَف��تَّ��َت ت��ب��ك��ي َرأَيْ��تُ��َك ��ا ل��مَّ ��ْع��ُت تَ��َش��جَّ
��يَ��اء ال��ضِّ بَ��ِه��ي��َج َع��يْ��ِن��ي تُ��َش��اِه��ُد تَ��ُع��ْد ل��م بَ��َدا ال��ق��ط��اُر ��ا ول��مَّ
ال��َق��َض��اء نُ��ُزوُل َع��يْ��ِن��ي َوأَْظ��َل��َم ال��ف��راِق ُدنُ��وُّ ق��ل��ب��ي َوَق��طَّ��َع
ال��ب��ق��اء دوام ت��رج��و ك��أن��ك ال��ق��ط��اِر ن��ح��و تُ��ْس��ِرُع َرأَيْ��تُ��َك
ال��دواء يُ��ف��ي��د ال أَْن َوأَيْ��َق��نْ��َت ُم��َح��اًال ال��ب��ق��اءَ رأي��َت ول��م��ا
ب��ال��ب��ه��اء ��ُه َخ��صَّ َم��ْن تَ��بَ��اَرَك َج��ِب��ي��ٍن ف��رق يَ��ِم��ي��نَ��َك َوَض��ْع��َت
ال��وف��اء؟ ش��ه��ي��َد اْل��ِف��َراِق أَِس��ي��َر ق��ل��ب��ي أَتَ��تْ��ُرُك ح��ب��ي��ب��ي وق��ل��َت:
ال��دِّم��اء! َس��ْف��ُك ب��ج��ف��ن��ك َخ��ل��ي��ٌق دم��ًع��ا؟ اْل��َع��يْ��ِن نَ��ْرج��ِس م��ن أَتَ��ذِْرُف
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تقريظ

بَ��يَ��انَ��ا أََرْدَت إِذا ��ِم��ي��ُر ال��سَّ ِن��ْع��َم َوٱْزَدانَ��ا َح��َال إِذا ال��ك��ت��اَب إِنَّ
أََم��انَ��ا أََرْدَت إِْن ِس��رََّك َويَ��ُص��وُن َوِرَواي��ًة ُف��َك��اَه��ًة إِل��ي��َك يُ��ْه��ِدي
ال��َم��ْرَج��انَ��ا ٱل��درَّ ي��ح��وي ك��ال��بَ��ْح��ِر م��خ��ل��ًص��ا ص��دي��ًق��ا َف��تَ��َرى ب��ِه تَ��ْخ��لُ��و
األَْل��َح��انَ��ا َط��يْ��ُرُه وت��ش��دو ريٍّ��ا ُغ��ُص��ونُ��ُه تَ��ُم��جُّ َرْوًض��ا ب��ه َوتَ��َرى
ال��ب��ره��انَ��ا ُم يُ��َق��دِّ ال��ِك��ت��اِب َغ��يْ��َر م��ا اإلِْخ��َواِن َم��َداِرَك بَ��َل��ْوَت ول��ئ��ن
َوَك��انَ��ا ِل��ْألَْق��َدِم��ي��َن َج��َرى ��ا َع��مَّ م��ح��دِّث ب��ي��ن األس��ف��ار ت��ت��راوح
األَبْ��َدان��ا يُ��نْ��ِع��ُش َراري ٱل��دَّ ِع��ْق��َد وم��ن��س��ق ِرْح��َل��ٍة َع��ْن وم��خ��ب��ٍر
األَذَْه��انَ��ا َح��يَّ��َر َل��ْف��ٍظ ُك��نْ��ِه ع��ن وب��اح��ٍث ال��ُع��لُ��وِم َرْوَض وم��ن��ظِّ��ٍم
وْل��َه��انَ��ا َح��ِدي��ِث��َه��ا ِب��َخ��ْم��ِر ثَ��ِم��ًال َوبَ��ْح��ِث��َه��ا ال��ُع��لُ��وِم ف��ي أَُط��اِل��ُع ب��ي��ن��ا
وبَ��يَ��انَ��ا بَ��َالَغ��ًة ل��ل��ُم��نْ��ِش��ئ��ي��َن َح��َوى ق��د ِك��تَ��اٌب نَ��َظ��ِري ف��ي راَق إِذْ
ال��ع��ْرَف��انَ��ا يُ��َق��وُِّم ف��ج��اءَ نَ��بَ��َغ��ا ق��د َش��ْه��َم��اِن أُُص��ولِ��ِه ِب��َج��ْم��ِع ق��اَم��ا
وَج��نَ��انَ��ا ح��ك��م��ًة َوِع��ْل��ًم��ا اس��ًم��ا ب��اْس��ِم��ِه نُ��وِدَي َوأَُخ��وُه (أح��َم��ٌد) ذَا
َرانَ��ا َق��ْد ��َف��ا ال��صَّ َح��ْوَل��ُه��َم��ا ِص��نْ��َواِن َم��ًع��ا اتَّ��َف��َق��ا َق��د َدرُّه��م��ا ل��ل��ه
َزَم��انَ��ا ي��دوُم إِْع��َج��ابً��ا ُح��ْزِت ق��د بَ��َدْت َرْوِض��ِه��َم��ا َزْه��ِر م��ن ب��اق��ًة ي��ا
آنَ��ا َزَم��انُ��َك َف��َه��ا ِل��ْل��ُم��نْ��ِش��ئ��ي��َن ُم��ْرِش��ًدا َس��بْ��ِك��َك ِل��ُح��ْس��ِن ��بَ��اَك َل��قَّ َق��ْد
َوال��ِف��تْ��يَ��انَ��ا اْل��َف��تَ��يَ��اِت س��تُ��َه��ذُِّب آي��ًة أَتَ��تْ��نَ��ا ِح��َك��ٍم م��ن ف��ي��َك ك��م
ِرَه��انَ��ا اْل��َج��َواُد َرِب��َح إِذا ع��ج��ٌب َف��َال أَْف��َك��اٍر بَ��نَ��اِت ِب��ْك��َر ُك��نْ��َت إِْن
ال��رُّْك��بَ��انَ��ا ُث تُ��َح��دِّ ال��ُع��لُ��وِم َداُر ِب��ِه وَم��ْن ال��ك��تَ��اَب َوَض��َع ِب��َم��ْن أَنْ��ِع��ْم



صربي إسماعيل ديوان

اْزَدانَ��ا ال��ُع��لُ��وِم روُض ِب��ُوُج��وِدِه الَّ��ِذي ��ْف��ِر ال��سِّ أَْح��َم��َد ِب��ُم��ْرِش��ِد أَه��ًال
ال��بُ��ْس��تَ��انَ��ا َع��طَّ��َر ِس��ْف��ٌر ِن��ْع��َم��اُه ُم��َؤرًِّخ��ا ق��اَل تَ��مَّ َم��ا إِذَا َص��بْ��ِري
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عظيام يا

َوبُ��ْع��َدا ُق��ْربً��ا نَ��َداَك أَنْ��َس��ى ل��س��ُت َوَم��ْج��َدا ِع��زٍّا نَ��اَل ق��د ع��ظ��ي��ًم��ا ي��ا
َع��بْ��َدا ال��َم��َك��اِرُم َل��َك َص��يَّ��َرتْ��ِن��ي ��ي ِرقِّ ��ْك��ُر ال��شُّ أَْع��تَ��َق ق��ل��ُت ك��ل��م��ا
يُ��َؤدَّى ال ٱلَّ��ِذي إِْح��َس��اِن��َك ُش��ْك��َر أَُؤدِّي ك��ي��م��ا ٱل��زََّم��اِن ُع��ْم��َر ف��ابْ��ِق
ا ُودَّ يَ��ْق��َط��ُع األَيَّ��اِم ُم��ُروُر ه��ل أَْدِرى َل��ْس��ُت بَ��يْ��نَ��نَ��ا ٱل��دَّْه��ُر أَبْ��َع��َد
ُج��ْه��َدا ل��ل��َخ��يْ��ِر يَ��أُْل َل��ْم َش��ْه��ٍم َخ��يْ��َر ِس��َواُك��ْم ف��ي يَ��َرى َال َم��ْن نَ��ِس��ي��تُ��ْم أَْم
ُش��ْه��َدا ال��ُم��رَّ َل َح��وَّ ق��د ط��ِب��ي��بً��ا ي��ا ك��أًْس��ا ِب��بَ��اِب��َك أَْح��تَ��ِس��ي أن آَن
َع��ْه��َدا ل��ل��َع��يْ��ِش تُ��ِع��ي��ُد ك��أٍْس ُربَّ ِب��َك��أٍْس ال��َع��ِل��ي��ِل ع��ل��ى ت��ض��نُّ��وا ال
ووْج��َدا وص��ًف��ا ال��َق��ِري��َض أُِج��ي��َد أَْن ِم��نْ��ُك��ْم ال��َوْج��ِه َط��َالَق��ُة ع��لَّ��َم��تْ��ن��ي
وَْع��َدا أَْص��َدُق وه��و ال��َف��ْض��ِل ص��اح��ُب نَ��َداُه ��ى أُْرجِّ َوالَّ��ِذي َال َك��يْ��َف
أَنْ��َدى ال��َغ��يْ��ِث ه��اط��ِل م��ن ك��فٌّ ف��ه��ي َق��ْص��ِدي ال��يَ��ْوَم ال��م��ع��ون��ِة َك��فَّ إِنَّ
َرْغ��َدا ال��ُع��ْم��َر يَ��ْج��َع��ُل ال وس��واُك��ْم نَ��ِع��ي��ِم��ي َرْح��ُب َوَض��اَق َص��بْ��ِري ِع��ي��َل
وأَْش��َدا ط��ي��ٌر اه��ت��زَّ م��ا َوُرِق��يٍّ ن��ع��ي��ٍم ف��ي ُوُج��وَدُك��ْم َع��ِدْم��نَ��ا ال





الطريان فقيد

أَْع��َك��َرا ظ��الًم��ا َغ��َدا ل��ل��ض��ي��اءِ م��ا ��َرى ال��شَّ أُْس��ِد ع��ل��ى َس��َط��ْت ل��ل��َم��نُ��وِن م��ا
أَح��م��را ن��ج��ي��ًع��ا ل��ُه ال��ع��ي��وُن ب��ك��ت َرَح��َالِت��َه��ا ف��ي األَب��ط��اَل َدَه��ى خ��ط��ٌب
ال��ق��رى أُمُّ ِح��َداَدَه��ا ع��ل��ي��ه َل��ِب��َس��ْت ِل��َه��ْولِ��ِه ال��ق��ل��وُب ت��ف��طَّ��َرت ُرْزءٌ
تَ��تَ��َق��ْه��َق��َرا أَن َع��َل��يْ��َك ٱل��زم��اُن ح��ك��َم ال��ُع��ال ُرْم��َت ك��لَّ��َم��ا ل��َك م��ا َش��ْرُق ي��ا
أَْص��َف��َرا ث��وبً��ا َع��َل��يْ��َك ��َق��اُم ال��سَّ َخ��َل��َع ��َف��ا ال��شِّ آَن ك��ل��م��ا م��اَل��َك َش��ْرُق ي��ا
أَْزَه��را ب��دًرا ُك��نْ��َت ال��َم��َع��اِرِف َوإَِل��ى َك��ْع��بَ��ًة اْل��َم��َع��اِل��ي إَِل��ى ُك��نْ��َت ش��رُق ي��ا
ال��ك��رى؟ َع��ِش��َق َم��ْن ب��ح��اِل َع��ِل��ْم��َت َه��الَّ أََع��ِش��ْق��تَ��ُه؟ َواْل��َك��َرى َم��اَل��َك ش��رُق ي��ا
ال��ذَُّرى ه��ام��اِت بَ��َل��ْغ��َت رآك ل��م��ا ح��س��اَم��ُه ال��زم��اُن أه��داك ش��رُق ي��ا
��را َوتَ��َك��سَّ ال��ِب��َل��ى َل��ِع��َب م��ا َف��ْرِط م��ن ٱنْ��بَ��َرى ح��ت��ى ِغ��ْم��ِدِه ف��ي َخ��لَّ��ْف��تَ��ُه
را ُص��وِّ ُح��ْل��ٌم َع��يْ��نَ��يَّ ف��ي ذاك أم أرى م��ا َم��نَ��اٌم وه��ل َدَه��اَك م��اذا
ال��ثَّ��َرى ت��ح��ت َغ��َدْوا ل��م��ن ال��ف��داءَ ك��ن��ا َل��يْ��تَ��نَ��ا اْل��بَ��َواِس��ِل اْألُْس��ِد دول��َة ي��ا
ُم��تَ��َح��يِّ��َرا ل��ه��ا ي��رن��و ��َه��ى ال��سُّ وق��ف الَّ��ِت��ي ب��اْل��ِه��َم��ِم ال��ُم��ْل��َك ش��ائ��دي��َن ي��ا
األخ��ض��را ال��ح��دي��َد ج��ي��ش��ه��م وش��راَب ُم��َداَم��ًة ال��ع��دوِّ َدَم تَ��َرْوَن َم��ْن ي��ا
��َرا َوتَ��َس��عَّ ِل��َه��ْولِ��َه��ا ال��ف��ؤاُد َص��ِع��َق ن��ك��ب��ٌة ي��وٍم ك��لَّ ع��ل��ي��ن��ا ص��ع��ٌب
َواْل��ِم��نْ��بَ��َرا ال��ُم��ْص��َط��َف��ي ض��ري��َح أب��ك��ى ُح��ْزنَ��ُه ف��ض��اع��ف َخ��ْط��بً��ا تَ��َال َخ��ْط��ٌب
ج��رى م��ا تُ��َش��اِه��َد ل��ك��ي ��آِم ال��شَّ ن��ح��و ُم��ْق��َل��ِت��ي َح��بَّ��َة ق��ذف��ُت اس��ت��ط��ع��ُت ف��ل��و
َغ��َض��نْ��َف��َرا ال��ع��ص��ي��ُب ال��رِّي��ُح ب��ه ش��ه��دت ُم��ْل��ِك��ِه ف��ي َس��م��يْ��دٌَع ال��ف��ض��اءُ خ��اض
اْل��َق��يْ��َص��َرا ال��ج��الِل ف��ي يُ��َم��اِث��ُل َش��ْه��ٌم َع��َج��اُج��َه��ا ث��ن��اه وم��ا ال��ب��ح��اَر ق��ط��ع
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وأس��َك��را ال��رُّب��وِع ِت��ْل��َك َش��ذَا َف��َص��بَ��ا ِه��َض��اِب��َه��ا ف��وق (لُ��بْ��نَ��اَن) ُربَ��ا وََع��َال
ال��خ��ن��َص��َرا َزاَن ال��م��اس��يِّ ك��ال��خ��ات��م ح��ول��ه تَ��س��َط��ُع األق��م��اُر ��ِت َواْل��تَ��فَّ
أك��ب��را ع��ي��ًدا َوال��تِّ��ْرح��اِب ب��اْل��ِب��ْش��ِر ف��ش��اه��دت ��آِم ال��شَّ س��ف��ي��ن��تُ��ُه ه��ب��ط��ْت
األع��َط��َرا ال��م��ك��اَن َح��َوت س��اح��اتُ��َه��ا رع��اي��ًة م��ن��ه ال��ل��ه َح��بَ��اَه��ا أرٌض
اْل��َع��نْ��بَ��َرا ال��َع��ِب��ي��ِق ف��ي يُ��َخ��اِل��ُط ِم��ْس��ٌك َوأَِدي��ُم��ُه ح��ول��ه ال��م��الئ��ُك ت��م��ش��ي
غ��اِب��را م��ج��ًدا ْدَت َج��دَّ َل��َق��ْد (ف��ت��ح��ي) ي��ا ت��ق��ول ال��ق��ل��وُب ِل��ُرْؤيَ��ِت��ِه ه��ت��ف��ْت
ال��ط��ائ��را أخ��اك ح��م��ل��ْت ك��م��ا َك��ْرًه��ا ُم��ِط��ي��َع��ًة ال��رِّي��اِح أَْك��نَ��اُف َح��َم��َل��تْ��َك
ُم��َق��دَّرا ق��ب��ُل ك��ان َم��ا ٱنْ��َق��َض��ى َح��تَّ��ى ُربُ��وِع��َه��ا بَ��يْ��َن ال��وق��ِت َق��ِص��ي��َر َوَق��َض��ى
��َرا َف��تَ��َح��سَّ ُم��ْرَغ��ًم��ا َص��ِري��ًع��ا َف��َه��َوى ُح��َس��اَم��ُه اْل��َح��م��اِم َع��َل��ى اْل��ِح��م��اُم َس��لَّ
َف��تَ��َع��ثَّ��َرا َل��ُه َم��ِن��يَّ��تُ��ُه ع��رض��ت الَّ��ِذي َع��َل��ى ال��ج��ارح��اُت ال��ن��س��وُر ب��ك��ت
أَنْ��ُه��َرا ال��م��ح��اج��ِر م��ن ف��اض َوال��دَّْم��ُع ص��ف��ائ��ن��ا ج��وَّ َواْل��ُح��ْزُن اْألََس��ى َع��مَّ
آَخ��َرا ُه��م��اٍم ف��ي ُف��ِج��ْع��ن��ا َح��تَّ��ى ح��اِدٍث أوِل َدْم��ُع يَ��نْ��ُض��ُب ك��اَد م��ا
اْل��َك��ْوثَ��را َراَم أخ��اك أَنَّ الح��ْظ��َت ق��د ك��ي��ف (نُ��وِرى) م��ن��ك َل��نَ��ْع��َج��ُب إِنَّ��ا
اْل��َج��ْوَه��را ط��ل��ب��َت َق��ْد ِألَنَّ��َك َف��ِرًح��ا ��ًم��ا ُم��تَ��بَ��سِّ َوَص��ِدي��َق��ُه َف��َل��ِح��ْق��تَ��ُه
َوُم��َك��بِّ��َرا ُم��َه��لِّ��ًال ال��س��م��اءِ ج��ي��ُش َوَح��ْوَل��ُك��ْم إَِل��يْ��َك ِج��ْس��َم��ُه��َم��ا ��َت َوَض��َم��مَّ
أَْش��َه��َرا ع��ظ��ي��ًم��ا ُم��ْل��ًك��ا َح��َوى ن��ج��ًدا َع��ْه��ُدُه تَ��َق��اَدَم بَ��يْ��تً��ا وس��ك��ن��ت��م��و
َم��َف��اِخ��َرا ال��ك��راِم ال��ُع��ْرِب إَِل��ى أَْه��َدْت َغ��َزَواتُ��ُه َم��ْن ٱل��دِّي��ِن ص��الُح ه��ذا
أك��ب��را ف��وًزا ال��ف��ردوس م��ن ِن��ْل��تُ��ْم ب��م��ا ُه��نِّ��ئْ��تُ��ْم ال��ش��ه��داءُ أَيُّ��َه��ا ي��ا
ع��اِط��را ِذْك��ًرا ال��ت��اري��ِخ إَِل��ى ��ْت َض��مَّ َف��َق��ْد ِرْح��َل��ِت��ُك��ْم َع��ْه��َد َس��نَ��ذُْك��ُر إِن��ا
(أَنْ��َوَرا) ال��ق��ي��ادِة ت��اَج ل��ن��ا وٱْح��َف��ْظ َج��يْ��َش��نَ��ا َع��زِّْز األك��َواِن ُم��بْ��ِدَع ي��ا
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َف��اِن ال��ُم��َه��يْ��ِم��ُن إِالَّ َح��يٍّ ك��لُّ األم��ان��ي وَخ��لِّ ال��َه��َوى َع��نْ��َك خ��ل
ٱألَْج��َف��اِن بَ��اِك��َي ��ْرَق ال��شَّ َخ��لَّ��َف َف��ِق��ي��ٍد َرْم��ِس َح��ْوَل ٱل��دَّْم��َع وٱنْ��ثُ��ر
وال��يَ��ْق��َظ��اِن ٱْل��َوْس��نَ��اِن ح��اِل بَ��يْ��َن تَ��نْ��ِع��ي وال��َم��َع��اِه��َد اْل��ِع��ْل��َم َخ��لَّ��َف
ال��ِم��ي��َزاِن ك��واك��ُب ��َع��تْ��ُه رصَّ تَ��َولَّ��ى َغ��َم��اٌم ال��ُع��َال س��ب��ي��ِل ف��ي
ق��ان��ي أَح��م��ر ال��ُع��يُ��وِن َدْم��ِع م��اءَ وأَبْ��َق��ى ال��ُع��لُ��وِم بَ��ْح��ُر ولَّ��ى ك��ي��ف
ال��نِّ��ي��راِن م��ن ٱْل��َح��َش��ا ف��ي م��ا َع��نْ��ُه َوِرثْ��نَ��ا ق��د ٱل��ذِّي ال��ُع��َال بَ��ْدُر أَيْ��َن
ال��طِّ��َع��اِن يَ��ْوَم ٱل��رَِّم��اِح َك��َع��َواِل��ي ِن��َداءٍ ي��وم األَْق��َالِم َربُّ أَيْ��َن
اإلِنْ��َس��اِن ُق��ْدَرِة ع��ن تَ��نَ��اَه��ى م��ا َزَم��اٍن َق��ص��ي��ِر ف��ي نَ��اَل م��ن أَيْ��َن
بٱل��ُع��ْم��َراِن تَ��ُم��وُج َف��بَ��اتَ��ْت ـ��َر ِم��ْص��ـ ف��ي اإلِدارَة أَْص��َل��َح م��ن أَيْ��َن
وال��ِع��ْرَف��اِن بٱل��ِع��ْل��ِم َف��نَ��َه��ْض��نَ��ا ف��ي��نَ��ا بٱل��َم��َع��ارِف ق��ام م��ن أَيْ��َن
ب��األََم��اِن��ي فٱرتَ��َوْت ال��َغ��يْ��ِث َه��اِط��ُل تَ��َخ��لَّ��ى ع��ن��ه��ا ل��ل��ِع��ْل��ِم دي��اٍر ك��م
بٱل��ِع��ي��َداِن ٱل��ح��ي��اِة َم��اءُ َع��مَّ َح��تَّ��ى ال��ُغ��ْص��ُن ف��اْرتَ��َوى ال��غ��ي��ُث َج��اَدَه��ا
ٱل��َح��َدثَ��اِن َط��َواِرئَ تَ��ْخ��َش��ى ِم��ْص��َر َوَخ��لَّ��ى ال��َه��تُ��وُن ذاَك َولَّ��ى أَيْ��َن
األََواِن ُق��بَ��يْ��َل ُغ��ْص��نُ��ُه ذََوى ب��ل ��ى تَ��َق��ضَّ ��ا ل��مَّ ��بَ��اُب وال��شَّ َف��اتَ��َه��ا
ٱْم��ِت��نَ��ان َم��ِزي��َد ل��ه أَبْ��َدى ثُ��مَّ يَ��ِم��ي��نً��ا ِم��نْ��ُه ال��ُع��لُ��وِم َرْوُض َم��دَّ
ٱْل��ُج��َم��اِن ُع��ُق��وَد ق��لَّ��ْدتَ��ِن��ي أَنْ��َت وق��اَل��ْت م��ص��ُر إِل��ي��ه وتَ��َدانَ��ْت
ال��نَّ��يِّ��راِن بَ��َدا وم��ا ب��ن��س��ي��ٍم ُغ��ْص��ٌن ٱه��ت��زَّ م��ا نَ��َداَك أَنْ��َس��ى ل��س��ُت
ال��نُّ��وَران��ي َج��َالَل��ُه يُ��َواِري أَْن أَْدنَ��ى ِج��ْس��ِم��َي ِح��يَ��اَل تُ��ْرِب��ي إِنَّ
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وٱل��ِوْل��َداِن ٱْل��ِج��نَ��اِن ُح��وِر ب��ي��ن ع��زي��ًزا تَ��بْ��َق��ى ح��ي��ُث اْل��ُخ��ْل��َد فٱس��ُك��ِن
ال��ثَّ��َق��الِن ُرْؤيَ��ِة ع��ن ��ْع وت��رفَّ ع��ل��ي��ه��ا م��ن اله��يً��ا األَْرَض وٱتْ��ُرِك
ٱل��زََّم��اِن َه��اِم َف��ْوَق يُ��ْع��ِل��ي��ِك ك��اَد ع��ظ��ي��ًم��ا َف��َق��ْدِت َق��ْد ِم��ْص��ُر ي��ا إي��ِه
يَ��َداِن َح��َش��اَك إِل��ى ْت ُم��دَّ ِم��نْ��ُه َدْه��ٌر ِب��َك نَ��بَ��ا ق��د َش��ْع��ُب ي��ا إي��ِه
ال��َف��ْرَق��َداِن أَص��دق��ائ��ه م��ن ك��ان ُغ��ْص��نً��ا َرْوِض��َك ع��رِش م��ن ف��أم��اَل��ْت
بٱألَْغ��َص��اِن ٱل��دَّيْ��ُج��وُر وٱْدَل��َه��مَّ ُح��ْزنً��ا يَ��نْ��ِع��ي��ِه ٱل��زُّه��وِر َج��ْم��ُع ب��اَت
َرَع��اِن��ي َق��ِري��ٌض يَ��ْرَع��ُك��ْم ل��م ك��ي��َف ُج��وُدوا ِل��ْل��ِع��ْل��ِم ال��طَّ��اِل��بُ��وَن أَيُّ��ه��ا
ال��ثَّ��َواِن��ي ت��أْب��ى ٱل��ح��زي��ِن َف��ُدُم��وُع ِط��ْرٍس َف��ْوَق يَ��َراِع��ِه ثَ��َواِن��ي م��ن
ِبٱل��َه��َواِن ِل��نَ��ْف��ِس��ِه يَ��ْرَض��ى َك��يْ��َف أَبَ��اُه ال��نَّ��ِج��ي��ُب يَ��نْ��ُدُب ال ك��ي��َف
وال��ِف��تْ��يَ��اِن ال��َف��تَ��يَ��اِت ُج��ُف��وِن م��ن ُدُم��وٌع س��اَل��ْت ال��تَّ��ْه��ذي��ب ُدوِر َح��ْوَل
ل��ِإلْح��َس��اِن يُ��ِس��يءُ َدْه��ٍر َج��ْوَر َويَ��ْش��ُك��و ِم��ْص��َر ح��ظَّ ال��ك��لُّ ي��ن��ُدُب

∗∗∗
ٱل��وْج��َداِن َص��اِدُق ال��َق��ْل��ِب ُم��ْخ��ِل��ُص ُه��َم��اٌم ب��ِن��ي��َه��ا م��ن َش��بَّ ��ا ك��ل��مَّ
ٱل��َخ��وَّاِن ال��ُم��َخ��اِت��ِل ِب��ِس��َه��اِم َف��َرَم��اُه نَ��ْح��َوُه ٱل��دَّْه��ُر أَْس��َرَع
ال��َه��َرَم��اِن ب��ك��ا إِذا ِب��ْدًع��ا َل��يْ��َس م��ص��ر أَْرِض ف��ي ال��ُع��يُ��وِن َرَج��اءَ ي��ا
ب��ال��رِّْض��َواِن ف��از ق��د ف��ق��ي��ًدا ي��ا ِف��َداءً ال��رَّح��ي��ِل ي��وَم ك��نَّ��ا ل��ي��َت
ُج��َم��اِن ِم��ْن ل��ن��ا بَ��َدا ك��نُ��َض��اٍر ع��ل��ي��ن��ا أَي��اٍد م��ن ل��يُ��ْم��نَ��اَك ك��م
اإلِي��م��اِن َف��َرائ��د تَ��تَ��َه��اَدى تَ��ْس��َع��ى ل��ل��َع��ْرِش َع��نْ��َك ال��رُّوُح غ��اب��ِت
ب��اْل��َح��نَ��اِن ُم��ْف��َع��ٌم ��ْوِب ال��صَّ دائ��ُب َغ��َم��اٌم َع��ِل��يُّ ي��ا م��ث��واَك ج��اَد
اْل��ِج��نَ��اِن ط��يِّ��بَ��اِت ف��ي َه��ن��ي��ئً��ا نَ��ْم ِم��نَّ��ا ال��ُم��َش��يَّ��ُع ال��راح��ُل أَيُّ��ه��ا
ال��نِّ��ي��راِن! ف��ي َع��َل��يْ��َك َوُف��َؤاِدي ُم��ِق��ي��ٌم ال��نَّ��ِع��ي��ِم َج��نَّ��ِة ف��ي أَن��َت
ال��زََّم��اِن ُص��ُروَف نَ��اِدبً��ا آِس��ًف��ا ي��ب��ك��ي ال��ي��وَم ِل��َف��ْق��ِدَك َق��ْل��ٍب ك��لُّ
اْألَْوَط��اِن م��ح��بَّ��َة نَ��الُ��وا ِم��نْ��َك رج��اًال تَ��َرْك��َت َق��ْد ال��ل��ه َواْش��ُك��ِر
َواْل��ُغ��ْف��َراِن اْل��ُوُج��وِد َق��ِدي��َم ي��ا ِب��َص��بْ��ٍر ذَوي��ِه ع��ل��ى وت��ع��طَّ��ْف
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َم��أْتَ��ُم بَ��اَت َق��ْد وٱألَْرض ��َم��ا ال��سَّ ف��ي َل��ُه ُم��ْؤلِ��ُم ٱْل��َخ��ْط��ب ف��ادُح ُم��َص��اٌب َدَه��انَ��ا
ُم ٱل��دَّ َوْج��نَ��ِت��ِه َوْرَد ��ُب يُ��َخ��ضِّ تَ��َواَرى َش��بَ��ابُ��ُه َع��ِزي��ٍز ف��ي ع��ظ��ي��ٌم م��ص��اٌب
��ُم تَ��َرحَّ تَ��بْ��ك��ي وٱألَْط��يَ��اُر َم��َالئ��ِك ال��ـ َم��َواِك��ِب َف��ْوَق ال��م��ح��م��وُل ف��ي��أيُّ��ه��ا
ُم��ْظ��ِل��ُم ف��ه��و َض��ْوُؤُه ت��وارى نَّ��َه��اِر ٱل��ـ ِل��َواض��ِح نَ��َع��ْوُه ل��م��ا ث��اويً��ا وي��ا
َويَ��بْ��ِس��ُم ي��ل��تَ��ِق��ي��ِه ش��ج��اًع��ا نَ��َراُه َج��يْ��َش��ُه أَْرَس��َل ٱْل��َخ��ْط��ُب م��ا إِذا َم��ْن وي��ا
ُم��ْغ��َرُم ب��ال��ت��آلُ��ِف ودي��ٌع وَق��ْل��ٌب ص��راح��ًة يَ��ُق��وَل أَْن ت��ع��وََّد ل��س��اٌن
نَ��نْ��َدُم ٱْل��َح��دِّ ل��ذا ُك��نَّ��ا م��ا ال��بَ��ْح��ِر أَو ُرْزُؤُه ب��ال��بَ��ْدِر َح��لَّ م��ا إِذَا َع��ِزي��ٌز
ال��تَّ��أَلُّ��ُم يُ��ْج��ِدي ك��ان ل��و أَل��ِم��ي َوَوا ه يَ��ُردُّ ُح��ْزنِ��ي أَنَّ ل��و َف��َواَح��َزنِ��ي
يُ��ْح��ِج��ُم ال��نَّ��ْق��ِع ُدَج��ى ف��ي َع��نْ��ُه ك��اَد َوَق��ْد َس��ْه��َم��ُه َف��اَرَق وال��َق��ْوُس ٱل��رََّدى أَتَ��اُه
تُ��َح��ْم��ِح��ُم وٱل��ج��ي��اُد ص��ري��ًع��ا ف��خ��رَّ َص��ِدي��َق��ُه ك��ان ��يْ��ُف وال��سَّ ٱل��رَّدى أَت��اه
تَ��تَ��َض��رَُّم ُم��َص��اِب��ِه ل��َه��ْوِل ُق��لُ��وٌب َف��ُم��زَِّق��ْت األََواِن َق��بْ��َل ُغ��ْص��نُ��ُه ذََوى

∗∗∗
ُم تَ��تَ��َه��دَّ أَْوَش��َك��ْت أَراه��ا ف��ِإنِّ��ي َوٱبْ��ِك��يَ��ا بٱل��َم��َدائ��ِن ُط��وَف��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ
َوتُ��َح��طَّ��ُم ٱل��رََّدى ك��فِّ ف��ي س��تُ��نْ��َس��ُف َح��ْوَل��َه��ا ال��ُم��ْس��تَ��ِق��رَّاُت ٱْل��ِج��بَ��اُل وت��ل��َك
أَْع��َل��ُم ِم��نْ��ُه َص��ْدِرِه ف��ي ِب��َم��ا ِل��َس��اِن��ي ف��ِإنَّ��َم��ا َزَم��ان��ي َع��ْن تَ��ْس��أََالن��ي وإِْن
َف��يُ��ْظ��ِل��ُم ال��نَّ��ائ��ب��اِت َخ��يْ��ِل َح��َواِف��ُر تُ��ِث��ي��ُرُه وال��َع��َج��اُج إِال ٱل��ي��وَم ف��م��ا
َدُم َوأَْط��َراُف��َه��ا إِال أُْغ��ِم��َدْت ف��ه��ل يَ��ُس��لُّ��َه��ا ُس��يُ��وٌف إِال َش��ْم��ُس��ُه وم��ا
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َوتَ��ْغ��نَ��ُم تَ��َش��اءُ َم��ْن م��نَّ��ا َف��تَ��نْ��َه��ُب ُص��ُروُف��ُه ي��وٍم ك��لَّ َع��َل��يْ��نَ��ا تُ��ِغ��ي��ُر

∗∗∗
يَ��ْف��َه��ُم! ال��م��ح��بِّ��ي��ن َش��ْك��َوى وال ع��ل��ي��ِه، َج��َرى إِْن ٱل��دَّْم��ع يَ��َرى َال َم��ْن ي��ا ق��ب��ُر وي��ا
ُم��ْف��َع��ُم ��ْوِب ال��صَّ دائ��ُب َغ��يْ��ٌث وروَّاَك ال��ُع��َل��ى ج��اَدُه م��ن��زٍل أَْع��ال ب��تَّ ل��ق��د
��ُم تَ��َوهُّ َش��َق��ائ��ي ِف��ي َوبَ��َق��ائ��ي أََج��ْل َع��ْل��َق��ُم بَ��ْع��َدَك ال��َع��يْ��ُش ال��م��ج��ي��ِد أََع��بْ��َد
تُ��َح��رَُّم َح��يَ��ات��ي إِذ ِب��ُروِح��ي َل��ُج��ْدُت ٱل��ردَّى ِم��َن يَ��ِق��ي��َك َدِم��ي َس��ْف��ُك ك��اَن ف��ل��و
��ُم تَ��نَ��عَّ ٱْل��ِج��نَ��ان ف��ي ش��ه��ي��ًدا ذََه��بْ��َت َم��ْن وأَنْ��َت ��َج��اُع ال��شُّ أَنْ��َت آم��نً��ا َف��نَ��ْم
يُ��ْك��َرُم ٱل��ذك��ر ع��اط��ُر َش��ري��ٌف َع��ف��ي��ٌف ِب��َض��يْ��ِف��نَ��ا أَن��ع��م ال��ِع��ي��ن ُح��وُر ت��ن��اج��ي��َك
َف��يُ��ْرَح��ُم ف��ي��َه��ا اْل��ُخ��ْل��ِد َداَر وأس��ِك��نْ��ُه وٱْرَع��ُه ��بْ��َر ال��صَّ آل��ُه أَْل��ِه��م ربُّ ف��ي��ا
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ٱل��َوْرَق��اءُ ت��رف��رف وع��ل��ي��ه األَْوف��ي��اءُ ت��ظ��لُّ��ه رم��ٍس ح��ول
األَنْ��َداءُ واألدم��ُع ك��ال��ب��واك��ي م��ن��ح��ِن��يَ��اٌت االراك وغ��ص��وُن
ُرَق��بَ��اءُ َك��أَنَّ��ه��ا وت��ب��دو ـ��ُب ال��س��ح��ـ تَ��ْح��ُج��بُ��َه��ا ال��س��م��اءِ ون��ج��وُم
رداءُ ال��ض��ي��اءِ ِم��َن َع��َل��ي��ه��ا ـ��ِه ال��وج��ـ س��م��اوي��ُة غ��ادٌة وق��ف��ت
ال��ش��ع��راءُ ح��س��ن��ِه بَ��ْع��َض تَ��ِص��ْف َل��ْم َج��َم��اٌل ِم��نْ��َه��ا ال��ن��اظ��ري��َن يَ��ْس��تَ��ب��ي
م��س��اءُ! ف��ال��ص��ب��اُح ��ْع��ُر ال��شَّ بَ��َدا أو ص��ب��اٌح ف��ال��م��س��اءُ ال��َوْج��ُه بَ��َدا إِْن
َك��ْه��َربَ��اءُ ُع��يُ��ونِ��َه��ا ف��ي َم��ا أَنَّ ب��ع��ي��ٍن تَ��ْرنُ��و ِح��يْ��َن ال��َق��ْل��ُب يَ��ْح��َس��ُب
ال��رَّْم��َض��اء ُدون��ه��ا ِم��ْن م��ح��رق��اٌت َزَف��َراٌت ش��ج��ون��ه��ا ِم��ْن وَل��َه��ا
اْل��َخ��نْ��َس��اء َك��أَنَّ��ه��ا ط��وًرا ـ��ص��دَر ال��ـ وتَ��ُدَق ت��ارًة اْل��ِج��ي��َد ت��ل��ط��م
ال��خ��ض��راء أع��ش��ابُ��َه��ا ف��ت��رَوى األرض َع��َل��ى ج��م��ًرا ال��دم��وع وتُ��ري��ُق
ال��ه��واء وٱْس��تَ��َك��نَّ ال��م��اءُ َرَك��َد َح��تَّ��ى ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��اَل��ه��ا وَش��َك��ْت
ال��س��م��اء ��ِري��ِح ال��ضَّ َع��َل��ى أَنْ��َزَل��تْ��ُه وق��اٌر ال��م��ك��اَن ذل��ك وَع��َال
وال��وف��اء ب��ع��ده��ا اْل��ِع��زُّ ذََه��َب ُع��ْم��ري ش��ري��ك��ِة َع��َل��ى ق��ل��ب��ي َل��ْه��َف
ال��ع��زاء إال َوَل��يْ��َس أَْرتَ��ِج��ي��ِه ح��ب��ي��ٍب ِم��ْن نَ��أِْي��َه��ا بَ��ْع��َد ِل��ي َل��يْ��َس
وال��ج��وزاء اْل��َف��ْرَق��َداِن دون��ه م��ق��اٍم أََع��زَّ اْل��َوَرى ف��ي ل��ي ك��ن��ِت
أص��ف��ي��اء اْل��َوَرى ِج��لَّ��ُة ول��ه��ا ُط��ْه��ًرا َع��فَّ م��ن خ��ي��َر ِل��ْل��ِغ��ي��ِد ك��ن��ِت
ال��ش��ق��اء أن��َت ل��ك��ن��َت زم��انً��ا ال��ل��ُه ع��ات��َب ل��و ال��ش��ق��اءِ زم��اَن ي��ا
األص��دق��اء ��ت َح��قَّ إِن ص��دي��ٌق أو ِب��َع��ْه��ٍد َواٍف بَ��ِن��ي��َك ف��ي يُ��َرى ال
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اْل��ِك��بْ��ِريَ��اء تَ��ُه��زُُّه وه��ذا ـ��ِد اْل��ِح��ْق��ـ أَْرَق��ُم َق��ْل��ِب��ِه ف��ي ي��س��ع��ى ذاك
وِريَ��اء وَع��يْ��بَ��ٌة وِخ��َداٌع ش��دي��ٌد وُخ��بْ��ٌث زائ��ٌد َح��َس��ٌد
ال��طِّ��َالء اإلن��اءَ ي��س��ت��ر ك��م��ا ِق وال��ص��د ال��ن��زاه��ِة ف��ي ي��ت��وارون
داء ال��ف��ض��ُل ك��أن��م��ا ف��ض��ًال، ح��از َم��ْن َع��َل��ى ب��ال��دواءِ وي��ش��ي��رون
اْل��بَ��ْل��َواء ��ت وَع��مَّ ك��ث��ي��ًرا ـ��ُث ال��ن��ك��ـ واش��ت��ه��ر ال��ج��م��ي��ُل ض��اع ِب��ِك
أََس��اءُوا أَْم أح��س��ن��وا ال��نَّ��اس ِم��َن دُّ اْل��ُو َح��طَّ��ه��م ف��ي��ك وال��ُم��َراءُوَن
األوف��ي��اء) ال��ح��ب��ي��ب��ِة أه��َل (ك��ان ك��راٍم ب��ع��َض ِم��نْ��َك َك��اَن َوإِذَا
ال��ده��م��اء ال��م��ص��ائ��ُب َوَدَه��تْ��ِن��ي ص��ب��ري ب��ع��دك ِع��ي��َل َق��ْد ح��ي��ات��ي ي��ا
ال��دواء ف��ي��ه َوَل��يْ��َس َدَواءً َج��ى يُ��ْر م��ا غ��اي��ة وه��و ال��م��وَت أَبْ��تَ��ِغ��ي
ال��س��م��اء اح��ت��وت��ه َق��ْد وم��الًك��ا ج��م��اًال ح��وي��َت ق��د ق��ب��ُر ي��ا أن��َت
��يَ��اء؟ ال��ضِّ ي��ب��دو م��ن��ك رم��ُس ي��ا ك��ي��ف غ��اب��ْت «زي��ن��ُب» ف��ي��ه ال��رم��ُس ُف��ِت��َح
واألدواء اْل��ِج��بَ��اُل ��َع��تْ��ُه َرجَّ َص��ْوٌت ال��َم��َس��اِم��ِع ف��ي م��ن��ه ودَوى
ال��وف��اء أخ��وه��ا ب��ه َض��ِري��ٍح ف��ي ��ْت ُض��مَّ األم��ان��ُة ه��ي ه��ذي إِنَّ
ال��ع��زاء؟ أي��ن ال��س��م��اء إۤلَه ي��ا يُ��نَ��اِدي ه��ذا ِح��يَ��اَل ص��ب��ري إِنَّ
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��بَ��ا ال��صَّ َح��رََّك��ُه ك��اْل��ُغ��ْص��ُن َف��تَ��َم��ايَ��َل��ْت ��بَ��ى ال��صِّ َوْرُد َخ��دََّه��ا َزيَّ��َن َه��يْ��َف��اءُ
وال��نَّ��َدى ال��ن��س��ائ��ِم غ��ي��ُر ��َه��ا َم��سَّ م��ا روض��ٍة ك��زه��رِة ط��اه��رٌة ح��س��ن��اءُ
ال��دَُّج��ى َغ��َس��ِق ف��ي ��بْ��ِح ال��صُّ َوْج��َه ف��تُ��ِري��َك ب��ج��ب��ي��ن��ه��ا َش��ْع��ُرَه��ا يُ��ْح��ِدُق ب��ي��ض��اءُ
ال��رُّبَ��ا بَ��يْ��َن زاه��يً��ا ُ يَ��نْ��َش��أ ك��ال��زَّْه��ِر ق��ري��ٍة ف��ي أه��ل��ه��ا وح��ي��دَة نَ��َش��أَْت
اْل��َج��نَ��ى اْل��َغ��ضُّ َوَوْرُدُه َع��َل��يْ��ِه ي��زه��و الَّ��ِذي وال��نَّ��بْ��ِت ال��ح��ق��ِل غ��ي��َر تَ��ْدِر ل��م
��َح��ى ال��ضُّ َالَح َم��تَ��ى وت��ل��ق��اه��ا غ��اب��ْت َم��تَ��ى تُ��َودُِّع��َه��ا غ��اِربَ��ٌة وال��ش��م��ُس
بَ��َدا ف��ي��ه��ا َرْس��َم��ُه وي��ح��س��ُب ف��ي��ه َرْس��َم��َه��ا ف��ت��ح��س��ُب تَ��نْ��ُظ��ُرُه وال��ب��در
��يَ��ا ال��ضِّ أُْف��ِق َع��َل��ى وق��ف��ْت َق��ْد ك��ال��ش��م��ِس َع��ِش��يَّ��ًة اْل��ِخ��بَ��اءِ ب��اِب َع��َل��ى َوَق��َف��ْت
الِّ��ل��َوا خ��ف��َق م��ث��ل��م��ا ف��ي��خ��ف��ُق ح��ي��نً��ا َش��ْع��َرَه��ا يُ��َالِع��ُب ب��ه��ا ال��ن��س��ي��ُم َوَج��َرى
ٱْس��تَ��َوى َق��ْد ال��ج��واِد َس��ْرِج َع��َل��ى َوف��تً��ى ُق��ْرِب��َه��ا ف��ي َح��َواِف��ٍر ِب��َوْق��ِع وإِذا
ب��ال��ظُّ��بَ��ى تُ��ْزِري نَ��ْج��َالءَ َوَل��َواِح��ٍظ ب��اْل��َق��نَ��ا تُ��ْزِري ه��ي��ف��اءَ َق��اَم��ٍة ذُو
ٱنْ��تَ��َض��ى م��م��ا َم��ْق��تَ��ًال َوأَْف��تَ��ُك أَْم��َض��ى َوَل��ْح��ُظ��ُه اْل��ِق��تَ��اِل َس��يْ��َف ٱنْ��تَ��َض��ى وق��د
ٱنْ��َج��َل��ى ق��د ال��ن��ج��وِم ُزه��ِر ف��ي ك��ال��ب��دِر َل��َواِم��ٌع اْل��ُح��ِل��يُّ م��الِب��ِس��ِه وَع��َل��ى
ال��ظَّ��َم��ا ي��ش��ك��و ُم��ْس��تَ��ْس��ِق��يً��ا ل��ه��ا َوَدنَ��ا ُم��تَ��َل��طِّ��ًف��ا ب��اِس��ًم��ا ف��ح��يَّ��ا َواَف��ى
ال��َم��َه��ى ت��رن��و ك��م��ا ِل��َط��ْل��َع��ِت��ِه ت��رن��و َوٱنْ��ثَ��نَ��ْت ب��ك��أٍس ف��ج��اءت��ه ف��م��ض��ت
ان��ك��وى ق��د ال��ف��ت��اِة ق��ل��ُب ب��ه��ا خ��م��ًرا ُح��ْس��ِن��ِه م��ن َوتَ��ْح��تَ��ِس��ي ��َراَب ال��شَّ يَ��ْح��ُس��و
ال��ثَّ��نَ��ا م��ن اْل��ِم��يَ��اِه ب��ع��د م��م��ل��وءًة ش��راِب��ِه ك��أَس وأع��اد اْك��تَ��َف��ى ح��ت��ى
اْل��َج��َوى َح��رَّ ش��راِب��َه��ا ل��ب��رِد بَ��َدًال ق��ل��ب��ه��ا َوأَْودََع َف��َودََّع��َه��ا َوَم��َض��ى
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ال��ه��وى تَ��َم��لَّ��َك��ُه َح��تَّ��ى اْل��َه��َوى ي��درى يَ��ُك��ْن َل��ْم خ��ل��يٍّ��ا ق��ل��بً��ا ال��ه��وى َدَخ��َل
ال��رََّج��ا ب��ه��ا يُ��ِض��ئُ ال يُ��وِش��ُك ل��ل��ي��أِْس ُظ��ْل��َم��ٍة ف��ي َل��يْ��ِل��َه��ا َدي��اِج��ي ف��ق��ض��ْت
َس��َرى َق��ْد َخ��يَ��اٌل تَ��َم��لَّ��َك��َه��ا م��م��ن ُه َف��يَ��ُردُّ ِب��َج��ْف��ِن��َه��ا ال��نُّ��َع��اُس ي��ه��ف��و
ال��رُّبَ��ا ِت��ْل��َك َع��َل��ى ت��زه��و ��َح��ى ال��ضُّ ش��م��ُس َوأَْش��َرَق��ْت ال��ظَّ��َالُم ذََه��َب إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��بَ��َه��ا ِل��َربَّ��اِت تُ��ْه��َدى ِب��َه��ِديَّ��ٍة ف��ؤاِدَه��ا ح��ب��ي��ِب م��ن رس��وٌل َواَف��ى
َوٱنْ��ثَ��نَ��ى َوَس��لَّ��َم ِل��َس��يِّ��َدِت��ي! تُ��ْه��َدى َس��يِّ��ِدي م��ن َه��ِديَّ��ٌة وق��ال: َوَدنَ��ا
ٱل��َج��َزا َه��ذَا يَ��ُك��ْن َوَل��ْم ��َراُب ال��شَّ ي��ك��ن َل��ْم َوَل��يْ��َت ��َراِب ل��ل��شَّ ج��زاءً ك��ان��ْت
َدَرى وم��ا ٱل��ج��م��ي��ِل ل��ذيَّ��اَك وه��ًوى ص��ب��اب��ًة ال��ف��ت��اِة َق��ْل��َب َس��بَ��ا ف��ل��ق��د
َج��نَ��ى َم��ا يَ��ْدِري َف��َل��يْ��َس َع��َل��يْ��ِه َل��ْوٌم َوَال َف��َج��نَ��ى َس��ْه��َم��ُه أَْط��َل��َق ك��ال��َق��ْوِس
ال��َه��َوا ِم��َن أََرقَّ َش��بَ��ًح��ا َغ��َدْت َح��تَّ��ى َويُ��ِذي��بُ��َه��ا ال��َه��َوى يُ��ذِْك��ي��َه��ا زال م��ا
ٱْخ��تَ��َف��ى م��ا وت��ك��ت��م يَ��بْ��ُدو ٱلَّ��ِذي تَ��ْش��ُك��و َع��ِل��ي��َل��ًة ��َق��ام ال��سَّ َم��ْه��ِد َع��َل��ى وه��وْت
َوا ٱل��دَّ ي��دروا ول��م ت��ك��اِب��ُدُه داءً َل��َه��ا يَ��ْدُروا َف��َل��ْم ب��ه��ا ٱل��َج��م��ي��ُع َح��اَر
وٱألََس��ى ��ُر ال��تَّ��َح��سُّ يُ��ْج��ِدي وم��ا وأًَس��ى َح��ْس��رًة َواِل��َداَه��ا ي��ن��دب وأَق��ام
ال��َق��َض��ا ُح��ْك��ُم َف��ذَا أَْدِري ال وت��ق��وُل دائ��ه��ا ح��ق��ي��ق��َة م��خ��ف��ي��ٌة وال��ظ��ب��ُي
ٱل��رُّب��ا ِت��ْل��َك َع��َل��ى تَ��ْزُه��و ��ح��ى ال��ضُّ َش��ْم��ُس وأَْش��َرْق��َت ال��ظَّ��َالُم ذه��َب إِذا َح��تَّ��ى
ال��بَ��َه��ا ل��ربَّ��اِت تُ��ْه��َدى ب��ه��ديَّ��ٍة ُف��َؤاِدَه��ا ح��ب��ي��ب م��ن َرُس��وٌل واَف��ى
أَتَ��ى ِم��نْ��ُه ُف��َؤاِدَه��ا ح��ب��ي��َب ورأَْت َح��واف��ٍر َوْق��َع ال��ب��اب ِب��ُق��ْرِب َس��ِم��َع��ْت
ٱل��َوَف��ا يُ��ْج��ِدي ال ِح��ي��َن ول��ك��ْن َوَوَف��ى ٱل��رََّج��ا ٱنْ��َق��َط��َع م��ا ب��ع��د ول��ك��ْن واَف��ي
ال��ردى س��ه��ُم أََص��ابَ��َه��ا ك��ي��َف وي��ق��وُل َج��اِزًع��ا يَ��ْس��أَُل وه��و ع��ل��ي��َه��ا َوَح��نَ��ى
ٱل��َح��يَ��ا َوْرُد ج��ب��ي��ِن��َه��ا ٱْص��ِف��َراَر َوَك��َس��ى َف��تَّ��ان��ٍة ِب��ُم��ْق��َل��ٍة إِل��ي��ه َف��َرنَ��ْت
َف��تَ��ى َع��يْ��نَ��ْي م��ن ال��َق��ْل��َب أص��اَب َس��ْه��ًم��ا ب��ي إِنَّ وق��ال��ت أَس��ًف��ا ��َدْت وت��ن��هَّ
َق��َض��ى َق��بْ��ِل��ي َع��اِش��ٍق ِم��ْن وَك��ْم ُح��بٍّ��ا ِب��ِه أَْق��ِض��ي ٱلَّ��ِذي اءُ ٱل��دَّ ه��و َه��ذَا
ال��َف��تَ��ى يُ��َص��اِف��ُح��َه��ا ِب��يَ��ٍد ُم��ْه��َداِت��ِه َف��تَ��نَ��اَوَل��ْت ال��َف��تَ��ى؟ َه��ذَا َم��ْن ف��أََج��اَب
ال��َم��َال َه��ذَا َف��اَرَق��ْت ُروح��ي وت��ك��وُن ��َح��ى ال��ضُّ يَ��بْ��ُدو ِع��نْ��َدَم��ا وق��اَل��ْت َوَربَ��ْت
َج��نَ��ى! َم��ْن تَ��ْل��َق��ى ال��م��رآِة إِل��ى ٱنْ��ُظ��ْر ِب��ُح��بِّ��ِه َق��َض��يْ��ُت م��ن تَ��ْع��ِرُف ِش��ئْ��َت إِْن
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املنصورة

َج��َل��ِد وع��ن َص��بْ��ٍر وع��ن ع��زي��ٍز وع��ن بَ��َل��ِد وَع��ْن أَْه��ٍل ع��ن ل��ل��َغ��ِري��بَ��ِة ُق��ْل
األَبَ��ِد إَِل��ى أَنْ��َس��اَه��ا َل��ْس��ُت ول��ي��ل��ًة َس��َل��َف��ْت ال��ت��ى ل��يَ��اِل��ي��نَ��ا تَ��ذُْك��ِري��َن ه��ل
ب��ي��ِد ي��ًدا وْع��ٍد ع��ن م��ن��ِك ون��ل��تُ��ه��ا َخ��ْل��وتَ��نَ��ا ال��واش��ي��ن م��ن ف��ي��ه��ا س��رق��ت
أََح��ِد م��ن أَْخ��َش��اُه َع��ذٌَل وال ك��الَّ بَ��َواِدَرَه��ا أَْخ��َش��ى ري��ب��ٌة ال وب��تُّ
اْل��َح��َس��ِد ذي ال��َق��ْل��ِب ك��ف��ع��ل َويَ��ْخ��َف��ى يَ��بْ��ُدو َل��َه��ٌب ل��ه ع��نَّ��ا َم��ْع��ِزٍل ف��ي وال��ن��وُر
م��تَّ��ِق��ِد اْل��ُح��بِّ ِب��نُ��وِر نَ��ق��يٍّ ِج��ْس��ٍم ع��ل��ى ال��ب��ي��اض ال��نَّ��اق��ي ثَ��ْوِب��ِك ف��ي وأن��ِت
ال��ب��َل��ِد َداَرِة ف��ي يَ��ْف��َض��ُح��نَ��ا ي��ك��اُد ُم��نْ��َع��ِك��ًس��ا ال��بَ��ْدِر ض��ي��اءَ َع��َل��يْ��ِه أََرى
بَ��َرِد م��ن ��يْ��ِن َص��فَّ م��ن ال��نَّ��اَر ل��ي يُ��ْه��ِدي ُم��نْ��تَ��ِظ��ٍم ف��ي��ه ثَ��ْغ��ٍر َرْش��ِف إِل��ى أَه��وى
ال��َغ��ِرِد ال��ط��ائ��ِر نَ��َغ��َم��اُت ك��أن��ه َم��َواِرُدُه ��ْت َرقَّ َغ��َزٌل وب��ي��نَ��نَ��ا
نَ��ِج��ِد! ل��م ٰهذَيْ��ِن ِس��َوى أردن��ا ول��و ُق��بَ��ٌل ب��ي��ن��ن��ا م��ا تُ��َق��طِّ��ُع��َه��ا َش��ْك��َوى
تَ��ِزِد وال ِق��ْف َص��ْوٌت: يُ��نَ��اِدي��ِه َح��تَّ��ى َط��ِربً��ا آث��اِرَه��ا ع��ل��ى ال��ف��ؤاُد ي��ه��ف��و
واْل��َج��َس��ِد ال��ن��ف��ِس ص��ف��اِت خ��ي��ُر وال��طُّ��ْه��ُر بَ��َدا ال��ع��ف��اِف َل��ْف��ِظ ف��ي ال��طُّ��ْه��ُر ه��و ص��وٌت
ُم��بْ��تَ��ِع��ِد غ��ي��َر ق��ل��بً��ا ِع��نْ��َدَك يَ��ْش��تَ��اُق ُم��بْ��تَ��ِع��ٍد ع��ن��ك ب��ج��س��ٍم َرَج��ْع��ُت َح��تَّ��ى
َص��ِدي ِريُّ دام ل��و ب��ه َرِوي��نَ��ا ح��ي��نً��ا ِب��َك��ْوثَ��ِرِه تَ��َم��تَّ��ْع��نَ��ا ق��د م��ن��ه��ًال ي��ا
بُ��ْع��ِد! ع��ن م��ن��ك خ��ي��اًال أَْرَض��ى ف��ص��رُت َك��ثَ��ٍب ع��ن م��ن��َك ِوَص��اًال أَْرَض��ى ك��ن��ُت م��ا





وردة

ال��ُودِّ ف��ي ُح��ْس��ِن��ِك ِل��ْل��َوْرِد م��ا َوَه��يْ��َه��اَت ال��وْرِد َل��َق��ُب اْل��رُّب��ى َزْه��ِر م��ن ِل��َش��ْخ��ِص��ِك
وال��َوْج��ِد ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َع��ْه��ِد َع��َل��ى َوبُ��ْق��ي��ا َوَم��نْ��َظ��ًرا وري��ًح��ا ل��ونً��ا تَ��ُف��وِق��ي��نَ��ُه
! اْل��َخ��دِّ ع��ن يَ��ُزوُل ال بَ��اٍق َوَوْرُدِك يَ��نْ��َق��ِض��ي ثُ��مَّ واِح��ٌد َش��ْه��ٌر ف��ِل��ْل��َوْرِد
وال��نَّ��دِّ وال��ِم��ْس��ِك ال��َوْرِد ري��ُح َونَ��ْش��ُرِك يَ��ُج��وُزُه ال واح��ٌد ري��ٌح ول��ل��َوْرِد
َوْح��ِدي أَنَ��ا إِال يَ��ْق��ِط��ْف��ُه ل��م َوَوْرُدِك ال��رُّبَ��ى ف��ي ال��َوْرد زه��رَة ك��لٌّ وي��ق��ط��ُف
ال��بُ��ْرِد َض��اِف��ي ب��ي��ن��ن��ا دوًم��ا َوَق��دُِّك ًة ُم��دَّ ال��َع��اِم ف��ي ال��َوْرِد ُق��ُدوُد َوتَ��ْع��َرى
َوْج��ِدي! م��ن َج��فَّ الَّ��ِذى َق��ْل��ِب��ى ف��ي َوَم��نْ��َش��اِك ال��ثَّ��َرى َم��بْ��لُ��وَل��َة ال��َوْرِد ُغ��ُص��وُن وتَ��نْ��َش��ا
ال��َوْرِد م��ن ب��اْس��ٍم اْل��ُخ��ْل��ِد ِريَ��اِض ِج��نَ��اَن َح��َوى وق��د ش��خ��ًص��ا أَنْ��َش��اِك َم��ْن َف��ُس��بْ��َح��اَن





ناظك

ابْ��ِت��َس��اِم��ْك ِب��ُح��ْس��ِن ال��رُّبَ��ٰى ِل��َزْه��ِر أو َق��َواِم��ْك ِب��ِل��ي��ِن ال��نَّ��َق��ا ِل��ُغ��ْص��ِن َم��ْن
َغ��َراِم��ْك َش��ِه��يَّ ال��رََّدى يَ��ذُوَق أْو َس��ِع��ي��ًدا يَ��ِع��ي��َش ب��أَْن ِل��َق��ْل��ب��ي م��ن
أَْق��َداِم��ْك َع��َل��ى نَ��ثْ��ًرا يَ��تَ��َراَم��ى ِم��نْ��َه��ا يَ��ْخ��ُرُج ال��ب��ح��اِر ل��درِّ م��ن
َم��نَ��اِم��ْك وَس��اَد َوَدَراِريُّ��َه��ا س��ري��ًرا تَ��ْغ��ُدو األَْف��َالِك ِل��ه��ذي م��ن
َه��اِم��ْك ف��ْوَق ِح��ْل��يَ��ٌة أْو ُق��ْرٌط ل��ِك م��ن��َه��ا يُ��ْص��ِب��ُح ال��نَّ��ُج��وِم ِل��ُزْه��ِر م��ن
ِل��ثَ��اِم��ْك َع��ْف��ًوا أََزْح��ِت م��ا إِذَا ِك ُم��َح��يَ��ا ِب��ُح��ْس��ِن ال��دُّج��ى ِل��بَ��ْدِر م��ْن





إليها

ال��نَّ��َظ��َراُت بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا وت��ك��ل��م��ْت وأَْك��تُ��ُم َه��َواِك ع��نِّ��ي ت��ك��تُ��م��ي ك��م
َرايَ��اُت ل��ن��ا ُرِف��َع��ْت َق��ْد ال��ح��بِّ ف��ي ألَنَّ��ُه ال��س��ك��وُت َه��ذا َك��َف��ى َف��َك��َف��ى
آيَ��اُت َف��ْوِق��ِه ِم��ْن ل��ن��ا ُك��ِت��بَ��ْت َح��ْوَل��نَ��ا يُ��َرْف��ِرُف أَْم��َس��ى ال��َه��َوى َع��َل��ُم
ال��َع��بَ��راُت َل��َه��ا ُس��ِك��بَ��ْت َغ��اَدًة ي��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��َم��َح��بَّ��َة َع��ْه��َد تَ��ْق��َط��ِع��ي ال





أشعر هي

تُ��ْم��ِط��ُر؟ َع��يْ��ِن��َك َف��ُدُم��وُع تَ��نْ��ُظ��ُر َق��ْل��ٍب أََح��ِب��ي��َب
تَ��ذُْك��ُر؟ ٱْل��َح��ِب��ي��بَ��ِة َه��ْج��َر أَْم ال��َع��َل��َم��يْ��ِن أَبْ��َرَق أم
أَْح��َوُر ٱلَّ��ل��َواِح��ِظ أَْح��َوى ُج��ْؤذٌَر َق��ْل��بَ��َك راَش أَْم
أَْش��َق��ُر؟ بَ��ْرٌق َط��اَر أَْم َص��بَ��ا ِم��ْص��ٍر ِم��ْن َه��بَّ أَْم
ٱألَْخ��َض��ُر؟ ال��ِب��َس��اُط َوه��ي ُس��ُه��وَل��َه��ا ذََك��ْرَت َق��ْد أَْم
ُم��َج��ْوَه��ُر يَ��ل��ُوُح ِع��ْق��ٌد أَْح��َش��ائ��َه��ا ف��ي وال��نِّ��ي��ُل
ُم��ْم��ِط��ُر ه��و وك��أَنَّ��َم��ا ُم��ْش��رٌق َص��ْح��ٌو وٱل��ج��وُّ
األْح��َم��ُر ال��طِّ��َراُز ف��ي��ه ن��ي��ل��ه��ا نَ��ْس��ٍج َوْش��ُي ِه��َي
ال��َك��ْوثَ��ُر ويَ��ْج��ِري ِف��ي��َه��ا ال��ُع��َال يُ��ْج��نَ��ى َج��نَّ��ٌة ه��ي
أَْش��َع��ُر! ه��ي ل��ك��نَّ��م��ا َوْص��ِف��ه��ا ف��ي َش��اِع��ٌر أنَ��ا





مطارحة

ب��ال��ح��ب��ي��ِب ��ُب يُ��َل��قَّ ل��ي م��الٌك ي��س��ع��ى ال��نَّ��ْوِم ق��م��ي��ِص ف��ي أت��ان��ي
ال��لَّ��ِه��ي��ِب َك��َس��نَ��ا ُه َخ��دَّ َف��َص��يَّ��َر ِب��َوْج��نَ��تَ��يْ��ِه ال��ش��راُب َل��ِع��َب وق��د
ع��ج��ي��ِب ِزيٍّ ف��ي أق��ب��ل��َت ل��ق��د ه��ذا اْس��تَ��ْح��َس��نْ��َت ِل��َم ل��ه ف��ق��ل��ُت
ال��ق��ل��وِب ِب��َدِم َص��بَ��ْغ��تَ��ُه أنْ��َت أم ه��ذا َك��َس��تْ��َك َوْج��نَ��تَ��ي��َك أَُح��ْم��َرُة
ال��َم��ِغ��ي��ِب وق��ت ف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ ك��َل��ْوِن ق��م��ي��ًص��ا أَْه��َدتْ��ِن��ي ال��رَّاُح ف��ق��ال
ق��ري��ِب! م��ن ق��ري��ٍب م��ن ق��ري��ٌب َخ��دِّي َوَل��ْوُن وال��ُم��َداُم َف��ثَ��ْوِب��ي

مدح

نَ��اِديَ��ا ك��ان اْس��تَ��ْم��َط��ْرتُ��ُه إذا َس��َح��اٌب أن��ه غ��ي��َر أخ��الُق��ُه َك��ُم��َل��ْت َف��تً��ى
األع��اِديَ��ا يَ��ُس��وءُ م��ا ه��ذا ك��ان وإن َص��ِدي��َق��ُه يَ��ُس��رُّ ف��ي��ه م��ا ك��لُّ َف��تً��ى

ثناء

األس��ْد اْل��بَ��أَْس َع��لَّ��َم َح��َك��اُه م��ا إذا ح��ت��ى ال��نَّ��َدى اْل��َغ��يْ��َث َع��لَّ��َم
ب��اْل��َج��َل��ْد ُم��ِق��رٌّ ال��لَّ��يْ��ُث ول��ه ب��ال��نَّ��َدى ُم��ِق��رٌّ اْل��َغ��يْ��ُث َف��َل��ُه



صربي إسماعيل ديوان

مديح

األَوِد زائ��َد ع��ل��ي��ه ت��ج��رُّ ن��اًرا ح��اِس��ِدِه ق��ل��ِب ف��ي َع��َزاِئ��ُم��ُه تَ��ْص��َل��ى
األبَ��ِد آِخ��َر ال��َم��َع��اِل��ي تَ��ْرَق��ى زل��َت ال َوتَ��ْه��ِن��ئَ��ِت��ي إج��الل��ي أرف��ُع إل��ي��ك
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وصفاحلبيبة

نَ��اَرا ال��ي��وَم آنَ��َس ق��د (َص��بْ��ِري) أَنَّ ٱْق��ِت��َداَرا ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِك زاد وال��ذي
أَنَ��اَرا وب��دًرا بَ��َدا َوِه��َالًال تَ��ثَ��نَّ��ى وَُغ��ْص��نً��ا َرنَ��ا غ��زاًال ي��ا
نُ��َض��اَرا ق��ل��ب��ي نَ��اُر َف��أََح��اَل��تْ��ُه لُ��َج��يْ��نً��ا َه��َواِك َع��َل��ى َدْم��ِع��ي ك��ان
ِب��ُس��َك��اَرى ُه��ُم��و وم��ا ُس��َك��اَرى س ال��نَّ��ا تَ��َرَك��ا َوُم��ْق��َل��ٌة ِج��ي��ٌد ل��ك
اْل��ِخ��م��اَرا أََخ��ذُْت َل��ْونِ��َه��ا وم��ن ـ��َر ال��خ��م��ـ ِري��ِق��َه��ا م��ن أََخ��ذُْت َوثَ��نَ��ايَ��ا
َغ��يَ��اَرى إِالَّ اْل��ُوَش��اَة يَ��ُظ��نُّ ال ِل��ُم��ِح��بٍّ أُِع��ي��ُرَه��ا ال ِح��ْل��يَ��ٌة

(١٩١١ يونيه ١٨ (القاهرة

غَزل

��ْع��ِر ال��شَّ م��ح��ل��ول��َة األع��ط��اِف ُم��َرنَّ��َح��َة ال��ثَّ��ْغ��ِر بَ��اِس��َم��َة اْل��ُح��ْس��ن ِرَداءِ ف��ي بَ��َدْت
وال��ف��ج��ِر وال��ل��ي��ِل ��ْم��ِس ب��ال��شَّ َوَع��وَّذْتُ��َه��ا ال��لَّ��َم��ى ُح��ْل��َوَة (تُ��ْرِك��يَّ��ًة) َف��َق��بَّ��ْل��تُ��َه��ا
ال��ظُّ��ْه��ِر! ف��ي ال��نَّ��ْج��َم أََرى ُظ��ْه��ًرا َخ��َط��َرْت وإِْن ُم��ِن��ي��َرًة اْل��ِع��َش��اءِ ف��ي م��ن��ه��ا ال��ش��م��َس أََرى
��ْك��ِر ال��سُّ نَ��ْش��َوَة َخ��دََّه��ا أُج��اِري َف��ِص��ْرُت َل��َح��َظ��اِت��َه��ا م��ن ال��رَّاِح ُس��الَف َس��َق��تْ��ِن��ي



صربي إسماعيل ديوان

ب��ال��خ��م��ِر ال��خ��م��ِر َش��اِرُب يَ��تَ��َداَوى ك��م��ا ِب��ُرَض��اِب��َه��ا أَْل��َح��اِظ��َه��ا م��ن تَ��َداَويْ��ُت

(١٩١٢ إبريل ١٥)

الروح عزيزة

َع��يْ��نَ��اِك ال��ذُّلَّ ك��س��ت��ه ص��ب��ٍر ق��ل��ي��ِل ع��ل��ى ب��اْل��َوف��اءِ ُج��وِدي ٱل��رُّوِح َع��ِزي��َزَة
ُرْح��َم��اِك! َف��ْوَق تَ��أْت��ي ٱل��ل��ِه َف��َرْح��َم��ُة يَ��ْرَح��ُم��ِن��ي وٱل��ل��ُه أَُم��ْت ف��اتْ��ُرِك��ي��ِن��ي أَْو

(١٩١٢ يونيه ٥)

صربي

َص��ْدِري بٱْل��ُح��بِّ وض��اق َص��بْ��ِري َق��لَّ َق��ْد َربِّ ي��ا
يَ��ْدِري َل��يْ��َس َوَس��يِّ��ِدي َوَوْج��ِدي َش��ْوِق��ي َوٱْش��تَ��دَّ
َص��بْ��ِري يَ��ْرَح��ُم ول��ي��َس َع��ذَاِب��ي ف��ي ُم��َض��اِع��ٌف
َص��بْ��ِري أَْم��ِل��ُك َوَل��ْس��ُت َدَالًال تَ��اَه َك��اَن إِْن
ِف��ْك��ِري َف��أَْش��َغ��َل َرنَ��ا ِل��َغ��َزاٍل ٱلَّ��ِذي أن��ا

(١٩٢١ (قنا
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الحبيبة وصف

صديق إىل

أََراَك��ا يَ��ْوًم��ا ك��ن��ُت م��ا ِس��َواَك��ا أَْه��َوى ك��ن��ُت ل��و
ِس��َواَك��ا َح��ِب��ي��ٌب ِل��ي م��ا وَِع��َم��ادي ُم��نْ��يَ��ِت��ي ي��ا

∗∗∗
ٱْش��ِت��يَ��اِق! ِف��ي غ��دا َص��بْ��ِري تَ��أَكَّ��ْد ٱل��لَّ��ط��ي��ِف ع��ب��َد
ال��تَّ��َالِق يَ��ْوَم يَ��ُروُم َه��َواُك��ْم ف��ي م��ع��ذٌَّب

∗∗∗
ُه��يَ��اِم ف��ي َغ��َدا َص��بْ��ِري ُه��َم��اِم َش��ْه��ٍم َخ��يْ��َر ي��ا
��َه��اِم ال��سِّ َص��ائ��ب��اِت ِم��ْن ل��يُ��ْش��َف��ى ع��ل��ي��ِه فٱع��ِط��ْف

153





تطريز

ال��ِم��س��ك��ي��ِن َع��َل��ى م��ن��ه وتَ��َص��دَِّق��ي َغ��ِن��يَّ��ٌة ف��ي��ه أن��َت ج��م��اًال زكِّ��ي
ُدي��ون��ي اق��ت��ض��اءِ إل��ى ال��س��ب��ي��ل ك��ي��ف ال��ه��وى ف��ي دي��ون��ي أل��وت ظ��ب��ي��ة ي��ا
ش��ئ��ون��ي! دم��وع ف��ي ت��ك��ل��م ح��ت��ى ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ال��ح��بِّ َك��تْ��َم ن��ادي��ُت
خ��ذون��ي! ي��ق��ول ب��أن ال��م��ح��بُّ ك��اد ال��ه��وى ع��الم��اِت ت��خ��ف��ي ال ب��ال��ل��ه

الصرييف فهمي الشيخ

ي��ك��ف��ي��ن��ي ال��ح��بُّ ف��م��ن��ك ص��ي��رف��يُّ ي��ا َش��َغ��ٍف م��ن ب��ال��ق��ل��ِب م��ا ي��ع��ل��ُم ال��ل��ُه
ي��ه��دي��ن��ي ب��ات ب��دٌر أن��ت ك��ع��ب��ت��ي ي��ا ب��ه ع��ل��يَّ ت��ب��خ��ل وال ب��ع��ل��ٍم ف��ُج��ْد

تهنئة

َغ��اِن��َم��ا ِل��ْل��َم��َس��رَّاِت َدْوًم��ا َزاَل َف��َال ��ٍد) (ُم��ح��مَّ ال��َع��ِزي��ِز َف��ْوُز َس��رَّن��ي َل��َق��ْد
ُم��ْظ��ِل��َم��ا ك��ان ٱل��ذي ٱْألُْف��ُق ِب��َه��ا أََض��اءَ َق��َالِئ��ًدا ال��لَّ��يَ��ال��ي ِم��نْ��ُه َل��ِب��َس��ْت ف��تً��ى
ُم��ْل��َج��َم��ا ٱل��َوْص��ف ف��ي أَبْ��َدْع��ُت وإِْن أََراِن��ي َوإِنَّ��ن��ي َق��ْل��ِب��ي ك��لِّ م��ن أَُه��نِّ��ئ��ُك��ْم





اهلجاء متناثراتيف

(١)

َوِف��ي��ك��ا أَب��ي��َك ف��ي ط��ب��ًع��ا ال��ج��ه��ل أَرى َج��ُه��وَل��ٍة وابْ��َن ال��ل��ُه بَ��َراُه َج��ُه��وًال
أَِب��ي��َك��ا! بَ��ْع��َد ال��َع��ْه��ِد ول��يُّ وأَنْ��َت ك��لِّ��ِه��ْم اْل��َج��ْه��ِل ف��ي ال��نَّ��اِس إِم��اُم أَبُ��وَك

(٢)

��ُروُر ال��سُّ ب��ن��ا َم��َرْرَت إِْن وي��رح��ل ال��َق��ِص��ي��ُر ال��يَ��ْوُم ِب��ُق��ْرِب��َك ي��ط��وُل
تَ��ُدوُر ال أَْرِب��َع��اءٌ َوَوْج��ُه��َك ُس��وءِ ف��أُْل ل��ل��ُم��ب��كِّ��ِر ص��ب��اُح��َك

(٣)

َم��ْح��لُ��وُب ال��تَّ��يْ��َس أَنَّ َظ��نَّ م��ن وال��تَّ��يْ��ُس ل��ه َم��َدرَّ ال ش��ي��ئً��ا أَس��أَل أَتَ��يْ��ُت





رسالة

ِن��ي ِخ��الَّ بَ��يْ��َن َص��َف��ائ��ي ع��ن ِف��َراُق��ُه يَ��ْش��َغ��لُ��ِن��ي بَ��اَت َق��ْد الَّ��ِذي اْل��َح��ِب��ي��ُب أَيْ��َن
َه��ان��ي ب��ه (َص��بْ��ِري) َغ��َدا ق��د َوُح��بُّ��ُه ِه��بَ��ٌة ل��ُه نَ��ْف��ِس��ي الَّ��ِذي اْل��َح��ِب��ي��ُب أَيْ��َن
َع��ان��ي ُم��ْغ��َرٌم أَِس��ي��ٌر َج��ْف��ٍن َق��ِري��ُح َدِن��ٌف ب��ه (ص��ب��ري) الَّ��ِذي اْل��َح��ِب��ي��ُب أَيْ��َن
أَْح��َزان��ي زاد أو نَ��أَى ع��ن��ي وك��ي��ف َش��َغ��ٌف َل��ُه ِع��نْ��ِدي الَّ��ِذي اْل��َح��ِب��ي��ُب أَيْ��َن
أَْض��نَ��ان��ي! ��بْ��ِر ال��صَّ َف��ُم��رُّ َم��ْه��ًال دي��ُب ي��ا َط��ْل��َع��تُ��ُه أَيْ��َن (ُح��َس��يْ��ٌن) اْل��َح��ِب��ي��ُب أَيْ��َن
يَ��نْ��َس��ان��ي! ُربَّ إِذْ غ��ًدا أََخ��اُف إِن��ي بَ��ْه��َج��تُ��ُه أَيْ��َن (ُح��َس��يْ��ٌن) اْل��َح��ِب��ي��ُب أَيْ��َن
َج��اَف��ان��ي؟ ال��نَّ��ْوُم ف��ه��ذا ل��ح��ال��ي تَ��ْرث��ى أََال يَ��اَر ال��دِّ وَخ��لَّ��يْ��َت نَ��أَيْ��َت ع��نِّ��ي
ُس��ل��َوان��ي يَ��ْوَم أَْرتَ��ِج��ي��ِه م��ن خ��ي��َر ي��ا أُف��اِرُق��ُك��ْم ال َوِب��ُودِّي َف��اَرْق��تُ��ُك��ْم
أَْج��َف��ان��ي م��لءَ َغ��ِزي��ًرا يَ��ْج��ِري َوال��دَّم��ع أَْوب��ِت��ُك��ْم يَ��ْوَم تَ��ْص��بُ��و ِم��ْص��َر َف��اَرْق��تُ��ُم��و
إِْخ��َوان��ي َخ��يْ��َر ي��ا ُم��ْس��تَ��ْرِس��ٌل َوال��دَّْم��ُع َوَج��ٍل ف��ي َوال��َق��ْل��ُب َع��َج��ٍل َع��َل��ى ُق��ْم��تُ��ْم
أَْغ��َص��اِن بَ��يْ��َن أُنْ��ٍس روِض ف��ي دي��ُب ي��ا يَ��نْ��ش��ُدُك��ْم بَ��اَت َق��ْد أَِل��ٍف ع��ل��ى ص��ب��ًرا
َدان��ي َدْم��ُع��ُه َوَداًع��ا أَْرُج��و وك��ن��ُت أَْرُق��بُ��َه��ا ك��ن��ُت ق��د َس��اَع��ٍة ف��ي َس��اَف��ْرَت
أَْع��يَ��ان��ي ثُ��مَّ َع��يْ��ِش��ي َر ف��ك��دَّ ق��ه��ًرا يَ��ْم��نَ��ع��ِن��ي ال��ظُّ��ْل��ِم َزَم��اُن أََراَد ل��ك��ْن
نُ��ْدَم��ان��ي َخ��يْ��ُر َوأَنْ��تُ��ْم ال��ِف��َراِق م��ن أََل��ٍم ف��ي َوال��َق��ْل��ُب َس��اَف��ْرتُ��ُم��و دي��ُب ي��ا





عاشق

َص��ْدِري ف��ي ال��ن��اَر َج��ِب��ي��ِن��َه��ا ج��م��اُل ف��أَزك��ى ُح��ْس��ِن��َه��ا بَ��َداِئ��ِع ف��ي ِف��ْك��ِري َونَ��زَّْه��ُت
ُخ��ْس��ِر َل��ِف��ي َع��يْ��ِن��ي إِنْ��َس��اَن ي��ا ��ْه��ِد وب��ال��سُّ ب��ال��بُ��َك��ا إِنَّ��َك اْل��َخ��ْص��ِر َونَ��ِح��ي��ِل أَم��ا
أَْدِري وال أَْدِري َح��يْ��ُث م��ن ُم��ْق��َل��ِت��ي َك��َرى َس��اِرٍق ال��لَّ��َواِح��ِظ بَ��َوْس��نَ��اِن ُم��َع��نٍّ��ى
اْل��َج��رِّ أَْح��ُرِف ِم��ْن ال��نَّ��وَن أَنَّ ِخ��ْل��ُت َوم��ا ل��ألََس��ى َق��ْل��ِب��َي ��دِْغ ال��صَّ ِب��نُ��وِن يَ��ُج��رُّ
ال��نَّ��ثْ��ِر م��ن ُج��ُف��ون��ي أَْم��َل��ْت م��ا ي��ن��ظِّ��م َف��ك��أَنَّ��َم��ا ب��اس��ًم��ا َدْم��ِع��ي يُ��َق��اِب��ُل
َص��ْخ��ِر َع��َل��ى َق��بْ��ل��ي اْل��َخ��نْ��َس��اءُ ب��ك��ت ك��م��ا َم��بْ��َس��ٍم ُدرِّ ع��ل��ى أبْ��ِك��ي ال ل��ي وم��ا
َواْل��ِج��ْس��ِر اْل��َج��ِزي��َرِة بَ��يْ��َن ال��َم��ه��ى ُع��يُ��ون َع��َل��ى ف��اِئ��َض��ًة ال��دَّْم��ِع ُع��يُ��وَن وأُْج��ري





للصباح

ال��ل��واح��ي ت��ق��ول م��اذا أدري ل��س��ت ال��ص��ح��اح ال��م��راض وأج��ف��ان��َك ال
ال��ج��راح دام��ي ع��ل��ي��َك ق��ل��ب��ي أنَّ دم��وِع��ي َه��ْط��َل ي��ل��وُم َم��ْن درى م��ا
ال��ِم��الح وج��وُه دون��ه��ا س��ج��دت ح��س��ٍن ق��ب��ل��ُة ع��ي��ن��اه م��ل��ي��ًح��ا ي��ا
األف��راح! راي��ُة ف��ه��ي راي��ًة ي��ك��ون��ا إْن وق��ام��ٌة َش��ْع��ٌر ل��ك
ل��ل��ص��ب��اح! ص��ب��اب��ًة أب��ك��ي ب��تُّ س��ن��اُه ذك��رُت إذا وج��ب��ي��ٌن





مرص

ال��راح َس��اِق��َي ي��ا أو ال��طَّ��رف س��اِج��َي ي��ا َوأَْق��َداِح ب��أَْح��َداٍق ع��ق��ل��ي س��ل��ب��َت
ص��اح��ي ي��ا ��ْك��َريْ��ِن ال��سُّ ف��ي م��الم��َك ف��ات��رك وم��ق��ل��ت��ِه ال��س��اق��ي رش��ف��ة م��ن س��ك��ران
إِص��الح��ي ُك��لِّ��ْف��َت وال ِوْزري ��ْل��َت ُح��مِّ ف��م��ا ال��غ��راِم أَْش��بَ��اَك ب��ح��س��ن��ك واط��رح
أف��راح��ي ب��ي��ت أُنْ��ش��ئ ال��ق��ل��ب ب��ح��ب��ة ق��م��ري ه��وى ف��ي ن��ج��م��ي ص��ح إذا دع��ن��ي
وأرواح ب��أم��واٍل يُ��َف��دَّى ظ��ب��ي ع��رًض��ا ب��ه��ا ل��ي ي��ج��لُ��و ال��ك��أس ب��ج��وه��ر
وُم��ْج��تَ��اح م��ح��ت��اٍج ض��رورة دارك ذه��ٍب م��ن ب��ال��م��ح��م��رِّ ال��خ��دِّ ُم��ثْ��ِرَي ي��ا
��اح ب��ف��ضَّ ع��ش��ق��ي ع��ل��ى ل��وي��ت ل��ق��د ب��وج��ن��ت��ِه خ��اٌل ال��س��ه��وى ف��ي ف��اض��ح��ي ي��ا
��اح ط��مَّ ال��ع��ي��ن ق��ري��ح ع��ن ال��ه��وى ع��ي��ن َغ��َف��َل��ْت وق��د ل��ق��ي��ان��ا أَنْ��َس ال أن��س م��ا
وإِص��ب��اح��ي! إِم��س��ائ��ي ال��ل��ه َف��أَنْ��َع��َم م��ب��ت��س��ًم��ا ال��وج��ه ب��ع��د َش��ْع��َرَك ق��اب��ل��ت
َم��اح ال��ص��ب��ا أس��ط��ار ي��م��ح ل��م أي��ام م��ك��ت��ئ��ٌب ال��ص��ّب ج��ب��ي��ن ف��ي ال��رض��ى ح��ي��ث
ب��م��ص��ب��اح ي��م��ش��ي م��دل��ٌج ك��أن��ه يُ��ْع��ِم��لُ��َه��ا ال��دَّْج��ِن ت��ح��ت ال��ك��أْس وح��ام��ل
ب��ال��رَّاح ق��ام م��ن يُ��ْم��ِس��ُك��ُه ي��ك��اد ي��م��ِزج��َه��ا ال��راح ل��ك��أس واٍن وال��رئ��م
إف��ص��اح ش��دو ي��ش��دو ال��ت��ذك��ر أع��ي��ي أَْن وال��ت��ذكُّ��ر دم��وع��ي ك��أس واآلن
ب��م��ف��ت��اح؟ م��غ��ل��وٌق ح��ب��ي ب��اب ه��ل س��اِل��ِف��ِه ري��ح��ان ف��ي ال��َخ��ال ع��ن��ب��ر ي��ا
س��ب��اح ال��ش��ع��ر ب��ح��ور ف��ي ب��ف��ائ��ٍض ن��اس��ب��ه��ا ال��ش��ع��ر ب��ح��ور ط��ام��ي أغ��رَّ
ل��ج��رَّاح��ي؟ أروي��ه��ا أن��ا وه��ا ع��ن��ك��م ك��َل��ٌف ق��ص��ت��ي ف��ي أه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا





رثاء

نَ��َدبْ��تُ��َه��ا ال��زََّواِل ِع��نْ��َد ُض��ًح��ى ِل��َش��ْم��ِس َوْق��تَ��َه��ا ف��اْل��َوْق��ُت ال��ُح��ْزِن ُف��روَض أَِق��ي��ُم��وا
َك��نَ��ْزتُ��َه��ا إِْن ب��ه��ا أُْك��َوى ُم��َع��نْ��َدم��ٍة أَْدُم��ٍع ب��ِإنْ��َف��اِق ع��نِّ��ي تَ��بْ��َخ��لُ��وا وال
نَ��َق��ْل��تُ��َه��ا ِل��َق��ْل��ِب��ي ع��ي��ن��ي ِم��ْن ك��أَن��ي َش��ْخ��ُص��َه��ا ال��َق��ْل��ِب َوف��ي ع��نِّ��ي ل��غ��ائ��ب��ٍة
َف��َق��ْدتُ��َه��ا َق��ْد ال��ت��ي ال��نُّ��ْع��َم��ى َع��ِل��ُم��وا َوَم��ا ب��اك��يً��ا (ِل��َزيْ��نَ��ب) تُ��ْج��ِري َك��ْم ي��ق��ولُ��وَن
ف��أُْخ��تُ��َه��ا ال��نَّ��َه��اِر َش��ْم��َس تَ��ُك��ْن ل��م وإِْن َم��َح��اِس��ٍن َش��ْم��ُس ال��ل��ه َس��ب��ِي��ل ف��ي أََال
َع��َرْف��تُ��َه��ا م��ا َل��يْ��تَ��ن��ي يَ��ا األََس��ى دواَم ف��أَْع��َق��بَ��ْت ي��س��ي��ًرا ده��ًرا تَ��َع��رَّْف��تُ��َه��ا
ن��ك��رتُ��َه��ا َق��ْد َراَح��ٌة َل��َع��ْم��ِري وت��ل��َك راح��ًة ال��دَّْم��ِع ف��ي إِنَّ أُن��اٌس وق��اَل
َغ��َس��ْل��تُ��َه��ا ق��د ُم��ْه��َج��ٌة وإِالَّ ع��ل��ي��ك أَذَبْ��تُ��َه��ا ق��د ُم��ْق��َل��ُة إِال ْم��ُع ال��دَّ ه��ل
َف��َرَف��ْع��تُ��َه��ا ال��َك��َرى أَح��ادي��ُث ��ا وأَمَّ ل��ل��دَُّج��ى بُ��ْع��ِدِك بَ��ْع��َد ُج��ُف��ون��ي نَ��َص��بْ��ُت
ف��ق��ل��تُ��ه��ا م��ألَى َواْل��ُح��ْزِن األَس��ى ك��ُؤوَس ��ٍم تَ��نَ��عُّ بَ��ْع��َد ه��اَك َزَم��ان��ي وق��ال
َع��ه��ْدتُ��َه��ا ق��د ال��ت��ي ال��ُغ��رِّ ��يَ��ِم ول��ل��شِّ َش��ِه��ْدتُ��ُه َق��ْد الَّ��ِذي ل��ل��ُح��ْس��ِن ب��ك��ي��تُ��ِك
نَ��َدبْ��تُ��َه��ا م��ن ال��ثَّ��َرى ف��ي نَ��َدبَ��تْ��ِن��ي إِذًا َدَرْت ف��ل��و بَ��اٍل اْل��ِج��ْس��ِم َط��ِري��ُح ِك��َالن��ا
َوَق��ْل��بُ��َه��ا ل��ل��َغ��َراِم َق��ْل��ب��ي تَ��أَلَّ��َف بَ��ْع��َدَم��ا ال��رَّْم��ُس ��َه��ا ض��مَّ َم��َه��اٌة ب��ُروِح��ي
َدَف��نْ��تُ��َه��ا ال��تُّ��راِب ف��ي ِب��َرْغ��ِم��ي ول��ك��ْن ب��ه��ا م��غ��ت��ب��ًط��ا ك��ن��ُت َق��ْل��ٍب ح��ب��ي��ب��ُة
َخ��يَ��اِل��َه��ا َف��ان��ي غ��ي��ر ِم��ن��َه��ا يَ��بْ��َق ف��ل��م ِع��ْط��ِف��َه��ا ِل��ي��ُن ل��ي ك��ان ق��د وآن��س��ٍة
َص��ْم��تُ��َه��ا ال��ُم��تَ��يَّ��م (َص��بْ��ِري) ع��ل��ى ي��ع��زُّ َوبَ��يْ��نَ��َه��ا بَ��يْ��ن��ي َوال��ت��ْرُب ٱنْ��َه��ِض��ي أن��ادي
ب��ع��ث��ت��ه��ا ال��ظَّ��َالِم تَ��ْح��َت أَنَّ��ن��ي س��وى األََس��ى ع��ل��ى ُم��ِع��ي��َن ال أن َح��َزنً��ا َك��َف��ى
نَ��َظ��ْم��تُ��َه��ا ُع��ُق��وٌد َدْم��ِع��ي م��ن ل��ج��ي��دِك أَنَ��ا وه��ا َدْم��ع��ي َغ��يْ��َر أم��ام��ي ول��ي��س



صربي إسماعيل ديوان

َل��َه��ا ي��ا (َزيْ��نَ��َب) بَ��ْع��َد ل��ي��اٍل وك��ل َل��ذٌَّة بَ��ْع��َدِك ال��ع��ي��ِش ف��ي ف��م��ا َق��َض��يْ��ِت
وأََرْدتُ��َه��ا أَْج��ِل��ِه م��ن تَ��َط��لَّ��بْ��تُ��َه��ا ال��ذي َرَح��َل َف��َق��ْد ال��دُّن��ي��ا َع��َل��ى س��الٌم
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(١) غزل

يَ��ِدي وال ال��ج��ف��ون ب��أس��ي��اف ي��ص��ول أغ��ي��د ال��ل��واح��ظ س��اج��ي م��ن نَ��بْ��ك ق��ف��ا
م��ه��نَّ��ِد ب��ل��ح��ٍظ ي��س��ط��و ول��ك��ن��ه م��ع��رٍِّب ب��ل��ف��ٍظ ي��ن��اج��ي��ن��ي غ��زال
م��س��ن��د ب��ع��د م��س��ن��ًدا ال��ع��وال��ي ص��ح��اُح واع��ت��دال��ه ل��ي��ن��ه ع��ن روت وق��د
وم��ق��ع��د! م��ق��ي��ٍم م��ن ش��ج��وي ط��وَل ف��ي��ا ع��ط��ُف��ه ق��ام أرداف��ه ق��ع��دت إذا
ِد ال��م��ردَّ ال��ع��ن��اق ف��رط ف��ط��وَّل��ه ق��ده ط��ال م��ا ق��ب��ل م��ن ب��ه ك��ل��ف��ت
زب��رج��د ف��صَّ ب��ال��لَّ��ثْ��ِم ل��ه ف��ص��غ��ُت خ��ات��ًم��ا ال��ع��ق��ي��ق��ّي ف��ي��ه م��ن وع��اي��ن��ت
وال��م��ب��ّرد ال��م��ن��ت��ق��ى ال��ج��وه��رّي ع��ن ورض��اب��ه ث��غ��ره م��ن وح��دث��ن��ي
أم��رِد ألم��رَد ح��ظ��ي ف��أَوق��ع��ن��ي ت��م��ردت ح��ي��ن اْل��ُخ��وَد َح��ذَْرُت وك��ن��ت
م��ف��نِّ��ِد م��ن ح��ب��ه ف��ي ل��ي ل��ي��س ألْن ع��اش��ًق��ا ل��س��ت ل��ه أن��ي ل��ي ي��خ��يَّ��ل
ال��ص��ِدى ُغ��ل��َة ل��ل��ورى وأش��ك��و ع��ل��ي��ه غ��ارًق��ا ب��ال��دم��ع ب��ت م��ا ال��ه��وى ول��وال
وم��ه��نَّ��ِد م��ن��ه��م��ا ب��رم��ٍح ُق��ِت��ْل��ُت م��ا بَ��ْع��َد وج��ف��ن��ي��ه ِع��ط��ف��ي��ه وأْل��ثُ��م
م��س��ج��د م��ح��راب ت��ح��ت َخ��لُ��وًق��ا خ��ي��ال��ي س��ن��ا م��ن ص��دغ��ي��ه ت��ح��ت ف��ي��م��ا وأُب��ص��ر
ِد ُم��َج��دَّ ل��ع��ي��ٍش ت��دع��و م��ع��ت��ق��ًة ش��رب��ت��ه��ا ي��دي��ه م��ن ُم��َداٍم ورب
م��وق��د) خ��ي��ر ع��ن��ده��ا ن��ار خ��ي��َر (ت��ج��ْد ك��أس��ه ض��وء إل��ى ت��س��ع��ى ج��ئ��تَ��ه إذا
ت��زّود) ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار (وي��أت��ي��ك ال��لَّ��َم��ا ع��ن ف��ي��ه��ا األن��ف��اس ت��ح��دث��ك
ث��ه��م��د) ب��ب��رق��ة أط��الل (ل��خ��ول��ة ت��ش��م وال خ��وَّل��ت��ك ق��د ب��ارًق��ا ف��ش��م
ت��ت��ب��دَّد ل��م ال��ك��أس أه��رق��ت��ه��ا ف��ل��و م��دي��ره��ا ي��م��ي��ن ف��ي راق��ت ال��ّالت��ي م��ن
م��ج��س��د إن��اءٍ ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ت��ط��اف ك��ي��ان��ه��ا ت��مَّ ح��ي��ث م��ن م��ص��ف��رة



صربي إسماعيل ديوان

م��ورَِّد وش��اٍح ف��ي ت��ج��ل��ى غ��زال ك��أنَّ��ه س��اٍق ك��فِّ م��ن ب��ه��ا ف��أح��ِس��ْن
ُم��َغ��رِِّد ت��ح��ت م��اس غ��ص��نً��ا ي��م��ث��ل ان��ث��ن��ى ف��م��ه ف��ي اإلب��ري��ق ق��ه��ق��ه إذا
ب��ال��ي��ِد تُ��ْف��تَ��ُل ال��ش��م��ِس ش��ع��اِع ح��ب��اُل ش��راب��ه ح��وَل اإلب��ري��ق س��ن��ا ك��أن
خ��رَِّد م��ع��اص��م ف��ي ت��ب��ٍر أس��اِوُر ُك��ُؤِس��ِه ِم��ْن نَ��َض��ا م��ا ب��ق��ايَ��ا ك��أن
ي��س��ج��ِد ي��دُن ف��م��ن ع��م��ًدا ه��ام��ِه ع��ل��ى ن��ف��َس��ُه َر ص��وَّ ال��ُف��ْرِس م��ل��ي��ك ك��أن
م��ص��رَِّد غ��ي��ر ال��ِوْرِد ه��ن��ئَ ت��ول��ى إن��ه ال��ع��ي��َش ذل��ك ع��ن��ي ال��غ��ي��ُث س��ق��ى
وت��ج��لُّ��دي م��دَم��ع��ي إِال ��َع وج��مَّ وح��ن��انَ��ه��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي إِال َق وف��رَّ
ُم��نْ��ِج��دي ل��ع��ل��ك دم��ًع��ا ص��اح��ب��ي ف��ي��ا م��س��رًع��ا ��ْح��ِب ال��سُّ ِط��يَّ��ِة ف��ي س��رى وب��دًرا
ف��ارق��دي! ن��واع��َس ي��ا زم��انً��ا س��ه��رِت ل��ج��ف��ون��ه ب��ع��دن��ا ال��ت��س��لِّ��ي وق��ال
ال��ح��واس��د ش��ر وق��اه م��ن ف��س��ب��ح��ان ح��س��ن��ه ب��ي��ن م��ا ال��ش��ع��َر ق��س��م��ُت ح��ب��ي��ٌب
(ال��م��خ��ّل��د) ل��ل��ح��ب��ي��ب إال م��دح وال ق��ص��ي��دٍة ف��ي ل��ه إِال غ��زٌل ف��ال
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(٢) غزل

ح��س��ودي غ��ي��ر ع��ل��ي��ك ع��ذول��ي م��ا ال��خ��دود ول��ث��ِم ال��لَّ��م��ا ورش��ف ال
ب��ال��ت��ف��ن��ي��ِد َع��نْ��ُه ال��وه��م ي��دف��ع ول��ك��ْن م��ث��ل��ي ه��واك ف��ي ه��ائ��م
ال��وق��وِد ذات ال��ن��ار ف��ي وف��ؤادي ��ى ت��ق��ضَّ ع��ل��ي��ك (ص��ب��ري) م��ل��ي��ًح��ا ي��ا
األخ��دود ص��اح��َب ال��دم��ُع ق��ت��َل ِب��َخ��دِّي دم��ع��ي م��س��ي��ل ع��ن ت��س��ل ال
ج��دي��د ب��ح��س��ٍن ال��س��ن��ا ب��دي��ع ي��ا خ��ل��يٍّ��ا ق��ل��بً��ا ت��روع ي��وم ك��ل
ول��ل��ت��وك��ي��ِد ال��ه��وى الب��ت��داء غ��رام��ي الُم س��ن��اك ف��ي ح��ب��ذا
م��ح��م��ود! إل��ى ال��ُع��َل��ى ك��اع��ت��زاءِ ح��س��ٍن ك��لُّ ل��ه يُ��ْع��َزى وج��ه ل��ك





صدودك

ب��دُّ م��ن��ه��م��ا واح��ٍد م��ن ي��ك��ن ل��م إذا ال��ب��ع��ُد وال ع��ن��ي ح��س��ن��اءُ ي��ا ص��ُدوُدِك
وال��ق��دُّ أن��ا م��ا ال��غ��ص��ن ق��ال ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ب��دا إِذا ع��ط��ٌف ح��س��ن��اء م��ن ب��روح��ي
ال��ِع��ْق��ُد ي��س��ت��ح��َس��ُن ح��س��ن��اءُ ي��ا ال��ج��ي��د وف��ي ل��ن��ظ��م��ه دم��ع��ي اس��ت��ح��س��ن��ت ق��د وج��ي��ٌد
ال��ه��ن��ُد ب��ه��ا ي��ق��وم ال س��ح��ٍر أالع��ي��ُب ُج��ُف��ون��ه��ا ب��ي��ن أن إال ال��تُّ��ْرِك م��ن
وال��وج��د ال��ص��ب��اب��ُة ت��ح��ي��ى م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى وإن��م��ا ال��ع��ذوَل ي��ك��وى م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى
ك��د ال��ع��ب��د أن��ا أن��ي ت��در ل��م ب��ه��ا ك��ي��ف دالل��ه��ا ال��م��ع��نَّ��ى (ص��ب��ري) ع��ل��ى (ع��زي��ز)
ح��دُّ ل��ع��ذل��ُك��م م��ا ح��ت��ى زاد وق��د ح��م��ُق��ُك��ْم ب��ان ف��ق��د م��ه��ًال أَُع��ذَّاَل��نَ��ا
ِع��نْ��ُد؟ ل��ك��م ي��ك��ون ح��ت��ى أن��ت��ُم وم��ن ب��ال��َف��تَ��ى ال��ع��ش��ُق ع��ن��دن��ا ق��ب��ي��ٌح وق��ل��ت��م
واْل��َج��ْه��ُد ��ُف ال��ت��ع��سُّ ه��ذا وم��ا وم��ال��ي، ل��ك��م ف��م��ا ل��ل��م��ه��اِة ب��ُروح��ي س��م��ح��ُت
ال��رُّْش��ُد ثَ��بَ��َت م��ا ق��ب��ل م��ن ف��أَت��ل��ف��ه��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي ُس��لِّ��َم ال��درِّ ي��ت��ي��م وثَ��ْغ��ٍر
ال��ش��ه��ُد أو األق��اح��ي ن��ور أو ال��غ��ي��ُث ه��و ه��اِئ��م ل��ُغ��لَّ��ِة األش��ه��ى ال��بَ��َرُد ه��و
ال��نَّ��ه��ُد أو ��ُم��وُل ال��شَّ ال��راُح أو خ��م��ول ي��ش��وب��ه ال ال��ذي ال��م��نُّ وم��رش��ف��ه
ع��ه��د ل��ه��ا ي��دوُم ال ال��ل��ي��ال��ي وت��ل��ك ب��ارت��ش��اف��ه ح��ل��وًة ال��ل��ي��ال��ي ع��ه��دت
ال��رع��ُد ل��ع��ل��َع وال ت��ف��رَّْق��نَ��ا غ��داة (َج��ِب��ي��نُ��َه��ا) ال��م��ن��ي��ر ال��ب��رُق اب��تَ��َس��َم ف��ال
َوْق��ُد ل��ه��ا ال��م��ع��ن��ى ق��ل��ب��ي وف��ي س��ن��اه��ا ال��ع��ال ف��ف��ي ع��ن��ي ال��س��ع��د ش��م��وس ت��ول��ت
ج��ه��ُد ل��ه ال م��ن ج��ه��ُد ل��ع��م��ري وه��ذا ب��ع��ده��م ال��ت��ق��طُّ��ع ف��ي م��ه��ًال ق��ل��ُب ف��ي��ا
ال��ورُد ذه��ب أَْن اْل��َوْرِد م��اءُ ف��إن��ك ُخ��ُدوِدَه��ا ب��ذك��ر وخ��ًدا ف��ض دم��ع وي��ا
أْغ��ُدو أو (ل��زي��ن��َب) وص��ٍل إل��ى أروُح ب��ح��ب��ه��ا أل��ه��و ك��ن��ت ده��ًرا ال��ل��ه رع��ى



صربي إسماعيل ديوان

ن��ه��د ال��م��ه��ا ق��وام م��ن وإال ك��م��ي��ٌت ال��ه��وى خ��م��رة ف��ي ال��ك��اس��اِت م��ن ج��وادي
َزنْ��ُد ه خ��دِّ ف��ي ل��ل��راح ُق��ِدَح��ْت وق��د ��ٌد ُم��َوسَّ ال��َج��م��ال ب��دُر ُم��ْه��َج��ِت��ي وف��ي
ُج��نْ��ُد ل��ه ح��ول��ي ب��األك��دار زال وم��ا وان��ق��ض��ى ب��ال��َم��ِل��ي��َح��ِة تَ��َولَّ��ى زم��اٌن
ال��وْع��ُد يَ��ْص��ُدَق أن (اس��م��اع��ي��َل) وش��ي��م��ُة (زي��ن��ٌب) ع��ش��ق��ِك أب��غ ل��م ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ال��َم��ْه��ُد ��ِن��ي َض��مَّ أن ق��ب��ل ِح��ْل��ٍم ك��أي��اِم ل��ي ك��ان ُغ��ْص��نُ��ِك م��ال ي��وًم��ا ل��ي��ت وي��ا
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سالم…

ال��ب��ص��ْر ك��ل��م��ِح ت��م��رُّ خ��ي��اًال ت��ط��وُل م��ه��م��ا آدم اب��ن ح��ي��اُة
أَثَ��ْر ف��ي��م��س��ي يُ��َواَرى وع��ص��ًرا يَ��ُع��ول وظ��ه��ًرا ص��ب��ًح��ا، ف��ي��ول��د
ِس��يَ��ْر إال ل��ل��ن��اس ال��ده��ُر وم��ا ق��ص��ي��ٌر َم��نَ��اٌم إال ال��ع��ي��ُش وم��ا
ال��س��ف��ر ق��ب��ي��ل زاٍد َألَْق��َوم ال��ج��م��ي��ل َوُص��نْ��ع لٓه اْإلِ َف��تَ��ْق��َوى
ال��َح��ذَر ي��ف��ي��د ال دون��ه وم��ن ل��ه م��ردٌّ ال ال��ع��ل��ي وأم��ر
ال��َق��َدر؟ ِع��نَ��اَد ي��س��ت��ط��ُع وم��ن ب��أح��ك��ام��ه ال��ق��ض��اء ل��ي��ج��ر
وال��س��ه��ر اْل��بُ��َك��ا ج��ف��ن��ي ف��الزم ب��أرزائ��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي َدَه��تْ��ِن��ي
ال��ذك��ر ح��م��ي��َد َوِف��يٍّ��ا أم��ي��نً��ا ط��وي��ال ع��ه��ًدا ال��م��ع��ارف خ��دم��ت
ال��ن��ظ��ر ح��دي��َد ال��ن��ج��اح، َح��ِل��ي��َف اْل��ُق��َوى س��ل��ي��َم ن��ش��ي��ًط��ا ا ُم��ِج��دٍّ
اْل��َك��َدر غ��ي��وُم ح��ي��ات��ي أح��اط��ت ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن اج��ت��ه��ادي وب��ع��د
ل��ل��خ��ط��ر س��ع��ى اح��ت��م��اًال ت��ط��ي��ق ال��ذي ف��وق ال��ن��ف��س ك��لَّ��َف وَم��ْن
أن��ت��ظ��ر أك��ن ل��م م��ا ال��ح��ظ م��ن ع��ي��ن��ي إلره��اق ك��ان ل��ذل��ك
ال��ب��ص��ر ِب��َف��ْق��ِد اج��ت��ه��ادي ح��ي��اُة ف��ان��ت��ه��ت ُم��ق��ل��ت��ي ع��ن ال��ن��وُر َخ��بَ��ا
ال��زََّه��ر ب��اس��م��اِت ع��ل��ى س��الم ال��رب��ي��ع ي��اِن��َع��اِت ع��ل��ى س��الٌم
ال��ق��م��ر وض��وءِ ح��س��نً��ا ال��ش��م��س َس��نَ��ا ال��ن��ي��ريْ��ِن ط��ل��ع��ِة ع��ل��ى س��الٌم
��َور ال��صُّ ُم��تْ��َق��نَ��اُت ب��ه ت��ح��لَّ��ت ج��م��ال َح��َواُه م��ا ع��ل��ى س��الٌم
ال��ف��ك��ر ع��ب��ق��ريِّ ع��ل��ى س��الم ال��ف��ن��وِن نَ��اِب��َغ��اِت ع��ل��ى س��الٌم
ال��ث��م��ر َوَج��نْ��ي ال��ع��ل��وم، ِب��َرْوض ال��ن��س��ي��ِم خ��ط��رات ع��ل��ى س��الٌم



صربي إسماعيل ديوان

ع��ط��ر ذك��ر ال��ث��ق��اف��ة ف��ي ل��ه��ا ال��ل��وات��ي ح��ال��ي��ات��ي ع��ل��ى س��الٌم
أدخ��ر! ال��ذي م��ال��ي ض��اع ك��م��ا َق��دَّروه ال��ذي ح��ق��ي ض��اع ل��ق��د
اْل��بَ��َش��ْر؟ وي��رض��ي أن��َت؟ وي��رض��ي��َك ؟ ال��ن��ب��يَّ وي��رض��ي لَٓه؟ اْإلِ أَيُ��ْرِض��ى
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استنهاض

ال��ُه��ُج��وع ال��ي��وم واه��ج��ر ��ظ ت��ي��قَّ ال��ش��رُق أَيُّ��ه��ا
ب��ال��دُّم��وع ي��ب��ك��ي وه��و يُ��ن��ادي ال��م��ج��د ه��اه��و
ال��رب��وع س��ك��ان أي��ن ب��الدي أب��ن��اءُ أي��ن
ال��دروع ال��ع��ل��َم أَْل��ِب��ُس��وا وه��بُّ��وا ال��ج��ه��ل ق��اِوُم��وا
ال��ج��م��وع ت��ف��ري��ِق ن��ح��و ي��س��ع��ى ب��ات م��ن واط��ردوا
ال��ُخ��ُض��وع ي��أب��ى ك��ل��ك��م ك��راٌم ُع��ْرٌب ك��ل��ك��م
س��ط��وع أج��ل��ى ف��ي ف��ه��َي ت��ج��لَّ��ت ال��ل��ه آي��ة
ال��خ��ن��وع ذل وات��رك��وا دوًم��ا ل��ل��م��ج��د ف��اع��م��ل��وا
ال��دم��وع تَ��ْس��َك��اِب ب��ع��د ال��ت��ه��ان��ي م��ص��ر ب��لِّ��غ��وا
ال��ط��ل��وع ف��ي ك��ش��م��ٍس أو األم��ان��ي ع��ن��واُن ف��ه��ي
ال��زروع ت��ل��ك ح��ْل��يُ��ه��ا ع��روس ال��دن��ي��ا ف��ي وه��ي
يَ��ُض��وع م��س��ٌك ذك��ره��م ب��ل��ط��ٍف ام��ت��ازوا أه��ل��ه��ا
ال��رب��وع ه��ذٰي ح��ب��ذا ب��م��ص��ٍر ال��ن��ي��ل ح��ب��ذا





حتية

األََدْب رج��اَل اح��ت��راًم��ا أَُح��ي��ىِّ ال��َع��َرْب َرَوتْ��ُه ل��ف��ظ ب��أب��ل��غ
انْ��تَ��َس��ْب إل��ي��ه ُم��ِج��دٍّ وك��لِّ األََغ��ان��ي ب��ف��نِّ ق��ل��ب��ي ي��رح��بِّ
وال��تَّ��َع��ْب األَس��ى ع��ن��ه��ا وي��ذه��ب ال��ِغ��نَ��اءِ ب��ف��ض��ِل ال��نُّ��ُف��وس ت��ط��ي��ب
ال��ِع��نَ��ْب ِب��نْ��ِت ن��ش��وَة وت��ع��ط��ي��ك ال��ُق��لُ��وَب وتُ��ْح��ي��ى ال��ع��ق��وَل تُ��ِن��ي��ر
ال��طَّ��َرْب س��م��اءَ األَغ��ان��ي ن��ج��وُم ب��ه أض��اءت م��ج��ًدا ال��ف��رُس ب��ن��ى
ال��َع��َرْب ه��ذَّبَ��تْ��َه��ا ب��ع��ده��م وم��ن َك��نْ��ِزَه��ا م��ن ال��در وأخ��رج��ت
ال��رُّتَ��ْب أَس��م��ى ال��ف��وز م��ن ون��ال��ت أَْج��َه��َدْت ب��م��ا ف��خ��ٌر ول��ل��ت��رك
َوَه��ب ق��د ل��ه��ا األَم��ان��ي وك��لَّ أَْس��َراَرُه ال��ف��نُّ ل��ه��ا أذاع
اق��ت��رب م��ن��ه��ا ال��ت��ق��دُّم وس��رُّ ال��ف��ن��ون روُض م��ص��ر ف��ي وأَث��م��ر
ُم��ْك��تَ��َس��ْب ال��ع��ال أَن ت��ب��ره��ن ه��م��ة ل��ن��ا ت��ج��لَّ��ت ق��د وه��ا
ال��ح��س��ب ك��رام ال��ن��ف��وس ك��ب��ار ب��أَبْ��َط��ال��ه��ا ل��م��ص��ر ه��ن��ي��ئً��ا
ب��ال��َع��َج��ْب أَت��وا ج��دوٍد ف��خ��ار ال��م��ع��ال��ي ل��ح��بِّ دع��اه��م رج��ال
ال��طَّ��َرْب ف��نُّ ي��ش��ه��د ه��و وه��ا وارتَ��َق��وا َس��َم��ْوا ال��ف��ن��ون ب��ك��ل
األدب وي��ح��ي��ا األَغ��ان��ي وت��ح��ي��ا ع��زٍَّة ف��ي م��ص��ُر ي��ا ال��م��ج��ِد إل��ى





تكريم

واألََدِب اْل��ِع��ْل��ِم ك��ن��وِز اك��ت��ش��اِف إل��ى وال��رُّتَ��ِب ل��ل��َع��ْل��ي��اءِ ُح��بُّ��َك دع��اك
األََرِب غ��اي��َة م��ن��ه��ا ب��ال��ج��دِّ ون��ل��َت ج��واه��ره��ا ع��ن ب��ح��ثً��ا ن��ف��س��َك أَْج��َه��ْدَت
ال��طَّ��َرِب زه��رُة ف��ي��ه��ا ت��ح��يِّ��ي��ك ق��ام��ت وق��ْد ال��ُف��نُ��وِن ب��س��ات��ي��َن وص��ل��َت ح��ت��ى
ذه��ِب م��ن أَن��ف��ق��َت ب��م��ا ب��ِخ��ْل��َت وم��ا ل��ه وات��ج��ه��ت األَغ��ان��ي ف��نَّ ع��ش��ق��ت
وال��َع��َرِب ال��ُف��ْرِس ك��ن��وِز س��رِّ ل��ك��ش��ف ُه��ًدى ال��ج��م��ي��ل ل��ل��ف��نِّ اخ��ت��ي��ارك ك��ان
يَ��ِغ��ِب ل��م ال��َف��نِّ ب��دُر ع��ن��ك ول��ح��ظ��ًة دراس��ت��ِه ف��ي س��ن��ي��ٍن ع��ش��َر ق��ض��ي��َت
ال��َع��َج��ِب آي��ُة ف��ي��ه ص��ب��رَك ج��م��ي��ُل أََل��ٍم م��ن ق��اس��ي��َت ك��م اغ��ت��راب��ك وف��ي
ال��رِّيَ��ِب م��ن م��ع��ص��وًم��ا ال��ت��ق��دُّم س��رَّ ل��ن��ا أَت��اح (ي��اِح��ْف��ِن��ي) ع��زِم��َك ث��ب��ات
م��ح��ت��ِج��ِب غ��ي��ر ب��اٍد ذك��اُؤَك وذا م��وارده ج��لَّ��ت ق��د اج��ت��ه��ادك ه��ذا
��ُه��ب ال��شُّ أَرف��ع تُ��س��ام��ي ك��ان��ت ال��ع��ل��م ف��ي م��ن��زل��ًة ل��ل��م��ص��ريِّ ال��غ��رب ف��ي ج��دَّدت
وال��طَّ��َرِب األَنْ��غ��ام ع��ال��م ف��ي ي��داَك وض��ع��ت م��ا ن��ع��م ف��خ��اًرا م��ص��َر أك��س��ب��ت
ُم��نْ��تَ��ِس��ِب ك��لَّ ف��ي��ه��ا ب��ف��نِّ��َك وان��ف��ْع ل��رف��ع��ت��ه��ا واع��م��ْل ت��ح��ي��ت��ه��ا ف��اق��ب��ْل
واألدِب ال��ف��ض��ِل رج��ال ب��ي��ن ت��ض��يء ُه��ًدى ن��ج��َم ال��م��ح��ب��وِب ل��ل��وط��ن زل��َت ال





مرص

ال��بَ��اِن ط��ائ��َر ي��ا ب��ه��ا ه��ي��اًم��ا زدن��ي أَْش��َج��ان��ي ف��ي��ِك ت��اه��ْت ال��ع��زي��زة م��ص��ر
وف��تَّ��اِن م��ن��ه��ا س��اح��ٍر م��ن ع��ي��ن��اك ن��ظ��رت ب��م��ا واص��دْح أَه��رام��ه��ا ف��وق ق��م
ان��ي ول��ل��دَّ ل��ل��ق��اص��ي ال��ع��ل��ِم ك��ع��ب��َة ي��ا الم��ع��ًة ال��دَّْه��ِر ج��ب��ي��ن ف��ي درة ي��ا
وُس��ْل��َط��اِن وريْ��َع��اٍن ُع��نْ��ُف��واٍن ف��ي ب��ه��ا ال��ش��ب��اُب زال ال م��ج��دَك آث��ار
بُ��نْ��يَ��اِن َخ��يْ��َر ال��م��ع��ال��ي ل��خ��ال��دات بَ��نَ��ْت ال��ُق��ُص��ور ف��رب��اُت ت��ي��ه��ي م��ص��ر ي��ا
وآذان ب��أل��ب��اٍب، ب��ال��م��ب��دع��اِت، ل��ه ال��م��ادح��ون ي��س��ع��ى َق��ْدُرَك زال م��ا





الثالث الجزء

األغاين غزل





سرتيس

منف عذراء

األَْل��َح��انَ��ا ��ع��ي َوَرجِّ ال��ُق��لُ��وُب َغ��ذِّي َح��نَ��انَ��ا ت��ف��ي��ُض َع��َواِط��ُف��َه��ا َم��ْن ي��ا
األَْش��َج��انَ��ا تَ��بْ��َع��ُث َص��ْوتِ��َك َرنَّ��اُت َح��ِن��ي��نُ��ُه ��ِج��يِّ ال��شَّ ��ْوِت ال��صَّ َربَّ��َة ي��ا
اْل��بُ��نْ��يَ��انَ��ا ف��اْرَف��ع��ي األََوائ��ِل َم��ْغ��نَ��ي ُم��َق��دًَّس��ا ل��ل��زَّم��اِن َص��ْرًح��ا ش��يَّ��ْدِت
األَْزَم��انَ��ا ِدي ف��ج��دِّ ال��َه��َزاُر َص��َدَح ِع��نْ��َدَم��ا األََغ��اِن��ي أََغ��اِري��ُد بَ��َس��َم��ْت
َوال��ُوْج��َدانَ��ا ال��ف��نِّ تُ��َح��يِّ َف��ْرَح��ى ف��أَْق��بَ��َل��ْت ال��ُق��لُ��وَب َع��َواِط��ُف��ِك َج��ذَبَ��ْت
َوْل��َه��انَ��ا ح��ائ��ًرا أَِس��ي��ًرا ق��ل��بً��ا ال��ه��َوى أَل��ِم ع��ن َص��َرْف��ِت َش��َدْوِت ف��ِإذا
َك��انَ��ا م��ا ُف��َؤاِدِه َخ��ْف��َق َوك��أَنَّ َع��ذَابَ��ُه اْل��َغ��َراِم ُم��ْض��نَ��ى َع��ْن َوَم��نَ��ْع��ِت
األَْح��َزانَ��ا َد َف��بَ��دَّ ��ُروُر ال��سُّ َوبَ��َدا ال��ُم��نَ��ى أَْح��َالَم بَ��َع��ثْ��ِت بَ��َس��ْم��ِت َوإذَا
اْألَْغ��ص��انَ��ا ِك َق��دُّ َوأَْخ��َج��َل ِص��ي��بً��ا ��بَ��ا ال��صَّ أَنْ��َف��اَس َم��َألِْت َخ��َط��ْرِت َوإذا
األذَْه��انَ��ا أَذَْه��َل َم��ْع��نً��ى س��ح��ٍر ع��ن ال��َه��َوى لُ��َغ��ُة ��َف��ْت تَ��َك��شَّ نَ��َظ��ْرِت َوإذا
َوبَ��يَ��انَ��ا َف��َص��اَح��ًة ال��لُّ��َغ��اِت أُمُّ ِس��رََّه��ا ال��َع��َواِط��ُف ��َم��ِت ت��ف��هَّ لُ��َغ��ٌة
أََم��انَ��ا ��ِدي��َد ال��شَّ اْل��َخ��ْوَف ُل َوتُ��بَ��دِّ َح��ِدي��ِث��َه��ا ُدرُّ ال��َم��يْ��َت يُ��ْح��ي��ي َش��َف��تَ��اِك
َوَج��نَ��انَ��ا ِص��ي��انَ��ًة اْل��ِح��َج��اِب ِع��زُّ َوَزاَدَه��ا اْل��َع��َف��اَف ��نَ��َه��ا َح��صَّ َع��ْص��َم��اءُ
نَ��ْش��َوانَ��ا س��اِه��ًرا تَ��َش��بَّ��َب َدِن��ٍف َع��اِش��ٍق م��ط��ام��ِع ع��ن تَ��َم��نَّ��َع ُح��ْس��ٌن
اإلِنْ��َس��انَ��ا وي��ف��ِت��ُن ال��بُ��ُدوَر يَ��ْس��ِب��ي َوْح��َدَه��ا ال��نَّ��َس��ائ��ُم تُ��َق��بّ��لُ��ُه َخ��دٌّ
األْج��َف��انَ��ا تَ��ْس��تَ��نْ��ِج��ُد َغ��َف��ْت َوإِذا َوْرَدُه تَ��ْح��ُرُس ال��لَّ��ْح��ِظ ُس��يُ��وُف س��َه��ْرت



صربي إسماعيل ديوان

َم��ك��انَ��ا ال��ُم��ْس��تَ��ِح��ي��َل اْل��ُوُص��وَل تَ��ِخ��ذَ ِوْرُدُه َش��ِه��يٌّ َع��ذٌْب وم��ق��بَّ��ٌل
َف��تَّ��انَ��ا س��اِح��ًرا بَ��ْدًرا َج��َع��َل��تْ��ُه ُص��وَرٍة أَْج��َم��َل اْل��ُح��ْس��ُن َح��بَ��اُه َوْج��ٌه
ال��ِك��تْ��م��انَ��ا ��ُل ي��ت��ح��مَّ ُس��ْق��ِم��ِه م��ن يَ��ُع��ْد ل��م َق��ْل��ب��ي اآلم��اِل ُم��نْ��تَ��َه��ى ي��ا
َح��يْ��َرانَ��ا ب��اك��يً��ا نَ��َه��اِري َل��يْ��ِل��ي َل��ْح��َظ��ًة ُج��ُف��ونِ��َي يَ��تْ��ُرْك َل��ْم ْم��ُع َوال��دَّ
َه��َوانَ��ا َه��َواِك ف��ي أَْل��َق��ى َوإَِالَم َوَل��وَْع��ِت��ي ��َه��اُد َوال��سُّ َوْج��ِدي َف��ِإَالَم
ِه��ْج��َرانَ��ا أَْم َع��َل��يْ��ِه ح��ك��م��ِت َوص��ًال َراِض��يً��ا َل��ِك ِب��ْع��تُ��ُه ُف��ؤاِدي ه��ذا
اْل��ُغ��ْف��َرانَ��ا َف��اْم��نَ��ِح��ي َوإِالَّ ص��بٌّ ف��ِإنَّ��ِن��ي اْل��َح��يَ��اَة ل��ُه َم��نَ��ْح��ِت ف��إذا
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القدر! هو

ص��ب��َرا ي��س��ت��ط��ْع ل��م ال��ق��ل��َب أَنَّ تَ��ْدِر ول��م ل��ح��ظ��ًة ال��نَّ��ْوَم ت��رى أن ُج��ف��ون��ي ت��َم��نَّ��ْت
ال��ذِّْك��رى وتَ��ْح��ِرُق��ه ال��نَّ��ْج��َوى تُ��َش��اِغ��لُ��ُه َس��اِه��ٌر وال��ف��ك��ُر اْل��َج��ْف��ُن ي��ن��اُم وك��ي��ف
اْل��َح��يْ��َرى وُم��ْه��َج��ت��ي وآالم��ي وُس��ْه��ِدي وَص��بَ��اب��ت��ي ُح��رق��ت��ي أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ُم��رَّا ح��الوتُ��ُه ص��ارت م��ا وَس��ْرَع��اَن بَ��َدا ك��م��ا ُح��ْل��ًوا اْل��ُح��بِّ دوام َظ��نَ��نْ��ُت
خ��م��را ل��ل��ه��وى تَ��ذُْق ل��م ع��ي��ن��ي ل��ي��ت وي��ا ال��ُم��نَ��ى ف��ي اْل��َع��يْ��َن خ��ال��ف ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
أم��را ألح��ك��اِم��ِه يَ��ْع��ِص��ي م��ن ش��اء إذا ال��ورى ُم��َه��ِج َع��َل��ى ال��ج��اري اْل��َق��َدُر ه��و
وال��ف��ك��را ال��ق��ل��َب َح��يَّ��َر َوْج��ًدا َوَع��انَ��يْ��ُت اح��ت��م��الُ��ُه يُ��ْس��تَ��َط��اُع ال م��ا ��ْل��ُت ت��َح��مَّ
��رَّا ال��سِّ ي��ك��تُ��َم أن اْل��َع��يْ��ِن َدْم��ُع وي��رف��ُض َم��َح��بَّ��ت��ي َل��ِه��ي��َب أُْخ��ِف��ي أن أَُح��اِوُل
اْل��يُ��ْس��َرا يَ��ْغ��ِل��َب ل��ن ف��اْل��ُع��ْس��ُر ال��ُم��نَ��ى ب��ل��وَغ ��ِل��ي أَمِّ ن��ف��ُس وي��ا ت��ج��َزْع ال ق��ل��ُب ف��ي��ا
َواْل��َج��ْه��َرا ��رَّ ال��سِّ ي��ع��ل��ُم َوَربِّ��ي أم��ي��نً��ا ص��ادًق��ا ال��ع��ه��ِد َح��اِف��َظ َوِف��يٍّ��ا س��أب��ق��ى





العاشق

األج��ْل ُدنُ��وَّ ال��ع��ل��ي��ُل تَ��َم��نَّ��ى اْل��ِع��َل��ْل َش��َف��اءُ يُ��َرجَّ ل��م إذا
ال��ُم��َق��ْل َص��ِري��ع ال��ف��ؤاِد ج��ري��ح ال��ه��وى ك��م��ض��نَ��ي ع��ل��ي��ٍل َوأَيُّ
اْل��ِح��يَ��ْل ض��ع��ي��ف اْل��ُج��ف��وِن ق��ري��ح ال��ُم��نَ��ى ب��ع��ي��َد ��َه��اِد ال��سُّ ح��ل��ي��ف
اْح��تَ��َم��ْل ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ذي وف��وق ِج��ْس��ِم��ِه ع��ل��ى ��َق��اُم ال��سَّ تَ��َع��دَّى
وارت��ح��ْل نَ��أَى َع��ْم��ًدا اْل��َج��ْف��ِن ع��ن اْل��َك��َرى َوَط��يْ��ُف ال��ل��ي��ال��ي ت��م��رُّ
ال��ب��ط��ْل ق��ل��َب ل��ل��ح��بِّ َوأَْخ��َض��َع اْألُُس��وَد أَذَلَّ ك��م َل��ْل��َه��َوى ف��ي��ا
األم��ل ب��ل��وَغ يُ��ِن��ي��ُل أم��ي��نً��ا ع��ه��ِدِه َع��َل��ى اْل��َوِف��يِّ ب��ق��اءُ
َرَح��ْل! ش��ه��ي��ًدا ��ْق يُ��َوفَّ ل��م وإن ال��ح��ي��اِة س��ع��ي��َد ع��اش ف��از ف��إن





وعيون عيون

اق��ت��دارا وال��دالَل اْل��ُح��ْس��َن زادِت ال��ع��ذارى ع��ي��وِن ف��ي ��ْح��ِر ال��سِّ ُق��وَُّة
ُس��َك��اَرى َح��يْ��َرى ال��ن��اظ��ري��ن َص��يَّ��َر ج��الًال ال��ج��م��اِل إل��ى وأض��اف��ت
األق��دارا يُ��ع��اِن��ُد َع��َس��اُه َم��ْن أم��ٌر ال��م��ش��ي��ئ��ِة ف��ي تَ��مَّ وإذا
َح��يَ��اَرى َج��ْرَح��ى ال��ع��اش��ق��ي��ن ُم��َه��ُج ف��ه��ذي ��ي ُك��فِّ اْل��ُج��ف��وِن ِس��َه��اَم ي��ا
وج��ارا تَ��َع��دَّى ق��د ال��ع��ق��ِل ط��ائ��ُش س��ه��م َل��ْح��ِظ��ِك ِن��بَ��اِل م��ن نَ��اَل��ِن��ي
أغ��ارا َظ��لُ��وًم��ا اْل��َح��َش��ا ف��ي وان��ب��رى ق��ل��ب��ي ف��م��زََّق ُم��ْه��َج��ت��ي ف��ي َص��اَل
اص��ِط��ب��ارا ل��ي أج��د ول��م ص��دري ض��اق ح��ت��ى اْل��َوْج��ِد َل��وَْع��ِة ف��ي ورم��ان��ي
نُ��َض��ارا ي��س��ي��ل ال��ه��وى َل��ِه��ي��ب م��ن ف��أْض��َح��ى لُ��َج��يْ��نً��ا ي��ج��ري دم��ع��ي ك��ان
األف��ك��ارا ُد تُ��َج��دِّ وال��ل��ي��ال��ي ل��ي��ل��ي ط��وَل ُم��ْق��َل��ت��ي ��ْه��ُد ال��سُّ َح��اَل��َف
ن��ارا َج��نْ��بَ��يْ��ِه ب��ي��ن ال��نَّ��أُْي أَْض��َرَم ِب��َص��بٍّ ِرْف��ًق��ا اْل��ِوَص��اِل ن��ع��ي��َم ي��ا





حرية

ال��تَ��َج��نِّ��ي؟ ه��ذا م��ن تَ��بْ��ِغ��ي��َن وم��ا َع��نِّ��ي أَْق��َص��اِك ال��ذي م��ا ِب��َربِّ��ِك
تَ��َغ��نِّ��ي؟ أَْم ح��م��ام��ُة ي��ا بُ��َك��اءٌ ف��ي��ه األف��ك��اُر َح��اَرِت ن��َواُح��ِك
ال��تَّ��ثَ��نِّ��ي ال��ُغ��ْص��ِن م��ن ويُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي ُع��ْج��بً��ا األغ��ص��اُن ف��َم��اَل��ِت َش��َدْوِت
ال��تَّ��َم��نِّ��ي يُ��ْح��ِي��ي��ِه ��بِّ ال��صَّ وق��ل��ُب ف��ؤادي إل��ى ال��ح��ي��اَة ْدِت َوَج��دَّ
ِم��نِّ��ي ال��ف��ك��ِر َش��اِرَداِت َوَم��كَّ��َن خ��ي��اًال ال��دن��ي��ا َص��يَّ��َر َح��ِن��ي��نُ��ِك
َج��ْف��ِن��ي َج��َف��اُه وك��ي��ف نَ��ْوِم��ي وع��ن ق��ل��ب��ي ��اِت َدقَّ ع��ن األق��م��اَر َس��ِل��ي
َع��نِّ��ي األخ��ب��اِر َص��اِدَق وت��ع��ل��ُم ُس��َه��اِدي م��ن تَ��ْع��َج��ُب ال��ل��ي��ِل ن��ج��وُم
َع��يْ��ِن��ي ف��ت��ج��وُد اْل��َج��َوى ويَ��ْح��ِرُق��ِن��ي َوْج��ِدي ف��ي��زي��ُد ال��نَّ��َوى يُ��َس��اِه��ُرن��ي
أَبْ��ِن��ي ك��ن��ُت م��ا ق��س��وًة تُ��َه��دُِّم أَِن��ي��ِن��ي دم��ع��ي َل��ْوَع��ِت��ي َس��َق��ام��ي
َظ��نِّ��ي ُح��ْس��َن َوْه��بُ��ِت��ك ق��د ألن��ي ع��ه��دي ال��رُّوِح ح��ي��اَة ي��ا س��أح��ف��ُظ





لواعج

ب��ال��نَّ��َس��ِب اْل��ُح��ْس��ُن ِم��نْ��ِك تَ��َق��رََّب ��ا ل��مَّ اْل��ِع��نَ��ِب ابْ��نَ��َة َل��ح��َظ��يْ��ِك اْل��ُح��بُّ أَْودََع ق��د
َواألَدِب ال��طُّ��ْه��ِر َوت��اَج ال��َج��َم��اِل ِس��رَّ ُم��ْع��َج��بَ��ًة ��ْح��ِر ال��سِّ ك��ن��وُز ون��اول��ت��ِك
ال��َع��َج��ِب آي��َة تُ��بْ��ِدي ال��ش��م��َس َرأَى ل��م��ا َخ��َج��ٍل ِم��ْن ��ْح��ِب ال��سُّ َخ��ْل��َف ال��بَ��ْدُر ت��س��تَّ��َر
ال��لَّ��َه��ِب َع��َل��ى ِل��نَ��ْج��َواَه��ا َق��ْل��ِب��ي بَ��اَت َم��ْن أََرى أَيْ��َن ال��ص��ب��ح نَ��َس��م��اِت ي��ا ب��ال��ل��ه
ي��ِغ��ِب ل��م ع��ي��نَ��يَّ ع��ن ذك��راِك خ��ي��اُل ب��َه��ا رأي��ُت م��ا أَنْ��َس��َى ل��س��ُت ل��ي��ل��ًة ي��ا
ُم��ْل��تَ��ِه��ِب ال��لَّ��ْح��ِظ ُس��ي��وِف م��ن ب��ُم��ْره��ٍف ح��اج��ِب��ِه ق��ْوُس رم��ان��ي م��الًك��ا وي��ا
ال��رِّيَ��ِب إل��ى ي��أْنَ��ْس ول��م ال��َغ��َراَم ي��ْدري أب��ًدا ي��ك��ن ل��م ب��ري��ئً��ا ق��ل��بً��ا أَص��اَب
ال��لَّ��ِع��ِب ف��ي وال��َع��يْ��نَ��اِن ال��ح��رِب ف��ي ف��ال��َق��ْل��ُب َدِم��ي واس��ت��ب��اَح ع��ي��ن��ي اْل��ُح��ْس��ُن ش��اغ��َل ق��د
ب��ال��ح��ط��ِب ال��نَّ��اِر ف��ت��َك ي��ف��ِت��ُك وال��ح��بُّ ف��أت��َل��َف��ُه ِج��ْس��ِم��ي َع��َل��ى َه��َواِك َس��َط��ا
ال��َع��َط��ِب إل��ى ق��ل��ب��ي َع��رََّض��ْت َل��َواع��ٌج َس��ْق��م��ي َل��ْوَع��ت��ي ُدُم��وع��ي أَن��ي��ن��ي ُس��ْه��ِدي
األََرِب َغ��ايَ��َة أَْل��َق��ى ��بْ��ِر ب��ال��صَّ َع��َس��اَي أَُض��يِّ��ُع��ُه ال ب��اٍق ال��َع��ْه��ِد ع��ل��ى إِنِّ��ي





إليها

أُع��اِن��ي م��ا َل��َه��ا َوِص��ْف إِل��يْ��َه��ا ِس��ْر األغ��ان��ي َط��يِّ��َب َح��َم��ْل��َت نَ��ِس��ي��ًم��ا ي��ا
اْل��َح��يْ��َراِن َوْق��َف��َة ال��بَ��ْدُر وق��َف ��ا ل��مَّ ال��طَّ��يْ��ُر َواْخ��تَ��َف��ى ال��روُض ع��ِج��َب
ال��ِح��َس��اِن ُع��يُ��وِن ف��ي ��ْح��ِر ك��ال��سِّ أَنْ��َت َوق��ْل��ب��ي َس��ْم��ع��ي م��ل��ك��َت ح��ن��ي��نً��ا ي��ا
األم��ان��ي وُُع��وُد ال��َه��وى ِش��بَ��اِك ف��ي َرَم��تْ��ِن��ي ح��ت��ى ال��َغ��َراَم أَْغ��َش��ى ك��ن��ُت
ال��َغ��َوان��ي َص��ِري��َع غ��دا ُم��ِح��بٍّ ك��ْم َدالًال ال��َغ��َراِم ف��ي ل��ل��ِغ��ي��ِد إِنَّ
َرم��ان��ي ق��د َج��ْف��ِن��َه��ا س��ه��ُم غ��ادٌة ُف��َؤاِدي وأَْدَم��ْت ُم��ْه��َج��ت��ي أَتْ��َل��َف��ْت
ال��تَّ��َدان��ي ال��بُ��ُدوِر م��ن ب��دَالٍل وت��أبَ��ى يَ��َراَه��ا أَْن ال��بَ��ْدُر يَ��ْخ��َج��ُل
َوال��يَ��ْق��َظ��اِن ال��َوْس��نَ��اِن ح��اِل ب��ي��ن َغ��اَدَرتْ��ِن��ي م��ن َدْه��ُر ي��ا أَْل��ق��ى أَيْ��َن
وج��دان��ي ف��ي ال��ح��ي��اِة نَ��س��ي��ِم م��ن َوأَْح��ل��ى ال��ُك��نُ��وِز م��ن أَْش��َه��ى أن��ِت
َك��َس��اِن��ي نُ��ُح��وًال ��ن��ى ال��ضَّ ث��ي��اب م��ن ِل��ِج��ْس��ِم��ي أََع��دَّ ال��نَّ��َوى ُط��وَل إِنَّ
ال��نِّ��ي��راِن َزْف��َرُه تُ��َروِّْع��ُه ل��م َف��َق��ْل��ِب��ي اس��ت��َط��ْع��ِت م��ا ال��ن��اَر أَْش��ِع��ل��ي
َدَع��ان��ي ال��َوَف��اءُ ح��ي��ُث م��م��ات��ي أَو َح��يَ��اِت��ي أََرْدِت ب��م��ا راض أن��ا





قلبي وهبتك

وال��َه��ْج��ِر ال��بُ��ْع��ِد م��ن ِم��نْ��َه��ا نَ��اَل��ِن��ي وم��ا ال��ثَّ��ْغ��ِر بَ��اِس��َم��َة َل��يْ��ُل ي��ا أَْش��تَ��ِك��ي ِل��َم��ْن
ال��َج��ْم��ِر ع��ل��ى ي��ب��ي��ُت ِل��ِذْك��َراَه��ا ُف��َؤاِدي وخ��لَّ��َف��ْت س��راًع��ا ولَّ��ْت ال��َه��نَ��ا ل��ي��ال��ي
ال��َق��ْط��ِر م��ن يَ��ِس��ي��ُل م��ا أَْح��َل��ى ��ْح��ِب ال��سُّ م��ن َخ��َل��ْت ال��ت��ي ال��َه��نَ��اءِ أَيَّ��اَم ال��ل��ُه َس��َق��ى
ِف��ْك��ِري ف��ي غ��ي��رِك ب��ات م��ا ال��َه��َوى وح��قِّ إِنَّ��ِن��ي ��ْس��ِن ال��حُّ رب��َة اش��ت��ي��اق��ي إِل��ي��ِك
يَ��ْج��ِري ال��َج��َوى ل��ِه��ي��ِب م��ن ُدُم��وِع��ي َوَس��ي��ُل ُم��َالزم��ي ��َه��اُد وال��سُّ ال��ل��ي��ال��ي ت��ط��وُل
تَ��ْس��ِري ال��دَُّج��َى ِب��َج��ْوِف أَنَّ��ات��ي غ��ي��ُر وه��ل ل��ح��َظ��ًة ال��نَّ��ْوَم يَ��َرى َج��ْف��ِن��ي َه��ْل ال��لَّ��يْ��َل َس��ِل��ي
ال��بَ��ْدِر ط��ل��ع��ِة أَْو ال��نَّ��ْج��ِم س��اري��اِت س��وى ُم��َس��اِم��ًرا ال��طَّ��وي��َل ال��لَّ��يْ��َل أَْس��َه��ُر وه��ل
ال��َق��ْدِر َل��ي��ل��ِة ف��ي ال��ت��مِّ ك��ب��در ت��ب��دَّى ب��اس��ًم��ا ُم��َح��يَّ��اِك ف��ي ثَ��ْغ��ًرا ال��ُح��ْس��ُن َرَع��ى
ال��ُع��ذِْري! ال��َه��َوى ف��اِت��َك��اِت م��ن ِف��ي��ه��َم��ا ب��م��ا ُم��ْع��َج��بً��ا َع��يْ��نَ��يْ��ِك ��ْح��َر ال��سِّ ال��ج��م��اُل َوأَْه��َدى
وال��َج��ْه��ِر ال��س��رِّ َع��اِل��ُم ُح��بِّ��ي َوَش��اِه��ُد نَ��ْظ��َرٍة ِل أَوَّ ع��ن��َد َق��ْل��ِب��ي َوَه��بْ��تُ��ِك
ال��دَّْه��ِر ع��ل��ى َع��ْونِ��ي ُح��بُّ ي��ا َغ��يْ��ُرَه��ا َوَم��ْن َم��َح��بَّ��ِت��ي ُع��ُه��وَد َق��ْل��ِب��ي ف��ي س��أَْح��َف��ُظ
ال��ُع��ْم��ِر َض��يْ��َع��َة ال��نَّ��َوى ُط��وِل ف��ي أَنَّ ول��و ُم��ْه��َج��ِت��ي ��بْ��ُر ال��صَّ أَتْ��َل��َف َم��ْه��َم��ا وأَْص��ِب��ُر





راقبوها

َه��َواَه��ا ِس��رَّ ال��نَّ��ِس��ي��ُم يُ��ِذي��َع ال َح��تَّ��ى ال��تَّ��أَوُِّه َخ��ْوَف َراَق��بُ��وَه��ا
أَذاه��ا ف��ي أس��رف��وا ح��ي��ن ق��س��وًة ِم��نْ��َه��ا ال��َم��ح��اج��ِر َدَم وأَراُق��و
َص��َف��اَه��ا أََراُدوا أَنَّ��ُه��ْم َع��ْوا وادَّ َك��يْ��ٍد ك��لَّ ِل��َص��ْف��ِوَه��ا وأََع��دُّوا
َه��نَ��اَه��ا ع��ن تَ��ُع��وُق��َه��ا س��اه��راٍت ُش��ُه��وًدا ال��ُع��يُ��وِن م��ن وأََق��اُم��وا
َج��َواَه��ا ��لُ��وِع ال��ضُّ ب��ي��ن وأَه��اج��و ال��ُم��َع��نَّ��ى ال��ك��ِل��ي��َم َق��ْل��بَ��َه��ا ع��ذَّبُ��وا
ُم��نَ��اَه��ا َوَط��يْ��ُف آم��ال��ه��ا ن��وُر َوتَ��َواَرى ج��ف��نَ��َه��ا ال��ن��وُم ف��ارق
ِع��َداَه��ا ��ي ال��تَّ��َش��فِّ رغ��م ف��ب��ك��اه��ا ع��ل��ي��ه��ا ظ��ل��ًم��ا ��َق��اُم ال��سَّ وتَ��َع��دَّى
ح��ش��اه��ا ال��ل��ه��ي��ُب أح��رق أن ب��ع��د خ��ي��اًال ف��ص��ارت ��نَ��ى ال��ضَّ م��ن��ه��ا ن��ال
َض��نَ��اَه��ا م��ه��م��ا ال��ع��ذاَب وت��ق��اس��ي ع��ه��ًدا ل��ل��ح��ب ت��ص��وَن أن أق��س��م��ت
وَع��َزاَه��ا زاده��ا ال��ص��ب��ِر َواِل��َه وأض��ح��ى م��ن��اه��ا ال��ك��رى ط��ي��ف ب��ات
وف��اه��ا س��ب��ي��ل ف��ي ع��زَّ م��ا ك��ل ف��ض��ح��ت ال��وف��اءِ آي��َة م��ث��ل��ت
س��ق��اه��ا ِوْرٍد خ��ي��ُر ال��ص��ب��ُر أن��م��ا غ��راًم��ا ال��ق��ل��وِب أط��ه��ر َع��ل��ْم��ت
َش��ذَاه��ا ي��ض��ي��ع ال ال��ده��ِر أب��د ن��ب��تً��ا ال��زه��ِر أش��رُف ال��ح��بِّ زه��رُة
ه��واه��ا ف��ي أخ��ل��ص��ت ق��د ط��اه��راٍت ن��ف��وًس��ا ال��غ��رام ي��رف��ع ه��ك��ذا





اجلامل سحر

ه��واِك ال��ق��ل��وِب ف��ي ت��م��ل��ك ل��م��ا َع��يْ��نَ��اِك ج��م��ال��ه��ا ب��س��ح��ِر تَ��اَه��ْت
َق��تْ��َالِك َع��َل��ى َم��َواِض��ي��َه��ا َوَه��َوْت س��ي��وُف��َه��ا ال��غ��راِم ِب��َم��يْ��َداِن ل��ع��ب��ت
اِك َخ��دَّ تَ��َورًُّدا ال��ق��ل��وب ب��دم َج��َرى ف��ق��د ال��س��ي��وَف ال��ُم��َه��ِج َع��ن ُردِّي
ف��داِك ال��ع��اش��ق��ي��ن ك��لُّ ش��ئ��ِت م��ا تَ��َدلَّ��ل��ي ال��ج��م��ي��ِل ال��وج��َه رب��َة ي��ا
َح��ب��اِك ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن وب��ف��ات��ن ال��ف��دا ل��ك ال��ق��ل��وب ج��ع��ل ب��م��ن ق��س��ًم��ا
ل��ن��واِك ج��ف��ون��ه ال��م��ن��اُم ه��ج��ر س��اه��ٍر َص��بٍّ ل��ع��ي��ن ال��رج��اءُ أن��ت
ِك َوالَّ ل��م��ل��ك��ه ال��ج��م��ال إن ب��ح��س��ن��ه��ا تَ��ِت��ي��ُه ال��دن��ي��ا ع��ل��ى م��ن ي��ا
ل��ي��راِك ب��ن��ف��س��ه ي��ج��وُد َص��بٍّ��ا وارح��م��ي ِل��َق��اءَِك ع��ن��ي ت��م��ن��ع��ي ال
ِذك��راِك دائ��ًم��ا ُد تُ��َج��دِّ نَ��اٌر ال��ن��وى أل��م م��ن ب��ال��ق��ل��ب وم��ا َوْج��ِدي
ِرَض��اِك ب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ع��ل��ى َس��ْل��َوى ل��ه م��ا ُم��ِح��بٍّ أَْوَف��ى َع��َل��ى ُج��وِدي





شكوى

وال��س��ه��ر اْل��بُ��َك��ا ج��ف��ن��ي وع��ل��م ه��ج��ر ح��ب��ي��بً��ا أش��ك��و اْل��ُح��بِّ إل��ى
ال��ب��ص��ر ك��ل��م��ح ِس��َراًع��ا ت��م��رُّ ل��ه��ا ع��ج��ي��ٌب ه��ن��ائ��ي ل��ي��ال��ي
ال��ق��م��ر ض��ي��اءَ ع��ن��ي وتَ��م��نَ��ُع ال��نَّ��َوى ص��روُف ال��ل��ي��ال��ي ت��ط��ي��ل
ب��ال��َح��َوْر زان��ه��ا م��ن ت��ب��ارك ال��ج��م��اُل ف��ي��ه��ا ت��ك��ام��ل ع��ي��وٌن
اس��ت��ت��ر م��ا س��ره م��ن ف��ت��ك��ش��ف ال��ه��وى ُم��ْض��نَ��ى ب��ال��س��ح��ِر تُ��َداِع��ُب
��َح��ْر ال��سَّ ن��س��ي��م َوْج��نَ��تَ��يْ��ك َع��َل��ى ال��ص��ب��ى ورد ف��ي��ن��ع��ش ي��م��ر
ال��َح��ذَر ش��دي��َد م��ن��ه ك��ن��ُت وق��د ُم��ه��ج��ت��ي َع��َل��ى ال��غ��راُم ت��رام��ى
اْل��َق��َدْر؟ ِع��نَ��اَد ي��س��ت��ط��ي��ُع وم��ن اْل��َج��َوى ل��ه��ي��َب ق��ل��ب��ي ف��أَْودََع
اْل��َخ��بَ��ْر ص��ح��ي��َح ف��ي��روي أم��ي��ٌن إن��ه َل��ْوَع��ِت��ي ع��ن ال��ل��ي��َل َس��ِل��ي
ال��نَّ��َظ��ْر وس��ح��ر ال��ج��م��ال وف��رُط ال��ع��ف��اُف دع��ان��ي ل��م��ا ع��ش��ق��ت��ك
َص��بَ��ْر أم��ي��ن م��ح��بِّ ألوف��ى ال��ه��وى ك��اد ك��ي��ف ان��ظ��ري ت��ع��ال��ي
ال��ح��ج��ر ي��ذي��ُب ب��ي م��ا أن ول��و ت��ح��ُك��م��ي��َن ب��م��ا ي��رض��ى ف��ؤادي





عيوًنا يا

ال��ُم��ق��ل س��ح��ر ف��ي ال��ح��بِّ س��رَّ إِن َغ��َزْل ال��دُّن��ي��ا ت��م��ألُ ع��ي��ونً��ا ي��ا
األم��ل ِن��ي��َراَن ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م ف��ي أودع��ت ق��د ن��ظ��رًة أَن��س��ى ل��س��ُت
ال��ِح��يَ��ل ف��ي��ه تُ��ِف��ْد ل��م ُف��َؤاِدي م��ن ن��زُع��ُه س��ه��ًم��ا ع��ي��ن��اك ص��وب��ت
اك��ت��م��ل ل��م��ا ب��ه ال��ح��س��ُن ُف��ِت��َن َرُه ص��وَّ م��ن ج��لَّ وج��ٌه ل��ك
ال��خ��َج��ل َه��ا ت��والَّ م��ن��ه غ��ي��رًة ال��س��م��ا أق��م��ار ك��ل ج��م��اال ي��ا
ال��ِع��َل��ل م��ن��ي م��ك��ن��ت أس��ق��م��ت��ن��ي، ال��ك��رى ع��ن��ي أَبْ��َع��َدْت ح��ب��ي ن��ار
ال��َع��َم��ل م��ا غ��رام��ي ف��ي أدري ل��س��ت ح��ائ��ًرا ح��زي��نً��ا ال��ل��ي��َل أَس��ه��ُر
ال��م��ل��ل أخ��ش��ى ال��ن��وى ط��ال ك��ل��م��ا َل��وَْع��ت��ي أن��ي��ن��ي، ُس��ْه��ِدي، َم��ْدم��ع��ي،
ال��َم��ثَ��ْل ل��ل��ح��س��ن ص��ار وج��م��اًال س��اح��ًرا ل��ح��ًظ��ا أع��ط��اِك وال��ذي
ال��بَ��َدْل اخ��ت��رُت ل��م��ا م��ح��يَّ��اِك م��ن ب��دًال ك��ان��ت األرض ك��ن��وز ل��و
ال��َع��ذَْل ال��س��ي��ُف َس��بَ��َق أَْن واع��ل��م��ي ه��ائ��ًم��ا وف��يٍّ��ا ص��بٍّ��ا ف��اذك��ري





وفائي إليك

أن��ي��ن��ي؟ األم��ي��ن ال��ل��ي��ُل ي��ن��ك��ُر ف��ه��ل ح��ن��ي��ن��ي ال��بَ��ِدي��ع ال��ُح��ْس��ُن أن��ك��ر إذا
ُج��ف��ون��ي َوَس��يْ��ِل أَح��ش��ائ��ي ون��ي��ران ُم��ْق��ل��ت��ي ُس��ْه��ِد ع��ن ال��ل��ي��ل س��اري��ات س��ل��ي
ش��ج��ون��ي ال��س��ق��ام م��ن��ي م��ك��ن��ت وق��د وال��ج��وى ال��وج��د م��ن ق��ل��ب��ي ف��ي ح��لَّ وم��ا
ج��ن��ون��ي ه��واِك ف��ي زادت ال��ط��ي��ِب م��ن ن��ف��ح��ًة ال��ن��س��ائ��م ��ْل��ِت ف��ح��مَّ خ��ط��رِت
ع��ي��ون��ي م��ألْت ن��وًرا ب��ط��ل��ع��ت��ه ح��س��ن��ُه ت��ك��ام��ل وج��ٍه ع��ن وأس��ف��رِت
أم��ي��ن ع��ل��ي��ِك ق��ل��ٍب ه��وى أص��اب ف��ات��ًك��ا ل��ح��اظ��ك م��ن س��ه��ًم��ا وأرس��ل��ِت
ي��ق��ي��ن��ي ال��غ��راِم آه��اِت ح��رِّ وم��ن ف��أذاب��ه��ا م��ه��ج��ت��ي ف��ي س��رى س��ع��ي��ٌر
ال��َم��ْف��تُ��وِن ال��ع��اش��ِق ل��ق��ل��ب ه��واٌن أنَّ��ُه أدِر ول��م س��ه��ًال ال��ه��وى ظ��ن��ن��ت
م��ص��وِن ال��ف��ؤاد ف��ي ب��س��رٍّ ت��ب��وُح َم��َداِم��ع��ي أَنَّ غ��ي��ر ُح��بِّ��ي ت��ك��تَّ��ْم��ُت
ُظ��ن��ون��ي ال��خ��ي��اِل ب��أب��راج وت��اه��ت ال��ن��وى روع��ة م��ن ��ْه��َد ال��سُّ ج��ف��ن��ي ت��ع��ل��م
ض��ن��ي��ِن غ��ي��َر يُ��ْرض��ي��ك ب��م��ا ف��ؤاًدا ف��ارح��م��ي ع��ه��ُدِك ال��س��ق��م ث��ي��اَب ك��س��ان��ي
َج��ب��ي��ن��ي َف��ْوَق األق��داِر ي��د ق��ض��ت��ه ل��م��ا ص��اب��ٌر إن��ن��ي وف��ائ��ي إل��ي��ك





حرب!

غ��رام��ي وج��ُد ف��ي��ه ال��ن��اَر أش��ع��ل َح��ْرٌب َع��يْ��نَ��يْ��ِك وس��ح��ر ق��ل��ب��ي ب��ي��ن
ال��س��ه��اِم ص��ائ��ب��ات م��ن ب��ق��ل��ب��ي م��ا وي��ك��ف��ي ج��ف��وُن ي��ا ال��س��ي��َف فٱرف��ع��ي
وم��ن��ام��ي يَ��ْق��َظ��ِت��ي ف��ي ش��غ��ل��ي أن��ت ِم��نِّ��ي ال��ق��ل��ب ت��م��ل��ك ج��م��اًال ي��ا
وَس��َق��ام��ي ب��ل��وع��ت��ي ش��اه��داٌت دم��وع��ي إِنَّ ال��ع��ي��ون رج��اءَ ي��ا
آالم��ي ال��ض��ن��ى ث��وَب وك��س��ت��ن��ي ُه��ُم��وم��ي وح��ارب��ت��ن��ي ن��وم��ي ض��اع
ال��ُه��يَ��ام وَس��ْط��ِو ال��ج��وى زف��ي��ر م��ن ن��ح��وًال يُ��ْخ��ِف��ي ي��ك��اُد ج��س��م��ي إن
أح��الم��ي ن��وم��ه م��ن أي��ق��ظ��ت��ه خ��ي��اٍل ف��ي س��اب��ًح��ا ال��ل��ي��َل أس��ه��ر
ِح��َم��ام��ي ح��ت��ى ي��ه��ون ش��يء ك��ل وع��ن��دي ه��واك ف��ي ال��ُم��رَّ أرت��ض��ي
وَم��َرام��ي وغ��ايَ��ِت��ى َق��ْص��ِدي أن��ت وج��دي ن��ار ��ف��ي وخ��فِّ ف��اذك��ري��ن��ي





القلبالقايس

تَ��نْ��َع��ُم ال��م��ح��اس��ن روض ف��ي وال��ع��ي��ن ي��ت��أل��م ال��ه��وى ن��ار م��ن ال��ق��ل��ب
ي��رح��م ال ق��اس��يً��ا ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا رح��ي��م��ٌة ق��ل��وبَ��ه��ن ال��ح��س��ان ك��ل
ت��ت��ح��كَّ��ُم دم��ي ف��ي ل��ح��ظ��ك وس��ي��وف ف��ات��ن��ي وح��س��ن��ك س��اح��رت��ي ع��ي��ن��اك
ُم��تَ��يَّ��ُم ه��واك ف��ي أس��ي��ٌر ق��ل��ب��ي ج��نَّ��ت��ي ب��ق��رب��ك ال��دن��ي��ا أرى م��ن ي��ا
��ُم ت��ت��ب��سَّ ��م��ا ال��سَّ ه��ب��ة ي��ا ش��ف��ت��اِك ل��ه��ا ك��ان��ت ن��ظ��رٍة أول أن��س ل��م
ت��ت��ك��لَّ��ُم ب��س��ح��ره��ا ال��ع��ي��وِن إِن ال��ه��وى ت��ع��لَّ��ْم��ُت ق��د ج��ف��ن��ِك س��ح��ر م��ن
ال��دُم ع��ي��ن��ي م��ن وف��اَض غ��اَض وال��دم��ع ال��بُ��ك��ا ح��اَل��َف��ُه وال��ج��ف��ُن ح��ي��ل��ت��ي م��ا
أت��ك��تَّ��ُم م��ال��ه أع��ل��ن وال��س��ق��م م��ه��ج��ت��ي وأَت��ل��َف س��ه��ٌد راع��ن��ي ق��د
أت��ظ��لَّ��م؟ ِل��َم��ْن أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ي��ا ص��ب��ابَ��ِت��ي إل��ي��ك أش��ك��و ال ك��ن��ُت إِن





العهود أين

تَ��نَ��ِم ل��م َع��يْ��نَ��اَي ب��ع��ده��ا ل��ي��ل��ًة ي��ا َس��َق��ِم��ي َس��بَّ��بَ��ْت ال��ل��وات��ي ال��ل��ي��ال��ي أي��ن
يَ��ُدِم ل��م َويْ��الُه ل��ك��ن��ه دام ل��و يُ��ْس��ِع��ُدن��ي ك��ان خ��ي��اٍل َك��َط��يْ��ِف َم��رَّْت
األل��ِم ث��ورة ف��ي ُج��ْرِح��ِه م��ن ف��ب��ات َك��ِب��ِدي إَِل��ى س��ه��ًم��ا أرس��ل��ت ن��ظ��رًة ي��ا
َس��َق��ِم ف��ي وال��ج��س��ُم ُح��ْرَق��ٍة ف��ي ف��ال��ق��ل��ُب ج��س��دي ف��ي ال��ن��ار ك��ل��ه��ي��ب ال��ه��وى َس��َرى
ِب��َدِم م��م��زوج��ًة َغ��َدْت ع��ي��ن��ي دم��وُع َل��ه��ف��ي َل��ْوَع��ت��ي ع��ذاب��ي ح��ن��ي��ن��ي ُس��ْه��ِدي
ال��نَّ��َدِم َزْف��َرَة تُ��َع��ان��ي ي��وًم��ا بُ��دَّ ال َس��َق��ِم��ي ت��رح��م��ي ل��م إن ال��ح��ْس��ِن رب��َة ي��ا
َح��َك��ِم إل��ى ب��ي ألف��ض��ت ه��ج��ري ط��ال ل��و أم��ل��ي َع��لَّ��ل��ت ال��ل��وات��ي ال��ع��ه��وُد أي��ن
ب��اْل��َق��َل��ِم اإلِن��س��اَن َع��لَّ��م م��ن وح��قِّ أََم��ِدي ب��ي ط��ال م��ه��م��ا ال��ع��ه��ِد َع��َل��ى إن��ي





جفون

��َه��اَم��ا ال��سِّ ف��اس��ت��ِردِّي ال��ق��ل��ُب ُج��ِرَح اْل��َغ��َراَم��ا إل��ي��ه��ا أش��ك��و ج��ف��ونً��ا ي��ا
َواْل��ُه��يَ��اَم��ا واألس��ى اْل��َوْج��َد ي��ش��ت��ك��ي أس��ي��ًرا ل��ل��ج��ف��ون ال��ق��ل��ُب أص��ب��ح
اب��ت��س��ام��ا م��ن��ه ال��ج��م��اُل َوَح��بَ��اَه��ا ف��ي��ه��ا اْل��ُح��ْس��ُن ��ع ت��ج��مَّ َم��َه��اًة ي��ا
ال��ك��الم��ا ال��ع��ي��وٍن َص��اِم��َت َع��لَّ��َم��ْت س��ح��ٍر م��واق��ف م��ن ل��ع��ي��ن��ي��ِك ك��م
ال��َم��نَ��ام��ا ال��ج��ف��وَن أَنْ��َس��ى ودالٌل َوَق��َواٌم َوَط��ْل��َع��ٌة َل��ْح��ٌظ َل��ِك
َدَوام��ا! ال��ت��م��اِم ف��ي وم��ح��ي��اك ي��وًم��ا ال��ش��ه��ِر ف��ي يَ��ِت��م بَ��ْدٍر ك��ل
وال��س��ق��ام��ا ��نَ��ا ال��ضَّ ُم��ه��ج��ت��ي أورث��ت ودم��وع��ي َوَل��ْوَع��ت��ي ُح��بِّ��ي نَ��اُر
ال��غ��رام��ا يَ��ُص��وَن أن ال��ق��ل��ُب أق��س��َم َع��ذِّب��ي��ن��ي أو ش��ئ��ت إن إرح��م��ي��ن��ي
س��الم��ا! ك��ون��ي ن��ار ي��ا ف��ق��ول��ي أو ع��ذاب��ي أردت إن ال��ن��ار أَْض��ِرم��ي





احلسن دولة

أَْف��ِدي��ِه ب��ال��رُّوح الَّ��ِذي ال��ج��م��اُل ي��ب��دو وال��تِّ��ي��ه ال��لَّ��ح��ِظ ب��ي��ن اْل��ُح��ْس��ِن َدْول��ِة ف��ي
َف��تُ��ْدِم��ي��ِه َوْل��ه��اٍن ق��ل��ِب ع��ل��ى تَ��س��ط��و ب��ه ال��غ��ان��ي��اِت ِس��الُح ال��ج��م��اَل إن
ي��ْك��ِوي��ِه ال��ح��بِّ وج��م��ُر ف��ب��ات ق��ل��ب��ي إل��ى ال��غ��راِم ن��اَر أرس��ل��ت ن��ظ��رًة ي��ا
ال��ت��ي��ه م��ن ث��وٍب ف��ي ال��ُح��ْس��ِن ج��واه��َر ج��م��ع��ْت م��ن خ��ي��ر ي��ا م��رح��م��ًة ب��ال��ل��ه
أُب��دي��ه ل��س��ت س��رٌّ ول��ل��ص��ب��اب��ة َح��َزٌن ل��ي ف��ه��و غ��رام��ي ع��ن ت��س��أل��ي ال
م��آق��ي��ه ج��ف��ت ق��د ال��ع��ي��ن وم��دم��ع م��ك��ت��ئ��بً��ا ال��ق��ل��ب ح��زي��َن ل��ي��ل��ي أب��ي��ت
تَ��َدان��ي��ه ي��ح��ي��ي��ن��ي ال��ص��ب��ح أرى ح��ت��ي أَرٍق ف��ي ال��ل��ي��ل ط��ول ال��س��ه��َد أُالزم
ي��ن��اج��ي��ه ق��ل��ب��ي ش��ادٍن رض��ا أح��ل��ى وم��ا ال��َغ��َرام ذُلِّ ف��ي ال��ص��ب��ر أج��م��ل م��ا
أُخ��ف��ي��ه؟ ك��ي��ف ع��ي��ن��ي دم��ع ل��ك��ن��م��ا ع��وازل��ه��ا ع��ن ح��ب��ي إخ��ف��اء ح��اول��ت





معللتي

تَ��ْخ��لُ��و ال م��ن��ك ل��ح��ظ��ًة ل��ع��ي��ٍن ه��ن��ي��ئً��ا ُش��غ��ُل غ��ي��َرَه��ا ل��ي ل��ي��س م��ن م��ع��لِّ��ل��ت��ي
ي��ح��ل��و ل��ى غ��رام��ك ف��ي ع��ذاٍب وك��لُّ ال��ج��وى أَل��م م��ن ع��ان��ي��ُت م��ا ي��ك��ف أل��م
ال��ظ��لُّ وان��ت��ع��ش األغ��ص��اُن وس��لَّ��َم��ْت ��ًم��ا ت��ب��سُّ ال��وروُد ف��ح��يَّ��تْ��ِك خ��ط��رِت
ال��َع��دُل ل��ه ال��غ��ص��ون ب��ي��ن م��ا وق��دُّك ق��ات��ٌل ول��ح��ُظ��ك ف��ت��اٌن وح��س��ن��ك
َس��ْه��ُل ال��ه��وى إِنَّ ق��ال ق��د م��ن وي��ك��ذب وج��ده��ا ن��اَر دم��ي ف��ي ي��زج��ي ال��ح��بُّ ج��رى
وال��ل��ي��ل ال��ن��ج��م ي��س��أل س��ه��دي ط��ول وع��ن ب��ل��وع��ت��ي ش��اه��داٌت دم��وع��ي ف��ه��ذى
وص��ُل ل��ن��ا َه��ْج��ٍر ك��ل ف��ي ف��ب��ي��ن��ه��م��ا ن��اظ��ري ي��ع��َش��ُق ب��ات س��ه��ادي ك��أن
ع��ق��ُل ل��ه��ا ل��ي��س ال��ح��بِّ س��ه��اَم ب��أنَّ ج��ُف��ونِ��َه��ا ف��ت��ِك ق��ب��َل أَْدِري ك��ن��ت وم��ا
ق��ب��ُل م��ن ال��م��ح��ب��ون م��ات ب��ه��ا س��ه��اًم��ا ل��ح��اظ��ه��ا ف��ي ال��ذي ال��س��ح��ُر أرس��ل وك��م
أس��ل��و ال ف��ح��بَّ��ك ج��س��م��ي انْ��َس��َل��ى وم��ه��م��ا أذابَ��ن��ي ح��ت��ى ال��وج��ُد م��ن��ي ت��م��لَّ��ك





اللقاء متى

ُع��ي��ون��ي ال��َه��تُ��وِن ال��دَّْم��ع م��ن َوَش��َك��ْت ُج��ف��ون��ي ال��ط��وي��ِل ��ه��د ال��سُّ م��ن تَ��ِع��ب��ْت
أَن��ي��ن��ي ال��َغ��َراَم ي��ش��ك��و ج��رى ح��ت��ى ال��ه��وى ت��ب��اري��ِح م��ن ب��ي م��ا َواش��ت��دَّ
ُش��ُج��ون��ي ُه��ُم��وُم ح��ول��ي ف��ت��راك��م��ْت ب��س��ك��ون��ه ال��دُّج��ى ج��ي��ُش َوأح��اط��ن��ي
وح��ن��ي��ن��ي َل��ْوَع��ت��ي ب��لِّ��ْغ ب��ال��ل��ه َص��بَ��اب��ت��ي س��رَّ ع��رف��َت أَنْ��َت ل��يْ��ُل ي��ا
واب��ك��ي��ن��ي َم��َواِج��ع��ي أَل��ي��م واذك��ر أًس��ى م��ن س��ُك��ونِ��َك ف��ي أَُع��ان��ي م��ا ِص��ْف
يَ��ْش��ِف��ي��ن��ي ُف��َؤاِده��ا ح��ن��اُن ف��ع��س��ى ح��ال��ت��ي ل��ل��ح��ب��ي��ب��ِة أم��ي��نً��ا واش��رح
َه��نِّ��ي��ن��ي وال��ك��رى وروح��ي ودم��ي م��ه��ج��ت��ي رض��اءٍ ع��ن وه��ب��تُ��ك م��ن ي��ا
ِع��ِدي��ن��ي! ال��ل��ق��اءُ؟ ف��م��ت��ي ن��اظ��ري ع��ن ل��ح��ظ��ًة ط��ي��ِف��ِك إِْخ��َف��اءَ أس��ت��ط��ع ل��م
وي��م��ي��ن��ي ال��َه��وى ف��ي َع��ْه��ِدي س��أَص��ون ال��ف��دا ل��ِك ال��نُّ��ُف��وَس َج��َع��ل ب��م��ن َق��َس��ًم��ا





لكروحي فدى

ول��ي��ال ل��ن��ا ب��أَيَ��اٍم نَ��ِه��ي��ُم تَ��َع��ال��ْي ال��وداع آن ف��ق��د ت��ع��اَل��ْي
رح��ال��ي ال��ُخ��لُ��وِد وادي إَِل��ى أَُش��دُّ وب��ع��ده��ا ل��ل��وداِع ي��م��ي��ن��ي أَُم��دُّ
ب��ال��ي وأَش��غ��ل َق��ْل��ب��ي ع��ل��ى وج��ار ُم��ْه��َج��ِت��ي ف��أَتْ��ل��َف ٱل��ق��اس��ي ح��بُّ��ِك س��ط��ا
خ��ي��ال��ي ال��ط��وي��ُل ال��ه��ج��ُر ش��تَّ��َت وك��م وُح��ْرَق��ِت��ي ق��ل��ب��ي دق��اِت ع��ن ال��ل��ي��َل س��ل��ي
وَم��َالل��ي َل��ْوَع��ِت��ي م��ن دًم��ا ي��س��ي��ُل وَم��ْدَم��ِع��ي إل��ي��ك أش��واق��ي أُس��اه��ِر
َح��ال��ي ت��غ��يَّ��ر م��نِّ��ي ل��واع��ج��ُه ت��م��َك��نَّ��ْت ف��ل��م��ا س��ه��ًال ٱل��ه��وى َظ��نَ��نْ��ُت
ل��ي َوَج��َرى راع��ن��ي م��ا ي��ح��ت��ِم��ْل َوَم��ْن ٱْل��َج��َوى م��ن ال��م��س��ت��ط��اِع ف��وَق ��ل��ت ت��ح��مَّ
ِوَص��اِل ب��َغ��يْ��ِر ت��ق��دي��ٌس َغ��َراِم��َي ُح��بِّ��نَ��ا ع��ه��َد َف��اذك��ري َق��ْل��ب��ي وه��ب��تُ��ِك
وَم��ال��ي وال��ف��ؤاُد روح��ي ل��ِك ف��ًدا ٱل��ُم��نَ��ى غ��اي��َة ي��ا ٱل��طُّ��ْه��َر ف��ي��ِك أَُودُِّع





جواهبا

ال��ُم��َش��رَِّد ال��خ��ي��اِل ب��أَه��داب َع��ِل��ْق��ُت ��د ُم��َس��هَّ ب��ج��ف��ٍن َل��يْ��ِل��ي راع��ن��ي إذا
وع��ط��ارِد ال��دج��ي ف��ي ُس��َه��يْ��ِل ع��ي��ون َس��ْل��َوت��ي ال��ك��واك��ِب وُح��رَّاس وب��تُّ
وأَْغ��ت��دي أروح ال��ه��ادى ن��وره��ا ع��ل��ى دائ��ًم��ا ك��ن��ُت ٱل��ت��ي ط��ي��ُف ٱخ��ت��ف��ى وع��ن��ي
ال��م��ت��ع��بِّ��د ره��ب��َة ف��أب��دى ج��م��االً وج��ُه��َه��ا ال��ب��دَر أخ��ج��َل ط��رٍف ك��ح��ب��ل��ة
َف��ْرَق��ِد ح��وَل ت��زده��ي ال��لَّ��ئ��اَل��ي ع��ق��وَد َم��ثَّ��َل��ْت ال��ك��واع��ِب ب��ي��َن ب��دت م��ا إذا
وُم��َه��نَّ��ِد ص��ائ��ٍب ب��س��ْه��ٍم َرَم��تْ��ُه َل��ُه نَ��َظ��َرْت َم��ْن ال��َع��ْص��م��اءُ رُة ال��دَّ ه��ي
أَْغ��يَ��ِد ال��ط��رِف ف��ات��ك م��ن س��ط��ا ح��س��اٌم ُم��ْه��َج��ِت��ي ِق وم��زَّ ق��ل��ب��ي ح��س��نُ��َه��ا س��ب��ي
��دي تَ��نَ��هُّ ُم��رَّ ال��ل��ي��ِل ط��وَل أردُِّد م��ع��ذَّبً��ا ج��ري��ًح��ا ول��ه��انً��ا ف��أص��ب��ح��ت
��ِد ال��م��ت��َوقِّ َوْج��ِدَه��ا م��ن ن��ال��ن��ي وم��ا َغ��َراِم��ه��ا م��ن ��ِن��ي َش��فَّ م��ا ل��ه��ا ش��ك��وُت
وت��ج��لَّ��ِد! أًَس��ى ت��ه��ِل��ْك ف��ال ت��ق��وُل: ك��أَنَّ��َه��ا أََش��اَرْت ب��ل ت��ت��ك��لَّ��ْم ف��ل��م
ف��أَْه��تَ��ِدي ت��ب��وَح ال َح��تَّ��ي ال��ن��ط��ِق ع��ن ثَ��ْغ��َرَه��ا أوق��َف اْل��ُح��ْس��ِن َم��الك ك��أن
ِد ال��م��ه��دَّ ال��ع��ل��ي��ِل ال��ُم��ْض��نَ��ي َق��ْل��ِب��َي ع��ل��ى أش��َف��َق��ْت ال��ج��م��ي��ل��َة ع��ي��نَ��يْ��َه��ا ول��ك��نَّ
ال��غ��ِد! إل��ى ف��اص��ب��ِر ال��ح��بِّ ع��ه��َد س��أَح��ف��ُظ ��َم��ْت ت��ب��سَّ ال��رض��اءِ وآي��اُت ف��ق��ال��ت





الفؤاد ملكت

َج��َف��اِك ف��ي ال��تَّ��َم��اِدي َويُ��ْض��ِن��ي��ِه ِل��ق��اِك يُ��ْح��ِي��ي��ِه ال��ص��بُّ ف��ؤاُد
ِض��يَ��اِك أَْخ��َج��َل��ُه اْل��بَ��ْدِر ض��ي��اءُ ��ا َل��مَّ ال��ن��ج��ُم ال��س��م��اءِ ِف��ي ��َب تَ��َع��جَّ
َه��َواِك ع��ل��ى اْل��ُق��لُ��وب ت��زاح��م��ت َح��تَّ��ى ال��لَّ��ْح��ِظ ِس��ي��َف َج��رَّْدُت وم��ا
��بَ��اِك ال��شِّ َم��ْح��بُ��وَك ��اِق ال��ُع��شَّ ع��ل��ى تَ��ْرم��ي ��ْح��ِر ال��سِّ ف��اِت��ك��اُت ع��ي��ونُ��ِك
َف��اِك َع��ِش��ْق��َن ال��م��نْ��ِع��َش��اِت َك��أَنَّ ص��ب��ٍح ك��لَّ ال��ن��س��ائ��ُم ت��ق��بِّ��لُ��ِك
ت��راِك أَْن َع��يْ��ٍن ك��لُّ ت��م��نَّ��ْت ُح��ْس��ِن ك��لَّ ُح��ْس��نُ��ِك ف��اق ول��م��ا
ِرَض��اِك ِف��ي ُح��بٍّ��ا ال��نَّ��اَر يَ��ُج��وُس ع��ب��ًدا ص��اَر َح��تَّ��ي ال��ق��ل��َب َم��َل��ْك��ِت
نَ��َواِك ال��ُم��ْض��نَ��ى ِج��س��َم��ه يُ��ع��ذُِّب وِف��يٍّ��ا َص��بٍّ��ا ف��ارح��م��ي َع��ِش��ق��تُ��ِك
ِس��َواِك إل��ى أِم��ي��ل أو ألَْس��لُ��َو ُط��رٍّا اْألْرَض م��ل��ك��ُت ل��و ��َك َوَح��قَّ
ِف��َداِك! ال��دُّن��ي��ا َس��ع��ادة وك��لُّ راٍض ل��س��ت ال��م��ق��دَّس َف��َواْل��ُح��بَّ





غادة عن

ال��َق��َدْر! ك��ف ف��ي ال��ح��ظِّ س��ه��ُم ف��ه��و اْل��َح��ذَْر يُ��ْغ��ن��ي ف��ال ال��ح��بُّ َس��َط��ا إِْن
ال��نَّ��ظ��ر ف��تَّ��ان ال��ِغ��ي��د َج��َم��اِل ع��ن أخ��ت��ف��ي َم��ن��ي��ٍع ِح��ْص��ٍن ف��ي ُك��نْ��ُت
اْل��َح��َوْر أَْس��ِر أَْو ال��لَّ��ْح��ِظ ش��راك م��ن آِم��نً��ا ال��غ��وان��ي َش��رَّ أَتَّ��َق��ي
ال��َك��َدْر ُس��ْح��ِب م��ن ال��َغ��يْ��ِب َس��َم��اءِ ف��ي ل��ي َر ُق��دِّ م��ا ِس��رَّ أَْدِرى ل��س��ُت
ال��َق��َم��ْر ح��يَّ��اه��ا م��ن��ه واش��ت��ي��اًق��ا ِب��َه��ا ال��دْه��ُر أُْع��ِج��َب ق��د غ��ادٌة
ال��ِف��َك��ْر م��ن��ي ش��اَغ��َل��ْت ت��يَّ��َم��تْ��ن��ِي، ن��ظ��رًة ُم��ْق��َل��تَ��يْ��َه��ا م��ن أَْرَس��َل��ْت
��َم��ْر ال��سَّ َج��وِّ ف��ي ال��ع��ي��ِن ُح��وِر ب��ي��ن ��َم��ا ال��سَّ أَْرَق��ى أن��ن��ي م��ن��ه��ا ِخ��ْل��ُت
ال��بَ��َص��ْر َل��ْم��ِح أو اْل��بَ��ْرِق ك��وم��ي��ِض تَ��نْ��َق��ِض��ي َس��ِري��ًع��ا اْألُنْ��ِس َل��يْ��َل��ُة
��َه��ْر ال��سَّ ج��ف��ن��ي َع��ل��م��ت روَّع��ت��ن��ي، دًم��ا َدم��ع��ي َح��وََّل��ْت ُح��بِّ��ي ن��اُر
اس��ت��ن��م��ر ال��ح��بِّ ج��وى م��ن َص��بٍّ ق��ل��َب ف��ارح��م��ي ُف��َؤاِدي ال��ه��ج��ُر م��زَّق
َص��بَ��ْر َم��ْن أَْوَف��ى اْل��َع��يْ��ِن رج��اءَ ي��ا إِنَّ��ن��ي َغ��َراِم��ي َع��ْه��َد واح��ف��ظ��ي





سؤال

ال��م��ع��ت��دي؟ َج��ْف��نُ��َه��ا أَْم ُف��َؤاِدي اْش��َه��ِدي ع��ل��ي��ن��ا ال��س��م��اءِ نُ��ُج��وَم
ال��ُم��ْس��َه��ْد ج��ف��ن��ه ع��ن ال��ن��وُم ن��أَى ع��اش��ٍق ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ت��ط��ول
َم��وِْع��ِد ع��ل��ى م��ن��ه��ا ك��أن��َى ب��ه��ا ُه��يَ��اًم��ا ش��وق��ي أَُس��اِه��ُر
أَْه��تَ��ِدي بُ��ْرج��ه��ا إل��ى ل��ع��لِّ��َي ��م��اءِ ال��سَّ بُ��ُروَج خ��ي��ال��ي ي��ط��وُف
��ارد ال��شَّ ِف��ْك��ِرَي ع��ل��ى ن��ف��وذٌ ل��ه ط��ي��ٌف َع��يْ��ِن��ي يُ��َش��اِغ��ُل
ُم��وَق��ِد ال��ج��وى ي��ن��ار ل��ق��ل��ٍب ��نَ��ى ال��ضَّ ثَ��ْوَب ال��س��ق��م م��ن أع��دَّ
ال��م��ائ��ِد غ��ص��ن��ك ف��ي وأب��دع ال��ج��م��اِل ث��وَب وج��ه��ِك ال��ح��س��ُن ك��س��ا
ال��َع��اب��ِد ف��ت��ن��َة ي��ا ب��ع��ي��ن��ي��ك أس��راَرُه ال��س��ح��ُر أودع وق��د
ن��دي خ��دٍّ ف��وَق ال��ص��ب��ا ن��س��ي��ُم ب��اس��ًم��ا ال��ص��ب��ى ورَد ي��ق��ب��ل
ُم��نْ��ِج��دي؟ ال��ج��وى أَِل��ي��م ِم��ْن وَم��ْن ُم��ْه��َج��ِت��ي َع��َل��ى ح��ب��ي ن��اُر س��ط��ت
غ��ِد ف��ي ل��ي ال��ده��ُر خ��طَّ��ه ب��م��ا راض��يً��ا ال��ه��وى غ��م��ار أخ��وُض
ي��دي أم��ي��نً��ا إل��ي��ه��ا م��ددت ع��ه��وٍد أَوف��ى ل��ل��ح��بِّ س��أح��ف��ُظ





وفاء

َس��َالم��ي بَ��َع��ثْ��ُت ق��د ال��رِّي��ح ف��م��ع َغ��َرام��ي ي��ا نَ��ْح��َوَه��ا ال��رِّي��َح َس��اب��ِق
أَيَّ��ام��ي وال��َه��نَ��ا ��ْف��َو ال��صَّ ت��م��ن��ُح َح��نَ��انً��ا ع��س��اَه��ا ل��َه��ا وت��ذلَّ��ْل
ب��ال��س��ه��ام! م��م��زٌَّق ق��ل��ب��ي إن ِب��ُف��َؤادي ��ق��ي ت��رفَّ ح��بِّ��ي ن��اَر
أْوَه��ام��ي ل��ن��اظ��ري َرتْ��ُه ص��وَّ ن��ج��ٍم بُ��ْرَج راص��ًدا ال��ل��ي��َل أس��ه��ُر
َم��نَ��ام��ي أض��اع ل��ه ش��وق��ي ف��رُط َط��يْ��ٍف ن��ور إل��ي أَْه��تَ��ِدي ع��لَّ��ن��ي
وُه��ي��ام��ي ول��وع��ت��ي وس��ه��ادي َوَوْج��ِدي ال��دُُّم��وع غ��ي��ر س��م��ي��ري م��ا
ال��ظَّ��الِم َج��وَف ي��ش��قُّ وأَن��ي��ن��ي َص��ْدِري ي��ح��ِرُق ي��ك��اُد ك��رب��ي إن
اب��ت��س��ام��ي ي��ح��ي��ن م��ت��ى ف��ؤادي ي��ا يَ��ْدِري» ��ُم ال��م��ن��جِّ وال أَْدِري «ل��س��ُت
أَْح��َالم��ي ��ق��ي وح��قِّ رج��ائ��ي ي��ا ف��ارح��م��ي��ن��ي ُم��ْه��َج��ت��ي ال��ه��ج��ُر أت��ل��ف
َغ��َرام��ي ي��ح��ي��ا س��وَف م��تُّ وإذا َع��ْه��دي أَُغ��يِّ��ر ال ع��ش��ُت إِْن أَن��ا





احلب! هو

ج��ف��اِك ع��ْه��ُد وط��اَل َه��َج��ْرِت م��ه��م��ا ِس��َواِك ي��ح��بُّ ال وربِّ��ِك َق��ْل��ِب��ي
اْألَْف��َالِك ل��ع��وال��ِم ال��نُّ��ه��ى رف��ع م��ه��ج��ًة ت��م��ّل��ك إِذا ال��غ��راَم إن
ال��َف��تَّ��اِك ول��ح��ِظ��ِك وج��ن��تَ��يْ��ِك ف��ي ك��ل��ه��ا ال��م��ح��اس��ُن ��ع��ت ت��ج��مَّ م��ن ي��ا
ش��ف��ت��اِك ال��َه��َوى س��رَّ واس��تُ��وِدَع��ْت ��َل��ت تَ��َك��حَّ ال��َع��ِج��ي��ِب ��ْح��ِر ب��ال��سِّ ع��ي��ن��اِك
اِك خ��دَّ ب��ال��ص��ب��ى ت��ورَّد ل��م��ا ُق��بْ��َل��ًة ج��ب��ي��ن��ِك ع��ل��ى ال��غ��راُم وض��ع
ه��واك ب��ن��اِر ظ��ل��ًم��ا وع��ذابُ��ُه واألَس��ى ��ُع ال��ت��وجُّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ص��ع��ٌب
ل��والِك وه��وانَ��ُه ال��ه��وى أَدري أك��ْن ول��م ��دود ال��صُّ ه��ذَا م��ت��ي ف��ِإل��ى
ف��داِك وال��ف��ؤاُد وج��س��م��ي روح��ي م��ح��بَّ��ت��ي َح��ي��ي��ُت م��ا س��أح��َف��ُظ إِن��ي





رجاء

َرْض��َوى ي��ح��م��لُ��ُه ل��ي��َس م��ا ��ْل��تَ��ن��ي وح��مَّ وال��نَّ��ْج��َوى ��ب��اب��ة ب��ال��صَّ ُف��َؤادي َش��َغ��ْل��َت
م��أوى ت��ت��خ��ذْ ل��م ال��ق��ل��ب غ��ي��ر س��ه��ام��ك ظ��ال��ًم��ا ت��ع��دَّي��َت ح��بٍّ م��ن ل��ك ف��ي��ا
ال��ش��ك��وى إِل��ى دع��اه وج��ًدا وأودع��ت��ُه ج��ًوى ف��أض��رْم��تَ��ُه ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ح��م��ل��ت
ال��ن��ج��وى م��ع ال��ظَّ��الم ف��ي ت��ج��ري وش��ك��واه أن��ي��ن��ه م��رُّ ال��ل��ي��ل ه��دوءَ ي��ش��قُّ
أه��وى م��ن ط��ي��ف إل��ى ش��وق��ي ي��س��اه��رن��ي ح��ائ��ًرا ال��ل��ب ط��ائ��ر ال��ل��ي��ال��ي أب��ي��ُت
س��ل��وى ل��ه ال��دُّم��وِع غ��ي��َر أَِج��ْد ول��م��ا أَذَابَ��ن��ي ه��واك نْ��يَ��ا ال��دُّ ب��ه��ج��َة ف��ي��ا
األق��وى ال��س��ب��ُب ُح��ْس��ِن��ك م��ع��ان��ي م��ن ف��ل��ي ف��ري��س��ة ل��ل��غ��راِم ت��ت��رك��ي��ن��ي ف��ال





الوداع يوم

ُرَق��اِدي ِط��ي��َب َع��يْ��ن��يَّ ع��ن َوَم��نَ��ْع��َت َرَش��ادي أَض��ْع��َت ل��ق��د ال��وداع ي��وَم
ُف��ؤادي ص��م��ي��َم ت��ك��وي وت��رك��ت��ه��ا ج��واِن��ِح��ي ب��ي��ن ال��ح��بِّ ن��ار أش��ع��ل��َت
وُم��َرادي َغ��اي��ت��ي م��ن وس��ل��ب��َت ��ن��ى وال��ضَّ ال��ت��أوه َق��ْل��ب��ي م��ن م��كَّ��نْ��َت
ق��ي��ادي ال��ج��م��ي��ِل ل��ل��ص��ب��ر س��ل��ْم��ُت ال��ه��وى س��ل��ط��اِن ل��ح��ك��م خ��ض��ع��ُت ل��م��ا
وُس��َه��ادي ش��اه��ٌد دم��ع��ي َه��طَّ��اُل َم��َواِج��ًع��ا ف��ي��ك ق��اس��ي��ُت ك��م ل��ي��ُل ي��ا
ِب��َع��ادي ُم��رَّ إل��ي��َك ش��ك��وُت وَل��َك��ْم ب��َص��ب��اب��ت��ي ع��اِل��ٌم إن��ك ل��ي��ُل ي��ا
ل��ودادي.. َق��ْل��بُ��َه��ا ي��ص��ف��و ل��ي��ُل ي��ا ع��س��ى أْش��َواق��ي َح��رَّ ن��س��ي��َم��َك ��ْل ح��مِّ
ال��ص��ادي غ��ل��ي��ل تَ��ْرِوي ف��ل��ع��لَّ��َه��ا ل��وع��ت��ي وش��دَة َوْج��ِدي ل��ه��ا واش��رح
وِع��نَ��ادي َع��َداوت��ي س��ي��ف ده��ُر ي��ا ش��اه��ًرا ذَنْ��ِب ل��غ��ي��ِر أراك ل��ي م��ا
ُف��َؤادي يُ��ِك��نُّ م��ا ي��ع��ل��ُم وال��ل��ُه ص��ادٌق ح��ب��ي ف��ِإنَّ اع��ت��دي��َت م��ه��م��ا





أشتكي؟ ملن

َه��واِك َط��ْع��َم ذُْق��ُت م��ا ف��يَ��ال��يْ��تَ��ن��ي َج��َف��اِك ُم��نَ��اَي ي��ا رش��ادي أض��اَع
َل��ْوَالِك ال��ج��وى آالَم ي��در ول��م ال��َه��َوى يَ��ْع��ِرُف ال ك��ان ق��ل��بً��ا وه��ب��تُ��ِك
ش��اِك ق��ْل��ٍب أن��ات ت��رح��م��ي ول��م َص��ِم��ي��َم��ه ي��ْك��وي ال��وج��َد م��ن��ه ف��م��ك��ن��ت
َع��يْ��نَ��اِك َج��نَ��ْت م��م��ا ُم��نْ��ِق��ِذي َوم��ْن ب��س��ه��م��ه��ا ��اِح��َراُت ال��سَّ ال��ُع��يُ��وُن َرَم��تْ��ن��ي
ال��َف��تَّ��اِك َل��ح��ِظ��ِك م��ن ن��ال��ن��ي وم��ا َوَل��ْوَع��ت��ي َوَوْج��ِدي ُس��ْه��ِدي أَْش��تَ��ك��ي ل��م��ن
ش��ف��تَ��اك أس��راَرُه تُ��ِذْع ل��م وم��ا َك��تْ��َم��ُه رم��ت م��ا َع��يْ��نَ��يْ��ِك م��ن ت��ب��يَّ��نْ��ُت
ف��داِك وال��ح��ي��اَة ف��َؤادي ج��ع��ل��ُت ل��ن��اظ��ري اْل��يَ��ِق��ي��ِن ُص��بْ��ُح ب��دا ول��م��ا
س��َواك أُِح��بُّ ال أَن��ي يُ��بَ��ْرِه��ُن َوَم��ْدم��ع��ي إِل��ي��ك َش��ْوق��ي يُ��َس��اِه��ُرن��ي
رَض��اِك س��ب��ي��ِل ف��ي ل��ق��ل��ب��ي ن��ع��ي��ٌم ك��أنَّ��ه وال��ع��ذاَب ي��ح��لُ��و ال��م��رُّ أرى
أَنْ��َس��اك ال ال��ع��ذريِّ ال��ه��وى وح��قِّ إن��ن��ي ال��ُح��ْس��ِن رب��َة وف��ائ��ي إل��ي��ك
أَراِك ف��س��وَف راح��م��ًة ك��ن��ت وإن بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��ل��ُه يَ��ْح��ُك��َم َح��تَّ��ى س��أَص��ب��ر





قسم!

ال��ب��اك��ي ال��ُم��ْغ��َرِم َدْم��َع ت��ع��ودُت وال ل��والِك ال��ح��بِّ َط��ْع��َم ذق��ُت م��ا وال��ل��ه
ك ح��الَّ ال��ُح��ْس��ِن ب��ب��دي��ِع م��ن س��ب��ح��اَن م��ق��ل��تُ��ه��ا ب��ال��ق��ل��ب ف��ت��ك��ت ظ��ب��ي��ًة ي��ا
م��ح��يَّ��اِك أَبْ��َه��ى وم��ا ج��ف��اِك أَْق��َس��ى ف��م��ا ب��ال��ع��ب��اِد رف��ًق��ا ج��م��اَل��ك ُص��ون��ي
وأَْح��الِك! ق��ل��ب��ي ف��ي ��رك أمَّ ف��م��ا ل��ه ��َق��اءُ وال��شَّ ل��ق��ل��ب��ي ال��ه��ن��اءُ أن��ِت
ف��اِك َس��َرْت ل��م��ا ل��ث��م��ْت ألن��ه��ا م��ع��طَّ��رًة تَ��ْج��ري ال��ص��ب��ا ن��س��ي��ُم ه��ب��ت
ت��رع��اِك ��بِّ ال��صَّ وع��ي��ُن ال��ع��ي��وُن ع��ن��ا َغ��َف��َل��ْت وق��د ل��ي��ال��ي��ن��ا ف��ذك��رت��ن��ي
ي��ه��واِك! ال��ب��دَر ب��أن ق��ل��ب��ي أح��سَّ ث��اِل��ث��نَ��ا ال��ب��در وك��ان ال��ت��ق��ي��ن��ا ل��م��ا
يَ��ْل��َق��اِك ح��ي��ن ض��ي��ائ��ي ي��ا أن��واره َخ��ِج��َل��ْت ل��م��ا األع��ل��ى ح��س��نُ��ِك ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��ش��اك��ي ب��ال��م��ْغ��َرم رح��م��ًة س��أَل��ت��ه��ا ك��ب��دي م��زَّق��ت ل��م��ا ِل��ح��ظ��ِك ن��ب��اُل
ب��اك��ي! ي��ا ال��ح��بِّ ون��اَر ال��غ��راِم ذلَّ ت��ش��اِط��َرن��ي ك��ي ب��ح��ب��ي ت��ع��ذَّْب ق��ال��ت
أنْ��َس��اِك ل��س��ُت أن��ي ربِّ��ي ع��اه��دُت : َش��اِه��َدت��ي ال��ص��دِق ودم��وع أج��ب��ت��ه��ا





استسالم

ٱب��ت��س��اِم��ك ُح��ْل��َو ال��زُّه��ور وج��م��اَل َق��َواِم��ك ل��ي��َن ال��ُغ��ُص��وَن يُ��ِع��ي��ُر م��ن
غ��راِم��ك ض��ح��اي��ا ��اق��ه ُع��شَّ ك��ل وج��ٍه ب��أَن��واِر ال��دُّج��ى ِل��بَ��ْدِر م��ن
ِل��ثَ��اِم��ك ت��ح��َت ٱل��ج��م��ال ك��ن��وز م��ن ال��غ��وال��ي ج��م��ع��ت إِذ ال��ح��س��ُن أع��ج��ب
تَ��َم��اِم��ك ِم��ْن بَ��َدا ف��ي��م��ا ت��ائ��ه��اٍت ح��ي��ارى ال��ع��ي��وَن أوق��ف ك��وك��ٌب
ح��س��ام��ك َح��دَّ ل��ل��دف��اع م��ش��ه��ٍر ب��دي��ع ح��س��ن روض ف��ي رائ��ع��اٌت
ِس��َه��اِم��ك َص��ْرَع��ى ال��ع��اش��ق��ي��ن ُم��َه��ُج وب��اتَ��ْت ب��ال��ق��ل��وب ال��ل��ح��ُظ ف��ت��ك
الح��ت��ك��ام��ك َخ��اِض��ًع��ا ٱل��س��ق��م ي��رت��ض��ي ُف��َؤادي إِن ال��ق��ل��وب ش��ق��اءَ ي��ا
ُم��َق��ام��ك َع��يْ��ُن وه��و ال��ق��ل��ب غ��دا م��ذ ع��ي��ن��ي ط��ي��ف��ِك خ��ي��اُل ي��ف��ارق ل��م





خيال لقاء

َوُع��يُ��ون��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي أَتْ��َل��َف ��ه��ُد وال��سُّ وُش��ُج��ونِ��ي َص��بَ��ابَ��ِت��ي أَه��اَج دم��ع��ي
م��ك��ن��وِن ل��ؤل��ؤ ف��ي ف��ك��أَن��ه��ا ِل��َوْج��ِه��َه��ا ال��ج��م��اُل ُخ��ِل��َق ُدرًَّة ي��ا
ج��ف��ون��ي ال��دم��وَع تَ��نْ��َس��ي أَن ورج��وُت ول��وع��ت��ي َج��َواَي أُخ��ف��ي أن ح��اول��ت
ش��ُؤون��ي ٱل��غ��راِم ب��م��ك��ن��وِن ف��وش��ت ٱل��َه��وى ك��ت��م��اَن ٱس��ت��ط��ْع��ُت م��ا ل��ك��ن��ن��ي
ال��م��س��ك��ي��ِن ع��ل��ى م��ن��ُه وت��ص��دق��ي ت��م��اَم��ُه ف��ي��ه ُح��ْزِت ج��م��اًال زكِّ��ي
أَن��ي��ن��ي ال��م��ن��اَم م��ن��ع ل��ي��ل��ٍة ف��ي ال��ه��وى آالَم ش��ك��وُت ح��ي��ن أَن��س ل��م
َدِف��ي��ِن ال��ف��ؤاد ف��ي ب��س��رٍّ يَ��ْس��ِري ال��دج��ى غ��س��ق ف��ي إل��ي��ك ال��ن��س��ي��ُم وج��رى
ل��ح��ن��ي��ن��ي! راح��ًم��ا ح��ن��انُ��ك ودن��ا م��ص��ون��ًة ال��ع��ف��اِف ث��وِب ف��ي أَْق��ب��ل��ت
َم��ْح��ُزوِن ل��وال��ٍه ي��دوُم أب��ًدا ول��ي��تَ��ُه ال��ل��ق��اءِ ذا أَش��ه��ى ك��ان م��ا
ب��ي��م��ي��ن��ي واث��ٌق ألَن��ي إِال ٱل��ه��َوى ع��ل��ى ح��ل��ْف��ت م��ا ب��ح��ب��ك ق��س��ًم��ا





هبينيحلظة

بَ��اِك ب��ال��دَّم��ِع دائ��ًم��ا َوَج��ْف��ن��ي ه��واِك م��ن ع��ذاٍب ف��ي ُف��َؤادي
ج��واِك م��ن ج��م��ٍر ف��وَق وق��ل��ب��ي تَ��ْه��ِم��ى ال��ح��س��ِن ري��اض ف��ي ف��ع��ي��ن��ي
أراك؟ أَنَّ��ى أو أل��ق��اك م��ت��ي وال��ت��ث��نِّ��ي ال��رَّش��اق��ة ذات ف��ي��ا
ف��داك م��ع��لِّ��ل��ت��ي ي��ا وروح��ي وج��دي وه��واِك س��اح��ري ج��م��ال��ك
ن��اظ��راك وأَق��س��ى أَق��وى ف��م��ا ت��ي��ًه��ا ال��س��ح��ريِّ ب��ل��ح��ظ��ك رن��وِت
��ب��اك ال��شِّ َم��ْح��ب��وَك ال��ق��ل��ب ل��خ��ال��ي يَ��ْرِم��ي ال��ج��ف��َن رأَي��ُت م��ذْ ع��ش��ق��تُ��ك
ه��واِك إل��ى ��بَ��اُك ال��شِّ وق��ادت��ن��ي ل��ح��ٍظ ِب��نَ��بْ��ِل ال��ج��ف��وُن ف��ص��ادت��ِن��ي
ن��واك وأس��ى ل��وع��ت��ي أُن��اج��ي ن��ج��ٍم ك��لَّ أرُق��ُب ال��ل��ي��َل أِب��ي��ُت
س��ن��اك م��ن ع��ي��ن��ي ن��وَر ف��أم��أل ي��ب��دو ف��ي��ه خ��ي��اَل��ك أَل��ق��ى ع��س��ي
ج��ف��اك م��ن ُض��لُ��وع��ي ف��ي ��َج ت��أَجَّ س��ع��ي��ًرا تُ��ْط��ف��ي ل��ح��ظ��ًة ه��ب��ي��ن��ي
َه��َالك��ي أو َغ��رام��ك ف��ي ح��ي��ات��ي ع��ن��دي س��يَّ��اِن ال��ُم��نَ��ى ن��وَر وي��ا
ض��ي��اك ي��ف��ارق��ه ال خ��ي��اال ح��ب��ي ف��رط م��ن غ��دا ق��د ف��ج��س��م��ي
رض��اك ال��دن��ي��ا م��ن وي��ك��ف��ي��ن��ي ف��ارح��م��ي��ن��ي ه��ج��ري إل��ي��ك ش��ك��وت





الليل سيل

وَم��َواج��ع��ي وٱْل��َج��وى ق��ل��ب��ي ودق��ات وَم��ْدَم��ِع��ي َوَوْج��ِدي ُس��ْه��ِدي ع��ن الَّ��ل��يْ��َل س��ل��ي
س��اِم��ع��ي ��ْدُت ت��ن��هَّ إِْن ل��ي��ل��ي غ��ي��ُر َوَم��ْن ب��ص��ب��اب��ت��ي ش��اه��ٌد ال��ل��ي��ال��ي س��ك��ون
خ��اِض��ِع ٱل��م��ح��بَّ��ِة ل��س��ل��ط��ان ب��ق��ل��ٍب ال��ه��َوى َف��تَ��َك وق��د ُس��ْه��ِدي ي��الزم��ن��ي
ط��ال��ع��ي ن��ج��َم راص��ًدا ج��ف��ن��ي ف��أَس��ه��رُت ب��س��ح��رَه��ا ال��ف��اِت��نَ��اُت ال��ُع��يُ��وُن رم��ت��ن��ي
َوال��ِع ال��ب��ع��د م��ن ص��بٍّ ك��رى ي��ردُّ ط��ي��َف��َه��ا ال��ن��ج��م ط��ل��ع��ِة ف��ي أَرى ل��ع��ل��ي
م��ان��ع��ي؟ أَل��ق��اك ه��ج��ر ي��ا م��ت��ى ف��ح��تَّ��ى ه��ج��ُره��ا َط��اَل ك��لَّ��م��ا ٱش��ت��ي��اق��ي ي��زي��د
خ��ادع غ��ي��ُر ٱل��ه��وى ف��ي أَن��ي تُ��بْ��رِه��ن ول��وع��ت��ي وال��ن��ح��ول وس��ه��دي دم��وع��ي
ن��اف��ع غ��ي��َر ال��م��ن��ى ف��ي ٱج��ت��ه��ادي إخ��اُل ك��أَن��ن��ي َح��تَّ��ى ال��ده��ُر ع��ل��يَّ ت��ع��دى
��ع ال��م��ت��وجِّ ب��ال��ع��اش��ق رح��م��ٌة إال س��ع��ادت��ي م��ن��ِك ال��ُق��ْرِب ف��ي أَرى م��ن ف��ي��ا





العهد سأصون

َص��ِري��ِع ق��ل��ٍب ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ال��ج��َوى ح��رِّ م��ن ع��ي��ن��اي
ُه��ُج��وِع��ي َم��نَ��َع��ْت أنَّ��اتُ��ُه ال��ذي ال��ق��ل��ب ل��وع��َة ي��ا
ول��وع��ي ي��خ��ف��ى أن وأَردت ص��ب��اب��ت��ي ك��تْ��َم ح��اول��ت
ال��ودي��ِع ال��ق��ل��ب ب��س��رائ��ر َوَش��ى ق��د َدْم��ِع��ي ل��ك��نَّ
ُخ��ُض��وِع��ي أَذَى اح��ت��م��ل��ت وك��م ال��ه��وى آالَم ق��اس��ي��ُت
رب��ي��ع��ي زاه��ي ع��ل��ى أَبْ��ك��ي س��اه��ًرا ال��ل��ي��ال��ي أق��ض��ي
ش��ف��ي��ِع م��ن ل��ك��رب��ي وم��ا ال��ه��ُم��وُم ت��زاح��م��ت ح��ول��ي
ُض��لُ��وِع��ي ِب��َل��ْوَع��ِت��ِه وَك��َوى ��نَ��ى ال��ضَّ ق��ل��ِب��ي َس��َق��ى ُح��بِّ��ي
م��ن��ي��ِع ِح��ْص��ٍن ف��ي ف��ال��ص��بْ��ُر ال��نَّ��َوى يُ��َح��اِربُ��ن��ي م��ه��م��ا
ال��ب��دي��ِع ال��ُح��ْس��ِن رب��َة ي��ا م��ح��بَّ��ِت��ي ع��ه��د س��أص��ون





عهد

َغ��َراِم��ي َق��اَس��ى َم��ْدَم��ِع��ي وأَْدَم��ى َم��نَ��اِم��ي َج��ْف��ِن��ي َج��َف��ا ق��د روي��دك
��َه��اِم ال��سِّ َوْق��ِع م��ن يَ��ِئ��نُّ ف��ب��ات ُف��َؤاِدي َع��َل��ى ن��اظ��راِك ت��ع��دَّى
ال��تَّ��َم��اِم يَ��ُد َرتْ��ُه َص��وَّ ُم��َح��يٍّ��ا ف��ي��ه األف��ك��اُر ت��اه��ِت ج��م��الُ��ِك
ُه��يَ��اِم��ي نَ��ْج��َوى ��َل��ْت ُح��مِّ ن��س��ائ��ُم ال��ه��وادي يْ��ِك َخ��دَّ َوْرَد تَ��َص��بَّ��َح
االب��ت��س��ام ُح��ْل��َو ال��ح��ْس��ِن م��ع��ان��ي أَودع��ت��ه ثَ��ْغ��ًرا ِم��نْ��ك ��ب��ُل ت��قِّ
انْ��ه��زاِم��ي أَْخ��َش��ى أَم��ام��َه��ا َوُك��نْ��ُت َه��اَج��َم��تْ��ِن��ي ب��ال��ف��واِت��ِك ل��ح��اُظ��ك
َداِم اْل��َج��ْف��ِن ِس��َه��اِم م��ن ب��ق��ل��ٍب ال��َم��َواِض��ي ��ْل��ُت تَ��َح��مَّ َول��ِك��نِّ��ي
ال��ك��الِم ع��ن ف��ي��ه ��ْم��ُت ال��صَّ يَ��ُروُق ِس��رٍّا ��ْح��ِريِّ ال��سِّ ب��ل��ح��ِظ��ِك َك��َش��ْف��ِت
��َق��اِم ال��سَّ يَ��ُد َه��دََّم��تْ��ُه وِج��ْس��ًم��ا َج��ِري��ًح��ا َق��ْل��بً��ا َف��اْرَح��ِم��ي َع��ِش��ْق��تُ��ِك
ح��م��ام��ي َس��اَق��ت ال��نَّ��َوى ط��ال إِذا َوْج��ِدي ون��اُر وال��س��ه��اُد ن��ح��ول��ي
ال��َم��َالِم ق��اس��ى أو األي��ام م��ن ال��ع��واِدي ت��غ��ي��ره ال َوَف��ائ��ي
س��الم��ي دوًم��ا ذك��ره ي��ج��دد ي��ب��ق��ي س��وف ال��م��ح��ب��ة ف��ي وع��ه��دي





حتملت كم

َس��َالِم��ي َوب��لِّ��ْغ ��بَ��ا ال��صَّ ن��س��ي��َم ي��ا َوُه��يَ��اِم��ي َوَل��ْوِع��ِت��ي ِب��َوْج��ِدي ِس��ْر
غ��رام��ي َش��َرْح��َت إِذَا وت��ل��طَّ��ْف ِح��َم��اه��ا بَ��َل��ْغ��َت إذا وت��ه��اَدى
��َه��اِم ال��سِّ َوَف��تْ��ِك اْل��َج��َوى أل��ي��م م��ن ق��ل��ب��ي ي��ع��ان��ي��ِه ب��م��ا تَ��ْدِري أن��َت
ال��ظ��الِم ج��وَف ت��ش��قُّ س��اري��اٍت ف��ؤادي ِس��رَّ أَْوَدْع��َت رس��وًال ي��ا
وُس��َق��ام��ي َوَم��ْدَم��ِع��ي ُس��َه��اِدي ِص��ْف ُح��بِّ��ى رس��ائ��ِل ع��ل��ى أم��ي��ن��ي ي��ا
م��ن��ام��ي وع��ز ل��ه دم��ع��ي ف��اَض ه��وانً��ا ه��واك ف��ي ��ْل��ُت تَ��َح��مَّ ك��م
أَْوَه��اِم��ي ��نَ��ى ال��ضَّ م��ن َرتْ��ُه ص��وَّ س��ْق��ٍم ثَ��ْوَب ُم��ْه��َج��ِت��ي ال��ه��ْج��ُر أَْل��بَ��َس
األح��الم روع��ة م��ن أن��ق��ذي��ن��ي ح��ن��انً��ا َوُج��وِدي رْح��َم��ًة ف��اع��ط��ف��ي
غ��رام��ي ع��ه��د ح��ي��ي��ت م��ا ف��اذك��ري أم��ي��نً��ا وف��ائ��ي ع��ل��ى أب��ق��ى س��وَف





احلقيقة

ه��نَّ��ان��ي ش��اء أو ع��ذَّبَ��ن��ي ش��اء إن ُس��ْل��َط��ان��ي َف��ْوَق َف��تَ��نَ��تْ��ِن��ي م��ن س��ل��ط��اُن
ووج��دان��ي ق��ل��ب��ي إل��ى َوَص��وَّب��تْ��َه��ا ل��واِح��ِظ��ه��ا م��ن َج��ُف��وٍن ِس��َه��اَم راَش��ْت
وي��رع��ان��ي ي��واس��ي��ن��ي رض��اك م��ت��ي َك��َرًم��ا م��ه��ج��ت��ي راق��ب ال��ح��ب��ي��ب��ة َل��ْح��َظ
ِن��ي َخ��الَّ ول��ألح��زان ش��يءٍ ك��ل ع��ن ي��ش��غ��لُ��ِن��ي ب��ات ج��م��اٍل ف��رُط ل��ل��ه
ع��ادان��ي وال��ن��وم أرَّق��ن��ي ال��وج��د أَْج��َم��ُع��ُه ال��ح��ْس��ُن ف��ي��ه��ا ت��ك��ام��ل َم��ْن ي��ا
ب��ن��ي��ران م��م��زوج خ��دي��ك وورد ن��ظ��ري ع��ن ي��ن��ج��اُب ال وج��ه��ك ج��م��ال
أج��ف��ان��ي ف��ي��ِه تَ��ْه��ِم��ي َش��ْع��ِرِك ول��ي��ُل َك��ِب��ِدي ع��ل��ى م��ط��ب��وٌع ثَ��ْغ��ِرك ��اُم بَ��سَّ
ص��اف��ان��ي ال��ده��ر أن ت��خ��ي��ل��ت ح��ت��ي ب��ه��ا ال��غ��رام ك��أُس ل��ي َل��ذَّ ل��ي��ل��ًة ي��ا
أب��ك��ان��ي ال��ب��ع��د َوُم��رُّ ال��غ��راِم ذلَّ ت��ح��م��ل��ن��ي وذك��راه��ا س��ري��ًع��ا م��ض��ت
وأح��زان��ي َوْج��ِدي ح��ق��ي��ق��تُ��ُه ك��ان��ت َوَم��ض��ى َزاَرنِ��ي ُح��ْل��ٌم َوْع��َدِك ك��أنَّ





اهلوى لوال

ُم��َه��نَّ��َدا س��ي��ًف��ا ب��ال��ل��ْح��ِظ أْش��َه��َرْت وق��د تَ��ق��لَّ��َدا ب��ال��ف��ات��ك��ي��ن ق��م��ًرا بَ��َدْت
َدا م��ه��دَّ ب��ال��غ��رام ِج��ْس��ِم��ي ف��أْص��بَ��َح َس��يْ��َف��َه��ا ال��ق��ل��ب ح��ب��ِة ف��ي أَْغ��َم��َدْت وق��د
م��ورََّدا ا خ��دٍّ ال��ح��س��ن ري��اض ف��ي رأَْت ألن��ه��ا ب��ق��ل��ِب��ي م��ا ع��ي��ِن��ي تَ��ْدِر ول��م
��َدا َوتَ��َص��عَّ ال��ه��َوى ف��ي ن��اًرا ��َج ت��أَجَّ ال��ذي ع��ن ال��خ��دود ورُد ف��ش��اَغ��َل��َه��ا
��َدا ُم��َس��هَّ ال��غ��رام ف��ي َج��ْف��ِن��ي ف��أص��ب��َح ال��ه��وى أَْع��ِرَف أَْن ق��ب��ل م��ن ب��ه��ا ك��ِل��ْف��ُت
أَْغ��يَ��دا ب��أه��ي��َف ق��ل��ب��ي ف��أوق��ع��ن��ي ت��م��رََّدْت ح��ي��ن ال��غ��ي��َد َح��ذَْرُت وك��ن��ت
م��ت��ب��اِع��دا ق��ب��ل��ه خ��ْل��ًوا ك��ن��ت وق��د غ��ارًق��ا ب��ال��دم��ع ِب��تُّ م��ا ال��ه��َوى ول��وال
ت��أَوََّدا ُغ��ْص��نً��ا أب��ص��رُت أش��رق��ْت إذا ط��ل��ع��ٌة ال��ح��س��ن ب��اه��ر م��ن ل��ه��ا ل��ع��وٌب
ت��ف��رََّدا ب��ال��ج��م��اِل ال��ع��وال��ي ص��ح��اُح واع��ت��دال��ه ل��ي��ن��ِه ع��ن َرَوْت ا َوَق��دٍّ
ال��ِف��دا ل��ه��ا ت��ك��ون أن ت��م��ن��ت ون��ف��س��ي ال��ب��ك��ا ت��ت��رك ال ع��ي��ن��اَي أق��س��م��ت ل��ه��ا
��َدا ُم��تَ��َوقِّ س��اه��ًرا ال��ل��ي��ال��ي أب��ي��ُت أن��ا وه��ا ب��ال��دم��وع ج��ف��ون��ي ت��ج��ود
ُم��َج��رََّدا َخ��يَ��اًال ِن��ي َوَخ��الَّ نُ��ُح��وًال ف��أذابَ��ُه ��نَ��ى ال��ضَّ ج��س��م��ي ع��ل��ى تَ��َع��دَّى
َم��ْرَص��َدا ال��َق��ْل��ِب َج��ذَْوِة ف��ي ل��ه��ا أق��م��ُت ن��ائ��ٍم ك��أح��الم َم��رَّت ل��ي��ل��ة ف��ي��ا
َم��ْش��َه��َدا ِل��ُح��بِّ��ي ك��ان��ت ط��ل��ع��ٍة إل��ى َس��اَع��ًة ��ُق أوفَّ ه��ل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أال
م��ش��ي��دا ِح��ْص��نً��ا ال��ُح��بِّ زم��اِن ِل��َع��ْه��ِد ف��أب��تَ��ِن��ي ال��ح��ي��اَة روح��ي إَِل��ى تَ��ُردُّ





إليها

َوَس��َالم��ي تَ��ِح��يَّ��ت��ي إَِل��يْ��ِك ِم��نِّ��ي أَيَّ��اِم��ي ِب��ُح��بِّ��َه��ا أََض��ْع��ُت َم��ْن ي��ا
َغ��َرام��ي َع��ْرِش َف��ْوَق تَ��َه��اَدى َم��َل��ًك��ا ِخ��ْل��تُ��َه��ا َق��ْد نَ��ْظ��َرٍة ِل ِألَوَّ َم��ْن ي��ا
ب��اآلَراِم ��ي��ِد ال��صِّ األُس��وِد َف��تْ��َك ب��ح��ش��اش��ت��ي ج��ف��ونِ��َه��ا س��ه��اُم ف��ت��َك��ْت
األح��الِم ع��اَل��ِم ف��ي ِب��ِه ه��اَم��ْت ال��ه��َوى يَ��ْدِري ي��ك��ن ل��م ب��ق��ل��ٍب ل��ع��بَ��ْت
ت��م��ام ك��ل ح��از ُح��ْس��ٍن ب��دَر ي��ا ب��م��ث��ل��ه��ا ال��زم��اُن بَ��ِخ��َل درًة ي��ا
م��ن��ام��ي أط��ار وج��ٍد م��ن ك��ان م��ا ص��ب��اب��ت��ي م��ر ش��ك��وت ح��ي��ن أن��س ل��م
ُه��يَ��اِم��ي وزاَد ف��اض��ت وم��دام��ع��ي ال��ج��وى ت��ب��اري��ح م��ن وج��دي واش��ت��د
َغ��َراِم��ي نَ��اَر أَْط��َف��أِْت َوِب��نَ��ْظ��ٍرة أدم��ع��ي ال��ج��م��ي��ل��ِة ب��ال��ك��فِّ ك��ف��ك��ف��ِت
ال��ب��س��اِم ث��غ��رك م��ن ال��رض��ا وب��دا ب��ي��ن��ن��ا ُح��بٍّ ع��ه��د ي��م��ي��نُ��ِك ع��ق��دت
وع��ظ��ام��ي دم��ي ف��ي تَ��َس��رََّب ِس��ْح��ًرا ِخ��ْل��تُ��ْه ح��دي��ٍث ع��ن ثَ��ْغ��ُرِك واْف��تَ��رَّ
َوزَم��اِم��ي َم��َح��بَّ��ِت��ي ع��ه��وَد واح��ف��ظ بَ��يْ��نَ��نَ��ا تَ��بَ��اَدَل َم��ا ُف��َؤاِدَك ف��ي ُص��ْن
اْألَْوَه��اِم ُربَ��ا ع��ل��ى ال��ع��ه��وَد ت��ب��ن��ي ط��ب��ُع��ه��ا وال��غ��وان��ي تَ��ْخ��دَُع ال��غ��ي��ُد
ك��الِم ِب��َع��ذِْب أُْخ��دَْع ول��م ي��وًم��ا ال��ه��َوى ت��ي��ار اج��ت��زت م��ا ل��ي��ت��ن��ي ي��ا





ليلة

تَ��ْرت��ُع ال��ح��س��ن م��ن َرْوٍض ف��ي وع��ي��ن��اَي ُم��وَج��ُع ال��ج��م��ر ع��ل��ى َوف��ى ال��ذي ف��ؤاِدي
��ُع أَتَ��َوقَّ َم��ا َوأَِم��نْ��ُت ال��ُم��نَ��ى ب��َل��ْغ��ُت ِم��ثْ��َل��َه��ا ال��ل��ُه ��َق َح��قَّ ل��و ل��ي��ل��ٌة َم��َض��ْت
يَ��ْس��َط��ُع ال��ُح��ْس��ِن َك��وَك��ِب م��ن ال��رَِّض��ا ونُ��وُر َوبَ��يْ��نَ��ه��ا ب��ي��ِن��ي ��ْف��ُو ال��صَّ ف��ي��ه��ا تَ��ك��اَم��َل
ت��س��م��ُع َوه��ي َه��ْج��َره��ا أَش��ك��و ُك��نْ��ُت َوق��د ال��ه��َوى نَ��ْش��َوُة ب��ي��ن��ن��ا َوَداَرْت َخ��َل��ْونَ��ا
أَْج��َرُع ك��ن��ت م��ا َه��ْوَل ُس��ْق��ِم��ي وأَْع��َل��َن س��رائ��ري تُ��ِك��نُّ َم��ا دم��وع��ي أَذَاَع��ْت
يَ��ْخ��دَُع ال��َح��ْرِب َرَح��ى ف��ي ال��غ��وان��ي َوَدلُّ َوج��ف��ِن��ه��ا ق��ل��ب��ي ب��ي��ن َق��اَم��ْت ال��َح��ْرِب َرَح��ى
يَ��ْخ��َض��ُع ال��م��ح��ب��ِة ل��س��ل��ط��ان ذل��ي��ال َوُج��ْرأًَة ح��ك��ًم��ا نَ��اَل م��ه��م��ا ال��َق��ْل��َب أََرى
يَ��تَ��َق��طَّ��ُع ال��ه��وى ف��ي ف��ؤاِدي َوأَنَّ َل��ْوَع��ِت��ي ال��ج��م��ي��ل��ِة ل��ع��ي��ن��يْ��َه��ا تَ��َج��لَّ��ْت
��ُع ي��تَ��َوجَّ ال ال��ع��ذري ال��ه��وى ش��ه��ي��ُد َم��ْدَم��ِع��ي ت��ك��ف��ك��ف وي��م��ن��اه��ا ف��ق��ال��ت
ت��ت��زع��زُع ال أخ��ل��ص��َت إِْن وأن��َك م��ح��ب��ت��ي ِص��ْدَق ع��ي��ن��ي��َك م��ن ت��ب��ي��ن��ت
أت��ف��زُع وال أل��وي ال وج��ئ��ت��َك يَ��َواِق��ًظ��ا ع��ل��يَّ ح��راًس��ا أخ��ش ف��ل��م
م��ط��م��ُع َغ��يْ��ِرَك ُح��بِّ ف��ي ل��ي ل��ي��س وأْن ال��وف��ا ع��ل��ى أنِّ��ي ال��ل��ه ي��م��ي��ن ع��ل��يَّ
ي��ت��ص��دَُّع ال��ج��َوى َح��رِّ م��ن وص��دِرَي م��ح��اج��ِري ِم��ْلءُ وال��دَّْم��ُع ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ي��ت��ض��وع ع��اط��ًرا غ��رام��ي س��ي��ب��ق��ى أُم��ْت وإن َح��ي��ي��ُت م��ا ع��ه��ِدي س��أح��ف��ظ





العيون حلظ

األع��زِل! ال��ُم��ِح��بِّ ع��ل��ى ال��س��الِح ش��اك��ي ع��اه��ٍل ح��م��ل��َة َح��َم��ْل��َت ال��ع��ي��وِن َل��ْح��َظ
أَْك��َح��ِل َج��ْف��ٍن ِب��َص��ِري��ِع َرح��م��ٍة ذَا تَ��ُك��ْن َول��م ب��ال��س��ه��اِم ق��ل��ب��ي َم��زَّْق��َت
ُم��ْرَس��ِل ب��دْم��ٍع أَبْ��ِك��ي َوَص��بَ��ابَ��ًة ال��ه��َوى ُس��ْل��َط��اِن ِل��ُح��ْك��ِم َخ��َض��ْع��ُت إِنِّ��ي
ال��ُم��ت��ك��ام��ِل ِب��ُح��ْس��ِن��َه��ا ال��ج��م��اُل تَ��اَه َط��ْل��َع��ٌة ال��َك��َواِع��ِب ب��ي��ن ل��ه��ا َم��ْن يَ��ا
ال��نَّ��اِح��ِل ال��ض��ع��ي��ِف ج��س��م��ي ع��ل��ى وس��ط��ا ُم��ْه��َج��ت��ي َوأَتْ��َل��َف ن��ْوم��ي ال��ه��وى َم��نَ��َع
ع��اذل��ي ي��ش��َم��ُت وب��ات ج��ف وال��دم��ع ال��ن��وى َص��ْرُف ب��ي َط��اَل ل��ْو ِح��ي��َل��ِت��ي َم��ا
ش��اغ��ِل��ي خ��ي��اِل��ك ِس��َوى ول��ي��س ع��ي��ن��ي ل��ح��ظ��ًة ي��ف��ارُق ال ط��ي��ُف��ِك وال��ل��ه
ِل أت��ح��وَّ ل��م ن��ج��واَى وع��ن ع��ه��دى ع��ل��ى ب��اٍق إن��ن��ي ب��ُح��بِّ��ِك َق��َس��ًم��ا
ال��م��ن��ه��ل ع��ذُب ف��ي��ه ال��م��ن��ي��ِة ك��أُس راع��ن��ي م��ه��م��ا َه��َواِك َص��ْع��َب أج��ت��اح
ت��دل��ل��ي! أن ِش��ئْ��ِت م��ا ف��ت��دلَّ��ل��ي م��ح��بَّ��ِت��ي ب��ال��وف��اء أَُق��دُِّس إن��ي





احلسن ربة

رش��اِدي أض��اع اْل��َج��َوى وأل��ي��ُم ف��ؤادى ف��ي نَ��ارُه ال��َوْج��ُد أْض��َرَم
��واِد ال��سَّ ف��ي م��ن��ه��م��ا ال��ُح��ْس��ُن س��ك��ن ��ا ل��مَّ ع��ي��ن��ي��ِك ِل��ِس��ْح��ِر ق��ل��ب��ي ه��ام
ازدي��اِد ف��ي آالُم��ه��م��ا ي��وٍم ك��لَّ ال��ل��وات��ي اْل��ِج��راِح م��ن ُم��ِج��ي��ِري َم��ْن
ل��ل��ع��ب��اِد ف��ت��ن��ًة خ��دَّيْ��ِك ف��وق ُع��ْج��بً��ا ��َم تَ��بَ��سَّ ��ب��ى ال��صِّ َوْرَد إن
ال��م��يَّ��اِد ُغ��ْص��ِن��ِك ري��اح��ي��ِن م��ن ِط��ي��ب��ا ت��ع��طَّ��َر ��ب��ا ال��صَّ ون��س��ي��ُم
َوُس��ه��اِدي َم��ْدَم��ِع��ي م��ن وارح��م��ي��ن��ي َوْج��ِدي ن��اَر ��ف��ي َخ��فِّ ال��ُح��ْس��ِن ربَّ��َة
ال��ب��ع��اِد َوُم��رِّ ال��لِّ��ق��ا ح��ل��و ب��ي��ن َوي��أٍس رج��اءٍ ف��ي ال��ل��ي��َل نَ��ْس��َه��ُر
وف��ؤادي م��ه��ج��ت��ي ال��س��ق��م يَ��ِد م��ن أَدن��ى َوه��ج��ُرِك اْل��َج��َف��ا ف��ِإالَم
��اِد ال��ُح��سَّ ش��م��اتَ��ُة ط��اردت��ه خ��ي��اال ال��س��ق��ام م��ن ِج��ْس��ِم��ي ص��ار





القلب حبيبة

أح��الم��ي ع��ادي��ت وك��م ف��ي��ِك ِع��داَي َل��ْه��ٍف ف��ي ح��ال��م��ُت ك��م ال��ق��ل��ِب ح��ب��ي��ب��َة
أيَّ��اِم��ي ف��ي��ه ض��اع��ْت ُق��ْرِب��ِك وَش��ْوُق ل��َواِع��ُج��ه ه��اج��ت��ن��ي بُ��ْع��ِدِك أل��ي��ُم
ال��ه��اِم��ي دم��ع��َي وأدم��ْت ق��ل��ِب��ي ص��م��ي��َم ف��اخ��ت��رق��ْت م��ن��ِك ِس��ه��اٌم َح��َش��اي َرَم��ْت
وب��س��ام م��ن��ه��ا ُم��ْس��ِف��ٍر ع��ن ت��ذوُد ل��واِح��ِظ��ه��ا م��ن س��ي��وٌف ت��ص��ول م��ن ي��ا
آالِم��ي ن��اَر ل��ل��ي��ِل��ي أش��ك��و وع��دُت ن��اِظ��ِره��ا ع��ن��د ن��وِم��ي ��بْ��ِح ال��صُّ ف��ي أودع��ُت
لُ��وَّاِم��ي ف��ي��ك س��ه��اِدي بَ��لِّ��ْغ ل��ي��ُل ي��ا َش��َغ��ٍف م��ن ال��ل��ي��ِل ط��وَل ال��نَّ��ْج��َم أُس��اِم��ُر
��اِم َونَ��مَّ ب��ي واٍش أك��ب��ر وال��دم��ُع َش��َج��ِن��ي ك��ات��ًم��ا ع��ن��ه��ا ك��ن��ُت ال��ت��ي أَف��ِدي
ال��رام��ي! ق��س��وَة ي��ا ل��وع��ًة ُم��ْه��َج��ِت��ي ف��ي ت��رَك��ْت ن��ظ��رٌة ب��ق��ل��ب��ي َرَم��تْ��ُه َس��ْه��ٌم
أَْوَه��اِم��ي ال��َوْج��ِد ف��ي أَْس��َرَف��ْت م��ا َف��ْرِط م��ن َج��َس��ِدي ف��انْ��َض��نَ��ى َج��ْف��ِن��ي ��ْه��ُد ال��سُّ ح��ال��ف ق��د
أح��الِم��ي ال��ي��أِس ل��واِدي ِب��ي َح��َدْت َح��تَّ��ى أَم��ِل��ي ق��رب��ه��ا ف��ي يَ��ْس��ِب��ُق��ِن��ي زال م��ا
داِم ُج��ْرُح��ه وق��ل��ب��ي ال��نُّ��ُح��وِل يَ��ُد ت��ف��اِرُق��ه ال ط��ي��ًف��ا ال��ِج��ْس��م وأص��ب��ح





مناجاة

ع��ي��ون��ي ال��ب��ك��اءَ َع��لَّ��ْم��َت ل��ي��ُل ي��ا وُش��ُج��ون��ي م��واج��ِع��ي ِف��ي��َك ل��ي��ُل ي��ا
ج��ف��ونِ��ي خ��اَص��َم��تْ��ُه ن��وم��ي ل��ي��ُل ي��ا ��ِدي وتَ��نَ��هُّ ل��واع��ج��ي ف��ي��ك ل��ي��ُل ي��ا
أن��ي��ن��ي ال��ظ��الم َج��ْوِف ف��ي وي��ط��وف ُدَج��ى ي��ا س��ك��ون��ك ف��ي دم��ع��ي ي��ن��س��اُب
ش��ؤون��ي بَ��ْح��ُر وغ��اَض ال��ه��م��وُم ح��ول��ي ت��زاَح��َم��ْت ال��ط��وي��ُل ال��ل��ي��ل��ي ي��أي��ه��ا
ال��م��ف��ت��وِن ب��ق��ل��ب��ه ال��غ��راُم َف��تَ��َك ب��م��ت��ي��ٍم رح��م��ًة ل��ل��ح��ب��ي��ب��ِة ُق��ْل
وح��ن��ي��ن��ي وال��ب��ك��ا ق��ل��ب��ي وأن��ي��ن وال��َج��َوى ج��ف��ن��ي ُس��ْه��ِد ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ي��م��ي��ن��ي ب��ال��وف��اءِ س��أح��ف��ظ إن��ي ب��ي��ن��ن��ا ال��َم��َح��بَّ��ِة ب��راب��ط��ِة ق��س��م��ا





حيايت يا

ف��ؤاِدي وال��ص��دوُد ال��َه��ْج��ُر َوَك��َوى ُس��َه��ادي ج��ف��ون��ي ع��ن ال��نَّ��ْوَم أَبْ��َع��َد
وال��ب��ع��اِد وال��ض��ن��ى ال��َوْج��د ل��وع��َة ي��ع��اِن��ي ال��غ��راِم م��ن ق��ل��ب��ي ب��ات
ق��ي��اِدي م��ل��ك��َت وق��د أس��ل��و ك��ي��ف ف��ي��ه ال��ُح��ْس��ُن ت��ك��ام��َل ج��م��اال ي��ا
ازدي��اِد ف��ي ال��َه��وى أَرى ي��وم ك��لَّ ألنِّ��ي ت��ف��ي��ض أَْدُم��ِع��ي ه��ذه
وُم��رادي غ��اي��ت��ي وال��ل��ه أن��ِت ق��ل��ب��ي ب��ع��ط��ف��ك داوي ح��ي��ات��ي ي��ا
زاِدي وال��ُم��رُّ ال��ع��ذاُب ي��ك��وَن أن َوأَرَض��ى ه��واك ف��ي ال��ص��ب��َر أَْح��تَ��ِس��ي
َرَش��اِدي وض��اَع اْل��َج��َوى أل��ي��م م��ن َص��ْدِري ض��اَق ح��ي��ل��ت��ي م��ا أدري ل��س��ت
ل��ل��وداِد ح��اف��ٍظ ق��ل��َب وارح��م��ي ط��ي��ًف��ا ِل��بُ��ْع��ِدِك َغ��َدا م��ن ف��ان��ِص��ِف��ي





بثغر… قسام

ُرَق��اِد ب��ط��ي��ِب ْ ت��ه��ن��أ ول��م ي��وًم��ا اْل��َك��َرى َط��ْع��َم تَ��ذُْق ل��م إِنَّ��َك ج��ف��ُن ي��ا
واِد ف��ي ض��ائ��ٌع أن��ي��ن��َك وص��دى وب��ع��اَده َه��ْج��َره يَ��ش��ك��و َف��َع��َالَم
ب��ف��ؤاِدي ل��ه��ي��بُ��ه��ا أَح��اَط ن��اٌر ت��ن��ط��ِف��ي ِب��َدْم��ِع��َك َع��َس��ى ب��ال��ب��ك��اءِ ُج��د
َوِق��ي��اِدي ُم��ْه��َج��ِت��ي تَ��َم��لَّ��َك َح��تَّ��ى ِب��ه َف��َس��َرى دم��ي ف��ي تَ��َربَّ��ى ُح��بٌّ
ُم��َراِدي ال��ع��ي��وِن ت��ل��ك ع��ن غ��اب ه��ل ال��ه��َوى ل��غ��َة ع��ي��ونُ��َه��ا تُ��ج��ي��د َم��ْن ي��ا
ال��ص��ادي غ��ل��ي��ل ي��ش��ف��ي وُم��َق��بَّ��ٌل ِب��ِس��ْح��ِرَه��ا ال��ج��م��اُل ف��ت��َن ن��ظ��رٌة ل��ِك
ال��م��يَّ��اد وغ��ص��ن��ِك ن��اظ��ري��ِك ف��ي تَ��ْص��ِوي��َره��ا أَبْ��َدَع��ْت ال��م��ح��اس��َن إن
َرَش��ادي أض��اع ق��د ل��ح��ٍظ وب��س��ح��ِر ُم��َم��نَّ��ٍع ب��ال��س��ي��وِف ب��ث��غ��ٍر َق��َس��ًم��ا
وغ��واِدي روائ��ٌح نَ��َس��َم��اتُ��ُه��نَّ ��بَ��ا ال��صَّ أَن��ف��اس غ��ي��ُر َخ��دَِّك َم��سَّ م��ا
��اِد ال��ح��سَّ ع��داوُة ع��ل��ي��ه وَس��ْط��َت ب��ج��ْس��ِم��ِه ال��ن��ح��وُل َف��تَ��َك َم��ْغ��َرٌم أن��ا
س��ه��اِدي ف��ي��ك اس��ت��ع��ذب��ت ق��د َص��بٌّ ف��إن��ن��ي ال��ل��ق��اءَ ع��ن��ي ت��م��ن��ع��ي إن





إىلقلب

اف��تَ��َرى أَيُّ��ك��م��ا أَْدِر ل��م ون��اِظ��ِري أن��َت ق��ل��ُب ي��ا
ال��َك��َرى ت��م��ن��ُع��ه��ا وأن��َت ءَ ال��ه��دو ت��م��ن��ُع��ك َع��يْ��نَ��اَي
أص��ِب��َرا أن أَْس��تَ��ِط��ْع ل��م ف��ِإنَّ��ن��ي ع��ل��يَّ ع��ْط��ًف��ا
َس��َرى روح��ي َوف��ي ق��ل��ِب��ي ع��ل��ى َس��َط��ا ال��غ��راَم إِنَّ
أْس��َه��َرا إن ال��َه��َوى َح��َك��َم َل��َق��ْد أَم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ي��ا
األك��ب��را ال��ع��ذَاَب ع��نِّ��ي ف��اْم��نَ��ِع��ي َع��ِش��ْق��تُ��ِك إِنِّ��ي
تَ��َص��بُّ��َرا أس��ت��ط��ي��ُع ال ال��نَّ��وى ط��ال إذا أَْخ��َش��ى
يَ��تَ��َس��تَّ��َرا ل��ن ف��ال��دم��ُع ال��َه��َوى تَ��َك��تَّ��ْم��ُت َم��ْه��َم��ا
ح��اِئ��َرا َوأُص��ب��ُح أُْم��ِس��ي واْل��َج��َوى َدْم��ِع��ي ب��ي��َن م��ا
يُ��ْش��تَ��َرى َوْص��لُ��ك ك��ان ل��و رخ��ي��ص��ًة ال��ح��ي��اة أَِج��ُد





غريتحايل

ال��ل��ي��ال��ي؟ ص��اف��ي��اُت بَ��ْدُر ي��ا أي��ن ح��ال��ي َغ��يَّ��ْرَت ال��ج��م��اِل ب��دي��َع ي��ا
ب��ال��نِّ��بَ��اِل ِل��َح��اُظ��َه��ا َم��زََّق��تْ��ُه وق��ل��ب��ي ال��ع��ي��وَن ت��ل��ك أنْ��َس��ى ل��س��ُت
ال��خ��ي��ال ش��ارداِت ف��ي ح��ائ��راٍت نُ��ُف��وًس��ا ت��رك��َت ك��م ح��بُّ ي��ا أن��َت
اش��ت��ع��اِل ف��ي ن��اره ال��ده��ِر أبَ��َد س��ع��ي��ًرا ف��ي��ه��ا أَْوَدْع��َت وق��ل��وبً��ا
ب��ال��ي وأَْش��َغ��ْل��َت ل��وع��ًة ِزْدتَ��ِن��ي ��ا ل��مَّ ح��بُّ ي��ا ج��ن��ي��ُت ذن��ٍب أيُّ
ال��دوال��ي ب��ن��َت ف��ي��ه ال��ُح��ْس��ُن أَْودََع ِب��َل��ْح��ٍظ ال��ِح��َس��اَن َس��بَ��ى م��الك��ا ي��ا
اْح��ِت��م��ال��ي َف��ْوَق ال��َع��ذاِب م��ؤل��م��اُت وك��ان��ت ه��واَك ف��ي تَ��َع��ذَّبْ��ُت ك��م
م��الل��ي ال��نُّ��ح��وِل ث��وَب وك��س��ان��ي ُف��ؤاِدي وال��تَّ��َج��نِّ��ي ال��بُ��ْع��ُد أَْس��َق��َم
آم��ال��ي! ل��ي ب��دُر ي��ا ��ْق ف��ح��قِّ أو ف��اْه��ُج��ْر ل��ح��ك��م��ك خ��اض��ٌع إِنَّ��ن��ي





لقاء

ال��ح��ب��ي��ِب أغ��اري��ُد واَف��ْت ف��ق��د ت��غ��ي��ب��ي ال م��ه��ًال ال��ل��ي��ِل ن��ج��وَم
ال��ق��ل��وِب إل��ى ال��ه��ن��اءِ م��ن أََس��رُّ بُ��ْش��َرى وأَيُّ ب��ال��ل��ق��اءِ ��ُر يُ��بَ��شِّ
رق��ي��ب��ي ُم��َالَح��َق��ِت��ي ف��ي وأَْخ��َف��َق َوال��ي ال��دَّ ُم��نْ��َس��ِدِل بَ��يْ��َن تَ��َران��ي
ال��م��غ��ي��ِب خ��وَف أه��داِب��ِه ع��ل��ى إِل��ي��ه��ا ي��ح��ِم��لُ��ن��ي ال��ري��ح س��أَْل��ُت
ال��ه��ُروِب ال��رئ��م ي��ق��ظ��َة يُ��َم��ثِّ��ُل َج��ن��اٍن ف��ي ال��ح��ب��ي��ب��ُة ف��واف��ي��ُت
رط��ي��ِب ُغ��ص��ٍن ف��ي ال��ورِد ِب��َض��مِّ ت��ل��ه��و َوْه��َي األََزاِه��ِر ع��ل��ى ت��م��ي��ُل
ال��لَّ��ع��وِب ال��ظ��بْ��ِي ��ِت تَ��َل��فُّ ج��م��اَل وال��تَّ��ثَ��ِن��ي ال��رش��اق��ِة ف��ي وف��اق��ت
ال��ح��ب��ي��ِب ق��ل��ِب ع��ل��ى أََس��ًدا َس��َط��ْت َع��يْ��ِن��ي ن��وَر ف��ك��ان��ت َق��َم��ًرا بَ��َدْت
ال��ع��ي��وِب ك��ل م��ن ال��ذي��ل ن��ق��ي ق��م��ي��ص ف��ي ت��خ��ط��ر وه��ي وج��اءت
ع��ج��ي��ِب زي ف��ي أص��ب��ح��ت ل��ق��د دالال ت��اه��ت وق��د ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ال��غ��روِب وق��ت ف��ي ال��س��ح��ب ك��ل��ون ووج��ن��ت��اك وال��ورود ف��ث��وب��ك
ش��ح��وِب ف��ي ِج��ْس��ِم��ي ك��ان ِل��بُ��ْع��ِدك نَ��ْش��َوى َوْه��ي ق��ال��ت ثُ��مَّ ف��م��اَل��ْت
ل��ه��ي��ب��ي ��ِره تَ��َس��عُّ ف��ي تَ��َزايَ��َد ال��تَّ��الِق��ي َوْق��ُت َض��َم��نَّ��ا ��ا ف��ل��مَّ
ال��ق��ل��وِب! م��رآُة اْل��َوْج��َه ألنَّ غ��رام��ي ع��ن ي��ع��بِّ��ر َوْج��ِه��ي بَ��َدا
ط��ي��ب��ي ن��ف��ُس ي��ا وُق��ل َع��ْه��ِدي َوُص��ْن ع��ل��ي��ه��ا ف��اح��ِرْص م��ه��ج��ت��ي وه��ب��تُ��ك
ط��روِب ك��ل��ف ش��ادٍن ب��م��ق��ل��ِة ت��رن��و َوْه��َي ك��ال��غ��زال��ِة وم��رَّْت
ن��ص��ي��ِب��ي م��ن ال��تَّ��َج��نِّ��ي ك��ان إذا ف��ؤاِدي ع��ل��ى ال��غ��راَم أَْق��َس��ى ف��م��ا
ُم��ِج��ي��ب��ي؟ َم��ْن ال��ص��ب��اب��ِة ن��اَر وي��ا ب��ق��ل��ِب��ي ِرْف��ًق��ا ال��نَّ��َوى ق��اس��ي وي��ا



صربي إسماعيل ديوان

ال��غ��ي��وِب م ع��الَّ ح��ك��م َوأَْرَض��ى َع��ْه��ًدا ل��ل��ح��بِّ ح��اف��ًظ��ا س��أص��ب��ُر
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نداءاتعاشق

ِب��َدِم م��م��زوج��ٌة أَْدُم��ِع��َه��ا س��ي��وُل تَ��نَ��ِم ول��م ت��غ��م��ْض ل��م ع��ي��نَ��ي ب��اُل م��ا
األل��ِم َروَْع��ِة ف��ي وج��ِده م��ن َف��بَ��ات م��ح��اِس��نُ��ه��ا ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ْت غ��ادة ي��ا
ِق��َدِم م��ن ِب��اْل��َع��ْه��ِد وم��ا ال أنْ��َس��َه��ا ل��م َس��َل��َف��ْت ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ ع��ل��يَّ ُردِّي
وال��َق��َدِم ال��ع��ي��ن��يْ��ِن ع��ل��ى أس��ع��ى ج��ئ��ُت ُم��ذْ ِل��ي يَ��بْ��ِس��ُم ال��ث��غ��ر ذاك ب��ارُق ب��اَت ك��م
َف��ِم��ي َل��َم��اك م��ن ل��ق��ل��ب��ي ال��دواءَ يُ��ْه��دي ب��ه��ا ال��غ��راِم ف��ي راِح��ي ِه��َي رش��ف��ًة ي��ا
ال��نِّ��َع��ِم رب��َة ي��ا َم��ْرَح��َم��ًة ب��ال��ل��ه ب��ط��ْل��َع��ِت��ِه يُ��واِس��ي��ن��ي ج��م��اال وي��ا
ال��ظُّ��َل��ِم ُدَج��ى ف��ي م��ن��ُه ال��وج��ه ف��أَْش��َرَق ِب��ِه الح ��بْ��ح ال��صُّ ض��ي��اءُ ج��ب��ي��نً��ا وي��ا
ك��ال��ُح��لُ��ِم ال��ع��يْ��ِن ي��ق��ظ��اِت يَ��َرى َق��ْد َم��ْن ع��ل��ى ب��ال��وف��اءِ ج��وِدي ال��ح��ْس��ِن رب��َة ي��ا
��َق��ِم َوال��سَّ ��ْه��ِد ال��سُّ أل��ي��َف وَخ��لَّ��َف��تْ��ن��ي أََم��ِل��ي َع��لَّ��َل��ْت ال��ل��وات��ي ال��ع��ه��وُد أي��ن
ال��ُق��ُدِم أي��اِم��ن��ا َه��َوى ذََك��ْرُت َح��تَّ��ى م��ح��بَّ��ِت��نَ��ا ف��ي ال��ل��ي��اِل��ي َس��اَل��َم��تْ��نَ��ا م��ا
لُ��ِم ال��م��الَم اْس��َط��ْع��َت ف��إن ال��َه��َوى ذُِق ت��ج��رب��ٍة َق��بْ��َل تَ��لُ��ْم��ن��ي ال الئ��ي ي��ا
ال��تُّ��َه��ِم ع��ن بُ��ْع��ٌد ب��واِط��ِن��نَ��ا وف��ي ظ��واِه��ُرنَ��ا رابَ��ْت وق��د َخ��َل��ْونَ��ا ل��م��ا
َوُم��بْ��تَ��ِس��ِم ه��يَّ��اٍب بَ��يْ��َن م��ا وال��طُّ��ْه��ِر تُ��راِق��بُ��نَ��ا ب��اتَ��ْت ��ٌة ِع��فَّ وب��ي��ن��ن��ا
ب��ال��َع��نَ��م ��ي��اَل ال��سَّ ال��ل��ؤل��َؤ وت��ق��ط��ف واج��ف��ًة ال��ظَّ��بْ��ِي ب��ع��يْ��ِن إل��ىَّ ت��رن��و
ِل��َف��ِم َف��ًم��ا ��اٍم ِب��بَ��سَّ َف��َق��بَّ��َل��تْ��ن��ي َم��ْوِرُدَه��ا ج��فَّ ودم��وِع��ي َودَّْع��تُ��َه��ا
ال��َع��َدم م��ن أح��ي��اِن��ي ��ْه��ِد ال��شَّ م��ن أْح��َل��ى ُم��َق��بَّ��ِل��َه��ا م��ن ح��ي��اٍة م��اءَ َف��ذُْق��ُت
َوُم��نْ��َس��ِج��ِم ��اٍق َخ��فَّ َرْغ��َم أََج��بْ��تُ��َه��ا َف��َرًج��ا وان��ت��ظ��ْر ع��ه��وِدي تَ��ذَكَّ��ْر ق��ال��ت
َح��َك��َم إل��ى ت��ق��اَض��يْ��نَ��ا ب��خ��ل��ِت وإن ِب��ِه وف��ي��ِت إن س��أح��ي��ا ع��ل��ي��ِك َديْ��ٌن





خرباها

أَُع��اِن��ي م��ا وب��لِّ��َغ��ا َه��واَه��ا ف��ي َوَه��َواِن��ي ِب��َل��ْوَع��ِت��ي َخ��بِّ��َراه��ا
وح��نَ��اِن��ي وَم��ْدَم��ِع��ي وُس��َه��اِدي َغ��راِم��ي م��ن َش��ِه��دتُ��م��ا م��ا واذُْك��را
وابْ��ِك��ي��اِن��ي ل��ه��ا ح��ال��ت��ي واْش��َرح��ا ُح��بِّ��ي ب��راه��ي��َن ل��ه��ا وأَق��ي��م��ا
األم��اِن��ي وط��ي��َف ��ب��ا ال��صَّ نَ��س��ي��َم ي��ا وف��ائ��ي ي��م��ي��ِن ع��ل��ى ع��اِه��َداه��ا
ال��َغ��واِن��ى َدلُّ ع��ل��يَّ يَ��ْق��ِض��ي ك��اد ح��تَّ��ى ت��ع��دَّيْ��َت ق��د ال��ُح��بُّ أَيُّ��َه��ا
ال��زم��اِن ُص��ُروِف م��ن ال��ب��ال خ��اِل��َي َع��يْ��ٍش َص��ْف��ِو ف��ي ال��غ��راِم ق��ب��ل ك��ن��ُت
ال��نِّ��ي��راِن زف��رَة ال��ق��ل��َب أودع ِب��َس��ْه��ٍم اْل��ُج��ف��وِن نَ��بْ��ُل ف��َرم��ان��ي
واألْح��َزاِن ��ْق��ِم ب��ال��سُّ م��ت��رع��اٍت ك��ؤوًس��ا ال��ع��ذاِب م��ن وس��ق��اُه
ال��ِح��َس��اِن ق��ل��وِب ف��ي وت��ح��يَّ��ْرُت أَْق��َوى ك��ن��ُت م��ا ف��وق ��ْل��ُت تَ��َح��مَّ ك��م
ال��تَّ��َدان��ي ي��ك��وُن م��تَ��ى وع��ِدي��ن��ي ح��ي��ات��ي ي��ا ل��ح��ظ��ًة ال��تِّ��ي��َه ف��ات��رك��ي





لقاء قصة

َخ��َط��ِر ف��ي ب��اَت ف��ق��ل��ِب��ي م��ق��ل��ت��يَّ ع��ن نَ��َظ��ِري ح��ي��رت ال��ل��وات��ي ال��ع��ي��وَن داِري
َح��ذَِر ِم��ْن أج��ه��دُت م��ا ف��ي��ِه ي��ِف��ْد ول��م َك��ِب��ِدي َف��َرى ق��د َس��ْه��ٌم َل��ْح��ظ��ِك ف��تَّ��اُك
بَ��َص��ِري ل��ه يَ��ْس��ُم��و َف��ْرَق��ٌد ك��أن��ه بَ��َدا م��ن��ِك ال��ُح��ْس��ن ن��وُر ال��ب��دِر ط��ل��ع��َة ي��ا
ال��نَّ��ِض��ِر وج��ه��ِك ف��ي آي��اتُ��ُه ب��ال��ُح��ْس��ِن ف��اْزَدَه��َرْت م��ن��ِك َج��ب��ي��نً��ا ال��ج��م��اَل ص��اغ
ال��درِر م��ن م��ن��ظ��وٌم ال��ثَّ��ْغ��ِر ول��ؤل��ُؤ ُم��بْ��تَ��ِس��ٌم ب��األزه��ار َوْج��ِه��ِك َف��َرْوُض
��َم��ِر ِل��ل��سَّ ال��ق��ْل��َب َوي��دع��و ال��ُع��يُ��وَن يَ��ْس��ِب��ي ِل��نَ��اِظ��ِرِه َف��تَّ��اٌن ِك ق��دِّ َوُح��ْس��ُن
َس��َه��ِري َس��بَّ��بَ��ْت ق��د ل��ي��ل��ًة ي��ا ت��دوم أْح��َس��بُ��َه��ا ك��ن��ُت ال��ل��وات��ي ال��ل��ي��ال��ي أي��ن
واْل��َح��َوِر ��ْح��ِر ال��سِّ وبَ��يْ��َن َواِل��ي ال��دَّ تَ��ْح��َت أَن��َع��َش��نَ��ا ال��رَّوِض وَزْه��ُر اج��ت��م��ع��ن��ا ل��م��ا
ال��َق��َم��ِر ُم��ْق��َل��َة إال ال��رواِص��ُد ع��ن��ا َوانْ��َص��َرَف��ْت وال��ُع��ذَّاُل ال��ح��واِس��ُد غ��اب
وال��َح��ذَِر ال��خ��وِف َش��دي��ُد ع��ن��ا وراح َل��نَ��ا َراَق ال��ح��بِّ َوَج��وُّ َخ��َل��ْونَ��ا وق��د
ال��زََّه��ِر ِم��ن َوْش��ٍي ف��ي ال��طَّ��َه��اَرِة يَ��ُد ت��ْم��ل��ُؤه��ا ال��ح��بِّ ك��أُس داَر وب��ي��ن��ن��ا
اْل��َع��ِط��ِر ال��َم��نْ��َه��ِل ك��ؤوَس ول��ل��ف��ؤاِد أََم��ًال ال��ُم��نَ��ى أن��واَر ال��ع��ي��ن إل��ى يُ��ْه��ِدي
��َح��ِر ال��سَّ نَ��ْس��َم��ِة م��ن َل��ْف��ِظ��ِه ف��ي أََرقَّ َغ��َزًال ب��ي��ن��ن��ا ش��ف��ت��ان��ا ت��ب��ادل��ْت
ُم��نْ��تَ��َظ��ِر غ��ي��ِر ب��نُ��ْص��ٍح ال��ع��ف��اِف ط��ي��ُف بَ��َدا ال��ُه��يَ��اِم َوْج��ُد ب��ي اْش��تَ��دَّ إذا َح��تَّ��ى
َواْل��بَ��َص��ِر ��ْم��ِع ال��سَّ بَ��يْ��َن ب��َح��ظِّ��َك واْق��نَ��ع ِب��ِه خ��ل��وَت ق��د َح��ِب��ي��بً��ا تَ��ْق��َربَ��نَّ ال
ُم��ْع��تَ��ِذِر َك��فُّ َف��تَ��نَ��ت��ِن��ي ِل��َم��ْن ِم��نِّ��ي َوانْ��بَ��َس��َط��ْت ال��طُّ��ْه��ِر ِل��نُ��ْص��ِح ق��ل��ب��ي ف��ارت��اح
ال��َق��َدِر رح��م��َة ح��تَّ��ى ال��ع��ه��ِد ع��ل��ى إن��ي َم��َح��بَّ��تَ��نَ��ا تَ��نْ��َس��ي َف��َال اْل��َوَداُع َدنَ��ا
ُم��ْس��تَ��ِع��ِر ج��دُّ وَش��ْوِق��ي ال��ك��الِم ع��ن م��اِن��َع��ت��ي ال��َع��يْ��ِن َوُدُم��وُع ودَّْع��تُ��َه��ا



صربي إسماعيل ديوان

��َف��ِر ال��سَّ ع��ل��ى تَ��ْع��ِزْم ف��َال ُدُم��وِع��ي ��ْت َج��فَّ َوْج��نَ��ِت��َه��ا ف��وق ال��آلل��ى ودرُّ ق��ال��ت
��َغ��ِر ال��صِّ ِم��َن ي��ج��ري دِم��ي ف��ي غ��راُم��ه ت��م��ل��َك��ِن��ي ق��د ح��ب��ي��ٌب س��واَك ل��ي م��ا
واْص��َط��ِب��ر ��م��ل ال��شَّ َج��ْم��َع ال��ل��ه يُ��َق��رُِّب َع��َس��ى ل��ل��وف��اء َرْم��ًزا ال��بُ��ْع��ِد ع��ل��ى ف��ك��ْن
اْس��تَ��ِت��ِر ال��نَّ��َوى َط��يْ��ِف ويَ��ا اْل��َوَداِع ُم��رَّ أَُش��اِط��َرَه��ا ك��ي ال��ُه��َويْ��نَ��ا ق��ل��ب��ى ��اِت َدقَّ
األث��ِر َع��َل��ى وان��س��ابَ��ْت ال��َم��داِم��ِع َس��يْ��ُل أَْم��َط��َرُه ال��خ��دِّ َوَوْرُد إَِل��يَّ َرنَ��ْت
��َه��ِر وال��سَّ ال��ع��يْ��ِن ودم��ع ق��ل��ب��ي ن��ار م��ن ب��َه��ا أس��ت��غ��ي��ث ع��ل��ي��ًال وخ��لَّ��َف��ت��ن��ي
َق��َم��ِري يَ��نْ��َج��ِل��ي َح��تَّ��ى ال��ح��ب��ي��ب��ِة ط��ي��ُف يُ��ف��اِرُق��ن��ي ال خ��ي��اال َغ��َدْوُت َح��تَّ��ى

294



عنها

َرا َوَص��وَّ ال��ج��م��اَل َخ��َل��َق م��ن ُس��بْ��َح��اَن ب��ُح��ْس��ِن��َه��ا ال��ن��اظ��ري��ن ُع��ي��وَن َف��تَ��نَ��ْت
ن��اِض��َرا رط��ي��ب��ا غ��ص��نً��ا ف��ت��م��اي��ل��ْت ��بَ��ى ال��صِّ َوْرُد َخ��دََّه��ا َزيَّ��َن ه��ي��ف��اءُ
ال��َوَرى ُم��َه��ُج دونَ��َه��ا ذابَ��ْت ع��ذراءَ َرْوَض��ٍة ك��زه��رِة ط��اه��رٌة ح��س��ن��اءُ
َف��تَ��َع��طَّ��َرا ِب��َف��ْرِع��ه��ا َف��َح��فَّ َوَج��َرى بَ��اِس��ًم��ا َف��َح��يَّ��ا ب��ه��ا ال��ن��س��ي��ُم َم��رَّ
ُم��ْس��ِف��َرا بَ��ْدًرا ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي َف��تُ��ِري��َك ِب��ج��ب��ي��ن��ه��ا َش��ْع��ُرَه��ا يُ��ْح��ِدُق ب��ي��ض��اءُ
وتُ��ْش��تَ��َرى ال��ق��ل��وُب ب��ه تُ��بَ��اُع َل��ِع��بً��ا ب��ال��نُّ��َه��ى ف��ت��ل��ع��ُب ل��واح��ظ��ه��ا ت��رن��و
تُ��ْؤَم��َرا أن َس��ْع��ِدَه��ا م��ن تَ��َرى أَم��ًة ل��ه��ا أْض��َح��ْت ج��م��ي��ل��ٍة ك��لُّ ع��ص��م��اءُ
س��اح��را َل��ْح��ًظ��ا ه��ات��وَر إل��ى أْه��َدْت ُم��ْق��َل��ٌة م��ن��ه��ا ال��ع��ل��ي��اءِ إل��ى نَ��َظ��رْت
ال��َك��َرى ط��ي��ف وأَبْ��َع��َدت ال��َغ��َرام َش��َرَك َوأَرس��ل��ْت ال��ج��م��ال َع��ْرِش ع��ل��ي وَع��َل��ْت
انْ��ب��َرى ��بْ��ُح ال��صُّ إِذَا وت��ل��ق��اه��ا َغ��ابَ��ْت َم��تَ��ى تُ��َودُِّع��َه��ا ب��اس��م��ٌة ��ْم��ُس وال��شَّ
َرا ُص��وَّ ف��ي��ه��ا ال��بَ��ْدِر ُح��ْس��َن وك��أنَّ َوْج��ِه��َه��ا ص��ورَة ال��بَ��ْدِر ِب��َوْج��ِه َرَس��َم��ْت
اإلِْس��َك��ن��درا ي��ص��اف��ح ال��ج��ب��ي��ِن َف��ْوَق بَ��اِس��ًم��ا ِك��ْس��َرى َف��ِخ��ْل��ت إِل��ي نَ��َظ��َرْت
أََرى م��ا ُح��ْل��ًم��ا وك��أنَّ أرى ف��ي��م��ا ح��اِئ��ًرا ال��ج��واِن��َح ُم��ْرتَ��ِج��َف َف��َوَق��ْف��ُت
َرا ُم��َق��دَّ َق��بْ��ُل ك��ان م��ا ف��أَص��ابَ��ُه ِل��َح��اِظ��ه��ا س��ه��ام ق��ل��ب��ي َرَم��ْت َح��تَّ��ى
��َرا َوتَ��َس��عَّ انْ��َك��َوى ح��ت��ي ال��َه��َوى يَ��ْدِري يَ��ُك��ْن ل��م ب��ري��ئً��ا ق��ل��بً��ا ال��َه��َوى َدَخ��َل
تَ��ْس��َه��َرا أَن م��ق��ل��ت��ي وََع��لَّ��َم ج��ْس��ِم��ي َع��َل��ى وس��ط��ا َم��َداِم��ِع��ي ال��غ��راُم أْج��َرى
س��َرى ق��د خ��ي��ال ت��م��ل��ك��ن��ي م��م��ن ُه َف��يَ��ُردُّ ل��ن��اِظ��ِري ال��َم��نَ��اُم يَ��ْح��ل��و
ُم��تَ��َح��يِّ��َرا ه��ائ��ًم��ا ط��ي��ًف��ا وَغ��َدْوُت ُم��ْه��َج��ت��ي أت��ل��َف ��ْق��ُم ال��سُّ م��ا إذا َح��تَّ��ى



صربي إسماعيل ديوان

ج��اِئ��َرا ظ��ل��وًم��ا َدْوًم��ا ُح��ْك��ِم��ِه ف��ي ال��َه��َوى س��ل��ط��اَن أَنَّ ��ا َح��قٍّ أَي��ق��ن��ُت
يَ��ْص��ِب��َرا أن ب��ال��َه��َوى ال��ُم��َع��ذَِّب وع��ل��ى ِب��ُح��ْك��ِم��ِه ال��ق��ض��اءُ ي��ج��ِرى أَْن ب��دَّ ال
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التداين؟ يكون متى

اْألَم��ان��ي وَش��اَغ��َل��تْ��ن��ي نَ��ْوِم��ي ض��اع زم��ان��ي ي��ا ح��ي��ل��ت��ي م��ا أَْدِري َل��ْس��ُت
األْج��َف��اِن ق��ري��رَة َوُع��ي��ون��ي خ��ْل��ًوا ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ م��ن َق��ْل��ب��ي ك��ان
نُ��ْدَم��اِن��ي ُه��ْم ال��ع��ل��ي��ُل َوال��نَّ��ِس��ي��ُم ال��ل��ي��اِل��ي َوَص��ْف��ُو ال��رُّبَ��ا َزْه��ُر ك��ان
األُْرُج��َواِن ح��ل��َة األرِض ُس��نْ��ُدَس تَ��ْك��ُس��و وال��َغ��َزال��ُة تَ��ش��بَّ��بْ��ُت ك��م
ال��ِج��ن��اِن ُح��وِر ق��ل��وَب َويَ��ْس��ِب��ي ِض ال��رَّْو ف��ي ال��ش��ق��اِئ��َق ي��ْف��ِت��ن َش��َف��ٌق
ب��ال��ُج��َم��اِن ��ٍد ُم��نَ��ضَّ َك��نُ��َض��اٍر ج��م��اًال ال��ع��ي��وَن ي��م��ألُ َل��ْونُ��ه
ال��زََّم��اِن ص��اف��ي��اِت ال��دَّْه��ِر ُس��نَّ��ُة َوتَ��أْتَ��ي ت��دوُم ال ال��َع��يْ��ِش راح��ُة
أَح��زان��ي َوَس��بَّ��بَ��ْت َوَه��نَ��ائ��ي ن��ع��ي��م��ي س��راَج أط��ف��أْت ن��ظ��رٌة
ال��َف��تَّ��اِن ل��س��ح��ِره��ا وان��ق��ي��اِدي ُع��ي��ون��ي ف��ي س��ل��ط��ان��ه��ا أَنْ��َس��ى ل��ْس��ُت
ال��نِّ��ي��ران وزف��رَة ل��ف��ؤاِدي بَ��تْ��َه��ا َص��وَّ ال��ت��ي ال��َه��َوى وِس��ه��اَم
وَه��َواِن َول��وع��ٍة َوأَن��ي��ٍن َوَوْج��ٍد ع��ذاٍب ف��ي ال��ق��ل��ُب أص��ب��َح
ال��ح��س��اِن ج��م��اِل ع��ن وت��ش��اغ��ل��ُت ال��ع��ذارى ع��ي��ون ع��ن ��بْ��ُت تَ��َح��جَّ ك��م
ال��َغ��وان��ٍي َوَدلِّ ال��َه��َوى ِش��راِك ف��ي ق��ل��ب��ي َط��يَّ��َر ال��ق��ض��اءَ أنَّ َغ��يْ��َر
أج��ف��اِن��ي َق��رََّح��ْت ق��د ودم��وع��ي وْج��ِدي َح��رِّ م��ن ��ه��اَد ال��سُّ َف��أَِل��ْف��ُت
اْألَْش��َج��اِن م��ث��ي��رُة وال��ل��ي��اِل��ي ره��ي��ٍب س��ك��وٍن ف��ي ال��ل��ي��ُل ي��ن��ق��ض��ي
اْل��َوْل��َه��اِن ل��واع��ُج َش��رََّدتْ��ُه خ��ي��اٍل ف��ي س��اِب��ًح��ا ال��لُّ��بِّ ط��ائ��َر
أُع��اِن��ي ��ا ِم��مَّ ي��ذُوُب ق��ل��ب��ي ك��اَد وق��ل��ب��ي ع��ق��ل��ي س��ل��ب��َت ج��م��اال ي��ا
ال��ت��دان��ي؟ ي��ك��وُن َم��تَ��ى ون��ع��ي��م��ي وَق��ْص��ِدي ال��وج��وِد م��ن رج��ائ��ي ي��ا





بحايل رفقا

ال��ل��ي��ال��ي؟ ت��ع��وُد م��ت��ي ِش��ْع��ِري ل��ي��َت ب��اِل��ي أَْش��َغ��ْل��َت ال��ُج��ف��ون س��ق��ي��َم ي��ا
ال��رَِّج��اِل ق��ل��وُب ل��ه��ا ف��ت��ب��ارت ف��ي��ه��ا ٱل��ُح��ْس��ُن ت��ك��ام��َل م��ه��اًة ي��ا
ب��ال��نِّ��بَ��اِل ��اَق��َه��ا ُع��شَّ رام��ي��اٌت َس��اِه��َراٌت ُح��رَّاُس��ُه َل��ْح��ٌظ ل��ِك
َالِل ال��دَّ ه��ذا ص��ري��َع ي��ش��ك��و ب��اَت َس��ْه��ًم��ا ِل��َح��اِظ��ِك م��ن نَ��اَل َم��ْن ك��لُّ
ال��ج��م��اِل ه��ذا ِل��َف��ْرِط ع��ب��ٌد أن��ا ق��ل��ب��ي ك��لَّ َوَه��بْ��تُ��ُه ج��م��اًال ي��ا
َواِل��ي ال��دَّ ت��م��ي��ُل أن��واِره َح��َوَل ُح��ْس��نً��ا تَ��َس��اَط��َع ق��د ال��ب��ْدُر َوْج��ُه��ِك
ب��ال��آلِل��ي ��ٌع ُم��َرصَّ وع��ق��ي��ٌق ُخ��ُدوٍد َوْرِد َف��ْوَق اْل��َع��يْ��ِن نَ��ْرِج��ُس
َواِل��ي ال��دَّ ك��أَس م��ألِْت إِذْ ف��اذُْك��ِري ُح��بِّ��ي َع��ْه��ِد ف��ي ال��َوِف��يَّ أزاُل ال
ب��ح��ال��ي! رف��ًق��ا ال��ق��ل��وِب ط��ب��ي��ب ي��ا غ��راًم��ا ت��ذوُب م��ه��ج��ت��ي ه��ذه





أغنيةحب

يُ��ْم��ِط��ُر ال��نَّ��اِر م��ن واٍد ع��ل��ى س��ح��اٌب ك��أنَّ��ه��ا دم��وع��ي خ��دِّى ع��ل��ى تَ��ِس��ي��ُل
َوأَْح��ذَُر أَْخ��َش��ى ُك��نْ��ُت َم��ا وأَْوَدَع��ِن��ي َدِم��ي ف��ي ال��ن��اَر َولَّ��َد غ��رام��ي س��م��ي��ُر
َويَ��ْص��َغ��ُر َص��ْع��ٍب ك��لُّ ل��ديْ��َه��ا ي��ه��ون اب��ت��س��ام��ٌة ه��واِك ق��اس��ي إل��ى دع��ت��ن��ي
يَ��ْظ��َه��ُر ح��ي��ن ق��ي��م��ًة َع��َل��يْ��َه��ا َل��َزاَد ِب��ِه َرْت ُق��دِّ َل��ْو األَرِض ُك��نُ��وُز ج��م��اٌل
أَُف��كِّ��ُر ال َغ��يْ��ِرَه��ا ف��ي ِل��َم��ْن وق��ل��ب��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي أَْس��َل��ْم��ُت ح��ي��ن ج��ف��ن��ي ال��نَّ��ْوُم َج��َف��ا
أص��ِب��ُر ك��ي��ف ال��نَّ��َوى ط��ال إذا أخ��اُف ح��ائ��ًرا اْل��َج��ْف��ِن س��اه��َر ح��زي��نً��ا أب��ي��ُت
أْس��َه��ُر ح��ي��ن َواْل��َج��َوى َك��ْرب��ي وي��ش��ت��د ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ل��وع��ًة غ��رام��ي ي��زي��د
أَتَ��َغ��يَّ��ُر ف��ال ِج��ْس��ِم��ي انْ��َس��َل��ى وم��ه��ا َه��ْج��ُرَه��ا ط��ال ك��ل��م��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ط��ول
ح��ائ��ُر ال��َق��ْل��ِب َواِل��ُه ِس��َه��اٍم ج��ري��ُح ال��ه��َوى ف��ي ال��م��ع��ذَُّب ال��ُم��ْض��نَ��ى ال��ُم��ْغ��َرُم أن��ا
َوي��أُْم��ُر ي��ش��اءُ م��ا ربِّ��ي وي��ف��ع��ل َص��بَ��ابَ��ت��ي إل��ي��ِك أش��ك��و ال س��أص��ِب��ُر





احلب حقيقة

األيَّ��اُم ل��َك ت��ص��ف��و َع��َس��ى واْص��ِب��ْر ح��راُم ف��ال��ع��ذاُب ف��ؤادي اِْرَح��ْم
س��الُم ال��َغ��َرام َع��ْه��ِد ع��ل��ى م��ن��ي ُج��ُف��ونِ��َه��ا ُس��يُ��وَف َرَف��َع��ْت وق��د ق��ال��ت
األع��الُم ل��ه َخ��َض��َع��ْت ال��ذي َف��ْه��َو َه��يِّ��نً��ا أَْم��ًرا ال��ُح��بَّ ت��ح��س��بَ��نَّ ال
األح��الُم ِل��َف��ْه��ِم��ِه تَ��ِض��ي��ُق ِس��رٍّا ال��ه��َوى م��ع��ن��ى ف��ي أنَّ وس��أس��ت��زي��ُدَك
اإلْق��َداُم ال��دَُّج��ى ف��ي ي��خ��اط��ُر ول��م��ن َف��َص��اَح��ًة أََراَد ِل��َم��ْن ال��ب��ي��اُن َف��ْه��َو
ُح��َس��اُم ل��ل��دف��اِع ��َب ت��أَهَّ ول��م��ن ن��ط��ُق��ُه ت��ع��ّذر ِل��َم��ْن ال��ل��س��اُن َوْه��َو
واآلالُم وال��َك��ْرُب األس��ى وه��و وال��نَّ��َدى وال��ط��ه��ارُة ال��ب��س��ال��ُة وه��و
ه��اُم��وا َم��ْن َف��ْه��َم��َه��ا ��ُل يُ��َف��ضِّ ل��غ��ًة َونِ��ْع��َم��َه��ا ال��ك��الَم ال��َع��يْ��َن ويُ��َع��لِّ��ُم
األوه��اُم أح��الُم��ُه ع��اَل��ٍم ف��ي س��اب��ًح��ا ال��ب��ري��ئ��ِة ب��ال��ن��ف��ِس َوي��ه��ي��ُم
األْف��ه��اُم ح��ارِت ت��م��كَّ��َن وإذا أَْم��ُرُه ال��ع��واذَل َش��َغ��َل ال��ذي وْه��َو





الباكي الضاحك

وتَ��ْض��َح��ُك أب��ك��ي ك��ن��ت َع��نَّ��ا تَ��بَ��اَع��ْدَن وال��نَّ��َوى وال��ع��واذُل اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا ول��مَّ
ي��ت��ح��رُك َم��يِّ��تً��ا ِم��ثْ��ِل��ي تَ��َر ول��م َوْج��ِه��َه��ا ِم��ثْ��َل ض��اح��ك��ا َرْوًض��ا أََر ف��ل��م
م��س��ل��ك ال��ن��ج��م رف��ع��ة ف��ي ل��ه��ا والح ص��ب��اب��ت��ي ِزم��اَم َم��َل��َك��ْت م��ن ِب��نَ��ْف��ِس��َي
تَ��ْف��ت��ُك ال��ض��ي��اغ��م أب��ط��ال ب��م��ج��ه��ة ن��ظ��رٌة اْل��ُح��ْس��ِن َدْوَل��ِة ف��ي ل��ه��ا َك��َع��اٌب
يَ��تَ��َم��لَّ��ُك ُح��ْس��نُ��َه��ا تَ��بَ��دَّْت م��ا إذا وط��ل��ع��ٌة ال��ج��م��اِل ك��لَّ َح��َوى ق��واٌم
يُ��ْس��َف��ُك؟ اْل��َوْج��ِد َل��ْوَع��ِة م��ن َدًم��ا ي��س��ي��ُل َوَم��ْدَم��ِع��ي ت��ض��ح��ك��ي��ن ه��ْل أس��ائ��ل��ه��ا:
ت��ه��ل��ُك ع��ي��ون��ي ج��ادت إذا خ��ش��ي��ُت : ��بَ��ى ال��صِّ نَ��ْش��َوُة ب��ه��ا م��ال��ت وق��د ف��ق��ال��ت
��ُك ُم��تَ��وَعِّ ع��اِش��ٌق ق��ل��ٌب َ ل��ي��ه��دأ ت��ح��ي��ًة اب��ت��س��ام��ي يُ��ْه��ِدي أن ف��أح��ب��ب��ت
ي��ت��ب��ارك ُم��ْغ��َرٍم ق��ل��ٍب ك��لُّ ب��ه��ا ال��ت��ي ب��ال��طَّ��ْل��َع��ِة أل��ق��اِك أن وف��ض��ل��ُت
ي��تَ��َش��كَّ��ُك ع��اذٍل م��ن غ��ف��ل��ٍة ع��ل��ى ال��ه��َوى ُخ��ْل��َوَة نَ��ْس��تَ��ِرْق ت��ع��اَل��ْي ف��ق��ل��ُت:
ونُ��ْش��ِرُك ن��م��ي��ل ح��اش��ان��ا ال��رِّْج��ِس م��ن ذَيْ��َل��نَ��ا يَ��ْح��ُرُس ال��طُّ��ْه��ُر وق��اَم وُق��ْم��نَ��ا
يَ��ْم��ِل��ُك ل��ل��نَّ��ْف��ِس ل��ي��س َم��ْن ع��اش��ٌق وم��ا وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ع��ص��م��اءُ ��ُة ال��ِع��فَّ ه��ي





تغريدة

أَح��ِد إل��ى أَْش��ُك��و أَْن َخ��َالِق��َي م��ن م��ا َك��ِب��ِدي ع��ل��ى ال��م��اِض��ي َس��يْ��َف��َه��ا َس��َط��ا م��ن ي��ا
ل��ل��َج��َس��ِد ال��رُّوِح َض��مَّ ال��ُح��ْس��ُن ��ك َوَض��مَّ َرَه��ٍب م��ن أُول��ي��ِه م��ا ��ْح��ُر ال��سِّ أََع��اَرِك
َرَش��ِدي ح��بِّ��َه��ا ف��ي َوَل��ِه��ي ِم��ْن وض��اَع م��ح��اِس��نُ��َه��ا ع��ي��ن��ي َس��َح��َرْت ُدرًة ي��ا
األبَ��ِد؟ إل��ى أن��س��اه��ا ل��س��ُت ول��ي��ل��ًة َل��ن��ا ال��س��ال��ف��اِت ال��ل��ي��اِل��ي أت��ذك��ري��ن
يُ��ِرِد ل��م ال��دَّْه��َر أَنَّ َغ��يْ��َر َدَواِم��ِه إل��ى َص��بَ��ْوُت َك��ْم م��ن��اٍم ك��ط��ي��ِف َم��رَّْت
ِب��يَ��ِد ي��ًدا آم��اِل��ي غ��اي��َة ون��ل��ُت ص��اف��ي��ًة ال��ُح��بِّ ك��ؤوَس ف��ي��ه��ا َش��ِربْ��ُت
ُم��بَ��تَ��ِع��ِد غ��ي��ُر ع��نِّ��ي ثَ��ْغ��ِرِك وُح��ْل��ُو م��ح��اِس��نُ��ُه َه��نَّ��تْ��ِن��ي َوْج��ِه��َك َف��نَّ��اُن
َغ��ِدي م��ص��ي��ِر ف��ي أم��ِري ِل��ل��ِه أَْس��َل��ْم��ُت َوَق��ْد ال��ب��دي��ِع ب��ال��ُح��ْس��ِن ع��ي��ن��يَّ م��ألُت
أََح��ِد م��ن أَْخ��َش��اه ع��ذال ال وب��ت ل��ن��ا ال��راص��داِت ال��ُع��ي��وِن َرْغ��َم خ��ل��وُت
��َم��ِد ال��صَّ ال��واح��ِد رض��اءُ ف��ي��ه َش��كَّ ال َل��ذَّتُ��َه��ا ِف��ي��ِه ف��ي��م��ا نَ��ْف��ِس��َي تَ��ه��مُّ
َواْألَس��ِد ��ْم��ِس ال��شَّ ب��ي��ن ال��رُّوح ع��واِل��ِم إل��ى ب��ال��نُّ��ف��وِس ت��س��م��و ال��ُح��بِّ ط��ه��ارُة
َج��َل��ِدي ِب��ِه أْوَه��ى م��ا ال��ج��ف��َن وأْودََع بَ��ْه��َج��تَ��ُه ع��ي��ن��ي��ِك إل��ى ال��ج��م��اُل أَْه��َدى
َك��ِب��ِدي! وف��ي ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ن��اَر ف��أش��ع��ل بَ��َدا ِح��ي��َن ال��بَ��ْدِر ن��وُر ُح��ْس��نَ��ِك وزاد
ال��ُج��ُدِد أث��واب��ه��ا ف��ي ال��رَّْوِض أزاه��ُر ف��ان��ت��ع��ش��ْت يْ��ِك َخ��دَّ ف��ي ال��ورُد ��َم تَ��بَ��سَّ
َص��َع��ِد م��ن ال��لَّ��يْ��ِل ن��ج��وُم إل��ي��ه ت��رن��و ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا ب��ال��ِب��ْش��ِر ال��ُم��نَ��ى ط��ي��ُف وك��ان
بَ��َرِد م��ن ��يْ��ِن َص��فَّ ع��ن ال��ع��ق��ي��ق��يْ��ِن ح��ص��َن غ��واِل��يَ��ُه واج��ت��ازت رُّ ال��دُّ ت��ن��اث��ر
ال��َغ��ِرِد ال��ط��اِئ��ِر ن��غ��م��اُت ك��أن��ه��ا َف��َس��َرْت ب��ي��ن��ن��ا َش��ْوٍق أح��ادي��ُث دارت
ال��َح��َس��ِد أَْع��يُ��ِن َع��ْن أو اْل��َع��ذِْل أْل��ُس��ِن ع��ن ِب��ِه ف��انْ��َش��َغ��ْل��ُت ق��ل��ِب��ي تَ��َم��لَّ��َك ِس��ْح��ٌر



صربي إسماعيل ديوان

اْل��َج��َس��ِد! َم��ْط��َم��ِع َع��ْن أو األرِض ع��اَل��ِم ع��ن ب��ه ف��انْ��َص��َرْف��ُت ِدَم��اِئ��ي ف��ي َس��َرى ِس��رٌّ
َص��ِدي ِب��ِريِّ يَ��بْ��َخ��ْل ل��م ال��ع��ذُب َوِوْرُدِك ِب��َغ��ايَ��ِت��َه��ا ق��ل��ب��ي ك��اَش��َف��ْت ق��د ع��ي��ن��اِك
وال��رََّش��ِد ال��ُح��ْل��ِم ح��ن��ي��َن ف��ي��ه ن��ج��واَي إل��ى َح��نَّ ال��لَّ��ْح��َظ ل��م��ح��ُت َح��تَّ��ى ن��اَج��يْ��ُت
نَ��ِج��ِد ل��م َه��ذَيْ��ِن ِس��َوى أَرْدنَ��ا ول��و َغ��َزٌل ب��ي��نْ��ن��ا م��ا ��ُرَه��ا يُ��َس��عِّ نَ��ْج��َوى
َوُم��تَّ��ِق��ِد ِم��نِّ��ي ُم��نْ��َس��ِج��ٍم ب��ي��ن م��ا ِب��ي ي��ْف��ِت��ُك ال��ُح��بَّ أَنَّ أع��ل��ُم ك��ن��ُت م��ا
ل��يَ��ِد ف��ٍم ِم��ْن أَْدنَ��ى ال��َم��ْوِت َوَرْوَع��ُة َدِم��ي أب��اح ��ْك��َوى ل��ل��شَّ َق��ْل��ِب��ِك ح��ن��ي��ُن
تَ��ِزِد! وال ِق��ْف ص��وٌت: ي��ن��اِدي��ه َح��تَّ��ى َل��َه��ًف��ا آث��اره��ا ع��ل��ى ال��ف��ؤاُد ي��ش��ك��و
ال��رََّغ��ِد ع��ن ُط��ه��ٍر م��ن ال��نَّ��ْف��َس َج��رََّد م��ا أَْش��َرُف��ُه ال��ح��بَّ إِنَّ ل��ل��ق��ل��ب: ي��ق��ول
واْل��َج��َس��ِد ال��نَّ��ْف��ِس ص��ف��اِت َخ��يْ��ُر وال��طُّ��ْه��ُر بَ��َدا ال��ع��ف��اِف ن��وِر ف��ي ال��طُّ��ْه��ُر ه��و َص��ْوٌت
األبَ��ِد إل��ى وّف��ى ل��م��ن ي��دوم ك��ن��ٌز يُ��َدنِّ��ُس��َه��ا رج��ٍس م��ن ال��نَّ��ْف��ِس س��الَم��ُة
��َه��ِد ال��شَّ ذل��َك ف��ي ثَ��َوي ُس��مٍّ وأَيُّ َم��ذَاَق��ِت��ِه ف��ي ح��ل��ٌو ��ْه��ِد ك��ال��شَّ وال��لَّ��ْه��ُو
أََح��ِد! َع��َل��ى يُ��ْظ��ِل��ْم َل��ْم ب��األُْف��ِق َح��لَّ ل��و ص��اِن��ُع��ُه َج��لَّ بَ��ْدًرا ب��وج��ه��ِك أََرى
َك��َم��ِد م��ن ال��نَّ��ْف��ُس ح��ارب��تْ��ِن��ي وك��م ِح��ي��نً��ا ِب��ِه ظ��م��ئ��ُت ِوْرٍد ع��ن ن��ف��س��َي أْق��َص��يْ��ُت
ُم��بْ��تَ��ِع��ِد غ��ي��َر َق��ل��بً��ا ع��ن��دِك ت��رك��ُت َف��َق��ْد ج��ن��اِك ع��ن ب��ِج��ْس��ِم��ي ن��أيْ��ُت وإْن
تَ��ِزد ال��ه��َوى إخ��ف��اءَ ُرْم��ُت وك��لَّ��َم��ا أْك��تُ��ُم��ُه ك��ن��ُت ب��ُح��بٍّ دم��وِع��ي َوَش��ْت
َك��ِب��ِدي َم��زََّق��ْت ق��د ل��وع��ًة ف��أرت��ِض��ي تَ��َل��ِف��ي إل��ى ي��دع��ون��ي ال��ُح��بَّ أْع��َج��َب م��ا
َغ��ِد! ل��ق��اء َدْوًم��ا آم��ال��ُه ف��ال��ق��ل��ُب َم��ثَ��ًال ِل��ْل��َوَف��ا ك��ون��ي ال��ُح��ْس��ِن ربَّ��َة ي��ا
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دالل

َوْج��ُد وي��ال��ي��ت��ه��ا ب��ع��ٌد ف��ي��ال��ي��ت��ن��ي بُ��ْع��ُد زاره��ا ب��م��ن َوْج��ٌد ه��اج��ن��ي ل��ق��د
ال��َص��دُّ يُ��ْح��ِرُق��ُه ال��ق��ل��ب أَنَّ أُف��ك��ُر أُك��ْن ول��م ال��ب��رئَ ق��ل��ب��ي ال��ه��َوى َوَه��بْ��ُت
َع��ْه��ُد ل��ه��ا ي��دوُم ال ال��غ��واِن��ي وَط��بْ��ُع ال��ه��وى ِش��ْرَع��َة َخ��اَل��َف��ْت م��ن وأْوَدْع��تُ��ه
األُْس��ُد أن��ي��اب��ه��ا ب��ي��ن َخ��بَّ��أَتُ��ُه ول��و وت��ص��ونُ��ه َع��ْه��َدَه��ا تُ��َوّف��ي ُم��ح��اٌل
��ْل��ُد ال��صَّ ال��َح��َج��ُر إغ��رائ��ه��ا م��ن ذاَب وك��م ل��م��ك��ِره��ا ال��راس��ي��اُت ال��ج��ب��اُل ت��زول
ال��ِح��ْق��ُد ق��ل��ِب��َه��ا ع��ن يُ��ْق��َص ل��م َرِض��يَ��ْت وإْن ِرًض��ا ق��ل��ب��ه��ا ف��ي يَ��بْ��َق ل��م َح��َق��َدْت ف��ِإْن
��ْه��ُد ال��سُّ َح��تْ��ِف��ِه إل��ى ال��س��اِع��ي ال��َوال��ِه م��ن ص��ب��اب��ًة أََش��دَّ ك��ان��ت َع��ِش��َق��ْت وإن
وال��َك��يْ��ُد ف��ال��م��ن��يَّ��ُة ال��غ��واِن��ي َص��ِري��َع تَ��ُك��ْن ف��ال ال��ق��ي��اِن أخ��الُق ك��ذل��ك
ال��َق��دُّ م��ح��اِس��ِن��َه��ا ف��ي س��ب��اِن��ي م��ه��اٌة ون��اِظ��ري وق��ل��ب��ي لُ��بِّ��ي َف��تَ��نَ��ْت ل��ق��د
��ْه��ُد ال��شَّ َخ��اَل��ط��ه ال��م��اءِ ف��ي َل��ِع��بَ��ْت وإن زه��ُرُه أيْ��نَ��َع ال��رَّْوِض ف��ي َخ��َط��َرْت إِذَا
ال��ورُد َوابْ��تَ��َس��َم ال��رَّْوِض زه��وِر ث��غ��وُر َرْت ونَ��وَّ ال��ن��س��ي��ُم َرقَّ ب��س��م��ْت وإن
ال��رَّْع��ُد واش��ت��ب��َك ال��ب��رِق وم��ي��ُض وزاد دم��وَع��ه ��َح��اُب ال��سَّ أْج��َرى َع��بَ��َس��ْت وإِْن
ال��َخ��دُّ َخ��ِج��َل وق��د ب��ع��ي��ن��يْ��َه��ا ف��ت��اه��ت ص��ب��اب��ت��ي وُم��رَّ ح��بِّ��ي ل��ه��ا َش��َك��ْوُت
ال��َع��ْه��ُد ل��ه��ا ط��اَب ث��م ��ْت وفَّ ِه��َي إذا ال��َوَف��ا ع��ل��ى أَُدوُم أنِّ��ي ف��ع��اه��دتُ��َه��ا
ال��بُ��ْع��ُد وغ��يَّ��ره��ا ج��اَرْت م��ا وَس��رع��ان وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ح��بِّ ع��ه��ُد تَ��مَّ وق��د
ويَ��ْش��تَ��دُّ ال��زم��ان َم��ّر ع��ل��ى ي��زي��د ��ب��ى ال��صِّ ف��ي ال��ق��ل��َب أَْش��َغ��َل ُح��بَّ��ا أَنَّ ع��ل��ى
َش��ْه��ُد َف��ِم��ِه ف��ي ال��م��وِت ك��ؤوُس ع��ذاٌب، ف��إن��ه ال��غ��راَم ال��ل��ُه ق��ات��ل أال
األُْس��ُد ِل��َي ب��ال��ت��ه��ان��ي ق��ام��ت ل��ذل��ك ��ًف��ا ت��ع��فُّ ال��غ��واِن��ي ال��ِغ��ي��د ع��ن بَ��ُع��دُت





رفًقا باهللا

س��الُم ال��م��ن��ي��ِر ال��ب��دِر وش��ق��ي��ق��َة م��ح��اِس��نً��ا ال��س��م��اءِ أق��م��اِر أُْخ��َت ي��ا
األي��اُم ِب��ِك ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ج��اَدْت ج��م��ال��َه��ا ال��زم��اُن َع��ِش��َق ُدرًَّة ي��ا
س��ه��اُم ال��رِّج��اِل ُم��َه��ِج ع��ل��ى م��ن��ه��ا تَ��َس��لَّ��َط��ْت ال��ج��ف��وِن س��اح��رُة ع��ي��ن��اك
ُح��َس��اُم ال��ق��ل��وِب ع��ل��ى َح��اِج��بَ��يْ��ِك م��ن َس��َط��ا ف��ق��د ال��ج��ف��وِن نَ��بْ��َل ت��م��ن��ع��ي إن
األوه��اُم غ��راِم��َه��ا ع��ه��وَد َع��َق��َدْت ِق��يَ��اَدَه��ا م��ل��ك��ِت ق��د ق��ل��وٍب م��ن ك��م
غ��راُم ال��ف��ؤاِد ف��ي ��َج ت��أَجَّ م��ن��ه��ا ج��م��رًة ب��ق��ل��ب��ي ت��رك��ْت ن��ظ��رًة ي��ا
اآلالُم ب��ه��ا ف��ت��ك��ْت ُم��ْه��َج��ٍة ف��ي َوْج��ُدُه ��َر تَ��َس��عَّ ق��د غ��راُم��ِك ه��ذا
َم��نَ��اُم َه��َواِك ف��ي ج��ف��ون��ي َوَج��َف��ا َل��ْوَع��ًة ِل��بُ��ْع��ِدِك ك��ب��دي َك��ابَ��َدْت ك��م
ح��راُم َه��َواِك ف��ي ق��ل��ب��ي ت��ع��ذي��ُب ال��س��م��ا أق��م��اِر أُْخ��َت ِرْف��ًق��ا ب��ال��ل��ه





كيفأصنع؟

تَ��ْه��َم��ُع ج��ف��ون��َي م��ن ُغ��ي��وثً��ا أََس��اَل ي��ل��م��ُع ثَ��نَ��ايَ��اِك م��ن بَ��ْرٌق ِل��َي بَ��َدا
تَ��ْرتَ��ُع ال��ُح��ْس��ِن ِم��َن َرْوٍض ف��ي َوَع��يْ��نَ��اَي ال��ه��َوى م��ن ج��م��ٍر ف��وق ق��ل��ب��ي ف��أص��ب��ح
وتُ��بَّ��ُع ِك��س��رى يَ��ْح��َظ ل��م ب��أم��ث��اِل��ه��ا َص��ْف��َوَه��ا ال��ده��ُر يَ��ْش��َه��ِد ل��م ل��ي��ل��ٌة َم��َض��ْت
ويَ��ْخ��َض��ُع ي��ذلُّ ال َم��ْن ع��اِش��ٌق وم��ا وب��ي��نَ��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ُح��بِّ ك��ؤوُس ودارْت
تَ��َص��نُّ��ُع ف��ي��ه ل��ي��س َح��يٌّ غ��راُم��ك ال��ه��وى ن��ش��وة ب��ن��ا ف��اض��ت وق��د ت��ق��ول
َوأَْج��َرُع أَُالق��ي م��ا أش��ك��و َوِج��ئْ��تُ��ك َع��واِذل��ي ِب��َل��ْوِم أَْح��ِف��ْل ل��م أَتَ��يْ��تُ��ِك
يُ��ْخ��دَُع ال��ُح��بُّ ��ُه َش��فَّ ف��ؤاٍد م��ن وك��م ال��ه��َوى ِش��ْرَع��َة واح��ت��ِرْم ع��ه��ودي تَ��ذكَّ��ْر
يَ��ْس��َم��ُع ف��ؤادِك م��ن ف��ؤادي وه��ذا ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��َد تُ��وثِ��ُق ي��م��ي��ن��ي ف��ه��ذي
يَ��تَ��َق��طَّ��ُع ال��َج��َوى َوْج��ِد م��ن وق��ل��ب��َي م��ح��اِج��ري ِم��ْلءُ وال��دم��ُع ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
أرض��ُع! ك��ن��ُت ب��م��ا ي��ج��ري َدِم��ي ف��ص��ار ط��ف��ول��ت��ي م��ن��ذ ٱل��ح��بِّ ل��ب��اَن رض��ع��ُت
ُع ُم��َروِّ ط��وي��ٌل َه��ج��ٌر ��ُرَه��ا يُ��َس��عِّ ح��رارًة دم��ائ��ي ف��ي يُ��ْزِج��ي ال��ح��بُّ َس��َرى
َم��ْدَم��ُع ال��ُم��َع��ذََّب ال��َج��ْف��َن َح َق��رَّ وم��ا نَ��اِظ��ِري ��ْه��ُد ال��سُّ َح��اَل��َف م��ا ال��نَّ��َوى ول��وال
وي��م��ن��ُع َك��ْرِب��ي ال��نَّ��ْوَم ع��ن��ي ي��ط��ارد ل��ي��ل��ٍة ب��ع��د ل��ي��ل��ًة ال��ل��ي��ال��ي ت��م��رُّ
��ُع أَتَ��َش��جَّ ن��وِره م��ن ��َح��ى ال��ضُّ ج��ب��ي��ُن ب��دا إِذا َح��تَّ��ى ال��نَّ��ْج��َم َج��ْف��ن��ي يُ��َس��اِه��ُر
يَ��تَ��َق��طَّ��ُع َواِل��ٍه ق��ل��ٍب ك��لُّ ل��ه ��نَ��ى ال��ضَّ م��ن ث��وبً��ا ال��بُ��ْع��ِد ع��ذاُب ك��س��ان��ي
ُع يَ��تَ��نَ��زَّ ح��ائ��ًرا ف��أَْم��ِس��ي ب��ق��ل��ب��ي ال��ه��َوى ِع��ّل��َة م��كَّ��نَ��ْت ال��ل��ي��ال��ي ِط��َواُل
ُم��ش��ف��ُع ودم��ع��ي ُس��ْق��م��ي س��َوى ل��ي وم��ا األََس��ى م��ن أُع��ان��ي م��ا ع��ذابً��ا ك��ف��ان��ي
��ُع تَ��تَ��َش��عَّ أَْوَش��َك��ْت ون��ف��س��ي نُ��ح��وًال ي��خ��ت��ف��ي َك��اَد ��ُه َش��فَّ م��م��ا ف��ج��س��م��َي



صربي إسماعيل ديوان

��ع أَتَ��َوجَّ واق��ٌف ال��ت��ق��ي��ن��ا م��ا إذا أن��ن��ي ألن��ك��رُت ص��وت��ي ي��ك��ن ل��م ول��و
م��وض��ُع م��ن��ه َخ��َال م��ا ح��ول��ي َف��َط��يْ��ُف��ِك ن��اظ��ري ع��ن��ِك ن��أَى ق��د م��ه��م��ا ف��دي��ت��ِك
أَْس��َم��ُع ل��س��ُت إن��ن��ي دع��ون��ي ف��ق��ل��ُت وب��ي��نَ��ه��ا ب��ي��ن��ي اْل��ُع��ذَّاُل َوَش��ِت وك��م
ويَ��نْ��َف��ُع يُ��ِف��ي��ُد ال م��ا ت��ط��ل��ب��وا ف��ال ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ُم��ِق��ي��ُم ال��ُم��ْض��نَ��ى ال��ع��اش��ُق أن��ا
أص��ن��ُع؟ ك��ي��ف ه��وى ي��ا خ��ي��اًال َغ��َدْوُت أن��ا وه��ا ب��ال��وف��اءِ ي��م��ي��ن��ي ع��ق��دت
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ارمحي فاتنتي

ل��ل��ق��ت��اْل ��َب ت��أَهَّ ل��م��ا ل��ح��ُظ��ه��ا أق��س��م ب��ال��س��ي��ِف
ال��رج��اْل وأف��ئ��دة ب��ي��ن��ي ال��َه��َوى َح��ْرِب ِم��ْن بُ��دَّ ال
ال��نِّ��ب��اْل ت��ح��رك��ت ��ا ل��مَّ ُج��ف��ونِ��َه��ا ِس��َه��اُم َل��َم��َع��ْت
ال��رع��اْل ي��ق��ت��ح��م ك��ال��لَّ��يْ��ِث س��ي��ِف��ه��ا ف��اِت��ُك وان��ق��ضَّ
اتِّ��َص��اْل ل��م��ع��ِت��ِه ب��ب��ري��ِق ل��ه��ا ُم��َه��ٍج ع��ل��ى ي��س��ط��و
وال��ن��ص��اْل م��ت��ن��ك س��ي��ُف ي��ا ��بَ��ْت تَ��َخ��ضَّ ال��ق��ل��وِب ِب��َدِم
ال��دالْل إل��ى ال��ق��ل��وِب أَْق��َس��ى أخ��ض��ع��ْت ح��دِّك ط��ع��ن��ات
ال��َغ��َزاْل األَس��ِد م��ه��ج��ِة ف��ي َح��كَّ��َم��ْت ق��د ص��ول��ٌة ل��ك
اح��ت��م��اْل ل��ل��ق��ل��ِب تُ��بْ��ِق ل��م ال��َه��َوى آالُم ل��ح��ُظ.. ي��ا
خ��ي��اْل ص��يَّ��َرن��ي وال��بُ��ْع��ُد ب��م��ه��ج��ت��ي ال��غ��راُم َف��تَ��َك
ال��ج��م��اْل تَ��َم��لَّ��َك��ُه َص��بٍّ��ا ٱْرَح��م��ي ف��اِت��نَ��ِت��ي ب��ال��ل��ه
اش��ت��ع��اْل ِب��ِه زاَد وال��َوْج��ُد َج��ْف��نَ��ُه الَزَم ��ْه��ُد ال��سُّ





رقيب! إىل

ن��ص��ي��ب��ي! م��ن أص��ب��ح ال��ح��ظِّ َف��ُح��ْس��ُن رق��ي��ب��ي ي��ا ك��ي��ُدك ض��اع ه��ب��اءً
ال��ُع��يُ��وِب ب��ِإل��ص��اِق وت��ظ��ل��م��ن��ي ذَنْ��ِب ب��غ��ي��ر ال��ع��داءَ ت��ن��اص��ب��ن��ي
ال��ك��روِب أَْق��َس��ى ف��ي ِص��ْرَت م��راَدك ِم��نِّ��ي ِب��ال��بَ��ْغ��ِي تَ��نَ��ْل َل��ْم ول��م��ا
ال��غ��ي��وِب ُم ع��الَّ ال��ل��َه ألنَّ َك��ْرب��ي ي��ن��ج��اَب أن ال��ل��ُه أراد
ال��ذُّن��وِب ك��لِّ ع��ن ��كِّ ال��شَّ ب��ع��ي��ُد ُط��ْه��ٍر ُح��بُّ ُح��بِّ��َي ِب��أَنَّ ِع��ْل��م��َت
ال��رق��ي��ِب ع��ي��ُن َح��لَّ��َق��ْت َوَف��ْوَق��َك َق��ْص��ٍد ب��س��وءِ ال��ض��م��ي��َر ف��خ��ال��ف��َت
ال��رَِّه��ي��ِب ال��ي��وِم وق��ف��َة وح��اِذْر ع��نِّ��ي أذاك اس��ت��ط��ع��َت م��ا ��ْف َف��َخ��فِّ
ع��ص��ي��ِب وق��ٍت ف��ي ع��ل��ي��ه ت��ج��ي��ُب ه��ذا ك��لِّ ع��ن َغ��ٍد ف��ي س��تُ��س��أل
ال��ُع��يُ��وِب َس��تَّ��اُر ال��ل��َه ف��ِإنَّ َواْج��تَ��ِن��بْ��َه��ا ال��وش��اي��َة ع��ن��ك َف��دَْع
ال��ح��ب��ي��ِب ع��ل��ى ��ْل��َت َح��مَّ ق��د وظ��ل��ًم��ا ب��ان��ت��ق��اٍم ال��ح��ِب��ي��ب��َة ��دَت تَ��َوعَّ
اْل��ُخ��ط��وَب ب��أْل��ِس��نَ��ِة م��زودًة َف��خٍّ ب��ك��لِّ ال��ع��ي��وَن ف��أرص��دَت
ال��َك��ذُوِب ُم��ن��اوأِة إل��ى ع��م��دت ت��ب��ِغ��ي ك��ن��َت م��ا تَ��نَ��ْل ل��م ول��م��ا
ال��ح��س��ي��ِب بَ��ْط��ِش ف��ي ف��ك��رَت وم��ا اخ��ت��الًق��ا األك��اذي��َب ف��ل��ف��ق��ت
وال��ل��ب��ي��ِب ب��ال��م��ه��ذَِّب ت��ُك ول��م ِخ��داًع��ا ِف��تْ��نَ��تَ��ن��ا ح��اول��ت وك��م
ال��ن��ح��ي��ِب إل��ى ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِك وق��ادت س��اخ��راٍت ال��م��ك��ائ��ُد وخ��انَ��تْ��َك
ال��ح��روِب ف��ي ي��غ��ل��ب ال��بَ��ْغ��َي وأنَّ ب��اٍغ َش��رُّ ألنَّ��َك َك��َم��ًدا َف��ُم��ْت
ي��ارق��ي��ِب��ي ع��ي��ونُ��َك غ��ف��ل��ت وق��د ص��ف��اءٍ ف��ي ال��ح��ب��ي��ب��ِة م��ع خ��ل��وُت
ال��ح��ب��ي��ِب م��ن��اج��اُة ��ُره��ا تُ��َس��عِّ َوْج��ٍد زف��راُت ب��ي��ن��ن��ا ودارْت



صربي إسماعيل ديوان

ل��ل��ق��ل��وِب ال��ن��س��اِئ��م م��ن أََرقَّ ح��دي��ثً��ا ل��ن��ا ال��غ��راُم نَ��َق��َل وق��د
ال��م��ش��ي��ب إل��ى ال��ش��ب��اِب م��ن ي��دوُم ح��ن��اٌن ل��ه��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وُب
رح��ي��ِب َص��ْدٍر إل��ى ُم��ُه تُ��َق��دِّ َص��ْع��ٍب وك��لُّ ال��ع��ذاُب ل��ه��ا يَ��َل��ذُّ
ره��ي��ِب َوْج��ٍد ف��ي ال��ع��ي��ِن َوَدْم��ُع ق��ل��ب��ي ون��اُر ال��ح��ب��ي��ُب وودََّع��ِن��ي
ق��ري��ِب وق��ٍت ف��ي ��ْم��ِل ال��شَّ ِب��َج��ْم��ِع ي��وًم��ا ي��م��نُّ ال��زم��اَن ف��ي��ال��ي��َت
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أنتبدر

ال��ج��م��اْل ك��لَّ َح��َوى ق��د بَ��ْدٌر اْل��ِغ��ي��ِد ب��ي��ن أن��ِت
خ��ي��اْل ال��دن��ي��ا ي��ج��ع��ُل ِس��ْح��ُر ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ل��ِك

∗∗∗
��َه��اْم ال��سِّ ��ْح��ِر ال��سِّ ق��وُة َق��ّل��َدتْ��َه��ا ج��ف��ونً��ا ي��ا
ال��غ��راْم ال��ُح��ْس��ِن آي��ُة أَْوَدَع��تْ��ه��ا َولِ��َح��اًظ��ا

∗∗∗
ال��ب��ع��اد ط��وِل م��ن ذَاَب ق��ل��ب��ي إِنَّ َم��َه��ات��ي ي��ا
ال��رق��اْد ط��ي��ُف ف��اخ��ت��ف��ي ُح��بِّ��ي نَ��اُر َك��َوتْ��ُه ق��د

∗∗∗
يَ��ُه��وْن ُح��بِّ��ي َخ��َال م��ا م��الك��ي ي��ا َش��ْيءٍ ك��لُّ
ي��ك��وْن ش��ئ��ِت ك��ي��ف��م��ا ه��واِك م��ن ح��ظ��ي إن

∗∗∗
ال��س��ق��اْم ِج��س��م��ي َف��اَرَق��ْت غ��رام��ي ع��ن َع��َف��ْوِت إِْن
ال��س��الْم ال��دن��ي��ا َف��َع��َل��ي َم��الم��ي ��ْدِت تَ��َع��مَّ أو





ليل يا

ال��ع��ي��وْن أَْس��ِر ف��ي ووق��ع��ُت ال��ه��وى ق��ل��ب��ي م��ن َم��كَّ��نْ��ِت
ال��ج��ف��وْن ت��رم��ي��ن��ي ب��ال��نَّ��بْ��ِل ال��َج��وى ي��ك��وي��ن��ي ب��ال��ن��اِر

∗∗∗
ال��ه��م��وْم ب��ه ت��ح��ي��ط ُس��ْه��ِدي ��ِع��ي تَ��َوجُّ ف��ي��ك ل��ي��ُل ي��ا
ال��ن��ج��وْم ل��ح��ال��ِت��ه تَ��ْرث��ي أَْدُم��ِع��ي َداِم��ي ل��ي��ُل ي��ا

∗∗∗
ال��غ��راْم ف��أَْوَدَع��ُه ق��ل��ب��ي ُح��ْس��نُ��َه��ا تَ��َم��ّل��َك َم��ْن يَ��ا
ال��م��ن��اْم ف��أب��ع��دِت ع��م��ًدا َل��ْح��ِظ��َه��ا م��واض��ي وس��ط��ت

∗∗∗
خ��ي��اْل َص��يَّ��َرن��ي وال��س��ق��م ال��ه��وى ف��ي��ه َس��َرى ج��س��م��ي
ال��ج��م��اْل ت��ب��ن��اه��ا م��ن ي��ا ال��دوا ع��ن��ي ت��م��ن��ع��ي ال





دمعيخيففكريب

ل��ي َج��َرى م��ا ت��ج��ه��ل��ي أو ح��ال��ي ُس��وءَ ت��ن��ك��ري إِْن
وم��ال��ي ��ه��اد ِل��ل��سُّ م��ا ال��ل��ي��ال��ي ِط��َواَل َس��ِل��ي
اح��ت��م��ال��ي ف��وق َوال��َوْج��ُد ب��ق��ل��ب��ي ال��غ��راُم َش��بَّ
ح��ال��ي ال��دَّْم��ُع ف��أْع��َل��َن ُح��بِّ��ي ك��ت��م��اَن ح��اول��ت
خ��ي��ال��ي غ��ي��َر تُ��بْ��ِق ل��م س��ق��اِم��ي إن ل��ي��ُل ي��ا
م��الل��ي أخ��ش��ى س��ه��ُد ي��ا ُه��ي��اِم��ي ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا
واش��ت��غ��ال��ي َوَم��ْدَم��ِع��ي ن��ح��ي��ِب��ي ف��ي��ك َل��ي��ُل ي��ا
ال��دوال��ي ك��أَس يُ��ِع��دُّ ط��ب��ي��ب��ي أَيْ��َن ل��ي��ُل ي��ا
ل��ي ب��ال��ب��ك��ا ُج��ْد ج��ف��ُن ي��ا َك��ْرِب��ي ��ُف ي��خ��فِّ دم��ع��ي
ب��ال��ي ال��بُ��ْع��ُد َوأَْش��َغ��َل ق��ل��ب��ي ال��ُح��بُّ َع��ذََّب ك��م
ل��ي ال��َه��َوى أَع��د وم��ا وح��زن��ي ووج��دي س��ه��دي
ِل��ي بَ��َدا رض��اك إذا ع��نِّ��ي تَ��ذَْه��ُب َش��ك ال





متنيتشهدك

ْك َص��دَّ وال��ل��ه خ��ف��ُت م��ا ع��ه��دك ت��ذك��ر ك��ن��ت ل��و
ب��ع��دْك ال��ع��ي��ِش ف��ي َخ��يْ��َر ال َوْح��َدْك ال��ُح��س��ن ل��ك م��ن ي��ا
َخ��دَّْك ال��روض ف��ي ك��ش��ف��ت ��ا ل��مَّ ال��َورُد ��َب تَ��َع��جَّ
ْك َق��دَّ ال��ُغ��ْص��ُن وأُك��ب��ر دالال ت��اه وال��ح��س��ن
ج��ن��دْك ل��ل��ح��رب أع��دَّ س��الح��ي ش��اك��ي ج��ف��ُن ي��ا
َع��بْ��َدْك أص��ب��ح ف��ال��ق��ل��ُب ج��راح��ي إل��ي��ك أش��ك��و
س��ه��َدْك ج��ف��نُ��ك ذاق أو س��ه��اِدي ت��دِري ك��ن��ت ل��و
ش��ه��َدْك ت��م��ن��ي��ت وق��د زاِدي ُم��رَُّك ك��ان م��ا
وج��َدْك أَْض��َرْم��َت ب��ال��ن��اِر ق��ل��ِب��ي ع��ذَّبْ��َت ح��بُّ ي��ا
َق��ْص��َدْك ك��ن��ُت ك��أن��ن��ي ذن��ب��ي ه��و م��ا أْدر ل��م
َع��ْه��َدْك ي��ذُك��ُر زال م��ا ف��ؤاِدي إن ُرْح��م��اَك
وع��َدْك ل��ل��ص��بِّ َف��َوفِّ م��راِدي ك��لُّ رض��اك





عىلكأس لقاء

ذََه��ِب م��ن وال��رَّاُح ��ٍة ِف��ضَّ م��ن ف��ال��ك��أُس ال��ع��ن��ِب وٱب��ن��َة ال��ت��داوي أُمَّ إل��ي��ِك
ال��َع��َج��ِب ِة ِش��دَّ م��ن ب��ه��ا َف��ت��اَه��ْت ع��ي��ن��ي َس��َح��َرْت ط��ل��ع��ٍة ع��ن أَس��ف��رْت وق��د ق��ال��ْت
ِريَ��ِب ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي م��ا تُ��ذِْه��ُب وال��خ��م��ُر م��وردًة َخ��دَّيْ��َه��ا ال��راُح َوَص��يَّ��َر
ال��طَّ��َرِب نَ��ْش��َوِة م��ن أع��ط��اُف��ه��ا ت��ه��ت��ز ي��ده��ا ف��ي وال��ك��أُس َوَدنَ��ْت ��َم��ْت تَ��بَ��سَّ
ال��ه��َرِب ع��ن ب��ال��يُ��ْس��َرى ال��ق��ل��َب وت��م��ن��ُع م��دل��ه��ًة ب��ال��يُ��ْم��نَ��ى ال��ك��أَس ُم تُ��َق��دِّ
َوال��لَّ��ِع��ِب ال��لَّ��ْه��ِو وق��ُت آن َل��َق��ْد أَْس��ِرْع ل��ن��ا ال��ل��ق��اءَ َردَّ ال��ذي ال��دواءُ ه��ذا
س��ب��ِب وال ذَنْ��ٍب ب��ال وأط��ل��َق��تْ��ُه َك��ِب��ِدي إَِل��ى َع��يْ��نَ��يْ��َه��ا س��ه��َم وص��وَّبَ��ْت
ال��نُّ��ُج��ِب األع��ي��ن ل��ت��ل��ك ف��ؤادي وم��ن ِل��َوْج��نَ��ِت��ه��ا ع��ي��ن��ي م��ن ال��ح��رُب ف��ق��ام��ت
َوَص��ِب ِم��ْن ال��ق��ل��َب ت��َوّل��ى م��م��ا ُق��َواَي َوانْ��َه��َزَم��ْت ��ْع��ُف ال��ضَّ ِل��ي بَ��َدا ح��ت��ي ك��اف��ح��ُت
م��ل��ت��ه��ِب ال��َوْج��ِد ب��ن��ار ِب��َق��ْل��ٍب تَ��ْرأَْف ول��م ال��ج��راِح داِم��ي أْس��ِرَه��ا ف��ي َوَق��ْع��ُت
ُم��نْ��َس��ِك��ِب َغ��يْ��ُر ج��ف��ون��ي َدْم��َع وأَنَّ َدِن��ًف��ا ي��ك��ن ل��م ف��ؤاِدي ب��أنَّ َظ��نَّ��ْت
ال��لَّ��َه��ِب َع��َل��ى ق��ل��ب��ي نَ��َظ��َرْت ل��و ف��ك��ي��ف َل��بَ��َك��ْت َدًم��ا تَ��ْج��ِري أْدُم��ِع��ي الح��ظ��ت ل��و
ب��ال��ح��ط��ِب ال��ن��ار دب��ي��ِب ِف��ْع��َل َح��َش��اَي ف��ي تَ��ْف��َع��ُل ال��ح��ب ه��ذا ل��واع��ُج بَ��يْ��نَ��ا
ال��ع��ج��ب آي��ة تَ��بَ��دَّى َص��ْدًرا تَ��ج��وُس َع��نَ��ًم��ا بَ��َدْت يُ��ْس��َراَه��ا أن��ام��ُل ك��ان��ت
َل��ِع��ِب ف��ي َف��ْه��َي الَّ��آلِل��ى ش��اغ��ل��ت��ه��ا ق��د اله��ي��ًة وال��ي��اق��وَت رَّ ال��دُّ ت��داع��ب
ب��ال��نَّ��َس��ِب ال��ُح��ْس��ُن ف��ي��ه��ا تَ��ف��اَخ��َر وق��د تُ��َق��دُِّم��َه��ا ال��يُ��ْم��نَ��ى زال��ت م��ا وال��ك��أُس
ُك��َرِب م��ن وال��ع��ي��ن��ي��ن ال��ق��ل��َب َدَه��ى ل��م��ا ت��ن��اُولِ��َه��ا َع��ن ث��غ��ري َ ت��ب��اَط��أ ل��م��ا
تَ��ِط��ِب ل��م ال��ك��أَس أن ال��ظ��نُّ ووس��وس ب��م��ش��غ��ل��ت��ي أه��وى ال��ت��ي ق��ل��ُب أَح��سَّ
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ال��طَّ��َل��ِب م��ن أَُم��كِّ��نَ��َه��ا ل��م ل��ك��ن��ن��ي ُم��ْس��ِرَع��ًة ال��ك��أس تَ��ُردَّ أَن ف��ح��اول��ْت
ال��رَِّه��ِب م��ن ج��ن��اح��ي��ه َض��مَّ وال��نّ��ْس��ر َرَغ��بً��ا أع��ن��ام��ه��ا ع��ل��ى ��ي َك��فِّ ف��انْ��َق��ضَّ
َك��ثَ��ِب ع��ل��ى ص��رن��ا وق��د اص��ط��ب��اِري ك��ي��ف ن��ظ��رت��ه��ا ب��ال��ق��ل��ِب ف��ت��َك��ْت غ��ادًة ي��ا
ال��طَّ��َرِب م��ج��ل��س ف��ي ب��ه��ا َس��ِم��ْع��نَ��ا وك��م َم��ْع��ِص��ي��ٌة ٱْل��َخ��ْم��َر ب��أنَّ أت��ج��ه��ل��ي��ن
واألدِب ب��ال��ط��ه��ر ه��وى م��ا ح��س��اتُ��ه��ا ارت��ك��ب��ْت رب��م��ا َح��تَّ��ي ب��ال��لُّ��بِّ تَ��ُروُح
م��ك��ت��ئ��ب ق��ل��َب ي��واِس��ي ��َراَب ال��شَّ إن وج��ن��ت��ه��ا زان ق��د ال��ح��ي��ا َوَوْرُد ق��ال��ت
م��ض��ط��ِرِب ِف��ْك��ِر ع��ن األَس��ى ط��ي��َف تَ��ُردُّ م��ن��ع��ش��ٌة ل��ل��رُّوِح أن��ه��ا ت��رى أال
وال��رِّيَ��ِب ال��ظَّ��نِّ س��ه��اِم ِب��وْق��ع أح��ف��ْل ول��م ال��غ��راِم ت��ي��اَر اج��ت��زُت ب��ع��زِم��ه��ا
ف��واَح��َرب��ي ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ت��ع��دى وق��د ��َه��ا ف��أرقَّ ع��ي��ِن��ي ِم��ْن ��ْه��ُد ال��سُّ ت��م��ك��ن
ط��ل��ِب��ي ف��ي َج��دَّ خ��ي��اٍل اق��ت��ف��اءِ إل��ى واج��ف��ٍة غ��ي��َر ق��ل��ب��ي َوْج��ُد ف��ق��ادِن��ي
ال��َح��بَ��ِب م��ن ِع��ْق��ٌد ��َع��َه��ا َرصَّ ص��ف��راءَ ي��ِده��ا م��ن ال��ك��أَس ورف��ع��ُت ش��اغ��ل��تُ��ه��ا
س��بَ��ِب ِم��ْن بُ��دَّ ال خ��اف��ًق��ا َغ��َدا ف��إْن َش��َج��ٍن م��ن ب��ال��ق��ل��ِب م��ا َك��تْ��َم أس��ت��ط��ع ل��م
ال��َع��َط��ِب م��ن ي��دن��ي��ه َه��ْج��ُرِك ك��اَد َم��ْن إل��ى ال��ح��ي��اَة ج��ددِت ال��ق��ل��ِب ح��ب��ي��ب��َة
ال��َه��َرِب ف��ي َج��دَّ ق��د ُم��ْق��َل��ِت��ي ع��ن وال��ن��وُم ج��س��دي ف��ي ال��ن��اَر ي��ذك��ي غ��رام��ي ه��ذا
وال��لَّ��ِع��ِب ب��ال��لَّ��ْه��ِو َم��ْش��غ��ول��ٌة وأن��ِت ِب��ه ك��ِل��ْف��ُت َوْج��ٍد ع��ل��ى ح��ي��نً��ا ص��ب��رت
وأَِب ل��ه��ا أمٍّ ع��ن ال��ُح��ْس��ِن م��ل��ي��ك��َة ي��ا ِب��ُق��ْرِب��َك أح��َظ��ى أْن ال��ل��ُه َق��َض��ي ح��ت��ي
أرب م��ن ال��ع��ي��ش ف��ي ف��م��ا ب��ع��دت ف��إن ��ِت��َه��ا ِب��ِع��فَّ ق��ل��ب��ى َم��َل��ْك��ت ال��ت��ي أن��ِت
ك��ال��ذََّه��ِب! ال��ي��وَم َع��زَّ ال��ط��ه��ارِة ت��اُج ُم��بْ��ت��ِس��ًم��ا ح��يَّ��اك ق��د ال��طُّ��ْه��ُر ُه��َو ه��ذا
يَ��ِغ��ِب ل��م َوْه��و ج��م��اٍل ك��لُّ ي��غ��ي��ُب َوَق��ْد ي��زول ال ج��م��اٌل ال��ع��َف��اَف إن
َك��ثَ��ِب ع��ل��ى نَ��بْ��َق��ى ب��أْن وع��اه��ِدي��ن��ي ف��ات��ن��ت��ي ال��ي��وِم ب��ع��د ال��َخ��ْم��َر تَ��ْش��َرب��ي ال
ال��َغ��َض��ِب ث��ورَة ��ْف وخ��فِّ ع��ل��ي��َك ْن ه��وِّ َك��َف��ى ال��ع��ف��اِف ذاِت َه��َوى ف��ي الئ��م��ي ي��ا
واألَدِب ال��طُّ��ْه��ِر َش��أْن ل��رف��ع��ِة واع��م��ْل ل��ه ف��اص��غ ال��نُّ��ْص��ِح َص��ْوُت م��ن��َك َدنَ��ا وإِْن
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حننياألرواح

املوسيقي السلم تاريخ

والسّلم اْلَوتَِريَِّة اآلالت مخرتع السالم عليه آدم بن قابيل بن يوبال بني (محاورة
الطوفان) (بعد املوسيقي لم السُّ مخرتع اليُوناني الحكيم وبني الطوفان) (قبل املوسيقي
وضعها التي األَرواح) (حنني رواية خاتمة وهي خيالية، التاريخية القطعة هذه —

امُلَؤلِّف.)

أوبرا

الطوفان. بعَد ُصِنَعْت وتريَّة آالت من مشجيٌة موسيقية أَنَْغاٌم يُوبَال ُروَح ُ تَُحرضِّ
العتقادها املوسيقي لَّم السُّ واضع وعن اآلالت تلك صانع عن مستفرسًة الرُّوح فتدخل

آالتُُه. واندثرْت الفنِّ هذا آثاَر محا الطوفان أن

يوبال:

�اْل؟ �يَ� َخ� أَْم أََراُه �ا َم� ِش��ْع��ِري ل��ي��َت يَ��ِق��ي��ٌن َه��ْل
ك��ال��ِج��بَ��اْل َم��ْوٍج بَ��يْ��َن يَ��ْج��ِري اْل��ُف��ْل��ُك ك��اَن ُم��نْ��ذُ
اتِّ��َص��اْل نْ��يَ��ا ل��ل��دُّ أَنَّ أَْدِري َق��ْوُم يَ��ا أَُع��ْد ل��م



صربي إسماعيل ديوان

∗∗∗
ال��ُع��َال أَبْ��َراِج تَ��ْح��َت أََم��اْن ف��ي ِج��ْس��ِم��ي ك��اَن
اْل��ِب��َل��ى َك��فُّ َوال ال ال��زََّم��اْن يُ��َغ��يِّ��ْرُه َل��ْم

∗∗∗
اْل��َع��َج��ْب ِم��ْرآَة ك��اَن ال��َم��ِج��ي��ْد تَ��اِري��ِخ��ي إنَّ
ال��طَّ��َرْب ف��نَّ ع��اش��ًق��ا ب��ع��ي��ْد ع��ه��ٍد م��ن ك��ن��ُت
�وْن ال��َح��نُ� َوال��نَّ��اُي �وْن َوال��َق��انُ� ال��ع��وُد

ال��نَّ��َغ��ْم آالُت ت��ل��ك
ل��ل��َح��َزْن ُم��ذِْه��بَ��اٌت ��َج��ْن ل��ل��شَّ بَ��اِع��ثَ��اٌت

أََل��ْم م��ن أََض��اَع��ْت َك��ْم
��ِن��ي��ْن ال��سِّ آل��ِف ُم��نْ��ذُ يَ��ِدي ُص��نْ��ُع إِنَّ��َه��ا

∗∗∗
َص��نَ��َع��ْت يَ��ِدي َم��ا أَْف��نَ��ى ثُ��م َم��َواِه��ِب��ي اْخ��تَ��َرَع��ْت َم��ا ال��طُّ��وَف��اُن أَبْ��َع��َد َق��ْد َق��ْوم يَ��ا
َوانْ��َدثَ��َرْت األْرِض بُ��ُط��وِن ف��ي آثَ��اُرَه��ا بَ��ِل��يَ��ْت َم��ا ب��ع��َد إِل��ي��ُك��ْم ج��اءْت ف��ك��ي��َف
َوَض��َع��ْت؟ ق��د ال��َف��نِّ أُُص��وَل يَ��َداُه َوَم��ْن َل��ُك��ْم ال��َع��ِج��ي��َب ال��ِع��ْل��م أَْخ��َرَج ال��ذي ذَا م��ن

املوسيقي) السّلم مبتكر الحكيم (يدخل

الحكيم:

ال��َع��َدْم بَ��ْع��َد َوأََع��اَدُه ال��نَّ��َغ��ْم َوَض��َع ال��ذي أَنَ��ا
ُرِس��ْم تَ��نْ��ِس��ي��ٍق ب��أََدقِّ ُس��لَّ��ٍم ِم��ْن ك��وَّنْ��تُ��ُه

يوبال:

األَم��ْم؟ بَ��يْ��َن َونَ��َش��ْرتَ��ُه أََس��اَس��ُه اب��ت��َك��ْرَت ك��ي��ف

332



األرواح حنني

الحكيم:

َم��نَ��اِم��ي ف��ي َج��اءَِن��ي ق��د َخ��يَ��اًال َرأَيْ��ُت َل��َق��ْد
َك��َالِم��ي اْس��ِت��م��اِع إل��ى َف��بَ��اِدْر َه��يَّ��ا يَ��ُق��وُل
َس��اِم��ي ال��َم��َواه��ِب م��ن ك��نْ��ٌز ال��ب��ح��ِر ش��اط��ِئ ف��ي
ال��ُم��َراِم أَْق��َص��ى ب��ل��غ��َت ع��ل��ي��ه ح��ص��ل��ت إذا

يوبال:

ِن��َداُه؟ أََج��بْ��َت َوَه��ْل

الحكيم:

ِل��ي بَ��َدا ق��د م��ا إِل��ي��َك
َرنِ��ي��نَ��ا ال��َف��َض��اءِ ِم��َن اْل��َه��َواِدي إَِل��يَّ س��اَق��ْت
َح��ِن��ي��نَ��ا ِم��نْ��ُه ُم��ِل��ئْ��ُت ول��ك��ْن َط��ْرًق��ا ك��ان ق��د
أَِم��ي��نَ��ا َس��ْم��ِع��ي وك��ان ِل��َس��ْم��ِع��ي اْل��ُه��َويْ��نَ��ا م��ش��ى
َدِف��ي��نَ��ا س��رٍّا إَِل��يَّ أَس��رَّْت ق��د ��اتُ��ُه َدقَّ
ث��م��ي��ن��ا ك��ن��ًزا وك��ان ف��ؤادي ف��ي أودع��ت��ه

يوبال:

ظ��ن��ون��ا؟ رأس��ي م��ألت أج��ب��ن��ي س��م��ع��ت م��اذا

الحكيم:

اف��ت��ت��ن ق��ل��ب��ي ب��ه ص��وتً��ا أرب��ًع��ا ِت��ْن ِت��ْن س��م��ع��ت
ال��زَّم��ن ف��ي تَ��َس��اَوْت ن وِس��ن��دا ِم��ط��رق��ة ��اُت دقَّ
ال��ِف��َط��ن ع��ن��دي وض��اع��ف��ت َط��َربً��ا م��ن��ه��ا ِم��ْل��ُت ق��د
ارتَ��َه��ْن ب��ال��وق��ت وال��ح��ظ ِف��ك��رة ف��س��اَوَرتْ��ِن��ي

333



صربي إسماعيل ديوان

يوبال:

َح��َس��ن ِذْك��ٍر م��ن ِن��ْل��َت م��ا إل��ى َش��ْوًق��ا ِزْدتَ��ِن��ي ق��د

الحكيم:

األدب َج��وِّ ف��ي َوَس��َم��ْوُت ال��طَّ��َرب إل��ى ان��ص��رف��ت ل��م��ا
َغ��َل��ب َم��ْن ي��رف��ع وال��ن��ص��ر ِف��ْك��َرت��ي ثَ��اِق��َب وج��ه��ت
ل��ل��طَّ��َرب ص��وٍت ِم��ْق��يَ��اس آل��ٍة أع��ج��َب ف��ص��ن��ع��ت
ال��خ��ش��ب م��ن ق��ط��ع��ت��ي��ن ف��ي ص��ف��ائ��ح َس��بْ��َع ث��ب��تُّ
ال��نِّ��َس��ب م��ح��ف��وظ ل��ي��ك��ون وض��ع��ه��ا ف��ي رتَّ��ب��ت��ه��ا
َس��بَ��ب ك��ان��ت ل��ن��ج��اح��ه��ا ال��م��ت��ب��اي��ن��ة أط��وال��ه��ا
األرب ل��ي تَ��مَّ وب��ذاك ال��نَّ��َغ��م م��ق��اي��ي��س ض��ب��ط��ت

يوبال:

ال��طَّ��َرب ��اَق ُع��شَّ وخ��دم��ت ب��ال��َع��َج��ب ح��ًق��ا ج��ئ��ت ق��د

الحكيم:

رف��ي��ق��ي ك��ان وال��ت��وف��ي��ق وال��ح��ظ ط��ري��ق��ي أن��ار ق��د ال��ه��داي��ة ن��ور
ال��م��وس��ي��ق��ي! ب��ال��س��ل��م ��ي��تُ��ه��ا َس��مَّ آل��ة ال��م��ع��ادن م��ن ابْ��ت��َك��رت إن��ي

يوبال:

وال��ت��وف��ي��ِق ب��ال��ف��وز تُ��وَِّج��ْت أن وح��س��ب��ه��ا ال��ن��ج��اح ل��ي��س��ع��دن��ي إن��ي

الحكيم:

ال��َع��َج��م ب��ف��ض��ل إال ذاك وم��ا ال��ش��ع��وب ق��ل��وب إل��ي��ه��ا ��ت تَ��َم��شَّ
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األرواح حنني

األَُم��م ج��م��ي��ع رض��اء ف��ح��ازت ت��ص��وي��ره��ا ال��ُف��ْرس أب��دع ل��ق��د
ال��ح��ك��م ون��ور ال��م��ع��ان��ي ب��در ب��ع��ده��م م��ن ال��ع��رب وَه��ذَّبَ��ه��ا

يوبال:

ال��ِه��َم��م ب��ت��ل��ك س��روًرا َف��ِزْدن��ي ال��ف��ؤاد م��ن��ي أنْ��َع��َش ح��دي��ثُ��ك

الحكيم:

ب��س��م ق��د ل��ه��ا ال��ت��ه��ان��ي وث��غ��ر ن��ج��م��ه��ا وع��ال وارت��ق��ت َس��َم��ْت
��يَ��م ال��شِّ ِك��َرام ال��ن��ف��وس ك��ب��ار ال��ف��ات��ح��ي��ن ي��د م��ن ن��ال��ه��ا ب��م��ا
ال��ن��غ��م ب��س��رِّ إل��ي��ه��ا ف��أوح��ت األغ��ان��ي روح ال��تُّ��ْرك ع��ل��ى ت��ج��لَّ��ت
ال��نِّ��َع��م ج��زي��ل ال��ن��اب��غ��ي��ن ع��ل��ى ال��م��ل��وك ه��ب��ات ت��ف��ي��ض وك��ان��ت
ال��ق��ل��م وأَع��ي��ا ال��ل��س��اِن، ف��ص��ي��ح وص��ف��ه ف��ي ال��ف��نُّ أع��ج��ز وق��د
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والعليل املوسيقى

ال��ُه��َزاِل َف��ْرِط م��ن أَْل��َق��اُه وم��ا اْع��ِت��َالِل��ي أَْع��يَ��اُه ال��ط��بَّ ك��أن
ال��َخ��يَ��اِل أَْم��واِج ب��ي��ن وأَس��ب��ح ي��أٍْس ظ��الَم أج��وُب ف��غ��اِدْرنِ��ي
م��الل��ي أُع��ان��ي��ه م��ا وض��اع��ف َص��بْ��ِري ف��ِع��ي��َل ال��دواءِ ع��ن ب��ح��ث��ُت
ح��ال��ي ن��ج��واُه غ��ي��رت دواءً ح��ام��الٍت ال��ن��س��ائ��ُم ن��ح��وي س��رت
ب��ال��ي ف��ارت��اَح دم��ي ف��ي ت��م��ش��ت وَش��ْدًوا وأن��غ��اًم��ا أغ��اري��ًدا
ال��ل��ي��ال��ي ت��ص��ُف��و أَْل��َح��اِن��ُك��ْم ف��م��ن وغ��نُّ��وا س��م��ع��ي أَْط��ِربُ��و ��وا ه��ل��مُّ





الدر شجرة بقلم الغنائية القطع

األوىل القطعة

س��روْر ال��دن��ي��ا وام��ل��ئ��ي غ��نِّ ال��رَّْوِض ط��ي��وَر ي��ا
ال��زُُّه��وْر م��ن��ث��وِر ب��ي��ن ال��ت��ث��نِّ��ي ُح��ْل��َو ي��ا وابْ��ُد

∗∗∗
س��اح��راْت ع��ي��ونً��ا ي��ا ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��َو ج��دِّدي
ب��اس��م��اْت ث��غ��وًرا ي��ا ال��آلل��ي ُدرَّ وان��ظ��م��ي

∗∗∗
ُم��نَ��اه نَ��ْج��َوى ف��ي ال��ق��ل��ِب س��م��ي��َر ي��ا ال��ح��ي��اة س��رَّ ي��ا ال��ح��بِّ م��الك ي��ا
ال��ن��ج��اة ن��وِر أو ال��ي��أْس ظ��الِم ف��ي ب��ال��ُم��ن��ى ت��رم��ي ال��ح��ظِّ ط��ي��ُف أن��َت

الثانية القطعة

ال��ُغ��ُص��وْن م��يَّ��اِس ف��وَق غ��رِّْد ال��ب��ل��ب��ُل أيُّ��ه��ا
ال��ح��نُ��وْن ال��ُم��ْش��ِج��ي ص��وتَ��َك وج��دِّْد ال��س��م��َع أَْط��ِرِب

∗∗∗
وال��َغ��َزْل ال��ه��ن��ا أغ��اري��د ف��ي



صربي إسماعيل ديوان

واألَم��ْل ال��ُم��نَ��ى وأن��اش��ي��ِد

∗∗∗
ال��َج��َم��اْل ش��م��ُس بَ��َدْت ُم��ذ األغ��ان��ي وق��ُت ص��ف��ا ق��د
ٱل��ج��الْل ذاِت ُع��َال ف��ي ال��تَّ��َه��ان��ي ع��ي��ُد وازده��ي

∗∗∗
ال��س��ع��ود بُ��ْرِج َس��َم��ا ف��ي ح��لَّ��ت ع��ص��م��اءُ درٌة
ال��وج��ود ح��يَّ��اه��ا ح��ي��ن ت��ج��ّل��ت ال��م��ل��ك ه��ي��ب��ُة

∗∗∗
األِم��ي��ن ال��ُم��ْل��ِك ه��ن��ا ف��ي ح��م��اه��ا ُص��ْن
ال��ع��ال��م��ي��ن إۤلَه ي��ا ُم��ْش��تَ��َه��اَه��ا َوأَِن��ْل��َه��ا

∗∗∗
ال��بَ��ِدي��ْع ال��ُح��ْس��ِن ربَّ��َة ي��ا أَْق��بَ��َل��ْت س��ع��دِك أي��ام
ال��رف��ي��ع ال��م��ج��َد ف��اس��ت��ق��ب��ل��ي أش��رق��ت ُم��ْل��ِك��ِك وش��م��وس

∗∗∗
ال��ف��ري��د ال��نِّ��ي��ل ُدرََّة ي��ا ال��ُع��َال ذَُرا إل��ى ه��ي��ا
��ع��ي��د ال��سَّ ال��َواِدي زه��رَة ي��ا األُل��ى م��ج��َد وع��طِّ��ري

الثالثة القطعة

وٱن��ث��ن��ى م��اَس اْل��َق��نَ��ا أه��ي��ف َرنَ��ا أَغ��ي��ٌد
ال��ه��ن��ا ح��ل��ى ف��ي

ال��ن��ظ��ر س��اح��ر ال��دالل ف��ات��ن

∗∗∗
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الدر شجرة بقلم الغنائية القطع

ال��ق��ص��ور ك��وك��ب ال��زه��ور م��ن��ع��ش ال��س��رور ه��زَُّه
ال��ب��دور م��خ��ج��ل

ال��ق��م��ر وج��ه��ه ال��ج��م��ال رائ��ع

∗∗∗
وا ال��دَّ ع��زَّ ق��د ال��َه��َوى ش��ْف��ن��ي ال��لِّ��َوى ظ��ب��ي��ة

ان��ك��وى وال��ق��ل��ُب
��َه��ر ال��سَّ ُط��وِل م��ن اْل��َح��َالل ��ْح��ِر ب��ال��سِّ

∗∗∗
م��نَ��اْم يَ��ا واه��ُج��ْر ِس��َه��اْم ي��ا واْق��ُس َس��َق��اْم ي��ا روْع

ال��َغ��َراْم! أَْح��َل��ى م��ا
��َم��ْر! ال��سَّ َص��ْف��ِو ف��ي ال��وص��ال ت��مَّ ل��و

∗∗∗
واْغ��نَ��ِم��ي ط��ي��ب��ي ال��م��ن��ى ت��مَّ ق��د وان��َع��ِم��ي ِت��ي��ِه��ي

ال��ه��ن��ا أي��ام
ال��ق��َدر! ش��اءَ ق��د ال��ج��الل ذات ي��ا
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املال ونشوة العلم صحوة

الثري:

ال��َه��نَ��ا س��اع��اُت ال��َع��يْ��ِش َخ��يْ��َر إِنَّ ل��ي َغ��نِّ ه��يَّ��ا ال��ب��ل��ب��ُل أَيُّ��َه��ا

املوسيقي:

ال��ع��ن��ا َط��يْ��ُف ي��ا َع��يْ��ِن��َي ع��ن وٱن��ِف ال��ُم��نَ��ى آم��ال ن��ف��ُس ي��ا ج��دِّدي
ب��ي��ن��ن��ا َوٱح��ُك��ْم ف��نُّ ي��ا ف��ان��ت��ص��ر دن��ا ق��د م��نِّ��ي ال��ن��ش��وان ه��و ه��ا

الثري:

ال��طَّ��َرْب أَْه��َل أََرى أَْن أَْه��َوى ك��ن��ُت ح��ي��ٍن م��ن��ذ

املوسيقي:

ال��رُّتَ��ْب أَْس��َم��ى ِف��ي أَنْ��َت ع��ي��ٍش أَْرَغ��ِد ف��ي أَن��َت
ال��ذََّه��ْب ��ي��َك ك��فَّ ف��وق ال��ِغ��نَ��ى ُس��ْح��ُب أم��ط��رت
ال��ِع��نَ��ب ب��نْ��َت تَ��ْح��تَ��ِس��ي َوتَ��ْل��َه��و ال��نَّ��ْف��َس تُ��ْط��ِرُب
َوَه��ْب م��ن وٱش��ك��ر ح��يِّ تَ��بْ��تَ��ِغ��ي َش��يءٍ أي



صربي إسماعيل ديوان

الثري:

ُم��راِدي ب��ل��غ��ُت وق��د غ��رام��ي ك��ان ب��ال��م��اِل
ُف��َؤادي يَ��س��ت��ِم��ي��ل ال ِع��نْ��دي أَص��ب��ح ف��ال��ي��وم

املوسيقي:

ال��َق��َدر ف��ي��ه س��اب��ٌق ال��وج��ود ف��ي ح��ك��ٍم ك��لُّ
ال��ك��در ط��ع��َم ي��ذُْق ل��م ال��س��ع��وْد م��ن��ه دن��ا م��ن

الثري:

��َم��ر ال��سَّ وق��َت َوٱغ��ت��ِن��ْم ال��ح��ي��اة خ��ي��االت دَْع

املوسيقي:

ال��ِع��بَ��ْر ال��ذك��رى ف��ي إِن آه ال��ق��ل��ُب يَ��نْ��َس��ى ك��ي��ف

الثري:

ال��ط��رب ف��نُّ ت��ك��ام��ل وف��ي��َك ت��ش��ت��ك��ي أن ألع��ج��ب إِن��ي
اْألََدْب أَْه��ُل ت��ق��رََّب وم��ن��َك أَْس��َراَرَه��ا ال��م��واه��ُب ح��ب��ت��َك

املوسيقي:

ال��نَّ��َغ��ْم س��ح��اُب ف��وق��ي وأم��ط��ر ال��ف��ن��ون بَ��ْح��ُر ح��ول��َي ت��دفَّ��ق
اح��ت��ك��م ف��يَّ ال��ب��ؤَس أَرى ن��ب��غ��ُت ك��ل��م��ا أن��ن��ي ع��ج��ٍب وم��ن
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الثري:

َع��َج��ْب َش��يءٌ ح��دي��ثَ��َك ألَنَّ ت��ق��ول م��ا ِم��ْس��َم��ِع��ي ع��ل��ى غ��ري��ٌب

املوسيقي:

اْألَغ��ن��ي��اءْ يَ��نْ��َس��ى ك��ي��ف ل��ي ق��ل أع��ط��اك بٱل��ذي
ال��ف��ق��راء؟ ح��ق��وق م��ن ��ا ح��قٍّ اْألَم��واِل ف��ي أن

الثري:

ال��ِغ��نَ��اءْ! ف��نِّ ف��ي ن��ح��ُن ال��ثّ��َراءْ أَح��ادي��ث دع

املوسيقي:

ال��ِغ��َط��اء ي��ن��ج��اُب ح��ي��ن إال ال��ح��قُّ يَ��ب��ي��ُن ال

الثري:

ال��طَّ��َرْب آالِت ب��ي��َن ال��س��روْر ج��وِّ ف��ي ع��ش��ُت
اْألََدْب ب��س��ات��ي��ِن م��ن ال��زه��ور أَْش��َه��ى أَْج��ت��ن��ي

املوسيقي:

اْل��َج��ِزي��ْل ال��رِّْزِق ف��ي ورت��ع��ت ب��ال��نَّ��َغ��ْم س��م��ع��َك م��تَّ��ْع��َت
ال��َج��ِم��ي��ل؟ ل��ل��ف��نِّ ق��دَّْم��َت ٱل��ذي م��ا ��ك ب��ح��قِّ ل��ي ق��ل

الثري:

اْألَغ��ان��ي س��م��اع إل��ى ي��ح��نُ��و ُف��َؤاِدي أرى
دع��ان��ي َوْح��يً��ا ك��أَنَّ ط��روبً��ا إل��ي��ه��ا أَْس��َع��ى
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صربي إسماعيل ديوان

املوسيقي:

األم��ان��ي؟! ب��ع��َض ل��ل��ف��نِّ أَْس��َدْت ك��ف��ك ل��ع��لَّ

الثري:

ال��ُم��ْس��ِرِف��ي��ْن ِط��بَ��اِع م��ن ط��ب��ٌع ال��ك��فِّ بَ��ْس��َط إِنَّ
ال��نَّ��اِدِم��ي��ْن َح��اُل ب��ئْ��َس َف��ْق��ٌر ال��ت��ب��ذي��َر يَ��ْع��ُق��ُب

املوسيقي:

ال��ُم��ْح��ِس��ِن��ي��ُن أج��ُر ن��ع��م ج��وٌد ال��م��اِل ب��ذَل إِنَّ

الثري:

ال��ه��واِن ذُلِّ م��ن ِخ��ْف��ُت ب��م��ال��ي ي��وًم��ا أَُج��ْد ل��م
ال��زََّم��اِن غ��دُر ب��دا ل��و ح��ال��ي س��وءَ أَخ��ش��ى ك��ن��ُت

املوسيقي:

أََم��اْن نْ��يَ��ا ل��ل��دُّ ل��ي��س أج��ًرا ب��ال��م��ال اك��ت��س��ب

الثري:

ال��ُق��لُ��وْب أَع��م��اق س��رَّ ال��َم��َع��ان��ي س��ح��ر م��ن ن��ل��ت

املوسيقي:

ال��ك��رام ج��اَد ك��م��ا ُج��ْد ه��ي��ا ال��ف��نِّ ن��ص��ي��ر ي��ا
ال��س��الم نْ��يَ��ا ال��دُّ ف��ع��ل��ى ع��ن��ا ال��ب��رَّ م��ن��ع��ت ل��و
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الثري:

ط��ري��ق��ي أَنَ��ْرَت ح��ت��ى نُ��ْص��ح��ي ن��ف��س��ك ك��لَّ��ْف��َت
وال��ُم��وِس��ي��ق��ى ل��ل��ع��ل��م م��ال��ي س��أَبْ��ذُُل إِن��ي
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جمدمرص

(١)

ال��م��ج��ي��د ��ْع��ِب ال��شَّ ُع��َال ف��ي األغ��ان��ي تَ��ْج��ِدي��َد إِنَّ
ي��ب��ي��د ال م��ج��ٍد ف��وق األم��ان��ي ش��م��س ب��دت م��ذ

∗∗∗
ال��ُع��ُص��ور أب��َه��ى م��ن ك��ان ع��ه��ًدا م��ص��ُر ي��ا َج��دِِّدي
ال��ده��ور تُ��َغ��يِّ��ْرُه ل��م ذك��ًرا ع��ل��ي��اه َخ��َل��َدت

∗∗∗
ال��ِف��َط��ْن آي��اُت ُه��نَّ خ��ارق��ات ج��اءت ف��ي��ه
ال��زم��ن َع��ي��َن بَ��َه��َرْت ُم��ْدِه��َش��ات ع��ن أس��ف��رْت

∗∗∗
ال��ع��ج��ي��ب ال��ع��ل��ُم َس��رَُّه َك��نْ��ًزا ل��ل��ُع��ْم��َراِن ك��ن��ت
ي��ط��ي��ب دوًم��ا ذك��ره ِع��زٍّا ال��ش��رِق ول��م��ج��د



صربي إسماعيل ديوان

(٢)

ال��ِع��َظ��ات َم��ْه��ُد وادي��ك ِت��بْ��ٌر أَْرُض��ِك م��ص��ر ي��ا
ف��َرات ف��س��ي��ٌح ع��ذٌب نَ��ْه��ٌر ِب��َس��ْه��ِل��ِك ي��ج��ري

∗∗∗
ال��ح��ي��اة ل��م��ص��ر م��ن��ه تَ��ْس��ري م��ج��راك ن��ي��ُل ي��ا
ف��ت��اه دوًم��ا ف��م��ص��ُر ي��ج��ري م��اؤك دام م��ا

(٣)

ال��ن��ش��ي��د ُح��ْل��َو م��ط��ربً��ا َغ��نِّ ال��ن��ي��ل ح��م��ام ي��ا
ال��س��ع��ي��د ال��وادي ُربَ��ا ف��ي ال��ت��ث��ن��ي ل��ل��ُغ��ْص��ِن راق

∗∗∗
ال��ش��ع��وب ِم��ص��ب��اُح أن��ت ال��ُم��َف��دَّى ال��ش��ع��ُب أي��ه��ا
ال��ق��ل��وب ت��ه��ت��زُّ م��ن��ه م��ج��ًدا ال��ت��اري��ِخ ف��ي ِن��ْل��َت
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صوتالضمري

ال��نَّ��َدم َح��لَّ ح��ي��ن��م��ا ال��ض��م��ي��ر ت��ب��ك��ي��ُت آن
األل��م ص��ب��ُح بَ��َدا ُم��ذْ ال��س��رور ل��ي��ُل وان��ج��ل��ى

∗∗∗
اْل��ِع��بَ��ْر ال��ذك��رى ف��ي إن ال��ُج��ح��ود ذَا يَ��ا اع��ت��ب��ر
اْل��َق��َدر أح��ك��ام ت��ح��ت ال��وج��ود ف��ي َش��ْيءٍ ك��لُّ

∗∗∗
ال��َع��َج��ب ِم��رآُة ف��ه��ي أم��ان ل��ل��دن��ي��ا ل��ي��س
ال��َغ��َض��ب ��ْف��و ال��صَّ س��اع��َة ال��زم��ان َط��بْ��ِع م��ن إن

∗∗∗
األم��ل ف��ي��ه بَ��اِس��ٌم خ��ي��اْل ال��ع��م��ر ص��ح��وُة
ال��ِح��يَ��ل ف��ي��ه تُ��ِف��ْد ل��م ال��زوال م��ن��ه دن��ا ل��و

∗∗∗
األدب ُس��وءُ َس��اَق��ُه َه��َواْن ال��ط��ي��ُش إِن��م��ا
اْل��ِع��نَ��ب ِب��نْ��َت واه��ج��روا ال��ِح��َس��ان َك��يْ��َد ف��اح��ذروا



صربي إسماعيل ديوان

∗∗∗
ِس��ِن��ي��ن ال��لَّ��ْه��ِو ف��ي ع��اش َص��بٍّ آالم ان��ظ��روا
األن��ي��ن َف��ْرط َراَع��ُه ق��ل��ب أَنَّ��اِت واس��م��ع��وا

∗∗∗
ح��زي��ن ال��ُع��ْم��ِر م��دى ك��ن ال��ش��ب��اب ض��ي��ع��ت ح��ي��ث
ح��ن��ي��ن ل��ل��ذك��رى إن ع��ذاب ف��ي ذل��ي��ًال ع��ش
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مدرسية أناشيد

(١)

ال��ع��ال إل��ى ال��ع��ال إل��ى
ال��ُم��َراْد ِم��ْص��َر ب��لِّ��ُغ��وا َه��يَّ��ا ال��نِّ��ي��ِل ش��ب��اَب ي��ا
ال��ِب��َالْد َم��ْج��َد واْرَف��ُع��وا ال��ثُّ��َريَّ��ا َم��تْ��َن ف��اْص��َع��ُدوا
ال��َع��ِج��ي��ْب ال��م��اض��ي خ��لَّ��ُدوا األَواِل��ي َم��ْه��َد ي��ا ِم��ْص��ُر
اْل��َخ��ِص��ي��ْب َواِدي��ِك َف��ْوَق ال��َم��َع��اِل��ي َص��ْرَح َش��يِّ��دي
َط��ائ��ع��ي��ن ن��ش��اٍط ف��ي نَ��ْس��َع��ى ل��ل��َع��ْل��يَ��اءِ ن��ح��ُن
أَِم��ي��ْن أَوَّاٍب ك��لَّ يَ��ْرَع��ى ال��ح��يُّ واِإلۤلُه
اْل��يَ��ِق��ي��ْن نُ��وَر ل��ل��نُّ��ه��ى أَْس��َدى ل��ل��ِع��ْل��ِم َس��َع��ى َم��ْن
ال��ُم��ِب��ي��ْن ال��َف��تْ��َح ل��ل��ُم��نَ��ى وأَْه��َدى ت��وف��ي��ًق��ا ن��ال
اْل��َج��َالْل ذاَت ي��ا م��ص��ُر ال��َغ��َواِل��ي َك��نْ��َز ي��ا م��ص��ُر
ال��ِه��َالْل ش��أَْن واْرَف��ع��ي األََواِل��ي َع��ْه��َد ج��دِّدي
اْل��ُق��لُ��وْب آَم��اُل أَنْ��َت ال��ُم��َف��دَّى ال��َواِدي أَيُّ��َه��ا
��ُع��وْب ال��شُّ إِْع��َج��اَب ح��اَز َم��ْج��ًدا َع��نْ��َك َورثْ��نَ��ا َق��ْد
اْل��َح��يَ��اْة م��ص��اِب��ي��َح ي��ا تَ��ُس��وُدوا ال��نَّ��ْشءَ ه��ذِّبُ��وا
اِإلۤله َع��ْف��َو تَ��َغ��نَّ��ُم��وا َوُج��وُدوا ال��ِع��ْل��َم وانْ��ُش��ُروا
ال��َك��ِري��ْم ال��َوَط��ِن ُع��ال ف��ي يَ��ْح��لُ��و ال��رُّوِح بَ��ذَْل إِنَّ
ال��َع��ِظ��ي��ْم ��َرِف ال��شَّ ِذْرَوَة يَ��ْع��لُ��و ال��َم��ْج��َد أََراَد م��ن
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ال��ِك��َراْم َواِدي ي��ا م��ص��ُر األم��ان��ي ك��لَّ ي��ا م��ص��ُر
ب��ال��ُم��َراْم نَ��ْح��َظ��ى يَ��ْوَم ال��تَّ��ه��ان��ي ِع��ي��َد ��ق��ي ح��قِّ

(٢)

�ال �ع� ال� �ى إل� �ال �ع� ال� �ى إل�
ال��َم��ِج��ي��د ��ْع��ِب ال��شَّ َش��ِب��ي��بَ��َة ال��ُع��َال ُربَ��ا إَِل��ى َه��ي��ا
��ِع��ي��ْد ال��سَّ ٱْل��َواِدي زه��رَة ي��ا اْألَُل��ى ذك��رى وع��ط��رِّى
ال��َع��ِظ��ي��ْم ال��َم��ْج��ِد ربَّ��َة ي��ا ال��ُق��رى أُمُّ ي��ا م��ص��ُر ي��ا
َوال��نَّ��ِع��ي��ْم اْل��َح��َض��اَرِة َم��ْه��َد ال��ذَُّرا ع��ال��ي��َة زل��ِت ال
ال��ُق��لُ��وْب م��واِه��بُ��َه��ا أَْح��يَ��ْت َس��َم��ْت ل��و ال��َم��َع��اِرَف إِنَّ
��ُع��وْب ال��شُّ ف��ي ال��تَّ��َق��دُّم س��رَّ َوأَْوَدَع��ْت ال��ب��الَد َوَق��ِت
ال��ظَّ��َالْم وي��ن��ج��اُب ط��وًع��ا ال��ُم��نَ��ى تَ��نْ��َق��اُد ب��اْل��ِع��ْل��ِم
��َالْم ال��سَّ نُ��وَر نَ��َرى ح��ت��ى ربَّ��نَ��ا ال��ثَّ��َق��اَف��َة َه��بْ��نَ��ا
ال��َع��ِج��ي��ْب ال��ِع��ْل��ِم ك��ع��ب��َة ي��ا ��نَ��ا ال��سَّ ذات ي��ا م��ص��ر ي��ا
ال��َم��ِش��ي��ْب ح��ت��ى َوَش��بَ��ابُ��نَ��ا ُق��لُ��وبُ��نَ��ا ح��م��اِك تَ��ْف��ِدي
اْل��َخ��اِل��َداْت ��روح ال��صُّ ش��اُدوا اْألَُل��ى أَبْ��نَ��اءُ نَ��ْح��ُن َه��ا
ب��ال��ُم��ْع��ِج��َزاْت َل��ُه��ْم َش��ِه��َدْت ال��ُع��َال رم��ُز آث��اُرُه��ْم
ِج��َه��اْد َم��ْط��َل��بُ��ُه َواْل��ِع��ْل��م ال��نُّ��َه��ى ِل��تَ��ثْ��ِق��ي��ِف ُق��ْم��نَ��ا
ال��ِب��َالْد ِإلِْص��َالِح َش��أٌْن تَ��ْه��ِذي��ِب��َه��ا ف��ي ل��ل��نَّ��ْف��ِس
ال��َف��َالْح نُ��وِر إَِل��ى نَ��ْس��َع��ى إِنَّ��نَ��ا ال��م��ش��ارِق ربَّ
ال��نَّ��َج��اْح أَم��اِن��ي��نَ��ا َوٱم��نَ��ْح آم��اَل��نَ��ا ل��ن��ا ��ْق ح��قِّ
اْل��َح��يَ��اْة م��ص��اب��ي��ُح أَنْ��تُ��ْم َوال��ُه��َدى ال��ثَّ��َق��اَف��ِة أَْه��َل
اِإلل��ه ع��ي��ُن ت��رع��اك��م َس��ْرَم��َدا ُدوُم��وا ل��ل��ع��ل��م
َواْل��َج��َالْل ��يَ��اَدِة ال��سِّ ع��ه��َد َج��دِِّدي ال��َف��ِري��َدَة م��ص��َر
ال��ِه��َالْل ان��ت��ص��اراِت ذك��رى َوَردِِّدي بَ��ِن��ي��ِك َح��يِّ��ى

354



أغا خليل مدرسة نشيد

ال��ُم��ِب��ي��ْن اْل��َف��ْوِز نَ��ْه��َض��ِة ف��ي ٱل��ُع��َال َط��َل��ِب إَِل��ى ه��يَّ��ا
اْل��َع��اَل��ِم��ي��ْن ل��ربِّ ح��م��ًدا ٱل��َم��َال ك��لِّ ع��ل��ى ُس��ْدنَ��ا
ٱل��رََّش��اْد ُس��بْ��َل أَْم��ِرنَ��ا ِم��ْن َل��نَ��ا َه��يِّ��ئْ رب��ن��ا ي��ا
ٱْإلِْع��ِت��َم��اْد ع��ل��ي��ه م��ن ي��ا ِب��نَ��ا َوٱرأَْف ع��ونَ��نَ��ا ك��ْن
��َالْم ٱل��سَّ نَ��ْش��ِر إَِل��ى نَ��ْس��َع��ى إِنَّ��نَ��ا ٱل��ِه��َداي��َة ه��بْ��نَ��ا
َك��َراْم آب��اءِ ظ��لِّ ف��ي ٱل��ُم��ن��ى ل��ن��ا ت��ت��مَّ ح��ت��ى
ٱْل��َف��َالْح أَْوِج إَِل��ى نَ��ْس��ُم��و ِب��ِه ِن��بْ��َراٌس اْل��ِع��ْل��ُم
بٱل��نَّ��َج��اْح دواًم��ا ي��ح��َظ��ى أَْض��َواِئ��ِه ف��ي س��اَر َم��ْن
��ِع��ي��ْد ٱل��سَّ ٱل��َواِدي ربَّ��َة ي��ا اْل��ُق��َرى أُمَّ ي��ا م��ص��ُر ي��ا
تَ��ِب��ي��ُد ال َم��ْج��ِدِك آث��اُر ٱل��َوَرى َع��ِج��َب ل��ه��ا م��ن ي��ا
ٱألُس��وْد ل��ب��أِْس��ِه��ُم خ��ض��ع��ت اْألََل��ى أَبْ��نَ��اءُ نَ��ْح��ُن َه��ا
ٱْل��ُج��ُدوْد َش��اَد ك��م��ا نَ��بْ��ِن��ي ٱل��ُع��َال َص��ْرِح إَِل��ى ُق��ْم��نَ��ا
��بَ��اْق ال��سِّ ف��ي ال��َم��َداِرِس أُوَل��ى (َداُرنَ��ا) ال��َم��َع��اِه��ِد َخ��يْ��ُر
ِف��َراْق أَالَّ َوتَ��َع��اَه��َدا اْل��ُم��نَ��ى ِب��َغ��ايَ��اِت َظ��ِف��َرْت
ٱل��ثَّ��نَ��اءْ َل��َه��ا ُح��قَّ ل��ل��ِع��ْل��ِم يَ��َدا أَْس��َدْوا أَْع��َالُم��َه��ا
ٱْرتِ��َق��اءْ إَِل��ى ٱل��َج��ِم��ي��ِع َس��يْ��ُر َغ��َدا نَ��ْه��َض��ِت��ِه��ْم َوِب��َف��ْض��ِل
اْل��يَ��ِق��ي��ْن نُ��وِر إَِل��ى َوَس��َع��ْوا ��َه��ا َح��قَّ ٱل��ثَّ��َق��اَف��َة َم��نَ��ُح��وا
ال��ُم��ِب��ي��ْن ال��َف��ْض��ُل ه��و َه��ذَا اْل��نُّ��َه��ى ِب��ِع��ْل��ِم��ِه��ْم َص��َق��لُ��وا



صربي إسماعيل ديوان

��َالْم ال��سَّ ُرْس��ُل ل��ن��ا أَنْ��تُ��ْم َش��أْنَ��نَ��ا َرَف��ْع��تُ��ْم َم��ْن يَ��ا
َواْم ٱْل��دَّ َع��َل��ى اْل��ِف��َداءُ ل��ك��م َوُق��لُ��وبُ��نَ��ا أَْرَواُح��نَ��ا
ٱِإلۤلْه نَ��ِع��ُم ش��م��ل��ت��ك��م َق��ْد اْألَْش��بَ��اِل َص��ْف��َوَة ي��ا
ٱْل��َح��يَ��اْة َص��ْف��َو تَ��ْغ��نَ��ُم��وا ك��ْي َوٱْش��ُك��ُروا َب ال��ُم��َؤدِّ ح��يُّ��وا
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عىل مدرسةحممد نشيد

��ُع��وْد ال��سُّ نَ��ْج��ُم الَح َق��ْد َه��يَّ��ا ل��ل��َم��ْج��ِد ن��شءُ ي��ا
ال��ُج��ُدوْد م��ك��اِن إَِل��ى ال��ثُّ��َريَّ��ا م��ن��اِط إَِل��ى
َش��اِه��َداْت ٱل��رُّبَ��ا ف��وَق ال��َم��َع��اِل��ي ُص��ُرَح ش��اُدوا
ِذْك��َريَ��اْت م��ن ِم��ْص��َر ف��ي ل��ألَوال��ي ب��م��ا تَ��ْش��ُدو
يَ��ِغ��ي��ْب ال م��خ��ّل��ٌد َم��ْج��ُد ال��دَّْه��ِر ف��ي ل��م��ص��َر
ال��َم��ِه��ي��ْب ٱْل��َج��َالِل رم��َز َع��ْه��ُد ط��اَل ول��و ب��اٍق
��ُع��وْب ال��شُّ تَ��ْس��ُم��و ب��ال��ِع��ْل��ِم اْألََم��اِن��ي تَ��ْح��يَ��ا ب��ال��ع��ل��م
ٱْل��ُق��لُ��وْب ٱئْ��ِت��َالِف ي��وُم ال��تَّ��َه��ان��ي ع��ي��ُد م��ص��ُر ي��ا
َوٱْج��ِت��َه��اِد ��ٍة ه��مَّ ف��ي ال��لَّ��ي��اِل��ي نَ��ُق��وُم إِنَّ��ا
اْل��ِب��َالْد ِل��َم��ْج��ِد س��ع��يً��ا ال��َم��َع��ال��ي َس��َم��اءَ ن��رُج��و
اْل��ِع��َظ��اْت َم��ْه��ُد َواِدي��ِك ِت��بْ��ُر تُ��ْربُ��ِك م��ص��ُر ي��ا
ُف��َراْت ُزَالٌل ع��ذٌب نَ��ْه��ُر ِب��َس��ْه��ِل��ِك يَ��ْج��ِري
َوال��َف��َالْح اْل��ُه��َدى نَ��رُج��و إِنَّ��ا ال��رُّْش��ِد ُم��ْل��ِه��َم ي��ا
ال��نَّ��َج��اْح َوَه��يْ��بَ��ا ع��ل��ًم��ا َوِزْدنَ��ا نُ��َه��انَ��ا ��ْف ثَ��قِّ
��اِط��َع��ات ال��سَّ أَنْ��َواُرَك َداَم��ْت ال��َم��َع��اِه��ِد خ��ي��َر
َخ��اِف��َق��ات اْل��ُع��َال نَ��ْح��َو َق��اَم��ْت ُرْش��ِدَك أَْع��َالُم
َم��َق��اْم أَْس��َم��ى ب��اْل��ِع��ْل��ِم ِن��ْل��تُ��ْم ال��نُّ��ْص��ِح َق��اَدَة ي��ا
��َالْم َوال��سَّ اْل��ُه��َدى رس��َل ف��ُك��نْ��تُ��ْم ��ْف��تُ��ُم��ونَ��ا ث��قِّ





عابدين مدرسة نشيد

ال��ُع��ال إِل��ى ال��ُع��ال إِل��ى
��بَ��اْب ال��شَّ يَ��ْح��يَ��ا َوٱْه��ِت��ُف��وا ال��ُع��َال نَ��ْح��َو س��ارُع��وا
ال��ُم��َه��اْب ال��ذِّْك��َر خ��لَّ��ُدوا األُل��ى م��ج��َد ُدوا ج��دِّ
األُُس��وْد أَْش��بَ��اُل ن��ح��ن ال��ُم��نَ��ى ك��لَّ ي��ا م��ص��ُر
ُش��ه��وْد َواِدي��ِك ف��وَق أَْه��َراُم��نَ��ا َه��ِذِه
��ُع��وْب ال��شُّ آم��اِل ك��ُل ال��ُق��َرى أُمَّ ي��ا أن��ت
ال��ُق��لُ��وْب ت��م��لَّ��ْك��ِت ُم��ذْ ال��َوَرى إِْع��َج��اَب ِن��ْل��ِت
ال��ُم��ِب��ي��ْن ال��َف��تْ��َح َوأِْت��ن��ا ال��ُه��َدى ِم��نْ��َك َل��نَ��ا ه��ْب
اْل��َع��اَل��ِم��ي��ْن إِۤله ي��ا ال��ف��َدا ل��ل��ن��ي��ل ن��ح��ُن
اْل��َح��ي��اْة َغ��يْ��ُث َف��ْوَق��ُه َه��َم��ى ��اِم��ي ال��سَّ روُض��نَ��ا
َدَع��اُه ال��َع��ْل��يَ��ا داع��َي نَ��َم��ا ��ا ل��مَّ زه��ُرُه
ال��ِب��َالْد إِْص��َالِح س��رُّ ال��نُّ��َه��ى تَ��ْه��ِذي��َب إِنَّ
اْل��ِج��َه��اْد ل��ل��نَّ��شءِ آن َش��ْم��ُس��َه��ا ت��ج��لَّ��ْت م��ذُ
اْل��ُخ��لُ��وْد بَ��َس��ات��ي��ِن ف��ي ال��َح��يَ��اْة اْل��ِع��ْل��ُم إِن��م��ا
��ُع��وْد ال��سُّ ُك��ِت��َب َل��ُه َم��ْن اِإلۤله َوَه��َب م��ا خ��ي��ُر
ال��َغ��اِل��ي��اْت ب��ال��ُك��نُ��وِز ُج��ْد ال��َف��يَّ��اَض َم��ْه��َدنَ��ا
ثَ��بَ��اْت نَ��ْه��َض��ِت��نَ��ا َع��ْزَم َوِزْد َش��ِب��ي��بَ��تَ��نَ��ا ُص��ْن
ال��نَّ��اِش��ِئ��ي��ْن ��ب��اِب ب��ال��شَّ اْص��َع��ُدوا ال��ِع��ْل��ِم ق��اَدَة
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ال��َع��اِم��ِل��ي��ْن أَْج��ُر ن��ْع��َم ج��اه��دوا ل��ل��َم��َع��ال��ي
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القربية مدرسة نشيد

�ال �ُع� ال� �ى إِل� �ال �ُع� ال� �ى إِل�
ل��ل��نَّ��َج��اْح س��ع��ى ُم��ِج��دٍّ ل��ك��لِّ ال��ُم��نَ��ى َوتَ��ْص��ُف��و ال��َم��َع��اِل��ي ت��روُق
َوال��َف��َالْح ال��ُه��َدى ط��ري��َق ح��ن��انً��ا َل��نَ��ا ءْ َه��يِّ ال��رُّْش��ِد ُم��ْل��ِه��َم ف��ي��ا
ال��يَ��ِق��ي��ْن ِص��ْدَق ِم��نْ��َك َل��نَ��ا ءْ َوه��يِّ َع��ْونَ��نَ��ا ف��ُك��ْن نَ��ْس��َع��ى ال��ع��ل��م إل��ى
ال��نَّ��اش��ئ��ي��ْن ع��ل��ى ب��ال��رِّض��اءِ َف��ُج��ْد َربَّ��نَ��ا ي��ا وح��َدَك األْم��ُر ل��ك
ال��َك��م��اْل ُروَح ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي َويَ��بْ��َع��ُث ال��نُّ��َه��ى يُ��ْح��ِي��ى ال��َم��َواِه��ِب ُس��ُم��وُّ
اْل��َج��َالْل ث��وَب ال��ث��ق��اف��ُة َك��َس��تْ��َه��ا تَ��ْه��ِذي��بُ��َه��ا ل��ل��نَّ��ْف��ِس ت��مَّ َم��تَ��ى
��بَ��اْب ال��شَّ ِل��َع��ْزِم ال��تَّ��َدان��ي ق��ري��ُب ال��ُع��َال َف��َص��ْرُح س��ي��ُروا ال��َم��ْج��ِد إِل��ى
��َح��اْب ال��سَّ َوس��اُق��وا األُُس��وَد أَذَلُّ��وا األَُل��ى ِن��َداءَ َف��َل��بُّ��وا ��وا َه��لُ��مُّ
ُم��ْع��ِج��َزاْت ل��ه��ْم ال��ِه��َض��اِب وف��وَق آي��ٌة ال��ث��رى بُ��ُط��وِن ف��ي ل��ه��م
َخ��اِل��َداْت ال��ِب��َل��ى َرْغ��م َرَواِس��َي َم��نْ��َع��ٌة ال��َوَرى ف��ي آلث��اره��ْم
ال��َم��ِش��ي��ْب ح��تَّ��ى ال��َم��ْه��ِد م��ن دواًم��ا أَْرَواُح��نَ��ا ِم��ْص��ُر ي��ا تُ��َف��دِّي��ِك
يَ��ِغ��ي��ْب ال نُ��وُرُه ُه��ًدى س��راَج َل��نَ��ا ُك��ون��ي ال��َم��ْج��ِد َربَّ��َة ف��ي��ا
ال��ُع��لُ��وْم َغ��ْرُس ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي َوأَثْ��َم��َر َرْت نَ��وَّ ال��نُّ��َه��ى ف��ي ال��ُم��نَ��ى زه��وُر
وال��نُّ��ُج��وْم أَق��َم��اَرنَ��ا تُ��بَ��اِرُك أَْش��َرَق��ْت َف��ْوَق��نَ��ا ال��ُع��َال َوش��م��ُس
اْل��َح��ي��اْة ُرْس��َل ال��ِه��َداي��ِة ب��دوَر أَْع��َالَم��نَ��ا ال��ثَّ��ق��اف��ِة رج��اَل
اِإلۤلْه ب��َف��ْض��ِل األم��ان��ي ص��ع��اُب َل��نَ��ا ف��النَ��ْت نُ��َه��انَ��ا ص��ق��ل��تُ��ْم
ال��ثَّ��نَ��اءْ َف��ُح��قَّ َوَه��ذَّبْ��تُ��ُم��ونَ��ا ال��ُم��نَ��ى َف��ِن��ْل��نَ��ا وأَْرَش��ْدتُ��م��ونَ��ا
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اْل��َج��َزاءْ ِب��َخ��يْ��ِر ك��راًم��ا َوف��وُزوا أَْوَط��اِن��نَ��ا ل��رف��ع��ِة َف��ُدوُم��وا
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�ال �ُع� ال� �ى إِل� �ال �ُع� ال� �ى إَِل�
اإلل��ه بٱل��نِّ��َع��ِم أَْوَالَك َق��ْد ال��ت��ع��ل��ي��ِم م��ع��ه��َد ي��ا
ٱْل��َح��يَ��اْة م��ص��اب��ي��َح َوٱْش��ُك��ْر َوُس��ْد َوٱْغ��نَ��ْم َوٱن��ت��ِص��ْر ُف��ْز
ال��َف��َالْح نُ��وِر إِل��ى ي��دُع��وا ٱل��ه��َدى ِن��ب��راُس ال��ع��ل��ُم
ال��نَ��ج��اْح َص��ْرَح ٱع��ت��ل��ى ل��م��ن وال��نَّ��َدى ال��بَ��َس��ال��َة يُ��ْه��ِدي
ال��ُم��ِن��ي��ْر ال��ِع��ْل��ِم َع��َل��ى وق��ٌف َش��بَ��اِب��نَ��ا َع��ْه��ُد م��ص��ُر ي��ا
ال��َم��ِس��ي��ْر اْل��َوَط��ِن ُع��َال ف��ِإل��ى ال��ُم��نَ��ى َل��نَ��ا تَ��ِت��مَّ ح��تَّ��ى
ال��َك��ِري��ْم اْل��َواِدي ربَّ��َة ي��ا ال��ُق��َرى أُمَّ ي��ا م��ص��ُر ي��ا
ال��َع��ِظ��ي��ْم ��رِف ال��شَّ إل��ى س��ع��يً��ا ال��َك��َرى َخ��اَص��ْم��نَ��ا ل��ُع��َالِك
اْل��ُخ��لُ��وْد رم��ُز آث��اُرُه��ْم األُل��ى أَبْ��نَ��اءُ نَ��ْح��ُن ه��ا
اْل��ُج��ُدوْد َش��اَد ك��م��ا نَ��بْ��ِن��ي ال��ُع��َال َص��ْرِح إِل��ى ُق��ْم��نَ��ا
اْألُُس��وْد أَْش��بَ��اِل ِب��بَ��ِن��ي��ِك ��ب��ي رحِّ ال��ع��ِزي��َزُة م��ْص��ُر
تَ��ُع��وْد أَْن َم��ْج��دِك ع��ل��ي��اءَ وٱْط��لُ��ِب��ي ش��بَ��ابَ��َك ح��يِّ��ي
تَ��نَ��اْم ال َع��يْ��ٌن تَ��ْرَع��اِك وال��ُم��نَ��ى ��ع��اَدُة ال��سَّ أَنْ��ِت
ٱل��دَّواْم َع��َل��ى اْل��ِج��َه��اِد َرْه��ُن وُق��لُ��وبُ��نَ��ا أَْرواُح��نَ��ا
ال��ُم��ِب��ي��ْن ال��َف��ْوَز ل��ن��ا وٱك��تُ��ْب ربَ��نَّ��ا ي��ا ع��ونَ��نَ��ا ك��ْن
ال��يَ��ِق��ي��ْن نُ��وِر إِل��ى نَ��ْس��َع��ى إِنَّ��ن��ا ال��ه��َداي��َة َه��ب��نَ��ا





مرصاجلديدة مدرسة نشيد

ال��رَّاِح��ِم��ي��ْن َخ��يْ��ُر أَنْ��َت َوُش��ْك��ًرا َح��ْم��ًدا َربَّ��نَ��ا
اْل��َع��اَل��ِم��ي��ْن إِۤله يَ��ا َوذُْخ��ًرا َع��ْونً��ا َل��نَ��ا ُك��ْن
ال��رََّش��اْد ُس��بْ��َل َواْه��ِدنَ��ا َدْوًم��ا ال��تَّ��ْوِف��ي��َق َل��نَ��ا َه��ْب
ِب��ال��ِع��بَ��اْد بَ��ِص��ي��ًرا يَ��ا َع��ْزًم��ا اآلَم��اَل َواْم��َأل
اْل��َح��نَ��اْن َرْم��ُز إِنَّ��ُه��ْم ِع��زٍّا اآلبَ��اءَ َل��نَ��ا َص��ْن
َولِ��لِّ��َس��اْن ِل��ْل��ُف��َؤاِد َزاًدا ال��طَّ��اَع��َة َواْج��َع��ِل
ال��نَّ��َف��اْد ُدُه يُ��َه��دِّ َال بَ��ْح��ُر اْل��ِع��ْل��ِم َك��نْ��َز إِنَّ
اْل��ِب��َالْد يُ��ْح��ِي نَ��ْش��ُرُه َوبَ��ْدٌر َس��يْ��ٌف ِل��ْل��ُع��َال
اْل��َف��َالْح ِم��ْص��بَ��اُح َف��ْه��َو َدَواًم��ا اْل��ِع��ْل��َم اْط��لُ��بُ��وا
َوال��نَّ��َج��اْح ِب��اْألََم��اِن��ي يَ��ْح��َظ��ى ِل��ْل��ِع��ْل��ِم َس��َع��ى َم��ْن
��ُع��وْد ال��سُّ نَ��ْج��َم َص��اِف��ُح��وا َه��يَّ��ا ال��نَّ��ْشءِ ِك��َراَم يَ��ا
ال��ُج��ُدوْد آثَ��اِر َم��ْج��َد ال��ثُّ��َريَّ��ا َف��ْوَق َواْرَف��ُع��وا
��ِن��ي��ْن ال��سِّ آَالِف ُم��نْ��ذُ ال��م��َع��اِل��ي ِم��ْص��ُر يَ��ا ِن��ْل��ِت
اْل��بَ��ِن��ي��ْن َش��أَْن َواْرَف��ِع��ي اْألََواِل��ي َع��ْه��َد َف��اذُْك��ِري
ال��َح��يَ��اْة وَه��بْ��نَ��اَك َق��ْد اْل��ُم��َف��دَّى اْل��َوَط��ُن أَيُّ��َه��ا
اِإلۤلْه َف��ْض��ُل وْل��يَ��ُدْم َم��ْج��ًدا أَْوَالَك َم��ْن َع��زَّ
اْألُُس��وْد أَْش��بَ��اْل نَ��ْح��ُن اْل��ُم��نَ��ى ُك��لَّ يَ��ا ِم��ْص��ُر
��ُع��وْد ال��سُّ أَبْ��َراِج َف��ْوَق َل��نَ��ا اْل��َم��ْج��َد ِدي َج��دِّ
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َواْج��ِت��َه��اْد ِج��دٍّ بَ��يْ��َن نَ��ْس��َع��ى ِل��ل��ِع��ْل��ِم إِنَّ��نَ��ا
اْل��ِج��َه��اْد َراَم َم��ْن ُك��لَّ تَ��ْرَع��ى ال��ل��ه وَُع��يُ��وُن
ال��ُم��ِن��ي��ْر اْل��ِع��ْل��ِم َم��ْع��َه��ُد اْل��َج��ِدي��َدْة ِم��ْص��ُر َم��ْه��ُدنَ��ا
َك��ِب��ي��ْر ِف��ي��نَ��ا َف��ْض��لُ��َه��ا َم��ِج��ي��َدْه تَ��ْه��ِذي��ٍب َداُر
اْل��يَ��ِق��ي��ْن نُ��وُر ِم��ْل��ُؤَه��ا ُق��لُ��وٍب أَتْ��َق��ى َح��َوْت َق��ْد
َع��اِم��ِل��ي��ْن ِرَج��اٍل ِف��ي وِع��ْل��ٍم آَداٍب ُروُح
��َالْم ال��سَّ ُرْس��ُل ِل��ْل��ُه��َدى أَنْ��تُ��ْم اْل��ِع��ْل��ِم ِرَج��اَل يَ��ا
اْل��ِخ��تَ��اْم ال��ل��ُه أَْح��َس��َن إَِل��يْ��ُك��ْم اْل��َف��ْض��ُل يَ��ْرِج��ُع
ال��رَّاِح��ِم��ي��ْن َخ��يْ��ُر أَنْ��َت وُش��ْك��ًرا َح��ْم��ًدا َربَّ��نَ��ا
اْل��ع��اَل��ِم��ي��ْن إِۤلَه يَ��ا وذُْخ��ًرا َع��ْونً��ا َل��نَ��ا ُك��ْن

366



الخامس الجزء

الكوخ ربيبة

جارفس تشارفس عن مرتجمة مرسحية

اخرتنا وقد املرسحيات، بعض وترجمة بتأليف عرصه يف الفنية الحركة يف الشاعر أسهم
كان الذي الفني العمل عىل دليال لتكون الفصحى اللغة إىل املرتجمة املرسحية هذه

يقدمه.





األول الفصل

األول املنظر

التو] نهر عىل برنستابل قرى بإحدى املطحنة بكوخ [غرفة

تضعه) كتاب. يدها وىف جالسة لريا مقاعد. ثالثة حولها (مائدة

كرس والد الجليلني: الشيخني هذين بني أسعدنى وما الحياة. هذه أهنأ ما لريا:
من لحظة ترك ما أمني وخادم العالم، عن أجلها من انقطع التى ابنته لتهذيب حياته
نعيمى. عىل سهرا كما هللا فليباركمهما نصائحه. بغواىل فيها نفحها إال وقته ثمني
يا شبابى؟ زهرة من األول الربيع ىف ترتكيننى كيف اآلن؟ أنت أين أماه! أماه! (تقف)
كما إليك تحن ابنتك أن علمت ما أو أمي! الرحمة؟ لك هللا أسأل من يا أجدك أين ترى

أجدها؟ أين إلهي؟ ذراعيك. بني كانت لو
زهرة يا وأبوك، أمك أنا عزيزتي. يا شخيص ىف تجدينها (يدخل): تشسرت آدون

أمًلا؟ تشكني فهل الربيع.
خلوت وما إليها. كثريًا أحن أراني إنما أبتي. يا كال بذراعيها): أباها (تطوق لريا
ما وكثريًا البىل. يد به لعبت ثغر عن ىل يبسم الطاهر خيالها رأيت إال لحظة بنفيس
ذاك إذ فأشعر فراقها. عىل الصرب تسألني كأنها شعري، عىل تمسح بيمينها شعرت

حظي. سوء فأندب خيايل، من أفيق حتى هنيهة إال هي وما براحة.
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شعرها) (يمسح لريا! مؤملة. ذكرى من لها يا الكرىس): عىل (يسقط تشسرت
الخياالت. تلك واطردي الشواغل. تلك تنايس

ىف أبدأ أن قبل حاجة من فهل موالي. يا الحطب أحرضت قد ها (يدخل): جرفث
الطعام. تجهيز

أطالع كنت الذي الكتاب بجانب نظارتي نسيت لريا) إىل (ينظر نعم. تشسرت:
تخرج). (لريا لريا يا تحرضيها أن لك فهل املائدة. عىل فيه

بالنهار. ومذلة بالليل هم الدين الدين. أصعب ما جرفث!
لنا فتنتظم الرشكة، ىف لك التي األسهم ارتفعت فربما سيدى. عليك هون جرفث:

الحياة. أسباب
پرتال إىل فاذهب الجريدة. أريد إننى جرفث! أمل. من ىل بقى ما كل هذا تشسرت:
كربتي. تفريج فيها يكون أن عىس (لنفسه) تحيتى. وبلغها تعطيكها، أن جرپىل وسل

حاال. سأذهب جرفث:
أبت. يا النظارة هي ها (تدخل): لريا

(إىل عزيزتي. يا الحديقة إىل بنا هيا يقف) ثم (يقبلها ابنتي يا لك شكًرا تشسرت:
منتظر. إنى جرفث)

جرفث؟ يا أين إىل تشسرت): ويخرج (تبقى لريا
پرتال. إىل جرفث:

وملاذا؟ لريا:
عزيزتي. يا ألبيك، شيئًا ألحرض جرفث:

ىل.. يلوح كما تعب فأنت بدلك، أذهب دعني لريا:
أوقفتها ألني ذلك تتضاعف. شبابي بقوة أشعر أزال ال فأنا لريا. مس يا ال جرفث:

رعايتك. عىل
توقفت ما املنزل شئون بكل أقوم أن وسعى ىف كان ولو إياك. بحبي تثق أنت لريا:

لحظة. ذلك عن
لعواطفك. شكًرا جرفث:
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إىل الذهاب عن تمنعنى فلماذا القارب. ركوبى ىف سعادتي أن أيًضا وتعلم لريا:
فأتسىل. النهر، أعرب حيث پرتال

… ولكن جرفث:
أحبتك. من تعاند ال بذراعيها): (تطوقه لريا

(يخرج). القارب. لك ألعد حاال سأذهب عزيزتى. يا فيك هللا بارك جرفث:
عزيزتي؟ يا جرفث ذهب هل كتاب): يده وىف (يدخل تشسرت

أبتاه. يا القارب يل ليعد ذهب نعم. لريا:
وملاذا؟ أنت، لك تشسرت:

پرتال. من حاجتك إلحضار بنفيس سأذهب ألنى لريا:
تعلمينها؟ وهل تشسرت:

الغيب؟ علم عندي وهل ال. لريا:
تعرفني؟ ال ما تحرضين وكيف (بوداعة): تشسرت

القارب. ركبت متى جرفث سأسأل لريا:
جرفث؟ ومنعت بنفسك الذهاب اخرتت ولم تشسرت:

قليال. ليسرتيح أساعده أن وأحب أبى. يا جًدا تعب ألنه لريا:
لريا؟ يا تخدميني أن يسعدك وهل تشسرت:

ذلك؟ بعد بخدمتي تثق هل أبي. يا مناي كل هذا لريا:
إياها تعريني جرپىل مسز كانت فقد الجريدة، أريد إني لريا. يا حسنًا تشسرت:

أردت. كلما
ويقرأ). يجلس (تشسرت نعم. (تبتسم): لريا

وقبعتي؟ معطفي ارتدي أن يل أتسمح
الدَّين. عن شيئًا تعرف ال إنها إياها حبي أشد ما (تخرج). أردت ما لك تشسرت:

فلتذهب. حسنًا
ذي. أنا ها يدها): عىل واملعطف بالقبعة (تدخل لريا

الشيخ. تؤلم املاىض ذكرى إن لنفسه) تخرج. (يقبلها. أقبلك كي إيلَّ تشسرت:
حتى املصائب، تلك تكفني لم أو ذلك! كل يالهول ماتت. طاهرة وزوجة زالت، ثروة
بل الكلمة! هذه احتمال أصعب ما الدين! الدين! قبل! من أتعوده لم عبء تحت أرزح

لريا؟ ذهبت هل جرفث) (يدخل إلهي! يا رحماك سمعي! عىل وقعها أشد ما
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نعم. جرفث:
الجريدة؟ إحضاري سبب عن شيئًا علمت وهل تشسرت:

شيئني. سوى العالم عن تعلم ال إنها كال. جرفث:
هما؟ وما تشسرت:

األمني. خادمها أنني وثانيهما أبوها. أنك أولهما جرفث:
أشقاني! وما أسعدها، ما تشسرت:

سيدي. يا عليك هون جرفث:
أن بعد املائدة غرفة إىل وسأحرض عملك. إىل أنت إمض، هللا مشيئة لتكن تشسرت:

لريا. تعود

ساعته). ىف ينظر قليل بعد القراءة. إىل يعود تشسرت جرفث. (يخرج

الحد هذا إىل تأخرت كيف لريا. تحرض ولم ساعتان انقضت لقد عجبًا تشسرت:
جرفث! جرفث! الباب) نحو ويسري (يقف ساعة. نصف من أكثر إىل تحتاج ال واملسافه

موالي؟ يأمر بماذا (يدخل): جرفث
كذلك؟ أليس لريا. تأخرت لقد تشسرت:

… جرپىل مسز لعل جرفث:
الغداء؟ لتناول دعتها تشسرت:

ال؟ ولم جرفث:
آخر. سببًا هناك بأن يحدثني وقلبي عادتها. من ذلك ليس تشسرت:

أربيه. الذي الطائر قلب أعرف فأنا أظن. ال جرفث:
يف قليال وسأسرتيح عملك. إىل أنت إذهب تأخرها. ىف الشك داخلني لقد تشسرت:

(يخرج). تحرض. حتى مخدعي
يرساها وىف بمنديلها، عنه املاء تمسح معه ولريا الثياب مبلل أمتاريدج(يدخل لورد

الغريبة. اللعبة هذه قوانني أفهم لم أظنني الجريدة):
تعني؟ لعبة أية لريا:
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أذى. كل من ساملة تكوني أن هللا وأسأل شيئًا أعني ال داين:
بمالبسك؟ االستحمام عىل أنت حملك الذي ما ولكن ساملة. إِنى نعم. لريا:

حسناء. يا النية سليمة إِنك (بدهشة) استحمام! داين:
تقصد. ما معنى أفهم لست (بوداعة): لريا

ظهر لقد سيدتي. يا بخاطري، يجول ما تعرفني إِنك قميصه): ُكمَّ (يعرص داين
تستغيثني. كنت ولكنك خطر، ىف تكوني لم أنك يل

يف أهذه … املاء طيور ألداعب أغرد كنت إني تقول؟ مما أنت أواثق أنا؟ لريا:
إستغاثة؟ عرفك

إىل بادرت لذلك … تغرقني حسبتك لقد وهمي!. أشد ما (بعجب) تغردين، داين:
مالبيس. خلع يف أفكر أن قبل املاء يف بنفيس قذفت بأن إنقاذك

سيدي. يا ظنك أخطأ لقد لريا:
عجيبة. مصادفة داين:

وكنت بقاربي. لنجدتك أرسعت ولذا … تغرق أظنك فكنت أنا أما (مبتسمة): لريا
عليه. الواجب فعل فكالنا إلنقاذي. بنفسك فقذفت أغرق تحسبني أنت

سيدتي. يا بحياتي لك مدينًا أصبحت لقد داين:
الكوخ هذا هو بيتنا إن دائًما. أراك أن ليسعدني إنه وحنو): شفقة (بنظرة لريا

أمني.. وخادم كريم، والد شيخني: بني فأعيش أنا أما الصغري.
اللورد). إىل يلتفت أن (دون الجريدة؟ وأين لريا، يا تأخرت ملاذا تشسرت(يدخل):

يغرق. أن أوشك وقد داين). إىل (مشرية أبي يا أحرضتها لقد لريا:
الثياب. مبتل أراك داين): إىل الجريدة.. (يتناول تشسرت

السمك. جوف سكان من اآلن لكنت ابنتك ولوال سيدي. يا نعم داين:
الشيخ بني اللورد (يرتدد عندنا؟ ثيابك تجفف أن أتحب اكرتاث): (بدون تشسرت

يتكلم). وال ولريا
أبي؟ دعوة تقبل ال ملاذا (لداين): لريا

سيدي. يا دعوتك قبلت داين:
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(يجلسون). فاجلس. تفضل تشسرت:
داين. واسمي أرمتايدج، أرسة من أنا نفيس. لك أقدم داين:

منزيل. وهذا لريا، ابنتي وهذه آدون، واسمي تشسرت، عائلة من وأنا تشسرت:
الكريمة. األرسة هذه أفراد بعض أعرف إني داين:

من آلم وكأني سنني، منذ منهم أحًدا أرى فلم أنا. أما حزن): (بلهجة تشسرت
بزيارتك. سعيد إني اللورد) (إىل املايض ذكر

السعادة. هذه يف أبي أشارك أيًضا وأنا لريا:
حياتي. منقذة يا وأنت سيدي. يا شكرا، داين:
داين؟ مسرت يا قادم، أنت أين من تشسرت:

من قطعة السفر إن قال: من صدق ولقد النفس، عن للرتويح لندن من داين:
العذاب..

السفر؟ كان وأين تشسرت:
وسهول أيسلنده فيايف فجبت السياحة: يف حياتي من شطر أكرب قضيت إني داين:
افريقية، وأواسط الغربية. والهند الرشقية الهند وجزائر وسيالن الهند وغابات الروسيا،
واملسيسبي واملزون، والنيجر النيل، ومنابع والحبشة، والكمرون الكونغو وهضاب
مدن أعظم زرت وكذلك القلوب، بمجامع تأخذ التي املناظر تلك لورنس؛ وسانت
يف ورغبة الطبيعة، بمناظر وشغفا الناس أخالق عىل الوقوف يف حبا واسرتاليا أمريكا،

والتسلية. الصيد
بنفقات الوفاء تستطيع كنت وهل نظارته): يصلح أن بعد فيه (يتفرس تشسرت

الطويلة؟ السياحات هذه
بسخاء. إليه أحتاج ما يدفع والدي ألن جدا، سهل هذا داين:

سياحتك يف سعيدا كنت وهل الثروة. واسع يظهر ما عىل إنه (بإعجاب): تشسرت
األخرية.

شك. بدون داين:
داين؟ مسرت يا األخرية رحلتك يف طويال زمنا أنفقت وهل تشسرت:
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متواليات. سنني ثالث فيها قضيت لقد سيدي، يا نعم داين:
أبويك؟ فراق عىل تصرب كنت وكيف لريا:

السفر إيل حبب الذي وهو عني، طرفة القلم يرتك ال شيخ، والد غري يل ليس داين:
املستقبل. يف مركزه احتالل من أتمكن كي معلوماتي، ونمو أخالقي، تهذيب يف رغبة

أمي؟ فارقتني كما صغريا فارقتك هل وأمك، (بحزن): لريا
املهد. يف تركتني نعم، داين:

املوضوع). ليغري الشيخ (يقاطعها إنها… لريا:
العزيز؟ ضيفنا يا الرحلة هذه من عدت ومتى تشسرت:

شهر. منذ داين:
داين؟ يامسرت الصني، رأيت هل تشسرت:

غري واليابان، الصني، يف حياتي من شطرا أقيض أن نيتي يف كان لقد كال، داين:
الدعوة. فلبيت ميالده بعيد احتفاال سنغافورة إىل كلكتا يف وأنا دعاني يل صديقا أن
من أتمكن لم والرونق اإلبداع يف آية البلدة أن ومع جدا، حار سنغافورة يف الجو وكان
بكني، زيارة من األول، برنامجي إىل العودة عىل عزمت وملا أيام، ثالثة سوى بها املكث
بزيارة عنه واإلستعاضة الربنامج، هذا تغيري صديقي إيل حبب وطوكيو، ويوكوهاما،
تلك يف أنييس فكان فيها شاركني إذا أوافقه أن ورأيت أمريكا. يف نياجرا منحدرات

الباخرة. ظهر عىل وكنا إال للمغيب الشمس مالت وما الطويلة. الرحلة
قبل. من الحديث هذا مثل أسمع لم إني واعجبا! لريا:

املبالغة. يف أرسف أنه أم وصفه، يف محقا كان صديقك أن رأيت وهل تشسرت:
رأيت صديقي: يل وصفه ما أضعاف كان النظر جالل من رأيته ما إن داين:
ارتفاعات من ماؤها ينحدر الينابيع ورأيت، البياض الناصع الجليد يعلوها هناك الجبال
حولها تناثرت وقد الذهب، سبائك من صيغ وكأنه املتدفق ماءها وشاهدت هائلة،

الجميلة. املناظر عشاق قصور
العالم. مناظر أجمل إذا، شاهدت، أنت تشسرت:

تقريبا.. داين:
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غري آخر مخلوقا أعرف ولم سيدي؛ يا املكان، هذا غري أر فلم أنا أما (لداين): لريا
جارتنا. جربيل ومسز وجرفث أبي

جرفث؟ هو ومن داين:
األمني. خادمنا هو لريا:

العمل؟ بعض لقضاء مخدعي إىل أذهب أن داين مسرت يا يل تسمح هل تشسرت:
(يقف).

سيدي. يا تريد كما لريا): وتقف (يقف داين
(يخرج). لك شكرا تشسرت:

لقد ناسك. بصومعة يشء أشبه هذا كوخكم أرى بإعجاب): لريا إىل (ينظر داين
لعيشة إنها وحدك؟ هكذا أتعيشني لريا! مس املنعزلة. البقعة هذه يف بالجمال انفرد

بذلك؟ تشعرين أال جافة.
طفولتي. منذ الحياة هذه ألفت فقد قط. ذلك يف أفكر لم لريا:

أصدقاء؟ لكم أليس داين:
حقا؟ غريب هو فهل كالمي، تستغرب أراك صديقا. لنا أن أظن ما لريا:
اململة؟ الحياة بهذه أنت أسعيدة ولكن أظن. فيما للغرابة، داعي ال داين:

كثري أأنت بامللل؟ الحياة هذه تصف وكيف سعيدة؟ أكون ال لم (ببساطة): لريا
األصدقاء؟

عن تسمعي ألم بالناس. اإلختالط كثري أبي ألن ذلك األصدقاء. كثري إني داين:
منسرت؟ آستار

واحدا؟ بيتا وأبوك أنت تسكن وهل قط. اإلسم هذا سمعي عىل يرد لم لريا:
يف وأنا مستمر، عمل يف إنه التنقل. فدائم أنا أما منسرت، ستار يسكن أبي داين:

دائم. فراغ
ذلك؟ عن راض هو وهل لريا:

عىل أو النواب، مجلس يف معه أكون أن يريد هو دائم: نزاع يف إننا كال.. داين:
فيه. أخلفه أن األقل
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النفوس؟ تتمناه الذي العظيم املركز ذلك ترفض وملاذا لريا:
رجاله. من لست ألنني داين:

الشباب؟ نضارة يف وأنت ذلك اتفق وكيف لريا:
(يتوقف) سوى العالم هذا يف أعشق وال والسكون. الراحة إىل بطبعي أميل داين:

…
تفكر؟ بالك ما ماذا؟ سوى لريا:

الجميلة. واملناظر الرحالت سوى داين:
تزول؟ أن تلبث ال التي األماني تلك عىل السامي املركز ذلك تفضل أال ولكن لريا:

بعد. فيما ذلك يف فكرت ربما داين:
العظيم. املجلس هذا أركان من أباك أن يل يظهر لريا:

اللوردات. مجلس إىل ينتقل أن قبل الربملان يف عضوا كان داين:
لورد. إذن فهو فهمت. نعم، لريا:

من يشء عىل تطعي ألم منسرت. ستار آرل لورد هو نعم. رأسه): (يحني داين
اسمه. ذكر من لندن يف صحيفة التخلو ألنه ذلك أخباره؟

دائما؟ اسمه يذكرون ملاذا لكن الصحف. مطالعة أتعود لم أني حظي لسوء لريا:
عفوا (يصمت) العظيمة. الحوادث بجميع يقرتن ومركزه الوزراء، من ألنه داين:

اململ. الحديث بهذا أتعبتك فقد لريا، مس يا
اآلن؟ منذ أدعوك ان يجب بماذا لجرأتي. عفوا ولكن داين. مسرت ال (باحرتام): لريا

(تنحني). داين. لورد اهتديت. لقد نعم،
فقط. داين سوى الجميلتني الشفتني هاتني من أسمع أن أود ال أنا (يبتسم): داين

تشاء. ما لك (بخجل): لريا
املوسيقى؟ من شيئا تعلمت هل داين:

اللزوم؟ عند إال يتكلمان ال شيخني بني وأنا أعرفها، وكيف (باستغراب): لريا
السمك؟ وصيد والتصوير؟ لريا. يا أنت مسكينة داين:

السمك؟ النساء تصيد وهل ذاك. وال هذا ال لريا:
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واحدة. ساعة يف الصيد لعلمتك قصبة هناك كانت ولو متعهن. ألذ من إنه داين:
تستمر. لم ولكنها فيه، فنبغت (يتوقف) يل عم ابنة علمت فقد

عنه؟ آخر يشء ألهاها أم الصيد، ملت أألنها لريا:
الحيوان عىل الظلم يقع بسببه إذ خطيئة. الصيد أن لها خطر بل ال، داين:

املسكني.
ذلك؟ لها خطر وكيف لريا:

يتساءلوا أن قبل يتحركون وال يرشبون وال يأكلون ال كثريون أناس العالم يف داين:
(يتوقف). … وثيودوسيا خطيئة. ذلك يف كان إذا عما

عمك. ابنة اسم أنه شك ال اإلسم. هذا أغرب ما ثيودوسيا! (تقاطعه): لريا
تشسرت). (يدخل نعم داين:

استئذان. بغري عليكما لدخويل جرأتي تعفوعن أن أرجو تشسرت:
رسورنا. يضاعف ذلك إن (يقف): داين

داين؟ مسرت يا ذلك عىل توافقني أال أبي. يا أراك أن يف سعادتي إن لريا:
شك؟ ذلك يف وهل داين:

لك سنحت كلما زيارتك من تحرمنا فال اليوم. من صديقنا نعتربك إنا تشسرت:
خري الطبيعة مناظر من حوله وما كوخنا يف ستجد أنك من يقني عىل وأنا الفرص.

لريا؟ يا كذلك أليس لك. تسلية
يجدان صوتانا عىس أبي، صوت إىل صوتي أضم وأنا برهان. إىل يحتاج هذا لريا:

سبيال. قلبك إىل
بهذه نفيس أهنئ وإني لعواطفكما. شكري وصف عن ليعجز لساني إن داين:
ال أني لريا مس يا وتأكدي لريا) إىل (ينظر هنائي سبب تكون أن هللا وأسأل الصداقة
انتهازها دون بزيارتكما يل تسمح فرصة أترك أال أعدك وإني جميل. من عيل لك ما أنىس
هللا. فأستودعكما وعر. والطريق الليل. يداهمني أن وأخاف النهار، مىض لقد (يقف)

املساء؟ هذا هنا معنا تقيض أن يمكن أال (يقف): تشسرت
يمكن؟ أال نعم، (باستعطاف): لريا
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لدواع الليلة برنستابل أصل أن مضطرا أكن لم لو جدا، ذلك يرسني كان داين:
الغد. صبيحة يف أراكما ان ويمكنني مهمة،

حسنا. تشسرت:
غدا؟ بزيارتك أسعد أن أيمكن هذا؟ أصحيح لريا:

ببعيد. الغد وما الغد. إىل (يصافحهما) جهدي. قصارى سأبذل داين:
أنا لريا) (إىل غدا. استقبالك أهبة عىل إنى داين، مسرت يا امللتقى إىل تشسرت:

تشسرت). (يخرج … العزيز ضيفنا تودعي أن وبعد غرفتي، إىل ذاهب
أترابك؟ تتوهم كما خطيئة، السمك صيد يف أن أتظنني بيديه): يدها (يمسك داين

ذلك؟ يف اخطيئة وما لريا:
(يخرج). امللتقي إىل الصيد، ألعلمك غدا سأعود إذا داين:

لورد إنه وأعذبه! حديثه أرق وما أجمله! ما (لنفسها) العناية. عني رعتك لريا:
أما (تتنهد) فخرا. ذلك وكفاه منسرت، استار أليرل األكرب االبن إنه نعم رشيف، غني
القرص ذلك من الحقري الكوخ هذا أين آه. الكوخ. ربيبة تشسرت، الشيخ ابنة أنا أنا،
لألرض كيف الخيال؟ عالم يف بي تسبح التي األحالم وهذه مايل (بشمم) ولكن الكبري؟
أن وقبل العالية، منزلته سماء من أهبط أن سعادة كفاني رفعته؟ يف القمر تساوي أن
إنها عمه، ابنة إنها أه، هي. من ثيودوسيا. ثيودوسيا، (تصمت) فيصادقني.. يتدانى
ماذا وياله! وجاها. ثروة وميكافئان متناسبان إنهما ونبيلة. غنية وخدم، قرص صاحبة
قلب أضعف ما الحماقة. عني هو هذا إن غريي؟ إىل هللا أسداها نعمة أأحسد أصابني!

وتخرج). الباب إىل (تميش ببعيد. الغد وما (تقف) … الغد ننتظر أن يجب النساء!

الرسعة) بغاية املنظر يتغري األنوار. (تطفأ

الثاني املنظر

ليال) الوقت يرتبها. الفندق خادم جاك برنستابل. بفندق فاخرة (غرفة
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فلتات من لفلتة ارمتايدج أرسة إىل انتسابه إن السيد! هذا هوس أشد ما جاك:
يفهم وال يكتب ما يعي ال الشعور! مختل شاعر (يضحك) شاعر! (يضحك) الطبيعة!
وما منها له يروق ما فيرسق وبرونتج جونس قصائد عىل يسطو يقول، ما معنى
سمعت ما أقبح ومن (يضحك) نفسه. إىل الجهل ذلك ينسب ثم الغرض يغري ما أرسع
ضعيف العقل، مرتبك أنه غري غني قوي شاب، مسكني يجلس) ثم (يضحك يغني! أنه
وهو الرشف.. عالئم كل الجبن سلبه جبان، أنه ذلك من واألدهى الذاكرة. بليد اإلرادة،
والحقيقة األشكال. حقائق يصور فنان انه يدعي (يضحك) … و رسام وذاك هذا فوق
ال صورا بذلك فينقش (يضحك) الراسمة.. اآللة عدسة تفعل كما املرئيات يقلب أنه
فما هديف. هو الدينار وجهله؟ مايل ولكن (يضحك) وحده. هو إال إليه ترمي ما يفقه
أن إال له وليس ذهبا، جيوبي منه فسأمأل الكاذب، الظهور ويعشق األلقاب، يحب دام
هذه أجمل ما اللورد. عن سألت الجميلة موالي. يا تفضل تشاندس. السيد حرض أقول:
وقع أسمع إني النظم! هذا أمتن ما اللحن! هذا أطرب ما الخيال! هذا أبدع ما الصورة!

الباب). إىل (يجري املعتوه. هو لعله ترى؟ يا الزائر فمن أقدام،
جاك؟ يا هنا أأنت الصيد): أدوات ومعه داين (يدخل أرمتايدج داين

موالي. خدمة يف (ينحني): جاك
املائدة. وأعد الخاصة، غرفتي إىل هذا خذ حسنا، داين:
الليلة؟ ضيفنا اللورد سيدي هل األدوات): (يأخذ جاك

وما الغد، يف أعود بأن وعدتها لقد لنفسه) داين جاك. يخرج (يجلس، نعم. داين:
كراهبة. تعيش إنها املنفرد! املكان ذلك يف أضيعها ما مسكينة، بذلك. رسورها أشد
أعجب وما الدهر، أقىس فما معانيه. بأجىل الفناء يمثالن شيخني بني وتميس تصبح
والهناء. النعمة لباس يف وترفل السعادة ترى أن يجب لندن. ترى أن يجب أطواره.
لورد؟ يا هنا أنت هل العم. ابن آه. وقلم): ورقة يده ويف تشاندس(يدخل

املكان؟ هذا إىل حملك شيطان أي (بازدراء): داين
غري يحسبك اآلن يسمعك من إن العم، يابن وهللا، (يضحك) شيطان! تشاندس:

قدومي. عن راض
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الرصاحة؟ يف تعهد ألم شك! ذلك يف أو داين:
التمزح؟ فأنت إذن تشاندس:

املتهوس؟ مع أمزح أني أدراك ومن داين:
أنا؟ أمتهوس تشاندس:

اثنان. فيه يختلف ال ما هذا داين:
فما عام. فندق وهذا عزيزي، يا حرة بالد هذه يجلس): وهو تشاندس(بحدة

ماال. منك أكثر أنني يل يلوح بل الضيافة؟ يف متساويان ونحن يل احتقارك معنى
كان وإن رأسك، فراغ يمأل الذي الخيالء مكروب ألن يشء؛ كل لك يلوح أنت داين:

الحركة. دائم أنه إال العمل، بطئ
… ذلك ولوال تمزح. أنك أعتقد أنا تشاندس:

كذلك؟ أليس (يضحك) عواطفك لهاجت (يقاطعه): داين
عريقة عائلة من ألننا أصدقاء، نكون أن يجب فنحن الجدال، من دعنا تشاندس:

التفضيل. إىل داعي فال واحد دم ومن
برنستابل قدومك معنى فما أمس، لندن يف تركتك لقد لغريب، هذا إن داين:

اليوم؟
الجمال. عن باحثا أتجول تشاندس:

تعشقك؟ جميلة وأية عقلك! أخف ما الجمال! (بهزء): داين
يتغنى التي بقصائدي تسمع ألم العم. ابن يا قدري تعرف ال إنك حقا تشاندس:
بأنني شهر منذ يل شهدن الجميالت الفاتنات بعض إن املنتديات؟ جميع يف بها الناس

الشعراء. مشاهري فقت
واهم.. إنك (يضحك): داين

لك يتأتى فكيف سمعته، وإذا الشعر، تتعلم لم ألنك ذلك تتهكم، أراك تشاندس:
بون فهناك املعاني، قشور إىل وصلت وإن الشاعر؟ إليه يرمي الذي املعنى إىل تصل أن

الشعراء. نحن به نتشبع وما أنت تفهمه ما بني شاسع
بالفن. التمسك لشديد إنك (يضحك) شعراء! داين:
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اآلن ألست التصوير؟ فن يف قولك وما معناه، يفقه ملن الشعر لترتك تشاندس:
رصح إنسان؟ يبلغها لم منزلة املوسيقى يف أبلغ ألم واملوسيقى؟ املصورين؟ أمهر من

تكلم! بأفكارك!
وتصويرك وألحانك شعرك يجعل أال هللا وأسأل النبوغ. بهذا أهنئك (بتهكم): داين

الجميلة. الفنون هذه سقوط يف سببا
حسن عىل أقدرك وما الوصف، هذا أحسن ما (ببله) الجميلة! الفنون تشاندس:

عزيزتي. يا الشعر علمتك إذا تنجح، إنك التعبري!
اللواتي العقول خفيفات من بلفيف محاط اآلن أنك أتحسب يامعتوه. كفى، داين:

منزلة. تقولها كلمة كل يحسبن
أنعشتني لقد عزيزي. يا فيك هللا بارك منزلة. أقولها كلمة كل تشاندس(برسور):

الجميل. الوصف بهذا
هذا إىل حرضت ملاذا وأخربني أحمق، يا السفسطة أترك وغضب): (بحدة داين

الفندق.
ولقد التو. ضفاف حول الطبيعة مناظر ألرى اليوم صباح حرضت تشاندس:
كبد يف لها الطري ترقص قصيدة من لها يا قصيدة، فيه ونظمت الغروب شاهدت

لورد. يا اسمع القراءة) (يحاول إياها! أسمعك أن أتحب السماء!
املصادفة! هذه ألعن وما الليلة، هذه أنحس ما داين:

داين. عزيزي يا بخرافاتك التمسك شديد إنك بغضب): الورقة تشاندس(يطوي
بتوسالتك ضاربا بتاتا فسأرفض شيئا أسمعك أن إيل توسلت أو ذلك بعد سألتني ولنئ

لورد؟ يا اآلن أفهمت الحائط! عرض
يشء.. كل يف نابغة نفسك عند أنك أعرف أنا (يضحك).. عليك بأس ال داين:

الكالم؟ كثري جعلني الذي هو هذا نبوغي أن تعلم وأنت تهينني، وملاذا تشاندس:
عليك. هون داين:

لورد. يا وأحرتمك، أحبك إني لك شكرا تشاندس(برسور):
لندن. من حرضت متى وأخربني هذا، من دعنا داين:

382



األول الفصل

تروز. بكاسل مررت وقد — األخري القطار يف أمس، تشاندس:
أمس؟ ليلة يل حدث ماذا أتعلم حسنا، داين:

شيئا. أعلم ال تشاندس:
تراني. أن تريد امرأة أن وأخربني ولفرد، خادمي عىلَّ دخل (بغضب): داين

يف األرشاف تزور ال الرشيفة فاملرأة تقابلها. لم شك ال إنك امرأة! تشاندس:
ليال. مخادعهم

يف ذلك فوق وهي املحاسن، خالبة فاتنة بها فإذا ذلك. رغم قابلتها بل داين:
الشباب. مقتبل

إن األمر؟ ظهر إذا عنك الناس يقول وماذا عزيزي. يا هللا سامحك تشاندس:
ولفرد.. خادمك

بخادمي. أثق إني ال. (يقاطعه): داين
إنفراد؟ عىل مقابلتك من الحسناء هذه ترجو كانت وماذا صحيح. هذا تشاندس:
تسرتيح مقعدا لها ألقدم قمت وعندما مذعورة. تقهقرت أبرصتني حاملا داين:
املفاجأة. غريته قد وجهها وكأن امللتهب نظرها من محرقة أشعة إىل ترسل جعلت عليه،
القلوب. للونه تنكمش نقابا وجهها عىل ترضب بالصفرة إذ اللون، عندمية هي فبينما
وضعت ثم مريعا، هائال شديدا إضطرابا اضطربت اليقني إىل الشك من خرجت وملا
أخطأت ضعيف. خافت بصوت تقول وهي توالها، الذى الخجل لتسرت وجهها عىل يديها
وكأنها هو. ليس إنه قائلة: تمتمت ثم أنرصف. ودعني لجرأتي، عني فاعف سيدي يا
أن فهمت للدهشة، أستسلم أن من عوضا أني بيد باإلنرصاف. لها أمري تنتظر كانت
العذراء تلك آالم عىل أقف أن عىس اإلستمرار، إىل الفضول فدفعني خطريا، أمرا لها
الشباب. طيش بهن يلعب اللواتي التعيسات الفتيات نوادر تجهل ال وأظنك املسكينة.

مؤثرة؟ حكايتها كانت وهل املنكودة تلك مسكينة تشاندس:
ومدهشة داين:

إليك؟ قادتها عجيبة صدفة وأية تشاندس:
أني غري اإلنرصاف. وأرادت خجلت إنها لك قلت الحديث لك سأتم إسمع. داين:
املساعدة يد ملد سبيال أجد أن عساي مصابها، معرفة إىل الشوق بعامل مدفوعا منعتها،
امللسوع أنني وأنت عروقي، يف الدم لها يجمد كاد نظرة إيل ونظرت لونها فامتقع إليها.
اسمه، عنها أخفي ولكنه طهارتها عىل سطا شابا إن محاجرها: يمأل والدمع قائلة،

الهرب. يف وجد وعده أخلف بالزواج وعدها أن وبعد
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سافل. لدنئ إنه السماء إله يا تشاندس:
معرفته. جدا وستدهشك سافل: دنئ نعم. داين:

السفاك! الوحش هذا مثل أنا أعرف أو معرفته؟ تشاندس:
من بالغة وأكثر عني، طرفة عنك ينفصل ال الذي صديقك فهو التتعجل. داين:

نومك. مخدع يف حتى يفارقك فال كظلك يرافقك الذي هذا
يل ليس أنه إذ لورد. يا واهم أظنك نومي؟ مخدع يف حتى يفارقني ال تشاندس:

امليزة. هذه عندي له صديق
الذكاء املعتوه لهذا ليس (لنفسه) ياأحمق. املرة هذه الشعر ملكة خانتك لقد داين:

وآاسفاه! الكايف
أفهمها. ال ألغاز هذه إن الشعر؟ ملكة خانتني تشاندس:

عجيب! يشء تفهمها؟ ال داين:
فهمها. فاتني لذلك اإلصغاء. تمام كلماتك أعر لم أني يظهر تشاندس:

أجىل.. بكلمات األمر عن لك سأفصح الفكرة، بليد الذاكرة، ضعيف دمت ما داين:

عائلته. باسم مطرزا منديال املسكينة الفتاة عند ترك السافل النذل ذلك إن إسمع:
القضاة أحد أنك أبلغها إليك؟ قادها الذي ما ولكن أحمق. من له يا تشاندس:

لها؟ لتنترص هالعة فأتتك
أفهمت؟ االسم، تشابه إيل قادها لقد داين:

داين؟ يدعى الوحش هذا كان أو تشاندس:
إنك الرشيفة. عائلتي اسم جبان. يا آرمتايدج (يقف) النذل! أيها خسئت داين:

بدناءتك. أهنتها
أنا؟ هو لرشفها السالب أن املحتالة تلك قالت وهل تشاندس(بخوف):

قدمك، أخمص إىل رأسك قمة من وصفتك وقد اإلنكار، عىل لسانك أيجرس داين:
دموعها؟ من أقوى برهانا ترتك ولم

أيضا! ووصفتني أنا! تقول؟ ماذا مكانه): من تشاندس(يثب
كما أعرفك فأنا الكذب. دناءة الجرم فظاعة عىل تزد وال أحمق، يا مكانك داين:

املتنكر. القديس أيها نفيس أعرف
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آخر؟ شأنا املوضوع لهذا أن يدريك ومن لورد. يا تهينني إنك تشاندس(بحدة):
خالية الحادثة هذه أرى ولكني املبالغة. من تخلو ال الحوادث هذه مثل إن داين:
عن باإلنابة اآلن أتكلم أرمتايدج أرسة وريث أرمتايدج داين أنا (يقف) املبالغات. من
الفتاة لهذه تجعل أن يجب يأتي: بما آمرك منسرت أستار أرل لورد األرسة: هذه رأس
وحده بذلك األحياء.. عالم يف دمت ما الخاصة، خزينتك من منك.. تتقاضاه شهريا قدرا

باملال. عائلتك رشف فتشرتي أفسدت، ما تصلح أن يمكن
ولكن. تشاندس(يرتجف):

القبول. غري شيئا أسمع أن أريد ال (بغضب): داين
ولكن. لورد، يا روعك، من هدئ تشاندس:

وإال.. ترتدد، ال بقدمه): األرض (يرضب داين
ماذا؟ وإال تشاندس:

بد ال ترفض؟ أم أتقبل أجب: النافذة. هذه من بك قذفت وإال عليه): (يهجم داين
األمرين. أحد من

قبلت. تشاندس(بخضوع):
الشيطان! إىل متثاقال) تشاندس (يخرج اخرج الباب): إىل بأصبعه (مشريا داين
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الصباح) باكورة ضئيل. نور النهر. (طريق

أرى؟ الذي من املضاد): الطريق من رودن وروبرت طريق من تشاندس(يدخل
الساعة؟ هذه مثل ويف روبرت، يا هنا أأنت رودن؟

برنستابل؟ يف أرمتايدج تشاندس لورد روبرت:
الكنيسة؟ رجال من تزل ألم روبرت؟ يا هنا تفعل ماذا غريبة، صدفة تشاندس:

بعيد. زمن من الهياكل تركت لقد روبرت:
اآلن؟ تصنع ماذا إذن، تشاندس:

إىل حالتي تحتاج هل الصديق. ايها لشاعر إنك حقا (باستغراب) أصنع؟ روبرت:
ترجمان؟

شيئا. عنك أعلم ال لذلك طويل. عهد منذ أقابلك لم اني تشاندس:
بالذهب؟ مفعمة وجيوبك مقابلتي، تهمك كانت وفيم روبرت:
تصنع؟ وماذا االن، حالك يل وارشح هذا، من دعنا تشاندس:

الرمق. به أسد عما باحثا الليل وأقطع النهار أجوب طويال زمنا قضيت روبرت:
(يتأوه) الحقري. بيتي إىل التعب أنهكني وقد فأعود الطوى عىل أقضيهما كنت ما وكثريا
رجوت الشقاء، هذا أحتمل ان عيل وكرب بحايل، ذرعا ضقت وملا التعاسة. بساط فأفرتش

كان. أيا عمال يل يجد بأن املساعدة يد يل يمد أن الخري فيه أتوسم كنت صديقا
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الصديق؟ ذلك لك قدم وماذا تشاندس:
صغرية. وظيفة يل وجد حتى نفسه أجهد روبرت:

لك؟ وجد وظيفة وأي تشاندس:
هنا. صغري مكتب يف صبيان معلم روبرت:

السعادة. فاتحة املقابلة هذه كانت فربما األمل، تقطع ال تشاندس:
وأنت عندك، عمال يل تجد أن يمكن أال عزيزي! يا النية سليم انك سعادة! روبرت:

الثروة؟ واسع
طلبك. يف بعثت بك، يليق عمال وجدت ومتى موضوعك؛ يف سأفكر تشاندس:

وإني ذهبية. قطعة تقرضني أن تسمح هل واآلن صديقي. يا أشكرك روبرت:
إقرايض. عن تعتذر إخالك لست (يضحك) املدرسة. عهد من قطعتني عندي لك أن أذكر
يف إني السفن! تشتهي ال بما الرياح تأتي جيبه) يف يده (يضع كفى. تشاندس:

روبرت! يا الخجل غاية
عن العظيمة ارمتيايدج أرسة وريث تشاندس السيد الكبري الغني أيعتذر روبرت:

ذهبية. قطعة إقراض
سأرصفه كبري تحويل سوى االن معي فليس روبرت. يا الصدفة، إنها تشاندس:
ما أضعاف فأعطيك بمنزلك أمر أن برشيف لك وأقسم برنستابل. مرصف إىل عدت متى

طلبت.
تجد الربوة تلك تحت أنظر التحاويل. صاحب يا تنىس فال منتظر، إني روبرت:

كثريا. عنه يبعد فال منزيل أما املكتب. هو هذا أبيض. بناء
اآلن؟ املكتب إىل ذاهب أأنت فهمت تشاندس:

غري أرض إىل بك جاء ماذا السيد أيها وأنت قليال. تأخرت وأراني نعم. روبرت:
والظهور؟ املالهي إىل مياال بك وعهدي بالسكان، آهلة

تلك قاصدا الليل منتصف بعد وفارقتها برنستابل، إىل لندن من قمت تشاندس:
الجميلة. الربوة

اآلن يسمعك من إن ملدهش. إنك حقا (يضحك) الربوة تلك إىل لندن من روبرت:
الرمان. هياكل إحدى الربوة هذه أن يتصور
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الجميلة. الهادئة املناظر أعشق إني تشاندس:
اللقاء. فإىل تأخرت، وأظنني هذا. من بأكثر يل يسمح ال وقتي إن روبرت:

وعدك! التنىس (يصافحه)
يزداد الصباح طريق. من كل يخرجان (يصافحه. سأوفيه! تخف ال تشاندس:
أسود). رداء كتفها وعىل بالقبعة تشاندس منه خرج الذي الطريق من لريا وتدخل نورا.
سلطان وكأن اللطيفة، بأنامله جفني يمس أن يأبي النوم إله كأن (لنفسها): لريا
سوى ذلك يل سبب وما ليلتي. طول فأرقت بضعفي. يرفق أن عليه كرب قد الكرى
(تصمت؟ النسيان. عاقه أم وعده، موف هو فهل انبلج. قد الصبح هو ها ىل. وعده

حرض! لقد أسعدني، ما فرحا) يديها فتفرك أقدام وقع تسمع
قصبة وبيده روبرت منه وخرج تشاندس منه دخل الذي الطريق من (يدخل داين

وصويل؟ بساعة علم عىل أأنت جميلة! صدفة طعام).: بها وسلة الصيد
الوحي. صدق قد وها ستبكر. أنك إىل أمحي لقد لريا:

قلبك! أطهر ما داين:
يدك؟ يف تحمله الذي هذا ما (ببساطة): لريا

الصيد. قصبة هذه ويجلسان) عنها الرداء (ينزع إجليس. داين:
جميلة. إنها لريا:

بيدها). (يمسك اليد هذه مستها أن جماال وزادها داين:
تصيد؟ أن القصبة لهذه يتسنى وكيف لريا:

الطعم. بها العلبة وهذه الصيد، قصبة هذه النظر. أنعمي (يتنهد): داين
الغريبة؟ الكلمة هذه معنى وما الطعم؟ لريا:

السمك. ليبتلعه الحديدي الخطاف يف يوضع الذي الغذاء داين:
السلة؟ هذه تحتوي ماذا وعىل لريا:

خفيفا. غذاء أحرض أن رأيت الجوع، اشتداد خوف داين:
لورد. يا فعلت، حسنا لريا:

عىل أنت فهل الدرس. برشح سأبدأ ذا أنا وها اآلن. األلقاب من دعينا داين:
استعداد؟
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صاغية. آذان كيل إني لريا:
وهذه الصبوح، الوجه وهذا الساحرتان، العينان هاتان لها كانت من إن داين:
قدماء لدى وهاتور اليونان. قدماء لدى أورانيا تمثل بأن لجديرة النادرة الوداعة

املرصيني!
لدروسه؟ فاتحة أم الصيد درس من أهذه الغريبة؟ األسماء هذه ما لريا:

القلوب! صيد دروس من ألنها السمك، بصيد األسماء لهذه دخل ال (يتنهد): داين
دروس؟ القلوب ألصيد (ببساطة): لريا

فؤادها). إىل بيرساه (مشريا القلب هذا خفق متى وستدرسينها نعم. داين:
اللغة. هذه أفهم ال إني لريا:

أوان. يشء لكل إنما درس. وبغري معلم بدون نفسك تلقاء من ستفهمينها داين:
أستاذ؟ عن أتلقنه لم درسا أتعلم وكيف لريا:

اإلرادة. قوي أستاذ الهوى إن داين:
أردت. ومتى لحظة، كل الهوى أنشق إني أيضا. هذا أفهم لم الهوى؟ لريا:

(يتنهد). آخر فيشء الهوى أما الهواء. تنشقني إنك (برسور) صحيح، هذا داين:
الفهم. ضعيفة بليدة، أنني أعتقد وجعلتني مركزي، أحرجت إنك لريا:

واآلن العالم. هذا يف ملك أرشف أنك عىل برهان ألكرب اللغة بهذه جهلك أن داين:
اآلن. إليه تشوقت ما خاللها من تعلمت دروسه. توالت ومتى الصيد. درس سنبدأ

الصيد. إىل شوقا زدتني لقد لريا:
الخيط). (يرمي الصيد. تبدئني هكذا القصبة): وفيها يدها (يمسك داين

(ترفع وسطه؟ يف أراها التي العقدة هذه هي وما الخيط؟ بهذا تقذف وملاذا لريا:
الخفيف. الغاب من قطعة فيها أرى إني القصبة)

سمعك كل أعرييني معصمها): عىل بيرساه ويضغط بيمينه العقدة (يمسك داين
هذه عىل الخطاف هذا يف الطعم بوضع إبدئي للصيد، استعدادا تجلسني حينما اآلن

الطعم). (يضع الطريقة.
الحاد؟ الخطاف هذا فائدة وما لريا:
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غذاء قطعة أنه منها ظنا بالطعم امللبس الخطاف تزدرد لجهلها السمكة إن داين:
واحدة.

السمكة! ايتها أنت، مسكينة، لريا:
الطرفني، حادة الحديد من قطعة هو إنما ازدردته الذي بأن تشعر تلبث فما داين:
فيعوقها املاء، يف غورا الهرب فتحاول ذلك عليها يستحيل ولكن إخراجها يف فترسع
رش فمزقها أحشائها من تمكن قد الحركة بهذه الخطاف ويكون الهرب، عن الخيط

ممزق.
اإلنسان! أقىس فما بعينها. الخطيئة هي هذه للفظاعة! يا لريا:

أخشاه. كنت ما هذا داين:
الذي الوحش هذا أن يل يخيل بدأ لقد الصيد.. يف سعادة أرى ال إني (بألم): لريا

الحيوان. فصيلة عىل وبالء هوال ليكون خلق إنما اإلنسان يسمونه
وملاذا؟ داين:

ولهوا؟ تسلية الصيد يف إن تقل ألم لريا:
ذلك؟ ينكر ومن داين:

املريع، املنظر بهذا يرس أن شعوره، كان مهما لقلب، يخطر كيف إذ أنا. لريا:
جالدها يد يف تنقطع التي أحشائها من أملا تذوب املسكينة السمكة تكون بينما (بخوف)

مستطاعي. فوق هذا ألن مني، تعجب فال القلب، ضعيفة إني الخطاف؟
قلبها). (يمس القلوب لغة تتعلمني بدأت لقد هلل، حمدا (يتنهد): داين

الرموز. هذه من شيئا أفهم ال مازلت لريا:
أوال الطعم تضعني إنك قلنا الدرس، تتمة إىل ولنعد بعد، فيما ستفهمينها داين:
املاء، وجه عىل العقدة وتسبح العقدة، بعد ما منه ىل فيتدىل املاء، يف الخيط ترمني ثم

تتنهدين؟ بالك ما إرادته. طوع وتجيئ تروح
تعبريك. بحسن جدا سعيدة إني يشء، ال فؤادها): عىل يرساها (تضع لريا

البرشى. بهذه فرحا أطري أكاد وأنا داين:
املاء؟ وجه عىل العقدة تطوف أن وبعد لريا:
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هذه وتتواىل املاء، جوف إىل الخيط تجتذب مرتجفة يدا كأن تهتز أن تلبث ال داين:
وبنعشك الخيط، بإجتذاب ترسعني ذاك إذ واحدة، دفعة العقدة تغوص حتى الحركة

السمكة. جوف من الخطاف بيدك تخرجي أن
أقربها؟ فكيف وحشية، هذه أن أعتقد إني أنا؟ (بدهشة): لريا

فجأة). (يسكت ثيو… ذكرى عىل أعدت لقد داين:
جبينها). من العرق وتمسح صدرها فريتفع (تتنهد ثيودوسيا. نعم. لريا:

أن يعتقدن العواطف، رقيقات القلوب، ضعيفات الفاتنات جميع أن يظهر داين:
خطيئة. الصيد

ذلك. كان ربما لريا:
تشعرين أال القصبة) (يلقي القلوب. طيبات هن فقط هؤالء إن أقول ولكني داين:

بالجوع؟
معي. دمت ما يشء إىل أحتاج أني أظن ال أنا؟ لريا:

خفيف. يشء تناول من بأس ال السلة) (يتناول العواطف. لهذه شكًرا داين:
مني. هذه بقبول تنازيل بالجبن). لقيمات ويخرج (يفتحها

يالورد. شكًرا (بحياء): لريا
اللقب. هذا من تشمئز لذيذة خلوة يف فإني اآلن، هذه لورد يا من دعيني داين:

منه؟ بيشء أتسمحني الرشاب، من قليل معي
املاء. غري أرشب ال أنا لريا:

والخمر؟ داين:
قط. تعودتها فما أنا أما وجرفث، أبي يرشبها لريا:

الساعة. هذه مثل يف تحلو إنها داين:
أحتسيها. ال ولكني لريا:

أترفضني؟ يدي، من ستحتسينها داين:
سًما. كان ولو كال، (بخجل): لريا

اآلن أفتخر إني عزيزتي، يا عوفيت واحدة): وكأًسا خمر زجاجة (يخرج داين
مثل يف منسرت ستار خمر لكي أقدم أن أخجل إني عليها. نفيس أحسد وأكاد بصداقتك،

ويناولها). (يمأل الحقرية. الكأس هذه
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أيًضا؟ الكأس هذه يف أنت أترشب الكأس) (تناوله جًدا. لذيذة إنها (ترشب): لريا
كأس إحضار تعمدت أني غري كأسني. أحرض أن يمكنني كان (يتنهد): داين

واحدة.
ذلك؟ ولم لريا:

أما شيئًا. التساوي كانت الجميلتني شفتيك تمس أن قبل الكأس هذه إن داين:
باملاليني. تقدر فهي اآلن

ذلك؟ وكيف استحياء): وجهها (تحني لريا
حكم. وأصدق شاهد أعدل فهو لقلبك، الحكم أترك داين:

إنك القلوب. لغة أفهم بدأت لقد األرض): إىل وتنظر قلبها عىل يدها (تضع لريا
اللورد.. ياسيدي مخلص،

مجلس يف األلقاب أحب ال إني الجمال. إلهة يا لك شكًرا الكأس): (يرشب داين
(يضع ذي. هي ها الكأس) (يمأل بيدي. كأًسا أسقيك أن يل اسمحي لريا: كهذا. أنس

إرشبي.. عنقها) تطوق ويرساه شفتيها عىل الكأس
أتعودها. لم فإني اآلن، كفاني فتهتز): صغرية قطرة (تأخذ لريا

فمها). من الكأس (يدني ترفيض. ال عليك باهلل داين:
سأرشب. الكأس) إىل يدها (تمد ياسيدي، (باستعطاف): لريا

بيدك. ال بيدي داين:
ذلك. من أكثر أستطيع ال إني كفى (ترشب) أمرك (بخجل): لريا
خدها). عىل يده (واضًعا تعلمني لو آه ألجيل. بها): (يلتصق داين

أطيق. ال ما تحملني ال بحقك (بخضوع): لريا
ما إىل يصل أن يستطيع الذى فمن بأس. ال الكأس): يف مابقي (يرشب داين

اآلن. مخلوق أسعد أراني إليه؟ وصلت
بدأ الهواء أن أشعر (تتأفف) أشعر؟ بماذا ولكن داين. يا بلساني تتكلم إنك لريا:

اللورد). ويقف (تقف معطفي؟ فأين يتغري،
باملعطف). (يمسك مالكي. يا هاهو داين:
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ياسيدي. عفًوا، لريا:
ترتديه. أن يجب بيدي داين:

الكريمة بيده الرداء يضع بأن اللورد يتنازل وهل سيدي. يا الواجب فوق هذا لريا:
كتفي؟ عىل

عبد. فأنا هنا أما القصور، يف اللورد داين:
وأخجلتني نفسك أجهدت إنك الرداء) لتسحب يدها (ترخي عظيم مقامك إن لريا:

إياه). يلبسها أن يحاول (وهو
من فمها ويدني شفتيها عىل بأنامله ويقبض الخلف من عنقها (يطوق داين

حارة). قبلة (يقبلها الغرام! أقىس وما الهوى، ألذ ما آه فمه):
إليه). شاخصة كالصنم (تقف عني. إليك باحتقار): عنها وتدفعه (تنتفض لريا

إني فتبتعد) منها (يدنو التجيبني؟ مالك لريا، لريا، معذرة! عفًوا! (بخضوع): داين
لم الحب. ولكنه الساعة. هذه مثل ويف اآلن، بغرامي لك أعرتف أن يجب كان ما أحبك.
أخيفك. أن عىل أموت أن أفضل إني مني؟ أتخافني فتبتعد) (يدنو نفيس. ضبط عىل أقو
وطيش الشيطان نزعة إنها الرحمة! لريا. فاغفري. أذنبت، لقد عفًوا. لريا تعلمني! لو آه

اللطيف. الهيكل أيها فعفًوا الشباب،
مغفرة. وال عفو.. ال معطفها): يف تنكمش وهي يرتفع وصدرها (واجمة لريا
من تخرج مذعورة، (تعدو اآلن. بعد تراني أن يف أمل ال (تنحني) لورد! يا الوداع

منها). دخلت التي الطريق

يمكن) ما بأرسع املنظر لتغيري الستار (يسدل

الثاني املنظر

يطالع). جالًسا جرفث وبها املطحنة، بكوخ (غرفة

آه. تلدني! لم أمي ياليت حظي، أتعس ما مقعد): عىل وترتمي (تدخل لريا
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عني تخفي ال باهلل وياله! الربيع؟ زهرة يا أصابك ماذا إليها): (يهرع جرفث
شيئًا.

فقد ذلك أتعود لم كنت وملا القدم. عىل طويلة مسافة قطعت أني بيد اليشء، لريا:
التعب. أنهكني

لم وملاذا املعلم؟ تركت فأين السمك صيد تعلم إىل شوًقا بكرت إنك جرفث:
العودة؟ يف يصحبك

ذهب. لقد (باضطراب): لريا
يزعجك؟ ما أحدث االضطراب؟ ولم جرفث:

أبًدا. يعود ولن ذهب لقد (تتنهد) يشء يحدث لم كال لريا:
إهانة؟ منه لحقتك فهل يشء. األمر يف يكون أن بد ال جرفث:

إهانتي؟ عىل يقدم حتي وضيًعا أتظنه لريا:
معه. بالخلوة لك أسمح جعلني ما ذلك واألمانة. الرشف وجهه يف قرأت : جرفث:
سوء، بادرة لك بدرت قد كانت إذا إبنتي! لريا! الشباب. طيش يف أفكر لم ولكني
محرقة؟ ناًرا صاحبها إىل اإلهانة يرد لم إذا ضمريه إىل الشيخ خادمك يعتذر فبماذا
قوي شابًا عدوك أمام زلت ال فإني العصا، عىل أدب كنت وإن إني (بشهامة) لريا

الساعدين..
ورشف. أمانة بكل الثمني وقته من لحظة آخر قىض أنه واعلم روعك. هدِّئ لريا:

عجل؟ عىل انرصف وملاذا جرفث:
الباخرة. موعد عن يتخلف أن خاف لريا:

لندن؟ أيفارق باخرة! جرفث:
اليوم. بها وسيلحق أمس، أول أمتعته أرسل وقد اليابان. إىل نعم، (تتنهد): لريا
يطلب إنه أنصت. استغاثة. أسمع إني تقف) الخارج. من شديدة رصخة (يسمعان

املعونة.
املستغيث. نداء وسألبي أنت، اسرتيحي الباب): إىل (يهرع جرفث
انكرست. ساقي أن أظن آه، الباب): عىل متوكأ تشاندس(يدخل
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أر. دعني مقعد) (إىل يحمله جرفث:
آه. شديد. فاأللم تمسني. ال تشاندس:

جرفث. يا به اعتن (بشفقة) مسكني! لريا:
آه! ماهر. بجراح تسعفني أن أرجوك جرفث) (إىل سيدتي. يا لك شكًرا تشاندس:
قدمك إن املاهر. الجراح إىل يحتاج ال بسيط األمر الساق): (يفحص جرفث

فقط. مصدوعة
إني وياله — أمًلا أموت أكاد إني يارجل. كلها ساقي (يتوجع) قدمي؟ يشاندس:

الشامخة. الرنوة هذه من سقطت
ثقل؟ أقل تحت رملها ينهار رملية ربوة عىل تقف أن لك قال ومن جرفث:

خلوة لتكون الجميلة، املناظر هذه خلق الذي سل آه، يل؟ قال من تشاندس:
للشاعر.

عناية. إىل تحتاج إنك فلسفة. إىل يدعو ال فاملقام ياسيدي، عفًوا جرفث:
(يتوجع) ساقي. بربط أسعفني يفهمون.. ال الناس كل (لنفسه).. آه تشاندس:

أرجوك.
(يخرج). قليال انتظر جرفث:

مسكني. (لنفسها) حاال. فستسرتيح روعك، من هدئ لريا:
يلزم. ما لك احرضت قد ها الشاش): من اربطة ومعه (يدخل جرفث

عليك..آه! باهلل ارسع، تشاندس:
تتألم. ال تخف. ال لريا): وتساعده بالربط (يبدأ جرفث
عليك. باهلل آه رحيًما.. كن تضغط.. ال اواه تشاندس:

األلم. فسيزول ياسيدي، تجلد لريا:
انتهى. جرفث:

األلم. غاية يف إنى آه تشاندس:
كان. مهما األلم تتحمل أن فيجب رجل إنك لريا:

الخلد. جنات من هبط ملك إنك تشاندس(بغرام):
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مبهوتًا). (يقف الصيد؟ معلم أين هذا؟ من أرى؟ ماذا (يدخل): تشسرت دون
ياأبي؟ عنه أتسأل (تتنهد): لريا

يتألم؟ الذي هذا ومن هو؟ أين نعم تشسرت:
فأغثناه. يستغيث كان وهذا — اليابان إىل رحل لريا:

أصابه؟ ماذا وهذا، قليل) (بعد حسنًا. اليابان؟ إىل تشسرت:
ياسيدي..آه! ساقي كرست لقد تشاندس:

اآلن. حاال أحسن لعلك تشسرت:
(يتوجع). الراحة. ببعض أشعر نعم تشاندس:

الحادث؟ هذا سبب وما أنت! من (يجلس): تشسرت
والتصوير، واملوسيقى بالنظم مولع اسمه)، (يغري بارل جوفري أنا تشاندس:

حدث. ما يل سبب الجميلة الفنون بهذه وولعي
ذلك؟ اتفق وكيف تشسرت:

من حرضت فنية، قطعة نظم يف وحبًا الغزالة، رشوق ملراقبة شوًقا تشاندس:
الرمال، وانهارت قدمي، زلت الخيال. بحر يف سابح أنا وبينما رملية. ربوة وعلوت لندن،

آه! فهويت.
بارل. مسرت يا النظم، تجيد فأنت إذن (يضحك): تشسرت

آه! والتصوير. واملوسيقى نعم. تشاندس:
الفنون. هذه غاية بلغت أنك يظهر تشسرت:

ألم (يتألم) ألحاني؟ من مقطوعة تسمع ألن نظمي؟ من شيئًا تقرأ ألم تشاندس:
رسمي؟ من صورة عىل نظرك يقع

أسمع. ولم أر، لم كال. تشسرت:
عالم يف ألنك ذلك العذر. لك ألتمس ولكني األوفر. الحظ فاتك لقد آه تشاندس:

عاملنا. غري آخر
ال فإني مسرتيًحا كن (يقف) عاملكم عن أقصاني الذي هللا أحمد إني تشسرت:

أمًلا. أزيدك أن أحب
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السيد هذا ملساعدة هنا بالبقاء لريا للمس يسمح أن سيدي أرجو تشاندس:
جرفث). إىل (مشريًا

ضيفنا لتسلية ياعزيزتي بالبقاء اتسمحني لريا): (إىل الباب)، إىل (يميش تشسرت
الحواس؟ املنتظم غري

أفارقه؟ أن يل تسمح ومتى لريا:
طلب متى إليها وانقله الرشقية الغرفة جهز جرفث! هذيانه. سئمت متى تشسرت:

(يخرج). الراحة
سأفعل. حسنًا، لريا:

سيدتي. يا وأنت سيدي، يا لك شكًرا تشاندس:
موالي. يا بهذا سأقوم جرفث:

ذهب وهل منخفض) (بصوت اآلن؟ هو أين ياترى كتاب): يف وتطالع (تجلس لريا
(تتوجع). عودة؟ غري إىل

ماء! برشبة يل تسمح هل جرفث) (إىل تتألم. إنها تشاندس(لنفسه):

يخرج) يقوم. (جرفث

وجودي؟ يؤملك هل سيدتي، لريا): إىل تشاندس(يلتفت
وعقلك. صحتك بكامل أراك أن ليسعدني إنه ذلك؟ تتصور وكيف لريا:

من فيه أنا ما أنساني جمالك إن حسناء. يا لك شكًرا عقيل؟ بكامل تشاندس:
وقلمه) مفكرته عن (يبحث اآلن أنظم أن يل ويروق السماوي، العالم إىل بي وهام األلم،

مفكرتي. فقدت إني
هلل. الحمد (تضحك): لريا

يشء؟ كل بفقدها خرست وقد مفكرتي، فقد عىل هللا أتحمدين تشاندس:
تفقدها. أن لك فخري آالمك، يضاعف اآلن مفكرتك وجود إن (بسخرية): لريا

ذلك؟ سبب فما الخري، ىل تحبني ال إنك تشاندس:
خيالك. بحر يف سابح إنك لريا:
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تشعرين هل واخربيني. هذا، من دعينا (يتوجع) يشء. كل أتوهم تشاندس:
املنعزل؟ الكهف هذا يف بوحشة

الفيلسوف، حرضة يا تفضل األخري): السؤال ويسمع باملاء (يدخل جرفث
السؤال. هذا عىل أنا وسأجيبك

(يتأوه). خريًا. جوزيت تشاندس(يرتجف):
شيخني بني وهي بوحشة، لريا املس تشعر كيف ويجلس): الكأس جرفث(يسرتد
دفع يف جهدهما قصارى وبذال وحمايتها حراستها عىل حياتهما من الباقية البقية أوقفا

عنها؟ األذى
عني. فاعف فهمت، نعم، تشاندس:

شأن االستطالع، حب إىل الشديد ميلك إال هذا إىل دعاك فما عليك. بأس ال جرفث:
الشاعر.

الشهامة. هذه منك لتعجبني وإني صحيح، هذا تشاندس:
يده ويف (يخرج أعود. حتي بحاجتك تقوم الربيع زهرة موالتي هاهي جرفث:

الكأس).
تماًما عليها لينطبق إنه اإلسم! هذا أبهج ما البيع زهرة تشاندس(لنفسه):
والحياة املتمدين العالم باعتزالك الربيع يازهرة قفص يف عصفوًرا تشبهني إنل (للريا)

جرفث). من خائًفا (يلتفت الصحيحة.
اليه). ملتفتة (غري اآلن؟ أنت أين ياترى الفكر): بحر يف (غارقة لريا

العالم، هذا غري عالم يف تسبحني وكأنك كالمي، عن منشغلة أراك تشاندس:
ياسيدتي.

الهم؟ من يخلو مخلوًقا أن أتظن لريا:
(يتوجع) القلق أعرف ولم كدر يشوبها ال وحياتي هم كل من خال أنا تشاندس:
أقدم أن الرشف فيل يدق. قلبي أن أشعر بدأت إني الحسناء. أيتها صادقة إنك ال، ولكن

األمر. احتاج إذا لك فداء نفيس
إىل تذهب أن تحب هل إنسان. مساعدة إىل أحتاج ال إني ياسيدي. شكًرا لريا:

لتسرتيح؟ لك أعددناه الذى املخدع

399



صربي إسماعيل ديوان

معك؟ أكون أن يف وسعادتي للعجلة، الداعي وما تشاندس(يتأوه):
إليه. ترمي ما معنى أفهم لم لريا:

يتجىل حيث بل هنا، لتعييش تخلقي لم اللطيفة، الروح ايتها أنت تشاندس:
النور. معنى يعرفون من بني ضوؤك

(تقف). ياسيدي. كفى (تتأفف): لريا
نظري عليه وقع ملك ألطهر إنك غرفته): إىل فتساعده الوقوف تشاندس(يحاول

لريا! ذراعها) عىل (يتوكأ آه اآلن. حتى
يالهي آه؟ املقعد). عىل فرتتمي تعود ثم يخرجان. حتى (تساعده شكًرا. : لريا:
(تتوجع). الفؤاد يحرق إنه أواه! الهوى. ما اآلن قبل أعرف أكن لم غاضبًا. ذهب إنه
شيئًا. مستقره عن أعلم ال الذى الحبيب أيها لنفسه. الظالم اإلنسان أيها أقساك ما
عهدي عىل زلت ال وهل خيالك؟ يفارقني ال كما طيفي، يزورك هل أجدك؟ أين ترى
انهمال مقلتي وعلمت حظي، سوء أندب كيف علمتني غرامي؟ عن صفًحا رضبت أم
جسدي، يف ناًرا يتأجج الذى اللهيب ذلك اآلن بقلبك وهل داين! داين! (تقف) العربات
أنا ما أشد يا السماء! إله يا اليك؟ شوًقا وتذوب لبعدك، تتعذب التي تلك تناسيت أم
الرحمة أين ثيودوسيا، جبينها) عىل يدها (تضع أجله! من أقايس ما لهول يا فيه!
(تبكي) املاليني. زيارته تود قرص أمرية يا والحلم السماحة أين والجاه؟ الغني ياربة
أحب؟ بمن يل تسمحني فهل باالحسان. ولوعة للخري، محبة القلب، طيبة إنك يقول
ذلك يكون لن كال قليال). (تسكت الفناء؟ يد بها تلعب كادت زهرة عىل تشفقي ألم
بهذا ظاملة أكون اني أجله؟ من خلقت من ترتك التعسة، الحقرية الفتاة أنا أألجيل، أبًدا.
الدهر يد يف ألعوبة إال أنا فما األسمى. مقامكما إىل نظري أرفع أن الحسد ومن الحكم.
إذن املستحيل. أطلب أن الجنون فمن وفقرية، حقرية إني التعاسة. فم يف وأضحوكة

الكريس). عىل (تسقط السماء. إله وليتولك اللورد. أيها فلتطمنئ،
أصابك؟ ماذا إبنتي لريا! لريا! (يدخل): تشسرت

قليال. الراحة إىل أحتاج إني يشء. ال أبي. يا سلمت مرتجفة): (تقف لريا
ذراعها). (يأخذ ابنتي. يا ذراعك هاتي تشسرت:

تشسرت) ويبقى تخرج الباب. حتى أبيها ذراع عىل متوكئة تميش (لريا
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يل أعددت هل جرفث) (يدخل جرفث! جرفث) (ينادي هللا حراسة يف تشسرت:
املنزل؟ عمل انتهي وهل الشاي،

بعد. تتم فلم املنزل أعمال أما أمركم. ينتظر الشاى جرفث:
يا آه لنفسه) جرفث (يخرج. عملك يف واستمر الشاي، يل فاحرض اذهب تشسرت:
عساه ما خويف. أعظم وما أملي، أشد ما لحظة، ترتكني تكاد ال املصائب أرى مايل إلهي،
يقف الدم ويكاد ذكراه. بمجرد جسمي يقشعر حتى ليفى أذكر أكاد ال إني يكون! أن

عروقي. يف
أمركم. ينتظر دجارفن املسرت باضطراب): (يدخل جرفث

مثل يف يزورني ولم مني؟ يطلب عساه ماذا دجارفن. مذعوًرا): (يقف تشسرت
أوراًفا؟ يحمل هل جرفث) (إىل الساعة؟ هذه

باألوراق. مفعمة حقيبته إن نعم. جرفث:
مقابلته؟ إمكاني عدم عن تعتذر أن أو وجودي، تنكر أن أيمكنك تشسرت:

الكذب. تعودني لم ألنك ذلك فمستحيل؛ موالي، يا وجودك، إنكار أما جرفث:
فممكن. لالعتذار سببًا اختالقي وأما

العمر ذلك قضيت فقد يدخل، دعه ذاك، وال هذا ال جرفث! (بكربياء): تشسرت
خطورة. الحوادث أشد أمام أجبن ولم الطويل

(يخرج). موالي يا تجلد جرفث:
املعونة. أسألك الهي، يا الحساب. ساعة دقت (لنفسه): تشسرت

يف عليك لدخويل ومعذرة تشسرت، مسرت يا عفًوا جرفث): ويتبعه (يدخل دجارفن
بيمينه). تشسرت ومصافًحا بشماله قبعته (رافًعا املتأخرة الساعة هذه مثل

صديقك، بيت هذا العزيز. دجارفن صديقي يا بك أهال (يصافحه): تشسرت
(يجلسان). تفضل. استئذان. وبغري شئت متى تلجه أن فيمكنك

تشسرت. ياعزيزى أشكرك دجارفن:
يا خدمة من هل جرفث) (يخرج جرفث يا عملك، إىل اذهب جرفث): (إىل تشسرت

عزيزي؟
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املال. دفع وجوب إال اآلن لزيارتك دعاني ما نعم، دجارفن:
عزيزي؟ يا تعني مال وأي املال! (بدهشة): تشسرت

ملقاومته. فتستعد يوًما سيقع ذلك أن تعلم أن يجب كان دجارفن:
ببايل. ذلك يخطر لم تشسرت:

استعداد. عىل دائًما فهم األعمال رجال أما أمثالك. السادة شأن فهذا أجل دجارفن:
سيدي؟ يا ذلك وكيف تشسرت:

سيدي. يا يقظ غري أراك إني دجارفن:
املسألة. عن يل فأفصح إليه. ترمي ما بعد أفهم لم تشسرت:

املرابي. ليفي من جنيه خمسمائة مبلغ استدنت سنني سبع منذ دجارفن:
وبعد؟ صحيح. هذا تشسرت:

من بنس خمسمائة اقرتضت ملا حسابًا، ابنتك ملستقبل تحسب كنت لو دجارفن:
الرجل. هذا

جرى؟ فماذا شيئًا. عنه أعلم لم إني (بدهشة): تشسرت
دفعت كم أتعلم ولكن املبلغ استدنت أنت األوان. فات فقد تأسف، ال دجارفن:
دفعت إنك (يضحك) السهم. أصابك فقد تندم ال ذلك. تجهل شك بال إنك فوائده؟ يف

حساب. أدق عىل املائة يف ستني
الدماء. رشب يستبيح فهو إذن تشسرت:

أبًدا يفكر فليفيال هذا ومع العواقب. يقرءون ال من دماء األخص وعىل دجارفن:
عىل قدرتكم يف يثق ألنه وذلك االستحقاق. يوم جاء كلما العقد يجدد ألنه الدين، يف

ليفي. عند يل كان لدين وفاءً إىلَّ السند هذا انتقل لقد الحظ ولسوء الدفع.
يف الستني صاحب إىل ال اآلن، أنت لك باملال مدين أنا إذًا (بارتياح): تشسرت

املائة؟؟
باألرباح؟ أطالبك ال إنني لك قال من نعم، دجارفن:

الربح. دفع عىل قادر فإني الدفع، تأجيل من بأس ال إذًا تشسرت:
املال إىل الحاجة شديد يف ألني طلبك رفض إىل مضطر أني جًدا يسؤني دجارفن:

حاال. أريده فإني ذلك وفوق أعمايل. تتوقف ال حتى

402



الثاني الفصل

حاال؟ تريده دجارفن، مسرت تشسرت:
اآلن. أريده أني فاملعنى أريده، قلت اذا نعم، دجارفن:

اذًا؟ العمل ما اآلن؟ أملكه ال كنت وإذا تشسرت:
نقًدا؟ السند قيمة دفعت وقد أنا، ذنبي وما دجارفن:

ما عندي كان ولو طلبه. مؤونة لكفيتك املال أملك كنت لو أنني ثق تشسرت:
لحظة. توقفت ما يساويه

ألني مسألتك، من لألسف أدعى مسألتي أن يظهر الغرفة): يف (ينظر دجارفن
ولست قديم األثاث (يتلفت) أطلب ما بنصف يفي ال وثمنه الكوخ هذا أثاث جميع أرى

تشسرت؟ مسرت يا حىل عندك فهل قيمة، له شيئًا فيه أرى
وتخرجني وأمتعتي أثاثي تبيع أن تريد أنت إذا حيل؟ عندي (بانزعاج): تشسرت

بيتي؟ من
أن بد ال إنك حقي؟ عن أتخىل أني أتحسب الصعب. يركب املضطر دجارفن:

أصدقاء. لك يكون
ابنتي ابنتي. غري العالم هذا كل يف يل ليس أسفاه! وا يل صديق ال تشسرت:
الهادئ عشنا من طردنا لدرجة تقسو دجارفن مسرت يا أظنك ال إني املسكينة. الوحيدة

(يتأوه). املطمنئ،
قلبي. كل من ألجلك حزين إني دجارفن:

أن مؤمال األجنبية، الرتام رشكة من أْسُهًما به ابتعت ولكني مال يل كان تشسرت:
الفرصة. أترقب وهأنذا ديني، منه أسد ما أربح

الرشكة هذه عن التعلم وأنت أسهًما، مالك بكل أتشرتي ملضحك. هذا أن دجارفن:
الرسيع. الهبوط يف آخذة الرشكة هذه أسهم إن شيئًا؟

تكون ربما ولكن لندن، صحيفة يف النبأ هذا طالعت فقد أسفاه. وا نعم، تشسرت:
ذلك. بعد صعدت قد

واحد. بيوم بعدها أسمح ال أني وتأكد أسبوعني. سأمهلك إذن دجارفن:
عواطفك. كريم أشكر إني تشسرت:
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اللقاء. إىل قبعته). ويرفع (يقف قبلت. أنك يل ويلوح أتفقنا. هذا عىل دجارفن:
(ويخرج).

إلهي، باهلل. إال قوة فال األجل، دنا لقد لنفسه): الباب. إىل فيشيعه (يقف تشسرت
لقد ابنتي، يا أنت مسكينة بيتي. من طردت إذا حياتي تكون كيف آه! املال؟ أجد أين

عليك. جنيت
تيأس. وال موالي، يا عليك، خفض (يدخل): جرفث

طردت الدين، أوف ولم الزائر إياها أعارني التي املدة انقضت إذا جرفث. تشسرت:
شيخوختي! عىل أسفاه ووا خاتمتي، عىل فواحرستاه البيت، هذا من وابنتي

الزمن؟ من أعطاك وكم موالي. يا بالحكم تعجل ال جرفث:
بيتي يف املترصف املالك هو أصبح ديني، أوف لم فإن فقط. أسبوعني تشسرت:
زورة وكأن قواي، بإنحطاط أشعر فإني مخدعي، إىل ساعدني يقف) (يبكي فيه وما

جرفث). ذراع عىل (يتوكأ الهالك. نذير كانت يل دجارفن
كبريًا شوًطا معك قطعت إني غايته؟ منك بالًغا اليأس أرى مايل موالي، جرفث:
بجانبها هذه تعد ال كوارث أمام باهتزازك أشعر أكن فلم باملصاعب، اململوء عمرك من

شيئًا.
إني (يبكي) لريا ولكن باملوت، إال راحة فال األمر. وقيض األمل مات لقد تشسرت:
السعادة، لك أملت تلعنيني. وال ابنتي، يا عني أعف لريا! عليها. حزًن ألكون خلقت
فتجلدي هللا مشيئة هي ولكن بخاطري، هذا يكن لم ابنتي مسعاي. وحبط أميل، فضاع
بهذه احتفظ جرفث! جرفث) (إىل الرحمة. يل هللا وإسأيل بالصرب، واعتصمي ابنتي، يا

عليه). مغشيًا (يسقط حراستها. عىل فاسهر كبدي، انها الجوهرة،
السماء. إله يا رحمتك، السماء): إىل (ينظر جرفث
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وجرفث كبري، كريس عىل املرض بادى يجلس تشسرت السابقة.. الكوخ (غرفة
بجواره)

الستحضارها؟ لريا ذهبت فهل جرفث.. يا الجريدة موعد اليوم تشسرت:
الدواء؟ كأس لك أحرض هل ذهبت. نعم، جرفث:

لريا. تحرض حتي إنتظر ال. تشسرت:
اآلن؟ أنت كيف بذراعيها) (تطوقه أبت، الجريدة): ومعها (تدخل لريا

(يقبلها). حبيبتي يا هللا أحمد تشسرت:
أبتاه. يا الجريدة، هاهي لريا:

ويقرأ) بلهفة الجريدة يتناول (تشسرت

(يخرج). الطعام لتجهيز ذاهب إني (يقوم): جرفث
األمل ضاع وياله املقعد): عىل ويرتمي يده، من الجريدة فتقع (يرصخ تشسرت

صدره). (يتحرشج
ماذا (تركع).. أصابك؟ ماذا أبت. يا آه، املعونة. كاملجنونة): وتقف (تستغيث لريا

جرفث! جرفث! الباب) إىل (تجري إلهي! (تبكي) دهاك؟
لريا. مس يا تخايف ال تشسرت): عىل وينحني امليش يحسن ال وهو تشاندس(يدخل
الجريدة هذه يف الرس لنفسه) (تخرج، املاء من بقليل عيل بسيط. األمر تضطربي ال

املقعد). تحت برجله (يدفعها
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دهاه؟ ماذا (باضطراب) بارل مسرت يا املاء هو ها املاء): ومعها (تدخل لريا
نبضه؟ اختربت هل أبيها) عىل (تنحني

أبي. يا رحماك آه، تشاندس:
عىل (ينحني وياله بارل؟ مسرت يا جرى ماذا موالي! منزعًجا): (يدخل جرفث

سيده).
قليل. بعد وسيفيق إغماء يف إنه روعك. من هدئ يشء ال تشاندس:

(يبكي). موالي! موالي! قلبه): عىل ىأذنه (يضع جرفث
أشعر؟ بماذا آه! (يتحرك): تشسرت

وافرحتاه! أباها) (تقبل يتكلم إنه جرفث): إىل (بفرح لريا
املسكينة. ابنتي آه، ويتأوه): البنته ذراعيه (يمد تشسرت

جرى؟ ماذا أبت. يا أصابك ماذا لريا:
عنايتك. لحسن ياسيدي أشكرك تشاندس) (إىل اآلمر، قيض لقد لريا. يا آه تشسرت:
تنقله أن يجب جرفث) (إىل واجب. عىل شكر ال سيدي. يا هللا عافاك تشاندس:
إني ويخرجان) لريا وتساعده جرفث (يحمله الطبيب باستدعاء ولترسع مخدعه إىل
(يأخذ الجريدة هذه رس أعرف أن يجب (لنفسه) ساقي رباط أصلحت متى بكما الحق
هذه أسهم إن إن.. ليمتد. بانجويال ترام رشكة (يقرأ) الرس. هو ها بتلهف) الجريدة
ظفرت اآلن مالبسه). يف ويخفيه املكتوب الجزء (يقطع الصفر. إىل سقطت الرشكة
جرفث). (يدخل جرفث جرفث. (ينادي) بمهارة دوري بتمثيل أقوم أن فيجب بلريا..

شديد. اغفاء يف يزال ال (بألم): جرفث
مرسًعا). جرفث (يخرج طبيب. أقرب باستحضار أرسع إذًا تشاندس:

أني وأفهمها أباها، يتهدد الذي بالخطر أفاجئها أن يجب تشاندس(لنفسه):
دجارفن إىل الدين بدفع وأعدها أبيها، وعن عنها الخطر هذا دفع يستطيع الذي الوحيد
السهل من إنه نعم. بها. اإلقرتان يف رغبتي عن لها أكشف ذاك وإذ املرضوب. األجل يوم
باملال أبيها رشف افتديت أني رأت متى لها، زوًجا تقبلني أن كلريا مهددة فتاة عىل جًدا
جنيه الخمسمائة مبلغ سأدفع به! نفيس أمني كنت ما هذا حظي! أسعد ما (يجلس)
تعلم ال حيث فأذهب للريح، ساقيَّ أُطلق ثم الهيفاء، الغادة هذه من لبانتي لقضاء

شيئًا. عني
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يا ترافقه أن لك فهل اآلن. موالي يعود وهو الطبيب، حرض لقد (يدخل): جرفث
بارل. مسرت

(يخرجان). بنا. هيا حسنًا، تشاندس:
ملاذا بل الطبيب؟ يقرره ما حضور من بارل املسرت منعني ملاذا (تدخل): لريا
(تجلس) به؟ االنفراد أتعود ولم غرضه، ما إٍلهي، األستقبال؟ ردهة يف أنتظره أن سألني
إنما الشيطان هذا أن يل يخيل منه. النفور نفيس يف وأشعر إٍيلَّ، امليل وجهه يف أقرأ إني

املقابلة. هذه رس منه ألعلم سأنتظره هذا مع ولكني الرش. يل يضمر
ذي ألمر دقائق بضع الخلوة سألتك فإني لريا، مس يا عفًوا تشاندس(يدخل):

بال.
أبي؟ عن الطبيب قال ماذا (بلهفة): لريا

عنك؟ الطبيب يل قاله ما أتعلمني سيدتي، يا سمعك أعرييني تشاندس:
أنا؟ عني لريا:

املريض، بأمر واإلهتمام السهر من عليك أشفق رآك عندما إنه نعم، تشاندس:
السهر. واصلت إذا قواك، تنهكني إنك وقال

ذلك؟ معنى فما وشبابًا، قوة ممتلئة إني أبي؟ أنه أنسيت املريض! (بأسف): لريا
املصيبة. هول أمام شيئًا يعد ال أبيك مرض إن تشاندس:

تعني؟ مصيبة وأية املصيبة، لريا:
عنك. أكتمه أن يجب كان رس إنه تشاندس:

بي. الشفقة تأخذك فال املصائب، أشد احتمال عىل أقوى أراني لريا:
بيشء. لك أبوح أن أود كنت وما لريا، مس يا لسان عثرة إنها تشاندس:

سواي. الدنيا يف له وليس ابنته إنني سيدي؟ يا ٍلًم لريا:
بالصدفة. الحديث بعض سمعت إني تشاندس:

عليك. باهلل تردد ال الحديث؟ هذا هو وما (بتوجع): لريا
بيشء. لك أبوح أن أجرس ال كال تشاندس:

رحماك! لريا:
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املوضوع. لك أرشح كي بجانبي واجليس لريا، يا عليك هوني تشاندس:
ل. عجٍّ (تجلس): لريا

من اكتشفت لقد (يجلس). روعك. من فهدئي مالية، مسألة إنها تشاندس:
سنني، سبع منذ كبريًا مبلًغا اقرتض أباك أن مايل ورجل أبيك بني دارت طويلة محادثة

عهده. لطول الدين نيس وكأنه
فقريًا. أظنه ال إني يستدين؟ أأبي (باندهاش) دين! لريا:

لذلك الثروة، واسع أظنه وكنت شيئًا، أبيك أرسار عن أعلم أكن لم تشاندس:
املرابي. أمام يبكي رأيته عندما الدهشة أخذتني

(باندهاش). أبي! لريا:
فقط. جنيه خمسمائة وهو جًدا زهيد املبلغ أن دهشتي ضاعف والذى تشاندس:

غني. فأبي ذلك. أصدق ال إني جنيه. خمسمائة (بذهول): لريا
الدفع؟ عن أخره الذي وما غني؟ تشاندس(يضحك):

وارحمتاه! (تبكي): لريا
ثروته. عنه زالت غني أول أبوك يكن لم هذا. من تعجبي ال تشاندس:

صحيح؟ تقوله ما هل لريا:
الشيخ هذا يطرد أن فؤادي ليدمي وإنه لشديدة. الرضبة إن نعم. تشاندس:

بيته. من الجليل
(تسقط). أحتمل. ما فوق هذا إلهي (ترصخ): لريا

واملصيبة جلل، الخطب لريا! لريا! ويجلسها): ذراعيه بني تشاندس(يحملها
ينقذك. صديًقا تجدين عساك حولك، فيما نظرك أًجييل ولكن عظيمة.

جًدا بعيد (تبكي) بعيد إنه وياله ال. ولكن (تفكر) األصدقاء عديمة إني آه، لريا:
شيئًا. مستقره عن أعلم ال حيث

صديق؟ ألها وياله، (لنفسه) خافت بصوت تشاندس:
وآسفاه! آه. به. أَهذي فيما تفكر ال (تفيق): لريا

خدمة؟ أية لك يتمنى صديًقا لك أن نسيت وهل تشاندس:
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هو؟ أين (تقف): لريا
عبًدا. تجديني مري بمصادقتي؟ تسمحي أن يمكن أال مليًا. يفَّ تفريس تشاندس:

(تتنهد). فقراء؟ أننا علمت وقد بصداقتنا، تتنازل وهل لريا:
الفقر أن أتعتقدين الرشيفة؟ العذراء أيتها شك، إىل يحتاج هذا وهل تشاندس:

اآلن. يخفق ملن تعلمي صدري فوق يمينك ضعي عار؟
غرام؟ موقف يف أنحن (باستغراب): لريا

حبي؟ يف أتشكِّني النرض. املحيا هذا أعبد إني لريا. الحب. إنه تشاندس(بخداع):
لريا! صدقي. لك يتجلَّ الطاهر، قلبك أعماق من الرحمة واستحرضي سمعك، أعرييني

أباك. تنقذ منك واحدة كلمة إن
(تتنهد). وصداقتك؟ حبك قبلت إذا أبي، عن الدين تدفع أأنت لريا:

فيه. ريب ال هذا تشاندس:
غريك؟ عىل وقع بالءً تحتمل وملاذا لريا:

وأنا لريا، مس يا حبي، يف تشكني هل ذلك. إىل يدفعني الذي الحب إنه تشاندس:
مصريه واذكري فيه، هو وما أباك تصوري لريا.. (بخداع) اآلن؟ يديك بني وجًدا أنتفض
فأستحق الكارث عنك أدفع أنني وثقي غًدا وتعاستك اليوم عزِّك بعد وقارني أيام. بعد

منك. الحب ذلك عىل
الحب. من مرادك أفهم لم لريا:

وال أبيك، لرشف فداء نفيس أأقدم لعجيب. هذا ان مرادي؟ تفهمي لم تشاندس:
شكر؟ كلمة منك أستحق

أشكرك؟ أن مني أمرادك لريا:
األقل. عىل ذلك تشاندس:

لك اعرتاًفا الشكر وافر أبي وعن عني لك أقدم فإني غرضك، هذا كان إذا لريا:
صداقتك. وأقبل بالجميل،

عيل. وشفقة بي رحمة وأستزيدك الفاتنة، أيتها هذا. منك أقبل إني تشاندس:
والصداقة؟ الشكر من اكثر تريد أنت إذًا لريا:
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وأبيك. لك فداء ومايل حياتي أقدم أن أتمني أني لريا يا نعم. تشاندس:
ذكرت. مما أكثر أقبل أن تضطرني عواطفك رشيف إن لريا:

(بتوسل). الدين خطر من أباك أنقذ وأنا زوجتي، تكوني أن عديني تشاندس:
قعد؟! أم العالم أقام يكون، لن ذلك يديه): بني من يدها وتسحب (تهم، لريا

أيتها وحياته، ماله إليك م قدَّ من يد أترفضني أسمع؟ ماذا لريا.. تشاندس:
املستقبل هول عن لك ينكشف عينيك، عن الغطاء هذا قليال أزيحي (يقف) العذراء؟
تشائني. بما ذلك بعد واحكمي خريُا. بك أردت إنما أنني تعلمني ذاك وإذ املنقلب. وسوء

كفى. كفى، (تقاطعه): لريا
املسكني. أبيك إىل الرحمة رسول تبعث الطاهر فمك من واحدة كلمة إن تشاندس:
مني ألحقتك عرًقا؟ يتصبب جبينك أرى مايل تكلمي. شفتيك. بني السعادة إن … لريا

إهانة؟
(مرتجفة). كال لريا:

الرفض. أو القبول أمرين، أحد أنتظر إني لريا! تشاندس:
ما أقبل وأنا أبي أنقذ بارل، مسرت (تبكي) أحرجتني. إنك إلهي، يا (تتنهد): لريا

جبينها). عىل يدها واضعة املقعد عىل (وتسقط تريد
الدين. بوفاء حاال سأقوم إني لريا) (إىل وافرحتاه! تشاندس(لنفسه):

(يتأوه). لك. شكًرا لريا:
اآلن! عيني يف أوفاك ما منها) (يقرتب أبيك. وإىل إيلَّ تحسنني اآلن إنك تشاندس:
أبي أخطر حتى هنا إبق هللا. مشيئة أرادت هكذا تمهل. بلطف): (تبعده لريا

يرفضان. إخالهما وما بذلك، وجرفث
عنهما. ذلك تخفي أن يجب إذ لريا، يا هذا تفعيل ال تشاندس(برعب):

إعالن الشهامة من إنه (بدهشة) ذلك؟ أخفي أن أيجب أفعل؟ ال (بتعجب): لريا
رس؟ هنالك فهل الزواج

أحد إرشاف تحت العظيمة ثروتي إن سمعك. أعريني نعم، تشاندس(بخبث):
ونحن الكبرية؛ الثروة تلك ضياع يف سببًا كان اآلن هذا زواجي أعلن وإذا أرستي. أفراد

فقرية. تعلمني كما ألنك املال، إىل حاجة يف
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بالضياع؟ ثروتك عىل يقيض زواجي (بذهول): لريا
الوصية. رشط بغري زواج كل بل فقط، زواجك ليس تشاندس:

خاًصا؟ زواًجا الوصية أتشرتط لريا:
مطلق حًرا أكون وحينئذ سنة. بعد ينرصم محدود أجل إىل ولكن بىل، تشاندس:

الترصف.
ثروتك. عىل تحصل حتى زواجنا نؤجل إذًا لريا:

حل؟ قد أجله أن أنسيت والدين؟ تشاندس(بخوف):
العهد؟ مني ويكفيك بالسداد تقوم ال ولم لريا:

هواء؟ قلوبهن والعذارى ذلك، يل يضمن ومن تشاندس:
أمانتي. يف تطعن كأنك لريا:

فهل الهالك. إىل بأبيك يفيض والرفض ترفضني، أنت إذًا تشاندس(بغضب):
أيام ثالثة بعد إنكم بكم. املحدق الخطر تعلمني ال أنت والشقاء؟ التعاسة له تختارين

تملكون. ما جميع قهًرا منكم ويسلب واملزرعة الكوخ هذا من جميًعا ستطردون
وارحمتاه! إلهي يا آه (تبكي): لريا

قلبه. كل من يحبك منقذًا لك هللا وفق فقد لريا، يا تجزعي ال تشاندس:
هللا. أراده ما ليكن لريا:

سبب؟ من لذلك فهل انفرادكما، طال لقد (يدخل): جرفث
اآلن؟ هو كيف وأبي، (باضطراب): لريا

وهو عنه تأخرت ملا وإال أمره. يهمك يعد لم أظن أبوك! (بامتعاض): جرفث
املروءة تدعوك أبهذا تشاندس) (إىل صوته صدى غري يجاوبه فال غيبوبته، يف يناديك

بارل؟ مسرت يا
وتخرج). الباب إىل (تجري يجدني؟ فال أبي يدعوني (برجفة): لريا

تتباحثان؟ كنتما فيم جرفث:
باملريض. العناية أمر يف نتكلم كنا تشاندس:

وسأذهب الدواء، إىل حاجة يف وهو هللا، رحمة يدي بني املريض جرفث(بسخرية):
أعود. حتى املنزل حارس فكن برتال. من الستحضاره
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مالية؟ مساعدة إىل حاجة يف أأنت تشاندس:
مرسًعا). (يخرج فقراء؟ أننا لك قال ومن (بازدراء): جرفث

التحويل. رصفت بأن التوفيق، وحالفني مرادي، تم لقد تشاندس(لنفسه):
نسيت إني بخث. ثمن شك بال وإنه دينار. خمسمائة بمبلغ الغادة تلك سأشرتي
أني علم إذا جوابي يكون وماذا عليها؟ يل يعقد أن يقبل كاهنًا أجد وأين الكاهن.
فكيف بذلك داين علم ولو الهرب؟ يل يتيرس فهل العقد، تم وإذا (حرية) اختلسها؟

أمامه؟ موقفي يكون
رجل اعرتضني حتى املنزل عن أبتعد أكد لم إني بارل، مسرت (يدخل): جرفث

عنك. وسألني
اسمه؟ لك ذكر وهل أجبته؟ وبماذا أنا؟ عني تشاندس(برجفة):

رودن. روبرت اسمه أن علمت نعم، جرفث:
وبماذا هنا إنني الرجل هذا علم وكيف رودن؟ روبرت تشاندس(بدهشة):

أسماني؟
بارل؟ دوجرفري غري اسم لك وهل أسماك؟ بماذا (بتعجب): جرفث

كال. تشاندس:
يسميك. أن دون وصفك إنه جرفث:

الوصف؟ هذا ملخص وما وصفني؟ كيف تشاندس(باطمئنان):
العائلة أعرف كنت إذا وعما الناحية، هذه سكان من كنت إذا عما سألني جرفث:
تسأل؟ من فعىل الكوخ. هذا سكان من أنا بقويل قأجبته الكوخ، هذا تسكن التي
بساقه ألم حادث إثر أهله. عىل ضيًفا نزل أنه بلغني سيد عن أسأل قائال: فأردف

عنك. يسأل أنه فعلمت وموسيقي شاعر أنه إيضاًحا وأزيدك
جوابك؟ كان وماذا تشاندس(باهتمام):

تراه؟ أن أتحب عندنا.. يزال ال إنه نعم، قلت جرفث:
حاجتك. قضاء يف واذهب يدخل. دعه بأس، ال تشاندس:

(يخرج). مطمئنًا سأذهب لذلك رشيًفا. عهدتك إني جرفث:
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شيطان إنه لنفيس. فألستخلصنه روبرت. الشقي حرض هاقد تشاندس(لنفسه):
املطلوب. الكاهن نعم وهو رجيم.

عىل زيارتي جاءت إذا قبعته) (رافًعا تشاندس ياسيدي املعذرة، روبرت(يدخل):
منك. دعوة غري

روبرت. يا بك أهال تشاندس:
لورد. يا الشديدة، الحاجة إليك دعتني لفد روبرت:

بوعدي. الوفاء أنكر ال وأنا تشاندس:
الطرقات. كل وجهي يف يسدوا أن الدائنون أوشك لقد روبرت:

هنا؟ أنني علمت كيف أخربني روبرت. يا داهية، إنك تشاندس(يضحك):
أخبارك. تنسمت وعدت، كما بزيارتك، ترشفني لم فلما طويال، انتظرتك روبرت:

دقائق؟ ببضع عيلٍّ دخولك قبل فيك أفكر كنت لقد حسنًا، تشاندس:
خريًا. األمر يكون أن عىس روبرت(بدهشة):

حسن لك يضمن مال رأس لك ليكون كبري بمبلغ أنفحك أن رأيت تشاندس:
املستقبل.

ألجدادك. مجد عىل تربهن بذلك إنك كبري! مبلغ روبرت(بدهشة):
ذهبًا. خمسني سأنقدك تشاندس:

ذلك. أصدق أكاد ال إني ذهبًا؟ خمسني روبرت(بدهشة):
روبرت. عزيزي يا مساعدتك، إىل تدفعني الصداقة إنها تشاندس:
بالثروة. عيلَّ تعود برحلة القيام من املال بهذا سأتمكن روبرت:

مرغوبي. جل هو ثانية بالدك إىل وسفرك تشاندس:
لعجيب. هذا إن مرغوبك! جل روبرت(بدهشة):

السفر. ذلك وراء من والخري السعادة لك أتمنى إني تشاندس:
العطاء. هذا منك يريبني إذ الفلسفة، إىل عدنا لقد روبرت:

النية. سوء رأسك عن فأبعد غنيًا، صديقي يكون أن يهمني إنه تشاندس:
عىل شيئًا اآلن يل تدفع أن يمكنك فهل الثقة، تمام عىل رصت اآلن روبرت:

الحساب؟
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شك. ال تشاندس:
ظني عىل ويغلب أتوقعها. كنت ما معاملة اليوم تعاملني إنك (بدهشة): روبرت

مهمة. قضاء مني ستطلب أنك
سعيًدا. فستصبح ياروبرت، الفضول، كثري تكن ال تشاندس:

اآلن. من أمرك طوع وستجدني معاملتك. بلطف أرستني إنك روبرت:
أتذكر روبرت! كتفه) عىل يده (يضع اخرتتك ما بك ثقتي ولوال تشاندس(بدهاء):

املدرسة؟ عهد
نعم. روبرت:

تتمثل هل وأخربني دراستنا، من األخرية السنة واذكر ذاكرتك. استجمع تشاندس:
العهد؟ ذلك يف مثلناها التي الرواية عينيك أمام

كذلك؟ أليس البارون تمثيل تجيد فيها وكنت اآلن. وأتخيلها نعم روبرت:
فيه وأحرزت بتمثيله، قائًما كنت الذي الدور أنت ونسيت تشاندس(يضحك):

املمثلني. جميع عىل السبق
القس. نعم. روبرت(يضحك):

أجاد ممثل لرؤية أوفق ولم عديدة. روايات شاهدت العهد ذلك منذ تشاندس:
صباًحا! التاسعة يف غًدا الدور هذا تمثيل منك أطلب لذلك إياه إجادتك القس دور

صباًحا! التاسعة يف غًدا روبرت(بدهشة):
وفتاة. شاب بني زواًجا لتعقد نعم تشاندس:

القانون؟ أمام محرتًما العقد يكون كيف إذ تمزح، أنك شك ال روبرت:
تمثيال.. ذلك تمثل أنك وافرتض القانون، من اآلن دعنا تشاندس:

لورد. يا مسؤول غري املمثل روبرت:
ترفضها أو الذهب، فتستحق املهمة بهذه تقوم هل ذلك..فأجبني: لك تشاندس:

سواك؟ ملساومة فأضطر
العقد؟ يكون وأين روبرت(باهتمام):

القديمة. مرقس القديس كنيسة يف تشاندس:
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التو. نهر من اليمنى الضفة عىل روبرت:
الغد. صبيحة من العارشة الساعة قبل هناك تكون أن يجب إذًا تشاندس:

هما؟ ومن روبرت:
أنا. فهو الشاب أما تشاندس:
نفسك؟ أنت روبرت(بدهشة):

أُلعوبة؟ إنها أقل ألم نعم، تشاندس:
املوضوع؟ رس وتعلم راضية، هي وهل روبرت:

وسوف ال، أم هي أراضية سلها حقيقي. كقس بواجبك تقوم أن عليك تشاندس:
تجيبك.

أن وأخيش ًرسا، هناك بأن أشعر أني السيد أيها يل إسمح (بانزعاج): روبرت
عيلَّ. خطًرا يكون

عليك. خطر فال إطمنئ، تشاندس:
الفتاة؟ هذه ومن روبرت:

شأنك. من ليس هذا تشاندس:
الكنيسة؟ يف وحدنا سنكون وهل روبرت:

استعداد؟ عىل أنت فهل فقط. معها سأحرض أمرك، افتضاح من خوًفا تشاندس:
اليوم. وسأستأجرها القس، مالبس تنقصني روبرت:

أال يجب الحساب. عىل هذا خذ بالذهب): ويخرجها جيبه يف يده تشاندس(يضع
الفتاة. بك تسرتيب

الخمسني؟ من والباقي الذهب) (يعد مطمئنًا كن روبرت:
العقد. تمام بعد سأدفعه تشاندس:

امللتقى. إىل يده): روبرت(يمد
(بصوت بارل. دجوفري فأصبح هنا، إسمي غريت يصافحه): تشاندس(وهو

تنىس. فال وسألك الشيخ الخادم صادفك فإذا خافت)
(يخرج). بارل دجوفري فهمت روبرت:
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شئت. ما بها ألهو يل، لريا وأصبحت يشء. كل تم لقد تشاندس(لنفسه):
فيالسعادتي!

الدواء. أحرضت لقد الدواء): ومعه (يدخل جرفث
املريض). مخدع إىل جرفث (يدخل املريض. إىل أرسع حسنًا. تشاندس:

لريا. حرضت متي األخري، دوري سأمثل تشاندس:
وبني بينك تدور كانت هنا. محاورة أسمع كنت أني إيلَّ يخيل متلفتة): (تدخل لريا

يقني؟ عىل أنا فهل آخر.. رجل
يشء. منها سمعك إىل وصل هل تشاندس(باهتمام):
بأبي. العناية إىل بكليتي منرصفة كنت إني كال لريا:

الشفاء. تمام له هللا اسأل تشاندس:
بارل. مسرت يا شكًرا، لريا:

عقد بإتمام املبادرة إىل حرجة وظروف مهمة حوادث دعتني لقد تشاندس:
الوقت. فوات قبل زواجنا

املهمة؟ الدواعي تلك هي ما سيدي. يا األطوار غريب إنك لريا:
مسرت من أبيك إىل رسالة اآلن وردت أنه أولهما قويان. سببان هنالك تشاندس:
اتفقا ما تنفيذ إىل اضطر وإال غد، بعد الدين وفاء وجوب فيها يطلب الدائن دجارفن

ذلك. عنه سأخفي أبيك، بحال ورفًقا عليه
الرسالة؟ هذه أين (مرتجفة) وياله! لريا:

بإخراجها (يهمُّ نيتي وحسن صداقتي عىل بها ألبرهن معي هاهي تشاندس:
حقيقي). ذلك أن ليوهمها

الرصاحة. منك تكفيني صادق. إنك دعها (بسذاجة): لريا
أال مزعًجا، نبأ اآلن هنا كان الذي الرسول إيلَّ حمل فقد الثاني، أما تشاندس:
ألستلم حاال العودة وتسألني لها وريث ال وهي النزاع، فراش يف البارونة عمتي أن وهو

الوصية.
حاال؟ ستسافر إذا (تتنهد): لريا
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غًدا. العقد إتمام بعد ما إىل السفر تأجيل يمكنني تشاندس:
الرسعة؟ هذه ولم لريا:

البال. هادئ مطمئنًا املبلغ ألدفع تشاندس:
وربما أردت، ما يتم عودتك وبعد وسافرت، املبلغ دفعت لو عليك وماذا لريا:

الزفاف؟ هذا يف معنا فيشرتك للشفاء، أبي تماثل
رأيك. تغيري أخىش أني غري أوامرك. بجميع أقوم أن بودي كان تشاندس:

وأمي… بأبي لك أقسم عهدك؟ أنقض أن أتخىش لريا:
عاجله. الرب وخري للقسم، داعي ال تشاندس:

… ولكن آه، لريا:
وتشجعي. ترتددي ال تشاندس:

منك. قسوة هذا أعترب إني بارل؟ مسرت يا باملال، أتشرتيني لريا:
يدي. لرفضك آسف عنك. راحل أنا ها كفي. تشاندس:

الذي هذا ترتك أن رشفك أيسمح بارل، مسرت يا دموعي، إرحم (تبكي): لريا
املال؟ ضحية يذهب لكي آالمك أيام بك واعتنى منزله يف وضعك

منك. كلمة عىل يتوقف أبيك فإنقاذ العذراء. أيتها كفى تشاندس:
(تتنهد). مصمًما. تزال أال القايس أيها آه! لريا:

تذعني لم إن أنك برشيف لك وأقسم عزمي. عن شعرة قيد أتحول لن تشاندس:
السعادة. إليك تزف واحدة كلمة إن حاال. عنكم ارتحلت ألمري

فؤادك؟ إىل سبيل للرحمة أليس لريا:
رفض. أم إجابة اثنني من واحد العذراء. أيتها استعطايف، يف أمل ال تشاندس:
(تبكي). شئت ما وافعل أبي، نج املال. صاحب يا انتظر تمهل. (بجنون): لريا

أنت فهل لريا. مس يا حبي، تستحقني اآلن إنك الظافر): عودة تشاندس(يعود
زواجنا؟ عن راضية

قبلت؟ متى حاال أتدفعه واملال، لريا:
املال. ويدفع العقد يعقد صباًحا فغًدا االستعداد. قدم عىل أنا وها بىل، تشاندس:
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العجيب! الزواج هذا يتم غًدا وياله. (برعب): لريا
القديمة. مرقس كنيسة يف تشاندس:

أطرد كيف آه. املقدس! هيكلها أأدنس (لنفسها) السماء! ياآلهة (بذهول): لريا
(تسقط). ياآلهي. عني. خياله

تتمتم كانت بماذا (لنفسه) أصابك؟ ماذا النهوض): عىل تشاندس(يساعدها
لريا. يا انهيض (إليها) بعد. سأكتشفه رسٌّ لها يكون أن بد ال مأخوذة! كأنها

ال! صباي؟ كهف مرقس؟ القديس هيكل زواج؟ تهذي): وهي قليال. (تفيق لريا
ال!

رشدك. إىل عودي لريا! تشاندس:
نفسها باعت العذراء لريا أن واعلم أبي. أنقذ (تقف) نعم. جبينها): (تمسح لريا

أبيها. رشف لتفدي
سأذهب سمعك، أعرييني كتفها) عىل يده (يضع لريا. يا أنت، مسكينة تشاندس:
باألب مصحوبًا الكنيسة إىل صباًحا الثامنة يف وأعود املال. ألستحضار اآلن برنستابل إىل

أفهمت؟ رابع لنا يكون ولن نجدك. أن فيجب املحرتم.
فهمت. نعم، لريا:

قائلة؟ أنت وماذا تشاندس:
العمل؟ يكون فماذا املال، عىل الحصول لك يتيرس لم وإن يشء. ال (تنتحب): لريا

(يخرج). الغد إىل جًدا. فاطمئني معي، التحويل تشاندس:
إني أماه؟ يا أنت أين آه. الكريس) عىل (تسقط أقايس! ما أشد ما (لنفسها): لريا
كيف أماه، الذابل. شبابي غصن فوق رحمتها بأجنحة تحلق الطاهرة روحك أرى أكاد
املقدس؟ ابنتك هيكل يف قسوته مخالب ينشب القايس، الوحش هذا فريسة ترتكيني
(تقف) حديد.. من سوًرا حولك طالعي سوء رضب لقد ابنتك؟ عن لتذود أنت أين أبت،
أين الحبيب! أيها داين، لورد منام؟ يف أم أنا يقظة أيف أرى؟ ماذا أشعر؟ بماذا وياله
أين ترى مرغمة. إني الرشيف، أيها عفًو إليها؟ الحاجة وقت يف شهامتك عني رحلت
بنارصي. األخذ عىل القادر وحدك أنت إلهي (تتنهد) الوقت؟ يفوت أن قبل اآلن أجدك
العذاب، عيل أَقّدرت كالسلعة؟ نفيس أبيع أن أترىض إلهي أستجري. وبك أرضع فإليك
التعاسة عيل كتبت فلم الجزاء. هذا عليه أستحق ذنبًا أقرتف لم أنا الشقاء؟ يل وكتبت
كنت أتوسل؟ قدرتك غري قدرة وبأي ألتجئ؟ حماك غري حمى اي إىل (تبكي) والشقاء؟
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أجن أكاد إني إلهي (تبكي) عني. أقصتهما مشيئتك أن بيد وحبيبي، أبي إىل أمري أكل
(تركع) املوت ملك يا وحقك (بحزن) أرى؟ ماذا آه، املتواليات. الرضبات هذه هول من
إليك أتوسل الطاهرة، الروح أيتها (تبكي). يل. اتركه إليك، أتوسل بأبي. رحمة به، رفًقا
يف سعادتي أرى من يا أماه! أماه! ذراعيها). فاتحة وترتجف ببرصها (تحدق بدموعي
حانقة إنها وياله! ابنتك؟ لحماية البقاء اخرتت أم عادتك، كسابق راحلة أنت هل قربها،
إال األمر قبلت وما كرًها، إال رضيت ما بريئة. إني ذنبًا أجن لم بابنتك. رفًقا أماه عيل.
يرحم، ال املرابي يحترض، أبي علم. لو إنقاذي، يستطيع كان من عني اختفى مرغمة.
بنفيس قذفت أبي لرشف إنقاذًا أماه، بالبكاء) (تجهش غد. بعد يدفع أن يجب الدين
تلفظ وهي األرض عىل (تسقط املرضوب. األجل يف بالكنيسة سأكون نعم، الهاوية. إىل

بك). … الحقه ني … إ … ه … ما … أ

األخرية) الجملة نطق أثناء مهل عىل الستار (تسدل
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األول املنظر

النهر) (طريق

للسفر) متأهبة القبعة رأسها وعىل سوداء بمالبس لريا (تدخل

جرفث، يحرض لم ملاذا انتظاري. يف ليزيل ومسز القطار، يفوتني أن أخىش لريا:
أبي، مات (تبكي) خياال. أصبحت الدهر، أيها كفاني (تتأمل) يتأخر؟ أال وعدني وقد
ومري رحمتك، غيوث قربه أمطري السماء، أيتها أجيل. من يحيا كان من قيض نعم
قامت ابنتك إن الشهيد، الوالد أيها (تبكي) الطاهر. جسده تبارك أن الرحمة مالئكة
بغري قبلت لقد عيل واشفق تلعني، فال األوان. فوات بعد ذلك كان ولكن عليها، بالواجب
أبوتك أحرتم لم إني عقوق. هذا نعم مشورتك. بدون الهيكل إىل معه وذهبت منك، علم
أين ترى (تبكي) ذنبي. يل لغفرت السبب علمت ولو مرغمة. كنت ولكني أقدسها، التي
املال يسلمني أن أبى لذلك رشيف. أبيع يحسبني كان إنه املفرتس، الوحش ذلك ذهب

دنيء. لنذل إنه املسكني. أبي بموت علم حني عليه تعاهدنا الذي
السفر؟ عىل مصممة تزالني أال السفر): حقيبة ومعه (يدخل جرفث

سعادتي. فيه أن وأشعر نعم لريا:
أراك أن جًدا يحزنني لريا، األرض): عىل الحقيبة ويضع يدها (يمسك جرفث
السعادة، هناك أن تظنني وكيف قبل. من تتعوديه لم عالم أمواج بني بنفسك تقذفني
منه يربك وال األمني، خادمك يف جيًدا النظر أنعمي لريا، الجنود؟ كثري الرش وشيطان
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ما أن اليه ويخيل تعاوده، شبابه قوة أن يشعر أمامك يزال ال هاهو األبيض. شعره
… الكوخ وضياع أبيك بموت البالء من أصابه

(تبكي). يشء. كل خرسنا لقد نعم (تقاطعه): لريا
الصبا رشخ إيل وأرجع الشيخوخة، ضعف عني طرد ذلك كل (يستطرد): جرفث
تثقني ال فلماذا العمل. عىل جلًدا العرشين ابن أنافس اآلن أراني حتى الشباب، وفتوة
أن أنسيت لريا؟ يا أظفارك نعومة منذ خدمتك عىل حياتي أوقفت وقد ساعدي، بقوة
اليانع شبابك بغضِّ تطوحني فلم أنا؟ شخيص يف اآلن يتمثالن أبيك وروح أمك شخص
صوابك، إىل إرجعي القدر؟ لك يخبئه عساه ما تخشني أما لب؟ القَّ الدهر ذلك براثن بني

الحقري. كوخنا يف معي البقاء واختاري ٱبنتي، يا
أمس؟ منا سلبه أن بعد دجارفن لنا أرجعه هل الحقري؟ كوخنا يف لريا:
يل. مخدًعا أتخذها كنت التي الغرفة ايجار عن يل تنازل لقد جرفث:

(تبكي). الجديدة؟ أمالكه حراستك نظري يف التنازل هذا أنَّ تعلم أما لريا:
تزالني أال إذًا. عولت، عالم وأخربيني عليك، فهوني كبدي. يقطع هذا إِن جرفث:

عزمك؟ عىل
صاحبة ألقابل لندن إىل ومنها برنستابل، إىل حاال سأذهب فيه. شك ال هذا لريا:

تروز. قرص ربة ألظنها وإني لزيل، مسز العنوان
بانتخاب الليدي قبل من املكلفة وهي القرص، حاشية رئيسة إنها نعم جرفث:

الوصيفة.
رشيفة، أرسة ومن القراءة تحسن (تبكي) يتيمة فتاة يريدون إنهم حسنًا لريا:
يف تتوفر وقلما الرشوط، هذه كل يفَّ توفرت وقد محدود. أجل لغري القرص يف تعيش

الجديدة. الوظيفة لهذه مطمئنة أراني لذلك سواى،
أنك واذكرى العزيزة، ابنتي يا امليمون الطائر فعىل لريا، يا هكذا إنك جرفث:
وكان ذراعيه، بني طفلة حملك الهرم، برصه وأضعف الكرب، ظهره أحنى شيًخا تركت
وساعده والعفة، الطهارة مثال نشأت حتى األدب، لبان ويرضعك األم، حنو عليك يحنو
ما وإذا لريا، يا الفاني الهيكل هذا تذكري (يبكي). والرشف النبل سليلة أنك ذلك عىل
فأرسعى بوحشة شعرت وإذا عبثًا، تمر تدعيها فال تكتبي أن فيها يمكنك لحظة واتتك
من نقطة آخر وألستنفد لفراقك، يتقطع قلب إىل وأضمك ذراعى لك ألفتح إيلَّ بالعودة
الفاقة غائلة من حمايتك يف القوة من ربي وهبني ما قصارى باذالً عنك، الذود يف دمى
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كان أما العجلة؟ فلم الجوع، ألم عنا يطرد ما لكسب الكافية القوة لدى زالت ال لريا، يا
العني قرير أموت ذاك إذ ببعيد، اليوم ذلك وما لحدي؟ أوارى حتى انتظارى بك يجدر

البال. هادىء وأرقد
كل فقدت إني األوان؛ فات ولكن املرة، بتوسالتك أحشائي تقطع إنك (تبكي): لريا
آليت فقد مناى، غاية راحتك كانت وملا سواك، عيل يحنو مخلوًقا أجد ال أصبحت يشء،
من نفسه عىل آمنًا كالنا ليعيش أسعى أني واعلم أنت، فابق والعمل، الشقاء نفيس عىل
أضعت من يا أتناساك، ولن أنساك لن أني وثق فراقي، أمر عليك هون جرفث! الفقر.
حسن لك وأشكر بالفضل، لك أعرتف إني ورشيف؛ عفتي عن الدفاع يف حياتك زهرة
أنا فها الرعاية، ميزة وحده وله الترصف، حق عيلَّ له مخلوق آخر كنت وملا الصنيع؛

املطيعة. ربيبتك زلت ال وإني منك، بأمر إال واحدة خطوة أخطو ال ذا
دمت فما السعادة، وبني بينك حائال أكون أن أحب ال إني (يبكي): جرفث
املحبوب بشخصك خريًا وأوصيك مرغًما، الصرب ألزم فإني هذا، لسفرك بالهناء تشعرين

الفانية. وبشيخوختي
ما أوصدها ولن بيننا مفتوحة املراسلة طريق سأجعل فإني مطمئنًا كن لريا:
إذا حتى عندك، لتقتصده الشهري مرتبي بكل لك وسأبعث الحياة، هواء أنسم دمت
طوارئ آمنني العمر من لنا بقي ما فنعيش إليك عدت لندن أهجر أن الحياة اضطرتني

الدهر.
ثانية! أراها أن يل أقدرت إلهي! (يبكي) القلب طيبة إنك لريا، يا آه جرفث:

حني الشقي أصبت هل وأخربني، شقاء. كلها فالحياة روعك، من هديء لريا:
عليه؟ النار أطلقت

كذلك؟ أليس املعتوه، بارل جوفرى دي تذكرت: نعم، شقي؟ أي جرفث:
املفرتس. الوحش هذا نعم، لريا:

أغصان ملتف بني نظرى عن توارى ألنه ذلك بأعجوبة، نجا إنه كال، جرفث:
آثاره وسأتتبع عليه، برصي وقع متى يدي من هالك أنه أعدك ولكني فأخطأته، الغابة
السبب كان ألنه ذلك تغتفر؛ أظنها ما جناية علينا جني إنه الرياح، بأهداب تعلق ولو
ظن إذ سيدي، عىل شؤًما كان مرقس القديس كنيسة إىل معه ذهابك ألن أبيك، موت يف

عليه. أطلعك أن أحب ال ما
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(تبكي). السوء؟ بي ظن أبي لريا:
مسكني (يبكي) أفلح. فلم مستطاعي، جهد له أبرهن أخذت هذا، ومع جرفث:
مات كيف ياابنتي، أنظري النزع. فراش عىل وهو يده من باختطافك بارل قتله لقد

الضياع. من عفتك أنقذ أن إيل يتوسل وهو أبوك
قربك يف وستعلم هادئًا، نم نعم، بريئة. طاهرة أني هللا أشهد (يحزن) أبي! لريا:
عقابه. هلل فاترك وكفى. غشني إنه (تبكي) دفاع. أحسن نفسها عن دافعت ابتك أن

أن لك فهل عني أخفيته الذي الرس هذا عن شيئًا أعلم لم اآلن حتى إني جرفث:
ضمريي؟ يسرتيح حتي عليه تطلعيني

تعذيبًا وكفاني بكلمة. يفوه أن يجرس ال ولساني أستطيع لست ياجرفث. أه، لريا:
القطار، يفوتني أن أخاف واآلن الرسائل. لسان عىل لك اعرتايف فسأجعل اطمنئ ولكن

هللا؟ فأستودعك
سأنتظر. ضمريى تبكيت رغم جرفث:

وفية. بارة هللا شاء إن وسرتاني جرفث. يا وداًعا لريا:
ياابنتي. تجلدي لريا. يا امللتقى إىل بحرارة): ويقبلها صدره إىل (يضمها جرفث
مهما الرش، يد إليك تصل فلن تنام. ال التي بعينه بحراستك سيتكفل هللا أن واعتقدي
بأرسه العالم رؤية عن وأمتنع بابها، عيلَّ فأوصد غرفتي إىل سأعود لريا! قوية. كانت
إال عنها نظرى أرفع لن أني إيل ويخيل املحبوبة. صورتك الضعيفتني عيني أمام واضًعا
فريسة ترتكيني ال عليك فباهلل الوصول. بسالمة مبًرشا األول الكتاب منك تناولت متى

الرسائل. سوى الفاني، الشيخ أنا يل، سلوان ال أنه وأعلمي اإلنتظار،
(تعانقه اليوم منذ بوالدي أدعوك أن يل واسمح املحبوب. ولدي يا عليك، هون لريا:

وتبكي).
الطائر فعىل التاسعة. أذنت لقد الساعة) يف (ينظر ابنتي. يا فيك هللا بارك جرفث:

أموت. أن فبل برؤيتك يل يسمح أن هللا إىل أرضع ذا أنا ها لريا! امليمون.
إىل بحرارة) (تعانقه والجلد. الصرب أسألك جرفث! (تبكي) هللا. أستودعك لريا:

(تخرج). األمني أيها امللتقى
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عني الروح نزعت من يا امللتقى إىل دموعه): يمسح بينما بذهول (لنفسه جرفث
ولم هذا؟ اخرتت فلم انا، وبقيت لريا، وسافرت تشسرت، مات لقد إلهي (يبكي) بفراقك
سبحانك. اآلن؟ إليه ماٱضطرت إىل العذراء الفتاة التضطر حتى البنته، الوالد ترتك لم
(يميش. األذى عنها وأبعد توجهت، أنى الخري لها وهيء حلت، أينما معها كن إلهي، ويا

وتفكري). ببطئ الباب إىل

الرسعة) بغاية األنوار تطفأ أن بعد املنظر (يغري

الثاني املنظر

الجانبني) عىل وبيانو مكتب بها تروز. كاستل بقرص فاخرة (غرفة

وأمام تفحصها أوراق وأمامها مكتبها عىل جالسة هاينلت تيودوسيا (ليدى
األربعني، سن يف ٱمرأة اليرسى الجهة وعىل والفرد، فاترو مارتن قسان: املكتب

ليزيل) مسز

أمس؟ األعضاء أحد يتأخر ألم رأسها): ترفع ثم (تكتب تيودوسيا
منك. املقدمة اإلعتذار ورقة له قرأت وقد الليدى، ياحرضة كال فانشو:

الكتابة). (تعاود قبوال؟ وافقت وهل تيودوسيا:
أرمتايدج). داين (يدخل نعم فانشو:

بجانبها) ويجلس لتيودوسيا ويبتسم برأسه القسيس يحيَّ (داين

اللورد؟ حرضة رشف متى بامتعاض): اللورد إىل (ينظر فانشو
اآلن. داين:

اجتماع يف نحن العم، ياٱبن بك أهال داين، اللورد): فرتى رأسها (ترفع تيودوسيا
اإلجتماع. ينفض ريثما تستحسن مكان أى لنفسك فاخرت القرص سيد وأنت ترى، كما
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خفي). طرف من فانشو إىل ينظر جالًسا (يظل حسنًا داين:
اإلجتماع. يحرض أن يفضل اللورد سيدي أن يل يلوح فانشو:

الخري. عمل عىل يشجعني هذا إن (بسخرية): داين
من ياردة وثالثون ستة تكتب) وهي (تستطرد ذلك! صح لو حبذا يا تيودوسيا:

داين). فرتى رأسها (ترفع الواحدة للياردة بنسات وخمسة شلن بحساب الفالنيل
حسابات. كاتب كنت أني أظن ال أنا داين:

الحساب. عملية إليك أوجه لم أنا عفًوا، تيودوسيا:
فقط. شلنًا عرش وأحد جنيهان (عابًسا): فانشو

األعضاء؟ عدد وكم بالضبط، شلنًا عرش وأحد جنيهان نعم، (تكتب): تيودوسيا
عضًوا. وعرشون ثمانية األوراق): يف (ينظر فانشو

كم فبعد األسبوع، يف بنس قدرها اشرتاك قيمة يدفع عضو كل وكان تيودوسيا:
الثمن؟ يدفع الزمن من

سنة. مائة بعد (بسخرية): داين
فلم الفقراء؟ لصالح هذا اجتماعنا أن أنسيت يالورد، املزاح عنك دع فانشو:

التهكم؟
أتهكم. ال أنا املحرتم، حرضة يا معذرة داين:

اللورد. ياحرضة بنا للسخرية داعي ال فانشو:
قلوب تأليف يف نجتهد إنا داين؟ ياعزيزي العمل هذا أهمية أتجهل تيودوسيا:
للفقراء مالبس لرشاء يكفي املال من مبالغ عىل منهم لنحصل املورسين من جماعة

الربد. قسوة تقيهم
املشاغل. لهذه داعى وال فوًرا، املبلغ هذا لدفع استعداد عىل فإني أنا أما داين:

فلو الخري. عمل يف االستمرار هو الغرض إنما الغرض، هو هذا ليس تيودوسيا:
مبلغ بدفع أعني ارهاق، دون املعونة من منها يطلب ما بكل تقوم جمعية تشكل لم

مستديم. خريي عمل بأي يقوم أن واحد فرد عىل ألستحال أسبوع، كل يف زهيد
سيقع العقاب أن شك فال األعضاء، حرضات من املبلغ جمع يتيرس لم واذا داين:

املساكني. الفقراء عىل
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إىل اإلجتماع هذا تؤجيل أن املحرتمة الليدى أيتها أستحسن إني (بغضب): فانشو
أخرى. فرصة

وجودى؟ أزعجكم هل داين:
العمل، هذا يف طويال زمنًا الليدي حرضة وقت من أضعنا فقد يالورد، كال فانشو:
أمكن إن الغد بعد ما إىل اإلجتماع هذا فلنؤجل والراحة. الخلوة إىل تحتاج اآلن وهي

(يقف). ذلك.
غد. بعد ما إىل القسني) وتصافح (تقوم موفق. رأى تيودوسيا:

(يصافحه). اللورد. ياحرضة امللتقى إىل فانشو:
القادم؟ اإلجتماع يف األعضاء أحد أكون أن أتحب (يمزح): داين

ورفيقه). (يخرج اآلمر. السيد أنت فانشو:
عادتك؟ هي كما صحتي عن تسألني لم ملاذا داين): يا (إجلس تيودوسيا

املهم. عن أرصفك أال وأحببت (يجلس) مشغولة وجدتك ألني داين:
لورد؟ يا هذا عملنا تحتقر أو تيودوسيا:

سنوات. يف جمعه عن املبلغ دفع أستسهل إما عزيزتي. يا كال داين:
فرد عىل جًدا السهل ملن واحدة صفقة وأضعافه املبلغ هذا دفع إن تيودوسيا:

ذلك. يستمر أن املستحيل من ولكن غني،
ذلك ومعنى وحدي. تخصني نظري وجهة من املوضوع هذا إىل أنظر إني داين:

ساعة. نصف كهذا بعمل أشتغل أن عن شلن ألف دفع أفضل أني
الذي القالب يف أبدعك املصور وياليت — يالورد جًدا مخطئ إنك تيودوسيا:

فيه. أنا أفرغت
واألوراق؟ للمحابر عاشًقا أأصبح (يضحك) باهلل أعوذ داين:

عليك؟ عار هذا يف وهل تيودوسيا:
والسكينة. الهدوء إىل أميل ولكني كال. داين:

فيها تشعر كنت وهل، سياحتك. كانت أين ىل وارشح هذا، من دعنا تيودوسيا:
بالسعادة؟
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منسرت، أستار عن شيئًا أعلم أكن لم أني غري وهناء، سعادة يف كنت نعم داين:
الجهل. ذلك تنىس وال صحيفة. يدي تمس أن يندر ألنه ذلك تروز. كاستل وال

فيك؟ ليس ما لنفسك تنسب كيف لورد! يا ذلك من هللا حماك ليزيل: مسز
ليزيل. ياعزيزتي معتقده، يف التمادي سبيل ىل تفتحني بذلك إنك تيودوسيا:

أبًدا. عدمتك فال العم. ياابنة املرمى أصبت داين:
الخري طريق لعينيه لتفتحي مساعدتي عليك يجب كان ليزيل): (إىل تيودوسيا

فيسلكه.
مع ولكني السيئات. جلسة وبدأت الحسنات، جلسة انقضت لقد (يضحك): داين

املحسنة. القديسة أيتها مصلًحا ملكا أراك هذا
تشعر وال العظيم، مركزك كنه تدرك ال أنك عىل تربهن هذه آراءاك إن تيودوسيا:
إىل املساعدة يد يمد أن يجب وجاهك وثروتك صحتك يف شابًا إن الرفيع. بمقامك
ويأخذ الفاقة، مهاوي من البائس وينتشل اليتيم، ويكسو املسكني، فيطعم املحتاجني؛

الدهر. عليه أحنى من بنارص
سليلة الحسناء. الواعظة أيتها أخالقك، مكارم أتريض تأمالته): يف (غارًقا داين

الوصمة؟ هذه تصميني أن هاينليت، أرسة
وكانت عميق، تفكري يف كان اللورد حرضة أن يظهر تيودوسيا): (إىل ليزيل مسز

فهم. ما فهم قد كان ما وإال تروز، كاستل غري وجهته
اآلن. بدا مما يل محبة أكثر أحسبك كنت لقد األمينة. أيتها لك شكًرا (لليزيل): داين
أن برشفك أستحلفك إني التهكم؟ معنى فما الرصاحة، تقول إنها تيودوسيا:

األخرية؟ كلماتي إىل مصغيًا كنت هل تخربني
يشء. منها فاتني أنه عليك أنكر ال داين:

العزيزة؟ صديقتي وعىل عيلَّ الجائر الحكم هذا استنتجت وكيف تيودوسيا:
للصيد! ينقطعون الذين أسعد فما السمك. صيد من به إيلَّ أوحى أنه داين:

األخرية. سياحتك من شيئًا لنا وارشح فيه، فائدة ال مما دعنا (بأسف): تيودوسيا
وصادفت التو، نهر ضفتي عىل الواقعة والقرى املدائن بجميع طفت لقد داين:

برنستابل. فندق يف املعتوه
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املعتوه؟ هذا هو ومن (بدهشة): تيودوسيا
العائلة. وموسيقي ومصور، شاعر، داين:

ارمتايدج. تشاندس يعني إنه ليزيل) (إىل فهمت لقد (تضحك): تيودوسيا
من طرده إىل بي أدت عنيفة مشاجرة بيننا وقعت ولقد األبله. ذلك هو نعم داين:

غرفتي.
سبب؟ من فهل لورد. يا شديًدا مقتًا تمقته إنك تيودوسيا:

تلك انقضت وملا (يستطرد) ومخجل. مشني ألنه اآلن، السبب لذكر داعي ال داين:
كأنها هناك أرض بقعة فأعجبتني النهر. حول سياحتي أتمم بكرت املشؤومة الليلة
وما ظاللها. وارف تحت أستظل أن فأحببت (يتنهد) الفردوس رياض من روضة
أن أذني يف وزن (يتنهد) السمك صيد ساعة ذكرت حتى لحظة الجلوس بي ٱستقر

خطيئة. الصيد
صنعت؟ ماذا إذن تيودوسيا:

تقتلع كادت عاصفة ريح هبت حتى هنيهة إال هي وما (يتذكر) أصيد. بدأت داين:
التي (يتنهد) األنيقة الروضة تلك فارقت ما ورسعان معطفي. فارتديت الوادي، أشجار

والجمال. الرونق من الطبيعة فيها أبدعته ملا عقيل سلبتني
لورد؟ يا روضة، تستبيك أو تيودوسيا:

الحظ. حسن فارقني آه! ولكن (يتأوه) الغزل.. اتعلم أن بدأت إني داين:
غامضة. أرساًرا تحتها تسرت بلغة تتكلم إنك تيودوسيا:

إىل ترمني كنت إذا الغرامية، األرسار من خلو إني العم. ابنة يا وحقك، ال داين:
ذلك.

الليلة؟ تلك منذ تشاندس تر ألم بأس. ال تيودوسيا:
أراه. أن أحب وال كال داين:

فقبلناه. الخريية، جمعيتنا يف عامال عضًوا ألقبله شهر منذ إيل كتب لقد تيودوسيا:

جنيه. خمسمائة بمبلغ تحويال إليه فأرسلت السنة، هذه إيراد من له مابقي طلب وقد

السبب. أعرف أن دون برنستابل. طريق يف فقرية عائلة عىل ضيًفا نزل أنه منه وعلمت
تماًما. أخباره عني انقطعت الحني ذلك ومنذ
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إنها (لنفسه) أصدقه ال ما هذا برنستابل؟ يف فقرية عائلة عىل ضيًفا نزل داين:
األبله! ولهذا مالنا ولكن (يستطرد) فقرية. ليست

يحمل أنه أنسيت اآلن. قبل له الكراهية من الدرجة هذه عىل عهدتك ما تيودوسيا:
لقبك؟

حرضة صحة عن أسألك أن نسيت قليال) (يصمت اللقب. هذا يستحق ال إنه داين:
والدي. املحرتم، اإليرل

متواليات. ساعات امللل تعرف ال بهمة عمله يواصل بخري.. تيودوسيا:
الجوع. بألم أشعر إني داين:

املائدة. بإحضار عزيزتي يا مري ليزيل): مسز (إىل تيودوسيا
لندن؟ يف سكوير جاردن قرص موعد موالتي نسيت هل (تقف): ليزيل

بعثت هل مبارشة؟ الطعام بعد تسافرى أن يجب ساعتها): يف (تنظر تيودوسيا
الجديدة؟ لوصيفتها الكايف بالعنوان

جديدة؟ وصيفة طلب يف أبعثت تيودوسيا): (إىل داين
لنفيس. بها وأختص ليزىل. إىل القرص شؤون ألترك نعم، تيودوسيا:

انتظارها. يف العربة تكون حيث واترلو، محطة إىل تصل أن أمرتها نعم ليزىل:
هنا. إىل أرافقها ثم بلندن، موالتي قرص يف وسأتقبلها

مبارشة. املائدة من فراغك بعد ذلك بتنفيذ أرسعي تيودوسيا:

وتخرج) تنحني (ليزىل

فلقد لورد، يا اليوم، بزورته سيرشفني أباك أن تعلم ألم داين): (إىل تيودوسيا
برؤيتك رسوره أشد فما اليوم. قرصي سيرشف بأنه فيه وعدني أمس منه كتابًا تناولت

هنا!
حيث اليوم منسرت استار إىل تروز كاسل أترك أن خلدي يف يدور كان داين:

هنا. انتظاره الواجب فمن الوصول، وشك عىل صار وقد أما بمقابلة. أترشف
موالتي. انتظار يف املائدة ويدخل): (ينحني شارل
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ليزىل؟ ومسز تيودوسيا:
السفر. أمتعة تجهز شارل:

بالورد. املائدة إىل (تقف): تيودوسيا
(يخرجان). العم. يأٱبنة ذراعك هات (يقف): داين

أهنأها! وما األغنياء حياة أسعد ما الصالون): يرتب وهو (لنفسه شارل
موالي وصل لقد شارل! بالباب) وليم (يظهر شارل! شارل! الداخل): (من وليم

اإلرل.
القرص؟ باب إىل العربة أوصلت اإليرل): ليستقبل الباب إىل الخطى (يرسع شارل

الدرج. عىل اآلن فهو استعد، وليم:
موالتكما؟ أين ووليم): شارل فينحني (يدخل اإليرل

املائدة. عىل (ينحني): شارل
داين؟ لورد ولدي عن أخبار تصلكم ألم اإليرل:

اليوم. صبيحة من القرص يف هنا اللورد موالي شارل:
ٱستار إىل رأًسا يصل لم ولم (لنفسه) تروز؟ كاستل يف هنا داين (بدهشة): اإليرل

اآلن؟ املائدة عىل هو إذن شارل) (إىل منسرت؟
موالي. يا نعم، (ينحني): شارل

املائدة. انتهاء بعد إال الليدي إىل قدومي خرب تعلن ال حسنًا، اإليرل:

ووليم) ويخرج ينحني يدخل (شارل

شارل! (ينادي) الطويلة رحلته بعد سامًلا وصل فقد هللا، أحمد (لنفسه): اإليرل
موالي! وينحني): (يدخل شارل

اللورد. يكون أن وأخىش انسانًا، تودع األمرية أسمع إني اإليرل:
وصيفة تحرض كي لندن بقطار لتلحق ليزيل. مسز تودع موالتي إن شارل:

جديدة.
شارل. يا النباهة شديد إنك اإليرل:
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اإليرل. سيدي يا قرصي، بزورتك رشفتني لقد داين): ومعها (تدخل تيودوسيا
(تصافحه).

املحرتم. الوالد إىل تحيتي اإليرل): (يصافح داين
شماله). عن وتيودوسيا يمينه عن داين (يجلسان. . ولديَّ يا بكما أهال اإليرل:

األكرب. اللورد سيدي يا قلبي، كل من بك أهال تيودوسيا:
األخرية؟ سياحتك كانت وأين (لداين) العناية. هذه لك أشكر (لتيوديسيا): اإليرل
مكان. كل يف والهناء بالصحة أتمتع املحرتم الوالد سيدي رضاء بفضل إنني داين:

الفريدة؟ السياحات تلك يف سعيًدا كنت وهل اإليرل:
ونشاًطا. قوة ٱمتلئ وكنت نعم، داين:

ذلك؟ ظننت ما ولهوك؟ رسورك يف وأنت يذكرني، قلبك كان أو (مبتسًما): اإليرل
اآلن. ألهو أظنني وما فنعم، رسوري يف أما (بحياء): داين

أتسمحني تيودوسيا) (إىل صاغية. أذنًا أعرني ولدي، يا فيك هللا بارك اإليرل:
مستقبلك؟ يف تفكر أن لك آن أما داين) (إىل الليدي؟ ياعزيزتي بمشاركتنا

ما فهو مستقبيل أما بالعطف، الوالد سيدي من مشموال أكون أن يسعدني داين:
حظي. إليه يوجهني

عليه سيحسدك أنه وسرتى اجهاد، إىل يحتاج ال ساميًا مركًزا لك أعددت اإليرل:
رشيف. كل

داين. عزيزى يا بقبولك، ابتهاًجا قلبي ستمأل تيودوسيا:
وأكسبتني ثقافتي زادت املتحرضة الدنيا مدن معظم يف الكثرية رحالتي إن داين:

األعمال. من إيلَّ يسند ما بكل القيام عىل القدرة نفيس يف آنس وإني واطالًعا، خربة
بحسن العريق بيتك دعائم ترفع إنك داين، عزيزي وحنو): (بشفقة تيودوسيا

بنفسك. ثقتك
لك حبها مقدار لعلمت الليدي، به نطقت فيما ياولدي، النظر، أنعمت لو اإليرل:

مستقبلك. بحسن وشغفها
الليدي! موالتي وينحني): (يدخل شارل
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شارل؟ يا وراؤك ما (باهتمام): تيودوسيا
تكامل قد إنشائه يف موالتي رشعت التي الجديد األيتام ملجأ جمعية إن شارل:

الرئيسة. حرضة انتظار يف وهم أعضاؤها،
اليوم؟ ضيفنا وهو هنا، اإليرل حرضة أن تعلم ألم تيودوسيا:

موالتي. يا ذلك أعلم شارل:
تقدم أن يمكنك كان إليه؟ الحاجة حني عقلك تستعمل لم ولم تيودوسيا:

القس. حرضة عني تنيب أن أو ٱعتذاري،
عىل أعرض أن عىلَّ ألح وقد أفلح، فلم املحرتم القس حرضة إنابة حاولت شارل:

مرغًما. قبل بإنابته، السامي أمرك صدر فإذا أوال، األمر موالتي
(بحدة). شارل؟ يا ذلك معنى وما مرغًما؟ (بدهشة): تيودوسيا
الخالف. رس هو هذا عنه، راض غري األعضاء بعض إن شارل:

ذلك؟ علمت وكيف تيودوسيا:
عيني أمام فتجلت يتهامسون، عليه الناقمني وسمعت يتغامزون، رأيتهم شارل:
األمر. لعرض أرسعت لذلك العاقبة. سوء وخفت صدورهم، يف تشتعل التي الحقد نار
اإليرل) (إىل يستفحل. أن قبل بنفيس املوضوع أتالىف أن يجب إذًا تيودوسيا:

دقائق؟ ببضع اإليرل سيدى ىل أيسمح
تشائني. ما لك عزيزتي. يا شهامتك، أعجبتني لقد اإليرل:

تقلقا ال تقف) ويخرج. (ينحني قدومي. أعلن شارل. شارل): (إىل تيودوسيا
(تخرج). لغيابي

املجد. بأكليل تاريخها كللت فتاه أرشف إنها داين) (إىل هللا حراسة يف اإليرل:
الحسنات. من آثارها من خلدت بما ذكرى أحسن أرستنا إىل أضافت ولقد

والخري. الفضيلة مثال إنها العزيز. والدي يا معك الحق داين:
رأيك؟ هو وما شأنها؟ يف نتكلم أن تحب فهل اآلن. بك أخلو إني اإليرل:
به؟ ىل علم ال شأن يف رأيي لكم أعلن وكيف شأنها؟ يف نتفاوض داين:

حداثتك؟ منذ بها ٱرتبطت التي الخطبة نسيت ألعلك اإليرل:
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قط. الشأن هذا يف أفكر لم إني (باضطراب): داين
إذا فيه كالنا يقع وما املوضوع، هذا أهمية أتجهل بسعادتك. أهتم ولكني اإليرل:

هللا. قدر ال عراه فصمت
ذلك. أعلم نعم داين:

قليل أصبحت تكون أن يخيفني وكان الترصيح. بها ضمريي أرحت لقد اإليرل:
به. العناية

يل. والراحة الهناء وغرضك به. مهتم أنت بما أهتم ال وكيف داين:
عليك. الواجب معرفة إىل وفقك الذي هللا أحمد اإليرل:

لنفيس أخول أني بيد طاعتك. وأقدس املحبوب، ولدي يا رأيك، أحرتم إني داين:
واحد. يشء يف الحق

االشارة. بمجرد غرضك ملحت إني كذلك؟ أليس الزواج. هو (يقاطعه): اإليرل
والشقاء السعادة أرى حيث اإلختيار، حرية فيه لنفيس أطلق أن أحب نعم. داين:

به. مقرونني
أبوتي صلة تقطع فال أبوك. أنني ذلك إىل وأضف ياداين. محق أنت اإليرل:

مقامي. واحرتم
الحياة يف عامل أقوى يجرؤ وال عىل. مفروض واجب مقامك احرتام (بخجل): داين
هذا يف أني غري يكون. أن تحب ما فوق ورأيك مركزه. من يزعزع أو به يعبث أن
والدي، يا عليك، فباهلل ضمريي. نداء إىل وأنصاع قلبي، دقات إىل بطبعي أميل املوضوع
والعدل، الرحمة غري تعودت ما التي بيديك، تزف وال زواجي. أمر يف وشأني دعني
الجرأَة، عودتني لقد العزيز! والدي (يتنهد) املطيع الخاضع لوحيدك والشقاء التعاسة

املحرتم. شخصك وأمام حرضتك يف استعملتها أني يغضبك فال الرصاحة، وعلمتني
نفسك لك سولت إذ الطيش، أسنة عىل الرشف دم منك سال لقد (يتنهد): اإليرل

السن. هذه بلغ وقد اإلهانة، له فرضيت أبيك، مخالفة
والدي! رحماك، داين:

رأيي، تسفه أن لك يسوغ فكيف — ذلك عىل هاينلت ولورد تعاهدت إني اإليرل:
تمحى. ال عار بوصمة ٱسمي وتصم أحشائي، تمزق الرفض بذلك إنك الكلمة. نافذ وأنا

أنت! عنك إال تصدر ال أنها املحزن ومن النتيجة؟ بهذه حياتي أأختم

434



الرابع الفصل

بالخطأ، مني اعرتاًفا يدك بتقبيل يل وٱسمح ياأبي، روعك، هدئ (بخشوع): داين
أمرك. طوع أني أعلن العزيز، والدي يا (باستعطاف) العفو، طلب يف وجبًا يده) (يقبل

هينلت؟ تيودوسيا لليدي زوًجا تكون أن أرضيت (بارتياح): اإليرل
عىل أكون ريثما أمهلني ولكن قبلت، نعم باضطراب): األرض إىل (ينظر داين

استعداد.
اآلن من يل وتعهد رغائبي. تنفيذ عينيك نصب ضع ولكن ذلك. مني لك اإليرل:

األسباب. كانت مهما يدها ترفض أال
مشورتك. واتباع رأيك، احرتام عىل األعز والدي يا أعاهدك إني داين:

ينقض ال منسرت استار ٱبن أن وآمل فيك. هللا بارك كتفه): عىل يده (يضع اإليرل
عهده.

لك. بعهدي تسرتب ال أبت داين:
شارل! ينادي): ثم الساعة يف (ينظر اإليرل

موالي! وينحني): (يدخل شارل
يسلمك أن خادمي فسل الصغرية، حقيبتي يف هامة أوراًقا تركت إني اإليرل:

بها. وأتني فيها بما الحقيبة
اليوم. إنجازها يهمني أوراق ترتيب يف تساعدني أن لك ويخرج) ينحني (شارل

هنا. وحدتك تسأم ال حتي ذلك لك اخرتت ولقد
األمر. طوع إني داين:

اإليرل. أما الحقيبة ويضع فينحني يدخل شارل:
املكتب. غرفة إىل بنا فهيا ياداين العمل هو ها حسنًا، اإليرل:

يقف). الحقيبة. (يتناول بنا هيا داين:
غرفة نرتك أن قبل عملها من الليدى حرضة انتهت إذا شارل! شارل): (إىل اإليرل
منها ننتهي أن يجب هامة، أوراًقا ندرس أننا فعرفها واللورد، عني وسألت املكتب

(يخرجان). الليلة.
النشاط. بهذا شيخ وجود يندر البهو): يرتب (ينحني. شارل
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الجليل؟ الشيخ هذا يف رأيك ما شارل! شارل): ملساعدة (يدخل وليم
حذوه. داين لورد حذا لو حبذا ويا اليقظ.. النافع العامل الرجل هو هذا شارل:
(يعزف منعشة ألعوبة إنها عليه): بأصابعه ويلعب ويفتحه البيانو (يمسح وليم
أصابعه) إىل (ينظر اآللة هذه عىل تدق التي األصابع أن يظهر غريب! رديئة) بأنغام
ليس ما ألتمس ألني تخونني، أصابعي أرى لذلك فقط، والجميالت األغنياء أصابع هي

شأني. من
أيها الرعونة ترتك متى متهوس. يا اسكت اآللة): ويغلق إليه (يرسع شارل

اآلن؟ موالتي داهمتك لو عقابك يكون ماذا األحمق!
عمل يف معك أكون أال موالتي من وسأطلب شارل، يا تهينني، إنك (غاضبًا): وليم

(يخرج). اليوم. منذ واحد
غري استبدال من بد فال الخدم، هؤالء إصالح يف جًدا أتعذب إني (لنفسه): شارل

(يخرج). منهم. النافع

دقات) ٦ الساعة تدق تدريجيًا. األنوار تظلم طويل. (سكوت

ياوليم؟ غاضبًا أراك ماىل وليم): ووراءهما لريا وتتبعها (تدخل ليزىل مسز
اجتماعها، من موالتي تنتهي ريثما وسأنتظر شارل، مع وفاق عىل لست وليم:

شكايتي. إليها فأبسط
وليم. يا الصدر واسع كن ليزىل:

اهانني. شارل إن وليم:
الليدى. موالتنا خدمة يف عهًدا وأطول سنًا منك أكرب وهو معك، يمزح إنه ليزىل:
تشسرت لريا االنسة لك أقدم والتعنيف.. بالالئمة عليك يعود عساه ما عمل يف تتعجل فال

الجديدة. موالتنا وصيفة
تروز. كاسل رشفت لقد (ينحني): وليم

ياوليم. شكًرا، لريا:
(إىل السفر. يف طويال وقتًا رصفنا فقد عزيزتي. يا اسرتيحي، لريا): (إىل ليزىل

الخاص. مخدعها إىل لريا اآلنسة بأمتعة إذهب وليم)

بالخروج) يهم ينحني. (وليم
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الليدي؟ موالتنا أين تخربني لم لم انتظر! ليزىل:
ذلك. من أكثر تنتظر لن أنها وأرى ينتهي أن أوشك أظنه إجتماع يف موالتي وليم:
سعيدة إني وليم) (يخرج تجهزها، أن الغرفة خادمة ومر اذهب، حسنًا، ليزىل:

لريا. عزيزتي يا بك
الرشيف. احساسك أسرية جعلتني ياسيدتي، عىل شفقتك إن لريا:

ومكارم املروءة مثال موالتنا بأن علًما وأزيدك العطف هذا لك أشكر ليزىل:
األخالق.

كنت فإذا مقدًسا، معبًدا يكون بأن لخليق جدرانه بني يحويك قًرصا إن وهللا لريا:
القرص؟ سيدة بال فما املكارم، بهذه أنت

اتبعت فإذا الواجبات، من ملوالتنا اتباعه يجب ما عزيزتي، يا لك، رشحت ليزىل:
سعيدة. كنت لك، رسمت ما

فاطمئني. يشء، كل وعيت إني لريا:
يهرجون. الخدم أسمع؟ ماذا (تنصت) لريا. يا فيك هللا بارك ليزىل:

الظالم؟ هجم وقد الشموع يوقد لم وملاذا وليم؟ أين بعجلة): (يدخل شارل
شارل؟ يا بالك ما ليزىل:

موالتي وينحني) الباب إىل (يجرى الرئيسة حرضة يا عفًوا (ينحني): شارل
الليدى!

تشسرت؟ لريا لريا) إىل (مشرية ليزىل يا بك أهال (تدخل): الليدى
املوعد، يف سكوير جاردن إىل وصلت لقد الليدى، حرضة يا أجل (تنحني): ليزىل

تروز. كاسل إىل قمنا أن نلبث ولم
صديقة تكوني أن وأتعشم لريا، مس يا برؤيتك جًدا سعيدة إني الليدى(تجلس):

وصيفة. ال
الحياة. تنسمت منذ بي مرت لحظة أسعد هذه إن (بابتهاج): لريا

(إىل موجزة. حياتك أدوار عىلَّ وقيص الكوخ، أمرية يا بجانبي اجليس الليدى:
ليزىل. يا اجليس ليزىل)
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محزنة. قصتي إن الليدى): بجانب (تجلس لريا
سكوير. جاردن يف عليها برصي وقع نظرة أول منذ عواطفي أهاجت لقد ليزىل:

أرسة؟ أي ومن لريا؟ يا أبوك هو من الليدى:
ولكن فيها، وأثرى أمريكا سكن غنيًا، رشيًفا كان تشسرت، آدون أبي (تتنهد): لريا
وكنت أمي، ماتت أن بعد طفلة يحملني انجلرتا إىل فعاد ثروته فقد وأظنه الحظ، خانه

(تبكي). األول الربيع يف
وأم أخت أحضان يف اليوم منذ أصبحت أنك وثقي عزيزتي، يا تجزعي ال الليدى:

مًعا.
نهر ضفة عىل صغريًا كوًخا وابتاع رضيعة، يحملني برنستايل إىل أبي عاد لريا:
ظل (تتنهد) أمني شيخ برتبيتي يقوم وكان القديمة، مرقس القديس كنيسة أمام التو
األم، حنو عىلَّ يحنو وكان قيام، خري بتهذيبي قام ولقد عاًما، أربعني أبي خدمة يف
رجال أصادق ولم ووالدى، غريه الدنيا عن أعلم ال ترعرعت حتي مكروه كل عني فيدرأ
يالهولها مصيبة داهمتنا قالئل أيام ومنذ (تتنهد) العالم عن معزل يف كنا ألننا غريهما
(تبكي). ساكنيه شمل وشتت املطمنئ الهاديء العش ذلك يف الفشل أوقعت (تبكي)

املصاب؟ ذلك موضوع وما (بحزن) إلهي يا الليدى:
جامد القلب غليظ ملراب وكان سنني. بضع منذ أبي عىل كان بدين فوجئنا لريا:
كان أن فبعد دينه. وفاء عن املسكني أبي بعجز شعر قد املرابي ذلك وكان العواطف،
مانملك، جميع منا سلب وإال واحدة، صفقة الدين دفع يسأله جاء بالفائدة، سنويًا يقنع

(تبكي). الكوخ. من وطردنا
كان وكم مسكينة! حينه! يف ذلك علمت ليتني (بشفقة) السماء إله يا الليدى:

الدين؟ ذلك مقدار
ذهبًا. خمسمائة (تتنهد): لريا

تملكونه. ال ألنكم عليكم عظيًما كان لقد نعم، فقط! الليدى:
أن وأقسم القلب، الصخري املرابي ذلك لنا تصدى لقد — موالتي يا أجل لريا:
مصعوًقا الشيخ أبي فهوى دينه. نوفه ولم أسبوعان انقىض إذا نملك، ما كل يسلبنا
(تبكي) واحد يوم املرضوب األجل من بقي حتى ينزع وظل األلم. فراش عىل (تبكي)
(تبكي) فأغاثه. املوت، بملك فاستغاث الرهيب، اليوم ذلك شمس رؤية عىل يجرس فلم
(تخنقها الشقاء. ديجور يف أتخبط وتركني يباركني. وهو األخري النفس لفظ لقد نعم،
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أيها رحماك آه! عليها) (يغمى سيدتي. يا بدني، لها يقشعر ذكرى إنها آه! العربات)
املسكني. الوالد

(يخرج الفتاة. أيتها مسكينة باملنعشات. عىل شارل! واهتمام): (بحزن الليدى
شارل).

املؤلم. بحديثها قلبي نياط قطعت إنها ليزىل:
موالتي. يا هاهي باملنعشات): عجل عىل (يدخل شارل

عزيزتي. يا بيدك ال أنا بيدي لليزيل): الكأس. (وتتناول الليدى
ياموالتي. رحيمة إنك ليزىل:

فتاة أسعد ستكون إنها ياليزيل، انتظرى لريا): وجه عىل الزهر ماء (ترش الليدى
مني. أسعد كانت وربما تروز، كاسل يف

خادمة. إني تتمكن) فال الوقوف (تحاول ياسيدتي. عفوا (تستفيق): لريا
السعادة فاستقبيل لريا، يا القرص، هذا أمرية إنك كال بيدها): (تجلسها الليدى
إليك الرسور يزف أن عىل أرغمه فأنا محزنًا، دوًرا معك لعب قد الدهر كان واذا والهناء

اختياًرا. ال كرًها
أبي مات (تتنهد) أبًدا. عدمتك فال موالتي، يا بالعبادة جديرة أنت (برسور): لريا
يديه عىل عرباتي سالت وملا الكوخ. عن الشيخ وخادمي فأجالني املال ذئب علينا وهجم
غرفة سكنى أجره عن لنا فتنازل الصلد، قلبه إىل الرحمة رسول هبط تقليال، وأوسعتها
هللا أراد أن إىل بها فظللنا جرفث! يا أنت مسكني (تتنهد) الكوخ. حراسة نظري خادمي

رعايتك؟ تحت أكون أن
املسكني؟ بخادمك صنعت وماذا لريا. يا وأبوك أمك فأنا تحزني. ال الليدى:
(تتأوه). مفعوال. كان أمًرا هللا يقيض حتى لفراقي ينئ غرفته يف تركته لريا:

أراكم مايل شارل) تنادي مظلمة، الصالة بأن (تشعر ملحزن هذا إن الليدى:
وليم؟ أين كالعادة؟ الشموع توقدوا لم املساء؟ هذا الواجب أهملتم

غائبًا. أراه واني موالتي. يا وليم واجب من هذا (ينحني): شارل
أمتعتها. لريتب لريا.. مس مخدع إىل ذهب لقد ليزىل:
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ألوصلك عزيزتي يا بنا فهلم النوم. غرفة لها أرتب أن يجب بنفيس وأنا الليدى:
وليزيل). ولريا الليدى (تقف الجديد هنائك مخدع إىل بيدي

موالتي. يا الشكر، عن لساني تعجزين إنك لريا:
ٱستعداد يف ليكون البهو إِنارة عىل يساعدك وليم لك سأرسل شارل): (إىل ليزيل

قليل. بعد الليدى حرضة إلستقبال
هما؟ فأين واللورد، اإليرل حرضة عن أسألك أن نسيت لقد شارل! الليدى:

عمله ألن يزعجه، أال اإليرل موالي عىل شدد لقد املكتب. غرفة يف (ينحني): شارل
فلتتفضل. فيه تشاركهما أن موالتي رغبت وإذا جًدا. هام

العمل؟ يف أبيه مع يشرتك أن اللورد قبل وهل الليدى(برسور):
نعم. شارل:

إىل لريا مس أرافق ألني عملهما، يف دعهما مدهشة. ملعجزة إنها الليدى(بارتياح):
لريا مس احرتام يكون أن القرص خدم جميع إىل عاًما تنبيًها تصدر أن وعليك مخدعها

أفهمت. احرتامي! من
بإيقاد يبدأ وليزيل. ولريا الليدى (تخرج موالتي. أمر سأنفذ (ينحني): شارل

الشموع).
طلبي؟ يف بعثت ملاذا (يدخل): وليم

اآلن؟ بواجبك أقوم أني أنسيت أحمق. يا عدت لقد .ها.. (يضحك): شارل
رأيك؟ فما منك، غاضب ولكني (بذهول): وليم

… وإال اآلن من أمامي وانحن تطيعني. أن فيجب رئيسك، أنا شارل:
موالتي؟ أأصبحت أنت؟ ومن اآلن؟ من أمامك أنحني (بغضب): وليم

أمزح كنت إني مني؟ غاضب أنت هل ياوليم. جًدا ظريف إنك (يضحك): شارل
معك.

الغضب. رسيع ألني مزاحك تكثر أال وأرجوك اعتذارك. قبلت وليم:
األوامر؟ بلغتك وهل الجديدة؟ الوصيفة رأيت هل شارل:

أوامر؟ أستلم لم ولكن أجملها. ما رأيتها، وليم:
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بعد بياموالتي الجديدة الوصيفة تخاطب أن الليدى موالتنا أمر صدر شارل:
اإلنحناء.

الجديد؟ األمر هذا بلغك ومن (يضحك): وليم
األوامر إليهم ألصدر الخدم جميع وادع فاذهب نفسها. الليدى موالتنا شارل:

الجديدة.
ويخرج). ينحني ثم (يضحك موالى يا الطاعة لك (ينحني): وليم

حول ويقفون جميًعا الخدم يدخل (يبتسم. مًعا والروح العقل خفيف إنه شارل:
موالتكم؟ أمر بلغكم هل البهو)

الرئيس. ياحرضة ال الجميع:
معرش انبهكم ألم (ينحني) اإلنحناء؟ أنسيتم األغبياء؟ أيها ال، كيف (غاضبًا): وليم

(يضحكون). البلداء؟
لريا تدعى جديدة آنسة اليوم بقرصنا نزلت لقد (يصمتون) اسمعوا شارل:

أفهمتم؟ موالتنا. احرتام من احرتامها يكون أن موالتنا أمر فصدر تشسرت،
نعم. الجميع:

األمرية! وينحني): مرسًعا يعود ثم الباب إىل (يجرى وليم
موالتكم لكم أقدم الخدم): جميع فينحني ولريا ليزىل ومعها (تدخل الليدى
لها أصبح ولقد تروز، كاسل يف كشخيص احرتامها فيجب تشسرت، لريا مس الجديدة

أفهمتم؟ … جميًعا شؤونكم يف الترصف حق
األمرية. لتحى (بانحناء): الجميع

وتذهب الخدم، (يخرج بالباب. ووليم شارل وليبق أعمالكم، إىل اذهبوا الليدى:
بلريا؟ احتفاال قليال تطربينا أن ألك ليزيل! املعزف) جهة إىل الليدى

وتعزف). (تجلس اإلحسان. ياربة الطاعة، لك ليزىل:
الشجية؟ اآللة هذه عىل التوقيع أتجيدين لريا. يا اجلىس بجانبها): (تجلس الليدى
عىل يدها (تضع اليوم قبل عليها نظري وقع وما ياسيدتي. كال، (بخجل): لريا

جنبيها).
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بألم؟ أتشعرين مابالك؟ الليدى:
خفيَفا. دواًرا يل سببت رسوري شدة إن لريا:

لريا). (تجلس فاجليس قليال، اسرتحت متى حاال سيزول إنه عليك. بأس ال الليدى:

املكارم. إلهة يا عدمتك فال آالمي. كل أنستني اآلن بها أشعر التي السعادة إن لريا:
الهم. عنك فارصيف جديدة، حياة بدأت إنك الليدى(برسور):

اللورد. موالي وينحني): (يدخل شارل
وأرسعت تركته الليدى) إىل (يذهب بأبي؟ محتفلون أنتم هل مرسًعا): (يدخل داين

(يضحك). بالهرب.
عليها). (يغمى تيو… هي إذًا بعينه. هو (تتمتم). آه! وترتمي): (ترصخ لريا

النوافذ. افتحوا جبينه) (يمسح لريا (يرتاجع) هي إنها وياله! لريا): (يرى داين
مقعد). عىل (يرتمي آه! أشعره؟ بماذا أختنق. أكاد إني

(تنظر باملنعشات أسعفوها العزف): عن ليزيل وتسكت مشدوهة (تقف الليدى
ويخرجون) لريا (يحملون غرفتها إىل احملوها انتظروا، أخرى) اللورد وإىل تارة إليها
(يخرج حاال. القرص بطبيب إىلَّ (شارل) دهاك؟ ماذا لورد! داين) إىل (تذهب لورد
عزيزي؟ يا اعرتاك ماذا داين. يا تكلم اللورد) بجانب (تجلس يشء؟ أصابك هل شارل)

تأخر. لقد الطبيب؟ يحرض لم ملاذا (بقلق) وياله! تتكلم؟ ال ملاذا
أصاب ماذا قبعته) ويرفع (ينحني الليدى؟ تأمر بماذا شارل): مع الطبيب(يدخل

جًدا). به (يهتم اللورد؟
القاعة توسط إن وما احتفال، شبه يف ونحن البهو دخل أنه سوى أعلم ال الليدى:

ترى. ما انتابه حتى
رشده. إىل ثاب لقد … عليه بأس ال فيفيق): (يعالجه الطبيب

الطبيب؟ أيها أصابني ماذا لريا) عىل (يتلفت هاينلت! ليدى الطبيب! أنا؟ أين داين:
هي؟ أين (يتمتم)

أن لك وأنصح تماًما. يزول أن يلبث لن لورد يا بسيط إغماء يف إنك الطبيب:
غرفتك. يف لتسرتيح تذهب
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أراني مايل ولكن أسرتيح. أن يجب نعم النهوض): عىل الطبيب (يساعده داين
ضعيًفا؟

وليم. شارل. (تقف): الليدي
األمرية؟ تأمر بماذا وينحنيان): (يدخالن الخادمان

حرضة تزعجا وال النوافذ. جميع وافتحا مخدعه، حتى اللورد ساعدا الليدى:
اإليرل.

الخادمان (يخرج ساعة نصف بعد تماًما رشده إىل سيعود نعم، الطبيب:
باللورد).

هي وما اإلغماء؟ من اللورد اعرتى فيما رأيك ما باهتمام): (للطبيب الليدى
اآلن. بعيني شاهدته صغري رس عىل فسأطلعك سمعك، أعرني قليال) (تصمت أسبابه؟
بالقرص. عهدها أول هي الليلة وهذه جديدة. وصيفة خدمتي يف دخلت لقد (تتنهد)
أصابها ولقد شعوره. فيها فارق التي اللحظة هذه سوى عليها اللورد نظر يقع ولم
اإلتفاق هذا يف ترى فماذا الحال، يف غرفتها إىل بنقلها فأمرت الزمن. نفس يف أصابه ما
هذا من ويزيد الفتاة، وهذه اللورد بني قديمة صلة هناك أن يحدثني قلبي إن الغريب؟

رأيك؟ هو فما باسمه. وتمتمت باسمها تمتم أنه الشك
ما كل بل ذلك. عىل يدل ما اللورد، قلب اختربت حني أر، لم (بدهشة): الطبيب
البهو يدخل أن قبل مشغوال كان فهل نفسه. فيه أجهد عمل يف إفراطه نتيجة عنده

مبارشة؟
طويلة، مدة ومكث اإليرل، حرضة مع عمل يف كان نعم غريبة. صدفة الليدى:

مرسًعا. فهرب العمل سئم ولقد
من واإلكثار الضوء شدة مع العقيل العمل كثرة فإن إغمائه، سبب هذا الطبيب:

الرسيع. اإلغماء يسبب هذا كل التبغ،
وها النتيجة. عىل تطلعني ثم مخدعها، يف اآلن الوصيفة تعود أن إذًا عليك الليدى:
تهذي كانت وإذا تعود، حتى هنا انتظارك يف وإني قلبي، به يحدثني ما لك رشحت قد

فيها. من تخرج كلمة كل فراقب
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بنقمتك، ترسعى وال ضمريك، أريحي (يبتسم) عىلَّ. الواجب سأعمل الطبيب:
(يخرج). مظلومة. الفتاة كانت فربما

أنا جديدة، بحركة أشعر بدأت لقد الحدثان! طوارئ ماأغرب (حانقة): الليدى
قد تكون أن حذار منسرت: ستار ياٱبن داين. والصفاء. السعادة غري تعودت ما التي
ذلك؟ كيف ولكن (تفكر) يمحى. ال بعار أرستك وصمت قد بذلك فتكون عهدي، نقضت
عهد منذ ذلك وكان حبه يف حظها سوء أوقعها قد كان إذا املسكينة، تلك جنت ذنب أي
أوقفت التي أنا والوفاء؟ الحب يف تعاهدا عاشقني بني أفرق أن مكارمي أترىض طويل؟
الطالع، منكودة تعسة لفتاة املصائب أأسبب (بشفقة) كال! واإلحسان. الرب عىل حياتي
واختطف رضيعة، أمها أفقدها وغضبه؟ نقمته بسهم ورماها عذابه، مر الدهر جرعها
بغري ذلك كل الهادئ. عشها من رشيدة وطردها ونعيمها، مالها وسلب فجأة، أباها
قد كانت وإذا املحزنة؟ الحياة تلك يف لها أمل آخر منها أنتزع أن بي أيليق جنت. ذنب
فسأزفه عينًا قري الفتاة، أيتها (بشهامة) بينهما. افرق أن الظلم فمن وأحبها. أحبته
أن واملروءة الرشف فمن نظرة، ألول أحببتك لقد لريا متمناك. هذا كان إن بيدي إليك

لريا. هو. كما لك حبي يظل
ياموالتي. الطبيب وينحني): (يدخل شارل

شارل). (يخرج ليدخل. الليدى:
لريا): من سمعه ما فيها كتب صغرية ورقة يده ويف مبتسًما (يدخل الطبيب
يف لها دخل ال ألفاًظا فتذكر تهذى وهي طويل، إغماء يف الفتاة يشء. كل علمت لقد
تنح دجارفن. مسرت يا رحماك ياوالدي، أنت مسكني أماه، تلفظ سمعتها لقد املوضوع،
عني؟ النائي أيها أجدك أين ترى أختنق، أكاد إني جرفث، يا عليك هون بارل، يا عني
قد الفتاة هذه أن فعلمت غريبة، ألفاًظا ذلك بني فيما وتغمغم ورقة) يف هذا (يقرأ
تشف هذه الفاظها ألن غرام، ال بؤس يف فهي قلبها، نياط قطعت برضبة الدهر أصابها
القصور قدمها تطأ لم قروية أنها يل وظهر شديد، عصبي وهياج نفسانية، آالم عن
ذلك كل الحزن، نهاية بعد الرسور وشدة ألوانها واختالف األضواء فكثرة اليوم، قبل
حبها، من بريء أنه كما اللورد، حب من بريئة فهي الشديد، الدموي الهياج لها سبب
واعتقدي موالتي يا عندك ما فارصيف مسكينة، قروية وفتاة عظيم لورد بني عالقة ال إذ

براءتها. يف
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بالدواء؟ لها أمرت هل اآلن، اقتنعت لقد الليدى:
خادمتها. إىل الكافية التعليمات وأعطيت نعم الطبيب:

عناية؟ بغري أترتكه واللورد الليدى:
عىل حصل ساعة، جفنه أغمض فمتى النوم، دواءه إن ذلك؟ يليق وهل الطبيب:

االن. اعوده أن يمنع ال ذلك ولكن الشفاء، تمام
خدمتك. لجليل شكري لك أقدم إني حسنًا، الليدى:

(يخرج). واجب عىل شكر ال (ينحني): الطبيب
باإلعجاب. لخليقة اليوم صادفتني التي الحوادث إن (لنفسها): الليدى

ياموالتي. هادئًا نام لقد وينحني): (يدخل شارل
نومه؟ يف يهذى كان هل الليدى:

شيئًا. منها فهمت ما ألفاًظا يغمغم مضطربًا كان شارل:
مخدعها؟ زرت هل الجديدة، وموالتك الليدى:

ياموالتي. كال شارل:
منها علمت قد ليزيل تكون أن البدَّ (يخرج) هنا إىل ليزيل مرس فادع اذهب الليدى:

الجميع. من أكثر
(بابتسام). بالدخول؟ الليدى حرضة يل أتأذن (يدخل): اإليرل

املحرتم. اإليرالل حرضة يا بك أهال (تقف): الليدى
يف النظر أمعن تركني غافلني. ولكنه طويلة، مدة شغلته لقد (برسور): اإليرل
الليدى) وتجلس (يجلس فشيئًا شيئًا سأعوِّده بأس، ال (يضحك) وهرب هام موضوع
ساد ثم املعزف، صوت أثرها عىل سكت وضوضاء جلبة سمعت وخرج، تركني حاملا

واهًما؟ كنت أم صحيح، هذا فهل القرص. يف … غريب سكون
فيه. ومن بالقرص ألم مصاب إثر ذلك، حدث نعم الليدى:

وماهو؟ مصاب؟ إثر (بدهشة): اإليرل
احتفال شبه يف فألفانا البهو، إىل املكتب غرفة من اللورد خرج لقد أجل. الليدى:
توسط فما ساعة، من أكثر منذ القرص وصلت الجديدة الوصيفة وكانت بترشيفكم

إغماء. يف سقط حتى إليها، ونظر البهو،
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إنك ذلك؟ معنى ما خادمة؟ لرؤية عليه يغمى ولدي؟ داين؟ (باضطراب): اإليرل
الليدى. حرضة يا واهمة شك بال

سقطت حتى عليه برصها وقع إن ما الفتاة هذه أن اإلتفاق غريب ومن الليدى:
املدهش؟ اإلتفاق هذا يف ترى فماذا أيًضا! عليها مغمى

قال وماذا ذلك؟ اتفق كيف إذًا، لغريب هذا إن الفتاة؟ وأيًضا (بغرابة): اإليرل
الطبيب؟

كثرة إىل اللورد إغماء أسند دربته ولشدة عظيًما. اهتماًما بهما اهتم لقد الليدى:
بعد الفجائي رسورها إىل الفتاة إغماء وأسند والتدخني، الضوء وشدة العقيل عمله
األكواخ حقارة من فأخرجها املضطربة، حياتها شمل الذى اإلنقالب وإىل العظيم، حزنها

القصور. جالل إىل
اآلن؟ داين وأين التعليل. أجاد لقد الطبيب. نعم اإليرل:

دواءه أن الطبيب أفهمني ولقد عليه. فاطمنئ هادئًا. نوًما ينام مخدعه يف الليدى:
النوم.

أراه. أن يجب (يقف): اإليرل
الطبيب. أمر حسب ننتظر أن الحكمة فمن ساعة، بعد سيفيق إنه الليدى:

ترافقيني أن لك فهل راحته. إقالق يف سببًا أكون ولن فقط، بعيني سأراه اإليرل:
عزيزتي؟ يا

اآلن. طلبها يف أرسلت ألني ليزيل، مسز حرضت متى بك سألحق (تقف): الليدى
عاشًقا. اللورد يكون أال ويهمه لولده، املحبة شديد إنه لنفسها) اإليرل. (يخرج

ليزيل). (تدخل ياموالتي. ليزيل مسز وينحني): (يدخل شارل
ليزيل؟ ياعزيزتي اآلن، حالها كيف الليدى:

يصدع بما هذيانها، يف تتفوه جعلها الطويل إغمائها أن بيد تحسنت، لقد ليزىل:
عليها. حزنًا األفئدة

املدهش؟ اإلتفاق هذا يف رأيك وما الليدى:
وثوقي براءتها من أثق وأنا الليدى. حرضة يا الطبيب، رأى يعزز رأي إن ليزىل:

نفيس.. من
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ظني. صح إذا هنائها، سبيل يف عثرة حجر أكون أال نفيس عىل آليت لقد الليدى:
املروءة فمن بنا، احتمت إنها مسكينة. فتاة حياة تنغيص أن من أسمى إنك ليزىل:

بريئة. أنها يحدثني قلبي فإنَّ ذلك وفوق الشدة، آونة يف عنها نتخىل أال
الطبيب. برأى اقتعت لقد الليدى:

االن؟ هو كيف اللورد، وموالي ليزىل:
حرضة خرج برهة ومنذ النوم. عالجه أن الطبيب أقر ولقد بخري. انه الليدى:

بلريا. للعناية أنت فاذهبي به. ألحق أن ووعدته ليعوده، هنا من اإليرل
(تخرج). قيام. خري املروءة بواجب سأقوم ليزىل:

إني به. نطقت عهًدا أنقض لن ولكني الغطاء، ينكشف سوف (لنفسها): الليدى
مايل وهبتك إني تكون. أن تحب كما كن ارمتايدج! لورد داين، هللا. قدرة يف أعتقد
وأنت مخلصة. صديقة لك كنت أبيت وإن صادقة، قرينة لك كنت أحببت فإن ونفيس،
األذى، عنك تدرأ متينة. درًعا لك سأكون إني انتقامي. يخفك ال املسكينة، الفتاة أيتها

والهناء. السعادة واستقبيل مطمئنة، هادئة فكوني الدهر. حوادث رش وتقيك
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شائقة) حفلة إلقامة منسرت، ٱستار بقرص فاخرة (غرفة

البهو) يرتب ارمتايدج داين لورد خادم (ولفرد

مغرًما، اللورد موالي أصبح لقد (يبتسم) الدهر! هذا حوادث أعجب ما ولفرد:
رب ارمتايدج داين أن يظن كان من غريب! كلفت! بها من يالسعادة اللورد! أيها
الخطبة عرى يفصم أن العظيم رشفه أيسمح وصيفة؟ تستبيه العظيم منسرت أستار
موالي مركز يكون وكيف الغنية؟ الرشيفة هاينلت تيودوسيا ليدى مع بها ارتبط التي
وما اللورد. غرام غري فيه حديث وال القرص، بات لقد (بعجب). ذلك؟ تم لو اإليرل،
سانت لورد أصدقائه، أصدق نفسها. الليدى عن وال اإليرل، موالى عن بخاف هذا أظن
إىل العاشق قلب يحول أن يجرس من إشهاره. عىل ويساعده الحب، هذا له يعزز أوبن

يهوى؟ من غري
ولفرد؟ يا الحفلة، خرب بلغك هل (يدخل): بول

تعني؟ حفلة أي ولفرد:
رسوال اللورد أوفد ولقد القرص. يف املساء هذا ستقام التي الشائقة الحفلة بول:
هذه ليحرضوا تشسرت لريا ومس ليزيل ومسز تروز كاسل أمرية تيودوسيا ليدى إىل

اإلجتماع. هذا يف عظيم شأن لريا مس لوجود وسيكون الحفلة.
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ياترى؟ شأن أي ولفرد:
ارمتايدج؟ داين ليدى تشسرت لريا مس أصبحت ربما بول:

أنت أواثق بذلك؟ إليك أفىض ومن الترصيح، هذا عىل تجرؤ كيف ويحك! ولفرد:
تقول؟ مما

علمت أوبن، لورد وبني اللورد، موالي بني محاورة سمعت أن يل اتفق إنه بول:
اآلن. به تنبأت ما منها

وإال القرص، يف إنسان ألي سمعت مما واحدة بكلمة تنطق ال (بدهاء): ولفرد
خائنًا. اعتربت

سمعت. مما بحرف أنطق أال نفيس عىل آليت بول:
أفهمت؟ موالك. به فاه حرف كل تنىس أن اجتهد (بخداع): ولفرد

ذلك. مني لك نعم. بول:
ذلك؟ يل يؤيد ومن ولفرد:

هذا أذيع فإذا وبينك. بيني الرس يكون وإذاك ماسمعت. لك أرس أن يمكنني بول:
الوايش. أنت كنت الرس،

(يجلسان). اجلس. الرأى. هذا عىل أوافق إني حسنًا (بانتصار): ولفرد
أن وما أوبن. سانت لورد صديقه مع موعد عىل املكتب بغرفة موالى كان بول:
املجاورة الغرفة يف ذاك إذ وكنت الباب. فأوصد موالي أرسع حتى الصديق، دخل
سبب من شيئًا أعلم عساى أنصت أن الفضول فاستفزني يتأوه، موالي فسمعت أرتبها،
سمعت إذ الشواغل، تلك تساورني كانت وبينما الحال، لزم إذا بمهجتي فأفتديه آالمه
ما لك أرشح كي خلوة يف أراك أن سألتك األعز! صديقي يقول: تنهد، أن، بعد موالى،
أجود وستجدني عزيزي، يا لك، مصغ إني اللورد: فأجاب األخرية. رحلتي يف صادفني
واستطرد: الصديق! أيها فيك أميل هذا موالى: فأجاب هنائك! سبيل يف راضيًا بدمي
القديس كنيسة أمام التو مياه يف صغري قارب بها يتالعب غادة رأيت أن يل اتفق لقد
يف بنفيس فألقيت الغرق، من نفسها إنقاذ تحاول الفتاة أن إىلَّ وخيل القديمة. مرقس
توقف وهنا املاء. من انتشلتني ما ورسعان بقاربها. تسعفني لم لو أغرق وكدت املاء،
فساعدتني الشاطئ، إىل القارب بنا وصل أردف: ثم قلبه، أعماق من وتنهد قليال موالى
جليل شيخ وهو أبيها، إىل وقدمتني اإلبداع، يف آية صغري كوخ وهو الجميل، عشها حتى
الوجيزة املدة كانت حظي ولسوء ثيابي، جفت حتى فاستضافني الوقار. سيما عليه
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فتاة إنها بحبي، جديرة إنها نعم الحسناء. بتلك لولوعي كافية ذاكرتي تربح ال التي
أب الكرب: ظهرهما أحنى شيخني بني تعيش العالم، جمال نصف وحدها حوت عفيفة
الحب؟ نظرات تبادلتما وهل قائال: اللورد فخاطبه موالى، تأوه اشتد وهنا أمني. وخادم
صبيحة يف السمك صيد أعلمها أن وعدتها واأسفاه! ولكن نعم بتأوه: موالي فأجاب
أردف: ثم لوعدي. وفاء إليها أرسعت حتى اليوم ذلك شمس بزغت وما التايل، اليوم
الشباب طيش دفعني إذ بالئي، سبب كانت فلقد طلعت! ما اليوم ذلك شمس ليت
نظرة إىلَّ وأرسلت تمثال، كأنها جامدة فانتصبت ذكراها! لهول يا قبلة، اختالس إىل
فطار التفات، أقل توسالتي تعري أن دون كالظبي شاردة فرت ثم قلبي، لهولها ٱنخلع
الدامعتني. عيني عن توارت حتى الندم بنظرة أشيعها كالصنم جامًدا ووقفت صوابي،
وهنا وأسف. يأس يف الندم بنان أعض وأنا فرجعت قائال: وأردف العربات، أفاض وهنا
إنني شيئًا. أسمع أعد ولم الحديث فانقطع الدخول، يف يستأذنهما اإليرل موالى سمعت

ولفرد. يقف الباب) إىل (يجري أقدام. وقع أسمع
بعد القرص سترشف ولفردوبول): إىل أوبن سانت لورد وبجانبه داين (يدخل داين
(يخرجان انرصفا. اإلستعداد. تمام عىل قرصي يكون أن فيجب تيودوسيا، ليدى قليل
تروز كاستل إىل عدت (يجلسان) عزيزي. يا أجلس أوبن) سانت إىل التحية أداء بعد
انتظاره. وجوب فرأيت اليوم، ذلك يف القرص زورة عىل اإليرل حرضة عزم فعلمت
اإلستقبال، ردهة إىل خرجت سئمته وملا شغلني. عمال يل خلق حتى حرض وما (يتنهد)

برؤيتها. فوجئت ألنني ذلك عروقي، يف الدم جمد حتى توسطتها وما
تروز؟ كاسل إىل بها جاء ومن (بدهشة): أوبن سانت

أفقدها مؤلم حادث إثر عىل تيودوسيا ليدى خدمة يف دخلت إنها (يتنهد): داين
الجميل. الهاديء عشها عن عنوة وأقصاها أباها،

العني؟ عىل العني وقعت حني حدث وماذا مؤلم. حديث أوبن: سانت
رأيس، فوق تهبط البهو سماء وكأن أقدامي، تحت تموج األرض أن شعرت داين:
بنقلها فأرسعوا غشيني، ما غشيها أن وتصادف شيئًا أعي ال سقطت أن لبثت وما
افقت وملا الريب. هذا أزال الطبيب أن بيد الليدى، قلب الشك دخل ولقد مخدعها. إىل

(يتنهد). بنفيس بها واعتنيت غرفتها إىل بادرت
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الخدم. بني اللغط وأكثر الليدى، قلب يف ثانية الشك ولد الذي ذلك أوبن: سانت
القرص. يف عنا أذيع ما بكل أحفل ولم إرادتي، رغم عىل ذلك تم ولكن أجل، داين:
حرضة مع األمر يف تباحثت الليدي أن ويظهر تماًما. أفاقت حتى بجانبها ظللت بل
أستار أدخل لن أني وعرفت جًدا، ذلك فساءني يراني، أن دون القرص فربح اإليرل،
رسعة فيها سألني برسالة فبادرني خطأُه، الحظ اإليرل حرضة أن غري حييت. ما منسرت
فلم األمر، لها ألرشح بالفتاة أخلو أن حاولت الطاعة. من بًدأ أر فلم جلل، ألمر الوصول
جهد بعد قصرية فرتة بها خلوت اجتماعنا. أمر بتاتًا رفضت إذ بدء، ذي بادئ أفلح
خديها فوق املتناثر دمعها تمسح كانت فيها. أرتاب جعلني نفوًرا منها فوجدت جهيد،
نفًعا. يجد فلم التوسل، إىل فٱنربيت فؤادها، يف نريانه تندلع غامًضا ًرسا تكتم كأنها
ووثبت الرعب ملؤها نظرة إىل فنظرت الزواج. أمر يف فاتحتها أن أتمالك لم (يتأوه)
تكاد كاملصعوق فأصبحت عندي، لها شفيع أكرب دموعها كانت كاملأخوذة. مكانها من
ولقبي ثروتي أقدامها تحت وضعت وقد اإلعراض ذلك سبب عن سألتها تحرتق. رأيس
من فيه هي ما هول من صدرها يفارق يكاد وقلبها ترتجف وهي فأجابتني وحياتي،
وقفت ثم بيديها وجهها سرتت أن بعد حياء وتولت لك. أعد فلم عني، إليك اإلضطراب:
تراني لن إنك لورد يا وداًعا صاحت: ثم األبد. إىل مخيلتي تربح لن نظرة إىلَّ وأرسلت
علمت، ليتك قائلة خافت: بصوت غمغمت ثم ذلك. بعد بي خلوتك يف أمل وال االن. بعد
ماذا (يتأوه) األمل. مات تقول: وهي اختفت ثم إليك، الحاجة حني يف رأيتك وياليتني

ذلك؟ كل يف صديقي يا تراه
له! كانت من لسعادة فيا وقالبًا، قلبًا كملت أنها الفتاة أشقى ما أن يل يلوح أوبن:
وأنا الصبح انبلج حتي األمس ليلة قضيت ولقد أجله. من أشقى ما كل هذا داين:
يعنفني، فأخذ احتماله. عليه وشق األمر، فهاله منها، زواجي بوجوب اإليرل والدي أقنع
والغضب إرهابي إىل لجأ اليأس، نفسه يف آنس وملا بارد. حديد يف يرضب كان ولكنه

منه. متمكن
وبعد؟ أوبن:

وبني بيني التي الخطبة عرى فصم عىل وصممت عزمي من ذلك يثن لم داين:
لريا. إىل فأتوسل أعود وأن تيودوسيا،
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التصميم؟ ذلك عىل اإليرل حرضة أطلعت وهل أوبن:
طويل. عناء بعد نعم داين:
أخريًا؟ وافقك وهل أوبن:

اليأس. تواله أن بعد إال يقبل ولم مكرًها، ووعدني مضطًرا، وافقني داين:
هنا؟ الليدى تحرض حني عولت، ماذا وعىل أوبن: سانت
ذلك. عاتقه عىل أخذ فقد لوالدى، يشء كل أترك داين:

هاينلت؟ تيودوسيا الليدى يد ليطلب يتقدم تظنه ومن أوبن: سانت
رجل التقوى، مثال إنه تقول رجل صحبة يف الطويلة السنني قضت لقد داين:
لحظة يفارقها ال فهو بكليتها، إليه انقطعت له، إال تخلق لم انها كما لها، ليكون خلق

الخري. عمل يف مساعدها أنه بدعوى واحدة
هو؟ ومن أوبن: سانت
فانشو. مارتن داين:

القس؟ (بدهشة): أوبن سانت
بعينه! هو داين:

أرادت. ما تَمَّ ذلك صحَّ إذا أوبن:
اإليرل. سيدي وينحني): (يدخل. ولفرد

ولفرد). (يخرج األصدقاء؟ أعز يا هنا. أنت هل أوبن): سانت إىل (يدخل اإليرل
اإليرل. سيدي يا ساعة، منذ نعم وداين): (يقف أوبن

ونواياه؟ بآالمه داين لك رصح هل اإليرل:
نعم. أوبن:

الهام؟ موضوعه يف الخاص رأيك وما اإليرل:
عليه. صمم ما كل يف محق صديقي إن أوبن:
تيودوسيا؟ الليدى يد رفض ويف حتى اإليرل:

يده هي وسرتفض اليوم، يدها يرفض لم إن فإنه اإليرل، سيدي يا أجل أوبن:
غًدا.
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املستحيلة؟ النبوءة تلك لك أوحيت أين ومن (بغرابة): اإليرل
مع تام وفاق عىل هانيلت تيودوسيا ليدى إن الحقيقة. هي بل أتنبأ، لم أوبن:
تفكر التي وهي الواقع، هو هذا اإليرل، سيدى يا تعجب ال فانشو. مارتن القس حرضة
لقد باللورد. تربطها التي الخطبة تلك عالئق قطع لها تسوغ التي الطريقة إيجاد يف
يف يفكر داين) إىل (مشريًا صديقي كان فإن يشء، كل تعرف أن اإليرل سيدى يا لك آن

اآلن. الليدي فيه تفكر ما نفس فهذا الخطبة، تلك بها يقطع طريقة إيجاد
الليدي؟ عىل التحامل فلم أوبن. عزيزي يا باألمس، غريك اليوم إنك اإليرل:

العرص. هذا أمريات أرشف إنها احرتامها. أقدس من عىل أتحامل أن حاشاي أوبن:
لولدي. أدخرها كنت إني (يألم): اإليرل

وكذلك فانشو، بحب والهة أصبحت إنها القدر؟ معاندة عىل سيدي أيقوى أوبن:
هو.

ذلك. أنتظر أكن لم إني اإليرل:
إىل (مشريًا صديقي مساعدة عليكم وجبت فقد يشء، كل علمتم وقد أما أوبن:

داين).
تأخرت. ما استطعت إن اإليرل:

يريد؟ كان إذا اإليرل، سيدي يستطيع ال وكيف أوبن:
أود.. ال كنت أني معناه ذلك اإليرل:

(مشريًا اللورد؟ صديقي من تشسرت لريا األنسة زواج (باستفهام): أوبن سانت
داين). إىل

أجل. اإليرل:
والديها؟ فقدت لكونها أم فقرية، ألنها أوبن:

أرستها. عن وال مولدها، رس عن شيئًا أعلم ال ألنني بل ذاك. وال هذا ال اإليرل:
كل يعلم وهو لوكشري، يف تشسرت أرسة اإليرل سيدي بذاكرة تمر لم كيف أوبن:

الكبرية؟ األرس جميع عن يشء
هذه عن كثرية أشياء أعلم إني نعم لوكشري؟ يف تشسرت أرسة (يفكر): اإليرل

منها؟ لريا مس فهل كبرية أرسة إنها لوكشري. يف أمالكنا تتاخم أمالكها إن األرسة،
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األرسة. تلك يف رجل أكرم ابنة وهي نعم. أوبن:
لداين. عروًسا قبلتها إني الفتاة. نعم اإليرل:
األعز. ياوالدي عدمتك، ال شديد): (بفرح داين

الثروة واسع أني اليقني علم تعلم وأنت ياداين، سعادتك وراء أسعى إني اإليرل:
يديك، بني ثروتي هي فها تشسرت، لريا تحب دمت فما إليك، بعدي من ستؤول وأنها
تشسرت لريا تزف أن يف واجتهد نفًسا طب سعة. عن السعادة ولزوجك لك تضمن وهي

إليك.
موالي. يا الليدى موالتي وصلت لقد وينحني): (يدخل ولفرد

إذا وأنت أوبن) (لسانت داين؛ يا الليدى استقبال يف أرسع داين): (إىل اإليرل
وولفرد). (يخرجان لورد يا سمحت

لم إنه تيودوسيا، القلوب. عىل أسيطر أن ىل وليس يهواها، إنه (لنفسه): اإليرل
(يسمع حجة من عليه لك فليست به، اإلتصال وأهملت عنه، انشغلت ولكنك يخنك،

الليدى! هاهي ضوضاء)
الليدى! موالتي وينحني): (يدخل ولفرد

القس خلفهما ومن ولريا داين ورائها ومن أوبن سانت وبجانبها (تدخل الليدى
املحرتم. اإليرل سيدى إىل تحيتي ليزيل): ومسز فانشو

يا منسرت استار رشفت لقد (يصافحها) العزيزة. ابنتي يا بك أهال (يقف): اإليرل
قرصي. بترشيفكن جًدا سعيد إني ليزىل) ومسز لريا (يصافح تروز. كاسل أمرية

العواطف هذه عىل عظيًما شكًرا اإليرل السيد إىل أقدم بلسانهما إني الليدى:
املحرتم. فانشو مارتن القس حرضة لكم وأقدم فانشو) إىل (مشرية السمحاء.

هذه بزورتك قرصى إىل حملت لقد التقوى. برجل أهال فانشو): (يصافح اإليرل
الغفران. وآيات الرحمة مالئكة

اإليرل. سيدى هللا أعز (ينحني): فانشو
يبتسم. يشء كل أرى إني بفرح): (لتيودوسيا داين

العم. ياٱبن برؤيتك، جًدا سعيدة إني (برسور): تيودوسيا
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يا منسرت استار آنست لقد لريا) إىل (يجلسون، بالجلوس تفضلوا (يجلس): اإليرل
العظيم! تشسرت أرسة سليلة

عني يف مقامها رفع إنه داين): إىل ويهمس الفرح شدة من يديه (يفرك داين
الليدى.

يا السامية عواطفكم اشكر الليدى موالتي عن باإلنابة إني بفرح): (تبتسم لريا
موالى.

اإليرل؟ ياحرضة لريا، مسز أرسة تعرف هل الليدى:
يف أمالكنا تتاخم أمالكها تزال وال القديمة، األرس أمجد من وهي نعم، اإليرل:

لوكشري.
لوكشري؟ يف (بعجب): الليدى

يلوح وكأنه الكبرية، األرسة هذه رؤوس أعرف فأنا ذلك يف غرابة وال نعم، اإليرل:
أمريكا، إىل رحل إنه الرشيفة األرسة تلك كبري عن سمعت إني سنة عرشين منذ يل

املاليني. كبار من وأصبح هناك فأثرى أرسته، أفراد بعض هاجًرا
الرشيف؟ هذا اسم موالى يا أتذكر (باهتمام): لريا

عن أبعدت العظيمة مشاغىل ألن اآلن ذلك أستطيع ال أظنني (يتذكر): اإليرل
آدون السيد ريب بال إنه فطنت، قد ها قليال). (يصمت الروايات. تلك مثل ذاكرتي

نشسرت.
موالى. يا والدى، هو (تبكي): لريا

أبوها! (باندهاش): الجميع
ياٱبنتي؟ أنت، أبوك، (بسكون): اإليرل

إىل سياحتي يف به تعرفت أن يل سبق وقد والدي، يا نعم واهتمام): (بفرح داين
مرة. ألول تشسرت لريا املس رأيت وهناك بيته، يف الشاى وتناولت برنستايل،
ولدى؟ يا الغريبة، املصادفة هذه عن تخربني لم ولم (باهتمام): اإليرل

الوالد. ياسيدى ذلك عن شيئًا أعرف أكن لم داين:
العزيزة؟ ابنتى يا أمريكا، من عودتكم يف السبب وما لريا): (إىل اإليرل
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جرفث. األمني، خادمي عرفه وربما ذلك، يف الرس أعرف ال لريا:
جرفث؟ وأين اإليرل:

برنستابل. يف يزال ال كوخنا، يسكن لريا:
مسن؟ هو وهل اإليرل:

وهو حراستي عىل ساهًرا كان لقد (تتأوه) سنًا. والدي من أكرب إنه نعم، لريا:
القلب. طيب

هذه أعادت ولقد املزرعة. يف مرة غري أبيك مع رأيته إني نعم، (يتذكر): اإليرل
الوحيدة. وريثتها أنت تكونني ربما التي األرسة هذه عن كثرية أشياء ذاكرتي إىل الذكرى

منام؟ يف أم أنا يقظة أيف واهتمام): (بفرح لريا
وأزف الدهر، سلبك ما لك وسأرد عزيزتي، يا اليقظة يف يضحك): (برسور، اإليرل

والسعادة. الهناء إليك هذه بيدى
موالى! يا كريم أنت كم عظيم): (بفرح لريا

استعداد. عىل املائدة وينحني): (يدخل ولفرد
ليدى. يا تفضىل الليدى) (إىل املائدة إىل هلموا (يقف): اإليرل

(تقف). اإليرل ياسيدى تفضل (باندهاش): الليدى
(يتأبط املساء هذا بضيوفه نوًرا يتألأل منسرت استار قرص إن الجميع): (إىل داين

يخرجون). الليدى ذراع
التدخل عدم اقرتاحه يف ولفرد رئييس أحسن لقد حًقا البهو): لريتب (يدخل بول
هفوة، أجل من استبداله يمكن ضعيف خادم سوى لست إني نعم األمراء. شئون يف

عليها؟ هللا أشكر وال النعم، هذه أجحد فكيف
قرصي إىل الليدى دعوت بك، الخلوة يف رغبة لريا): ذراع عىل متوكئًا (يدخل اإليرل
لريا، يا جانبي إىل اجلىس (يجلس) بمعيتها. تصحبك أن بإلحاح وسألتها املساء، هذا

التفاتك. كل وأعرييني
موالي. يا ألمرك خاضعة ذي أنا ها (تجلس): لريا

داين، اللورد وحيدى غري رشعي وريث يل وليس الثروة، عظيم إني أتعلمني اإليرل:
أحبه؟ كم أيًضا تعلمني وهل
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ذلك. أعلم نعم (تتنهد): لريا
متى داين إىل تيودوسيا تزف أن هاينلت لورد وأخي تعاهدت قد وكنت اإليرل:
عليها. فوافقا إرادتنا لهما رشحت ترعرعا وملا املهد. يف ذاك إذ وكانا الحياة. معنى عرفا

سواها. رشيفة غادة حب يف داين ووقع األماني، تلك تتحقق أن أبى الدهر أن غري
اللورد؟ بها كلف التي الغادة هذه هي ومن (باهتمام): لريا
التو. نهر ضفة عىل السمك صيد تنسني ال أظنك اإليرل:

الرس؟ موالى أبلغ يديها): بني وجهها (تخفي لريا
يخرج فلم مطمئنة كوني بيمينه) شعرها (يمسح يشء. كل أعلم نعم، اإليرل:

الوالد. صدر إىل إال الولد لسان من الرس
ياموالي! لريا:

فمك. من القبول كلمة إال يبق ولم لولدي عروًسا اخرتتك فقد اطمئني اإليرل:
أنا؟ (بانزعاج): لريا

شك؟ ذلك يف وهل اإليرل:
عميق). تفكري (يف … ولكن لريا:

عار؟ الفقر أن ٱبنتي، يا أتظنني، كذلك؟ أليس فقرية، ولكنك اإليرل:
… ولكن (بدهشة) موالي يا ال، لريا:

حياتك يف اعرتاك رس يؤملك فهل مرتبكة أراك عزيزتي؟ يا ماذا ولكن اإليرل:
األوىل؟

(تبكي). موالي! يا آه، (ترتجف): لريا
لريا؟ يا طلبي، أنت أرافضة أيًضا؟ تبكني اإليرل:

ياموالى. الصعب يركب املضطر إن لريا:
طلبي؟ رفض إىل يشء يضطرك وهل اإليرل:

مرغمة. وأراني ياسيدي، ذلك، كان ربما (بخجل): لريا
يؤملك؟ ما برشح عيلَّ أتبخلني اإليرل:

موالي. يا النطق، عىل لساني يجرس ال (بألم): لريا
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الخري. لك أريد أني وأعلمي املسألة، يف مليًا أنظري بيمينه): شعرها (يمسح اإليرل
استطعت. لو ذلك، يسعدني كان لريا:

لندن. يف رشيفة أغنى تسعد أنها مع اللورد، يد رفضك ليدهشني إنه اإليرل:
موالي. يا صحيح، هذا لريا:

العبادة. لدرجة يهواك من يد فهي ذلك وفوق ترفضينها؟ كيف إذًا، اإليرل:
أياًما الهالك هاوية إىل بي يقذف اللورد يد رفيض إن (بحزن) إلهي! يا لريا:
يصعب التي اآلالم تلك عن بعيدة هادئة أرقد حيث األبدية، عالم إىل بي يبعث ثم قليلة،

احتمالها. عيلَّ
الرس هذا كان مهما ولكن الكتوم. صدرك عىل تدفنينه ًرس هناك أن بد ال اإليرل:

باللورد. اإلقرتان قبولك دون يحول أنه أظن فال
الحديث! هذا موضوع تغري أن عزيز بكل أستحلفك موالي، (تبكي): لريا

لحبك. أوقفها شاب حياة تزعجني العمل بهذا ألنك ياٱبنتي؛ محاال تطلبني اإليرل:
سواك. يتزوج أال أرسته برشف وأقسم

ضعيفة. فتاة أني واذكر رحمتك! موالي، (ترتجف): لريا
منسرت ٱستار إيرل أني أيًضا واذكري الرحمة؟ يطلب منا من (باستغراب): اإليرل

قاسية! من فيالك ترفضينها! وأنت ولدي، وسعادة ثروتي أقدامك تحت أطرح
املعونة! أسألك، رحمتك إلهي، السماء): إىل وتنظر بشدة (تنتحب لريا

صفو عيلَّ تكدري فال الفناء، بي يلعب شيخ أنني اذكري لريا، (يحنو): اإليرل
األخرية. لحظاتي

أختنق. أكاد فإني موالي، يا ارحمني، شديد): دوران إثر جبينها (تمسح لريا
الحديث، فيه نعاود الوقت من كبري متسع وأمامنا الهواء، ألنشق باإلنرصاف يل واسمح
الهواء! … بالهواء وأسعفني سيدي، يا أنقذني، فتسقط) رجالها، فتخونها ببطء (تقف
كيف (باهتمام) عزيزتي. يا عليك بأس ال فيفتحها): النافذة إىل (يرسع اإليرل

اآلن؟ أنت
اإليرل. سيدي يا لك فشكًرا … أنعشني الهواء إن … هللا أحمد متقطع): (بكالم لريا
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كي الخطبة، عرى فصم يف الليدى ملفاوضة عزيزتي، يا قليال، سأتركك اإليرل:
(يخرج). السعادة. إليكما أزف

أنا ما هول من لنجدتي ترسعوا لم ملاذا أنتم؟ أين أبي! أمي! إلهي! (لنفسها): لريا
بنكبة الدهر رماني وقد حيلتي ما ولكن العبادة. لدرجة أحبك إني حبيبي! داين! فيه؟
شمس ليت بارل! جوفرى دى (تقف) لها؟ الفكاك بأغالل وقيدني منها، يل مخرج ال
يدك يف الربيئة يميني أضع أن قبيل مت ليتني بل طلعت، ما فيه عرفتك الذى اليوم
إىل يرتبط أن املفرتس الوحش لهذا سمحت كيف إلهي! املشؤم. اليوم ذلك آونة الخائنة
ترحم كانت التي أمي ورحلت يرعاني، كان الذي أبي مات بائسة! يتيمة بفتاة األبد
فال حوايل أتلفت وياله! لحراستي. حياته أوقف الذي األمني خادمي وفارقت دموعي،
إله يا النجدة، الرحمة. ياخالق سواك يل يبق لم السماء) إىل (تنظر أحًدا. منهم أرى

السماء.

ويف منحنيًا ولفرد لتجد فتلتفت موالتي! ينادي: صوت يسمع الحالة هذه (يف
كتاب) فيه طبق يده

(ينحني). موالتي! كتاب): فيه طبق يده ويف (يدخل ولفرد
يشء. كل سمع إنه (لنفسها) وراؤك؟ ما (بانزعاج): لريا

تروز. كاسل بقرص تشسرت لريا املس موالتي برسم كتاب ولفرد:
(بفرح) برنستابل العنوان تنظر أنا؟ برسمي مرتجفة): بيد الكتاب (تتناول لريا

(تقبله). جرفث. من أنه الشك
موالتي؟ يا خدمة من هل ولفرد:

الكتاب؟ هذا عىل الليدى موالتي نظر وقع هل لريا:
خلوة. يف وجدتك متى إليك بتسليمه وأمرتني إياه سلمتني التي وهي نعم، ولفرد:

ذلك؟ ولم خلوة؟ يف (بدهشة): لريا
السبب. أعلم ولم أمرت، هكذا ولفرد:

إنه باهتمام) الكتاب تفتح ويخرج. (ينحني يشء. إىل أحتاج ال أنا حسنًا. لريا:
(تجلس الطاهر! قلبك أطيب ما اإلسم) (تقبل جرفث. التوقيع) يف (تنظر متأخًرا. وصل
منذ أخبارك عني انقطعت لقد غربتك. يف هللا رعاك الوحيدة، وابنتي «سيدتي وتقرأ)
فأشكر أتمنى، كما سعيدة أنت هل السبب. أعلم ال ألني ذلك ليزعجني إنه سفرك.
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عىل أطري أو العودة؟ أحببت إذا ضمك إىل ذراعي فأعد تتأملني أم توسالتي لقبوله إلهي
االطالع يهمك أمس حادثًا شاهدت لقد ابنتي، البقاء؟ فضلت إذا إليك الرياح أجنحة
«بينما القراءة). (تعيد يكون؟ عساه ماذا عليه! االطالع يهمني (لنفسها) .«… عليه
النهر فعربت يهرجون، النهر ضفة عىل جماعة أبرصت املغارة، بجانب أتصيد كنت
جًدا مشوهة ولكنها الشاطئ، إىل املاء حملها رجل جثة حول مجتمعون هم فإذا إليهم،
إىل حملها عىل فساعدتهم صاحبها، معرفة من منا أحد يتمكن فلم الثياب. وممزقة
من زًرا الغريق معطف من الباقية القطعة عىل فألفيت إلتفاتة، مني حانت ولقد املغارة
بارل جوفرى دى معطف عىل نراها كنا والتى كوكب شكل عىل املصنوعة الالمعة األزرار
عن املعطف خلعنا وملا (تواصل)«… الغريق؟ هو يكون أن أيمكن ياهلل، (لنفسها) ..«…
لم فتحناه وملا معه مثله رأيت أني تذكرت دفرتًا الداخيل الصدار جيب يف وجدنا الجثة،
جنيه خمسمائة قيمتها مالية أوراق عىل طياته بني عثرنا بل يشء، قراءة من نتمكن
…» (تواصل) وحدى. أنا غريى أحد يعلمه ال رس هذا جنيه! خمسمائة (لنفسها) «…
هو إنما الغريق أن عىل دلتني عالمات فيه فرأيت جيًدا، الوجه فبحثت الفضول أخذني
مات لقد …» تقرأ) الكتاب (تقبل وافرحتاه! (لنفسها) «… بعينه بارل جوفرى دى
من خالصك عىل أهنئك وإني وٱطمئني. هادئة، فكوني عزيزتي. يا تخشينه، كنت من
منه رعبك يف الرس أعلم ال أنا القايس. الوحش هذا لك سببها التي املؤملة التصورات
ليس جيدة. صحتي …» (تقرأ) يعلم. ال إنه نعم، (لنفسها) «… شاهدتها التي للدرجة
جرفث» املربي األبوية. قبلتي إليك مني الفرصة. حانت متي سأحرض سواك. شاغل يل

إلهي.. يا لك فشكًرا سعادتي، نجم أرشق اآلن صدرها) يف وتضعه الكتاب (تطوي
اإليرل. موالي وينحني): (يدخل ولفرد

ابنتي. يا اآلن حاال أحسن لعلك (يدخل): اإليرل
موالي. يا الرحيمة، لعواطفكم شكًرا (تنحني): لريا

مالبس بيدها لك وستجهز خاطر، طيب عن الليدي وقبلت يشء، كل تم لقد اإليرل:
منك. القبول كلمة أسمع أن إال اآلن يل يبق ولم القلب، طيبة إنها العرس.

موالي. يا مطيعة إني (بفوز): لريا
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راضية. كنت إذا ٱبنتي، يا فيك، هللا بارك اإليرل:
موالي. أمر رهينة وإني رضيت. نعم (بخجل): لريا

أوبن. سانت لورد وصديقه اللورد سيدي وينحني): (يدخل ولفرد
أوبن). وسانت داين (يدخل ليدخال. اإليرل:

لريا. ومس اإليرل سيدي أزعجنا قد نكون أال نرجو أوبن: سانت
إىل (ينظر املناسب. الوقت يف جاء ألنه حضوركما، يرسني إنه (يضحك): اإليرل

لريا). إىل (مشريًا بعروسك العزيز ولدي يا أهنك إني داين)
األعز. لصديقي القلبية تهنئتي أقدم أيًضا وأنا أوبن: سانت

الكبري. العطف هذا الوالد لسيدي وأشكر هللا، أحمد (بفوز): داين
(يجلسان). . ولديَّ يا اجلسا اإليرل:

رسور. بكل النبأ هذا قابلت تيودوسيا ليدي إن أوبن: سانت
اإلبنة. مكانة قلبي يف لها ألن سعيدة، تكون أن يرسني اإليرل:

اإليرل. سيدي يا املتواليات، بحسناتك الجميع كاهل أثقلت إنك لريا:
مكتبي إىل عزيزتي يا بنا هيا ابنتي. كنت لو كما عيلَّ الواجب غري أفعل لم اإليرل:
داين (ينحني ولدي؟ لنا أيسمح لريا) ذراع ويتأبط الجميع فيقف (تقف الخاص.

أوبن). وسانت
املركبة. بإعداد أأمرت الليدي موالتي وينحني): (يدخل ولفرد

تروز؟ كاسل إىل داين:
نعم. ولفرد:

لورد. يا تشيعها، أن يجب أوبن): سانت (إىل داين
(يخرجان). بنا. هيَّا حسنًا أوبن: سانت

العفاف بثوب هللا إىل تقربت الجميلة العذراء هذه أن الشك األثاث): (يرتب ولفرد
النبيالت. وأثرى أجمل تتمناها كانت التي السعادة هذه إليها زف هللا أن حتى والطاعة

الرئيس؟ حرضة يا خدمة من هل (يدخل): بول
ظل الذي قرصنا يف اليوم يدور الذي القلوب عراك عن أخباًرا تحمل هل ولفرد:

الطويلة؟ السنني هادئًا
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تربطها التي الخطبة عرى فصم رسها قد الليدي سيدتي أن الحظت لقد بول:
ما عىل — ألنها املحرتم، القس بحرضة عنه ستستعيض أنها ويظهر اللورد بسيدي
واإلرتياح، البرش عالئم وجهه يف قرأت أني أنكر ال وأنا امليل، كل إليه تميل — سمعت
والسعادة باألمل اليوم منذ يشعر بدأ إنه فرًحا: يطري يكاد وهو لها يقول سمعته إذ

الدائمني.
إذًا؟ عول عالم اللورد، وسيدي حسنًا، ولفرد:

سماعها. عىل عنفتني التي القصة صاحبة الحسناء سيتزوج شك بال إنه بول:
يا القادم فمن جلبة، أسمع إني بول. يا الذكاء، شديد النظر، بعيد إنك ولفرد:

ترى؟
وسانت وفانشو داين (يدخل عادية. غري اليوم القرص فحركة بالك، تشغل ال بول:

أوبن).
لريا؟ مس مع مكتبه يف اإليرل موالك يزال ال هل ولفرد): (إىل داين

موالي. يا أجل، ولفرد:
صديقيه) إىل وبول.. ولفرد (يخرج انرصف. ولفرد) (إىل خلوته يف ليطمنئ داين:
تروز؟ كاسل إىل نصحبها أن الليدي رفضت لم لفانشوا) (يجلسون. بالجلوس تفضال
هاًما. خرييًا اجتماًعا لرتأس أرسعت إنها تروز. كاسل وجهتها تكن لم فانشو:

عادتها؟ هي كما املحرتم، حرضة تستصحب لم ولم داين:
معكم البقاء فآثرت بعد، وقته يحن لم آخر اجتماع رئاسة يف أنابتني لقد فانشو:

وجودي؟ يسوؤكم وهل (بدهشة) املناسب. الوقت يأتي ريثما
رسورنا. يضاعف بيننا وجودكم إن هللا. استغفر داين:

أشكركم. فانشو:
يلتمس هذه حامل فانشو): إىل ويقدمها صغرية بطاقة حامال (يدخل ولفرد

شخصيًا. سيدي مقابلة
ويخرج). (ينحني بالدخول ُمْرُه بدهشة): فيها. وينظر البطاقة (يتناول فانشو
وقد يحترض، رجل عندنا فانشوا) (إىل ياسادة املعذرة أرجوكم (يدخل): ولفرد
آن بني يغمغم أنه منه شاهدت ما غرائب ومن لإلعرتاف. شخصيًا طلبكم يف كثريًا ألح

سبب. من لذلك نعلم ولم ارمتايدج بكلمة وآخر
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أعلمت املحترض؟ هذا ترى يا هو من عجيب. هذا إن أرمتايدج؟ (باهتمام): داين
اسمه؟ ما

الكنيسة، رجال من كان أنه ويظهر رودن. روبرت اسمه أن قال لقد نعم، ولفرد:
املقدسات. وبعض الكهنوتية الهياكل أناشيد صحوته يف ترتيله من ذلك الحظت

من ولكن شيئًا، اإلسم هذا عن أعرف ال إني رودن؟ روبرت ذاكرته): (يجهد داين
تشاندس؟ األحمق بذلك عالقة له كانت فربما يدري،

أوبن) وسانت داين (إىل املقدس. الواجب نداء ألبي أنذا ها ولفرد): (إىل فانشو
أوبن). وسانت اللورد (يقف الدينية الخدمة هذه لتأدية باالنرصاف يل أتسمحان

اإلطالع حب بعامل مدفوًعا أراني ذلك؟ يجوز وهل نصحبكم؟ أن أيمكن داين:
املحترض. هذا اعرتاف سماع إىل

استحال. رفض وإن كان، شاء فإن وحده، به يتعلق شأن هذا فانشو:
لوجودي. يرتاح شك ال فهو ارمتايدج، يذكر دام ما داين:

وصلنا.. متى ذلك يف وسننظر بنا، هلموا فانشو:
ثوب يف لريا تدخل خرجون، ولفرد. (يخرج العربة. لنا هيئوا ولفرد): (إىل داين

أبيض).
ضاعف حنانه إن (تجلس) بوالدي. يذكرني إنه الشيخ! ذلك قلب أطيب ما لريا:
ثم قليال (تصمت أبي. فقدان بقربه أنيس كي طويال يعيش ليته داين، حب من قلبي يف
ياترى؟ هو فما أمر، بحدوث تنذرني قلبي دقات إن أشعر! بماذا رباه، جبينها) تمسح
فسأل السن، يف طاعن شيخ القرص إىل وصل موالتي، وينحني): (يدخل ولفرد
رآني وملا الطلب، ذلك من فدهشت خلوة، يف مقابلتك طلب هنا، بوجودك علم وملا عنك.

جرفث. كلمة واذكر لريا، مس إىل اذهب عليك، بأس ال قال: مرتدًدا،
أكاد ال إني تقول؟ ما أحًقا حرض؟ هل جرفث! جرفث! بإندهاش): (ترصخ لريا
(يخرج رسوري! أشد ما أبي. إنه تعجب.. ال … وافرحتاه (بدهشة) ليدخل! أصدق.

ولفرد).
ابنتي. يا إليك، الشوق حملني رسوًرا): ممتلئًا (يدخل جرفث

464



الخامس الفصل

أهال أنت؟ هذا جرفث! جرفث؟ وتقبله): بذراعيها وتطوقه الباب إىل (تجري لريا
منام! يف أم أنا يقظة أيف بك.

سعيدة؟ أأنت العزيزة! ابنتي يا هأنذا، جرفث:
اآلن. بوجودك سعادتي تمت لريا:

أعرف كنت بجانبه) لريا وتجلس (يجلس رسورك. هللا ضاعف جرفث(بانرشاح):
أنك علمت القرص إىل وصلت وملا هاينلت. تيودوسيا ليدي مع تروز كاسل تسكنني أنك

اإلنتقال؟ هذا سبب فما منسرت ستار إىل انتقلت
أحضانها، يف تقلبت التي واملصائب بي مرت التي الحوادث إن (تتأوه) نعم لريا:

الصخور. صم لهولها تذوب
املحبوب. شخصك عن أتتكلمني (بدهشة): جرفث

أنا. نفيس عن نعم، (بتوجع): لريا
عليك باهلل إبنتي، شكايتك؟ بحر أحزاني تضاعفي حتى ماجرى كفي أما جرفث:

اآلالم؟ هذه سبب ما
التي ليزيل بمسز مصحوبة تروز، كاسل إىل الفادح املصاب بعد فارقتك لريا:
قابلتني القرص دخلت وعندما (تتنهد) مواساتي. يف وبالغت نصائحها، لبان أرضعتني
مكانتي ورفعت وترحيب حفاوة بكل تيودوسيا، ليدي تروز، كاسل وسيدة اإلحسان ربة
بأيديها مزقت وقد عنها. احرتاًما تقل ال مكانتي أصبحت حتي القرص، حاشية بني
قلبي عن وأقصت سعادتي؛ حول تخيم كانت التي الكثيفة الحجب تلك الكريمة البارة

جرفث! يا قلبها أطيب ما (تتأوه) واألحزان. الهموم جميع املتوجع
وبعد؟ (باهتمام): جرفث

وكنت زينته. القرص أخذ وقد منسرت. ستار إيرل األكرب باللورد نحتفل كنا لريا:
(ترتعش) فجأة يدخل رأيته حتى (تتنهد) لحظة إال هي وما الجميع، إعجاب موضع

(تسكت). وياله!
هو؟ من (بغرابة): جرفث

… إىل تضطرني ال كفى! بربك، (تتنهد): لريا
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يؤملك؟ ما عني أتخفني ماذا؟ إىل إىل، (بشغف): جرفث
… ولكن (بخجل) كال. (بحزن): لريا

أبوك. أنا جرفث:
أرمتايدج. داين لورد (تبكي) شأني يهمك الذي وحدك أنت نعم. لريا:

كذلك؟ أليس السمك، صيد علمك الذي فهمت، (يبتسم): جرفث
صدرها). فريتفع (تتنهد، بعينه. هو نعم لريا:
عينيك. يف أَقرأ تحبينه. أنك شك ال جرفث:

الحني. ذلك منذ أحببته نعم، لريا:
دخوله؟ عند حدث وماذا جرفث:

فاقدة األرض عىل فسقطت شديد، إغماء انتابني العني عىل العني وقعت ملا لريا:
رسيري يف وجدتني أفقت وملا متوجعة) (تتنهد ذلك. بعد جرى ماذا أعلم ولم حس. كل
نفس يف أصابني ما أصابه داين أن صحوتي يف وعلمت بي، يعتنون الخدم وبعض

أفاق. حتي حوله الكل وظل الليدى، رسير إىل ونقل الوقت
لريا). من (يدنو غريب. اتفاق (بدهشة): جرفث

نعم، وقديم. متبادل حبنا أن اللحظة ذلك منذ األلسنة عىل شاع (بخجل): لريا
الغرية، أخذتها الليدي أن إيل خيل أنه وثق نظرة. أول منذ قلبي كل وهبته إني (بحنان)
لآلخر. منهما كل خلق قد داين ولورد تيودوسيا ليدي أن يعتقدون كانوا الجميع أن إذ

هاينلت. لورد وأخيه اإليرل رغبة تتم كانت وبهذا
أذى؟ غريتها من نالك هل عظيم): (باهتمام جرفث

مخلوق، إىل بإساءة يدها تيودوسيا ليدي تمد أن هلل حاش وعطف): (بحنو لريا
واإلحسان. العفو مثال إنها عليه، نقمت مهما

إليها؟ ترسبت الغرية أن تخيلت كيف إذًا، (بانرشاح): جرفث
اإلغماء، سبب عن وسؤاله الطبيب، واستدعائها اهتمامها من ذلك يل تجسم لريا:

(تتنهد). مقابلة. وألول واحد وقت يف يقع أن أتفق وكيف
ذلك؟ بعد تم وماذا حسنًا، جرفث:
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بحبه، فكاشفني نحوي، نفسه يخالج ما إخفاء عىل اللورد يقو لم (تتنهد): لريا
أقبل. فلم له، عروًسا فأكون يده أقبل أن ورجاني
تقبيل؟ لم ولم له؟ عروًسا (بغرابة): جرفث

الطويلة الساعات فقضينا والده، اإليرل حرضة إىل لجأ قبويل من يئس وملا لريا:
الرفض. عىل مصممة وأنا بإلحاح، يرجوني وهو

سبب؟ من لذلك فهل المتناعك. سببًا أجد ال إني وحزن): (بدهشة جرفث
… تعلم ال إنك يديها) عىل (تفرك وياله! شديد): بألم (تتأوه لريا

مؤلم؟ يشء هنا لك أحدث (باستغراب) أعلم؟ ال جرفث:
فال؟ هنا، أما (تنتفض) هنا؟ بحزن): (تبكي لريا

العش. تربحي أن قبل هناك، إذًا وغضب): (بفزع جرفث
… مؤملة ذكرى من يالها قليالً) (تصمت هناك. نعم ورعب): (بوجل لريا

إني هواجيس. تحققت لقد نعم قلبي. صميم إىل سهًما صوبت قد إنك جرفث:
وتوسلت محياك، عىل ترتسم كانت آالًما عني تكتمني أنك سفرك يوم عليك أالحظ كنت
املطحنة كوخ عالقة ما ولكن وأسف) (بتململ الصمت. فالتزمت تصارحيني، أن إليك

منسرت؟ ستار بقرص
عنك أخفيت نعم، شيئًا. تعلم ال إنك جرفث. يا أنت، مسكني دموعها): (تمسح لريا

يشء. كل
هذا؟ نفسك سولت كيف (باهتمام): جرفث
(تتنهد). إلهي! يا رحماك، (بتوسل): لريا

حاال. موالتي رؤية إىل حاجة يف اإليرل موالي وينحني): (يدخل ولفرد
القرص، سيد إىل ألقدمك معي هلم جرفث) (إىل اإليرل؟ مذعورة): (تقف لريا

ويخرجان). جرفث (يقف نعود. حتي بصدده نحن ما ولنؤجل
الشيخ هذا أن يل يلوح اللورد. موالي بها فليهنأ مالك، إنها املقاعد): (يرتب ولفرد
وتسطع املتجعد، جبينه تحت اإلخالص. ويتجيل سواعده، يف الشباب يتجسم الذي
الزهرة هذه تربية يف حكمة من هللا وهبه ما كل أفرغ قد األبيض، شعره حول الشهامة

أينعت. حتي
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تترشف لريا مس تزال ال هل ولفرد): إىل أوبن. وسانت فانشو ومعه (يدخل داين
اإليرل؟ بصحبة

اإليرل. موالي طلب عىل بناء جرفث، مع اآلن ذهبت (ينحني): ولفرد
جرفث؟ هو من داين:

برنستابل. من اليوم حرض لقد الشيخ. خادمها ولفرد:
أن أريد إني البهو. لهذا املجاورة الغرفة وهيء إذهب حسنًا، (باهتمام): داين
ويخرج). ولفرد (ينحني أفهمت؟ لريا. ومس الشيخ هذا بني تدور كلمة كل بأذني أسمع
(يجلسون). رودن؟ روبرت اعرتاف يف رأيكما ما أوبن): وسانت فانشو (إىل داين

الغرابة. يف غاية إنه فانشو:
سمعت. ما أصدق أكاد ال إني أوبن: سانت

العالقات. من تشاندس وبني بينها ما تعلم وهي يدي، قبولها يدهشني ما إن داين:
تشاندس عن وصلها قد يكون أن بد فال بابه، يف غريب املوضوع هذا فانشو:
ألقت بريئة، فهي هذا ومع اللورد، يد قبلت ذلك وبعد يعود، لن أنه منها تأكدت أخبار

حقيقته. نعرف سوف مؤلم حادث تأثري تحت الوحش ذلك مخالب بني بنفسها
الورقة؟ فأين األخرية، رودن روبرت كلمات أسمع أن أحب داين:

املدرسة، يف عرفته يل صديق يوًما جاءني ..» (يقرأ) هاهي الورقة): (يخرج فانشو
الكنيسة، خدمة من كنت وأني مايضَّ يعلم وكان رواية، تمثيل يف أساعده أن وسألني
عيلَّ، الديون لرتاكم الضيق حاالت أشد يف ذاك حني وكنت قس. دور أمثل أن عيلَّ فعرض
ثم الضمري، من يل الباقية البقية عني نزع حتى معي ورشب فسقاني سكريًا، وكنت
املستقبل، ىل فزين شيطانًا، كان الرجل هذا إن موافقته. إىل الفقر فألجأني املال، أخرج
أن عىل فاتفقنا املال. من كبريًا مبلًغا إعطائي نظري قران عقد أمثل أن غرضه وكان

«… عليها له فأعقد خربة، كنيسة إىل والفتاة هو يحرض
باطل. زواج أنه شك ال أوبن: سانت

وياله، وآسفاه! املهدمة، الكنيسة إىل ذهبت املعني اليوم يف ..» (مستأنًفا): فانشو
أن أتوقع وكنت والفتاة، هو أقبل قليل وبعد املوحش! املكان ذلك برهبة االن أشعر إني
عليها تغلب األطفال، سذاجة لها املحاسن خالبة غادة أرى بي فإذا عادية، فتاة أرى

.«… والرشف الطهارة معاني
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شديًدا. سيكون انتقامي إن النذل، لذلك ويل داين:
جاءت أنها يل يؤكد كان الشيطاني الرجل ذلك أن ومع …» (مستمًرا): فانشو
أو عميًقا، حزنًا أن يل يلوح كان ذلك، عن ينم ما عليها يظهر لم فإنه بإرادتها مسوقة

.«… املكروه ذلك إىل دفعتها عظيمة مصيبة
إرادتها؟ رغم مسوقة كانت أنها عزيزي يا أرأيت (لداين): أوبن سانت

لورد. يا ذلك يف سننظر داين:
إىلَّ يبسط كان الشيطان ولكن نفيس، ضبط عىل أقو فلم (يواصل): فانشو
كل من بي تحيط كانت التي الفاقة أعني إىل بريقه فيصل يلمع، الذهب فأرى كفيه،
تم أن وبعد إلهي! يا رحماك اإلكليل. كلمات أقرأ أن الطامعة نفيس يل فسولت مكان،
كان الحظ املنكودة املسكينة تلك خيال أن إال أسرتاليا، إىل وسافرت املال أخذت ذلك
عن يختفي أن يف أمال كثرية بالًدا جبت ثم الهند، إىل ففررت ىذهبت، أينما يطاردني
حتي األمراض داهمتني ولقد أحاول. كنت عبثًا ولكن الطاهرة. الفتاة تلك شبح عينيَّ
رؤية من أتخلص به إذ يريحني؛ وهذا اآلن.. أحترض إني أيديكم. بني األقدار رمتني
للرجل الحقيقي واإلسم لريا، الفتاة واسم رودن روبرت اسمي املخيف. الشبح ذلك
مرقس، القديس الكنيسة واسم بارل. دجوفري الفتاة عند واسمه ارمتايدج، تشاندس
فاسأالها عليها، تعثروا أن أمكن أو بالفتاة معرفة لكم كانت إذا النهر. قرب بربنستابل

واملغفرة. الصفح
الرأي؟ فما تضطرب. حوايس إن (بألم): داين

البهو. قاصدان الشيخ وخادمها لريا مس وتنحني): (يدخل ولفرد
ولفرد. لنا هيأها التي الغرفة إىل بنا هلموا وفانشو): أوبن وسانت (يقف داين

داخيل). باب من (يخرجون
أرأيت حيًا. أبي كان لو كما يحبني، إنه ساعدها): عىل يتوكأ وجرفث (تدخل لريا

أبًدا؟ تفارقنا أال إليك وطلب أكرمك كيف
وصفه. عن ليعجز لساني إن جرفث:
العمل؟ فكيف وعدته، إني (بألم): لريا
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هذا؟ معنى ما (بدهشة): جرفث
بحرف أبح ولم اآلن، حتى أتكتمها وكنت الحقيقة، عىل سأطلعك إىلَّ أنصت لريا:

ملخلوق. منها
نصيحتي إليك أسدي حتي ارشحيها الحقيقة؟ هذه ماهي (باهتمام): جرفث

ضمريي. فيسرتيح
كاد شاب معي حرض لقد األوىل. حياتنا يف وفكر، الكوخ، إىل قليال ارجع لريا:
اللورد هو هذا السمك. صيد ليعلمني حرض الثاني اليوم ويف الغرق. من وانتشلته يغرق
(تبكي). نظرة. أول منذ أحببته الذي الوحيد املخلوق وهو اإليرل. ابن ارمتايدج داين

مؤكًدا. قرانكما أصبح وقد البكاء، ولم جرفث:
دجوفري الشيطان ذلك كوخنا إىل حرض (تتنهد) داين سافر أن بعد إسمع. لريا:

طويلة. مدة استضفناه الذي بارل،
بسببه. إال هنا إىل حرضت ما فأنا إطمئني، جرفث:

هددنا الدين صاحب وأن ذهبًا، خمسمائة يف مدين أبي أن أفهمني لقد لريا:
ونحن مصرينا يل وجسم الصغرية. مزرعتنا وعىل عليه واستيالئه الكوخ من بطردنا
أقرأ كنت وفعال صحيح. هذا أن أقنعني حتى ذلك عىل يل وبرهن الشوارع، يف نتسول
أبي عىل العلة زادت وملا الدفع. أجل قرب كلما والخوف الضجر عالمات أبي وجه عىل
اليأس، حالة يف وأنا إليه وتوسلت الدين. دفع يف نجاته أن يل وأكد الشيطان، مني تمكن
ولكن موجود، املال أن فأخربني مقدوره. يف ذلك كان إذا عنا، الخطب هذا يدفع أن
أتزوجه أن قبلت إذا الدين، يدفع إنه فقال مطمئنة، فسألته أقبله، أن يجب رشط هناك

بألم). (تتأوه
وبعد؟ ياللشيطان! جرفث:

وكنت أفلح. فلم غرامه، عن أثنيه أن بدمعي وطوًرا بتوسالتي تارة حاولت لريا:
متوسلة أقدامه عىل فجثوت هلًعا. وانفطر شعاًعا قلبي طار يتوجع، أبي أبرصت كلما
وتحققت هالك، أبي أن رأيت وملا بالقبول. إال فأبى والدي، رشف وينقذ املال يدفع أن

… قبلت (متنهدة) بقبويل. إال نجاة أال
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أسمع؟ الذي هذا ما لريا، عظيم): (باهتمام جرفث
وطلب معه، ويحرضه املبلغ ليرصف برتال إىل حاال ذاهب أنه أخربني عندها لريا:
النهر ضفة عىل القديمة مرقص القديس كنيسة يف التايل اليوم صباح يف أكون أن مني
سببها عن فسألته الرسعة، هذه أدهشتني (تتنهد) القس مع انتظاري يف يكون حيث
تكتم سبب عن سألته وملا املريضة. بعمته للحاق فرصة أقرب يف سيسافر بأنه فأجاب
تلك مضت (تتأوه) الوصية. من حرمته بزواجه علمت لم عمته إن قال: الزواج. هذا

الليلة.
حينه. يف هذا منك علمت ليتني ياللمصيبة! جرفث:

انتظاري يف رودن روبرت والقس فألفيته (بتوجع) الكنيسة إىل ذهبت لريا:
كان كأنه والرتدد الخوف عالمات القس عيني يف أقرأ كنت إذ عليهما، باد واإلضطراب
تال تردد وبعد ضمريه. يأباه عمل إىل أنفه رغم مسوًقا كان كأنه أو يفاجأ، أن يخىش
بقبضة القس إىل يده بارل دجوفري ومد يتلعثم. ولسانه يرتجف وهو اإلكليل كلمات
(تبكي). الحقيه. أعني عن يتوارى لص وكأنه يعدو. وخرج القس فتناولها الذهب. من
مأجور، لص سوى يكن لم القس هذا ألن باطل، عقد إنه للخيانة! يا جرفث:
عدوك. من لك هللا انتقم فقد وكفى ابنتي، يا الدمع كفكفي صحيح. هذا أن لتتوهمي
أن الدنسة يده أمكن ولم عنه فرشدت بابتسامة، ولو مني يظفر أن حاول لريا:
الكوخ وصلت وما حبيبي، فقد عىل تتدفق ودموعي رجعت ثوبي. طرف حتى تمس
أندب الطاهر جسده أمام جامدة فوقفت بحرقة) (تبكي هامدة. جثة أبي وجدت حتى
وعده عىل محافظة أبي عن ألدفعه املال منه طلبت بجانبي رأيته وملا حظي. سوء
ورصخت، صوابي فطار أبي. موت بعد يل حًقا أصبح الدين أن بدعوى فرفض ورشفه،
جاء ما غري اآلن حتى شيئًا عنه أسمع ولم هروبه. من كان ما وكان رأيتك، عندما

غريًقا. مات أنه من بكتابك
هلك. قد يخيفك الذي والرجل باطل، العقد هذا فإن ابنتي، يا أبرشي جرفث:

إيضاًحا. زدني باهلل، (بفرح): لريا
بارل، دجوفري أن بكتابي إليك بعثت أن بعد حدث ابنتي: يا إسمعي جرفث:

القديم. عشك يف تزالني ال أنك منه ظنًا أخبارك، يتنسم حرض الشيطان، ذلك

471



صربي إسماعيل ديوان

وبعد؟ (باندهاش) الكوخ؟ إىل عجيب! (باستغراب): لريا
لرؤيتي. ففزع فأبرصني، املزرعة، حول يحوم أخذ جرفث:

وبعد؟ لريا:
النهر، إىل طريقه فأخذ وراءه أعدو وهممت حديد من معوال تناولت جرفث:

فريسته. يطلب كالنمر خلفه أثب فانطلقت
وبعد؟ وبعد؟ (بتلهف): لريا

به اللحاق عىل فصممت الثاني، الشاطئ إىل واتجه املزرعة، قارب إىل قفز جرفث:
حتى النهر توسط وما املاء، يف بنفىس ألقيت حتى الشاطئ إىل يصل كاد وما سابًحا.
ألعوبة، أو مهزلة إال كان ما منك زواجه وأن سوءًا، بك أراد ما أنه وأقسم رعدة أخذته
عليه. مأجوًرا دوًرا يمثل كان فقري بائس رجل سوى يكن لم القس ألن رشعي، غري وأنه
املطمئنة الحياة يل وأعدت آمايل، ميت أحييت إنك (برسور)، مدهش. هذا لريا:

عليها. الحصول من يئست قد كنت التي
الذهن خايل كنت ألني غضبًا، استشاطتني بل الكلمات، تلك يف تؤثر لم جرفث:
بنفسه قذف أبرصني فلما هائلة، رعدة أخذتني وقد املاء، يف بنفيس فألقيت هذا، كل من
ساعده السباحة يحسن ال كان وملا الثاني. الشاطئ إىل سابًحا للفرار طلبًا املاء إىل

بقاربه. فأغاثه يستغيث وهو الصيادين أحد رآه بأن الحظ حسن
وبعد؟ إلهي! يا عظيم): (باهتمام لريا

املزرعة، قارب يف أنا وكنت الثاني الشاطئ عىل ثيابه يعرص كان بينما جرفث:
نظري فرسحت مفزعة، رصخة أذني قرعت به، تزال ال الرمل كومة عن تحويله أعالج
وهي الشعر، مبعثرة الرأس عارية إمرأة تتقدمه محتشًدا جمًعا فرأيت الصوت، ناحية

بعينه! هو هو تصيح:
أرتعد. إني وياله! (بخوف): لريا

واندفعت عليه، انقضت قد املرأة كانت حتى الشاطئ، إىل أصل كدت وما جرفث:
النهر. يف املاء تحت مًعا غاصا حتى لحظة إال هي وما بذراعيها، إياه مطوقة املاء إىل به
فاستحال عنقه عىل قابضة املرأة كانت يفلحوا.. فلم إنقاذهما الحضور من الكثري حاول

… املاء تحت وهلكا الخالص، عليها
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وافرحتاه! بارل؟ دجوفري مات لقد إذًا (بذهول): لريا
الخائن. هلك لقد هلل، شكًرا وفانشو): أوبن وسانت (يدخل داين
داين؟ بارتجاف): بخجل. األرض إىل تنظر وجرفث. (تقف لريا

علينا وأدخلت قرصنا، رشفت لقد جرفث) إىل (ينظر أنا إنه نعم، (بانرشاح): داين
اليوم. منسرت ستار بترشيفك الهناء لنا وجلبت الرسور،

موالي. يا لك، شكًرا (ينحني): جرفث
الفضيلة. لبان أرضعني الذي مربي إنه جرفث): إىل (مشرية لريا

تنظر ال اختالًسا) لريا إىل جرفث (ينظر يشء. كل عرفت لقد الرجل. نعم داين:
كلمة كل سمعت فإني هذا من تعجبا ال (يبتسم) فرًحا. يرقص قلبها أرى فإني إليها،

آخره. إىل أوله من الحديث ووعيت بينكما، دارت
(تتنهد). يشء؟ كل أسمعت (بخجل): لريا

إليك أقدم أوبن) وسانت فانشو إىل (يلتفت تعلمني. مما أكرب عنك وأعلم داين:
أوبن. سانت ولورد املحرتم، األب مارتن، فانشو صديقنا

الرشف. عظيم يل (تنحني): لريا
ارمتايدج. لريا ليدي املخلصني لصديقيَّ أقدم بأن أترشف إني صديقه): (إىل داين

الدائم. اإلتصال بهذا قلبي كل من أهنئكما إنى (برسور): أوبن سانت
القلب ذلك أعماقه، من قلبي هز الذي الفرح من يشء يسعني ال اآلن وأنا جرفث:
هذه عينه) (يمسح فقط. اللحظة هذه إال الشباب عهد منذ الرسور يدخله لم الذي

ولدي. يا هللا فليبارككما األبيض، شعري تجلل الفرح دموع
إملامك من أكثر باملوضوع ملم بأني ثقة فسأزيدك عزيزتي، يا اسمعي داين:
سوى املحترض هذا يكن ولم محترض. اعرتاف اليوم وصديقي، أنا حرضنا، لقد به.
باسم تعرفينه الذي ارمتايدج، تشاندس عمي ابن يرافق كان الذي رودن روبرت اللص

بارل. دجوفري
عجيب. هذا عمك؟ ابن ورعدة): (بأسف لريا
ياللداهية! عمه؟ ابن خافت): (بصوت جرفث
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أشياء عنه وستعلمان مشنًي، كان سلوكه ألن آسف، غري فإني تأسف، ال داين:
ذا هو وها القديمة. مرقص القديس كنيسة يف حصل ما كل روبرت رشح لقد كثرية.
روبرت إن بعد، فيما عليه سأطلعكما فانشو). إىل (مشريًا املحرتم صديقي مع اعرتافه
واعرتف باطل. شك ال العقد هذا وأن هزليًا دوًرا كان إنه وقال ذلك عن راضيًا يكن لم
بدافع إليه مسوقة عنه، راضية غري وكنت الطهارة، مالك كنت ألنك عليك عطف بأنه

عنه. الصفح فأسألك منك العفو بطلب كالمه وختم يعلمه، ال قوي
ال يشء، كل وضح وقد واآلن، تعرف مما أكثر يعرف موالي إن حقيقة جرفث:

النتيجة. هذه عىل هللا نشكر أن إال يسعنا
ويف الربق لسان عىل إلينا وصلت تشاندس غرق أنباء أن هذا من وأثر داين:

بعد. بذلك اإليرل والدي يعلم ولم لندن صحف
األسف. بمزيد الخرب هذا نقابل إنا فانشو:

األسف. هذا يف فانشو صديقنا أشارك وأنا أوبن: سانت
اإليرل والدي تطلعا أال أسألكما واآلن حي. كل مصري هذا فيكما، هللا بارك داين:
ذلك؟ عىل توافقان أال تهمني. وصحته التأثر، رسيع ألنه الحادث، هذا من يشء عىل

عنه. علمته ما كل اللحظة هذه منذ سأتناىس وإني أصبت. أوبن: سانت
أوبن) سانت إىل (مشريًا اللورد أشارك وأنا داين، عزيزي يا معك، الحق فانشو:

السامية. عواطفه يف
الطاهر فمك من أسمع أن عيل بقي لريا) (إىل اإلخالص. هذا عىل أشكركما داين:

راضية؟ أنت فهل القبول، كلمة الجميل الحلو
قلبي. كل ومن راضية؟، نعم (بابتهاج): لريا

(يصافحه). اليتيمة. الدرة بهذه ياعزيزي، أهنئك، (برسور): أوبن سانت
وإني لريا)، إىل (مشريًا الرشيف الهيكل هذا تحرس الرحمة مالئكة إن فانشو:

سعيدة. طيبة وحياة طويال، عمًرا لك أتمنى
أن إال طويال زمنًا الدهر به لعب الذي الشيخ أنا يسعني، فال اآلن أما جرفث:
الخلف من (يأتي غريها الدنيا يف يل ليس آنسة إىل قوي وحنان ثابتة بقدم أتقدم
هديتي هذه داين) إىل ينظر مًعا. ويضعهما بشماله لريا ويد بيمينه داين يد فيمسك
وينظر رأسيهما عىل يديه يضع (ثم ثمني. كنز إنها بها فاحتفظ عندك، وأمانتي إليك،

والهناء! العمر لهما وهب باركهما، اللهم السماء) إىل
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