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العراق. ملك األول، فيصل امللك الجاللة صاحب





الكتاب. مؤلف بطي، رفائيل





األول اجلزء





كلمة

وتبيان العراق، يف العرصي لألدب مجسمة صورة إبراز بتأليفه أردت جديد، كتاب هذا
درس إىل اليوم أحوَجنا فما ونثرهم، نَْظمهم يف وكتابنا شعراؤنا يتبعها التي الطريقة
جديٍد بَطوٍر واملهجر والشام مرص يف العربية اآلداب تطورت وقد أساليبهم، ونقد أدبائنا
يتضح حينذاك ر؛ التطوُّ هذا من نصيب لعراقنا يكون أن عىس الحديث! العرص روح يُالئم

هذا. كتابي يف إليه قصدت الذي الغرض

١٩٢٢ أيلول، ١ بغداد:
بطي رفائيل





مالحظاتثالث

وقد للمنثور، واثنان للمنظوم اثنان أجزاء: أربعة يف قسمني إىل الكتاب هذا يُقسم (١)
بقسم. الكتاب من جزأين كلُّ ُخصَّ

بعضهم، تعريف يف أسهبُت لذلك ًقا؛ ُمَدقَّ درًسا كلِّهم أدبائنا درُس يل يَتََسنَّ لم (٢)
اآلخرين. ذكر يف وأوجزُت

العراق، يف وبالخاصة وحديثًا، قديًما األدب يف بنبذة الكتاب أفتتَح أْن بودِّي كان (٣)
العربي. العراق يف العرصيِّ األدب نَْقِد يف أؤلِّفه خاصٍّ كتاٍب إىل ذلك تَْرَك أخريًا رأيُت لكني

املؤلف





الزهاوي مجيلصدقي

الزهاوي. صدقي جميل

املتني. ونثَره الراقي شعَره فأودعها أرسار، الحياة من له انكشفت عربي، فيلسوف
معجزاته يف يفكر فراح الكون هذا نظاُم لبَّه خلب الكبرية، العقول ذوي من نابغة

أجنبي. عىل تفكريه يف ُمعتمٍد غري



العربي العراق يف العرصي األدب

وقواٍف عامراٍت أبياٍت يف قلبه به يخفق ما ر يَُصوِّ البالغة، حلبة يف سبَّاق شاعر
والفن. العلم بني ليجمع شعرية قالئد يف العلمية الحقائق منثورات وينظم ُمحكمات،

قلوب عىل بها هللا يفتِح لم التي األبحاث حبل يستجمع أن أحبَّ بل ببحث، ينفرد لم
النوابغ شأن وهذا — الحائط ُعرض بأقواله ورضبوا أوًال أفكاره هؤالء فنبذ وطنييه؛
تجلت العلم، كوى من التهذيب أنوار الحديث نشئهم إىل انبعثت ما إذا حتى — واملصلحني
اليوم فهو عاليًا؛ تصفيًقا لها فصفقوا أقواله قدر وتبيَّنوا فأكربوها، أفكاره محاسن لهم

شيخوخته. عىل الناهضة الشبيبة شاعر

أن بعد العلم معالم ودرست االزدهار، بعد فيها األدب أزاهري تصوحت بيئة يف الزهاوي نشأ
واستنكر واألقالم، الفهوم عىل املستويل الهائل الجمود فراعه الفضاء، أجواز بعلوها ناطحت
ينسجون ُمبتكرين غري ُمَقلِّدين األبيات، بنائهم يف النظَّامون يتبعها التي البالية الطريقة
بهذه الناهضة روحه تأنس فلم الجديد، بالرُّوح تأثر ما غري من للسالفني الشعر منوال عىل
يغرد حيث إىل ففر التقليد؛ بأغالل ًدا مصفَّ يبقى أن ذكاءً املتوقد عقله عىل وعزَّ الحطة،
إىل قومه داعيًا القيود، وحطم األغالل فك أن بعد الحديث، الفن رصوح شواهق يف فؤاد له

والعمل. والقول الفكر يف واالنتعاش النهضة
العرصي، الجديد مكانه ويحل ليطرده البايل، القديم مكافحة ميدان امليدان؛ إىل نزل
وكفكف والثناء، املديح عن فتجاىف محدد، وقلٍم ناضٍج وفكٍر حساس، فؤاٍد غري يملك ال وهو
للناس مخرًجا جديدة، الشعر من أبواٍب يف ونظم الهمد، الطلول عىل والبكاء الرثاء دموع
العادات عىل أغار أنَّه كما امُلستحدث، نن السَّ نظمه يف ُمتبًعا املعاني، روائع تحوي قصائد
ممزق، أيَّ فمزقها االنحطاط، عصوُر مجتمعه يف كوَّنتْها التي امُلنحطة، واألخالق السقيمة
فعز به، واستبد أرسه، أعياه الظلم بدار أسريًا — املرأة — اللطيف املخلوق ذلك ورأى
الرجل ضلع حقوق عن الدِّفاع يف وكتب البليغ، قلمه لذلك فجرد إهمالها؛ مروءته عىل
صعبة بمحن نكب وقد وأقعدته، العربي، الرشق بل العراق، أقامت قصائد ونظم مقاالت،
وتبلغ رقدتها، من غًدا تنتبه أن العراق البنة تسنَّى فإذا الضعيف، للجنس نرصته جراء من
ولتغنِّ عليها، «الجميل» فضل فلتذكرنَّ الرُّقي، من املرصية أو السورية أختها بلغته ما

املسلوبة. بحقوقها املطالبة يف نظمه الذي الخالد بشعره

العلمية املجالت تكتبه ما يطالع فرشع شبابه، يف الطبيعية بالعلوم الزهاوي األستاذ ُشغف
الوجود، أرسار إدراك يُريد امُلنقب، الباحث مطالعَة «املقتطف»، ُمقدمتها ويف الباب هذا يف
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الزهاوي صدقي جميل

ُمرتجم غري فيه جاء الذي الجاذبية»، «تعديل كتابه يف للطبيعة درسه نتيجة أظهر ثم
القرائح ثمار من ثمرًة به أبرز بل ناقل، وال — أجنبية لغة يُحسن ال وهو — أجنبي عن
فخًرا فحسبه تلك، آرائه عىل يُوافقوه لم والرشقيني الغربيني العلماء ُجلة أنَّ ومع الرشقية.
وحسه. عقله عىل ُمعتمًدا الطبيعي العلم غوامض حل وحاول التقليد، هجر عربي أول أنه

من األكراد أمراء إىل أبوه ينتسب بغداد، ُمفتي الزهاوي فييض محمد العالمة ابن وهو
من فهي فريوزج، أمه وكذلك عنه)، (ريضهللا الوليد بن خالد إىل يمتون وهؤالء بابان، آل
كرمنشاه والية أعمال أحد «زهاو»، إىل فنسبة بالزهاوي شهرته ا وأمَّ كريمة، كردية أرسة

ألبيه. جدته موطن كانت الفارسية،
١٢٧٩ سنة الحجة ذي من والعرشين التاسع اليوم يف بغداد، يف صدقي جميل ُولد
من الستني يف اليوم وهو ميالدية، ١٨٦٣ سنة حزيران ١٨ املوافق األربعاء يوم هجرية،
اتخذ قد لذلك دقائق؛ بضع من أكثر رجليه عىل يمَيش أن يستطيع ال البدن نحيف عمره
آالمه فوق ويشكو آخر، إىل محل من يسري عندما الشوارع عليها يقطع بيضاء أتانًا له

به. برحت قد عصبية آالًما الروحية

مجلس يف عضًوا هجرية ١٣٠٣ سنة تموز ٢ يف عمره من الثالثني يبلغ أن قبل املرتجم ُعنيِّ
ومحرًرا هجرية، ١٣٠٦ سنة نيسان ١ يف فيها الوالية ملطبعة مديًرا ثم بغداد، يف املعارف
يف االستئناف ملحكمة عضًوا بعدها وانتُخب الرسمية، «الزوراء» جريدة من العربي للقسم

هجرية. ١٣٠٨ سنة نيسان ٥ يف بغداد
الراحة، سلبه الشوكي نخاعه يف عضال داء والعرشين الخامسة سن يف أصابه وقد
بشلٍل أصيبت اليُرسى رجله أنَّ كما له، األطباء نُطُّس معالجة برغم اآلن إىل منه يربأ ولم

عمره. من والخمسني الخامسة يف وهو
يف فَمرَّ ُسلطانية، بإرادة إليها مدعوٍّا ،١٨٩٦ سنة اآلستانة إىل سفره بعد شأنه وكرب
يعقوب الدكتورين أمثال األدب، وأساطني العلماء أكابر من نُخبة قابل بمرصحيُث طريقه
بك وجرجي شميل، شبيل والدكتور و«املقطم»، «املقتطف»، صاحبي نمر وفارس رصوف

حفاوة. كل منهم ولقي الشهري، اليازجي إبراهيم والشيخ الهالل، مؤسس زيدان
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العربي العراق يف العرصي األدب

عدًدا أنَّ الحميد عبد السلطان علم وملَّا يتأثرونه، الجواسيس فأخذ اآلستانة إىل ذهب
أال الصيادي الهدى أبي إىل وأوعز خيفة، منه أوجس عليه يرتددون الجرائد محرري من
بإرادة يأمره السلطان فإذا بغداد؛ إىل يرجع أن سنة بعد الزهاوي األستاذ وأراد عنه، يغفل
إليها فذهب إلصالحه؛ اليَمن إىل للذهاب هناك تألفت قد كانت التي بالبعثة يلحق أن سنية
املجيدي بالوسام خدماته عىل مكافأته السلطان وأحسن اآلستانة، إىل سنة بعد ورجع
بالجواسيس محاًطا يزل لم أنَّه رجوعه يف ورأى املوصلة)، الخمس (البالد ورتبة الثالث،
بالده. غري وجهته تكون أن خشية له يُسمح فلم وطنه إىل الرُّجوع وطلب ذلك، فساءه

فيها يذم قصيدة فنظم صدره ضاق حتى األمرَّين، اآلستانة إىل رجوعه بعد قاىس وقد
منها: وسلوكه، الحميد عبد سياسة

ال��م��ب��ج��ُل وال��رس��وُل ع��ن��ه ال��ل��ُه ن��ه��ى ب��م��ا أرض��ه ف��ي ال��ل��ه ظ��لُّ أي��أم��ر
ويَ��ق��ت��ُل ويَ��س��ب��ي م��ظ��ل��وًم��ا وي��س��ج��ن ً م��ب��رَّأ وي��ن��ف��ي م��ال ذا ف��يُ��ف��ق��ر
ت��ت��م��ه��ُل ال ال��غ��ي��ظ ف��ي��ه��ا ت��ح��رك إذا إن��ه ت��غ��ْظ ال ق��ل��ي��ًال ��ْل ت��م��هَّ
أط��وُل م��ن��ه��ن األي��ام ي��د ف��إنَّ ب��ه��ا ت��غ��ت��رْر ف��ال ط��ال��ت إن وأي��دي��ك

سببًا ذلك فكان السلطان؛ إىل تقريًرا بها كتب وهذا داره، يف الهدى أبا وأنشدها
الرتكي الشاعر بك وصفا الزهراوي، الحميد عبد املرحوم العربي الشهيد مع لسجنه

بالده. إىل نفيه ثم الشهري،

أخذ بغداد يف الوهابية رؤساء أحد أنَّ السالم، مدينة إىل اآلستانة من رجوعه بعد وكان
وطوًرا الحميد، عبد السلطان بسياسة يطعن أنَّه بحجة تارة، الحكومة عليه يُحرض
الوايل وكان بغداد، وايل األلباني باشا الوهاب عبد عهد عىل وذلك والزندقة، بالكفر يرميه
فاضُطر َقِصية، بالٍد إىل العراقية الديار عن إبعاده يطلب املراجع إىل فكتب يُعاديه، هذا
بمدائح إياه ًرا ُمَصدِّ الوهابية، عىل الرد يف الصادق» «الفجر كتابه يؤلف أن إىل األستاذ
الوهابي. املحرض لذلك وتبكيتًا بسوء، املعتدون يناله أن مخافة الحميد عبد السلطان

وحسناته. فوائده ويعلمهم الناس، يف يخطب الزهاوي جميل األستاذ أخذ الدستور جاء وملا
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الزهاوي صدقي جميل

يف فُعنيِّ القسطنطينية، إىل العثماني االنقالب من األوىل السنة يف املرتجم ورحل
وهو مدارسها، أكرب يف اإلسالمية للفلسفة أستاذًا هجرية ١٣٢٤ سنة األول ترشين ٣٠
العربية لآلداب ُمَدرًِّسا هجرية ١٣٢٤ سنة الثاني ترشين يف كذلك وُعنيِّ امللكي، املكتب
اآلستانة مجالت يف فراغه أوقات يف يكتب وكان الفنون»، «دار جامعة من اآلداب فرع يف
امُلَحبَّب الوطن ذكر فهاجه سنة، بعد أمراضه عليه اشتدت حتى فلسفية مقاالت الرتكية
يُواصل وظل فيها، الحقوق مدرسة يف للمجلة ُمدرًسا فُعنيِّ الزوراء، وجاء فقصده
من ٦١٣٨ ال العدد يف الشهرية مقالته نرش حتى واملقاالت بالقصائد و«املؤيد» «املقتطف»،
اإلسالمي، العربي العالم يف كربى ضجة فأحدثت عنها»، والدفاع «املرأة بعنوان «املؤيد»
وذهبوا الغرَّاء، الرشيعة عىل تحامل الكاتب بأنَّ وأشاعوا بغداد، يف وماجوا لها الناس فهاج
باشا، ناظم يومئٍذ وهو بغداد، وايل إىل هجرية ١٣٢٦ سنة أيلول ٢٨ يف متجمهرين
فأقاله بغداد، مبعوثي أحد طلبهم يف وساعدهم وظيفته، من الكاتب عزل إليه يطلبون
داره ُمالزمة إىل األستاذ اضُطر حتى الحني، هذا يف عليه الجمهور سخط واشتدَّ الوايل،
فيمن وكان الظل، ممدودة الحرية وشمُس الدستور، ظل يف ذلك جرى االغتيال، من خوًفا
مقاالت يف يكن بك الدين ويل واملرحوم شميل الدكتور هذه محنته يف الزهاوي نرصاألستاذ

ومرص. سورية يف وغريهما «املقطم»، يف نرشاها
رسالة ألَّف ثم وتعليلها»، «الجاذبية كتابه بغداد يف الزهاوي نرش اآلونة هذه ويف

«املقتطف». يف ونرشها والفلكية»، الطبيعية والظواهر العام «الدفع
واليها، باشا جمال عهد عىل بغداد يف الحقوق مدرسة يف املجلة تدريس إىل وأعيد
اجتماعه من أشهر بعد املجلس وأقفل اآلستانة، إىل فذهب املنتفق، عن نائبًا انتُخب ثم
امللك دار إىل فذهب بغداد عن نائبًا انتُخب أن لبث وما وطنه، إىل الفيلسوف األستاذ فعاد
مواقَف يف العرب حقوق عن األحرار دفاع العثماني الربملان يف دافع وقد ثانية، العثماني
يف فُعني الربيطاني، االحتالل حني بغداد يف وكان الصادقة. وطنيته عىل نَمَّ مما عديدة؛
طويلة مدة بعد ُعني ثم زهيد، براتٍب املعارف مجلس يف عضًوا املؤقتة االحتالل حكومة
علم تُقدِّر لم املؤقتة الحكومة تلك إن يُقال والحق الُعثمانية، القوانني ترجمة للجنة رئيًسا
عملها يف معذورة وهي به، يليق خطريًا منصبًا إليه تُسند لم إذ وفضله؛ الزهاوي األستاذ
تقتضيه حسبما سياسية لغايات — منهم الكبار وبالخاصة — املوظفني تُعنيِّ كانت ألنها

أمر. يف خربة أو علم من تضلُّع أو مقدرة إىل تعيينهم يف تنظر فال الظروف،
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يُسند أن القوم ع توقَّ أن فبعد العربي؛ العهد يف الزهاوي األستاذ نصيب كان وكذلك
السطور. هذه كتابة حتى وظيفة غري من َظلَّ خطري، منصب إليه

الثالثني، صافح أن بعد فيهما وأجاده صبي، وهو والفارسية بالعربية الشعَر الزهاوي قال
الحديثة العلوم درس يف متوغًال بقي بل العمر، هذا قبل شعره من مذكوًرا شيئًا ينرش ولم

كلها. الضاد أقطار يف أمره ذاع حتى والفلسفة،
يَنظم طفق فإنه منفيٍّا؛ بغداد إىل اآلستانة من رجع أن بعد الشعرية عبقريته وتجلت
و«املقطم» «املقتطف» يف ُمستعار بتوقيع ويذيعها األخرى، تلو الواحدة الشيقة القصائد

و«املؤيد».
اجتماعي، أو فلسفي بموضوع وأكثره الشعر، يَنظم الشاعر الفيلسوف وظلَّ
أحدثت وقد سنوات، عرش نحو رقدتها من إيقاظها يريد العربية، أُمته به ُمستنهًضا
حذوه يحذون الشعراء فأخذ قبله، يُعهد لم جديد َطْرز يف فدخل األدب؛ يف انقالبًا قصائده
يف وبالخاصة العراقية، البلدان يف عظيم تأثري لشعره كان وقد املستحدثة، املعاني نَظم يف

األخرية. سنواته يف إال كله اإلبداع يبدع لم أنَّه مع بغداد،
غريبة ألفاًظا أو تعقيًدا فيه تجد ال العرصي، الشعر طبقات أعىل فمن شعره ا أمَّ
ذلك كل يحيل األسلوب، يف ومتانٍة اللفظ يف جزالٍة مع واألمثال، الِحكم عليه تغلب كثرية،
حقائق تقييد يريد العالم مذهب فيه ومذهبه ُمتَّقدة، وعواطف دقيق، وحس رقيق، شعور
االجتماعي والحكيم غال، بشعر ووجوهها الحياة يصف والفيلسوف النظم، بسالسل العلم

األوزان. ُمحكمة القوايف مرصفة أبيات يف العمران قواعد يضع
غادته أن كما شعره، يف وآالمه آماله من وافر نصيب الرشقية املرأة لحياة كان ولقد
ويتوجع وينئ ويتشبب بها، يتغزل يزال ال أشعاره بطل فهي «ليىل»، هي الفتانة السحرية

محاسنها. وِذكر ِذكرها من طويلة له قصيدة خلت وقلما وبينِها، لفراقها
من يشء ترجمة يف يرغب وال والكردية، والرتكيَة الفارسيَة العربية غري يحسن وهو
من ذلك يظهر كما األدبية، والفنون العلوم أكثر يف اطالع وله يُحسنها، التي اللغات

شعره.

«املقتطف» يف عدة نرشمقاالت وقد النثر، ميدان يف جال بل الشعر بنظم املرتجم يتفرد ولم
ورسالته الجديد»، «الخط يف رسالته نَرش وكذلك والثالثني، والخامسة الثالثني بني وعمره

22



الزهاوي صدقي جميل

بغداد إىل ورجع اآلستانة من نُفي أن بعد وكتب «الهالل»، يف الخيل» «سباق الثانية
داعًما عرصه، فالسفة يرتئيه ما غري الكون هذا حقيقة يف ُمرتئيًا خطرية، فلسفية مقاالت

العرصية. العلوم عىل بناها بأدلٍة آراءه
الرتكية باللغة كثرية فلسفية مقاالت الدستور إعالن بعد اآلستانة يف إقامته مدة وكتب
لنبوغه. تقديرها عىل دل ما صاحبها وصف من عليها وعلقت «فروق»، مجالت نرشتها

النثر أرقى من فهو به؛ خاصة طريقة فيه انتحى شعَره، يُحاكي بليغ الزهاوي ونثْر
العتيقة، املدرسة طلبة بقايا من امُلتكلفني وأسجاع املقلدين رات تقعُّ عن فيه يبتعد وأمتنه،
وقد املشاهري، من كثري شأن جميل غري وخطه الرتكيب، يف وبالغة األسلوب، اتساق مع

هذا. كتابنا من املنثور» «قسم يف نثره من نخبة أثبتنا

الكربى الجامعات يلج ولم الحديث، النمط عىل تسري مدارس يف الزهاوي األستاذ يدرس لم
همته وعلو ذهنه د وتوقُّ فؤاده بحدَّة هو بل أجنبية، لغة تعلَّم وال أمريكة، أو أوربة يف
يُعد االعتبار بهذا وهو والفنون، العلوم من كثريًا أحرز عظيم بجلد املطالعة عىل وانكبابه
من الالزمة امُلعدات له تيرست لو إنه املعرفة حق عرفه من قال ولقد األفذاذ. النوابغ من

الغرب. نبغاء مآتي عن يقل ال بما ألتى وبيئة، درس
داره، يف رسيره عىل ُملقى تجده بينما بسيطة عيشة يعيش ُمسن شيخ اليوم وهو
تراه الشعرية، آياته ليُضمنه الوحي يستنزل ساعة والجمال، والشعر الحب إلهة يناجي
وقد وظرف، أدب نادي يف تلقاه أو النرد، أو بالداما يلعُب بغداد قهوات إحدى يف بعدها
يف ويكربه يرسهم ما لطائفه من عليهم يُلقي مراتبهم، اختالف عىل القوم حوله اْلتف
يف وينشدهم جلساءه يداعب تراه األخصاء، أصحابه مجلس يف جلس ما وإذا عيونهم.
التي وقهقهته املتهدج بصوته األكثر عىل الحديث أو القديم شعره من شيئًا متقطعة فرتات
تدنو السامعني، أذهان خاصيسرتعي تمثيل شعَره تالوته يف وله قلبه، سالمة عن تكشف
الطويل االشتغال أثَر جبهته وأسارير الربَّاقتني عينيه ويف الناحل وجهه عىل فتقرأ منه
زهد لك يُمثالن الخفيفة ولحيته َفْوَديه عىل امُلتديل األشمط وَشعره العقلية، باألشغال
يف النرجيلة ويدخن باللفافة، الدخان رشب يف يفرط مالبسه. وكذلك فهم، وتقشُّ الفالسفة
وقد كبري، أدبي مقام العراقي، بل البغدادي، املجتمع يف له العامة. واملجتمعات القهوات
إليه تصل ما كل منها فيبتاع مرص يف ترتجم التي الغربية الروايات بمطالعة أخريًا ولع

خلواته. يف ويطالعها يده
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نفسه أن وبما ولًدا، يُرزق ولم تزوج وقيامه، قعوده يف يتكلف ال املحرض، أنيس وهو
داره يف وعنده وأبنائها، الحياة عىل حانًقا تجده إليها ق يُوفَّ لم كبرية آمال إىل احة طمَّ
بقصيدة اشتُهرت التي — البيضاء شميل الدكتور قطة بمقام هو «ولك»، دعاه أسود كلب

يلهيه. ما ومنظوماته الشاعر الفيلسوف أوراق من وله — عبده طانيوس

يمأل ما الكثرية قصائده من له أن كما وأنجزها، عديدة بمؤلفات الرتجمة صاحب اشتغل
منها: باملنظومة مبتدئني مؤلفاته ذاكرون نحن وها دواوين، بضعة

إعالن إىل شعره أوائل يتضمن الزهاوي دواوين أول هو املنظوم: الكلم ديوان (١)
ال األسف مع لكنه الدستور، سنة أول يف بريوت يف ونُرش ُطبع وقد العثماني، الدستور
حه وصحَّ ناظمه هذَّبه وقد وغريها، املطبعية باألغالط مشوَّه أنه كما شاعريته، عىل يدل

طبعه. تجديد نية عىل
حتى الدستور إعالن من شعره يجمع دواوينه ثاني هو الدستور: بعد ديوان (٢)

للطبع). (معد األول الديوان من أعىل طبقة من وهو للعراق، الربيطاني االحتالل
االحتالل منذ نظمه ويحوي الثالث، الزهاوي ديوان هو النفس: هواجس ديوان (٣)
شعر أحسن يليه والذي الديوان هذا ويف ،١٩٢١ سنة صيف بداية حتى للعراق الربيطاني

للطبع). (معد الزهاوي األستاذ
بداية من نظمه الذي شعره الرابع الديوان هذا املرتجم أودع الشفق: بقايا ديوان (٤)

للطبع). (معد هذا يومنا إىل ١٩٢١ سنة صيف
يف الزهاوي الفيلسوف الشاعر نظمها التي املثنيات تتضمن الزهاوي: رباعيات (٥)
أقسام وهي واأللف، املائة وأبلغها الخيام، وعمر العالء أبا بها عارض متنوعة، مطالب
فهي فيها نظم التي املطالب ا أمَّ ُمختلفة. بحور من خاص وقسم قصرية، بحور من أربعة
األخالقيات، اإلنهاضيات، والشعراء، الشعر والشقاء، البؤس الغراميات، مطلبًا: عرش اثنا
الجد واليقني، الشك والخيال، الوصف الطبيعيات، االجتماعيات، الفلسفيات، السياسيات،

إهدائها: يف قوله أبدع وما والهزل.

هذه، بغداد غري بغداد يف يعيشون سوف الذين إىل اآلتية، األجيال إىل أُهديها
صامت. تراب يومئٍذ وأنا
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وشيك (عىل كلها الزهاوي دواوين مختارات تتضمن مجمعة الشذرات: ديوان (٦)
الطبع).

بعنوان آخر ديوانًا الناظم الفيلسوف للزهاوي إن يُقال الشيطان: نزغات ديوان (٧)
موضوعه. عىل يدل وعنوانه الشيطان»، «نزغات

من الزهاوي األستاذ اختارها بيت ٢٠٠٠ نحو يف تقع مجموعة الشعر: عيون (٨)
يف جديدة أبواب إىل وقسمها عصورهم، اختالف عىل الشعراء ودواوين األدبية، املجاميع

العراقية. الصحف بعض يف منها فصول نُرشت وقد الشعر،
ونرشه شبابه عنفوان يف الفلسفة يف الكائنات كتاب امُلرتجم ألَّف الكائنات: كتاب (٩)
مؤلفاته. أوائل من ألنه اإلنشاء محكم غري الكتاب هذا جاء أن يأسف وهو ١٨٩٦م، سنة
وهي الدوام، عىل وتخرج فيها تدخل دقيقٍة قًوى من املادة جواهر بابتناء فيه قال وقد

اإللكرتونات.
سنة مرص يف ونُرش وُطبع الوهابية، مذهب عىل الرد يف ألَّفه الصادق: الفجر كتاب (١٠)
يف والطعن بالسب شحنوها عليه عديدة ردوًدا الوهابية علماء ألَّف وقد هجرية، ١٣٢٣

املؤلف.
١٢ قبل ُمؤلفه نرشه الطبيعية الحكمة يف فلسفي كتاب وتعليلها: الجاذبية كتاب (١١)
تجذب ال املادة أنَّ مرتئيًا أجمعني عرصه ُحكماء مذاهب يُخالف مذهبًا فيه وذهب سنة،
لجذب يسقط ال األرض عىل يسقط الذي الحجر أن وأبان املادة، تدفع املادة أنَّ بل املادة،
عىل مبنية شأن ذات أدلة ذلك عىل وأورد األرض، إىل السماء يف املواد لدفع بل إياه األرض
اآلراء، من فيه جاء ما عىل والرد الكتاب نقد يف «املقتطف» مجلة كتبت وقد العلم. قواعد

مرتني. والرد النقد تكرر وهكذا نقده، عىل برد املؤلف فأجابها
يف تباًعا سنة ١٣ قبل نُرشت رسالة والفلكية: الطبيعية والظواهر العام الدفع (١٢)
من إليه يذهب كان ما فيها أيَّد «املقتطف»، من ٤١ ال املجلد من ٣ وال ٢ وال ١ ال األجزاء
بناموس الجاذبيات أنواع يعلل وصار الكون، ظواهر لتعليل الجذب مقام الدفع وضع
بمبدئه يُعلل وأخذ بكثرة، تشعها التي إلكرتوناتها بسبب للمادة املادة دفع وهو واحد؛
مبدأ عىل العلماء تعليله عن يعجز كان مما األرض؛ عىل واحد وقت يف املتقابلني يِْن املدَّ
ببعض، بعضه الشميس النظام ارتباط سبب الرسالة هذه يف املؤلف أوضح وقد الجذب،
جريانها بعد مراكزها عن املنعكس األثري من الشموس يف والنور الحرارة بتولد وقال
كل يف الجواهر بني من له اإللكرتونات بطرد تختل تزال ال التي للموازنة حفًظا إليها،

25



العربي العراق يف العرصي األدب

العلماء فيزعم إليها، األجسام يدفع الذي هو األجرام إىل الجاري األثري هذا أن ُمبينًا جسم،
ذوات حاالت ورشح الزالزل، حدوث سبب بمبدئه وبنيَّ داخليٍّا، جذبًا الخارجي الدفع هذا
عن ابتعادها سبب وعن الشمس، جهة خالف إىل أذنابها ه توجُّ عن اللثام وأماط األذناب،
وقال الشمس، حقيقة وعن القوة، بقاء وعن ناقصة، دورة حولها تدور أن بعد الشمس

منها. تولدها منكًرا السدم إىل الشموس بانحالل
املعهد يف الشعر يف نفيسة محارضة الزهاوي األستاذ ألقى الشعر: يف محارضة (١٣)
املعهد وضاق وْقع، أعظم لها كان املعهد، من بطلٍب ،١٩٢٢ سنة بغداد يف العلمي
األستاذ ترجمة مع وُجمعت البغدادية، العراق جريدة يف تباًعا نُرشت وقد بالسامعني،
يف ١٩٢٢ سنة وُطبع السطور هذه كاتب جمعه الذي الشعر»، «سحر كتاب يف ورسمه
املعارصين. األدباء أكابر من لنخبة والشعراء الشعر يف وقصائد مقاالت يتضمن وهو مرص،
من لغريه لعبة ٥٠٠ فيه جمع الداما ألعاب يف مؤلَّف الداما: ألعاب يف كتاب (١٤)
باألرقام طريقة األلعاب هذه لتصوير واستنبط مخرتعاته، من لعبة و١٠٠٠ املشاهري،
أرقام، بضعة يضع أن بذلك فقدر شكلني؛ يف الحجارة ووضع الجداول، خط عن فاستغنى
ليستويلَ أحجاره، تحريك وكيفية أحجاره، ووضع الخصم أحجار وضع عىل بها ويدل

خصمه. أحجار عىل
الفلسفة يف األستاذ يلقيها كان التي الدروس هي درسلري: إسالمية حكمت (١٥)

هناك. الفنون» «دار مجموعة نرشتْها اآلستانة يف امللكي، املكتب طلبة عىل اإلسالمية،

رئيًسا كان ملَّا العثمانية القوانني من وصغري كبري بني قانونًا ١٧ زهاء ترجم وقد
املؤقتة. االحتالل حكومة يف بغداد، يف القوانني ترجمة للجنة

أحجمنا أننا غري وآرائه، أقواله يف وننظر الزهاوي، األستاذ فلسفة يف نبحث أن نا ِبُودِّ كان
العرشين»، القرن يف بغداد «فيلسوف كتابنا ذلك كل أودعنا وقد كافية، ألسباٍب هذا عن
شعره يف ُمْسهبًا وبحثًا الزهاوي، صدقي جميل لألستاذ مطولة ترجمة نَّاه ضمَّ الذي
من واإلفرنج العرب، النوابغ وبني بينه وقابلنا الحديث، األسلوب عىل وأعماله وفلسفته
هذا يف العربي العالم يف بل العراق، يف واألدب العلم تاريخ االعتبار بهذا فهو معارصيه،

مخطوًطا. يزال ال والكتاب الطور،
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شعره: من نخبة وإليك

النائحة (1)

العرب. أفاضل من سورية يف االتحاديون شنق من رثاء يف قصيدة وهي

األعواد عىل

وع��ِوي��ل رنَّ��ة ب��ي��ٍت ك��ل وف��ي وخ��ل��ي��ُل ص��اح��ب ُع��وٍد ك��ل ع��ل��ى
وق��ت��ي��ل ُم��ق��َص��د ص��وٍب ك��ل وف��ي وم��ن��اح��ة م��أْت��م ج��ن��ٍب ك��ل وف��ي
وغ��ل��ي��ل ِع��ب��رة ص��دٍر ك��ل وف��ي ُم��ه��راق��ة َع��ب��رة ع��ي��ٍن ك��ل وف��ي
وك��ه��ول» ل��ل��ُع��ل��ى تَ��س��ام��ى «ش��ب��اب س��ل��م ال��ح��م��ي��ة غ��ي��ر وم��ا ع��اله��ا
أف��ول ال��ص��ب��اح ف��ي س��م��اءٍ ن��ج��وُم ج��ذوع��ه��م ف��وق ال��ق��وم وج��وه ك��أن
ت��ق��ول ع��وده��نَّ خ��ط��ب��اء ع��ل��ت م��ن��اب��ر ال��ق��ائ��م��ات ال��ج��ذوع ك��أن
وط��ول ال��ف��خ��ار ش��اء ك��م��ا وب��ع��د ل��ول��ده��ا ن��زار ش��اءت ك��م��ا س��م��وٌّ
رح��ي��ل ال��ح��ي��اة وادي م��ن ال��م��وت إل��ى ي��ح��ث��ه��م ال��م��ط��اي��ا ك��ور رك��ب��وا ل��ق��د
ت��ج��ول ح��ي��ن ال��ي��أس ع��ل��ي��ه��ا ي��ل��وح ن��ظ��رة ال��م��ش��ان��ق ب��ه��ات��ي��ك أج��ال��وا
ن��ص��ول ال��وق��وف أي��دي وف��ي وق��وًف��ا ي��خ��ف��رون��ه��م ب��ه��م ح��ف��وا إذ وب��ال��ن��اس
ع��دول ال��ح��اض��ري��ن ف��ي م��ا وه��ي��ه��ات ف��ي��ن��ط��ق��وا ع��دوًال يَ��ل��َق��ْوا أن ي��روم��ون
ف��ض��ول ف��ي��ه ل��ي��س وج��ي��ًزا وق��ال��وا واح��ٍد ب��ع��د واح��ًدا ف��رق��وه��ا دن��وا
ك��س��ول ي��ق��ال ال ك��ي وُم��س��ت��ع��ج��ل ُم��ح��اذر يُ��ق��ال ال ك��ي س��اب��ق ف��م��ن
وت��زول ت��ح��ت��ه��م ت��ن��أى األرض إذ أذًى م��ن ��ون ي��ح��سُّ ك��ان��وا م��ا ول��ل��ه
ح��ب��ول ال��رق��اب ه��ات��ي��ك م��س وإذ ب��ه��ا س��ع��دوا وم��ا م��ن��ه��ا ق��ُرب��وا وإذ
ي��م��ي��ل م��ن��ه وال��رأس م��ف��اج��أة ال��ف��ت��ى ت��ع��ت��ري رج��ف��ة إل��ى ه��ي وم��ا
وح��ج��ول غ��رَّة ف��ي��ه��م ول��ل��م��ج��د رون��ق ال��ف��ض��ل س��ن��ى م��ن ع��ل��ي��ه��م رج��ال
ف��ل��ول ال��م��ش��رف��يِّ ب��ح��دِّ أل��مَّ ك��م��ا ب��ه��م ال��رزاي��ا ال��ت��رك م��ن ��ت أل��مَّ
س��ب��ي��ل ال��ص��ال��ح��ي��ن ب��ي��ن ول��ل��ح��ق ال��ردى ي��ح��دوُه��م ال��ح��ق س��ب��ي��ل ف��ي م��ش��وا
وط��ل��ول ل��ل��ع��ل��ى رب��وع وت��ب��ك��ي م��ن��ازل ال��وج��وه ت��ل��ك ع��ل��ى س��ت��ب��ك��ي
ن��ح��ول م��ن��ه ال��ع��ل��ي��اء ج��س��د وف��ي ش��ق��وة ل��ل��م��ج��د ف��ي��ه ب��خ��ط��ب وأع��ظ��ْم
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القتىل قبور

ذي��ول ل��ل��ري��اح ع��ل��ي��ه��ا تُ��ج��رُّ ب��ج��لَّ��ق وأخ��رى ب��ب��ي��روت، ق��ب��ور
دل��ي��ل ال��ف��رق��دي��ن ض��وء غ��ي��ر وم��ا ل��رب��ه��ا ال��س��م��اء ت��ط��وي روح��ه��م س��رت
وَق��ب��ول ه��ي��ب��ة ع��ل��ي��ه��م رج��اًال أث��م��رت ال��ل��ي��ل م��ن ع��ي��دان ول��ل��ه
ج��م��ي��ل وه��و ال��ص��ب��ر ف��ي��ه وق��بَّ��ح��ُت ال��ب��ك��ا ل��ه ح��م��دُت ُرزءٍ م��ن ل��ك وي��ا
ي��س��ي��ل دم��ع��ه��نَّ َل��ع��ي��ون وي��ا ٌح م��ب��رِّ ح��زن��ه��نَّ َل��ق��ل��وٍب وي��ا
ب��ط��ول ال��م��ب��ي��ن ال��ح��ق ع��ل��ى وغ��ط��ى ق��اه��ًرا ال��ع��دال��َة ال��ظ��ل��ُم دح��ض ل��ق��د
ن��زول ب��ال��ت��الع س��ف��ر ع��ب��ادي��د ب��ه��ا رق��دوا إذ ال��ق��وم ق��ب��ور ك��أن
ذح��ول ي��ق��ال ك��ي ذن��ب غ��ي��ر ع��ل��ى ُص��لِّ��ب��وا ي��وم ب��ه��م م��اذا ��ه��م أُمُّ ه��وت
س��ي��ئ��ول ف��خ��ره إل��ي��ه��م ب��أم��ٍر ل��ب��الده��م ط��ال��ب��وا ق��د أن��ه��م س��وى
وص��ول ف��ي��ه وال��ع��م��ران ول��ل��ن��ج��ح ال��ع��ل��ى إل��ى ي��ك��ون ب��إص��الٍح ون��اَدْوا
ق��ب��ي��ل ب��ال��س��الح ع��ن��ه��م ذَبَّ وال ع��ص��ب��ة ب��ال��ش��ف��اع��ة ع��ن��ه��م ردَّ ف��م��ا
غ��س��ول ال��ط��وي��ل ال��رم��ح وال م��ض��اء ح��دي��ده ال��ص��ق��ي��ل ال��س��ي��َف ن��ف��ع وال
وم��غ��ول ي��ع��رب ول��ك��ن ق��ص��اص، أص��اب��ه ذن��بً��ا األم��ر ل��ي��س ل��ع��م��رك

وذووهم القتىل نساء

وب��ع��ول ل��ه��م آب��اء اغ��ت��ي��ل ق��د ن��س��وة ال��ح��ي وف��ي ِول��داٌن ال��ح��ي وف��ي
ي��س��ي��ل األس��ي��ل ال��خ��د ع��ل��ى ودم��ع الئ��ح ��م ال��م��ن��عَّ ال��وج��ه ع��ل��ى ش��ق��اء
ع��ل��ي��ل ال��س��ق��اَم بَ��ِرَح م��ن أنَّ ك��م��ا واح��د أم ل��ي��ل��ه��ا ب��داج��ي ت��ئ��ن
ط��وي��ل ال��ه��م��وم ت��ن��اج��ي��ه م��ن ع��ل��ى إنَّ��ه ال��ل��ي��ل ف��ي ال��وي��ل ول��ألم��ه��ات
ف��دخ��ي��ل ه��م��ه��ا ��ا وأمَّ ف��ب��اٍد ن��ش��ي��ُج��ه��ا ��ا أمَّ ال��ل��ي��ل ف��ي ون��ائ��ح��ة
ه��دي��ل ل��ل��ح��م��ام أم إل��ف��ه��ا ع��ل��ى ح��زي��ن��ة ب��ك��اءُ ي��ش��ج��و ال��ذي أه��ذا
ت��زول ال��ج��ب��ال ُش��م ل��ه��ا ت��ك��اد ص��رخ��ة آلخ��ر ح��ي��ن م��ن وت��س��م��ع
ث��ق��ي��ل ع��ب��ؤه��ن رزاي��ا ت��وال��ي ظ��ه��وره��م م��ن ح��ن��ى آب��اء ول��ل��ه
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القتىل أسماء

ع��ق��ول ال��م��ص��اب ف��ي وت��اه��ت ق��ل��وب ت��ل��ه��ف��ت1 وش��ك��ري ال��غ��ال��ي ع��م��ر ع��ل��ى
ك��ل��ي��ل2 ال��م��ك��رم��ات ط��رف وأح��م��د ال��ع��ل��ى ف��ي ال��ع��ري��ق��ي��ن ال��س��ل��ي��م��ي��ن وب��ع��د
ي��ط��ول3 ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ع��ل��ى ف��ح��زن��ي م��ي��ت أف��ض��ل ال��ح��ر ال��ح��م��ي��د وع��ب��د
م��ث��ي��ل4 ال��رِّج��ال ف��ي ل��ش��ف��ي��ق ف��م��ا وج��ه��ده ش��ف��ي��ق م��س��ع��ى ع��ل��ى ول��ه��ف��ي
ث��ك��ول ف��ه��ي ال��وج��ه ت��ص��ك دع��وه��ا م��ح��م��د5 أم ال��وج��ه ت��ص��ك وب��ات��ت
يُ��ه��ي��ل6 ل��ل��ت��راب ش��ه��م أي ع��ل��ى ب��ق��ب��ره ع��ل��يٍّ��ا وارى ال��ذي أي��دري
ب��دي��ل7 ع��ن��ك اإلرواء ف��ي ف��ط��رف��َي ح��اف��ظ م��رق��د ت��س��ِق ل��م إن غ��ي��ث وي��ا
ه��ط��ول8 ال��ع��ه��اد ال��غ��ر م��ن س��ق��اك م��ب��ج��ل وال��ش��ه��ي��د رش��دي ق��ب��ر وي��ا
ك��ف��ي��ل9 ال��ن��ب��وغ ب��إع��زاز أأن��ت م��ص��رًِّح��ا ل��ي ق��ل ال��وه��اب ج��دث وي��ا

وشكري الجزائري. القادر عبد األمري الكبري العربي القائد أنجال أحد الجزائري»، عمر «األمري هو عمر 1

دمشق. مبعوثي أحد العيل» بك «شكري هو
العبد األحمد و«سليم العثماني، الجيش يف الحرب أركان كبار من الجزائري» بك «سليم السليمان: 2
العثماني» «االتحاد جريدة صاحب طبارة» أحمد «الشيخ هو وأحمد وأفاضلها. نابلس أعيان من الهادي»

مفوَّه. وخطيب بليغ كاتب
«الحضارة» جريدة وصاحب العثماني، األعيان مجلس أعضاء أحد الزهراوي» الحميد عبد «السيد هو 3

باريس. يف األول العربي املؤتمر ورئيس اآلستانة، يف
املاليني وأكرب السابقني، دمشق مبعوثي ومن سورية، يف الشهرية العظم أرسة من املؤيد»، بك «شفيق هو 4

واالقتصاد السياسة يف عظيمة خربة واكتسب الرتكية، الدولة وظائف أعظم يف تقلب العثمانية، البالد يف
واإلدارة.

فرنسة. يف العالية املدارس يف تخرَّج العرب شباب خرية من املحمصاني»، «محمد هو 5

الراقية. حماة ناشئة من األرمنازي»، «عيل هو 6

وعقالئها. فلسطني أعيان من السعيد»، بك «حافظ هو 7

ومبعوثها. دمشق أعيان من الشمعة»، بك «رشدي هو 8

قد وكان االجتماعيني، دمشق ُعلماء أحد اإلنكليزي، بآل أرسته املعروفة املليحي»، بك الوهاب «عبد هو 9

سورية. واليات يف اإلداري املفتش منصب توىل
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ع��دي��ل10 ال��ي��راع أق��ط��اب ع��د إذا وع��ارف ال��ج��ريء ل��ل��ع��ري��س��ي وه��ل
ون��ب��ي��ل11 ب��اس��ٌل ك��أم��ي��ٍن وال ك��ص��ال��ٍح أو ف��تً��ى ك��ت��وف��ي��ٍق ول��ي��س
وي��غ��ول12 ال��ردى ي��س��ق��ي��ه ال��ده��ر إذ رش��ده ض��اع م��ا ال��ن��دب ال��ك��ري��م وع��ب��د
ي��ق��ول وه��و ال��ش��ع��ب ��ي ي��ؤسِّ ب��ب��ي��ت وف��ات��ه ق��ب��ل ال��ع��ود ف��وق ت��م��ث��ل
ف��ع��ول» ال��ك��رام ق��ال ب��م��ا َق��ئُ��ول س��ي��د ق��ام س��ي��د م��نَّ��ا م��ات «إذا
غ��ول غ��ال��ك األت��راك م��ن ف��ك��ي��ف م��ذن��بً��ا13 ك��ن��ت م��ا ال��ح��ق ل��ع��م��ر ج��الل
ذه��ول14 ع��راه م��ا ق��س��ًرا ال��م��وت إل��ى ب��ه أتَ��ْوا ي��وم ف��ه��و ج��رج��ي م��ث��ل وال
ح��م��ول15 ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ك��ال رف��ي��ق وم��ث��ل��ه غ��ي��ل ي��وم س��ع��ي��د ك��ذاك
ح��ل��ول م��ن��ه ط��اب أرًض��ا َح��لَّ وإن ال��س��رى أب��ع��د س��رى إن رك��ب ه��ن��ال��ك
س��ول ذل��ك ب��ع��د م��ن��ه��م ج��اء وال غ��ائ��ب آب م��ا ث��م ح��ي��ٍن ق��ب��ل ن��أَْوا
ي��زول ث��م ال��ع��ي��ن أم��ام ج��م��ي��ًال خ��ي��ال��ه ف��ي��أت��ي ال��م��اض��ي ف��ي أف��ك��ر
ق��ل��ي��ل ال��ح��م��اة ف��ي��ه��ا ب��م��أس��دة ل��ي��ل��ه��ا أدرك ح��ي��ن ال��م��ط��اي��ا أن��اخ��وا
ق��ف��ول ل��ل��راح��ل��ي��ن وه��ل إل��ي��ه��م أوب��ة األه��ل ع��ن غ��اب��وا ل��ألُل��ى ف��ه��ل
س��ب��ي��ل إل��ي��ه م��ا م��اءً ألن��ظ��ر وال��ص��دى ال��ح��ر م��ن ل��ي م��ا ع��ل��ى وإن��ي

يف والصحافة السياسة مدرسة وخريج البريوتية، «املفيد» جريدة صاحب العرييس» الغني «عبد 10

القومي اإليمان دعائم من وكانا باآلستانة، امللكية املدرسة خريج الشهابي» سعيد عارف و«األمري باريس.
العربية. الشبيبة يف

«صالح هو وصالح باآلستانة. وامللكية الحقوق مدرستَي يف املتخرج البساط» بك «توفيق هو توفيق 11

العثماني، الجيش يف الحرب أركان رجال من لطفي» بك «أمني هو وأمني بعلبك. بلدية رئيس حيدر» بك
دمشق. مدينة أنجبتهم وممن

بسعيه واشتُهر باآلستانة، وامللكية الحقوق مدرستَي يف تخرج لبناني شاب الخليل» الكريم «عبد هو 12

صالح. أساس عىل والرتكية العربية القوميتني بني للتوفيق
شيخ البخاري سليم الشيخ مة العالَّ ونجل باآلستانة، الحقوق مدرسة خريج البُخاري» «جالل هو 13

دمشق. علماء
والكتاب. الشعراء بلغاء ومن الدمشقية، الصحافة رجال من الحداد» «جرجي هو 14

ورفيق وخطبائها. سورية أدباء ومن النصري، جريدة تحرير رئيس اللبناني، عقل» «سعيد هو سعيد 15

الحداد وجرجي هو وكان الغضة، زهراتها من فكان حمص مدينة أنجبتهم ممن سلوم» رزق «رفيق هو
البديع. والنثر السائر، الشعر ذلك يف ولهما قوميٍّا، تقديًسا العربية األمة عظماء يقدسون ممن
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القتىل عىل البكاء

ه��م��ول ال��غ��داة ي��غ��ري��ه ال��ن��ح��ر ع��ل��ى ف��ائ��ًض��ا دم��ع��ك ب��ال م��ا وس��ائ��ل��ٍة
ت��ق��ول ح��ي��ن ال��ع��ي��ن م��ن��ه��ا وت��م��س��ح ت��ل��وم��ن��ي ال��م��ص��اب ف��ي أت��ب��ك��ي ت��ق��ول
ح��م��ول وأن��ت ص��ب��ر أخ��و وأن��ت ش��ط��ره أص��اب��ك ق��د ل��ُرزء أت��ب��ك��ي
ق��ل��ي��ل وال��ب��ك��اء ك��راًم��ا ف��م��ات��وا ال��ع��ل��ى ط��ل��ب��وا األُل��ى أب��ك��ي أج��ْل ف��ق��ل��ت
س��ي��ط��ول م��س��ت��ق��ب��ل��ي وف��ي ع��ل��ي��ه��م ال��ب��ك��ا ن��ف��ع ل��و ال��ي��وم ب��ك��ائ��ي وإن
ل��ب��خ��ي��ل إذْن إن��ي وأم��ن��ع��ه��ا، ع��ب��رت��ي أُنَ��ْه��ِن��ُه ق��وم��ي ب��ن��ي أب��ع��د
م��زي��ل ل��ل��ش��ق��اء ب��ك��ائ��ي ب��أن واث��ق أن��ا وم��ا ص��ح��ب��ي ع��ل��ى س��أب��ك��ي
ت��ج��ول ال��ع��ي��ون ف��ي ق��ط��رات س��وى أم��ره��ا ت��ب��يَّ��ن��ت إن دم��وع��ي ول��ي��س��ت
ن��ب��ي��ل ال��ك��ئ��ي��ب يَ��ل��ح��ي م��ن رأي وم��ا ب��ك��ي إذ ال��ق��وم اب��ن��ة ي��ا ك��ئ��ي��بً��ا ل��ح��ي��ت
وع��ذول ع��اذر دم��ًع��ا ف��أس��ب��ل األس��ى ح��وزة ف��ي ك��ان م��ن ع��ل��ى س��واءٌ
ق��ت��ي��ل وه��و ال��ح��ق س��ب��ي��ل ف��ي م��ض��ى واح��د َغ��ي��ب��ة ال��م��رء ي��ت��ن��اس��ى وق��د
ل��ج��ل��ي��ل إن��ه ش��ع��بً��ا وأف��ج��ع ب��أُم��ة أل��مَّ ق��د خ��ط��بً��ا ول��ك��نَّ
ت��ب��ول ال��ج��ارم��ي��ن ع��ن��د ول��ل��ع��دل ج��ارًم��ا ك��ان م��ن ال��ع��دل ق��ض��اة س��ي��ج��زي
ش��م��ول ف��ي��ه األم��ر ي��ك��ون وأال غ��ض��اض��ة ك��ث��ي��ر ع��ن ألخ��ش��ى وإن��ي
وخ��ئ��ول ل��ه أع��م��ام ال��ح��ي وف��ي ح��ام��يً��ا ال��ح��ي ف��ي ال��م��ط��ل��وب ي��ع��دم وه��ل
ل��ط��ل��ي��ل ب��ه ي��وًم��ا ي��ث��أروا ول��م ل��ه أه��ل��ه ي��ك��ت��رث ل��م دًم��ا وإنَّ
َل��ذل��ي��ل دٍم م��ن ي��ج��ري ه��و ب��م��ا س��ي��ُف��ه ال��ع��اَر ي��غ��س��ل ال ام��رءًا وإن
ص��ق��ي��ل ال��س��ي��وف ك��ل وال ل��ث��أر ت��ع��ده ب��س��ي��ف م��ص��ق��ول ك��ل وم��ا

للعرب نصيحة

ت��ص��ول ال��ذئ��اب إن ي��ع��رب ب��ن��ي ب��ع��ده��ا ال��ت��رك ت��أم��ن��وا ال ي��ع��رب ب��ن��ي
ض��ئ��ي��ل ف��ذاك ت��رك��ي ض��وء ع��ل��ى ل��ي��ل��ه أج��نَّ��ك أم��ر ف��ي ت��م��ِش وال
زح��ول م��ن��ك األق��دام ي��خ��ذل ف��ق��د م��اش��يً��ا ال��ط��ي��ن ف��ي ك��ن��ت إذا ت��ري��ث
ن��ذول ال��رج��ال ك��ل وم��ا ل��ئ��ي��ًم��ا ب��أس��ره ل��ي��س ال��ش��ع��ب ه��ذا أنَّ ع��ل��ى
ق��ل��ي��ل ال��ص��ادق��ي��ن أنَّ غ��ي��َر ه��ًدى ع��ل��ى ف��ُه��م ص��ادق��ي��ن ف��ي��ه��م أن ع��ل��ى
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ش��ك��ول وال��رج��ال ص��وًغ��ا ال��خ��ب��ث م��ن ش��ك��ل��ه��م ظ��اه��ر ص��ي��غ ن��اس ال��ت��رك وف��ي
أص��ي��ل وه��و ال��ن��اس ف��ي أح��ٌد ب��ه��ا راض��يً��ا ال��س��ف��اه��ة ي��ع��ت��اد ك��ان وم��ا
ع��ج��ول ال��ع��ف��اف ي��ن��ح��ى أن ت��رَض ول��م ب��ع��ل��ه��ا م��ات غ��ادٍة م��ن ق��ت��ل��وا وك��م
ص��ق��ي��ل ال��غ��داة ي��س��اق��ي��ه ص��ق��ي��ل ف��وق��ه وال��س��ي��ف ال��نَّ��ح��ر وض��يء ك��أَن
ي��ع��ول وه��و س��اد ب��ح��زب وأق��ِب��ْح م��ه��ي��م��ن وه��و ج��ار ب��ح��زب ف��أذِم��ْم
ت��م��ي��ل ح��ي��ث األه��واء م��ع ي��م��ي��ل م��ط��ل��ب ك��ل ف��ي ك��ان ب��ح��زب وأرِذْل
س��ت��ك��ي��ل ل��ه��م ك��ال��وا ب��م��ا ول��ك��ن ج��نَ��ْوا ع��ص��ب��ة ع��ن األي��ام ت��س��ك��ت ول��ن
ه��ب��ول أن��ت ب��ي��روت وي��ا س��الم��ي ق��ب��وره��م ب��ل��غ ب��ي��روت ق��اص��ًدا ف��ي��ا
ه��زي��ل وه��و ب��ات م��ن��ه م��ات ف��م��ا م��ن��اع��ة وق��ت��ه َم��ن داءٌ ه��ن��ال��ك
م��ح��ول وال��ب��الد ظ��م��أى األرض إذ ال��ح��ش��ا ي��أك��ل س��اغ��ب ج��وع ه��ن��ال��ك
س��ل��ي��ل ال��س��الم ه��ام ع��ل��ى وس��ي��ف ��ه م��وجَّ ل��ل��ه��دوء س��ن��ان ه��ن��ال��ك
وس��ول ل��ل��ح��ي��اة م��راد وت��ل��ك ع��تَ��ْوا إذ ال��ن��اس ح��ري��ة س��ل��ب��وا وق��د
وط��ف��ول ل��ه��ا إش��راٌق وي��ح��س��ن ض��وءُه��ا ي��ح��س��ن ع��ي��ن��يَّ ف��ي ال��ش��م��س ه��ي
ج��م��ي��ل ذاك ع��ن��د وج��ٌه ف��ي��ب��دَو ل��ث��ام��ه��ا ت��ح��ي��ط أن أرج��و ال��خ��ود أو
ف��ت��ل��ي��ل ج��ي��ده��ا ��ا وأَمَّ ف��س��وٌد ع��ي��ون��ه��ا ��ا أمَّ ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن
ع��ط��ول ل��ل��ن��اظ��ري��ن ب��رزت إذا ل��دات��ه��ا ب��ي��ن ال��ح��س��ن��اء ي��ن��ق��ص وال
وت��ل��ول ب��ه��ا وه��دان ف��أخ��ض��ل ب��ري��ئ��ة ش��ع��وٍب م��ن دم��اءً وص��ب��وا
وج��ه��ول» ع��ال��ٌم س��واءً «ول��ي��س ع��ال��م ه��و ب��ال��ذي ج��ه��وًال وس��اَوْوا
ت��ع��ي��ل ل��ل��م��ع��ي��ل ي��وًم��ا اح��ت��ج��ت إذا إن��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى إال ت��تَّ��ك��ْل وال
ن��ك��ول األوان ب��ع��ض أح��ج��م��ت وإن رب��ه��ا إغ��اث��ة م��ن ل��ن��ف��س إْن ف��م��ا
م��ق��ي��ل ال��ه��ج��ي��ر ح��ر م��ن ط��ال وق��د ب��ي��ت��ه ظ��ل ف��ي ي��ح��ت��اج ل��م��ن أل��ي��س
ظ��ل��ي��ل األراك وادي ف��ي وظ��ل��ك ض��اح��يً��ا ج��ن��ب��ك ل��ل��رم��ض��اء ت��ع��رض

األرسالعربية إجالء

ح��م��ول ال��م��ط��يِّ ظ��ه��ر ع��ل��ى وُش��دت ك��رائ��م س��ي��ق��ت ف��ي��ه ي��وٍم م��ث��ل وال
م��ي��ل ال��م��واط��ن ن��ح��و وأع��ن��اق��ه��ا ب��أه��ل��ه��ا ال��م��ط��اي��ا ت��ل��ك رح��ل��ت ل��ق��د
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ط��ل��ول ال��ق��ص��ور أنَّ وي��ح��زن��ن��ي ت��ق��وَّض��ت ال��ص��روح أنَّ ي��ب��رح��ن��ي
ذب��ول ال��رواء ب��ع��د ب��ه وأن زه��ره ح ص��وَّ ال��روض أن أت��ع��ل��م
خ��ض��ي��ل ذك��رت ل��و وم��رًع��ى وم��ل��ًه��ى وم��ل��ع��ب م��راح ف��ي��ه ل��ي ك��ان ل��ق��د
ت��ن��ي��ل ال��ك��اش��ح��ي��ن ب��رغ��م ول��ي��ل��ى وال��ف��ت��ى وال��ح��ظ واألق��دار ال��ده��ر إذ
ح��ق��ول ت��ُم��رُّ أي��ام ب��ع��د ف��م��ا واص��ِف��ري ال��وق��ت اغ��ن��م��ي ال��ح��ق��ل أق��بَّ��رة
ف��ح��ول ال��ح��ق��ول ي��س��ت��ق��ص��ي ج��اء إذا ص��ب��اب��ة تَ��ص��ِف��ري��ن م��ك��ان ب��أي
خ��م��ي��ل وه��و ف��ي��ه أغ��ن��ي وك��ن��ت ن��ب��ت��ه ج��ف ق��د ال��رَّوض أرث��ي ج��ئ��ت ل��ق��د
ن��زول ال��ع��ق��ول وادي ف��ي وَق��وم��َي ف��ج��رَّه��م ال��ص��ب��اح ف��ي َق��وم��ي ال��س��ي��ُل أت��ى
وك��ه��ول م��ًع��ا وش��ب��ان وش��ي��ب َع��ن��وة ��رن يُ��س��فَّ وِول��داٌن ن��س��اءٌ
ث��ق��ي��ل أوه ال��وطء ف��إنَّ ق��ل��ي��ًال خ��ف��ف��وا ال��ت��رك ب��ن��ي أس��رف��ت��م ال��ت��رك ب��ن��ي
وب��ي��ل ف��ه��و ال��غ��ب وخ��اف��وا ع��ل��ي��ه ��م��وا ت��ت��ه��جَّ ال ال��ل��ه ب��خ��ل��ق ت��أنَّ��ْوا
س��يَ��ئُ��ول ع��زم��ه إل��ي��ك��م ف��إنَّ ب��أس��ره ك��ب��ي��ًرا ش��ع��ب��ا ت��ح��ق��روا وال
ي��ح��ول ال��زم��ان إن ت��ن��دم��وا وأن ق��ض��ائ��ك��م ج��زاء ت��ل��َق��ْوا أن أح��اذر
ع��دول ال��س��خ��ي��ف ال��رأي ع��ن ف��ك��ان ف��ك��روا األم��ر اس��ت��ح��س��ن��وا ال��ذي��ن ف��ل��ي��ت
ب��ت��ول ال��خ��ف��اء خ��در م��ن وت��ب��رز ك��ري��م��ة تُ��ه��ان أن ف��اس��ت��ح��بُّ��وا ط��َغ��ْوا
ي��زول ت��ج��ت��ل��ي��ه ج��م��ي��ل وك��ل ن��ع��ي��م��ه��ا إن األي��ام ع��ل��ى ع��ت��ب��ت
أف��ول ال��ص��ب��اح ب��إث��ن��اء ل��ه��ن ع��ش��ي��ة ال��ط��ال��ع��ات ال��ن��ج��وم وإن

دمشق إنقاذ

س��دي��ل ال��ف��ض��اء األرض ع��ل��ى س��ت��ار ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ظ��ل��م ل��ي��ل اس��ودَّ ق��د
غ��ول ي��رق��ب م��ن��ه م��ك��اٍن ب��ك��ل ك��أن��م��ا ي��روع ل��ي��ٍل م��ن ل��ك ف��ي��ا
ي��س��ي��ل ل��ي��س ال��ص��ب��ح ب��ي��اض وِخ��ل��ُت ال��دج��ى ج��م��د ق��د ق��ل��ت ح��ت��ى ق��ر وق��د
ي��ط��ول ال��خ��ائ��ف��ي��ن ول��ي��ل وط��ال ظ��الم��ه م��ن ال��ك��رى ي��رت��اع وع��س��ع��س
وك��ب��ول ب��ه أغ��الل ف��ت��ق��ع��د ق��ائ��ًم��ا ي��ن��ه��ض ال��م��أس��ود ال��وط��ن إذ
وت��ه��ول ال��ع��دا ت��ن��ك��ي م��داف��ع��ه ع��رم��رم ج��ي��ش ب��ال��ف��ت��ح أت��ى أن إل��ى
س��دول ال��ن��ج��اة ص��ب��ح ع��ن ال��ل��ي��ل م��ن وان��ج��ل��ت ك��اد أو ال��ش��م��س ق��رن ذر ف��ق��د
خ��ي��ول ل��إلن��ك��ل��ي��ز ب��م��ق��رب��ة وراءه��ا ت��ع��دو ال��ُع��ْرب خ��ي��ول وج��اءت
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وس��ه��ول ب��ه��ا أع��الم وك��بَّ��ر وك��بَّ��روا ص��اح��وا ال��ش��ام أه��ل ه��ن��ال��ك
ش��ب��ول ال��غ��اب��ت��ي��ن م��غ��ار ف��ي ل��ه ض��ي��غ��م ث��ار ق��د ال��ث��ار ألخ��ذ وك��ان
وك��ي��ل ل��ل��ن��ب��ي ح��س��ي��نً��ا وإن ج��ده س��ر ق��د ج��اء ق��د ب��م��ا ح��س��ي��ن
أص��ول وط��اب ف��رع ل��ه ف��ط��اب ه��اش��م ف��رع م��ن األص��ل ك��ري��م أغ��ر
ن��ك��ول ف��ي��ه ل��ي��س ب��س��ي��ف وأرِه��ْف س��ي��ف��ه ل��ل��ذب س��ل ب��م��ل��ك ف��أع��ِظ��ْم

الطاغية

ذل��ي��ل ف��ي��ه أرف��ل��ت إذ وث��وب��ك ض��ده ��ْوك س��مَّ ال��ُق��ب��ح ألن��ت ج��م��ال
ي��زول ل��ي��س ال��ُع��ْرب وم��ج��د زواًال أت��ي��ت��ه ف��ي��م��ا ال��ُع��ْرب ل��م��ج��د ت��ري��د
ت��ح��ي��ل ح��ي��ن ت��أت��ي��ه م��ا أت��ع��ل��م ش��أن��ه ك��س��ر ت��ب��ت��غ��ي ع��ل��ي��ه ت��ح��ي��ل
ك��ل��ي��ل وه��و ال��س��ي��ف ع��ن��ه ف��ي��رت��دُّ ق��ط��ع��ه ت��ط��ل��ب ب��ال��س��ي��ف وت��ض��رب��ه
ص��م��ول ال��ح��ص��اة ت��ل��ك وف��ي ح��ص��اٌة ع��ن��ده ك��ان م��ن ي��أت��ي��ه ال ف��ع��ال��ك
ي��ف��ي��ل ي��زال ال رأيً��ا وأن��ف��ذت ��ًم��ا ُم��ذَمَّ ج��م��اُل ي��ا أم��ًرا ج��ئ��ت ل��ق��د
غ��س��ي��ل م��ن��ك اإلج��الء دن��ُس وال ب��زائ��ل ع��ن��ك ال��ق��ت��ل ذاك ُق��بْ��ح ف��م��ا
ت��دول ف��ْه��ي األي��ام ت��أم��ن وال َص��َف��ا إْن ب��ال��ده��ر ت��غ��ت��رَّ ال روي��دك
وب��ي��ل ع��ل��ي��ك رواس��ي��ه��ا ف��ق��رب ي��ع��رب رواس��ي ت��ق��رب ال وراءك
أث��ي��ل ف��ه��و ع��دن��ان ب��ن��ي ل��م��ج��د ال��ع��م��ى م��ورث��ة اب��ن ي��ا ت��ت��ع��رض وال
س��ه��ول ال��ج��ب��ال وع��ر م��ن ال��ش��م وال غ��ي��ره��م ال��ع��رب ف��م��ا ت��ع��ج��ل وال ت��أنَّ

الخاتمة

أك��ول ف��ْه��ي ب��ال��ن��اس ف��ت��ك��ه��ا ع��ل��ى ت��زل ل��م وال��ح��رب األح��داث ه��ذه ج��رت
س��ي��ول ع��ل��ي��ه ت��ج��ري ك��م��ن��ح��در ال��ق��رى أك��ث��ر أو ب��ي��روت أو ال��ش��ام إذ
ي��ق��ول ك��ي��ف ال��ت��أري��خ ل��ه��ج��ة إل��ى ف��اس��ت��م��ع وال��ي��وم ع��اد ال م��ض��ى م��ا م��ض��ى
ف��ص��ول ف��ي��ه ل��ل��وي��الت وتُ��ق��رأ م��ب��اح��ٌث ب��ال��دم��اء ف��ي��ه س��تُ��ك��ت��ب
ج��ي��ل ب��ال��س��الم��ة س��ع��ي��ًدا وي��أت��ي ش��ق��ائ��ه ن��ض��َو ال��ج��ي��ل ه��ذا وي��ذه��ب
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شهقات (2)

ال��ج��ب��اُن إل��ى ت��ذل ح��ي��اًة ي��ري��د إن م��ا
ال��ه��وان ال��م��ن��ون م��ن وش��ر ال��م��ن��ون ت��خ��ش��ى
األم��ان وف��ي��ه��ا م��ن��ه��ا أم��انً��ا ن��ري��د ل��ن��ا
تُ��ص��ان ال��ح��ق��وق ف��ي��ه��ا ب��دار ل��ي��س��ت األرض
ع��وان ح��رٌب يَ��ح��يَ��ْون ع��ل��ي��ه��ا ال��ذي��ن ب��ي��ن
ال��ره��ان ج��دَّ ي��وم ت ت��أخ��ر إن ت��ل��ح��ن��ي ال
ال��زم��ان أراد وم��ا ن��ج��اًح��ا أردت ف��ق��د

∗∗∗
ش��ه��ي��ًدا ي��وٍم ك��ل ف��ي ل��ت��ب��غ��ي ال��س��م��اء إن
ج��دي��ًدا ق��ب��ًرا ظ��ري��ن ل��ل��ن��ا ت��ع��ل��ن واألرض
ف��ق��ي��ًدا ص��دي��ًق��ا ف��ي��ه ون��ب��ك��ي إال ي��وم ال
ال��وح��ي��دا ت��ب��ك��ي ف��األم ألمٍّ ال��وح��ي��د م��ات
ج��ي��دا ال��ي��ت��م م��ن ي��ل��وي ص��ب��يٌّ ش��ج��ان��ي ل��ق��د
س��ع��ي��ًدا وج��دت ف��م��ا س��ع��ي��ًدا ط��ل��ب��ت ق��د ك��م
رغ��ي��دا ي��ك��ون ف��ال ع��ي��ش ب��ال��ع��س��ف ن��ي��َل إْن

∗∗∗
رداح ف��ت��اة ِم��ن ـ��ِن ع��ي��ن��ي��ـ ال��م��وت أط��ب��ق ق��د
ج��ن��اح ب��غ��ي��ر ي��د ب��ك��ر وه��ي ب��ه��ا ه��وت
ف��س��اح غ��ي��ر أُع��دَّ ب��ق��ب��ر ف��ن��ام��ت م��ات��ت
ب��راح م��ن ث��وى أن ـ��د ب��ع��ـ ب��ه ل��ل��م��ق��ي��م م��ا
ص��ب��اح ل��غ��ي��ر ل��ي��ل ف��ي��ه ال��م��رء ع��ل��ى ي��أت��ي
ص��راح ح��ب ن��ض��و ن ك��ا ص��اح��ب ف��زاره
وأق��اح ن��رج��س م��ن زه��ًرا ال��ق��ب��ر إل��ى ي��ه��دي

∗∗∗
ح��م��ام��ْه ي��ا ل��ن��ا غ��نِّ��ي أي��ك ح��م��ام��ة غ��نَّ��ت
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ب��ال��س��الم��ه م��خ��ف��ة ط��ي��ري ذل��ك وب��ع��د
ال��غ��م��ام��ه وت��ب��ك��ي ه ج��وِّ ف��ي ي��ض��ح��ك ال��ب��رق
ال��ق��ي��ام��ه ع��ل��يَّ ق��ام��ت ش��ع��ًرا ُق��ل��ُت أُك��لَّ��م��ا
ال��ش��ه��ام��ه أُث��ي��ُر ـ��ت��ه ق��ل��ـ م��ا ك��ل م��ن ن��دم��ت
ال��ن��دام��ه تُ��ف��ي��د م��اذا ول��ك��ن ن��دم��ت ن��ع��م
م��الم��ه ع��ل��يَّ ف��م��ا ب��الدي ه��ج��رت إذا

∗∗∗
م��س��ت��م��رٍّا ش��ه��دت��ه م��ا ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ش��يء ال
ج��زًرا ي��ع��ق��ب وال��م��دُّ ل��م��د ي��ط��غ��ى ال��ب��ح��ر
م��را األرض ع��ل��ى دث ح��ا م��ن األرَض غ��يَّ��َر ك��م
ب��را ال��ب��ح��ر وص��ي��ر ب��ح��ًرا ال��ب��ر ف��ص��يَّ��ر
ش��را ت��ض��م��ر وال��ن��ار ن��اًرا ت��ض��م��ر األرض
أم��را وت��ح��دث ل��ه��ا أدي��ًم��ا ت��ش��ق ف��ق��د
ظ��ه��ًرا ال��ب��ط��ن وت��ج��ع��ل ب��ط��نً��ا ال��ظ��ه��ر وت��ج��ع��ل

∗∗∗
وخ��ف��اي��ا ظ��واه��ٌر ل��ي ب��دا ف��ي��م��ا ل��ل��ك��ون
ال��ق��ض��اي��ا ب��ع��ض ي��ح��لُّ ح��ك��ي��م ف��ي��ن��ا ق��ام م��ا
خ��الي��ا ف��ي��ه وال��ن��اس ح��ي ال��م��دي��ن��ة إنَّ
ب��ال��س��ج��اي��ا ب��ل إن��س��ان ال��ـ ي��س��ود ب��ال��ذك��اء م��ا
ال��رزاي��ا ع��ن��د ـ��م��ي��ر ��ـ ال��ضَّ م��ن��ه يُ��ع��رف وال��م��رء
ب��ق��اي��ا ال��وح��وش ـ��ي��ال أم��ـ م��ن ال��ب��ع��ض ف��ي زال م��ا
ال��م��ن��اي��ا ت��ج��يء ح��ت��ى ت��م��ض��ي ل��ي��س أط��م��اع��ه

∗∗∗
س��الم��ا ق��ال ب��ال��س��بِّ ك��ري��م أه��ي��ن إذا
ك��الم��ا ال��س��ك��وت ك��ان س��ك��وت أف��اد وإن
ان��ت��ق��اًم��ا اس��ت��ط��اع ل��و خ��س��ًف��ا س��ي��م َم��ن ي��ودُّ
ال��ي��ت��ام��ى خ��ب��ز ـ��م��س��اء ال��ـ ع��ن��د ال��دم��ع ب��ل��ل ق��د
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ع��ق��ام��ا وداءً م��رٍّا ع��ي��ًش��ا ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
ل��زام��ا ال��وج��ود ل��م ع��ا ف��ي ال��ن��وام��ي��س ل��ي��س
ن��ظ��ام��ا وج��دت وم��ا ن��ظ��اًم��ا وج��دت ف��ق��د

∗∗∗
ال��ف��ض��اءِ ب��ن��ت وال��ش��م��س ب��ن��ت ل��ل��ش��م��س األرض
ذك��اء ح��ول واألرض ح��ث��ي��ثً��ا ذُك��اء ت��ج��ري
ال��ض��ي��اء ل��ب��ان ـ��ه��ا أُم��ـ م��ن ت��ش��رب واألرض
ال��س��م��اء وس��ط ن��ط��ي��ر أنَّ��ا ي��ص��دق ذا م��ن
ب��ال��م��س��اء ض��وئ��ه ف��ي ش��ب��ي��ه ال��ص��ب��اح إن
ال��دم��اء َك��ل��ون ن��يً��ا ق��ا ش��ف��ًق��ا أرى وق��د
ال��ش��ه��داء َدِم إل��ى رم��ز ه��و ك��أن��م��ا

∗∗∗
رواُج ال��ف��ت��اة ب��ه��ا ت��أت��ي ل��ل��ف��ض��ي��ل��ة م��ا
ل��ج��اج ال��ث��راء ـ��ب��ة خ��ط��ـ ف��ي ل��ل��ن��اس ال��ي��وم
ال��زواج ي��س��وء ب��م��ا ف��أت��اه��ا ت��زوج��ت
اح��ت��ي��اج ال��ب��ك��اء إنَّ ت��م��ن��ع��وه��ا ف��ال ب��ك��ت
س��ي��اج ال��ش��ق��اء ل��ه ب��ي��تً��ا ال��ع��روس��ان ب��ن��ى
ام��ت��زاج ه��ن��اك ف��م��ا ام��ت��زاًج��ا ف��ي��ه ت��رُج ال
ع��الج ف��ال��ف��راق ِن ُروح��ا ت��ن��اك��ر إذا

∗∗∗
ِع��يَّ��ا ِم��نِّ��َي ك��ان م��ا وص��م��ت��ي ص��م��تُّ ل��ق��د
غ��ي��ا ال��رش��د وت��ح��س��ب رش��ًدا ال��غ��ي أت��ح��س��ب
رض��ي��ا وع��ي��ًش��ا دث��ًرا وم��اًال ج��اًه��ا ت��ري��د
ع��ِل��ي��ا ال��ح��ي��اة م��ن وم��ك��انً��ا وب��س��ط��ة
ح��ي��ا ك��ن��ت وإن م��يْ��ت إال أن��ت م��ا ه��ي��ه��ات
ه��ي��ا ال��ق��ب��ر إل��ى م��ًع��ا ل��ن��س��ع��ى ه��ي��ا ش��ي��خ ي��ا
ِع��ت��ي��ا ال��ح��ي��اة م��ن ك��الن��ا ب��ل��غ��ن��ا ف��ق��د
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الزهاوي المية (3)

الدفاعات

ال��ج��ذِل م��ن ي��وم أو ال��ح��زن م��ن ي��وم دخ��ِل م��ن ال��ن��ف��س ف��ي م��ا إلظ��ه��ار ي��ك��ف��ي
ال��رج��ل ق��س��وة م��ن غ��ًدا تُ��ق��اس��ي ق��د م��ا ج��ه��ل��ت ق��د ع��ذراء م��خ��ط��وب��ٍة وُربَّ
ال��م��ق��ل ف��ي ف��ه��و ��ا ح��قٍّ ك��ان إن وال��س��ح��ر ُم��س��ت��ت��ر ال��س��ح��ر ُم��ق��ل��ت��ي��ه��ا ف��ي س��م��راء
ال��خ��ج��ل م��ن اح��م��رَّت ل��ه��ا ل��داٍت إل��ى م��اش��ي��ة وه��ي إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت إذا
ال��ع��ط��ل م��ن ح��رم��انً��ا أك��ب��ر ك��ان ق��د أي��ه��م��ا أرد ل��م ج��ي��ده��ا أم ال��ع��ق��د
ُم��ن��ت��ح��ل ال��ن��ب��ل ل��ش��ع��ار ف��تً��ى إل��ى ش��ب��ي��ب��ت��ه��ا م��ن ع��ن��ف��وان ف��ي تُ��زف
م��ح��ت��ف��ل غ��ي��ر غ��رور ذي س��وى ت��ل��ق��ى ف��م��ا ال��زَّواج ب��ع��د اح��ت��ف��ل��ت ب��ه م��ه��م��ا
ب��ال��ب��ط��ل ال��زوج ل��ي��س ذاك س��وى وف��ي ب��ط��ًال إرغ��ام��ه��ا ع��ل��ى زوًج��ا ت��راه
ش��غ��ل ف��ي األه��واء ع��ن وه��و ب��ال��م��ث��ل يُ��ج��ازيَ��ه��ا ك��ي ه��واه��ا ت��ب��ث ل��ه
يَ��ِم��ل ف��ل��م م��ي��ًال ل��ه��ا م��ن��ه ت��ري��د اس��ت��ط��اع��ت��ه��ا ج��ه��َد ب��خ��دم��ت��ه ق��ام��ت
ي��ح��ل ول��م ي��وًم��ا ع��ه��ده��ا ي��خ��ن ف��ل��م ل��ه��ا ال��وف��يَّ ك��ان أنَّ��ه ل��و ت��ودُّ
األَُول آب��ائ��ه م��ن ت��وارث ب��م��ا غ��ال��ب��ه اإلن��س��ان ف��ي ف��ال��ط��ب��ع ه��ي��ه��ات
ال��ج��ذل م��ن س��ك��ر ف��ي وه��و ح��ي��ات��ه��ا ش��راس��ت��ه م��ن ل��ع��م��ري أض��اع��ت ح��ت��ى
ب��ال��ج��ل��ل ال��خ��ط��ب ه��ن��اك ي��ك��ون وال ب��رب��ت��ه��ا دار ف��ي ال��خ��ط��ب ي��ن��زل ق��د

∗∗∗
ال��ه��ط��ل ال��ع��ارض ص��وب ي��س��ق��ي��ه ك��ان ل��و ن��ظ��ارت��ه م��ن خ��ل��ًوا ال��روض أص��ب��ح م��ا
ب��م��ن��ت��ش��ل ي��ظ��ف��ر ف��ل��م اس��ت��غ��اث ق��د م��ح��ن��ت��ه ط��ي��ن ف��ي م��رت��ط��م ه��ن��اك
م��ش��ت��ع��ل ال��ش��ي��خ ب��رأس ش��ي��ب ل��ه��ي��ب ي��رى ح��ي��ن ال��ن��ف��س ف��ي ال��ف��ت��ى ي��ق��ول م��اذا
ال��ط��ف��ل ف��ي وال��ش��م��س ظ��ع��ن��ه ف��ي وال��رَّك��ب ت��ع��اس��ت��ه��ا ف��ي األَي��ام��ى ش��ج��ت��ن��ي ل��ق��د
وم��رت��ح��ل��ي ح��لِّ��ي ف��ي ع��ي��ن��يَّ ون��ص��ب م��ح��اول��ت��ي ف��ي ق��ص��دي ح��ق ي��ا ألن��ت
األَُول أي��ام��ن��ا إل��ى ن��ع��ود ح��ت��ى ب��ن��ا ي��ُدور أق��ص��ى ال��ذي ال��زم��ان ل��ي��ت
ب��ال��ش��ل��ل األح��داث ي��ُد رم��ت��ه��ا ِرج��ل ف��ت��م��ن��ع��ن��ي أم��ش��ي أن أح��اول وق��د
أج��ل إل��ى ��اه أت��وخَّ م��ا أخ��رت ي��س��اع��دن��ي ال زم��ان��ي رأي��ت ل��م��ا

∗∗∗
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خ��ل��ل وم��ن وه��ٍن م��ن ف��ي��ه خ��ال إذا س��ن��ٍد م��ن ل��إلن��س��ان ال��ع��ق��َل أك��ب��َر م��ا
خ��ط��ل وم��ن ح��زم م��ن يُ��خ��ف��ي��ه ك��ان م��ا يُ��ورده ج��اء م��ق��اٍل ف��ي ال��ف��ت��ى يُ��ب��دي
ال��ج��ب��ل م��ن ال��وادي إل��ى ي��س��ي��ل م��اءً وأن��دي��ة وج��ن��اٍت ري��اًض��ا ي��س��ق��ي
م��ن��ف��ص��ل غ��ي��ر ج��زء ع��ن��ك أط��راف��ه ب��ع��دت ال��ذي ال��ك��ون م��ن ذا ي��ا ألن��ت
األزل إل��ى أدراًج��ا ب��ف��ك��رك ف��ارج��ع م��ع��رف��ة ال��ك��ون ب��أص��ل أردت إذا
ال��ع��ل��ل ع��ل��ة ��ى يُ��س��مَّ م��ا ت��رى ف��ق��د ن��ظ��ًرا ُم��ل��ق��يً��ا إل��ي��ه رج��ع��ت إذا

∗∗∗
األس��ل م��ن س��ال��ت ال��ت��ي ال��دم��اء ل��وُن ل��ه ه��ن��اك ح��س��ن ع��ل��ى ال��ع��ي��وَن ي��ش��ج��ي
األم��ل ض��ي��ع��ة ي��ا ب��ل ال��ن��ف��س خ��ي��ب��ة ي��ا ��ل��ه ت��ؤمِّ ك��ان��ت م��ا ال��ن��ف��ُس ن��ال��ت م��ا
ال��س��ب��ل أق��ص��ر م��ن ال��م��ن��ى ب��ل��غ��َت ل��ق��د ش��اه��ق��ة ف��وق م��ن ن��ف��س��ه رام��يً��ا ي��ا
م��ن��ت��ق��ل اآلب��اء م��ن ك��إرٍث ح��ت��ًم��ا ن��ازل��ٌة ب��اإلن��س��ان ال��م��ن��ي��ة إنَّ
ب��ال��ُق��بَ��ل ��ات ال��َع��ضَّ ت��ب��دل��ت ي��وًم��ا ح��س��ٍك م��ن ال��ق��وم ق��ل��وب ف��ي م��ا زال إْن

∗∗∗
وال��ع��م��ِل ال��ع��ل��م ع��ص��ر ه��ارون ع��ص��ر ف��ي ت��ع��ه��ده��ا ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ل��ي��س��ت ب��غ��داد
ال��ط��ل��ل ع��ل��ى ن��ب��ك��ي س��اع��ًة م��ع��ي ف��ق��ف م��ن��درًس��ا ل��ل��ع��ل��م ط��ل��ًال أرى وق��د
واألص��ل األي��ام ب��ك��ر ف��ي ي��ب��ك��ون ش��وارع��ه��ا ف��ي ج��ل��وًس��ا ال��ي��ت��ام��ى أرى
ث��ق��ل م��ن اإلن��س��ان ع��ل��ى ل��ل��ح��ي��اة م��ا ت��ع��ب ب��ال إن��س��اٌن ال��ي��وم ي��ح��م��ل ال
ال��ث��ك��ل م��ن أُمٌّ أو ال��يُ��ت��م م��ن ط��ف��ٌل أص��ائ��ل��ه��ا ف��ي ي��ب��ك��ي ك��ان إذا أب��ك��ي

∗∗∗
األم��ِل م��ن ف��ي��ه س��ائ��ق ي��ك��ن ل��م م��ا ع��م��ًال ال��ف��ت��ى ي��أت��ي ال ع��اش م��ا ك��ل ف��ي
ال��ع��م��ل ع��ل��ى وق��ٍت ف��ي ال��م��رء ي��ح��م��ل ال ت��ورده ب��ال��ب��ره��ان ال��م��رء إل��زام��ك
ُم��ت��ص��ل ف��ي��ه ب��ف��ع��ٍل ال��ُم��ح��ي��ط م��ن ن��اج��م��ة اإلن��س��ان ع��ادُة وإن��م��ا
م��ل��ل ب��ال ال��دن��ي��ا ف��ي ال��س��ع��ي ع��ل��ى ل��ه ب��اع��ث��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي ه��ي وه��ذه
ال��َوَش��ل ع��ن ي��س��ت��غ��ن��ي ل��ي��س ف��إن��ه ظ��م��أٍ ذو ح��راُن َوَش��ًال رأى إذا

∗∗∗
م��ه��ل ع��ل��ى يَ��م��ش��ي أن ال��س��الم��ة ب��ع��د ب��ه ف��أْح��ِر ي��وًم��ا ع��ج��ٍل م��ن زلَّ م��ن
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ع��ج��ل ع��ل��ى ي��م��ش��ي ب��م��ن ت��زل ف��ق��د ُم��ح��ك��م��ة ال��رِّْج��ل ع��ض��الت ت��ك��ن م��ه��م��ا
ال��زَّل��ل م��ن ال��م��اش��ي ع��ل��ى ب��أس ف��ل��ي��س ل��يِّ��ن��ة ال��م��ش��ي ع��ن��د األرُض ك��ان��ت إْن
ال��ك��س��ل ف��ي ال��م��وت وك��ل ال��ن��ش��اط م��ن ت��ن��ازع��ه��ا ف��ي ب��ق��اءً ال��ح��ي��اة ت��ق��ن��و
ال��ف��ش��ل م��ن ي��خ��ش��ى ال ال��ب��ص��ي��رة ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ب��األع��م��ال ي��ش��رع ج��اء م��ن
ب��ال��ب��ط��ل ل��ي��س م��ن ب��ط��ًال ب��ه يُ��دع��ى ف��م��ا ل��ل��ك��ف��اح ع��ص��ي��ب ي��وم ُح��م إن
ن��ك��ل��ي م��ن ال��م��ج��د ف��س��يء ن��ك��ل��ت وق��د دل��ف��ي م��ن ال��م��ج��د ف��ُس��رَّ َدل��ف��ُت ل��ق��د

∗∗∗
وال��ع��ذل ال��ع��ذر وراء ش��يء ف��ال��ح��بُّ ب��ه ي��ري��م ش��أن ف��ي ال��م��ت��يَّ��م دع
ال��نُّ��ُج��ل األع��ي��ن أُالت إل��ي��ن��ا ع��م��ًدا تُ��ح��ول��ه��ا ب��أن��ظ��اٍر ت��ري��د م��اذا
م��م��ت��ث��ل غ��ي��ر ع��ص��يٌّ ق��ل��ب��ي ل��ك��نَّ أن��ص��ح��ه ب��ال��س��ل��وان ق��ل��ب��َي أم��رت
ي��ط��ل ل��م ك��ال��ن��اس ب��ه رق��دَت ول��و ل��ه س��ه��دَت َه��مٍّ م��ن ل��ي��ل��ك ط��ال ق��د

∗∗∗
دخ��ل ذي غ��ي��ر ش��ري��ًف��ا ن��ق��ًدا ف��ان��ق��ده أع��رض��ه ج��ئ��ُت ش��ع��وري إال ال��ش��ع��ر م��ا
ال��ج��دل إل��ى يُ��ف��ض��ي م��ا ال��ن��ق��د وأس��وأ ب��ه ال��ج��م��ي��ع ي��رض��ى م��ا ال��ن��ق��د وأح��َس��ُن
ك��ال��م��ث��ل األف��واه ع��ل��ى ي��ج��ري وس��ار ق��ائ��ل��ه ب��ع��د ده��ًرا ع��اش م��ا ال��ش��ع��ر
غ��ف��ل ع��ل��ى س��ل��ٍك م��ن ت��ك��ه��رب ك��م��ن س��ام��ع��ه روح م��ن��ه اه��ت��ز م��ا وال��ش��ع��ر
أَُق��ل ل��م ال��ش��ع��ر ع��ن��ي ت��ن��ك��ب ول��و تَ��ط��لَّ��ب��ن��ي ل��م��ا ق��ل��ت��ه ق��د ال��ش��ع��ر
ك��م��ن��ت��ح��ل ش��ي��ئً��ا ُم��ب��ت��ك��ٌر ول��ي��س م��ن��ت��ح��ًال ج��اء وغ��ي��ري اب��ت��ك��رت ل��ه
ال��ث��م��ل ال��ش��ارب ف��ع��َل ت��رن��ح إال أح��د م��ن ي��س��م��ع��ه ف��ل��م ش��ع��ًرا ق��ل��ت ق��د
م��ت��ك��ل��ي ف��ي��ه ن��ف��س��ي غ��ي��ر ع��ل��ى وم��ا أح��د م��ن ق��ل��دت م��ا ال��ي��وم إل��ى ف��ي��ه
ل��ي وص��ف��ق ش��ع��ب ل��ه ف��ُس��رَّ ت��ح��ل��و وأم��ث��ل��ة ت��ع��ل��و ح��ك��ًم��ا أف��ع��م��ت��ه
ال��غ��زل إل��ى أي��ام��ي ت��ذك��رت إذا أن��ظ��م��ه أب��ان ب��ه أع��ود وق��د
ال��خ��ض��ل ال��نَّ��اع��م ش��ب��اب��ي ذك��رى وأن��ت ح��س��ن��ت ال��ت��ي أح��الم��ي إن��ك ش��ع��ر ي��ا
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الِعلم أيها (4)

ن��ع��ت��ص��ُم — ال��ل��ه ب��ع��د — ب��ك ف��إن��ن��ا ال��َع��َل��ُم أي��ه��ا ع��ل��وٍّ ف��ي ه��ك��ذا ع��ش
ح��ك��م��وا ق��د ال��ي��وم ال��ع��راق ف��ي ل��ألُل��ى ع��ش ل��ه��ا ل��ل��ه��ات��ف��ي��ن ع��ش ل��ل��ع��روب��ة ع��ش
ذم��م ل��ه ش��ع��ب م��ن ال��ع��ن��اي��ة ع��ي��ن ت��ك��ل��ُؤه ال��ح��ك��م ل��واء ل��ل��ع��راق ع��ش
ك��ل��ه��م األح��زاب ت��ؤي��دك ب��أن وث��ق ل��ل��ب��ق��اء األع��ال��ي ف��ي خ��اف��ًق��ا ع��ش
األم��م ه��ذه ف��ان��ظ��ر ب��ك أف��راح��ه��ا م��ع��ل��ن��ة ال��ي��وم ه��ذا ت��ح��ي��ي��ك ج��اءت
ت��ل��ت��ط��م األم��واج ب��ه خ��ض��م ب��ح��ٌر ه��ت��ف��وا إذ ب��غ��داد ف��ي ال��ن��اس ك��أَن��م��ا
ت��ب��ت��س��م األي��اُم ص��ارِت وج��وُه��ه��ا ع��اب��س��ًة األي��اُم ك��ان��ت م��ا ب��ع��د م��ن
م��ح��ت��رم ال��ش��ع��ب ف��إنَّ اح��تُ��رم��َت أو م��ح��ت��َق��ر ال��ش��ع��َب ف��إنَّ اح��تُ��ِق��رَت إن
وال��ع��ظ��م ال��ش��ع��ب ج��الل أن��ت وأن��ت أج��م��ع��ه ال��ش��ع��ب وأن��ت أن��ت ال��ش��ع��ب
األزم اش��ت��دت م��ا إذا إل��ي��ه يُ��ئ��وي س��ن��ٌد الس��ت��ق��الل��ه أن��ت وإن��م��ا
وال��ه��م��م اآلم��ال م��ات��ت ت��م��ت وإن س��ع��ادت��ه ع��اش��ت س��ال��ًم��ا ت��ع��ْش ف��إْن

∗∗∗
ال��ع��َل��م أي��ه��ا ف��اس��ل��م ل��ك ج��م��ي��ع��ه ف��ت��س��م��ع��ه ي��ع��ل��و ال��ذي ال��ه��ت��اف ه��ذا
ُم��ن��س��ج��م ك��ال��در ل��ف��ظ��ه��ا ق��ص��ي��دٌة م��س��ت��م��ع وال��ج��م��ه��ور أم��ام��ك تُ��ت��ل��ى
ال��ك��ل��م ت��ش��ه��د م��ن��ه ال��ف��ص��اح��ة ع��ل��ى ع��وج ذي غ��ي��ر ع��رب��ي ل��ش��اع��ر
ن��ح��ت��رم ب��اإلج��م��اع ال��ي��وم ل��ك إنَّ��ا ش��ارت��ه ال��م��ح��ب��وب ال��ع��ل��م أي��ه��ا ي��ا
أل��م وال ي��أس ف��ال خ��ف��ق��ت ح��تَّ��ى أل��ٌم أك��ب��ادن��ا ف��ي ل��ل��ي��أس ك��ان ق��د

∗∗∗
ق��دم ال��ورى َوِألَرزاء ه��ول��ه��ا، ف��ي س��ل��ف��ت ك��ال��ت��ي ح��ربً��ا ال��ن��اس ي��س��م��ع ل��م
وت��ل��ت��ه��م ت��ل��ق��ى م��ن ت��ل��ق��ف ده��ي��اءُ أج��م��ع��ه��ا ال��وي��الت م��ع س��ن��ي��َن دام��ت
ال��رج��م أف��الك��ه��ا م��ن تَ��س��اق��ُط ك��م��ا رف��ع��ت��ه��ا أوج م��ن َس��ق��ط��ْت دول��ة ك��م
دم ج��ري��ن أش��ي��اء أك��ب��ر وإنَّ ُم��روع��ة أش��ي��اء ه��ن��ال��ك ج��رت
ت��ض��ط��رم وال��ن��ار أح��الف��ه��م ج��ن��ب ف��ي ع��ج��اج��ت��ه��ا خ��اض��وا ي��وم��ئ��ٍذ ال��ُع��ْرب
ال��س��أم ي��أخ��ذه��م ول��م يُ��ك��اف��ح��ون م��وق��دة ال��ح��رب ون��ار اس��ت��م��روا ق��د
ال��ع��م��م ال��ح��ادث ذاك ب��ال��خ��ي��ر زال أن ع��ل��ى ال��ع��ال��م��ي��ن رب ل��ل��ه ال��ح��م��د
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وي��ب��ت��س��م ي��ب��ك��ي أف��راح��ه غ��ل��ي م��ن س��ام��ع��ه ظ��ل ح��ت��ى ال��س��ل��م أت��ى وأن
واألم��م األق��واُم ت��ح��رََّرت وأن م��وق��ده��ا خ��اب أن ن��ت��ائ��ج��ه��ا وم��ن
ح��ك��م��وا ك��م��ا م��ق��ض��يٍّ��ا ال��ح��ك��م أب��ن��ائ��ه إل��ى ال��ِع��راق أرج��اء ك��ل ف��ي وع��اد

∗∗∗
ت��ن��ف��ص��م ال��ده��ر ط��ول ل��ي��س ب��ع��روٍة وح��دت��ه��م ع��ن��د ق��وم��ي ت��م��س��ك ل��ق��د
ع��زم��وا أن��ه��م ل��و ل��ل��ه��دى َم��ْه��يَ��ٍع ف��ي ت��ق��دم��ه��م ع��ن أن��اًس��ا ي��ص��د ذا م��ن
ت��ت��ه��م ف��األق��دار ي��ع��رب أب��ن��اء س��اب��ق��ة واألق��وام ت��أخ��ر إذا
وال��ق��ل��م ال��س��ي��ف ل��ل��ُم��ع��ض��الت ف��ْل��ي��ْح��َي ب��ذوده��م��ا ام��ت��ازا وال��ق��ل��م ال��س��ي��ف
ي��ق��ت��ح��م اش��ت��د م��ه��م��ا ل��ل��م��ج��د وال��ص��ع��ب ل��ه ال��غ��زاُة ال��ص��ع��َب اق��ت��ح��م ق��د م��ج��د
ق��دم ل��ه��ا ن��ه��الن ش��م��اري��خ ك��م��ا ِق��دم ل��ه ع��دن��ان ألب��ن��اء م��ج��د

∗∗∗
ال��خ��ذم ال��ص��ارم ذاك وه��و ب��ف��ي��ص��ل وث��ق��وا ق��د ال��ل��ه ب��ع��د ال��ع��راق��ي��ن أه��ل
ع��م��م ن��ائ��ٌل ي��ل��ي��ه ح��ص��ي��ف رأٌي َم��ل��ًك��ا ع��رش��ه ف��ي ف��ل��ي��ع��ش ل��ف��ي��ص��ل
واألك��م وال��ودي��ان وال��ن��خ��ل وال��م��اء م��ًع��ا وال��راف��دان ب��ه ال��ع��راق ُس��رَّ
ج��م��م م��اؤه ورد ��ت ث��مَّ ف��ال��ع��دل ش��ري��ع��تَ��ه ع��دٍل إل��ى ظ��م��ئ��ت إن ِرْد

∗∗∗
ي��ن��ه��دم ل��ي��س ح��ص��نً��ا ال��ف��رات��ي��ن ع��ل��ى ت��ض��ام��ن��ك��م م��ن ب��ن��ي��ت��م أن��ت��م ق��وم ي��ا
ال��رم��م أج��داث��ه��ا ف��ي ال��ص��ن��ع وت��ش��ك��ر ل��ك��م ال��ج��دود أرواح ال��ص��ن��ع س��ي��ش��ك��ر
وال��ش��ي��م ال��غ��ر ال��س��ج��اي��ا ت��ل��ك ف��أي��ن ب��ي��ض��ت��ك��م ع��ز ت��ص��ون��وا ل��م إن ق��وم ي��ا
ش��م��م ل��ه��ا وآن��اف ��غ��ار ال��صَّ ع��ل��ى ُج��ب��ل��ت ت��ك��ن ل��م ن��ف��وٌس ��غ��اَر ال��صَّ ت��أب��ى
ي��ح��ت��ك��م ال��ن��اس ف��ي وح��ده ف��إن��ه م��خ��ال��ف��ة ح��م��ت إذا ل��وذوا ب��ال��ع��ق��ل
ِح��ك��م أن��ه إال ال��ُح��ك��م م��ن خ��ال ك��ل��م م��ن أُل��ق��ي��ه ال��ذي إن ق��وم ي��ا

الحق أهل إىل (5)

ال��ح��قُّ أه��ل��ه إل��ى م��ح��م��وًدا وي��رج��ع ال��ش��رق ي��ن��ت��ب��ه ف��ي��ه ي��وم ج��اء ل��ق��د
ال��ش��رق أف��ل��ح ف��ق��د ي��وًم��ا ن��ف��س��ه ع��ل��ى اع��ت��م��اَده ال��ح��ي��اة ف��ي أل��ق��ى ال��ش��رُق إِن
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ال��ص��دق ه��و ال��رج��ال أخ��الق وأح��س��ن رج��الُ��ه��ا ال��ب��الد أن��ص��ار وأك��ب��ر
ال��ح��ذق ي��ن��ف��ع ف��ال خ��ل��ق ي��ك��ن ل��م ف��إن يُ��ق��ي��م��ه ُخ��ل��ق ال��ح��ذق دع��ام وإنَّ
ال��خ��ل��ق ه��و ع��ن��ه ف��تَّ��ْش��َت ل��و ف��ذل��ك ت��ج��ل��ه ش��يء ع��اش��رَت م��ن ب��ع��ض وف��ي
ال��س��ب��ق ل��ه ف��ك��ان ح��ث��ح��اثً��ا ال��غ��رُب ج��رى وب��ع��ده ال��ره��ان ف��ي ش��وًط��ا ال��ش��رق ج��رى
ال��ف��رق ه��و ه��ذا ال��ق��س��م��ي��ن ك��ال ف��ب��ي��ن ُم��ط��ل��ق وال��غ��رب ال��ش��رُق ال��ق��ي��وَد يُ��ق��اس��ي
ال��م��ح��ق وع��اج��ل��ه ال��ج��لَّ��ى ب��ه ��ت أل��مَّ ن��ف��س��ه يَ��ْرَع ل��م ال��ي��وم ب��ع��د ال��ش��رُق إِن
ال��خ��رق ي��ت��س��ع ال��ث��وب ف��ي ق��ب��ل��م��ا ي��ٌد ل��ه م��ن ك��لُّ ث��وبَ��ه ��ْع ف��ل��يُ��رقِّ أال
ال��ب��رق ي��وم��ض ك��م��ا أح��ي��انً��ا وت��وم��ض أع��ص��ر م��ن��ذ ال��نُّ��ه��ى ت��ل��ك ان��ط��ف��أت ق��د
ال��ع��رق ن��ب��ض ل��م��ا ح��يٍّ��ا ي��ك��ن ل��م ف��ل��و ع��رق��ه ي��ن��ب��ض ال��ش��رق ب��أنَّ أُِح��سُّ
ال��رِّق ه��و ال��ش��ع��وب أرزاء وأك��ب��ر ك��غ��ي��ره ح��ًرا ال��ش��رُق ل��ي��ح��ي��ا يُ��ري��د
األف��ق ب��ك ال��ه��م��وم ل��ي��ل ف��ي ف��ي��بْ��ي��ضُّ ل��ي تَ��ِب��ي��ن ال��ج��م��ي��ُل ��ب��ح ال��صُّ أي��ه��ا م��ت��ى
خ��ف��ق ي��ح��م��ل��ه ب��ات ل��ف��ؤاد ب��ه��ا ُم��غ��رًم��ا ال��ح��ي ف��ي أنَّ ل��ي��ل��ى أت��ع��ل��م
ش��ق ل��ه وه��ذا ش��قٌّ ل��ه��ا ف��ه��ذي وم��وط��ن��ي ل��ي��ل��ى ب��ي��ن ف��ؤادي ق��س��م��ُت
ال��رِّف��ق وال ف��ي��ه��ا ال��ع��ن��ف يُ��ف��ي��د إن ف��م��ا راش��ًدا ال��س��ي��اس��ة س��ي��ر ي��ك��ن ل��م إذا
وال��ع��م��ق ال��زَّواب��ع م��ن��ه وت��م��ن��ع��ه��م ج��ه��َده��م دج��ل��ة خ��وض ن��اس يُ��ح��اول
ال��ورق غ��نَّ��ت م��ت��ى أي��ق��ظ��ن��ي ال��ص��ب��ح وف��ي راق��ًدا ف��دع��ن��َي ل��ي��ًال ج��ئ��ت��ن��ي إذا
س��ي��ن��ش��ق م��ن��ه ال��ل��ي��ل إه��اب وإنَّ س��ي��ف��ه س��لَّ ق��د وال��ل��ه إي ال��ص��ب��ح ه��و
وال��ش��ن��ق وال��س��ج��ن ال��ن��ف��ُي ع��ل��ي��ه ي��ه��ون أم��ة ل��ت��ح��ري��ر ي��س��ع��ى ال��ذي وإن
وال��ب��رق وال��رع��د ال��ل��ي��ل ي��روع ال ف��ق��د ال��ح��ي��ا ف��ي ب��ال��ن��ف��ع ال��ق��ل��ب اط��م��أن م��ا م��ت��ى
ال��ط��رق وج��ه��ك ف��ي ت��ن��س��دَّ أْن ق��ب��ل ف��ِس��ْر رح��ل��ًة ال��َم��ذَلَّ��ة دار ع��ن ُرم��ت إذا
م��ش��ت��ق م��ن��َي ال��ش��ع��َر إنَّ ال��ش��ع��َر ب��ه��ا ُم��خ��ل��ًف��ا ي��وًم��ا ب��غ��داد ع��ن س��أرح��ل

امللك أيها (6)

أقامتها التي املأدبة يف األول» «فيصل امللك جاللة حرضة يف أنشدها التي القصيدة وهي
الرشيد. عاصمة قدومه أثر عىل بغداد بلدية لجاللته

ال��َف��َل��ُك ش��اءه ل��ع��رٍش وم��ص��ط��ُف��وَك ال��م��ل��ُك أي��ه��ا ف��اس��ل��م م��ح��يُّ��وك إن��ا
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ت��ش��ت��رك واألح��الف ال��ش��ع��ب ت��أي��ي��ده وف��ي ل��ل��ع��راق ض��م��اٌن ال��ع��راق ع��رش
وال��ح��ن��ك اآلراء ف��ي األص��ال��ة إال ت��ب��وُّئ��ه ف��ي أه��ًال أق��ام��ك إن م��ا
ض��ح��ك��وا ي��أس��ه��م م��ن بَ��َك��ْوا ق��د م��ا ب��ع��د م��ن ت��رأس��ه��م ج��ئ��ت إذ ف��رح م��ن ال��ن��اس
وال��م��ل��ك وال��ت��وف��ي��ق وال��ن��اس ال��ل��ه ب��دول��ت��ه ف��اه��ن��أ ل��ه ارت��ض��اك ق��د
ال��ح��ل��ك أي��ه��ا ف��اذه��ب ال��ن��وُر وأق��ب��َل ُم��ب��ت��ع��ًدا ي��أُس ي��ا ف��ُزْل ال��رج��اء ج��اء
ي��ن��ب��ت��ك ل��ي��س ب��ع��ه��ٍد ات��ف��ق��ن��ا ق��د َص��اِدَق��ة واألي��م��اُن والئ��ك ع��ل��ى
وال��ن��س��ك واآلداب ال��ع��ق��ل ي��أم��ر م��ا س��وى ف��ي��ك ال��ش��ع��ب رآه ق��د ال��ذي ل��ي��س
ي��ن��س��ف��ك ال��ي��وم ه��ذا ب��ع��د دٌم ف��ال غ��ًدا ال��رَّاف��َدي��ن ي��ع��م ال��س��الم ه��و
ي��رت��ب��ك ال��رأي ذاك ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن أج��م��ع��ه ال��رأُي ع��ل��ي��ك اس��ت��ق��رَّ ق��د
ال��درك ل��ه م��ض��م��وٌن ال��ش��ع��ب ف��ذل��ك ل��ح��اج��ت��ه إدراًك��ا ال��ش��ع��ب ن��وى إذا
ح��س��ك وال ح��ق��ٌد ف��ال ال��ِوَف��اُق ج��اء وق��د ال��خ��الف زال أن ل��ل��ه ال��ح��م��د
ي��م��ت��س��ك ال��ص��ب��ر ب��ح��ب��ال ال��ذي ه��و ن��ج��م��ت ف��ت��ن��ٌة م��ا إذا ال��ح��ك��ي��م إنَّ
ي��م��ت��ل��ك ال��ن��اس ل��ق��ل��وب ال��ذي إال ب��ه ن��ع��ي��ش ع��ص��ر ف��ي ال��ن��اس ي��رأس ال
ب��رك��وا ج��ري��ه��م ف��ي ت��ع��ب��وا إذا ح��ت��ى ف��اط��م��ة ب��اب��ن ن��اٌس ل��ي��ل��ح��ق ج��رى
ت��ش��ت��ب��ك واألرح��ام ال��وش��ائ��ج ح��ي��ُث ذؤاب��ت��ه��ا م��ن ق��ري��ش ف��ي ه��اش��م م��ن
وال��س��ك��ك األب��واب ان��س��دَّت م��ا ب��ع��د م��ن ج��دًدا ل��ل��ُع��ل��ى َط��ِري��ًق��ا ي��ش��قُّ م��ش��ى
م��ع��ت��رك األرض ب��وج��ه ال��ح��ي��اة أنَّ أواص��ل��ه ب��ح��ٍث م��ن ت��ع��ل��م��ُت ل��ق��د
ت��ش��ت��رك ال��ن��اس ك��ل ال��ن��اس ب��ه أم��ٌر ب��ه ال��م��دلِّ ل��ل��ت��اِج اخ��ت��ي��ارك إنَّ
م��م��ت��س��ك ال��ل��ه ب��ح��ب��ل ش��ع��ب خ��اب م��ا م��م��ت��س��ك ال��ل��ه ب��ح��ب��ل ف��ي��ه ال��ش��ع��ب
م��ن��ه��ت��ك ال��ج��ه��ل ُح��م��اة ب��رغ��م س��ت��ر أش��ع��ت��ه ال��م��ب��دي ال��ه��دى ب��ع��د ل��ل��ج��ه��ل
ه��ل��ك��وا اس��ت��ب��دل��ت��ه إذا ال��ع��ب��اد ع��ل��ى ن��ش��اه��ده ف��ض��ل ذو إن��ك رب ي��ا

∗∗∗
اش��ت��رك��وا ش��ك��ره ف��ي ش��رف م��ن ل��ل��ُع��ْرب ُم��ورِّث��ه أن��ت م��ا ف��ي��ص��ل ي��ا ل��ل��ه
ح��ب��ك وج��ه��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��س��م��اء م��ث��ل ات��س��ع��ت ق��د ال��الئ��ي أف��ك��ارك وج��دت
ان��س��ب��ك��وا ب��ه��ا أوط��اٍن ل��ت��ح��ري��ر ح��ي��نً��ا ت��رأس��ه��م ك��ن��َت ب��رج��اٍل ن��ه��ض��ٍة ف��ي
س��ل��ك��وا ق��د ال��ح��ق ل��ن��ه��ج ال��ذي��ن ع��ل��ى ن��ه��ض��ت��ه��م الس��ت��ت��م��ام اع��ت��م��ادك تُ��ل��ق��ي
ت��رك��وا ق��د ال��ن��ف��س ل��غ��لِّ رج��ال ع��ل��ى ل��زم��وا ق��د ال��ق��ول ل��ص��دق أن��اس ع��ل��ى
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ع��رك��وا ق��د ول��ألي��ام ط��وي��ًال ع��رًك��ا أظ��ه��ره��م األي��ام ع��رك األُل��ى ع��ل��ى
س��دك ب��ه ع��ي��ن��ي��ه ي��ف��ت��ح ُم��ذَْه��بَّ أج��م��ع��ه ال��ش��ع��ب ف��إنَّ ل��ل��رق��يِّ ع��ْش

القلم رشحات (7)

ت��ج��ح��دُه أم ب��ه أتُ��ق��رُّ أَن��ش��ُدُه ح��ق ع��ن��دك ل��ي
يُ��ن��ِج��ده ال ُم��ن��ِج��ده ـ��ب��ح أص��ـ ق��د ل��م��ك��روٍب ال��ل��ه
أُن��ش��ده ال��ن��ك��ب��ة إبَّ��ان ش��ع��ًرا تُ��نْ��ِط��ق��ن��ي ال��ن��ك��ب��ة
ي��ردده ال��ل��ي��ل أدج��ى م��ا إذا ال��ل��ي��ل ف��ي إرن��ان��ي ه��و
م��غ��رِّده ي��م��وت ك��ال��روض ش��اع��ُره��ا يَ��ه��ِل��ك ال��ب��ل��دة
أح��ش��ده ال��ُع��س��رة ف��ي ج��ي��ش ُم��س��ارع��ة وه��ي ل��دم��وع��ي
ت��وص��ده أم ت��ف��ت��ح��ه ه��ل ب��اٍب س��وى إل��ي��ك ي��ب��ق ل��م
ت��ب��ع��ده أم أتُ��ق��رب��ه ُم��ن��ت��ظ��ر ُم��ح��بِّ��ك ب��ال��ب��اب
ت��ط��رده أن��ك ظ��ن��ي م��ا م��س��أل��ة ي��ح��م��ل ج��اءك ق��د
ي��ت��ع��وَّده وم��ا وال��م��رء ال��ش��ك��وى ب��ثُّ ع��ادِت��ه ِم��ن
��ده ت��ت��ف��قَّ ال ب��ال��ك م��ا ش��غ��ف أخ��و ب��غ��داد ف��ي ل��ك
يُ��س��ع��ده وخ��ي��ال��ك إال ي��ش��ق��ى م��ا ب��ف��راق��ك ص��بٌّ
م��وع��ده وال��ل��ي��ل��ة ط��ي��ف أغ��ف��ى إذا م��ن��ك ي��أت��ي��ه
��ده ي��ت��رصَّ ب��ع��دي ف��َم��ْن أودي��ُت ف��إذا ��ُده أت��رصَّ
ي��ت��ق��ل��ده م��اٍض س��ي��ف ن��اظ��ره م��ن ِل��ُم��َع��نِّ��ي��ن��ي
ت��ع��ب��ده األن��ُف��س وت��ك��اد ل��ط��ل��ع��ت��ه األن��ف��اس ت��ق��ف
م��ق��ص��ده م��اذا أدري ال وي��ن��ظ��رن��ي ال��م��ح��ب��وب ي��م��ش��ي
ي��س��دِّده ال��ل��ح��ظ أم��ض��ى م��ا ن��ح��وي ي��س��دِّده ال��ل��ح��ظ
أس��وده رأس��ي ف��ارق ُم��ذْ ح��زن م��ن ع��ي��ن��ي ��ت اب��ي��ضَّ
أح��م��ده إن م��ا ف��ب��ي��اٌض اس��ت��ول��ى وق��د ش��ي��ب��ي ��ا أمَّ
ي��ده ت��بَّ��ت ي��ده ت��بَّ��ت وج��ه��ي ل��ط��م��ت ق��د ده��ري ي��ُد
وأن��ك��ده ال��ع��ي��ش أل��ذُّ ُت ��ْر ع��مَّ م��ا ف��ي ص��ادف��ن��ي ق��د
ت��ردده ل��زال ب��ال��ح��قِّ ُم��ن��ت��ح��ًرا ال��ب��ائ��س ك��ان ل��و
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ف��ي��ج��دده ي��ب��ل��ى أم��ٍل س��وى ال��م��رء ح��ي��اة ت��ح��ِو ل��م
تُ��َج��رِّده األي��ام وإذا س��ت��ك��س��وه األي��ام ق��ل��ت
ي��ن��ق��ده ب��ع��دي م��ن غ��ي��ري َع��َم��ًال ف��ي��ه��ا آت��ي ول��ق��د
أف��س��ده أم أص��ل��ح��ه ه��ل ب��ه أج��يء ح��ي��ن أدري م��ا
وأع��ق��ده ال��خ��ي��َط ف��أح��لُّ أم��ل��ي م��ن ب��ض��ع��ي��ف أل��ه��و
أح��س��ده ال أن��ا ف��ع��ل��ي��ه م��اٌل ل��ه ك��ان م��ن أم��ا
وزب��رج��ُده ب��ل��ط��اف��ت��ه ل��ؤل��ُؤه ي��س��ت��ه��وي��ن��ي ال
م��رق��ده ال��ل��ي��ل��َة ط��ال ق��د ف��أخ��ي ج��ًدا وج��ٌل إن��ي
ي��ت��غ��م��ده رب��ي ن��ح��بً��ا ح��س��رت��ه ف��ي ق��ض��ى ال��ع��دل
ي��س��ن��ده م��ا ل��وال ي��ه��وي اس��ت��ع��ل��ى إذا اإلن��س��ان إنَّ
م��ش��ه��ده ف��راع��ك أُه��ري��ق دم األح��ق��اف ع��ل��ى ل��ل��ه
ي��ض��م��ده م��ن ب��ل��دي ف��ي ه��ل يُ��ؤل��م��ن��ي ُج��رح ق��ل��ب��ي ف��ي
ي��ج��رده ل��ل��ذَّبِّ س��ي��ف ل��ه ل��ي��س ال��م��اج��د ه��ان ق��د
وم��ول��ُده ص��ب��اه أي��اُم ب��م��وط��ن��ه اإلن��س��اَن ت��غ��ري
ي��س��ت��ع��ب��ده م��ن أظ��ل��َم م��ا ح��رٍّا ب��ه اإلن��س��ان ُخ��ل��ق
أورده ال ح��ذري م��ن ٌم َك��ال األح��ك��ام أم��ر ف��ي ل��ي
أص��ع��ده ال ج��ب��ٌل وه��ن��ا أه��ب��ط��ه ال واٍد وه��ن��ا
أق��ص��ده م��ا ت��دري وق��د ه أرج��و ك��م��ا األم��ر ج��اء م��ا
ي��وح��ده ال��رُّْزءَ ول��ع��لَّ ُم��خ��ت��ل��ف األم��ة م��ن��ظ��ور
وأَن��ش��ده ض��اع ق��د ح��قٌّ ون��ه��ض��ت��ه��ا ب��غ��داد ف��ي ل��ي
ويُ��ق��ع��ده ال��ش��ع��َب ويُ��ق��ي��م ق��وم َع��َص��ا ��ع��ر ال��شِّ س��ي��ش��ق
أج��وده ف��ذل��ك ق��ي��ل ق��د ش��ع��ر م��ن ه��زَّك م��ا اخ��ت��ر

∗∗∗
غ��ده ب��ه س��ي��ج��يء م��اذا ظ��نٍّ��ا إال ي��دري م��ن ه��ل
يُ��ل��ب��ده ال��ن��وء ج��اء بً��ا س��ح��ا ال��ج��و ف��ي ألرى إن��ي
ت��ج��دده واألرض إال ي��وًم��ا ي��ب��ل��ى ن��ب��ت ِم��ن م��ا
وأؤكِّ��ده رأي ه��ذا ل��م��ب��دئ��ه��ا ت��ع��ود ال��ش��م��س
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أب��ع��ده ه��و ف��أص��غ��ره ـ��ِم ال��نَّ��ج��ـ ف��ي ص��غ��ًرا ت��س��ت��ح��ق��ر ال
يُ��خ��ل��ده وال��ذِّك��ر ي��ف��ن��ى م��س��اع��ي��ه ب��ع��د ال��ع��ال��م
وس��ؤدده اإلن��س��ان ش��رف وك��ف��اي��ت��ه م��ن��ط��ق��ه ف��ي
ت��م��ه��ده ك��ن��ت م��ا إال ع��م��ل ف��ي ري��ث��ك ت��غ��ف��ل ال
يَ��ْح��ُص��ده ف��ذل��ك أع��م��ال ال��ـ م��ن اإلن��س��ان ي��زرع��ه م��ا
يُ��زوِّده ال��م��رءُ ل��ي��س م��ن ب��أخ��ب��ار ال��م��رءَ ي��أت��ي ق��د
ت��ع��دده ي��ج��دي��ك م��اذا ب��رم ب��ه أن��ت ال��واح��د
أت��أك��ده أن��ي ح��ت��ى خ��ب��ر ع��ل��ى األم��ر أب��ن��ي ال
ي��ع��ب��ده ج��ه��ٍل م��ن وغ��دا ص��ن��ًم��ا ل��ه اإلن��س��ان ن��ح��ت
ي��ح��دده ال��ع��ج��ز ل��ك��نَّ ح��د ل��ه ل��ي��س ال��ع��ال��م
وس��رم��ده ال��ده��ر ه��ذا م��ا ووس��ع��ت��ه ال��ك��ون ه��ذا م��ا
��ده ي��ت��ع��مَّ ف��ي��م��ا ح��رٍّا م��ارى وإن اإلن��س��ان ل��ي��س
وت��ؤوِّده وت��ث��ق��ف��ه تُ��ح��رِّك��ه األي��ام وه��ي
ف��أل��ح��ده س��ي��م��وت وأخ��ي أخ��ي ال��ي��وم س��أزور إن��ي
ي��ه��دده وال��م��وُت إال م��وك��ب��ه ف��ي َم��ِل��ٍك ِم��ن م��ا

∗∗∗
ي��ف��ق��ده ك��ذل��ك وال��م��رء ن��ف��س س��وى ال��م��رءَ يُ��ف��ن��ي ال
ي��وج��ده ال��ُم��وج��د ك��ان ال أن ال��ب��ائ��ُس ي��ت��م��نَّ��ى ول��ق��د
أت��ك��ب��ده وم��ا ب��غ��داد ب��ل��دي ف��ي ع��ن��ائ��ي ل��ل��ه
ي��ؤي��ده ال��ع��ق��ل ج��اء م��ا أم��ًرا ن��ش��أت��ن��ا ع��ن ن��ف��ل��وا
��ده يُ��ب��عِّ وال��ي��أس أم��ل��ي أس��أل��ه م��ا م��ن��ي ي��دن��ي
تُ��ب��دِّده ال��ري��ح وت��ك��اد م��زنً��ا ل��ن��ا ال��رِّي��ح ج��م��ع��ت��ه
يُ��س��وِّده وال��ع��ل��م إال ع��ل��ًم��ا ي��ح��وي أح��ٍد م��ن م��ا
ُه��دُه��ده ان��ي ل��َو ف��وددُت ُس��ل��ي��م��ان ال��ط��ي��ار إنَّ
يُ��ش��ي��ده ل��ل��ِع��زِّ ب��ي��ٍت س��وى ال��ح��ر ن��ف��َس يُ��ئْ��وي ال
وم��ح��ت��ده اإلن��س��ان ع��ق��ل م��زاح��م��ة ع��ن��د ي��ت��ب��اي��ن
يُ��ن��ش��ده ال��م��ش��ج��ر ف��ي ش��ع��ر ف��ن��ن ع��ل��ى ال��ط��ي��ر ت��غ��ري��د
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ي��ش��دده ال��ل��ي��ل وظ��الم ن��ف��س��ي ي��ا أع��ض��ل ق��د دائ��ي
غ��ده» م��ت��ى ال��ص��بُّ ل��ي��ل «ي��ا ف��غ��ن��ي��ن��ي ال��ل��ي��ل ط��ال ق��د

والعلم الجهل (8)

ش��ام��ُس أب��ي��ُض ال��ع��ل��م ن��ه��ار وإنَّ دام��ُس أس��وُد ال��ج��ه��ل ل��ي��ل إنَّ أال
م��دارس ف��ي��ه��ا ل��ي��س ب��الد وت��ش��ق��ى م��درِّب م��ن ل��ه��ا م��ا ح��ي��اة ت��ش��ق
ال��ه��واج��س أق��ل��ق��ت��ه أو ال��ه��دى ع��داه أح��اط��ه ق��د ب��م��ا ِع��ْل��ًم��ا يُ��ِح��ْط ل��م وم��ن
ح��ارس ال��س��ي��ف ي��س��ه��ر ل��م إن ال��ع��ل��م ل��ه��ا ج��ف��ن��ه��ا م��لءَ أم��ٌة ب��أم��ٍن ت��ن��ام
م��ن��اح��س ف��ه��ي ال��ج��ه��ل ل��ي��ال��ي وأم��ا ك��ل��ه ال��س��ع��د ه��ي أي��ام ول��ل��ع��ل��م
ط��ام��س ل��ل��م��ال ال��ج��ه��ل ك��م��ث��ل ول��ي��س ح��اف��ٌظ ل��ل��م��ال ال��ع��ل��م ك��م��ث��ل ول��ي��س
ال��م��الب��س ال درس��ه ف��اق��ص��د ال��ع��ل��م ه��و ال��ف��ت��ى رت��ب��ة ب��ه ت��ع��ل��و ال��ذي وإنَّ
دارس ه��و ال��ذي إال ب��أع��م��ال��ه م��ف��ل��ًح��ا ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م ب��ع��ص��ر ون��ح��ن
ج��ال��س وه��و رام��ه ق��د م��ا ت��ن��اول ب��اع��ه ال��ع��ل��م ف��ي ط��ال — ف��اع��ل��م — ال��م��رء إذا
رائ��س ال��ع��ل��م وذو م��رءوس ال��ج��ه��ل وذو ربُّ��ه��م األرض ف��ي ال��ن��اس ي��ع��ي��ش أن ق��ض��ى
األب��ال��س ال��ق��اط��ن��ي��ن أرَض ألف��س��د ف��ري��ق��ه ي��ه��دي ال��ع��ل��م م��الك ول��وال
ن��اك��س ال��ق��ي��ام��ة ح��ت��ى ل��ه��ا ف��ل��ي��س ��ٍة أمَّ راي��ة ال��ع��ل��ُم أق��ام م��ا إذا
ال��م��ج��ال��س ت��س��ت��ض��يء ال أن ف��أُق��س��م س��راُج��ه ك��ب��دٍر ي��س��ط��ْع ل��م ه��و وإن
غ��ارس ال��ت��الم��ي��ذ ذه��ن ف��ي ه��و ب��م��ا ع��ارف ل��ل��ت��الم��ي��ذ ش��ي��ٍخ وأح��س��ُن
ال��م��غ��ارس ت��ل��ك ب��ال��ع��ل��م ع��ول��ج��ت إذا ع��ق��ولُ��ه��م ي��ان��ع��اٍت ث��م��اًرا س��ت��أت��ي
ن��اب��س ال��ش��ع��ب إل��ى يُ��ق��ب��ْح��ه��ا ��ا ول��مَّ ح��ك��م��ا س��اء ع��ادة م��ن ل��ن��ا ك��أنَّ
الب��س ال��ث��وَب ي��س��ت��ب��دل ب��أن ف��أخ��ل��ق ال��ف��ت��ى ي��ل��ب��س ال��ذي ال��ث��وب خ��ل��ق إذا

∗∗∗
ع��اب��س ف��ال��ج��ه��ل ِع��ل��ُم ي��ا ب��أوُج��ه��ن��ا واب��ت��ِس��م ال��ده��ر م��ن ي��وًم��ا اْل��ت��ِف��ْت إل��ي��ن��ا
ح��اب��س ب��ك��ف��يَّ وج��ٍد م��ن ال��ق��ل��ب ع��ل��ى وأن��ن��ي إال ال��ع��ل��م ذك��ر ج��اء وم��ا
ي��اب��س ح��ق��ل ي��ا أن��َت ل��م��اذا ل��ي ف��ق��ل دج��ل��ٌة ج��وارك ف��ي ع��ف��ًوا تَ��ج��ِر أل��م
دوارس ال��ع��راق ف��ي ع��ل��م م��ع��اه��د ن��اظ��ٌر أن��ا ح��ي��ثُ��م��ا ل��ع��ي��ن��ي ي��ل��وح
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ن��واك��س ال��رءوس ف��ي��ه��ا ب��م��ن��زل��ة س��ارع��وا ج��م��ع��اء األق��وام إذ أق��م��ن��ا
ال��م��ن��اف��س ع��ل��ي��ه��ا ُس��دت ق��د ال��ج��ه��ل م��ن ك��أن��م��ا اخ��ت��ن��اق ب��غ��داد ي��ه��دد
ف��رائ��س ال��ج��ه��ل��ت��ي��ن ظ��ب��اء ف��إن ب��ح��ك��م��ة ال��ك��ن��اس ن��ح��م��ي ال ن��ح��ن إذا
ال��م��ح��اب��س ال��م��ج��رم��ي��ن م��ص��ي��ر وإن ج��ري��م��ة ف��ه��و ال��ج��ه��ل ع��اف��وا ق��وم ف��ي��ا
ال��ن��واه��س ال��ذئ��اب ه��ن ل��ن��ا ف��ه��نَّ ف��ْل��نَ��خ��ْف ال��ج��ه��االت ش��رِّ م��ن ق��وم وي��ا

∗∗∗
ف��رادس ال��رَّاف��دي��ن ب��ي��ن األرض إذ وع��ه��َده ال��رَّش��ي��َد أن��َس ال أن��َس وم��ا
األوان��س إال واآلرام ال��ع��ي��ن وم��ا خ��ل��ف��ه ي��م��ش��ي��ن واآلرام ال��ِع��ي��ن إذا
ال��ن��ف��ائ��س ت��ل��ك ب��غ��داد ف��ي ت��ب��َق ول��م وأه��ل��ه��ا ال��ِب��َق��اُع ت��ل��ك ش��ق��ي��ت ل��ق��د
ن��واع��س ال��ع��ي��ون ه��ات��ي��ك ال��ي��وم وال ب��واس��م ال��ث��غ��ور ه��ات��ي��ك ال��ي��وم ف��م��ا
ال��م��ت��ق��اع��س ه��و ح��ظ��ي ول��ك��نَّ��م��ا م��الم��ة م��ن ل��ي األي��ام ع��ل��ى ول��ي��س
ق��ارس ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ب��رد ف��إن ��ْع ت��ل��فَّ ع��اريً��ا ب��ات ال��ذي ال��ش��ي��خ أي��ه��ا أال

∗∗∗
وب��ائ��س غ��ن��يٌّ م��ن��ه��م ب��ه��ا س��واءٌ ل��ه��م م��درس��ة األه��ل��ون ف��ت��ح ل��ق��د
آي��س أن��ت م��ا ال��ي��وم ب��ع��د ق��ل��ُب وي��ا ق��ري��رة أن��ِت ال��ي��وم ب��ع��د ع��ي��ُن ف��ي��ا
ق��اب��س ال��ش��ع��ب أن��وارِك ف��م��ن ك��ش��م��ٍس س��م��ائ��ه ف��ي اط��ل��ع��ي األه��ل أم��درس��َة
ال��ح��ن��ادس ت��زول أن ف��ج��ٍر ب��ص��ادق ف��أْذن��ي ان��ت��ظ��ارِك ف��ي ل��ي��ل��ي ط��ال ل��ق��د
ال��روام��س ع��ف��ت��ه��ا ق��د ع��ل��م وأط��الل خ��ل��ف��ة ال��م��س��ت��ن��ص��ري��ة م��ن ف��أن��ِت
وس��اوس ال��غ��رور ل��ش��ي��ط��ان ول��ك��ن ع��زم��ه��م ي��ث��ب��ط م��ا ب��ق��وم��ي أن وم��ا

∗∗∗
ال��م��ع��اط��س ت��ل��ك ب��ال��ي��م��ن ع��ط��س��ت ف��ال ج��ه��َده��م ال��ش��ع��ب ف��رق��ة أُن��اس ي��ري��د
ال��دس��ائ��س األوان ب��ع��َض ك��ث��رت وإن ب��ي��ن��ن��ا ال��دي��ن ف��رَّق م��ا األُل��ى ون��ح��ن
ال��ك��ن��ائ��س ج��ن��ب��ه��ن ف��ي ج��وام��ع��ن��ا ك��ث��ي��رة ع��ص��وٍر م��ن وع��اش��ت ف��ع��ش��ن��ا
ي��ع��اك��س ع��دوٍّا أو يُ��واس��ي ص��دي��ًق��ا ح��ي��ات��ه ط��ول اإلن��س��ان ي��ع��دم وال
م��ؤان��س ك��الن��ا ص��دٍق أخ��و ك��الن��ا أع��ص��ًرا ج��م��ي��ع��ي��ن ع��ش��ن��ا ول��ك��ن��ن��ا
وال��ق��الن��س م��ح��م��ودة ح��رم��ٌة ل��ه��ا ع��ن��دن��ا وال��ع��م��ائ��ُم َس��نَ��ْح��ي��ا وإنَّ��ا
س��ائ��س ال��ع��دل ل��ه��ا ن��ظَّ��ام ال��ع��ل��م ل��ه��ا ع��رب��ي��ة وح��دة ف��ي ن��ع��م س��ن��ح��ي��ا
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ال��غ��رائ��س ت��ط��ي��ب أن ح��بٍّ��ا ال��ص��دق ع��ل��ى ج��رأًة ال��ش��ب��ي��ب��ة ق��ل��ب ف��ي ون��غ��رس
أش��اوس ع��اله��ا ت��رع��ى ُم��ع��ظ��م��ة دول��ة نُ��ح��اول ف��ي��م��ا تُ��س��اع��دن��ا

∗∗∗
ف��ارس ال��ف��ص��اح��ة ب��م��ي��دان ف��أن��ت وُج��ْل ُص��ْل ال��ش��ع��ر أي��ه��ا ل��ش��ع��ري أق��ول
ه��ام��س األُذْن ف��ي ال��ع��ل��م وأن ي��ق��ول ج��اه��ر ال��ن��اس ف��ي ال��ج��ه��ل أنَّ أغ��اظ��ك
ي��م��ارس م��اذا ال��ي��وم ش��ع��ري ف��ل��ل��ه أم��ة إص��الح ال��ي��وم ش��ع��ري ي��م��ارس
ال��م��دارس وْه��ي ال��ع��ل��م رب��وع تُ��ج��ل ح��ك��وم��ٌة ف��أن��ذر ش��ع��ري ي��ا س��ت��ح��م��ي��ك
خ��ان��س ال��ب��ح��ر وال م��وت��ور ال��بَ��رُّ ف��ال ح��ك��م��ه��ا األرَض ��د م��هَّ ع��دٍل ح��ك��وم��ة
م��ش��اك��س ال��م��ش��رق��ي��ن ف��ي ل��ه��ا ول��ي��س م��ع��ارض ال��م��غ��رب��ي��ن ف��ي ل��ه��ا ول��ي��س

حرسات (9)

أس��ف��ُع وال��ل��ي��ُل ال��ل��ي��ل ان��ص��داع ��ي أُرجِّ
م��وج��ع وق��ل��ب��َي ��ع��رى ال��شِّ وأن��ت��ظ��ر
ت��ل��م��ع ال��ش��رق ج��ان��ب م��ن ب��دت ف��ل��م��ا
ح��ي��ات��ي ال��ع��ب��ور ال��ش��ع��رى إل��ى ش��ك��وت
ش��ك��ات��ي ال��ع��ب��ور ال��ش��ع��رى ت��س��م��ع ف��ل��م

∗∗∗
ت��دوُر ال��ف��ض��اء ب��أج��واز ش��م��وس
ت��زور ث��م ال��ش��م��س ت��ج��اف��ي وأرض
ت��م��ور ه��ن��اك أح��ي��اءٍ وأك��وام
ج��م��ًة ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ح��رك��اٍت أرى
ال��ح��رك��اِت أح��دث ق��ويٍّ ف��أي

∗∗∗
ه��م��ة ال��ن��ور وف��ي ن��وٌر ال��ف��ت��ى ح��ي��اة
م��ل��م��ة ع��ل��ي��ه ت��ق��ض��ي وق��د ل��س��اٍع
م��دل��ه��م��ة ظ��ل��م��ة إال ال��م��وت وم��ا
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ح��ي��ن��ه ح��ان ق��د اإلن��س��ان س��ي��ن��ت��ق��ل
ال��ظ��ل��م��اِت إل��ى ي��وٍم ف��ي ال��ن��ور م��ن

∗∗∗
ج��م��ال ذات وْه��ي ب��ل��ي��ل��ى ك��ل��ف��ت
م��ن��ال ب��غ��ي��ر ع��م��ًرا ف��الزم��ت��ه��ا
ل��زي��ال��ي ح��ام��ًدا ال وزاي��ل��ت��ه��ا
أري��ده��ا ال ن��ًوى ل��ي��ل��ى ع��ن ب��َي ن��أْت
ال��ل��ف��ت��ات س��وى ل��ي��ل��ى إل��ى ل��ي ِف��م��ا

∗∗∗
م��وث��ُق أن��ا ب��ه��ا أرض م��ن س��أف��ل��ُت
وأل��ح��ق ال��س��م��اء ف��ي ب��ص��ح��ب��ي وأح��ظ��ى
ت��زه��ق ال��ج��س��م م��ن ن��ف��س��ي أخ��ذت ف��ق��د
ل��ي ت��ج��دُّ ت��زال م��ا س��م��اء ه��ن��اك
ن��ك��ب��ات��ي ب��ه��ا أرض وه��ن��ا م��نً��ى،

∗∗∗
ذُك��اءُ إل��ى أه��دت��ه��ا ال��ن��ف��س ه��ي
ع��زاء ال��س��م��اء أنَّ تُ��خ��بِّ��رن��ي
ش��ق��اء ال��ب��ق��اء األرض ع��ل��ى وأن
وس��ع��ادت��ي ت��ح��ت��ه��ا ش��ق��ائ��ي س��م��اءٌ
وم��م��ات��ي ف��وق��ه��ا ح��ي��ات��ي وأرض

∗∗∗
ت��غ��ض��ُب ع��ف��راء إن أن��اس ي��ق��ول
تُ��ص��وَّب إل��ي��ه��ا ع��ي��نً��ا أب��ص��رت إذا
ت��ت��ك��ذب��وا ف��ال أن��ى ل��ه��م ف��ق��ل��ت
م��رة ع��ش��ري��ن ع��ف��راء إل��ى ن��ظ��رت
ن��ظ��رات��ي م��ن ع��ف��راء غ��ض��ب��ت ف��م��ا
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∗∗∗
ال��ت��ش��ت��ِت ه��ذا ق��ب��ل زم��انً��ا ن��ع��م��ُت
س��ل��وت��ي وع��ف��راءُ ج��ادت إذ ب��ع��ف��راءَ
ع��ودِة غ��ي��ر إل��ى ع��ن��ي م��ض��ت ��ا ف��ل��مَّ
ق��اع��ًدا» رأِس��َي ف��وق ِردائ��ي «ظ��ل��ل��ُت
َع��بَ��رات��ي» ت��ن��ق��ض��ي م��ا ال��ح��ص��ى «أع��دُّ

∗∗∗
ب��اذَال ال��رك��ب أم��ن��ع أن ف��ات��ن��ي ل��ق��د
يُ��زاي��ال أن م��ن ي��ن��ه��اه م��ا ال��ج��ه��د َإل��ى
ج��اه��َال ك��ن��ت ق��د ت��ال��ل��ِه ول��ك��ن��ن��ي
ول��ي��ل��ٍة» ي��وم ك��لَّ ن��ف��س��ي «ت��س��اق��ط
ح��س��رات» ف��ات��ه��ا ق��د م��ا إث��ر «ٍع��ل��ى

∗∗∗
ال��م��ض��ي��ُع ال��ك��س��ول ال��ش��ع��ب أي��ه��ا أال
ت��ه��ج��ع ال��ج��ه��ل ف��ي أن��ت ك��م إل��ى ��ْظ ت��ي��قَّ
ي��ن��ف��ع ل��ي��س م��ا ال��ع��ادات م��ن وغ��يِّ��ْر
ح��س��ن��ه م��ث��ل ام��رئ ُخ��ْل��ق ف��ي ال��ق��ب��ح ف��م��ا
ك��ال��ح��س��ن��اِت ال��ن��اس س��ي��ئ��ات وال

∗∗∗
ي��ت��أخ��ُر ف��ال��ذي وس��ارْع ت��ق��دَّْم
أي��س��ر م��ن��ه م��وتُ��ه ه��وانً��ا يُ��الق��ي
ي��ت��ع��ثَّ��ر ال��ذي ال��ش��ع��ب أب��ط��أ ف��ق��د
غ��ي��ره��م وأب��ط��أ أق��واٌم وأس��َرَع
ال��ع��ث��رات ك��ث��رة م��ن ِوإب��ط��اؤه��م
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وبثني جميل (10)

املرأة عن «املؤيد» يف نرشه ما أثر عىل املحنة أصابته يوم زوجه، يُخاطب الشاعر قالها
املسلمة.

ب��ُح��س��اِم أو ي��ذك��ي��ه ب��م��س��دَّس ِح��م��ام��ي ال��ع��دوُّ أدن��ى إن أب��ث��ي��ن
األح��الم ف��ي إل��ي��ك اج��ت��م��ع��ت أن��ي واح��س��ب��ي ال��رزي��ة ع��ن��د ف��ت��ج��لَّ��دي
ل��ك��رام ي��ن��م��ون��ه��ا ب��ك��ري��م��ٍة ن��ك��ب��ة ��ت أل��مَّ إن أج��در وال��ص��ب��ر
رغ��ام ف��وق أُه��ري��ق ل��ه ب��دٍم خ��اب��ًط��ا ج��م��ي��ل��ك أودى إْن أب��ث��ي��ن
س��ج��ام ال��خ��دود ف��وق أدم��ٍع م��ن وام��س��ح��ي ص��ب��ًرا ل��ل��خ��ط��ب ف��ت��درع��ي
األق��وام م��ع ت��ق��دُّم��ه��م ي��رج��و ق��وم��ه ف��ي ه��ال��ٍك َل أوَّ ل��س��ُت أن��ا
األوه��ام م��ن ل��يُ��ن��ق��ذه��م ي��س��ع��ى ي��ن��ي وال ال��ج��م��ود ه��ذا ل��ه��م ي��أب��ى
وم��رام��ي م��رام��ه��م ب��ي��ن ش��ت��ان م��ق��ت��ل��ي ورام��وا ل��ه��م ال��ح��ي��اة ُرْم��ُت
األق��الم ح��ام��ل��ي م��ن ل��ه وي��ل ن��ك��ب��ت��ي ج��ال��ب ال��ل��ه» «ع��ب��د ل وي��ل
ن��ي��ام ال��ت��راب ف��ي ِك��راٍم م��ن ك��م ال��ث��رى ره��ن أم��ت إن وح��دي ل��س��ت أن��ا
ب��ظ��الم أن��واره��ا م��ق��ل��وة ب��ازغ ِج��رم أج��لُّ وْه��ي وال��ش��م��س
ووئ��ام ب��أل��ف��ة ُم��ت��م��ت��ع��ي��ن ال��رَِّض��ا ب��ل��ه��ن��ي��ة ف��ي زم��انً��ا ع��ش��ن��ا
س��الم��ي ب��ث��ي��ن ي��ا أُه��دي وإل��ي��ِك ه��ال��ك ش��يءٍ ف��ك��ل ق��ض��ي��ُت ف��إذا
األق��دام ع��ل��ى ُم��ن��ت��ص��بً��ا وأق��وم س��ق��ط��ت��ي م��ن ف��س��أن��ت��ه��ي أِع��ْش ول��ئ��ن
األي��ام وع��واق��ب ب��ب��راءت��ي واث��ق إن��ي ب��ث��ن ي��ا ت��ج��زع��ي ال

خطرات (11)

ي��ك��وُن ال م��ا ي��ك��ون ع��ص��وٍر ب��ع��د ال��ك��ون ف��ي
ال��ظ��ن��ون ي��ت��م ف��ي��م��ا م��ن��ي ت��ص��دق ه��ن��اك
وال��ف��ن��ون ت��ق��ائ��ه اْر ف��وق ال��ع��ل��م س��ي��رت��ق��ي
ال��ع��ي��ون ت��راه ف��ي��م��ا ع��ق��ول ت��ح��ار ح��ت��ى
ال��م��ن��ون ف��ي��ه ت��م��وُت زم��اٌن ي��أت��ي وس��وف
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ت��ه��ون وال��م��ش��ك��الت خ��ل��وًدا ال��ح��ي��اة ت��ق��ن��و
ش��ئ��ون ال��ح��ي��اة ـ��ذه ه��ـ ف��ي ول��ل��ط��ب��ي��ع��ة

∗∗∗
ال��رم��وز تُ��غ��ن��ي ل��ي��س م��ا تُ��غ��ن��ي ال��ص��راح��ة إنَّ
ي��روز األداة ـ��م��ل ي��ح��ـ أن ق��ب��ل ال��ِح��ج��ا أخ��و
ي��ج��وز ال م��ا ي��ج��وز غ��رٌّ ه��و م��ن وع��ن��د
ال��ك��ن��وز وت��ب��ق��ى ي��ف��ن��ى ل��ك��ن��وز ج��ام��ع ك��م
ع��ج��وز ت��م��وت وال ف��ت��اة ت��م��وت وق��د
ي��ح��وز ش��ي��ئً��ا ـ��ج��ب��ان ال��ـ ف��ل��ي��س تَ��ج��بُ��ن��نَّ ال
ي��ف��وز ال��ج��س��ور ف��ي��ه ب��ع��ص��ر ن��ع��ي��ش إن��ا

∗∗∗
دل��ي��ِل ب��غ��ي��ر داٍج ب��ل��ي��ل م��ش��ي��ُت ل��ق��د
س��ب��ي��ل��ي ض��ل��ل��ت ح��ت��ى ك��ث��ي��ًرا ب��ع��دت ف��م��ا
غ��ل��ي��ل��ي أب��لُّ ب��ه ب��راد ب��م��اء ل��ي م��ن
ب��ال��ق��ل��ي��ل أف��ز ف��ل��م ق��ل��ي��ًال ش��ي��ئً��ا ط��ل��ب��ت
خ��ل��ي��ل غ��ي��ر ف��ك��ان خ��ل��ي��ًال ص��ح��ب��ت وك��م
ج��ل��ي��ل خ��ط��ٍب ع��ن��د ئ��ي أع��دا األح��ب��ة ك��ل
وق��ب��ي��ل��ي وأس��رت��ي ب��الدي م��ن ل��ي خ��ي��ر ال

∗∗∗
ب��ف��ك��ري ف��ي��ه��ا أط��ي��ر س��م��اءٌ أن��ت ش��ع��ر ي��ا
ن��س��ر ك��ت��ح��ل��ي��ق أع��ل��و وط��وًرا أس��ف ط��وًرا
ش��ع��ري ش��ع��ُر ي��ا ف��ل��س��َت ش��ع��وري تُ��ص��وِّر ل��م إن
ق��دري ال��ق��وم س��ي��ع��ل��م ب��ح��ي��ٍن م��وت��ي ب��ع��د م��ن
ع��م��ري وأف��ن��ي��ت ل��ه��م ح��ي��ات��ي وق��ف��ت ف��ق��د
ق��ب��ري ال��ن��واس��ي ج��ن��ب ف��ي ت��ح��ف��روا أن أودُّ
ع��ص��ري ت��أخ��ر وإن إل��ي��ه أم��تُّ إن��ي
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∗∗∗
أط��لِّ��ي ل��ي��ل��ى ش��ق��ي��ن، ال��ع��ا ع��ل��ى أط��لِّ��ي ل��ي��ل��ى
ِب��ذُل م��ط��أط��ئ��ي��ن ق��وم أع��زَّة تَ��َرْي
ت��غ��ل��ي وال��ص��ب��اب��ة ق ال��ش��و م��ن ص��دوًرا تَ��َرْي
ب��م��ط��ل ره��نً��ا ـ��ح��ب��ي��ب ال��ـ وع��د ك��ان وإن ِع��ِدي
م��ث��ل��ي م��ث��ل��ك يُ��ح��ب ال أن يُ��م��ك��ن ك��ان ه��ل
وأه��ل��ي أرض��ي ع��ف��ت ـ��ل��ى ل��ي��ـ ي��ا ألج��ل��ك إن��ي
ألج��ل��ي ف��ع��ل��ِت م��اذا ح��ل��ف��ن��ا م��ن��ذ ف��أن��ِت

∗∗∗
ل��خ��ي��ال��ك م��ع��ات��بً��ا وح��دي ال��دار ف��ي أب��ي��ت
ك��م��ث��ال��ك ب��اس��ًم��ا ن ك��ا أن��ه غ��رن��ي ق��د
ذل��ك ب��ع��د أص��اب��ن��ي ع��م��ا ت��س��أل��ي��ن��َي ال
ل��ج��م��ال��ك م��ن��اس��بً��ا ح��بٍّ��ا أض��م��ر زل��ت م��ا
وص��ال��ك م��ن ب��س��اع��ٍة ح��ي��ات��ي ك��ل أب��ي��ع
ه��ال��ك م��ح��ال��ة ال ـ��ل��ى ل��ي��ـ ي��ا ب��ُح��ب��ك إن��ي
ب��ب��ال��ك ه��ل��ك��ُت إذا ي��وًم��ا س��أخ��ط��ر ف��ه��ل

∗∗∗
ك��ش��روع��ي ال��ه��وى م��ن ان��ت��ه��ائ��ي أن ح��س��ب��ت
ك��ط��ل��وع��ي ��ر م��ي��سَّ ن��زول��ي م��ن��ه وأن
ال��ول��وع ه��ذا ب��ع��د ل��ي س��ل��وٍّا ت��رج��ونَّ ال
رج��وع��ي ي��ج��وز ف��ال ح��ث��ي��ثً��ا م��ش��ي��ت ل��ق��د
ل��م��وع ب��رٍق وم��ي��ض ل��ي��ًال ق��ل��ب��َي ه��اج ق��د
ب��ن��زوع��ي ع��ارٌف ق ب��ر ي��ا إن��ك ب��رق ي��ا
ب��دم��وع��ي ع��الق��ة ه��ذا ف��الب��ت��س��ام��ك
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نفثات (12)

ش��ج��وا م��غ��رم م��ن ال��ب��ي��ن ل��ي��ل ه��اج إذا غ��روا وال ش��ج��وي ال��ب��ي��ن ل��ي��ل ه��اج ل��ق��د
ال��ش��ك��وى ل��ي��ل��ت��ي دج��ى م��ن إل��ي��ه��ا أط��ل��ت غ��د ف��ي ال��ش��م��س خ��دره��ا م��ن ط��ل��ع��ت إذا
ال��س��ل��وى ل��َي وأنَّ��ى ال��س��ل��وى ل��ي ف��ي��رج��ون ت��ع��اس��ة م��ن ال��ه��وى م��ن ب��ي م��ا ال��ن��اس ي��رى
ح��ل��وا ِب��َج��ان��ب��ه��ا ع��ه��ٌد ل��ي َم��رَّ ف��ق��د س��اع��ة ال��م��ن��ازل ت��ل��ك ع��ل��ى س��أب��ك��ي
ره��وا ع��ص��ف��ت إذ ال��ري��ح ق��ب��ل ك��ان وق��د ل��ع��اص��ف ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ب��ح��ُر ط��غ��ى
ي��ق��وى ال��ه��وى ع��ل��ي��ه أم ع��ل��ي��ه أي��ق��وى ل��ل��ه��وى ال��ُم��ص��ارُع ال��ص��بُّ ي��ع��ل��م وال
ص��ح��وا س��ك��رت��ه ب��ع��د ي��الق��ي ال ف��ق��د س��ك��رة أوَّل اإلن��س��اُن ِل��ي��ج��ت��ِن��ِب
ي��روى وال ال��ق��راح ال��م��اء ي��ش��رُب ف��ق��د ص��ب��اب��ة م��ن غ��ل��ة ف��ي��ه ك��ان وم��ن
خ��ل��وا ال��ه��وى ع��ن��اء م��ن ق��ل��ب��ي ق��رارة ال��ه��وى ي��ه��ب��ط أن ق��ب��ل ق��ل��ب��ي ك��ان ل��ق��د
ع��ض��وا ل��ي وي��ت��رك ع��ض��ًوا ف��ي��س��ل��ب��ن��ي ُم��ن��ص��ًف��ا ي��ق��س��م ال��ح��ب انَّ ل��َو وددت
ن��ش��وى ت��ن��ث��ن��ي ال��ت��ي ال��وادي س��رح��ة ف��ه��ل ت��ن��ث��ن��ي ال��ري��ح م��ع ال��وادي س��رح��ة أرى

ومنها:

أش��وى وم��ا ف��ؤادي ف��ي ب��س��ه��م رم��ان��ي ذم��م��ت��ه ��ا ف��ل��مَّ ده��ري ت��ه��ض��م��ن��ي
ال��ق��ص��وى ح��اج��ت��ه اإلن��س��ان ي��ب��ل��غ م��ت��ى ال��م��ن��ى ت��ت��ب��ع وال��م��ن��ى ش��ع��ري ل��ي��ت أال

تقصد أين إىل (13)

ت��ق��ص��ُد أي��ن إل��ى ال��س��اري أي��ه��ا ف��ي��ا أس��وُد وال��ل��ي��ُل ال��ل��ي��َل ت��خ��وض س��ري��َت
ت��ص��ع��د ه��ب��وط��ك م��ن ق��ل��ي��ٍل وب��ع��د واديً��ا ت��ه��ب��ط اإلدالج م��ن أراك
ت��ردَّد ال��س��ع��ال��ي إل��ي��ه��ن ش��ع��ابً��ا ج��ائ��ٌز ب��أنَّ��ك ت��دري ال ل��ع��لَّ��ك
ي��ت��ه��دَّد ال��رَّدى ف��ي��ه��ن م��خ��اوف وال��ٌج ب��أن��ك ت��دري ال ل��ع��ل��ك
ت��رص��د ال��ك��واس��ر ف��ي��ه��ا غ��اب��ة إل��ى ُم��ن��ت��ٍه ب��أن��ك ت��دري ال ل��ع��ل��ك
ف��ت��زرد إل��ي��ه��ا ي��م��ش��ي م��ن ت��ع��ارض ه��وَّة ال��ث��ن��ي��ة ت��ل��ك ف��ي أم��ام��ك
ي��ب��ع��د ل��ي��س ق��د ال��ص��ب��ح إنَّ ال��ص��ب��ح إل��ى وان��ت��ظ��ر م��ك��ان��ك ف��ي م��ق��ي��ًم��ا ت��ث��بَّ��ط
أح��م��د ف��ال��َع��ْود غ��ادرت ق��د ح��ي��ُث إل��ى ال��رَّدى ت��ش��ه��د أن ق��ب��ل م��ن ف��ُع��د وإال
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ومنها:

ت��س��ع��د ل��َي ق��ل اإلن��س��اُن أيُّ��ه��ا م��ت��ى ح��ي��ي��ت��ه��ا ح��ي��اة ف��ي ش��ق��يٍّ��ا أراك
ج��ام��د ق��ل��ب��ك اإلن��س��ان أي��ه��ا ف��ه��ل م��ل��ك��تَ��ه ل��م��ا اإلن��س��ان ع��ل��ى ق��س��وَت
م��ش��ه��د األرض ف��ي ال��ع��ل��م ك��ض��ح��اي��ا وم��ا األس��ى ي��ب��ت��ع��ث األرض ف��ي م��ش��ه��د وك��م
وال��غ��د وال��ي��وُم األم��ُس م��ن��ه��ا تَ��ش��اب��ه إن��ه��ا ن��ف��س ي��ا األي��ام م��ن ذم��م��ِت

شعره: ومن

ل��زام ذات س��وداء ك��رب��ة م��ن ن��ج��ا ف��تً��ى ف��ُربَّ ل��ي��ل��ى ي��ا أن��ُج إن
س��الم��ي ع��ل��ي��ِك ل��ي��ل��ى ي��ا ف��ع��ل��ي��ِك م��ظ��ن��ت��ي وت��ل��ك األخ��رى ك��ان��ت أو

ال��ح��ي��اِض م��ت��رع��ة ال��ح��ب ف��ي غ��دت إذا ال��ق��ل��وب إن
وم��اض��ي آٍت ب��ي��ن��ه��ا ل��ة ب��ال��رس��ا ش��يء ف��ه��ن��اك
ال��ري��اض ط��رق أس��رع��ت إن ال��ص��ب��ا ع��ل��ى ي��س��د ذا م��ن
ال��ب��ي��اض أث��ر ��ت��ي ِل��مَّ ف��ي ت��رى أن س��ل��ي��م��ى ك��ره��ت
راض��ي غ��ي��ر ب��ي��اض��ي ع��ن س��ل��ي��م��ى ي��ا ك��ذل��ك إن��ي
ك��ال��ت��غ��اض��ي ال��ج��م��اع��ة ن��ون ق��ا ح��ك��م ي��ف��س��د ش��يء ال
ب��ان��ق��راض ع��ل��ي��ه��ا ف��اح��ك��م أم��ة اس��ت��ك��ان��ت وإذا
ق��اض��ي ال��س��ي��ف ف��إن ي��وًم��ا ت��خ��اص��م��ت ال��ش��ع��وب وإذا

قصيدة: من وقال

ح��ق��وُق ل��ل��ض��ع��ي��ف يُ��راع��ى ال أن ق��َض��ْوا ق��د أرٍض ب��ك��ل األق��وي��اء
ال��ص��دي��ق أي��ه��ا أع��ن��ي إي��اك ت��ك��ذي��ب��ه��م ي��ض��ي��ره��م ك��ذب��وك إن
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ومنها:

أن��ي��ُق ع��ن��دل��ي��ب ي��ا ال��م��ن��ى روُض ال��م��ن��ى روِض ف��ي م��ن��ك ب��ش��ع��ر غ��رِّد
وري��ق وه��و ع��ل��ي��ه ص��دح��ت ه��الَّ ق��اح��ل ب��أج��رد ص��دح��ت أح��م��ام��ة
ش��ق��ي��ق ال��ش��ق��ي��ق وال أن��ت أن��ت ال ل��ون��ه ت��غ��ي��ر ق��د زه��رك روض ي��ا
خ��ل��ي��ق وه��و ال��ذات ح��ك��م ح��رم��وه م��اج��د ك��ب��ي��ر ش��ع��ب ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

األجداث خلوة يف (14)

واألح��داث ال��خ��ط��وب رغ��اء م��ن األج��داث خ��ل��وة ف��ي ب��ع��ي��ًدا ن��م
ح��ث��اث غ��ي��ر ك��ان م��ا ال��ح��ش��اي��ا ف��ي ق��ب��ًال ن��وم��ك ف��إن م��ل��يٍّ��ا ن��م
ل��ل��وراث األم��وال ج��راء م��ن م��ث��اًرا ال��ن��زاع وات��رك ب��ه��ا ن��م
ه��ث��ه��اث وم��ن ف��وق��ه ص��خ��ب م��ن م��ن��زع��ٍج غ��ي��ر ال��ق��ب��ر ف��ي أن��ت
أن��ك��اث ال��م��ن��ى م��ن ب��ح��ب��اٍل ح��يٍّ��ا ك��ن��ت ع��ن��دم��ا ت��ش��ب��ث��َت ق��د
األرم��اث ع��ل��ى ب��أم��واج��ه ٌج ��ا ع��جَّ وال��ب��ح��ُر ال��ب��ح��ِر ع��رض ع��اب��ًرا
رث��اث غ��ي��ر ال��ح��ب��اَل ت��ل��ك إنَّ غ��روًرا ق��ال اآلم��ال ل��رب م��ن

ومنها:

ال��ح��اث��ي ب��ك��ف أج��دادن��ا ب��ع��ض ع��ل��ي��ن��ا ت��راٍب م��ن ي��ح��ث��ي م��ا ع��لَّ
األغ��ي��اث م��ن ن��ف��ع ل��ق��ب��ري م��ا ق��ب��ري م��وت��ي ب��ع��د ال��غ��ي��ث س��ق��ى ال

ومنها:

ل��ه��اث��ي أش��ك��و ح��ران ف��إن��ي ـ��ن��ي ت��روي��ـ ال��م��اء م��ن ش��رب��ة اس��ق��ن��ي
ب��ال��ث��الث ط��ل��ق��ت��ه��ا ف��ل��م��اذا دن��ي��ا ال��ح��ب ع��ل��ى ت��زوج��ت��ه��ا ق��د
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ومنها:

م��ي��راث م��ن اآلب��اءُ ل��ب��ن��ي��ه��ا خ��ل��ف��ت��ه م��ا خ��ي��ر ال��م��وت إن��م��ا

السماء مشهد (15)

س��م��اءِ خ��ي��ُر ال��ع��راق س��م��اءَ ي��ا ص��ف��اءِ م��ن تُ��ب��دي��ن��ه م��م��ا أن��ِت
ح��وب��ائ��ي م��ث��ل��ه وأح��ب��ت��ك ق��ل��ب��ي أَح��بَّ��ِك ف��ق��د ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��ش��ج��راء م��ن��ك��ب ف��وق س��ح��ًرا غ��ن��ت ال��ع��ن��ادل إذا ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ال��ن��ج��وم ب��ع��ي��ون غ��اب��ت ال��ش��م��س إذا ل��ي��ًال ان��ُظ��ري��ن��ي
ض��وض��اء م��ن األرض ف��وق ل��ه��ا م��ا أخ��ف��ت ال��خ��ل��ي��ق��ة إذا ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��م��اء خ��ري��ر إل��ى ال��دي��اج��ي ف��ي أص��غ��ت ال��ط��ب��ي��ع��ة إذا ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��م��س��اء ف��ي أو ال��ص��ب��اح ف��ي ه��دأة رام��ت ال��ح��وادث إذا ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��ج��رداء أش��ج��اره م��ن آس��يً��ا ت��راءى ال��خ��ري��ف إذا ان��ُظ��ري��ن��ي
رواء م��ن زه��ُره أو زه��وٍر م��ن خ��ل��ًوا ال��رَّوض غ��دا إذا ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��زرق��اء ب��ع��ي��ن��ِك س��ًرا ـ��ْح��ب ��ـ ال��سُّ خ��الل ال��ف��روج م��ن ان��ُظ��ري��ن��ي
ال��ب��ك��اء ع��ن��د إل��ي��ِك ش��ك��ري وه��ي ب��ع��ي��ن��ي ن��ظ��رُت إذا ان��ُظ��ري��ن��ي

الِعلم حول (16)

وب��واُر ل��ه��ا ح��رم��ان وال��ج��ه��ل وي��س��اُر ��ة أمَّ ث��روة ال��ع��ل��م
األن��ه��ار ت��ح��ت��ه��ا ت��ج��ري غ��نَّ��اء ج��نَّ��ة رب��وع��ك ك��ان��ت ق��د ع��ل��م ي��ا
اإلق��ف��ار رب��وَع��ك ع��مَّ ع��ل��م ي��ا ج��نَّ��ة رب��وع��ك ك��ان��ت م��ا ب��ع��د م��ن
دي��ار ال��دي��ار وال أن��ت أن��ت ال ب��ص��رف��ه ال��زَّم��ان غ��يَّ��رك ع��ل��م ي��ا
واألب��رار ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ص��ل��ى ل��ل��ورى ال��ه��داي��ة ُك��لَّ ي��ا ع��ل��م ي��ا
ق��ص��ار ال��رف��ي��ع ال��غ��رض ع��ن أي��ٍد ال��م��ن��ى ف��أدرَك��ت ط��ال��ت ق��د ب��ال��ع��ل��م
اآلث��ار ب��ع��ده ده��ًرا وت��ع��ي��ش ب��ه م��رٍض م��ن ال��ع��ل��م رب س��ي��م��وت
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ومنها:

َل��ع��ار ال��ش��ع��وُب ت��ق��دَّم��ت ف��ي��ِه ح��ازٍم زم��اٍن ف��ي ال��ت��وق��ف إن
اس��ت��م��رار ل��ه خ��ط��أٍ ع��ل��ى ش��ع��ٌب ح��ي��ات��ه ش��ئ��ون ف��ي ي��ف��ل��ح ك��ان م��ا
ع��ث��ار ه��ن��اك ف��م��ا ال��ع��ث��اَر أَِم��َن م��س��ت��ٍو ط��ري��ٍق ف��ي ي��م��ش��ي راح م��ن
ك��ب��ار ألن��ه��ن ال��ن��ف��وس ب��ع��ض ع��زي��زة ت��م��وت أن ��ل ت��ف��ضِّ أخ��ذت
ه��زار ال��ص��ب��اح ف��ي تُ��غ��رِّد ح��ت��ى ال��ك��رى م��ن ه��ج��ع��ت إن ت��وق��ظ��نِّ��ي ال

ومنها:

ت��زار وال��ج��ام��ع��اُت أط��الل��ه��ا زائ��ًرا ب��ال��م��س��ت��ن��ص��ري��ة أل��م��م��ُت
ديَّ��ار ب��ه��ا م��ا وأخ��رى أه��ل م��رَّة ف��ي��ه��ا ك��ان َل��ع��م��ري داٌر
س��اروا أم س��اع��ًة ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��وا خ��راب��ه��ا ب��ع��د ال��دَّه��ر ت��ب��ال��ى إن م��ا
األح��ج��ار ت��ت��ك��ل��م ل��و ف��وددت أه��ل��ه��ا ع��ن م��س��ت��ف��ه��ًم��ا س��اءل��ت��ه��ا
��ار ُس��مَّ ��اره ُس��مَّ وال ل��ي��ل ل��ي��ل��ه ال ب��ع��ده��م م��ن ال��ح��م��ى إن
األن��ظ��ار دم��َع��ه ف��ت��ق��رأ ي��ب��ك��ي ع��ه��ده ت��ذكَّ��ر ��ا ل��مَّ ال��ف��ت��ى أخ��ذ

ومنها:

أس��ت��ار دون��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��إذا ج��ه��رة ال��ح��ق��ي��ق��ة أل��ق��ى أن ح��اول��ت
ن��ه��ار وال��ي��ق��ي��ن ل��ي��ل وال��ش��ك وُم��َؤوب ت��ارة س��اٍر ال��ع��ق��ل
اإلي��ث��ار ل��ن��ف��س��ه وك��ان إال غ��ي��ره م��ؤث��ر ع��ي��ن��اي ش��اه��دت م��ا
األق��دار ش��اءه ق��د ب��م��ا ألت��ت َص��اِئ��ٌب رأٌي ل��إلن��س��ان ك��ان ل��و
األوع��ار ت��س��ه��ل ع��زم��ت��م ف��إذا أم��ام��ك��م ال��ط��ري��ق وع��ر ق��د ق��وم ي��ا

ومنها:

وط��اروا ال��ب��ح��ار غ��اص��وا ق��د وال��ن��اس ُرِق��ي��ه أب��ان ق��د ب��ع��ص��ر إن��ا
ُم��خ��ت��ار ك��أن��ن��ي أت��ي��ت ق��د م��ا ع��ل��ى ج��ه��ال��ت��ه��م م��ن ع��ات��ب��ون��ي ق��د
خ��ي��ار ال��م��ج��يء ق��ب��ل ل��ي ك��ان ل��و م��س��ارًع��ا ال��ح��ي��اة أس��ت��ب��ق ج��ئ��ت م��ا
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األزه��ار أف��ن��ان��ه��ا ع��ل��ى ذب��ل��ت وب��رده ال��خ��ري��ف ق��ب��ل م��ن ال��روض ف��ي
ون��زار ي��ع��رب ع��ل��ي��ِه س��خ��ط��ت ج��دوده ح��وض ال��ع��رب��ي ه��دَّم إن
ي��غ��ار ال��ع��زي��ز ال��وط��ن ع��ل��ى ح��رٍّ ام��رئ س��وى ال��ع��زي��ز ال��وط��ن ي��رف��ع ال
اس��ت��ع��ب��ار» «ف��ع��ادن��ي ال��ق��ض��اء ي��وم ال��ث��رى ف��ي ح��يٍّ��ا دف��ن��وك ق��د ح��ق ي��ا
ي��زار» «وال��ح��ب��ي��ب ق��ب��رك زرت م��ا أن��ن��ي دف��ن��ك ب��ع��د م��ن س��اءن��ي ق��د

شعره: ومن

ال��غ��م��ِض ل��دى ي��س��ت��ري��ُح ج��ف��نً��ا وأط��ب��ق ال��ف��ت��ى ق��ب��ره ف��ي ن��ام إذ ال��ف��ت��ى ل��ع��لَّ
األرض ع��ل��ى ي��م��ش��ي ك��ان إذ ل��ي��ال��يَ��ه م��يِّ��ت ي��ذك��ر األرض ت��ح��ت ك��ان وم��ا

م��س��ي��ط��ر ال��َق��ِوي األرض ع��ل��ى وأن أله��ل��ه ذُلٌّ ال��ض��ع��ف أن ص��ح ل��ق��د
م��ت��وع��ر أن��ه إال ال��م��ج��د إل��ى م��س��ل��ك أق��ص��ر ال��ه��ول اق��ت��ح��ام وأن

وال��دي��ن األوط��ان ع��ن ي��داف��ع��ون ف��ع��ل��وا م��ا ك��ل ف��ي أن��ه��م أظ��ه��روا ق��د
ل��ل��ب��راه��ي��ن س��ام��ع��ي��ه��ا ع��ل��ى ل��ي��س��ت م��ق��درة ل��ألل��ف��اظ ال��س��ي��اس��ة وف��ي

ب��األذن��اب ت��ل��وذ ال��رءوس ف��إذا ج��راءة ال��رءوس ف��ي أرج��و ك��ن��ت ق��د
األع��ق��اب إل��ى ل��ك��ن ب��ه ف��م��َش��ْوا ص��ال��ًح��ا ل��ل��ت��ق��دم ط��ري��ًق��ا وج��دوا

ال��س��ك��ن��ات ف��ي ال��زَّم��ان ف��وج��دُت ح��ال ك��ل ف��ي ال��وج��ود خ��ب��رُت ق��د
ح��رك��ات م��ن ل��ألج��س��ام م��ا ب��ي��ن س��ك��ون ال��زَّم��ان أنَّ ل��ي ب��دا ق��د
وال��ج��ه��ات م��ك��ان��ه م��ن ح��اص��ًال م��ك��ي��ن ك��ل ام��ت��داد ووج��دُت
ال��ح��ي��اة م��ول��دات ال��خ��الي��ا ء ب��أح��ش��ا ال��ك��ه��ي��رب��ات ووج��دت

وإح��س��اس��ا ورأيً��ا س��ع��يً��ا اخ��ت��ل��ف��وا ق��د أق��ل��ه��م إال األرض ف��وق ال��ن��اس أرى
ال��ن��اس��ا ع��رف ف��م��ا ي��وًم��ا ن��ف��س��ه ع��ل��ى ي��َرْون��ه ف��ي��م��ا ال��ن��اس ه��ذا ق��اس وم��ن
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اس��ت��ح��ق��اق ع��ل��ى م��ن��ه��م ان��ت��خ��ب ث��م أوَّال أرض ب��ك��ل ال��رج��ال اب��ُل
األخ��الق ذوي م��ن ص��دي��ق��ك واخ��ت��ر ت��م��يَّ��زوا ب��ال��ذك��اء أن��اًس��ا ع��اش��ر

واملوت الحياة (17)

وب��ك��اءُ وض��ح��ك��ة ي��ت��ع��اق��ب��ان وش��ق��اءُ س��ع��ادة ال��ح��ي��اة إن
ورج��اء ت��ارة يُ��خ��يِّ��ُم ي��أٌس ب��ه ض��ي��ٍق ع��ل��ى ي��ح��ي��ا م��ن ق��ل��ت ف��ي
م��س��اء ول��ل��نَّ��ه��ار ال��ظَّ��الم ب��ع��د ب��اديً��ا يُ��س��ف��ر س��وف ص��ب��ح ِل��لَّ��ي��ل
ف��ن��اء ال��ح��ي��اة ي��أت��ي ب��ه ي��وًم��ا ح��ي��ات��ه ب��ق��اء ع��ل��ى ال��ح��ري��ص ي��خ��ش��ى
خ��ف��اء ال��ظ��ه��ور ب��ع��د ��ه غ��مَّ م��ا ظ��ه��روه ال��خ��ف��اء ب��ع��د م��ن ت��مَّ ل��و

ومنها:

وق��اء ال��م��ن��ون م��ن ل��ل��ح��ي��اة م��ا ت��ن��وش��ه وال��م��ن��ون إال ح��يَّ ال
ش��ع��واء غ��ارٌة ي��وٍم ك��ل ف��ي ال��ورى ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ط��ل��ب ف��ي ل��ل��م��وت

ومنها:

األع��داء وت��ظ��ه��ر ال��ص��دي��ق ي��خ��ف��ى ام��رئ س��ع��د غ��ي��رت ال��ل��ي��ال��ي وإذا
األش��الء ف��وق��ه��ا وت��ب��ق��ى ش��بَّ��ت ب��ه��ا أرٍض ع��ن ال��ح��رب ت��زول ول��ق��د
دم��اء ال��دم��وع ت��ل��ك ع��ل��ى وج��رت ج��رت ق��د دم��اءٍ ع��ل��ى ال��دُّم��وع ج��رت
رغ��اء ال��ف��رات ش��طِّ ع��ل��ى ف��ل��ه��ا ق��ري��ة أيَّ��ة ه��دم ال��م��داف��ع ت��ب��غ��ي
دع��اء ال��ش��ي��وخ ن��ف��ع ل��و ي��دع��ون ج��م��ي��ع��ه��م ال��ش��ي��وخ ال��ص��ب��ح ف��ي ورأي��ت

ال��ن��اس��ا أدرس ق��ب��ًال ج��ئ��ُت م��ا ط��ول م��ن ي��ن��ف��ع��ن��ي ال��ع��ل��م انَّ ل��َو ع��ل��م��ت ل��ق��د
إح��س��اس��ا ال��ده��ر ب��ص��روف وف��وق��ه م��ع��رف��ة ال��ف��رد دون ال��ج��م��اع��ة أنَّ

وس��ؤدِد م��ج��ٍد ك��ل ب��ن��ت ق��د ال��س��ب��ق ف��ك��رة
ُم��ش��ي��د م��ج��ٍد ك��ل ق��وَّض��ت وال��م��س��اواة
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السيف (18)

ال��ق��ل��وب��ا م��ل��ك أن��ه أَر ول��م ال��ش��ع��وب��ا م��ل��ك ق��د ال��س��ي��ف رأي��ت
ع��ي��وب��ا ل��ه رأي��ُت أن��ي ك��م��ا ف��ائ��ق��ات م��ح��اس��ن ل��ه رأي��ت
خ��ض��ي��ب��ا م��ن��ه م��ك��ان��ه رأي��ت س��ي��ف ال��وج��ه ُح��رَّ م��سَّ م��ا م��ت��ى
ن��دوب��ا ب��ص��اح��ب��ه��ا اْل��ت��أم��ت إذا م��ب��ق��ي��ات ج��روًح��ا ل��ه وإن
ع��ص��ي��ب��ا ي��وًم��ا أم��ام��ه��ا ف��إنَّ ت��ق��ض��ي ب��ال��س��ي��ف ح��ك��وم��ة وك��ل
غ��روب��ا ط��ال��ع��ة ل��ك��ل وإنَّ ع��زٌّ ل��ألَع��َل��يْ��ن ي��دوم ول��ي��س
ذن��وبً��ا أك��ب��ره��م ال��س��ي��ف ف��إنَّ ال��ت��ق��اض��ي إل��ى ال��خ��ص��وم رج��ع إذا
ره��ي��ب��ا م��ن��ظ��ره ه��ن��اك ف��ك��ان ن��اج��ذي��ه ع��ن ال��ردى أب��دى ل��ق��د
ت��ئُ��وب��ا أن ذل��ك ب��ع��د ل��ك ف��م��ا ي��وًم��ا دن��ي��اك ع��ن س��اف��رت إذا

س��روِر م��ن ب��ه��ا ف��م��ا ب��س��ي��ٍط ـ��ٍل ش��ك��ـ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة م��رَّت وإذا
ال��ش��ع��ور ت��ن��وُّع��ات ف��ي ب��ل ـ��وام األع��ـ ع��دد ف��ي ال��ح��ي��اة ط��ول ل��ي��س

ل��ل��ح��ي��اِة داف��ًع��ا دام إذا ـ��ش ك��ال��ط��ي��ـ ب��ال��ن��اس ي��ض��ر ش��يء ل��ي��س
س��ن��وات ف��ي ب��ال��ط��ي��ش ف��أُض��ي��ع��ْت ع��ص��ور ف��ي أُح��ِرزت أخ��الٍق ُربَّ

واألخ��الِق ب��ال��ع��ق��ل إال ـ��واَن ال��ح��ي��ـ ك��ون��ه ف��ي اإلن��س��اُن ي��ف��وق ال
راق��ي ق��رد اإلن��س��ان أنَّ ـ��اس ل��ل��نَّ��ـ ب��اك��ت��ش��اف��ات��ه ال��ع��ل��م أث��ب��ت

ك��خ��ط��ي��ب أه��ل��ه��ا م��ن ف��اب��ت��غ��اه��ا ل��ل��ي��ل��ى ع��مٍّ اب��ُن ل��ي��ل��ى ي��ه��وى ك��ان
ب��غ��ري��ب ُزوِّج��ت ق��د ل��ي��ل��ى أن ح��ي��ن ب��ع��د م��ن أخ��ب��روه ول��ق��د

ع��دال رأت إن م��ا األرض ب��وج��ه ع��ي��وٌن األس��ى م��ن ال��س��م��اء ن��ح��و ش��خ��ص��ْت ل��ق��د
األع��ل��ى ال��م��أل إل��ى األدن��ى ال��م��أل ِم��َن رس��ائ��ٌل إال ال��ح��زن زف��رات وم��ا
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درس لو املمتاز، بقريضه الحزين الشعر ُمحيي العرصي، األدب تاج يف جوهرٍة أملع
عليه هو ما عىل العربي الشعر رأينا ملا الشاعرية، من أوتي ما بقدر الحديثة العلوم من

الحارضة. الرفيعة مرتبته إىل العرصي شعرنا إيصال يف الفضل إليه رجع وإن اآلن،
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قد الكلمة هذه أنَّ لوال «الشاعر»، الرصايف األستاذ به يُنعت ما أفضل أن وعندي
وقافية، بوزٍن وربطها أختها إىل اللفظة جمع من بكل فألصقتها واألقالم، األلسنة ابتذلتها
وإن بحق، اللقب هذا ينازعه رجًال السويداء يف أن إخال وال العبقري»، «الشاعر ه فلنُسمِّ

بالباطل. منهم كثري إياه نازعه
خفيف نحيًفا فتًى أتخيله فكنُت بشخصه، عرفته أن قبل بشعره النابغة هذا عرفت
يف البطل فيه فرأيُت زمنًا، ومرافقته بلقياه الحظ أسعدني حتى الكالم، كثري الحركة

الشعراء. بني خنذيذًا عهدته كما ومهابته، هيكله
يف التساهل يعرف ال ِمقدام أبيٌّ العمل، يف والحرية والقول، الفكر يف الرصاحة يُحب
باديًا االنقباض ترى مبدئه، يف ثابت لحادثة، يستنيم أو لضيم يستخذي وال اإلباء، مواقف

نفسه. وعزة شممه شارة محياه عىل
يعرف لم يُحبون، ال بما وصارحهم يُحبون، بما العرب قومه جاء شاعٍر أوَّل هو
عملْت صيحاٌت شعره من كان أفكاره، وال صناعته يف ال معنًى، للبيئة الخضوع أو للتقليد
العثماني الدستور تحية بعد لبث ما أنَّه كما الحميدي، االستبداد معالم تقويض عىل

الرجعية. فيهم شام ملا تخاذلهم القوم عىل يُنِعي رجع أن به واستبشاره
إىل يُرجعوا أن عن عجزوا ملا كلهم الرشق شعراء بها اتَّصف لو صفة فيه أُقدس
أبياته تجيء لذلك الشعر؛ فيقول ويشعر يُحس أنه وهو وإرشاقه، روعته الشمس مطلع

فيها. التي الحقيقة إىل نظًرا موجعة وقصائده
إنَّ بل الفكرية، منزلته عىل يدل ال الرصايف األستاذ نَظم ِمن ونُِرش ُطبع ما وإن هذا
حوته ملا الضاد أدب يف الخلود نصيبها سيكون بعد، وتُذَع تُطبع لم ومقطوعاٍت قصائَد له

قبله. العربي الشعر يتعوده لم مما امُلرَّة، االجتماعية بالحقائق املصارحة من
شعًرا حالتها وصف يف لها ويَنظم أمته، شعور عن يرتجم عديدة مواقف يف رأيته وقد
مع لتالوته، وتصفق املجالس به فتتحدث األلسنة وتتناقله والخواطر، األسماع تتخاطفه

الَعَربات. ويستنزف القلوب يُدمي فيه ما أنَّ
وهو يومني، أو يوٍم بعد البلد يف ذائعة تراها أن تلبُث ال ثم خلوته، يف األبيات يَنظم

الطبع. قبل ويتناسخونها منظوماِته قوُمه يتناقل الذي الوحيد العربي الشاعر
عما بشعره يرتجم كمعروف نَر لم تكلًفا، القول يتكلفون الوزانني بعض رأينا وإذا
الحساسة، الرقيقة الرصايف نفس به سالت بما شاعٍر نفس سالت وال شيم، من عليه ُطبع

أبياته. تنشد التي األلسنة أَسالت عىل
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املقام: هذا إىل رفعته خصاٍل بثالث الرصايف األستاذ امتاز
الشكل بهذا الحديث أدبنا يف «الرتاجيديا» أحيا الذي فهو الحزين»؛ «شعره أوالها:
العاطفة تلك عاطفته، ورقة املتناهي، حنانه املسلك يف اإلبداع عىل ساعده وقد الرائع،

العبقري. الشاعر هذا أبيات غري مستقرٍّا لها تعرف ال التي املجسمة
املجتمع حياة يدرس نشيًطا مفكًرا عرفناه فقد االجتماعي»؛ «نظمه الثانية: والخصلة
مشنًِّعا ُمجتمعه، يف والوهن النقص مواطن إىل فيُشري نبضه، ويَحبس نقائصه، فيُدرك
بقصائده يعمل الذي امُلصلح الشاعر فهو دواء؛ أنجع للداء واصًفا تفننه، شاء ما بالسيئات
اطَّلعت يوم العربية الصحافة أجمعت ولقد وكتبه، مقاالته يف االجتماعي الفيلسوف عمل
امليدان وفارس االجتماعي، النظم طريقة مبتكر الرصافة» «ابن أنَّ عىل األول ديوانه عىل

فيه.
فقد الروائي»؛ أو القصيص «شعره فهي: كله قريضه تفضل التي الثالثة الخصلة أما
األسلوب بهذا بينهم وانفرد كلهم، ُمعارصيه من القوايف صاغة الباب هذا يف شاعرنا سبق
واستفزاز يباجة، الدِّ وبراعة الرَّقيق، والتعبري الدقيق، الوصف من حواه وما الفتان،
هذا معنى يدرك وال السامي، األدب صفات من غريها إىل العواطف، وتحريك الشعور،

بدائعه. من وأمثالها و«املطلقة»، العيد» يف و«اليتيم اليتيم» «أم قرأ من إال القول
وأديب عالم أولهما الرجال، فضالء من فيه رجلني بقول املعروف عن كلمتنا ونختم

قال: الخياط، الدين محيي املرحوم هو كبري
هذا يف شاعر عليه عال ملا كوصفه، كله وشعره كلفظه، الرصايف أسلوب كان «لو

العرص.»
أعَرف املقدسية، العرب» «لسان جريدة صاحب نجار سليم إبراهيم هو والثاني

جريدته: يف قال العربية، الشئون يف صحايف

فكم البينات، وآياته الخالدات، بأبياته املجد من رصوًحا الرصايف لنا بنى ولقد
منها قضيتنا عىل عاد ووثبات وقفات من له وكم السحر، دونهن نفثات من له

الذكر. وطيب األثر بجميل

ا أمَّ الحال، ُمتوسطة أرسة يف هجرية، ١٢٩٢ سنة بغداد يف الرصايف معروف ُولد
العشرية هذه وتدَّعي الجبارة، ى تُسمَّ كركوك نواحي يف تقطن كردية عشرية فمن أبوه
عربية فهي ادعاؤها صح فإن بذلك، كردستان أهايل جميع لها ويُسلم النسب، علوية أنها
العراق. سهول يف القاطنني شمر من بطن وهم القراغول، عشرية فمن أمه ا وأمَّ األصل،
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الرشدية املدرسة دخل ثم بغداد كتاتيب يف االبتدائية العلوم مبادئ املرتجم درس
ثالث فيها فمكث السالم، مدينة يف يومذاك الوحيدة املدرسة هذه وكانت العسكرية،
الرابع، الصف امتحان يف ينجح لم الرابعة السنة ويف الثالث، الصف إىل ارتقى سنوات
يف العلمية املدارس إىل يختلف ذلك بعد وأخذ املذكورة، املدرسة ترك عىل ذلك فحمله
العالمة عند اإلسالمية العلوم سائر من وغريها العربية العلوم فدرس للعلم؛ طلبًا بغداد
املشار األستاذ إىل تردده أنَّ غري بغداد، علماء من وغريه الشهري،1 اآللويس شكري محمود
يف ُمعلًما أثنائها يف صار سنة، عرشة اثنتي زهاء عنده الدرس الزم فقد أكثر؛ كان إليه
بما — املادية حياته يف ليستعني املنصور، مدينة يف الرسمية االبتدائية املدارس بعض
التدريس وظيفة فرغت ثم العلم، طلب مواصلة عىل — فيها الزهيد الرَّاتب من يتقاىض
طالبو وكان باالمتحان، املسابقة يف الحكومة فوضعتها بغداد، أعمال من منديل قضاء يف
يف نصيبَه عليهم الفوز كان الذي الرصايف، األستاذ بينهم رجًال، عرش أحد الوظيفة هذه
إليه ب رغَّ وظيفته زمام استالمه قبل أنه غري املذكور، للقضاء مدرًسا فُعني االمتحان،
القضاء يف التدريس عن يتنازل أن باشا نامق واليها من بإيعاٍز بغداد يف املعارف مدير
يف الرسمية اإلعدادية املدرسة يف العربية اللغة آداب بتدريس عنه يعتاض أن عىل املذكور
عاصمة يف وظل ذلك فَقِبَل املذكور، القضاء يف التدريس راتب عن يقل ال براتب بغداد

العثماني. الدستور إعالن إىل املذكورة املدرسة يف العربية يُدرِّس العراق
َمطبوع وهو النظم، ويعالج الشعر يحفظ نشأته ل أوَّ من الشاعر األستاذ أخذ وقد
ُقراء وتفاءل وهناك، هنا األدب أندية يف عظيًما استحسانًا قصائده أحرزت حتى عليه،
القصائد ينظم وكان امليدان، هذا يف كبريًا ُمستقبًال له لوا وأمَّ الفن، يف بنبوغه شعره
ُمْصَلت الحميدي االستبداد وسيف الحكم، سوءات بها ويكشف واالجتماعية، الحماسية
بانتشارها تأثريها وتعمل هناك، وتُطبع مرص، إىل هذه بقصائده يبعُث وهو الرِّقاب، فوق
صاحبها أكسب مما املؤيد؛ وجريدة املقتبس مجلة يف وبالخاصة واملجالت، الصحف يف

كله. العربي العالم يف نابًها ذكًرا
أفاض أن ُعقيب الخفاء يف بها تَغنِّيه كان أن بعد جهاًرا بالحرية يتغنَّى قام وقد
الحفالت يف األبكار قصائده يُنشد ورشع أنواره، العثمانية السلطنة بالد عىل الدستور

والفالح. التقدُّم عىل وحثها األمة، نهضة يف الحسان الخطب ويُلقي الكربى،

آثاره. من ونخبة تآليفه وذكر اآللويس، األستاذ ترجمة تجد هذا كتابنا من املنثور» «قسم راجع 1
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السفر املرتجم إىل الشهرية الرتكية «إقدام» جريدة صاحب طلب األثناء هذه ويف
الرتكية، «إقدام» بجانب تكون «اإلقدام» باسم راقية عربية جريدة يف للتحرير فروق إىل
الرصايف األستاذ وصل أن بعد العربية الجريدة إصدار فكرة عن عدل إليه املشار لكن
وذهب الشهرية، مارت» ٣١» واقعة خاللها يف شهد أشهر بضعة هناك فبقي القسطنطينية؛
وعاد إستانبول، إىل راجًعا قفل ثم شهًرا، فيها وبقي للنزهة، سالنيك إىل األثناء هذه يف
فابتاع بريوت؛ يف وهو السفر لنفقات الدراهم أحوجته رجوعه ويف بغداد، محطة إىل منها
الفاضل العالم جمعها التي قصائده، مجموعة فيها األهلية املكتبة صاحب جمال محمد
الرصايف»، «ديوان باسم املذكورة املكتبة أصدرته ديوان يف الخياط الدين محيي املرحوم
الفصول األدباء وكبار واملجالت الصحف عنه وكتبت األدب، عالم يف كربى حجة له كان
الكبري لألديب والرصايف»، العربي «الشعر يف بديعة مقالة بالذِّكر منها نخص الضافية،
شيخو لويس األب املفضال البحاثة كتبها ممتعة ثانية ومقالة املغربي، القادر عبد األستاذ
ديوانه. من الثاني الجزء يف أثبت مما غريهما إىل البريوتية، «املرشق» مجلة يف اليسوعي،
اآلستانة، يف أصحابه من برقية وردته بشهر، بغداد إىل الشاعر األستاذ عاد أن وبعد
عربية جريدة يف والتحرير العالية، امللكية املدرسة يف العربية للغة ُمدرًسا بتعيينه تنبئُ
إىل فوصل آيدين، مبعوث هللا عبيد املسئول ملديرها هناك تَصدر الرشاد»، «سبيل باسم
كذلك يُدرِّس وكان سنة، نحو الجريدة تلك يف يُحرِّر وظل وظيفته واستلم الخالفة، دار
املرتجم ُمحارضات ُطبعت وقد األوقاف، لوزارة التابعة الواعظني مدرسة يف العربية اآلداب
«نفح بعنوان: فروق يف صدر كتاٍب يف العرب عند الخطابة عن املدرسة هذه يف ألقاها التي
محارضاته من شيئًا نرشت األدبي» «املنتدى مجلة أنَّ كما والخطيب»، الخطابة يف الطيب

والشعر. األدب يف
الحرب جاءت حتى العثماني، النيابي املجلس يف املنتفق عن مبعوثًا أخريًا وانتُخب
الُعثمانية العاصمة يف إقامته مدة وأتقن ولد، له يِعْش ولم اآلستانة، يف ج تزوَّ وقد الُعظمى،
إىل الهدنة بعد الرصايف األستاذ ورجع رأسه، مسقط يف مبادئها تعلم التي الرتكية اللغة
ِلما واألدبي، العلمي بمقامه يليق منصبًا إليه تُسِند فلم العربية، حكومتها عهد يف الشام،
األديب هذا َقَىض أن وبعد والَعقد، الَحل بأيديهم ملن التذلل عن ع والرتفُّ اإلباء من به ُعرف
أعوانها عىل تفرق هناك السلطة كانت حني يف الحاجة، ألم فيها َعانى ًة ُمدَّ دمشق يف الكبري
دار يف العربية اآلداب لتعليم الرشيف القدس من استُدعي حساب، غري من اإلبريز الذهب
يف وعاش أورشليم، إىل الشام فغادر هناك؛ الُفضالء أصحابه أحد بإشارة فيها، املعلمني

رضية. عيشة الجديد منصبه
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فلسطني أدباء كبار فيها اشرتك شائقة تكريمية حفلة اإلنكليزية الكلية له أقامت وقد
تألفت أن وبعد لنابغنا، القوم تقدير عىل دلَّ إطنابًا وصفها يف الجرائد وأطنبت كلهم،
إىل يقدم أن الرصايف األستاذ إىل ُطلب ،١٩٢١ سنة العراق يف املؤقتة الوطنية الحكومة
واحرتام، بتكريم مشيًَّعا القدس فغادر املفكرين؛ رجالها إىل البالد لحاجة العراق موطنه
املعارف، وزارة يف والتعريب الرتجمة لجنة لرئيس نائبًا العراق إىل قدومه بعد ُعني وقد

السطور. هذه كتابة حتى يشغله الذي املنصب وهو

واجتمع الفراغ، أوقات من له تيرسَّ حسبما ثمينٍة عدٍة بمؤلفاٍت الكبري الشاعر اشتغل
أُودع تبقى وما األول، ديوانه يف منها قسم ُطِبع كبرية مجموعة الرَّاقية أشعاره من لديه

بالدواوين: مبتدئني مؤلفاته ذاكرون نحن وها املطبوع، غري الثاني ديوانه

أول من الرصايف األستاذ نظمه ما نُخبة يحوي األول): (الجزء الرصايف ديوان (١)
رواًجا ولقي ،١٩١٠ سنة بريوت يف ُطبع وقد ،١٩١٠ سنة حتى الشعر بقرض عهده
عليها يغلب متنوعة أبواب يف وهو قصرية، مدة يف نسخه تنفد أن كادت بحيُث عظيًما

والقصص. والوصف االجتماع
طبع عهد من العبقري شاعرنا نظمه ما يتضمن الثاني): (الجزء الرصايف ديوان (٢)
واالجتماعية. السياسية املواضيع الديوان هذا منظومات عىل ويغلب اليوم، هذا إىل ديوانه
من فيها ملا تُنرش لم التي واملقطعات القصائد من مجموعة الديوانني هذين غري ولألستاذ

إعالنُها. القوَم يؤلم التي الحقائق
الشهري، الرتكي الشاعر كمال نامق عن الرواية هذه الرصايف ترجم الرؤيا: رواية (٣)

.١٩٠٩ سنة بغداد يف وُطبعت له، نثري أثر ل أوَّ وهي
الكلمات ذكر وضمنه ،١٣٣١ سنة اآلستانة يف ُطبع اللكنة: ارتضاخ يف الهجنة دفع (٤)

الرتكي. اللسان يف املستعلمة العربية
طلبة عىل ألقاها التي محارضاته مجموعة والخطيب: الخطابة يف الطيب نفح (٥)
قديًما العرب عند والخطباء الخطابة بموضوع القسطنطينية، يف الواعظني مدرسة

.١٩١٥ سنة أول يف ُطبع وحديثًا،
يتغنَّى التي واألدبية الوطنية األناشيد من طائفة املرتجم وضع املدرسية: األناشيد (٦)
أنغامها وضبط القدس، يف املعلمني دار مدير طوطح خليل جمعها املدارس، طلبة بها

.١٩٢٠ سنة هناك وطبعها اإلفرنجية، بالنوتة
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محارضاٍت الرصايفصيف١٩٢١ األستاذ ألقى (جزءان): العربي األدب محارضات (٧)
الكتاب هذا مؤلف فجمع بغداد، يف املدارس معلمي عىل وتاريخه العربي األدب يف نفيسًة
يف محارضاته مجموعة كذلك جمع وقد ،١٩٢٢ سنة بغداد يف وطبعها املحارضات، هذه

ثاٍن. جزء يف قريبًا وستُطبع هذا، يف التالية السنة
واألدوات اآلالت أسماء يف الرتجمة صاحب وضعه ممتع كتاب هو واألداة: اآللة كتاب (٨)
ُمقدمة عليه وقدم الحديثة، األلفاظ من كربى طائفة أودعه وقد اإلنسان، يستعملها التي

للطبع). (جاهز الباب هذا يف الخاص رأيه فيها أثبت واالشتقاق، التعريب يف نفيسة
العامية اللغة عن مستفيًضا بحثًا نه ضمَّ العراق: أهل من العامة لغة يف املراق دفع (٩)
يزال وال الباب، هذا يف كتب ما أطول وهو إلخ، … وأمثالها وآدابها، وقواعدها، بالعراق،

مخطوًطا.

اليوم. املسلمني حالة وصف يف خطري كتاب وضع يروم وهو مؤلفاته، هذه

شعره: من نبذة ييل وفيما

واملايض نحن

ال��ن��ش��ي��دا ت��ط��ارح��ن��ا ال ل��ك ف��م��ا ال��م��ج��ي��دا ال��ع��رب ش��اع��َر ع��ه��دت��ك
ف��ت��س��ت��ف��ي��دا تُ��ف��ي��د أن ل��ك ف��ه��ل نُ��ص��غ��ي ب��األس��م��اع إل��ي��ك ف��ن��ح��ن
ع��ق��ودا ال��دن��ي��ا ب��دائ��ع ب��ج��ي��د م��ن��ه ت��ن��وط ت��زال ال ب��ش��ع��ٍر
ف��ري��دا درٍّا ق��لَّ��ْدتَ��ه��ا ك��أْن ت��اه��ت ال��ح��س��ن��اءَ أن��ش��ْدتَ��ه إذا
ال��ع��ب��ي��دا ب��ه ال��ح��رار إل��ى رددت ع��ب��ي��ًدا ب��ه ق��رع��ت إذا وأن��ت
أُس��ودا ال��ه��ي��ج��ا ��م��وا ل��ت��ق��حَّ ب��ه ي��وًم��ا ال��ج��ب��ن��اء ت��س��ت��ن��ه��ض ول��و
تُ��ع��ي��دا ب��أن س��ام��ع��ون ألق��س��م أَل��ًف��ا ل��ل��ق��وم ك��رَّرت��ه ول��و
ش��رودا ق��اف��ي��ة ق��ل��َت م��ا إذا ال��م��ع��ال��ي أع��ط��اف ت��ه��ت��زُّ وك��م
ال��ب��ع��ي��دا ال��ع��ه��د ب��ه تَ��ذكَّ��رن��ا ش��ع��ًرا ال��ف��خ��ر ف��ي أن��ش��دتَ��ن��ا ف��ل��و
ال��م��دي��دا ال��ش��رف ت��ب��وع��وا وك��ي��ف س��ادوا ك��ي��ف األوائ��ل ت��ذك��رن��ا

∗∗∗
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ال��ق��ص��ي��دا ل��ه ارت��ج��ل��ُت إذ إل��يَّ ارت��ي��اًح��ا أب��دى وق��د ل��ه ف��ق��ل��ت
ال��م��ج��ي��دا ال��م��ج��د ف��ت��س��نَّ��م��وا ع��َل��ْوا م��ع��د م��ن ال��ق��ب��ائ��ل إن أج��ْل،
ال��ث��ري��دا ه��ش��م ال��ذي ل��ه��ا ب��ن��اه م��ج��ًدا ال��دَّه��ر ف��ي ل��ه��اش��م وإن
ع��م��ودا م��ك��ُرم��ة ل��ك��ل أق��ام ف��ي��ه��م ال��ل��ه» ع��ب��د «اب��ن ق��ام وم��ذ
ق��ع��ودا ق��ب��ل��ئ��ٍذ ع��ن��ه وك��ان��وا ال��ُم��ع��لَّ��ى ال��ش��رف إل��ى وأن��ه��ض��ه��م
ص��ل��ودا م��ق��دم��ه ك��ان وق��ب��ًال ال��م��ع��ال��ي زن��د واريً��ا ف��أص��ب��ح
ال��ج��ن��ودا م��ع��ارك��ه��ا ف��ي وق��ادوا ودوَّخ��وه��ا ال��ب��الد ف��ت��ح��وا ف��ه��م
ج��ودا وأع��مَّ ج��ان��بً��ا وأم��ن��َع ب��أًس��ا ال��ن��اس أش��دَّ ك��ان��وا وه��م
ع��ودا ال��غ��م��رات ل��دى وأص��ل��بَ��ه��م ح��ل��وًم��ا ال��ُج��لَّ��ى ل��دى وأرج��َح��ه��م
ُم��ري��دا يُ��ج��دي م��ا ل��غ��ي��ر أراك إن��ي ال��ع��رب��ي أي��ه��ا ول��ك��ن
ج��دي��دا ف��خ��ًرا ت��ف��ت��خ��ر ل��م إذا ب��األوال��ي اف��ت��خ��ارك ي��ج��دي وم��ا

∗∗∗
ي��س��ودا أن يُ��ح��اول م��ن ب��م��ط��م��ح أَول��ى األي��ام م��س��ت��ق��ب��ل أرى
س��دي��دا ن��ظ��ًرا غ��ٍد ف��ي يُ��َردِّد س��اٍع غ��ي��ُر ال��م��ق��اص��َد ب��ل��غ ف��م��ا
ج��ي��دا ال��م��اض��ي��ن إل��ى ت��ل��ف��ت وال آٍت ن��ح��و ع��زم��ك وج��َه ��ْه ف��وجِّ
س��ع��ي��دا؟ م��اض��ي��ن��ا ب��ك��ون ن��س��وُد ش��ق��يٍّ��ا ح��اض��رن��ا ك��ان إن وه��ل
ال��رغ��ي��دا ال��ع��ي��َش أم��ام��ك ف��إنَّ ش��وًط��ا ال��ع��رب��ي أي��ه��ا ت��ق��دم
ال��ت��ل��ي��دا ال��م��ج��د وات��رك ط��ري��ف م��ج��ٍد ك��ل ب��ن��ائ��ك م��ن ��س وأسِّ
ال��ج��دودا ذك��روا ف��اخ��رت��ه��م إذا خ��م��وٍل ذوو ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ش��رُّ
ج��دي��ًدا ح��س��بً��ا ل��ن��ف��س��ه أق��ام ق��دي��م ح��س��ب ذو ال��ن��اس وخ��ي��ر
ال��ش��ه��ودا م��ك��ارم��ه ل��ه ت��ق��ي��م ف��خ��ًرا ال��ن��اس ف��ي ادَّع��ى إذا ت��راه
ح��م��ي��دا ب��ه��م ال��ق��دي��م ال��زَّم��ن م��ض��ى ق��وٍم ب��م��ج��د وال��ف��خ��ار ف��دع��ن��ي
س��ودا ف��ع��ب��س��ن ورأي��ن��ن��ا ل��ه��م ب��ي��ًض��ا ال��دَّه��ر وج��وه اب��ت��س��م��ت ق��د
ال��ع��ه��ودا رع��اي��ت��ه ف��ي أض��ع��ن��ا م��ل��ك ب��ت��راث ل��ن��ا ع��ه��دوا وق��د
ع��ب��ي��دا م��واط��ن��ن��ا ف��ي وع��ش��ن��ا أرٍض ك��ل ف��ي س��ادًة وع��اش��وا
ق��رودا ُم��س��خ��ت أُس��وده��ا رأي��ت ب��الٍد ف��ي خ��يَّ��م ال��ج��ه��ل م��ا إذا
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الرشق يف املرأة

وش��ق��اءِ ب��ه ذلٍّ ف��ي ي��ع��ي��ش��ون بُ��َرح��اءِ ف��ي ال��ش��رق أله��ل م��ا أال
ل��ألس��راء األق��ي��اد ب��م��ن��زل��ة ل��ه��م غ��دت ح��ت��ى ال��ع��ادات ح��كَّ��م��وا ل��ق��د
ال��س��ع��داء خ��ط��ة ت��خ��طَّ��ت ح��ي��اة ل��ه��م ت��ج��ْد ال��ح��ي��اة ف��ي ت��خ��ت��ب��ْره��م إذا
ال��ع��ق��الء س��ي��رة ي��س��ي��روا أن أبَ��ْوا أم��وره��م ف��ي أن��ه��م إال ذاك وم��ا
ث��واء وط��ول ح��ب��س ف��ي ع��ل��ي��ه��ن ف��ش��دَّدوا ال��نِّ��س��اء ح��ق ��ط��وا غ��مَّ ل��ق��د
ب��غ��ط��اء خ��رج��ة إال ع��ل��ي��ه��ن وأن��ك��روا ال��ح��ج��اب أل��زم��وه��نَّ وق��د
وه��واء ب��ه ن��ور م��ن ي��غ��ارون ك��أن��ه��م ال��ف��ض��اء ع��ل��ي��ه��ن أض��اق��وا
ال��ُخ��ل��ط��اء م��ن أم��ر ف��ي ه��نَّ ف��م��ا ج��ان��بً��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ع��ن��ه��ن ان��ت��ب��ذوا ق��د
وب��اء ال��ب��ي��وت ف��ي ق��رار ل��غ��ي��ر ال��دن��ا ف��ي ي��ص��ل��ح��ن ل��س��ن أن زع��م��وا وق��د
وش��راء ل��ه��م ب��ي��ٍع ع��ن ِص��نَّ وإن م��ت��اع��ه��م م��ن م��ت��ع��ة إال ه��نَّ ف��م��ا
ال��لُّ��َؤم��اء أْألَم م��ن ف��ع��ل��وا ب��م��ا ف��أص��ب��ح��وا األم��ه��ات ب��ه��ن أه��ان��وا
ال��ك��رم��اء م��ن أب��َق��ْوا ب��م��ا ل��ك��ان��وا ك��رام��ة ل��ه��نَّ أب��َق��ْوا أن��ه��م ول��و
إم��اء ح��ج��ور ف��ي ش��بُّ��وا ال��ذُّل ع��ل��ى ألن��ه��م ع��ب��ي��ًدا أم��َس��ْوا ت��َرُه��م أل��م
ال��غ��رب��اء ال��س��اس��ة ج��ور ��ُل ت��ح��مُّ ن��س��اؤه��م ه��ان��ت ح��ي��ن ع��ل��ي��ه��م وه��ان
ب��ق��اء ح��ب��ل األق��وام م��ن س��واك��م ف��ن��ازع��وا ب��ق��اءً ش��ئ��ت��م إن ق��وم ف��ي��ا
س��م��اء ب��غ��ي��ر أرض س��ع��دت وه��ل ن��س��ائ��ك��م ب��غ��ي��ر م��ح��ي��اك��م أي��س��ع��د
وإب��اء ع��زٍة ح��اَل��ي تُ��م��ثِّ��ل ب��م��س��رح ال��ف��ت��اة ت��ب��دو أن ال��ع��ار وم��ا
ن��س��اء زيَّ ال��ت��م��ث��ي��ل م��س��رح ع��ل��ى رج��ال��ك��م ت��زيَّ��ا إن ع��اًرا ول��ك��ن

∗∗∗
ال��س��ف��ه��اء م��س��خ��ط ق��ول��ي ك��ان وإن م��ؤنِّ��ب ق��ول ال��ش��رق أله��ل أق��ول
ك��ب��راء م��ن ال��ش��رق ف��ي ل��ه��م ف��بُ��ع��ًدا ك��ب��رائ��ه م��ن ال��ش��رق داء إنَّ أال
ب��ال��ع��ل��م��اء ال��ج��ه��ل أه��ل ��ون يُ��س��مُّ أن��ه��م ال��ش��رق ب��ن��ي م��ن ج��ه��ٍل وأق��بَ��ح
ال��ج��ه��الء أج��ه��ل ي��دَّع��ي��ه ف��ق��د ع��ن��ده��م ال��ع��ل��م ه��و م��ظ��ل��وم وأك��ب��ر
ب��الء س��وط م��ن��ه ع��ل��ي��ه��م ل��ص��بَّ م��ن��ه��ُم ل��ل��ع��ل��م ال��ع��ل��م رب اق��ت��صَّ ل��و
ب��ف��ن��اء م��ؤذنً��ا ع��ل��ي��ه��م ون��ادى ن��ف��وس��ه��م ال��وح��يُّ ال��م��وت وَالس��ت��أص��ل
وش��ق��اء ذل��ٍة ف��ي ول��و ف��ع��اش��وا ع��ل��ي��ه��م أب��ق��ى ال��ل��ه ح��ل��م ول��ك��نَّ
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ري��اء ث��ي��اب م��ن��ه��ا ل��ه��م وخ��اط��وا دي��ان��ة ك��ل أح��ك��ام م��زَّق��وا ل��ق��د
وع��داء ب��ي��ن��ه��م ش��ْغ��ٍب ك��ل إل��ى ذري��ع��ة إالَّ األدي��ان ج��ع��ل��وا وم��ا
ب��ال��ُق��َوب��اء ال��ع��ل��م ج��ه��الء رم��ت م��س��اق��م إالَّ ال��ج��ه��ل ع��ل��م��اء ف��م��ا

∗∗∗
دع��ائ��ي ي��س��ت��ج��ي��ب َم��ن ف��ه��ل َل��داٍع ال��ع��ل��ى إل��ى إن��ي ال��ق��وم ش��ب��اب ي��ا أال
ع��الء واب��ت��غ��اء م��ج��د إلدراك ب��ه��ا ت��ن��ه��ض��وا أن ل��ألوط��ان آن أم��ا
ب��ك��ائ��ي واس��ت��ط��ال اص��ط��ب��اري وق��لَّ ج��وان��ح��ي واس��ت��ش��اط��ت ص��وت��ي بُ��حَّ ف��ق��د
رج��ائ��ي ط��ري��ُق م��س��دوًدا ال��ي��أس م��ن ي��ك��ن وإن رج��اءً ف��ي��ك��م ل��ي أنَّ ع��ل��ى
ال��ش��ع��راء م��ن م��ع��دوًدا ك��ن��ت وإن ِب��ه��ائ��ٍم ال��خ��ي��ال وادي ف��ي أن��ا وم��ا

والشعر أنا

م��ص��ون��ِه م��ن ل��ي ع��زَّ ق��د م��ا وي��ب��ذل ب��خ��اط��ري ي��ج��ي��ش أح��ي��انً��ا ال��ش��ع��ر أرى
س��ك��ون��ه م��ن ن��اش��ئٌ ش��ج��وي ت��ح��رُُّك وإنَّ��م��ا ف��أُش��ج��ى أح��ي��انً��ا وي��س��ك��ن
م��ج��ون��ه ف��ي ُم��وغ��ًال أراه ل��ده��ر ُم��ج��اريً��ا م��ن��ه ال��ه��زل ��ى أت��َوخَّ وق��د
ح��زي��ن��ه م��ن ل��ه��ا ال��م��ش��ج��ي إل��ى ت��م��ي��ل ح��زي��ن��ة ن��ف��س وْه��ي ن��ف��س��ي ول��ك��نَّ
ب��ل��ح��ون��ه أُط��رب��وا أن��ش��دوه إذا ب��أنَّ��ه��م ش��ع��ري ال��راوون ع��ل��م وق��د
َم��ع��ي��ن��ه ب��ب��رد ال��رَّاوي ص��دى ش��ف��ي��ت ق��ري��ح��ت��ي م��ن اس��ت��ن��ب��ط��ت��ه إذا وإن��ي
ح��زون��ه ف��ي خ��اب��ًط��ا أت��خ��يَّ��ر ول��م س��ه��ول��ه ط��وي��ت ع��ل��ٍم ع��ل��ى وإن��ي
س��م��ي��ن��ه م��ن واس��ت��وث��ق��ت غ��ثَّ��ه أب��ت ب��س��ل��ي��ق��ة ل��ه ��اٌص ل��م��حَّ وإن��ي
م��ت��ي��ن��ه اخ��ت��ش��اب ط��وع��ي ف��ي ك��ان إذا ب��خ��اط��ري ال��رَّك��ي��ك ال��ش��ع��ر ي��خ��ط��ر وه��ل
م��س��ت��ب��ي��ن��ه إل��ى ت��ن��زع ل��م ه��ي إذا ه��واج��س��ي ي��وًم��ا ب��ال��ش��ع��ر اه��ت��دت ال أال
ب��ث��م��ي��ن��ه ُدرِّه م��ن أف��ْز ل��م إذا م��خ��اط��ًرا ال��ق��ري��ض ب��ح��ر ف��ي غ��ص��ُت وال
ُع��ون��ه دون أب��ك��اره إل��ى ن��زوًع��ا ب��وش��ي��ه ل��ب��ي��ًق��ا ط��ب��ًع��ا ل��ي أنَّ ع��ل��ى
ب��ق��ري��ن��ه ُم��ْم��ِس��ك��ا ب��ي��ت ك��ل ت��رى ق��ص��ائ��دي ف��ي أب��ي��ات��ه ان��ت��ظ��م��ت إذا
غ��ص��ون��ه ث��م��اُر ال��ط��ول��ى ال��ي��د ب��غ��ي��ر ل��تُ��ج��ت��ن��ى ي��وًم��ا ال��ش��ع��ر روح ك��ان وم��ا
ظ��ن��ون��ه رج��م ال��ع��ي��ن ك��رأي ي��ك��وُن أل��م��ع��يَّ��ة ل��ذي إال ي��س��ت��ق��د ول��م
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ج��ب��ي��ن��ه ف��ي غ��رَّة س��ن��اه��ا ي��ل��وح ب��ف��ط��ان��ة م��ارس��ت��ه ق��د وإن��َي
ق��ي��ون��ه م��ن م��ع��دودة ال��ن��ه��ى وإنَّ ح��ك��م��ٍة ص��م��ص��ام ال��ش��ع��ر إنَّ ل��ع��م��رك
ي��ق��ي��ن��ه ب��ف��ج��ر ف��ف��رَّاه ع��ل��ي��ه س��ل��ل��ت��ه ال��ش��ك��وك ل��ي��ل ج��نَّ��ِن��ي إذا
ش��ج��ون��ه وري ع��ن��د ف��ؤادي وم��س��ل��ي وح��ش��ت��ي ع��ن��د م��ؤن��س��ي إالَّ ال��ش��ع��ر وم��ا
م��ن��ون��ه ب��ري��ِب أب��ك��ان��ي ال��دَّه��ر إذا ن��ف��ث��ات��ه ل��ي ال��دم��ع م��ق��ام ت��ق��وم
ش��ئ��ون��ه خ��ي��ال ف��ي��ه��ا ل��ي ف��ي��ظ��ه��ر ع��ب��رة م��رآة ل��ل��ك��ون وأج��ع��ل��ه
م��ن��ج��ن��ون��ه م��ن األح��ق��اب ف��ي دار ب��م��ا ان��ط��وت ال��ت��ي ال��زَّم��ان أس��رار ف��أب��ص��ر
ب��ط��ون��ه ف��ي م��ا الس��ت��ش��ف��ف��ت ال��غ��ي��ب إل��ى ب��ن��وره��ا ن��ظ��رت ل��و ع��ي��ن ول��ل��ش��ع��ر
ق��رون��ه ح��دي��ث م��ن��ه ب��ه��ا س��م��ع��ت ك��ات��م ن��ح��و اس��ت��ص��غ��ي��ت��ه��ا ل��و وأُذٌْن
ل��رق��ي��ن��ِه ح��ام��ًال ب��ش��ع��ري رس��وًال ف��ك��رت��ي أرس��ل��ت ِش��ع��راه إل��ى ول��ي��ل
خ��دي��ن��ه وال��ُج��َديِّ س��ه��اه ون��ج��َم وس��م��اك��ه ن��س��ره ع��ن��ي ال��ل��ي��ل س��ل
س��ف��ي��ن��ه م��ن��ش��آت أُج��ري ال��ش��ع��ر م��ن ال��دج��ى ف��ي ال��م��ج��رَّة ن��ه��ر ف��ي ب��تُّ ف��ك��م
ف��ن��ون��ه ع��ن وال ق��واف��ي��ه ع��ن وال ب��غ��ي��ره ع��ن��ُه أع��ت��اض ال ال��ش��ع��ر ه��و
ب��دون��ه ع��ي��ًش��ا ُرْم��ُت م��ا أو ع��ش��ُت ل��م��ا ال��دُّن��ا ف��ي ال��ح��وادُث س��ل��ب��ت��ن��ي��ه ول��و
ج��ن��ون��ه غ��ي��ر ل��ل��م��رءِ ب��ع��ده ف��م��ا اش��ت��ق��اق��ه ال��ش��ع��ور م��ع��ن��ى م��ن ك��ان إذا

الشام براح بعد

وت��ئ��ي��ُض ال��م��ن��ى ف��ي ت��ذه��ب ح��ت��ام م��ري��ُض وال��زم��ان ع��زم��ك ص��ح ق��د
م��ه��ي��ض ه��واك ف��ي ي��ق��ل��ق��ل ع��ظ��م ك��أن��ه ال��ف��ؤاد ف��ي ه��م��ك ب��ال م��ا
ت��ق��وي��ض ل��ف��ج��ره��ا ل��ل��ظ��الم م��ا ب��ل��ي��ل��ة ال��ه��م��وم ُم��ع��ت��ل��ج ب��ت ك��م
ب��ع��وض ي��ط��نُّ ك��م��ا ك��راك ف��ن��ف��ت ال��دُّج��ى ف��ي ال��ه��واج��س ب��م��س��م��ع��ك ط��ن��ت
رض��ي��ض ب��ال��ه��م��وم ق��ل��ب��ك ف��ك��أنَّ ن��اع��م ف��راش ع��ن ج��ن��وب��ك ت��ن��ب��و
وأروض ب��ه��ا س��م��وات َض��اق��ت ل��ب��ان��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ن��ف��س��ك ك��بُ��رت
ت��روض وال��ص��ع��اب ت��رك��ب ف��ال��ه��ول دون��ه��ا ال��م��ه��ال��ك ت��ق��ت��ح��م زل��ت م��ا
ت��خ��وض ال��خ��ط��وب م��ل��ت��ط��م أي أم ت��م��ت��ط��ي ه��ول ف��أي أن��ت ل��ل��ه

∗∗∗
ال��م��م��ح��وض ي��ق��ي��ن��ه��ا ال��ش��ك��وك ي��ج��ل��و ال��س��ن��ى ك��م��ؤت��ل��ق ق��اف��ي��ة وَل��ُربَّ
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ال��ت��ع��ري��ض ب��م��ث��ل��ه��ا األن��ام ف��ات ب��ح��ق��ي��ق��ة إن��ش��اده��ا ف��ي ص��رَّح��ت
م��روض وه��و ال��م��ض��م��ار ب��َي ون��ج��ا ع��ن��ان��ه ال��ق��ري��ض أج��رَّن��َي ول��ق��د
ورك��وض خ��ل��ف��ه س��ب��وح ي��ج��ري ُم��ج��ل��يً��ا ال��س��ب��اق ي��وم ال��م��دى وأت��ى
ت��ف��ي��ض ال��ك��رام ال��ع��رب ب��م��ف��اخ��ر ق��ري��ح��ة ل��ل��ق��ري��ض أن��ب��ط ك��ن��ت ق��د
م��ع��روض ال��ن��وى ع��ل��ى ج��واه م��ن أن��ا م��وق��ًف��ا ال��س��ي��اس��ة م��ن وق��ف��ت وَل��َك��م
ورب��وض ونً��ى ت��خ��وِّن��ه��ا ه��م��ًم��ا ل��ل��ع��ل��ى ي��ع��رب ول��د م��ن ُم��س��ت��ن��ه��ًض��ا
ق��ري��ض ه��ن��اك يُ��ن��َش��د ول��م ق��ب��ل��ي ش��اع��ر ب��ذل��ك ي��ن��ط��ق ل��م أي��ام
ج��ري��ض وه��و وع��اد ال��ق��ري��ض خ��اب م��داره ال��زَّم��ان دار إذا ح��ت��ى
ال��م��ق��روض ش��ع��ره ح��رٍّا ك��ان َم��ا ش��اع��ٌر ال��ح��رورة يُ��ن��ازع��ن��ي وغ��دا
ال��م��رف��وض ط��ب��ع��ه ب��راق��ش ك��أب��ي خ��ائ��ن األم��ان��ة ث��وب وي��ب��زن��ي
ي��ق��وض وك��ان أب��ن��ي��ه��ا ك��ن��ت أن��ا وط��ن��ي��ة ف��ي دع��واي م��دٍع ك��م
ال��م��ق��ب��وض ال��دره��م ه��ذا وش��راه ب��اع��ه ال��س��ي��اس��ة ف��ي ع��ب��د ك��ل م��ن
غ��ض��ي��ض دون��ه��ن ال��م��ع��ان��د ط��ْرف ل��ق��ص��ائ��ًدا ل��ي إنَّ ال��م��خ��اص��م ت��ع��س
دح��وض ل��ه��ن م��ا دوام��غ ح��ج��ج ل��ي دع��واي ف��ي ف��ه��نَّ ادَّع��ي��ت ف��إذا
غ��م��وض ف��ي��ه ل��ي��س ص��دٍق ب��م��ق��ال ن��اط��ًق��ا ع��ن��ي يُ��ج��ب��ك ال��يَ��راع وس��ل

∗∗∗
ب��غ��ي��ض أُم��ي��م ي��ا إل��ي��ه��م أن��ي س��رَّن��ي األراذل تَ��ك��رََّه��ن��ي ل��م��ا
م��ن��ق��وض ع��ن��ده ال��ص��داق��ة ع��ْه��د ام��رئ م��ن ال��وف��اء إل��ى ب��رئ��ت ول��ق��د
ق��روض ال��رج��ال ف��ي ال��ص��ن��ائ��ع إن ب��م��ث��ال��ه��ا ص��ن��ي��ع��ة ك��ل وج��زي��ت
وم��ي��ض ال��زم��ان ف��ي ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة م��ا ح��ق��ي��ق��ة ال��زَّم��ان ِم��َن ت��ط��ل��بَ��نَّ ال
ال��م��م��خ��وض ص��رف��ه��ا ال��ع��ج��ائ��ب أب��دى ص��رف��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي م��ن م��خ��ض��ت وإذا
وت��ح��ي��ض ت��ارة ت��ط��ه��ر ال��ح��ك��م ف��ي ن��س��ائ��ه��ا م��ث��ل األي��ام وح��وادث
ال��ب��ي��ض وغ��اه��ا ف��ي ت��ق��ن��أ س��وداء ك��ري��م��ة ك��ل أن��ت��ج��ن ول��رب��م��ا
ح��ض��ي��ض واش��م��خ��رَّ أوٌج ف��ان��ح��طَّ ب��أه��ل��ه��ا ال��ب��الد ُم��ن��ق��ل��ب س��اء ق��د
ن��ف��وض ل��م��ذروي��ه وه��و ج��اء ق��د ص��اغ��ًرا رأي��ن��ا ف��ك��م ال��ح��ي��اء ذه��ب
ال��م��رح��وض ث��وب��ه ع��ج��بً��ا ف��زه��اه ع��رض��ه م��دان��س ع��ن ت��ع��ام��ى وق��ح
إغ��ري��ض ش��روره��م وق��ط��ر دث ف��خ��ي��ره��م األن��ام ع��ل��ى ال��ش��ق��اء غ��ل��ب
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ت��ن��ب��ي��ض ض��غ��ي��ن��ة ك��ل ق��وس ف��ي ول��ل��ورى ال��ح��ي��اة ف��ي ال��س��ع��ادة ك��ي��ف
ال��م��ق��روض ن��ص��ي��ب��ه��ا ق��لَّ ال��ع��ل��م ف��ي أم��ة ال��م��ع��ال��َي ت��ب��ت��دع ك��ي��ف أم
ع��ض��وض ال��ب��الد ف��ي ُم��ل��ٌك دام م��ا ب��أه��ل��ه��ا ال��ش��ق��اء ال��دن��ي��ا ت��ع��دم ل��ن
ع��ري��ض ق��ف��اه َم��ن ت��ق��دَّم ح��ت��ى أه��ل��ه ��ر ت��أخَّ ف��ق��د ال��ذك��اء وي��ح
ال��ع��رِّي��ض وأُْك��ِرم األدي��ب ُم��ِق��ت ب��ه ب��ل��ٌد م��ف��اس��ًدا ال��ب��الد أخ��رى
ن��ه��وض ال��رف��ي��ع ب��ال��ن��س��ب أع��ي��اه أف��ع��ال��ه ب��ه ق��ع��دت ال��ف��ت��ى وإذا
ت��ح��ري��ض ال��ع��ل��ى إل��ى ي��ب��ت��ع��ث��ه ل��م ال��ُع��ل��ى س��ج��ي��ت��ه ع��دم��ت إن وال��م��رء

الناس… بعض

م��ش��ال��ه ق��ص��ور ل��ه��م وإن��اثً��ا ذك��وًرا ب��ال��م��ئ��ات ي��ع��دون ه��م
وج��الل��ه ورف��ع��ة ون��ع��ي��م وإم��اء ب��ه��ا أع��ب��ٌد ول��ه��م
ع��ال��ه ال��رَّع��ي��ة ع��ل��ى وع��اش��وا ـ��ي��ا ال��دن��ـ ف��ي وال��ت��ك��س��ب ال��س��ع��َي ت��رك��وا
ال��ب��ط��ال��ه ن��ع��ي��م م��ن ال��س��ع��ي أع��ي��ن ف��ت��ب��ك��ي ف��ي��ه��م ال��ن��ع��ي��م ي��ت��ج��لَّ��ى
ن��خ��ال��ه م��ن س��خ��ي��ن��ة أع��وزت��ه��م ق��وم ك��دِّ م��ن ال��ل��ب��اب ي��أك��ل��ون
ال��س��الل��ه ت��ل��ك ال��ن��ع��ي��م ت��ن��ال ك��ي ا ك��دٍّ ي��ش��َق��ْون األن��ام ف��ك��أن
آل��ه ال��س��الط��ي��ن آل ل��م��ح��ي��ا س ال��ن��ا خ��ل��ق ق��د اإلل��ه وك��أنَّ
أث��ق��ال��ه دون��ه��م م��ن وح��م��ل��ن��ا ع��ي��ًش��ا ال��م��ل��ك غ��ض��ارة ف��ي ن��ع��م��وا
ص��ي��ال��ه ن��رد ل��ل��وغ��ى دون��ه��م خ��رج��ن��ا ال��ع��دوُّ ط��ال م��ا ف��إذا
ال��ح��م��ال��ة ف��ي��ه��ا ت��ك��ون ف��ع��ل��ي��ن��ا ي��وًم��ا ال��ج��رائ��ر ج��رُّوا ه��م وإذا
وال��ك��ف��ال��ه رض��اع��ه ف��َع��ل��ي��ن��ا ول��ي��د ف��ي��ه��م اس��ت��ه��لَّ م��ا وإذا
ح��ال��ه ك��ل ع��ل��ى ل��ن��ا أظ��ه��روه ع��ت��وٍّ ل��وال ب��ذاك رض��ي��ن��ا ق��د
ال��ج��ه��ال��ه ف��ي رس��وخ��ه��م إال ق��ة ال��س��و ب��ن��ي ع��ن يَ��م��ي��زه��م م��ا ب��ه��م م��ا
وح��ث��ال��ه نُ��ف��اي��ًة ل��ك��ان��وا س ال��ن��ا غ��رب��ل ل��و ح��ي��ث ال��ن��اس م��ن ه��م
ت��م��ث��ال��ه ال��ورى ب��ي��ن ل��ك��ان��وا ـ��ل ال��ج��ه��ـ ص��ور ل��و ح��ي��ث ال��ج��ه��ل وم��ن
وال��ك��الل��ه أص��ه��اره��م زادوا ث��م ع��بء ك��لَّ ع��ي��ش��ه��م م��ن ��ل��ون��ا ح��مَّ
إبَّ��ال��ه ع��ل��ى ِض��ْغ��ث��ا ف��ك��ان��وا ـ��ش ال��ع��ي��ـ م��ؤن��ة أص��ه��اره��م ف��ك��ف��ي��ن��ا
ال��ع��م��ال��ه األج��ي��ر أُع��ط��َي ك��م��ا ـ��ع ال��ب��ض��ـ أج��رة نُ��ع��ط��ي��ه��ُم ف��ك��أن��ا
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ال��ع��دال��ه وت��ش��م��ئ��ز م��ن��ه��ا ـ��ح��ق ال��ـ يَ��ْق��َش��ِع��رُّ ح��ال��ة وال��ل��ه ت��ل��ك
وض��الل��ه ح��م��اق��ة م��نَّ��ا وْه��ي وش��ن��اٌر دن��اءٌة م��ن��ه��م ه��ي
ال��م��ح��ال��ه األم��ور م��ن إال ـ��ة اإلش��ت��راك��يَّ��ـ م��ذه��ب ف��ي ه��ذا ل��ي��س
ال��ج��الل��ه ذي ب��رب��ن��ا ك��ف��ٌر ـ��ض��اء ال��ب��ي��ـ ال��ح��ن��ي��ف��ي��ة ال��ِم��لَّ��ة ف��ي وْه��و

آدم ابن وجه

واألع��ج��ُم ب��وص��ف��ه ال��ف��ص��ي��ُح ح��ار ُم��ط��ل��َس��ُم األن��ام ف��ي س��رٌّ ل��ل��ه
م��ق��دَّم ف��ي��ه ف��ه��و أق��دم ال��خ��ل��ق ف��ي ت��ل��ق��ه ل��م إن وه��و آدم اب��ن ب��رأ
األع��ظ��م م��ن��ه��ا وه��و آدم اب��ن ظ��ه��ر ن��ظ��رًة ال��ع��ج��ائ��ب ف��ي ن��ظ��رن��ا وإذا
ال��ف��م ن��ط��ق إذا ب��ه ال��ك��الم ن��س��ق م��ا ف��ه��و آدم اب��ن م��ن ال��ع��ج��ي��ب ��ا أمَّ
��م ال��ُم��ت��وسِّ س��ح��ن��ائ��ه ف��ي َل��ي��ح��ار وإنَّ��ه رأي��ت م��ا أع��ج��ب وال��وج��ه
ُم��ع��َل��م ال��ح��دي��ث��ة ال��ن��ف��س ب��س��رائ��ر أنَّ��ه إالَّ ال��ل��ه ط��راز م��ن ه��و
ت��ت��رج��م ال��ض��م��ي��ر م��ن ف��ي��ه وال��ع��ي��ن ك��واش��ف ف��ْه��ي ف��ي��ه ال��َح��واج��ب أم��ا
ي��ت��ك��ل��م ب��س��رِّه��ا م��ن��ه وال��وج��ه ال��ف��ت��ى يُ��ك��تِّ��م��ه��ا خ��اف��ي��ة وَل��ُربَّ
ُم��تَ��َل��ثِّ��م ب��ض��م��ي��ره ف��ك��أنَّ��ه وج��ه��ه ال��س��ري��رة إل��ى يُ��ش��ي��ر ك��لٌّ
م��ب��ه��م وض��وٌح ب��ه��ا ل��ل��خ��اف��ي��ات م��س��ح��ٌة ال��ق��رون��ِة م��ن ف��ي��ه ف��ال��وج��ُه
ت��وه��م وال��ي��ق��ي��ن ال��م��الم��ح ت��ح��ن ت��ي��ق��ن ف��ي��ه ف��ال��وه��م ال��نُّ��ه��ى ص��رع
��م ت��ب��سُّ ب��ك��اه ف��ي وج��ٍه وَل��ُربَّ ال��ب��ك��ا ��م��ه ت��ب��سُّ ف��ي وج��ٍه وَل��ُربَّ
��م م��ت��ج��هِّ أن��ف��ه ل��وال ف��ال��وج��ه زي��ن��ة آدم اب��ن وج��ه ف��ي واألن��ف
وت��س��ج��م ال��ع��ي��ون ت��ن��ش��ت��ر ل��واله ف��إنَّ��ه ال��ع��ي��ون ش��ف��ر ف��ي ك��ال��ه��دب

∗∗∗
ال��دم ويُ��ث��ب��ت��ه��ا ك��ت��اب��تَ��ه��ا ي��م��ح��و م��ط��م��وس��ة ص��ح��ائ��ف ال��وج��وه إنَّ
��م ت��ت��ف��هَّ ف��ال ت��ح��رُّف��ه��ا ي��ب��دو ��ًم��ا ُم��ت��ف��هِّ ح��روف��ه��ا ت��ق��رأ ب��ي��ن��اك
م��ت��ع��ل��م ج��اه��ٌل وط��وًرا ط��وًرا ُم��ت��ج��اه��ل ع��ال��م ف��ي��ه��ا ف��ال��ع��ق��ل
ُم��َج��ْم��َج��م ن��ط��ق��ه��ن ل��ك��ن ب��ال��س��رِّ ن��واط��ًق��ا ال��وج��وه ه��ذي أرى إن��ي
��م م��رجَّ ال��ح��دي��ث ول��ك��نَّ ع��ن��ه��ا ُم��ت��ح��دثً��ا ع��ي��ون��ه��ا ل��ح��اظ وأرى
ِط��ْم��ِط��م أع��ج��م��يٌّ ه��ي وك��أنَّ��م��ا راط��نً��ا ي��س��م��ع ال��ب��دويُّ ف��ك��أن��ن��ي
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∗∗∗
م��غ��رم ص��بٌّ وأن��ت م��ن��ه ف��ت��روح ب��ُح��ْس��ِن��ِه ي��س��ت��ب��ي��ك وج��ه ول��ُربَّ
م��ت��ي��م ف��ي��ه وأن��ت ع��ن��ك وي��ص��دُّ ه��ًوى م��ن خ��ل��ٌو وأن��ت إل��ي��ك ي��دن��و
م��ظ��ل��م ب��دٍر ف��ُك��لُّ أض��اء وإذا ُم��ض��ي��ئ��ة ف��ال��ب��دور ت��غ��يَّ��ب وإذا
ي��ت��ح��لَّ��م وم��ن ل��ه��ا ال��س��ف��ي��ه ي��ع��ن��و ح��ك��م��ة آدم اب��ن وج��ه ف��ي ل��ل��ه

شاعر خواطر

ال��ج��ه��ُر ب��ه يُ��س��ت��ط��اع س��رٍّ ك��لُّ وال ج��ب��ُر ل��ه ان��ك��س��اٍر ك��لُّ م��ا ل��ع��م��رك
نَ��ْزر ك��ن��ه��ه��ا ف��ي ال��ق��وم ف��ِع��ْل��ُم س��ت��اًرا ال��ح��ج��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ك��فُّ ض��رب��ت ل��ق��د
س��ت��ر ي��ا وراءَك م��ا ب��ش��وق ن��ق��ول س��ت��اره��ا وراء م��ن ج��م��ي��ًع��ا ف��ق��م��ن��ا
وال��ج��ذر األن��اب��ي��ش م��ا م��ن��ه��ا ن��دِر ول��م ف��رع��ه��ا ن��ب��ص��ر ف��ن��واء س��رح��ة ح��ك��ت
ال��ق��ب��ر م��ط��ل��ع��ه ال��ف��ج��ر وإنَّ ك��ل��ي��ٍل ح��ي��ات��ن��ا إنَّ ال��َق��وِم ب��ع��ُض ق��ال وق��د
ال��ف��ج��ر ذل��ك ش��اق��ن��ي ق��د م��ا ش��دَّ ف��ي��ا ح��ق��ي��ق��ًة ف��ي��ه��ا ال��ق��ول ه��ذا ك��ان ف��إن
ال��خ��س��ر ه��ي ف��ال��ح��ي��اة وح��سٌّ ب��ق��اءٌ ل��ه��ا ي��ك��ن إن ال��رَّدى ب��ع��د ال��ف��ت��ى وروح
ال��زه��ر األن��ج��م ل��ه��ا م��أًوى أص��ب��ح��ْت إذا ف��ح��ب��ذا ال��س��م��اءِ ن��ح��و رق��ي��ْت وإن
ال��ح��ج��ر ه��و ال��ش��ع��ور ف��ي ش��أن وأع��ج��ب ش��ع��وُرن��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ش��أٍن وأع��ج��ب
ق��ط��ر ب��رق��ه��ا ف��ي ف��ال��ِف��ْك��ُر أب��رق��ت إذا م��خ��اي��ٌل ال��ش��ع��ور أُف��ق ف��ي ول��ل��ن��ف��س
ال��ُح��ر ال��م��ن��ط��ق إي��ض��اح��ه ع��ل��ى ق��دي��ٌر ش��ئ��ون��ه��ا م��ن ب��ه م��ش��ع��وٍر ك��ل وم��ا
وال��ن��ثْ��ر ال��ن��ْظ��م ت��ب��ي��ان��ه ع��ن ��ر وق��صَّ ك��ش��ُف��ُه ال��ع��ب��ارة أَع��ي��ا م��ا ال��ن��ف��س ف��ف��ي
ال��ش��ع��ر ب��أع��ب��ائ��ه ي��ن��ه��ض ول��م ب��ي��ان ب��ه ي��ُق��ْم ل��م م��ا ال��ن��ف��س خ��اط��رات وم��ن
ال��ص��در ب��ه ال��ف��س��ي��ح ال��ن��ط��ق م��ن ف��ض��اق ن��اط��ق ص��در ف��ي ح��اك ف��ك��ٍر ُربَّ وي��ا
ال��خ��زر أع��ي��نُ��ه��ا األل��ف��اظ م��ن إل��ي��ه ت��خ��اوص��ت ح��ت��ى دقَّ م��ع��نً��ى ُربَّ وي��ا
وال��ح��ص��ر ال��ع��دُّ ف��ات��ه م��ع��نً��ى ك��ف��اي��ة أس��وُم��ُه ف��ك��ي��ف م��ع��دوًدا ال��ل��ف��ظ أرى
ال��ف��ك��ر ج��وِِّه ف��ي ط��ار م��ا إذا ي��ت��ي��ه واس��ٌع ِر ال��ت��ص��وُّ ف��ي ال��م��ع��ان��ي وأف��ق
ع��ذر ل��ن��ا ال��م��ج��از ق��ول ف��ي ك��ان ل��م��ا م��رام��ن��ا ع��ن ال��ل��غ��ى ف��ي ق��ص��وٌر ول��وال
ال��دُّر يُ��ن��َظ��م ك��م��ا أب��ي��اتً��ا تُ��نَ��ظَّ��ُم ال��ت��ي ب��ال��ك��ل��م ال��ش��ع��ر أخ��ص ول��س��ت
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ق��ص��ر ل��ه ال��ل��س��ان ف��ع��ل ع��ل��ى ي��ك��ون لُ��ًغ��ى م��ن أوس��ع ال��ش��ع��ر ألنَّ وذاك
ال��خ��م��ر ش��ارب��ه��ا أع��ط��اَف َرنَّ��ح��ْت ك��م��ا ال��ف��ت��ى رنَّ��ح م��ا ك��لُّ إالَّ ال��ش��ع��ُر وم��ا
ال��ُم��ه��ر ال��م��َرح ف��ي ي��س��ت��نُّ ك��م��ا َم��ه��ي��ًج��ا ف��اغ��ت��دى ال��وج��د س��اك��ن ف��ي��ه وح��رَّك
ه��در ل��ه��ا ال��ح��زي��َن يُ��ش��ج��ي أي��ك��ٍة ع��ل��ى ح��م��ام��ة س��ج��ُع ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات ف��م��ن
ال��زه��ر اب��ت��س��م ب��ه روٍض ف��ي ال��زه��ر ع��ل��ى ف��راش��ة ح��وم ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
ال��ه��ج��ر ف��ع��ل م��ا ل��ل��ُح��بِّ ش��ك��ا ق��د ب��ه��ا ع��اش��ق دم��ع��ة ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
َف��تْ��ر ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ق��ل��َب ت��س��ب��ي ب��ن��ج��الءَ غ��ادٍة ن��ظ��رُة ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
ال��ده��ر ب��واح��ده��ا أودى ��ع��ة م��ف��جَّ ث��اك��ل رنَّ��ة ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
وال��نَّ��ب��ر ال��خ��ف��ُض ص��وت��ه م��ج��رى ت��ع��اور ُم��ط��ِرٍب ت��رج��ي��ُع ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
نَ��ش��ر ورده��ا م��ن ف��اح ق��د ج��نَّ��ة ل��دى ب��ل��ب��ٍل ت��غ��ري��د ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
ال��زَّْم��ر اطَّ��رد ب��ه م��زم��اٍر وت��رن��ي��م أرغ��ٍن ن��ْغ��م��ة ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��ات وم��ن
ال��ب��در يُ��ض��اح��ك��ه��ا ب��ات��ت ال��دُّج��ى ب��ج��ن��ح ك��واك��ٍب ائ��ت��الَق ��ع��ر ال��شِّ م��ن وإنَّ
ال��ش��ع��ر أط��رب م��ا ف��وق ن��ف��س��ي ل��ي��ط��رب أش��ن��ب ك��ل ع��ن ال��غ��ي��د اب��ت��س��ام وإن
َق��ْدر ال��ن��ه��ى ع��ن��د ل��ل��ش��ع��ر ال��ن��ه��ى ل��ع��م��ر ي��ك��ن ل��م ال��ش��ع��ر م��ن ه��ذا ي��ك��ن ل��م ف��إن

الحرية تصف القوة

م��ح��رَُّم ال��ك��الم إن ت��ت��ك��ل��م��وا ال ق��وُم ي��ا
ال��نُّ��وَّم إالَّ ف��از م��ا ت��س��ت��ي��ق��ظ��وا وال ن��ام��وا
ت��ت��ق��دَّم��وا ب��أن ي��ق��ض��ي م��ا ك��ل ع��ن وت��أخ��روا
ت��ف��ه��م��وا ال أن ف��ال��خ��ي��ر ج��ان��بً��ا ��م ال��ت��ف��هُّ ودع��وا
ت��ت��ع��لَّ��م��وا أن ف��ال��ش��رُّ ج��ه��ل��ك��م ف��ي وت��ث��بَّ��ت��وا
ت��ن��دم��وا وإالَّ أب��ًدا ف��ات��رك��وا ال��س��ي��اس��َة ��ا أمَّ
م��ط��ل��س��م ت��ع��ل��م��ون ل��و ِس��رُّه��ا ال��س��ي��اس��ة إن
ف��ج��م��ج��م��وا ال��ح��دي��ث م��ن ح ال��ُم��ب��ا ف��ي أف��ض��ت��م وإذا
��م��وا ت��ت��ج��هَّ ال وال��ظ��ل��م ت��ت��وس��م��وا ال وال��ع��دَل
ُم��ك��رَّم وه��و ال��ي��وَم ـ��ش ي��ع��ي��ـ أن م��ن��ك��م ش��اء م��ن
ف��م وال ل��دي��ه ب��ص��ٌر وال س��م��ٌع ال ف��ل��يُ��م��ِس
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األب��ك��م األص��مُّ إال ك��رام��ًة ي��س��ت��ح��قُّ ال
��م ت��وهُّ ال��ح��ي��اة ف��ي ه��ي إن��م��ا ال��س��ع��ادة ودع��وا
��م ُم��ذمَّ وه��و ك��ال��ع��ي��ش ��ٌم ُم��ن��عَّ وه��و ف��ال��ع��ي��ش
ت��ح��كُّ��م ف��ي��ه ك��ان ـ��م��ا م��ه��ـ ال��ده��ر ب��ح��ك��م ف��ارض��وا
ت��ت��ظَّ��ل��م��وا وال ط��ربً��ا ف��اض��ح��ك��وا ُظ��ل��م��ت��م وإذا
ع��ل��ق��م ف��ق��ول��وا م��رٌّ ش��ه��دك��م ه��ذا ق��ي��ل إن
ُم��ظ��ِل��م ف��ق��ول��وا ل��ي��ٌل ن��ه��ارك��م إن ق��ي��ل أو
م��ف��ع��م ف��ق��ول��وا س��ي��ل ِث��م��ادك��م إن ق��ي��ل أو
��م تُ��ق��سَّ س��وف ق��وم ي��ا ب��الدك��م إن ق��ي��ل أو
وت��رنَّ��م��وا وت��رنَّ��ح��وا وت��ش��كَّ��روا ��دوا ف��ت��ح��مَّ

حقيقة تبيان

ال��م��ف��ن��ُد ف��يَّ ش��اء م��ا ف��ل��ي��ُق��ل أال ي��ت��ق��ي��ُد ال ال��ح��رَّ إن ل��ع��م��رك
م��ق��ص��د ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ب��ي��ان غ��ي��ر ب��ه ل��ي ف��ل��ي��س ال��ق��ص��ي��د ��دت ق��صَّ أن��ا إذا
أن��ش��د ك��ن��ت م��ا ال��ش��ع��ر ع��ن��د ه��ان وإن نَ��ي��ل��ه ع��زَّ م��ط��ل��ب��ا ب��ش��ع��ري ن��ش��دت
ُم��ن��ش��د أن��ا م��ا دون ق��در ول��ل��درِّ ن��اش��د أن��ا م��ا دون بُ��ع��د ف��ل��ل��ن��ج��م
م��ورد ال��ذُّلِّ م��ع ل��ك��ن ب��ه ي��ط��ي��ب م��ن��ه��ال ال��ن��ف��س ع��زَّة ج��نَّ��ب��تْ��ِن��ي وك��م
أَُغ��رِّد وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ب��ه��ا أن��وح ل��ب��ان��ة ذو ش��اع��ٌر إال أن��ا وم��ا
ويُ��غ��م��د ط��وًرا األي��ام ع��ل��ى يُ��س��لُّ ص��ارٌم ال��ه��ري��ت��ي��ن ش��دق��يَّ ب��ي��ن ول��ي
م��ق��لِّ��د وه��و ال��ق��ول س��خ��ي��ف ي��ق��ول ال��ذي ��اِع��ُر ال��شَّ َع��ابَ��ن��ي أْن ع��ج��ٌب وال
ع��ج��رد ��اد ح��مُّ ال��ش��ع��ر ف��ي ��ص��ه تَ��ن��قَّ ش��اع��ر أك��ب��ر وه��و ب��رد اب��ن ف��إنَّ
ي��ت��ع��وَّد م��ا دن��ي��اه م��ن ول��ل��م��رء ح��ق��ي��ق��ة ب��ك��ل ت��ص��ري��ح��ي ت��ع��وَّدُت
��د ال��م��ع��قَّ ال��ك��الُم ش��أن��ي م��ن ك��ان وم��ا واض��ًح��ا ب��ال��نُّ��ص��ح ج��ئ��ُت ن��ص��ًح��ا رم��ُت إذا
ه��ده��د ال��ت��رب ف��ي األم��واَه أَب��ص��ر ك��م��ا ب��ن��ا ال��ذي ال��دف��ي��ن اء ال��دَّ أُب��ص��ر وق��د
وتُ��ق��ع��د تُ��ق��ي��م م��ع��ان��ي��ه ب��ش��ع��ر َق��ْوم��ن��ا ال��ع��ل��م إل��ى اس��ت��ن��ه��ْض ل��ي ي��ق��ول��ون
تُ��ش��يَّ��د ال��ب��الد ك��ل ف��ي م��دارس ب��ع��ص��رن��ا ال��ح��ي��اة أنَّ ع��ل��م��وا أم��ا
ي��ؤي��د م��ن��ك ب��ال��ِف��ْع��ِل ي��ك��ن ل��م إذا ق��ائ��ٌل أن��ت ال��ذي ال��ق��ول ي��ن��ف��ع وم��ا
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ف��ت��ج��دَّدوا ت��ه��َوْون��ه��ا ُك��ن��ت��ُم ف��إْن ت��ج��دَّدت ال��ع��ل��وم إنَّ ق��وَم��ن��ا ف��ي��ا
ُم��ف��س��د ل��ل��دي��ن ال��ع��ق��ل ج��م��ود ف��إن دي��ن��ك��م أم��ر ف��ي ال��ع��ق��ل ج��م��ود وخ��ل��وا
وس��ؤدد ع��زٌّ ب��اإلق��دام ِن��ي��َل ف��ك��م ف��أق��دم��وا ع��زٍّا ال��ع��ي��ش ف��ي ش��ئ��ت��ُم وإن
ي��ت��ردَّد م��ن ال��غ��اي��اِت ي��ب��ل��غ ف��م��ا ٍد ت��ردُّ دون ال��رأي س��دي��د وأم��ض��وا
م��ج��رد ق��وٌل األح��راَر َق��يَّ��د ف��م��ا م��ج��رٍَّد ب��ق��وٍل ق��ي��ًدا ت��ق��ب��ل��وا وال
وت��ش��ه��د ال��ق��دي��م ب��ال��ع��ه��د تُ��ذكِّ��ر ش��واخ��ًص��ا ت��زال ال ع��ل��م وأط��الل
ال��م��ن��ض��د ال��ج��م��ان ارف��ضَّ ك��م��ا ب��دم��ع ال��ب��ل��ى ي��ِد ره��ن وْه��ي ف��أب��ك��ي أراه��ا
ُم��ت��ج��لِّ��د ف��تً��ى ول��ك��ن��ي دم��وع��ي تَ��ِس��ْل ل��م ح��ي��ن ع��ه��ده��ا س��اٍل أن��ا وم��ا
س��يُ��ب��دد أج��ل��ه��ا م��ن دم��ي ف��إنَّ ألج��ل��ه��ا دم��ع��ي ت��ب��دي��د ت��ك��ب��روا ف��إن

بالريحاني االحتفال يف

الريحاني. أمني باألستاذ بغداد يف العلمي املعهد احتفال يف أنشدها

ن��خ��ي��ل��ه وب��اس��ق��ات وب��راف��َدي��ه وب��ط��ول��ه ب��ع��رض��ه ال��ع��راق إن
ن��زي��ل��ه ب��وج��ه م��ب��ت��س��ًم��ا وي��ب��شُّ ض��ي��ف��ه ب��م��ق��دم م��ب��ت��ه��ًج��ا ي��ه��ت��زُّ
ت��أه��ي��ل��ه ف��ي وال��ح��م��د وم��ؤه��ًال ت��رح��ي��ب��ه ف��ي وال��ش��ك��ر وُم��رَِّح��ب��ا
ق��ب��ي��ل��ه ب��ف��خ��ر َم��ع��ش��ره ب��ك��ب��ي��ر ب��ري��ح��ان��يِّ��ه ل��ب��ن��ان ب��رب��ي��ب
ج��ي��ل��ه ب��داه��ي ��ت��ه أمَّ ب��أدي��ب زم��ان��ه ب��ف��ي��ل��س��وف ب��ال��ع��ب��ق��ريِّ
وِب��ِق��ي��ل��ه وب��ف��ع��ل��ه ف��ك��ره ف��ي ت��ح��رًُّرا األن��ام أح��رار ب��أص��حِّ
ت��ب��ج��ي��ل��ه ف��ي ال��ف��ض��ل ك��ل ت��ب��ج��ي��ل ��ل م��ب��جَّ خ��ي��ر م��ن��ه ��ل نُ��ب��جِّ إنَّ��ا
وح��ج��ول��ه ال��ع��ل��ى غ��رر م��ن ف��ي��ه م��ا ت��رى ل��ك��ي ال��ع��راق إل��ى ج��ئ��ت أأم��ي��ن
أف��ول��ه ب��ع��د م��ح��ت��رب��ون وال��ق��وم آف��ًال أص��ب��ح ال��ن��ج��م ف��ذاك ع��ف��ًوا
م��أه��ول��ه ع��ل��ى ُم��ق��ِف��ره ف��اق ق��د ب��ُح��س��ن��ه ال��ع��راق ق��ط��ر ت��رى م��ا أَو
م��س��ي��ل��ه غ��ي��ر ال��م��اء م��س��ي��ل ل��ك��ن ال��ح��ي��ا ف��ذي��اك ف��ي��ه ال��ح��ي��ا ��ا أمَّ
م��ح��ول��ه اش��ت��داد س��اك��ن��ه ج��ه��ل م��ن ش��ك��ا وإن ال��رَّب��ي��ع ذاك ورب��ي��ع��ه
ن��ي��ل��ه م��وارد وع��ن م��ص��ر ق��ط��ر ع��ن ب��ف��رات��ه ال��غ��ن��ى ول��ك ب��ه ف��أق��م
ن��خ��ي��ل��ه ِظ��لِّ ت��ح��ت ع��ي��ٍش ب��رغ��ي��د م��م��ت��ًع��ا ال��س��الم وادي ع��ل��ى وان��زل
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غ��ل��ي��ل��ه ح��رَّ ال��م��ش��ت��اق م��ن ي��ش��ف��ي ب��اس��ًم��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ث��غ��ر ب��ه وال��ث��م
ع��ل��ي��ل��ه ن��ب��ض ف��ج��س ال��نَّ��س��ي��م ه��بَّ إذا ح��ت��ى أس��ح��اره ��بَ��ْن وت��رقَّ
وق��ب��ول��ه ش��م��ال��ه أري��ج وان��ش��ق وس��م��ائ��ه أرض��ه م��ح��اس��ن وان��ظ��ر
ك��ج��ل��ي��ل��ه دق��ي��ق��ه ف��ي��ه وال��ح��س��ن أوض��اح��ه م��ن��ي��رة ف��ي��ه ف��ال��ج��وُّ
إك��ل��ي��ل��ه م��ن اإلك��ل��ي��ل وك��واك��ُب ��ٍع ب��ُم��رصَّ ُم��ك��ل��ل ف��ي��ه وال��ل��ي��ل
س��ه��ول��ه وج��وه ف��ي تُ��ش��رق ب��ال��ش��م��س واق��ًدا ك��ذه��ن��ك ب��ه ال��ن��ه��ار وت��رى
ب��م��ث��ي��ل��ه وُم��س��ل��س��ًال ب��ن��ظ��ي��ره م��غ��لَّ��ًف��ا ف��ي��ه ال��ش��م��س ض��ي��اء وت��رى
ط��ل��ول��ه ب��ي��ن ال��ب��اك��ي��ن ف��ك��وق��ف��ة م��ج��ده م��ن ب��دارٍس وق��ف��ت وإذا
م��ن��دي��ل��ه ب��ج��ان��بَ��ي ال��دم��وع غ��رب م��ك��ف��ك��ًف��ا ال��ح��زي��ن ن��ح��ب ك��م��ا وان��ح��ب
خ��م��ول��ه ذي��ل ال��ده��ر ج��ر وع��ل��ي��ه ب��أرض��ه ال��ق��دي��م ال��م��ج��د ع��ف��ا ف��ل��ق��د
ك��ل��ي��ل��ه غ��ي��ر ال��ط��رف ح��دي��د ف��ان��ظ��ر رج��ال��ه ق��ل��وب إل��ى ن��ظ��رت وإذا
غ��ول��ه ح��ب��ال��ة ب��ه��ا ال��ش��ق��اق م��د ال��ه��وى ش��ت��ى ق��ل��وب��ه��ا ال��رج��ال ت��ج��د
ت��م��ث��ي��ل��ه ع��ن ال��ش��ع��ر ل��س��ان ي��ع��ي��ا ت��ن��اك��ًرا ال��خ��ط��وب ل��دى م��ت��ن��اك��ري��ن
ب��خ��ل��ي��ل��ه ب��واث��ق ل��ي��س وال��خ��ل ج��اره م��ن ب��آم��ن ل��ي��س ف��ال��ج��ار
إن��ج��ي��ل��ه ذو م��ن��ه يُ��ح��اذر ق��وًال ق��رآن��ه ذو ي��ق��ول ف��ي��ه وال��دي��ن
ت��أوي��ل��ه ع��ن ب��ال��ت��ك��ف��ي��ر ص��رف��وه ُم��ت��أول ق��ول��ه��م ت��أوَّل وإذا
ت��ج��ه��ي��ل��ه ف��ي ال��ع��ل��م ذم��ام خ��ف��روا أم��ره��م ف��ي ع��ال��م ت��ك��لَّ��م وإذا
ت��ع��ل��ي��ل��ه ع��ن ل��ع��يَّ ال��زَّم��ان ط��ول ب��ك��ن��ه��ه ال��ح��ك��ي��م اف��ت��ك��ر ل��و ح��ال
ت��ب��دي��ل��ه م��ن ال��ل��ه ل��ع��م��ر ي��ئ��س��ت ق��وارع��ي ف��إن يُ��ب��دل��ه ذا م��ن
ل��ق��ت��ي��ل��ه ب��راح��م ل��ي��س ك��ال��س��ي��ف أرب��اب��ه ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ال وال��ج��ه��ل
دل��ي��ل��ه ب��غ��ي��ر ش��ي��ئً��ا أدَّع��ي ال ف��إن��ن��ي ع��ل��يَّ ت��غ��ض��ْب ال أأم��ي��ن
س��ب��ي��ل��ه غ��ي��ر م��م��ت��ل��ك��ي��ه وس��ب��ي��ُل ت��ق��دٌُّم ل��ل��ع��راق يُ��رج��ى أي��ن م��ن
ب��خ��ي��ل��ه ع��ن��د وال��م��اُل ج��ب��ان��ه ـ��د ع��ن��ـ ال��س��ي��ف ي��ك��وُن وط��ٍن ف��ي خ��ي��ر ال
دخ��ي��ل��ه ع��ن��د وال��ح��ك��م غ��ري��ب��ه ـ��د ع��ن��ـ وال��ع��ل��م ط��ري��ده ع��ن��د وال��رأي
ل��ق��ل��ي��ل��ه ك��ث��ي��ُره وذلَّ ُظ��ل��ًم��ا ب��ك��ث��ي��ره ق��ل��ي��ل��ه اس��ت��ب��دَّ وق��د
ت��ف��ص��ي��ل��ه ع��ل��ى م��ج��م��ل��ه ��ل��ت ف��ضَّ ب��م��وق��ٍف ال��م��ق��اُل ج��دَّ إذا إن��ي
ت��ط��وي��ل��ه ع��ن ال��ق��ول اخ��ت��ص��اُر أغ��ن��ى واع��يً��ا م��ث��ل��ك ك��ان ال��م��خ��اط��ب وإذا
ت��ف��ض��ي��ل��ه ع��ل��ى م��ج��م��ع��ة وال��ن��اس م��ت��واض��ًع��ا ف��ض��ل��ه يُ��ك��تِّ��م م��ن ي��ا
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ل��زم��ي��ل��ه غ��ض��اض��ة ال��زم��ي��ل ش��ك��وى ف��ي ول��ي��س إل��ي��ك ب��ه��ا بُ��ح��ُت ش��ك��واي
وخ��ل��ي��ل��ه ل��ط��ب��ي��ب��ه ب��ه م��م��ا اش��ت��ك��ى إذا ل��ي��س��ت��ري��ُح ال��م��ري��ض إنَّ
ب��ع��وي��ل��ه ح��زن��ه ف��ي��س��ك��ن ي��ب��ك��ي ح��زن��ه ت��ه��يَّ��ج إذا ال��ح��زي��ن وك��ذا
ت��ح��ص��ي��ل��ه ع��ل��ى ل��م��ق��ت��دٍر إال ب��ُم��ض��َم��ر أب��وح أن آلن��ف إن��ي
ت��ق��ب��ي��ل��ه م��ن ف��اَي ي��م��ن��ع ب��ال��ع��ز ت��م��س��ٌك ال��ح��ب��ي��ب وص��ل إن ول��ديَّ

الريحاني تجاه

الريحاني. لألستاذ العراق» «أُدباء حفلة يف ألقاها التي القصيدة

ط��ي��ُب ي��ف��غ��م��ه��نَّ اآلن��اف ب��ه ِذك��ٌر ال��ت��اري��خ ف��ي ال��ي��وم ل��ه��ذا
ال��ق��ل��وب ب��ال��ط��رب ت��ه��ت��ز ل��ه ص��وٌت م��ن��ه ال��م��س��ام��ع ف��ي ويَ��ح��س��ن
األدي��ب وه��و ب��ري��ح��ان��يِّ��ن��ا اح��ت��ف��ي��ن��ا ق��د ن��ح��ن ال��ي��وم ذا ف��ف��ي
ن��ص��ي��ب م��ك��رم��ٍة ك��ل ف��ي ل��ه ف��أض��ح��ى م��ن��اق��ب��ه ك��ث��رت ف��تً��ى
ع��ج��ي��ب أث��ر ب��ج��ل��ي��س��ه ل��ه َك��ري��ٍم خ��ل��ٍق ذا م��ن��ه ن��ج��ال��س
األري��ب وه��و الغ��ت��دى ف��واًق��ا س��ف��ي��ه يُ��ج��ال��س��ه ل��و وأق��س��م
ت��ط��ي��ب ن��اس��م��ة ع��ل��ي��ه ت��م��رُّ ��ا ل��مَّ ال��رَّوِض زه��ر ي��ك��وُن ك��ذاك
ن��س��ي��ب ل��ه ال��ري��اض وري��ح��ان إالَّ ال��ري��ح��ان إل��ى يُ��ن��س��ب ول��م
ال��ج��دي��ب ال��م��ط��ر م��ن ي��ح��ي��ا ك��م��ا ال��م��ع��ان��ي ت��ح��ي��ا ب��ه ق��ل��م ل��ه
م��غ��ي��ب يُ��درك��ه��ا ل��ي��س ك��واك��ب م��ن��ه ال��ش��ع��ر س��م��اء ف��ي وتُ��ش��رق
ج��ن��وب ب��ش��ه��رت��ه ط��ارت ك��م��ا ش��م��ال ب��ُش��ه��رت��ه ط��ارت ل��ق��د
وال��ش��ع��وب ال��ق��ب��ائ��ل ت��ع��رَّف��ه ح��ت��ى اآلف��اق ص��ي��ت��ه وط��ب��ق
ال��خ��ط��وب ل��ه��ا ت��ص��ي��خ ال ش��ك��اة ع��ن��دي ف��إنَّ ت��ص��ي��خ ه��ل ف��دي��ت��ك
يُ��ج��ي��ب ف��ال أراه م��ن وأدع��و م��غ��ي��ث وال أس��ت��غ��ي��ُث ك��م إل��ى
م��ري��ب ف��ي��ه��ا م��ا ف��ك��ل ع��ل��يَّ ح��ق��وًدا ُم��ل��ئ��ْت ب��ب��ل��دة أق��م��ت
ذي��ب م��رَّ ق��د ك��أن��م��ا إل��يَّ َش��زًرا األب��ص��ار ف��ت��ن��ظ��ر أم��رُّ
ق��ط��وب اب��ت��س��ام��ت��ه��ا ط��يِّ وف��ي اب��ت��س��اًم��ا ت��ب��دي أوج��ه م��ن وك��م
ال��دروب ت��ق��اذف��ه س��ف��ٍر أخ��و ك��أن��ي ب��ل��دي ف��ي ال��خ��ان س��ك��ن��ت
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غ��ري��ب وط��ن��ي ف��ي ال��ي��وم ألن��ي ف��ي��ه ال��ُغ��رب��اء م��ع��ي��ش��ة وع��ش��ت
ع��ص��ي��ب أم��ر أم��ره ه��و وال ب��دائ��ي آذى وإن ه��ذا وم��ا
يُ��ص��ي��ب ال م��ن أَم��َره��م ي��دبِّ��ر ق��وم��ي أب��ن��اء أرى ول��ك��ن��ي
األدي��ب ويُ��ح��ت��ق��ر ل��ش��رَّت��ه دف��ًع��ا ال��ش��ري��ُر ف��ي��ه��ُم يُ��ق��دَّم
وج��ي��ب م��ن��ه ال��ُع��ل��ى ق��ل��ب وف��ي ب��ق��ل��ب��ي ُم��ن��ت��ش��ب ال��داء ف��ه��ذا
ال��ط��ب��ي��ب وَم��ن دواؤه وأي��ن ��ى يُ��رجَّ وم��ت��ى ِش��ف��اؤه ف��ك��ي��ف
م��ع��ي��ب ش��يء خ��لَّ��ة ذي إل��ى ش��ك��ات��ي ف��م��ا ش��ك��وت ق��د أُك وإْن
ال��غ��روب ب��ه ال��ش��روق إل��ى ي��ع��ود وج��ه ح��رَّ ل��ل��ه��واج��س س��أن��ص��ب
أج��وب م��ا ال��م��ه��اِم��ِه م��ن أج��وُب ُم��ك��ث ب��غ��ي��ِر ال��ب��الد ف��ي وأض��رب
ت��ط��ي��ب ع��ن��ده��ُم ال��ح��رِّ ح��ي��اة ق��وم ب��ظ��لِّ أس��ت��ظ��لَّ أن إل��ى
َش��ع��وب م��رارت��ه��ا م��ن وخ��ي��ر ش��يءٍ أم��رُّ ف��ال��ح��ي��اة وإالَّ

املرسيليز بلحن الوطن، أنشودة

ث��م��ْن ل��ه��ا أرواح��ن��ا ال��غ��وال��ي وه��ي أوط��ان��ن��ا
ال��وط��ْن ح��ب ف��ي م��ات م��ن ال��م��ع��ال��ي أح��ي��ا وإن��م��ا

∗∗∗
م��ن��ت��ض��ى س��ي��ٍف ب��ك��ل ح��م��اه��ا ن��ح��ن أوط��ان��ن��ا
ق��ض��ى م��ن م��نَّ��ا م��ات م��ا س��م��اه��ا ت��ح��ت أرض��ه��ا ف��ي

∗∗∗
ن��ن��ث��ن��ي ال ح��ب��ه��ا ع��ن األم��ان��ي وه��ي أوط��ان��ن��ا
ن��ع��ت��ن��ي ال ب��غ��ي��ره��ا ال��م��غ��ان��ي م��ن��ه��ا ل��ن��ا ط��اب��ت

∗∗∗
وج��ب��ْل س��ه��ٍل ك��ل ف��ي ه��واه��ا أن��ف��اس ن��ن��ش��ق
ب��دْل ب��ال��دُّن��ي��ا ن��رَض ل��م رب��اه��ا ع��ن أو س��ه��ل��ه��ا ع��ن
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الكاظمي. املحسن عبد الشيخ

عليه وينكرون امُلعارصين، الشعراء بني األوىل الطبقة يف مرص يف يُعدونه كبري شاعر
فائدة فاستفاد املرصي، الُقطر وحلَّ سنوات، قبل وطنه العراق هجر العراق، يف ذلك
يطَّلع أن له فتسنَّى العلم، روح وانتعش األدب، قدر فيها سما بيئة يف وجوده من ُكربى



العربي العراق يف العرصي األدب

منزلتَه النِّيل أُدباءُ له وعَرف جهة، من هناك الِعلمية والنَّهضة الفكرية، الحركة عىل
شاعر اليوم وهو ثانية، جهٍة من العربيِّ العالم أطراف إىل شهرته وسارت ِصيته، فبُعد
القاهرة، مركزه الذي السوري االتحاد لحزب االستنهاضية القصائد ينظم االستقالل،

فيها. الرشقية» «الرَّابطة جمعية يف وعضو
صاحبه يسبق ال القافية، ورصانة السبك وُحسن واملتانة بالجودة شعره ُعِرَف وقد
عنه أخذ وقد بدويٍّا، تغنيًا شعره يف الكاظمي يتغنَّى البحر، وخفة النفس طول يف سابق

مرص. شاعر إبراهيم بك حافظ ذلك

عيل بن صالح بن محمد بن املحسن بن عيل بن محمد بن امُلحسن عبد املكارم أبو وهو
النخعي. الهادي بن

القراءة مبادئ فيها وتعلَّم هجرية، ١٢٨٢ سنة شعبان ُمنتصف يف بغداد يف ُولد
يُطالع وأخذ العمل، هذا تعاطي إىل الولد مال بالتَّجارة يشتغل أبوه كان ا وَلمَّ والكتابة،
عىل فانعكف نجاًحا، يلَق فلم الزراعة واحرتف التجارة ترك ثم فيه، تبحث التي الكتب
بيٍت ألف عرش االثني نحو فحفظ الشعر، بحفظ وولع األدبية، والرسائل الكتب ُمطالعة
جلدته أبناء حالة يدرس وأخذ فضله، عرف العرشين السن أدرك وملا القديم، الشعر من
الشهري األفغاني الدين جمال السيد قدم حتى شئونهم إصالح يف ُمفكًرا املسلمني، من
مبادئه بعض عنه وأخذ ضالَّته، الدين جمال السيد يف املرتجم فوجد إيران من منفيٍّا بغداد
امُلتعلقني من كان ألنَّه َحِرًجا؛ الكاظمي موقف فأصبح بغداد من األفغاني نُفي ثم وعلومه،
أنه لوال كبريٌ أذًى به يلحق أن كاد الحكومة بنواقص يُجاهر أخذ وإذ الكبري، امُلصلح بذلك
وانتقل البرصة، إىل خفيًة بغداد الكاظمي الشيخ غادر ثم بغداد، يف اإليرانية بالوكالة الذ
ذلك بعد بغداد إىل وعاد شهور، بضعة هناك وقىض الفاريس، الخليج يف شري أبو إىل منها
نية مرصعىل يف ترحاله عصا ألقى ثم فالهند، إيران قاصًدا العراق من ١٣١٥ سنة ورحل
عن أقعده عضاًال مرًضا أنَّ غريَ بغداد، إىل َراجًعا هناك من ويَقفل فروق، إىل يُغادرها أن
اإلسالمي امُلصلح لدى الحظوة كلَّ املرتجم حظي وقد ببرصه، وذهب النِّيل وادي ُمبارحة

هللا. رحمه عبده محمد الشيخ اإلمام العالمة الكبري

شديد، إباءٍ ذو الرشيفة، واملزايا الفاضلة األخالق من عظيٍم جانٍب عىل الكاظمي والشيخ
بيٍت واملائتي املائة تبلغ التي القصيدَة واحٍد مجلٍس يف يرتجل الخاطر، بداهة يف آية وهو
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املشهور امُلتفنن الصحايف رسكيس سليم عنه روى وقد الكلفة، أثر عليه يَظهر أن غري من
الحفلة يف الكاظمي األستاذ مدح يف قصيدة شدودي إبراهيم الدكتور نظم قال: مجلته يف
بقصيدٍة به امُلحتَفل أجابه حتى تالوتها من الدكتور انتهى فما لتكريمه، ُعقدت التي

خاطره. برسعة يُعَجبون واإلخوان أكتب وأنا ينظم فكان البحر، نفس من ارتجاليٍة
تعلَّم ألنَّه ذلك يف عليه ُجناح وال الكاظمي، ِشْعر يف البداوة نفس بعضهم وينتقد

طبعه. يف األسلوب هذا فركز القديم؛ النَّمط عىل العراق يف الشعر

منها: عدة، مؤلفاٍت الرتجمة صاحب ألَّف وقد

عىل بعضهم املسلمني انشقاق سبَب فيه أبان الحقائق: كشف يف الصادق البيان (١)
بعض.

مواطن إىل وأشار التقهقر، من األمة حال إليه آل ما فيه كشف الغافلني: تنبيه (٢)
الدواء. ووصف الداء

ما يف قصائده من كثري ُفِقدت قد كانت وإن كبريٌ شعٍر ديواُن وله شعره: ديوان (٣)
وطنه. يف والخطوب املحن من قاساه

شعره: من القصائد بعض هنا أثبتنا وقد

الحرية

دب��ي��ُب ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه ي��وٌم ق��ري��ُب م��ن��ك ف��ْه��و ت��ب��اع��د م��ه��م��ا
ح��ب��ي��ب ف��ال��ع��دوُّ ت��ق��ارب وإذا م��ب��غ��ض ف��ال��ح��ب��ي��ُب ت��ب��اع��د ف��إذا
ي��ش��وب وذاك ه��ذا ب��ه ي��ص��ف��و ال��ذي س��وى ال��م��ش��رق��ي��ن ب��ي��ن ف��رق ال
وغ��روب م��رًة ش��روق ول��ه��ا م��ش��اع��ة األن��ام ب��ي��ن م��ا ك��ال��ش��م��س
وال��ت��ق��ري��ب ال��ت��ب��ع��ي��د اس��ت��وى ح��ت��ى وب��اع��دوا ال��ل��ئ��ام ال��ق��وم ق��رَّب ك��م
ك��ذوب ال��نِّ��ف��اق داع��ي إل��ى يُ��ص��غ��ي ط��ام��ع يَ��ص��ُدق وك��ي��ف يَ��ص��ُدق��ون ال
ض��روب ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ال��ه��وى إن واح��ًدا ص��بٍّ ُك��لِّ ِم��ْن ال��ه��وى ل��ي��س
��ي��ب وال��شِّ ل��ذك��ره��ا ال��ش��ب��اُب ي��ص��ب��و ح��ري��ة س��وى يُ��ْص��ب��ي��ن��ي ه��ي��ه��ات
ي��ع��ق��وب أن��ه ُم��ح��ب��ك وك��ف��ى ي��وس��ف ف��ي��ِه أن��ت ج��م��ال��ك ي��ك��ف��ي
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وش��ع��وب ق��ب��ائ��ل إل��ي��ِك ت��اق��ت ف��ض��ي��ل��ة أن��ت ال��ش��ع��ب��ي��ن أم��ن��ي��ة
ال��ت��ع��ذي��ب يُ��س��ت��ع��ذب ُح��بِّ��ه��ا ف��ي ح��ب��ي��ب��ة أن��ِت األم��ص��ار ح��ري��ة
ال��م��ح��ب��وب أي��ه��ا دالل��ك ي��ك��ف��ي ه��م��وم��ه ال��ُم��ِح��بِّ ق��ل��ِب ع��ل��ى ع��ظ��م��ت
وخ��ط��ي��ب ش��اع��ٌر ال��م��ن��اب��َر ف��ي��ه��ا ي��رت��ق��ي ل��ِك ح��ف��ل��ٌة ي��وٍم ك��ل ف��ي
ي��ن��وب س��ن��اك م��ن وذك��ٌر تُ��تْ��َل��ى س��ي��رٌة ال��م��ح��اف��ل ف��ي ي��وم ك��لَّ ل��ِك
ال��م��ك��س��وب وأج��ره ال��وص��ال ي��وم وح��ب��ذا ال��ج��م��ال ي��وم ح��ب��ذا ي��ا
ال��م��غ��ص��وب ح��ق��ن��ا ف��ي��ه ويُ��ردُّ اس��ت��ق��الل��ن��ا ل��ن��ا ب��ه ي��ع��ود ي��وم
وث��وب ال��ب��الد ب��آف��اق ول��ن��ا ُط��وًَّع��ا ال��م��ذل��ة ن��ح��ت��م��ل ح��تَّ��اَم
وخ��ط��وب م��ص��ائ��ٌب ال��ح��ي��اة أنَّ ع��ال��م ي��ج��ه��ل ول��ي��س ال��ح��ي��اة ت��رج��و
ش��ع��وب ال��ح��ي��اة ب��ه��ا ت��ذل ش��ع��بً��ا ع��دت وال ال��ح��ي��اة ع��ز ف��ات��ن��ا ال
ط��روب وذاك ن��غ��م ل��ه ه��ذا ب��ه ل��ن��ا ي��روح ي��وم ح��ب��ذا ي��ا

العينية

أدم��ُع ب��ال��ج��زع ع��ي��ن��ي��ك ش��غ��ل��ت أم��ا ب��ل��ق��ع وال��دار ال��طَّ��رف تُ��ج��ي��ل ك��م إل��ى
ف��ت��س��رع ال��غ��رام ب��رح ي��ح��ف��زه��ا ون��ت ك��ل��م��ا ع��ب��رة ُم��ع��ي��ري أأن��ت
م��م��رع زه��راء ف��ْه��ي ش��ئ��ون��ي ب��م��اء أدي��م��ه��ا ك��س��وت أرض ع��ري��ت وه��ل
وم��رب��ع ث��راه��ا ف��ي ت��راءى م��ص��ي��ف م��ح��اج��ري وق��ي��ض أن��ف��اس��ي ح��رِّ ف��ِم��ن
أج��رع ال��ش��ق��ائ��ق ب��م��ح��م��ر وس��ال روض��ت ك��ي��ف ال��ح��م��ى ج��رع��اء ت��َر أل��م
م��ج��زع ول��ل��ق��ل��ب م��ب��ك��ى ذا ف��ل��ل��ع��ي��ن دم��ي م��ن وه��ذاك دم��ع��ي م��ن ف��ه��ات��ي��ك
م��ج��زع ال��ري��اض وش��ى ذا أج��ل ف��م��ن ُم��ه��ج��ت��ي س��وي��داء ع��ن ج��ف��ن��ي م��اء ج��رى
م��دم��ع ف��اض م��دم��ع م��ن��ه��ا غ��اض إذا َع��ب��رة م��ات��ح أن��ت داٍر ك��ل أف��ي
زع��زع ن��ك��ب��اء ال��نُّ��ظ��ار ع��ن ح��م��تْ��ه م��ن��زٍل رس��م ن��اظ��ر ف��ي��ه��ا ك��أنَّ��ك
ول��ع��ل��ع ش��ع��ب ال��ب��رح��اء ل��ك ف��ه��اج ول��ع��ل��ًع��ا رب��اه��ا ف��ي ِش��ع��بً��ا ت��ذك��رت
ت��ت��ق��ش��ع وال ع��زال��ي��ه��ا ت��ص��وب م��زن��ة ع��ارض ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ك��أن
م��رق��ع وادي��ه س��ال ِل��َوْه��ٍي ول��ي��س م��زاده��ا أوه��ت خ��رق��اء ب��ه��ا ك��أن
ي��ت��ت��ب��ع م��ن ال��س��ل��واَن ع��دم وه��ل س��ل��وة ال��ق��ل��َب ي��غ��م��ر م��ا ت��ج��ْد ت��ت��بَّ��ْع
��ع م��ف��جَّ وْه��و ال��دار أس��ي��ر وي��س��ل��و ف��ج��ي��ع��ة وه��ي ال��دار ت��س��ل��ى وه��ي��ه��ات
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أت��ج��رَّع أك��ن ل��م م��ا وج��رَّع��ن��ي ب��ص��روف��ه ��ن��ي ش��فَّ خ��ط��ٍب وأف��دح
وأربُ��ع زاه��ي��اٍت ك��ان��ت م��ع��ال��ُم ع��ف��ْت وق��د ال��دي��ار ت��ل��ك ع��ل��ى وق��وف��ي
ت��ت��وزع أك��بُ��ٌد إال ه��ي وم��ا ف��ت��وزع��ت ال��ب��ل��ى أع��ف��اه��ا م��ع��ال��ُم
أُودِّع م��ا أط��اله��ا م��ن أودِّع وق��ف��ة ال��ل��ي��ل آخ��ر ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ت
أج��م��ع ال��دم��ع م��ن ع��ن��دي م��ا ج��ف إذا ب��ي وك��ي��ف ال��دم��وع إال م��س��ع��د وال
ي��ف��رع ح��ي��ث م��ن اج��تُ��ثَّ ح��ت��ى ب��ف��رع��ك ال��ذوى أع��ل��م م��ن ال��وع��س��اء ب��ان��ة أي��ا
وم��رج��ع ال��غ��م��ي��م ألي��ام م��ع��اد ع��ال��ج ب��ع��د ه��ل ال��ج��زع غ��ف��الت وي��ا
ت��ص��رع األح��ادي��ث غ��ي��ر وم��ا وص��رع��ى ط��ال وال ن��ش��اوي ِب��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة ف��ك��م
��ع ُوقَّ ال��ح��ي ن��دوة ف��ي ه��ًوى رذاي��ا وُك��ل��ن��ا ارت��ي��اًح��ا ال��ش��وُق ب��ن��ا ي��ط��ي��ر
م��ول��ع ل��ش��ك��واه ي��رث��ي م��ول��ع وم��ن م��غ��رم ل��ن��ج��واه ي��ص��ب��و ُم��رغ��م ف��م��ن
ت��س��ج��ع ال��ورق أف��ن��ان��ه��ا وف��ي ت��م��ي��ل أراك��ة ف��رع ب��ال��ج��زع ح��ب��ذا وي��ا
��ع وت��رجِّ أل��ح��ان��ه��ا ف��ي تُ��ردِّد أق��ب��ل��ت ال��ص��ب��ح م��ع ح��م��ام��اٍت وُربَّ
ي��ت��س��م��ع ه��ًوى ذي م��ن ن��ب��أ ع��س��ى إص��اخ��ة وق��ل��ُت أُذْن��ي ل��ه��ا ن��ص��تُّ
وال��ت��ولُّ��ع ال��ج��وى م��ج��راه��ا أح��ادي��ث ل��ي ورَويْ��ن ل��وع��ٍة ذي ع��ن ف��أع��رض��ن
ال��م��رج��ع ال��ح��ن��ي��ُن ال��ن��ائ��ي يُ��رِج��ع وه��ل ُم��َولَّ��ٍه ح��ن��ي��َن ال��ن��ائ��ي إل��ى أح��نُّ
ت��ن��ق��ع ب��ال��ت��ذك��ر ع��لَّ��ل��وه��ا إذا غ��ل��ة ه��ي وه��ل ع��ن��دي وم��ا وع��ن��دي
ون��ج��زع ال��دي��ار ن��ب��ك��ي ب��ه��ا وق��ف��ن��ا ال��ت��ي وال��س��اع��ة ال��ج��زع ي��وم أن��َس ول��م
تُ��ق��طِّ��ع م��ا أح��ش��ائ��ن��ا م��ن تُ��ق��طِّ��ع األس��ى وي��د بُ��ره��ًة ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ن��ا
م��زم��ع ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ام��ي ي��ا أي��ن إل��ى ل��ل��س��رى أزم��ع��ت ح��ي��ن ال��م��ن��ادي ون��ادى
��ع ال��م��وسَّ ال��ف��ض��اءُ ب��ع��ي��ن��يَّ وض��اق ض��ي��ق ك��ل األس��ى ق��ل��ب��ي م��ن ف��وس��ع
ال��م��ودع ال��خ��ل��ي��ط ق��اس��ى م��ا ول��ل��ه ال��ح��ش��ا م��ن ال��وداع ف��ت م��ا ف��ل��ل��ه
وت��وض��ع ت��خ��ب َم��ط��اي��ان��ا وص��ارت ال��دُّج��ى غ��ل��س ف��ي ال��ب��ي��د ن��ج��وب س��ري��ن��ا
وت��ذرع ال��ق��ف��ار ب��م��س��راه��ا ت��ق��ي��س ك��أن��ه��ا وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ب��ن��ا ت��ع��وج
وُركَّ��ع أك��واره��ن ع��ل��ى س��ج��وٌد ال��ك��رى س��ن��ة ب��ن��ا م��ال��ت وق��د ك��أن��ا
يُ��ق��ط��ع ل��ي��س م��ا األع��الم س��م��اوي��ة ت��ن��وف��ة ك��ل أع��راض م��ن نُ��ق��طِّ��ع
وت��ل��م��ع ال��ب��الد ب��آف��اق ت��ل��وح ب��ع��زائ��ٍم ال��دج��ى ت��ي��ار ون��ع��ت��ام
م��ودع س��رب��ك ع��ن��د ف��ؤادي ف��إن ودي��ع��ت��ي ُردَّ األرام م��أل��ف وي��ا

91



العربي العراق يف العرصي األدب

ي��ل��ذع ك��ي��ف ال��غ��ض��ا ج��م��ُر تُ��ع��لِّ��م��ن��ي ج��ذوٌة ب��ق��ل��ب��َي ش��بَّ��ت وق��د أق��ول
وال��م��ت��رب��ع ال��م��ص��ط��اف ب��ه��ا ي��ط��ي��ب رب��اع��ن��ا ف��ي ع��ط��ف��ة م��ن ه��ل أح��ب��اي
م��ج��م��ع ال��ت��ف��رق ب��ع��د وي��ج��م��ع��ن��ا ل��ن��ا ث��ان��ي��ًة األي��ام ت��ن��ث��ن��ي وه��ل
ت��ن��زع ال��روح وادي��ك��م إل��ى ن��زاًع��ا ��ب��ا ال��صَّ م��ع ت��ك��اد ح��ت��ى َص��بً��ا ت��ه��ب
وم��س��م��ع ه��ن��اك م��رأى ال ح��ي��ن ع��ل��ى وم��س��م��ٍع ب��م��رأًى م��ن��ي ك��أنَّ��ك��ُم

∗∗∗
وض��ل��ع ح��س��رى وه��ي ال��م��ط��اي��ا وع��ف��ن��ا َرْح��َل��ن��ا ل��ل��بَ��واِخ��ِر ن��ق��ل��ن��ا ول��م��ا
ي��ت��رف��ع ال��س��م��ا ن��ح��و ��اره ب��زخَّ ض��ارب ال��م��وج م��ن ج��ي��ٍش ع��ل��ى ه��ج��م��ن��ا
ت��ت��ق��ل��ع أص��ب��ح��ت ش��رورى ج��ب��ال ك��أنَّ��ه ف��جٍّ ك��ل م��ن يُ��ط��ال��ع��ن��ا
أَس��رع ال��ب��رق م��ن س��يَّ��ار ال��ن��ي��ل إل��ى ب��ي وس��ار ال��س��وي��س ت��ب��يَّ��ن��ت ول��م��ا
ف��اه��رع��وا م��ص��ر ه��ذه ل��ص��ح��ب��ي وُق��ل��ت ح��ش��اش��ت��ي م��ن ع��اط��ًف��ا إل��ي��ه ه��رع��ت
ع ت��ت��ض��وَّ داري��ة ب��ه��ا وأخ��رى ن��ش��ُره��ا ال��ص��بَّ ت��يَّ��م داًرا ال��ل��ه س��ق��ى
أص��ن��ع ال��ي��وم أن��ا م��اذا إذًا ب��ت��ل��ك، م��ع��ل��ق وق��ل��ب��ي ه��ذي ف��ي ص��رت ل��ق��د
ف��أط��م��ع ي��رج��ى ح��ي وال ف��أس��ل��و م��ي��ت أن��ا ف��ال أس��وانً��ا وأص��ب��ح��ت
ي��وش��ع ب��وج��دَي ي��ن��أى وال ف��ي��دن��و دع��وت��ي ي��س��م��ع ش��م��ع��ون ف��ال أن��ادي
ف��أق��ن��ع إل��يَّ ت��دن��و ن��ظ��رٍة س��وى دن��ا ل��و ال��ل��ه ي��ع��ل��م م��ن��ه ل��َي وم��ا
ي��دم��ع ش��م��ع��ون ط��رَف ب��ع��ي��ن��ي رأي��ُت ف��إنَّ��ن��ي ن��اظ��ريَّ يُ��دم��ي ال��دم��ع ذر
واه��ج��ع��وا ال��ص��ب��اب��ة ل��ي��ل ب��ه ��ي نُ��ق��ضِّ ال��ج��وى ل��ن��ا خ��لُّ��وا ال��ح��يِّ ه��ذا أه��ل وي��ا
وأخ��دع ث��راه��ا ف��ي وري��د ي��ش��ق ودارن��ا ال��ج��ي��وب ش��ق دارك��م ع��ل��ى
ُم��وَج��ع ال��ب��ي��ن م��ن أو ُم��ض��نً��ى ال��ح��ب م��ن ق��ب��ي��ل��ك��م س��راة ف��ي م��ث��ل��ي أنَّ ف��ل��و
دع��وا أو ال��ص��ح��ب أيُّ��ه��ا اس��ع��دون��ي وق��ل��ُت ب��ال��ج��وى وص��رَّح��ُت ب��ال��ش��ك��وى ألْع��ل��ن��ُت
ي��ت��وج��ع م��ن ال��ص��بِّ ل��ه��ذا ول��ي��س م��ف��ص��ل ك��ل م��ن األوج��اُع ت��م��كَّ��نَ��ت
م��ط��م��ع ي��ب��َق ل��م ح��ي��ن إال ي��أس وال ط��م��اع��ت��ي م��ن ال��ن��وى ط��ول وآي��َس��ن��ي
أه��ج��ع ل��س��ت إن��ن��ي ع��ي��ن��ي ف��أُغ��م��ض ه��ج��ع��ة ال��ح��ي ف��ي ع��ي��ن��اي تُ��ك��ل��ف��ن��ي
ي��رج��ع ل��ي��س أن��ه ظ��ن��ي وأك��ب��ر رج��ع��ة ال��م��ش��رد ن��وم��ي م��ن وآم��ل
وم��رت��ع م��رًع��ى األح��ش��اء وف��ي م��راح أض��ل��ع��ي ب��ي��ن ل��ه��م ل��ج��ي��راٍن أق��ول
أك��رع ال��س��ه��د م��ن ك��أٍس ف��ي رح��ت إذا ف��ع��اذر ال��رُّق��اد ج��ف ج��ي��رت��ي أي��ا
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يُ��خ��دَع ب��ال��ت��ودُّد ك��ري��ٍم وك��ل خ��دع��ة ب��ال��ت��ودُّد ف��ؤادي م��ل��ك��ت��م
ي��ت��ط��بَّ��ع م��ن ال��م��ط��ب��وع م��ن وأي��ن ش��ي��م��ة م��ن��َي ك��ان م��ا ت��ع��س��ف��ت��ُم
ال��ت��ص��نُّ��ع األن��ام ف��ي ش��يءٍ وأك��ث��ر ح��ف��ي��ظ��ة ذا م��ن��ك��ُم ��ي أُرجِّ وك��ي��ف
وأوج��ع أم��ضُّ أه��ل��ي��ه وأف��ع��ال ف��ع��الُ��ه م��وج��ع��اٌت ده��ري إنَّ أال
يُ��ض��يَّ��ع ال��ب��الد ه��ذي ف��ي وم��ث��ل��َي ُودَّه ال��ن��اس ي��ح��ف��ظ «ف��الن» أم��ث��ل
ت��ت��ص��دع ال��ح��ش��ا م��ن��ه أوش��ك��ْت ه��ًوى ال��ح��ش��ا خ��ام��ر وق��د أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ي��ت��دف��ع ج��ًوى إال ج��وه��ا وم��ا ب��ج��وه��ا أق��ي��م أم م��ص��ًرا أأت��رك
وال��ت��رف��ع ال��ع��ال إال ش��ي��م��ت��ي وم��ا ظ��ب��اؤه��ا ال��ج��ن��اح خ��ف��ض ت��س��اوم��ن��ي
ف��أت��ب��ع ال��غ��رام داع��ي ويَ��ْق��تَ��ادن��ي ل��ف��ت��ة ال��ح��ي إل��ى ف��ت��ث��ن��ي��ن��ي أص��دُّ
ب��رق��ع ب��ان ُك��لَّ��م��ا غ��رام��ي ت��ردُّ ن��ظ��رة ال��غ��ي��د إل��ى ف��ت��ل��وي��ن��ي وأُغ��ض��ي
م��ن��زع ال��ق��وس ف��ي ق��ي��ل ��ا إمَّ وأط��رب م��ري��ش��ة س��ه��اًم��ا ق��ل��ب��ي ف��ي ف��ي��ن��زع��ْن

∗∗∗
ي��س��ط��ع ال��ب��ش��ر أرج��ائ��ه��ا ف��ي زال وال وأه��ل��ه��ا م��ص��ر ال��ده��ر ص��روف ت��ع��دْت
ي��ت��ف��رع م��ن��ك��ُم إال ال��خ��ي��ر وم��ا أم��ة خ��ي��ر أن��ت��ُم م��ص��ٍر أه��ل ن��ع��م
أش��ي��ع ه��و م��ا ل��ل��ف��خ��ر ن��رى وس��وف وس��ؤدد ف��ض��ل ك��ل ع��ن��ك��م ش��اع ل��ق��د
ه��ج��ع ال��ك��واش��ح ش��اء ك��م��ا وأن��ت��م ب��م��رص��د ف��ال��ك��اش��ح��ون ِح��ذْرك��م خ��ذوا
أش��ن��ع ه��و ب��م��ا ي��أت��ي غ��ًدا وأخ��ش��ى ش��ن��ي��ع��ة ب��ك��ل م��وس��وًم��ا ال��ي��وم أرى
ن��ت��وق��ع م��ا ه��ول ع��نَّ��ا تُ��ص��رِّف ح��ازم ان��ت��ب��اه��ة أرج��و ول��ك��ن��ن��ي
ت��ن��ص��ع ح��ي��ث م��ن ال��ع��زِّ ج��ن��ب��ات إل��ى وع��رج��وا ال��ه��وان ُم��رَّ ع��ن��ك��ُم دع��وا
ُج��دَّع وْه��ي دون��ك��م األع��ادي أن��وف ت��وارًك��ا األن��وف ُش��مَّ ب��ه��ا وع��ودوا
ع ُج��وَّ ال��ل��ه أخ��زاه��م أك��ل��ك��م إل��ى ف��إن��ه��م ي��أٍس غ��ي��ر ت��ش��ب��ع��وه��م وال
ُق��طَّ��ع وه��ي ال��ظ��ب��ى ت��خ��ش��اه ال��رَّأي م��ن ��ف ب��م��ث��قَّ أوط��ان��ك��م ع��رى وش��دوا
ال��م��م��ن��ع ال��ف��خ��ار ف��ي��ه��ا ل��ك��ُم ي��ك��ن م��ن��ي��ع��ًة ع��زٍّ أط��واَد ل��ه��ا وك��ون��وا
ي��ق��ط��ع ك��ي��ف ال��ش��ب��ا ع��ض��ب إذًا رأي��ت��م ب��ح��ده ع��ص��ف��ت��م ل��و م��ن ل��ك��م ت��خ��ل��ى
ي��ط��ل��ع أي��ن ال��س��م��ا ب��در إذًا ع��ل��م��ت��م م��ح��ل��ه ع��ل��ْم��تُ��م ل��و م��ن ب��ك��م وح��ل
م��ج��م��ع ف��ي��ه ال��ك��ون ف��ي ال��ذي وإن م��ف��رق ع��ن��ه ال��ك��ون ف��ي ال��ذي ف��إن
ال��س��م��ي��ذع األري��ح��يُّ ذاك أن��ا وه��ا س��م��ي��ذٌع إال ال��ع��ل��ي��اءَ ي��م��ل��ك ف��ال
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ال��م��زع��زع ال��وش��ي��ج ال ف��ك��ري ي��راع��ُة ت��ح��رك��ْت ل��و ال��وغ��ى أب��ط��اَل تُ��زع��زع
ال��م��ش��ع��ش��ع ال��ع��ق��اُر ال ال��ه��وادي ن��ج��ي��ُع ب��ال��ط��ل��ى ت��ع��س��ف وال��ب��ي��ض ويُ��س��ك��رن��ي
��ع لُ��مَّ ال��خ��ط��ل دج��ى ف��ي ع��زم��ي وأس��ي��اف ل��ي��ل��ه ي��س��ودُّ ال��خ��ط��ب أخ��اف وك��ي��ف
أس��ف��ع أس��ود وال��ل��ي��ل ت��س��نَّ��م��تُ��ه��ا وع��ظ��ي��م��ة ��ف��تُ��ه��ا ك��شَّ غ��م��ة ف��ك��م
وأذرع ب��وع ال��روع ف��ي ل��ه��م ت��ط��وُل ب��ع��ص��اب��ة ق��ص��رت��ه��ا وح��ادث��ة
ال��م��ت��ط��ل��ع األرق��م ف��ي��ه��ا ك��أن��َي أرم��ة ده��ي��اء ك��ل م��ن��ه��ا ت��ط��ل��ق
��ع ُم��رصَّ ال��م��ن��ون ب��أل��وان ف��س��يْ��ِف��ي م��ي��ت��ة أي ل��ه��ا ت��خ��تَ��ْر ل��ل��ع��دى ف��ق��ل
م��وق��ع س��ي��ف��َي آث��ار م��ن ي��خ��ل��و وه��ل وق��ع��ة ك��ل ف��ي ال��ذِّك��ر ل��س��ي��ف��ي وه��اك
ال��س��رع��رع ال��م��ش��ي��ح م��س��اع��ي��ه��ا ف��ف��ات خ��ط��وات��ه��م أس��رع��ت س��ع��اة وُربَّ
وض��ي��ع��وا ال��م��ك��رم��ات َح��ِف��ظ��ن��ا ول��ك��ن خ��ل��ق��ة ِس��يَّ��ي��ِن ال��ت��م��ث��ي��ل ل��دى ت��ران��ا
ي��ش��رع ل��ي��س ال��ذي ال��ع��ذب ال��م��ن��ه��ل ع��ل��ى ت��دل��ن��ي ع��ي��ن ال��غ��ي��ب وراء م��ن ول��ي
ي��ت��ت��ل��ع م��ن ك��ل دون��ي وخ��ل��ف��ُت ُج��زت��ه��ا ش��ئ��ُت م��ت��ى ت��ل��ع��اءٍ ك��ل أرى
ال��م��ج��م��ع ال��ع��دي��د ذاك وأغ��راه��ُم ج��م��ع��ن��ا ن��وم غ��ره��م ق��وم ُربَّ وي��ا
ع يُ��روَّ ب��ال��ن��ب��اح ال��س��ب��ن��ت��ى وأنَّ ال��ح��ص��ا ي��ؤل��م��ه ال��ط��ود إن ي��خ��ال��ون
م��خ��دع ل��ي��ث ال��غ��اب وراء ي��ك��ون خ��دع��ة ال��غ��اب ي��م��م��وا أْن ع��ل��م��وا وم��ا
م��س��ب��ع وادي��ه أن ف��ش��ام��وا س��ف��اًه��ا ي��ع��ت��رض��ون��ه اإلس��الم إل��ى ف��ج��اءوا
أروع ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ح��م��ود ال��رش��د أخ��و س��ع��ي��ه��م ف��َخ��يَّ��ب ب��ض��الالت س��َع��ْوا
أت��ل��ع أج��ي��د اإلس��الم ب��ن��ي وج��ي��د رق��اب��ه��م م��ي��ًال اإلس��الم ع��ن ف��ردوا
م��ب��ض��ع وه��و ه��ان��وُت1 ب��ه��ا ل��راح م��ق��ال��ت��ي ش��ح��ذت ل��و أن��ي وأق��س��م
ال��م��ل��م��ع ال��ط��ري��ر ال��ق��ول م��ن وع��ن��دي وق��درًة اح��ت��ش��اًم��ا أُغ��ض��ي ول��ك��ن��ن��ي
م��ص��ق��ع ق��ام ج��ث��ا م��ن��ا م��ص��ق��ع إذا ال��ل��ق��ا ف��ي ال��م��ص��ال��ي��ت ال��ب��ي��ض ب��ن��و ون��ح��ن

األستاذ عليه للرد انربى وقد اإلسالم، عىل بكتابته تحامل الذي الشهري اإلفرنيس السيايس «هانوتو» هو 1

وتصحيح االعتذار، إىل (هانوتو) اضُطرَّ حتى ودويٌّ صًدى للرد وكان املرصي، عبده محمد الشيخ اإلمام
كالمه.
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بنا سريوا

وَم��ْغ��َدى َم��ْم��ًس��ى ب��ن��ا س��ي��روا وش��دَّا َع��نَ��ًق��ا ب��ن��ا س��ي��روا
أْج��َدى ل��ل��غ��اي��اِت وال��ج��م��ُع ث��ن��ى أو ُف��رادى س��ي��روا
ج��دَّا ال��َه��ْزَل يُ��ري��ن��ا ي��وٌم ب��ع��زم��ن��ا ي��ق��ع��دنَّ ال
بُ��ع��دا ال��ق��رُب واس��ت��ح��اَل ـ��َف ت��خ��لَّ��ـ م��ن ت��خ��ل��ف ول��ئ��ن
ال��ِف��ِرنْ��دا ثَ��ِك��َل وإن ب��ط��ٍل ي��َدي ف��ي ي��ق��ط��ع ف��ال��س��ي��ف
ا ش��دَّ األه��واءَ أَح��َك��َم َم��ْن ي��ه��ي أن ي��وًم��ا خ��اف م��ا
ا إدَّ ج��اءَ ي��ْدِري ول��ي��َس ـ��ُب ال��م��ري��ـ ج��اء ف��ل��ُربَّ��م��ا
ا األََس��دَّ ال��رأَي ع��اَرض ٍد س��دا ذي رأٍي ول��ُربَّ
ا األح��دَّ ال��ح��دَّ أبْ��ط��َل َب ال��م��ذرَّ ال��ح��د رأى ذا م��ن
ف��وف��ًدا َوف��ًدا ال��رُّبَ��ى ت��ل��َك إل��ى وف��ودك��ُم ل��تَ��ِس��ْر
ق��ص��دا وأض��ل ال��ورى أه��دى ال��ورى أي ال��ورى ل��ي��رى
أَردى ش��اء أو ع��زم��ه ـ��ي��ا أْح��ـ ش��اء إن ب��م��ن ل��ي م��ن
ُرش��دا ال��َغ��يُّ ي��ع��ود أن أو واع��ًظ��ا ال��م��ن��اب��ر ي��رق��ى
ا َوَج��دَّ َم��َل��ٍل ب��ال س��ع��ى م ال��م��را إدراك رام م��ن
ع��ب��دا ل��ل��ذُّلِّ يَ��ُك��ْن ُح��رٍّ ب��م��وط��ن ي��ع��زَّ ل��م م��ن

∗∗∗
وال��ُم��َف��دَّى ب��ال��نَّ��ق��ائ��ب ـ��ى ��ـ ال��م��وقَّ ال��وط��ن إل��ى س��ي��روا
نَ��دَّا ال��ك��وِن ف��ي ج��م��ال��ِه ـ��ُر ذك��ـ س��ار م��ن إل��ى س��ي��روا
وأه��َدى ل��ل��س��اري ك��ال��ن��ج��م ط��ل��ع��ٍة ذي إل��ى س��ي��روا
أن��دى ت��ل��ك ب��ل ال ��ح��ب ك��ال��سُّ راح��ٍة ذي إل��ى س��ي��روا
وأب��دى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ف��ض��َل َد أع��ا وط��ٌن ح��ب��ذا ي��ا
ويُ��ح��دى أب��ًدا ب��اس��م��ه ـ��ى يُ��غ��نَّ��ـ وط��ٌن ح��ب��ذا ي��ا
ا واس��ت��ج��دَّ ال��م��ك��ارم ع��ن��د ذك��رُه ت��ق��ادم وط��ن
وأس��دى ع��وارف��ه أول��ى ال��رِّوا ن��ض��ب إذا وط��ن
َوَج��دَّا أبً��ا األن��اَم ف��ض��ل��وا األُل��ى ال��ق��وم م��وط��ن ه��و
ع��دَّا ح��ي��ن ي��ع��رب وع��دَّ م��تَّ ق��ح��ط��ان إل��ى ح��س��ب
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م��ع��دا أو ف��ه��ًرا ع��دَّ م��ا إذا ف��خ��ًرا ب��ه وك��ف��ى
وبَ��ع��دا ق��ب��ًال ال��ُع��ل��ى إل��ى َن ال��س��اب��ق��و ال��ك��رام ن��ح��ُن
ورع��دا رًدى ب��رق وش��ام ة ال��ح��ي��ا ش��ام ش��اَم��ن��ا َم��ن
ف��زن��دا زن��ًدا ق��داح��ًة ع��زم��ات��ن��ا ت��زل ل��م��ا
س��ردا ال��ع��زم��ات ص��ي��ر دث ل��ل��ح��وا م��رًم��ى ب��ات م��ن

∗∗∗
ا ص��دَّ األه��ل��ي��ن م��ن ي��ش��ك��و ال��ذي وص��ل إل��ى س��ي��روا
وج��ل��دا ع��ظ��ًم��ا وت��رك��ن��ه ال��ض��ن��ا أي��دي ب��ه ع��ب��ث��ت
ب��ردا ع��ل��ي��ه ال��ض��الُل أض��ف��ى ه��داي��ٍة ك��ل وب��رغ��م
ف��أع��دى ال��ب��اق��ي إل��ى م��ش��ى ج ال��ع��ال وق��ف إن وأخ��اف

∗∗∗
ا ال��ُم��ْس��ت��ِب��دَّ ع��ن��ه ون��ردُّ ال��ح��م��ى ع��ن ن��ذبُّ س��ي��روا
ون��ج��دا غ��وًرا وت��ص��ون��ه��ا أوط��ان��ن��ا ح��م��ى ن��ح��م��ي
ت��ع��دَّى أو ع��ل��ي��ه��ا ظ��ل��ًم��ا ع��دا م��ن ع��ن��ه��ا ون��ردُّ
ف��ع��ق��دا ع��ق��ًدا ونُ��ع��ي��ده��ا ش��م��ل��ه��ا ن��ؤل��ف س��ي��روا
ل��ح��دا ال��ط��ي��ر ب��ط��ون ف��ي ل��ي ف��اب��ت��ن��وا ح��رٌب ك��ان إن
ا وخ��دَّ ع��ي��نً��ا ال��ث��رى ذاك ف��اج��ع��ل��وا ِس��ل��ٌم ك��ان أو
وردا ال��خ��س��ف ل��دي��ه��ا أرى َة ال��ح��ي��ا أرض��ى ال ت��ال��ل��ه
ع��ب��َدا ال��ح��رَّ ال��ك��ري��َم ف��ي��ه أرى ع��ي��ش ل��ي أي��روق
ش��ه��دا ال��م��وِت ط��ع��م رأي��ت ِن ال��ه��وا إل��ى ن��ظ��رت وإذا
أج��دى ف��ال��م��وت ب��ع��زه��ا ة ال��ح��ي��ا ت��ج��دي ت��ك��ن ل��م إن

∗∗∗
م��ج��َدا ل��ل��م��ج��د أب��ت��ِن ل��م إن ل��ل��م��ج��د أك��ن ل��م أن��ا
س��ه��دا ال��ه��ج��ر ل��ي��ال��ي ق��ض��ى ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ وص��ل ش��اق��ه م��ن
تُ��ه��دى ال��نَّ��ف��س ح��ب��ي��ب ي��ا ل��ك ي��دي م��ل��ك��ت وم��ا نَ��ف��س��ي
أودى ق��ي��ل ��ا إمَّ ي��وِد ل��م أوط��ان��ه ي��ف��ت��دي م��ن
خ��ل��دا األوط��ان ل��ه ك��ان��ت ال��ذي أب��ق��اه ال��ذك��ر
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ودع��دا ل��ه��ا نَ��ِح��نُّ ه��ن��ًدا أوط��ان��ن��ا ت��ح��س��ب��وا ال
ونُ��غ��دى ب��ه��ا نُ��راح أب��ًدا ال��ت��ي أع��ي��ن��ن��ا ن��ور ه��ي
تُ��ف��دى ب��ال��روح إن��ه��ا ب��ل أرواح��ن��ا أوط��ان��ن��ا
ا ِن��دَّ ل��ل��رُّوح رأى ذا م��ن ِب��ِن��دِّه��ا ت��س��ت��ع��اض أو
نُ��س��ت��ردا أو ح��ق��وق��ن��ا ق ب��ال��ح��ق��و نُ��ط��ال��ب أب��ًدا
ا األل��دَّ ال��خ��ص��َم ونُ��ك��اف��ح دون��ه��ا نُ��ج��اه��د أب��ًدا
تَ��ص��دَّى أو ي��وًم��ا ه��مَّ أو نَ��وى َم��ن ع��ن��ه��ا ون��ص��د

∗∗∗
ا أع��دَّ أو ��ب ت��أهَّ وم��ن ن ال��زم��ا م��ن األم��ان أخ��ذ
ُرب��دا ب��ع��د ع��ادت ث��م ت��ج��ل��ت ق��د ل��ي��اٍل ف��ل��ك��م
ت��ح��دَّى َم��ن ت��ح��دَّى وق��د ال��زم��ان ع��ن أُج��بْ��ك س��ل��ن��ي
وج��ع��دا ب��ال��ُح��ْس��نَ��ى ج��اء ـ��ًط��ا س��ب��ـ ال��ده��ر خ��ب��رت إن��ي
ن��ق��دا ال��خ��ل��ق ه��ذا ون��ق��دت ال��ورى ت��اري��خ وف��ل��ي��ت
وْغ��دا ورأي��ُت ف��ع��ل��ه ق��ك ي��رو ك��رٍم ذا ورأي��ُت
رغ��دا الق��ي��ُت م��ا ب��ع��ِد م��ن أن��ك��ًدا ع��ي��ًش��ا ول��ق��ي��ُت
ا ك��دَّ ق��ب��ُل م��ن ي��ك��ن َم��ن ا إلَّ��ـ ب��ع��ُد م��ن ي��س��ت��رْح ل��م

∗∗∗
ا ه��دَّ ال��ظ��ل��م ي��ه��دُّ ع��دًال ل��دي��ارن��ا نَ��ِش��ْد س��ي��روا
وأدَّى ف��ري��ض��ت��ه��ا ق��ض��ى م األن��ا س��اَس َم��ن ك��ل م��ا
ا اس��ت��ب��دَّ ب��ه��ُم وَم��ن ع��دًال ال��ورى س��اس َم��ن ش��ت��ان
وَط��ْردا ع��ك��ًس��ا ال��ورى ع��مَّ خ��ط��ب��ه ي��وٍم ول��ُربَّ
وح��دا ق��ض��ى وك��ي��ف ـ��اري ��ـ ال��ضَّ ان��ب��رى ك��ي��ف أرأي��ت��ُم
دردا ال��خ��ط��ب ن��ش��وب ف��ي ن��وا ك��و وق��ال ال��ن��ي��وب ص��ق��ل
وج��دا ذاب ت��دْع��ُه وإن ُه ل��ظ��ا ش��بَّ��ت ت��دُع��ه إن
ص��ل��دا ك��ان ق��لَّ��ب��وُه م��ا إذا ح��ج��ًرا ك��ن ق��ل��ُب ي��ا
األش��دا ال��خ��ط��َب ��ع ت��وقَّ ـ��د ال��ش��دي��ـ ل��ل��خ��ط��ب الن م��ن
ج��ل��دا ك��ان م��ن ال��م��ن��ى ب��ل��غ ف��ق��د ت��ج��زْع ال ق��ل��ب ي��ا
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ف��ن��دا ال��ح��دث��اِن ف��ي ك��ان ـ��ن ��ـ م��مَّ ال��ح��دث��اُن ي��أخ��ذ ال

∗∗∗
ي��ه��دا ل��ي��س ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا أج��ب وط��ن��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
ت��ص��دا وأن��ت رج��اه م��م��ا غ��ل��ي��ل��ه ي��ب��لُّ ك��لٌّ
م��ه��دا ل��ل��ع��م��ران وك��ن��َت ل��ل��خ��راب ت��ص��ب��ح ي��رض��ي��ك
واس��ت��م��دا ب��ن��ي��ِه ن��ادى ال��ذي ال��وط��ن أي��ه��ا ي��ا
وق��دى ت��زداد اخ��م��دي ق��ي��ل ُك��لَّ��م��ا ن��اًرا وأس��رَّ
بُ��دا ذاك م��ن يَ��ِج��ْد ول��م ُم��ق��ل��ت��ي��ه ب��ك��ل��ت��ي ورم��ى
وُم��ْردا ش��ي��بً��ا ي��دع��وه��ُم ك��م��ا ك��ه��ول��ه��ُم ي��دع��و
وف��دَّى ��ى وقَّ غ��ض��ن��ف��ٍر ك��لُّ ال��نُّ��ْج��ب ب��ن��ي��ك م��ن ل��ك
ج��ه��دا ي��أل��ون ال ف��ب��ن��وك واس��ت��رْح ف��ؤادك ْح َروِّ
ق��دا ال��ه��ام ت��ق��د ـ��ض��اة م��ن��ـ ك��ال��ب��ي��ض س��ت��راه��ُم
ردا ال��خ��ط��ب ت��رد ث��ب��ًة وا ك��األس��د س��ت��راه��ُم
أُْس��دا ع��اي��ن��ت ع��اي��ن��ت��ه��م إذا أب��ن��اءٌ ي��ك��ف��ي��ك
ن��ه��دا أق��بَّ ال��ص��ب��اح رك��ب��وا ك��م��ا ج��م��ًال ال��دج��ى رك��ب��وا
ج��ن��دا ال��روع ف��ي س��م��ي��ت��ه��م ال��ش��رى ك��آس��اد ق��وم
ع��دا تُ��ْح��ِص��ي��ه ال األف��ق ـ��م ك��ن��ج��ـ ف��ض��ائ��ل��ه��م ق��وم

∗∗∗
ق��ص��دا األوط��ان ت��ب��ل��غ أو ل��ل��م��ن��ى ق��واص��د س��ي��روا
ف��ردا ال��ظ��ل ط��وي��ل َع��َل��ًم��ا ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ب��الد وت��رى
م��دا األع��الم ت��ق��ص��ر إن ال��ذي ال��َع��َل��م ح��ب��ذا ي��ا
س��ع��دا ك��ان م��ن واس��ت��ق��ب��ل��وا خ��ل��ف��ك��م ُه��ذي��ًم��ا خ��ل��وا
تُ��ب��دا ح��ي��ُث ال��م��س��ائ��ل تُ��ن��ه��ى ف��اخ��ت��م��وا ب��دأت��م وإذا
م��ب��دا خ��ي��ر أص��ب��ح ل��ل��خ��ي��ر َم��ن م��ع��اُد ال��م��ع��اد خ��ي��ر
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الشبيبي. رضا محمد الشيخ

وعالم، شاعر ابن عالم، شاعر العرص، هذا يف األرشف النجف نابغة الشبيبي: رضا
وأدب. دين بيُت أنجبه
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الدرس لونهم أكمد الذين الُعلماء سيماء عليه تبدو الصوت، منخفض أنيس، شاب
باقرتاح ينظم ال والنثر، النَّظم من ُمكثر غري وكتابته، وكالمه تفكريه يف األناة آية الطويل،
أعرف «ال الصب»: ليل «يا قصيدة يُعارض أن إليه طلبت يوم يل قال الذي وهو البتَّة،
النفس، به تجيُش شعوٌر والشعر وكيت، كيت ينظم أن الشاعر إىل الطلب له يُقال أمًرا

القلب.» من ويصدر
فيه: قلت فكما شعره ا أمَّ الرَّجل، عن هذا
جميل. وخيال ثاقب، نظر راجح، عقل

شعره. هذا عباسية، مسحة عليها عراقية، صناعة
وفيه ونشأ ١٣٠٦ه، سنة رمضان ٦ يف األرشف النجف يف الشبيبي رضا محمد ُولد
الحارضة تلك مدارس يف فدرس واآلداب؛ العلوم ي تلقِّ إىل والديه من موروث غريزي ميل
واالرتياض، التدرُّب غري أكثرهم من يستفد ولم وعجم، عرب ُمختلفني أساتيذ عىل الُكربى
معلٍم أكربَ العالية فطرتُه فكانت بذاته؛ والتفكري الدرس إىل وانرصف بنفسه اشتغل ثم
األمور، هذه عىل َمفطوًرا نشأ إذ والبالغة؛ والنقد والشعر الحكمة يف وبالخاصة له، ومخرج
وله والعارفني، الُحكماء مذاهب يف ثقة وتاريخها. الرشقية الفلسفة ُحذَّاق من اليوم وهو

ومقطعاته. قصائده وكذلك كعبه، بعلو تشهد ممتعة ومقاالت فصول الباب هذا يف
يف الوطنية والنَّهضة الفكرية الحركة أقطاب من الشبيبي األُستاذ أنَّ يف ريب وال

العراق. ديار
الظروف يف السياسية الخطط ابتكاره يف البَارزة شخصيته مواهب ظهرت وقد
لح، الصُّ ُمؤتمر انعقاد أثناء انتدابه عىل القوم حملت األمور هذه يف حنكته وإنَّ الحرجة،
امُلكرمة مكة وصوله أثر عىل قيام خري بأدائها قام الحجاز، يف الشأن خطرية مهمة أداء إىل
العربية املسألة درس وغرضه الشام إىل الحجاز فارق ثم ،١٣٣٧ سنة الحجة ذي ٦ يف
دمشق ففارق العراق، يف الثَّورة نشبت أن إىل امُلجاهدين إخوانه مع ِجلَّق يف وظلَّ هناك،
األول ترشين ٢٧) ١٣٣٩ سنة صفر ١٤ األربعاء يوم البادية بطريق العراق إىل قافًال
ما استئناف عىل أَقبل حيُث ،١٣٣٩ سنة األول ربيع ١٠ يف بغداد ووصل ،(١٩٢٠ سنة
والبحث الدرس إىل ُمنرصف وهو اآلن، إىل امُلتواصل واالجتهاد الجد من به نفسه أخذ

100



الشبيبي رضا

الرش عنارص أنَّ رأيه ذلك من رشحها، يطوُل وأدبية فلسفية آراء وله والتأليف، والتفكري
الخري. عنارص من أكثر الحديثة الحضارة يف

آثاره (1)

منها: نذكر نفيسة، مؤلفات جملة الشبيبي للشيخ
العربية. الفلسفة سيما وال اليوم، إىل عصورها أقدم من الفلسفة: تاريخ

املناظرة. فن يف النظر: أدب
النادرة. واآلثار الكتب من عليه ُعثر ما نعت يف تذكرة:

وغريهما ملكان وابن كمونة ابن فلسفة تلخيص عىل يشتمل اإلسالم: يف اليهود فالسفة
اإلسالم. يف اليهود فالسفة مشاهري من

العراقية. املسألة
فيها. واآلداب العلوم ر تطوُّ مع قديًما األرشف النجف لبلدة ل مطوَّ تاريخ النجف: تاريخ

القاموس. لغة املأنوسمن
وأجوده. الشعر أحسن من وهي امُلتنوعة، األبواب يف منظوماته ن يتضمَّ الشبيبي: ديوان

شعره (2)

عواطفها وتربية األخرية، األمة نهضة يف البنيِّ األثر له كان بليغ شعر الشبيبي لألستاذ
النائية. البيئة تلك يف والبيان، البالغة ملكة وإحياء الرشيفة،

يف ذلك ِذكر سبق كما متأثًرا إال الشعر قول إىل ينرصُف َقلَّما أنَّه عنه واملعروف
ونزعاته النفس، وثبات عن تُعربِّ حية حساسة صورة حينذاك قصائده فتجيء وصفه،

الباب: هذا يف قوله وهلل السامية،

ك��ب��دي م��ن ق��ط��ع ه��ذي إنَّ ت��روون��ه م��ا ال��ش��ع��ر ه��ذا ل��ي��س
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نثره (3)

كربيات من كثري يف مقاالت وهذه والبالغة، الفصاحة مرتبة يف شعره عن يقل فال نثره ا أمَّ
القضايا استخراج إىل غالبًا فيها يرمي واالستقراء، والتفكري البحث بدقة له تشهد املجالت
وتمتاز والباحثني، الكتاب كبار أساليب عىل الخاصة والحوادث الوقائع تتبُّع من العامة

والتبويب. الرتتيب وتجويد األفكار، بتنسيق مقاالته

وبغداد دمشق

ب��غ��داُد وق��ب��َل��ه��ا دم��ش��ق ُف��ِق��دت يُ��راُد ال��دي��ار وب��ذي ب��ن��ا م��اذا
م��ي��ع��اد ب��ِج��لَّ��ٍق ل��ه��ن خ��ي��ل نُ��زًَّع��ا ق��ام��ت ال��م��ي��ع��اد م��وط��ن م��ن
ال��م��ي��الد وال األول��ى ال��ه��ج��رُة ال ب��ه��ا س��رَّت وم��ا وق��ائ��ع��ه��ا س��اءْت
ِوراد ال��ب��ط��وِن ال��ق��بِّ م��ن ش��ق��ٌر م��غ��ي��رًة ال��راف��دي��ن م��ي��اَه وردْت
ج��ي��اد ف��ك��أن��ه��ن ع��رب��ي��ة ك��رائ��ًم��ا ال��ج��ي��اد م��ن ش��أوَن ه��ج��ٌن
ال��ُوراد ب��م��اِئ��ه��ا غ��صَّ وال��نِّ��ي��ل ودج��ل��ة ال��ف��رات وأودي��ُة ب��َرَدى
واألن��ج��اد األغ��واُر ِب��دويِّ��ه ت��ج��اوب��ْت ق��اس��ي��ون ب��أع��ل��ى نَ��بَ��أ
واألزب��اد األم��واج َش��ج��وه ع��ن ع��بَّ��رت ح��ت��ى ال��روم ب��ح��ر وأص��اب
أع��ي��اد ل��ع��دات��ن��ا ل��ك��ن��ه��ا م��آت��ًم��ا ص��رِت ال��ش��رق ه��ذا أع��ي��اَد
ِح��داد ال��زم��ان ك��لُّ ل��ي��ل��ة، أو واح��ًدا ي��وًم��ا ع��ل��ي��ك ن��ح��د ل��س��ن��ا
ج��م��اد وْه��ي واألرض ل��ن��ا ي��ب��ك��ي م��ت��ج��ه��ٌم م��ق��طِّ��ٌب وه��و ال��ج��وُّ

∗∗∗
زاُد رك��ٍب ل��ك��لِّ ال��س��الم م��نِّ��ي ت��زوَّدوا دم��ش��ق إل��ى راك��ب��ي��ن ي��ا
ف��ؤاد م��ن��ه وال��ش��ام دم��ش��ق ج��س��ٌد ك��أن��ه ال��ن��ظ��ام م��ض��ط��رب ال��م��ل��ك
وم��راد م��رب��ع ول��رائ��دي��ه��ا أله��ل��ه��ا ال��غ��وط��ت��ي��ن م��روج ف��ي ه��ل
واألوراد األزه��ار وط��رازه��ا ُط��رِّزت ض��واٍف ح��ل��ل ال��رُّب��ى وه��ل
أب��راد وف��وف��ت األدي��م خ��ض��ر م��ط��ارف األري��ض ال��رَّوض م��ن وش��ي��ت
ال��وف��اد وت��ص��در ال��ض��ي��وُف ت��رد ِج��لَّ��ٍق م��ع��اه��د ع��ل��ى ت��زال أََوم��ا
واإلن��ش��اد اإلن��ش��اء وي��روق��ه��ا م��َه��ذَّبً��ا ال��ق��ري��ض ه��ذا ل��ه��ا ي��ح��ل��و
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األج��ن��اد وال ت��ع��ص��م��ه��ا ال��خ��ي��ل ال م��غ��زوًَّة ِخ��ط��ًة ال��ع��واص��م غ��دِت
س��داد ال��ث��غ��ور ل��ه��ات��ي��ك ف��ي��ه��ا أي��ام��ه��م وال ح��م��داٍن آل ال
وج��ه��اد دائ��ٌم ج��دٌّ ال��ل��ه ف��ي ب��ذه��اب��ه��م ل��ن��ا م��ض��ى ال��ذاه��ب��ون
ال��ق��واد وأم��ع��ن ال��ج��ي��وش ف��ي��ه��ا ت��غ��ل��غ��ل��ت وال��دروب ال��م��ض��اي��ق أخ��ذوا
األوالد تُ��س��ت��ن��ج��ب ه��ك��ذا م��ا وع��ه��ده��م ال��ف��ات��ح��ي��ن ذم��ام ُخ��نَّ��ا
األج��داد ون��ع��م��ِت ال��ب��ن��وَن ب��ئ��َس ج��نَ��ْوا ف��ي��م��ا وه��م ن��ج��ن��ي ب��م��ا إنَّ��ا

∗∗∗
وِط��راُد غ��ارٌة ت��ح��اوُل ف��ي��م��ا ان��ق��ض��ت ك��م ال��ط��ري��د ال��ج��ي��ُل أي��ه��ا ي��ا
تُ��ع��اد ب��دأت ك��م��ا ع��ل��ي��ك ح��ت��ٌم وإنَّ��ه ال��رواُة ب��غ��رب��ت��ك وََع��دْت
واألس��داُد ال��ُخ��ل��ف��اء وم��ص��ان��ع ب��اب��ٌل تُ��راٍث م��ن أض��ع��تُ��م م��م��ا
وش��ادوا أتَ��ْوُه ب��م��ا وم��ش��يِّ��دي��ه ب��ن��ى ب��م��ا ال��س��دي��ر ب��ان��ي ت��خ��ل��ف��وا ل��م
ب��الُد ع��ل��يَّ ض��اق��ت م��ا ت��ال��ل��ه ب��الدك��م م��ص��ي��ر ف��ي ال��ت��ف��كُّ��ر ل��وال
وس��اُد ل��ديَّ وم��ا ال��وس��اد َق��ِل��َق م��ت��م��ل��م��ًال ألج��ل��ه��ا أب��ي��ُت إن��ي
أض��داد وأن��ت��ُم ال��وف��اق ث��م��ر اج��ت��نَ��ْوا ق��د ُم��ت��س��ان��دون أض��دادك��م
أج��واد ب��أن��ه��م ي��ش��ك ال م��ن وف��ي��ك��ُم ال��ب��الد ث��م��ن ل��ك��م ن��ب��ذوا
إي��ع��اد وع��ده ج��وائ��ب ب��رًق��ا ��ع��وا ف��ل��ت��ت��وقَّ اإلص��الح وع��دوك��م
اس��ت��ع��ب��اد إس��ارن��ا وف��كُّ ِرقٌّ ال��ِع��دا أي��دي ع��ل��ى أي��دي��ن��ا إط��الُق
أص��ف��اد ب��أرض��ن��ا ال��ح��دي��د س��ك��ك ل��م��دِِّه اه��ت��ززت وم��ا ال��ح��دي��د م��دُّوا
يُ��ص��اد ال��ب��الد ش��رف ب��ه ش��ب��ك وت��ش��اب��ك��ت اْل��ت��وْت إذا ال��ح��دي��د ط��رق

∗∗∗
اآلس��اُد تَ��َزأَْر ال ل��ْم ُق��ل��ُت إن م��ج��اوٌب ال��دردن��ي��ل غ��ي��اض ف��ي ه��ل
أش��ه��اد وُغ��يَّ��ٌب ال��زم��ان ري��ُب ده��اه��م ن��اط��ق��ون ال��م��ق��اول ُخ��ْرس
األزواد وق��لَّ��ِت ال��م��ت��اع خ��فَّ ُك��لَّ��م��ا ال��ت��ج��لُّ��ِد م��ن ي��ت��زوَّدون
األم��داد وتُ��ج��ل��ُب ال��ج��ن��ود تُ��ج��ب��ى تُ��َح��ْط ل��م ألُخ��رى ق��اص��ي��ٍة ك��لِّ ِم��ن
ِج��الد ال��خ��ل��ي��ج إل��ى ال��ع��راق وم��ن ت��ط��اُح��ن وال��ح��ج��اِز م��ص��ٍر ب��ي��ن م��ا
��اد ال��وقَّ ال��ك��وك��ب ذاك ك��اد أو خ��ب��ا وق��د ال��س��م��اء ع��ن ال��ه��الل ُرف��ع

∗∗∗
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واألح��ق��اد األض��غ��ان وتُ��ض��ل��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا تُ��ف��رِّق ك��م ل��ل��زريَّ��ة ي��ا
واألج��س��اد األرواح ب��ه��ا ش��ِق��ي��ْت روح��يَّ��ة1 ُع��ص��ب��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ج��ارت
ك��س��اُد ال��ك��م��اَل إنَّ ب��رواج��ه��ا آذن��ت ول��ك��ن ن��ق��ائ��ص��ه��ا راج��ْت
واإلرش��اد ال��وع��ُظ م��ن��ه��ا ول��ن��ال الرع��وت أص��اب��ت ل��و ش��ي��وخ وع��ظ��ت
األع��واد ون��اح��ت ال��ق��رود ت��ل��َك ف��وق��ه��ا ت��ن��زَّْت إن ال��م��ن��اب��ُر ب��ك��ت

∗∗∗
واإلل��ح��اُد وال��ج��ح��د إي��م��ان��ه��م آم��ن��وا ش��ي��وخ م��ن س��واء ش��رع
م��ع��اد ال��م��ع��اش ب��ع��د م��ن ل��ي��س أْن وب��ره��ن��وا «ال��م��ع��اش» ب��ح��ب��ه��ُم ذل��وا
ف��س��اد ال��ش��ي��وخ م��ن ال��ص��الح إن ع��ري��ض��ة ال��ص��الح ف��ي ب��دع��وى ذه��ب��وا
��اد زهَّ ش��ي��وخ��ن��ا إن ل��يُ��ق��ال ال��ع��ل��ى ع��ن وي��ج��ب��ن��ون ي��ت��ث��اق��ل��ون
��اد ُح��سَّ ت��ه��م َع��الَّ ع��ل��ى وه��ُم ��ًة أمَّ ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ى ي��ح��س��دون ال
وك��ي��اُد وح��ي��ل��ة ب��ال��م��س��ل��م��ي��ن ت��رب��ص ال��ظ��ال��م��ي��ن ال��بُ��غ��اة ح��س��ُب
ف��ان��ق��ادوا أه��ل��ه ق��ادوا ال��ش��رق ف��ي ل��زع��ان��ٍف ُس��لِّ��م��ت ال��زع��ام��ة إن
تُ��س��اد ك��ي��َف ال��س��ادات وع��م��ائ��م ت��ص��دَّرت ك��ي��ف األع��ج��از إل��ى ان��ظ��ر
األوغ��اد ت��ت��ق��دم ب��ه ع��ص��ٌر ت��ف��اوت ال��ع��ص��ور وف��ي ال��ع��ص��ور ش��ر

صيداء

لربيعها كان حيث ١٣٣٨ / ١٩٢٠ سنة لها زيارته إثر الشهرية صيداء مدينة يف نُظمت
العام. ذلك يف الكثري الثلج نزول فيها وصف وقد نفسه، يف ا جدٍّ عظيم أثر األنيق

م��ص��ُر وال ��ع��ي��ُد ال��صَّ ال س��ب��ت��ن��ي وم��ص��ر م��ه��ر ل��ه��ا ل��ي��س ال��ب��ل��دان م��ن ع��روٌس
وال��نَّ��ح��ُر ال��ق��الدة إال وش��اط��ئ��ه��ا ن��ع��ت��ه��ا ق��لَّ��دت��ن��َي ل��م��ا ه��َي وم��ا
درُّ وح��ص��ب��اؤه��ا أص��داف آلل��ئ دوره��ا ال��ق��الئ��د: ن��ظ��م ان��ت��ظ��م��ت أََم��ا
س��ح��ر إن��ه��ا ب��ه��ا أُغ��َرى إن ك��ص��ي��داءَ ب��ل��دٍة ب��داِئ��ع م��ن ك��ث��ي��ر وغ��ي��ر

اآلثار. بذمهم وردت الذين السوء علماء بهم املقصود 1
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ال��ش��ع��ر ألن��ع��تَ��ه��ا يُ��وات��ي��ن��ي ف��أنَّ��ى م��دي��ن��ًة ِص��ي��َغ ��ع��ر ال��شِّ إالَّ ه��َي وم��ا
ال��ثَّ��غ��ر اب��ت��س��م م��ث��ل��م��ا اب��ت��س��ام وإالَّ ب��ش��اش��ٌة إالَّ ص��ي��داء م��ن راق وم��ا
ال��ب��ْدر وارت��ف��ع ص��ي��داء م��ن ال��ش��م��ُس ل��ن��ا ب��دْت ل��ق��د ع��نَّ��ا األف��الِك ِم��ن��َة ذروا
س��ت��ُر ول��ه��ا ل��ي ال��ف��ردوس ع��ن أُزي��َح وإنَّ��م��ا ك��الَّ ص��ي��دا ف��ي أن��ا وه��ل
ُك��ث��ر ص��ب��اب��اتُ��ه م��ث��ل��ي ف��تً��ى َم��راُم إن��ه��ا ب��ال��ص��ب��اب��ة إل��ي��ه��ا رح��ل��ُت
ال��ُم��رُّ أح��اله��م��ا ط��ع��م��اِن ال��ه��وى وك��أس َف��ذُق��ت��ه��ا ��ل��وِّ ال��سُّ ك��أس إل��ى ع��م��دُت
ُح��رُّ رج��ل أن��ن��ي وف��اه��ا وره��ُن ض��م��انُ��ه��ا ع��ل��يَّ ل��ص��ي��داء دي��ون
ال��ش��ك��ر ب��ه��ا ي��ق��وم ال أي��اٍد وُربَّ دون��ه��ا ال��ش��ك��ر أرى ح��م��ي��دات أي��اٍد
ح��رُّ ح��رُّه��ا وال ب��رٌد ب��رده��ا ف��ال م��زاج��ه��ا ال��م��زاج ط��ب��ق وم��ع��ت��دٍل
ال��ن��ش��ُر ل��رائ��دِك م��ح��ب��وبً��ا ال��ورد م��ن م��َالءٌَة إالَّ ص��ي��داء ي��ا أن��ِت وم��ا
ال��ب��ح��ر أرج��َل��ك ب��األم��واج وي��غ��س��ل ال��ص��ب��ا غ��دائ��رك ه��ب��ْت إن ��ل تُ��رجِّ
ال��ظ��ه��ر اح��دودَب م��ث��ل��م��ا وُم��ْح��َدْودب��اٌت ع��واط��ف ع��ل��ي��ك ت��ح��ن��انً��ا ج��ب��ال��ك
��خ��ر ال��صَّ أي��ه��ا ي��ا أن��َت ح��ت��ى ب��ص��ي��داء ل��ط��اف��ًة إالَّ األش��ي��اء ج��م��ل��ة أب��ْت

∗∗∗
ال��ق��ر وان��ب��ع��َث ال��ث��ل��ج ف��ي��ه��ا ت��س��اق��ط ص��ب��ي��ح��ًة م��ن��ه��ا أن��َس ل��م أَن��َس��ه��ا وإْن
خ��ض��ُر وأرب��ع��ه��ا ب��ي��ٌض وأَْج��بُ��لُ��ه��ا َص��َف��اؤه��ا ب��دي��ٌع ُزْرٌق ف��أم��واج��ه��ا
ب��ك��ُر غ��ان��ي��ة وْه��ي ف��ي��ه��ا وأس��رَع ُم��بَ��كِّ��ًرا ال��م��ش��ي��ُب ب��ص��ي��داء أل��مَّ
ال��ع��م��ر ان��ك��م��ش ك��لَّ��م��ا ط��ال��ت ال��ع��م��ر م��ن وف��س��ح��ًة ش��ب��ابً��ا إالَّ زاده��ا ف��م��ا
ُغ��رُّ ��ل��ٌة م��ح��جَّ ص��ي��داء وأي��ام ��ٌح ُوضَّ ال��ث��ل��ج م��ن ص��ي��داء م��واس��م
ج��م��ر أك��ر أب��ي��ٍض ق��ط��ٍن ج��الب��ي��ب ت��ج��ل��ب��ب��ت ه��ذا ال��ل��ي��م��ون ش��ج��ر أم��ن
ش��زُر ن��ظ��ٌر دأبُ��ه��ا بُ��زاٍة ع��ي��ون ك��أن��ه��ا ب��ق��اي��ا إالَّ غ��م��رْت ل��ق��د
ج��م��ُر ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ُم��ل��ًق��ى ك��وان��ي��َن أص��ب��ح��ْت ك��وان��ي��ن ف��ي ش��ج��راٍت أي��ا
وال��طُّ��ه��ر ال��ن��زاه��ة ال��ل��ه م��ن ع��ل��ي��ِك أُن��زل��ْت ال��ث��ل��ج م��ن م��ب��ي��ٍض ش��ك��ل أف��ي

∗∗∗
األس��ر وأره��ق��ه أع��ي��اُه ب��ب��غ��داد أي��ك��ٍة ط��ائ��ر ص��ي��داء أط��ل��ق��ت ل��ق��د
ال��ع��ش��ر ق��واِدُم��ه واش��ت��دْت خ��واف��ي��ه ت��واف��رت ف��ي��ه��ا األط��ي��ار م��ن غ��ري��ب
وك��ُر ب��ل��دي ال ص��ي��داء ل��ي أن��ت ف��ه��ل ال��ق��ط��ا ُم��زِع��ُج ب��ل��دت��ي م��ن وأزع��ج��ن��ي

105



العربي العراق يف العرصي األدب

ال��س��ك��ر ه��ي ال��ع��راق ذك��رى أو ب��ذك��راك تَ��ع��لَّ��ٌة ول��ك��ن س��ك��ًرا ال ت��م��اي��ل��ُت
ال��ك��در ال��ق��ط��ا ال��ش��ب��اك ض��م��ن اض��ط��رب��ْت ك��م��ا اض��ط��راب��ُه ق��ل��ب��ي ي��ع��ت��اد ي��زل ل��م ن��ع��م
وال��ج��س��ر ال��رص��اف��ة ذك��ري ع��ن وت��ذه��ب م��ع��رس وال��ك��رخ ال��ك��رخ زم��ان أأن��س��ى

∗∗∗
م��زَور دج��ل��ة زوراء ع��ن ال��ل��ه أب��ى ج��ان��ب وم��ال��َي أق��ص��ان��ي ال��ب��ح��ث ه��وى

الزين، عارف أحمد شهاب، السالم عبد األول: الصف اليمني من صيدا»: يف األدب «مجالس
أديب الثاني: الصف عسريان. توفيق رضا، أحمد الشيخ الشبيبي، رضا محمد الظاهر، سليمان

عسريان. رشيف الدكتور عسريان، حسني الزين،
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الثنا ومكذوب الحمد باطل

بالضاد. الناطقون يقطنها التي األقطار أنحاء يف السائرة قصائده جملة من

ال��ثَّ��ن��ا وم��ك��ذوب ال��ح��م��د ب��اط��ل ال��ف��ت��ن��ا ُوق��ي��ن��ا ال��ن��اس، ف��ت��ن��ة
ح��َس��ن��ا ص��يَّ��راه وق��ب��ي��ٍح ق��م��ًرا ح��وَّاله ج��ه��ٍم ُربَّ
ه��ن��ا أل��داء ال��م��ص��ل��ُح أي��ه��ا أخ��الق��ن��ا م��ن ال��ُم��ص��ل��ح أيُّ��ه��ا
أن��ا ح��ت��ى ذا ي��ط��ل��ُب ُك��ل��ن��ا ل��ه ل��ي��س م��ا ي��ط��ل��ب ُك��ل��ن��ا
دم��ن��ا ك��ان��ت األص��ل ف��ي أربُ��ع م��خ��ض��رًَّة ت��ع��ج��ب��ن��ا ُربَّ��م��ا
وُك��ن��ى ك��ب��اٍر أل��ق��اٍب ع��ص��َر أف��ْق ع��ص��ر ي��ا وي��ح��ك ت��زل ل��م
األع��ي��ن��ا ��وا وغ��ضُّ ع��ن��ه��م س��م��ع��وا ب��م��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ال��ن��اُس ح��ك��م
أذن��ا وع��ي��ن��ي ع��ي��نً��ا أذن��ي ب��ع��ض��ه��م م��ن وأن��ا ف��اس��ت��ح��ال��ْت،
ال��زَّم��ن��ا والم��وا ي��ل��وم��ون��ا ل��م ب��ائ��س ف��ري��ٌق ال��ح��قَّ أخ��ط��أ
ج��ن��ى؟ م��ن ن��دع��و ث��م ن��ج��ن��ي ح��ي��ن أن��ف��س��ن��ا ع��ل��ى ن��ج��ن��ي إن��ن��ا
ب��ال��ُم��ن��ى ول��ك��ن وب��ل��غ��ن��اه��ا ح��ق��ًة األم��ان��ي ال��نَّ��اس ب��ل��َغ

∗∗∗
ال��وط��ن��ا وب��اع��وا ال��ع��اَر ش��َرُوا م��ع��ش��ٍر ف��ي ص��ف��ق��ت��ك��م خ��س��رت
ث��م��ن��ا ل��ق��لَّ��ْت ال��دن��ي��ا ه��ذه ب��ه اع��ت��اض��وا ول��و أرخ��ص��وه
ال��َوث��ن��ا ي��ع��ب��دون ج��ه��الءٌ م��ن��ك��ُم خ��ي��ٌر ال��م��اِل َع��ب��ي��َد ي��ا
ال��يَ��م��ن��ا ون��اج��ى ال��ش��ام ذك��ر ال��ذي ال��ع��راق��يُّ ذاك إن��ن��ي
ع��َدن��ا ع��دن��ي ج��ن��ة وأرى روض��ت��ي ن��ج��ًدا أع��تَ��دُّ إن��ن��ي

∗∗∗
ب��ن��ى م��اض��ي��ك خ��رَّب ُك��لَّ��م��ا ح��اض��ًرا ل��ي اك��ت��ش��ْف ال��ج��ي��ل أي��ه��ا
ان��ث��ن��ى م��ا إل��ي��ه ال��ده��َر م��ش��ى ل��و ُق��ُدًم��ا ف��ي��م��ش��ي ��ع��ب ال��شَّ ي��ن��ه��ض
َه��يِّ��ن��ا ص��ع��ب ك��ل وتُ��ري��ه��ا ت��س��ع��ده��ا ال��ت��ي ال��ن��ف��ِس ح��ال��ة
غ��ن��ى ال��ف��ق��ر ي��رى َم��ْن وغ��ن��يٌّ ط��م��ٌع ِغ��نَ��اه َم��ن ف��ف��ق��ي��ر
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الروح أغاريد

��اَره��ا ُس��مَّ دون��ه ف��ك��ن��ت��م روح��ي وش��غ��ل��ت��ُم ج��وارح��ي ال��س��م��ي��ر َش��َغ��َل
أس��راره��ا م��ث��ل��ك��م ت��ك��اش��ف روح م��ح��دث ح��دي��ث إل��ى ت��ه��ش أنَّ��ى
أوط��اره��ا ب��ك��م ب��ال��غ��ة ال��ن��ف��س أوط��اره وم��ا ج��ث��م��ان��ي ش��أن م��ا
م��ق��داره��ا وع��رف��ت��ُم ال��ورى ج��ه��ل وإن��م��ا ب��ال��ول��وع آث��رت��ك��م م��ا
آث��اره��ا س��واك��ُم ون��ال ط��وًع��ا ل��ك��م خ��ل��ص��ت ال��ت��ي ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ن��ل��ت��م
ش��ع��اَره��ا ي��زال وال ال��غ��رام ك��ان ض��م��ائ��ٌر ال��غ��رام ح��ج��ب ف��ي خ��ان��ت��ك
أش��ع��اره��ا وت��ن��اش��دت أل��ح��ان��ه��ا وق��ع��ت روح��ك ألن ال��ل��س��ان ع��يُّ
أوت��اره��ا ب��م��روره ال��ه��وى ج��س ألن��ف��س ال��ف��ص��ي��ح وال��وت��ر ال��ع��ود

الغد رجال يا

التالميذ. ويحفظها املدرسة يف لتُتىل صيداء يف الفنون دار أساتيذ بعض نظمها اقرتح

ال��غ��ِد أش��ي��اُخ — ال��ي��وم ش��ب��اب ي��ا ب��ال��س��ؤدِد م��ت��ع��ت��ُم — أن��ت��ُم
ال��م��ج��ت��ه��د غ��اي��ة ل��ي��ن��ال��وا ف��اج��ت��ه��دوا درس��وا ش��ب��ابً��ا ي��ا
ال��م��وع��ِد ن��ج��از آَن ول��ق��د أوط��ان��ك��م ب��ك��م ال��ل��ه وع��د
ج��دِد م��ق��ب��الٍت ل��ع��ص��وٍر خ��ل��ق��وا ج��دي��ٌد ج��ي��ٌل أن��ت��ُم
وال��م��ع��ت��ق��ِد ال��رأِي ن��زع��ات ت��ف��س��خ��ه��ا ال ال��وح��دة ك��وَّن��وا
ي��دي ه��ذا ع��ل��ى ه��اك��م ُف��رق��ًة، أرى ال أْن ع��ل��ى ب��اي��ع��ت أن��ا
ال��ع��َق��ِد ت��ل��ك ح��لِّ ف��ي ه��م��ك��م ف��اح��ص��روا ش��ت��ى ال��ع��اَل��م ُع��َق��د
األب��ِد ح��ي��اة ع��ي��ن��ي��ه��ا ن��ص��َب واض��ع��ًة آم��ال��ك��م ِل��ت��ك��ْن
ت��ج��ِد ل��م م��ا إي��ج��اد دأب��ه��ا ُم��ب��دع��ًة أف��ك��ارك��م ِل��ت��ع��ْش

∗∗∗
ال��ف��رق��د م��ن��ال م��ي��س��ور غ��ي��ر ج��ان��بً��ا م��ن��ك��م ال��ض��ي��م ي��ن��ال ال
ال��س��ي��د م��ك��ان ألع��ادي��ك��م س��ادة وأن��ت��م ت��خ��ل��وَن أو
ال��ب��ل��د ع��ه��َد ال��ل��ه ع��ه��د ب��ع��َد رع��ي��ك��ْم أو ِح��ف��ظ��ك��ُم ال��وف��ا
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ال��زََّرد ف��ي م��ف��رغ��ٍة ل��ي��ٍد واه��ي��ة ي��ًدا ت��م��دوه��ا ال
األس��ِد غ��اب األع��داء ع��ب��َث ت��ح��م��ون��ه��ا ال��ت��ي األرُض ت��ش��ب��ه

∗∗∗
ال��َج��َس��ِد داءَ ال��روح داءُ ف��اق أج��س��اده��ا ف��ي األرواح دب��روا
ت��ح��م��ِد ل��م ال��ت��ي ال��ع��ق��ب��ى ه��ذه ه��ًدى غ��ي��ر م��ن ال��ِع��ل��م ُع��ق��ب��ى إنَّ
ي��ه��ت��د ل��م ح��ائ��ٌر ي��ت��أدب ل��م ح��ي��ث م��ن ب��ال��ه��دى أت��ان��ا م��ن
ال��ع��دد وع��ل��م ال��ع��ل��م ع��دد ق��درك��م ج��ه��ل��ت��م أن م��ج��ٍد غ��ي��ر
ال��رَص��د َدَرج��ات ت��ف��ْدك��م ل��م أح��وال��ك��م ت��رص��دوا ل��م إذا
ال��زَّب��د ذه��اَب ال��ع��ل��م ذه��َب أخ��الق��ك��م ت��س��ت��ِق��ْم ل��م وإذا
ال��ن��دي ال��رَّوض ه��ي أخ��الٍق غ��ي��َر ل��ي أرت��اد ال ال��رَّوَض ع��ن��َك َع��دِّ

∗∗∗
ال��م��ع��ه��د ه��ذا ظ��لِّ ف��ي ن��ش��أت ش��رق��ي��ة ن��اش��ئ��ٌة ب��ورك��ت
ي��س��ت��ِف��ِد ف��ل��م ع��اش م��ن غ��ي��ر ف��ائ��دًة ع��ل��م��ه م��ن ج��ن��ى َم��ن
ال��َول��د ع��ن��د ال��ت��ع��ل��ي��م أه��م��ل وال��ٌد ش��ع��ري ل��ي��ت ��ى يُ��رجَّ م��ا
ي��ق��ت��دي ب��أب��ي��ه ط��ف��ٍل ك��ل ق��دوة ف��ي��ن��ا اآلب��اء س��ي��رُة

∗∗∗
ك��ب��دي م��ن ِق��َط��ٌع ه��ذي إنَّ ت��روون��ه م��ا ال��ش��ع��ر ه��ذا ل��ي��س

وخياالت خواطر

شبيبته: أوائل يف نظمه من

أع��ط��اف��ي ال��م��َدى بُ��ع��د ع��ل��ى ه��زَّْت س��ج��اِف وراء م��ن ل��َك خ��ط��رٌة ه��َي
ش��غ��اف��ي ال��خ��ف��اِر ع��ل��ى رآَك ح��ت��ى ن��واظ��ري رأت��ك وال أب��ص��رت��ك م��ا
ش��ف��اِف ب��ج��وه��ٍر إل��ي��ك ي��س��ع��ى ي��زل ول��م ال��ك��ث��ي��َف خ��ل��َع م��ت��ج��رٌد
األص��داِف ف��ي وه��و م��ع��نً��ى ل��ل��درِّ ت��رى وه��ل ال��ج��س��وم م��ع ال��نُّ��ف��وس ت��ش��ق��ى
ال��ص��اف��ي ال��م��ع��ي��ن ج��ن��ب إل��ى َط��ِرٌق ف��آج��ٌن ال��ظ��م��اء: ج��اَزه��م��ا م��اءاِن
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إش��راف��ي ال��ظَّ��م��ا نَ��َق��َع ف��َل��ُربَّ��م��ا ال��ظ��م��ا تُ��روي ال��ت��ي ت��ل��ك أرْد ل��م إن
ال��ج��اف��ي وص��ال ف��ي ال��ت��ط��بُّ��ُع ظ��ه��ر ط��ال��م��ا إذ ط��ب��ي��ع��ٌة ال��وص��اِل خ��ي��ر

∗∗∗
ال��ع��اف��ي ال��ق��دي��م ن��ش��داِن ط��ول م��ن اس��ت��ي��أس��وا ال��ج��دي��د األث��ر ن��اش��دي ي��ا
واألوص��اِف األس��م��اءِ م��ن َض��ْربً��ا ج��ددت��ُم وإن��م��ا ال��ق��دي��ُم ب��ق��ي
ال��ط��اف��ي ال��غ��ث��اء ذاك ال��ورى أنَّ وم��ذه��ب��ي ال��وج��ود س��ي��ُل ع��ث��ا ول��ق��د

∗∗∗
إره��اف��ي وج��ددْت ع��م��اَي وج��ل��ْت ُش��ب��ه��ت��ي أن��ارت م��ا ال��ح��وادِث خ��ي��ر
أط��راف��ي وت��ع��اورت ي��دي َم��ل��ك��ت ع��دي��ده��ا أج��لَّ وم��ا ال��خ��ط��وب ت��ل��ك
إس��راف��ي وم��ن ش��ط��ط��ي م��ن ك��ان م��ا م��ن��ت��ه��ى وه��ذا آم��نُ��ه��ا أس��رف��ُت
ل��ت��خ��اف��ي ت��أم��ن��ي أْن م��ن ن��ف��س ي��ا ل��ت��أم��ن��ي أخ��اَف أْن ل��ِك أرى خ��ي��ًرا
��اِف ال��ك��شَّ ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ِل وال��ُح��ك��ُم ن��يَّ��ٌة ف��ي��ه��ا ل��ل��ده��ر ن��يَّ��ٌة ل��ي

والشام العراق بني

العراق. إىل ا جدٍّ اشتاق وقد دمشق، يف إقامته أيام أواخر أنشأها أبياٍت من

ِق ال��ت��ش��وُّ ج��م ب��غ��داد م��ن ال��ك��رخ إل��ى أن��ا وه��ا ال��ش��آَم أش��ت��اق ب��ب��غ��داد
ب��م��ع��رِق ال��ع��راِق أرض ف��ي أن��ا وال ب��م��ش��ئ��م ال��ش��آم أرض ف��ي أن��ا ف��م��ا
ال��م��ف��رِّق ش��م��ل ب��ال��ت��ش��ت��ي��ت ال��ل��ه رم��ى ف��رَّق��وه��م��ا وق��د ف��ْرٌد َوط��ٌن ه��م��ا
ال��خ��ورن��ق ع��ه��د ال��ط��ي��ف ادِّك��ار ذك��رت ت��دم��ر ع��ه��َد ي��ا ال��ع��ي��ن ن��ص��ب ق��م��َت إذا
وأخ��ل��ق دم��ش��ق ف��ي أَْج��ِدْر وب��ال��ح��ِب ب��ال��ه��وى ال��ش��ام م��ن أول��ى ب��ل��د وه��ل
ي��غ��ل��ق ب��ب��غ��داد ق��ل��بً��ا ره��ي��ن��ت��ه ت��ك��ْن وم��ن ق��ل��ب��ي ب��غ��داد ي��ا ره��ن��ت��ك
َم��ف��ِرق��ي ت��ب��ِي��ي��ِض ق��ب��ل ق��ل��ب��ي وب��يَّ��َض ع��ارض��ي ي��ع��ُل ول��م آم��ال��ي ال��ش��يَ��ُب ع��ال
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منها:

��ِق يُ��ل��فَّ ل��م إن ال��ق��ول يُ��س��ت��ج��اد وال ع��ال إن ال��ش��ع��ر يُ��س��ت��م��ل��ح ال اآلن إل��ى
وأن��ي��ق س��ائ��راٍت ج��م��اٍل وش��ع��ر وأربُ��ع ع��اف��ي��اٍت ط��ل��وٍل ق��ري��ض
م��ط��ل��ق ت��ق��ي��ي��د ال��ش��ع��ر دواه��ي وأده��ى وف��ن��ون��ه أب��واب��ه م��ق��ي��دٌة
تُ��ط��لَّ��ق ل��م إن ال��ه��ج��ر ك��لَّ وت��ه��ج��ر ت��ت��ق��ى األع��اري��ض ح��س��ن��اء ُربَّ وي��ا
ت��ت��خ��ل��ق ال ال��خ��ل��ق يَ��س��ع��ك ل��م وإن ت��ح��اَم��ه ع��ف��ًوا ال��ش��يء ي��ج��ئ��َك ل��م إذا

والعواطف العقل بني

حال واقعة

إغ��ب��اِب ب��ع��َد إالَّ ي��ن��ه��اه وال��ع��ق��ل زي��ارت��ك��م ِغ��بٍّ ب��ال ي��ري��د ق��ل��ب��ي
وإي��ج��اب س��ل��ٍب ج��ن��ب��ت��ا ول��ل��ن��ه��ى م��وج��ب��ٌة ال��روح ب��ق��ي��اس ق��ض��يَّ��ٌة
وأس��ب��اب ب��راه��ي��ن ذات ق��ل��ب ي��ا ف��ل��س��ف��ًة ال��ح��بَّ ي��ري��د م��م��ن أن��َت م��ا
أع��ص��اب��ي ال��ش��وق ح��رك��اُت ف��ن��بَّ��ه��ْت يُ��َح��رِّك��ن��ي ل��ل��س��ل��وى ال��ع��ق��ل ت��ن��بَّ��َه
م��ح��راب��ي ت��س��ب��ي��ح أو م��ص��الَي ن��ج��وى ذك��رك��ُم ال��خ��م��س ال��ص��ل��وات ف��ي زال م��ا
أع��راب��ي اإلع��راب وف��ي ل��ح��ن��ي ال��ل��ح��ِن ف��ي أن��ك��ُم غ��ي��ر ��ى أت��ه��جَّ م��ا أدِر ل��م
أح��ق��اب م��ن��ذ ف��أراه��ا س��اع��ٍة ُم��ذ وب��ي��ن��ك��ُم ب��ي��ن��ي م��ا ال��ده��ر ي��ح��ج��ز ق��د
ب��ال��ب��اب يُ��م��ن��اي َع��ِل��َق��ْت وق��د إالَّ أَرن��ي ف��ل��م وج��ٍه ف��ي ص��رُت وط��ال��م��ا

∗∗∗
م��ن��ج��اب غ��ي��ر ه��ذا ل��ي��ل��َي ظ��الم ظ��الم��ه��ُم م��ن��ج��ابً��ا ال��ل��ي��ل راق��دي ي��ا
إع��ت��اب��ي ل��ث��م ف��ق��دري وإال ف��ض��ل ش��ف��ت��ي ع��ل��ى أي��دي��ك��م ل��ث��م س��ادت��ي ي��ا
أص��ح��اب��ي ب��ي��ن ُم��س��ت��ق��ًال أك��ن وإْن واص��ط��ح��ب��ت��ك��ُم م��ك��ان��ي م��ن ن��اَدم��ت��ك��م
وأل��ق��اِب ب��أن��ب��از ظ��ه��ور وال رت��ب ب��ال ف��ي��ك��م م��ظ��ه��ري ض��رَّن��ي م��ا
ألت��راب��ي أو ِل��ِل��دات��ي ال��ه��وى م��ن ب��اق��ي��ًة يُ��ب��ِق ل��م ال��ه��وى م��ع��ط��ي ك��أنَّ
أح��ب��اب��ي ال��ل��ه ف��ي أن��ك��ُم ش��كَّ م��ن ش��واه��ده تُ��ح��ص��ى ال ال��ح��ب أن��ص��ف م��ا
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الخالد الشعر من مثال أو الحب، لغة

ش��واه��د ال��ق��ل��وب أنَّ وأدرك��ت��ا ل��ح��ظ��ًة وع��ي��ن��ك ع��ي��ن��ي ت��ف��اه��م��ت��ا
رائ��د ال��ق��ل��ب ع��ل��ى م��دل��وًال ال��ق��ل��ب م��ن وان��ب��رى وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ن��ظ��رة م��ش��ت
ُم��ت��وارد ب��ي��ن��ن��ا م��ع��نً��ى ال��ُح��بِّ م��ن وح��اول��ْت ثَ��مَّ ح��اول��ُت ال��ذي ك��أن
زوائ��د ال��ل��س��ان وأل��ف��اظ وج��ي��ز م��ن��ط��ق ول��ل��ن��ف��س تُ��ل��ف��ظ ل��م أح��اِدي��ُث
واج��د أن��ا م��ا ع��ي��ن��اي أدَّت��ا أم��ا ع��ل��ت��ي ال��رأي ظ��اه��ر ف��ي ت��ج��د ل��م إذا
ال��م��ق��اص��د ن��اظ��ري��ه م��ن ط��رف��ة ع��ل��ى ل��ن��اظ��ر ت��ب��ي��ن ال رأس خ��ي��ر وم��ا

∗∗∗
ال��ج��وام��د ال��وج��وه ش��ر وأوج��ه��ه��م ك��زة ال��ُح��بَّ اس��ت��ه��ج��ن��وا ال��ذي��ن ج��ب��اه
ف��واح��د ه��واك ج��ارى ال��ذي ��ا وأمَّ ت��ج��ل��دوا ال��ذي��ن م��ح��ب��وك َك��ث��ي��ر
يُ��ج��اه��د ال م��ن ح��بُّ م��ا وج��اه��دت��ه��ا، ش��ه��وات��ه��ا ع��ن ال��ن��ف��س إل��ي��ك ص��رف��ت
ال��ق��ص��ائ��د ه��نَّ ق��ال ن��ظ��رات��ي ل��ك��م رأى وم��ن ب��ال��َق��ص��ي��ِد ع��ه��دي ط��ال وم��ا
خ��ال��د ال��ش��ع��ر م��ن دي��وان ال��رُّوح ه��وى ول��ل��ه��وى ت��ف��ن��ى ال��ش��ع��ر ه��ذا دواوي��ن

فيه شك ال الهوى

وس��اك��ن��ي��ه ال��وج��ود ف��ي َوراب��ك ش��يءٍ ب��ك��ل اع��ت��راِك ال��ش��ك إذا
ف��ي��ه ال��ش��ك ي��ل��ي��ق ال م��ك��انً��ا ف��ؤادي م��ن َ ت��ب��وَّأ ب��ه��ًوى ث��ق��ي
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العبيدي. حبيب محمد

هذا من املنثور قسم يف نثره من ونخبة ترجمته اطلب العبيدي: حبيب محمد
الكتاب.



العربي العراق يف العرصي األدب

وآالم آمال (1)

ه��ن��ُد واص��ل��ت وال س��ل��م��ى س��ال��م��ت ف��ال ال��ودُّ ش��وائ��ب��ه م��ن ��ص ي��م��حِّ ل��م إذا
ال��س��ه��د ب��ي ي��ع��ب��ث ال��ف��ج��ر ح��ت��ى زال وم��ا وع��ف��تُ��ه وص��ل��ي ال��ل��ي��ُل وع��اف أرق��ُت
وج��د ب��ه ك��أن��ي ق��ل��ب ال��دُّج��ى ك��أنَّ رق��ي��ب��ه ك��أن��ي ص��ب ال��ك��رى ك��أنَّ
وال��رم��د ال��ع��م��ي ت��ه��ت��دي س��ن��اه��ا ب��ن��ور ه��واج��س ن��ار ال��ل��ي��ل ج��ن��ح ت��ح��ت وب��ي
وْق��د أح��ش��ائ��ه م��لء ل��ي��ٍل ك��واك��ُب ش��راره��ا ك��أن أن��ف��اًس��ا ��د أُص��عِّ
ب��رد ح��ره��ا م��ن ال��ع��ل��ي��اء ك��ب��د ع��ل��ى ب��ع��ب��رة ن��ض��ح��ن أن��ف��اًس��ا ��د أُص��عِّ
ن��ق��د ت��خ��ل��ل��ه��ا أوه��ام ب��ق��ي��ة أض��لُ��ع��ي ب��ي��ن خ��اف��ًق��ا ُف��ؤادي ك��أنَّ
ج��ل��د وخ��زه��ا ع��ن ش��ف ح��راب ف��ي ف��ق��ل إه��اب��ه ال��خ��ط��وب ك��ف ف��رت ف��ؤادي
ي��ب��دو م��ا ال��تَّ��ج��ل��د دون ب��ه��ا أه��اب ج��وان��ًح��ا ال��ض��م��ي��ر وخ��ز ع��ل��ى ط��وي��ُت
ع��ب��د ال��وغ��ى ف��ي ك��اده ح��رٍّا ول��ك��ن ص��روف��ه ت��رع��ن��ي ل��م ده��ًرا أع��ات��ب
ال��ص��د ع��زم��ه ف��ي زاد ه��م��ام وُربَّ ب��اط��ل ال��ح��ق م��ن��ه��ج ع��ن ص��دن��ي وم��ا
ب��رد ن��س��ج��ه م��ن ل��ل��ده��ر أن��ه ع��ل��ى ال��ض��ن��ى ي��د َم��زَّق��ت��ه ش��ب��ابً��ا ب��ك��ي��ت
وع��د ل��ه ل��ي��وٍم آس��ى ول��ك��نَّ��ن��ي ص��ب��اب��ة أم��وت أن��ي أس��ف��ي وم��ا
ال��زن��د ب��ه ي��خ��ب��و ك��ان ل��ي��ٍل دي��اج��ُر ن��ه��اره��ا ض��وء دون ع��اف��ت أم��ان��ي
ب��د ل��ي��ل��ه م��ن ل��ي��س ف��ج��ًرا وأرق��ب ال��س��رى ع��ل��ى دائ��ب��ات ن��ج��وًم��ا س��أرع��ى
ب��ع��د ل��م��ن ي��وًم��ا ال��ع��ي��ش ي��روق ف��س��وف ع��ي��ش��ت��ي ف��ي��ك ت��رق ل��م إن وط��ن��ي ف��ي��ا
ال��م��ج��د ل��ك ي��وًم��ا ال��دَّه��ر ب��رغ��م ْ ل��ي��ه��ن��أ م��ج��ده��ا ل��س��ال��ف ح��ن��ت أم��ة وي��ا

∗∗∗
ف��رد م��وك��ب ل��ه أبْ��َط��اًال وي��ن��دب ك��م��ات��ه غ��ي��ر ال��روع ي��وم س��ي��ح��م��د
ال��س��ع��د ط��ال��ع��ه��ا األف��ق ب��ذي��ل والح ف��ج��ره��ا ض��اء وق��د ب��ع��دن��ان ك��أن��ي
وف��د ظ��ل��ه��م ف��ي ال��غ��ب��راء ب��ن��ي ك��أَنَّ ض��ح��ى ال��ه��دى ك��أنَّ ش��م��س ك��أن��ه��ُم
ال��ع��ق��د ك��أنَّ��ه��م ج��ي��د ال��ورى ك��أنَّ ي��د ك��أن��ه��ُم ح��ل��ي ال��ُع��ل��ى ك��أنَّ
ال��رد وأه��ن��أه ش��رٍّا ال��ِع��دى ك��ف��ت��ه ك��ي��ده��ا س��ه��م ال��ِع��دى ن��ح��ر ف��ي رد وم��ن
ج��دوا ل��ه ك��راٍم م��ن دم��وع رب��ي��ب ب��اس��م وال��زه��ر ال��م��أم��ول ال��غ��د اب��ن ف��ي��ا
رع��د ق��رائ��ح��ه��م م��ن ب��روٍق خ��الل ص��ري��ره��ا ك��أنَّ ب��أق��الم أه��اب��وا
وق��د ل��ه��ا وال��ط��روس ن��اٍر ق��ذائ��ف م��داده��ا ك��أنَّ ب��أق��الم أه��اب��وا
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ال��رغ��د؟ ع��ي��ش��ك م��ن��ه��ُم ع��ظ��ام ع��ظ��ام ذاك��ر أن��ت ه��ل ال��رَّغ��د ع��ي��ش ب��ع��ي��ش��ك
م��ه��د ل��ح��ده��م ل��ه��ا ع��ل��ي��اء ب��أزه��ار ق��ب��وره��م وَح��يِّ ي��وًم��ا ب��ه��م َف��ُم��رَّ

∗∗∗
ال��ن��د ذك��ر إذا ن��ش��ٌر الس��م��ه وم��ا زم��ان��ه ط��واه ح��ر ع��ل��ى ع��ف��اء
ال��ص��ل��د ال��ح��ج��ر ل��ه ي��ن��ب��وًع��ا ويَ��ف��ُج��ر ج��ن��بَ��ه ال��ن��اُر ت��أك��ل ال ه��ي��ك��ل ل��دى
ع��ه��د ل��ل��ح��م��ى ال��ح��م��ى راع��ي أي��ا ع��ل��ي��ك ب��ع��ه��ده؟ م��وٍف أن��ت ه��ل ال��ح��م��ى رب��ي��ب
وال��َورد ال��روض ذل��ك ح��راٌم ع��ل��ي��ك َورده؟ ت��غ��ف��ل ث��م ب��روض أت��رع��ى
وال��ِورد ال��م��اء ذل��ك ح��راٌم ع��ل��ي��ك ِورده؟ ت��ه��م��ل ث��م ب��م��اءٍ أت��روي
رن��د وال ه��ن��اك ش��ي��ح ال وأم��ح��ل��ن ج��ن��ب��ات��ه��ا أق��ف��رت دي��اًرا ظ��ل��م��ت
ل��ح��د ل��ل��ع��ل��ى — وع��ت ل��و — ث��راه��ا ب��ط��ون م��ف��اوًزا إال األن��واء س��ق��ت ف��ال
ال��ص��ي��د ل��ن��ا م��ن��ه��ا ح��ل أُْس��ٍد م��ص��ارع ص��ي��ده��ا ت��ح��رم غ��زالٍن م��رات��ع
م��ج��د ل��ل��ورى ن��ع��ي��ه��ا م��ج��د ج��ن��ائ��ز وم��ف��خ��ًرا وع��زٍّا ُم��ل��ًك��ا ب��ه��ا دف��نَّ��ا
وال��رش��د وال��ع��زم وال��ح��زم ال��ه��دى ب��ك��اه��ا م��ث��ل��م��ا وال��وح��ي ال��ل��ه ك��ت��اب رث��اه��ا
ال��ب��رد أخ��ل��ق م��ا س��رع��ان ول��ك��ن��ه ب��ه��اءه ل��ب��س��ن��ا ن��وًرا ب��ه��ا دف��نَّ��ا
م��م��ت��د األْف��ق ف��ي ال��ف��ج��ر خ��ي��ط أنَّ ع��ل��ى ث��ي��ابُ��ن��ا؟ ِح��ي��ك��ت ال��ش��م��س ل��ع��اب م��ن ف��ه��ل

∗∗∗
األُْس��د؟ م��راب��ط��ه��ا م��ن ال��ُه��وي��ن��ا وت��م��ش��ي رم��س��ه��ا ط��ي م��ن األم��وات ت��ن��ش��ر م��ت��ى
ال��ج��د ك��ذب إن اآلم��ال ت��ص��دق وال ع��اب��ث م��زح��ة األم��ر ل��ي��س روي��دك
ق��رد م��ن��ب��ر ع��ل��ى ي��ن��زو إذا وع��اٌر خ��ي��ره��ا َغ��مَّ إذا ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى ع��ف��اء
م��س��ود ال��ذل م��ن س��ط��ر ب��ه��ا ي��ل��وح ح��ري��ص��ًة ج��ب��اًه��ا ب��أق��دام��ي وط��ئ��ت
ال��ِق��دُّ ب��ه أول��ى ال��ذل ح��ن��اه وَق��دٌّ ل��َربِّ��ه إال ال��م��رء س��ج��ود ح��رام
َم��د ب��ع��ده ل��ل��م��ن��ى ب��ج��زٍر ف��أوش��ْك ال��م��ن��ى س��اح��ل إل��ى ف��ل��ٌك م��خ��رت إذا
ال��غ��م��د ي��ص��ح��ب��ه ال��ب��ت��ار ي��ق��ط��ع وال ل��ب��ان��ة ي��ق��ض��ي ال��م��ك��س��ال ع��ل��ى ي��ع��ز
ال��خ��ل��د ي��ح��م��ده��ا ال��تَّ��اري��خ ِم��َن س��ط��وٌر ال��نُّ��ه��ى أول��ي ال��رِّج��ال أم��ان��يِّ وخ��ي��ر
ال��ح��م��د ح��ل��ي��ت��ه ال��نَّ��ف��س ك��ري��م ف��إنَّ ع��اط��ٍل ح��ل��ي��ة اإلث��راء ف��ي ك��ان ل��ئ��ن
ال��زن��د ع��ن��ده��ا ورى آالًم��ا وخ��ف��ف ع��ن��ده��ا ال��زن��د خ��ب��ا آم��اًال ال��ل��ُه رع��ى
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ُشُعور أم أِشْعر (2)

ل��ه��ا وم��ا ل��ي م��ا ال��ط��ي��ر ش��وادي ع��دم��ُت ت��س��ت��ف��زن��ي غ��رَّدْت ط��ي��ٍر ك��ل أرى
زوال��ه��ا ذك��رُت ش��م��ٌس أش��رق��ْت وإن زف��رت��ي ��َج أَجَّ أب��ص��رُت ب��ارًق��ا وإن
ان��ف��ص��ال��ه��ا ق��ل��ب��ي أوص��ال ع��ل��ى خ��ش��ي��ت س��اك��نً��ا ال��ن��س��ائ��م أي��دي ح��رَّك��ْت وإن
ن��ب��ال��ه��ا ال��ن��ج��وم ت��ش��ك��و ك��م��ا ف��أش��ك��و ال��دُّج��ى أف��ئ��دَة ال��ف��ج��ر ِق��ِس��يُّ وت��رم��ي
م��ث��ال��ه��ا وارى األف��ق وذي��ل ب��غ��رب آذن��ت ال��ش��م��س إذا دم��ع��ي م��ن أُنَ��ْه��ِن��ُه
ح��ال��ه��ا وأق��در م��ع��ن��اه��ا أُش��اه��د ف��ط��رة ل��وح��ة ك��ل م��ن ه��اج��ٌس وب��ي
م��آل��ه��ا ج��ه��ل��ت ق��د م��ع��اٍن وك��لٌّ ت��س��رن��ي وت��ل��ك ه��ذي ف��ت��ح��زن��ن��ي
خ��ي��ال��ه��ا ش��يءٍ ك��ل ف��ي ي��رى ف��ص��ار م��ل��ي��ح��ة ت��يَّ��م��ت��ه ص��ب ك��أن��َي
وص��ال��ه��ا أروم خ��ود وال ع��ل��يَّ ج��ن��اي��ة إل��ي��ه أش��ك��و ل��ي ظ��ب��َي وال
ج��م��ال��ه��ا ألم��ر َع��نِّ��ي ح��ج��ب��ت وق��د غ��ادة ورائ��َي م��ن ل��روح��ي أظ��ن

∗∗∗
ش��م��ال��ه��ا ال��ي��م��ي��ن م��نَّ��ا ج��ه��ل��ْت وإن ب��غ��ام��ض ال��وج��ود س��ر م��ا ب��ع��م��رك
ح��ي��ال��ه��ا ق��وم أب��ص��ار ع��م��ي��ت وإن ن��وره��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ش��م��س س��ت��رت وم��ا
ج��الل��ه��ا ه��اب اإلن��س��ان ف��ق��ه ول��و ع��اب��ث م��زح��ة األك��وان ه��ذه وم��ا
ض��الل��ه��ا ال��ه��داة ت��رض��ى إذا وع��ار ب��ع��ق��ل��ه ي��ش��ق��ى اإلن��س��ان ع��ل��ى ح��رام
س��ؤال��ه��ا ي��ج��ي��ب م��ن ه��ل ت��س��ائ��ل��ن��ا ال��دج��ى ق��ب��ة ف��ي األف��الك ص��دى م��ه��ي��ب
ق��ال��ه��ا ه��و إذا ال��دن��ي��ا ب��ه ت��م��ي��د ش��اع��ر ن��ْغ��م��ة األرواح س��اح��ة وف��ي
ك��م��ال��ه��ا ن��ق��ص ب��ع��د ن��ف��س وت��ل��ب��س غ��روره ث��وب اإلن��س��اُن ي��خ��ل��ع م��ت��ى
ح��الل��ه��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ن وح��رَّم م��ح��رًَّم��ا واس��ت��ب��اح غ��يٍّ��ا تَ��ب��طَّ��ن
ج��ب��ال��ه��ا ت��ش��ك��و األرض س��ه��ول وح��ت��ى س��م��ائ��ه��ا م��ن ش��ك��ت أرض ن��ط��ق��ت ف��ل��و
أس��ال��ه��ا م��م��ن اق��ت��صَّ رب��ي ف��ُرح��م��اك ال��ورى ل��ب��ن��ي رح��م��ًة دم��وع��ي ت��س��ي��ل
أق��ال��ه��ا م��ا ل��ل��ورى ع��ث��رات وم��ن أه��ل��ه��ا ش��ر م��ن األرض ب��رب أع��وذ
ن��ص��ال��ه��ا م��ج��ت��ل��وه��ا يُ��ج��رِّد ل��م إذا وش��ره��ا ال��ح��ي��اة خ��ي��ر ي��ن��ج��ل��ي وم��ا
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الشعوب أشقى

ش��ق��اق��ا وأك��ث��ره��ا ع��ل��ًم��ا أق��لُّ��ه��ا ال��ش��ع��وب أش��ق��ى
ال��ع��راق��ا ب��ال��ل��ه وأع��ي��ذ م��ن��ه��م��ا ق��وم��ي ف��أع��ي��ذ

فسعدت عزمت

ال��ش��ق��اء خ��ل��ع ع��ل��ى ع��زم��ت أم��ٌة وربِّ��ك س��ع��دْت
دم��اء م��ن ب��ح��اًرا خ��اض��ت ل��ل��رَّدى ك��ئ��وًس��ا ش��رب��ت

أرىض ال

ال��ب��الد ت��ش��ق��ى ب��أن أرض��ى ال األق��دار ك��ات��ب ي��ا
ال��م��داد خ��ان إذا ب��دم��ي ال��م��ن��ى ص��ك ع��ل��ى ��ع وقِّ

متى؟ إىل

ص��اح غ��ي��ر ن��دي��م��ي إال ص��ح��ت ق��د ال��ن��دام��ى ك��ل
ص��اح أن��ت غ��ي��ك س��ك��ر ف��ي م��ت��ى وإل��ى م��ت��ى ح��ت��ى

تذبيل ال

ال��رب��ي��ِع زم��ن ف��ي آم��ال ال��ـ زه��رة ي��ا ت��ذب��ل��ي ال
دم��وع��ي م��ن س��ق��ي��ت��ك ول��ك��م ب��ذرة خ��دم��ت��ك ف��ل��ك��م

واألقالم السيوف بني الكرام العرب (3)

املدرسة يف لجاللته أُقيمت التي الحفلة يف فيصل امللك جاللة يدي بني بنفسه ألقاها
تسعه لم من برغبة وإلقاؤها نْظمها وكان ١٣٤٠ه، سنة صفر يف باملوصل اإلسالمية

مخالفته.
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والشعب الشعر

زئ��ي��ره��ا ج��ه��اًرا ي��ب��دو أن ول��ألُْس��د ص��ري��ره��ا ي��ع��ل��و ل��ألق��الم آن ل��ق��د
ص��ق��وره��ا ال��ب��زاة ب��ع��د ج��ددت وم��ا وأه��ل��ه ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ع��ل��ى س��الم
ب��ص��ي��ره��ا م��ن��ا ال��ع��م��ي��اَن أرش��د وق��د ن��اق��ٍد وق��ف��ة ال��ت��اري��خ ع��ل��ى وق��ف��ن��ا
ن��ش��وره��ا ع��زَّ ل��ل��م��وت ي��ٌد ط��وت��ه��ا ب��أم��ٍة — ص��وت ال��ح��ي ف��ي وم��ا — أه��ب��ن��ا
ش��ع��وره��ا ال��ح��ي��اة ك��أس ب��ه ف��ذاق ش��ع��وره��ا ن��ب��ض ال��ش��ع��ر ب��ك��ف ج��س��س��ن��ا
ب��ح��وره��ا ال��ق��واف��ي درَّ ق��ذف��ت ف��ال راق��ًدا ��ع��ِب ال��شَّ م��ن ي��وق��ظ ل��م ال��ش��ع��ر إذا
ن��ح��وره��ا واألم��ان��ي ع��ق��وًدا ف��ك��ان��ت ن��ظ��م��ت��ه��ا دم��وع م��ن ق��واٍف وُربَّ
غ��دي��ره��ا ي��ف��ي��ض أوط��ان��ي ذك��ر ع��ل��ى وإن��م��ا ال��ب��ك��اء ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ي��ع��زُّ
غ��زي��ره��ا ي��در ق��ح��ط��ان وت��اري��خ ه��اش��م وس��ؤدد ع��دن��ان م��ج��د ع��ل��ى
أس��ي��ره��ا يُ��ح��رَّر ل��م إن ب��ه ي��ج��ول ي��ع��ُرب دم ل��ن��ا ع��رق ع��ل��ى ح��رام
ن��س��وره��ا ون��ح��ن غ��رب��ان ال��ن��اس إذ تُ��بَّ��ٍع ع��ه��د م��ن ال��ض��ي��م أب��اة ون��ح��ن
ن��وره��ا ط��رس��َي ك��ان ح��ت��ى زل��ت ف��م��ا غ��ي��اه��ب وه��ي األي��ام ع��ل��ى ع��ت��ب��ُت
ك��س��ي��ره��ا ص��ح أق��الم ي��ا ل��ي��ه��ن��ك ك��س��رت��ه م��ن��ذ األق��الم ق��ل��م��ي ب��ك��ت
أم��ي��ره��ا ب��األم��ي��ر ش��ع��ري ول��ك��ن ك��ت��ائ��ب وه��ي األش��ع��ار أك��ث��ر وم��ا
زه��وره��ا ال��ري��اض ه��اَم ك��ل��ل��ت ك��م��ا ت��اج��ه ب��ال��ن��ص��ر ال��م��ق��ص��ود ال��م��ل��ك ه��و

واملنى املنايا

ذك��وُره��ا ال��ك��م��اة أي��دي ص��اف��ح��ت وق��د يَ��ع��ُرب ألب��ط��ال ذك��رى ع��ل��ى س��الم
أم��وره��ا اس��ت��ق��ام��ت م��ا ق��ن��اه��م ول��وال ه��اش��م آل م��ن األق��ي��ال ع��ل��ى س��الم
ق��ص��وره��ا ال��ي��راع ف��وق ��س��ت أُسِّ وق��د ب��ن��اءه��ا ال��ح��س��ام ح��د ع��ل��ى أق��ام��وا
س��ط��وره��ا ب��ال��س��ي��وف تُ��ع��زَّز ل��م إذا ت��خ��ط��ه ف��ي��م��ا ل��ألق��الم خ��ي��ر ال
س��ف��وره��ا ب��ال��م��واض��ي ح��ق��وٍق ف��ُربَّ ح��ق��ائ��ق تُ��ج��ل��ى ب��األش��ع��ار ك��ان ل��ئ��ن
ج��س��وره��ا ال��م��ن��اي��ا أم��ان��ي وُربَّ ال��م��ن��ى إل��ى ال��م��ن��اي��ا ظ��ه��ر ع��ل��ى ع��ب��رن��ا
دوره��ا ال��س��م��اَك��يْ��ن ف��وق ض��رب��ت ل��م��ا «ف��ي��ص��ل» م��ض��ارب ل��وال ال��وغ��ى ل��ع��م��ر
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هاشم عهد من الهواشم

وي��ج��ي��ره��ا — ش��ك��ت ل��و — ال��ث��ري��ا وي��ح��م��ي ال��ث��رى وِط��ئ م��ن خ��ي��ر ي��ا يَ��ع��ُرب ب��ن��ي
ي��س��ي��ره��ا — ع��اله ل��و — ب��رض��وى ي��ن��وء ج��م��ة ل��ل��ه��واش��م ح��ق��وق ع��ل��ي��ك��م
ن��ذي��ره��ا ق��ام ي��وم ب��ن��ي��ه وع��ه��د ه��اش��م ع��ه��د م��ن ال��ت��اري��خ ع��ل��ى س��الم
ص��خ��وره��ا ح��ت��ى ال��ب��ط��ح��اء ��ت ض��مَّ وم��ا وأه��ل��ه ال��ح��رام ال��ب��ي��ت ع��ل��م ل��ق��د
ن��ف��وره��ا — أن��ٍف رغ��م — ب��ذلٍّ ف��ب��اء ه��اش��ًم��ا ن��اَف��ر ال��ق��وم أع��زُّ غ��داة
ق��دوره��ا راس��ي��ات وغ��اٍد ل��ص��اٍد أب��اح��ه��ا ك��ال��ج��واب��ي ج��ف��ان وُربَّ
ط��ي��وره��ا ال��س��م��اء ف��ي ح��ت��ى وض��اف��ت��ه ال��ف��ال ف��ي ال��وح��ش أش��ب��ع ح��ت��ى ال��ض��ي��ف ق��رى
ك��ب��ي��ره��ا ال��م��ك��رم��اِت يُ��ح��ي��ي ك��ذل��ك «ف��ي��ص��ل» ال��ي��وم ع��ه��ده��ا أح��ي��ا ش��م��ائ��ل

الهاشمي النبي بمبعث العربي االنقالب

ب��ش��ي��ُره��ا ال��م��ِب��ي��ن ب��ال��دي��ن ج��اء وق��د وال��تُّ��ق��ى ال��رِّس��ال��ة ع��ه��د ع��ل��ى س��الٌم
وب��ع��ي��ره��ا ن��اق��ة إال ال��ع��ي��ش وم��ا م��خ��ي��ًم��ا وال��ض��الل ف��وض��ى ال��ق��وم رأى
ق��دي��ره��ا ال��ض��ع��ي��ِف ب��ال��ع��ان��ي وي��ع��ب��ث غ��واي��ًة ب��ع��ًض��ا ال��ق��وم ب��ع��ض وي��أك��ل
خ��م��وره��ا ال��ع��ق��ول ف��ض��ل ع��ل��ى وتَ��ق��ض��ي ح��رم��ة وتُ��ه��ت��ك أوث��ان وتُ��ع��ب��د
ش��روره��ا م��ن��ه األك��واَن ��ت ع��مَّ وق��د ب��ه��ائ��ه ث��وَب اإلن��س��اُن خ��ل��ع وق��د
غ��روره��ا ج��ف��اه��ا أق��ي��ال ال��ش��رق وف��ي ال��ه��دى س��ن��ة ج��ف��ت أق��وام ال��غ��رب وف��ي
ف��ج��وره��ا ع��اله��ا ق��د أرًض��ا ��ر يُ��ط��هِّ ه��اش��م» «اب��ن ال��س��م��اء ب��ن��ام��وس ف��ج��اء
زب��وره��ا إل��ي��ه يُ��ع��َزى وم��ن وع��ي��س��ى ق��ب��ل��ه وال��ن��ب��ي��ي��ن م��وس��ى ص��وت ح��ك��ى
ع��ص��وره��ا أع��وزت��ه م��ا ب��ق��رآن��ه م��ت��م��ًم��ا وج��اء األول��ى ال��ص��ح��ف ت��ال
ن��وره��ا ال��ش��رائ��ع ب��م��ش��ك��اة ي��ض��يء ط��ب��ائ��ع م��ك��اٍن أو زم��اٍن ل��ك��ل
أخ��ي��ره��ا اس��ت��ق��ام ح��ت��ى ش��راِئ��ُع��ه ت��ع��ددت ق��د واح��د إال ال��دي��ن وم��ا
م��ص��ي��ره��ا م��ص��ٍر ك��ل م��ن يُ��ن��اس��ب��ه ًرا ت��ط��وُّ إال ال��ت��ش��ري��ع ح��ك��م��ة أب��ت
ده��وره��ا ال��ش��ع��وب م��ق��ي��اس أنَّ ع��ل��ى ش��اه��د خ��ي��ُر ش��رع��ًة» ج��ع��ل��ن��ا «ل��ك��لٍّ
أم��وره��ا ال��زم��ان ح��س��ب اخ��ت��ل��ف��ت إذا أم��ة ره تُ��ح��وِّ ل��م ن��ظ��اٍم ف��أيُّ
بُ��ُدوره��ا «ب��ال��ه��اش��م��ي» ك��م��ل��ت وق��د أَِه��لَّ��ة ل��ألن��ام ك��ان��ت ش��رائ��ع
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ي��ض��ي��ره��ا ل��ي��س ال��ك��ون ف��ي ع��وج ع��ل��ى ش��ري��ع��ة خ��ي��ر س��م��ح��اء ب��ه��ا ف��ج��اء
ظ��ه��وره��ا ال��خ��ف��اء ب��ع��د ال��ع��ل��ى ف��َس��رَّ س��ب��ط��ه «ف��ي��ص��ل» ال��ع��رب ش��م��ل ض��م ك��م��ا
ج��ذوره��ا ال��ف��روَع ف��ي��ه ح��م��دت وق��د ج��ده ع��ي��ن ب��ه ق��رَّت ل��ق��د ه��م��ام

وقيرص وكرسى نحن النبوية: البعثة بفضل العربية الفتوحات

ُدوُره��ا ي��ث��رب أرض م��ن ب��ه وض��اءت س��اط��ًع��ا م��ك��ة ب��ط��ح��اء م��ن ال��ن��ور ب��دا
زف��ي��ره��ا ش��دي��ًدا ن��ي��رانً��ا وأخ��م��د م��ش��يَّ��ًدا ل��ك��س��رى إي��وانً��ا ف��م��زَّق
ق��ص��وره��ا وُدك��ت ب��ص��رى ل��ه وذل��ت ع��رش��ه ف��وق ق��ي��ص��ر م��ن��ه وأج��ف��ل
وح��ق��ي��ره��ا ال��ورى ج��ل ل��ن��ا وذل ب��اط��ل ك��ل م��ن ال��ح��ق ب��س��ي��ف ث��أرن��ا
ص��غ��ي��ره��ا؟ األم��ت��ي��ن أي أأب��ص��رت ش��أن��ن��ا أص��غ��ر ي��وم ل��ك��س��رى ف��ق��ول��وا
ب��ع��ي��ُره��ا رك��ب��َت ف��ي��ٍل ع��ل��ى وص��ال ت��ح��ك��م��ت ك��ي��ف ال��ُع��ْرب س��ي��وف رأي��ت
ت��ج��ي��ره��ا ك��ن��ت ال��ع��رب ه��ذي روي��دك ه��ارب أن��ت ه��ل ال��ت��اج َربَّ أي��ن إل��ى
خ��دوره��ا ت��ص��ن��ه��ا ل��م ح��ري��م وراك ه��ارب أن��ت ه��ل ال��ع��رش َربَّ أي��ن إل��ى
ق��ص��وره��ا س��ك��ن��ت ق��د ق��ص��ور وم��لء يَ��ع��ُرب آل م��ن ت��م��ن��ع��ك ل��م ح��ص��ون��ك
غ��روره��ا م��ل��وًك��ا أش��ق��ى ك��م وق��ب��ل��ك ع��ال��ًم��ا ك��ن��ت ل��و أش��ق��اك ق��د غ��رورك
أس��ي��ره��ا م��ْع��َك وال��ت��ي��ج��ان أن��ت ف��ه��ا ه��ازئً��ا؟ ب��ال��ُع��ْرب إي��واُن ي��ا ت��ك أل��م
ن��ص��ي��ره��ا وذل ع��ي��ص ب��ن��و ف��ذل��ت وت��اج��ه ه��رق��ل دوَّخ��ن��ا وق��ب��ل��ك
ودوره��ا أرٍض ك��ل ل��ف��ظ��ت��ه وق��د أم��ه ف��ارق ال��س��ق��ب ح��ن��ي��ن ي��ح��نُّ
خ��ف��ي��ره��ا ي��ض��ام ال أخ��رى ال��ش��ام وف��ي راي��ة ال��ع��راَق��يْ��ن م��ل��ك ع��ل��ى رف��ع��ن��ا
ط��وره��ا س��ي��ن��اء س��ه��ل م��ن ل��ن��ا وُدك خ��ي��ول��ن��ا ت��ح��ت ال��رم��ل ب��ح��ار ��ت وج��فَّ
وث��ب��وره��ا وي��ل��ه��ا ب��ك��س��رى وح��ل ق��ي��ص��ر ف��رائ��ص م��ن��ا ارت��ع��دْت إذ
ووع��وره��ا ال��ث��رى س��ه��ل ط��وع��ه��م وف��ي ع��زه أط��واد ال��ش��رق ج��ب��روت وه��م
س��ع��ي��ره��ا ش��بَّ ي��وم ش��ي��ئً��ا ال��ع��رب م��ن ح��ص��ون��ه��م م��ان��ع��ات ع��ن��ه��م تُ��غ��ِن ف��ل��م
ذك��وره��ا ال��م��ن��س��ي��ات رغ��م ف��ل��ل��ه «ف��ي��ص��ل» ن��س��ي��ن��اه م��ج��ًدا ي��ذك��رن��ا
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والغرب والرشق نحن

ع��ب��وُره��ا س��وان��ا ق��وٍم ع��ل��ى ي��ع��زُّ م��ن��ي��ع��ة وه��ي ألف��ري��ق��اء ع��ب��رن��ا
يُ��ج��ي��ره��ا؟ م��ن ه��ل األق��وام! ذل��ة وي��ا ح��م��ات��ه��ا؟ أي��ن األه��رام! خ��ج��ل��ة ف��ي��ا
وح��وره��ا ال��ج��ن��ان ول��دان ك��ان ف��ال ب��دت إن ال��ق��ص��ر دم��ي��ة إال م��ص��ر وم��ا
ه��ري��ره��ا ي��ه��ر م��ا ح��ت��ى وب��رق��ة س��ي��وف��ن��ا ب��روُق ط��راب��ل��ًس��ا وراع��ت
ص��خ��وره��ا وذاب��ت م��ج��اري��ه��ا ف��غ��ارت ع��زن��ا ل��ه��ي��ب��ة ت��ق��َو ل��م وت��ون��س
ج��زوره��ا ال��ش��ف��ار أط��راف ذمَّ ف��م��ا ج��ي��ش��ن��ا ال��ج��زائ��ر أك��ن��اَف ق وط��وَّ
ق��ص��ي��ره��ا ال��ش��ام��خ��ات ي��ط��ول ف��ك��اَد ِرَم��اُح��ن��ا ت��ع��ال��ت األق��ص��ى ال��م��غ��رب وف��ي
أم��ي��ره��ا روذري��ق ص��ري��ًع��ا وَخ��رَّ ط��ارق ل��َه��ي��ب��ة اه��ت��زت وأن��دل��س
س��وره��ا م��ن��ه��ن ال��ص��ي��ن أرض ص��ان َف��َم��ا خ��ي��ول��ن��ا ال��س��م��اء ب��اب��ن ه��زأت وق��د
وص��دوره��ا ورده��ا ل��وار وب��ي��ن خ��ي��ل��ن��ا ال��ل��ه رع��ى ب��ن��ج��اب، ب��ي��ن وم��ا
ث��غ��وره��ا ال��ب��الَد ت��ح��م��ي ال نُ��غ��رِّب وت��ارة ال��ب��الد ف��ي ط��وًرا نُ��ش��رِّق
س��ري��ره��ا رع��بً��ا ب��األق��ي��ال وي��رك��ع ��ًدا ُس��جَّ ال��ح��رب ف��ي األب��ط��ال ل��ن��ا ت��خ��ر
أث��ي��ره��ا ح��ت��ى األف��الك ل��ن��ا ودان��ت ع��زي��زة وْه��ي األَم��الك ل��ن��ا ف��ذَلَّ��ت
غ��ي��وره��ا األن��ام أب��ط��ال وأف��ض��ل «ف��ي��ص��ل»؟ ل��ل��ع��رب غ��ار أن ع��ج��ب ف��ه��ل

والعمران والحضارة واإلحسان والعدل نحن

زه��وُره��ا زاه��ي��اٍت ري��اًض��ا غ��دوَن ص��ع��ي��َده��ا وط��ئ��ن��ا ق��د ب��الٍد وك��ل
ب��ح��وره��ا زاخ��رات وف��ض��ًال وِع��ل��ًم��ا وح��ك��م��ة وع��دًال إح��س��انً��ا وأن��ب��ت��ن
بُ��ُدوره��ا ت��ض��يء ب��غ��داد ال��ش��رق وف��ي ن��ج��وم��ه��ا ت��زه��و ال��غ��رب ف��ي ف��ق��رط��ب��ٌة
ح��ب��وره��ا ال��م��ش��رق��ي��ن ب��الَد ف��ع��مَّ ه��اش��م إث��ر ت��ق��ت��ف��ي ش��م��ٍس ع��ب��د ب��ن��و
ت��س��ت��ع��ي��ره��ا ح��ك��م��ة ل��دن��ي��ا ت��ع��ي��ب ب��ق��ي��ة ال��ف��ات��ح��ي��ن ل��س��ي��ف وه��بَّ��ت
م��س��ي��ره��ا ال��س��الم دار إل��ى وي��وًم��ا رح��ل��ه��ا َش��دَّ غ��رن��اط��ٍة إل��ى ف��ي��وًم��ا
ن��وره��ا ال��ك��ون ف��ي اآلن ح��ت��ى يُ��ش��ع��ش��ع ح��ض��ارة ش��م��س ال��ع��دل ب��س��ي��ف خ��ل��ق��ن��ا
ع��ص��وره��ا؟ ُم��ظ��ل��م��اٍت ق��ب��ًال ت��ُك أل��م رش��دن��ا ض��وء ع��ل��ى س��ارت أُم��ًم��ا س��ل��وا
ده��وره��ا ب��ع��د ال��ح��م��راء أف��ن��ت ف��م��ا ب��خ��ال��د ل��ي��س ال��خ��ل��د ق��ص��ر ك��ان ل��ئ��ن
ن��ظ��ي��ره��ا ع��زي��ًزا ل��والن��ا ك��ان وق��د ذه��ب��ي��ًة ُس��م��ي��ت ُع��ص��ور وُربَّ
ث��غ��وره��ا ال��رش��ي��د ع��ه��د ع��ن وت��ب��س��م «ف��ي��ص��ل» ب ت��ع��ود أن رج��ائ��ي وإنَّ
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ربي… رحماك

ن��س��وره��ا؟ ش��ال��ت أي��ن ي��وًم��ا ال��ُع��ْرب ع��ن ُم��خ��ب��ر م��ن ه��ل ال��ت��اري��خ، ج��ه��اب��ذة
س��دي��ره��ا؟ ال��ع��روش م��أوى ي��ك��ن ل��م ك��أن ش��م��ل��ه��م ف��بَ��دََّد ق��وم��ي ده��ى وم��اذا
ن��ض��ي��ره��ا؟ ال��ري��اض ب��ي��ن ذوى وك��ي��ف س��ع��ده��ا؟ ن��ج��م ��ت��ي أُمَّ م��ن ه��وى وك��ي��ف
ص��وره��ا؟ وي��ن��ف��خ م��وت��ان��ا وت��ن��ش��ر م��ج��دن��ا م��ع��ال��م ت��ح��ي��ا أن آن أم��ا
غ��ف��وره��ا أن��ت أن��ت رب��ي ورح��م��اك ذن��وب��ن��ا م��ن ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ه��ي إل��ي��ك
ويُ��ج��ي��ره��ا ه��دي��ه��ا ي��ب��غ��ي ُع��بَ��ي��دك «ف��ي��ص��ل» ق��ام ��ٍة أُمَّ ب��ق��اي��ا ت��دارك
ن��وره��ا ض��اء م��ا ل��واله َم��ن ن��ب��ي��ك م��ح��م��د اب��ن إنَّ��ه ب��ي��دي��ه ف��خ��ذ

الثقالن هما

ش��روُره��ا اس��ت��ط��ارت ح��ت��ى ن��ن��ت��ب��ْه ف��ل��م ج��ف��ون��ن��ا م��لء األي��ام ع��ن غ��ف��ون��ا
ع��ب��ي��ره��ا م��ن��ا األَْس��َم��اع ع��طَّ��ر وق��د م��ح��م��د وص��اة ن��ح��ف��ظ ف��ل��م ض��ل��ل��ن��ا
أم��وره��ا ت��س��ت��ق��ي��م ال ب��دون��ه��م��ا وك��ت��اب��ه آل��ه ال��ث��ق��الن ه��م��ا
ق��ش��وره��ا ف��ي��ن��ا ال��ل��ب م��ك��ان وح��ل��ت ن��ف��وس��ن��ا أض��ع��ن��ا ح��ت��ى أض��ع��ن��اه��م��ا
م��ص��ي��ره��ا ال��ع��دو ش��اء ك��م��ا ف��ك��ان ن��ب��ي��ه��ا ع��ه��ود خ��ان��ت ��ة أُمَّ ف��ي��ا
غ��ي��وره��ا؟ يُ��غ��ث��ه��ا ل��م ل��و ب��ن��ا وك��ي��ف وأه��ل��ه ال��ك��ت��اب ع��ان��ى م��ا ي��ك��ف أل��م
ك��ث��ي��ره��ا ال��م��زاي��ا ف��ذ ال��ن��دى ع��م��ي��م «ف��ي��ص��ل» ال��ف��ض��ائ��ل رب ال��ُه��دى رب��ي��ب

وقومه والتاريخ امللك جاللة

ب��ح��وره��ا ب��ال��ح��ادث��ات زخ��رت وق��د ق��وم��ه ال��ه��ل��ك م��ن ال��م��ن��ج��ي ال��م��ل��ك ه��و
ظ��ه��ي��ره��ا ال��ح��ف��اظ ي��وم غ��ي��ره وم��ا م��ج��ده��ا ه��ي��ك��ل ص��ان ح��ق��وٍق وُربَّ
ي��س��ت��ج��ي��ره��ا م��ن ال��ده��ر ب��رغ��م تُ��ج��ي��ر ه��اش��م��ي��ة غ��ي��رة إال ه��ي وم��ا
م��ري��ره��ا ق��دي��ًم��ا ي��ح��ل��و ب��ه��ا وك��ان ح��ل��وه��ا ب��ال��ذل م��رَّ ق��د ��ة أُمَّ رأى
ش��ع��وره��ا ع��ن��ه ن��ام ق��رون ج��ف��اء ل��َربِّ��ه ي��ش��ك��و ال��ت��اري��خ ض��ج��ة رأى
ص��ب��وره��ا ال��ق��ل��وب ج��ي��ب ل��ه وش��قَّ غ��ي��ره ال��م��ج��د ي��ن��دب ال ه��ي��ك��ل ل��دى
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ب��ك��وره��ا ال��زم��ان آص��ال ف��ت��ح��م��د يُ��ج��ي��ب��ه ال أن ال��وح��ي اب��ن ع��ل��ى ف��ع��زَّ
س��ط��وره��ا خ��ط��ت ال��خ��ل��د ن��ور ب��م��ح��ل��ول آي��ة ال��م��ج��د ف��ي ك��ان ع��ه��ًدا ف��ج��دد
ي��زوره��ا ك��ان ج��ب��ري��ل ُه��دى ب��أرٍض م��ج��ده��ا ب��ان��َي ال��ل��ه ك��ان م��آث��ر
م��ص��ي��ره��ا ي��وًم��ا ال��ل��ه رس��وَل يَ��ُس��ر ل��ع��زم��ة ش��ك��ًرا ال��ل��ه رس��ول اب��ن ف��ي��ا
ي��ع��ي��ره��ا م��ن ال��ح��م��ى ي��ح��م��ي ب��أن ح��ق��ي��ًق��ا ب��اس��ل ن��ظ��رة ال��ت��اري��خ ب��ه��ا أع��رت
س��وره��ا س��ي��وف��ك أب��ط��ال ف��ل��ل��ه ب��ال��ظ��ب��ى ال��ُع��ْرب ق��وم��ك ب��ق��اي��ا ح��ف��ظ��ت
ن��ش��وره��ا م��ن��ك ال��ض��اد ح��م��اة ف��َس��رَّ م��وت��ه ب��ع��د م��ن ال��ض��اد ح��ق وأح��ي��ي��ت
س��روره��ا ال��راف��دي��ن ب��الَد وَخ��صَّ س��رُّه��ا وال��غ��رَب ال��ش��رَق ه��ز ف��ض��ائ��ل
ق��ري��ره��ا ي��وًم��ا ال��ع��ي��ن ب��اك��ي م��ث��ل وم��ا «ف��ي��ص��ل» ب وق��رَّت ح��ي��نً��ا ع��ي��ن��ن��ا ب��ك��ت

والعراق امللك جاللة

ج��س��وُره��ا إال ب��ال��ل��ذات ف��از وم��ا ُم��َه��نِّ��ئً��ا ال��ع��راق ع��رش ع��ل��ى ت��رب��ْع
ص��خ��وره��ا ت��ش��اء ��ا إمَّ ج��م��اج��م��ن��ا ال��ُع��ل��ى م��ن ش��ام��خ��اٍت ق��ص��وًرا وش��يِّ��ْد
ص��دوره��ا ان��ش��راًح��ا م��ن��ك ُم��ل��ئ��ت وق��د ال��ه��دى م��ل��ك ي��ا ��ع��ب ال��شَّ ق��ل��وَب م��ل��ك��ت
ذك��وره��ا ال��ح��ف��اظ ي��وم وش��اه��دن��ا ش��ع��ارن��ا وال��وف��اء ِم��نَّ��ا ال��ع��ه��د ل��ك
ن��ذوره��ا ال��ض��ح��اي��ا م��ث��ل ف��أرواح��ن��ا ل��م��ج��دن��ا ن��ذوًرا ن��ب��غ��ي ل��و ب��أن��ك
ن��ق��ي��ره��ا ح��ت��ى األم��وال ل��ك ح��الل ال��وغ��ى ح��وم��ة ف��ي اآلج��ال ل��ك ح��ال
ت��دي��ره��ا ك��ان��ت ال��م��وت أي��دي أنَّ ول��و ك��ئ��وس��ه نُ��ص��ي��ب ع��زٍّ إل��ى س��ن��س��ع��ى
ُم��ش��ي��ره��ا ِم��نَّ��ا ب��ال��س��ي��ف ل��ه أش��ار َح��اِئ��ًال ك��اَن دون��ن��ا م��ن زح��ٌل ول��و
خ��ب��ي��ره��ا ي��وًم��ا ب��ال��ف��ن ال��ف��ض��ا ي��ش��ق م��دارس وه��ي األرص��اد ل��ه ن��ص��ب��ن��ا
ع��ب��ي��ره��ا ال��ع��ب��ور ال��ش��ع��رى إل��ى ي��ك��ون أم��ة وال��ع��دل ب��ال��ع��ل��م أب��ح��رت إذا
أم��ي��ره��ا ط��رٍّا األرض أه��ل وي��ف��ض��ل ت��ط��وًُّال ال��س��م��اء س��ك��ان ت��ص��اف��ح
ط��ي��وره��ا ش��دًوا ال��ع��دل أَثَ��الت ع��ل��ى ش��دت وق��د ال��ع��راق ب��أرج��اء ك��أن��ي
زه��وره��ا ال��ع��ل��وم ل��ك��نَّ ح��دائ��ق غ��دت وق��د ال��ع��راق ب��أرج��اء ك��أن��ي
ب��دوره��ا ال��ف��ن��ون ول��ك��نَّ س��م��اء غ��دت وق��د ال��ع��راق ب��أرج��اء ك��أن��ي
ب��ذوره��ا وال��ن��ض��ار ل��ج��ي��نً��ا ي��س��ي��ل ال��ث��رى ع��ل��ى ال��راف��َديْ��ن ب��م��اء ك��أن��ي
خ��ص��وره��ا ��ت وُدقَّ ا ق��دٍّ اع��ت��دل��ت ق��د ُش��رِّف��ت ب��ك م��ذ ب��ال��ح��دب��اء ك��أن��َي
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ي��زوره��ا راح ي��وم أه��ًال ق��ال ل��ق��د ل��ج��ده ال��س��م��اء رب ب��م��ن ف��أه��ًال
ي��ج��ي��ره��ا ب��الد ت��ح��ي��ا ك��م��ا ل��ي��ح��َي ف��ي��ص��ل ال��م��ع��ظ��م م��والن��ا ج��الل��ة

أنىس وما نسيت (4)

كذلك. نظمه من بالرتكية قصيدٍة عن ترجمها صباه يف قالها

ل��وِن ع��ل��ى ل��وٍن ذات خ��ض��ًرا م��الب��َس ال��م��زِن ي��ُد ال��رب��ي��ع ق��دَّ أل��ب��س��ْت ل��ق��د
ح��زن م��ن ك��م��ائ��َم ف��ي ق��ل��ب��ي وزه��رة زه��رة ك��ل ع��ن األك��م��ام ت��ف��تَّ��َح��ت
غ��ص��ن��ي ال��ن��وى ب��ع��د ق��ب��ل ي��زه��ي ك��ان وق��د ذوى ف��ق��د أن��ِت ك��ي��ف روح��ي ن��دي��م��ة
ِس��نِّ��ي ج��ذل م��ن وال��ل��ه ال ل��ي��ض��ح��ك ي��ك��ن ل��م بُ��ع��دك بَ��ع��د ُروح��ي ن��دي��م��ة
أج��ن��ي ورده م��ن ال��ب��ع��ض ل��ذاك وك��ن��ُت وروده ب��ع��َض ك��ن��ِت ب��روٍض أم��رُّ
ال��ح��س��ن ذل��ك م��ن ال��روض ف��ي خ��ل��ت ورود ب��دت إذا ال��ُم��ص��اب ال��ق��ل��ب ل��وع��ة ف��ي��ا
ذه��ن��ي م��ن ص��ح��ائ��ف ف��ي ن��ق��ش ب��ق��ي��ة ل��ُح��ْس��ِن��ه��م ق��ل��ٍب أح��ب��اب ع��ل��ى س��الم
ج��ف��ن��ي م��ن ت��ح��دَّر دم��ع ي��ن��م��ن��م��ه م��ق��ب��ًال ال��خ��دود ورد م��ن ال��ل��ه رع��ى
األم��ن خ��ات��م ف��وق��ه ط��ب��ع��ن��ا ووًدا ب��ي��ن��ن��ا يُ��ح��ف��ظ ك��ان ع��ه��ًدا ال��ل��ه رع��ى
وال��يُ��م��ن ال��س��ع��د ي��د ض��م��ت��ن��ا ع��ش��ي��ة ب��خ��م��ره��ا س��ك��رن��ا أس��راًرا ال��ل��ه رع��ى
ظ��ن��ي أو ب��ِك ه��ك��ذا ع��ه��دي ك��ان وم��ا بُ��ع��دن��ا ب��ال��ع��ه��د خ��ن��ِت روح��ي ح��ب��ي��ب��ة
ال��ل��ح��ن ي��د ح��رَّك��ت��ه��ا وْج��ٍد ل��واع��ج دج��ل��ة ب��ش��اط��ئ أن��س��ى وم��ا ن��س��ي��ُت
ع��ن��ي أو ي��ح��ك��ي��ه ع��ن��ك ل��وع��ٍد س��ف��ي��ًرا ب��ي��ن��ن��ا ه��ن��ال��ك أن��س��ى وم��ا ن��س��ي��ُت
أُذْن��ي ف��ي ال��ح��م��ائ��م س��ج��ع ي��ردده��ا ص��ب��وة أح��ادي��ث أن��س��ى وم��ا ن��س��ي��ت
ب��ال��ب��ي��ن ال��وص��ل ت��ع��ق��ب ل��م ل��و ال��ع��م��ر ه��ي س��اع��ة ال��ع��م��ر م��ن أن��س��ى وم��ا ن��س��ي��ت
ب��ال��ع��ي��ن ال��ع��ي��ن ت��ل��ت��ق��ي ي��وٌم ال��ده��ر م��ن ل��ن��ا وه��ل أن��ِت أي��ن روح��ي ح��ب��ي��ب��ة
م��ن��ي أو م��ن��ِك ت��زل ل��م دم��وع رب��ي��ُب وإن��ه ف��ي��ن��ا ال��وص��ل ورد أي��ذب��ل
وك��ن م��ن ال��ج��زي��رة ف��ي ق��ل��ب��ي ل��ط��ائ��ِر ف��م��ا غ��ص��ن��ه��ا ي��ا ال��روم ب��الد ن��ح��رت
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والعمل العلم (5)

األمم حياة بالعلم إنَّ

.١٣٣٨ سنة النبوي املعراج حفلة يف اإلسالمية املدرسة لتالميذ نظمها

دِم م��ن دم��ًع��ا ت��ذرف ف��غ��دت ق��دم م��ن ال��ح��م��ى ع��ه��د ذك��رْت
ال��يُ��تَّ��م ش��أن ال��ذل وك��ذاك ج��ي��ده��ا ال��ي��ت��ام��ى م��ث��ل ول��وت
األرس��م ع��اف��ي��ات دي��ار ف��ي ض��ائ��ًع��ا م��ج��ًدا ت��ن��دب وق��ف��ت
ال��ك��رم م��ع��ن��ى األق��وام ع��رَّف��وا غ��ب��روا ك��راًم��ا ت��رث��ي وق��ف��ت
ب��ال��ق��ل��م أس��ف��اره��ا دوَّن��وا ك��م��ا ب��ال��س��ي��ف األق��ط��ار دوَّخ��وا
ال��م��س��ل��م وذل ال��ش��رق ن��ك��ب��ة خ��ال��ق��ه��ا إل��ى ت��ش��ك��و وق��ف��ت
ك��ال��ع��ن��دم ع��ي��ن��ه��ا م��ن ف��ج��رى ك��م��ًدا ح��ش��اه��ا ذاب ول��ق��د
األي��م دم��ع ي��م��س��ح م��ن ُربَّ َدم��ع��ه��ا األي��ام��ى م��ث��ل وج��رى
م��أت��م ف��ي ال��م��دى دام م��ا ف��ْه��ي واح��ده��ا ف��ق��دت ك��ث��ك��ل��ى أو
ال��ع��ج��م ب��ن��ات م��ن ح��س��ب��وه��ا أن��ه��ا إال ال��ع��رب ب��ن��ات م��ن
م��زدح��م ف��ي ال��م��وت وي��ل��ذ ل��ه ال��ق��ل��ب ي��ن��ف��ط��ر م��وق��ف
ت��ع��ل��م ل��م أم��ة ورزاي��ا ال��ع��ل��ى ب��ن��ت ي��ا ال��ج��ه��ل ع��ق��ب��ى ت��ل��ك
ح��ي��ه��م ف��ي ال��ج��ه��ل ش��ه��داء ق��ض��وا ألق��وام ال��ع��ل��م ف��ان��دب
األم��م ح��ي��اة ب��ال��ع��ل��م إنَّ ج��اه��ل��ة ��ة أُمَّ ت��ح��ي��ا ك��ي��ف

األمم نجاة بالسعي إنَّ

ال��م��س��ت��رح��ِم ال��م��ل��ت��ج��ئ وق��ف��ة ش��اخ��ص م��ن��ه��ا وال��ط��رف وق��ف��ت
ال��ظُّ��َل��م ب��ُج��ن��ح ل��ل��س��م��وات ُرف��ع��ت ق��د ي��ده��ا ب��اب��ت��ه��اٍل
ن��وم��ه��م م��ن ال��ق��وم ي��ف��ي��ق ه��ل ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ي��ك ُرح��م��اك ربِّ
ت��ق��م ل��م إن ال��م��وت وس��ت��ل��ق��ى رب��ض��ت أُْس��د ال��ق��وم إن رب
ُم��ع��َل��م وم��ج��د ع��اٍل ش��رف إل��ى ق��وم��ي ب��ن��ي ي��ا ف��ن��ه��وًض��ا
ال��ع��م��ي ح��ت��ى يُ��ب��ص��ره��ا أن ك��اد ن��وره��ا ب��اٍد ال��س��ع��ي ش��م��س ح��ي��ُث

125



العربي العراق يف العرصي األدب

ال��ش��ي��م ح��م��ي��د ال��س��ع��ي وأخ��و س��ع��ى م��ا إال ل��إلن��س��ان ل��ي��س
ت��ب��س��م ل��م ال��ع��ل��ى ن��ي��ل ل��س��وى أوج��ًه��ا ي��غ��ش��ى ال��ل��ه ف��س��الم
ت��ن��م ل��م ج��رى ق��د م��ا أه��ل��ه��ا درى ل��و ق��ب��وًرا ال��غ��ي��ُث وس��ق��ى
ال��ح��ل��م ف��ي ف��وق��ه م��ا ع��اي��ن��وا ال��ث��رى ت��ح��ت ل��ي��ت��ه��م ن��ي��اًم��ا ي��ا
ال��ن��دم ب��ن��ان ع��ض��ت أم��ة ع��ل��ى ج��ف��ن ي��ا ال��دم��ع ف��اذرف��نَّ

∗∗∗
ج��ده��م ف��ي ال��ق��وم وت��وان��ي ال��ع��ل��ى ب��ن��ت ي��ا ال��ه��زل ُع��ق��ب��ى ت��ل��ك
ال��ن��ق��م ب��ن��ب��ال ف��أص��ي��ب��وا ك��س��ل��وا ل��ق��وم ال��س��ع��ي ف��ان��دب��ي
األم��م ن��ج��اة ب��ال��س��ع��ي إن خ��ام��ل��ة ��ة أُمَّ ت��ن��ج��و ك��ي��ف

الحدباء املوصل يف والعلماء العلم (6)

سنة املذكورة املدرسة أقامتها نبوية حفلة يف اإلسالمية املدرسة تالمذة لبعض نظمها
١٣٣٩ه.

ال��م��دارِس ك��ل أب��واب أق��ف��ل��ت وق��د ع��ل��م��ائ��ه��ا ع��ن ال��ح��دب��اء ال��م��وص��ل س��ل��وا
ال��دوارس ال��ط��ل��ول ك��أم��ث��ال وك��ان��وا ع��ل��وم��ه��م ال��زم��ان ك��ف ط��وت م��ا إذا
م��ع��اك��س م��ن ب��ه ط��ع��ٍن م��ن وي��ح��م��ي��ه أله��ل��ه ال��ُم��ب��ي��ن ال��دي��ن ي��ن��ش��ر ف��م��ن
دام��س ال��ج��ه��ل م��ن ل��ي��ٍل ع��ن وي��ك��ش��ف دي��ن��ه��م أم��ر ي��س��أل��وا أن يُ��ع��لِّ��م��ه��م
ع��اب��س ال��ع��ي��ن دام��ع ح��زي��ن س��الم وإن��ه ال��س��الم ع��ه��د ع��ل��ى س��الم
ال��ق��الن��س ب��ح��ظ ن��اس ف��ك��رت ك��م��ا ب��ع��ده��ا ال��ع��م��ائ��م ح��ظ ف��ي يُ��َف��كِّ��ر
ب��ائ��س دم��ع��ة خ��دي��ه ع��ن وي��م��س��ح ث��اك��ل ق��ل��ب ع��ل��ى ك��ف��ي��ه ف��ي��رب��ط
ب��ائ��س ب��م��ق��ل��ة أب��ك��ي��ه ك��ن��ُت ل��م��ا ن��اص��ًرا ل��ل��ع��ل��م ع��ي��ن��اي أب��ص��رْت ول��و
ح��ارس م��ث��ل دون��ه ي��ك��ون��وا ل��م إذا خ��ف��رائ��ه م��ن ل��ل��ع��ل��م ل��ه��ف��ي ف��ي��ا
ال��م��دارس ب��ط��يِّ ي��وًم��ا ان��ط��وى م��ا إذا م��ح��م��د م��ج��د ل��ل��م��ج��د أس��ف��ى وي��ا
األش��اوس اب��ن ي��ا ن��ع��ل��ي��ك ف��دا وروح��ي ه��اش��م اب��َن م��ن��ي ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك
ال��ن��ف��ائ��س أف��ق ب��ال��ع��ل��م ل��ه��ا أن��رَت أم��ة ت��ح��رق ال��ج��ه��ل ب��ن��ار أت��رض��ى
ودارس ه��اٍد ك��ل ف��ق��دن��ا م��ا إذا ل��ن��ا يُ��ف��س��ُره م��ن ف��ي��ن��ا ك��ت��اب��ك
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ال��دس��ائ��س ش��رور م��ن ف��ي��ه ف��ن��أم��ن م��س��ل��س��ًال ع��ن��ك ي��روي��ه م��ن ح��دي��ث��ك
ال��م��ج��ال��س ح��دود م��ن��ه��ا خ��ل��ت م��ا إذا ب��ه��ا ي��ه��ت��دي م��ن ال��غ��راء ش��ري��ع��ت��ك
ت��اع��س ال��ده��ر م��ن ح��ظٍّ ل��دى أل��ي��م م��ص��اب��ن��ا إنَّ ال��ل��ه رس��وَل ف��ع��ط��ًف��ا
ال��ه��واج��س ِب��ط��يِّ م��ا م��ن��ه وأع��ظ��م ب��ع��ض��ه ن��بُ��ثُّ��ك م��ا ع��ظ��ي��م ُم��ص��اٌب
ل��ق��اب��س ت��ض��يء ال ن��اٍر ف��وق َغ��ل��ت م��راج��ٌل ال��م��س��ل��م��ي��ن ص��دور ك��أن
ال��م��ح��اب��س ره��ن أن��ت ف��ي��ِه وح��ت��اَم م��خ��رج ل��ك ه��ل ال��ق��ل��ب ح��س��رات ف��ي��ا
ال��وس��اوس ش��رور م��ن تُ��وب��ي ن��ف��س وي��ا ذُن��وب��ن��ا م��ن ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ه��ي إل��ي��ك
ي��ائ��س ت��وب��ة ال��ل��ه ع��ن��د أتُ��ق��ب��ل ط��ي��ب��ة أرض م��ن ال��ف��ي��ض ن��ف��ح��ات وي��ا
وي��اب��س ه��ن��اك رط��ب م��ن ال��ق��وم م��ن ت��ح��ي��ة ال��ُم��ذن��ب��ي��ن ش��ف��ي��َع ع��ل��ي��ك

واملدرسة نحن (7)

اإلسالمية. املدرسة لتالميذ نظمها

ال��غ��ِد ف��ي ال��م��ح��اف��ل ت��زه��و ب��ع��رف��ان��ن��ا وروده��ا ن��ح��ن ال��غ��ن��اء ال��رَّوض��ة ه��ي
م��ح��م��د دي��ن ت��أي��ي��د إل��ى ون��س��ع��ى خ��ي��اره��ا ال��ع��ل��وم ك��ل م��ن س��ن��أخ��ذ

∗∗∗
ال��م��ت��م��رد ش��وك��ة ي��وًم��ا ت��خ��ض��د أس��وده��ا ن��ح��ن ال��ق��ع��س��اء ال��غ��اب��ة ه��ي
م��ح��م��د ال��ه��اش��م��يِّ م��ج��د إلح��ي��اء ث��م��اَره��ا ال��ُف��ن��ون ك��لِّ م��ن س��ن��ق��ط��ف

∗∗∗
ال��م��ت��غ��رد ال��ط��ائ��ر ل��ص��وت ف��س��م��ًع��ا ط��ي��وره��ا ن��ح��ن ال��ش��م��اء ال��دوح��ة ه��ي
م��ح��م��د ال��نَّ��ب��ي أح��ك��ام ل��ح��ك��م��ة ب��س��راج��ه ن��ه��ت��دي ِع��ل��ًم��ا س��نُ��ت��ق��ن

∗∗∗
ل��م��ه��ت��دي الح��ت األف��ق ن��ج��وم ون��ح��ُن ال��دُّج��ى غ��س��ق ف��ي ال��وض��اءُ األُُف��ق ه��ي
م��ح��م��د ال��رَّس��ول ع��ه��د ع��ل��ى س��الم وال��ح��ج��ى وال��ع��ل��م ال��دي��ن ع��ه��د س��ن��ح��ف��ظ
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الحقائق ألواح (8)

الطرابلسية. الحرب يف ممتٍع خطاٍب بعد اآلستانة يف العربي األدبي املنتدى يف بنفسه ألقاها
التاريخية الحوادث أهم تتضمن لوًحا وثالثني ثمانيٍة يف بيٍت خمسمائة من تقرب وهي
والوطنية واالجتماعية السياسية املغازي من كثرٍي مع اإلنشاد زمن إىل الرسالة عهد من

والقومية.

١

والرجاء اليأس بني

ب��ق��اءُ وط��وًرا ط��وًرا وف��ن��اء رج��اءُ وح��ي��نً��ا ي��أس ح��ي��نً��ا ه��ي
ال��ح��رب��اء! أي��ه��ا ف��ح��ن��ان��ي��ِك ع��ل��ي��ن��ا زم��ان ي��ا ت��ل��ون��َت ق��د
أك��ف��اء درى ل��و وال��دَّه��ر ن��ح��ُن وق��رع��ن��ا ن��اب��ن��ا ال��دَّه��ر َق��َرع
واألح��ش��اء ال��ق��ل��وب وت��ب��وخ ف��ي��ه ال��َف��َرائ��ص ت��رع��د م��وق��ف
ال��ص��ه��ب��اء ك��أس��ه��ا غ��ي��ر أل��ف��ت ل��ك��ن ال��دَّه��ر ح��ص��ات��ن��ا م��ن ي��ن��ْل ل��م
ب��ه��اء س��ن��اه م��ن ال��ص��ح��ف ي��م��أل ذك��ًرا ي��خ��ل��د م��ن ال��ق��وم ف��ي أي��ن
ال��ع��ل��ي��اء ب��ث��وب��ه��ا ��ن��ت��ه ك��فَّ ال��م��ع��ال��ي س��ب��ي��ل ف��ي م��ات َم��ن إن
ث��ن��اء وه��ي األش��ع��ار أبَّ��ن��تْ��ه آلل وه��ي ال��دم��وع غ��س��ل��ت��ه
ال��ورق��اء وك��ره��ا ف��ي ون��ع��ت��ُه ق��ل��وب ال��ق��ب��ور م��ن وح��وت��ُه
وط��ف��اء ال��ث��رى وج��ه وت��روِّي رع��د ي��زم��ج��ر ه��ل رح��م��اك رب!
ال��دواء وع��ز ع��ل��ة أزم��ن��ت أس��اه��ا ال��ج��روح يُ��ْض��ِم��ُد وم��ت��ى
ال��ف��ن��اء ه��ذا ال��ب��ق��اء وط��ري��ق ب��ق��اءً ن��ال ال��م��ج��د ف��ي ت��ف��ان��ى م��ن
ب��ن��اء وي��ع��ل��و أرض وتُ��س��وَّى ش��ت��ات يُ��َل��مَّ أن آن ول��ق��د
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٢

الغرب! أيها

ال��ع��ف��اء ال��زم��ان غ��اب��ر وع��ل��ى ش��أنً��ا ل��ل��ش��رق إنَّ ال��غ��رب أي��ه��ا
اإلغ��ف��اء أج��ف��ان��ه يُ��ج��اف��ي أن خ��ل��ي��ًق��ا وك��ان ن��وم��ه م��ن ه��بَّ
زه��راء ح��ق��ي��ق��ٌة ق��ل��ٍب ك��لَّ واس��ت��ف��زْت راق��ٍد ك��لَّ أي��ق��ظ��ْت
األَُس��راء ق��ي��وده��ا م��ن أُط��ل��ق��ْت ه��وان ه��ذا ب��ع��د ل��ش��رق��يٍّ م��ا
ض��ي��اء ال��زم��ان م��ق��ل��ة ف��ي وه��و ط��وي��ًال ده��ًرا ال��ش��رق ع��اش ول��ق��د
ال��غ��ب��راء أق��لَّ��ت نَ��س��ل خ��ي��ُر أَنَّ��ا تَ��ش��ه��د ال��ت��اري��خ ص��ح��ف ِت��ل��ك
خ��الء وْه��ي ال��ق��ف��ار وم��ألن��ا خ��راب وْه��ي ال��دي��ار ع��م��رن��ا ك��م
ع��ن��اء وه��ي األس��ف��ار وأل��ف��ن��ا ط��واٍم وه��ي ال��ب��ح��ار ورك��ب��ن��ا
ال��م��اء ب��ال��ب��خ��ار ُش��قَّ وال ال ت��راب ب��ال��ح��دي��د ُدقَّ ال ي��وم
ب��نَّ��اء رك��ن��ه م��ث��ل ي��ش��د ل��م ج��س��اًم��ا م��ل��ًك��ا ب��ال��س��ي��ف وم��ل��ك��ن��ا

٣

الرشق! أيها

األب��ن��اء ح��ي��ات��ك ف��ي أح��دث��ت ��ا ع��مَّ ال��غ��رب ح��دِّث ال��ش��رق أيُّ��ه��ا
ان��ت��ه��اء ول��ألم��ور ش��اخ��ص��ات ق��ط��ر ك��ل م��ن األب��ص��ار وإل��ي��ك
وراء ي��ك��ون م��ا ق��ب��ُل يَ��َرى أن ألم��ٍر ي��ج��دُّ ب��م��ن وج��دي��ر
ث��ن��اء ع��ن��ا ي��ح��ك��ي��ه ش��ي��ئً��ا ل��ي��ت ِم��نَّ��ا ك��ان م��ا ال��ت��اري��ُخ وس��ي��ح��ك��ي
ش��الء ي��د غ��رب��ه ت��خ��ن ل��م س��ي��ًف��ا ال��ش��رِق ب��ن��ي ي��ا ��رَق ال��شَّ َق��لِّ��دوا
اإلب��راء ش��أن��ه��ا أزن��ًدا واق��دح��وا م��رًم��ى ل��ل��س��ه��م إنَّ ال��ق��وس أوت��روا
ك��رم��اء أورث��وك��ُم ِب��َم��ا ه��م أورث��وك��م أُس��رة ع��ه��ده ج��ددوا
ص��م��اء ال��ه��دى ع��ن أُذن ُربَّ بَ��الًغ��ا أََرْدتُ��م إِْن ال��ص��وَت وارف��ع��وا
األع��داء ف��خ��اَره س��ل��ب��ت��ك��م ق��دي��ًم��ا أُورث��ت��م��وه م��ج��ًدا إن
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رداء ع��ل��ي��ه م��ا ع��ري��ان ق��ي��ل ح��ت��ى ال��ش��رق ح��ل��ة ال��غ��رب ل��ب��س
وك��س��اء ج��ب��ة ل��ل��ش��رق ح��ي��ن وج��ود أع��رى ال��غ��رب ك��ان ول��ق��د
ال��ب��الء ف��أص��م��ى أخ��ف��رت ذم��ًم��ا وارَع��ْوا ال��ش��رق ب��ن��ي ي��ا ال��ع��ه��د ج��ددوا

٤

ورقدنا سهروا

وال��ث��ن��اءُ دون��ن��ا ال��ذِّك��ر ف��ل��ه��ا ورق��دن��ا أم��ة ك��لُّ س��ه��رت
ال��ع��ل��ي��اء دون��ك م��ن ف��خ��اًرا ب ال��غ��ر ت��ك��س��ب أن ش��رق ي��ا ت��رض��ى ك��ي��ف
وراء ت��م��ش��ي وأن��ت أم��اًم��ا ب ال��غ��ر ي��م��ش��َي أن ش��رق ي��ا ت��رض��ى ك��ي��ف
وال��م��س��اء ف��ض��ل��ه ال��ص��ب��ح ش��ه��د ع��ه��ًدا تُ��َج��دِّد أن ي��أِن أف��ل��م
ال��ف��ه��م��اء ل��وري��ه��ا َزن��ًدا ـ��دح ت��ق��ـ أن ل��ل��ح��ق��ائ��ق ي��أن أف��ل��م
األذك��ي��اء ل��م��س��ك��ه��ا ع��رًف��ا ـ��ش��ق ي��ن��ـ أن ل��ل��م��ع��ارف ي��أن أف��ل��م
ال��ن��ج��ب��اء ل��ن��ي��ل��ه��ا ش��وًط��ا ـ��رَي ت��ج��ـ أن ل��ل��ص��ن��ائ��ع ي��أِن أف��ل��م
وال��ع��ل��م��اء ال��ع��ل��وم ش��ي��دت��ه��ا دار ه��ي إذ ال��س��الم داُر أي��ن
ب��ن��اء أُق��ي��َم م��ن��ه��ا ب��رم��اٍد أح��رق��وه��ا إذ ل��ل��ع��ل��م ُك��تْ��ٌب أي��ن
ال��زوراء أل��وف��ه��ا ع��دت ي��وم ب��ن��وه��ا اس��ت��ع��اد م��ا م��ص��ر ف��ي أي��ن
وم��راء ص��ول��ة ل��ل��ج��ه��ل ي��وم ج��ه��ل ظ��ف��ر ق��لَّ��م��ت أق��الم أي��ن
األض��واء أق��ط��اره��ا ��ت وَع��مَّ ـ��ه��ا ف��ي��ـ ب��دا ال��ع��ل��وم ن��ور ِح��م��ان��ا ِم��ن
ال��ق��دم��اء أس��س ق��د م��م��ا ـ��ج��ه��ل ال��ـ زم��اُن أم��ات م��ا أح��ي��ي��ن��ا ن��ح��ُن
ال��ح��ك��م��اء إث��ره ف��ي ع��ل��ي��ِه رت س��ا ب��م��ا ش��أنً��ا ل��ل��ف��اراب��ي إنَّ
ال��ن��ب��الء ت��ف��خ��ر ف��ي��ه م��ا ي��ن ال��دِّ ول��ف��خ��ر ق��ان��ون��ه س��ي��ن��ا الب��ن
ف��ص��ح��اء ال��ظ��م��ى ت��ش��ف��ي خ��ط��ب��اء م��ن��ا ال��م��ن��اب��َر ه��زت ول��ك��م
وال��ذك��اء وال��ه��دى ال��ع��ل��م ج��ي��ده��ا وح��ل��ى االَّ أرٍض ف��ي ح��ل��ل��ن��ا م��ا
وال��ك��ه��رب��اء ال��ب��خ��ار وك��ذاك ف��ع��ل��ن��ا اإلل��ك��ت��ري��ك أردن��ا ل��و
اه��ت��داء ف��ي��ه��ا ل��ل��روح أم��ور ف��ي ك��ن��ا ال��ج��س��م م��وق��ف ع��ن أنَّ��ا غ��ي��ر
ن��ش��اء ح��ي��ث األف��ك��ار ورض��ن��ا ه��ا ه��ي��وال روض ن��رع ل��م ق��وم ن��ح��ن
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٥

ع��ش��واء خ��ب��ط��ن��ا ف��ي ف��ك��أن��ا درج��ن��ا ع��ش غ��ي��ر ف��ي أق��م��ن��ا ق��د
ال��رداء ي��خ��اط م��ا ول��واله ب ال��ث��و ي��ل��ب��س��ن��ا وال��غ��رب ف��ت��ران��ا
ألواء ع��ي��ش��ن��ا ول��واله ـ��ش ال��ع��ي��ـ م��ن إل��ي��ه ح��اج��ة ف��ي ن��ح��ن
اق��ت��داء م��ن��ه س��اء ف��ي��م��ا ول��ن��ا ش��ت��ى م��ح��اس��ن ف��ي نُ��ب��اري��ه ال
اآلب��اء ل��ك أس��س��ْت م��ا تُ��ح��ِي ل��م إن ش��رق ي��ا ال��س��الم ف��ع��ل��ي��ك

٦

أحرارها؟ الرجال أي

إغ��ض��اء ال��ق��ذى ع��ل��ى ول��ج��ف��ن اك��ت��ح��ال يُ��ري��د ك��م��ا أل��ج��ف��ٍن
ال��ع��ل��ي��اء وط��اءه ت��م��ه��د ل��م ب��غ��م��ض ت��ل��ذ ُم��ق��ل��ة ع��م��ي��ت
س��واء وال��ه��وان ال��م��وُت إنَّ��م��ا ال��م��ن��اي��ا دون ال��ه��وان أن��س��ام
ال��ج��وزاء داره ال��ح��ر إن��م��ا داًرا ل��ل��ُح��رِّ ال��ه��وان دار ل��ي��س
اآلب��اء ه��ض��م��ه دون ن��اط��ح��ت ��ا ح��قٍّ ل��ل��ض��اد إنَّ ال��ض��اِد ب��ن��ي ي��ا
ال��م��اء ب��ش��ارب��ي��ه م��ن��ا غ��ص ورًدا ال��ك��رام��ة غ��ي��ر رض��ي��ن��ا إن
غ��ش��اء؟ ه��ن��اك أب��ص��ار ع��ل��ى أم م��ن��ا؟ ال��ق��وم ي��ن��ق��م م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت
س��م��اء ون��ح��ن أرض ق��وم رب م��ن��ا؟ ال��ع��م��ي ي��ن��ق��م م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��ب��نَّ��اء ش��اده ف��ي��ن��ا ل��ل��ُع��ل��ى ب��ي��ت أوَّل أنَّ ال��ل��ه ي��ش��ه��د
ح��واء أن��س��ال��ه��ا م��ن ول��دت م��م��ا ال��خ��ل��ق ف��ي نَ��ح��ُن ال��ل��ه خ��ي��رة
ال��ظ��ل��م��اء وغ��ي��رن��ا ن��وٌر ن��ح��ن ش��يء ب��ع��ض وغ��ي��رن��ا ش��يء ن��ح��ن
ال��َح��ْص��ب��اء وغ��ي��رن��ا در ن��ح��ُن َس��َراٌب ِس��وانَ��ا وم��ا ب��ح��ر ن��ح��ن
م��س��ت��اء ح��اس��د أو ل��ئ��ي��م أو ِغ��رٌّ ال��ح��ق��ي��ق��ة ي��ن��ك��ر إن��م��ا
واإلن��ت��ه��اء ال��م��ص��ي��ر وإل��ي��ن��ا ق��دًم��ا ال��وح��ي م��ه��ب��ط ال��ح��ي ف��ي ن��ح��ن
األن��ح��اء ل��س��ي��ف��ن��ا دان��ت ي��وم م��ن��ا ال��س��ي��ف ب��ق��ي��ة ح��رٍّ ك��ل
ع��ت��ق��اء ك��ل��ك��م ال��ق��وم أي��ه��ا ف��خ��اًرا ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ك��م ي��رم ال
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العرب جزيرة (9)

١٣٣٨ه. سنة اإلسالمية املدرسة يف نبوية لحفلة نظمها

ال��ذَّه��ِب ِم��َن خ��ي��ر وث��راه��ا ��ه��ِب ال��شُّ ع��ل��ى ف��ض��ل ل��ح��ص��اه��ا
ال��ع��ج��ب ط��رازه��ا م��ن ح��ل��ة ل��ب��س��ت ل��و ال��س��م��اء ت��ت��م��ن��ى
اح��ت��ج��ب ال��م��ج��رة ل��ن��ه��ر ق��ل م��ف��اوزه��ا ف��ي اآلل ب��دا إن
ال��ع��ج��ب ب��خ��م��رة أس��ك��رت��ه م��ب��س��م��ه��ا ش��ام ال��بَ��رُق وإذا
ك��ث��ب م��ن األق��م��ار ل��ت��ري��ك أش��رف��ه��ا ال��ح��ج��از ب��أرض ع��ج
ق��ت��ب أو ت��ض��يء س��رج ف��وق ه��ًدى ن��ج��وم ع��ن ال��ل��ه رض��ي

وط��نً��ا ل��ي ال��س��م��اء أرض��ى ل��س��ت
ال��ع��رب ج��زي��رة م��ن ب��دًال

األدب م��ع��دن ال��ف��ض��ل م��ن��ب��ت ح��ك��م��ت��ه م��ه��د ال��وح��ي م��ه��ب��ط
ش��غ��ب ف��ي وه��ي ال��رش��د م��ن��ب��ع م��ظ��ل��م��ة وه��ي ال��ن��ور م��ط��ل��ع
ال��ح��ج��ب ف��ي ل��ض��ل ه��داه��ا ال ول��و ال��وج��ود ض��اء ب��س��ن��اه��ا
خ��ش��ب م��ن األك��ف ص��ن��ع��ت��ه��ا آل��ه��ة ال��ح��س��ام ق��دَّ ي��وم
ب��ال��ك��ت��ب األم��ي ج��اء ي��وم أق��دس��ه��ا ال��ح��ج��از ف��اس��أل��ن
ق��ت��ب أو ت��ص��ول س��رج ف��وق وغ��ى ن��ج��وم ع��ن ال��ل��ه رض��ي

وط��نً��ا ل��ي ال��ج��ن��ان أرض��ى ل��س��ت
ال��ع��رب ج��زي��رة م��ن ب��دًال

ال��ن��ص��ب ع��ل��ى ل��ل��ه��دى ع��ل��ًم��ا ن��ص��ب��ت أم��ة أح��ف��اد ن��ح��ن
ب��ال��ق��ض��ب ال��ت��اري��خ ُم��ع��ج��زات س��ط��رت أم��ة أح��ف��اد ن��ح��ُن
ال��رت��ب ب��أرف��ع ق��ام��ت ي��وم خ��ط��ب��ت أم��ة أح��ف��اد ن��ح��ن
ال��ح��ق��ب س��ال��ف ف��ي ك��س��رى ع��رش ح��ك��م��وا األُل��ى م��ج��د ن��ح��ي��ي س��وف
م��ض��ط��رب ع��ن��ق األرض ل��وت ل��ه��م األُل��ى م��ج��د نُ��ح��ي��ي س��وف
أدب وم��ن ع��ل��م م��ن أب��دع��وا ب��م��ا ال��ب��ه��اء ث��وب ف��ك��س��وه��ا

وط��نً��ا ل��ي ال��ج��وزاء أرض��ى ل��س��ت
ال��ع��رب ج��زي��رة م��ن ب��دًال
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ال��ل��ج��ب ج��ي��ش��ه��ا أب��ط��ال ن��ح��ُن ق��ادت��ه��ا ال��ح��ف��اظ ي��وم ن��ح��ن
واألرب اآلم��ال ب��ب��ل��وغ ي��ك��ل��ؤه��ا وال��ل��ه ب��ش��روه��ا
ب��ال��غ��ل��ب ال��زم��ان أن��ف رغ��م ي��ك��ل��ؤه��ا وال��ل��ه ب��ش��روه��ا
ل��ل��ع��ب ال��ج��د ي��ض��ح��ون ال ه��ًدى رج��ال ع��ل��ى ف��س��الم
ال��ع��ق��ب ع��ل��ى ال��ع��دى يُ��رج��ع��ون وًغ��ى ك��م��اة ع��ل��ى وس��الم
وأب��ي أف��دي��ه��ُم وب��أم��ي م��ض��ارب��ه��م أف��دي ف��ب��ن��ف��س��ي

وط��نً��ا ل��ي ال��ف��ردوس أرض��ى ل��س��ت
ال��ع��رب ج��زي��رة م��ن ب��دًال

الشمس مطلع (10)

ف��ن��ام��ا ده��ًرا أج��ف��ان��ه س��ه��رت ه��م��اًم��ا ال��ج��ه��ل رق��دة م��ن أي��ق��ظ��وا
ظ��الم��ا ع��اد ق��د ال��ص��ب��ح وض��ي��اء ب��ع��ده أم��وًرا ال��ده��ر أح��دث
ال��ض��رام��ا ي��ط��ف��ي ف��ع��س��ى أي��ق��ظ��وه ب��ع��ده أض��رم��وه��ا ن��ار رب
ان��ه��دم��ا ال��ي��وم س��ام��ه م��ن س��ام��ه ش��ي��ده ب��ال��ق��ن��ا رك��ن��ا إن
اه��ت��ض��ام��ا وس��ام��وه ق��وم ث��لَّ��ه ه��م��ت��ه رف��ع��ت ع��رًش��ا إنَّ
ل��ت��ن��ام��ا ده��ًرا ال��ل��ي��ل ع��م��ر ل��ي��َس م��ت��ى ح��ت��ى ان��ت��ب��ه ال��ش��رق أيُّ��ه��ا
اب��ت��س��ام��ا ال��ده��ر ف��م ف��ي وت��ج��ل��ت أن��واره س��ط��ع��ت ل��ف��ج��ر ق��م
ك��م��ام��ا آض ق��د ال��ل��ه��و وح��م��ام ُم��ث��م��ًرا أض��ح��ى ال��ج��د ف��غ��ص��ن ق��م
خ��زام��ى ك��ل أن��ب��ت��ت وألرٍض أزه��اره ص��وَّح��ت ل��روٍض ق��م
م��ق��ام��ا ال��غ��رب ل��دى واع��ت��اض��ت م��ن��ك أف��ل��ت��ت أراه��ا ال��ش��م��س م��ط��ل��ع
ي��ت��ع��ام��ى ب��ص��ي��ًرا ال��ش��رق أت��رى يُ��ب��ص��ره��ا غ��دا ق��د أع��م��ى ُربَّ
ال��م��رام��ا ن��ال ق��د دون��ك م��ن ك��ي��ف وال غ��رب وال ش��رق ي��ا ك��ن��ت
أم��ام��ا وه��و خ��ل��ف��ه ت��م��ش��ي ص��رت خ��ال��ًف��ا ي��م��ش��ي خ��ل��ف��ك م��ن ك��ان
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الحق قوة (11)

نبوية حفلة يف ألقاها اإلسالمية املدرسة من لتلميذ الساعة عفو نظمها مرتجالته، من هي
.١٣٣٨ سنة

ع��دن��اِن ب��ن��ي ف��ي ال��ل��ه ب��ارك زم��اِن وأي ه��ذا ي��وم أي
األك��وان ع��ل��ى ال��ه��دى ف��أف��اض ع��اله��م ب��أف��ق ب��دا ن��ج��م أي
ال��ق��م��ران ت��ث��ل��َث ب��س��ن��اه دوًم��ا ع��دن��ان اب��ن ع��ل��ى ف��س��الم
وال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ال ت��ل��ك ب��ي��ن م��وات وه��ي اآلم��ال أح��ي��ا ك��ي��ف
ب��اإلي��م��ان ج��اء ال��ك��ف��ر ـ��ب��ث��ق ُم��نْ��ـ وم��ن ظ��الم م��ن ال��ن��ور أوج��د
األوث��ان ع��ب��ادة ف��ي رس��خ��ت ش��ع��وب ف��ي وح��ده ال��ل��ه وح��د
ب��ال��ق��رآن األم��يُّ ج��اء ك��ي��ف ي��ت��ي��م وه��و ال��ع��روش ث��ل ك��ي��ف
ب��ال��ب��دوان ب��داه م��م��ن ط��ل ال��ب��ا ص��ول��ة أض��ع��ف��ت ال��ح��ق ق��وة
ال��رح��م��ن م��ن ب��ال��ه��دى ج��اءن��ا رس��وًال ي��غ��ش��ى ال��رح��م��ن ف��س��الم

الروح عشق (12)

العشق1 روح

ل��وام��ع��ا ال��ك��م��ال ُم��ث��ل ت��رى واع��ش��ق س��واط��ًع��ا ال��ج��م��ال أق��م��ار اس��ت��ج��ِل
ب��دائ��ع��ا تُ��ري��ك م��رآة ال��ع��ش��ق ق��ان��ًع��ا تَ��ُك ال ال��ج��س��م ي��خ��صُّ وب��م��ا

أش��ك��ال م��ن ال��روح ي��خ��صُّ م��م��ا
ب��اس��م��ه ت��نَ��وه إن ال��ق��واف��ي درر ل��ن��ظ��م��ه ي��س��ت��ف��ز م��ع��ن��ى ل��ل��ع��ش��ق
ح��ك��م��ه ف��ي ال��ه��وى س��ل��ط��ان وي��ع��ز ب��س��ه��م��ه أُص��ي��ب ق��ل��ب ال��ه��وى ي��ش��ك��و

وغ��زال ل��ك��اع��ب ت��ذلَّ أن م��ن
س��ع��ادة ل��ل��ن��ف��وس ه��و وك��أنَّ��م��ا ُم��ن��ق��ادة ل��ل��ه��وى ب��ن��ف��س أوك��ل
غ��ادة ت��س��ت��ف��زك إن ال��ه��وى ل��ي��س ع��ادة ل��ك وال��ه��وى ب��ن��ف��س��ك ف��ارب��أ

الوقت. وبديهة الساعة، عفو كان التخميس ولكن له والتخميس األصل 1
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وص��ال رح��ي��ق ب��ه��ا ج��واك ي��ط��ف��ي
م��ه��ت��دي ل��م��ق��ل��ة ي��ب��دو م��ا ك��ل ف��ي ت��ورُِّد ذات وه��ي ال��م��ح��اس��ن ارع
ألغ��ي��د ت��م��ي��ل أن ي��ح��س��ن ه��ي��ه��ات م��ف��رد ف��ي ج��م��اع��ة ت��ن��ك��رنَّ ال

ج��م��ال س��ر ك��ل ع��ن ب��ه ش��غ��ًف��ا
س��ط��وره��ا خ��ط ال��ح��س��ن ي��راع ك��ت��ب ظ��ه��وره��ا ج��ه��ل��ت إن ال��ظ��واه��ر ك��ل
ن��وره��ا ال��م��ظ��اه��ر ك��ل ف��ي اس��ت��ج��ل زب��وره��ا وع��ي��َت إْن ون��ظ��ًم��ا ن��ث��ًرا

م��ث��ال ك��ل ال��ح��س��ن م��ع��ن��ى ل��ي��ري��ك

وأبناؤها املقدسة الكتب (13)

نُ��س��أُل ف��ع��ل��ن��ا ن��ح��ن وإذا ت��ف��ع��ُل ع��م��ا تُ��س��أُل ال ربِّ
ن��ف��ع��ل أث��اًم��ا ن��ح��ن ب��ي��ن��م��ا ح��ك��م��ة ع��ن ت��ف��ع��ل��ه م��ا إنَّ
ي��ج��ه��ل م��ن ع��ل��ى ت��خ��ف��ى رب��م��ا ح��ك��م��ة ف��ي��ه ل��ك ح��ك��م ك��ل
ه��م��ل ق��وم ن��ح��ن رف��ًق��ا ربِّ ن��ف��ع��ل��ه ب��م��ا تُ��ؤاخ��ذن��ا ال
رس��ل أو أن��زل��ت��ه��ا ك��ت��ب ب��ه ج��اءت ب��ال��ذي اه��ت��دي��ن��ا م��ا
ال��م��ل��ل ع��ي��س إن��ج��ي��ل رع��ت ل��و ع��ظ��ة ع��ي��س��ى إن��ج��ي��ل ف��ي إنَّ
ب��دل��وا وظ��الم وب��ظ��ل��م ب��ه ج��اء ال��ذي ال��ن��ور أط��ف��ئ��وا
ت��ش��ت��ع��ل ال��وغ��ى ل��ن��ي��ران م��ا ب��ه ال��ق��وم أم��ر ِس��ْل��م أي��ن
األول ب��ه��ن ال��ن��ف��س ج��م��ل وه��ًدى وع��ف��اف زه��د أي��ن
واب��ت��ه��ل��وا ب��ه��ا ال��ل��ه ��دوا م��جَّ أدي��رة ل��ل��ت��ق��ى ش��ادوا ي��وم
ت��ق��ت��ت��ل س��ف��ًه��ا ج��ي��وش ال وًغ��ى ال ك��ف��اح ال س��الح ال
ت��ع��م��ل ك��ان��ت ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي أن��ف��ًس��ا ض��ح��وا ال��م��ذب��ح وع��ل��ى
ال��ه��ي��ك��ل وي��ب��ك��ي ال��دي��ر ي��ن��دب أم��ث��ال��ه��م ع��ل��ى أق��واًم��ا ف��اب��ِك
ي��م��ت��ث��ل��وا ب��أن أح��رى ُه��ُم إذ ق��وُم��ه م��وس��ى ت��وراَة وع��ص��ى
ال��ُم��ن��زل ال��ك��ت��اب ف��ي��ه��ا ج��اءه��م ح��ري��ة ع��ل��ى األس��ر ف��ض��ل��وا
ي��ق��ب��ل��وا أن أبَ��ْوا م��وس��ى ج��اءه��م وإذ ف��رع��ون اس��ت��ع��ب��اد س��ئ��م��وا
ف��ع��ل��وا ع��م��ا األس��ب��اط واس��أل ب��ه��ا ت��اه��وا إذ ال��ص��ح��راء ف��اس��أل
ق��ت��ل��وا ووص��يٍّ��ا ن��ب��يٍّ��ا ك��م أص��ح��اب��ه��ا ع��ن ال��ت��ي��ج��ان وس��ل
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ي��ق��ت��ت��ل��وا أن دون ق��ت��ل��وه م��ع��ش��ٌر ي��ح��ي��ى ب��ع��د ي��ح��ي��ا ك��ي��ف
ُم��رَس��ل ن��ب��يُّ ال��ع��زم أول��ي م��ن ك��ذَّبَ��ه م��ن رغ��م ع��ي��س��ى إن
ج��ه��ل��وا م��ا ح��ق��ه م��ن ج��ه��ل��وا م��ذ ال��ح��ق س��ب��ي��ل غ��ي��ر س��ل��ك��وا
ع��ق��ل��وا ل��و ت��ورات��ه��م أج��م��ل��ت م��ا ت��ف��ص��ي��ل إن��ج��ي��ل��ه ف��ي إنَّ
أك��م��ل ن��ور ف��وق ن��وًرا إنَّ ه��ًدى ازدادوا أم��ره��ا أط��اع��وا ل��و
ال��رس��ل ص��داه��ا رج��َع رددت ح��ك��ًم��ا م��وس��ى أل��واح ف��ي إنَّ
��ل��وا ف��صَّ وط��وًرا ط��وًرا أج��م��ل��وا ت��ب��ل��ي��غ��ه��م ف��ي ال��ق��وم أنَّ غ��ي��ر
ي��ح��م��ل��وا أن وس��ع��ه��ُم ف��ي ك��ان م��ا واألي��ام األق��وام ح��م��ل��وا
ي��ك��م��ل��وا ك��ي��م��ا ال��ل��ه ل��ع��ب��اد ش��رع��وا أخ��رى ب��ع��د م��ن ش��رع��ًة

∗∗∗
ي��ع��ق��ل ال م��ن ال��ق��رآَن ف��ع��ص��ى وه��ًدى ن��وًرا ال��ق��رآن وح��وى
ب��دل ن��ب��ذت��م م��م��ا ل��ك��م م��ا أح��ك��ام��ه ن��ب��ذوا ل��ق��وٍم ق��ل
ال��س��ب��ل ب��س��ن��اه ض��اءت ي��وم ق��رآن��ك��م ع��ن ال��ت��اري��خ ف��اس��أل��وا
ي��أف��ل ال ك��ام��ل ب��دٌر ف��ي��ه أن��ت��ُم أُْف��ق األرض ف��ك��أنَّ
بُ��ل��ب��ل أن��ت��م األغ��ص��ان وع��ل��ى روض��ة ف��ي��ك��م ال��ك��ون وك��أنَّ
ق��ب��ل ال��م��واض��ي ب��ي��ض وب��ه ب��اس��م ث��غ��ر ال��م��ل��ك وك��أن
ال��ك��ح��ل ال��ع��ي��وَن زاَن م��ث��ل��م��ا م��أخ��ذه ب��ك��م ال��ع��دل أخ��ذ
ظ��ل��ل ل��ل��م��ع��ال��ي وت��ج��ل��ت أع��الم��ه ب��ك��م ال��ع��ل��م ن��ش��ر
ت��ه��ط��ل األم��ان��ي س��ح��ب وغ��دت ال��ه��دى ن��ور س��رى س��رت��م أي��ن��م��ا
م��م��ح��ل ت��ش��اءوا إن واٍد ك��ل م��خ��ص��ب ت��ش��اءوا إن واٍد ك��ل
ال��ح��ل��ل ت��ل��ك أي��ن ف��اس��أل��وه ح��ل��ًال خ��ل��ع��ت��م ال��ش��رق وع��ل��ى
يُ��ب��ذل ال م��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي ب��ذل��وا ك��راٍم م��ي��راث أي��ن
يُ��ف��ع��ل ال م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي ف��ع��ل��وا ك��م��اة م��ي��راث أي��ن
أول م��ن ال��ه��دى ن��ل��ن��ا ب��ه م��ا ال��ه��دى ت��ع��ال��ي��م م��ن ج��ه��ل��ن��ا ق��د
األك��م��ل ال��ن��ب��ي وْه��و ه��اش��م م��ن ال��ُم��خ��ت��ار ُس��ن��ة وظ��ل��م��ن��ا

∗∗∗
واس��ت��رس��ل��وا ب��ه ض��ل��وا م��ع��ش��ٍر م��ن ال��ل��ه ل��دي��ن ال��ل��ه ث��أر
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ج��ه��ل��وا ق��د ب��م��ا ع��اب��وه ث��م ل��ه��م ال��ل��ه ش��رع م��ا ج��ه��ل��وا
وام��ت��ث��ل��وا ح��ك��ًم��ا م��ثَّ��ل��وه أه��وائ��ه��م ع��ل��ى ال��دي��ُن أت��ى ل��و
م��ب��ط��ل غ��ويٌّ ف��ي��ك��م َم��ن خ��ي��ر خ��ي��رُك��ُم م��ا ال��ش��رِّ دع��اة ي��ا
أع��زل أو ق��ول��ه م��ن رام��ح ي��م��ن��ع��ن��ي ال ال��ح��ق س��أق��وُل
دول ح��ارب��ت��ه ف��رد وي��ح ت��ظ��ل��م��ن��ي دول��ة ي��وم ك��ل

الفضيلة رب (14)

ال��ف��ض��ي��ل��ْه غ��ي��ر ت��ح��ت��رم ال وال��ح��ج��ى ال��ف��ض��ي��ل��ة رب
ال��رذي��ل��ه أه��ل م��ن ك��ن��ت ـ��ل��ة ال��رذي��ـ ذوي ص��ح��ب��ت وإذا
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اهلنداوي خريي

الهنداوي. خريي

ن يُضمِّ نظمه، عىل بادية الطبيعة ترى الحضارة، ة وِرقَّ البداوة أثر شعره يف شاعر
أحرار صدور يف وكم واالنعتاق، الُحرِّية إىل ونزعته نفسه، وصَف األكثر عىل قصائَده

تحطيمها. وقت حان قد ضيقة التقليد من أقفاٍص يف ُمعذَّبة نفوس الديار
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قرية يف ١٣٠٣هجرية، سنة مستعربٍة تركيٍة وأمٍّ علوي، عربيٍّ أٍب من الهنداوي خريي ُولد
ميًال. ٣٦ بغداد عن تبعد وهي ديايل، أعمال من باصيدا

فانتقل عمره، من الخامسة بلغ حتى خاص ُمعلِّم عىل التنزيل كتاب من قليًال قرأ
يف العربية الكتابة من قليًال وتعلَّم القرآن فدرس بغداد، إىل كلهم وأهله وأخوه أبوه
املدارس غري شهرية حكومية مدرسة بغداد يف َة ثَمَّ يكن لم إذ الخاصة؛ كتاتيبها بعض
من ونفوًرا الشعر، تعليمه يف منه رغبًة فيها ابنه يُدخل أن خريي أبو يشأ ولم العسكرية،
فدخل فيها، بوظيفة أبيه لتوظُّف العمارة إىل أعوام ثالثة بعد أهله انتقل وقد الجندية.
عليه تنقِض ولم وأنجحهم، التالمذة ُمقدمي من فكان هناك، اإلعدادية املدرسة أخيه مع
فدرس صالح»، «قلعة أو العمارة»، «شطرة إىل كذلك أهله انتقل حتى السنة وبعض سنة
والد وكان باصيدا، إىل انتقلوا شهور وبعد العمارة، إىل أهله مع عاد ثم ُكتَّابها يف هناك
ترك إىل اضطره مرًضا رأسه مسقط يف مرض وقد الشعر، ابنه تلقني عن يفرت ال امُلرتجم
عفك، لناحية مديًرا توظَّف كبريها ألنَّ الديوانية إىل ة ُمدَّ بعد األرسة وارتحلت الدرس،
إىل أهله مع انتقل وملا الواعظ، أفندي مصطفى املرحوم عىل النحو يقرأ املرتجم فرشع
بالرشع، ب امُلَلقَّ حسني السيد عىل العربية الدروس يدرس استمرَّ أبيه وظيفة حيث عفك
اآللويس الدين عالء الحاج مة العالَّ عىل يدرس أخذ ونصف سنة بعد الديوانية إىل عادوا وملا

حينذاك. اللواء قايض
النحو فيها درست التي املدة هذه كل يف «إنني ُمذكراته: يف جمة الرتَّ صاحب ويقول
تجد لم لذلك واألدب؛ الشعر بحب نفيس العتالق منه شيئًا أفقه أُكن لم العربية والدروس
التدريس ُطُرق األمر يف الجوهري السبب أنَّ وأظن دماغي، يف َمحالٍّ لها القواعُد هذه

العقيمة.» القديمة
البرصة إىل املستطرقني النَّجفيني من األدب رجال ببعض واجتمع الشنافية جاء وملا
كثريًا، منه واستفاد ار نصَّ جعفر الشيخ عىل فدرس القواعد، إىل بحاجته شعر ونواحيها
ترجمته (اطلب السماوي محمد بالشيخ هنا وتعرف الطريحي، عيل الشيخ أستاذه ومن
فيه، فرشع النْظم عىل عه فشجَّ الكتاب)، من املكان هذا غري يف شعره من ونخبة ورسمه
رثاء يف القصائد ينظم فطفق نظمه، استقام حتى ينظمه عما راضيًا يكن لم أنه غري
موضوعها، جالل إىل بالنظر خطري وْقع لها فيكون األطراف؛ تلك يف وينرشها البيت آل
نفسه، زمام وملك ساعده اشتدَّ وقد بغداد، إىل عاد أن إىل األدبية طريقه يف مستمرٍّا وظل
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ُمدَّة وعارشهما الرصايف، ومعروف الزهاوي، صدقي جميل الكبريين باألستاذين فتعرف
كذلك، واالجتماع السياسة ويف واألدب، الشعر يف أموٍر إىل وانتبه مداركه، فاتسعت طويلة
منهما واستفاد إليهما، امُلشار األستاذين ُمالزمة من فأكثر عهد، سابق به له يكن لم مما

. ُجىلَّ فوائد
قلمه الشاب األديب أوقف الُعثمانية، البالد يف والرتقي» االتحاد «جمعية تألفت وملا
انشقت ما إذا حتى بمبدئها والدَّعوة خطتها تحبيذ يف الفصول وكتابة القصائد نظم يف
جمعية عن ُمدافًعا مبدئه عىل ثابتًا هو ظلَّ واالئتالف، الحرية حزب وأُسس نفسها، عىل
أعمالهم يف االتحاديني ضمائر بانكشاف خطؤه له تجىل أن إىل بخصومها ُمندًدا االتحاد
التحرُّر سبيل يف العرب امُلجاهدين إىل وانضم فكره، عن فرجع ا، رشٍّ بالَعرب وإرادتهم

والخالص.
ملا أخريًا سجنه يف عليه وَضيَّقوا القومي، لجهاده مراًرا امُلرتجم األتراك سجنت وقد
آخر يف االتحاديني من وأَحسَّ العظمى، الحرب يف الربيطاني الجيش بيد الفالحية سقطت
دار يف اختفى ثم السجن، من وَفرَّ حيلة الحال يف له َفَدبَّر َدِمِه، هدر يريدون أنهم ساعٍة

االحتالل. حني إىل بغداد يف معارفه أحد
الجزيرة يف ماليٍّا ُمساعًدا ١٩١٧ عام فُعني الحكومة خدمة يف االحتالل بعد ودخل
مع هناك األهلية الثورة ظهور بعد ونُِفي الحلة، يف وسياسيٍّا ماليٍّا ُمساعًدا ثم والعزيزية،
سنة نيسان يف فُعنيِّ أشهر، تسعة بعد منها وعاد هنجام، إىل الحلة زعماء من نُِفي من
لقضاء قائممقاًما نُِدَب ثم املنصب، هذا يف يشتغل وظلَّ الجربوعية لناحية مديًرا ١٩٢١

ذلك. بعد منه وحول ،١٩٢٢ سنة الشامية
شعره: من مختارات وإليك

النفس نزعة (1)

ي��ع��ي وال ال��ك��الم يُ��ل��ق��ي ً ام��َرأ ف��ل��س��ُت واس��م��ِع ال��ش��ع��ُب أيُّ��ه��ا ف��ان��ص��ت ق��ل��ت إذا
ُم��ْس��ب��ع ��ل��ت ت��ع��قَّ ل��و ب��واٍد وأن��ت أع��زًال ف��اخ��ت��ل��ت ال��ح��زم ج��ه��ل��ت أراك
��ع ال��م��رجَّ ال��ب��ع��ي��د ال��ص��وت ع��ل��ى رق��ص��ت خ��دع��ة ال��غ��رب ف��ي األق��واُم ��ع رجَّ إذا
م��ع��ي ت��ك��ن ل��م ك��أن ح��ت��ى ل��ي ت��ن��كَّ��رت ح��ادٍث أص��غ��ر ع��ي��ن��اك ل��م��ح��ت وإْن
ب��م��س��م��ع��ي ف��أودى األول��ى ب��أي��ام��ك س��م��ع��ت��ه ص��وٌت اآلن ع��ل��يَّ ي��م��رُّ

141



العربي العراق يف العرصي األدب

ال��ُم��ص��نَّ��ع ال��ك��الم ت��ل��ف��ي��ق ع��ن��ك ودْع غ��اي��ة ت��ط��ل��ب ك��ن��ت إن وِس��ْر ��ْل ت��ع��قَّ
م��وق��ع غ��ي��ر ال��ل��ح��ن ك��ث��ي��ر ول��ح��ن ن��غ��م��ة ب��ح��ل��م��ك ت��ذه��ب ال ح��ن��ان��ي��ك
ال��م��ت��س��رع ع��ث��رة واح��ذر األم��ر م��ن ت��ري��ده ف��ي��م��ا ال��ل��ُه َه��َداَك ��ْر تَ��ب��صَّ
ب��م��م��رع ال��غ��وي��ر ف��ي واٍد ك��ل وال ش��ح��م��ة ب��ي��ض��اء ك��ل م��ا ال��ع��م��ى ُوق��ي��َت

∗∗∗
م��وق��ع��ي غ��ي��ر م��وق��ًع��ا ف��ي��ه��ا ل��َي أرى ألن��ن��ي ال��ُم��ق��ام ب��ب��غ��داد س��ئ��م��ت
أدم��ع��ي ال��ذل ي��ع��ص��ر ل��م ل��و ال��خ��ط��ب ل��دى وال��ب��ك��ا أن��ا وم��ا ع��زي ع��ل��ى ب��ك��ي��ت
��ع ال��م��ت��وجِّ ل��ف��ت��ة إال ال��دار إل��ى ه��ًوى م��ن ال��ق��ل��ب ل��دى أت��رك ول��م س��أن��أى
ب��م��وض��ع ت��ق��ي��م أن وال��دن��اي��ا أب��ْت ب��م��ه��ج��ة ال��ه��اج��رات ح��رَّ أق��اب��ل
ت��ق��نُّ��ع ذات ب��ال��ظ��لِّ اق��ت��ن��ع��ْت وال م��ع��م��ٌم ب��ق��وٍت ي��ق��ن��ع ل��م ل��ع��م��رك
َط��يِّ��ع غ��ي��ر ل��ك��ن��ن��ي ألح��ك��ام��ه ط��اع��ت��ي يُ��ج��رِّب أن زم��ان��ي يُ��ري��د
م��ق��ن��ع��ي غ��ي��ر ل��ك��ن��ه ل��ي��ق��ن��ع��ن��ي م��ع��ش��ر األق��اوي��ل ب��ع��َض ل��ي وي��خ��ل��ق

∗∗∗
ب��ل��ق��ع ب��ب��ي��داء أرغ��ت م��ا ش��دَّ ف��ي��ا ن��اق��ت��ي ت��رُغ ل��م ال��ُم��ل��ك ق��ص��ور ف��ي إذا
أذُرع��ي ال��روع س��اح��ة ف��ي ��رْت ق��صَّ ف��م��ا ال��م��ن��ى ع��ن ��ي أك��فِّ ف��ي��ه��ا ق��ص��رت وإن
وأدُرع��ي ع��ل��ي��ه��ا أق��الم��ي س��ت��ش��ه��ُد م��واق��ف��ي ال��س��الم دار أن��ك��رت وإن
م��رض��ع أن��ج��ب ال��ع��ل��ي��اء وزق��ت��ن��َي وال��ٍد أك��رُم ال��م��ج��د زالَل َس��ق��ان��ي
ب��ُم��ض��ي��ع وال ب��م��ج��ه��وٍل ف��ل��س��ُت وح��ك��م��ٌة وَرأٌي َع��ق��ٌل ل��ي ك��ان إذا

∗∗∗
وأدَّع��ي ت��دَّع��ي��ه م��ا ج��ان��بً��ا ودع ُس��َويْ��ع��ة ال��ع��راق اب��ن ي��ا م��ع��ي ق��ف أال
م��وَج��ع غ��ي��ر ف��تً��ى زواي��اه��ا ف��ي ن��رى ل��ع��لَّ��ن��ا ال��ك��ائ��ن��ات س��م��اء ف��ي وِط��ْر
أض��ل��ع��ي ت��ح��ت ال��ذي ال��س��رَّ ل��ك ف��أب��دي ت��َك��لُّ��ًم��ا أس��ت��ط��ي��ع ان��ي ل��َو أودُّ
م��ف��َزع��ي أي��ن ال أي��ن ول��ك��ن ض��ل��وع��ي تُ��ك��نُّ��ه ع��م��ا ال��س��ت��ر ك��ش��ف أح��اول
م��ص��رع��ي يُ��ج��ه��ل ح��ي��ث ج��زوًع��ا ت��ران��ي وإِنَّ��م��ا أم��وت أن��ي ج��زع��ي وم��ا
م��ت��ط��ل��ع ال��ورى أي��دي إل��ى م��ه��ان م��ض��ي��ع م��وت��ي ب��ع��د ط��ف��ل أي ول��ي
ال��م��ت��ك��س��ع م��ش��ي��ة ي��م��ش��ي ال��ن��اس م��ع ت��زاح��ًم��ا ي��س��ت��ط��ي��ع ال ال��ق��وى ض��ع��ي��ف
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م��ق��ل��ع غ��ي��ر ت��دري��ب��ه ع��ن وإن��َي ش��رت��ي م��اء ت��ث��ق��ي��ف��ه ع��ل��ى ص��رف��ت
ت��بَّ��ع واب��ن ت��بَّ��ع��ا ي��ح��ي��ى س��وف ل��ه ب��ره��ة ع��ش��ُت إن اآلم��ال تُ��ب��ش��رن��ي
وأرب��ع��ي ل��ق��وم��ي ح��بٍّ��ا ب��ه��ا أش��ح وإن��م��ا ل��ن��ف��س��ي ال ب��ن��ف��س��ي أش��ح
ت��ط��بُّ��ع��ي ب��ق��ي��د ط��ب��ع��ي م��ن ال��رغ��م ع��ل��ى م��وث��ًق��ا أص��ب��ح��ُت ح��ي��ُث ح��ي��ات��ي س��ئ��م��ُت
ال��م��س��ج��ع ال��ك��الم أل��غ��از ويَ��ت��رك َص��اِدًق��ا ي��ن��ط��ق اإلن��س��ان ن��ج��د م��ت��ى
م��ط��م��ع غ��ي��ر م��ن ال��ح��اج��ات ذوي يُ��ع��ي��ن ن��اف��ًع��ا ل��ل��ن��اس اإلن��س��ان ن��ج��د م��ت��ى
ال��ت��ت��بُّ��ع ط��الع ك��لَّ��ت ال��ُم��ن��ت��ه��ى وف��ي ب��دئ��ن��ا ك��ن��ه ف��ي اآلراء ت��ق��ارب��ت
م��زم��ع غ��ي��ر ت��ص��دي��ق��ه��ا ع��ل��ى وإن��ي يَ��ق��ي��ن��ه��ا ب��ع��ي��ٌد وأوه��اٌم ظ��ن��ون

الرشق أيها (2)

ال��ط��ري��ق��ا ف��ي��ك األق��واُم ف��أض��لَّ ال��ش��روق��ا ف��ق��دت ه��ل ال��ش��رق أي��ه��ا
وال��ت��ح��دي��ق��ا اإلم��ع��اَن دج��اك ف��ي أط��ال��ت م��ه��م��ا ل��ل��ع��ي��ن م��ج��ال ال
ت��ط��ب��ي��ق��ا ب��ق��ع��ٍة ك��ل ط��بَّ��ق��ت ظ��ل��م��اٌت ف��وق��ه��ا م��ن ظ��ل��م��اٌت
خ��روق��ا إال أم��س��ي��ت م��ا وإذا ف��ت��وًق��ا إال أص��ب��ح��ت إْن أرى ال
ال��ش��ف��ي��ق��ا ع��ل��ي��ك دًم��ا ويُ��ب��ك��ي ل ال��ه��و م��ن ال��ش��ج��اع ي��ده��ش م��وق��ف

∗∗∗
م��ط��ي��ق��ا ل��ل��ب��الء أص��ب��ح��ت ك��ي��ف ل��ي ق��ْل اإلل��ه��يِّ ال��ل��ط��ف م��ق��ر ي��ا
ال��ح��ق��وق��ا ي��غ��ص��ب��وك أن ش��اءوا اُم ال��ظُّ��لَّ��ـ أم ب��ن��وك أم أذن��ب��ت أن��ت
ف��ري��ق��ا ف��ري��ق ي��ت��ل��و ج��م��ي��ًع��ا ك وج��اءو ب��ل��ي��ٍل أم��ره��م ب��يَّ��ت��وا
ال��ت��ف��ري��ق��ا م��ق��ام��ه وأق��ام��وا ج��م��ي��ع وْه��و م��ن��ك ال��ش��م��ل ش��ت��ت��وا
رق��ي��ق��ا م��س��ت��ض��اًم��ا ك��ال��ع��ب��د ـ��رق ��ـ ال��شَّ ي��ك��ون أن ل��ه��ُم أبً��ا ال ح��اول��وا
وال��ف��س��وق��ا ب��غ��ي��ه��م ل��ن��ج��ت��ثَّ م ال��ق��و أوج��ه ف��ي ك��األُس��د ف��ن��ه��ض��ن��ا
ع��روق��ا وط��اب��وا م��ن��ب��تً��ا زك��وا ًرا أح��را ال��ع��زائ��م غ��ارب ن��م��ت��ط��ي
ذل��ي��ق��ا ُح��س��اًم��ا وال ح��م��ل��ن��ا ـ��ًح��ا ُرم��ـ ف��ال ال��س��الم ع��ل��ى وخ��ش��ي��ن��ا
م��روق��ا ي��ط��ي��ش ن��ب��ل��ه��م ورأَْوا ص��ائ��ب��ات آراؤن��ا أع��ج��زتْ��ه��م
ت��ل��ف��ي��ق��ا ب��م��ك��ره��م ل��ف��ق��وه ق��د م��ا س��ن��ج��ت��اح أن��ن��ا أي��ق��ن��وا
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ال��ت��وف��ي��ق��ا ب��ه��ا أح��رزوا ي��ًدا ـ��ي ال��ب��ْغ��ـ م��ن وم��دوا ظ��ل��م��ه��م ش��اوروا
ال��غ��ب��وق��ا ال��ص��ب��وح ي��ل��ع��ن ع��ن��ده��ا ب��أرٍض ال��ب��ح��ار خ��ل��ف ق��ذف��ون��ا
وال��ن��ع��ي��ق��ا ال��ص��دى إال أن��ي��ًس��ا ـ��ه��ا ف��ي��ـ ت��رى ال ج��زي��رة ف��ي ق��ي��ع��ة
ال��ن��وق��ا ال��م��ج��دُّ ال��رَّك��ب إل��ي��ه��ا ـ��م��ل يُ��ع��ـ ول��م ال��ِع��تَ��اق ال��خ��ي��ُل ت��ط��أه��ا ل��م

ومنها:

ن��ق��ي��ق��ا ت��ش��اء ك��م��ا ف��أك��ث��ر ال��ج��وُّ خ��ال ال��ك��ب��ي��ر ال��ض��ف��دع أي��ه��ا
ط��روق��ا ي��م��رَّ أن ف��ي��ك ع��س��ى ر ال��ح��ذ خ��ذ ل��ك��ن ال��ش��ج��اع ع��ن��ك غ��اب

ومنها:

س��ح��ي��ق��ا ال��رق��اد ن��ف��ى ع��راك ب��ج��ن��ب��يَّ ول��ل��ه��م��وم ل��ي��ل��ي ب��تُّ
وال��ري��ق��ا ال��ح��ش��ا ِم��نِّ��َي أي��ب��س��ت ه��دءٍ ب��ع��د خ��واط��ر ل��ي خ��ط��رت
ال��ح��ق��وق��ا إل��ي��ن��ا م��وص��ًال س��ب��بً��ا ك��ان��ت ه��ي إن ب��ال��ُخ��ط��وب م��رح��بً��ا
ال��ل��ح��وق��ا ب��ال��ك��رام ن��س��ط��ي��ُع ف��ي��ه ح��ب��ٌس ع��ن��دَي ال��خ��ط��وب وأَح��بُّ
ال��ع��ي��وق��ا ب��ه ي��ع��ل��و م��ج��ًدا ـ��ح��ق ال��ـ س��ب��ي��ل ف��ي ل��ل��ف��ت��ى ال��ح��ب��س ف��ي إنَّ
ط��ل��ي��ق��ا أم رأي��ت��ن��ي أأس��ي��ًرا ب��الدي خ��دم��ت إذا أب��ال��ي ال
وال��ت��ش��ري��ق��ا ال��ت��غ��ري��ب ع��دم��ت ال ن��ج��اح اغ��ت��راب��ي ف��ي ك��ان وإذا

ومنها:

ال��ع��ري��ق��ا ال��ك��ري��م اب��ن��ه��ا دع��ت��ن��ي ال ب��ن��ف��س��ي ال��ع��راق أْف��ِد ل��م إن أن��ا
ال��ع��ق��وق��ا أع��ق أن ق��ب��ل م��ن ذق��ت ب��س��ي��ف��ي ح��م��اه��ا أص��ن ل��م وإذا
وث��ي��ق��ا ي��ك��ون ع��ه��ًدا ي��ع��ط��ي ح��ي��ن وم��ث��ل��ي ع��ل��يَّ م��وث��ًق��ا أخ��ذت
َش��روق��ا أك��ون أن ب��ال��دم��ع ك��دت ح��ت��ى ال��ذك��ر م��ن س��اٍق وس��ق��ان��ي
ت��رن��ي��ق��ا ص��ف��وه��ا ال��ق��وم رنَّ��ق أن��ٍس م��راب��ع م��ن «ه��ن��ج��ام» أي��ن
ص��ف��ي��ق��ا رط��بً��ا وال��ظ��ل ع��ذبً��ا ـ��م��اء ال��ـ ي��رف ح��ي��ُث ال��ف��رات ش��ط ف��وق
ف��ت��ي��ق��ا ال��رِّي��اض ب��ي��ن ِم��س��ًك��ا ي��ح ال��رِّ ت��ف��ض ب��ح��ي��ُث ِدج��ل��ة ع��ل��ى أو
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خ��ل��ي��ق��ا خ��ل��ع��ت وم��ا رب��اه��ا ف��ي ل��ه��وي ج��دة خ��ل��ع��ُت ق��د أرب��ٌع
خ��ف��وق��ا ف��ي��ه��ا ال��ح��س��ي��ن» «اب��ن ع��َل��م ي��وًم��ا أن��ا م��ب��ص��ر ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
وري��ق��ا غ��ص��نً��ا ت��ه��ت��ز أراه��ا أن إال ع��ي��ش ف��ال أم��ن��يَّ��ت��ي ت��ل��ك

∗∗∗
ع��ق��ي��ق��ا وس��ي��ل��ي ل��ؤل��ًؤا ف��أم��ط��ري ب��الدي ذك��رت إن ال��ع��ي��ن أي��ه��ا
ح��ري��ق��ا ال��ض��ل��وع ب��ي��ن وأض��رم��ي��ه زف��ي��ًرا أن��ت ن��ف��س ي��ا واس��ت��ث��ي��ري
ت��ش��وق��ا أن ب��ه��ا أَج��ِدْر أرٌض ه��ي ق��وم��ي م��ث��ل أن��ب��ت��ت ق��د أرض��ا إنَّ
رت��وق��ا وأح��ك��م��وه��ا ف��ت��وق��ا ض األر أوس��ع��وا األل��ى ه��ُم ق��وم��ي إن
«ف��روق��ا» ج��اس و«ال��ع��ب��ش��م��ي» ـ��غ��رب ال��ـ ه��ض��ب��ات «ط��ارق» خ��ي��ل وط��أت
س��وق��ا ال��م��ف��اخ��ر م��ن وأق��ام��وا غ��واٍل وه��ي ب��ال��ن��ف��وس ت��اج��روا

ومنها:

ت��م��زي��ق��ا إه��اب��ه��ا ف��م��زْق ق��م ب��ذل ال��ح��ي��اة أرت��ض��ي ال وي��ك
اإلب��ري��ق��ا وك��س��ر ص��رًف��ا ـ��ح��رب ال��ـ ح��م��ي��ا «ال��رَّاف��دي��ن» ف��ي ل��ي وأدر
ي��روق��ا أن ب��ه أَج��ِدْر ل��م��وت ال��ع��زِّ س��اح��ة ف��ي ي��ك��ون م��وتً��ا إن
تُ��ف��ي��ق��ا أن ن��وم��ه��ا م��ن ت��أب��ى وْه��ي ال��دواه��ي ده��ت��ه��ا ل��ق��د َل��ق��وم��ي ي��ا
ال��م��وم��وق��ا ع��راق��ه��ا م��ن��ه��ا ـ��ت��ز ت��ب��ـ أن ت��ط��م��ع وال��ق��وم أس��ب��ات
وزي��ق��ا ��ا ك��مٍّ إل��ي��ك واج��ت��ذب��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا دن��وت إذا ج َع��رِّ ص��اح
ت��ح��ل��ي��ق��ا وح��ل��ق��ي ف��ه��بِّ��ي ـ��د وال��ع��ه��ـ ال��وع��د أخ��ل��ف��وا ال��ق��وم وق��ل
دق��ي��ق��ا وف��ك��ًرا رأيً��ا واق��ذف��ي��ه��م ش��دي��ًدا وب��أًس��ا ع��زًم��ا وام��ط��ري��ه��م
ل��ص��ي��ق��ا ي��ك��ون ب��أن ي��رض��ى ل��ي��س ع��ري��ٌق ال��ع��راق أنَّ واع��ل��م��ي��ه��م
ال��ب��ط��ري��ق��ا وص��اف��ح��ي ج��ه��اًرا ٍد ه��و أخ��ا ال��وداد ق��ب��ل��ة ق��بِّ��ل��ي

ومنها:

ش��روق��ا وال��س��م��اء األرض وام��أل ش��م��ًس��ا ش��ئ��ت ك��م��ا لُ��ْح ال��ح��ق أي��ه��ا
ال��م��خ��ل��وق��ا أع��ج��ز ق��د ِس��رٌّ أن��ت ش��يء ك��ل ان��ط��وى ف��ي��ه ش��يء أن��ت
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ف��ن��ي��ق��ا ن��ي��ًق��ا األط��واد ت��دك أن ع��ج��ي��بً��ا ف��ل��ي��س ال��ق��وى ك��ل أن��ت
أم��ري��ق��ا إل��ى ال��س��ن��ا م��ن��ه ش��عَّ ن��وًرا م��ن��ك يُ��ط��ف��ئ��وا أن أرادوا ق��د
ال��م��ف��روق��ا ف��رق��ان��ه ي��وح��ي ـ��ط��ون» «واش��ن��ـ م��راب��ع ع��ل��ى وت��ج��ل��ى
ت��ن��م��ي��ق��ا ��ق��ت نُ��مِّ ق��د ن��ص��وًص��ا ل ال��ق��و م��ن ال��رئ��ي��س «ول��س��ن» ف��وع��ى
ال��ت��ص��دي��ق��ا وأظ��ه��روا ق��ب��ل��وه��ا آيً��ا ال��ق��وم ع��ل��ى م��ل��ق��يً��ا وت��ال
ال��ص��دي��ق��ا وخ��ال��ف��وا ك��ذب��وه��ا ت��م��ت ح��ي��ن ل��غ��اي��ٍة ص��دق��وه��ا

ومنها:

رف��ي��ق��ا ال��ح��ي��اة م��دى ل��ي ف��ك��ن ـ��ي��ا ال��دن��ـ م��ن س��ؤل��ي أن��ت ال��ح��ق أي��ه��ا
ال��ص��دي��ق��ا ف��ي��ه ال��ص��دي��ُق وم��لَّ ـ��ب ال��خ��ط��ـ دج��ى ادل��ه��مَّ إذا أُن��س��ي أن��ت
وال��تَّ��ص��ف��ي��ق��ا ال��ه��ت��اف يُ��ك��ث��رون ص��ف��وف ح��ول��ي وال��ن��اُس ف��ك��أن��ي
زن��دي��ق��ا وال أخ��ش��ى ك��ف��وًرا ال ج��ه��اًرا ال��ك��ري��م ب��اس��م��ك ص��ارخ
ص��ف��ي��ق��ا ع��رف��ت م��ن وج��ه وت��رى ب��ش��ًرا تُ��ش��رق ال��وج��وه ف��ه��ن��اك
م��خ��ن��وق��ا ت��خ��ال��ه ص��م��تً��ا وه��و ول��ه��ٍو ح��دي��ٍث ف��ي ال��ن��اس ت��ج��د
ي��ذوق��ا أن م��رَّه��ا ال��َع��دل وم��ن ق��وم ح��الوة م��ن ذاق م��ا ذاق
وال��م��رزوق��ا ال��م��ح��روم ع��رف��ت ق��د ص��ن��ي��ٍع ق��ب��ي��ح م��ن اخ��ت��رت ب��م��ا بُ��ْؤ

طالب إىل (3)

ت��ت��وق��ع وم��ا ت��رج��و م��ا ط��ال ف��ق��د ت��ن��زع ل��ل��م��ج��د ف��ه��ي ُق��ده��ا ال��م��ج��د إل��ى
ت��ت��ط��ل��ع أق��دام��ه��ا ع��ل��ى ف��ق��ام��ت ال��ع��ل��ى إل��ى ال��ن��ه��وض ص��وت س��م��ع��ت ل��ق��د
ت��ه��ج��ع ل��ي��س أج��ف��ان��ه��ا ُم��س��ه��دة س��م��ع��ه��ا ي��م��أل ال��م��ج��د وص��وت ف��ظ��ل��ت
أن��ف��ع ف��ه��و م��وتَ��ه��ا ��ا وإِمَّ ت��ن��اُل ح��ي��اتَ��ه��ا ف��إم��ا ُق��ده��ا ال��ع��ل��ى ب��ح��ق
أذرع ل��ل��م��ج��د ت��م��ت��د ب��ه��ا ذراع إن��ه��ا ذراع��ك ف��ام��دد م��ج��ده��ا إل��ى
س��م��ي��ذع ال��س��ب��ال م��ف��ت��ول ك��ل ف��م��ا ت��رى ال��ذي ال��س��واد ت��خ��َش وال ت��ق��دم
أج��م��ع ل��ع��ل��ي��اك وان��ق��ادت األم��ر م��ن ت��رى م��ا ك��ل ف��ي ع��دن��ان رض��ي��ت ل��ق��د
ت��ب��ع ال��م��ل��وك��ي ال��ت��اَج ل��ك ف��أل��ق��ى ق��ي��اده��ا إل��ي��ك أل��ق��ت ق��د وق��ح��ط��ان
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م��رب��ع م��زارك ع��ن م��ن��ه��ا َش��طَّ وال وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ع��ن��ك ت��ت��خ��ل��ف ول��م
ي��وش��ع غ��ي��رك ال��ش��م��س ل��ت��ل��ك ول��ي��س س��م��ائ��ه��ا م��ن ال��ُع��ل��ى ش��م��س أف��ل��ت��ت ل��ق��د

∗∗∗
م��ض��ي��ع وْه��و ال��م��ج��د ب��رغ��م س��ي��ب��ق��ى ب��ال��ق��ن��ا ال��ح��ق ت��ط��ل��ب ل��م إن أَط��ال��ُب
ت��م��ن��ع ال��ح��وادث ل��ك��نَّ ف��أع��زم ط��ال��ب ب��زورة ن��ف��س��ي تُ��ط��ال��ب��ن��ي
م��وس��ع األك��رم��ي��ن اب��ن ي��ا أن��ت ف��ه��ل ب��رح��ب��ه��ا ع��ل��يَّ ض��اق��ت ق��د األرض أرى
أج��دع ل��ق��ي��اك دون ف��ع��ي��ش إل��ي��ك م��ق��دم��ي ال��ت��ف��رُّق ع��اش ال أن��ت وه��ل
��ع وأُش��جِّ ل��ل��ع��ل��ى ق��وم��ي أُح��رِّض ال��ق��ن��ا م��ش��ت��ج��ر ب��ي��ن وق��وف م��ن��اي
ال��م��روع ال��ِح��م��ام ع��ن��ي ن��أى أم دن��ا ل��ب��ان��ت��ي ق��ض��ي��ت إن أب��ال��ي ول��س��ت
وي��ض��رع ل��ل��ش��ان��ئ��ي��ن ب��ه��ا ي��ذل ط��وي��ل��ة ح��ي��اة ي��ب��غ��ي ام��َرءًا ف��ل��س��ت
أت��م��ت��ع أف��ي��ائ��ه��ا ف��ي ع��ش��ت ب��م��ا ش��ري��ف��ة ح��ي��اة أب��غ��ي ول��ك��ن��ن��ي

سالنيك فتاة (4)

اإلس��الم م��ج��دك م��راب��ع ف��ب��ك��ا األق��واُم أض��اع��ك ال��ب��الد أُمَّ
األوه��ام ال��ع��دى إل��ى أس��ل��م��تْ��ِك ب��ل أض��غ��ان��ه��ا ف��ي ب��ن��وِك ض��ي��ع��تْ��ِك ق��د
ال��ح��ك��ام ه��م ب��ه��ا ف��األب��ع��دون أه��ل��ه��ا ت��خ��اص��م إذا ال��ب��الد إن
األح��ك��ام ت��ت��غ��ي��ر أن َغ��ْرَو ال أه��واؤه��ا ت��غ��اي��رت ال��ن��ف��وس وإذا

∗∗∗
األع��الُم ل��ذه��اب��ه��ا ف��ت��ن��ك��س��ت م��ض��اع��ة ال��غ��داة س��الن��ي��ك ذه��ب��ت
اآلك��ام ب��ه��ا وب��ك��ت ع��رص��ات��ه��ا وت��ن��ك��رت س��اح��ات أظ��ل��م��ت ق��د
ال��ب��س��ام ث��غ��ره��ا وأوح��ش رح��ب��ت م��ا ب��ع��د م��ن أن��س��ه��ا م��راب��ع ض��اق��ت
األق��الم ب��ط��روس��ه��ا وت��ع��ث��رت ب��ن��ق��ل��ه ال��رواة ت��ل��ع��ث��م��ت ن��ب��أ
وس��الم ت��ح��ي��ة ال��ع��راق ق��ط��ن م��ت��وج��ع م��ن ع��ل��ي��ِك ال��ب��الِد أمَّ
األي��ام ع��ه��وده��ا ب��ع��د خ��ان��ت��ِك ال��ب��ل��ى ج��اوزِك األح��رار م��ل��ج��أ ي��ا
س��ه��اُم ل��ل��ع��دو ل��ط��اش��ت خ��ب��ر أب��ن��ائ��ن��ا ف��ي م��ن��ه ي��وم��ك ك��ان ل��و
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∗∗∗
غ��الم ال��ح��ي��اة ل��ف��َظ وك��م ِخ��ود ال��وغ��ى ل��دى س��اح��ت��ي��ك ف��ي روع��ت ك��م
ال��نَّ��م��ام ي��زع��ج��ه��م��ا ل��م ِغ��رَّيْ��ِن ال��ص��ب��ا ب��ل��ه��ن��ي��ة ف��ي زم��انً��ا ع��اش��ا
زح��اُم ه��ن��اك ف��إذا ف��ت��س��ارع��ا ض��ح��وة ال��م��داف��ع غ��ي��ر ي��س��م��ع��ا ل��م
ق��ت��ام وال��دخ��ان ت��م��خ��ر أع��الم ال��ـ ك��أنَّ��ه��ا ال��خ��ض��م ف��ي ال��ب��وارج وإذا
ِح��م��ام وح��يُ��ه��نَّ ول��ك��ن ت��وح��ي أل��س��نً��ا ال��م��داف��ع ت��ب��ع��ث��ه��ا وال��ن��ار
األج��س��ام ت��ت��ط��اي��ر ك��م��ا ُرع��بً��ا أص��وات��ه��ا م��ن األرواح ت��ت��ط��اي��ر
ُج��س��ام أل��مَّ أم��ر إن��ه ب��ل ب��ه��يِّ��ٍن ل��ي��س األم��ر ب��أنَّ ع��ل��ًم��ا
م��ق��ام ثَ��مَّ ول��ي��س ال��رُّج��وع ُس��ب��ل ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ع��دوُّ أخ��ذ وق��د رج��ع��ا
اإلح��ج��ام ع��ن��ه��م��ا ي��غ��ن��ي ل��ي��س أن ال��ف��ت��ى ع��ل��م أن ب��ع��د م��ن ف��ت��ع��ان��ق��ا

∗∗∗
رم��ام وال��ع��ظ��ام ت��ذك��ري��ن��ي ه��ل ف��ت��أم��ل��ي م��يِّ��ت أن��ا ه��ا «أس��م��اء»
ح��رام ف��ال��ح��ي��اة م��وت��ك ح��ل إن ك��الم��ه��ا ال��بُ��ك��اء م��ن��ع وق��د ق��ال��ت
ن��ظ��ام ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن ل��ه��ا درًرا ب��خ��ده��ا ال��دم��وع ف��ب��دَّل��ت وب��ك��ت
إرزام ل��ه ن��ح��وه��م��ا وال��م��وُت ث��غ��ره وت��ل��ث��م ت��ودِّع��ه ظ��ل��ت
ُح��س��ام ال��ش��دي��د ال��ب��أس ك��ف��ه ف��ي خ��ي��ف��ة م��وج��س غ��ي��ر «ن��ج��ي��ب» ف��م��ض��ى
األق��س��ام ل��ه ت��س��م��ح ف��ل��م م��ن��ه��ا ن��ظ��رة آخ��ر ل��يُ��ص��ي��ب ُم��ت��ل��ف��تً��ا
اإلق��دام وال يَ��ْدَف��ُع��ه��ا ال��خ��وف ال رص��اص��ة ال��ف��ض��اء م��ن ف��اج��أت��ه ب��ل
رغ��ام ال��ري��اح م��رِّ ِم��ن ي��ع��ل��وه ُم��ت��ع��ف��ًرا ب��ن��ف��س��ه ي��ج��ود ف��ه��وى
اآلالم ب��ق��ل��ب��ه��ا ت��ج��ي��ش ح��س��رى ج��ي��وب��ه��ا ت��ش��ق ص��ارخ��ة ف��أت��ت��ه

∗∗∗
ك��الم ال��وش��اة ع��ن أت��اك ق��د أم أن��ائ��م ال��م��م��ضَّ ال��ث��ك��ل أُم��ج��رِّع��ي
ال��ل��وَّام ب��ه ه��م��س��ت م��ا ك��ان ال ��م��ا م��ت��ج��هِّ م��ع��رًض��ا ع��ن��ي ف��ص��ددت
يُ��ش��ام األك��رم��ي��ن ع��ن��د ف��ال��ص��ف��ح ج��ن��اي��ة ج��ن��ي��ت ت��ح��س��ب��ن��ي ك��ن��ت إن
س��ج��ام وه��و ال��ع��ي��ن دم��ع وت��ذود س��ام��ع م��ن وال تُ��خ��اط��ب��ه ظ��ل��ت
ق��ي��ام ال��ق��ي��اِم ح��ت��ى «ن��ج��ي��ب��ه��ا» ل يُ��رت��ج��ى ال ب��أْن ع��ل��م��ت إذا ح��ت��ى
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ت��م��ام وه��و ال��ب��در ذاك ف��اس��ودَّ ج��ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ي��ر ب��راح��ت��ه��ا ص��كَّ��ت
األق��وام ص��راخ��ه��ا ح��ول ف��ال��ت��فَّ م��رع��وب��ة ص��وت��ه��ا ب��أع��ل��ى ص��رخ��ت
ك��رام ه��ن��اك وم��ا ال��ك��رام ت��دع��و ألم��ي��ره��م أس��ي��رة ال��ف��ت��اة أخ��ذوا
ن��ي��ام ال��دع��اء ع��ن ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و ف��ق��وم��ن��ا ال��دع��اء ك��ف��ي ه��ذه ي��ا
ج��ه��ام وه��ي ب��ال��ري��ح ان��ج��ل��ت ث��م أرع��دت ص��ي��ف س��ح��ب إال ال��ق��وم م��ا
ه��م��ام ي��ع��دُّ ف��ي��ن��ا وال ك��ال ب��ن��ا «م��ع��ت��ص��ٌم» ل��ي��س ت��س��ت��غ��ي��ث��ي ال
أي��ت��ام ب��م��م��ات��ه��ا ف��ج��م��ي��ع��ن��ا رج��ال��ن��ا ب��م��وت ع��واط��ف��ن��ا م��ات��ت

∗∗∗
ظ��الم ال��ش��روق ب��ع��د م��ن ل��ل��غ��رب ��ه ع��مَّ ق��د ال��ذي ال��ش��رق أيُّ��ه��ا ي��ا
م ال��ظُّ��الَّ أب��ن��اؤك ب��ل ي��أت��ي��ه، ب��ال��ذي ل��ك ظ��ال��م أوَّل ال��غ��رُب م��ا
األق��دام ب��وط��ئ��ه��ا ف��اْس��ت��ْه��َون��ت��ك ع��زِّه��م م��ع��ق��ل وأن��ت أه��م��ل��وك ق��د

∗∗∗
اإلس��الم وط��ئ��ك م��ن ش��ك��ا ف��ل��ق��د ت��رف��ًق��ا ال��ت��راب ذاك واط��ئً��ا ي��ا
ع��ظ��ام ل��دي��ك ه��ان��وا وإن ق��وٌم ال��ث��رى ت��ح��ت إن��م��ا ب��وط��ئ��ك رف��ًق��ا

ومنها:

ال��ه��اُم وط��ار ب��ه ال��ص��راخ ك��ث��ر ال��ذي ال��ي��وم ش��اه��دوا ق��وم��ي أنَّ ل��و
ال��م��ق��دام ال��وغ��ى ف��ي ي��ث��ب��ت ك��ي��ف ب��ل ض��راب��ه��م ك��ي��ف ال��ب��ل��ق��ان ب��ن��ي ألَرْوا
ُم��دام ال��ض��راب غ��ي��ر وم��ا ن��ش��وى ت��خ��ال��ه��ا ال��ض��راب اش��ت��دَّ إذا ق��وم��ي
ج��اُم وال��م��داف��ع ن��ق��ٌل وال��ن��ق��ع ال��ق��ن��ا وس��اق��ي��ه��ا م��ج��ل��س��ه��ا ف��ال��ح��رُب
زؤام وه��و ال��م��وت ت��ه��اب ال ب��ل ال��وغ��ى ل��دى ال��ط��ع��ان ب��ادرة ت��خ��َش ل��م
ال��ص��م��ص��ام دون��ه��ا ي��ق��ُص��ر ل��ل��م��ج��د ن��ه��ض��ة ت��ن��ه��ض س��وف ب��ق��وم��ي أم��ل��ي
األح��الم ب��م��ث��ل��ه��ا ت��ج��يء ال ب��ل وق��وع��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ال��رج��ل ي��س��ت��ب��ع��د
إب��رام ل��ج��دي��ده��ا ي��ن��ت��ق��ض ل��م ج��دي��دة ال��زم��ان خ��ل��ق وإن ت��ب��ق��ى
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١٩٠٨–١٩٢٠ سنة يف وفتاها، بغداد فتاة أو وخالد، زينب (5)

الدهر

وال��ت��ق��طُّ��ُب ِب��ش��ُره ع��ن��دي ف��س��ي��ان ي��ل��ع��ُب ش��اء م��ا أه��ل��ي��ه ف��ي ال��ده��ر ه��و
أع��ج��ب ال��ع��ج��ائ��ب أي م��ن أَدِر ف��ل��م ع��ج��ائ��بً��ا ال��ل��ي��ال��ي ع��دِّ ع��ل��ى ي��ري��ن��ي
ُم��ص��َح��ب ب��ال��ُع��س��ر وه��و إال يُ��س��ر وال ُم��ق��َرن ب��ال��ش��رِّ وْه��و إال خ��ي��ر ف��ال
أك��رُب ب��ع��ُد وم��ا إال ُك��رب وال ع��ق��ي��ب��ه��ا ال��زوال إال ن��ع��ٌم وال
ويُ��ق��رِّب ي��خ��ت��اره م��ا ��د يُ��ب��عِّ ودم��ع��ة واب��ت��س��ام وم��وت ح��ي��اة

زينب

زي��ن��ب ال��ح��داث��ة ف��ي ب��ؤًس��ا وت��ق��ض��َي م��ن��ع��ًم��ا ش��ي��ًخ��ا ال��ظ��ل��م ي��ع��ي��ش أن ق��ض��ى
ي��ع��ُرب وال��ع��مُّ ال��ع��ل��ي��اء وخ��ال��ت��ه��ا أم��ه��ا وال��ج��د ال��س��ع��د أب��وه��ا ف��ت��اة
ي��ه��ذب م��ا ن��ف��س��ه��ا م��ن يُ��ه��ذب��ه��ا م��ص��ون��ة ال��س��ت��ار ب��م��س��دول ت��رب��ت
ال��م��ؤدب ِن��ْع��م ل��إلن��س��ان األه��ل وف��ي أه��ل��ه��ا م��ج��د ع��ن ال��ف��ض��ل دروس ت��ل��ق��ت
ت��غ��رب ل��ي��س أن��ه��ا إال وك��ال��ش��م��س ن��اض��ًرا ي��ورق ال��ب��ان ك��غ��ص��ن ف��ج��اءت
أب أو تُ��ع��وِّذ أم ل��ه��ا ف��ك��لٌّ وخ��ل��ق��ة ُخ��ل��ًق��ا األت��راُب ��ق��ه��ا تَ��ع��شَّ
م��ت��ع��ب األم��ر م��ن ي��ت��ع��ن��تْ��ه��ا ول��م ل��ح��اج��ة ت��ق��وم إن م��ا م��خ��دَّم��ة
وم��رح��ب ه��ن��اك أه��ل ال��رُّب��ى ف��م��لء أق��ب��ل��ت ه��ي وإن م��رت إذا تُ��ف��دَّى
م��غ��رب ف��ال��ب��ي��ت ع��ن��ه غ��اب��ت ه��ي وإن م��ش��رق ف��ال��ب��ي��ت ال��ب��ي��ت ف��ي ح��ض��رت إذا
وي��ط��ن��ب ع��ل��ي��ائ��ه ع��رى ي��ش��د رب��ه ي��خ��دم ال��س��ع��د أب��ي��ه��ا ب��ب��اب

النزهة

وتُ��َط��يِّ��ب ن��ف��س��ه��ا ف��ي��ه��ا ح تُ��روِّ ل��نُ��زه��ة ي��وًم��ا واألت��راب ه��ي م��ض��ت
��ب وتُ��ذهِّ ال��ض��ح��ى ش��م��س ��ُض��ه ت��ف��ضِّ ي��ان��ع ال��ن��ب��ت م��ن ل��ُم��ل��ت��فٍّ ف��أف��ض��ت
م��ن��ق��ب ال��غ��دي��ر وج��ه ب��ه ن��ق��اٌب ك��أن��ه ال��غ��دي��ر وج��ه ع��ل��ى ت��راه
ف��ت��ص��خ��ب ال��ن��س��ي��م ك��ف ت��ح��رك��ه��ا ض��ج��ة ول��ل��ط��ي��ر ت��ص��ف��ي��ق ول��ل��دوح
ف��ي��ط��رب ل��ل��ح��زي��ن ص��دًرا وي��ش��رح ُح��س��نُ��ه ال��وص��َف ي��س��ت��ن��ف��د َم��ن��ظ��ًرا رأت
وت��ذه��ب ف��ي��ه األت��راب م��ع ت��ج��يء وان��ب��رت ال��ش��م��س خ��ل��ف��ه ن��ق��ابً��ا ف��أل��ق��ت
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النظر التقاء

أط��ي��ب ه��و أو ال��روض ك��ن��س��ي��م ف��تً��ى ج��ال��ًس��ا ال��روض م��ن ق��رٍب ع��ل��ى وك��ان
ويُ��ص��وب أت��ت ف��ي��م��ا ��ده يُ��ص��عِّ ط��رف��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��إح��س��ان ي��ج��ي��ل
ف��يُ��ح��ج��ب غ��ص��ن ع��ن��ه��ن وي��ح��ج��ب��ه دوح��ة ال��ش��م��س ل��ف��ح��ة م��ن ت��ظ��ل��ل��ه
ال��م��خ��ض��ب ال��ب��ن��ان ل��ع��ي��ن��ي��ه ف��ب��ان ج��ان��بً��ا ال��غ��ص��ن زح��زح ن��س��ي��م ف��ه��بَّ
وي��رغ��ب ي��ش��اء م��ا ف��ي��ه��ا ف��أودع ال��ه��وى ص��اغ��ه��ا ال��ت��ي ال��ح��س��ن ُدم��ي��ة رأى
ي��ل��ع��ب وْه��و ال��ف��ت��ى ي��أت��ي ال��ه��وى ب��أنَّ ق��ب��ل��ه��ا يَ��دِر ول��م ح��بٍّ��ا ب��ه��ا ف��ُج��نَّ
��ب م��ح��جَّ وه��و األم��ر ط��ل��ع ل��ي��ع��رف ُم��ت��ط��ل��ًع��ا خ��ط��وه ي��دان��ي وق��ام
ي��ت��ق��رَّب خ��ل��ف��ه��ا ب��ش��خ��ٍص ��ت أح��سَّ ِل��َدات��ه��ا ك��ل ب��ي��ن م��ن ول��ك��ن��ه��ا
ي��ل��ه��ب ب��ال��ح��ب ال��ق��ل��ب وم��ن��ه��ا وم��رَّت ف��ت��ك��ت��م��ت ب��ه م��ن��ه��ا رأى م��ا رأت
ف��ي��ع��زب ال��رش��اد ي��دع��و ب��ص��اح��ب��ه ُم��َولَّ��ه ك��لٌّ ل��ل��ح��ي وم��ض��ى م��ض��ت

واإلخوان العشق

ف��ت��ع��ج��ب��وا ل��ه��م ف��ي��ه م��ا غ��ي��ر ع��ل��ى م��ت��غ��ي��ًرا إخ��وانُ��ه خ��ال��ًدا رأى
وأط��ن��ب��وا ال��م��س��يء ال��ق��ول ب��ه وق��ال��وا ��م��وا ورجَّ األث��ي��م ال��ظ��ن ب��ه وظ��ن��وا
ي��س��ك��ب ال��س��ح��ائ��ب ك��م��ن��ه��لِّ ودم��ع واْل��ت��ف��ات��ة زف��رة إال ه��و وم��ا
وي��ن��ح��ب ال��غ��رام ف��رط م��ن وي��ش��ه��ق ص��ب��اب��ة ال��ح��م��ام ن��اج ك��م��ا ي��ن��وح

خالد

ُم��ج��بَّ��ب ل��ك��لٍّ ف��ي��ه م��ا ك��ل ف��تً��ى خ��ال��ًدا ت��ع��رف أن��ت ه��ل خ��ال��د وَم��ْن
أغ��ل��ب أص��ي��د ف��ه��و ع��اله��ا ل��ب��ان غ��ال��ب آل م��ن ال��ص��ي��د ال��ك��رام غ��ذت��ه
م��درب ال��ع��الء ف��ي أب��ي��ه ع��ن أٌب وال��ح��ج��ى وال��ح��ل��م ل��ل��ع��ل��م ب��ه ودر
ت��ح��س��ب ح��ي��ن ت��س��ع��ة س��ن��وه وك��ان��ت خ��ال��د ال��ط��ف��ل س��وى ي��ت��رك ول��م وم��ات
ط��ي��ب ف��ه��و يُ��َش��ْب ل��م ل��ب��انً��ا غ��ذت��ه ح��رَّة خ��ي��ر ت��ث��ق��ي��ف��ه ع��ل��ى وق��ام��ت
وال��ت��أدب ال��ح��ج��ى ف��ي��ه��ا ل��ه ف��ت��مَّ وأرب��ًع��ا س��ن��ي��ه م��ن ع��ش��ًرا وت��م��م
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القديم العهد

وي��ص��ح��ب ال��لِّ��دات دون يُ��راف��ق��ه��ا ل��ط��ف��ل��ة إل��ًف��ا ك��ان ط��ف��ًال ك��ان وم��ذ
م��ل��ع��ب ف��ي��ه إث��ري��ه��م��ا م��ن وزي��ن م��ح��ل��ة واٍد ك��ل ف��ي ب��ه��م��ا ح��ل��ت
رب��رب ال��ج��زع أي��م��ن ف��ي أظ��ل��ه��م��ا ال��ن��دى ط��ل��ه��ا روض��ة خ��ش��ف��ي ي��ع��ي��ش��ان
ال��م��ت��ري��ب م��ن��ه��م��ا ي��ت��ري��ب ول��م ف��ي��ه��م��ا ال��ظ��ن ي��د ت��ع��ل��ق ل��م غ��ري��ري��ن
غ��رَّب��وا وأه��ل��وه أه��ل��وه��ا ف��ش��رَّق ب��ره��ة ب��ع��د م��ن ب��ال��ت��ف��ري��ق ال��دَّه��ُر ق��ض��ى
م��خ��ص��ب ب��ال��ح��ب ال��ق��ل��ب رب��ع أن ع��ل��ى ع��ده��ا ال��ع��ه��د أم��ح��ل س��ن��ون وم��رَّت
ال��م��غ��يَّ��ب ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ل��ه ت��راءى ال��ه��وى م��ن ال��ج��دي��د ال��ع��ه��د رأى ف��م��ا
ويُ��ك��ذب ال��ه��وى أخ��ب��ار يُ��َص��دِّق ُم��ت��ردًدا ب��اه��ت��ا زم��ان��ا ف��ظ��ل
ي��ذه��ب ب��ال��ح��ل��م ال��ج��ه��ل ف��ك��اد ع��م��اه وان��ج��ل��ى ال��ح��ق��ي��ق��ة ص��ب��ح ب��دا أن إل��ى
ال��م��ؤن��ب ال��َع��ذول ح��ت��ى ل��ه ف��َرقَّ وال��ج��وى ال��ص��ب��اب��ة ف��رط م��ن تَ��َدلَّ��ه

خالد أم

ال��م��ت��ط��ب��ب بُ��رئ��ه م��ن وأيْ��أَس��ه��ا ��ه��ا أم��ضَّ م��ا دائ��ه م��ن أم��ه رأت
ال��م��ج��رب ال��دواء ف��ي��ه��ا إلن��س��ان��ه��ا أن��ه��ا ت��دِر ول��م ع��ي��نً��ا ب��ه ف��ظ��ن��ت
ت��ض��رب ذاك وف��ي ه��ذا ف��ي ��ي��ه تُ��رقِّ وب��ال��ح��ص��ى ب��ال��رق��ي إل��ي��ه وج��اءت
ال��م��ت��ن��ك��ب رأي��ه��ا إل��ي��ه��ا ف��ث��اب ن��اف��ع غ��ي��ر ب��ه ج��اءت م��ا أن رأت
ال��م��ص��وب ال��م��راش ع��ن��ه��ا خ��ف��ى ول��ك��ن ق��ل��ب��ه ي��رش��ق ال��ح��ب ب��أن أح��س��ت
وت��س��ه��ب ال��ح��دي��ث ف��ي��ه ل��ه تُ��ط��ي��ل ال��ه��وى س��وى ل��دي��ه��ا ب��ح��ٌث وال ف��ظ��ل��ت
��ب ال��ُم��ذَهَّ ال��ط��راز ذاك ويُ��ع��ج��ب��ه ق��ول��ه��ا ي��س��م��ع ح��ي��ن وي��ص��غ��ي يَ��َه��شُّ
ي��ع��رب ك��اد وم��ا َم��ْس��ُح��وًرا ف��أع��رب ح��ص��ات��ه ألٍْي ب��ع��د أَالن��ت أْن إل��ى
ي��ط��ل��ب ه��و م��ا دون ص��ع��ٍب ك��ل ل��ه وس��ه��ل��ت ال��س��رور ك��ل ل��ه ف��أب��دت
ف��ي��ع��ط��ب يُ��ح��س أن وخ��اف��ت ق��ن��وًط��ا ف��ؤاده��ا ف��ي أض��م��رت ق��د ول��ك��ن��ه��ا
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الزيارة

ت��ج��ذب وْه��ي م��س��ت��رج��ًع��ا خ��ل��ف��ه��ا إل��ى ث��وب��ه��ا ي��ج��ذب وال��ي��أس خ��ل��س��ًة م��ض��ت
ح��ج��ب اإلذن س��دة ف��ي ف��أوق��ف��ه��ا تُ��بَّ��ع اب��ن ال��ش��ري��ف ب��ي��ت إل��ى ف��أف��ض��ت
وي��رح��ب ب��اس��م��ه��ا ف��ي��ه��ا ��ل يُ��ؤهَّ ب��ح��ف��اوة أُدخ��ل��ت ق��ل��ي��ل وب��ع��د
م��ش��رب ب��ال��ب��ش��ر ال��وج��ه وم��ن��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا وَس��لَّ��م��ت ال��ف��ت��اة أُمُّ أق��ب��ل��ت وق��د
ف��يَ��ع��ذُب ه��زًال ال��ج��دَّ م��ن��ه وت��م��زج ف��ك��اه��ة ال��ح��دي��ث أح��ل��ى ت��ط��ارح��ه��ا
ال��ت��ع��ج��ب ي��ق��ض��ي م��ن��ه ع��ل��ي��ه��ا وك��اد وت��ع��ج��ب��ت رأت م��م��ا بُ��ه��ت��ت ل��ق��د
غ��ي��ه��ب األم��ان��يِّ ف��ج��ر ع��ن وُزح��زح وج��ه��ه ال��ي��أس زوى ل��م��ا ول��ك��ن��ه��ا
زي��ن��ب أي��ن خ��اف��ٍت ب��ص��وٍت وق��ال��ت ��م��ت وتَ��بَ��سَّ ن��ح��وه��ا ب��اح��ت��راٍم دن��ت
أره��ب ك��ن��ت م��ا أُخ��ت��اه ي��ا ك��ان ل��ق��د ق��ول��ه��ا ي��س��ب��ق وال��دم��ع ل��ه��ا ف��ق��ال��ت
ي��ك��ت��ب ال��ل��ُه ِل��َم��ا م��اح م��ن ل��ي��س ت��َرْي زي��ن��ب ح��ال ان��ظ��ري ث��م م��ع��ي ت��ع��ال��ي

املرضوالعيادة

ي��ت��ص��بَّ��ُب ال��ج��وى ش��اء ك��م��ا ودم��ًع��ا ال��ه��وى ب��ه أض��رَّ ُم��ل��ق��ى ج��س��ًدا رأت
ت��ق��ل��ب وط��وًرا ط��وًرا وت��م��س��ح��ه ع��ق��اص��ه��ا ت��ش��م ط��وًرا ع��ن��ده��ا ج��ث��ت
ي��رأب ال��ص��دع م��ن��ك��م��ا ق��ري��ٍب ��ا ف��ع��مَّ وال��ح��ج��ى ال��ح��ل��م ع��ازب ردي أب��ن��ت��اه
وأدأب أس��ع��ى ك��ن��ت م��ا ول��والُك��م��ا م��ًع��ا اج��ت��م��اع��ك��م��ا ف��ي أس��ع��ى ج��ئ��ت ل��ق��د
يُ��ع��ذِّب ك��ي��ف ال��ح��ب رأي��ت ل��ك��ن��ت خ��ال��ًدا ح��ب��ك اب��ن ش��اه��دت ك��ن��ت ول��و

والحياء البغتة

ت��ت��وث��ب أق��دام��ه��ا ع��ل��ى ف��ق��ام��ت أه��اج��ه��ا م��ا ال��ض��ن��ى ب��ن��ت س��م��ع��ت ل��ق��د
وي��ن��ق��ب أس��راره��ا ع��ن يُ��ف��ت��ش خ��ال��د ذك��ر ف��ي ج��اء رق��ي��بً��ا ت��ظ��ن
م��ذه��ب ل��ل��ش��ك ال��ق��ل��ب ع��ن��د ي��ب��َق ول��م س��م��ع��ه��ا ال��ط��رف ص��دَّق ق��د ول��ك��ن��ه��ا
ت��ت��ح��ج��ب ب��ه��ا ع��ن��ه��ا وج��ه��ه��ا ع��ل��ى وك��ف��ه��ا ب��ال��ف��راش ح��ي��اءً ت��وارت
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الرس كشف

ت��ت��ط��ل��ب ال األم وغ��ي��ر خ��روًج��ا وأس��رع��ت ال��ف��راش ف��ي ت��رك��ت��ه��ا ل��ق��د
وت��رت��ب ل��ه ف��ي��ه��ا م��ا تُ��م��ه��د زوج��ه��ا ل��غ��رف��ة ج��اءت وق��د رأت��ه��ا
أش��ح��ب ه��و خ��ال��ًدا م��ن��ه��ا ول��ك��نَّ أض��ره��ا ال��ش��ح��وب إن ل��ه��ا ف��ق��ال��ت
يُ��ح��َج��ب ك��ان ال��ذي األم��ر وأظ��ه��رت��ا م��ض��م��ًرا ك��ان ال��ذي ال��س��ر ت��ك��اش��ف��ت��ا

الخطبة

م��وك��ب م��ن��ه ه��ي��ب��ٍة م��ن ب��ه ي��ح��ف زوج��ه��ا ج��اء إذ ال��ق��وِل ف��ي ه��م��ا وب��ي��ن��ا
م��ط��ل��ب ح أط��وَّ أم��ر، ب��ه��ا أج��اء م��راده��ا م��ا ه��ذه َم��ن ل��ه��ا ف��ق��ال
َص��يِّ��ب م��ن��ه ع��ارٍض م��ن وأم��ط��ره��ا ب��وج��ه��ه��ا ال��ح��ي��اء دبَّ وق��د ف��ق��ال��ت
ت��خ��ط��ب زي��ن��ب ج��اءت��ك ل��خ��ال��ده��ا ه��اش��م زوج��ة ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن��ة ه��ي
ويُ��غ��رِّب أف��ك��اره ف��ي يُ��ش��رِّق م��ف��ك��ًرا واس��ت��م��رَّ رأًس��ا ف��ن��كَّ��س
وت��ط��ل��ب ت��ب��غ��ي م��ن��ه ج��اءت ه��ي ل��م��ا أج��اب��ه��ا رض��اه م��ن ي��أٍس ب��ع��د وم��ن
م��ط��رب ال��ب��ش��ر م��ع��ج��ب م��ن ل��ه وك��لٌّ أش��رق��ت وال��داُر ال��داِر أه��ل ت��ب��اش��ر
ال��م��ق��ط��ب ال��ق��ن��وط وه��و خ��ال��د إل��ى خ��ال��ٍد أم ض��ح��ى ال��ب��ش��رى وراف��ق��ت
وي��ه��رب ي��ف��رُّ ش��وًق��ا ل��زي��ن��ب��ه ن��ف��س��ه ال��ِب��ش��ر م��ن ي��م��ل��ك ول��م ف��ك��اد

العقد

ف��ق��رب��وا ال��ش��ه��ود ب��ت��ق��ري��ب وص��اح ف��أح��ض��روا ال��ق��ض��اة إث��ر ف��ي ف��أرس��ل
ي��رق��ب ال��دار س��اح��ة ف��ي ل��ه��م وس��ع��د ب��ج��م��ع��ه��م س��ع��د دار ج��م��ي��ًع��ا ��وا وأمُّ
أوج��ب وْه��و ش��ك��ره��م ل��س��ع��د ْوا وأدَّ واج��ب ه��و ب��م��ا ق��ام��وا أن ب��ع��د وِم��ن
ف��أش��رب��وا ال��ش��راب ب��أص��ن��اف وج��ي��ئ��وا ف��أط��ع��م��وا ال��ط��ع��ام ب��ه��و إل��ى دع��اه��م
ي��خ��ط��ب ال��ن��اس ف��ي ال��ص��ن��ع ب��ج��م��ي��ل ل��ه م��ق��ول أل��ف ع��ن��ده وك��لٌّ وراح��وا
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والتغرُّب السجن

تُ��ج��ل��ِب��ب وت��ل��ك ه��ذي ��ح��ه��ا تُ��وشِّ زي��ن��بً��ا ت��ص��ل��ح ال��ح��يِّ ن��س��اء وق��ام��ت
أح��ق��ب ال��ط��ول ف��ي ُه��نَّ ش��وق س��وي��ع��ات ب��ان��ت��ظ��اره��ا خ��ال��د ي��ق��ض��ي ال��دار وف��ي
يُ��س��ح��ب ال��ح��ب��س إل��ى ق��س��ًرا ب��ه وج��اءوا ث��ل��ة ج��ن��ك��ي��ز ج��ن��د م��ن ف��ف��اج��أه
ي��ق��رب ال��ق��ب��ر م��ن أو ض��ي��ًق��ا ال��ق��ب��ر ه��و ظ��ل��م��ة ال��ع��ي��ن ي��ك��م��ه ب��ج��ب وزجَّ
ي��ع��ذب ال��غ��رام ي��ق��ف��وه ال��ل��ي��ل وف��ي ن��ه��اره ج��وًع��ا م ال��ظُّ��الَّ تُ��ع��ذب��ه
ي��ت��ق��ل��ب ال��غ��ض��ا ج��م��ر ع��ل��ى ش��ه��وًرا ب��ج��ب��ه ف��ظ��ل ج��ن��ك��ي��ز اب��ن ن��س��اه
ي��غ��رب ف��ي��م��ن س��ي��واس إل��ى وس��ي��ق م��وع��د غ��ي��ر ع��ل��ى ي��وًم��ا ب��ه وج��يء
ت��ن��ح��ب وه��ي روح��ه��ا وف��اض��ت ع��ل��ي��ه ت��ح��رًُّق��ا ال��ع��ج��وز ت��ل��ك ن��ح��ب��ه��ا ق��ض��ت
ت��ن��ع��ب ال��دار ف��ي ال��ب��وم إال ي��ب��َق ول��م زي��ن��ب أم ت��ق��ت��اده م��ض��ى وس��ع��د
ال��م��ط��ن��ب ال��ش��ق��اء إال ث��ال��ث وال زي��ن��ب ال��ش��ق��ي��ة ت��ب��ك��ي إذ ت��ج��اوب

الجناية

وأج��ل��ب��وا ص��اح��وا ال��ق��وم ع��ل��ي��ه وف��ي��َم خ��ال��د ج��ن��اي��ة ك��ان��ت م��ا أت��ع��ل��م
وي��ش��غ��ب ال��ه��وان س��ي��م��وا إذا ي��ث��ور وأه��ل��ه ب��ال��ع��راق ص��بٍّ��ا ك��ان ل��ق��د
وي��ض��رب ال��ع��دوِّ ص��در ف��ي وي��ط��ع��ن وح��ق��وق��ه��م أح��س��اب��ه��م ع��ن ي��داف��ع
ي��ن��ك��ب ال ال��ع��ل��ى بُ��ن��يَّ��ات ع��ن ف��تً��ى ق��وم��ه م��ج��د ع��ن ذب إن ري��ب��ة وه��ل
وي��غ��ض��ب ال��ع��راق م��ج��د ع��ل��ى ي��غ��ار ح��رٍَّة اب��ن ح��ب��س األق��وام ي��رى أع��دًال
ُم��ذن��ب ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق ف��تً��ى ف��ك��ل ج��ري��رة ال��دي��ار ح��بِّ ف��ي ك��ان إذا

الوطن إىل الرجوع

أك��ل��ب ج��ن��ك��ي��ز اب��ن ج��ل��د م��زق��ت ب��ه��ا ف��ت��ن��ة أع��وام س��ي��واس ف��ي وْه��و أت��ت
وم��خ��ل��ب ح��دي��د ن��اب ل��ه وك��لٌّ رج��ال��ه��ا ال��ع��راق ب��أن��ح��اء وب��ث��ت
م��رك��ب ال��ت��ش��وُّق إال ل��ه ول��ي��س خ��ال��ٌد واأله��َل ال��م��ح��ب��وَب ال��وط��َن ن��ح��ا
ف��ي��غ��ل��ب ال��ش��دي��د ال��ش��وق يُ��غ��ال��ب��ه ب��زم��ام��ه ي��ق��ت��اده وال��ه��وى س��رى
ُم��ت��َع��ب وْه��و داَره ب��ش��وٍق وأَمَّ رح��اَل��ه ل��ي��ًال ال��ك��رخ ب��ب��اب وح��ط
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وم��ن��ك��ب ع��ض��د ك��لَّ ح��ت��ى ب��ك��ف��ي��ه ط��ارًق��ا ال��ب��اب ع��ل��ى ص��ب��ٍر ال وأن��ح��ى
ت��َع��رب ال��ج��ن��وب وال��ري��ح ال��دار ص��دى ن��داءَه األص��م ل��ل��ي��ل ي��ت��رج��م

خالد جارة

م��ش��ع��ب أج��شُّ ص��وٌت ف��أرَّق��ه��ا ل��ه ج��ارٌة ال��ف��ت��ى ص��وَت س��م��ع��ت ل��ق��د
ال��م��ت��أدِّب ال��ط��ارُق ف��ش��ج��اه��ا دن��ت ال��دج��ى غ��ل��س ف��ي ال��ص��وِت ن��ح��و ال��س��ط��ح م��ن
ف��ي��رس��ب ي��ع��ت��ل��ي��ه وط��وًرا ف��ي��ط��ف��و ش��خ��ص��ه ي��رف��ع وال��ل��ي��ل خ��ال��ًدا رأت
م��ض��رب وه��و ن��وم��ه م��ن ت��ن��بِّ��ُه��ُه زوج��ه��ا ت��ط��ل��ب ال��س��ه��م ك��م��ض��ي م��ض��ت
م��غ��ض��ب وه��و أت��ى ذا م��ن أن��م دع��ي��ن��ي ق��ائ��ًال ت��ث��اءب إل��ح��اٍح ب��ع��د وم��ن
ك��وك��ب ان��ق��ضَّ ك��م��ا ��ا م��ن��ق��ضٍّ ت��ح��دَّر ق��ول��ه��ا ت��ب��يَّ��ن ل��م��ا ول��ك��ن��ه
ت��ت��س��رَّب خ��دِّه ف��ي وأدُم��ُع��ه خ��ده ي��ل��ث��م ف��ان��ص��اع خ��ال��ًدا رأى
وي��ت��ل��ب ال��ب��ع��اد س��نَّ ال��ذي ي��س��بُّ داَره ال��ق��ل��ِب م��س��ت��ب��ش��َر وأدخ��ل��ه
ي��ط��رب ل��ي��س ل��ك��ن��ه وي��ط��رب��ه ض��اح��ٍك غ��ي��ر ل��ك��ن��ه ي��ض��اح��ك��ه

والبكاء النعي

ت��ذه��ب أي��ن إل��ى أم م��ات��ت ��َي أَأُمِّ م��وص��ًدا ال��ب��اب أرى ل��ي م��ا س��ال��ٍم أب��ا
ال��م��س��ب��ب وأن��ت تُ��خ��بِّ��رن��ي ل��م إذا ه��ال��ك ��ك وح��قِّ إن��ي س��ال��م أب��ا
ط��ي��ب» «أن��ت ع��ب��رة ف��ي ل��ه وق��ال��ت س��ال��م أمُّ ق��ول��ه م��ن ��ة رقَّ ب��ك��ت
ي��ت��ق��ل��ب ال��ث��رى وج��ه ع��ل��ى وخ��رَّ ج��ب��ي��ن��ه ال��راح��ت��ي��ن ب��ك��ل��ت��ا ف��ص��ك
ال��م��غ��رَّب ال��س��ج��ي��ن ج��اء األس��ى وك��ف��ي ��ب��ي ورحِّ ق��وم��ي أم��اه ب��ي��ا ي��ص��ي��ح
ت��ن��ض��ب ل��ي��س األس��ى ال��دم��ع أن��ض��ب إذا دم��ع��ة ره��ن خ��لَّ��ف��ِت��ن��ي ق��د ��اُه أَأُمَّ
ي��ن��دب ك��ال��ط��ف��ل وال��ش��ي��خ ت��رب��ه��ا ع��ل��ى س��ال��ٍم أمُّ ال��ب��ك��ا م��رَّ تُ��ش��اط��ره
أش��ه��ب ال��ص��ب��ح م��ن ب��ازيٌّ وأق��ب��ل أس��ح��م ال��ل��ي��ل دج��ى م��ن ت��ولَّ��ى أن إل��ى
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املأتم

وي��ن��ه��ب ي��ط��وي األرَض إل��ي��ه وك��لٌّ ف��أق��ب��ل��وا ف��ي��ه ال��ح��يِّ أه��ل ت��س��ام��ع
ي��رح��ب وه��ذا يُ��ح��يِّ��ي��ِه وه��ذا ��ه ي��ض��مُّ وه��ذا ه��ذا يُ��ق��بِّ��ل��ه
ال��م��رج��ب ال��ع��ذي��ق ِح��ي��ط ك��م��ا يُ��ح��اط داره ن��ح��و ب��ي��ن��ه��م ب��اح��ت��راٍم م��ض��ى
أغ��ل��ب وال��ح��زُن ال��ح��زِن غ��الب يُ��ري��د ب��س��ك��ي��ن��ٍة ك��رس��يِّ��ه ف��ي ت��ربَّ��ع
ع��ق��رب ال��ف��ق��د الس��ع م��ن ث��وب��ه وف��ي ��ه أُمِّ م��أت��م ال��ص��ب��ر ب��ج��م��ي��ل ق��ض��ى
ال��م��ت��ق��ل��ب ده��ره��ا رم��اه��ا وك��ي��ف وش��أن��ه��ا ال��ف��ت��اة ح��ال ع��ن وُخ��بِّ��ر
وأص��ع��ب أم��ضُّ ��اه ق��فَّ وآخ��ر ��ه أم��ضَّ خ��ط��ٍب خ��ط��ب��ي��ن ف��ي ف��أص��ب��ح

اإلرسائييل الصديق

ال��م��ق��رَّب ال��ص��دي��ق وْه��و غ��ف��ل��ٍة ع��ل��ى ل��داره ي��وًم��ا إس��رائ��ي��ل اب��ن أت��اه
وتُ��ق��ل��ب األس��ى ك��فُّ تُ��ده��وره ُم��ف��ك��ًرا ال��خ��ف��اء ف��ي ك��ئ��ي��بً��ا رآه
م��ت��رب ال��ن��ق��د أص��ف��ر م��ن ال��ف��ت��ى ب��أنَّ ظ��نُّ��ه ال��ح��ق��ي��ق��َة ي��ع��ُد ول��م ف��ظ��ن
تُ��ج��رِّب ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي َم��ن ص��دي��ق��ك ف��إن��م��ا ع��ل��ي��ك ��ض خ��فِّ ل��ه ف��ق��ال
ال��ت��ج��نُّ��ب ع��ن��ه ال��ح��زم واج��ب��ات ف��ِم��ن ص��دي��ق��ه ال��ص��دي��ق ال��م��اَل م��ن��ع إذا
م��ت��أه��ب ت��ح��ت��اج��ه ال��ذي ل��دف��ع ح��اض��ٌر ف��إن��َي م��رن��ي ت��ج��د م��ط��ي��ًع��ا
وُغ��يَّ��ب ُح��ض��ور ق��وم��ي م��ن ِف��داؤك ق��ائ��ًال وال��ِب��ْش��ِر ب��ال��ش��ك��ر ف��ق��اب��ل��ه
ال��م��ت��ع��ص��ب ال��خ��ل��ة ق��در وي��ع��رف م��واط��ن ك��ل ق��در ي��غ��ل��و ب��م��ث��ل��ك

الزفاف

أش��غ��ب ال��غ��م ش��اغ��ل م��ن وف��ارق��ه ش��اغ��ب ل��ل��ه��مِّ ع��ن��ه ت��ولَّ��ى ول��م��ا
وي��ؤه��ب ي��ح��ت��اج��ه م��ا ��ز يُ��َج��هِّ أم��ره ب��ت��دب��ي��ر َم��ْش��ُغ��وٌل وْه��و غ��دا
زي��ن��ب ال��ح��ظ ال��م��ن��ك��ودة ل��ه وُزف��ت ش��ئ��ون��ه ك��لَّ ي��وم��ي��ن ف��ي ف��أك��م��ل
ويُ��ب��وِّب م��ك��ن��ون��ات��ه ��ل يُ��ف��صِّ ل��ح��ب��ي��ب��ه ش��ج��َوه ِح��ب ك��لُّ ش��ك��ا
ي��ت��رق��ب وال ي��خ��ش��ى ال ��يْ��ه ب��ك��فَّ ال��ُم��ن��ى ث��م��ر ي��ج��ت��ن��ي وك��لٌّ وب��ات��ا
ط��ح��ل��ب وه��و ث��غ��ري��ه��م��ا ف��ي س��ي��رج��ع ج��رى ال��ذي ال��ن��م��ي��ر أنَّ ي��ع��ل��م��ا ول��م
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بَدء عل َعوٌد

ال��ت��ح��زب ق��واه��ا أف��ن��ى ق��د ح��ي��ن ع��ل��ى ب��ح��زب��ه ال��ع��راق أق��ط��اَر ال��ظُّ��ل��م غ��ش��ى
وي��ط��ب��ب ج��رح��ه��ا يُ��داوي ف��ق��ام ه��وانُ��ه��ا األب��يِّ ذاك ع��ل��ى وش��قَّ
أش��ع��ب ت��دان��ي��ه ع��ن يَ��ئُ��وًس��ا وك��ان اب��ت��ع��اده ب��ع��د ال��ش��ع��ب رأي وق��ارب
ال��ت��ق��رب م��ن��ه��ا ش��طَّ ألُخ��رى ق��ل��وبً��ا ب��خ��ط��اب��ه م��دن��يً��ا ي��س��ع��ى زال وم��ا
وي��ح��زب ال��ه��وى أش��ت��ات يُ��َؤلِّ��ف ون��ه��اره ل��ي��ل��ه ويُ��ح��ي��ي يُ��م��ي��ت
ي��ث��ق��ب ال��ف��وز م��ن ن��ج��م ب��ه ي��ض��يء ص��ادق ال��ن��ج��ح م��ن ف��ج��ٌر ب��دا أْن إل��ى

واملوت االعتقال

ي��ؤدب ال��خ��ت��ان أي��ام ب��أف��راح ل��ط��ف��ل��ه وه��و م ال��ظُّ��الَّ ب��ه أَح��س
ي��ت��رق��ب خ��ائ��ًف��ا م��ن��ه��ا وأُخ��رج م��ك��ب��ًال ال��ع��راِق ب��غ��داَد ف��ف��ارق
ي��ع��ص��ب ل��ي��س م��ا ال��ه��مِّ ج��راح م��ن ب��ه ث��اويً��ا ب��م��ن��ف��اه ُج��بٍّ ف��ي وأص��ب��ح
أص��ه��ب ال��ب��ي��ض م��ن ط��ف��ل وي��رأس��ه أَس��ود ال��ه��ن��د م��ن ج��ي��ش ب��ه ي��ح��ي��ط
وي��ق��رب إل��ي��ه ي��دن��وا بَ��َش��ر وال ل��ج��ب��ه ال��دن��و ي��رج��و َم��َل��ك ف��ال
وال��ت��غ��رُّب ال��ن��وى ال��ُه��ْل��َك وأورده م��ب��رح ه��مٌّ ال��س��ل ب��داء رم��اه

املصاب هول

وي��ل��ق��ب ل��ه تَ��ع��ظ��ي��ًم��ا يُ��َك��نِّ��ي��ه ُم��َص��رًِّح��ا ال��ن��ع��يُّ ب��ب��غ��داد ن��ع��اه
وت��ؤرب ث��وب��ه��ا ع��ن��ه��ا تُ��م��زق وأس��رع��ت ال��ف��ت��اة ت��ل��ك أس��ى ف��ح��ن��ت
أزغ��ب ال��ج��ن��اح��ي��ن ِق��ْص��َر ي��ش��ت��ك��ي ك��م��ا ال��وج��ى ي��ش��ت��ك��ي خ��ل��ف��ه��ا ص��غ��ي��ًرا ت��ق��ود
وي��ج��ن��ب يُ��ق��اد ق��س��ًرا ب��أذي��ال��ه ُم��ت��ع��ث��ًرا آث��اره��ا ف��ي ي��ول��ول
ف��ت��غ��رب ع��ل��ي��ه أح��ي��انً��ا وت��ض��ح��ك ب��ك��ائ��ه ل��ُم��رِّ ت��ب��ك��ي ب��ك��ى م��ا إذا
م��ت��ل��ه��ب ال��ج��وى ن��ار م��ن ال��ق��ل��ب وف��ي غ��اي��ة غ��ي��ر ع��ل��ى رش��ٍد ب��ال ت��س��ي��ر
خ��ل��ب ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي ب��رق الح ك��م��ا ي��خ��ت��ف��ي ث��م ل��ه��ا ط��وًرا ال��ن��ه��ى ي��ل��وح
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املوت ساعة يف وزينب الطفل

م��ه��رب ال��خ��ط��ب غ��ارة م��ن يُ��ن��ِج��ه��ا ول��م ش��خ��ص��ه��ا ال��ظ��ل ي��ع��رف ل��م ب��ره��ة م��ض��ت
وي��ل��ع��ب ال��ي��ت��ي��م ح��وال��ي��ه��ا ي��دبُّ م��ري��ض��ة ال��ف��راَش ال��غ��مُّ ف��أض��ج��ع��ه��ا
أس��غ��ب وه��و أدراج��ه ع��ل��ى ي��ع��ود أن��ه غ��ي��ر ُم��س��ت��ط��ع��ًم��ا ي��ض��اح��ك��ه��ا
ت��ن��ش��ب ال��م��ن��ي��ة أظ��ف��ار ال��ج��س��م وف��ي ب��ط��ف��ل��ه��ا داٍن ال��م��وت وم��ن��ه��ا أَح��س��ت
وت��ج��ذب إل��ي��ه��ا ت��دن��ي م��ن ف��ل��ل��ه ث��وب��ه ت��ج��ذب ال��ك��ف إل��ي��ه وم��دت
ي��ت��ع��ب ألج��ل��ك أم يُ��ْع��نَ��ى ب��ك وم��ن راح��م ل��ك م��ن م��تُّ م��ا إذا بُ��ن��يَّ
ال��م��س��ي��ب ال��ي��ت��ي��م ع��اش ك��م��ا ت��ع��ي��ش م��س��ي��بً��ا ب��ع��دي أن��ت ي��ت��ي��ًم��ا بُ��ن��يَّ
ي��ص��ع��ب ن��ف��س��ك ي��ت��م ف��ي ول��ك��نَّ��ه خ��ال��د ب��ع��د ال��ردى ه��ان ل��ق��د بُ��ن��يَّ
أش��ن��ب ال��وج��ه ف��ي م��ن��ك ث��غ��ر وي��ب��س��م أن��م��ل ال��ص��در ف��ي م��ن��ك ب��ق��رب��ي أت��ل��ه��و
م��رع��ب ال��ل��ي��ل م��ن وج��ٌه يُ��ق��اب��ل��ه م��ره��ب ذل��ك ب��ع��د س��ك��ون وس��اد
أح��دب وه��و ال��ق��رى م��ح��ن��يَّ ال��ع��دُل ب��دا ب��ه ال��ذي ال��ع��ظ��ي��م األم��ر وأع��ق��ب��ه

الجنازة

ت��ت��ع��ص��ب ل��ه��ا ج��اراٍت ع��ص��اب��ات ت��ع��وده��ا ال��ص��ب��اح الح أن ب��ع��د أت��ت
وي��ح��رب ج��س��م��ه��ا ح��وال��ي ي��ط��وف ب��اك��يً��ا يُ��ع��ِول ال��ط��ف��َل ذاك ف��ش��اه��دن
وي��ن��ص��ب ال��ق��ل��وب يُ��دم��ي م��ا ف��أب��ص��رن وج��ه��ه��ا ي��س��ت��ر ك��ان غ��ط��اءً ك��ش��ف��ن
وي��ك��أب ي��ذوب ال ف��ؤاد وأي ك��آب��ة ال��ج��ي��وب وم��زَّق��ن ص��رخ��ن
تَ��س��رُّب ال��خ��دود ف��ي م��ن��ه��م ول��ل��دم��ع ج��اره��ا ح��ض��ر ال��ص��وت ن��ح��و ت��س��ارع

دجلة يف الطفل

«ج��ن��دب» غ��اب وق��د إال ي��ش��ع��روا ول��م ب��دف��ن��ه��ا ش��يءٍ ك��ل ع��ن ُش��غ��ل��وا ل��ق��د
م��ذه��ب ام��ت��دَّ ان��ت��ه��ى م��ن��ه��ا م��ذه��ب إذا ُه��ًدى ب��ال ف��ي��ٍه ��بْ��ُل ال��سُّ ت��ت��رام��ي م��ش��ى
ت��ت��ك��وك��ب وس��ي��ارات��ه غ��روًرا خ��ي��ل��ه ت��رك��ض ال��ظ��ل��م ح��ي��ُث ال��ج��س��ر أت��ى
ي��ت��ق��ل��ب ب��ه��ا م��ح��ذوًف��ا ال��م��اء وف��ي ُم��ت��ق��س��ًم��ا ب��ي��ن��ه��ا ن��ه��بً��ا ف��أص��ب��ح
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لدجلة خطاب

ي��ت��رس��ب ب��م��ن ت��دري وال ت��س��ي��ر ج��ه��ول��ة ت��راه��ا أم ت��دري أدج��ل��ة
م��ن��ج��ب ال��ع��رب م��ن ف��ح��ل وأن��ج��ب��ه ك��ري��م��ة أن��ج��ب��تْ��ه ق��د ذا أدج��ل��ة
ت��ع��ت��ب ت��ص��ون��ي��ه ل��م إن ال��ع��ل��ى ف��إن ال��ب��ل��ى م��ن اح��ف��ظ��ي��ه ب��ال��ل��ه أدج��ل��ة

شنشنتي

وت��ك��ذب ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه��ا تُ��واع��دن��ي م��ن��ي��ة ال��ن��اس إل��ى ال أش��ك��و ال��س��ي��ف إل��ى
أت��ه��يَّ��ب وال أخ��ش��ى ال ال��ه��وِل م��ن دون��ه��ا ت��ع��رض م��ه��م��ا س��أط��ل��ب��ه��ا
ش��زب ت��ق��اع��س��ت إن ب��ي رك��ض��ت وال بُ��زَّل ت��ق��اع��دت إن ح��م��ل��ت��ن��ي ف��ال
أش��ي��ب ل��ل��ه وال��ح��م��د ذا أن��ا وه��ا ب��س��ل��وت��ي ف��ك��ي��ف ط��ف��ًال ال��ع��ل��ى ع��ش��ق��ت
وت��غ��ل��ب ب��الئ��ي ب��ك��ر أن��ك��رت وم��ا وي��ع��رب ف��ض��ل��ي ع��دن��ان ع��رف��ت وق��د

وصاحبي أنا

ي��رح��ب س��وف ُق��ْل ال��م��رء ض��ي��ق اش��ت��د إذا ب��ص��اح��ب��ي ض��اق األرض ورح��ب أق��ول
أج��رب ال��ن��ق��ب ي��ه��ن��أ ل��م أن َص��حَّ وه��ل ال��م��ن��ى ت��درك أن ال��ه��ول وت��خ��ش��ى ت��ري��د
وت��ش��ب��ب ال��رب��ى ب��ي��ن ب��ه��ا ت��ه��ي��م وق��ي��ن��ة ك��أًس��ا ال��م��ج��د ط��الب ت��ظ��ن
أع��ج��ب ِط��الب��ك م��ن ه��ذا ف��ظ��ن��ك ِط��البُ��ه س��ه��ٌل ال��م��ج��د أن خ��ل��ت إذا
وأدرب ب��ال��رس��وم أدرى م��ن��ك ف��ه��م أله��ل��ه��ا خ��ل��ًوا ال��دَّرب وخ��لِّ ت��ن��حَّ
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الدجييل. كاظم الشيخ

بالدهم وجغرافية أهلها وأحوال بالده تاريخ عن والبحث بالتنقيب الولوع كثري أديٌب
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يعجبه ميداٍن يف الكالم يملُّ ال املنطق فصيح َلِسٌن ومتكلٌم عليه، للزيادة مجاًال لغريه يرتك
موضعه. يف عليه وقع إذا السكوت يملُّ ال أنه كما فيه، التكلم

واسع مجاٌل الدجييل كاظم للشيخ لكان الديار هذه يف قيمة واألدب للعلم كان لو
حقائق لرنَّت الُقطر هذا يف حرمة الِفكر لحرية كان ولو البحث، عىل وَجَلده مواهبه إلظهار
بيئته. أسري اإلنسان ُخلق وقد العمل ما لكن املجالس، بها تحدثت رنَّة شعره يف الدجييل

القديم منذ أبناؤه يُعرف فخٍذ من لألوس إخوة هم الذين الخزرج عشرية من الدجييل أصل
أنَّ كما ة، ُمدَّ فخذه والده ترأس وقد العراق، يف الشهري اإلقليم بابل إىل نسبًة بالبابليني
قومها، بني تقع التي الخصومات تقيضيف كانت املحسن) نائلة (واسمها الصحيحة جدته

مجلسهم. دخلت إذا وتتصدرهم

جمادى شهر من األوَّل العقد يف بسميكة اليوم املعروفة دجيل قرية يف الدجييل كاظم ُولد
بن درويش بن عبدان بن الحسني والده واسم — ١٨٨٤م سنة ١٣٠١ه/آذار سنة األوىل
والدته من أشهر ستة بعد امُلرتجم والد هاجر وقد العبيد. ويس بنت علية ووالدته نهار،

اآلن. إىل بها يزل ولم منها، الكرخ جانب فاستوطن بغداد إىل
اسمها بيتهم، جوار يف معلمة عىل الكريم القرآن تعلَّم عمره من الخامسة بلغ وملا
انتقل ثم الكتابة، تعلُّم إىل ونزع أشهر ستة يف فختمه الحمامجي، عيل الحاج بنت ضفرية
يشأ ولم سنتني، نحو عليه يدرس وظلَّ الكرخ، يف الغنَّام جامع يف إسماعيل املال مكتب إىل
الحني. ذلك يف عنها القوم أذهان النرصاف الحكومة مدارس من مدرسٍة يف إدخاله أهله
وقد بنفسه، ويدرس والقطاني بالحبوب امُلتاجرة يف أبيه مع يشتغل حني بعد وأخذ
عن عاجًزا نفسه وجد وإذ العرب. وأخبار اآلداب وتتبع الشعر قرض إىل ميل فيه نشأ
إىل وانقطع والده، إرادة برغم املتاجرة ترك الصورة هذه عىل العلم من يُريد ما استيفاء
فوائد منهم استفاد الذين واألدباء العلماء أفاضل من فريٍق عىل والرتدُّد وامُلطالعة، الدرس
حسن والسيد اآللويس، شكري األستاذ منهم نذكر والتاريخ، واللغة واألدب العلم يف جليلة

الزهاوي. صدقي جميل واألستاذ الكرميل، ماري أنستاس واألب الكاظمي، الصدر
وابن. بنات ثالث له وُولد ١٩٠٤م سنة املرتجم ج تزوَّ

إدارة إىل انقطع ثم البغدادية، الجرائد بعض بتحرير الكربى الحرب قبل واشتغل
الرضوس. الحرب تلك حجبتها حتى فيها والكتابة العرب» «لغة مجلة
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املرصية «املستقبل» مجلة يف الضماد» «حول بعنوان مقالة ١٩١٤ سنة نرش وقد
تنفيذ دون وحال بسببها، سنوات سبع بالسجن ك الرتُّ عليه فحكم موىس، سالمة لصاحبها

الكربى. الحرب إعالن الحكم
بمجرد كتابتها تاريخ تعيني يف ويد القديمة، املخطوطات بقراءة معرفة وللدجييل
من وقليًال اإلنكليزية من طرًفا يعرف وهو أوراقها، وأنواع أقالمها أشكال إىل النظر
جمعت نفيسة خزانة ولديه امُلسترشقني، كبار من ثلٍة مع مكاتبات وله والفارسية، كية الرتُّ

القديمة. واملطبوعات النَّادرة، امَلخطوطات من طائفة
دراسته، يف واجتهاد نشاط كل فأظهر بغداد يف الحقوق مدرسة ١٩٢٠ سنة ودخل

النهائي. صفها يف السطور هذه كتابة يوم وهو

وجاب وعربستان، العراق وأطراف وكردستان إيران إىل عدًة رحالٍت الدجييل كاظم رحل
ما عنهم وكتب االجتماعية، وحاالتهم وعاداتهم أخالقهم ودرس األعراب، ومنازل القرى
األملاني القنصل وكيل بواسطة ١٩١١م سنة وُطلب والرُّواة، الرحالني من لغريه يتهيأ لم
يف املسترشقني مدرسة يف الحالية العراقية اللغة معلم ليكون ريشاردس املسيو بغداد يف
وأن األملاني، هرتسفلد إرنست الدكتور مة الَعالَّ صديقه مع يرحل أن إليه وطلب برلني،
ووصف وأوضاعهم، وأخالقهم وعاداتهم األعراب أحوال يف كتابًا هذه رحلته يف يكتب
إىل عودته عند منه ضاع الكتاب لكن ُممتًعا، كتابًا الرِّحلة تلك يف فألَّف العراق، جغرافية
هذه إىل الكرَّة أعاد ثم اليوم. إىل خربه عىل يقف ولم الطريق، يف أصابه ملرٍض بغداد
استصحب وقد ،١٩١٣ سنة أيلول يف فرحل كذلك الجغرافية الجمعية من بأمٍر الرِّحلة
أطراف يف والحرمة النفوذ من له ملا الفاضل العالم داغي القرة عيل الشيخ املرة هذه يف
الشيخ رجع غربًا، خانقني عن ساعات ثالث تبعد التي الدكة وصال ملا لكنهما كردستان،
بعده العظمى الحرب وجاءت كذلك، الرجوع عىل امُلرتجم فأُجرب مضطرٍّا، بغداد إىل عيل

كثرية. وآماٍل أعماٍل عىل قاضية
والنجف األخيرض وقرص وشفاثا وكربالء الفرات إىل ١٩١٣م سنة آذار ١٩ يف ورحل

كتابًا. فيها وكتب والديوانية والشامية وعريسات

سامعيه أغضب وإن والعمل، والقول الِفْكر يف الرصاحة يُِحبُّ أنه املرتجم أخالق ومن
كل يف يقتصد وهو الناس. بعض سخط الخلة هذه عليه جلبت وطاملا عواطفهم، وجرح
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الكحولية، واملرشوبات الدخان يتعاطى وال والرشف، الصحة إىل تعود التي األمور إال يشء
إىل االنتساب يُحب ال أنه صفاته ومن الدوام، عىل عاٍل التكلم عند وصوته حدَّة، أثر وفيه

السياسية. والجمعيات األحزاب
يف االنفراد مع النهار وأول الليل، آخر الدجييل عند واإلنشاء النظم أوقات وأحسن

وتًرا. القصيدة أبيات عدد يكون أن دائًما ويُِحبُّ املكان،
منها أقتطف امُلرتجم بقلم موجزة رسالة يف ُجلها عىل وقفت فقد وآراؤه، مبادئه أما

البالغ: وفيه يأتي ما

لرأي أتعصب ولم جميًعا، للبرش الخري أهوى كبرية، االجتماعي الرقي يف آمايل
الناس. عند حرمٍة ذا صاحبه كان ولو باحتقاره، أجاهر بل للحق ُمخالف
أسوئي، املجتمع يف ظني أعدائي، أمام ولو وقوعه تحققُت إذا بخطئي أعرتف
الرش عىل مجبولة وطباعهم للشهرة ومحبون نفعيون كلهم الناس أنَّ وأعتقد
يطرأ الذي التأثري ويهذبها يروضجماحها الذي وإنما الخري، عىل هي مما أكثر

إال. ليس واإلقليم والتعليم الرتبية ُحسن من عليها
ذكٍر من يتولَّد األفراد من فرد كل ألنَّ العالم يف حقيقيًا نسب ال أن أرى
ته وجدَّ وأمه وجدِّه أبيه إىل ارتقينا وإذا منهما، يكون النسل وتلقيح وأنثى،
لهم وجدين أبوين إىل صعدنا وإذا قبائل، عرش من أكثر منم يتألفون نجدهم

جرٍّا. وهلم قبيلة، مائة من أكثر من املرء يكون
سواك يراه قد قبيًحا تراه فالذي األعم، باملعنى العالم يف حسن وال قبيح ال

واملكان. الزمان بأهمية اعتبارها منوط األشياء جميع ألنَّ حسنًا؛
لنفسه. يرتضيه ال بما غريه يعاِمل ال أن هو لإلنسان الصحيح الدين

إذا أو ُطبِّب، إليه عقله إعادة واستحالت ُمطبًقا جنونًا اإلنسان جنَّ إذا
غريه، إىل منه العدوى رسيان ويُخىش املوت، إال منه يشفه ولم ُمربٍح بداءٍ ابتُيل
أهله ويُريح يُريحه املوت ألنَّ الواجبات؛ أوجب من عليه القضاء يف فاإلرساع

ومقامه. ولباسه ورشابه طعامه للجميع ر ويُوفِّ أجله، من املتَعبني
وسعادته شقاءه وإنَّ ُمختار، وغري أعماله جميع يف مضطر اإلنسان إن
األعمال عىل صاحبها تبعث التي هي الحاجة ألنَّ االحتياج؛ يولدهما األكثر يف
تفتق التي فهي وعظيمها، األعمال كبار إنتاج عىل تبعثه أنَّها كما القبيحة،

االخرتاع. وأم الرَّذيلة، عىل وتبعث الحيلة
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ما وكل والغادرين، والخونة الكساىل عىل إال الدنيا يف عار وال عيب ال
هو بسواه يرض أن بدون للمعاش شيئًا ورائه من ويكسب اإلنسان يتعاطاه

رشيف.
وأدبه. وصحته بعقله يرض لم ما يشء املرء عىل يُحرَّم أن ينبغي ال

ُمَقدَّسة أصحابها فأعمال واحٍد إلٍه إىل أصلها يرجع التي األديان جميع
ناقض وإن تمييز، أو فرٍق بدون سواءٍ حدٍّ عىل التوحيد يف جميعها وإن مربورة،
إىل ل للتوصُّ التزلف طرق واختلفت العادة، وسائل فيها وتعددت األول، آخرها

العظيم. املعبود ذلك
الضعيف عىل بالقضاء الحقَّ للقويِّ وإن لها، وخاضع للقوة تابع الحق إنَّ
بدون املجتمع يف الرضر تُولِّد الضعيف حياة ألنَّ العام؛ الطبيعة لناموس وفًقا
العالم. يف الحضارة وعمران املدنية، سري يتأخر وبواسطتها بيشء، تنفعه أن

باستيطانه، قلبه ويرتاح عيشه يف يرغد ما هو لإلنسان الحقيقي الوطن
الشاعر: قول حد عىل فيه والعمل القول حرية ويملك منه انتفاعه ويكثر

ط��ي��ب ال��ع��زَّ يُ��ن��ب��ُت م��ح��ل وك��ل

فصول منها نُرش وقد كلها، مخطوطة تزال ال عديدة وكتبًا رسائل املرتجم وضع
والهالل املقتطف مثل: وخارجه، العراق يف والصحف املجالت من كثرٍي يف ومقاالت
ومعظمها البرصة، يف العراق ومرآة بغداد، يف السالم ودار العرب ولغة مرص، يف واملستقبل

نذكرها: أوالء نحن وها والخرط، بالتصاوير ُمَزيَّن

الكاتب شاهد وما إلخ، … وشفاثا وكربالء الفرات إىل رحلته وصف الفرات: رحلة (١)
وعوائدهم. االجتماعية أهليها وأحوال والقبائل البالد تلك يف

بحثًا له أنَّ كما فيها، العلوي املشهد ووصف النجف بلدة تاريخ يف النجف: تاريخ (٢)
أجَرْوها. من وتراجم يومنا، إىل القديم منذ النَّجف بلدة إىل سيقت التي املياه يف مسهبًا

جاء وما السهلة، ومسجد الشهري ومسجدها الكوفة تاريخ نه ضمَّ الكوفة: تاريخ (٣)
قريب. عهد منذ زالت قد أو والجدران الصخور يف والحديثة القديمة الكتابات من فيهما
وأخيه الحسني اإلمام مشهَدي ووصف كربالء تاريخ عىل فيه أتى كربالء: تاريخ (٤)

العرب». «لغة يف منه مثال نُرش وقد فيها، العباس
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العراق. يف املقدَّسة املشاهد (٥)
العرب». «لغة يف منه نموذج نُرش وحديثًا: قديًما سامرَّاء (٦)

ومحمد الكاظم، موىس اإلمامني مشهدي ووصف وحديثًا قديًما الكاظمية: تاريخ (٧)
العراق». «مرآة يف منه فصل نُرش فيها، نبغوا الذين واألدباء العلماء وتراجم الجواد،

البرصة. تاريخ (٨)
العرب». «لغة يف منها فصول نُرش العراقية: اآلثار (٩)

وأمثالهم. وأقوالهم الحاليني األعراب أشعار يف بحثًا نه ضمَّ األعراب: أشعار (١٠)
وبطونهم قبائلهم وتعدُّد العراق أعراب أنساب عن فيه يبحث العراق: أعراب (١١)

وعاداتهم. وعرفائهم وشعرائهم وفرسانهم وشيوخهم
العراقيني. املغنني مشاهري ذكر مع العراقية: األغاني (١٢)

فيه. املعروفة الطائفة العراق: صابئة (١٣)
املوصل. أطراف يف املعروفة الطائفة اليزيدية: (١٤)

وكيفية نشوئها، وبدء أهلها، ومرجع الحالية األرس عن فيه يبحث البغدادية: األرس (١٥)
تأليفها.

وهي: اإلمامية، الثالث الفرق عن الرسالة هذه يف املرتجم بحث الثالث: الفرق (١٦)
بينها. التي الفروق وتبيان الكشفية، أو والشيخية واإلخبارية األصولية

ورشحها. العامية العراقية األمثال أودعها العراقية: األمثال (١٧)
العراق. يف العامية اللغة يف بَحث العراقية: املصطلحات (١٨)

(نُرشت ومصطلحاتهم ورجالها العراقية السفن وصف ضمنها العراقية: السفن (١٩)
واألملانية). والفرنسية اإلنكليزية إىل املسترشقني بعُض وترجمها العرب لغة يف

وجود — «مي» النابغة اآلنسة عىل ا ردٍّ — فيها أثبت الحمايس: القصيص الشعر (٢٠)
املقتطف). يف (نُرشت األولني العرب عند الحمايس القصيص الشعر

منها: إكمالها، يف املرتجم الشيخ يشتغل وكتب رسائل وهناك

وحديثًا. قديًما وقضاتها ووالتها بغداد يف مسهب بحث بغداد: (٢١)
ووالتها. البرصة قضاة (٢٢)
الحاليني. األعراب سمات (٢٣)
العراق. يف وإنكلرتة تركية (٢٤)
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الحادي القرن منذ العراق، يف والسياسية واألدبية االجتماعية الحالة وصف العراق: (٢٥)
هذا. يومنا إىل الهجري عرش

الحادي القرن منذ وأدبائه العراق علماء تراجم يتضمن العراق: يف واألدب العلم (٢٦)
اآلن. إىل الهجري عرش

وحديثًا. قديًما العراقية الخرافات يف يبحث العراق: يف الوثنية (٢٧)
العراق. يف املقدسة االحتفاالت (٢٨)

الدجييل. ديوان (٢٩)

نظمه: من نخبة نثبت أوالء نحن وها

االجتماعية الحياة (1)

أث��ام ال��ض��ع��ي��ف ن��ص��ر ف��ي وس��ع��ي��ك ح��راُم ال��ق��ويِّ غ��ي��ر ع��ن ح��دي��ث��ك
وق��ي��ام ال��ورى ب��أح��ك��ام ق��ع��وٌد ف��ف��ي��ه��ُم األق��وي��اء ب��م��ج��د ت��ح��دَّْث
ون��ظ��ام ق��وٌة إال ال��ك��ون وم��ا ق��وًة آدم اب��ُن ص��ار م��ذ ي��ؤلِّ��ه
ت��ن��ام ح��ي��ن ال��ن��اس ع��ي��وُن رع��ت��ك ق��ًوى أخ��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��ن ك��ن��ت إذا
ح��م��ام ال��ب��زاة ف��ت��ك م��ن ي��ن��ُج ول��م ط��ارٍق ك��ل م��ن ال��ل��ي��ث ب��أُس ال��غ��اب ح��م��ى
وُح��س��ام م��دف��ٌع إال ال��ح��قُّ وَم��ا ق��وة ف��وق م��ن ال��ح��ق إنَّ ي��ق��ول��ون
وُه��ي��ام ب��ال��ُق��وى غ��راٌم وف��ي��ه��م الن��ث��نَ��ْوا ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��ل��م درس��وا ول��و

∗∗∗
ِق��رام ع��ل��ي��ه ُم��رًخ��ى ول��ك��ن��ه ع��ادٍل ب��اس��م ج��ائ��ٌر إال ال��خ��ل��ق وم��ا
س��م��ام ف��ي��ه ال��زاَد ال��ص��دي��َق ويُ��ه��دي ل��ح��م��ه وي��أك��ل َم��يْ��ٍت ع��ل��ى ي��ن��وح
ك��رام ط��ي��ب��ون وق��وم ل��ئ��ام وخ��ص��ال��ه أف��ع��ال��ه ف��ي ت��م��ث��ل
ِك��الم ال��ن��ف��وِس ف��ي ك��الٍم وُربَّ م��ن��اف��ٍق م��ن ِك��ْل��َم��ة ق��ل��ب��ي ت��ك��ل��َم
ع��ص��ام س��اد ك��ي��ف ق��وم��ي تُ��ع��لِّ��م زك��ي��ة ن��ف��س ب��غ��داد ي��ا ف��ي��ك ف��ه��ل
م��ن��ام ال��ظ��الم ف��ي ع��ل��ي��ه��ا وع��زَّ أع��زًال رأت��ن��َي ل��م��ا ُم��ق��ل��ت��ي ب��ك��ت

∗∗∗
ح��رام ال��ص��اغ��ري��ن رك��وب ع��ل��ي��ه��ا ال��س��رى م��ع��وَّدة ف��ارك��ب��ه��ا ال��ع��زِّ إل��ى
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ح��س��ام وْه��و ال��س��ي��ف ي��ص��دى ال��غ��م��د ف��ف��ي ال��م��ن��ى ت��ب��ل��غ أو ب��ال��ع��ذر تَ��ُف��ْز تَ��غ��رَّْب
ق��ي��ام ال��ع��الء ن��ي��ل إل��ى وف��ي��ك ب��ق��اع��د ال��ع��الء ن��ي��ل ع��ن ت��ُك وال
ِح��م��ام ال��خ��ام��ل��ي��ن ح��ي��اة ف��إنَّ وع��ي��َش��ه��م ال��خ��ام��ل��ي��ن ذُلَّ ت��رَض وال

∗∗∗
ق��وام ال��س��ب��ي��ل ق��ص��د م��ذه��ب ل��ه ب��زع��م��ه وك��لٌّ أش��ي��اًع��ا ال��ن��اس أرى
رج��ام وْه��ي األوث��ان وم��ع��ب��وده ع��ب��ادة ال��ح��ي��اة أف��ن��ى ف��ت��ى وُربَّ
ف��ئ��ام1 ت��اب��ع��ي��ة م��ن ف��ي��ع��ض��ده رب��ه وي��دع��وه ت��م��ث��اًال ر ي��ص��وِّ
وط��ع��ام س��ائ��غ ط��ه��ور ش��راب ون��ذره ب��ال��ن��ذور آٍت وي��أت��ي��ه
م��رام ه��ن��اك ب��م��ق��ض��يٍّ ول��ي��س ��ًة وِص��حَّ ورزًق��ا ع��ف��ًوا ب��ه ي��روم

∗∗∗
أث��ام ه��ن��اك ف��ي��م��ا وأف��ع��ال��ه وي��غ��ت��دي ي��روح خ��راف��ي وُربَّ
ط��غ��ام ال��م��م��ات ب��ع��د وق��دَّس��ه ف��ع��ال��ه ه��ذي م��ات أن إل��ى ف��ع��اش
ع��ق��ام وْه��و ال��داء ب��بُ��رء إل��ي��ه ��ل��وا وت��وسَّ ُق��بَّ��ة ع��ل��ي��ِه وش��ادوا
وص��ي��ام ل��ُه نُ��ْس��ُك ش��ع��ائ��ره��م وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق م��ن وج��اءوه
وأوام ج��ًوى ف��ي��ه��ا وأح��ش��اؤه��م ��ًدا ُس��جَّ م��ث��واه أع��ت��اب ع��ل��ى وخ��روا
زح��ام ال��ض��ري��ح ح��ول ل��ه��م وص��ار وره��ب��ة ش��وًق��ا يَ��بْ��ُك��ون وه��م وق��ال��وا
وس��ق��ام ل��ل��ورى ش��ف��اءٌ وأن��ت وي��م��ي��ت��ن��ا غ��ًدا يُ��ح��ي��ي��ن��ا ال��ل��ه ب��ك

∗∗∗
م��الم ن��ح��اه أن م��ب��اٍل وغ��ي��ر ج��ه��رًة ال��ل��َه ي��ن��ك��ر َج��ح��وٍد وُربَّ
وِح��م��ام ع��ي��ش��ة إال ه��ي ف��م��ا وت��ن��بَّ��ه��وا اس��م��ع��وا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ي��ن��ادي:
ق��ي��ام ال��م��م��ات ب��ع��د ال��ورى: م��ق��ال وخ��راف��ة م��َض��ْوا أق��وام أس��اط��ي��ر
رم��ام وْه��ي ال��َم��يْ��ِت ع��ظ��ام وت��ح��ي��ا ف��ن��ائ��ه ب��ع��د ال��ج��س��ُم ي��ع��ود وك��ي��ف
س��ج��ام وه��و ال��دم��ع وي��ج��ري ع��ل��ي��ه ض��اح��ًك��ا ال��ع��ق��ل ي��ت��رك رأي ل��ع��م��رك

الناس. من الجماعة الفئام: 1
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∗∗∗
ك��الم م��ن��ه ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ف��ي��س��م��ع ق��وم��ه يُ��ع��لِّ��م ع��ل��م أخ��ي وُربَّ
وظ��الم ح��ول��ه ن��ور يُ��ش��اَه��د غ��ام��ض ال��ط��ب��ي��ع��ة س��ر ل��ه��م: ي��ق��ول
ض��رام ح��ش��اه ف��ي وم��ن��ه��ا ف��م��ات ب��ُك��ن��ه��ه��ا ال��ف��ي��ل��س��وف ف��ك��ر تَ��ح��يَّ��ر
وح��ام��وا ال��م��راد غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ط��اف��وا س��ت��اره��ا ك��ش��ف ال��م��اض��ون ح��اول وك��م
ج��ه��ام ال��دع��اة وص��رَّاد وك��ي��ف م��ن��ه��ُم ق��ام ل��م��ن س��ح��ب م��ط��رت وم��ا

∗∗∗
ووئ��ام ف��رق��ة ف��ي��ه��ا ت��ج��م��ع ع��ج��ي��ب��ة األن��ام أدي��ان ح��ك��اي��ة
وخ��ص��ام ف��ت��ن��ة م��ن��ه��ا ث��ار وك��م ك��ل��ه��م ل��ل��ن��اس وال��خ��ي��ر ال��ُه��َدى ت��ري��د
وتُ��رام تُ��رى إن م��ا ح��ق��ي��ق��ت��ه واح��ٍد ع��ب��ادة ال��ق��ص��وى وغ��اي��ت��ه��ا
ع��ظ��ام وْه��ي األج��رام وتُ��س��ت��ص��غ��ر ك��ل��ه ال��خ��ل��ق ي��ص��غ��ر ل��دي��ه ع��ظ��ي��م
ل��زام وال��وج��ود ق��واه وب��ي��ن وآي��ة ش��يءٍ ك��ل ف��ي أث��ر ل��ه
يُ��ش��ام ي��ك��اد ال ن��وًرا وع��دُّوه ب��ه��ا اخ��ت��ل��ف��وا ق��د ب��أس��م��اءٍ دَع��ْوه
وغ��م��ام ظ��ل��م��ة ت��ت��الش��ى م��ت��ى وال��رج��ا ال��ي��أس ح��ال��ة ف��ي وه��م وق��ال��وا
ون��ظ��ام م��ش��روع��ة س��ن��ة ل��ه��ا وح��دة األرض ف��ي األدي��ان ت��ج��م��ع م��ت��ى
وس��الم ه��ًدى م��ن��ه��ا وغ��اي��ت��ه��م س��ب��ي��ل��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ك��ل وي��س��ل��ك
ل��ئ��ام م��ف��س��دون م��ن��ه��م ويُ��ف��ق��د م��ارًق��ا وي��ن��َس��ْون زن��دي��ًق��ا وي��ن��َس��ْون
وح��رام ع��ن��ده��م ح��الل ول��ي��س ب��ي��ن��ه��م ف��رق ال األرض ف��وق وي��ح��يَ��ْون
وت��ؤام إخ��وة ب��ن��ي��ه��م ك��أنَّ أس��رٍة أب��ن��اء ال��ع��ي��ش ف��ي ك��أن��ه��م

الست السجن منظومات إحدى وهي بغداد: بوليس (2)

ح��وُره��ا أل��ي��ل وال��ل��ي��ل ب��ه��ا وط��اف��ت ون��وره��ا ل��ل��ش��ارب��ي��ن ن��اره��ا ب��دت
ع��ص��ي��ره��ا ك��ان وال��ت��ف��اح ال��ت��ي��ن م��ن ع��س��ج��ًدا ص��ف��راء ال��ن��دم��ان ع��ل��ى ج��ل��ت��ه��ا
ع��ص��وره��ا ع��ص��ًرا ال��ت��اري��خ زم��ن ع��ل��ى ت��ق��دم��ت ح��ي��ُث ال��خ��ل��د ف��ي م��ع��ت��ق��ة
ب��ش��ي��ره��ا وي��أت��ي ال��ب��ش��رى ب��ه��ا وت��ح��ي��ا م��ؤب��ًدا م��وتً��ا األح��زان ب��ه��ا ت��م��وت
م��دي��ره��ا م��ن��ه��ا األق��داح ف��ي دار إذا ح��ب��اب��ه��ا ك��س��وريٍّ��ا ت��اًج��ا وي��ع��ق��د
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ط��وره��ا وي��ن��دكُّ األح��ش��ا وت��ل��ت��ه��ب ل��ف��ع��ل��ه��ا ال��دم��وع ت��ج��ري س��ورة ل��ه��ا
خ��ب��ي��ره��ا ي��س��ت��دل رأٍس وَرع��ش��ة ح��اج��ٍب وت��ق��ط��ي��ب أس��ن��اٍن ب��ت��ك��ش��ي��ر
م��ري��ره��ا واس��ت��م��رَّ ال��ن��دام��ى ط��ب��اع ش��رب��ه��ا ف��غ��يَّ��ر م��زٍج ب��ال س��ق��ت��ه��ا
ف��ت��وره��ا م��ن��ه��ا األع��ص��اب ف��ي ح��لَّ وق��د ورءوس��ه��م أل��ح��اظ��ه��م ث��ق��ل��ت وق��د
ك��ب��ي��ره��ا ط��ي��ًش��ا ي��ب��ِغ ول��م��ا ف��ط��اش راج��ح ك��ل أح��الم��ه��م م��ن خ��فَّ وق��د
وع��ق��ي��ره��ا ش��رِّي��ب��ه��ا ي��ع��ن��ف��ه ك��أس��ه��ا وب��دَّل ال��س��اق��ي أش��ف��ق إذا
ص��غ��ي��ره��ا ال��ص��غ��ي��ر ش��أن وم��ن ك��ب��اٌر ف��إن��ن��ا ب��ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ي��ن��ا أدره��ا
س��روره��ا ال��ن��ف��وس وغ��اي��ات ُس��ررن��ا ب��س��رع��ة ال��ُم��دام ق��دَّم��ت أن��َت وإن
ه��دي��ره��ا ه��واه��ا م��ن يَ��ِزْدنَ��ا ع��ل��ي��ن��ا ان��س��ك��اب��ه��ا ع��ن��د اإلب��ري��ق ي��ه��در م��ت��ى
وح��ب��وره��ا أُن��س��ه��ا ل��دي��ن��ا وت��مَّ وع��دة ع��دي��ًدا ت��ك��ام��ل��ن��ا ول��م��ا
م��ث��ي��ره��ا ث��ار األك��دار ب��ه ب��ول��ي��س ع��ي��ش��ن��ا ��ص ون��غَّ واف��ان��ا ه��ن��ال��ك
أم��ي��ره��ا ال��س��الم دار م��ن أج��ب��ن��اه ج��ل��وس��ك��م أب��اح م��ن ب��ع��ن��ٍف وق��ال
ي��ض��ي��ره��ا ل��ل��ع��ب��اد ض��رٍّا ن��أِت ول��م م��ك��ان��ن��ا ج��ال��س��ون أن��اس وأنَّ��ا
ي��زي��ره��ا م��ن��ه وال��ع��ي��ن ف��م��زَّق��ه م��ص��رَّح ب��ال��ج��ل��وس ج��واز وه��ذا
م��ص��ي��ره��ا؟ إل��ي��ن��ا أح��ك��اًم��ا أن��ره��ب وم��ق��ام��ن��ا ق��درن��ا ج��ه��ل��ت��م وق��ال
وأم��وره��ا أع��م��ال��ه��ا ي��دن��ا وف��ي ب��ح��ك��م��ن��ا ال��رع��اي��ا َس��يْ��ر األُل��ى ون��ح��ن
دوره��ا ال��ت��س��اؤل دون م��ن تُ��ف��تَّ��ح دي��اره��ا ن��ج��وس أن أردن��ا م��ا إذا
م��دي��ره��ا ال��دع��اوى ي��ق��ض��ي ق��ول��ن��ا وف��ي إرادة ك��ل ف��وق م��ن إرادت��ن��ا
وع��س��ي��ره��ا س��ه��ل��ه��ا ب��ب��ش��ر ل��يُ��ق��ض��ى وح��اج��ة؟ ل��دي��ك أم��ٍر أم��ن ف��ق��ل��ن��ا
أس��ت��ع��ي��ره��ا م��ن��ك��ُم وإن��ي ن��واًرا، ف��ت��ات��ك��م أح��ب إن��ي ن��ع��م ف��ق��ال:
وف��ج��وره��ا ف��س��ق��ه��ا ي��ت��ب��يَّ��ن ول��م ع��ف��ي��ف��ة ال��ف��ت��اة إن ل��ه ف��ق��ل��ن��ا
ق��ش��وره��ا ع��ص��اه م��ن ت��ه��اوت أن إل��ى ب��ال��ع��ص��ا ال��رأس ع��ل��ى ض��ربً��ا ف��أوج��َع��ن��ا
خ��ري��ره��ا وخ��رَّ م��ن��ا أوج��ٍه ع��ل��ى وج��وه��ن��ا دم��اء س��ال��ت وق��د وق��ال
ج��س��وره��ا م��ن��ه��م خ��اف ب��ول��ي��س رئ��ي��س وذق��ت��ُم خ��ب��رت��م م��ن ف��إن��ي أص��ي��خ��وا
ح��ض��وره��ا ال��ع��س��ي��ر ال��ص��ع��ب م��ن ف��ل��ي��س ج��ن��اي��ة إل��ي��ك��م أن��س��ب إن وإن��َي
م��س��ي��ره��ا ال��ب��ول��ي��س س��ج��ن إل��ى ي��ؤدي وح��ال��ك��م ت��ع��ون ال ُس��ك��ارى أراك��م
ص��ق��وره��ا ال��ط��ي��وَر ت��أت��ي ك��م��ا ف��ج��اء واق��ًف��ا ال��ب��اب خ��ارج ب��ول��ي��ًس��ا ون��ادى
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ش��ري��ره��ا ال��ع��ق��اَب ي��ل��ق��ى ك��ذا وق��ال ��ن��ا أُك��فَّ ح��دي��د م��ن ب��غ��لٍّ وغ��لَّ
ك��ث��ي��ره��ا م��ن��ه��ا ال��ح��ف��ظ ب��ق��ص��د ف��ض��اع وع��روض��ن��ا أم��وال��ن��ا أُخ��ذت وق��د
م��ط��ي��ره��ا ب��ك��ان��ا ق��د س��ح��ب ال��ج��و وف��ي م��س��دف وال��ل��ي��ل ب��ال��ق��ه��ر وأَخ��رَج��ن��ا
ش��ع��وره��ا ال��م��ص��اب ع��ظ��م م��ن غ��اب وق��د ح��اس��ر وه��ي خ��ل��ف��ن��ا ن��واًرا وج��رَّ
ش��ع��وره��ا ال��ع��ن��ي��ف ال��س��ح��ب م��ن وُج��زَّت ج��ب��ي��ن��ه��ا ال��س��ي��اط ض��رب م��ن ��م وه��شَّ
ن��ض��ي��ره��ا ب��ال��ذب��ول م��ن��ه��ا ف��ب��دل ج��ه��ات��ه��ا ج��م��ي��ع م��ن دم��اءٌ وس��ال��ت
ع��ث��وره��ا ج��م ب��ال��وح��ل وأرج��ل��ن��ا زاج��ر م��ن��ه أك��ت��اف��ن��ا وف��ي ف��س��رن��ا
ص��خ��وره��ا ُم��ح��َدودب��ات وق��اع��ت��ه ض��ي��ق وال��س��ج��ُن ال��س��ج��َن وردن��ا أن إل��ى
ي��س��ي��ره��ا ال��ق��ويِّ ب��أع��ض��اد ي��ف��ت رط��وب��ة ب��ال��ت��راب أل��ص��ق��ت��ه��ا وق��د
ظ��ه��روه��ا ال��ه��ج��ي��ر اش��ت��د إذا ي��زي��د ن��ت��ان��ة م��ن��ا ال��ع��ه��د ح��دي��ث ي��ش��م
ك��ف��وره��ا ب��ن��ج��د ي��ل��ق��ى م��ا ال��ض��رب م��ن دخ��ول��ه ع��ن��د ال��س��ج��ان م��ن وي��ل��ق��ى
غ��روره��ا وك��ي��ف ال��دن��ي��ا ي��ع��رف ل��ك��ي ل��س��ج��ي��ن��ِه اس��ت��ق��ب��ال��ِه ُس��ن��ة وذي
وأم��ي��ره��ا ع��ب��ده��ا س��واءً يَ��ع��ي��ش م��ع��ل��ن ال��م��س��اواة ح��ك��م ب��ه م��ح��ل
ح��ق��ي��ره��ا وه��و ال��ن��اس ك��ري��م وت��ل��ق��ى م��ك��رًَّم��ا ال��ل��ئ��ي��م ف��ي��ه ت��رى ول��ك��ن
ش��ع��وره��ا وغ��اب أق��وام» ف��رائ��ص أرع��دت ال��ب��اب ق��ع��ق��ع ح��رس��يٌّ «إذا
م��روره��ا ب��ن��ي��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ه وزاد وراءه» ش��ي��ئً��ا ن��س��ط��ي��ع ال ال��ب��اب «ن��رى
ب��ص��ي��ره��ا م��ن��ه��ا األب��ص��اَر ي��س��ارق��ن��ا واألذى ال��خ��وف م��ن بُ��ع��د ع��ل��ى ن��راه��ا
ي��زوره��ا م��ن ف��ي ال��ح��راس ُش��غ��ل إذا ب��ي��ن��ن��ا» ال��ح��وائ��ج ت��ق��ض��ي «ح��واج��ب��ن��ا
ق��ب��وره��ا وال��س��ج��ون م��وت��ى ال��خ��ل��ق م��ن ك��أن��ن��ا ص��ام��ت��ي��ن س��ك��ون��ا ت��ران��ا
ص��خ��وره��ا ن��ه��اًرا ب��أي��دي��ن��ا ت��دق ال��ت��ي ال��طُّ��ُرق ن��ق��ص��د ص��ب��ح ك��ل وف��ي
ك��ب��ي��ره��ا ب��اإلع��ت��ب��ار وي��ن��ظ��رن��ا ب��ن��ا م��س��ت��ه��زئً��ا ال��ن��ف��س ص��غ��ي��ر ي��م��ر
ق��ص��ي��ره��ا م��ن��ه��ا ط��ال ق��د ول��ي��ل��ت��ن��ا ال��ث��رى ع��ل��ى ال��ب��ول��ي��س ش��اء ك��م��ا وب��ت��ن��ا
ق��ري��ره��ا ي��ق��رَّ ل��م م��نَّ��ا ال��ع��ي��ن ب��ه��ا رج��ف��ٌة ال��ب��رد ش��دة م��ن والزَم��ن��ا

∗∗∗
زف��ي��ره��ا ت��ع��ال��ى أن��ف��اًس��ا ��د يُ��ص��عِّ ُم��َك��بَّ��ٍل أن��ي��ُن وج��ًدا زادن��ا وق��د
غ��زي��ره��ا م��ن��ه��ا ي��ن��ه��لُّ وأدم��ع��ه ��ًرا ت��ح��سُّ رآن��ا أْن ل��م��ا ��َد ت��ن��هَّ
ُزوره��ا ُدبِّ��ر ب��ال��س��ك��ر وتُ��ه��َم��ت��ن��ا ج��م��اع��ة ُق��ل��ن��ا األق��وام؟ َم��ن وق��ال
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ض��م��ي��ره��ا ي��خ��ن��ه��ا ل��م ف��ت��اة ف��ق��ال: خ��ط��بُ��ه؟ ال��ك��رَب ��س ن��فَّ َم��ن ي��ا أن��ت وم��ن
أس��ي��ره��ا وه��و ال��ه��ن��د ف��ي وك��اف��ل��ه��ا وح��اج��ة ُع��س��ر ل��ل��ُق��وت ب��ه��ا أل��مَّ
أج��وره��ا م��س��ت��أج��ري��ه��ا م��ن تُ��ع��َط ول��م ض��اب��ط ش��غ��ل ف��ي ي��وم��ي��ن ُش��غ��ل��ت وق��د
وف��ت��وره��ا ه��زلُ��ه��ا ق��واه��ا وح��ل ال��ط��وى ش��دة م��ن ال��ض��ع��ف ف��ي��ه��ا ف��أثَّ��ر
ي��زوره��ا ال وال��ش��ف��ا ي��وًم��ا ث��الث��ي��ن ض��نً��ى ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��أح��ك��ام ف��ط��اح��ت
م��دي��ره��ا ي��راه��ا ك��ي دع��اه��ا ب��ول��س م��ري��ض��ة وه��ي «ال��ُم��خ��ت��ار» م��ع وج��اء
وق��ص��وره��ا زع��م��ه��م ف��ي ذن��ب��ه��ا وذا ش��غ��ل��ه��ا ض��اب��ط ل��ل��س��ج��ن ف��أرس��ل��ه��ا

∗∗∗
ص��غ��ي��ره��ا ف��ي��ب��ك��ي ال��ُج��لَّ��ى م��ن وت��ب��ك��ي ط��ف��ل��ه��ا تُ��ْرِض��ُع ال��س��ج��ن ب��ق��ع��ر وأخ��رى
س��ع��ي��ره��ا زاد األح��زان م��ن ون��اًرا واألس��ى ال��وج��د ك��ام��ن ب��ك��اه��ا أه��اج
خ��دوره��ا تُ��ص��ان ال��الت��ي ال��ن��س��وة م��ن ب��ري��ئ��ة ق��ال��ت: األم��ر؟ م��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ن��ا
ع��ش��ي��ره��ا إل��ي��ه��ا ي��رج��ع ول��م ف��راح ب��ع��ل��ه��ا ال��غ��ر ال��ق��ائ��د س��اق ال��ح��رب إل��ى
ص��دوره��ا ف��ض��اق��ت س��رٍّا أه��ل��ه إل��ى م��ج��ي��ئ��ه — زوًرا — ال��ح��ك��ام ب��ل��غ ق��د
وخ��ف��ي��ره��ا «م��خ��ت��اره��ا» ب��ص��ح��ب��ت��ه «ب��ول��ي��س��ه��م» ال��ظ��الم ج��ن وق��د وج��اء
وش��ه��وره��ا أي��ام��ه��ا م��وت��ه ع��ل��ى م��ض��ت ال��ذي وه��و ال��دار ع��ن��ه ي��ف��ت��ش
دث��وره��ا ط��ال ف��ي��ه س��ي��ٍف ح��دي��دة ف��ت��ش��وا س��اع��ة ال��زب��ل ف��ي وج��دوا وق��د
وح��ق��ي��ره��ا ص��ع��ل��وك��ه��ا ل��ي��ح��م��ل��ه��ا ت��ك��ن ف��ل��م ع��ه��ٍد ط��ول م��ن ص��دأت وق��د
ن��ص��ي��ره��ا غ��اب ال��ح��ص��ن��اء ي��س��ع��د وم��ن رب��ه ال��س��ج��ن أج��ل��ه��ا م��ن ف��أودع��ن��ي

∗∗∗
غ��ري��ره��ا ح��ك��اه غ��ر ب��أح��ك��ام��ه م��ت��ح��ك��م إل��ى س��اق��ون��ا ال��ص��ب��ح وف��ي
م��روره��ا ي��م��ض��ي ال��س��ج��ن ف��ي ل��ي��ال��ي��ه��م��ا ون��ص��ف��ه ش��ه��ًرا ال��ب��ؤس ف��ت��اة ف��ج��ازى
وب��ك��وره��ا ع��ص��ره��ا ث��ي��اٍب وغ��ْس��ل أش��ه��ر خ��م��س��ة ال��س��ي��ف ف��ت��اة وج��ازى
دري��ره��ا م��ن��ه��ا درَّ إن ل��ت��رض��ع��ه رض��ي��ع��ه��ا ج��رم غ��ي��ر م��ن َح��ب��س��وا وق��د
وت��ث��ي��ره��ا ال��ع��دى تُ��ب��ك��ي وح��ال��ت��ه��ا ب��دت إذ ب��ال��غ��رام��ة ن��واًرا وج��ازى
س��ي��وره��ا دق��اٍق ب��أس��واٍط ف��ج��يء ج��ل��دًة ب��ع��ش��ري��ن ك��الٍّ وع��اق��بَ��ن��ا
ب��ث��وره��ا م��ن��ه��ا األب��دان ع��ل��ى ل��ت��ب��ق��ى ض��رب��ة ال��م��رء ب��ه��ا يُ��ض��رْب إن ت��ن��ق��ع
ظ��ه��وره��ا ال��ش��ق��اة ت��ل��ك م��ن وُج��رِّد وأَْرُج��ٌل أي��ٍد األخ��ش��اب إل��ى وُش��دت
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َه��ُص��وره��ا ال��ع��ري��ن أُْس��ِد م��ن يُ��ح��اك��ي��ه م��درٌَّب ق��اٍس ال��ض��رب ب��أم��ر وق��ام
يُ��ج��ي��ره��ا يَ��َديْ��ه م��ن ُم��ج��ي��ًرا ت��ن��ادي ب��زع��م��ه��م ج��رم ذات رج��ال وظ��ل��ت
أخ��ي��ره��ا ج��اء األس��واط م��ن ع��ل��ي��ه��ا وإن��م��ا ال��م��ج��ي��ُر ذاك ي��أتَ��ه��ا ف��ل��م
وخ��ب��ي��ره��ا ��اع��ه��ا س��مَّ ف��ن��اظ��م��ه��ا خ��راف��ة ت��ل��ك ال��م��رء ي��ح��س��ب��ن وال
ن��ظ��ي��ره��ا ج��م ب��غ��داد ج��ان��بَ��ي ف��ف��ي غ��ري��ب��ًة ل��ع��م��ري م��أس��اًة ت��ك ول��م

شاعر فإني شاعرة؟ أنت هل (3)

من انزعاجها أثر عىل وذلك «مي» ب املعروفة املرصية زيادة ماري للنابغة ترضيًة نظمها
الحمايس. القصيص الشعر من العربية اآلداب خلو من املقتطف يف كتبته ما عىل ردِّه

ش��اع��ُر ف��إن��ي ش��اع��رة؟ أن��ت ه��ل ذاك��ُر الس��م��ِك ه��واي ب��ك��ل ق��ل��ب��ي
زائ��ر خ��ي��ال��ك م��ن ط��ي��ف واف��اه ُك��لَّ��م��ا وي��ط��رب ل��ل��ذك��رى ي��رت��اح
تُ��ف��اخ��ر ال��ن��اب��غ��ات ال��ن��س��اء وب��ه��ا ب��ف��ض��ل��ه��ا ال��رج��اُل ت��ح��دثَ��ت م��ن ي��ا
ع��ام��ر م��ح��ل وف��م��ي وب��م��ق��ل��ت��ي وف��ك��رت��ي ال��ف��ؤاد س��وي��داء ف��ي ل��ِك
ُم��ت��ك��اث��ر ش��وق��ه ال��نَّ��واب��غ وإل��ى ُم��ت��يَّ��م ب��ال��نَّ��اب��غ��ات ام��رؤ إن��ي
ص��اب��ر م��ح��ب آالًم��ا وأم��ضَّ ق��ل��ب��ه وب��رَّح أض��ن��اه ال��ح��ب
ال��ن��اظ��ر ي��راه��ا ��ا ل��مَّ ل��ه��ا ي��أس��ى ص��ورة إال ال��ش��وق م��ن��ه يُ��ب��ِق ل��م

∗∗∗
ع��اث��ر وج��د وص��ل ب��ال ق��ط��ع وح��ظ��ه ي��ع��ي��ُش أدٍب ل��ذي واًه��ا
س��اه��ر وط��رٌف م��ع��ذَّب��ة ن��ْف��س ح��ي��ات��ه ف��ك��ل م��ع��ي��ش��ت��ه س��اءت
غ��ادر ال��ع��داوة يُ��خ��ف��ي ص��اح��ٌب أو ك��اش��ح ع��دوٌّ إال ع��ن��ده م��ا
ي��ب��اك��ر وذاك ي��روِّح��ه ه��ذا ث��ل��ب��ه أو إض��راره ف��ي دئ��ب��ان
ح��اض��ر ص��دي��ق وأح��زن��ه إال غ��ائ��ب ع��دوٌّ م��ن��ه��م َس��رَّه م��ا
ع��اق��ر ك��ل��ب ال��ش��ر ف��ي وك��اله��م��ا ن��ك��اي��ة أش��د أي��ه��م��ا ي��دِر ل��م

∗∗∗
ن��اض��ر وغ��ص��ن زاه��رة ل��ل��ح��ب ن��ب��ع��ة أم��ي��م��ة ي��ا ق��ل��ٍب ك��ل ف��ي
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ط��اه��ر ح��ب ف��ذاك ال��ن��ف��وس أح��ي��ا م��ا وك��ل ال��ح��ي��اة م��ن��ت��ج��ع وال��ح��ب
وج��ب��اب��ر ل��ه س��الط��ي��ٌن خ��ض��ع��ت أه��ل��ه تَ��م��لَّ��ك س��ل��ط��ان وال��ح��ب
ق��اص��ر ف��ه��ٍم ك��ل ال��ح��ق��ي��ق��ة وع��ن وص��ف��ه��ا ت��ع��ذر ف��ل��س��ف��ة وال��ح��ب
ون��واظ��ر» خ��واط��ٌر إل��ي��ه «ط��م��ح��ت ذات��ه ه��و أو ال��ل��ه م��ع��ن��ى وال��ح��ب
ض��م��ائ��ر ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن تَ��ح��ِوه��ا ل��م م��ح��ب��ة ال��ف��ؤاد ف��ي ألح��وي إن��ي
ت��ن��اظ��ر وف��ي��ه ت��ق��ض��ي ل��ه دول ح��ق��ه ال��م��ض��ي��ع ال��ش��رق ل��ي��ت��ي��م��ة
ج��ائ��ر! ع��دل ي��ق��ال ال��غ��ري��ب وم��ن ل��ه! ح��ك��م��ت وإن ج��ور ع��دل��ه��ا ف��ي

السجن منظومات إحدى هي الخمرة: (4)

خ��م��اُر ل��ش��ارب��ه��ا وآخ��ره��ا م��راُر أول��ه��ا ال��خ��م��ر وج��دت
ك��ب��ار وأدم��غ��ٌة وأح��الٌم راج��ح��ات ع��ق��ول ب��ه��ا ت��ط��ي��ش
وال��وق��ار ال��ج��الل��ة وت��ن��س��ل��ب س��ق��م وي��ج��يء ص��ح��ة وت��ذه��ب
ال��ع��ذار ال��ورع أخ��ي م��ن ويُ��خ��َل��ع ن��س��ك وي��زول ع��ف��ة وتُ��ف��َق��د
اح��م��رار ب��ه��ا ال��ع��ي��ون ف��ي وي��ح��دث ان��ح��ط��اًط��ا ب��ه��ا ال��ج��س��وم وت��ن��ح��ط
ب��خ��ار ل��ه��ا ال��دم��اغ ف��ي ت��ص��اع��د م��ا إذا ح��اس��ي��ه��ا رأس وي��ث��ق��ل
ن��ار ال��رأس ف��ي ع��ص��ي��ره��ا ك��أن ال��ت��ه��ابً��ا ب��ه��ا ال��دم��اغ ف��ي��ل��ت��ه��ب
ال��ع��ق��ار ُس��م��ي��ت ال��ف��ع��ل ل��ه��ذا م��ن��ه��ا ال��ك��أس ح��اس��ي ن��ف��س وت��ع��ق��ر
ح��م��ار س��ك��رت��ه ع��ن��د ه��و إذا أدي��بً��ا ال��ص��اح��ي ت��ن��ظ��ر ف��ب��ي��ن��ا
ق��رار ب��م��ه��ج��ت��ه ل��ه��ا ي��ق��ر ل��م��ا ال��ش��ري��ب ح��ال��ه ت��غ��ي��ر
واخ��ت��ي��ار ش��ع��ور ل��ه ف��ل��ي��س ج��ن��ونً��ا ب��ه ك��أنَّ ف��ت��ت��رك��ه
اف��ت��ق��ار ال��ُق��وِت إل��ى ل��ه غ��داة ل��دي��ه وب��م��ا ب��ُق��وتِ��ه ي��ج��ود
خ��وار س��ب��ب م��ا غ��ي��ر ِم��ن ل��ه وي��غ��دو ي��ب��ك��ي ب��ي��ن��م��ا وي��ض��ح��ك
م��ث��ار غ��ض��ب ال ح��ي��ث وي��غ��ض��ب ب��س��ط ح��ال ف��ي ن��ف��س��ه وي��ق��ب��ض
دوار ق��يء ه��ي��ض��ة وج��وع ق��واه ف��ي ف��ت��وٌر وخ��ام��ره
ف��اع��ت��ك��ار ص��داع م��ن ن��ع��اس ب��ك��اء ب��ال ت��س��ت��ه��ل دم��وع
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ال��ش��ي��ار2 ف��ي��ه ش��رب��ه��ا وق��ال��وا ع��ل��ي��ه��ا أث��نَ��ْوا األُل��ى ك��ذب ل��ق��د
م��زار ل��ه��ا ال��ن��ف��وس إل��ى ي��ك��ون ل��م��ا ال��ن��ف��س ه��م��وم ب��ه��ا ت��م��وت
م��ط��ار ل��ه ب��ال��س��رور ف��ي��غ��دو اب��ت��ه��اًج��ا ش��ارب��ه��ا ق��ل��ب وت��م��ن��ح
اإلن��ك��س��ار ع��راه م��ن وتَ��ج��ب��ر ن��ش��اًط��ا ه��زل أخ��ي ف��ي وت��ب��ع��ث
ادِّك��ار ل��ه األن��ام ع��ن��د غ��دا ُص��راح ك��ذٍب م��ن َل��ل��ن��اس ف��ي��ا
اش��ت��ه��ار ل��ه��م األُل��ى وص��دَّق��ه وداٍن ق��اٍص ك��ذب��ه ت��ع��وَّد
واخ��ت��ب��ار ت��ج��ارب ف��ي��ه��ا ف��ل��ي ص��ح��ي��ًح��ا؟ ب��ه��ا ن��ظ��م��ُت م��ا ي��ُك أل��م
ال��ك��ث��ار وه��ي أن��واع��ه��ا ع��ل��ى دق��ي��ًق��ا درًس��ا ط��ب��اع��ه��ا درس��ت
اع��ت��ب��ار ل��ه ي��ح��ق وص��ف ل��ه��ا ع��ن��ه ح��دَّث��ُت م��ا غ��ي��ر أَر ف��ل��م
م��س��ت��ع��ار ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ف��ذل��ك ط��ف��ي��ًف��ا أن��ًس��ا ح��وت ق��د ت��ُك وإن
ق��ص��ار إال أع��م��ارك��م ف��م��ا أف��ي��ق��وا أال ل��ل��م��دم��ن��ي��ن ف��ق��ل
اس��ت��ت��ار اف��ت��ض��اح��ت��ه��ا خ��زي وم��ن س��ك��ٍر إن��ك��ار ع��اره��ا م��ن ك��ف��ى

السجن منظومات إحدى هي النفس: (5)

م��اض��ي��ْه ن��اف��ذة أح��ك��ام��ه��ا ن��اه��ي��ْه آم��رة م��ن ل��ك ي��ا
ال��ق��اض��ي��ه ال��س��ل��ط��ة رب ك��ان ل��و رده��ا ع��ل��ى م��خ��ل��وق ي��ق��َو ل��م
غ��اوي��ه رش��ي��دة إل��ه��ة ش��ي��ط��ان��ة األض��داد ج��ام��ع��ة
راق��ي��ه ع��ال��ي��ة س��اف��ل��ة ال��ح��اش��ي��ه رق��ي��ق��ة ق��اس��ي��ة
زاك��ي��ه ط��اه��رة ط��ي��ب��ة ب��اغ��ي��ه ش��ري��رة خ��ب��ي��ث��ة
ف��ان��ي��ه خ��ال��دة ع��زم��ت أو ون��ت إن ق��ادرة ع��اج��زة
س��ل��ط��ان��ي��ه ك��ب��رة م��ن أك��ب��ر ك��م��ا ص��غ��ي��ٍر ك��ل م��ن أص��غ��ر
ع��ات��ي��ه ع��اص��ف��ة ه��ادئ��ة أوض��اع��ه��ا ك��ال��رِّي��ح ت��ق��ل��ب��ت
راض��ي��ه غ��اض��ب��ة ف��دأب��ه��ا ش��ي��م��ة ل��ه��ا وال��بُ��غ��ض ال��ح��ب
ال��ه��اوي��ه إل��ى ول��و ي��ن��ف��ع��ه��ا م��ن ح��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ع ي��دف��ع��ه��ا

والسمن. والزينة واللباس والجمال والهيئة الحسن الشيار: 2
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ق��ال��ي��ه ي��ج��ع��ل��ه��ا أن ب��دون ل��ح��ظ��ة ي��ت��رك��ه��ا ال وال��ض��ر
م��اه��ي��ه ل��ه��ا ي��ع��رف ل��م وال��ع��ل��م وأوص��اف��ه��ا م��ع��ان��ي��ه��ا دق��ق
ال��س��ام��ي��ه ال��ن��ه��ى أرب��اب أف��ك��ار ح��ي��رت ال��ت��ي ال��ن��ف��س ب��ه��ا أع��ن��ي

املثال معدومة (6)

ال��م��ث��اِل م��ع��دوم��ة غ��ي��داء ب��ال��وص��اِل ت��ح��ي��ي��ك ج��اءت
وال��ج��م��ال ال��ع��زِّ ح��ل��ل ف��ي اخ��ت��ي��اًال ت��ن��ث��ن��ي وأق��ب��ل��ت
ال��دالل خ��م��رة وم��ن ـ��ب��ى ��ـ ال��صِّ م��دام م��ن ال��س��ك��ر رنَّ��ح��ه��ا
ن��وال أخ��ي غ��ن��ي ت��ي��ه ج��م��ال ذي ك��ل ع��ل��ى ت��اه��ت
م��ال ل��ك��س��ب ج��م��ي��ًع��ا ـ��ورى ال��ـ ك��اش��ت��ي��اق ال��ص��ب واش��ت��اق��ه��ا
ال��ب��ع��ال إل��ى ��ت ت��ت��ل��فَّ ل��م ال��س��ج��اي��ا ش��رق��ي��ة ع��ذراء
ال��رج��ال ق��دوة ف��أص��ب��ح��ت ه��ذب��ت��ه��ا األم م��درس��ة
ب��ب��ال وال ب��ف��ك��ر ل��ه��ا ه��ذا ق��ب��ل ال��ح��بُّ خ��ط��َر م��ا
خ��ب��ال ف��ي م��ن��ه ت��خ��ال��ه��ا ج��ن��ونً��ا ب��ه ُج��ن��ت وال��ي��وم

∗∗∗
غ��ال ك��ل ال��ح��ب ف��ي تُ��رِخ��ص واًه��ا ال��م��ح��ب ل��ن��ف��س واًه��ا
خ��ال ال��ن��ف��وس ت��ح��ب م��م��ا ال��ب��راي��ا م��ن ق��ل��ب وأي
وم��ال��ي ل��ل��ه��وى م��ا وق��ال ع��ل��ي��ه ال��ه��وى ف��ؤادي ج��رَّ

∗∗∗
ال��ن��ض��ال دائ��م م��ع��رٍك ف��ي ج��ه��اًدا ال��ورى ح��ي��اة أرى
ال��ق��ت��ال ف��ي ج��از ق��د وال��خ��دع أخ��اه ال��ف��ت��ى ف��ي��ه ي��خ��دع
ح��ب��ال��ي ن��اص��ٌب أن��ا ح��ت��ى ح��ب��اًال ن��اص��ٌب ام��رٍئ ك��ل
ب��اغ��ت��ي��ال ال��ن��اس وأك��ث��ر ج��ه��ًرا ال��رج��ال ب��ع��ض ي��ق��ن��ص
ت��ب��ال��ي وال س��واه��ا ع��ل��ى ت��ق��ض��ي ال��م��راد ع��ن��د وال��ن��ف��س

∗∗∗
اع��ت��دال ن��ه��ج ف��ي��ه س��ل��ك��ت ح��بٍّ��ا ال��ع��راق أح��ب إن��ي
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ال��م��غ��ال��ي ب��ال��ع��اش��ق ول��س��ُت م��ل��وًال ع��اش��ًق��ا ل��ه ل��س��ُت
رغ��ال3 أب��و ث��ي��اب��ي وف��ي ال��م��وال��ي ب��ال��ف��ت��ى أن��ا وم��ا
األه��ال��ي س��ي��رة ي��خ��ت��ب��ر م��ن ي��راه��ا ح��ال��ة وه��ذه

العتيد الزمان (7)

ال��رش��ي��ِد ال��س��ري ف��ْق��د وش��ج��ان��ي ال��ع��ت��ي��ِد ال��زم��ان ذك��رى وج��دي ه��اج
ال��ح��م��ي��د ع��ب��د زم��ان ف��ي يَ��ع��ُرن��ي ل��م م��ا ال��ح��ال ده��ش��ة م��ن وع��ران��ي
ب��ق��ي��ود م��ق��ي��د ح��رٌّ أن��ا غ��ري��بً��ا ال��ع��راق ف��ي ع��اش م��ن أن��ا
ب��ال��ردود ُم��ك��اب��ر ف��ان��ت��ح��اه ق��وًال ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ق��ال َم��ن أن��ا

∗∗∗
ال��ع��ن��ق��ود اب��ن��ة واس��ق��ن��ي غ��ن��ن��ي ن��دي��م��ي م��ن��ي وأي��ن ن��دي��م��ي ي��ا
م��ش��ي��د ب��ن��اءٍ ذا ال��ش��رق ف��ي ك��ان م��ج��د ت��ه��دم ه��اج��ن��ي ف��ل��ق��د
ال��ص��ع��ي��د ب��وج��ه ن��دب��ة رس��م��ه وأب��ق��ى ال��زم��ان أرك��ان��ه ه��د
ب��ال��وع��ود َم��نِّ��نَ��ا ال��ش��رق أي��ه��ا ع��ود؟ ل��ي��وم��ك ه��ل ال��ش��رق أي��ه��ا
ال��م��ع��ب��ود! ت��ده��ور ع��ج��ي��ب ن ال��ك��و م��ع��ب��د ي��ا اإلل��ه م��ق��رَّ ي��ا
ب��ال��م��ق��ص��ود ه��ن��اك ف��ي��ه ـ��ق��وم ال��ـ ف��ف��از ل��ل��رق��يِّ ال��غ��رب ن��ه��ض
وع��دي��د ٍة وُع��دَّ واخ��ت��ي��اٍر وث��راءٍ ع��زٍة ك��ل م��ل��ك��وا
ل��ل��ص��ع��ود س��ل��ًم��ا م��ن��ه ت��خ��ذوا ب��ع��ل��م ال��ع��الء إل��ى س��ب��ق��ون��ا
ب��ع��ي��د م��ك��ان م��ن ال��ق��وم ن��ن��ظ��ر ك��س��ال��ى ون��ح��ن ج��ه��ًال ووق��ف��ن��ا
ق��ع��ود؟ ذو ال��ع��ل��ى إل��ى ي��رق��ى ك��ي��ف ق��ع��دن��ا ح��ي��ث ال��رق��يَّ ن��ت��م��ن��ى
ب��ال��س��ج��ود أو ب��ال��رك��وع ع��ارف ل��ف��ق��ي��ه ك��ل��ه ال��ع��ل��م ن��ح��س��ب
ل��ل��ش��ه��ود ُم��ح��ت��اج��ة دع��وى ت��ل��ك ُع��ل��م��اء ب��أن��ن��ا وادَّع��ي��ن��ا

التي النقمة فأصابته منها فخرج عنها، يدفع مكة يف ثمود من وكان ثقيف. أبو الحديث، يف جاء كما هو 3

الطريق. يف فمات مكة إىل توجهوا حني للحبشة دليًال كان أنه والصاغاني الجوهري وعن قومه. أصابت
«رغل». مادة العروس تاج راجع
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م��زي��د ب��ع��ض زائ��دي��ه ل��س��ت��ُم ك��ت��اب ه��داة ي��ا ال��ف��ق��ه إنَّ��م��ا
ب��ال��ج��دي��د ي��ك��ن ل��م م��ا وك��ت��ب��ت��م ق��دًم��ا ف��ي��ه ق��ب��ل��ك��م ال��ن��اس ك��ت��ب
م��ف��ي��د غ��ي��ر ال��ل��ب��ي��ب ع��ن��د ه��و ب��ك��الم زم��ان��ك��م ف��أض��ع��ت��م
ال��ت��ق��ل��ي��د أدل��ة وروي��ت��م ادِّع��اءً ب��االج��ت��ه��اد وادَّع��ي��ت��م
ال��وح��ي��د ال��ي��ت��ي��م م��ال وأك��ل��ت��م ال��ي��ت��ام��ى م��ال أك��ل ع��ن وم��ن��ع��ت��م
ال��م��ج��ي��د ال��ك��ت��اب ف��ي ال��خ��م��ر ُح��رِّم وق��ل��ت��م ال��ب��ريء دم وش��رب��ت��م
ب��ال��ت��ه��دي��د ل��ل��دي��ن ودع��وت��م نَ��اَظ��روك��م م��ن ب��ال��ك��ف��ر وح��ك��م��ت��م
ب��ج��ن��ود ل��ه وال ح��م��اة أو وك��الء إل��ه��ك��م ع��ن ل��س��ت��ُم
ال��وع��ي��د ب��ي��وم ي��ج��زي��ه��ُم ف��ْه��و ع��ب��دوه ل��ل��ذي ال��ن��اس ف��ات��رك��وا
وه��ود وم��س��ل��م��ي��ن ن��ص��ارى م��ن س��ع��داء ف��ه��م م��ن��ك��ُم ن��ج��وا إْن

ومصري مسري (8)

ب��ال��م��رص��اد ف��ال��ل��ه روي��ًدا س ال��ن��ا ع��ل��ى ظ��ل��ًم��ا ال��ح��اك��م��ون أي��ه��ا
أف��راد إل��ى ت��ن��ظ��روا وال ٍد ف��ر ع��ن ال��ح��ك��م ل��دى ط��رًف��ا ت��غ��ض��وا ال
ص��وادي ال��ق��ل��وب ح��رَّى ج��م��ي��ًع��ا م ف��ال��ق��و ال��م��س��اواة ح��وض أوردوه��م
ف��اد م��ن ع��دل��ك��م غ��ي��ر ل��ه��م م��ا ه��م إذ وال��ع��دل ب��ال��رِّف��ق ع��ام��ل��وه��م

∗∗∗
ال��ع��وادي ف��ي��ه ت��زول ي��وم أي أدري ك��ن��ُت ول��ي��ت��ن��ي أدري ل��س��ت
ت��م��اد أيَّ ال��غ��يِّ ف��ي ت��م��اَدْوا ق��د غ��واٌة ف��ي��ه ي��م��وت ي��وم أي
اس��ت��ب��داد أيَّ��م��ا ب��ال��دي��ان��ات واس��ت��ب��دوا ال��ه��دى ع��ن أض��ل��وا ك��م
ب��اإلل��ح��اد رَم��ْوه إل��ي��ه ه��م ي��دع��و ث��م م��ص��ل��ح ق��ام ُك��لَّ��م��ا
األوغ��اد دول��ة م��ن اج��ت��م��اع ذو ش��م��ل ي��ب��دد ت��رى ي��ا ف��م��ت��ى
ب��غ��داد ع��ل��ى دم��ع��ة س��ال��ًف��ا: م��ج��ًدا ب��غ��داد ت��س��ت��رد وم��ت��ى

∗∗∗
ال��س��واد وس��ط ال��ب��ي��اض ف��ص��رت ب ال��ج��د ب��يَّ��ض��ك ال��ع��راق س��واد ي��ا
ن��ف��اد م��ن ل��ه��ا م��ا ال��ل��ه ي��ع��ل��م ك��ن��وز ف��ي��ك ال��ع��راق س��واد ي��ا
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ال��م��رت��اد روض��ة ك��ن��ت وق��د م ال��ق��و أم��ح��ل��ك ال��ع��راق س��واد ي��ا
األع��ادي ع��ل��ي��ك دل��ت إث��م ذات ي��م��ي��ن ش��ل��ت ال��ع��راق س��واد ي��ا

∗∗∗
ب��اإلن��ش��اد ال��س��ام��ع��ي��ن ي��ط��رب م��ن��ه ك��ان م��ا ال��ق��ري��ض خ��ي��ر إن
ال��ج��م��اد ق��ل��ب ي��ذي��ب وع��ًظ��ا رئ ال��ق��ا ع��ل��ى ي��ق��ص ن��ظ��م��ه وال��ذي
وه��اد ح��اٍد ب��ي��ن م��ا ط��وًرا وه��و ون��ه��ي أم��ر ب��ي��ن م��ا ط��وًرا ف��ه��و
ش��اد ال��ع��رائ��س ب��ي��ن وأوانً��ا ن��اع ال��م��آت��م ب��ي��ن ح��ي��ن��ا وه��و
وس��ع��اد وزي��ن��ب وس��ل��ي��م��ى ل��ب��ن��ى أح��ادي��ث م��ن ال��ذك��ر خ��ال��َي
زي��اد ك��ش��ع��ر ب��اه��ر ُم��ع��ج��ز ج��زل وال��ِع��بَ��ارة ال��ل��ف��ظ س��ل��س

طمًعا وال خوًفا ال (9)

ُط��ب��ع��ا ق��د ال��خ��ي��ر ق��ب��ل ال��ن��ف��س ف��ي وال��ش��ر ط��م��ًع��ا وال خ��وًف��ا ال ال��ش��ر ت��ج��ن��ب
م��ع��ا ي��ج��ري��ان م��ن��ه وال��ش��ر وال��ن��ف��س ب��دًال ب��ه ي��رض��ى ال ال��خ��ي��ر إل��ى ي��س��ع��ى
س��ع��ى ح��ي��ث ال��ع��ل��ي��اء ذروة ي��ص��ل ف��ل��م ُم��طَّ��ل��بً��ا ل��ل��ع��ل��ي��اء ال��ف��ق��ر أخ��و س��ع��ى
وق��ع��ا ل��ل��ع��ل��ى ي��س��ع��ى ق��ام ُك��لَّ��َم��ا إذ ه��م��تَ��ه ال��ف��ق��ُر أم��ات ق��د ل��ه واًه��ا
م��ص��ط��ن��ع��ا ال��ح��ب م��ن��ه ب��ال��ف��ع��ل وج��دت رج��ل ال��ه��وى ف��ي وت��ف��ان��ى أح��ب��ن��ي
ُم��طَّ��ل��ع��ا ل��س��ت ك��أن��ي ه��واه ع��ل��ى وأوه��م��ه نُ��ص��ح��ي أم��ح��ض��ه َف��َظ��ْل��ُت

وغدير روضة (10)

وش��روره��ا آث��ام��ه��ا ك��ث��رت ف��ق��د ف��ع��ل��ه��م س��وء م��ن ال��ن��اَس ن��ش��ك��و ال��ن��اس إل��ى
ش��ع��وره��ا؟ م��ات ق��وم ي��ا ال��ورى أك��ل ك��ل��ه��ا ال��ب��ري��ة َع��مَّ ق��د ال��ش��ر أرى
م��ن��ي��ره��ا أو ظ��ل��م��ًة ج��اٍل ال��ع��ل��م وال رادع ال��ع��ق��ل وال م��نَّ��اع ال��دي��ن ف��ال
وأم��ي��ره��ا ع��ب��ده��ا ف��ي��ه��ا ت��ن��ازع ع��ي��ش��ه��م أم��ر م��ن ه��ي��ج��اء ف��ي ال��ن��اس أرى
ون��م��وره��ا أُس��ده��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��اوت وج��ي��ف��ة س��ب��اًع��ا ودن��ي��اه��م ف��ك��ان��وا
ف��ق��ي��ره��ا ع��ن��ه��ا ال��بُ��ع��د ك��ل وأُبْ��ِع��د ال��غ��ن��ى أخ��و ف��س��اد ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ق��دم
ن��ح��وره��ا ق��وٍم ك��ل م��ن وع��ي��ه إل��ى ت��ط��اول��ت ق��وًال ال��م��ال رب ق��ال إذا
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ق��دي��ره��ا ي��ح��زه ل��م ج��ل��ي��ل وق��در ع��ظ��ي��م��ة وه��ي ال��ن��اس ف��ي ح��رم��ة ل��ه
م��س��ي��ره��ا س��ار ك��ال��ش��م��س ش��ه��رة ل��ه ن��اف��ذ ال��ح��ك��م ل��ه م��ت��ب��وع ال��رأي ل��ه
خ��ط��ي��ره��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ش��ئ��ون م��ن ب��ه��ا خ��ال��د ال��ع��ل��م ب��ه��ا م��ق��رون ال��ف��ض��ل ب��ه��ا

وخالني صحبي (11)

وإع��الن س��رٍّ ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة أح��ك��ي ف��ي��ت��رك��ن��ي يُ��ص��ب��ي��ن��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ب
أوط��ان ام ُخ��دَّ أم��ث��ال��ه ف��ُع��دَّ ل��ه ال��ح��ي��اة ب��اس��م وط��نً��ا ق��ات��ٍل ك��م
وش��ب��ان ش��ي��ب م��ن م��راءون ف��ه��م م��داه��ن��ة ص��اروا م��ذ ال��ن��اس ت��ع��وَّد
أع��ي��ان أخ��الق ف��ي ت��ل��ق��اه ك��ذاك س��وق��ت��ه��م أخ��الق م��ن ت��ل��ق��اه ك��ن��ت م��ا
وع��دوان أص��ح��اب ب��ي��ن ف��أص��ب��ح��وا ت��رٌة ال ح��ي��ُث ل��ب��ق��اءٍ ت��ن��ازع��وا
ظ��م��ئ��ان ش��رب م��ن��ه ال��دم وي��ش��رب ح��اج��ت��ه ف��ي��ه ص��دي��ًق��ا ال��ص��دي��ق ي��رج��و

∗∗∗
وإم��ع��ان ف��ك��ٍر ذي ك��ل ف��ح��ي��رت غ��م��ص��ت ح��ك��م��ٍة ع��ن م��ن��ك��ُم م��خ��ب��ري َم��ن
ب��ش��ب��ان؟ أودت ول��م — ال��ح��ي��اة ع��ن ع��ج��زوا وق��د — أح��ي��اء ال��ش��ي��ب أب��ق��ت ل��م
خ��ف��ان؟ أس��د وأظ��م��ت ك��البً��ا أروت ول��م ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ب��ك��ب��ار أوق��ع��ت ل��م
وال��ج��ان! اإلن��س ع��ل��وم ت��ل��ق��ى ول��و ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ع��ن ع��يٍّ��ا ال��ف��ه��م أرى إن��ي

وشجون شئون (12)

س��رم��دا ال��ذك��ر ي��ج��ع��ل م��ن ال��ف��ت��ى وإن ذك��ره ط��ال م��ا ال��م��رء ح��ي��اة ت��ط��ول
م��ؤب��دا زم��انً��ا م��س��اع��ي��ه ف��ع��م��ر ح��ج��ة س��ت��ي��ن ال��م��رء ع��م��ر ك��ان إذا
أرغ��دا ال��ع��ي��ش ت��رى م��ق��ص��وًدا ن��ل��ت إذا ال��م��ن��ى س��وى ال��وج��ود ه��ذا ف��ي ال��ع��ي��ش وم��ا
ي��خ��لَّ��دا أن ذك��ره ي��رج��ي وك��لٌّ ع��دي��دة ب��ط��رق ل��ل��ذك��رى ال��ن��اس س��ع��ى
وس��ؤددا س��ي��ئ��اٍت ك��ان��ت ه��ي إذا ق��دره ي��ب��ل��غ ال��م��رء م��س��اع��ي ب��ق��در
��دا م��م��جَّ ذك��ًرا ال��ت��اري��خ ل��ه ي��خ��لِّ��د ص��ادق خ��دم��ة األوط��ان ي��خ��دم وم��ن
أح��م��دا ال��ف��ض��ائ��ل ج��م ويَ��ُم��ْت يَ��ِع��ْش ق��وم��ه ي��ح��ِم أو األع��داء ي��دَف��ِع وم��ن
م��س��ع��دا ي��ظ��ه��ر ح��ي��ن س��رٍّا يُ��ه��ي��ج م��ن��اف��ق إال األوط��ان آف��ة وم��ا
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أس��ودا ال��ف��ع��ل م��ن ق��ل��بً��ا ل��ه وأخ��ف��ى أب��ي��ض��ا ال��ق��ول م��ن وج��ًه��ا ل��ه أب��ان
ال��ع��دى م��ن ش��ر األوط��ان ع��ل��ى َل��ذاك ب��ه��ي��ن» ع��ل��يَّ ع��م��ري وم��ا «ل��ع��م��ري
وال��ه��دى ال��ض��الل��ة ن��ل��ق��ى ب��ه��ا ف��ك��ن��ا م��َض��ْوا َم��ن أخ��ب��ار ال��م��اض��ي��ن ع��ن أخ��ذن��ا
ص��دى ألص��وات��ه م��نَّ��ا ام��رئ ف��ك��ل غ��ي��ره س��ي��رة ل��ل��م��رء ع��ب��رة ك��ف��ى

ومنها:

ت��ب��ددا ج��م��ٌع ال��ن��ج��ح ي��ن��ال ال ك��م��ا م��ح��ق��ًق��ا اإلت��ف��اق ب��اس��م ال��ن��ج��ح أرى
م��ج��ردا ال��ع��راق ب��اس��م ت��ك��ن ل��م إذا أه��ل��ه��ا ال��ي��وم ي��ك��ث��ر ال ودع��وت��ن��ا
م��ف��ن��دا أق��ول ف��ي��م��ا أرى ول��س��ت ص��ري��ح��ة ال��ع��راق ف��ي ح��ق��وٍق وك��ل
وأح��م��دا وال��م��س��ي��ح م��وس��ى ألت��ب��اع ش��ام��ًال أص��ب��ح ال��ق��ط��ر ه��ذا ف��واج��ب

الحياة عوامل (13)

ال��م��ش��ي��ُب ع��الك واًه��ا ش��ب��اب��ي ي��ا ق��ش��ي��ُب غ��ض وال��ع��م��ر رأس��ي ش��اب
ورق��ي��ب وع��اذٌل واٍش ف��ْه��و ل��ه��وان��ا ُم��ف��س��د ال��ش��ي��ب إن��م��ا
ره��ي��ب ال��ن��ف��وس ف��ي ف��م��رآه ـ��م ال��ج��س��ـ ف��ي ال��ه��زل ي��ب��ع��ث ال��ش��ي��ب إن��م��ا
ع��ص��ي��ب ي��وم ال��م��ش��ي��ب ي��وم إن ن��ذي��ر ل��ل��م��ات ال��ش��ي��ب إن��م��ا
ض��روب أي��ًض��ا ل��ل��ذل ف��ي��ه ُق��ل��ت وق��ار ف��ي��ه ال��م��ش��ي��ب إن ق��ي��ل
م��غ��ص��وب َق��ب��ول��ه��ا ف��ي ف��ال��ورى ح��ي ك��ل ي��ري��ده��ا ال ح��ال��ة
ت��غ��ي��ب ال أن��ج��م ف��ي��ه ط��ل��ع��ت ك��ل��ي��ل ف��ي��ه وال��ش��ي��ب رأس��ي إنَّ
وال��ل��ه��ي��ب ك��ام��ن ال��س��ه��م ب��ه��ا ٍت غ��ازا ذات ن��ي��ازٌك ف��ي��ٍه ه��ي
ي��ذوب ق��ري��ٍب ع��م��ا رأس��ي وي��ح م��ن��ه��ا ف��ْه��و ب��ن��اره��ا أش��ع��ل��ت��ه

منها:

م��وه��وب وأرض��ن��ا س��م��ان��ا م��ن ش��يء ال��ط��ب��ي��ع��ة س��وى ل��دي��ن��ا م��ا
ذن��وب ال��ح��ب��ي��ب ل��دي ح��س��ن��ات��ي ل��م��اذا ع��رف��ت وم��ا أدري ل��س��ُت
ال��ح��ب��ي��ب ي��ري��د م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت س��ل��ي��م ال��ح��ب��ي��ب ن��ح��و ق��ل��ب��ي إنَّ
وث��وب ول��ألع��ادي أس��ل��م��ون��ي رج��ائ��ي ف��ي��ه��م ع��ق��دت ص��ح��ٍب ُربَّ
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ومنها:

وج��وب ال��ج��ه��اد أنَّ ع��ل��م��ون��ا ج��ه��اد» ال��ح��ي��اة أنَّ «ع��ل��م��ون��ا
م��غ��ص��وب ب��ه��ا ح��ق��ه ل��ل��ذي م��م��ات ال��ح��ي��اة أنَّ ع��ل��م��ون��ا
م��ره��وب وب��أس��ه ي��ح��ي��ا أرض ال��ـ ب��ه��ذي ال��ق��ويَّ أنَّ ع��ل��م��ون��ا
غ��ري��ب ع��ن��ه وْه��و ب��ال��م��ل��ك ـ��اس ال��نَّ��ـ أح��ق ال��ق��ويَّ أن ع��ل��م��ون��ا
ق��ري��ب م��ن��ال��ه��ن ح��ق��وٍق ع��ن ب��ع��ي��د ال��ض��ع��ي��ف أن ع��ل��م��ون��ا
وش��ع��وب ق��ب��ائ��ل ت��ف��ن��ى ف��ي��ه ض��غ��ف ال��تَّ��خ��اذل أنَّ ع��ل��م��ون��ا
م��ل��ح��وب ط��ري��ق��ه��ا ك��ش��ع��وب ل��ن��ح��ي��ا ال��ح��ي��اة ح��ق ع��ل��م��ون��ا
ح��وب ال��ب��ط��ال��ة أنَّ ع��ل��م��ون��ا ع��ار ال��ج��ه��ال��ة أنَّ ع��ل��م��ون��ا
ع��ي��وب وال��ن��ف��اق وال��غ��در ـ��ب��ة وال��غ��ي��ـ ال��خ��ي��ان��ة أنَّ ع��ل��م��ون��ا
ال��ق��ل��وب م��ن��ا ت��ه��واه ش��يء ك��ل ف��ي��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة أنَّ ع��ل��م��ون��ا
ال��غ��ي��وب ل��دي��ه��ا ت��ن��ج��ل��ي ق��وة ف��ي��ه آدم اب��ن أن ع��ل��م��ون��ا

املرأة (14)

وال��ب��اص��ره األب��ص��ار ب��ك ح��ارت ��ه أمَّ وي��ا ال��م��رء زوج��ة ي��ا
ال��ح��اض��ره األم��م ن��ع��ت��ت��ه��ا ق��د ف��ذٌَّة ام��رأة إال أن��ِت م��ا
س��اح��ره ش��ي��ط��ان��ة وت��ارة ت��ارة م��ع��ب��ودة إل��ه��ة
ال��وات��ره غ��ض��ب وف��ي��ه��ا ت��رض��ى م��ث��ل��م��ا ال��رض��ا ح��ال ف��ي ت��غ��ض��ب
ج��ائ��ره ع��ادل��ة ك��دول��ة ق��ط��ع��ه��ا وال دام وص��ل��ه��ا ال

املاء بنات (15)
«طويريج». ب املعروفة والهندية الكوفة بني ما الفرات يف طريقه فيها وصف

اخ��ت��ي��اُر ل��ه��ا ول��ي��س ت��ج��ري ب��ن��ا ال��بُ��خ��اُر س��يَّ��ره��ا ال��م��اء ب��ن��ات
م��ط��ار ل��ه��ا ل��ي��س ال��ط��ي��ر ب��أنَّ ف��خ��ل��ن��ا ط��ائ��رة وال��ط��ي��ر ج��رت
غ��ب��ار ل��ه��ا يُ��ش��قُّ ال ف��راح��ت م��ه��ب ل��دى ال��ري��اح وس��اب��ق��ت
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ال��م��زار ق��رب ل��م��ث��ل��ه��ا وج��دت س��ف��ي��ن ع��ل��ى ال��م��زار بَ��ُع��َد م��ت��ى
ال��ب��ح��ار ت��ش��رب��ه ال��س��ي��ل ك��م��ج��رى ج��اٍر ال��ن��ه��ر وم��اء رك��ب��ن��اه��ا
ان��ح��دار ول��ل��م��اء ن��ه��وى ك��م��ا ص��ع��ود ل��ه��ا ال��ف��رات ف��ي ف��س��ارت
ون��ار غ��از ال��ق��وى ب��ع��ث ب��ه ب��ع��زم م��اخ��رة ال��م��اء ت��ش��ق
ان��ه��ي��ار ل��ج��رف��ي��ه ب��ه ي��ع��ود م��وًج��ا ال��ن��ه��ر ف��ي س��ي��ُره��ا ف��ي��ت��رك
وال��ن��ض��ار ال��ح��دائ��د ال وع��زٍّا وف��ض��ًال م��ك��رم��ة ال��ع��ل��م ح��ب��اه��ا
وط��اروا أب��ًدا ط��ي��ارة ع��ل��ى ال��ب��راي��ا رك��ب م��ا ال��ع��ل��م ول��وال

∗∗∗
م��ث��ار ع��ج ل��س��ي��ره��ا ول��ي��س وث��ي��ر م��رك��ب��ه��ا ال��م��اء ب��ن��ات
ال��ب��خ��ار ��ب��ه��ا ح��جَّ ال��ش��م��س م��ا إذا ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ش ل��راك��ب��ي��ه��ا ي��ط��ي��ب
اع��ت��ذار ل��ه أت��اك ق��د ك��ج��اٍن ل��ط��ف ب��ك��ل ال��نَّ��س��ي��م ه��ب وق��د
وازده��ار زه��و ج��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى ط��اٍم ال��نَّ��ه��ر ح��ي��ُث ول��ل��ص��ف��ص��اف
وق��ار م��س��ك م��ه��بَّ��ه��ا ك��أن ط��ي��بً��ا األرواح تُ��نْ��ِع��ش وري��ح
وان��ج��ب��ار ان��ك��س��ار ثَ��مَّ ل��ه��ا ت��ج��ري وال��ري��ح أغ��ص��ان��ه ت��رى
ان��ت��ص��ار ال��ري��ح ع��ل��ى ل��ه��ا ول��ي��س ع��ل��ي��ه��ا ع��ادي��ة ال��ري��ح ت��ج��ور
ج��اروا ال��ق��دراء ب��ه ع��ي��ٍش إل��ى أس��ل��م��ت��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ي��د ألن
ال��ك��ث��ار ال��ق��ل ع��ل��ى ب��ه وف��از ض��ع��ي��ًف��ا ب��ه ال��ق��ويُّ أف��ن��ى وق��د
س��اروا األرض ف��ي وم��ن س��ارت إذا ع��ي��ن ه��ن��اك ت��راه م��ا وأح��س��ن
ح��م��ار أو ج��واد يُ��ِق��لُّ��ه��م وق��وًف��ا رك��ض��وا وق��د ف��ت��ح��س��ب��ه��م
وص��اروا ص��رن��ا ل��م��ا وتُ��ض��ح��ك��ن��ا س��روًرا ت��م��ألن��ا ال��ح��ال ه��ن��اك
ق��ط��ار إب��ل م��ن ال��رك��َب يُ��ق��لُّ ف��ي��ه غ��داة ال��ق��دي��م ال��زَّم��ن م��ض��ى
اف��ت��ك��ار ل��ن��ا ف��ي��ه ق��ب��ُل م��ن ي��ك��ن ل��م ب��م��ا ال��ح��ال��ي ده��رن��ا وواف��ى
ان��ح��ص��ار ل��ه��ا ل��ي��س األش��ع��ار وف��ي وص��ًف��ا ال��ش��ع��راءَ تُ��ع��ج��ز ع��ج��ائ��ب

قوله: ومسدساته رباعياته ومن

وم��س��ي��ر وق��وف ف��ي ان��ت��ف��اع ال��م��رء غ��اي��ة
ش��ع��ور غ��ي��ر م��ن ف��ْه��و ن��ف��ًع��ا ي��ب��ِغ ل��م وإذا
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∗∗∗
ع��ق��الء وق��ل��ي��ل رع��اع ال��ن��اس أك��ث��ر
أغ��ن��ي��اء ه��م م��ن ع��ن��د ك��ث��ي��ًرا ال��ج��ه��ل وت��رى
وج��ه��اء ش��رف��اء ه��ذا ك��ل م��ن وُه��ُم

∗∗∗
ال��غ��ن��اءَ ي��دِر ل��م وه��و يُ��غ��نِّ��ي ق��ام ش��اع��ر
ال��ش��ع��راء ه��ت��ك��ت ق��د م��ه��ًال ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
ال��ك��ت��اب��ة ف��ي أع��م��ى وه��و م��ن��ا ي��ك��ت��ب ك��ات��ب
اإلص��اب��ة ف��ي��ه��ا ي��دَّع��ي ت��راه ال��ب��ل��وى وم��ن

∗∗∗
ورآه��م رأَْوه م��ا إل��ًه��ا ال��ن��اس ع��ب��د
ه��واه��م ي��خ��ف��ى ه��ل م��ن��ه وخ��وًف��ا ف��ي��ه ط��م��ًع��ا

∗∗∗
ال��رج��اال ي��ه��اب��ون ال رج��اٌل ال��ش��ع��َب يُ��ن��ه��ض
ال��م��ق��اال وي��ردُّون ج��ب��ًه��ا ال��خ��ص��م ي��ج��ب��ه��ون

∗∗∗
س��ف��ال��ه ذو غ��رٌّ وه��و ع��ل��ًم��ا ي��ط��ل��ب ط��ال��ب
ح��ال��ه ق��وم ي��ا أص��ِل��ح��وا ش��يء ك��ل م��ن ق��ب��ل��م��ا

∗∗∗
ل��ل��وس��ط��اء خ��اض��ع ش��يء ال��روح إن ق��ي��ل
ال��ب��س��ط��اء ل��ع��ق��ول ي��ت��راءى ه��ذا ق��ل��ت

∗∗∗
ل��ل��س��الم م��ح��بٍّ��ا ي��ا س��الم األرض ف��ي ل��ي��س
خ��ص��ام ف��ي ي��وم ك��لَّ ُط��رٍّا األرض أه��ل ح��ي��ث
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∗∗∗
وخ��ل��ود وم��م��ات ح��ي��اة ال��دن��ي��ا إن��م��ا
ي��ع��ود ه��ي��ه��ات ف��ه��و ح��يٌّ م��ات م��ا ف��إذا

∗∗∗
ح��ي��ا ن��ق��ت��ل ح��ي��ن��م��ا ع��ل��ي��ه ن��ب��ك��ي َم��يِّ��ٌت
خ��ف��ي��ا ال��ده��ر أب��د ي��ب��ق��ى األم��ر أت��ظ��ن

ن��ي��ل��ه ع��ن ت��ق��ص��ر وح��ي��ل��ت��ي م��ط��ل��ب إل��ى ت��دع��ون��ي ن��ف��س��َي
ق��ول��ه ف��ي ال��ص��دق وج��دت وق��د ق��ائ��ًال ح��دث��ن��ي ق��د وال��ع��ق��ل
ح��ول��ه م��ن أك��ث��ر ح��ي��ل��ت��ه إم��رؤ إال ال��ي��وم ي��س��ت��ف��ي��د ال

∗∗∗
ال��طِّ��الْب ك��ث��ي��رو ط��رٍّا ل��ه��ا وه��م ع��ذاْب ف��ي دن��ي��اه��ُم م��ن ال��ن��اس
ال��ص��ح��اب ك��ث��ي��ر ال��م��ال وص��اح��ب م��ط��م��ع ب��ه م��ن ت��ه��وي وال��خ��ل��ق
ال��ذب��اب ت��ل��ق��ى ال��دب��س ت��ل��ق��ى وح��ي��ُث م��ال��ه ع��ل��ى ال��ص��ح��ب أح��ب��ه

∗∗∗
أس��وئ��ي رج��ل إن��ي ف��ق��ل��ُت م��ب��دئ��ي ع��ن ي��س��أل وس��ائ��ل
م��س��ت��ق��رِئ خ��ب��رة ن��ش��أت��ي ُم��ذ وأب��ن��اءه��ا دن��ي��اي خ��ب��رُت
ام��رِئ ب��ك��ل ال��س��وء أرت��ن��َي ح��ال��ة م��ا غ��ي��ر أش��اه��د ف��ل��م

∗∗∗
س��ائ��ره ال��ه��وى ن��ح��و ج��م��ي��ع��ه��ا ول��ك��ن��ه��ا غ��اي��ات ل��ل��ن��اس
ب��اص��ره ب��ص��ي��رة ل��ه ل��ي��س غ��اي��ة ب��ال ي��س��ع��ى م��ن وك��ل

∗∗∗
��اده ُح��سَّ ال��ع��ال��م ف��ي يَ��ك��ثُ��ر ن��ع��م��ة ف��ي أص��ب��ح ام��رئ ك��ل
ُع��بَّ��اده ذاك م��ع ل��ك��ن��ه��م ي��ح��ب��ون��ه ال وح��اس��دوه
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∗∗∗
ف��ي��ه��م��ا ح��ال��ة ل��ي ت��غ��ي��رت ف��م��ا ده��ًرا وال��ف��ق��ر ال��غ��ن��ى ن��ل��ت
ُم��ع��ِدم��ا ام��رءًا ك��ن��ت وإن م��اٍل ذا ك��ن��ت إن ال��ح��رِّ ن��ف��س ن��ف��س��َي

∗∗∗
ال��م��ي��ن ع��ل��ى ال��ن��ف��س ع��وَّد ق��د وج��ه��ي��ن ص��اح��ب وص��اح��ب
وج��ه��ي��ن ص��اح��ب ص��اح��ب��ه ف��ش��اه��دت��ه ردًح��ا ع��اش��رت��ه

∗∗∗
ال��ذع��ر م��ن أه��ل��ي��ه��ا أف��ك��ار ق��ل��ق��ت إن ل��ألوط��ان ع��ي��ش ال
ال��ي��س��ر م��ع ب��ه��ا األم��ان س��اد إذا وت��س��ت��ق��ي��م ال��ب��الد ت��ح��ي��ا

∗∗∗
ش��ف��اؤه ق��ص��ده��م أنَّ ب��دع��وى أن��اس ي��ع��ذب��ه وط��ن ول��ي
داؤه ول��زال ح��ال��ه ألص��ل��ح ال��م��داوي ي��خ��ت��اُر ت��رك��وه ول��و

∗∗∗
ن��ي��وب��ه��ا ح��داًدا أف��ع��ى ل��ي وي��خ��ف��ون م��ودت��ي يُ��ظ��ه��رون أُن��اٍس وُربَّ
أس��ت��ط��ي��ب��ه��ا أزل ل��م ُح��رٍّ س��ج��ي��ة ف��ع��ل��ه��م س��ي��ئ ب��اإلح��س��ان أق��اب��ل

∗∗∗
ج��ن��اب��ه��ا رف��ي��ًع��ا أرواًح��ا وي��خ��ف��ض م��ح��ن��ٍة ك��ل ف��ي ال��م��رء ي��رم��ي ال��ف��ق��ر أرى
ن��اب��ه��ا ال��ده��ر ف��ي ع��ض��ت��ه ال��ذي ي��م��وت دن��ي��وي��ة آف��ة إال ال��ف��ق��ر وم��ا

∗∗∗
ش��راب��ه��ا ال��ذع��اف ال��س��م م��ن أس��ي��غ وخ��م��رة ال��ق��م��ار ب��ي��ن م��ا ال��ش��ر أرى
ذه��اب��ه��ا ي��ح��ي��ن ال ن��ف��وس وح��ي��ن وال��ح��ج��ى وال��ع��ز األم��وال آف��ة ه��م��ا

∗∗∗
واألع��ص��اب ال��ع��ظ��ام ف��ي راس��خ ع��ض��ال وه��و ال��ش��رق��ي داء إنَّ
األس��ب��اب ألت��ف��ه وبُ��ك��اه ورض��اه واس��ت��ي��اؤه ِب��ْش��ره
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∗∗∗
ال��ح��روب تُ��ث��ار ب��ي��ن��ك��م ل��ك��م م��ا ف��ي��ن��ا ب��ال��س��ل��م ال��ق��ائ��م��ون أي��ه��ا
وط��ب��ي��ب ش��ارع غ��اب وق��د َل ال��ح��ا ي��ص��ل��ح ف��م��ن أن��ت��م ف��س��دت��م إن

∗∗∗
وش��اب��ا أس��نَّ ل��و ي��ق��ل��وه ل��ي��س ط��وي��ل ال��ب��ق��اء ف��ي ال��م��رء أم��ل
واك��ت��س��اب��ا وش��ح��ة ك��ب��ًرا زاد وِغ��ن��اه ع��م��ره ط��ال ُك��لَّ��م��ا

∗∗∗
وت��م��ك��ي��ن��ي ج��ه��دي ان��ت��ق��دت��ه��ُم إذا ع��ج��ٌب وال وأه��ل��ي��ه ال��ع��راق أه��وى
يُ��ق��اض��ي��ن��ي ع��ي��ب��ي ع��ل��ى ف��ي��م��ن وال��خ��ي��ر وم��ص��ل��ح��ة خ��ي��ًرا ل��ه��م أح��ب إن��ي

∗∗∗
ل��ي أص��ف��ى ال��ي��وم إل��ي��ه��ا رح��ل��ت إذا وط��ن��ي س��وى أرض ف��ي ال��ع��ي��ش أرى إن��ي
واآلل ال��ص��ح��ب ب��ي��ن ال��ع��ي��ش م��ن خ��ي��ر ب��ه ال��رف��اق ق��ل ب��ل��ٍد ف��ي وال��ع��ي��ش

∗∗∗
وم��ض��ط��رب ل��ل��ورى م��ع��ت��رك ال��ح��ي��اة
م��غ��ت��َص��ب وال��ض��ع��ي��ف ب��ه��ا ال��ق��وي ي��غ��ص��ب

∗∗∗
أرب �ه ب� �ه ل� �ن م� ي��ص��ن��ع��ه ال��ج��م��ي��ل
ال��ل��ه��ب يُ��خ��ي��ف��ه م��ن �ده �ب� �ع� ي� �ه واإلل�

∗∗∗
�ح �ي� �ب� ق� �يء ش� �ه إن� ع��ن��ه ق��ي��ل ف��ع��ٍل ك��ل
م��ل��ي��ح ُم��ت��ع��اط��ي��ه ب��ع��ي��ن��ي ش��ك ال ف��ْه��و

∗∗∗
ال��ك��ث��ي��ر ال��م��ال ل��ذوي ع��ب��ي��ٌد ال��ن��اس أك��ث��ر
ال��ك��ب��ي��ر ال��ل��ه ق��درة ف��ي��ه ال��م��ال ف��ك��أنَّ
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الثاين اجلزء





موجز بياٌن

العربي»، العراق يف العرصي «األدب كتابي من املنظوم قسم من الثاني الجزء يديك، بني
العراقي الشعر يمثل — سيليهما الذي الثالث الجزء وصنوهما األول شقيقه مع — وهو
وهذا ينظمون، فيما ومناحيَهم وأغراضهم شعرائنا أساليب ويُبنيِّ تمثيل، أحسن العرصي

فحسب. الكتاب من قصدي

١٩٢٣ الثاني كانون ١ بغداد،
بطي رفائيل





مالحظتان

يل، ُخيِّل حسبما يليهما والذي الجزء وهذا األول الجزء يف الشعراء ترتيُب جاء (١)
األدب «نقد كتاب ذلك أودعت إنَّما بينهما، امُلفاضلة أو اآلخر عىل الواحد تقديم أتعمد ولم

العرصي». العراقي
وقد األدبية، ومراتبهم املرتجمني، شعر يف تفاوتًا املنظوم قسم يف امُلطالع يجد (٢)
لألدب مة ُمَجسَّ صورة تمثيل من الكتاب يف إليه قصدُت الذي الغرُض العمل هذا يل غ سوَّ

عندنا. العرصي

املؤلف





الرشقي عيل

الرشقي. عيل

العلم يف عريٍق بيٍت من األرشف النجف حقل يف نبت العراقية، األغصان من غصٌن
زهرتها قىض ربيًعا ٣٣ العمر من — السطور هذه كتابة يوم — عليه مرَّ وقد والفضيلة،
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أستاذ، من دروسه يتلقَّ ولم الفضل، مناهل أعذب من والرتوِّي األدب، زاد من التزوُّد يف
الُفضالء ُمحارضات من مادته أكثر وجمع األدبية املحافل عىل فتتلمذ يتيًما نشأ لكنه
أنه غري ورقم، فيه فنظم املرصي النَّفس تعاطى وقد العلمية، املواضيع يف وُمطارحتهم
زاويته يف نفث وربما والعزلة، االنقباض بعيشة نفسه إطفاء سنة من أكثر منذ اختار

اليوم. لنرشها مجاًال يرى ال نفثات بعض
منها: ومنظوم، منثور بني نفيسة آثار وللمرتجم

املنسية. العراقية اآلثار من كثريًا أحىص تاريخي كتاب وهو والطبايح: الغراف (١)
واالجتماع. واألخالق األدب يف مقاالت مجموعة القلم: نكت (٢)

نفيس. لغوي مجموع الشوارد: قيد (٣)
املتنوعة. األبواب يف الشاعر نظمه ما مجموع ن يتضمَّ الرشقي: ديوان (٤)

شعره: من نخبة وإليك

قصيدة

ال��ت��ه��ْب وج��ن��ت��ي��ه ع��ل��ى ف��َؤاٌد ال��ح��ب��ي��ب خ��دَّ ي��ل��ذع وأش��ف��ق��ت
ال��ذه��ب ه��ذا ل��ت��س��ب��ك إال ب ال��ق��ل��و ق��ط��ع��ات ال��ت��ه��ب��ت وم��ا
اض��ط��رب م��ن��ه��ا ص��دغ��ك ك��ان إذا ال��م��ش��وق ك��فُّ م��ن��ك دن��ت ال دن��ت
ص��ب ق��ل��ب ط��ي��ات��ه ب��ي��ن ف��م��ا ال��م��اش��ط��ات أي��ت��ه��ا ال��رِّف��ق ع��ل��ى
الن��ش��ع��ب ص��خ��رٍة م��ن ك��ان ف��ل��و ال��ف��ؤاد ي��ك��ون وم��اذا ف��ؤادي

∗∗∗
ال��غ��ض��ب س��ي��اط ع��ف��ًوا ف��ت��ث��م��ر ال��س��اخ��ط��ي��ن ت��درك رح��م��ة أال
ال��ري��ب؟ ه��ذي ال��ن��ف��س أدب وم��ن ال��ج��ف��اء؟ ن��ت��ع��اط��ى أن ال��دي��ن م��ن
األدب دي��َن ال��ن��اُس اع��ت��ن��ق ل��و واإلج��ت��م��اع ال��دي��ن اف��ت��رق وم��ا
ب��ال��ع��ت��ب ل��ن��ص��ق��ل��ه��ا ت��ع��ال��وا ال��ق��ل��وب ب��ال��ن��ف��ور ص��ِدئ��ْت ل��ق��د
ه��ب ال��ش��وق إذا وه��بَّ��ا أِع��ي��ن��ا ح��م��ام ج��ن��اح��ي م��ث��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��رك��ب ف��وق ال��م��ل��ح وال م��ش��وبً��ا ال��زالل ال��َم��ع��ي��ن ال ب��ي��د ي��ًدا
وأب إلب��ن ي��دي��ن ق��د وم��ن واح��ًدا ل��ه ي��دي��ن م��ن س��ال
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ك��ت��ب؟ ذا وم��ن ل��وح أي وف��ي ل��ل��ب��ائ��س��ي��ن ال��ي��أس ك��ت��ب م��ت��ى

∗∗∗
ذه��ب إال ع��ن��ه ت��ل��ت��ف��ت ل��م ل ال��خ��ي��ا ص��ح��ب��ت ه��ل ص��اح��ب ول��ي
م��ق��ت��ض��ب ح��ل��ًم��ا م��ض��ى ال م��ض��ى خ��اف��ًق��ا ل��ه ال��ج��ف��ون م��س��ح��ت
وط��رب أدبً��ا ل��ي ع��ب إذا ال��ص��م��ي��م ال��ع��رب��يُّ وي��ث��م��ل��ن��ي
ال��ع��رب وْل��ي��ح��َي ال��ه��وى ل��ي��ب��ق��ى ال��ج��م��ي��ل وأه��ل ال��ج��م��ي��ل أح��ب
ب��ال��ره��ب ص��دره��ا أتَّ��ه��م ول��م أوج��ف��ت أم��ٍة م��ن ل��ِك ف��ي��ا
ج��رب ف��ي ح��ك��ًة ذه��ب��ت وق��د ض��ي��م��ه��ا ف��ي ل��َي ب��ث��ٍة وك��م
ال��رت��ب ت��ض��ي��ع أن ض��ائ��ر ف��م��ا أخ��الق��ه��ا ال��ل��ه ح��ف��ظ إذا
ق��ص��ب رم��ح��ي ول��ك��نَّ درأت آالم��ه��ا درء أس��ت��ط��ع ول��و
ال��غ��رب ك��ي��ف ن��ب��ع��ك ت��ع��ل��م ص��دف��ة م��ن ال��ع��م��ر ف��ي بُ��دَّ وال

الرشق عربة

ي��ط��ل��ُق وي��وم ��ل��ة م��ؤمَّ ح��ب��ل��ى ف��ل��ي��ل��ٌة ال��زم��ان أم��ان��ي��ن��ا ل��ف��ح��ت
م��ح��ق��ق ال��ج��روح أل��م ل��ك��نَّ��م��ا م��ؤم��ل ف��ه��و ال��ج��رح ض��م��اد ��ا أمَّ
ت��رف��ق��وا ظ��اف��ري��ن ي��ا ال��وف��ا وأب��ى ت��م��ه��ل��وا راك��ض��ي��ن ي��ا ال��م��دى ب��ع��د
ف��ت��ص��ف��ق ال��ي��دان وت��ل��ح��ق��ه��ا ه��ربً��ا أف��ل��ت��ت أم��اٍن أخ��ط��ف��ه��ا ح��اول��ت
ي��ش��ف��ق م��ن ب��ق��رب��ك��م ل��ع��ل ب��اًال ن��ع��م��ت��ُم ال��ت��م��ام ال��ل��ي��ل راق��دي ي��ا
ي��خ��ف��ق ف��ؤاد ع��ن��دك��ُم ل��ي��ك��ون رب��اع��ك��م ب��ي��ن ال��ق��ل��ب ط��رح��ت إن��ي
ي��وث��ق م��ن ع��ل��ى ي��دي ي��ح��ط ذا م��ن أن��ام��ل��ي ال��وث��وق م��ن ن��ف��ض��ت ول��ق��د
أت��ط��وق ال ح��الك ب��رغ��م ل��ك��ن ُم��غ��رِّد األراك ح��م��ام��ات ي��ا أن��ا
م��ط��ل��ق وروح ُم��ق��ي��دة روٌح اس��ت��وى ف��م��ا ال��ج��ن��اح خ��ل��ص��ك ط��وب��اِك

∗∗∗
ي��ن��ط��ق ال واج��ًم��ا ع��راق��ي وأرى وأف��ص��ح��ت ال��ش��ع��وب ب��ح��اج��ت��ه��ا ن��ط��ق��ت
وع��ل��ق��وا ال��دارج��ون ع��ل��ي��ه ش��رح��وا غ��رائ��ب س��ف��ر ال��ش��رق ه��ذا وك��أنَّ
م��ل��ح��ق ف��ص��ل ف��ي��ه ك��أن��ا ح��ت��ى ب��ع��ده��ا وج��ئ��ن��ا ص��ح��ائ��ف��ه خ��ت��م��ت
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ال��م��ش��رق ع��ل��ي��ك ب��ه أف��اض درًس��ا ف��اس��ت��ف��د ال��م��ش��ت��ت ال��ش��م��س م��غ��رب ي��ا
وت��م��زق ش��م��ل��ه��ا ت��ب��دد أم��م م��ط��ام��ع ج��زاء ت��ل��ق��ى أن ب��د ال
ال��م��س��ت��ش��رق أيُّ��ه��ا ب��الدَك أن��ذر ت��اري��خ��ه ف��ي ال��ش��رق ق��ض��اي��ا ه��ذي
ف��ت��خ��رق��وا ش��م��ل��ه��م ف��ب��دَّد ش��ره ��ه��ا ف��م��سَّ ال��ب��الد ال��ش��رق ب��ن��و ع��ش��ق��ت
ت��ت��ف��رق ق��وٍة آخ��ر ل��ل��ض��ع��ف وإن��م��ا ال��ن��ه��وض ف��أس��ق��ط��ه��ا ن��ه��ض��ت

قصيدة

ل��ت��ري��ح��ا أو األش��ج��ان ل��ت��راوح األس��ى ب��ه��ا ي��ج��ي��ُش ع��اط��ف��ة ال��دم��ع
وم��ري��ح��ا ُم��ع��ذبً��ا تَ��س��ي��ُل ع��ي��نً��ا ب��ال��ب��ك��ا ح أروِّ وق��د ال��ج��ف��ون ق��ل��ق
م��س��ف��وح��ا م��دم��ًع��ا ف��ع��ادت ب��ردت زف��رة إال ال��ع��ب��رات ه��ذه م��ا
ل��ت��ط��ي��ح��ا ال��ب��ك��ا وي��ن��ق��ض��ه��ا ح��رًص��ا أذي��ال��ه��ا ف��ي األه��داب ت��ت��ع��ل��ق
ت��س��ري��ح��ا ع��ق��ده��ا ف��أرخ��ى درًرا ال��ث��رى ي��ص��دع��ه��ا أْن ع��ل��ي��ه��ا أخ��ش��ى
ي��وح��ى ل��ل��ع��واط��ف ووح��يً��ا ع��ب��ًرا ب��ل��وح��ه ق��رأت ك��م ال��ص��ب��اب��ة درس
وف��ص��ي��ح��ا ش��اع��ًرا ل��ك��ون��ي إال ش��اك��يً��ا أُك ول��م ب��ه ال��ش��ع��ور ف��ص��ح
وأب��وح��ا ألش��ت��ك��ي ال��ف��ض��اء ح��رِّ م��وض��ع م��ن ف��ه��ل أش��ي��اء ال��ن��ف��س ف��ي
ال��ش��ي��ح��ا أق��ل وم��ا ال��ب��الد ذي ف��ي ل��ل��ح��ش��ى ال��م��ؤل��م ال��ش��وك أك��ث��ر م��ا
ن��وح��ا م��ن��ه��م يُ��ب��ِق ل��م ال��ورى ه��ذا أت��ى ط��وف��انً��ا انَّ ف��ل��َو ال��ب��ل��ى ع��مَّ
ت��س��ب��ي��ح��ا ث��غ��ره ي��م��أل واإلف��ك رداءه ال��ض��الُل م��ألَ َم��ن ك��ل ِم��ن
ل��ي��ف��وح��ا ن��ف��س��ه ي��ح��رق ف��ال��ع��ود ال��ردى ج��ل��ب وإن َق��وم��ي ف��ألن��ص��ح��ْن
ص��ح��ي��ح��ا ال��س��ق��ي��م ب��ه��ا ت��َرْون ع��ي��ن ت��ف��ق��أت ف��ق��ل��ت ن��رى ال��ص��ح��ي��ح ق��ال��وا
ال��ري��ح��ا ف��ل��ي��ن��ش��ق��ون��ي ي��ص��دق��وا إن ي��وس��ف ب��رج��ع��ة ب��ش��رى وت��س��ل��ف��وا
ون��ص��ي��ح��ا م��ص��ل��ًح��ا يُ��ن��ب��ت ف��ع��س��اه م��وط��ن��ي رش��ي اإلص��الح دي��م��ة ي��ا

الغراف نهر عىل

ال��غ��رَّاف ع��ل��ى م��ط��الت غ��رف األري��اف ون��زه��ة ال��ق��ص��ور زه��و
ط��راف ب��ج��ن��ب أو أف��رع ب��إزاء ع��ن��ده��ا وال��ب��داوة ال��ح��ض��ارة ت��ل��ق��ى
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األح��ق��اف ب��ب��س��اط��ة ل��ك��ن��ه��ا م��دل��ة ف��ْه��ي األح��ق��اف ع��ل��ى أن��ف��ت
ال��ص��اف��ي األدي��م ع��ل��ى األدي��م ص��اف��ي زان��ه��ا دج��ل��ة ح��م��راء ع��ل��ى ن��ه��ض��ت
األع��ط��اف ب��م��ح��ل��ة ُح��س��ن��ه��ا ِم��ْن أنَّ��ه��ا أح��ل��ف األغ��ص��ان ب��م��ح��ل��ة
ال��غ��اف��ي ع��ي��ن ك��ج��ف��ون وت��ط��اب��ق��ت ُم��الح��ظ ك��ع��ي��ن ن��واف��ذه��ا ش��ال��ت
األط��راف م��ع��م��ورة ب��ج��واره��ا ل��ي��ل��ة م��ن ك��م األط��راف م��ع��م��ورة
ال��ض��اف��ي م��ن��ه وك��ف ال��نَّ��س��ي��م ج��رى ف��لَّ��ه ال��س��الس��ل م��ض��ف��وُر وال��ن��ه��ر
األص��داف م��ن ُص��دٌَع ف��ن��ث��اره ص��دف��ًة ال��نَّ��س��ائ��م وت��ص��دع��ه ي��ج��ري
ال��ض��اف��ي وج��فَّ م��ج��اري��ه ج��م��دت ت��خ��ال��ه ال��ن��س��ي��م رك��د إن م��آلن
واألل��ط��اف األط��ي��اف ع م��ت��ن��وِّ م��ن��ظ��ر دج��ل��ة ف��وق ل��ك ال��س��م��ا ق��م��ر
األج��راف ع��ل��ى أش��ع��ت��ه��ا س��ال��ت ��اج��ة وهَّ ش��ع��ل��ة دج��ل��ة وك��أنَّ

∗∗∗
اإلج��ح��اف م��ن ق��ل��وب��ه��ُم ��ر ط��هِّ تُ��ِط��ْق ف��إن م��ج��ح��ف��ون أه��لُ��َك م��اءُ ي��ا
ال��غ��اف��ي ال��وف��اء ع��ل��ى اإلل��ه ص��ل��ى ع��ه��ده��م آخ��ر ف��ْه��ي ال��م��روءة ��ا أمَّ
اإلن��ص��اف م��ن م��ج��راه��ا وج��ع��ل��ت م��اءه��ا دج��ل��ة ن��زف��ت اس��ت��ط��ع��ت ف��ل��و
ن��ط��اف ع��ذب ال��ح��س��رات ك��ث��رة م��ن ف��م��ي ف��ي وج��دت��ك وم��ا ال��ن��ط��اف ع��ذب
م��ص��اف وأن��ت ك��در وي��ش��وب��ه��م ل��يِّ��ن وق��ل��ب��ك ق��ل��وب��ه��م ت��ق��س��و
ب��ذع��اف س��وده��ا ف��اش��رب ون��ف��ذت وح��ب��ه��ا ال��ق��ل��وب ع��ل��ى س��ق��ط��ت ول��ق��د
أح��الف��ي أف��ه��ك��ذا أن��ا ه��ذا وب��ع��ي��دن��ا ق��ري��ب��ن��ا اس��ت��ق��اك وق��د
ف��ي أالَّ ع��ل��ى وم��ط��ل��ع أرع��ى ب��أن��ن��ي ع��ل��يَّ م��طَّ��ل��ع ال��ب��در
األش��راف ع��ب��ادة غ��ي��ر ت��دِر ل��م أم��ٍة ض��ي��ع��ة األش��راف ذم��ة ف��ي

∗∗∗
وخ��الف ت��ش��ت��ٍت زرع وال��زرع وت��م��دنً��ا ت��ديُّ��نً��ا ي��ت��ن��اب��ث��ون
ص��ح��اف��ي ودون ق��س��ي��س دون م��ن ُم��ح��ب��ب ال��ع��زي��ز وال��وط��ن ال��دي��ن
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قصيدة

ال��ف��ص��اح��ا ال��رط��اب ي��ع��ق��د م��ا ف��ي��ك ب��الد ي��ا ف��اف��ص��ح��ي أص��ب��ح��ِت ك��ي��ف
ص��ب��اح��ا ان��ت��ب��ه��ت ك��م��ا ض��ج��ي��ج أم م��س��اءً ه��دأت ك��م��ا أس��ك��ون
ون��ي��اح��ا ت��ه��ل��ًال اس��ت��ب��ان��ت م��ا ع��ج��ي��ًج��ا ال��ف��ض��اء آل��ك م��ألت
ال��ن��ج��اح��ا دف��ن��ت ال��رج��ا ب��ع��ث��ن��ا أن ح��رن��ا ح��ول��ِك اآلم��ال ض��ري��ح ي��ا
م��ب��اًح��ا ف��ع��اد ال��ح��م��ى ب��وس��ام ب��الًدا م��ن��ك ال��دارج��ون زيَّ��ن
أرواح��ا ث��غ��ره��ا ح��ول رف��رف��وا ي��ق��ي��نً��ا ال��ح��ج��اب أك��ث��ف م��ا آه
راح��ا أي��ن ف��اس��ت��ب��ن أن��ت رائ��ح رك��ب ق��ب��ل��ك األرواح رك��اب ي��ا
أراح��ا أم ال��س��رى الزم ف��ه��ل ـ��ر ال��ف��ك��ـ ت��ش��غ��ل ع��ق��دًة ي��ح��ل��وِك ل��م
ال��ف��الح��ا ل��ي��ل��ق��ى ال��ش��ق��ا ب��ذور ض األر ف��ي ي��ن��ث��ر اإلن��س��اَن أض��لَّ م��ا
وس��الح��ا ش��ج��اع��ًة ��ب��وه��ا ل��قَّ وب��الء ق��س��اوة ن��وه��ت��ه
ص��ف��اح��ا ال ت��ص��اف��ًح��ا ل��ل��ب��راي��ا ل��يُ��ه��دي إالَّ ال��ي��دان ت��زن��ه ل��م
ورم��اح��ا م��راه��ًف��ا أل��ب��س��وه��ا أم��اٍن ال��ق��ل��وب رح��م��َة س��ل��ب��ت
وك��ف��اح��ا ت��ن��ازًع��ا ف��ت��الَش��ْوا م��ن��ه��م ال��م��ش��اع��ر خ��دَّر ح��ل��م
س��راح��ا ال��ض��ع��ي��ف ي��أم��ن ال ـ��اس ال��نَّ��ـ وب��ي��ن ال��س��راح ف��ي ال��ش��اة ت��أم��ن

عرس رثاء

الوردة. تُختطف كما زفافها يف العروس ماتت وقد

ع��رس��ي ويُ��ط��ف��أ م��وق��ودة أن��ت ال��ت��أس��ي أج��دِت م��ا ال��ع��رس ش��م��ع��ة
ن��ف��س��ي ظ��ل��م��ة ال��م��ش��ئ��وم س��ن��اك م��ن ل��ك��ن ال��ق��ل��ب م��ش��ب��وب��ة م��ث��ل��ي أن��ت
ورم��س ن��ع��ٍش ح��ول ي��ت��ه��اف��ت��ن ش��م��وًع��ا ل��ل��زف��اف ال��ل��ه رع��ى ي��ا
ب��ه��م��س ال��دم��وع ت��س��ق��ط خ��ج��ًال ف��ذاب��ت ال��ل��ي��ال��ي ح��ظ��ه��ا ع��ك��س��ت
ب��رأس��ي ال��دم��وع س��ورة ه��ك��ذا ف��ؤادي ب��اح��ت��راٍق ذاب ه��ك��ذا
ون��ح��س س��ع��د ب��ي��ن ي��ت��ن��اث��رن ل��ن��ج��وم م��ن��اح��ة أم ج��ل��وة
ب��ي��أس ال��رج��اء ص��دم وان��ط��ف��اء ف��ت��الش��ى ش��م��ع��ة ك��ان ال��رج��ا

∗∗∗
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ال��دم��ق��س س��ت��ور م��ن ف��ت��ط��ال��ع��ن ال��غ��وان��ي ال��ُم��ص��اب ده��ش��ة أج��ل��ف��ت
وه��ج��س ب��ارت��ب��اك األرض ت��ط��أ وان��ص��داع ب��خ��ش��ي��ة ت��ت��ب��ارى
ق��دس ح��ظ��ي��رة إل��ى س��م��اء م��ن ف��ت��ه��اوت ت��ك��درت ك��ن��ج��وم
ول��ع��س ب��اح��وراٍر ت��ب��اك��ي��ن ـ��ع ال��دم��ـ ج��م��د وم��ذ ب��ال��ب��ك��ا ف��وج��ئ��ت
وك��رس��ي ع��رش رب ض��مَّ ط��ال��م��ا ن��ع��ًش��ا ال��م��ن��ص��ة ع��ن أب��دل��وه��ا
ب��خ��ل��س ف��ي��ه��ا األك��ف ت��ت��ه��ادى ورد ك��ب��اق��ة ن��ع��ش��ه��ا وت��رى
وأن��س ارت��ي��اح س��اع��ة ف��ي ـ��ك��أس ال��ـ ب��ج��ن��ب ال��ن��دي��م رق��دة رق��دت
وي��ب��س ذب��ول ف��ي ال��ورد م��ي��ت��ة ف��م��ات��ت أغ��ف��ت ال��رب��ي��ع وب��ح��ض��ن
ب��ج��رس ال��ح��ل��ي ن��زع وب��ك��اه��ا خ��رًس��ا ال��ب��الب��ل ح��ول��ه��ا رف��رف��ت
ج��ن��س ك��ل م��ن ف��ي��ه ال��ورد ي��ن��ب��ت ال أن ش��ب��اب��ك وارى واٍد ح��زن
ت��م��س��ي ال��ت��رب ف��ي وْه��ي ال��ت��رب م��ن ـ��ن ال��ري��اح��ي��ـ ال��رب��ي��ع يُ��خ��رج أس��ًف��ا
وغ��رس ن��ب��ات ع��ن ت��ع��ط��ل��ن ـ��ن ري��اح��ي��ـ ال��ت��راب ذا ف��ي وك��ث��ي��ر

قصيدة

ب��ع��ادُه ط��واه ع��ن��ك��م ال��ذي ال��خ��ل وح��ش��ة ي��ا
وس��اده م��ن��ه وم��لَّ م ال��ه��م��و م��ن ال��وس��اَد م��ل
�ؤاده ف� ورنَّ إال ام��رؤ ال��ح��ي ف��ي ح��نَّ م��ا
أوراده زك��ت إذا ـ��ع ال��رب��ي��ـ نَ��َف��س ي��ا أأُخ��يَّ
ض��م��اده وأن��ت ج��رٍح س��وى ك��ب��دي وم��ا ك��ب��دي
ب��غ��داده ال ف��أن��ت ال��ع��راق أش��ت��اق ل��ل��ق��اك
ب��الده ال��غ��ري��ب ذك��رى غ��دت وإن أن��ت ذك��راي
أع��ت��اده ال ج��ف��اك ال��ح��ي��اة ت��ن��غ��ي��ص أع��ت��اد
ع��ب��اده ق��ل��ي��ل��ة ء وف��ا ي��ا رب��ك ب��ال م��ا
أوالده وت��ع��ذَّب��ت آدم ال��خ��ط��ي��ة وأب��و
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قصيدة

م��ش��وِق ذك��رى ف��ه��ذه ـ��ِت ن��س��ي��ـ ال ي��ا ت��ن��س��ن��ي إن
ل��ل��ص��دي��ق وف��اء ك��رى ال��ذِّ وف��ي ذاك��رت��ي أن��ِت ه��ل
خ��ف��وق ف��ي ف��ؤادِك ف��ه��ل ِك ل��ق��ا إل��ى ال��ف��ؤاد خ��ف��ق
ال��رق��ي��ق ال��ص��وت وف��ي ك��اس��ي ف��ي أن��ِت وذك��ري خ��م��ري
ال��ش��ق��ي��ق م��ع وأش��ت��ه��ي��ك د ال��ورو ف��ي أش��م��ك إن��ي
ل��ل��رف��ي��ق وف��ائ��ي وذا ـ��ب ل��ل��ح��ب��ي��ـ ح��ن��ي��ن��ي ه��ذا
ع��روق��ي وش��ج��ت ق��د وع��ل��ي��ه م��غ��ارس��ي ع��ل��ي��ه ن��ب��ت��ت
ح��ق��وق��ي ف��ي ت��س��ام��ح ف��ل��ق��د ال��ه��وى ال��ل��ه س��ام��ح ال
ال��ط��ري��ق ف��ي ل��ك ج��ف��ل��ٍة م��ن ك��م األي��ام غ��اب��ر ي��ا
ال��ح��ق��ي��ق��ي م��ن��زل��ن��ا ف��ك��ي��ف ء ل��ل��ش��ق��ا ال��م��ن��ازل ه��ذي
ال��ع��ت��ي��ق ال��ب��ي��ت ف��ي وال��ح��ق ل��ب��اط��ل ال��ب��ي��وت ك��ل

قصيدة

ذرَّْه ال��ع��ي��ن ك��ح��ل وإنَّ ـ��ِل ب��ال��ق��ل��ي��ـ ن��ف��س��ي ط��ي��ب��ت
ُم��رَّه ال��ح��رِّ ن��ف��س ل��ك��ن ُك��لُّ��ه ح��ل��و وال��ده��ر
ص��دره ال��رَّح��م��ن س��اع��د ي��ا ص��دره ف��ي ح��س��رٍة ك��م
وق��دره ع��ج��ز م��ي��زان��ن��ا ك��ف��ت��ا ال��ت��ظ��اه��ر ك��ذب
وص��خ��ره ث��ًرى ت��ن��دب��ون ك��م ت��ص��ب��روا ن��ادب��ي��ن ي��ا
ف��ت��ره وال��م��وت ب��ح��ي��ات��ه��ا دائ��ب س��ي��ر ل��ل��ن��ف��س
وع��ش��ره م��رَّت أش��ه��ٍر ـ��ع��ة ت��س��ـ ب��ي��ن م��ا ن��ش��أة ل��ي
وذك��ره ع��ال��م��ه��ا أدِر ل��م وان��ق��ض��ت ح��ي��اة ك��ان��ت
ال��م��س��ت��م��رَّه ال��س��ن��ي��ن ب��ع��د ه��ذه ح��ي��ات��ي وك��ذا
ون��ش��ره أخ��رى ن��ش��أة ف��ي ب��ع��ده��ا وأُْص��ِب��ُح ت��ط��وى
ط��ف��ره أن��واع ون��ش��ورن��ا وم��م��ات��ن��ا م��ي��الدن��ا
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قصيدة

ال��ث��ان��ي ال��رب��ي��ع يُ��رج��ع��ه ك��ال��ورد ف��ل��ي��ت��ه ال��ش��ب��اب ال��رب��ي��ع��ي��ن خ��ي��ر
ال��ف��ان��ي ال��ش��ب��اَب ل��َي ي��ردُّ ُخ��ض��ًرا ذوت وق��د ال��غ��ص��ون ردَّ ال��ذي ل��ي��ت
ل��زم��ان ع��ط��ره��ا وب��اٍق ي��ب��س��ت ك��وردة ال��ش��ب��اب ع��اف��ي��ة ل��ي��ت أو
ب��دخ��ان ط��ي��ب��ه ي��ن��ش��ر ك��ال��ع��ود ال��ص��ب��ا ق��ض��ي��ت وب��ال��ح��س��رات إن��ي
وك��س��ان��ي ال��ص��ب��ا ري��ع��ان وك��س��اه ب��ج��ن��ب��ه ن��ه��ض��ت وق��د األراك ن��ه��ض
ب��ال��ل��م��ع��ان ي��س��ق��ي��ه ف��ك��أن��م��ا ن��ض��ارة ال��ص��ب��اح ي��ش��رب��ه ري��ان
ن��ي��س��ان ف��ي ال��ورد اص��ط��ب��اح م��ث��ل ذك��اوة ال��نَّ��س��ي��م م��ن ال��وج��وه وع��ل��ى
ال��ري��ح��ان ب��ك��م��ائ��م ُم��ت��ع��ث��ًرا ال��ص��ب��ا م��اء ع��ل��ى ج��رى ال��رب��ي��ع نَ��َف��س
ال��رح��م��ن م��ن ل��ط��ف أو ل��ل��زه��ر م��ن��ع��ش روح م��ن��ه ي��ه��ب��ط وال��ص��ب��ح
األغ��ص��ان ب��ذوائ��ب ع��ل��ق��ت ق��د ذه��ب��ي��ة ح��ل��ي��ة وال��ج��ل��ن��ارة
ال��ك��ث��ب��ان م��آزر وش��د زه��ًرا ال��رب��ى ه��ام��ات ص��ل��ع ��م ع��مَّ وال��ن��ب��ت
غ��دران ع��ل��ى س��وال��ف��ه��ا ن��ص��ت ع��رائ��س م��ث��ل ال��ن��ه��ر ح��ول وال��ن��خ��ل
ال��ش��ي��ط��ان م��ن ب��ق��ن��زع��ٍة ن��ه��ض��ت م��ارد ج��اٍن أش��ب��اُح وج��ذوع��ه��ا
ب��ال��ط��غ��ي��ان ي��زدان ُم��ت��ج��ب��ًرا ب��ج��الل��ه ج��م��ال��ه ال��ف��رات وج��رى
واألل��وان ال��ن��ف��ح��ات ب��ت��ف��اوت ال��رُّب��ى زه��ر ف��ي اإلب��داع ي��ت��ف��اوت
األوط��ان ش��ذى ل��ت��ن��ش��ق��ن��ا نَ��ب��ت��ت ت��رب��ة إال األزه��ار ه��ذه م��ا

قصيدة من

ال��ع��ه��وُد ل��ل��خ��ل��ي��ل أم��رع��ي��ة ص��م��وت م��ص��ٍغ وال��ل��ي��ل أن��اج��ي��ك
ال��ن��ش��ي��د ف��ي��ه ت��ح��رك وق��ل��ب ال��ن��س��ي��م ف��ي��ه ت��ح��رك ف��ض��اء
ال��ج��دي��د ال��رب��ي��ع ال وري��ح��ان��ك��م ال��ص��ب��اح ن��س��ي��م ال ن��س��ي��م��ك��ُم
ب��ع��ي��د ق��ري��ب ف��ق��ل��ب��ي ب��ق��ل��ب��ي ال��ق��ف��ار ال��ح��ب��ي��ب ودون ح��ب��ي��ب��ي
ت��ع��ود ق��ل��بً��ا ه��ي��ه��ات ف��ه��ي��ه��ات ب��ال��ف��راق دًم��ا ص��رت ق��ل��ب وي��ا
ال��ورود ال��ش��ق��ي��ق ب��دون وع��ادت ال��رب��ي��ع ع��اد ب��رغ��م��ي ش��ق��ي��ق��ي
وال��رك��ود ش��م��ائ��ل��ن��ا وت��ب��ق��ى ال��ش��م��ال ي��ه��ب ع��ل��يَّ وص��ع��ب
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ش��دي��د ع��ط��ر وف��ي��ه��ن ت��ق��ض��ت أي��ام��ن��ا ال��ورد ذب��ل ك��م��ا
ال��خ��دود ت��ب��ك��ي ال��غ��ض ول��ل��رون��ق ال��ع��ي��ون ت��ب��ك��ي ال��ح��ل��و ف��ل��ل��م��ن��ظ��ر

∗∗∗
ال��م��ف��ي��د ال��ج��دي��د ف��ي��ه��ا ف��ي��ن��ب��ت ال��ب��الد ل��ح��ي��اة ن��اب��غ أال
ال��ج��م��ود إال ال��ش��رق أخ��ر ف��م��ا ال��رج��اء ف��ي��ه��ا ي��ت��ح��رك ع��س��ى
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اهلاشمي حممد

الهاشمي. محمد

عالم يف مجيٍد مستقبٍل إىل العارفون له يتطلَّع املنظوم، يف العراق فتيان أنبغ هو
يتعاَطْون ممن والكهول الشبان من كثريين فسبق يافًعا، فيه ونبه األدب عشق الشعر،
عودته عقيب كتاباته، بعض يف املنثور الشعر طراز عىل ينسج أخذ وقد الصناعة. هذه
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الشباب أصح كتابته يف أنَّه كما منثوره، يف منه أجود منظومه يف وهو املرصي. الُقطر من
وأمتنهم.

بن يحيى بن محمد وهو ١٨٩٨م، سنة أُرسته تقيم حيُث بغداد يف الهاشمي محمد ُولد
علوان بالشيخ املعروف الشهري الحموي الدين عالء الشيخ إىل نََسبُه ينتهي القادر عبد

حما. يف معروف مزار له والتصوف، الشافعية فقه يف املؤلفات صاحب
األكرب أخيه عىل وعلومها العربية درس ثم أبيه، عىل الكريم القرآن صغره يف تعلم
الثانية يف وهو الشعر ينظم وابتدأ بغداد، علماء من ٍة ِعدَّ عىل كذلك ودرس أتقنها، حتى

عمره. من عرشة
ودخل الدراسية، تها ُمدَّ وقىض الرشدية، الكرخ مدرسة ١٩٠٨ سنة املرتجم دخل
لغة ألنَّ بغداد؛ يف التعلُّم وال التدريس يعجبه ولم ،١٩١٢ سنة السلطانية بغداد مدرسة
إنَّ ثم آدابها، بمحاسن مستهاٌم بالعربية شغوف والفتى الرتكية، يومذاك كانت التعليم
عىل خروًجا فيها أن زعموا قصائد لنظمه فتًى وهو املحاكم إىل دعته الرتكية الحكومة
سنة أواخر ويف مرص، إىل بالسفر فهمَّ خرج أن لبث وما بالسجن، عليه وُحِكم السلطة

وأرسته. أهله تارًكا القاهرة يف فحلَّ النيل وادي إىل العراق من هاجر ١٩١٣م
يف العلم يطلب ١٩١٩ سنة إىل ١٩١٣ سنة من القاهرة يف الهاشمي الفتى مكث
الشهادة ١٩١٧ سنة ونال التعليم، يف األزهريني طريقة نفسه فسئمت األزهر؛ الجامع
مرص من الخروج إىل اضُطرَّ إنه ثم املرصية، الجامعة فدخل الرشيف، األزهر من األهلية
فيها ومكث الشام، بالد إىل فغادرها البالد يف القالقل وكثرت املرصية، الثورة نشبت ملا

بغداد. رأسه مسقط إىل عاد ثم ١٩٢٠م، سنة إىل
كاتبًا امللكي الديوان إىل نُقل ثم الدفاع، وزارة يف كاتبًا أوًال ُعنيِّ العراق إىل عاد وملا
البغدادية، الحقوق مدرسة مؤخًرا دخل وقد االستقالة. إىل اضُطرَّ أن لبث وما كذلك،

السطور. هذه كتابة حني إىل فيها يزال وال
األدب، فن يف التقدُّم عن عزمه يثن لم ذلك لكنَّ ُمضطربة، املدرسية حياته كانت
بتقدُّمه أحس قصيدة نظم كلما وهو فتقدَّم، بالنظم وبالخاصة به االشتغال عىل فاستقام

املسلك. هذا يف
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اللسان يستعذبه كما الدقيق، واإلحساس بالعاطفة فيه تشعر رقيق الهاشمي وِشعر
يُؤمل لذلك الكبري؛ الشاعر روح جنبيه بني أنَّ ملنظوماته امُلتتبع ويجد وسهولته، لسالسته
نظمه يف العرصيني يدانَي أن يحب وهو الباب، هذا يف مجيًدا مستقبًال أدبه عارفو له
حكاياته يف «الرتاجيديا» الحزين الشعر من اإلكثار يف ويرغُب القديمة، الطرائق عن مبتعًدا

فيه. وتقدَّم به ُعِنَي إذا منزلة له سيكون الذي القصيص شعره أو

مؤلفاته (1)

الحرب بعد الشام دمشق يف ُطبع ديوانه، من األول الجزء هي الغريب: عربات (١)
جيد من كثري وفيه ١٩١٨م، سنة إىل حداثته من الشاب الشاعر نظمه ما ُمحتويًا الكربى،

الشعر.
مرصوسورية يف عليها عثر التي األراجيز من مئاٍت فيه جمع العرب: أراجيز ديوان (٢)

والعراق.
السيد مع وطبعه الدمينة، بن هللا عبد ديوان برشح ُعِنَي وقد الدمينة: ابن ديوان (٣)

مرص. يف كان ملا رضا الدين محيي
بعد. يُطبع لم ديوانه، من الثاني الجزء وهو الهاشمي: ديوان من الثاني الجزء (٤)

«مجلة السنة هذه يف أصدر وقد وغريها، املقتطف مجلة يف نُرشت املقاالت بعض وله
واألدب. والعلم الدين بني جامعة وهي بغداد، يف اليقني»

شعره: من نبذة وإليك

الباكي اليتيم

ال��ف��ج��ي��ِع ال��خ��ط��ب ع��ن رواي��اٍت ب��ال��دم��وِع ت��ك��ت��ب أن��ت ك��م إل��ى
ال��دم��وع م��ن ي��دقُّ ت��َره أل��م ن��ازالٌت دم��وُع��ك ق��ل��ب��ي ع��ل��ى
ال��ض��ل��وع ع��ل��ى ال��ص��ه��ي��ر م��ن أح��ر ن��ار ج��م��رات وق��وع��ه��ا ك��أن
ال��خ��ش��وع آث��ار ل��ل��ي��ت��م ب��ه��ا ع��ي��ون أف��اض��ت��ه��ا ق��د دم��وع
ال��وج��ي��ع األل��م ع��ل��ى يُ��ط��اوع��ن��ي ف��ؤاد ل��ي أج��ه��ش أج��ه��ش��ُت إذا
ال��ف��ظ��ي��ع ل��ل��زم��ن ال��ط��ب��ع أب��يُّ وع��ط��ًف��ا ه��ًوى ال��ن��س��ي��م م��ن أرقُّ
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ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ال��ش��ج��ون ويَ��ق��ت��س��م ب��ح��زن ح��زن ذي ك��ل ي��ؤاس��ي
ب��ال��خ��ض��وع آذن اآلالم م��ن ث��ق��ي��ًال ق��س��ًط��ا ��ل��ت��ه ح��مَّ ول��و
ال��ه��م��وع ب��ال��دم��ع ل��ُش��ف��ي��ت إذْن ق��ل��ب غ��ل��ي��َل ال��دم��وُع ت��ش��ف��ي ول��و
ال��ص��ن��ي��ع ب��إس��داء ل��ن��ا ف��ك��ي��ف ال��ت��ق��ي��ن��ا ق��د ال��ذم��ي��م ال��زم��ن ع��ل��ى
ال��خ��ل��ي��ع ب��ال��ق��دح م��ن��ه وف��زن��ا ال��م��ع��ل��ى ب��ال��ق��دح ف��از زم��ان

∗∗∗
َخ��ش��وع ط��رٍف م��ن ال��ب��ؤس��اء ع��ل��ى ح��ن��انً��ا ُم��ل��ئ��ت ن��ظ��رة س��أل��ق��ي
وج��وع ب��ؤس ف��ي ن��ع��ي��ش ون��ح��ن رخ��اء ع��ل��ى األغ��ن��ي��اء ي��ع��ي��ش
ه��ج��وع ب��ال ال��ب��ائ��س��ي��ن ع��ي��ون ل��ك��ن ب��ال��ل��ي��ل ع��ي��ون��ه��م ت��ن��ام
ال��ن��ط��وع ع��ل��ى ب��ال��نِّ��ع��ال وداس��وا ذي��وًال س��ح��ب��وا ب��ال��غ��ن��ى ن��ش��اوى
ال��م��ن��وع ال��زم��ن إل��ى وخ��ل��وه��م ج��ي��اًع��ا ال��دُّن��ي��ا ف��ي ال��ب��ؤس��اء ن��س��وا
ال��ب��دي��ع ال��ص��ن��ع ع��الم��ة ع��ل��ي��ه ث��وب أل��ف ب��ن��ي��ه��م م��ن ل��ك��لٍّ
ال��رف��ي��ع ال��ق��ص��ر م��ن غ��رٍف وف��ي ال��ح��ش��اي��ا ب��ي��ض ع��ل��ى أن��ام��وه��م
ال��ج��ذوع ع��ل��ى ال��ح��م��ام ك��أف��راخ ن��ام��وا األوس��اخ ع��ل��ى وأط��ف��ال
ال��ل��ذوع ال��ث��وب س��وى اْل��ت��ح��ف��وا وال ف��رش ال��دق��ع��اء س��وى ل��ه��م ول��ي��س
ب��ال��دم��وع ال��ل��ي��ال��َي وي��ط��وون وج��وًع��ا ط��ًوى ال��ن��ه��ار ��ون يُ��ق��ضُّ
ال��ج��زوع ال��ب��ؤس ذي ن��ف��س ت��ع��ل��ل ع��زاء ل��ه��م ال��ش��ق��اء أح��ادي��ث
ه��زي��ع ف��ي ه��زي��ًع��ا ب��ل��ي��ل��ت��ه ع��يٍّ��ا ال��س��ق��م ذو م��ن��ه��م وي��ض��رب
ن��ج��وع م��ن ق��ل��ب ل��ك��س��ي��ر وه��ل ق��واه��م ف��خ��ان��ت��ه��م ان��ت��ج��ع��وا ق��د
ش��ف��ي��ع ب��ال األغ��ن��ي��اء ي��راه ل��ل��ي��ت��ام��ى ذن��بً��ا ال��ي��ت��م رأي��ُت

∗∗∗
ذري��ع م��ص��ائ��ب��ه م��ن ل��ف��ت��ٍك زم��ان��ي وع��رَّض��ن��ي أه��ل��ي م��ض��ى
ب��م��س��ت��ط��ي��ع ال��ش��ق��اء ع��ل��ى ول��س��ُت ق��ري��ٌب ي��ع��رف��ن��ي ل��ي��س ي��ت��ي��م
ب��وع وق��ص��ي��ر م��ط��ام��ع ض��ع��ي��ف ت��رْك��تُ��م��ان��ي ع��الَم أم��ي! أب��ي!
س��م��ي��ع م��ن ل��ي س��واك��م��ا ول��ي��س م��س��ت��غ��ي��ث أن��ا دع��وت��ي، أج��ي��ب��ا
ب��ال��رج��وع ي��ه��م��ا ل��م ول��ك��ن ق��ذوف ن��ًوى ب��ي��وم ��ا ه��مَّ ل��ق��د
ودي��ع م��ب��ت��ئ��س ط��رف ف��يُ��غ��ض��ي ح��ي��ن ك��ل ال��ت��ذكُّ��ر يُ��ع��اوده
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ب��روع��ي أخ��ذت دي��م��ة ف��أس��ب��ل ي��وًم��ا وأب��اه ��ه أُمَّ ت��ذكَّ��ر
ال��م��ط��ي��ع ال��دم��ع ع��ل��ى يُ��ط��اوع��ه ل��س��ان ل��ه ول��ي��س ق��ل��ب، ل��ه
ال��رب��ي��ع أي��ام ق��ب��ل ت��رع��رع ط��ف��ًال ت��رك��اه ق��د أب��واه م��ض��ى

∗∗∗
ال��س��ل��وع أث��ر ب��ه��ا وأق��دام��ي ل��ب��اس��ي ف��ق��دك��م��ا ب��ع��د ت��خ��رق
ال��ق��ط��ي��ع ع��ن ال��ط��ري��ق ان��ب��تَّ ب��ه غ��ري��ب ح��َم��ل ك��أن��ن��ي وص��رت
ال��ق��ش��ي��ع ال��ك��أل إل��ى ت��رام��ي��ه م��ت��ب��اع��داٍت ف��ال ف��ي وح��ي��د
وب��ال��ق��ن��وع ب��ال��ع��ف��اف ويَ��رِج��ُع ق��ل��ي��ًال رع��يً��ا ف��ي��ن��ت��ح��ي ي��ج��وع
ال��رب��وع ب��ي��ن م��اك��ث ول��ك��ن ف��الٍة ف��ي غ��ري��ٌب إن��ي ن��ع��م!
وال��ش��س��وع ال��ت��غ��رب م��ن ع��ل��يَّ وق��ًع��ا أش��د ال��وال��دي��ن وف��ْق��د
ص��ري��ع وأب ق��ض��ت أُم ف��م��ن أه��ٍل؟ ك��ه��الك ت��غ��رٍب وأي

∗∗∗
ال��دم��وع م��ن وج��ن��ت��يَّ ت��م��س��ح م��ربٍّ م��ن أم��ي م��ث��ل ل��ي وه��ل
ال��ص��دي��ع ك��ال��ص��ب��ح ال��ث��غ��ر ض��ح��وك ب��وج��ٍه ل��ه��ا ب��ك��ي��ت إن وت��ق��ب��ل
ال��ض��روع م��ن ال��ح��ل��ي��َب وت��س��ق��ي��ن��ي ث��ي��اب��ي رثَّ��ت إذا وت��ك��س��ون��ي
ال��ول��وع ال��ش��اج��ي ب��ق��ل��ب��ه��ا ع��ل��يَّ وت��ح��ن��و ي��ده��ا ع��ل��ى وت��ح��م��ل��ن��ي
ال��ه��ل��وع ك��ق��ل��ب��ه��م��ا ق��ل��ٌب وال وأمٍّ أٍب ك��ح��بِّ ح��بٌّ ف��ال
ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ق��ل��بُ��ه��ا ك��أن��ي أم��ي روح م��ن ق��ط��ع��ة ك��أن��ي
ب��ال��ش��ي��وع يُ��ع��رف ل��ي��س خ��ف��يٍّ س��رٍّ ذات ال��ب��ن��وة وع��اط��ف��ة
ال��َم��ُروع ق��ل��ب��ي ع��ن ال��ه��م ت��زي��ل م��الذًا ل��ي ك��ان��ت ُروِّْع��ُت إذا
ال��م��ري��ع ال��روض ع��ل��ى ك��م��اط��رة ب��ك��اه��ا ج��زع��ي ع��ل��ى وي��س��ع��دن��ي
ال��س��ري��ع ال��س��ي��ر ع��ل��ى وت��ت��ب��ع��ن��ي ال��ه��وي��ن��ا س��رت إذا ت��ط��اوع��ن��ي
م��ن��وع��ي أو ع��ط��ائ��ي ويُ��ع��ج��ب��ه��ا ع��ج��بً��ا وأم��ي��ل ت��دلُّ��ًال أت��ي��ه
وب��وع ك��وع ع��ل��ى ف��ت��ح��م��ل��ه ش��يءٍ ك��ل م��ن اب��ن��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��اف

∗∗∗
ب��ال��ص��دوع آذن ع��ش��ت ف��ل��م��ا ح��ري��ًص��ا ع��ي��ش��ي ع��ل��ى أب��ي وك��ان
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ال��زروع ذاب��ل��َة ال��غ��ي��ث ك��ب��رِّ م��ي��ل��ي وأق��ام ب��رن��ي ق��د وك��م
ب��روع��ي ورج��ا ك��رام��ت��ي ع��ل��يَّ وأب��ق��ى ُخ��داًم��ا ع��ل��يَّ أق��ام
ف��روع ذا ل��ل��ت��ع��ل��م م��ح��الَّ ل��ي واص��ط��ف��ا ال��م��دارس وأدخ��ل��ن��ي
ال��ط��ل��وع وق��ت ف��ي ال��ش��م��س ت��س��د ج��ي��وش م��ن ره��ًط��ا ي��ق��ود وك��ان
ال��ج��م��وع ع��ل��ى ال��ه��اج��م��ون وك��رَّ ع��واٌن م��ع��رك��ٌة ال��ح��رب ف��ي ج��رت
ش��ج��ي��ع ص��دم��ت��ه ع��ن��د ج��ريء ب��ق��ل��ب أم��ام��ه��م أب��ي وش��د
ن��ج��ي��ع ب��دٍم م��ض��رًَّج��ا ف��خ��ر ع��ارض��ي��ه ال��رص��اص��ة ف��ص��ادَف��ت
ال��ن��زوع وج��ُع ن��ف��َس��ه وآل��م اح��ت��ف��اءٍ ح��ي��ن ع��ل��ى ت��ذكَّ��رن��ي
ش��ن��ي��ع ق��دٍر م��ن ل��ل��ه ف��ي��ا ط��ري��ًح��ا وغ��دا روح��ه ف��ف��اض��ت
ال��م��ض��ي��ع ال��يُ��ت��م ع��ل��ى أض��اع��ون��ي ق��وٍم ب��ي��ن ي��ت��ي��ًم��ا وغ��ادرن��ي

∗∗∗
ن��ق��ي��ع ُس��مٍّ م��ن ع��ل��يَّ أش��د ع��م��ري ش��رخ ف��ي أذي��ة ح��م��ل��ت
ال��رض��ي��ع أح��ال��ي��ب أش��رب ول��م ت��ل��دن��ي ل��م أم��ي ل��ي��ت ي��ا أال
وال��ف��ج��وع ال��ت��ألُّ��م ف��ي ك��ق��ل��ب��ك ق��ل��ب��ي ف��إنَّ ب��ن��ي ي��ا ت��ج��لَّ��د
ال��ص��ن��ي��ع ف��ي أس��اءوا ق��وٍم ع��ل��ى ل��ك��ن ال��ذن��ب أب��ي��ك ع��ل��ى ف��ل��ي��س
وج��وع ُع��ْرٍي ع��ن ي��ح��م��وك ول��م األع��ادي ش��رَّ ح��م��اه��ُم أب��وك
ول��ل��وض��ي��ع ل��ل��ش��ري��ف ب��ذلٍّ ع��ل��ي��ه��م ت��ق��ض��ي ج��ن��اي��ة وت��ل��ك
زم��وع ب��داه��ي��ٍة أص��اب��ت��ه��م ض��روًس��ا ح��ربً��ا ن��ُس��وا وم��ا ن��ُس��وَك
ال��ي��ف��وع وف��ي ال��س��ف��وح ف��ي م��ك��انً��ا س��ي��ل��ق��ى ف��تً��ى ف��ك��ل ت��ج��زع ف��ال
ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ب��ق��ي��ة وف��ي��ك ال��ُم��ف��دَّى ال��وط��ن أم��ان��ة ع��ل��ي��ك

األثيم والرشطي املخدوعة الفتاة

آلم��ال��ي رع��يً��ا ف��ال أص��ن��ه ل��م إن م��ال��ي وال ج��اه��ي ال ع��رض��َي أم ي��ا
وأف��ع��ال��ي ج��ن��اي��ات��ي ال��ن��س��اء ب��ي��ن اف��ت��ض��ح��ت إذا ب��ي أول��ى م��وت��َي أم ي��ا
م��ح��ت��ال ح��ب ه��ذا أم ي��ا ب��ال��ح��ب يُ��خ��ادع��ن��ي أن أخ��ش��ى إن��َي أم ي��ا
اآلل��ي ح��ل��ف��ة ع��ل��ي��ن��ا ي��ب��رَّ ب��أن ق��س��ًم��ا خ��ذي أو م��ن��ه ال��م��واث��ي��ق خ��ذي
ح��ال��ي ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ال أم ي��ا وال��ل��ه رون��ق��ه أغ��واك ال��ذي ال��ش��ب��اب إنَّ
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ال��خ��ال��ي ع��ه��دك ذك��رى ع��ن��د وح��ك��م��ة ت��ج��رب��ة ي��ك��ف��ي��ِك م��ا م��ن��ه ت��َرْي أل��م
وأم��ث��ال م��ن��ه ع��ظ��ة م��ن ش��ئ��ِت م��ا ف��ات��خ��ذي ال��ت��ف��ك��ي��ر ع��لَّ��م��ِك ال��ش��ي��ب

∗∗∗
ال��ب��ال��ي وج��ه��ه��ا ب��ُم��ح��ي��ا وأدب��رت س��اخ��رة ك��ال��س��ع��الة وه��ي ت��ب��س��م��ت
وأق��وال��ي آرائ��ي ت��ف��ن��ي��د تُ��ري��د س��ف��ًه��ا رش��ده��ا أض��اع��ت ف��ت��اة ق��ال��ت:
وإق��ب��ال إدب��ار ت��ج��اري��ب ع��ل��ى ب��ه وق��ع��ت ق��د ع��م��ٍر ب��ع��د واض��ي��ع��ت��ي!
ب��ال��ي ع��ل��ى ي��خ��ط��ر ل��م ��ك غ��شَّ ف��إنَّ وات��ئ��دي األف��ك��ار ه��ذه اب��ن��ت��ي دع��ي
وب��ل��ب��ال ح��زٍن ع��ل��ى ت��ب��ي��ت ك��ي��م��ا اب��ن��ت��ه��ا ت��خ��دع ب��أم س��م��ع��ِت وه��ل
س��ال وال ج��اٍف ال ال��ن��ف��س م��ؤدب ل��ف��تً��ى إن��ه م��ن��ه؟ يُ��ري��ب��ك م��اذا
وإج��الل ف��ض��ل ع��ن ال��ع��ي��ن يُ��ح��دِّث م��ن��ظ��ُره ال��ق��ل��َب ي��س��ب��ي ال��ش��م��ائ��ل زي��ن
ال��ق��ال��ي ال��م��ع��رض ه��ج��ر ب��ه��ج��رك ُع��ذر ل��ه ك��ان ال��ص��دق ح��ب ي��ح��ب��ِك ل��م ل��و

∗∗∗
م��خ��ت��ال م��ش��ي ي��م��ش��ي ج��اء ب��ص��ال��ٍح ف��إذا ُم��ف��ح��ٍم ج��داٍل ف��ي ه��م��ا ب��ي��ن��ا
ب��أق��ف��ال أغ��ل��ق��ه��ا … ف��دي��ت��ك ادخ��ل ن��ع��م ال��ع��ج��وز أج��اب��ت��ه … ف��الن ن��ادى:
ب��ال��غ��ال��ي ل��ي��س دم��ًع��ا ال��ج��ف��ن وي��م��أل ص��ب��اب��ت��ه ي��ش��ك��وه��ا ك��ال��ذئ��ب ف��ق��ام
ب��ال��ي؟ م��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ه��ًوى أط��ع��ت م��ال��ي ك��ذب ذو وه��و م��ح��ب! إن��ي ي��ق��ول
وآص��ال��ي أب��ك��اري ال��ل��ه ع��ب��ادة س��أع��ب��ده��ا إن��ي ب��ل أس��م��اء! أح��ب

∗∗∗
أن��ذال ع��ش��ق ب��ن��ت��ي ت��ع��ش��ق أراك ف��م��ا — ال��ع��ج��وز أج��اب��ت��ه — ع��ل��ي��ك خ��ف��ف
إه��م��ال! ذات ب��ن��ت��ي إن ف��ؤاده��ا م��ن ت��ح��ب��ك ك��ي��م��ا س��أن��ص��ح��ه��ا إن��ي

∗∗∗
وإع��وال ب��إج��ه��اش ف��ق��اب��ل��ت��ه��ا ت��ن��ص��ح��ه��ا ال��ب��ي��ت ف��ي اب��ت��ن��ه��ا إل��ى ع��ادت
أس��دال خ��ل��ف م��ن ب��أق��وال��ه��ا ت��ه��ذي أخ��ذت ف��ق��د ُج��ن��ت! ق��د ال��ب��ن��ت ك��أن��م��ا
وإض��الل��ي إغ��وائ��ي أُح��اذر إنِّ��ي ص��ادق��ة ك��ن��ت إْن ت��غ��ض��ب��ي ال أم ي��ا
أج��ب��ال م��ث��ل ظ��الًم��ا أم��ام��ي أرى ت��ع��ن��ف��ن��ي ن��ف��س��ي أرى ال��ت��ف��تُّ ح��ي��ث
ب��ت��ع��ذال��ي يُ��وح��ي ب��ي��ن��ه��ا أب��ي أرى تُ��روِّع��ن��ي أش��ب��اًح��ا أم��ام��َي أرى
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ب��أه��وال ل��ي��ًال يُ��ن��ذرن��ي أم ي��ا أت��ى ذاك ف��ه��و ف��ان��ظ��ري��ه أب��ي! أب��ي!
إذالل ث��وب س��أُْك��س��ى أَنِّ��ي ع��ل��م��ُت ف��ق��د ت��َريْ��َن ال م��ا أرى إن��ي أم ي��ا
وإغ��ف��ال��ي م��ن��ي ش��ه��وت��ه ب��ل��وغ ف��ُم��ن��ي��ت��ه ِع��رض��ي ع��ل��ى ت��أم��ن��ي��ه ال

∗∗∗
أط��ف��ال رأي ع��ن أرش��دن��ي ك��ان م��ا م��رش��دت��ي أن��ت م��ا أم��ه��ا: ل��ه��ا ق��ال��ت
ب��ت��س��آل��ي ق��ل��ب��ي ت��زع��ج��ي وال رأي��ي ف��ات��ب��ع��ي ال��ي��وم ق��ب��ل أن��ِت م��ج��ن��ون��ة
ب��أع��م��ال��ي واس��ت��ه��دي أم��رِك إل��يَّ ف��دع��ي ن��ف��س��ه ف��ي ب��م��ا ع��ل��م��ُت ل��ق��د
ال��ع��ال��ي ب��ال��م��ن��ص��ب ف��اب��ش��ري ي��وم��ه م��ن ح��ل��ي��ل��ت��ه ب��ن��ت��ي ي��ا ج��ْع��ل��ك ي��ري��د
أب��ط��ال ال��ف��رس��ان م��ن ج��ن��وٍد ع��ل��ى ح��ك��وم��ت��ن��ا ف��ي ُش��َرط��يٌّ ف��إن��ه
ح��ال خ��ال��ص ب��ن��ض��ار م��س��دس ول��ه ف��ض��ٍة م��ن ي��ده ف��ي ال��س��وط

∗∗∗
وأخ��وال أع��م��ام ذات ن��ج��ي��ب��ة ط��اه��رة ال��ف��ح��ش��اء ع��ن ف��ت��اًة ك��ان��ت
ت��م��ث��ال أيَّ ات��خ��ذوه ج��م��ال��ه��ا رأَْوا ال��ن��اظ��ري��ن انَّ ل��َو رداح ب��ك��ر
ب��أذي��ال ري��ب ع��ل��ى ت��ج��ر ول��م أدب وِم��ن ُط��ه��ٍر ِم��ن اإلث��م ت��ع��رف ال
وال��ق��ال ب��ال��ق��ي��ل أُول��ع��ْت وأم��ه��ا ح��زنً��ا ��ه��ا أمُّ ع��ذل��تْ��ه��ا إذا ت��ب��ك��ي

∗∗∗
إع��ض��ال غ��ي��ر ص��دٍق وع��د م��ن أك��دَت ب��م��ا ق��ن��ع��ُت ق��د ادخ��ل ص��ال��ح ي��ا دع��ت��ه:
وإق��الل ب��إك��ث��اٍر رض��ي��ُت إن��ي م��ودت��ه��ا اخ��ط��ب ف��ه��ل��مَّ اب��ن��ت��ي ه��ذي
وإم��ه��ال ري��ٍث م��ن ت��ح��اول م��م��ا راض��ي��ة غ��ي��ر أم��س��ت أس��م��اء رأي��ت
م��ف��ض��ال! ال��ن��ف��س ك��ري��م ب��ص��ه��ر أن��ع��م ن��س��ٍب ذا ص��رَت م��ن��ا إن��ك ت��ع��اَل

∗∗∗
س��رب��ال أط��راف س��اح��بً��ا إل��ي��ه��م��ا م��ظ��ل��م��ة ب��ال��دار غ��رف��ة م��ن ف��ج��اء
ال��ب��ال ن��اع��َم زواج م��ن ب��ه وك��ن خ��ارج��ة وه��ي … إل��ي��ه��ا ادخ��ل ف��ق��ال��ت
وال��وال��ي ال��ق��وم س��راة س��ن��دع��و غ��ًدا م��ه��رك��م��ا ال��ح��ي ش��ي��خ س��ي��ع��ق��د غ��ًدا

∗∗∗
خ��ل��خ��ال ج��رُس إال يُ��س��م��ع ك��ان م��ا م��ع��ت��ك��ر ال��ل��ي��ل وظ��الم أص��اب��ه��ا
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ب��ول��وال ف��راع��ت��ه ُم��غ��ي��ث أال ق��ائ��ل��ة: وه��ي ف��دع��اه��ا ب��ه��ا خ��ال
ب��ِإع��ج��ال أم��ًرا ق��ض��ى ح��ت��ى ب��ال��ق��ت��ل وه��دده��ا ب��م��ن��دي��ل ف��اه��ا ف��ك��مَّ
ال��ت��ال��ي ال��ح��ادُث م��ن��ه أف��ظ��َع وك��ان أوَل��ه��ا األم��ُر ه��ذا ك��ان ج��ن��اي��ة
أش��غ��ال ب��ع��ض ع��ن��دي ل��ألم وق��ال ودَّع��ه��ا ال��ف��ج��ر ض��ي��اء الح وح��ي��ن
ب��أع��م��ال م��أم��وٌر ف��إن��َي َع��ودي ف��ان��ت��ظ��ري ال��ي��وم م��س��اء ف��ي أزورك��م
آم��ال��ي اآلن ب��ل��غ��ُت وق��ال غ��ي��ًظ��ا أن��م��ل��ه أط��راف ع��ل��ى ف��ع��ض ولَّ��ى

∗∗∗
خ��ت��ال ال��ف��ت��ك س��ري��ع رئ��ي��ٍس إل��ى خ��ب��ًرا ك��ل��ت��ي��ه��م��ا ع��ن ف��ب��لَّ��غ م��ض��ى
أط��الل م��ث��ل ب��داٍر ع��ث��رت ف��ق��د تُ��ص��اح��ب��ن��ي ج��ن��ًدا م��ر م��والي ف��ق��ال:
وأخ��الل أخ��دان ذات ُم��ري��ب��ة ط��اه��رة غ��ي��ر ف��ت��اة ف��ي��ه��ا ت��ق��ي��م
ج��ري��ال أق��داح ش��رب��وا وق��د ل��ي��ًال ت��ط��رق��ه��ا وال��ش��ب��اُن أم��ِس ش��ه��دت��ه��ا

∗∗∗
م��ح��الل ال��ف��ح��ش��اء م��ن م��ك��اٍن إل��ى ش��ب��ي��ب��ت��ه��ا ت��رح��م وال خ��ذه��ا ف��ق��ال:

∗∗∗
إرق��ال س��ي��ر وط��وًرا زف��ي��ًف��ا ط��وًرا ت��ت��ب��ع��ه وال��ج��ن��د أدراج��ه ف��ع��اد
وأث��ق��ال ألم��واٍل وه��ت��ًك��ا ن��ه��بً��ا ت��ه��ن��وا ال ق��ال: ب��ل��غ��وه��ا إذا ح��ت��ى
ب��أح��ب��ال ا ش��دٍّ ي��ده��ا وأوث��ق��وا ن��اح��ي��ٍة ك��ل م��ن ب��ه��ا أح��ي��ط��وا ج��ن��دي!
أرذال ج��ن��د ع��ن��ه��ا ت��دف��ع وك��ي��ف ل��ه��م ت��ق��ول م��اذا رش��ده��ا ف��ض��ي��ع��ت
وأغ��وال أم��راض ذات ب��ج��ن��ة ف��اب��تُ��ل��ي��ت ال��ع��ه��ر م��ك��ان وأودع��وه��ا
ق��ت��ال ال��ف��ت��ك ش��دي��د س��لٍّ ب��داء بُ��ل��ي��ت إن��ه��ا م��ات��ت، ش��ه��ري��ن وب��ع��د
م��ع��ط��ال ب��ي��ض��اء ع��ل��ى واًه��ا ب��اإلف��ك ُق��ت��ل��ت ق��د ع��ذراءَ ع��ل��ى ال��ع��ف��اف ل��ه��َف

∗∗∗
��ال ُج��هَّ ال��ط��ب��ع ل��ئ��ام م��وظ��ف��ي��ن م��ن ل��ل��رع��ي��ة وي��ل ل��ل��ح��ك��وم��ة ق��ل
م��ال وف��ي ِع��رٍض ف��ي ال��م��ص��ي��ب��ة إال ن��ازل��ة ك��ل وق��ًع��ا ال��ُح��رِّ ع��ل��ى ه��ان��ت
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هوكو فيكتور عن مقتبسة والفراشة: الوردة

وأك��م��اُم أزه��ار ف��ي��ه ت��ف��ت��ح��ت ش��ج��ٍر ع��ل��ى ي��وًم��ا وق��ع��ت ف��راش��ة
وآالم أح��زان ف��ي��ه وق��ل��ب��ه��ا ن��اض��رة ص��ف��راء زه��رة ل��ه��ا ق��ال��ت
أق��س��اُم ال��خ��ل��ق وح��ظ��وظ ح��ظ��ن��ا ع��ن ب��م��س��أل��ٍة وأج��ي��ب��ي��ن��ي ت��ه��رب��ي ال
وإب��رام ن��ق��ض ف��ي��ه��م��ا ل��غ��ي��رن��ا اخ��ت��ل��ف��ا أم��ري��ه��م��ا ف��ي وش��أن��ك ش��أن��ي
إع��زام ثَ��مَّ ل��ي وال أط��ي��ر وال ط��ائ��رة ال��ع��ل��ي��اء إل��ى أن��ِت ت��م��ض��ي��ن
ذام ح��ب��ه��ا ف��ي وم��ا ن��ف��س��ي أح��ب ض��ج��ري ع��ل��ى ول��ك��ن��ي ض��ج��رت ل��ق��د
وأس��ق��ام ش��ت��ى ِع��ل��ٌل ُق��رب��ه��م ف��ي وك��م ُم��ب��ع��دون ع��ن��ي وال��نَّ��اُس أع��ي��ش
إل��م��ام ال��روض ه��ذا ف��وق ب��م��ا ل��ن��ا م��ًع��ا ن��ط��ي��ر زه��ًرا ف��ل��ن��ك��ن أش��ب��ه��ِت��ن��ي
ظ��الم ال��ح��ظ ه��ذا ت��ع��ل��ي��ك وال��ري��ح تُ��م��س��ك��ن��ي ل��ه��ف��اه وا األرض أرى ل��ك��ن
ن��م��ام م��ن��ه ن��ش��ٌر ال��ج��وَّ ي��ع��ط��ر ل��ك��ي ال��ج��م��ي��ل َع��رف��ي م��ن س��أع��ط��ي��ِك إن��ي
وإت��َه��ام إن��ج��اد يُ��ق��ص��ي��ِك وأن��ِت ي��ص��ح��ب��ن��ي ال��زه��ر إنَّ أع��ط��ي��ِك، ل��س��ت ال
وإظ��الم ض��وء وي��ن��ع��ش��ن��ي ظ��ل��ي أرى ال��ري��اض ف��ي وح��دي ع��ي��ش��َي رض��ي��ُت
وإض��رام ل��م��ع ل��ه��ا ن��اًرا رأي��ِت إذا ال��ض��ي��اء ف��ت��أت��ي��ن وت��ه��رب��ي��ن
ت��س��ج��ام ال��ف��ج��ر َع��ب��رات م��ن خ��ديَّ وع��ل��ى دائ��ٌم ب��ك��ائ��ي ص��ب��ٍح ك��ل ف��ي
وأي��ام س��ع��ي��داٌت ل��ي��اٍل ب��ه ذه��ب��ْت ال��ذي ال��م��اض��ي ل��ُح��بِّ��ك��ُم آٍه
أوه��ام واآلم��ال — ل��ك ك��م��ا — ج��ن��ًح��ا ورق��ي ه��ب��ي أو ج��ذًرا — ل��َي ك��م��ا — خ��ذي

وبعدها الوالدة قبل وعربات خطرات

ال��م��رض��ع��ات ش��ئ��ون��َي ت��ت��ول��ى ول��ي��ًدا ف��ي��ك��م ب��ق��ي��ت أن��ي ل��ي��ت
ص��اف��ي��ات ب��ه��ا أرت��وي ج��رع ��ي وه��مِّ ح��ي��ي��ت م��ا ال��ده��ر ة ُم��دَّ
ع��ث��رات ض��م��ن��ِه ف��ي ح��ث��ي��ٍث ـ��ر س��ي��ـ م��ن أح��س��ن ال��م��ه��د ف��ي ف��ق��ع��ود
وال��ف��رات دج��ل��ة أف��اض��ت��ه ء ال��م��ا م��ن إل��يَّ أح��ل��ى ول��ب��ان
ح��ي��اة ال��ش��ب��اب م��ن وج��اءت ت��ت ف��ا ف��ق��د ال��ح��ي��اة ك��ان��ت ح��ل��م
ال��غ��ف��الت ب��ه م��ا ال��ع��ي��ش أه��ون ف��ي��ه��ا أع��م��ل ك��ن��ُت م��ا أدري ل��س��ت
م��ب��ت��درات ف��يَّ م��ن ب��س��م��اٌت ل��س��رور وال ح��زٌن ب��ك��ائ��ي م��ا
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ص��ادق��ات أش��ج��ان��ه ب��ف��ؤاٍد ��ي أُمِّ ع��ن��ي األح��زان ��ى ت��ت��ل��قَّ
ال��ح��ام��ي��ات دم��وع��ه��ا وس��ال��ت ت��ي ص��و آل��م��ه��ا ب��ك��ي��ت م��ا ف��إذا
ب��س��م��ات وراءه��ا ن��ظ��راٍت م��ن��ه��ا آن��س��ُت ض��ح��ك��ُت م��ا وإذا
ب��اِل��ي��ات ب��ه��ا ��تْ��ن��ي ل��فَّ ِخ��رٌق وك��ف��ان��ي زي��ن��ت��ي م��ن وك��ف��اه��ا
األم��ه��ات ت��ن��وط��ه ق��م��اًط��ا ب��ي ون��اط��ت ي��دي��ه��ا ع��ل��ى ح��م��ل��ت��ن��ي
ال��ق��ب��الت ن��ف��س��ه��ا ت��ش��ِف ول��م ـ��ن��ي ��تْ��ـ وض��مَّ األس��ي��ر م��ث��ل أوث��ق��ت��ن��ي
ال��وال��دات ع��ل��ي��ه��ُم ت��ح��ن��و ـ��ف��ال األط��ـ وك��ذا ب��ح��ج��ره��ا وض��ع��ت��ن��ي
م��رآة ن��ف��س��ه��ا ف��ي ل��م��ع��اٍن ك��أن��ي ل��وج��ٍه وج��ًه��ا ن��ظ��رت��ن��ي
ع��زم��ات ل��ه ف��تً��ى ت��ران��ي أن وت��م��نَّ��ت ط��ف��ول��ت��ي م��ن ع��ج��ب��ْت
واف��ت��ئ��ات ت��ه��اون ف��ي��ِه ل��ي��س أت��اه��ا ال��س��م��اء م��ن ح��ب ه��و
ال��ب��ن��ات وق��دَّس��ت��ه أخ��ي��ن��ا ـ��ل ق��اب��ي��ـ ع��ه��د م��ن األب��ن��اء ق��دَّس��ت��ه
ال��ك��ل��م��ات ف��ه��م��ه دون ق��ص��رت ج��م��ي��ًال م��ع��نً��ى ح��واء ورأت��ُه
ل��غ��ات ال��ق��ل��وب ي��ح��م��ل ال��ذي ول��ل��ح��بِّ ال��ل��غ��ات دون��ه خ��رس��ت
ن��اط��ق��ات ِس��رِّه ع��ن ق��ائ��الت ف��ص��ح ال��ب��ي��ض ال��ض��م��ائ��ر ف��ي أل��س��ن
ال��ن��غ��م��ات ب��وق��ع��ه ت��ج��ل��ت إل��ه��يٍّ ال��ف��ض��اء م��ن ك��غ��ن��اء

∗∗∗
ال��ع��اط��ف��ات ش��غ��اف��ه ف��ي ع��ظ��م��ت رءوم؟ أمٍّ ك��ق��ل��ب ق��ل��ٍب أي
ال��ط��اه��رات ال��ش��م��ائ��ل ت��ل��ك أي��ن ك��أم��ي ح��ب��ي��ب وال أم��ي؟ أي��ن
ح��ائ��الت وق��رب��ه��ا ق��رب��ي ب��ي��ن وح��ال��ت ال��خ��ط��وب ع��ن��ه��ا ح��ب��س��ت��ن��ي

∗∗∗
ن��ك��ب��ات أم��ام��ه م��ن ف��ل��ه ت��وث��ق��ي��ه ال ب��ال��ول��ي��د ارف��ق��ي
وال��م��م��ات ح��ي��ات��ه وح��زن ـ��ع وال��وض��ـ ال��ح��م��ل ف��ي ع��ل��ي��ِك ث��ق��ل ه��و
ظ��ل��م��ات ال��ث��رى وف��ي ع��ن��اء ض األر ف��ف��ي ال��ف��ض��اء دون��ه ��ع��ي وسِّ
وال��غ��دوات ال��ع��ش��يِّ ووق��ت ـ��ر وال��ف��ج��ـ وال��ن��ور ال��زرق��اء ف��ال��س��م��اء
وال��ه��ض��ب��ات ال��ب��الد وس��ه��ل ـ��ر وال��ب��ح��ـ وال��ب��ر ال��م��ن��ش��ور وال��ظ��الم
ال��ح��االت أي��ام��ه ف��ي ب��ه ق��ت ض��ا إذا ش��ج��ًوا إل��ي��ه ج��ال��ب��ات
س��م��ات ال��ش��ق��اء م��ن وع��ل��ي��ِه س��ع��ي��ًدا ي��ك��ون أن ت��ف��اءل��ت ق��د
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ج��ن��اة وال��ح��ادث��ات ع��ل��ي��ه ـ��ر ال��دَّه��ـ م��ن ف��أن��ت ل��ه ت��راع��ي ال
وال��ف��ت��ي��ات ال��ف��ت��ي��اُن إل��ي��ك ـ��َش ال��ع��ي��ـ َح��بَّ��ب م��ا ال��ت��ج��ري��ب ك��ف��اك ل��و

∗∗∗
ال��رغ��ب��ات ت��ف��ي��دِك وم��اذا ض األر ه��ذه ف��ي رأي��ِت ق��د ال��ذي م��ا
ال��س��ق��اة َرتْ��ه��ا َك��دَّ ت��ص��ُف إن ف��ْه��ي م��اء ك��ل ف��ي ب��األك��دار م��ل��ئ��ت
وي��الت ال��ورى ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ك��ان ذا ك��م ال��ح��رب وق��ائ��ع ع��ن اس��م��ع��ي
ال��ك��م��اة ف��ي��ه��ا ال��ك��م��اَة وتُ��ردي ـ��ًال وت��ق��ت��ي��ـ م��وتً��ا ال��ن��اش��ئ��ي��ن ت��ه��ل��ك
أم��وات ك��أن��ه��م وج��رح��ى ـ��ل��ى ق��ت��ـ وم��ن أي��ام��ى وم��ن ي��ت��ام��ى م��ن
ال��ح��م��اة ت��دع��ى ح��ي��ن ول��ل��ح��رب ت ول��ل��م��و ول��دت م��ا ل��ل��س��ق��م إنَّ
ح��س��ن��ات ن��ي��ران��ه ف��ي ف��ه��م ـ��ن ق��راب��ي��ـ «م��ل��وخ»1 إل��ى ق��دم��ي��ه��م
م��ع��ب��ودات ال��ن��ي��ران ك��ل ف��ي��ه زم��ان وه��ذا م��ض��ى ع��ه��د ذاك
ال��ق��اذف��ات ال��م��داف��ع ُف��وه��ات ب��ن��ت��ه م��ج��د ك��ل أنَّ ف��اع��ل��م��ي
راج��ع��ات ل��ي ال��م��اض��ي��ات ـ��ام��ك أيَّ��ـ ه��ل ال��رض��اع��ة ع��ه��د ش��ع��ري ل��ي��ت
ل��ب��ات ت��زي��ن��ه��ا ون��ح��ور ص��دور ب��ي��ن أض��م ف��ي��ه��ا ك��ن��ت
ي��ق��ظ��ات ول��ي ح��ي��نً��ا ن��وم ل��ي ش��ي��ئً��ا أع��ق��ل ل��س��ت ال��ق��ل��ب ه��ادئ

∗∗∗
اْل��ت��ف��ات إل��ي��ه ي��وًم��ا م��ن��ي ح��ان ووق��ت م��ر ك��األح��الم ع��م��ر
ال��ل��ذات أي��ام��ه ف��ي ُط��وي��ت ع��ه��ًدا ل��ل��رض��اع��ة ال��م��ه��د ف��ي إن
ال��م��ن��ش��دات إي��ق��اع��ه��ا أج��ادت ـ��د وأن��اش��ي��ـ ال��م��ن��ى ه��ي ح��رك��ات
ال��ح��رك��ات أوص��ال��َي م��ن ع��ن��ده��ا ت��ت��ن��اه��ى ه��زٌة ال��م��ه��د ه��زُة
درات ف��م��ي إل��ى س��ال��ت ه��ر ال��ط��ا ل��لَّ��ب��ن ظ��م��ئ��ت م��ا وإذا
إع��ن��ات وال ل��وع��ة وال ن ح��ز وال ج��ه��اد وال ع��ن��اء ال

∗∗∗
ع��ق��ب��ات ل��ي اآلم��ال خ��الل م��ن الح��ت ث��م أوًال األم��ر س��ه��ل

جوفه. يف املوقدة بناره تحرتق قرابني األطفال له يُقدِّمون كانوا األكرب قرطاجنة إله هو ملوخ: 1
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ال��وق��ف��ات؟ ه��ذه ف��ي��َم ـ��م��ن��ت��ه��ى؟ ال��ـ وأي��ن ال��وص��ول؟ م��ت��ى دل��ي��ل��ي ي��ا
ال��غ��ف��الت ب��ق��ل��ب��ك ط��اح��ت أي��ن رش��ي��د وال��ط��ري��ق ح��ي��ران أن��ت
وث��ب��ات ت��ق��دُّم ول��ك��ن ـ��ع رج��ـ ف��ال ال��ق��دي��م إل��ى أرج��وًع��ا
ال��ق��اص��ي��ات! ال��م��راح��ل ف��ك��ي��ف ـ��ر ال��س��ي��ـ أول ف��ي ال��ط��ري��ق أن��ه��ك��ت��ك
ش��ت��ات ال��ج��م��ي��ع ي��أخ��ذ أن ق��ب��ل ك��ث��ي��ر م��ت��اع م��ن ت��زودت م��ا
وأن��اة ت��ج��لُّ��د ح��ي��نً��ا ـ��ق��ل��ب ل��ل��ـ ف��ل��ي��ك��ن ش��دة ال��س��ي��ر ف��ي إن

ك��ث��ي��ر ال��زم��ان م��ن ف��ق��ل��ي��ل
ص��ال��ح��ات ال��م��ن��ى م��ن وال��ب��ق��اي��ا

والضعف القوة أو والحمل، الذئب

وال��ح��م��ِل ال��ع��دوان ذي ال��ذئ��ب ح��ك��اي��ة وم��وع��ظ��ٌة ت��ذك��ي��ر ال��ق��ول ف��ف��ي اس��م��ع
م��ل��ل ذو وه��و م��اءً ي��ط��ل��ب ف��ان��ص��اع ٌ ظ��م��أ ص��ائ��ف ق��ي��ٍظ ي��وَم أص��اب��ه
ج��ب��ل ق��م��ت��ي م��ن ن��ازل��ة ال��س��ه��ل ف��ي م��ن��اه��ل��ه ت��ج��ري ج��دوًال أت��ى ح��ت��ى
وال��ك��ل��ل ال��س��ي��ر وب��ع��د ال��ع��ن��اء ب��ع��د غ��ل��ت��ه ب��ال��م��اء ف��روى ف��ج��اءه
وال��ع��ج��ل ال��ري��ث ب��ي��ن ي��ع��س��ل3 ف��م��ر ف��خ��ات��ل��ه بُ��ع��د ع��ن أط��ح��ل2 رآه
واألص��ل اإلب��ك��ار ف��ي ب��ال��ج��وع ع��ل��ي��ه ذه��ب��ت4 س��ب��ع��ة م��ن ال��ط��وى ل��واه ط��او
األك��ل س��ائ��ر م��ن وال ال��ق��دي��د م��ن وال ال��ع��ب��ي��ط5 ال��ل��ح��م م��ن ف��ي��ه��ا ذاق م��ا
واألم��ل ال��ي��أس ب��ي��ن 6 اع��ت��سَّ وط��ال��م��ا ك��رًش��ا وال ب��ط��نً��ا ب��ه��ا ي��ش��ق ول��م
ش��غ��ل ف��ي ال��خ��رف��ان ع��ن ال��رع��اء ف��م��ا ف��ري��س��ت��ه ي��ل��ق��ى أن ل��ل��ذئ��ب ك��ان إن

∗∗∗

قليل. ببياض والسواد الغربة بني لون وهي الطحلة من الذئب، هنا األطحل 2
العْدو. يف الرأس وهز االضطراب وهو العسالن من 3

أيام. سبعة أي سبعة: ماطله. لواه: جائع. طاو: 4

الطري. 5
ليًال. طاف 6
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وال��دغ��ل ال��س��وء م��ع��ن��ى ال��س��ري��رة وف��ي ل��ه وق��ال ح��رص ع��ل��ى إل��ي��ه واف��ى
ب��ال��وح��ل ال��م��اء خ��ل��ط��ت ص��ف��وي ك��دَّرت ل��ت��ف��س��ده��ا؟ أرض��ي ف��ي ب��ك أت��ى م��اذا

∗∗∗
س��ف��ل م��ن ال��م��اء ش��رب��ت وإن��ي ع��اٍل م��وردك��م م��والي ي��ا ل��ل��ذئ��ب: ف��ق��ال
ن��ه��ل��ي وم��ن ع��لِّ��ي م��ن م��اؤك وأي��ن ان��ح��درت ال��ت��ي األرض م��ن ال��ي��ف��اع أي��ن
ِق��ب��ل��ي م��ن ال��ت��ك��ري��ر ت��ح��س��ب أن م��والي ع��ج��ب ف��م��ن آٍت ن��ح��وك��م م��ن ال��م��اء
م��ه��ل ب��ال ال��راع��ي ب��ه ع��ل��ي��ن��ا ق��ض��ى ت��ع��ب وم��ن ح��رٍّ م��ن ظ��م��آن وك��ن��ت
وم��ن��ع��زل م��ف��ق��ود ب��ي��ن ث��الل��ن��ا7 ف��اف��ت��رق��ت ال��ش��م��س ح��رور ف��ي س��اق��ن��ا ق��د
ال��رََّس��ل8 آخ��ر ف��ي أت��ب��ع��ه وك��ن��ت م��رت��ع��ه؟ أي��ن ق��ط��ي��ع��ي، أي��ن أْدِر ل��م
وم��رت��ح��ل ح��ل ف��ي يُ��ك��رم وال��ض��ي��ف م��ن��ازل��ك��م ف��ي ض��ي��ف ف��إن��َي ف��اس��م��ح!

∗∗∗
ال��ج��ل��ل ب��ال��ح��ادث ج��ئ��ت��ن��ي ل��ق��د ب��ل��ى ل��ه وق��ال أن��ي��ابً��ا ال��ذئ��ب ل��ه أب��دى
ب��ال��ع��م��ل ال��ش��ر وأردت إه��ان��ت��ي س��وى ب��ذاك ت��ق��ص��د ول��م م��ائ��ي ك��دَّرت
األَُول أي��ام��ك م��ن ع��ام��ي��ن ق��ب��ل م��ن ت��ش��ت��م��ن��ي ُك��ن��ت ي��وًم��ا وإن��ك ه��ذا

∗∗∗
خ��ط��ل م��ا غ��ي��ر م��ن ق��ائ��ًال أم��ام��ه ه��ام��ت��ه ال��م��س��ك��ي��ن ال��ح��م��ل ف��ط��أط��أ
أَُح��ل9 ول��م أك��ب��ر ل��م إن��َي ش��ه��ران ُع��ُم��ري إن��م��ا ُم��ح��ال ه��ذا م��والي
م��ح��ت��ف��ل ال��ث��دي ف��ي ل��ب��ٍن م��ن م��والي ف��تُ��رض��ع��ن��ي أم��ي ُم��رت��ض��ًع��ا زل��ت م��ا

∗∗∗
ت��س��ل ف��ال ِع��رض��ي م��ن ن��ل��ت ل��ق��د ب��ل��ى ل��ه وق��ال ل��ؤٍم م��ن ال��ذئ��ب ��ر ت��ن��مَّ
ت��ط��ل وال ع��ذًرا ت��ن��ت��ح��ل ال أخ��وك، إذْن ع��ل��يَّ ف��ال��ج��ان��ي أن��ت ت��ك��ن ل��م إن
وال��ع��ذل ب��ال��ل��وم رع��ت��ن��ي ف��ق��د أٌخ ل��ي ي��ُك ل��م وال��ل��ه س��ي��دي ي��ا ف��ق��ال

الغنم. جماعة ثلة: جمع 7

القطيع. 8
الحول. عليه أتى أحال: من 9
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∗∗∗
ال��ن��زل وف��ي ال��م��رع��ى ف��ي ج��ارك ي��ك��ون ف��ق��د وذاك ه��ذا ت��ك��ن ل��م إن ف��ق��ال
وال��ك��س��ل ال��ج��ب��ن أه��ل األق��ارب م��ن ب��ه ع��ل��م��ت ن��ذًال أو ع��م��ك اب��ن أو
ي��ب��ل ول��م ج��ه��ًال ش��رف��ي م��ن ون��ال ب��ث��ل��ت��ه م��ح��ش��ور وْه��و أه��ان��ن��ي

∗∗∗
م��خ��ت��ت��ل��ي10 أن��ت غ��ي��ري أج��ل أِم��ْن إث��ًم��ا م��ق��ت��رٍف غ��ي��ر ب��ريء إن��ي م��والي …
وج��ل م��ا غ��ي��ر ف��اف��ع��ل أك��ل��َي تُ��ري��د ي��ن��ف��ع��ن��ي ال��ح��ق ول��ي��س ال��ض��ع��ي��ف أن��ا
ب��م��ن��ت��ح��ل ع��ذري وال ذن��ب��ي ال��ذن��ب ال أخ��ي؟ وب��ال ب��ال��ي ف��م��ا ذاك ك��ان ل��و
وك��ل وال ع��ن��ي ع��اج��ز ال ج��زاء إس��اءت��ه ع��ن وأل��ق��ى ال��م��س��يء غ��ي��ري
ال��ح��ي��ل ع��ل��ى ض��اق��ت إن ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ج��دي ف��م��ا ت��ش��اء م��ا ف��اف��ع��ل ال��ح��ق ل��ل��ق��وة
ال��وص��ل11 م��ف��ص��وم��ة ب��ع��ًرى م��س��ت��م��س��ك ج��وان��ب��ه ي��ح��م��ي ال��ذي ال��ض��ع��ي��ف إن

∗∗∗
ي��ش��ت��ع��ل ك��ال��ن��ار ه��ج��ت��ه م��ت��ى ح��ق��ًدا ل��ن��ا إن م��س��ك��ي��ن ي��ا ال��ذئ��ب أج��اب��ه
ال��ط��ول ل��ي��الت��ن��ا ف��ي ال��ل��د أع��داؤن��ا ك��ل��ك��م ال��خ��رف��ان م��ع��ش��ر ف��أن��ت��ُم
م��ح��ت��م��ل غ��ي��ر غ��ي��ًظ��ا ن��ك��ظ��م ون��ح��ُن وي��ش��ت��م��ن��ا يُ��ع��ادي��ن��ا خ��روٍف م��ن ك��م
ال��وج��ل ُم��س��ت��ن��ك��ر ك��الب��ك��ُم وم��ن ُرع��اِت��ك��ُم م��ن نُ��ق��اس��ي ه��ذا وغ��ي��ر
ال��ه��ب��ل12 م��ن ش��ًرا أو ال��ص��ل��ب م��ن ش��ًرا م��ن��ق��ص��ة ك��ل ف��ي��ن��ا ي��ق��ول��ون وه��م
وال��وُُع��ل وال��غ��زالن ال��ث��ع��ال��ب ب��ي��ن س��ي��رت��ن��ا ال��ن��اس ك��ل ب��ي��ن ق��بَّ��ح��وا ق��د
ال��م��ق��ل ع��ل��ى ُم��غ��ٍم وال��دج��ى ح��م��ات��ك��م وه��م ال��ل��ئ��ام أع��ادي��ن��ا ال��ك��الب ه��م
خ��ول وم��ن أه��ٍل م��ن ال��ب��ع��ي��دي��ن ع��ن ُم��ن��ت��ق��ًم��ا م��ن��ك ث��اري آخ��ذ اآلن

∗∗∗

رسه. ع تَسمَّ اختتله: 10
بينهما. فما بيشء اتصل ما كل (بالضم): وصلة جمع 11

الثكل. 12
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ال��ح��م��ل ذل��ك رج��ل��ي ب��ي��ن م��ا وش��ق ب��وث��ب��ت��ه م��ش��ت��ًدا ال��ذئ��ب ��ز تَ��َح��فَّ
ال��ج��دل ص��ح��ة ش��ي��ئً��ا أف��ادت��ه وال ُم��ع��ت��ذًرا ك��ان ل��م��ا ال��ع��ذر يُ��غ��ِن��ه ل��م

∗∗∗
ال��ب��ط��ل ال��ف��ات��ك ل��ل��ق��ويِّ ف��ري��س��ة م��ق��اص��ده ��ت ُح��قَّ وإن ال��ض��ع��ي��ف إنَّ
ال��ع��ل��ل ع��ل��ى ف��م��ق��دور ش��يءٍ وك��ل وأك��ث��ره أق��واه األم��ر وأغ��ل��ب

∗∗∗
ب��ال��م��ث��ل ال��ق��وم أل��وم ج��ئ��ت ال��ق��ول ف��ي ُم��تَّ��س��ًع��ا ال��ت��ص��ري��ح ع��ن رأي��ت ل��م��ا
ال��ج��م��ل ف��ي ل��ي��س س��ر اإلش��ارات وف��ي ��ن��ه ت��ض��مَّ م��ا يُ��درْك ال��ل��غ��ز ي��ف��ه��ِم م��ن
ال��ع��ص��ل14 أن��ي��اب��ه��ا ع��ن ت��ك��ش��ف رق��ط��اء ف��اغ��رة13 ال��ش��ع��ر ج��ع��ل��ت أردت إذا
ال��ث��م��ل ال��ع��اش��ق ل��ب ت��خ��ل��ب ورق��اء ش��ادي��ة ال��ش��ع��ر ق��ل��ب��ت أردت وإن
م��ح��ت��ف��ل إن��ش��اد أن��ش��ده��م وق��ف��ت إذا ال��س��ام��ع��ي��ن أب��ك��ي أن��ا وت��ارة
م��ب��ت��ذل غ��ي��ر ش��ع��ر ال��ق��ول وأح��س��ن ُم��ب��ت��ذًال ��ع��ر ال��شِّ رأي��ُت ل��م��ا س��ك��تُّ
غ��زل وم��ن ف��خ��ٍر م��ن ال��م��ن��اب��ر ع��ل��ى أس��م��ع��ه��ا األق��وال م��ن س��ئ��م��ت ل��ق��د
وال��ج��ذل ال��ح��زن م��ك��ان ال��ق��ل��وب م��ن ع��واط��ف��ه ن��ال��ت ف��تً��ى وش��ع��ري ف��تً��ى

∗∗∗
م��ن��ف��ت��ل غ��ي��ر ح��ب��ًال األم��ان��يِّ م��ن ُم��تَّ��ِخ��ذًا ك��ان م��ن ف��ل��ي��ت��ع��ْظ ق��وم ي��ا
م��خ��ت��ذل غ��ي��ر ق��ويٌّ ال��ه��وان م��ن ون��ج��ا ع��اج��ٌز ض��ع��ي��ٌف ذلَّ ق��وم ي��ا
ال��ع��م��ل ف��ي واإلخ��الص ال��ص��دق م��ن��اه��ج ف��خ��ذوا ت��ع��م��ل��وا أو ف��اع��م��ل��وا ق��ل��ت��ُم إن
ال��س��ب��ل الح��ب ع��ل��ي��ن��ا ت��خ��ف��ي ع��م��ي��اء ش��ام��خ��ة األوه��ام م��ن ب��ن��ي��ت��م ل��ق��د
وف��ل15 ظ��ل��م��ه ك��ث��ي��ر ف��الن ع��ل��ى ص��اخ��ب��ة ال��غ��وغ��اء م��ن ن��ف��وس م��ل��ت

∗∗∗

الحية. يعني فاها، فاتحة 13

األعوج. وهو أعصل، واحدها 14

فالن. يف لغة 15
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وال��ن��ب��ل؟ وال��ع��ل��ي��اء ال��ف��ض��ل م��ن غ��ًدا ل��ك��م ي��ك��وُن م��اذا ش��ب��ي��ب��ت��ن��ا وي��ا
وال��ف��ش��ل ال��ج��ب��ن س��الح ال��س��ب��اب إنَّ ق��وارع��ه تُ��ج��دي ف��م��ا ال��س��ب��اب دع��وا
األم��ل ب��اط��ل ت��ت��ح��دَّى ش��ب��ي��ب��ة رب��ح��ت ف��م��ا ف��أْت��ون��ا وب��ال��ح��ق��ائ��ق
ش��غ��ل م��ن ب��ال��ع��ل��م ل��ك��ُم ك��م ب��ال��ع��ل��م واش��ت��غ��ل��وا األق��وال ل��غ��ي��رك��ُم خ��ل��وا
م��خ��ت��ب��ل ل��ع��ب م��ن��ه وس��اوس ب��ك��م ل��ع��ب��ت ال��ذي ال��ي��أس ف��اج��ت��ن��ب��وا وال��ي��أس
م��ق��ت��ب��ل أيَّ ف��اق��ت��ب��ل��وه وال��وق��ت ح��س��نً��ا ُم��س��ت��ق��ب��ًال ل��ك��م ي��رج��و ال��ش��ع��ب
ب��ال��ش��ل��ل األع��م��ال ع��ن رم��اه إال ج��س��ًدا يُ��ص��ب ل��م داء ال��س��ي��اس��ة داء

الحياة آالم

ال��ج��دي��ب ال��ق��ف��ر ف��ي ال��ص��ح��راء، ف��ي ثَ��مَّ،
رط��ي��ب غ��ي��ر ش��ائ��ٍك غ��ص��ٍن ف��وق
وج��ن��وب َش��م��ال م��ن��ه أخ��ذت
ال��غ��ري��ب ال��وادي ب��ل��ب��ل ي��ت��ب��اك��ى

∗∗∗
ُم��غ��رًم��ا ُم��ح��بٍّ��ا ق��ب��ُل م��ن ك��ان
ال��س��م��ا أم��الك ال��ُح��بَّ ع��لَّ��م��تْ��ه
ُم��ب��ت��س��م��ا يُ��َرى ال ف��ل��م��اذا
ب��ق��ط��وب ب��س��م��اٍت إال ب��ع��ُد

∗∗∗
ال��م��ب��ت��ل��ى ل��ل��ُم��ِح��بِّ ق��ل��ب أي
وال��م��س��ت��ق��ب��ال ال��م��اض��َي ض��ي��ع
خ��ال م��ا ش��يء ك��ل ع��ن ذاه��ل
ال��ك��ئ��ي��ب ال��ح��ب ذل��ك م��ن ن��زع��ة

∗∗∗
أوط��ان��ه ف��ي ض��اع غ��ري��بً��ا ي��ا
أل��ح��ان��ه م��ن ال��ص��ح��راء ي��م��أل
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أح��زان��ه ع��ن ت��ك��ش��ف ن��غ��ًم��ا
ق��ري��ب م��ه��ج��ور م��ث��ل��ك ك��ل��ن��ا

∗∗∗
أح��الم��ن��ا ع��ن األس��ح��ار اس��أل
آالم��ن��ا ع��ن ال��ظ��ل��م��اء واس��أل
أق��الم��ن��ا م��ن ال��س��م ن��ف��ث��ن��ا ق��د
ط��ب��ي��ب يُ��داوي��ه ال س��م ه��و

∗∗∗
ف��ري��ف ِري��ف م��ْن ال��رِّي��ُح ق��ذف��ت��ك
ال��خ��ري��ف أوراق ت��ق��ذف م��ث��ل��م��ا
ح��ف��ي��ف أغ��ان��ي��ن��ا م��ن ت��س��م��ع أص��غ،
ال��ط��روب ال��ص��وت أع��د ِم��نَّ��ا ادن

∗∗∗
ال��راف��دان ي��ف��ي��ض ح��ي��ُث ه��ه��ن��ا
م��ك��ان ك��ل ف��ي ال��زرع ي��روي��ان
ال��ج��ن��ان ه��ذي ت��ارٌك ف��ل��م��اذا
ال��ج��دي��ب؟ ال��س��ه��ل ف��ي أن��ت وم��ق��ي��م

∗∗∗
ال��س��م��اء وب��أن��غ��ام م��ن��ا ادن
ال��غ��ن��اء ت��راج��ي��ع إنَّ غ��نِّ��ن��ا
ورج��اء ع��زًم��ا األن��ف��س ت��م��أل
ال��ح��ب��ي��ب ن��ف��س ف��ي ال��ح��ب وتُ��ه��ي��ج

∗∗∗
ال��غ��س��ق وأن��ف��اس ال��ف��ج��ر ن��ف��ح��ة
ال��ورق ت��ق��ل��ي��ب ن��ف��س��ك ق��ل��ب��ت
س��ب��ق؟ ق��د ل��ش��أن أم أل��ف��ك��ر
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ال��ع��ن��دل��ي��ب ق��ل��ب اآلالم ت��ش��غ��ل

∗∗∗
أن��ا أو م��ث��ل��ي ب��ل��ب��ل ي��ا أن��ت
ه��ن��ا إن واق��ت��رب اس��م��ح م��ث��ل��ك
وث��ن��ي ف��رادى م��ن ع��ب��راٍت
ق��ل��وب م��ن دم��ع وال��ل��ه ه��ي

∗∗∗
ي��ض��ح��ك ب��ث��غ��ر أق��ب��ْل او اع��ِب��َس
ال��ف��ل��ك ه��ذا ي��ع��ب��أ ال ب��ك
ال��ح��ل��ك ذا وال ال��ن��ور، وال ال،
ال��خ��ط��وب ت��أت��ي ق��درت��ه��ا ك��م��ا ال

∗∗∗
ال��ح��ي��اة ب��آالم واس��خ��ر اص��ط��ب��ر
ال��ع��ب��رات ه��ذه ب��ال��ب��س��م��ة وام��ُح
ب��س��م��ات ذا ف��ك��ن ت��ع��ب��س إن ه��ي
ال��ن��ح��ي��ب ع��ن��ك ودع ال��ق��ل��ب خ��ال��َي

∗∗∗
ال��ض��ب��اب م��ث��ل آالم��ن��ا ص��دت
س��ح��اب ال��ص��اف��ي األُُف��ق ف��ي ف��غ��دت
ال��ت��راب ه��ذا ي��رف��ع��ه م��ا ك��ل
ع��ص��ي��ب ي��وٍم ف��ي يُ��ع��رض خ��ال��د

∗∗∗
ش��ج��ون ف��ي��ه��ا م��ا ك��ل دن��ي��ا ه��ي
ال��ج��ف��ون م��س��اوي��ه��ا ك��ل ع��ن ف��اغ��ض
ك��ال��ج��ن��ون ف��ي��ه��ا س��خ��ط��ك إن��م��ا
األري��ب ال��ص��ب س��ل��وة وال��ت��غ��اب��ي
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∗∗∗
ال��ُع��ل��ى ال��س��م��وات أف��الك ن��اِد
ان��ج��ل��ى ال��ف��ج��ر إذا ال��َف��ج��ر وان��دب
وال��ج��ب��ال ب��ك��ا ال��س��ه��ل وام��أل
م��ج��ي��ب م��ن أو س��ام��ٍع م��ن ه��ل ن��اِد

∗∗∗
ع��م��ي��ق األرض ع��ل��ى ص��م��ٍت م��ن آِه
ت��س��ت��ف��ي��ق ف��ه��ال ال��ك��ون، خ��رس
ك��ال��ح��ري��ق ت��ذك��و اآلالم ه��ذه
ي��ذوب ك��اد دِن��ف ف��ؤاد ف��ي

هوكو فيكتور عن بترصف ُمرتجم والزهرة: القرب

ال��رق��راق؟ ب��ط��ل��ك ت��ع��م��ل��ي��ن م��ا م��خ��ض��لَّ��ة ل��زه��رة ق��ال ال��ق��ب��ر
ال��ع��ش��اق زه��رة ي��ا ُم��ت��ن��اث��ر ك��ل��ؤل��ٍؤ ع��ل��ي��ك ي��رش��ح��ه ال��ف��ج��ر

∗∗∗
األج��س��ام؟ ب��ه��ذه تُ��ري��د م��اذا ُم��ع��ي��دة وس��اءل��ت��ه إل��ي��ه م��ال��ت
واألع��وام األي��ام م��دى أب��ًدا ل��ه��ا م��ف��ت��وح وه��و ب��ل��ح��دك ت��وري

∗∗∗
��ع ي��ت��ق��شَّ ال ك��ال��ل��ي��ل ُم��ظ��ل��م ه��و ال��ذي ال��ق��ب��ر أيُّ��ه��ا ي��ا ل��ه ق��ال��ت
ي��ج��م��ع ل��ذي��ذ ع��س��ل أو ال��ظ��ل، ف��ي ش��م��ي��م��ه ي��ض��وع َع��رف ال��نَّ��دى ه��ذا

∗∗∗
ال��خ��ي��الء ك��ث��ي��رة أراِك م��ن ي��ا زه��رة ي��ا أال ل��ه��ا ق��ال ال��ق��ب��ر
ع��الء س��م��اء إل��ى ي��ط��ي��ر م��ل��ًك��ا ص��ان��ع أن��ا ه��ال��ٍك ج��س��ٍم ك��ل م��ن
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والجلنارة النحلة

الح��ا ق��د ال��ف��ج��ر وض��ي��اء ط��رق��ت��ه��ا ن��اض��رة ال��ش��ام ري��اض م��ن وروض��ة
ف��اح��ا َع��ْرف��ه��ا ح��س��رات زه��ره��ا ع��ن ح��ام��ل��ة ال��ري��ح ن��ف��ح��ات ت��ع��ط��رت
م��رت��اح��ا ال��ف��ج��ر ف��ي وس��رى ج��ن��اح��ه م��ل��ك س��اح��ات��ه��ا ف��ي َم��دَّ ك��أن��م��ا
وإف��ص��اح��ا إي��م��اءً ال��ش��ع��ر إل��ى أص��غ��ت ش��ج��ٍر وم��ن م��اءٍ م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ك��ل
إرش��اح��ا ب��األن��داء ف��أرش��ح أم��ًرا ل��ه ال��ظ��الم أوح��ى ق��د ال��ف��ج��ر ك��أن��م��ا

∗∗∗
س��اح��ا ن��ًدى ف��ي��ه��ا زه��رٍة ع��ل��ى ع��ط��ش��ى وق��ع��ت ق��د ال��ن��ح��ل ب��ن��ات م��ن ون��ح��ل��ة
أش��ب��اح��ا ل��ألب��ص��ار يُ��ظ��ه��ر وال��ل��ي��ل ل��ي��ل��ت��ه��ا ط��ول س��ه��اًدا إل��ي��ه��ا ت��ش��ك��و

∗∗∗
إص��ب��اح��ا أخ��ت ي��ا وان��ع��م��ي ت��ب��أس��ي ال ب��اس��م��ة ال��ح��م��راء ال��زه��رة ل��ه��ا ق��ال��ت
��اح��ا ن��ضَّ ال��ف��ج��ر م��اء األْف��ق ف��ي دام م��ا ع��س��ل��ي وم��ن م��ائ��ي م��ن ش��ئ��ِت م��ا أس��ق��ي��ك
أرب��اح��ا ت��ج��ن��ي��ن ال غ��ي��رك أج��ل م��ن ع��ام��ل��ة — ل��ه��ف��اه وا — رأي��ت��ك ل��ك��ن
أم��ذاح��ا16 األزه��ار م��ن وت��ش��رب��ي��ن ع��س��ٍل وم��ن ش��م��ٍع م��ن غ��ي��رك ت��ع��ط��ي��ن

∗∗∗
وإي��ض��اح��ا ِع��ل��ًم��ا ف��ُخ��ِذي ش��أن��ن��ا م��ن ش��ب��ه ع��ل��ى ك��ل��ت��ان��ا ن��ح��ن ل��ه��ا ق��ال��ت
ف��الح��ا ��ْق��ي ب��ال��سَّ أت��ع��ب��ْت رم��ان��ة ص��ائ��رة أخ��ت��اه ي��ا أن��ِت ف��إن��م��ا
م��م��ت��اح��ا ي��س��ق��ي��ِك ال��ذي وتُ��ح��رم��ي��ن م��ن��ه��م��ًك��ا ي��ج��ن��ي��ك ال��ذي غ��ي��ر ي��ش��ري��ك

∗∗∗
إل��ح��اح��ا ب��ال��ق��ول تُ��ك��ث��ري ال أخ��ت ي��ا ض��اح��ك��ة وه��ي ق��ال��ت ال��ج��ل��ن��ارة
راح��ا أو ال��رَّأي ب��س��داد غ��دا ول��و م��ن��غ��ل��ٌب أخ��ت ي��ا أم��ره ع��ل��ى ك��لٌّ
إص��الح��ا أخ��ت ي��ا ل��ه��ا ت��م��نَّ��ى ل��م��ا ب��ع��ي��ش��ت��ه َم��ْخ��لُ��وق تَ��ف��كَّ��ر ول��و

الجلنار. عسل وهو مذح، جمع 16
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عاشق ليلة

ق��ل��ق؟ أم بُ��ع��اد أم أل��ذك��ر األرق ه��ذا م��ا ال��س��اه��ر أي��ه��ا
ط��رق ق��د ه��مٌّ وت��والن��َي ل��ي��ل��ه��م ف��ي ال��ن��وَّام غ��رق
ان��دف��ق ال��ب��ح��ر إذا ال��ب��ح��ر ت��ش��ب��ه ب��ع��ده��ا وأخ��رى ت��أت��ي ظ��ل��م��ة
ال��غ��رق ق��ب��ل ي��س��ب��ق��ن��ي م��وج��ه وأرى غ��ري��ٌق ال��ل��ي��ل ف��ي أن��ا
أرق ق��د م��ن ب��ه ك��ي��ف ت��رى ي��ا ��ه ن��وامَّ م��لَّ��ه ح��ت��ى ط��ال
ال��غ��س��ق ف��ي أزع��ج��ت��ن��ي ب��ه��م��وم أزع��ج��ت��ه ل��ك��ن��ن��ي ه��ادئ
الخ��ت��ن��ق ع��ن��ه ال��ظ��ل��م��اء ي��دف��ع ن��وره ول��وال ال��ن��ج��م ط��ل��ع
ط��ب��ق ف��وق أح��س��س��ت��ه ط��ب��ق ظ��ل��م��ائ��ه م��ن ع��ي��ن��يَّ وع��ل��ى
ع��ش��ق م��م��ن األس��ى ي��ت��ق��اض��اه��ا ال��ه��وى م��واع��ي��د ل��ي��ل ي��ا ف��ي��ك
األف��ق أس��رار ي��ك��ِش��ُف وال��دج��ى س��رَّه ف��ي��ه ال��ع��اش��ق ي��ك��ش��ف
ف��رق غ��ي��ر ع��ل��ى ن��ح��ُن ن��ل��ت��ق��ي وال ال��ُم��ِح��بُّ��ون ف��ي��ه ي��ل��ت��ق��ي

∗∗∗
وورق غ��ص��وٍن ب��ي��ن م��ائ��ًال ط��رف��ه وأغ��ض��ى ال��ورد رق��د
ل��ن��ط��ق ب��ي��انً��ا س��أل��ن��اه ل��و أن��ن��ا ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ط��ول م��لَّ
م��ن��ط��ب��ق س��اٍه وال��ب��رع��م ع��ن��ه ط��ي��بً��ا أري��ًج��ا ال��ري��ح ت��ح��م��ل
ال��ش��ف��ق اح��م��رَّ ك��م��ا ُم��ْح��َم��رٌّ ف��ْه��و خ��دَّه ف��أدم��ى ال��ُغ��ص��ن ش��اك��ه
ن��ش��ق أو ش��ذاه ش��م ُك��لَّ��م��ا س��ل��وة ف��ي��ه ال��ع��اش��ق ي��ج��د

∗∗∗
ال��ح��دق ف��ي وت��م��ض��ي ت��ت��غ��ش��ان��ي ِس��نَ��ًة إال ِن��ْم��ُت م��ا س��اه��ر
م��ن��ط��ل��ق خ��ي��ال ال��ن��ف��س ش��ف��ى م��ا ع��اج��ًال ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ي��ف ع��رض
ال��غ��دق ك��ال��غ��ي��ث ت��ه��ط��ل أدم��ٌع ردَّه ج��ف��ن��ي أْغ��َم��ض��ُت ك��ل��م��ا
ح��م��ق ع��دت ق��د ال��ُح��بُّ ل��وال ه��ي ت��ن��ت��ه��ي وأخ��رى ت��ب��دو ف��ك��رة

∗∗∗
ط��ف��ق م��ا ف��ي��ه ال��ع��اش��ق وأرى ك��ل��ه ف��ي��ه ال��ح��ي��وان ط��ف��ق
ح��ق اآلم��ال ك��اذب وت��ري��ه ف��ع��ل��ه��ا ف��ي��ه األوه��ام ت��ف��ع��ل
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ره��ق ط��ي��ف واص��ل��ه ُربَّ��م��ا ع��زل��ت��ه ت��ؤن��س��ه وح��ده
ي��ف��ق ل��م ع��ل��ي��ه ال��ح��بُّ ج��ن��ى ل��و وال��ه��وى ع��ل��ي��ه ال��ب��ؤس ك��ت��ب

∗∗∗
ف��ش��ه��ق أن��ي��ن��ي ال��ل��ي��ل س��ئ��م ف��ق��د أي��ن ال م��ح��ب��وب��َي؟ أي��ن
ال��ب��ل��ق ب��ال��خ��ي��ل ال��ظ��ل��م��اء وغ��زا أرج��ائ��ه ع��ل��ى ال��ف��ج��ر ظ��ه��ر
األن��ق ب��ال��ع��ي��ش ي��رَض��ْون وه��ُم ق��ات��ل ب��ج��ف��اء أرض��ى ك��ي��ف
ع��ش��ق ق��د غ��ري��بً��ا ق��ب��ل��ي رأَْوا م��ا ع��اش��ق غ��ري��ٌب وي��ق��ول��ون
ال��ف��ه��ق؟ ال��ح��وض ف��ي ال��م��اء أيُ��ق��ي��م ال��ه��وى أس��رار أك��ت��م ال س��وف

الشهداء17 تحية

م��ط��ه��ر ف��ْه��و ال��ح��ق ل��ن��ص��ر ي��ج��ري ف��إن��ه ب��ال��ت��راب ال��دم ت��دف��ن��وا ال
��ر ت��ت��س��عَّ ال��غ��ض��ا ك��ن��ي��ران ِك��ْل��ًم��ا أع��الم��ك��م ع��ل��ى م��ن��ه ف��اك��ت��ب��وا ب��ل
ي��ه��در ال��ب��س��ي��ط��ة ع��ل��ى ت��ت��رك��وه ال ف��ي��ك��ُم ي��ه��در ال��ش��ه��داء دم ه��ذا
��ر ُح��ضَّ وال��م��الئ��ك ي��ب��ك��ي ج��ب��ري��ل إل��ي��ه��ُم ف��ج��اء ذن��ٍب ب��ال ُق��ِت��ل��وا
ال��م��ت��ذك��ر ع��ه��وده وف��اء ي��ن��س��ى ف��ُربَّ��م��ا ال��ث��ي��اب ف��ي ذك��رى ف��خ��ذوه
وال��ع��ن��ب��ر ق��ط��رات��ه ف��ي ف��ال��م��س��ك ج��ب��ه��ات��ك��م ب��ن��ج��ي��ع��ه ف��ال��ط��خ��وا أو
أك��در م��اءٍ ف��ك��ل ب��ال��ظ��ال��م��ي��ن ُدن��س��ت أرًض��ا ب��ال��م��اء ت��غ��س��وا ال
ال��ع��ن��ص��ر م��ن��ه��ا ف��ي��ط��ي��ب األذى ت��ن��ف��ي ف��إن��ه��ا ب��ال��دم��اء ف��اغ��س��ل��وه��ا ب��ل
يُ��غ��ف��ر ال ع��ل��ي��ه��ُم ال��زم��ان ذن��ب رخ��ي��ص��ة األب��ري��اء دم��اء ظ��ل��ت
يُ��ش��ك��ر ف��ع��ٌل ل��ل��ع��ل��ي��اء ال��س��ع��ي ف��ي ل��ه��م وأط��ف��ال وش��ب��اٌن ش��ي��ب
م��س��ت��ن��َك��ر ف��ظ��ل��م��ه ال��ب��الد َم��َل��َك ُم��س��ت��ع��ِب��د م��ن ال��ح��قَّ ي��ت��ط��ل��ب��ون
ت��خ��ف��ر ال ب��ذم��ة ال��رج��اء ع��ق��دوا س��الح��ه��م ال��ث��ب��ات ول��ك��ن ُع��ْزٌل
م��ق��در وال��رج��اء دي��ن وال��ح��ق ع��زي��م��ة وال��وف��اء ع��ه��د ال��ص��دق

قارعة عىل بدمائها تتخبط القتىل ورأى املحزنة، الحسني سيدنا حادثة وقعت يوم القاهرة يف نظمها 17

.١٩١٩ سنة الطريق
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ال��م��ت��ج��بِّ��ر ِل��ي��ْه��ِل��ِك اإلل��ه: ت��دع��و رن��ي��نُ��ه��ا ال��س��م��اءَ ب��ل��غ أص��وات��ه��م
ي��ن��ص��ر ال ال��ذي ال��ح��ق وْل��يُ��ن��ص��ِر أع��زة غ��ي��ر ال��ط��اغ��ون وْل��ي��خ��س��ِر
وتُ��ك��بِّ��ر إل��ه��ه��ا ع��رش ت��رت��اد ع��ل��ت ق��د ال��ت��ض��رع أص��واُت األْف��ق ف��ي
وأك��ب��ر ال��س��م��اء ف��ي م��ن��ا َألَج��لُّ إن��ه��ا ال��م��داف��ع ك��أص��وات ل��ي��س��ت
ي��ق��ط��ر ال��م��واق��ف ف��ي وال��دم وال��دم��ع رب��ه��ا ت��دع��و ال��ع��رش ح��ي��ال وق��ف��ت
ت��ت��ض��ج��ر أع��م��ال��ه��م م��ن وال��ن��اس ب��أرض��ن��ا ال��ظ��ال��م��ي��ن ت��رك��َت ق��ال��ت
ال��م��ق��ت��ر أُع��ي��َن وال ال��ض��ع��ي��ف ُرح��م ف��م��ا ف��ي��ه��ا وأف��س��دوا ال��دم��اء س��ف��ك��وا
وأج��ور ال��رش��اد ع��ن أض��ل ه��م ب��ل م��ن��ه��ُم أظ��ل��م ف��رع��ون م��ا رب ي��ا
وت��غ��در ال��ُم��ن��ك��رات ال��ِف��ع��ال ت��أت��ي ��ٍة أُمَّ م��ن ب��ح��ق��وق��ن��ا ُخ��ذ رب ي��ا
ت��ت��ذم��ر ال��ع��ل��ى َم��الئ��ك��ة ول��ه ب��ه��ا وم��ن ال��س��م��اء ل��ه تُ��ه��ز ُظ��ْل��م
األح��م��ر ال��ن��ج��ي��ع ف��ي��ه��ا ج��رى ول��ق��د أب��ن��ائ��ه��ا ف��ي األرض تَ��م��ي��ُد ال ِل��َم
ت��ت��ح��در أدم��ًع��ا األي��ام��ى ت��ل��ك ف��وق��ه��ا تَ��س��ف��ك األي��ت��ام ف��م��دام��ع
ي��ت��ك��ب��روا ل��م ض��ع��ف��اء وه��م ُظ��ل��م��وا أنَّ��ه��م وال��م��الئ��ك ي��ش��ه��ُد ال��ل��ه
م��س��ت��ع��م��ر ظ��ال��م ع��ل��ي��ه��م ف��أب��ى ُم��س��ت��ه��ل��ك وك��ل��ه��م ال��ح��ق��وَق ط��ل��ب��وا
وت��ج��ه��ر ت��س��ر ف��ي��م��ا ك��ذاب��ٍة ح��ك��وم��ٍة َل��ظ��ل��م وي��ا َل��ل��رج��ال ي��ا

∗∗∗
ي��ت��ف��ج��ر خ��ص��ب��ٍة أرٍض ك��ل ف��ي وم��اؤه ال��ب��الد ف��ي ي��ج��ري ال��ن��ي��ل
م��ض��م��ر خ��ف��يٌّ ح��زن وه��دوءُه ص��وت��ه وج��ي��ع أل��م ف��خ��ري��ره
األع��ص��ر ع��ل��ي��ه م��ض��ت ال��ه��ن��اء ع��ه��د ن��ادب ال��ح��ك��وم��ة ظ��ل��م م��س��ت��ث��ق��ل
ال��م��ت��وع��ر ال��م��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه س��ه��ل وك��ل��ه��م ب��ن��ي��ه م��ن ال��ح��م��اي��ة ي��رج��و
ي��ت��غ��ي��ر وال ج��ن��بً��ا ي��ن��ث��ن��ي ال ُم��ق��دم ب��ال��ع��ه��ود ب��ر ك��ل م��ن

∗∗∗
وال��م��ف��خ��ر أي��ام��ك��م ف��ي ف��ال��م��ج��د ت��ق��دَّم��وا ال��دف��اع إل��ى م��ص��ر ف��ت��ي��اَن
األك��ث��ر ال��ع��دي��د ب��ش��ع��ب��ك��م ول��ك��م أب��ن��اؤه��ا وأن��ت��م ال��ب��الد ل��ك��م
��روا وش��مِّ ال��خ��الف ودع��وا م��ظ��ل��وم��ٍة ألم��ٍة ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ف��ت��ط��ل��ب��وا
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اإلنسانية من صوت

وم��ج��زُع م��ب��ًك��ى األرض ف��ي ل��ه��ا ن��ف��وس ت��رف��ع؟ ال��ن��ج��م إل��ى أم ت��ب��ق��ى األرض أف��ي
ت��ت��وج��ع م��ا ب��ع��ض ع��ن��ه��ا ت��خ��ف��ف رق��دًة ال��م��ن��ي��ة ب��ع��د ل��ه��ا ل��ع��ل
ت��ف��ج��ع ال��ب��ائ��س��ي��ن ح��ي��اة ف��إنَّ وش��رَّه��ا ال��ح��ي��اة ب��ؤس ب��ه��ا وت��ن��س��ى
م��ض��ج��ع ال��م��ق��اب��ر ب��ي��ن ال��ث��رى ف��ي ل��ه��ا وس��رَّه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي م��ا س��اءه��ا ل��ق��د
وت��ص��دع ال��ن��ف��وس ت��ب��ل��ى وال ف��ت��ف��ن��ى ث��واؤه��ا ف��ي��ه��ا ط��ال ج��س��وم س��ت��ردى
م��رج��ع ل��ل��ن��اس ل��ي��س أْن ح��س��ب��وا وق��د ن��ف��وس��ن��ا ت��ف��ن��ى س��وف أْن زع��م��وا وق��د
ن��ض��ي��ع ه��ذا ب��ع��د وأن��ا ت��ض��اع؟ ح��ق��وق��ن��ا أنَّ اإلن��ص��اف س��ن��ن أم��ن
وي��خ��ض��ع ي��س��ت��ه��ي��ن ض��ع��ي��ف ل��ك��ل ظ��ال��م ك��ل م��ن ي��ق��ت��ص ال��ذي ذا وم��ن
وم��رف��ع أع��م��ال��ه ع��ل��ى ذل��ي��ٌل ب��م��ث��ل��ه ي��ج��ازى ي��وٍم م��ن ب��د ف��ال

∗∗∗
أت��م��ت��ع ال��ذي ه��ذا م��ا ال��ل��ه ل��ك ب��ن��ظ��رٍة ال��ثُّ��ري��ا ن��ج��م م��ن ت��م��ت��ع��ت
أط��ل��ع ف��ي��ه س��ل��م إل��ي��ه��ا ل��ي وم��ا ب��ج��ث��ت��ي إل��ي��ه��ا أرق��ى أن أح��اول
ت��ل��م��ع ه��ي ك��ل��م��ا ق��ل��ب��ي وي��خ��ف��ق وب��ح��س��ن��ه��ا ل��ه��ا الح��ت إذا أه��ي��م
م��ط��م��ع ب��م��ث��ل��ك ي��ث��وى أن ل��م��ث��ل��َي ال��ورى ع��ل��ى ال��ُم��ِط��لُّ ال��نَّ��ج��م أيُّ��ه��ا ف��ي��ا
أرت��ع ب��الدك ف��ي وأن��ي إل��ي��ك ص��اع��ٌد م��وت��َي ق��ب��ل أن��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ش��رع ال��ل��ي��ل م��ن داٍج ف��ي ك��واك��ب وأش��رق��ْت ل��ي��ٌل ج��نَّ م��ا إذا وك��ن��ت
ت��س��رع ال��م��ن��ي��ة ل��ي��ت أال وق��ل��ُت ن��اظ��ري أغ��ض��ي��ت ث��م ال��ثُّ��ري��ا ن��ظ��رت
م��ق��ن��ع وال��س��وء ب��ال��ش��ر أه��ل��ه��ا وف��ي ض��ائ��ع ال��ف��ض��ل ب��ه��ا أرٍض م��ن ألن��ج��َو
وتُ��ص��ن��ع ال��م��ن��ك��رات ف��ي��ه تُ��زيَّ��ن ب��م��ج��م��ع ال��ث��واء ن��ف��س��ي س��ئ��م��ت ف��ق��د
ال��م��ت��رف��ع ال��م��س��ت��ك��ب��ر ال��ظ��ال��م ب��ه وي��ع��ت��ل��ي ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ون ب��ه ي��ذل
أرب��ع ل��َي وال أط��الٌل ل��َي وال م��وط��ن ب��الدِك ف��ي ل��ي م��ا أرض ف��ي��ا
أدم��ع ل��ألرام��ل أي��ًض��ا وت��س��ق��ي��ك ب��ري��ئ��ة وه��ي ال��ن��اس دم��اءُ س��ق��ت��ك
م��وق��ع ل��ل��دم م��ن��ك ب��ح��ر ك��ل وف��ي وق��ع��ة ل��ل��ح��رب م��ن��ك بَ��رٍّ ك��ل ف��ف��ي
م��وزع وال��ح��ق��د ب��ال��بُ��غ��ض ف��أوزع��ه��ا ورأف��ة؟ ال��ن��ف��وس ف��ي ح��ن��اٌن أم��ات
وي��ت��ب��ع ف��ي��ه��ا ال��ح��ق ي��رع��ى ال��ع��دل م��ن ذرة ِم��ثْ��َق��اُل األرض ف��ي ه��ل األرض ب��ن��ي
وي��ص��دع ف��ي��ك��م ب��ال��م��ع��روف ف��ي��أم��ر ال��ه��دى ُس��بُ��ل إل��ى م��ن��ك��م م��رش��د أال
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أس��ف��ع أس��ود األرض ت��راُب ل��ذاك س��ي��لُ��ه��ا األرَض ي��م��أل دم��اء ُه��ري��ق��ت
��ع ُق��مَّ ج��ه��ن��م م��ن ج��اءت ش��ي��اط��ي��ن ك��أن��ه��م ه��اج��م��ي��ن ج��ي��وٍش دم��اء
وتُ��ه��َرع ت��م��ض��ي ك��ي��ف ت��دري ت��ُك ف��ل��م ت��ج��ي��ئ��ه��ا ال��ن��واح��ي ك��ل م��ن ال��نَّ��ار ت��رى
ت��ص��ق��ع ص��واق��ع ت��أت��ي ف��وق��ه��ا وم��ن أرض��ه��ا ت��ص��دع األل��غ��ام ت��ح��ت��ه��ا ف��م��ن
م��ه��ط��ع ال��م��وت م��ن ج��ن��د أم��ام��ه��ُم ال��وغ��ى إل��ى م��ه��ط��ع��ي��ن ج��ن��د وي��ل ف��ي��ا
م��ج��م��ع ال��ش��ر ل��ه��ا َم��يْ��ُس��ور ال��طَّ��ي��ر ِم��َن ع��ص��ائ��ب س��م��اء م��ن ب��ن��اٍر رم��ت��ه��م
م��ت��رع ال��ن��ار م��ن غ��ي��ث ف��يُ��ح��رق��ه��م ف��وق��ه��م ال��ن��ار ي��م��ط��ر س��ح��ابً��ا ك��أنَّ
ب��ل��ق��ع ق��ف��راء ف��األرض أرض��ه��م ع��ل��ى ب��ن��اره��ا ال��رِّي��اح أع��اص��ي��ر أت��ت��ه��م
م��ص��رع ول��ل��ت��رب ف��ي��ه م��ص��رع ل��ه��م خ��اس��ف ك��ل ل��ه��م م��خ��ب��وء ال��ت��رب وف��ي
وت��خ��ش��غ ال��راس��ي��ات م��ن��ه��ا وت��خ��ض��ع خ��ط��وبُ��ه��ا ال��ج��م��اَد ت��س��ت��ب��ك��ي م��ش��اه��د
وتُ��بَّ��ع ث��م��ود ف��ي��ه زم��ن ب��ه��ا أت��ى م��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ص��ر ب��ه��ا أت��ان��ا

∗∗∗
ال��م��رج��ع األن��ي��ن ه��ذا ف��م��ا إل��ي��ك��م م��رج��ًع��ا ال��ب��الد ف��ي أن��ي��نً��ا س��م��ع��ت
وت��ف��زع م��ن��ه األح��الم وت��ض��ط��رب ص��ح��ي��ح��ة وه��ي األك��ب��اد ل��ه تُ��ع��ل
ع وُج��وَّ وج��رح��ى ق��ت��ل��ى ب��ع��ده��ا ف��ه��م أه��َل��ه��ا ال��ح��رُب تُ��ه��ل��ك ب��الد ف��ق��ي��ل
ي��ش��ف��ع وال��ع��دل اإلن��ص��اف إل��ى ش��ف��ي��ٌع ل��ه��ا وم��ا األب��ري��اء دم��اء أُب��ي��ح��ت
م��ف��زع ال��ل��ه إل��ى إال أح��ٍد إل��ى ل��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��اس دم��اء أُب��ي��ح��ت

∗∗∗
وت��رض��ع ال��ش��ق��اق ح��ب ف��ي وتُ��ف��ط��م ن��ف��وُس��ك��م ال��دم��اء س��ف��ك ع��ل��ى تُ��ربَّ��ى
أوض��ع ال��ع��وال��م ب��ي��ن ف��م��ن��زل��ه��ا ن��ط��ف��ٍة أظ��ل��َم ح��واءُ َول��دْت ل��ق��د
م��ن��زع ال��ق��وس ف��ي يَ��بْ��َق ل��م أنَّ��ه ع��ل��ى َغ��يِّ��ِه ب��ع��ض ع��ن اإلن��س��ان ي��رع��وي م��ت��ى
م��ط��ل��ع ال��ف��ض��ي��ل��ة ألن��وار وف��ي��ه ه��داي��ة ع��ص��ُر ال��ع��ص��َر إنَّ ي��ق��ول��ون
م��ول��ع وال��رف��ق ب��ال��ح��ب ام��رٍئ ف��ك��ل وال��ح��ج��ى ب��ال��ع��ل��م ال��ن��اس ف��ي��ه ي��ه��ذب
ي��ق��ل��ع ال��ش��ر ع��ن م��ن��ه��م م��ق��ل��ع ف��ه��ل ب��نَ��ْوا م��ا يُ��ه��دِّم إث��ًم��ا اق��ت��رف��وا ق��د
ت��ت��ه��وع األذى ب��م��ط��وي ت��ك��اُد ف��ن��ف��وس��ه��م ح��ق��ده��م م��ن أك��ؤًس��ا س��َق��ْوا
تُ��ض��يَّ��ع ذن��ٍب غ��ي��ر م��ن وأم��وال��ن��ا ن��ف��وس��ن��ا إنَّ ال��ح��رب ُزع��م��اء ف��ي��ا
ي��س��ط��ع ال��ع��ل��م م��ن ن��ور ب��ه��ا ب��الًدا ��رت َدمَّ ال��م��ط��ام��ع إنَّ رس��ل��ك��م ع��ل��ى
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وت��ه��م��ع ال��ع��ي��ون ف��ي ت��ه��م��ي ال��ل��ه إل��ى دم��وع��ه��م ال��ي��ت��ام��ى إن رس��ل��ك��م ع��ل��ى
أف��ظ��ع ف��األم��ر ال��ج��ه��ل ت��س��ت��ح��ب��وا وإن ف��ظ��اع��ة ف��ه��ي ل��ل��ح��رب ت��ج��ن��ح��وا ف��إن
ويُ��ش��نِّ��ع أع��م��ال��ك��م م��ن يُ��ق��بِّ��ح ذك��ره��ا إنَّ س��ب��ة دع��وه��ا دع��وه��ا

والنيل دجلة

ع��ي��ون وت��ب��ك��ي ق��ل��ب ي��دم��ى ف��ي��ه ق��ري��ُب ال��رَّح��ي��ل م��ن ي��وم آن
وح��ن��ي��ن ص��ب��اب��ة إال زح ال��ن��ا ال��ب��ل��د ف��ي ال��غ��ري��ب ب��ق��اء م��ا
ض��ن��ي��ن ب��ال��وادي��ي��ن أن��ي ـ��ل��ة؟ دج��ـ إل��ى ذه��ب��ت إن ب��ال��ن��ي��ل ك��ي��ف
ش��ج��ون ال��رح��ي��ل ق��ب��ل وان��ت��ح��ت��ن��ي وه��ذا ه��ذا ب��ي��ن ت��ح��ي��رت ق��د
ث��م��ي��ن وع��ي��ٌش غ��ضٌّ زم��اٌن ـ��ر م��ص��ـ ف��ف��ي ال��ف��راق ق��ب��ل ف��ت��م��ت��ع
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األزري. الحسني عبد

الكربى، الحرب قبل «مصباحه» ب الصحافة ميدان يف جولة جال وناظم، كاتب
أنَّ أنسانا ُمعجبًا شعًرا فأسمعنا الحرب، بعد الشعر حول وحام فاضًال، كاتبًا فظهر
رنة اليوم العراق محافل يف وينشدها ينظمها التي لقصائده ونرى ُمجيد. كاتٌب نَاِظَمه
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سالستها عن فضًال الطيبة، واإلحساسات الرقيقة العواطف من نتْه تضمَّ ملا استحسان،
معانيها. واتساق

كاظم الشيخ هما املايضعَلمان؛ القرن يف منه اشتُهر معروف، وأدب علم بيُت األزري بيت
أخوه. رضا محمد والشيخ

تخرج وقد فيها ونشأ ١٢٩٨ه، سنة األول ربيع يف بغداد يف األزري الحسني عبد ُولد
كثريًا شيئًا الجعفرية قايض شكر الشيخ عىل درس ثم االبتدائية، املدارس يف حداثته يف

سنة. ١٥ من أقل وعمره الشعر وقال والدين، األدب علوم من
وأنشأ الصحف، بإنشاء واشتغل الُعثماني، الدستور إعالن بعد االئتالف حزب ودخل
الحرب عليها قضت ثم سنوات ثالث نحو تَصدر ظلت «املصباح»، جريدة ١٩١١ سنة
األحرار من نُفي من مع األنضول بالد يف قيرسي إىل املرتجم نُفي إذ الكربى؛ العامة
كان الذي الالمركزية حزب فرع إىل وانضمامه العربية القضية يف الشتغاله واملنورين،

بريوت. مركزه
الفرنسية. اللغة يحسن وهو

يعجبه ما فأحسن كتابته يف أما القصيص. واألسلوب الجميل، الخيال شعره يف ويُحب
العشاق سمري الليل؛ عنده النظم أوقات وأفضل الخلوات، يف إال ينظم ال األخالقي. النقد

واملنشدين. والشعراء

مؤلفاته (1)

منها: خطية، تزال ال مؤلفات بضعة بتأليف األزري اشتغل

اإلكمال. أهبة عىل كبريين جزأين يف وحديثًا: قديًما العراق تاريخ (١)
قرصالتاج. (٢)

االثنتي بها وبلغ ألفها، التي الغرامية األدبية التاريخية رواياته من روايتان بوران: (٣)
رواية. عرشة

الفجائع. من بالحلة األتراك أنزل ما فيها وصف رواية الحلة: بطل (٤)
واالجتماع. واألخالق السياسة يف مقاالته مجموعة األزري: مجموعة (٥)

تُمثِّل صالحة مجموعة والحديثة القديمة منظوماته من اجتمع األزري: ديوان (٦)
ديوانه.
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التالية: النخبة الحديث شعره من انتقينا وقد

خافق وقلب ُمعذبة نفس

م��م��اذق ب��ال��وداد ت��ذرَّع ف��ل��َك��م ص��ادق ودٍّ ك��ل م��ا ال��ه��وى ص��دق
ع��اش��ق ه��و م��ا س��رَّ م��ن��ُه ل��ع��رف��ت ك��اش��ف��ت��ه ل��و ب��ال��ع��ش��ق وم��ك��اب��ر
ش��ق��ائ��ق ال��ح��ق��ول ف��ي ن��ب��ٍت ك��ل م��ا ح��ش��ائ��ش ب��ل��ي��د ي��ا ت��خ��دع��نَّ��ك ال
ش��ارق ف��ج��رك وراء ف��ل��ي��س ف��ارج��ع ك��اذب ب��ف��ج��ر م��ف��ت��ونً��ا وأراك
ال��ن��اع��ق ال��غ��راب ي��ط��رب��ك دام م��ا وش��دوه ال��ه��زار م��ا ت��ع��رف أي��ن م��ن
ح��ق��ائ��ق ف��ْه��ي اآلث��ار ف��ت��ت��ب��ع ح��ق��ي��ق��ة ال��رج��ال م��ن ط��ل��ب��ت وإذا
ح��ان��ق ي��ه��م��ك أن ال��ح��م��اق��ة ف��م��ن م��غ��رًم��ا ال��ح��ق��ائ��ق ط��ل��ب ف��ي ك��ن��ت أو

∗∗∗
ن��اط��ق ه��و م��ا وراء ي��ن��ظ��رون ال أنَّ��ه��م ي��ح��س��ب راح ق��وم وغ��ب��ي
م��ش��اق��ق وه��و اآلراء وب��وح��دة ُم��ح��ارب وه��و ب��ال��س��ل��م م��ت��ظ��اه��ر
خ��ن��ادق ال��ث��ي��اب ت��ل��ك ف��ك��أن��م��ا م��آرب ال��ث��ي��اب خ��ل��ف ل��ه ك��م��ن��ت
غ��ران��ق ال��ع��ق��ول أنَّ ُم��ت��خ��ي��ًال ول��ي��ن��ه ال��ل��س��ان م��زق ف��ي ي��ص��ط��اد
ال��ح��اذق ال��ط��ب��ي��ب ي��ف��ح��ص��ه ك��ان ل��و وأص��ل��ه ال��خ��ف��ي دائ��ه��م رأس ه��و
ط��رائ��ق ف��ي��ه ل��ل��م��رء ل��ك��ن��م��ا واح��د ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ظ��ر ف��ي ال��خ��دع
م��ن��اف��ق ب��ال��خ��الق وي��وص��ف ظ��ل��ًم��ا م��ه��ذَّب يُ��ع��اب أن ال��م��ص��ائ��ب وم��ن

∗∗∗
��ارق ال��سَّ وف��رَّ ب��ه ال��ب��ريء ق��ب��ض ح��ال��ك ل��ي��ٍل ج��ن��ح ف��ي م��ع��وًال ي��ا
ب��ارق ه��ن��ال��ك وم��ا ال��ظ��الم ي��ج��ل��و ب��ارٍق ل��م��ح��ة األف��ق ف��ي م��ت��ط��ل��ًع��ا
غ��اس��ق ول��ي��ل��ك م��دَّرع ف��ال��ل��ص ط��الب��ه ت��ت��ك��ل��ف��ن ال ه��ي��ه��ات
ال��ص��ادق ال��ض��م��ي��ر ي��ب��ع��ث��ه��ا ح��ي��ُث م��ن ب��ال��ه��وى ال��ص��رام��ة ل��تُ��ط��رب��ن��ي إن��ي
ش��ارق دون��ك ب��ال��م��اء ف��م��ي ل��وال ب��ال��غ��ن��ا س��ب��ق��تُ��ك ال��وادي أح��م��ام��ة
خ��اف��ق وق��ل��ب ُم��َع��ذَّب��ة ن��ف��س ال��ح��ش��ا وف��ي ال��ح��زي��ن س��ك��ت ول��رب��م��ا
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ده��ري ن��وائ��ب م��ن أُق��اس��ي��ه ب��تُّ م��ا غ��ي��ر أج��د ف��ل��م ده��ًرا ع��ش��ت
ع��م��ري دق��ائ��ق إح��ص��ائ��ه��ا دون ل��ت��الش��ت ح��س��ب��ت��ه��ا ل��و غ��ص��ص

م��ن��ام ب��ط��ي��ف ول��و ل��ق��اء ال أْن ع��اذل��ي ف��أي��ق��ن ن��وم��ي ال��ن��وى س��ل��ب
ك��األح��الم ال��ي��ق��ظ��ات ص��يَّ��ر ق��د وال��ه��وى ع��ي��ن��ي نُ��ص��ب أن��ك ي��دِر ل��م

ب��س��ب��ات��ه وع��ج��ل��وا ة ال��س��ق��ا ف��أط��م��ع��ه غ��نَّ��ى
ن��غ��م��ات��ه ع��ن ف��ي��ك��فُّ ج��وف��ه ت��م��أل ك��ال��ع��ود

والحجاب الكتاب

الرصايف معروف األستاذ أنشدها التي الرشق» يف «املرأة لقصيدة ُمعارًضا األزري نظمها
من هنا هذه وأثبتنا الكتاب، هذا من ُمختاراته يف أثبتناها وقد بغداد، مسارح أحد عىل

إال. ليس املناسبة باب

األه��واء ع��واص��ف زع��زع��ت��ك ال ب��ال��زوراء ال��خ��ف��رات أم��ن��ازل
ال��ن��ج��ب��اء ع��ل��ى س��رادق��ه��ا ض��رب��ت أري��ك��ة ل��ل��ف��ت��اة ف��إن��ِك َق��رِّي
اإلس��راء م��ع��ق��ل وظ��ن��ك ظ��ل��ًم��ا ال��ه��وى ب��ه رم��اِك م��م��ا ت��ح��زن��ي ال
ظ��ب��اء ك��ن��اس م��ن ال��م��ع��اق��ل أي��ن ط��اه��ر ع��ف��اٍف ف��ي اإلس��ارة أي��ن

∗∗∗
ال��زوراء ب��ي��ئ��ة ال��ُم��خ��ال��ف ـ��ه��ج ال��نَّ��ـ ب��ِك ي��ذه��ْب ال ال��زوراء أك��ري��م��ة
ال��ش��ع��راء م��ط��ي��ة ال��خ��ي��ال إنَّ ب��خ��ي��ال��ه ش��اع��ر ي��خ��دع��نَّ��ك أو
ال��داء ع��ي��ن ح��ص��روه ال��ذي أن دَرْوا وم��ا ب��ال��س��ف��ور ع��الج��ك ح��ص��روا
إن��اء ب��غ��ي��ر ي��ح��ف��ظ ل��م ك��ال��م��اء ب��ط��ب��ع��ه��ا ال��ف��ت��اة أنَّ ي��َرْوا أَول��م
ال��س��ف��ه��اء ب��خ��اط��ر ي��ج��ي��ش م��م��ا ظ��ه��وره��ا ب��ع��د ال��ف��ت��ي��ات ي��ك��ف��ل م��ن
ح��س��ن��اء خ��ري��دٍة ك��ل خ��دع ع��ن ب��ش��ب��اب��ه ال��ف��ت��ى ي��ن��ه��ى ال��ذي وم��ن
األزي��اء ع��ل��ى يُ��رف��ع ل��م ف��ال��ع��ل��م ت��ه��ذي��ب��ه��ا ب��م��ان��ٍع ال��ح��ج��اب ل��ي��س

236



األزري الحسني عبد

ال��رائ��ي ع��ي��ن ب��األع��ط��اف ي��م��ألن أن ب��دون ت��ع��ل��ي��م��ه��ن ي��س��غ أَول��م
واألث��داء األرداف ب��ت��ج��اذُب س��واف��ًرا ال��رج��ال ب��ي��ن م��ا وي��ُج��ل��ن
غ��ط��اء ب��دون ب��رزت إذا إال ب��م��م��ك��ٍن ل��ي��س ال��ت��ه��ذي��ب ف��ك��أن��م��ا
ب��ن��س��اء م��س��رح يُ��ش��ي��د ل��م م��ا ب��ن��اؤه َع��زَّ اإلص��الح وك��أن��م��ا
األب��ن��اء ب��رع��اي��ة ُك��لِّ��َف��ت م��ن ش��ئ��ون��ه��ا ت��دي��ر ال ال��م��س��ارح إنَّ
إب��اء دور ت��م��ث��ي��ل ع��ن ت��غ��ن��ي��ك إن��ه��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة َدور ب��ه��ا م��ثِّ��ل
ال��ح��ك��م��اء ح��ك��م��ة ت��ف��وت��ك ال ك��ي وأه��ل��ه ال��م��ح��ي��ط ش��أن إل��ى وان��ظ��ر

∗∗∗
ال��ع��ذراء ت��ب��رج ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن يُ��ب��ْح ول��م ال��ح��ج��اب ع��ل��ى ال��ك��ت��اُب ن��ص
ال��ج��ه��الء س��ي��رة م��ن ن��زَّه��ت��ه��م ل��و ال��ُع��ل��م��اء ي��ص��ن��ع ف��م��اذا ل��ي ق��ل
ال��ذل��ف��اء وط��ل��ع��ة ال��م��ه��اة ج��ي��َد س��ات��ر ح��ج��اب م��ن ي��ري��ب��ك م��اذا
األه��واء وض��ل��ة ال��ف��ؤاد وزَر م��ان��ٍع إزاٍر م��ن ي��ري��ب��ك م��اذا
ح��ي��اء س��ت��ر ي��ه��ت��ك��ن أن ـ��ه��ذي��ب ال��تَّ��ـ م��ن ف��ه��ل ال��ح��ي��اء س��وى ال��ح��ج��اب ف��ي م��ا
ال��ج��ل��س��اء ض��م��ائ��ر أص��دق��تْ��ك ل��و ال��ه��وى س��وى ال��ف��ت��اة م��ج��ال��س��ة م��ن ه��ل
األب��ن��اء ل��ص��ال��ح أخ��الق��ه��ن م��س��ت��وى وارف��ع م��دارس��ه��نَّ ش��يِّ��د
ال��ع��ن��ق��اء ب��ط��ائ��ر س��م��ع��ت أَوم��ا ح��ج��اب��ه��ا ق��ب��ل األخ��الق ع��ن واف��ح��ص
ال��ض��ع��ف��اء ع��ف��ة ت��أم��ن ك��ن��ت ل��و خ��الق��ه��م األق��وي��اء اخ��ت��ب��رت ه��ال
ال��م��اء س��ط��ح ي��غ��ررك ال ب��ال��ق��ع��ر ��ري ت��ب��صَّ ال��ع��زي��ز ال��وط��ن أس��ف��ي��ن��ة
ل��ي��الء ب��ل��ي��ل��ٍة ال��ل��ص��وص ع��ب��ث ت��رص��دي ال��ج��ن��ي ال��ث��م��ر وح��دي��ق��ة

الرشيد وطن يا

ال��دار ه��ذي ح��ي��اة ف��ي��ك وس��ئ��م��ت ق��راري ع��دم��ت ق��د ألج��ل��ك وط��ن��ي
��اري ُس��مَّ ج��ن��ح��ه��ا ف��ي وه��واج��س��ي ه��واج��ع وال��ع��ي��ون ال��ل��ي��ال��ي أُح��ي��ي
األس��ح��ار ن��س��م��ة أك��در ح��ت��ى ال��دُّج��ى ب��ق��ي م��ا ال��ص��ع��داء أت��ن��ف��س
خ��ي��اري ال��زم��ان م��ل��ك وإن ك��الَّ ب��ص��رف��ه ال��زَّم��ان يُ��خ��ي��رن��ي ل��م أن��ا
األس��رار غ��وام��ض درس��ت وب��ه��ا غ��وره��ا ال��ح��وادث م��ن س��ب��رت ف��ل��ق��د
ال��ن��ار دب��ي��ب ع��ن ت��غ��اف��ل م��م��ن ب��م��رص��ٍد ال��ن��ائ��ب��ات أن وع��ل��م��ت
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خ��وار ��ر م��ق��صِّ ك��ل ب��ع��ق��اب م��وك��ل وال��زَّم��اُن ��ُر ال��م��ق��صِّ ف��أن��ا
ع��ث��اري ال��ح��ي��اة ف��ي أن��ا أُِق��ْل ل��م إن ألق��ل��ت��ي؟ أرج��وه��ُم األُل��ى وَم��ِن
س��ت��ار وراء م��ن ي��ن��ظ��ر ف��ال��ق��ل��ب س��ج��وف��ه ع��ل��يَّ أرخ��ى وإن ل��ي��ل��ي
األع��ذار ع��ل��ى ُم��ت��ك��ًال وب��ق��ي��ت ف��أض��ع��ت��ه ب��ق��ب��ض��ت��ي ال��خ��ي��ار ك��ان

∗∗∗
ال��م��ه��ذار ف��م ف��ي أج��در ف��ال��ص��م��ُت اق��ص��ري ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت غ��نَّ��ت وح��م��ام��ة
األش��ج��ار ب��ن��ض��رة ال��خ��ري��ف ذه��ب وق��د ذاب��ل��ة واألوراق غ��ن��ي��ِت
ث��م��ار ب��ذات م��ورق��ة ك��ل م��ا ال��ه��وى أح��ادي��ث َش��َرًع��ا ت��ح��س��ب��ي ال
األزه��ار ال األخ��الق وم��ح��اس��ن ال��غ��ض��ا ال ال��ف��ض��ي��ل��ة غ��ص��ن ع��ل��ى ن��وح��ي
األب��ك��ار ع��ل��ى ال ع��ل��ي��ه��ا وب��نَ��ْوا ب��ُح��بِّ��ه��ا ال��ك��رام ه��ام ال��ت��ي ف��ه��ي
األن��وار ُم��ش��رق إلل��ف��ي أن��ع��ى وإن��ن��ي ل��ل��ظ��الم إْل��ف��ِك ت��ن��ع��ي��ن
األق��دار ف��ي اإلن��س��ان ِح��ي��ل��ة م��ا ال��ق��ض��ا ش��اء َك��َم��ا ك��واك��ب��ه غ��اب��ت
ال��س��اري ي��ه��دي ب��ح��ي��ث ال��م��ن��ار م��ن��ك ال��ح��م��ى ف��وق ارف��ع��ي ال��ع��ل��م أم��ع��اه��د
واألغ��وار األن��ج��اد م��ن م��لُّ��وا ه��ُم وه��ا ال��م��دل��ج��ون ح��ار رح��م��اك
ه��ار رم��ٌل ت��دري��ن ل��و وال��ج��رُف ال��ردى ج��رف ع��ل��ى ب��ه��م ال��زَّم��ان وق��ف
اإلب��ص��ار ال ف��ي��ك ال��ب��ص��ائ��ر م��رض ت��ف��ق��دي ال��ش��ق��اء دار ي��ا وإل��ي��ك
ب��األص��ف��ار األع��داد ك��ت��ض��اع��ف ب��م��ث��ل��ه��ا ال��ش��ج��ون ت��ض��اع��ف��ت ف��ل��ق��د

∗∗∗
اآلث��ار دوارس غ��ي��ر ن��ادي��ت ب��م��ا أع��ن��ي وم��ا أوط��ان��ي ن��ادي��ت
ون��ج��اري ب��ع��زت��ي وال��ش��اه��دات وم��ف��اخ��ري ف��ض��ائ��ل��ي ال��ن��اث��رات
وف��خ��ار دارس م��ج��د إح��ي��اء آم��ل ن��ظ��رة إل��يَّ وال��ن��اظ��رات
وص��غ��ار ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ي��أب��ى ال��ذي ال��ش��م��م ب��ن��ف��س��َي وال��ب��اع��ث��ات
واإلك��ب��ار ب��اإلع��ج��اب ـ��م��ق��رون ال��ـ ل��ح��دي��ث��ه��ا ج��وارح��ي ب��ك��ل أُْص��ِغ��ى
األوت��ار ن��غ��م��ة ي��ردد ع��ود ك��أن��ن��ي ال��ح��م��ام ح��ن م��ا وأح��نُّ
أش��ع��اري ف��ي ال��م��ط��ب��وع وش��ع��ورَي ع��واط��ف��ي م��ل��ك��ت وط��ن��ي ي��ا ذاك م��ن
األف��ك��ار وض��ل��ة ال��ع��ق��ول س��ق��م م��ع��ان��يً��ا ت��زال وال ال��ق��روُن م��ض��ت
ن��ه��ار ض��وءَ األب��ص��اُر تُ��درَك ل��ن ب��ال��ف��ض��ا ت��ص��اع��د ل��و ج��ه��ل وظ��الم
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ع��ق��ار ب��دون ث��م��ًال ف��ت��خ��ال��ن��ي ب��ن��ش��وٍة ه��واك ف��ي ألش��ع��ر إن��ي
ذم��اري وح��ف��ظ ش��رف��ي ع��ن ل��ل��ذَّبِّ ع��ق��ي��رت��ي ك��ال��ه��زار وأرف��ع أش��دو
األوع��ار م��س��ال��ك ع��ل��ي��ه س��ه��ل��ت أوت��اره ت��ح��رك��ْت ال��ف��ؤاد وإذا
األوك��ار ع��ل��ى ع��اك��ف��ة وال��ط��ي��ر ك��ن��اس��ه��ا ح��ول ال��ري��م ه��واَي ع��ن س��ل
األغ��ي��ار ض��م��ائ��ر أص��دق��ت��ك ل��و دي��اره��م ن��ح��و األغ��ي��ار وض��م��ائ��ر
ش��ع��اري ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي وش��ع��اره��م س��ل��م��ه��م وس��ل��م��ي أه��ل��ي ه��م أه��ل��وك
إص��داري إص��داره��م وِم��ن وردي ورده��م ف��ي وَم��ن ِع��زي ِع��زه��م ِم��ن
ودي��اري ب��ي��ئ��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا ُف��ط��رت ال��ت��ي وف��ط��رت��َي ل��غ��ت��ي ع��ل��ى ُول��دوا
األط��وار ت��ف��اوت ورغ��م م��ن��ي ال��م��دى بُ��ع��د ع��ل��ى وه��ُم م��ن��ه��ُم أن��ا

∗∗∗
دار أول وادي��ك م��ن وس��ك��ن��ت أب��ص��رت��ه َم��ن��زٍل أول ك��ن��َت ق��د
ص��غ��ار ح��م��اك ف��ي ص��ح��ب وح��دي��ث ��ب��ا ال��صِّ ل��ي تُ��م��ثِّ��ل زال��ت م��ا وال��ن��ف��س
ل��ألَك��دار ي��ن��ص��اع أْن ق��ب��ل م��ن ص��ف��اؤه رقَّ ال��ُم��زن ك��م��اء ك��ن��ا
األن��ظ��ار ع��ن خ��ف��ي��ت وإن ع��ن��دي م��ح��ف��وظ��ة ت��زل ل��م ال��م��ن��اظ��ر ت��ل��ك
وال��م��ه��ب��ار ال��ط��ائ��يِّ وم��ع��رَّس ون��ج��ل��ه ال��رش��ي��د وط��ن ي��ا ت��ال��ل��ه
األغ��رار س��ج��ي��ة ت��ل��ك ه��ي��ه��ات ال��ط��ل��ى وال ال��ِح��َس��ان ع��ن��ك ت��ل��ه��ن��ي ل��م
ال��ج��اري ب��ال��م��ع��ي��ن دج��ل��ة وَس��َق��تْ��ه ش��ب��ي��ب��ت��ي غ��ص��ن غ��ذَّي��ت ال��ذي أن��ت
ال��م��ض��م��ار ب��س��اب��ق ت��ف��وز ح��ت��ى ال��ك��رى أدع أن إل��ي��ك ال��وف��اء وم��ن
األع��م��ار؟ ق��ي��م��ة ه��ي ف��م��ا ع��م��ري م��ق��اص��دي دون أق��ِض ل��م إذا ل��ي ق��ل

نغم العيش

أََغ��ن واٍد ف��دون��ك وغ��نِّ َج��ن ف��ال��ل��ي��ل ال��ورق أي��ه��ا أع��د

∗∗∗
ال��س��ه��ر ط��ول م��ث��ل��ك وك��اب��دت ال��ب��ش��ر اع��ت��زل��ُت ل��م��ا أِل��ف��تُ��ك
ال��وت��ر ن��غ��م ي��ردد ك��ع��ود ال��ش��ج��ر ف��وق ب��ن��وح��ك أن��وح

ال��ش��ج��ن م��ث��ل��ي ي��درك ال��ع��ود ل��و
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ال��رب��ي��ع زه��ر ال��ت��اج ل��ك وص��اغ��ت رف��ي��ع ب��ع��رٍش ال��غ��ص��ون ح��ب��تْ��ك
م��ط��ي��ع ك��ع��ب��د إال أن��ا وم��ا ب��دي��ع ب��واٍد ال��م��ل��ي��ك ف��أن��ت

اف��ت��ت��ن وف��ي��ك ه��واك ت��ول��ى
ب��ال��ب��ي��ن��ات ت��ع��ال��ج وص��رت األس��اة ف��ن ف��أب��ط��ل��ت ش��دوت
ال��ح��ي��اة س��ر ل��ي ب��دا وم��ن��ك ال��ُم��ع��ج��زات م��ن إال أن��ت ف��م��ا

ح��زن وط��وًرا س��رور ف��ط��وًرا
ب��األج��دل ال��ج��و ل��ي��ح��ت��ف��ِل ل��ل��ب��ل��ب��ل ال��ص��ب��ح ل��ي��ب��ت��س��ِم
ي��ب��ت��ل��ي م��ن ال��س��ه��د ل��ي��ح��ت��م��ِل ال��خ��ل��ي ل��ق��ل��ب ال��ح��ي��اة ل��ت��ص��ُف

ال��دج��ن وراء ال��ك��ئ��ي��ب ل��ي��خ��ف
اب��ت��س��م وه��ذا ذاك م��ن��ه ب��ك��ى ن��غ��م إالَّ ورق ي��ا ال��ع��ي��ش ف��م��ا
أل��م وق��وٍم ل��ق��وم س��روًرا ف��ان��ق��س��م ب��ه ال��ش��ع��وُر ت��ن��اف��ى

ت��ئ��ن وأخ��رى روح ف��ت��ط��رب
ال��ش��ف��ق ج��ف��ن وي��ك��ح��ل ع��ل��ي��ن��ا ال��غ��س��ق ذي��ل ي��س��ح��ُب ال��ل��ي��ل دِع
ال��رم��ق ب��اق��ي ي��ف��وت��ك ل��ك��ي��ال األرق ك��ئ��وس ن��ت��ع��اط��ى وع��د

ال��وس��ن ي��ط��ول ال��ح��ي��اة ف��ب��ع��د
ض��وض��اءه��ا وي��ط��رد ه��دوءًا أرج��اءه��ا ي��م��أل ال��ل��ي��ل دِع
داءه��ا ب��ه ت��ش��ك��و ف��م ف��ال س��اءه��ا م��ا ال��ن��ف��س ت��س��أل وال

ي��ؤت��م��ن م��ن زم��ان��ك ف��ي وال
ال��ن��س��ي��م ك��ف ال��ب��ان وص��اف��َح��ت األدي��م ف��وق أش��رق ال��ب��در إذا
ال��ن��ع��ي��م ذاك ب��ه��ج��ة ف��ن��وح��ك رخ��ي��م ب��ص��وت ال��س��ك��ون وري��ع

ال��ح��س��ن ال��ج��م��ال ذاك ون��ض��رة
ال��ه��واء ق��ب��ل ال��روح ب��ه وط��ارت ال��خ��ف��اء س��ت��ر ب��ن��وح��ك ك��ش��ف��ت
ب��ال��ع��راء م��ن��ت��ب��ذًا ال��ن��ون وذو ب��ال��ن��داء ح��ظ��ي ال��ك��ل��ي��م ك��أن��ي

ال��ب��دن ون��ح��ي��ف ال��ق��وي ض��ع��ي��ف
ال��س��راب ب��ل��م��ع ان��خ��دع��ت وك��ي��ف ال��ش��ب��اب ع��ص��ر ورق ي��ا ت��ذك��رت
ب��ال��ح��س��اب ي��ن��اق��ش��ن��ي زم��انً��ا ال��ح��ج��اب خ��ل��ف أع��ل��ُم ك��ن��ُت وم��ا

ال��م��ح��ن ب��ض��روب وي��ن��ت��اب��ن��ي
ال��ق��م��ر ض��وء ت��ح��ت وت��ج��وال��ن��ا ال��ص��غ��ر ع��ن��د رف��اق��َي ذك��رت
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ال��ص��ور ت��ل��ك ت��م��ث��ل أراه��ا ال��ك��ب��ر ب��رغ��م ن��ف��س��ي ه��ي ف��م��ا
ال��زم��ن ص��روف غ��ي��رت��ه��ا وإن

ال��خ��ي��ال ب��ذاك ن��ف��س��ي وت��رت��اح ال��ل��ي��ال��ي ل��ت��ل��ك أح��نُّ أران��ي
ات��ص��ال ح��ب��ل ل��ل��ن��ف��س ول��ك��نَّ ال��م��ث��ال ع��دي��م ل��ح��س��ن ال ه��ًوى

ال��ل��ب��ن رض��اع ف��ي ب��ه ش��ع��رت
ن��اظ��ري ل��ه��ا ش��زًرا ف��يَ��ْط��َم��ُح خ��اط��ري ف��ي ال��ب��س��اط��ة ت��م��ر
آس��ري م��ن ال��رف��ق وأس��ت��م��ن��ح ال��خ��اس��ر ي��د أم��دُّ دع��ت��ن��ي

أرت��ه��ن ل��م ال��ب��س��اط��ة ول��وال
ال��دواء ن��ف��س ال��داء ل��ي وم��ث��ل ال��رَّج��اء ب��اب س��د ال��ه��وى ع��ل��يَّ
ال��ف��ن��اء ن��ح��و ال��س��ي��َر أس��رَع وم��ا ب��ال��ش��ف��اء إذن أح��ظ��ى أي��ن ف��م��ن

ال��س��ن��ن ن��ه��ج ض��ي��ع��ت أن��ا إذا
ج��ي��رت��ي م��ن ب��ال��ُق��رب أَْح��َظ ول��م وح��دت��ي ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر
ل��ل��م��ي��ت ال��ق��ب��ر ح��اف��ر ف��ي��ا ع��ل��ت��ي م��ن ال��ب��رء أع��دم ف��إن

ال��ك��ف��ن ن��ع��دَّ ح��ت��ى روي��دك

مكتسب املجد

ال��ع��رب ت��م��ج��ي��دك ف��ي ي��ح��ف��ل ف��س��وف وث��ب��وا م��ن ش��ع��ب��ان ي��ا ف��ي��ك ذاك��ًرا ُدْم
وال��ح��س��ب ال��م��وروث ال��ش��رف ب��ن��وده ن��ه��ض��ت��ه��م ع��ن��د ص��دٍق ع��ه��د ل��ه��م واح��ف��ظ
ط��ل��ب��وا م��ا ك��ل ي��ن��ال��وا أو راي��ات��ه��م ع��ق��دوا ال��رَّدى ورد ع��ل��ى ب��ق��وٍم واس��ع��د
وال��ح��ج��ب األس��ت��ار ت��ك��اث��ف��ت م��ه��م��ا ق��ص��دوا م��ا إظ��ه��ار ع��ن ي��ص��دون وال
رك��ب��وا إذا ج��رد ع��زائ��م��ه��م وم��ن ن��زل��وا إذا ح��ص��ن ل��ه��م اآلب��اء م��ن
ط��ل��ب وال ح��ق ل��ه��م ي��ض��ي��ع ف��ل��ن ن��ه��ض��وا أج��ل��ه م��ن م��ا ال��دَّه��ر أن��ك��ر إن
رغ��ب��وا ل��م��ا م��ض��ط��ًرا ي��ج��ن��ح ف��س��وف رغ��ائ��ب��ه��م أق��ص��ى ف��ي ت��الع��ب وإن
ال��ش��ه��ب دون��ه ت��ه��اوت م��ج��ٍد رف��ي��َع ب��ه��ا ال��ع��ري��ق ال��ش��ع��ُب ج��دَّد وث��ب��ة ي��ا
م��غ��ت��ص��ب وه��و ع��ص��ور ع��ل��ي��ه م��رت وط��نً��ا أرواح��ه ف��ي ي��ن��ق��ذ وراح
ع��ج��ب وال ن��ك��ر ال ال��ي��وم ط��ول��ه��ا ع��ن ص��اف��ح��ة واألي��ام ل��ل��م��ط��ام��ع ق��ل
ال��ك��ذب ال��دم ل��ي��ع��ق��وب ت��ج��لَّ��ى ك��م��ا ح��وادث��ه ف��ي ت��ج��لَّ��ى ال��خ��ف��اء ل��ن��ا
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ص��خ��ب��وا وإن ص��دوا إن ال��ح��ق ويَ��رِج��ُع ع��ادي��ة ك��ل ع��ن��ه ال��ش��ع��ُب س��ي��م��ن��ع
ال��س��ح��ب دون��ه وح��ال��ت ال��ض��الل ج��د وإن س��ن��اه ي��خ��ف��ى ال أب��ل��ج وال��ح��ق
ي��ن��ش��ع��ب ل��ي��س ش��ع��ب س��ي��ح��م��ي��ك م��ه��ًال ج��ان��ب��ه ال��م��رع��وب ال��وط��ن أيُّ��ه��ا ي��ا
م��ن��ت��خ��ب ل��ل��ذود ُم��ن��ت��ص��ب ب��ال��ح��ق م��ل��ك ه��اش��م م��ن ع��رش��ه ع��ل��ى رق��ى
ك��ت��ب��وا م��ا غ��ي��ر ق��وم��ي ب��أس��ف��ار م��ع��نً��ى ل��ه��ا إنَّ األح��الُم ب��ك ت��ذه��ب��نَّ ال
ل��ه��ب ل��ه��ا ي��خ��م��د ل��م ف��ارس ك��ن��ار ض��غ��ائ��ن��ه��ا تُ��ط��َف��ى ال ل��ل��ج��زي��رة م��ا
ال��ح��ط��ب س��ك��ان��ه��ا س��وى م��ن ل��ه��ا ف��َم��ا ح��رارت��ه��ا م��ن أخ��ف��ض ال��نَّ��اِر م��وق��د ي��ا
غ��ض��ب��وا إن وال��ن��ار ح��ل��م��وا إن ك��ال��م��اء ف��ه��م ال��س��اك��ن��ي��ن ح��ل��م يَ��خ��دع��ن��ك إن
وال��ك��ت��ب األع��ص��ار ب��ذك��ره��م ض��ج��ت س��ل��ف ع��ن ال��ع��ل��ي��اء س��ن��ن ت��وارث��وا
ل��ج��ب ج��ح��ف��ل م��ن��ه��م يُ��ل��بِّ��ي��ه س��ع��ى ب��ه��م ال��ص��ري��خ ن��ادى إذا ال��ذي��ن ه��م
م��ك��ت��س��ب ال��م��ج��د وإن واٍن ب��ك��ل ُم��ح��ت��ك��م ال��ده��ر إنَّ ال��ق��وم أي��ه��ا ي��ا
أب وال��وف��اق أمٌّ ال��َم��َع��ارف ل��ه��ا ف��ئ��ة م��ن ال��دَّه��ر ن��ك��ب��ات ت��ق��ت��رب ل��م

البان أيها

أغ��ص��ان م��ن��ك ب��ذب��وٍل ف��آذن��ت ال��ب��اُن أي��ه��ا م��ث��ل��ي ال��وج��ُد ��َك َم��سَّ ه��ل
وأح��زان أش��ج��ان م��ن��ه ت��س��ل��ل��ت ه��ًوى ح��دي��ث ورق��اء ل��ك روت وه��ل
وك��ث��ب��ان أث��ل س��وره ح��م��ى ل��ه��ا ات��خ��ذت ع��ن��دك ِظ��بَ��اء ب��س��رب ع��ه��دي
ج��ان وال إن��س ب��ه يَ��ُرْع��ه��ا ل��م إذ آم��ن��ة وادي��ك ف��ي ال��بَ��يْ��ن م��ن ك��ان��ت
وأوط��ان أه��ل ن��ض��رت��ه وال��ع��ي��ش وط��ن وال��ح��م��ى أه��ل ح��م��ام��ك ل��ه��ا
ن��ش��وان ال��غ��ض وال��ن��س��ي��م ف��وق��ه��ا م��ن ح��ان��ي��ة واألغ��ص��ان ب��ظ��ل��ك ت��رع��ى
أب��دان وْه��ي روح ه��و ك��أنَّ��م��ا ت��ن��ف��س��ه م��ن اه��ت��زاز ع��راه��ا وق��د
آذان واألوراق ال��ه��م��س ت��ع��وَّد ت��ح��ذُّره م��ن واٍش ف��ُم أنَّ��ه أو
وأل��ح��ان وأوت��ار ت��ج��سُّ أي��ٍد ب��ه ال��غ��ص��ون رق��ص م��ن ل��َي ب��دا م��غ��نً��ى
وأق��ران أم��ث��ال دج��ل��ة أك��ن��اف ف��ي ل��ه وك��م ال��ب��ل��وى ص��ح��ائ��ف��ه ط��وت

∗∗∗
ج��ي��ران ال��ج��ي��ران وال أه��ل األه��ل ال م��وح��ش��ة ال��ب��ان ش��ج��رات ي��ا أم��س��ي��ِت
ب��ان��وا م��ا م��ث��ل وب��ان��ت ال��ظ��ب��اء م��ن��ك خ��ل��ت ح��ي��ُث األح��ب��اب ب��ن��وى واس��ي��ت��ن��ي
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ع��ري��ان وه��و ظ��الٍّ ب��ال��ج��زع ت��ؤم ض��ًح��ى ب��ال��ف��رار الذت ح��ي��ن أن��س��ه��ا ل��م
إن��س��ان ب��ال��غ��رور ل��ه��ا الح ح��ي��ُث م��ن إل��ف��ت��ه��ا ب��ع��د م��ن��ه��ا ال��رَّغ��م ع��ل��ى ف��رت
ح��ي��ران وه��و ك��ل��ي��ل ب��ط��رف َرنَّ��ت ق��ان��ص��ه��ا ع��ي��ن ع��ن ب��ُع��دت إذا ح��ت��ى
ب��ه��ت��ان ال��ل��وم ب��ع��ض أنَّ وث��ق ُع��ذًرا ل��ه��ا ف��إنَّ ال��وادي أيُّ��ه��ا ل��وم��ه��ا دع
خ��وان ال��ده��ر إنَّ ال��خ��ي��ان��ة ب��اس��م ن��ف��رت إن ال��ذي��ل ط��اه��رات تَ��ُس��ْم وال
م��آلن ال��ل��ط��ف خ��ف��اي��ا م��ن ف��ق��ل��ب��ه ش��م��ائ��ل��ه��ا ع��ن س��ل��ه ن��س��ي��م��ك ه��ذا
أردان األوراق ل��ه��ا ال��ُغ��ص��ون ِم��َن ي��د ك��ف��ك��ف��ت��ه دم��ٌع س��ي��ل��ك ك��أنَّ
أس��ن��ان ال��ص��خ��ر وص��م ف��ي��ه غ��ص��ص��ت ف��م وأن��ت زاد ال��ف��ض��ا ف��ي��ك ك��أن

اليتيم

ل��ك��ف��ي��ِل ب��ه ب��ائ��س��ة ووداع ع��ل��ي��ِل أن��ي��ن ل��وال ال��دج��ى ه��دأ
ب��ال��ت��ع��ل��ي��ل اآلالم ي��دف��ع أن اض��ط��ره ح��ت��ى ع��ل��ي��ه ال��س��ق��ام ط��ال
ونُ��ُح��ول ��ة ِب��ِرقَّ ش��اب��ه��وه ق��د ص��ب��ي��ة ك��آب��ة أل��ًم��ا وت��زي��ده
ال��م��س��دول ح��ج��اب��ه��ا وراء غ��ص��ًص��ا ب��ؤس��ه ف��ي ك��اب��دت ك��م وح��ل��ي��ل��ة
ب��ج��م��ي��ل ي��ك��ن ل��م ص��ب��ٍر ول��ُربَّ تُ��ِط��ق ف��ل��م ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ت��ت��ك��ل��ف
ن��ح��ي��ل ه��ن��اك ج��س��ٍد ع��ل��ى م��ع��ه��ا م��س��ع��ًف��ا ت��َر ف��ل��م ع��ي��ن��ي��ه��ا وت��دي��ر
ض��ئ��ي��ل ال��ظ��الم ف��ي ن��وٍر ك��ب��ص��ي��ص ف��ات��ر ط��رٍف غ��ي��ر م��ن��ه ي��ب��َق ل��م
ب��رح��ي��ل م��ؤذن إش��ارة م��ن��ه ل��ه��ا وب��دت ال��س��رى ق��رب إذا ح��ت��ى
ق��ت��ي��ل ف��ؤاد ف��ي س��ي��ٍف ص��دم��ات أح��ش��ائ��ه��ا ف��ي ول��ل��زف��رات ه��ت��ف��ت
غ��ول أو ق��ان��ٍص م��ن م��رع��وب��ة ل��خ��ش��ف��ه��ا ال��م��ه��اة ت��رن��و ك��م��ا ورن��ت
ب��أف��ول س��ع��ده��ا ك��وك��ب وم��ص��اب م��ص��ي��ره��ا ب��س��وء ش��ع��رت وك��أن��ه��ا
ال��ت��ب��دي��ل م��ن ص��ب��ي��ت��ه��ا ب��ح��ي��اة ب��ع��ده س��ي��ح��دث ف��ي��م��ا وت��ي��ق��ن��ت
ب��ال��م��س��ئ��ول ل��ي��س ده��اه��ا ع��م��ا وال��ق��ض��ا ه��ن��ال��ك ج��زًع��ا ف��ت��ن��ه��دت
ال��م��ك��ف��ول ح��ش��ا ف��ي ت��ع��ب��ث آالم ال��ـ أودع ول��ك��ن ب��ك��اف��ل��ه��ا أودى
ال��م��ج��ه��ول ع��ش��ه��ا ف��ي وف��راخ��ه��ا ص��ائ��د ب��ق��ب��ض��ة وق��ع��ت ك��ح��م��ام��ة
ط��ل��ول رس��وم ف��ي رك��ٍب ك��وق��وف دم��ع��ه��ا ت��ك��ف��ك��ف ب��ج��ان��ب��ه وق��ف��ت
ه��زي��ل وب��ي��ن م��ع��ت��لٍّ ب��ي��ن م��ا ح��ول��ه��ا وت��ن��ظ��ر وه��نً��ا ال��ش��ج��ا ت��خ��ف��ي
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م��ي��ل م��س��اف��َة ب��ي��ن��ه��ُم ف��ك��أنَّ ج��اره��م م��ن ب��م��س��م��ٍع ي��ت��ض��وَّرون
وع��وي��ل ب��زف��رة ت��ب��ي��ت غ��رث��ى ج��داره وخ��ل��ف ط��ربً��ا ال��دج��ى ي��ح��ي��ي
ب��ب��دي��ل م��ن��ه��ُم ي��ق��ن��ع ك��ان ل��و ال��ش��ق��ا ح��ذر ال��ردى ت��ش��اط��ره ودت
ظ��ل��ي��ل ذراه ف��ي ظ��ل ون��ع��ي��م ع��ي��ش��ه��م ل��م��اض��ي ب��ه��ا ال��خ��ي��اُل وس��رى
غ��ي��ل ف��ي ال��ش��رى أس��د ف��ك��أن��ه��م ق��رب��ه��م ي��خ��ش��ى ال��خ��ط��ب ب��ح��ي��ُث ك��ان��وا
ال��ت��م��ث��ي��ل وم��س��رح ال��ح��ط��وب ك��ه��ف داره��م س��اح��ة ال��ده��ر أح��ال ح��ت��ى
ب��ن��زول ��ب م��ع��قَّ ال��ص��ع��ود وك��ذا ن��ه��اي��ة ال��زَّم��ان ف��ي ش��يء ول��ك��ل
م��ص��ق��ول ب��ُم��ه��نَّ��د ال��رَّدى ورد إزاءه��ا ي��ه��ون م��ا ال��م��ص��ائ��ب وم��ن
ال��م��ح��م��ول ب��ودي��ع��ة ي��ع��ب��ئُ��وا ل��م ف��ق��ي��ده��م س��ري��ر ح��م��ل��وا ل��ألُل��ى م��ا
ذل��ول غ��ي��ر ال��ص��ب��ر وظ��ه��ر س��رٍّا ص��ب��ره��ا ف��ي ب��ْؤس��ه��م تُ��ع��ال��ج ب��ق��ي��ت
ذل��ي��ل ك��ف إل��ي��ك ي��م��د أن م��ن ن��ف��س��ه ال��ع��زي��زة أِن��َف ول��رب��م��ا
ن��ب��ي��ل ك��ل ع��ق��ب��ات ب��ه ك��ث��رت ال��ذي ال��زم��ن ع��ل��ى ل��ه��ا ل��ل��م��ع��ي��ن ق��لَّ
خ��ل��ي��ل ك��ل ع��ن��ه ت��ب��اع��د ي��وًم��ا ب��م��ن��زٍل ح��ل ال��ف��ق��ر م��ا إذا وت��رى
ال��ت��ط��ف��ي��ل ع��ل��ى اع��ت��ادوا وال ـ��ب��ل��وى ال��ـ ي��ع��ه��دوا ل��م أن��ه��م ال��ب��ل��ي��ة وم��ن
ق��ل��ي��ل ب��ع��د ال��م��وت ح��ي��اض وردت وه��ك��ذا ال��ح��ي��اَة ال��ذلِّ ع��ل��ى س��ئ��م��ت
دل��ي��ل ب��غ��ي��ر م��ش��ت��ت��ة راح��ت ق��ف��رة ف��ي ك��ظ��ع��ائ��ن ف��دع��ت��ه��ُم
وخ��م��ول ذل��ة ض��ح��اي��ا ذه��ب��وا األُل��ى ح��ال ع��ن األج��داث ت��ن��ط��ق ل��و
ال��ت��ف��ص��ي��ل ع��ن ُم��ج��م��ل��ه��ا وك��ف��اك رح��م��ة ال��م��ص��ي��ب��ة أل��م م��ن ل��ب��ك��ي��َت
ال��م��غ��ل��ول وذل��ة األس��ي��ر خ��وف ب��ك��ى إذا ال��ي��ت��ي��م ف��ي ألش��ع��ر إن��ي
وال��ت��ن��زي��ل ال��ق��رآن ُم��ح��ك��م ف��ي ع��ب��اده ب��ال��ي��ت��ي��م أوص��ى وال��ل��ُه
م��وك��ول م��ض��ي��ع ك��ل ج��ي��د ف��ي م��ن��ة ل��ك ك��م األي��ت��ام م��ل��ج��أ ي��ا
س��ب��ي��ل ش��ر ل��والك ب��ه��م س��ل��ك��ت ب��ق��ي��ة ال��خ��ط��وب أي��دي م��ن أن��ق��ذت
ب��ال��ت��س��ج��ي��ل أح��ق ف��ي��ه وال��ب��ر ب��ع��دن��ا ب��رك ال��ت��اري��خ س��ي��س��ج��ل
ال��م��أم��ول غ��اي��ة ��ل ال��م��ؤمِّ ن��ال ف��ُربَّ��م��ا ال��ح��ي��اة أم��ل ل��ه��م ج��دد
ال��ن��ي��ل ع��ي��ون ب��ه��م ال��ف��رات ب��ه��ر واألُل��ى إل��ه��ك م��ن ال��م��ع��ون��ة واْرُج
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ِعلم يا

ذم��ام��ا ل��ل��ش��رق ي��رَع ل��م ف��ع��دى ال��م��رام��ا ع��ل��م ي��ا ال��غ��رب ف��ي��ك ن��ال
ال��ن��ي��ام��ا ال��ل��ي��ل ف��ي ال��غ��ازون أزع��ج ل��م��ا ول��والك ال��ع��ل��م أي��ه��ا
وان��ت��ق��ام��ا ب��غ��يً��ا م��ن��ك ن��ف��س ك��ل ت��ط��ل��ب��ه م��ا غ��اي��ة ت��ك��ن إن
ح��رام��ا م��رع��اك أص��ب��ح ف��ل��ق��د س��ًدى وات��رك��ن��ا ع��ل��م ي��ا ف��اب��ت��ع��د
ظ��الم��ا إال آث��اره��ا م��ن ن��َر ول��م ال��غ��رب ف��ي ش��م��س��ك أش��رق��ت
س��ق��ام��ا م��ن��ه أول��دوا ودواء ب��ه ال��خ��ي��ر س��ن��ح ش��رٍّ ُربَّ
ت��ع��ام��ى ال��ع��ل��م ش��رف ع��ن ب��ال��ذي وال ال��ج��ه��ل ح��ب��ذوا م��م��ن ل��س��ت
ض��رام��ا ال��م��اء أن��ظ��ر ج��ع��ل��ت��ن��ي ري��ب��ة س��اورت��ن��ي ق��د إن��م��ا
ال��م��ق��ام��ا ال��غ��رب ف��ي اخ��ت��رت ف��ل��م��اذا ف��ع��ل��وا ف��ي��م��ا ت��رَض ل��م إن أن��َت
ِح��م��ام��ا إال غ��ي��ره��ُم ي��وردوا ول��م ال��ع��ذب م��ن��ه��ل��ك وردوا
ال��زؤام��ا ال��م��وت ت��ن��ف��ث ق��اذف��ات ال��ث��رى أرج��اء ب��اس��م��ك َم��َل��ئُ��وا
وس��الم��ا ب��رًدا ل��ل��ن��اس ط��ي��ه��ا ف��ي ت��ح��م��ل رح��م��ة ودع��وه��ا
ال��ك��رام��ا وال��ق��وم األن��ف��س ك��رم ل��ه��ُم ل��ت��ب��دي ال��ش��رق إل��ى ع��د
األن��ام��ا ع��ل��م ي��ا ط��ب��ق ارج ت��اري��خ��ه��م ف��ي ل��ك ق��وًم��ا وأِْت
ال��ح��س��ام��ا س��ل��وا ق��د ب��اس��م��ك ول��ه��ا أُه��رق��ت دم��اء م��ن وت��ن��ص��ل

∗∗∗
دع��ام��ا ال��ظ��ل��م إل��ى م��ن��ه ت��ج��ع��ل��وا وال ال��ع��ل��م خ��ذوا ال��ش��رق ب��ن��ي ي��ا
ان��ف��ص��ام��ا ت��خ��ش��ى ال ال��ع��روة ف��ه��و ب��ه ال��ده��ر ع��ادي��ة وات��ق��وا
اإلم��ام��ا ال��ص��ب��ح ف��ي تُ��ب��ص��ر ت��ك��د ل��م أع��ي��ن ع��ن ال��ق��ذى ف��ي��ه واك��ش��ف��وا
ال��ل��ث��ام��ا ُم��ح��ي��اه��ا ع��ن وأم��اط��ت ل��ك��ُم ت��ج��ل��ت ال��ش��م��س ه��ذه
ش��آم��ا أو ع��راًق��ا ش��ئ��ت��م ك��ي��ف��م��ا خ��ب��بً��ا ف��س��ي��روا ال��ل��ي��ل وم��ض��ى
ال��زم��ام��ا ال��غ��ي��ر ي��م��ل��ك أن ف��اح��ذروا أوط��ان��ك��م ل��ك��م ال��ل��ه ج��ع��ل
واه��ت��م��ام��ا اْل��ت��ف��اتً��ا ف��أع��ي��روه��ا آث��اره��ا ل��ل��ع��ل��ى ودع��ت��ك��م
ال��خ��ص��ام��ا اس��ط��اع م��ن ال��ن��ص��ر ي��ح��رز وب��ه خ��ص��ام ال��ع��ي��ُش إنَّ��م��ا
ال��ح��م��ام��ا وال��ص��ق��ُر ال��ع��ج��م��اءَ ـ��ي��غ��ُم ��ـ ال��ضَّ ي��خ��ت��ط��ف ب��أن ال��ده��ر وق��ض��ى
ال��س��ه��ام��ا ي��خ��ش��ى ال ال��دارع إن��م��ا ل��ك��ُم درًع��ا ال��وح��دة ف��اج��ع��ل��وا
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اق��ت��س��ام��ا ب��ال��م��ل��ك األم��ر آل ك��ي��ف ت��اري��خ��ك��م م��ن ال��ِع��ب��رة وخ��ذوا
ال��ف��ط��ام��ا ج��از ق��د ال��ع��ل��م رض��اع م��ن ي��ك��ن ل��م ش��ع��ٌب ال��م��ل��َك ي��س��وس ال

∗∗∗
ون��ام��ا ل��ل��ده��ر ال��ي��ق��ظ��ة ت��رك م��ن ق��ي��م��ة وم��ا ن��دام��اي ي��ا
ق��ام��ا ب��ال��ح��ق أو ال��ب��اط��ل ص��ارع ب��ط��ًال إال أع��رف ال أن��ا
ف��اس��ت��ق��ام��ا ف��رًض��ا اإلخ��الص ورأى أث��واب��ه ف��ي ال��ع��ف��ة ح��م��ل
وط��ع��ام��ا ش��رابً��ا ال��ع��ي��ش ي��ح��س��ب الم��رئ ن��ف��س��ي ال��ح��رم��ة أب��ت
وس��ام��ا ال��ت��ب��ر وم��ن ب��رًدا ـ��وش��ى ال��ـ م��ن ال��ده��ر أل��ب��س��ه ه��ي��ك��ل
ُم��َدام��ا ال��م��ألى ب��األك��ؤس واح��ف��ل��وا ف��رًغ��ا َع��نَّ��ا األق��داح ف��اح��رف��وا
س��وام��ا األرض ف��ي ال��رَّأي ض��ع��ف��اءَ ب��ه ال��غ��رب ي��رى ع��ص��ٍر ف��ي ن��ح��ن
اح��ت��رام��ا ال��رأس ل��ه��ا أح��ن��ى م��ن ع��ص��ر وم��ض��ى زال��ت األص��ن��ام دول��ة
ال��م��الم��ا أب��دى م��ن ال��ع��اج��ز إن��م��ا أع��م��ال��ه ف��ي ال��ده��ر ت��ل��وم��وا ال
وم��ق��ام��ا ع��ل��وٍّا ال��ن��ج��م ض��ارع م��ج��ده ف��ي ال��ذي ال��ق��ط��ر أيُّ��ه��ا
ال��ك��الم��ا ال��دم��ع ق��ط��ع ف��ؤادي ف��ي ب��م��ا أن��اج��ي��ك رم��ُت ُك��لَّ��م��ا
يُ��س��ام��ى ال ف��ض��ل األق��ط��ار س��ائ��ر ع��ل��ى ح��م��وراب��ي ع��ه��د ف��ي ل��ك
ال��ن��ظ��ام��ا األرض ف��ي ال��م��ب��دع أن��ك ش��ه��دوا ق��د آث��اره وع��ل��ى
غ��الم��ا ش��ي��خ ي��ا ص��رت ف��ل��م��اذا أش��ي��اخ��ه م��ن ال��ع��ل��م ودع��اك
ال��ي��ت��ام��ى دور إل��ى ت��راج��ع��ت أم ال��ص��ب��ا أي��ام ال��ش��ي��ب أع��رت ه��ل
وخ��ت��ام��ا ب��دءًا ال��ي��وم ت��ح��ظ��ى ف��ي��ه ف��ه��ل ب��م��غ��ن��اك ال��ع��ل��م ب��دأ

األحالم من سورة يف أنا

آث��ام��ي م��ن اق��ت��رف��ت م��ا واغ��ف��ري ب��س��الم ف��اذه��ب��ي … ك��ان خ��ط��أ
غ��رام��ي س��ب��ي��ل ف��ي ت��ق��اس��ي��ن ـ��ِت ك��ن��ـ م��ا ال��ع��ه��د ب��ح��رم��ة وت��ن��اس��ي
أي��ام��ي ت��ص��رَّم��ت ق��د ف��ي��ه��م��ا ش��ك��وى وآالم م��رَّ ع��ت��اب م��ن
م��ن��ام��ي ف��ي غ��ارًق��ا ك��ن��ُت ح��ي��ن��م��ا ب��ج��ف��ن��ي ال��م��ل��م ط��ي��ف��ك غ��رن��ي
م��رام��ي ب��ع��ض م��ن��ك وأدرك��ُت ب ب��ال��ق��ر ف��زت أن��ن��ي وت��خ��ي��ل��ت

∗∗∗
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األح��الم م��ن س��ورٍة ف��ي أن��ا أدري ك��ن��ُت ول��ي��ت��ن��ي أدري ل��س��ُت
ن��ي��ام ب��ق��وم ال��ك��رى وي��س��ري ـ��س ال��ن��ف��ـ ع��ل��ى ال��خ��ي��ال ي��غ��ل��ب ه��ك��ذا
زم��ام ب��غ��ي��ر ل��ه س��راًع��ا د ف��ت��ق��ت��ا ال��ع��ق��ول ال��ه��وى وي��ض��ل
ب��األج��س��ام األرواح ك��م��زج ـ��ب ب��ال��ع��ت��ـ ال��ت��ح��ي��ة أم��زج ب��ي��ن��م��ا
ك��الم��ي ع��ل��يَّ ال��ص��دى ف��رد ـ��ح ال��ص��ب��ـ ف��ل��ق ف��ي ال��ن��ج��وم س��ب��ق��ت إذ

∗∗∗
ال��ك��رام ب��ن��ت وأن��ِت م��ن��ي ل��ِك ف��ع��ذًرا ال��ض��الل ب��ع��د رش��دي ث��اب
ال��ظ��الم س��ت��ر ال��ص��ب��اح ش��قَّ ح��ي��ن خ��داع��ي م��ن ض��اح��ًك��ا ال��ل��ي��ل وان��ج��ل��ى
واألوه��ام األه��واء م��ط��اوي ف��ي ت��خ��ف��ى ال��ح��ق��ائ��ق ك��ي��ف ل��ي وب��دا
رم��ام رف��ات ع��ل��ى ع��ت��اب��ي ف��ي م��ن��ي ال��رغ��م ع��ل��ى واه��م أن��ا ه��ا
ال��ِح��م��ام ره��ن وأن��ت ط��روبً��ا م ال��ي��و ب��ِك أب��ي��ت أن م��ن وع��ج��ي��ب

∗∗∗
أم��ام��ي م��ث��الك ق��د وح��ن��ان��ي ش��وق��ي ول��ك��نَّ ال��م��وت��ى ع��داد ف��ي
ال��ق��وام ذاك ب��ح��س��ن أودت ـ��داث ف��األج��ـ ق��وام��ك ف��ي ال��ط��رف أن��ع��م��ي
ال��رغ��ام ط��ب��اق ف��ي ج��فَّ وق��د ب ال��ع��ذ ري��ق��ك ع��ن ال��ح��دي��ث وأط��ي��ل��ي
أوام��ي ال��س��راب خ��ادع م��ث��ل��م��ا األم��ان��ي م��ن��ك ب��ال��ق��رب خ��ادع��ت��ن��ي
رام��ي س��ه��م أص��اب��ه ق��د ً خ��ط��أ ب��ريء وُربَّ ق��ص��ت��ي، ه��ذه

∗∗∗
ب��اس��ت��خ��دام��ي ال��خ��ي��ال وأم��رت ف��ك��ري أض��ل��ل��ت أن��ت ال��ل��ي��ُل أيُّ��ه��ا
أق��دام��ي ف��ي ال��س��م��اك ووط��أ ن س��ل��ي��م��ا ب��س��اط ل��ي ص��ورت أن��َت
ب��اإلت��ه��ام األن��ج��اد ف��وص��ل��ت ب��أم��ري ت��ج��ري ال��رِّي��اح وج��ع��ل��َت
ال��س��الم ب��دار ف��أن��زل��ت��ه ـ��س ل��ب��ل��ق��ي��ـ ال��ُم��ع��د ال��ص��رح ون��ق��ل��َت
م��ق��ام��ي ف��ال��ح��ض��ي��ض ال��ص��ب��ح أت��ى أو ال��ث��ري��ا ف��رق أت��ي��َت إن م��ن��زل��ي

∗∗∗
ال��ن��وام س��ذاج��ة ل��ع��ي��ون��ي وات��رك ال��ل��ي��ل أي��ه��ا ال��خ��دع ف��دع
ج��ه��ام م��ن رش��ف��ة أو رم��ي��م م��ن ح��راًك��ا ط��ل��ب��ت م��ا ل��والك أن��ا
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أن��غ��ام ب��ال ع��وًدا ورأي��ن��ا ع��وًدا ن��َر ول��م ن��غ��ًم��ا َس��ِم��ْع��نَ��ا ك��م
ط��ام��ي ال��ه��واج��س م��ن ب��ح��ٍر م��وج إال ف��ي��ك أج��د ول��م ع��م��ري ض��اع
غ��الم ع��ق��ل ي��ق��ل وت��راه ف��ي��ه ال��ش��ي��ب ت��ك��ل��ل رأٍس ُربَّ
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الكتاب. هذا من املنثور قسم يف نثره من ونخبة ورسمه ترجمته اطلب

تدمر1 عند وقفة

اإلدِّك��اُر ي��ن��ف��ع ل��و وادِّك��ار اع��ت��ب��اُر وراءه��ن ل��و ِع��ب��ٌر
غ��ب��ار ال��ع��ق��ول ع��ل��ى ول��ك��ن ـ��ر ال��ده��ـ غ��اب��ر ل��ن��ا ي��ت��ل��و آي أيَّ
األع��ص��ار ح��دوث��ه��ا ف��ي ق��دم��ت ع��ظ��اٍت ع��ل��ي��ن��ا ي��ت��ل��و ي��وم ك��ل
ت��ح��ار ال��ع��ق��ول ف��ي��ه ص��ن��ع ح��ر م��ن ال��ب��س��ي��ط��ة ه��ذه ع��ل��ى ك��م
ال��دم��ار وي��ق��ض��ي ال��ف��ن��ا ي��أت��ي م��ر ت��د ع��ل��ى ح��ت��ى األي��ام دم��رت��ه
األق��ص��ار ش��أوه��ا ن��ي��ل ع��ن ـ��م��س ��ـ ال��شَّ ل��ع��ي��ن ط��ال ال��ع��ص��م��اء ت��ل��ك وه��ي
ان��ب��ه��ار م��ن��ه��ا ال��ك��ون ف��ي ح��ت��ى ـ��ك��ون ال��ـ ك��ل ع��ج��ائ��ب ت��دم��ر دم��رت
اآلث��ار ه��ذه س��ل��ي��م��ان ز وإع��ج��ا م��ع��ج��زات ل��ل��ن��ب��ي��ي��ن
واألح��ج��ار ال��ص��خ��ور ل��ع��اله والن��ت ال��ح��دي��د الن ألب��ي��ه
م��ط��ار ل��ه��نَّ م��ا ح��ي��ث وق��ف��ت ك��ن��س��وٍر أم��ره ط��وع وق��ف��ت
أس��وار ل��ه م��ن��ه��ا وت��ع��ل��و ـ��ل��ى األع��ـ ال��ف��ل��ك تُ��ن��اط��ح وس��وار
ال��ع��ي��ار وخ��فَّ ك��ف��ًة ��ح��ت رجَّ وزن��وه��ا ق��د ال��ج��ب��ال ب��ش��م ل��و
ال��ف��رج��ار ي��م��ي��ن��ه ف��ي خ��ط��ه��ا ه��ن��دس��يٌّ ك��أن��م��ا ب��ن��ق��وش

املسامر. ونزهة املسافر بنهزة املوسومة الرحلة من 1
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ص��وار أو ت��م��ث��ل��ت ق��د ص��ور م��ن��ه��ا ال��ص��خ��ر ص��ف��ا ف��ي ت��ت��ل��ق��اك
ال��م��ن��ق��ار ج وع��وِّ ب��اع��ت��داٍل م��ن��ه��ا ال��ري��ش ُس��رِّي ق��د وط��ي��ور
األوك��ار ت��ض��م��ه��ا ط��اي��رات وخ��واف��ي ق��وادًم��ا ن��اش��رات
ال��م��ق��دار وي��ش��رف ق��دًرا ـ��ف��س ال��نَّ��ـ وت��ع��ل��و ال��ع��ق��ول ت��ع��ظ��م ه��ك��ذا
األف��ك��ار وت��ن��ف��ذ ال��م��ع��ال��ي ف��ي م��ن��اه��ا ال��ن��ف��وس ت��ب��ل��غ ه��ك��ذا
واب��ت��دار إط��اع��ة ي��دي��ه ـ��ن ب��ي��ـ م��ا ل��ألج��ن��ة ك��ان ق��د ق��ي��ل
اإلق��ت��دار ذل��ك ال��ل��ه ُق��درة ل��وال ل��ل��ج��ن ف��أي��ن ك��ال ُق��ل��ت
األم��ص��ار» ت��دم��ر ن��ح��و ل��س��ع��ت أخ��رى ل��ت��ع��ظ��ي��م ب��ق��ع��ة س��ع��ت «ل��و
واف��ت��خ��ار ع��ال أو ُس��ل��ي��م��ان م��ن ل��ه��ًوا ذل��ك ال��ج��ه��ول ي��ظ��ن ال
اإلع��ت��ب��ار ال��م��ه��ذب وح��س��ب ُس ال��ن��ا ل��ت��ع��ت��ب��ر ب��ل ل��ل��ه ح��اش��ا

∗∗∗
األع��م��ار وت��ذه��ب ط��وي��ًال ت ال��ع��م��ارا ت��ب��ق��ى ال��ل��ه ع��م��رك
وال��ع��م��ار األع��م��ار ت��ل��ك أي��ن ل��ك��ن ال��ع��م��ارات ه��ذه ب��ق��ي��ت
ح��وار ال��س��ك��وت م��ن وب��ع��ٌض ـ��ه��ا س��ل��ـ أو ب��ل��ق��ي��س أي��ن ُس��ل��ي��م��ان س��ل
وال��دي��ار ق��ص��وره ف��تُ��ب��ن��ى ـ��ر ال��س��ح��ـ ي��خ��دع ت��دم��ر ب��ع��د أف��م��ن
دار ال��داِر ه��ذه غ��ي��ر ف��ي ل��ك ل��تُ��ب��ن��ى ودع��ه��ا ال��ف��ن��ا دار خ��لِّ
واإلن��ذار اإلع��ذار يُ��ف��ي��د ل��و ف��ي��ن��ا ال��ل��ه م��ن��ذري ب��ع��ض م��ن ه��ي
��ار ُح��ضَّ وُغ��يَّ��ٌب ق��ائ��م��ات وس��واري ص��وام��ت ن��اط��ق��ات
وال��خ��م��ار س��ك��رن��ا خ��ف أو ذب ال��ك��ا األم��ل س��ك��رة م��ن أف��ق��ن��ا ل��و
وال��ق��ف��ار ال��ف��ال إال ع��ل��ي��ن��ا ر دا وال داًرا األرض ف��ي ب��ن��ي��ن��ا م��ا
ت��ذك��ار وك��ل��ه��ا ص��ام��ت��ات ب��ال��غ��ات ع��ظ��ات��ه��ا ف��ي ِح��ك��م
ال��ت��س��ي��ار ل��ك ي��ع��ش أو ف��ُم��ت ض األر ف��ي ال��س��ي��ر ف��وائ��د إح��دى ت��ل��ك
ق��رار ل��ب��ع��ض��ه��ن ف��ق��ال��وا ـ��ر ال��زه��ـ األن��ج��م ف��ي ال��ب��اح��ث��ون أخ��ط��أ
س��ي��ار ف��ل��ك��ه ف��ي ن��ج��ٍم ك��ل ن��ج��م ث��اب��ت ال��س��م��اء ف��ي تَ��َخ��ْل ال
واألح��ج��ار ال��ص��خ��ور ه��ذي ـ��ج��و ال��ـ ك��ري��ات ف��ي ال��ث��اب��ت��ات إن��م��ا
واألس��رار ال��رم��وز ع��رف��ت��ه خ��ف��ي س��ي��ر ل��ه��ن ول��ك��ن ال
األس��ف��ار ت��س��ف��ر ل��ألل��ب��اء ع��ل��م ب��اه��ر أي ع��ن ع��ل��م��ن��ا ل��و
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األق��ب��ار ل��ه��ا ي��ن��ب��غ��ي ال ـ��ي��اء واألح��ـ ك��ال��ق��ب��ر األوط��ان الت��خ��ذن��ا
دي��ن��ار وال دره��م ال ـ��ع��ل��م ال��ـ إال ال��غ��ن��م وم��ا ت��غ��ن��م��وا س��اف��روا
إص��رار ب��ال��س��رى األم��ر ع��ل��ى ـ��ه ف��ي��ـ ف��ك��م ال��ح��ك��ي��م ال��ذك��ر وك��ف��اك

∗∗∗
واألوط��ار األوط��ان أي��ن ط��ان ل��ألو ذك��رك ِخ��لُّ ي��ا ع��ن��ي َخ��لِّ
ال��ق��رار وف��ي��ه ال��م��أوى وإل��ي��ه إل��ي��ه ب��ع��ُد أص��ي��ر م��ا وط��ن��ي
وخ��س��ار وخ��س��ة ج��ه��ل ف��ي��ه وك��ل��ي م��ن��ه خ��رج��ت ق��د ال��ذي ال
األك��دار وزادت م��ن��ه ـ��ذار األق��ـ ب��ه ال��ش��ري��ف ج��وه��ري ل��وث��ت
األغ��م��ار ي��ظ��ن��ه م��ا ـ��م��ان اإلي��ـ م��ن ذاك وح��ب ه��ذا ب��ع��ض
واإلخ��ت��ي��ار أن��ت دم��ت م��ا ل��ك زاًدا ال��ب��رِّ م��ن ل��ه ف��ت��خ��ي��ر
اع��ت��ذار ال��ع��ث��ار ع��ن ف��ي��ِه ل��ي��س ع��ص��ي��ب ي��وم ع��ل��ي��ك ف��س��ي��أت��ي

العرب عزمات

ال��م��ش��اك��ِل ه��ذه ل��ح��ل ه��بِّ��ي ال��ب��واس��ِل ال��ع��رب ع��زم��ات ي��ا
ال��م��راج��ل ه��ذه غ��ل��ي ي��س��ك��ن أو ل��ل��ق��ع��ود م��وض��َع ف��ال ق��وم��ي
ال��ك��واه��ل ع��ل��ى اح��ت��م��ل��ِت��ه ح��ت��ى ش��ب��اب��ِه ف��ي ال��م��ل��ك رع��ي��ِت أن��ِت
ب��ال��غ��وائ��ل ال��ح��وزة م��ه��دد ك��اه��ًال ت��ح��ت��م��ل��ي��ه ل��م ف��ك��ي��ف
ل��ألج��ادل ال��ب��غ��اث ت��ع��رض ل��غ��اب��ك��م اع��ت��رض��ت ال��ذئ��اب ه��ذي
ال��ح��م��ائ��ل ب��م��وض��ع ص��دره م��ن وأن��ت��ُم ص��ارم إال ال��م��ل��ك م��ا
األوائ��ل األع��ُص��ر ب��ت��ل��ك م��ن��ك��م ��رت ت��س��عَّ ال��ت��ي ال��ح��م��ي��ات أي��ن
ب��اب��ل وص��روح ك��س��رى وط��اق ق��ي��ص��ر ع��روش أم��ِس دك��دك��ت��ُم
ال��ت��ج��اه��ل أو ال��ج��ه��ل رق��دة م��ن ح��س��ب��ك��ُم ي��ع��رٍب ب��ق��اي��ا ف��ي��ا
ال��س��الئ��ل أش��رف م��ن ب��ه ك��ن��ت��م ال��ذي ال��ع��رب ع��ن��ص��ر ألص��ل ع��ودوا
ال��ت��واص��ل ع��رى ق��طَّ��ع��ت��م ف��ك��ي��ف واح��دة دوح��ة ف��روع أن��ت��م
خ��ات��ل م��ن س��ي��اس��ة ل��ك��ن��ه��ا ب��ي��ن��ك��ُم أدي��ان��ك��م ف��رق��ْت م��ا
ال��ذاب��ل وه��ز ال��ب��ي��ض ب��س��ل��ة ل��ه��ا ي��ث��ورون م��س��اع��ي��ر أال
ال��ع��ن��ادل س��ج��ع��ة ال��ح��دي��د م��ن س��ج��ع��ت م��ه��م��ا ال��ح��رب ع��ن��د ت��رق��ص
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ل��ع��اق��ل أُخ��وة ل��ه��ا ف��ي��ا اج��ت��م��ع��وا ال��ع��رب��ي اإلخ��اء ع��ل��ى
ال��ق��س��اط��ل ُع��ث��يِّ��ر ت��ح��ت ب��ال��ف��رِّ ف��م��ت ال��م��وت م��ن بُ��دَّ ال ك��ان إْن
ال��ت��واك��ل س��خ��ي��م��ة ب��ه��ا أودت ��ٌة أمَّ وت��ح��ي��ا ت��ح��ي��ا ك��ي ت��م��وت
ب��ال��زالزل األرض رواس��ي ُه��زَّت ع��زة ب��ع��د ل��ل��ذُّل ت��ط��ام��ن��ت
ال��ف��واض��ل س��اب��ق��ة ل��ه��ا ك��ان��ت ب��ع��دم��ا م��ن ف��ض��ل��ة ع��ادت وال��ي��وم
وال��ف��ض��ائ��ل ب��ال��ع��ل��وم بَ��نَ��وك واألُل��ى بَ��نُ��وِك أي��ن داره��م ي��ا
س��ائ��ل ك��ن��ه��ٍر ال��دم��ع أس��أل األُل��ى آب��ائ��ي آث��ار ف��ي وق��ف��ُت
ال��ع��ث��اك��ل دان��ي��ة ق��ط��وف��ه ال��ذي ال��م��ج��د ب��اه��ر ع��ن أس��أل��ه��ا
وال��م��ع��اق��ل ال��ح��ص��ون ع��ن أغ��ن��ى ال��ذي ال��ع��ز ق��اه��ر ع��ن أس��أل��ه��ا
ال��خ��م��ائ��ل ف��ي ال��روض ك��زه��ر زه��ى م��ا ب��ع��د م��ن خ��ام��ًال أض��ح��ى ف��ك��ي��ف
ال��ف��ت��ائ��ل م��ن ال��غ��رب واس��ت��ش��رق ل��ه م��ص��اب��ي��ح ال��ش��رق أض��اءت

∗∗∗
وآم��ل آي��ٍس رج��اء ب��ي��ن واق��ف م��ن ه��دي��ة دون��ك��ه��ا
ح��اف��ل ب��ه��واك ن��ج��ف��يٍّ م��ن ن��ي��ورك إل��ى م��ص��ر م��ن ت��زف
م��ص��اق��ل ال ال��والءِ وص��ادق م��داه��ن ال اإلخ��اء خ��ال��ص م��ن
ال��ج��ن��ادل م��ن ال��ن��ار ت��ط��اي��ر ش��رًرا ي��س��ت��ط��ي��ر ص��دٍر ن��ف��ث��ة

مرص؟ هذه أال

ن��ض��ُر ال��ه��وى وع��ود ذاٍو ال��رج��ا أع��ود م��ص��ُر ه��ذه أال م��ص��ٍر إل��ى ه��واي
ال��ب��ح��ر وال ع��ن��ه��ا ال��بَ��رُّ ع��زم��ي ع��اق ف��م��ا دون��ه��ا وال��ب��ح��ر ال��بَ��رُّ ع��ل��يَّ ت��م��طَّ��ى
وال��ع��م��ر وس��ع��ي��ك وال��ج��ل��ى وص��ب��رك وال��س��رى ع��زم��ك ن��ف��س ي��ا ل��ه��ا وق��ل��ت
ال��ذع��ر وان��ذع��ر ال��م��وت ف��ي��ه��ا ت��م��اوت م��ه��ول��ة ك��ل أخ��ط��ار أج��ش��م��ه��ا
ال��ن��ص��ر ب��وف��رت��ه م��ع��ق��ود ال��ص��ب��ر ه��و ف��إنَّ��م��ا ن��ص��ًرا رم��ت إن اص��ب��ري أق��ول
ال��ف��ج��ر ي��ن��ب��ث��ق ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ب��ع��د م��ك��ام��ن��ي ال��خ��ط��وب س��ود أظ��ل��م��ت وإن
م��غ��ب��ر وال��ب��ر ال��ب��ر ف��ج��اج وُج��ب��ت ك��ال��ح وال��ب��ح��ر ال��ب��ح��ر أج��اج ف��خ��ض��ت
س��ر ب��أح��ش��ائ��ه ول��ك��ن��ي خ��ي��ال ك��أن��ه ال��ب��خ��ار اب��ن ف��يَّ س��ار وق��د
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ص��ق��ر أج��م ع��ل��ى ي��ه��وي ال��س��م��ا ب��ج��و ك��أن��ه ح��ت��ى األرض ب��ط��يِّ ق��م��ي��ن
ال��ف��ك��ر أج��ه��د وق��د ف��وتً��ا ف��ي��س��ب��ق��ه ج��اه��د وال��ف��ك��ر ال��ب��رق س��ي��ر ي��س��اب��ق
ال��ح��م��ر أص��اب��ع��ه ل��ت��رح��ي��ب وم��دت ب��اع��ه ال��ن��ي��ل اب��ن��ة أن��ال��ت��ن��ي أن إل��ى
ي��ف��ت��رُّ ل��ل��ف��ري��س��ة ل��ي��ث ُربَّ وي��ا اب��ت��س��ام��ه��ا ح��س��ن ال��ل��ي��ل ف��ي غ��رن��ي وق��د
ج��م��ر ت��ح��ت��ه ك��ام��ن رم��اد وُربَّ ال��ث��رى ل��ي��ن وط��ئ��ه��ا ف��ي وأع��ج��ب��ن��ي

∗∗∗
ال��ده��ر ت��ن��اس��ان��َي ق��د ف��ي��ه��ا ك��أن��َي رب��وع��ه��ا ح��ن��اي��ا ف��ي م��ل��ق��ى أن��ا ف��ه��ا
خ��م��ر وال ي��رق م��اء وال وض��ي��ف روى وال ي��روق وج��ه وال ن��زي��ل
ص��در ب��ه��ا ي��وًم��ا ق��ط ل��ي ي��ن��ش��رح ول��م ص��دره��ا ب��َي ي��ن��ف��س��ح ل��م وواس��ع��ة

الجديدة العرب المية

ال��م��ن��اه��ُل ال��م��ن��اي��ا ل��جَّ ب��ي وت��ق��ذف وال��م��ن��ازُل ال��م��ن��ى ب��ي ت��رام��ى ك��م إل��ى
راح��ل وج��س��م��َي ل��ب��ان��ات ُم��ق��ي��م م��ق��س��ًم��ا إال أن��ف��كُّ ال ل��َي وم��ا
ط��ائ��ل ال��ه��م س��وى ال��دُّن��ي��ا ف��ي ل��ك وم��ا ط��ائ��ٌر ك��أن��ك ق��ل��ب��ي ي��ا ل��ك وم��ا
واص��ل زم��ان��ك ف��ي ع��ط��اءٍ اب��ن وال ن��ج��دة اب��ن ح��ي��ي��ُت م��ا ب��راءٍ ف��ل��س��ت
ح��ب��ائ��ل ل��ل��م��ن��اي��ا ول��ك��ن ح��ب��اٌل وإن��ه��ا ال��ح��ي��اة أم��راس ت��ع��ال��ج
وب��اط��ل ل��ه��و أي��ام ي��ا وُك��ل��ِك وه��م��ة ه��م��وم ع��م��ري ي��ا أُك��ل��َك
راج��ل ال��ف��ع��ل وف��ي إِالَّ رج��ٌل وال ف��ارس ال��ق��ول ف��ي ق��وم ي��ا وك��ل��ك��ُم
ال��خ��م��ائ��ل ال��خ��م��ول ب��ع��د ف��ره��ت ذوت وُربَّ��م��ا ال��خ��م��ول ه��ذا م��ت��ى ف��ح��ت��ى
ن��اص��ل وه��و أْف��وٌق وس��ه��م��ي وك��ي��ف ب��ه ل��ي ح��ول وال ده��ري ي��ن��اض��ل��ن��ي
ذاب��ل وع��ط��ف��ك ع��س��ال وق��دك رائ��ش ل��ح��ظ��ك ال��رم��ي ث��ع��ل��ب��ي ف��ي��ا
ال��م��ق��ات��ل ف��ه��ذي ت��ص��م��ي أْن ش��ئ��ت وإْن ح��ش��اش��ت��ي ف��ه��ذي ت��رم��ي إن ش��ئ��ت إذا
ق��ات��ل وأن��ك م��ق��ت��ول ب��أن��َي ع��ال��م ف��إن��َي تُ��غ��ال��ط��ن��ي ال أال
ال��ع��واذل ت��ق��ول م��ا ش��يء ف��أه��ون ق��ص��ده ال��م��رء أب��ص��ر إن أع��اذل��ت��ي
آف��ل ح��ت��اَم األف��ق ه��ذا ون��ي��ر غ��ائ��ب ح��ت��اَم ال��ن��ج��م ه��ذا ت��ق��ول��ي��ن
ال��ج��داول ج��داه م��ن ض��ف��اًف��ا وك��ان��ت س��ب��ي��ل��ه خ��لَّ��ى ال��ع��ذب ال��ن��م��ي��ر وه��ذا
أواه��ل ف��ي��ه أم��س رب��وع وأق��وت ح��ل��ي��ه ب��األم��س ك��ان ج��ي��د ت��ع��ط��ل
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م��راح��ل ل��ألن��ام ال��ل��ي��ال��ي وه��ذي رح��ل��ة ال��ع��م��ر إن��م��ا دع��ي��ه ف��ق��ل��ت
م��ج��اه��ل إال ال��غ��اي��ات ت��ل��ك��م وم��ا ل��غ��اي��ة س��ائ��ق��ات األم��ان��ي وت��ل��ك
ج��اه��ل» إن��َي ق��ي��ل ح��ت��ى «ت��ج��اه��ل��ت ض��ائ��ري ع��ل��م��َي ع��اد ول��م��ا َع��ل��م��ت
ع��اط��ل ال��م��ال ح��ل��ى م��ن أن��ي ض��ر ف��م��ا ح��ال��يً��ا ب��ال��ف��ض��ل ك��ن��ُت إن أع��اذل��ت��ي
ال��زالزل األش��م ال��ط��وَد ت��ص��دع ف��م��ا ن��ك��ب��ة ع��ن��د ض��ارًع��ا ت��ح��س��ب��نِّ��ي ف��ال
ال��ح��م��ائ��ل ال م��ت��ن��ه إال ال��س��ي��ف ف��م��ا واه��ن ن��ب��رَي م��ث��ل ع��زم��ي أنَّ وال
وال��ف��ض��ائ��ل ال��ع��ل��ى ع��ن��ي رغ��ب��ت وال ك��اس��ًال ت��وان��ي��ت م��ا إن��ي ال��ل��وم دع��ي
ه��ازل وال��ده��ر ال��ع��زم م��ن��ي َج��دَّ وق��د ق��اع��د وال��ح��ظ ال��س��ع��ي م��ن��ي ق��ام ل��ق��د
خ��ام��ل وال��ذك��ر ال��ع��ذر أي��ن وه��ي��ه��ات ع��ذره��ا ال��ج��دِّ م��ن ن��ف��س��ي ب��ل��غ��ت وق��د
غ��اف��ل وال��ده��ر ال��ده��ر ب��ع��ي��ن ك��أن��ي ب��م��وق��ف��ي زم��ان��ي ي��ش��ع��ر ف��ل��م ل��ط��ف��ت
ال��س��الس��ل أث��ق��ل��ت��ه غ��اٍب اب��ن ف��ي ف��ق��ل ب��غ��ل��ه��ا ال��ه��م��وم ع��زم��ي ق��ي��دت وق��د
ق��الئ��ل ف��ي��ه��ا ال��ع��م��ر ل��ي��ال��ي ول��ك��ن ك��ث��ي��رة وْه��ي ن��ف��س ي��ا ل��ه��ا ف��ص��ب��ًرا
رس��ائ��ل ل��ل��رح��ي��ل إال ه��ي وم��ا ب��ع��ارض��ي ُخ��ط��ت ال��ش��ي��ب س��ط��ور وه��ذي

∗∗∗
ال��م��ن��اه��ل ت��ل��ك ت��ط��ف��ي��ه ال ووج��دَي م��ن��ه��ل ري��ق��ك ال��م��ع��س��ول ال��ل��م��ى أذات
م��واح��ل ف��ال��س��ن��ون ك��الم��ي ورودي م��ص��وح ف��ال��رَّب��ي��ع ع��ي��ن��ي دم��ع ردي
ح��وام��ل م��اخ��ض��ات ال��ل��ي��ال��ي ف��ه��ذي غ��د ب��ه ي��ج��يء ��ا َع��مَّ ت��ع��ج��ل��ي وال
ال��م��خ��ائ��ل ت��ل��ك ل��ل��غ��ي��ث ع��س��ى ف��ق��ل��ُت ب��ارق ل��م��ح��ة م��ص��ر ف��ي ل��ي وُخ��ي��ل
ق��ات��ل ل��ل��ن��ف��س ال��ن��ف��س ي��أس ول��ك��ن ب��م��ذل��ة واغ��ل ف��ي��ه��ا أن��ا وم��ا
أم��اث��ل ك��رام ف��ي��ه��ا ُه��ض��م��ت وك��م ك��ري��م��ة ح��ق��وق ف��ي��ه��ا ُم��ح��ي��ت وك��م
ال��ت��م��اث��ل ال��ك��رام ف��ي وح��ق إل��ي ارت��م��ى ال��ط��ي��ب أب��ا ي��ا ف��ي��ه��ا ودورك
ع��واذل وال��ت��ج��رب��ات ل��ي ع��واذر وع��زائ��م��ي ن��اك��ًص��ا م��ن��ه��ا ف��أف��ل��تُّ
ال��ب��الب��ل ع��ل��ي��ه ت��م��ل��ي م��ا ال��ش��ج��و م��ن َع��اِل��ًم��ا األي��ُك يُ��ص��ب��ح ل��و ل��ه��ا أق��ول
م��واح��ل ف��ي��ك ال��ف��ض��ل رب��وع ول��ك��ْن زواه��ٌر م��ن��ك ال��ع��ي��ش رب��وع أم��ص��ر
ال��م��ت��ط��اول ي��ق��ص��ر ال��ت��ن��اه��ي ف��ع��ن��د ف��اق��ص��ري ال��ت��م��دُّن ط��ول ف��ي ت��ن��اه��ي��ت
ح��اف��ل ب��ال��ب��ش��ر ن��ادي��ك وال ل��راٍج ن��اف��ح ب��ال��ن��ج��ح وادي��ك ال م��ص��ر أي��ا
راح��ل ع��ن��ك أن��ن��ي ع��اًرا وح��س��ب��ك ف��س��ي��ح��ة ف��ال��ب��الد ع��ن��ي ض��ق��ت ل��ئ��ن
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له) رسم (عىل ولطايفي وعواطفي وشعوري، شعري

أمِّ وب��ن��و ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��آخ��ي ل��ح��ف��ظ أٍب ب��ن��و ج��م��ي��ًع��ا إن��ا آدٍم ب��ن��ي
ب��ال��وه��م ال��ت��ض��ارب غ��ي��ر ب��ي��ن��ك��م وم��ا ب��ي��ن��ك��م ال��ح��زازات ش��ت��ى رأي��ت��ك��م
ح��زم ع��ل��ى ت��ش��د م��ن��ك��م ح��زٌم وال ح��ج��ى ع��ل��ى ت��م��د ف��ي��ك��م ح��ج��ٌب ف��ال

∗∗∗
ال��ض��م ع��ل��ة ت��زل ل��م ج��ن��ٍس ع��واط��ف ن��ح��وك��م ب��ال��ل��ط��اي��ف ع��ط��ف��ت��ن��ي وق��د
س��ل��م��ي ول��ك داي��ب��ا س��الم��ي ع��ل��ي��ك��م ق��ائ��ًال ن��ص��ح��َي ب��ال��ود ف��أه��دي��ت��ك��م
ج��س��م��ي ال��ث��رى ت��ح��ت ب��ات إن ح��ي��ات��ه��م��ا راج��يً��ا ورس��م��َي اس��م��ي ب��ي��ن وأل��ف��ت
اس��م��ي ِذك��ر ح��ي��ات��َي م��ن وح��س��ب��ي ح��ي��اًة ب��ذك��رك��م أن��ال أب��ل��ى إذا ع��س��ان��ي
رس��م��ي وال ال��غ��داة إس��م��ي ن��اف��ع��ي وال ب��ي��ن��ك��م ورس��م��َي اس��م��ي ب��ق��اء أروم
وال��رح��م ال��ت��ح��ن��ن روح م��ن ت��ص��ور ف��ض��م��ي��ره��ا ص��ورت��ي م��ن ظ��اه��ًرا خ��ذوا
وال��س��ل��م ال��س��الم��ة ظ��لَّ ت��ف��ي��ئ��ك��م ج��ن��ة ت��ص��ب��ح األرض انَّ ل��َو ي��ود
ب��ال��رج��م ال��ع��داوات ش��ي��اط��ي��ن ت��ذود َم��َح��بَّ��ة ال��س��م��اء ك��أم��الك وأن��تُ��م

∗∗∗
ال��ه��ش��م إل��ى ال��ع��ظ��ام ب��ْرَي ج��زت��ُم ف��ق��د ق��ب��ي��ل��ك��م ف��ي رح��م��اك��ُم آدٍم ب��ن��ي
ال��ي��م ذي��ال��ك رش��ح م��ن َس��َم��اِويَّ��ة ف��إنَّ��ه��ا ال��ن��ف��وس ه��ذي ع��ل��ى ح��ن��انً��ا

∗∗∗
وال��ه��دم ال��ه��د س��وى ِم��نَّ��ا ل��ل��ُه��دى وم��ا ل��ه��داي��ة ب��ن��ا ال��داع��ي أك��ث��ر وم��ا
ي��رم��ي غ��اي��ت��ه ن��ح��و وك��لٌّ ون��س��ع��ى ش��م��ل��ن��ا ج��م��ع أه��وائ��ن��ا ف��ي ت��ص��دع
ل��م م��ن ل��ك ه��ل ال��ش��ع��ب ه��ذا ش��ع��ث وي��ا ت��الي��م م��ن ه��ل ال��ج��م��ع ه��ذا ص��دع أي��ا
وال��ل��دم ب��ال��ت��ض��ارب ع��ص��وًرا ق��ض��ي��ن��ا ف��إن��ن��ا ع��ص��ًرا ب��ال��س��ل��م نَ��ِع��ْش ه��ل��مَّ

∗∗∗
وال��ب��ك��م ال��ص��م دع��وة ش��يءٍ ف��أض��ي��ع ال��دع��ا ع��ن ��ت ُص��مَّ اآلذان إذا ت��خ��ارْس
س��ق��م ع��ل��ى س��ق��ًم��ا ف��ازددت ال��ش��ف��ا ط��ل��ب��ت وُربَّ��م��ا ن��س��ع��ى ل��إلص��الح ي��ق��ول��ون
وال��ن��ظ��م ال��م��ق��االت ن��ث��ر ف��ي خ��ي��ر ف��ال ن��ظ��ام��ه��ا ن��ث��ًرا األف��ع��اُل ك��ان��ت إذا
ي��رم��ي وال ي��روم ص��ي��ًدا ك��م��ق��ت��ن��ص أن��ن��ا غ��ي��ر ال��ُع��ل��ى ي��ب��غ��ي ف��تً��ى وك��ل
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��ي امِّ واب��ُن إخ��ال��ك ف��ي��م��ا أخ��ي ف��أن��ت ل��وع��ت��ي ال��ل��ي��ل ف��ي األرض اب��ن ي��ا أب��ث��ك
ع��ل��م ع��ل��ى األن��ام ش��أن م��ن ك��أن��ك م��س��اف��ة ب��ع��دت ل��م��ا ه��ن��ا س��ع��دَت
ج��ذم��ي ب��ت��رب��ت��ه أو ع��ي��ش��ي ن��س��ي��م��ك م��ن ف��ل��ي��ت ال��ش��رور ه��ذي ع��ن ت��ب��اع��دت
ن��ج��م��ي ب��ه��ا ك��ان ال��ن��ح��س ك��أن ول��ك��ن ف��ك��رت��ي وال��نَّ��ح��س ال��س��ع��د ف��ي وم��ا وإن��ي
ه��م��ي ف��ي��وق��ده��ا ت��خ��ب��و ِه��َم��ِم��ي أرى ألن��ن��ي ب��ال��ه��م��وم ص��دري ي��رح��ب
زع��م��ي ع��ل��ى ال��زع��ي��م أن��ف��اس��ي ح��رارة وإن��م��ا ب��زع��م��ي ن��اًرا ع��زم��ت��ي وم��ا

∗∗∗
ب��ال��س��م ال��ش��ه��َد ت��م��زج ح��ي��اة وأي ح��ق��ي��ق��ت��ي ش��ه��دُت م��ذ ح��ي��ات��ي س��ئ��م��ُت
ع��ل��م م��ن أن��ف��َع ك��ان ج��ه��ٍل ُربَّ أال ج��ه��ال��ت��ي أو ن��اف��ع��ي ع��ل��م��ي أدِر ول��م
أم��ي أك��ث��ره��ا ال��ن��ف��س ع��ل��م درس وف��ي أبً��ا ل��ه��ا ال��ع��ل��وم ت��دع��و أُم��ًم��ا أرى
ل��ل��ت��مِّ ال��ن��ق��ص وه��دة م��ن ب��ه وي��رق��ى ل��ل��ف��ت��ى ال��س��ع��د ي��ج��ل��ب ع��ل��م ك��ل وم��ا
ال��ج��مِّ ال��ش��رف إل��ى ف��ي��ه��ا دع��وت��ك��ُم دع��وًة م��ن��َي األدي��ان ب��ن��ي إل��ي��ك��م
وال��س��ل��م ال��ت��س��اه��ل ش��رع ح��ب��ذا ف��ي��ا ب��ي��ن��ك��م وال��ت��س��اه��ل ف��ي��ك��م ال��س��ل��م إل��ى
وال��ش��ت��م ال��ط��ع��ن م��ن ش��ت��ى ج��م��اع��ت��ك��م وأص��ب��ح��ت اإلخ��اء رح��م ل��ق��ط��ع��ت��م
ال��ه��ض��م م��ن ال��ح��ق��وق ت��ل��ك ت��ش��ت��ك��ي وك��م ش��ري��ف��ة ح��ق��وق م��ن ك��م ب��ي��ن��ك��م وم��ا
ال��ك��ل��م ع��ن ي��ن��ب��ي ال��م��رُّ ال��ك��الم وذاك ب��ي��ن��ك��م ال��ع��واط��ف ش��ري��ف��ات ج��رح��ت��م
ن��ظ��م��ي ف��ي ��م ت��ج��سَّ ق��د «ش��ع��وري» ول��ك��ن ب��ش��اع��ر ول��س��ُت «ش��ع��ري» ف��دون��ك��ُم
وال��ح��ل��م ال��ح��ب ق��ال��ب ع��ن وأف��رغ��ت��ه��ا ب��دع��وت��ي ق��ل��ب��ي أف��الذ ل��ك��م ن��ظ��م��ُت
رغ��م��ي أو ال��ح��ق��ي��ق��ة رغ��م ع��ل��ى ن��ف��وٌس ل��ش��ره��ا وت��ن��ح��و خ��ي��ًرا ب��ك��م أُري��د
ال��وه��م إل��ى ك��ان��ت ال��غ��اي��ات ول��ك��نَّ��م��ا ج��اه��ًدا ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ح��و س��ع��ى وك��لٌّ
ظ��ل��م م��ن ل��ك وي��ا ح��ي��ف م��ن ل��ك ف��ي��ا ب��ي��ن��ن��ا ف��رَّق ال��دي��ن إنَّ ي��ق��ول��ون

∗∗∗
ال��ع��ص��م م��ن ال��ش��اردات ل��ي اس��ت��ن��زل��ت وال ع��ص��م��ٍة ف��ض��ل دع��وت��ي ف��ي أدع��ي وم��ا
س��ل��م��ي» ول��ك��م دائ��بً��ا س��الم��ي «ع��ل��ي��ك��م ق��ائ��ًال ن��ص��ح��َي أه��دي��ت ب��ه��ا ول��ك��ن
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عذاب الجمال

ال��ق��ل��ْق ذا وك��م ال��ع��ن��اء ذا ف��ك��م ال��نَّ��َف��ْق ب��ه��ذا ح��ي��ات��ي س��ئ��م��ت
ل��ل��غ��رق وال ل��ل��نَّ��ج��اة ف��ال ف ال��ص��رو ه��ذي م��وج ي��ق��ل��ب��ن��ي
ال��رن��ق إل��ى ه��و وم��ا وورٌد ال��وب��ي��ل إال ه��و وم��ا أم��رًع��ى
وال��ح��رق ��ف��ن��ا ت��ل��هُّ وف��ي��َم ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ت��ن��اف��س ف��ف��ي��َم
ال��م��َل��ق وف��ي��َم ال��ري��اء ف��ف��ي��َم ء ل��ل��ف��ن��ا آخ��رن��ا ك��ان إذا
ح��م��ق إال ال��م��رء ح��ن��ق ف��م��ا ل ال��زوا ح��ظ ال��م��ال ي��ك��ن وإن

∗∗∗
ال��ط��ب��ق وه��ذا ال��ط��ع��ام ب��ه��ذا ت��ق��ن��ع��ي أن ن��ف��س ي��ا أج��ل��ك
ب��ح��ق ي��ت��زيَّ��ا ب��اط��ل وم��ن د ال��ف��س��ا ه��ذا ك��ون م��ن أُع��ي��ذُِك
غ��دق م��اءً ب��ال��ق��دس ت��ص��بَّ��ب ن��يِّ��ٍر ع��ال��م م��ن ت��ح��دَّرِت

∗∗∗
س��ب��ق ع��ل��م ش��ام��خ ك��ن��ت وق��د س��اِف��ٍل إل��ى ه��ب��ط��ت ف��ك��ي��ف
ال��وه��ق ب��ه��ذا رم��اك ذا ف��م��ن ال��ن��ع��ي��م ب��روض س��راًح��ا وك��ن��ت
ال��ح��َل��ق وه��ذي ال��ق��ي��ود ب��ه��ذي وق��ع��ت أنَّ��ى ال��ق��دس ط��ائ��ر وي��ا

∗∗∗
أرق ب��ل س��ًم��ا أرق��ى وَط��ب��ُع��ك ال��ك��ث��ي��ف ب��ه��ذا ات��ح��دت وك��ي��ف
أح��ق ب��ل��وٍم ن��ف��س��ي ول��ك��نَّ َج��نَ��ى ق��د أب��ي ع��ل��يَّ ول��ي��س
ط��رق ع��ن��اء إال ه��و وم��ا ط��رى ق��د ه��وى ال��ب��الء أت��اح

∗∗∗
اع��ت��ل��ق م��ا إذا ت��ع��ل��م��ي��ن وال ال��ج��م��ال ه��ذا زب��رج أغ��رَّك
األل��ق ه��ذا خ��ل��ف م��ا ت��در ول��م ُم��ع��ج��بً��ا زخ��رف��ه ت��أل��ق
ع��ش��ق م��ن ن��ح��وه ع��ش��ى م��ا إذا رغ��ب��ت ع��ن��ُه أن��َي أب��ي��ح��ك

∗∗∗
ال��ش��ف��ق وراء ال��ظ��الم ف��إنَّ ال��خ��دود ه��ذي ُح��م��رة وخ��اط��رت
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وال��ُم��ع��ت��ن��ق ال��ُم��َق��بَّ��ل ل��ذي��ذ أنَّ��ه ع��ل��ى ال��ق��وام وع��ف��ت

∗∗∗
زه��ق ق��د ب��ه��ا ح��يٍّ ُع��م��ر وك��م ��ه��ا م��سُّ ل��يِّ��ٌن ح��يَّ��ة ف��ك��م
ال��ن��س��ق ب��ع��ط��ف م��ن��ك ب��الئ��َي م��ن��ه وال��ث��غ��ر ص��دغ��ي��ه واو وي��ا

∗∗∗
ت��م��ت��ش��ق إذ س��ي��وَف��ِك أخ��اف وأل��ح��اظ��ه م��ق��ل��ت��ي��ه وي��ا
ف��ان��ط��ل��ق م��دم��ع��ي خ��اف��ه��ا وق��د ال��ج��ع��ود ب��ت��ل��ك ف��ؤادي أس��رت

∗∗∗
ورق م��ن��ه��ا راق م��ا ك��ل ل��ه ال��ج��م��ال م��زاي��ا ف��ي وم��ح��ت��ك��م
ف��اح��ت��رق خ��ال��ه ت��ق��ح��م��ه��ا ف��ق��د وج��ن��ت��ي��ه م��ن ح��ذارك

∗∗∗
ال��ح��دق وس��ود ال��ش��ع��ور س��واد ع��ل��ى ح��ظ أب��ي��ض ض��اع وك��م
األرق أم��ن��ت ق��د ُم��ق��ل��ت��ي وي��ا ال��م��الم ُك��ف��ي��ت ق��د الئ��م��ي ف��ي��ا
رن��ق م��ن ص��ف��ا ع��ي��ًش��ا وأط��ل��ُب أذًى م��ن خ��ال ج��م��اًال أُري��د

الحب صحيفة

وال��ك��ائ��ن��ات األك��وان درس ح��ول ال��خ��ل��وات م��الزم خ��ل��ي��ان��ي
ال��ف��ل��وات ف��ي ال��وح��وش وأزور ال��ف��ي��اف��ي ق��ف��ر أج��وُب خ��ل��ي��ان��ي
ل��ل��ن��ي��رات ال��ن��ي��ران ب��ش��واظ رام ال��ل��ي��ل ف��ي ال��نُّ��ج��وم وأُن��اج��ي
غ��م��رات م��ن ال��م��ج��ر ف��ي ل��ه ك��م ب��ح��ر ل��ج��ي ال��س��م��اء ف��ي خ��ائ��ًض��ا
ك��ال��ث��اق��ب��ات ال��ن��ف��وس وت��ه��اوى ح��ب��ابً��ا ف��ي��ه ال��ش��م��وس ت��ط��ف��و ح��ي��ث
ه��م��س��ات م��ن األرواح ل��غ��ي��ر م��ا ح��ت��ى األرض ف��ي ال��س��ك��ون س��اد ح��ي��ث
ج��ذوات ف��ي ل��ل��ض��م��ي��ر ت��رت��م��ي ن��اًرا ي��ق��دح األث��ي��ر م��رج ح��ي��ث
ب��ال��ل��م��ع��ات ال��ن��ج��وم وش��م��ت��ه رواًق��ا م��دت ال��ظ��الم ك��فَّ ح��ي��ُث
ح��ي��اة ك��ل واس��ت��ام ح��يٍّ ك��ل إل��ي��ه ض��مَّ ال��ظ��الم ح��ض��ن ح��ي��ث
ب��ال��ن��س��م��ات ال��ح��ي��اة رم��ز أرض ال��ـ ل��ث��غ��ر يُ��وح��ي ال��س��م��اء ث��غ��ر ح��ي��ث
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ن��ف��ث��ات��ي ف��ي ت��ط��ي��ر ك��روح أو ف��ك��ر ج��وه��ر ه��ن��اك خ��ل��ي��ان��ي
ش��ك��ات��ي ب��ث وال��زَّف��ي��ر ش��اك��يً��ا دم��ع��ي س��ائ��ل وال��ل��س��ان س��ائ��ًال
ه��ن��ات ب��غ��ي��ر ال��ه��ن��ا وأي��ن ض األر ف��ي وال��ُح��بِّ ال��س��الم م��ث��وى أي��ن

∗∗∗
ال��ظ��ل��م��ات ف��ي ال��ح��ي��اة م��اء إن ��ا وح��قٍّ أن��ت ح��ب ي��ا ظ��ل��م��ات
وال��ش��ب��ه��ات ال��ش��ك��وك وراء م��ن س��ر غ��ام��ض ال��ش��ه��ود خ��ل��ف إن
ذات��ي ك��ن��ه م��ا ع��ل��م��ت ت��ب��دَّى أو ن��ف��س��ي ال��ك��ون ف��ي ع��رف��ت ت��ج��لَّ��ى ل��و
ال��ك��ل��م��ات ف��ي ال��ح��روف ك��ان��دم��اج ف��ي��ه أُْدِم��ج وال��ح��ب م��ع��نً��ى ه��و
ال��س��م��ات ب��ع��ض وال��ح��س��ن ��ى وال��ُم��س��مَّ ل��ف��ظ وال��ُح��س��ن ال��ج��م��ال م��ع��ن��ى ه��و

∗∗∗
وه��ات ه��اك ال��ج��م��ال ق��ال ي��وم روح��ي ب��ال��ُح��بِّ ال��ج��م��ال ب��ع��ُت أن��ا

الجمال حقيقة

خ��ب��ر م��ن وه��ل ح��دي��ث م��ن ف��ه��ل ال��ه��وى خ��ف��ي��ر إل��ي��ك أل��ك��ن��ي
ال��م��ق��ر وأي��ن ال��ث��واء ف��أي��ن ال��ن��وى ع��ن��ي ب��ك رم��ت ح��ب��ي��ب��ي
ال��س��م��ر وف��ي��ك س��م��ي��ري وأن��ت ت س��ه��ر أن��ي ال��ن��وم ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
وال��ف��ك��ر ل��ي ال��ش��وق وي��ح��ض��رك ال��خ��ي��ال روح م��ن��ي ي��ن��اج��ي��ك
وال��ق��م��ر م��ًع��ا ال��ثُّ��ري��ا ف��أرع��ى ل��ق��اك م��ع ل��ي ح��دي��ث��ك وأب��غ��ي
وط��ر م��ن ال��ظ��ب��ا ع��ن��د ل��َي ف��م��ا إل��ي��ك ع��ن��ي ال��ب��ان ظ��ب��ي��ة ف��ي��ا
أغ��ر ب��وج��ه ال ب��ه أه��ي��ُم ال��ط��ب��اع أغ��ر ل��ك��ل ص��ب��وت
ال��ب��ش��ر ج��م��ي��ل وزان ل��ديَّ ال��خ��الق ج��م��ي��ل وزان ول��ي��س
ال��ص��ور ال ح��ق��ائ��ق��ه��ا ط��ل��ب��ت ل��ي ي��ع��رض��ن ال��م��ح��اس��ن م��ا إذا
ال��ث��م��ر ُم��رُّ وه��و زه��ا ك��ع��ود ال��ك��م��ال ب��غ��ي��ر ال��ج��م��ال رأي��ُت
ب��ال��ن��ظ��ر م��ح��اس��ن��ه��ا زرع��ت ه��م��ه��ا م��ن أن��ا م��ا وغ��ي��داء
ال��ق��م��ر» وت��ري��ن��ي ال��س��ه��ى «أُري��ه��ا ب��دت م��ا إذا ف��ص��رت ن��ح��ل��ت
وال��خ��ف��ر ب��ي ال��دل وم��ا ووج��دي ل��ه��ا ال ول��ك��ن��ه ف��ش��وق��ي
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ال��غ��رر ب��خ��ل��ق ال ال��ف��ت��ى ب��خ��ل��ق ل��ك��ن��ه ال��ح��س��ن ل��َي ي��روق
ال��ط��رر ل��م��الح ال ت��ط��ور ال��ك��م��ال ل��ح��ب أط��ي��ر أك��اد
ال��ش��ع��ر ج��ع��د ال��ع��ي��ن ف��ي ك��ان وإن ال��ش��ع��ور س��ب��ط ك��ل ويُ��ع��ج��ب��ن��ي
ك��در م��ن ع��ل��ى وي��ص��ف��و ي��روق ام��رئ ك��ل ودَي وي��م��ل��ك
ك��ف��ر أم رب��ه ف��ي أَآم��ن ش��ره م��ن ال��ن��اُس ي��أم��ن وم��ن
ب��ش��ر ج��م��ي��ًع��ا ف��إنَّ��ا ورف��ًق��ا ب��ي��ن��ك��م آدٍم ب��ن��ي ح��ن��انً��ا
ال��ث��م��ر الخ��ت��الف ف��واع��ج��ب��ي واح��ٍد ش��ج��ٍر م��ن ن��ح��ُن وه��ا

والبلقان الطليان حرب بعد

ب��اإلن��س��ان اإلن��س��ان ص��ن��ي��ع ع��ن ال��ن��ي��ران أل��س��ن ال��ح��رب ل��دى س��ْل
ب��ال��ب��ي��ان ارة ه��دَّ ف��ي��ه��ا م ال��دَّ ف��س��ي��ول ج��رى م��ا األرض س��ل أو
ال��ع��دوان غ��راي��ب ْد وع��دِّ ب ال��غ��ر م��ن ل��ق��ي��ت م��ا ال��ش��رَق س��ل أو
األم��ان��ي ج��اش��ع��ات ال��م��وت غ��ص��ص أش��ب��ع��ت��ه��ا أن��ُف��س ب��ري��ئ��ات ك��م
ب��ال��ش��ن��آن ال��ص��دور واغ��رات أط��ف��أت��ه��ا أوج��ه م��ص��اب��ي��ح ك��م
ال��م��ران ال ال��م��راء وخ��زات ح��ت��ف م��ران ال��ن��ف��وس ت��ذي��ق ك��م
ال��ج��ان��ي ك��ف ب��ال��ظ��ل��م ف��ج��ن��ت��ه��ا رءوس م��ن أي��ن��ع��ت ق��د ث��م��ار ك��م
ال��ع��م��ران ع��ل��ى ف��ي��ِه خ��س��ًف��ا س��ي��م خ��راب م��ن ك��م ال��م��ك��س��ي��م ق��ذي��ف س��ل
ع��ان��ي وآخ��ر م��ض��نً��ى وص��ري��ع ش��ل��ًوا وآخ��ر ُم��ل��ق��ى ج��ري��ح ك��م
ال��ج��ث��م��ان ع��ل��ى غ��اًزا ف��س��ال��ت ـ��ع ال��ق��ل��ـ ح��م��م ب��ه��ا أودى رءوس ك��م
اآلن ال��ح��م��ي��م م��ن ع��ل��ي��ه��ا ن ك��ال��م��ز ال��ق��ن��اب��ل ت��ه��م��ي آن ك��ل
ت��ع��ان��ي م��ا ف��ق��ي��ده��ا ي��ت��ام��ى م��ن ت��ع��ان��ي أي��اَم��ى أض��ح��ت ن��س��اء ك��م
ج��م��ان ع��ق��د ب��ال��دم��وع ن��ث��رت م��ه��م��ا ب��ال��ق��ل��ب ال��راح��ت��ي��ن ت��ع��ق��د
األل��ح��ان غ��رائ��ب ف��ت��ب��دي ح ب��ال��ن��و ال��ح��م��ائ��م ت��ش��ج��ي ث��ك��ول ك��م
ث��ان��ي م��ن ع��وي��ل��ه��ا ع��ن ل��ه��ا م��ا رزء ذات واح��د أم ول��ك��م
اإلن��س��ان ت��م��دن وه��ذا ض األر ع��ل��ى ال��س��الم وض��ع أف��ه��ذا
ب��ه��وان ح��ي��ات��ك��م إال ـ��م��وُت ال��ـ ف��ل��ي��س ه��ب��وا ال��م��س��ل��م��ون أي��ه��ا
ال��ت��وان��ي ذا ف��م��ا س��ي��ل وأت��اك��م ال��ت��م��ادي ف��م��اذا وي��ل ده��اك��م ق��د
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ال��م��ب��ان��ي وأس ال��ب��ن��ا ي��ه��دُّ ر ت��ي��ا ال��غ��رب م��ن ج��ارف ج��اءك��م

∗∗∗
اآلذان ت��ص��ام��م م��ن��ك��م ع��ن��ه ف��ي��ل��ق��ى ف��ي��ك��م اإلس��الم ي��س��ت��غ��ي��ث
وال��ق��رآن اإلس��الم ص��رخ��ات س��م��ي��ع م��ن ف��ه��ل ف��ي��ك��م ص��ارًخ��ا
وال��ب��ل��ق��ان» ال��ط��ل��ي��ان ح��رب «ب��ع��د س��ل��م ل��ق��ي��ان اإلس��الم أف��ي��ْرج��و
ال��ق��ان��ي ال��ن��ج��ي��ع م��ن ح��م��ًرا ت��غ��ُد ل��م إذا س��ود ال��وج��وه ب��ي��ض إنَّ
األك��ف��ان م��ن ل��ك��م ت��ج��ع��ل��وه��ا ل��م إذا خ��زٌي ال��ث��ي��اب ل��ب��س إنَّ
س��ي��ان — ع��دوَّك��م ح��م��اه��ا ع��ن ت��ذودوا ل��و م��ا — وال��نِّ��س��اء إن��ك��م
األوط��ان ع��ل��ى ع��اٌر — ت��ت��ه��ادى األع��ادي ف��ي��ه��ا واألوط��ان — إن��ك��م
وال��ت��ي��ج��ان ال��ع��روش ف��ي ال ـ��الك األم��ـ ح��ف��ظ��ه��ا ف��ي ال��م��ل��وك ع��ز إن
ب��ه��وان ح��ي��ات��ن��ا وب��ئ��س��ت ال��ع��زِّ م��ورد ع��ل��ى م��وت��ن��ا ح��ب��ذا
اإلح��س��ان م��ن رس��ًم��ا ت��ب��ق��ى ل��ي��س س��وء ع��واط��ف ع��ن ال��ش��ر ك��ش��ر
ال��زم��ان ت��ق��ل��ب��ات أن��ض��ج��ت��ه��ا ب��غ��ي ن��ي��ات ت��ب��ي��ن ب��ي��ن��ات
األض��غ��ان ك��وام��ن وأب��دى ر ال��غ��د م��ن أج��نَّ م��ا ال��غ��رب أظ��ه��ر
وم��ك��ان ج��ان��ٍب ك��ل م��ن ـ��ب��غ��ي ال��ـ ع��ل��وج ب��ال��ُم��س��ل��م��ي��ن وأح��اط��ت
«ال��ع��ث��م��ان��ي» ي��ش��ت��ك��ي وك��ش��ك��واه اع��ت��ص��ابً��ا «ال��ُم��راك��ش��ي» ي��ت��ش��ك��ى
«إي��ران» م��ن ال��ع��وي��ل أت��اه��ا ب ال��غ��ر ف��ي «ط��راب��ل��س» ول��ول��ت وإذا
األل��وان غ��ري��ب��ة ح��روف م��ن ص��ن��وًف��ا ي��ب��دي ال��زم��ان أنَّ غ��ي��ر
ال��م��ل��وان ع��ل��ي��ه��م ي��م��ل��ي س��وف م��اذا ال��ك��ون ص��ح��ي��ف��ة ف��ي ف��ان��ت��ظ��ر
أم��ان م��ن ب��ه ح��ال��ة ع��ل��ى م��ا ج��ن��ون م��ن��ج��ن��ون ال��ده��ر إن��م��ا
ش��ان ف��ي س��اع��ة ك��ل ي��رى ن وال��ك��و األم��ر م��ن ش��أن ول��ك��ل
ال��ج��ان��ي س��ي��ج��ن��ي ن��ف��س��ه وع��ل��ى ُم��س��ت��ث��ي��ًرا أه��ل��ه ال��ب��غ��ي ي��ص��رع
األم��ان��ي غ��رور ع��ل��ى ون��ام��وا م ال��ح��ز ع��ن ض��ل��وا اإلس��الم أنَّ غ��ي��ر
ل��س��ان ب��ك��ل ل��ه��م ن��اط��ق��ات ف��ي��ه��م ال��دَّه��ر وق��ائ��ع أن��ذرت��ه��م
ول��ي��ان ن��ع��م��ة ب��زخ��اري��ف وه��ام��وا ال��ع��ظ��ات ع��ن ف��ت��ع��اَم��ْوا
األف��ع��وان ن��ه��ش��ة م��ن��ه راع��ه��م ح��ت��ى ال��غ��رب ن��ع��وم��ة اس��ت��الن��وا
خ��س��ران م��ن ي��ك��ون رب��ح ُربَّ س��واه��م ل��ُدنْ��ي��ا دي��ن��ه��م ت��رك��وا
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ال��ع��ي��ن��ان ت��ف��ي��ده ف��م��اذا ـ��د ال��رش��ـ ع��ن أع��م��ى ك��ان ال��ق��ل��ب وإذا
ال��ي��دان ت��ل��ك ب��ال��ق��ط��ع ف��أول��ى ـ��م ال��ض��ي��ـ ت��دف��ع ال ال��ي��دان م��ا وإذا
وج��دان ذا ي��ك��ون ال��ب��راي��ا ف��ي دي��ن ح��رِّ ذا ي��ك��ون ال م��ن ل��ي��ت

والسياسة الغرام بني

وع��ْد ب��ال��ذي ي��ف��ي ال واس��ت��ب��د ج��ار ح��اك��م
ال��ث��م��د وي��س��ق��ي��ن��َي ء ب��ال��روا ال��م��اء ي��ش��رب
س��ج��د ل��ه وف��ؤادي ع��ي��ن��ه ل��ح��ظ س��ب��ح ك��م
ع��دد ل��ي ي��ب��ق ول��م ع��ل��يَّ ال��ع��دى أع��ان ق��د
أس��د أه��ل��ه وع��ل��ى ال��ع��دى ع��ل��ى ظ��ب��ي ف��ْه��و

∗∗∗
ال��رََّش��د ف��ات��ن��ي وق��د ح ال��ص��ال ب��ه ج��ه��ًال رم��ت
ف��س��د ب��ه وص��الح��ي ص��الح��ه أرج��و ك��ي��ف
ب��ال��ول��د رح��م��اك س ال��م��ق��دَّ ال��وال��د أيُّ��ه��ا
ال��ك��م��د س��وى م��ن��ه أْج��ِن ل��م ال��خ��الف غ��ص��ن أن��ت
ورد ح��ي��ن��م��ا ل��ل��رَّدى أنَّ��ه غ��ي��ر ق��ائ��د
وج��د ال��ذي ذا وم��ا ـ��ف ال��ش��ري��ـ وج��دانَ��ك أي��ن

∗∗∗
ال��ب��دد ب��دا ف��ي��ِه ـ��دك ج��ن��ـ ال��ج��م��ال م��ل��ي��ك ي��ا
ان��ع��ق��د األح��م��ر خ��دك ف��ي ال��ح��ي��اء أف��م��اء
ج��م��د ق��د م��ن��ك وج��ن��ٍة ف��ي ال��ح��ي��اة دم أم
رص��د ف��ي ال��ص��دغ ع��ق��رب م��ن ال��ل��ؤل��ئ��ي ث��غ��رك
ال��ف��ن��د ل��َي وأول��ى ك ه��وا ع��ل��ى ف��ن��دون��ي
ق��دد أط��م��اع��ه��م ح��ول ط��رائ��ًق��ا ص��ي��رون��ا

∗∗∗
ن��ف��د ب��ه ص��ب��ري ك��ن��ز درى وم��ا ص��ب��ًرا ق��ال
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أح��د ع��ل��ى ��ي أُع��مِّ أو ُم��ح��اج��يً��ا ت��خ��ل��ن��ي ال
ق��ص��د» وم��ا «وح��ر ل أق��و ب��م��ا ق��ص��دي أن��ت

صديق إىل

ال��ش��آب��ي��ب ك��ص��وب أج��ف��ان وص��يِّ��ب م��ش��ب��وب ال��ش��وق م��ن ق��ل��ٌب َع��نَ��ا ع��دال
ال��ن��ي��ب ح��ن��ة ل��ل��ق��ا اش��ت��ي��اًق��ا ف��ح��نَّ ن��وائ��ب ب��اع��دت��ه ن��اءٍ ول��وع��ة
غ��ي��ب��ي ال��ض��ح��ى ل��ش��م��س ق��ال��ت ط��ل��ع��ت إذا غ��ي��رة ك��ل أح��ب��اب��ه م��ن ت��ذك��ر
األك��اوي��ب ب��ن��ت س ال��ُج��الَّ ع��ل��ى يُ��دي��ر ت��خ��ال��ه ال��طَّ��ب��اع ح��ل��و أٍخ وك��ل
ب��ت��ق��ري��ب ح��ب��ان��ي بُ��ع��ٍد م��ن ل��ك ف��ي��ا ال��ه��وى ب��ه اق��ت��رابً��ا ف��ازداد ت��ب��اع��د
وت��ع��ذي��ب��ي ه��م��ي ال��ع��الت ع��ل��ى وأب��َق��ْوا واص��ط��ب��اره��ا ُم��ه��ج��ت��ي أف��ن��وا ون��ائ��ي��ن
ذوب��ي ل��ه��ا ق��ال��وا ال��ب��ي��ن ع��داة ول��ك��ن الف��ت��دي��ت��ه��م ُم��ه��ج��ة ل��ي ب��ق��ي��ت ف��ل��و
وت��ن��ك��ي��ب ع��ن��اء ف��ي إال ال��ع��ي��ش وال ب��ع��ده��ا األن��س ت��ع��رف ل��م أوج��ًه��ا ف��دت
ش��آب��ي��ب��ي وف��ي��ض وج��دي س��وى ول��ي��س ج��رى ق��د وال��نَّ��ار ال��َم��اء اب��ن ب��ه��ا وع��ي��ن
م��س��ك��وب دم��وع��َي م��ن ب��ح��ر ب��ل��ج��ي ف��ي��رت��م��ي وج��دي ن��ي��ران ��ع��ه تُ��دفِّ
ت��أن��ي��ب ك��ل م��س��م��ع��ي ع��ن ل��ك��م ت��ذود ع��الئ��ق ن��ج��د ع��رب ي��ا ل��ك��م وع��ن��دي
ال��رع��اب��ي��ب ال��ح��اض��رات ف��ي ال غ��رام��َي م��ن��ك��ُم األع��اري��ب ال��ب��دوي��ات وف��ي
م��ك��ذوب ال��ود م��ن زوٍر ع��ن ��ف ت��ك��شَّ ب��ح��ب��ك��م ال��وف��اء ص��دَق م��دٍَّع وك��م
وت��ش��ب��ي��ب ن��س��ي��ب ف��ي ِس��َواك��م وخ��ص م��ح��اس��نً��ا م��ن��ك��م غ��ض م��ذ ل��ه ف��ق��ل��ُت
األك��اذي��ب غ��ي��ر م��ن��ه ل��س��واه��ا وه��ل األع��اري��ب ل��ل��ح��س��ان إال ال��ُح��س��ن ه��ل

العرب: وصف يف ومنها

أك��اع��ي��ب ل��س��م��ر أو ك��ع��اب ل��ُس��م��ر ال��وغ��ى أو ل��ل��غ��وان��ي إم��ا ي��ح��ن��ون
وت��أوي��ب ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��ري��ج ب��ي��ن ف��ه��م ال��ف��ال إل��ى إال ي��أوون ال بَ��وادَي
وت��ط��ن��ي��ب ل��ه��ن ت��ق��وي��ض ب��ي��ن وه��م خ��ي��ام��ه��م م��ن ُم��س��ع��ف ب��ق��رب ل��ي ف��م��ن
ال��ط��ي��ب أرج م��ن األرواح ب��ن��ف��ح��ت��ه��ا ت��ب��اش��رت م��ن��ه��م األرواح ه��ب��ت إذا
م��س��ح��وب ال��ح��ي ث��رى ف��ي ذي��ل ن��ش��ر ل��ه��م وال��ك��ب��ا وال��ع��ود ال��ش��ي��ح ب��ن��ش��ر ت��ع��ي��د
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واألن��اب��ي��ب أع��ط��اف��ه��ا ف��ي ب��رم��ح��ي��ن م��ص��ون��ة ك��ل األع��راب م��ن ع��ش��ق��ت
أس��ل��وب ب��دي��ع��ة أن��س��اب رف��ي��ع��ة ن��ائ��ل ب��خ��ي��ل��ة أح��س��اب ك��ري��م��ة
ال��م��ن��اج��ي��ب ال��ف��ح��ول غ��ي��ر ألب وال ه��ج��ي��ن��ة ألمٍّ ت��ن��م��ي ال أص��ائ��ل
م��ج��ل��وب غ��ي��ر إل��ى م��ج��ل��وب ب��ح��س��ن��ي��ن ت��ظ��اه��رت اق��ت��س��اًرا ال��ح��س��ن اج��تُ��ل��ب إذا

العظمى الحرب نريان

أوارا ف��ي��ه��ا األك��وان ت��س��ت��ح��ي��ل ن��ارا األرض ف��ي ت��ش��ب خ��ل��ي��اه��ا
غ��م��ارا م��ن��ه��ا اإلن��س��اُن وي��خ��وُض ل��ظ��اه��ا ل��ف��ح ال��ج��م��اد ي��ت��وق��ى
ف��دارا داًرا ال��ع��م��ران وت��دك ف��ق��وًم��ا ق��وًم��ا تُ��ب��ي��د خ��ل��ي��اه��ا

∗∗∗
ش��رارا ب��االص��ط��دام اس��ت��ح��ال��ت ض األر ك��رة ذي األف��الك ك��رات ي��ا
ح��ذارا اس��ت��ط��ع��ت إن واح��ذري��ه��ا م��ن��ه��ا ب��أس��ِك س��م��اءُ ي��ا ف��خ��ذي
ب��ح��ارا ت��س��ت��ش��ي��ط واألس��اط��ي��ل ف��ض��اءً ت��س��ت��ط��ي��ر ف��ال��م��ن��اط��ي��د
ق��ط��ارا ي��ه��م��ي ال��رش��اش وم��ك��ي��ن ق��ط��ًرا ي��ل��ه��ب ال��م��ك��س��ي��م وق��ذي��ف
ب��خ��ارا ي��ع��ل��و األرواح ول��ط��ي��ف رم��ادا ت��ه��وي األش��ب��اح ف��ه��ن��اك
اح��م��رارا ال��س��م��اءِ وج��ن��ة خ��ج��ًال ف��ت��ب��دي ب��ال��دم��اء األرض ت��ص��ب��غ
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البصري. مهدي محمد

تحرمه ولم يكل، الذي البرص الطبيعة حرمته وطنية، وشعلة ذكاء شعلة البصري:
طبعه، يف حدة ذلك ووافق استعمالها، فأحسن تكل، وال تخبو ال التي الوقادة البصرية
عنه قرص مما وطنه لبني الخدمة واجب يؤدِّي فقام جنبيه، بني وهمة نفسه، يف وخري

املبرصين. من كثري
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فشعرت رأسه، مسقط يف معتكفه يف كان يوم بعيد، من البصري شعر سمعت
الغرية من الرجل عليه هو ما عيني يف فزاد الناظم، فم من وسمعته فيه، الذي بالشعور

الطباع. وكرم الدقيق، واإلحساس الوطنية،
العلم بيئة عن بعيًدا الفيحاء الحلة يف شبابه وعاش ُولد البصري الشيخ أن ومع
األدب أسفار يف — السمع طريق عن الفكر بعني — النظر من ذلك يمنعه ولم واألدب،
بغداد قدومه بعد العلمية مادته غزرت ثم به، يُستهان ال شيئًا منها ل فَحصَّ العلم، وكتب
أنَّ كما والشام، مرص مطبوعات من الحديثة الُكتب عىل فوقف زمنًا، إياها واستيطانه
امَلحافل، يف االستنهاضية الحماسية القصائد وإنشاد بالخطابة، السياسة معرتك دخوله

اليوم. بها يتمتع التي املنزلة إىل رفعه
أحيانًا ويستفزك البديعة، معانيه تعجبك وأخالقه، طباعه من كثري املهدي شعر يف
النَّابغة هذا عليهما ُطبع عربي وشمم صحيحة، وطنية ذلك كل يحيل امُلبتكر، أُسلوبه

املحبوب. العراقي

وهي كالب، بقبيلة أرسته وتتصل هجرية، ١٣١٣ سنة الفيحاء الحلة يف مهدي محمد ُولد
العلم يف رجال بضعة منها اشتُهر اإلرث، سبيل عىل املنربي املقام تتبادل دينية أرسة

قديًما. واألدب
من شيئًا قديرين مدرسني جملة عىل قرأ املبادئ تعلم أن وبعد رأسه، مسقط يف نشأ
العرصية، العلوم من بالقليل ليس نصيبًا باملطالعة ل حصَّ وقد واملنطق، والرصف النحو

البرص. فاقد أنه مع
:١٣٢٧ سنة قاله شعر وأول

ال��ع��اش��ق��ون م��ن��ه يُ��رَو ل��م رش��ا ي��ا ث��غ��رك س��ل��س��ال
ال��م��ت��ن��اف��س��ون ـ��ي��ت��ن��اف��س ف��ل��ـ ال��م��ع��س��ول وب��ري��ق��ك

الخطب بإلقاء أمته يخدم فيها وظل العراق، عاصمة وجاء ١٩٢٠ سنة الحلة بارح
وتحبيب الوطنية، الحماسة بث يف كبري تأثري عمله من كان ولقد االستنهاضية، والقصائد
فُسجن وبعده، العراق يف ١٩٢٠ ثورة عهد هو عصيب، عهد يف األمة أبناء إىل االستقالل
بها قام التي السياسية التدابري يف الشرتاكه ثانيًة مرًة هنجام إىل ونُفي مرة، بغداد يف

وخارجها. بغداد يف العراقيني من جمهور
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حتى بالكالم تبادهه وال ووعاه، إال شيئًا عليه تقرأ فال فوَّار؛ وذكاء ادة وقَّ قريحة للمرتجم
السداد. مع الروعة وفيه النكتة، فيه بجواب الفور عىل يجيبك

محبة عىل مطبوع هو إنما كتابته، أو شعره يف خاص مذهب البصري للشيخ وليس
من أقل ذلك من تحصيله أن غري منظومه يف الطريق هذه يف يسري أن فيحاول الجديد،

عليه. يحمد الذي جهده
الدروس ليستمع الحقوق مدرسة طلبة إىل انَْضمَّ وقد اإلرادة، وقوة الجلد مثال وهو

ويستفيد. الحقوقية

واقعة يف األوىل مرتني؛ الدهر نكبات من يسلم لم ضخم، ديواٌن نََظَمه مما للمرتجم واجتمع
منه اختلست والثانية بيت، آالف ثالثة تحوي كانت التي مجموعته ففقدت الشهرية، الحلة

بيت. ألَفي نحو تضم مجموعة ١٣٣٦ سنة األول ربيع ٥ يف

آثاره (1)

حديثة، مجموعة يف أشعاره من محفوظ هو وما يتذكر، ما جمع يف أخذ وقد البابليات:
تزال (ال والوطنية األدب وكنوز بابل، سحر من الكثري اليشء فيها «البابليات»، أسماها

مخطوطة).
السبعة بني منها كلٍّ عدد يرتاوح شعرية مقطعات يضمُّ صغري ديوان الشذرات: ديوان

بغداد. يف ١٣٤٠ه سنة طبعه الواحد. والبيت أبيات
«املخترص» بعنوان ١٣٤٠ه سنة آثاره من صغريًا ثانيًا مجموًعا بغداد يف وطبع املخترص:

النثر. ونفائس النظم بدائع حوى

الوطن أيها لبيك (2)

خ��ط��اك��ا ل��ألم��ام ب��ي ف��ل��ت��ت��س��ع ف��ض��اك��ا ع��ل��يَّ وط��ن��ي ي��ا ض��اق إن
ث��راك��ا ث��وي��ت إن ف��ل��ت��ن��ب��ذن��ي خ��ن��ت��ه��ا أن��ا ف��إْن دم��ي ث��راك ب��ع��ث��ت
ف��داك��ا أك��ون م��ت��ى ف��داك روح��ي ال��وغ��ى ف��ي دون��ك ب��ال��م��وت أو ه��ْم��ُت ب��ك
ع��الك��ا ع��روس ب��ع��دي ت��رت��ق��ي ك��ي أرت��ق��ي ل��ل��م��ش��ان��ق ب��ُح��بِّ��ك وم��ت��ى
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أب��ن��اك��ا ِم��ن أَول��س��ُت م��وط��ن��ي ي��ا ت��خ��ت��اره��ا م��وت��ة ب��رب��ك ل��ي َه��ْب
ذك��راك��ا ف��ي ذك��راي ف��ل��ت��ق��ت��رن ب��ال��يً��ا ب��ت��رب��ك ج��س��دي ي��ن��دم��ج إن
ه��واك��ا ع��ل��يَّ ب��ه ي��م��نَّ ل��م أو م��ن��ة ل��ي ف��م��ا ن��ف��س��ي ي��ق��ت��ض��ب أو
ج��داك��ا وب��ع��ض ع��ن��دي م��ا ك��ل ه��ي ف��إنَّ��م��ا ع��ل��ي��ك ن��ف��س��ي ف��ي ُج��دت أو
ب��ك��راك��ا ط��اف��ًح��ا ج��ف��ن��ك دام م��ا ال��ك��رى ب��ه يَ��ُم��رُّ ال ج��ف��ن��ي ه��ج��ع��ات
أرع��اك��ا ب��أن��ن��ي ع��ل��يَّ ت��ق��ض��ي ف��ن��س��ب��ت��ي ف��ي��ك وم��ن��ك ُخ��ل��ق��ت ق��د ل��ك
ص��رع��اك��ا م��ج��اوًرا أب��ي��ت ف��ي��ِه م��ص��رٍع ك��رام��ة ل��ي ت��ض��م��ن أتُ��راك
ش��ف��اك��ا ف��ي��ه وأظ��ن دم��ي ف��اش��رب ع��ل��ة ال��س��ي��اس��ة ي��د أورث��ت��ك ك��م
دواك��ا أص��ب��ت ت��ج��رب��ت��ي وب��ف��ض��ل م��ع��ض��ل داءك ب��أنَّ ع��ل��م��ت ول��ق��د
أب��ك��اك��ا وإن ال��دام��ي ج��س��م��َي ف��ي ت��ض��اح��ك��ت ال��ج��راح أنَّ وي��روق��ن��ي
أش��ج��اك��ا وإن ط��ربً��ا م��ت��م��وج أنَّ��ت��ي أُخ��رج ح��ي��ن ص��وت��ي ول��ع��لَّ
ب��م��ن��اك��ا م��ن��ي��ت��ي ت��ش��حَّ أالَّ واث��ق ف��إن��ي ل��ي رث��اءك ��ض خ��فِّ
ك��ا ح��الَّ إذا أح��اله ك��ان م��ا دم��ي م��ن ص��درك ف��وق وس��اًم��ا واح��م��ل
وف��اك��ا ع��دم��ت وم��ا وف��ي��ت ف��ل��ق��د س��ائ��ًال ب��دم��ع��ك دم��ي م��زج��ت ول��ئ��ن
ح��م��اك��ا أص��ون ل��ك��ي أم��وُت أن��ي م��ك��ان��ة خ��س��رت وم��ا ع��ل��يَّ م��اذا
ح��ش��اك��ا س��ك��ن��ُت ف��ق��د ُق��ت��ل��ت ف��إذا ي��ض��م��ن��ي ح��ي��ي��ت م��ا ح��ج��رك ك��ان ق��د
ص��ف��اك��ا وردت ف��ال ال��ح��م��ام ك��در ��ًرا ُم��َش��مِّ ع��ن��ك ألذود أذُق ل��م إن
أغ��الك��ا ف��م��ا ألُرخ��ص��ه��ا ُروح��ي ب��اذًال دون��ك س��أذب أن��ن��ي ث��ق
ِرَض��اك��ا أن��اَل ب��أن رج��اي أق��ص��ى ن��اه��ض أن��ي ال��غ��رب��ي ف��ل��ي��س��خ��ط

∗∗∗
ظ��ب��اك��ا ال��ح��ي��اة ل��ك ف��ل��ت��ض��م��ن��ن ع��ه��ده��ا ال��س��ي��اس��ة أق��ط��اب ك��ذب��ت��ك
أح��ج��اك��ا وم��ا أق��ص��ره��م ك��ان م��ا ض��ل��ة ال��رع��اي��ة ل��ك أف��ي��ط��ل��ب��ون
أغ��ن��اك��ا وم��ا أف��ق��ره��م ك��ان م��ا ب��ال��ل��ه��ا ال��م��ع��ون��ة ل��ك وي��ؤم��ل��ون
ل��واك��ا ب��ظ��ل ق��ض��ي��ت��ه��م رب��ح��وا ألن��ه��م ل��ح��رروك أن��ص��ف��وك ل��و
أع��داك��ا ف��ه��م ُع��ق��دت أج��ل��ه��ا م��ن ال��ت��ي س��ي��اس��ت��ك م��ط��ام��ع��ه��م ن��ق��ض��ت
ح��راك��ا اس��ت��ط��ع��ت إذا ال��م��ج��ال وس��ع وق��ع��ه��ا ي��ح��س��ن ح��ي��ُث ال��س��ك��ي��ن��ة أق��م
ع��راك��ا تُ��ط��ي��ق ف��ه��ل ي��ج��ح��دوك إن غ��ي��ره ي��ع��ق��ب األدب��ي وال��م��ع��رك
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ن��داك��ا ال��م��ش��رق��ي يُ��ج��ي��ب ف��ي��ه��ا م��ل��م��ة ب��ك��ل وط��ن��ي ي��ا ل��ب��ي��ك
رداك��ا ت��رد ب��ه أش��م ح��ص��نً��ا وال��ظ��ب��ى األس��ن��ة ل��ك ف��ل��ت��ب��ن��ي��نَّ
ُرب��اك��ا ب��ال��رق��اب م��ن��ه��ا ي��غ��دون ب��ت��رب��ة م��ن��ك األح��رار أول��ع م��ا
ق��ت��الك��ا م��ن ص��ار ح��ت��ى أخ��ذت��ه ص��ف��ي��ح��ة ب��ك��ل ق��ت��ي��ل��ه��ُم ي��ص��ب��و
ف��ك��اك��ا ي��ري��د ال أس��رك ول��غ��ي��ر ج��ن��ان��ه إل��ي��ك ي��ه��ف��و وأس��ي��ره��م
ن��اج��اك��ا أو ن��اغ��اك ب��ح��ن��ي��ن��ه أنَّ��ه إال إل��ي��ك ال��ح��ن��ي��ن ي��زج��ي

ِعلم يا (3)

ل��إلش��راِق ال��ش��رق ش��م��س ل��ت��ع��ي��د راِق ف��ع��ص��رك وأع��ش ع��ش ِع��ل��م ي��ا
اآلف��اق م��ط��ال��ع ف��ي��ه ف��م��ألت ُم��تَ��دف��ًق��ا ال��ف��ض��ا ف��ي نُ��ورك أرس��ل��ت
األخ��الق م��ه��ذب وأن��ت أوًدا ش��ك��ت إذا أن��ت اآلراء ف��م��ث��ق��ف
ع��راق��ي م��ن��ك م��رَّ دور أي��ام ذاك��ر َف��ع��لَّ��ك غ��رب��ي��ا ُع��دت إن
ب��ف��راق م��ؤذنً��ا ع��ن��ا ورح��ل��ت دي��اره��م ق��ص��دت وق��د إل��ي��ك ن��ظ��روا
ب��ع��ن��اق ض��م��ه��م ل��ك أت��ب��ع��ت ق��د م��خ��ائ��ل ول��ل��ن��ش��اط ف��اس��ت��ق��ب��ل��وك
س��ب��اق ك��ل ق��ص��ب��ات وت��س��اب��ق��وا وراءه��م ع��اج��زي��ن وق��ف��ن��ا ح��ت��ى
رواق أي األرض ه��ذي ف��وق ل��ك ب��ن��ج��وم��ه��ا ف��ط��ن��ب��وا ال��س��م��اء وص��ل��وا
ووف��اق ت��ض��ام��ٍن س��ب��ي��ل س��ل��ك��وا ان��ه��م ل��َو اإلج��ت��م��اع أم��ر أص��ل��ح��ت
األرزاق م��ق��س��م ف��أن��ت ع��ي��ًش��ا ل��ي��ن��ع��م��وا اإلق��ت��ص��اد ن��ه��ج ورس��م��ت
واق أح��رز وْه��ي ب��ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ي��ن��ه��م يُ��ح��ف��ظ األم��ن أنَّ وق��ض��ي��ت
األع��ن��اق ع��ل��ى ب��ه��ا ال��س��ي��وف ح��ك��م ق��رروا أن إل��ى ف��ي��ه��ا ف��ت��وس��ع��وا
اس��ت��رق��اق ع��ل��ى ُج��ِب��ل��وا ل��ك��ن��ه��م وي��ح��رروا ي��ن��ق��ذوا أن ع��ل��م��ت��ه��م
رق��اق غ��ي��ر ال��ق��وم ق��ل��وب ل��ك��ن وت��ه��ذب��ت رق��ت ف��ق��د ال��ع��ق��ول ��ا أمَّ
دق��اق ه��ن��اك أق��ط��اٍر ن��زع��ات م��ث��ل��ت ه��ي ه��ا ال��ت��دم��ي��ر ووس��ائ��ط
واإلب��راق اإلِرع��اد ب��ح��م��اي��ة آم��ال��ه��م ف��وط��دوا ��الم ال��سَّ ه��دم��وا
اإلع��ت��اق م��ن آي��س��ه��م ف��ال��ج��ور ق��ي��وده��م ال��م��س��ت��ع��ب��دون ل��ي��ح��ط��م
وث��اق��ي ت��ح��ل ي��وًم��ا آس��ري ي��د أرى ب��أن ع��ل��يَّ أس��ري م��ن وأش��قُّ
اإلط��الق م��ن��ة أح��م��ل أَول��س��ُت س��ت��ف��ك��ن��ي آس��ري رح��م��ة أن ه��ب
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األط��واق إل��ى أس��ل��م��ه��ا ال ك��ي ي��دي ف��ي ع��ن��ق��ي غ��لَّ أك��س��ر ول��س��وف

∗∗∗
رف��اق��ي ه��ل��ك��ت إن ف��ت��ذك��رون��ي س��الم��ت��ي أُري��د ال رف��اق��ي ي��ا أن��ا
اإلزه��اق إل��ى ب��ه��ا ف��ألس��ع��ي��نَّ ُح��رَّة ال��ع��زي��زة ن��ف��س��ي ت��ع��ش ل��م إن
اإلره��اق وس��ائ��ل ول��ي��ك��ثُ��رنَّ ض��م��ائ��ري تُ��ك��ن ب��م��ا ألُج��اه��رنَّ
ب��ب��راق��ي ال��س��ه��ا أط��أ أو ل��ث��راي ن��ازًال ال��م��ش��ان��ق إل��ى وألْص��ع��دنَّ
خ��ن��اق��ي ض��ي��ق ع��ن��د وس��ع��ي ف��ب��ذل��ت ال��ف��ض��ا ع��رض م��ق��اص��دي أم��ام س��دُّوا
ال��م��ه��راق ب��ال��دم م��ج��دي ت��ض��م��ي��خ ف��واج��ب��ي ف��يَّ ال��ع��رب��ي ال��دم وغ��ل��ى
م��ذاق ُم��رَّ ال��ه��ون ش��رب��ت ل��م��ا أج��داث��ه��ا ف��ي األج��داد ل��َي غ��ض��ب��ت
األع��راق ط��ي��ب أن��ا ف��م��ا ال أو ال��ردى غ��ص��ص أو ال��ع��ز إم��ا ف��ح��ل��ف��ُت
ب��م��ط��اق ع��ب��ئ��ه��ا م��ج��ه��د ك��ان م��ا ال��ت��ي م��ص��ائ��ب��ك زم��ن��ي ي��ا أك��ث��رت
ب��ن��ف��اق م��ت��س��ل��ح أم��ت��ي م��ن ُم��خ��ات��ل دون ال��م��غ��رور وال��ط��ام��ع
س��اق ع��ن ل��ه��م ك��ش��ف��ت وع��زائ��م��ي رق��اب��ة ي��ت��رص��دون ال��ذي م��اذا
ب��اق َل��ع��ز أو َل��م��وت ش��ع��ب��ي: ��ًق��ا ُم��َص��فِّ ف��ض��ج رأي��ي ف��ي ص��وَّتُّ
ال��ُع��ش��اق ت��س��ابُ��ق ك��ي��ف ل��ل��ق��اك ق��رري ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ش��ع��ب غ��اي��ة ي��ا
اإلرم��اق ب��ق��ي��ة وه��اك ف��رًدى أرم��اق��ن��ا ف��ي ال��ح��س��رات ت��ذه��ب إن
ب��اس��ت��ح��ق��اق ن��ب��غ��ي��ك م��ا ل��ي��ت��م ح��رة ال��م��دارس ل��ك ل��تُ��وط��دنَّ
إط��ب��اق أي��م��ا أط��ب��ق ف��ال��ج��ه��ُل ب��الدن��ا ع��رض ال��ع��ل��م ل��يُ��ط��ب��ق��نَّ
ب��م��ح��اق ض��وءه��ا ي��ه��دِّد إْن َم��ا ش��ع��ل��ة ال��م��ع��ارف م��ن ول��ن��ق��ب��س��نَّ
إي��راق ذو ب��ه��ن ال��ع��ل��وم ش��ج��ر ح��دائ��ق ال��ب��الد ف��ي ال��م��دارس إن
س��واق ال��ع��ق��ول م��ن ال��م��ح��ي��ط س��ق��ت ُم��ف��ع��ًم��ا ب��ح��ًرا اإلص��الح ط��م��ا وإذا
دف��اق ن��ائ��ل ث��رَّة ق��وم ي��ا ل��ه��ا ف��ه��ب��وا أزه��اره ال��نُّ��ه��ى غ��رس
اإلم��الق ع��ل��ة ال��م��ع��اه��د ه��ذي ش��ك��ت ف��ق��د ال��س��خ��اء ط��ب ف��ت��ع��ل��م��وا
اإلن��ف��اق ف��ي ال��ح��م��د ك��ل وال��ح��م��ُد ��ة َم��ذَمَّ غ��ي��ر اإلم��س��اك ي��ع��ق��ب ال
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وخمائله األدب حول (4)

وال��ع��رِب ال��ش��رق رق��يَّ إل��ي��ن��ا ردي واألدِب ال��ع��ل��م األزه��ري��ن م��ط��ل��ع ي��ا
ش��ه��ب م��ن األف��ك��ار س��وى ل��دي��ك وه��ل ش��ه��بً��ا أط��ل��ع��ت س��م��اء إال أن��ت م��ا
ال��ق��ط��ب» ع��ل��ى إال ال��رح��ى ت��دور «وه��ل ن��ه��ض��ت��ن��ا ق��ط��ب إال وال��ل��ه أن��ت م��ا
ال��ع��ذب س��ل��س��ال��ك م��ن ال��ش��ع��ب ف��ل��ي��ن��ه��ل م��ش��رع��ن��ا ال��ع��ل��م وح��وض ال��ظ��م��اء ن��ح��ن
ال��ك��ذب ع��ن ت��ن��ه��ان��ا ش��رائ��ع ل��ن��ا ف��ان��ت��ه��ج��ي ال��ص��دق ب��ن��وك ن��ح��ن أم ي��ا
أب خ��ي��ر ال��ع��رف��ان ب��ك وج��دن��ا ف��ق��د درت��ه اإلص��الح ي��س��ق��ن��ا إْن أم ي��ا
ال��س��ح��ب م��ن��ة ي��وًم��ا ال��زه��ر ت��ن��ك��ر ال ف��ك��رت��ه ه��ذب��ت م��ن َل��ي��ش��ك��رنَّ��ك
أرب��ي م��ن��ت��ه��ى وه��ذا ن��ج��ح��ت ل��ق��د ��ل��ه أَُؤمِّ م��ا أق��ص��ى اف��ت��ت��اح��ك ك��ان
ب��ال��خ��ط��ب األش��ع��ار ت��الب��س��ت م��م��ا ش��ائ��ق��ة ال��غ��راء ال��ح��ف��ل��ة ب��ك ج��اءَت
ال��ك��ت��ب وف��ي ت��رج��و م��ا ال��م��ك��ات��ب ف��ف��ي ب��غ��ي��ت��ه��ا إدراك ��ة أُمَّ ��ل��ت أمَّ إن
ت��ط��ب ل��م واألخ��الق ي��ع��ُل ل��م وال��رأي م��دارك��ه��م ت��ص��ل��ح ل��م ال��م��دارس ل��وال
ال��ط��ل��ب ف��ي ال��ف��وز ك��ل ال��ف��وز ف��إن��م��ا م��ع��ارف��ه��م ف��ي ج��دا ال��م��ج��د ي��ط��ل��ب إن
ش��ن��ب ف��ي ح��فَّ إم��ا ال��ث��غ��ر أح��س��َن م��ا أدب ف��ي زي��ن إم��ا ال��ع��ل��م أف��ض��ل م��ا
ال��رت��ب م��ن ب��األس��م��ى ي��ف��وزون ق��وم يُ��وح��ده��ا ب��آراءٍ ل��ي م��ن أواه
م��ن��ش��ع��ب غ��ي��ر ش��م��ل ذات ف��إن��ه��ا اْل��ت��أم��ت آراؤه��ا إذا ال��ب��الد إن
ال��ن��وب م��ن ن��اب ي��م��ض��غ��ه��ا ب��ات إن ل��ه��ا وئ��ام ال ال��ب��الد ت��ح��ي��ا وك��ي��ف
ك��ث��ب ع��ل��ى م��ن��ه��م وال��ع��ال أب��ن��اءه��ا ج��م��ع��ت ق��د ال��ض��اد وه��ذي ص��اح��ب��ي ي��ا
ال��ع��ج��ب أك��ب��ر وه��ذا ي��ح��ج��م��ون أم ح��م��ى ال��رِّج��ال أح��م��ى وه��م أي��ق��دم��ون
ره��ب ع��ل��ى أْل��َوْوا إذا ف��خ��ار وال ث��ب��ت��وا دون��ه��ا ه��م إذا ص��غ��ار ف��ال
ي��ث��ب ل��م ال��ل��ي��ث انَّ ل��َو ال��ذئ��اب م��ن م��رب��ض��ه ال��غ��اب ب��ل��ي��ث يُ��ص��ان ول��ن
ال��غ��ل��ب ي��د ف��ي إال ح��ك��م ال ق��ال إْن إرادت��ه ف��ي ق��ويٍّ��ا أل��وم وال
س��ب��ب ب��ال ي��ع��ط��ي أن ال��م��س��ب��ب ظ��نَّ إذا ل��ل��ض��ع��ي��ف ��ي ذَمِّ ك��ل ل��ك��ن��م��ا
م��ق��ت��ض��ب غ��ي��ر ح��ب��ٌل ول��ل��ض��غ��ي��ن��ة ت��ك��اش��رن��ي ب��أق��وام ب��ل��ي��ت ل��ق��د
ال��ع��ش��ب ف��ي ال��نَّ��ار ل��ه��ي��ب ي��خ��ف��ى وك��ي��ف ض��م��ائ��ره��م ت��خ��ف��ي م��ا ت��ب��يَّ��نْ��ُت إن��ي
وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن يُ��ف��رق ح��ت��ى ُم��ن��ت��ب��ه أدوار ل��ه��م أل��ع��ب��نَّ ال
ال��غ��ض��ب ب��اع��ث ي��وًم��ا ال��ح��م��اس��ة إل��ى يُ��ح��رك��ه��ا ال ب��ن��ف��س��ي ك��ه��رب��اء ال
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ال��ح��رب إل��ى ف��ي��ِه ت��س��ل��م��ن��ا وال��ح��رب م��ع��ت��رك ال��ك��ون ه��ذا ك��ل وإن��م��ا
ال��ع��ط��ب ع��رض��ة إال أن��ت ف��م��ا ع��ج��ًزا ب��ه ال��س��الح أل��ق��ي��ت ص��اح ي��ا ك��ن��ت إن
ب��ال��ن��ش��ب ض��نَّ إن أو ب��ال��نَّ��ف��س َش��حَّ إْن يُ��ح��اول��ه َم��ج��د ف��ي ل��ل��م��رء ح��قَّ ال
ال��ذه��ب��ي ع��ص��رك ت��ح��ي��ي م��ع��اه��د ع��ل��ى ذه��ب ف��ي ب��غ��داد ي��ا ال��ي��وم ت��ب��خ��ل��ي ال
ي��ه��ب ول��م م��اٍل ذي ك��ل ع��ل��ى ع��ت��بً��ا ل��ه أنَّ غ��ي��ر ش��ع��ب��ي م��واه��ب ج��ل��ت

مجدُده العلَم ِليُحِي (5)

أع��ب��ده ب��ح��ب��ي زل��ت م��ا س��ي��ن��ج��ده وال��َح��ق وط��ن��ي
س��ي��ع��ق��ده وال��ل��ه ت��اًج��ا ل��دول��ت��ه ال��ع��دل س��ي��ص��وغ
م��ؤي��ده ب��ال��ُم��ل��ك ل��ي��ف��ْز س��ي��اس��ت��ن��ا أب��ط��ال ل��ي��ع��ْش
م��ج��رده ال��س��ي��ف ول��يُ��ْدِم ُم��ث��ق��ف��ه ال��رم��ح ل��ي��ه��زَّ
م��خ��ل��ده ال��ع��ل��م ولِ��يُ��ْح��ِي ون��دف��ن��ه ال��ج��ه��ل ول��ن��ط��ِو
ون��ط��رده ال��ج��ه��ل ف��ن��ذود ن��ه��ض��ت��ن��ا راي��ة ول��ن��رف��ْع
ونُ��ق��ع��ده ال��ك��ون ونُ��ق��ي��م ون��ن��ق��ذه ال��ش��ع��ب س��ن��ث��ي��ر
ن��ح��دده ال��س��ي��ف وب��ح��د ل��س��ل��ط��ت��ه ال��ش��رق س��ن��ع��ي��د
ف��ن��س��ع��ده ع��ن��ه س��ت��ق��لَّ��ص م��ض��ط��ه��د س��ي��اس��ة أش��ق��ت��ه
ف��رق��ده س��ي��زه��ر وال��س��ع��د م��ع��ارف��ه ش��م��وس س��ت��ن��ي��ر
م��ورده س��ي��ع��ذب وال��ع��ي��ش ث��روت��ه م��ن��اب��ع س��ت��درُّ
ن��وط��ده ال��ع��دل ودع��ام س��ي��اس��ت��ه ص��روح س��ن��ق��ي��م
ون��ع��ض��ده ال��ح��ق ون��راع��ي ون��ن��ش��ره ال��ن��ور ون��ب��ث
ن��رص��ده ال��ح��ك��م��ة وش��ب��اب ن��م��زق��ه ال��ج��ه��ل وظ��الم
م��رش��ده ف��إن��ك ال��ش��رق ف��ي ن��ظ��ًرا أع��د ال��ش��رق أرش��ي��د
ت��ت��ف��ق��ده ع��س��ى ف��أط��لَّ ف��ع��ف��ا ل��ه ال��ع��ز أب��ق��ي��ت
ف��ت��ش��ه��ده ال��ن��ج��م ف��وق م��ن رق��ت ح��ي��ث ن��ف��س��ك ول��ت��ش��رف
ت��ردده س��ت��ظ��ل ص��وتً��ا أش��ع��ت��ه ط��رق ع��ن واب��ع��ث
وس��ؤدده ال��ش��ع��ب ورق��ي وَم��نْ��ع��ت��ه��ا ال��زوراء أي��ن
ي��ت��ع��ه��ده وم��ن وال��ع��ل��م ح��ك��م��ت��ه��ا م��ع��اه��د أي��ن أم
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وم��ج��ن��ده م��ًع��ا وال��ُج��ن��د ق��وت��ه��ا م��ع��اق��ل أي��ن أم
م��ع��ق��ده ع��ز أم��ر ف��ي س��اس��ت��ه��ا ب��راع��ة أي��ن أم
ف��ت��خ��م��ده ال��زح��ف ش��ب إن ق��ادت��ه��ا ت��ن��اص��ح أي��ن أم
وم��ق��ي��ده م��ط��ل��ق��ه أو ح��ك��وم��ت��ه��ا ن��ف��وذ أي��ن أم
ي��ت��ق��ل��ده وم��ن وال��س��ي��ف وح��ام��ل��ه ل��واَي أي��ن أم
وم��ت��ل��ده ال��م��ج��د وط��ري��ف وش��وك��ت��ه ال��م��ل��ك أي��ن أم
ُم��س��وِّده ال��ي��وم ع��اش ال أُب��يِّ��ض��ه ك��ن��ت ت��اري��خ
م��ج��دده أن��ت «ف��ي��ص��ل» ي��ا ك��رام��ت��ن��ا ث��وب أخ��ل��ق إن
نُ��ش��يِّ��ده ل��ل��ع��رب ك��ن��ا ش��رًف��ا أع��د ال��ل��ه اس��م ف��ع��ل��ى
ت��ق��ص��ده ف��ي��م��ا خ��ط��وات��ي م��ق��ت��ف��يً��ا أدوارك واْل��َع��ب
ت��زوده ف��س��وُف ب��ال��نَّ��ص��ر ف��ث��ق ع��ل��ي��ك ال��ل��ُه وس��الم

النعمان غرية (6)

ال��ش��ب��اِن ع��ل��ى ل��ن��ا ل��واك ف��ان��ش��ر األوط��اِن ُم��ح��رر أن��ت ع��ل��م ي��ا
ال��ح��دث��ان ط��وارئ أف��س��دت��ه م��ا ل��يُ��ص��ل��ح��وا ال��ب��الد أود ب��ه��م وأق��م
ج��ن��ان ك��ل ي��ه��ز ال��ح��ف��اظ ودع ص��دوره��م م��لء ف��ْه��ي ال��ح��م��ي��ة أث��ِر
ال��ع��م��ران زه��رة ال��س��ع��ادة ح��ق��ل ال��نُّ��ه��ى أخ��و ال��ص��واب أب��و أن��ت ع��ل��م ي��ا
ال��وج��دان ن��زاه��ة ف��ه��ب��ه م��ن��ا ُم��ف��ك��ر ع��ق��ل ه��ذَّب��ت إن ب��ال��ل��ه
ج��ب��ان ع��ج��ز ع��ن��ه ف��ل��ي��ف��ض��ح��نَّ��ك ب��اس��ل ج��رأة ف��ي��ه ت��م��ث��ل ل��م إن
وال��دان��ي م��ًع��ا ال��ق��اص��ي ب��ق��ض��ي��ة ي��ت��ك��ات��ف��وا أن ��رق ال��شَّ رج��ال ع��لِّ��م
ب��ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��س��وري ول��ي��رف��ق وداده��ا ال��ع��راق إل��ى م��ص��ر ل��ت��زف
ق��ح��ط��ان م��ن ال��ص��ي��د ال��م��ل��وك ه��م��م ب��ه ت��س��م��و أن ق��ح��ط��ان ف��ت��ى ع��لِّ��م
ال��نَّ��ع��م��ان ب��غ��ي��رة ف��ل��ي��ن��ه��ض��ن ع��ص��ره ك��س��رى غ��ل��واء رأى ف��إذا
ش��ان ب��رف��ع��ة أو ق��دٍر ب��ع��ل��وِّ وت��س��اج��ل��ت ت��ن��اظ��رت ال��وق��ود ح��ي��ُث
م��ي��دان ف��ي ال��ص��ي��ن ت��ج��اري أخ��ذت ال��ت��ي وال��ه��ن��د ال��رُّوم ه��ن��اك ج��ال��ت
م��ك��ان أي ال��ف��خ��ر ف��ي ف��أح��ل��ه��م ق��وم��ه س��ؤدد ال��ن��ع��م��ان وت��ذك��ر
ال��غ��ض��ب��ان س��ورة ف��ي��ه��ا ت��ش��ت��د ب��ل��ه��ج��ة ق��ال ث��م ك��س��رى ف��أص��اخ
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ج��ي��ران��ي ب��ي��ن��ه��ا وأن��ت��م ح��ول��ي ال��ت��ي األم��م ف��ي ن��ع��م��ان ي��ا ف��ك��رُت
ع��رف��ان وم��ن ع��ل��م م��ن ب��ال��ج��د ح��ظ��ه��ا ت��أخ��ذ ال��ن��اس أنَّ ف��رأي��ت
األدي��ان ف��ي وال��روم آرائ��ه��ا ف��ي وال��ه��ن��د آالت��ه��ا ف��ي ف��ال��ص��ي��ن
اإلح��س��ان أو ال��ح��س��ن��ى م��ن خ��اٍل خ��ام��ل ش��ع��ب��ك أنَّ ��ا ح��قٍّ ورأي��ت
خ��س��ران أيَّ��م��ا خ��س��رت��م ح��ت��ى ب��ك��م ح��ك��م��ا ق��د واإلم��الق ال��ج��ه��ل
م��ج��ت��م��ع��ان ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��ه��م��ا ف��خ��رك��م ب��ه��ذا أم ل��ي ق��ل أب��ذاك
ي��م��ان��ي ب��رأي ورق��ت ن��ظ��م��ت م��ا ال��ت��ي ال��ي��م��ن دول��ة إال ه��مِّ ال
ل��ل��ب��ان��ي ت��أس��ي��س��ه��ا ف��ي ف��ال��ف��خ��ر م��ل��ك��ه��ا وأس��س ج��دي ب��ن��ى ل��ك��ن
ب��ال��س��ك��ان ال��ل��ه ل��ع��م��ر ش��ق��ي��ت إن��ه��ا ال��ج��زي��رة ب��أق��ط��ار ه��ي��م��وا
س��ل��ط��ان وال م��ل��ك ب��ال زم��ًرا وت��ش��ت��ت��وا ل��ف��ق��ره��م ال��ب��ن��ات وأَُدوا
وال��ت��ي��ج��ان ت��رف ال��ع��روش ب��ي��ن راي��ٍة م��ن ل��ك��م ف��م��ا ال��ف��خ��ار ف��دع��وا
ك��ال��ب��رك��ان وج��اش ال��ب��ي��ان ع��ن��د ع��ن��ق��ه ي��ن��ص��ب ال��ن��ع��م��ان ف��ت��رب��ع
زم��ان ب��ك��ل م��وه��ب��ة ل��ل��ع��رب ك��ل��ه��ا وال��م��ف��اخ��ر ال��م��آث��ر ق��ال:
ط��ع��ان ي��وم ك��ل ف��ي وت��س��اب��ق��وا وال��ِق��رى ��م��اح��ة ال��سَّ أِل��ف��و األُل��ى ف��ه��ُم
ال��ف��ان��ي ب��ال��ن��ج��ي��ع وت��خ��ض��ب ط��وًرا ال��ج��دى ب��أم��واه أن��م��ل��ه��م ت��ن��ه��لُّ
وال��ف��ت��ي��ان ال��ف��ت��ي��ات ب��م��خ��ائ��ل ال��ح��ي��ا إل��ى وال��ع��ف��اف ال��ص��ب��اح��ة ج��م��ع��وا
ش��ه��الن ج��ان��ب��ا ي��وًم��ا خ��فَّ إن رواج��ح ف��ه��ن ح��ل��وم��ه��ُم ورس��ت
وع��ي��ان ل��ه��م خ��ب��ر ف��ي ف��اط��ل��ب��ه ال��وف��ا ع��ن��ده��م ال��ب��ي��ض ال��س��ج��اي��ا وم��ن
ب��ره��ان م��ن ع��ل��ي��ه ي��رد ال م��ا ال��ع��ص��ا ق��رع ف��ي ف��إنَّ ال��ذك��اء ��ا أمَّ
ب��ح��ن��ان رق��ي��ق��ه ال��ح��ن��ي��ن ش��ف��ع ُم��ه��ذب وه��و ب��ال��ش��ع��ر وت��ن��اف��س��وا
ل��ل��رك��ب��ان ال��ح��دو ف��ي��ه ل��ي��ل��ذ ب��دي��ع��ة وْه��ي األم��ث��ال ب��ه ض��رب��وا
ل��ل��ض��ي��ف��ان ال��م��ج��د ب��ب��ي��ت خ��دم وإن��ه��م ال��م��ل��وك ك��ب��ر ي��ع��ت��اده��م
ال��م��ران أس��ن��ة ُم��ت��ف��ي��ئ��ي��ن ح��ص��ون��ه��م وْه��ي ال��خ��ي��ل م��ن��ون رك��ب��وا
واإلذع��ان ال��ذل دار ي��أبَ��ْون ألنَّ��ه��م ت��ح��ض��رون ال ب��ادي��ن
ال��ج��ان��ي ال��ُم��س��يء وص��اح��ب��ه��ا ذن��بً��ا ج��ن��ت ق��د ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ي��م��ن ل��ك��ن��م��ا
ط��غ��ي��ان أو ف��ي��ه ل��ب��غ��ي ع��ن��ُه ف��ت��ن��اف��رت ح��ول��ه ال��ق��ب��ائ��ل وت��ر
غ��م��دان ح��م��ى ب��ه ي��ع��ز س��ي��ًف��ا ل��س��ل��ه��م ال��خ��ط��وب ب��ه��م ات��ق��ى ول��و
ال��ن��ق��ص��ان م��واض��ع أي��ن أدِر ل��م أن��ن��ي ح��ت��ى ال��ع��رب ف��ي ال��ن��ه��ى ت��مَّ
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أع��وان��ي رج��ال��ه��م وإن ف��ي��ه��م ح��اك��م ألن��ي أَُق��دِّس��ه��م ال أن��ا
ول��س��ان��ي ي��دي ف��ت��ن��ص��ره��ا ف��ي��ه��م ك��ل��ه��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة أج��ُد ل��ك��ن��ن��ي
وال��ت��ب��ي��ان ب��اإلف��ص��اح ل��ت��ن��ي��ر إن��ه��ا ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ك��س��رى ف��أق��ر
ال��غ��ي��ران وش��ي��م��ة ال��ك��ري��م خ��ل��ق ألن��ه ف��ي��ه ال��ع��زم ص��دق وأج��ل
ع��ان��ي ح��ش��اش��ة ع��ل��ى ال��ض��ل��وع ي��ط��وي ب��الده ن��ح��و ال��نُّ��ع��م��ان ان��ب��رى ث��م
ت��وان ب��غ��ي��ر ل��ه م��ت��واف��دي��ن ف��ت��واردوا ق��وم��ه أك��اب��ر ودع��ا
ال��رن��ان ب��م��ق��ال��ة م��وص��ول��ة ك��ل��ه��ا ك��س��رى أق��وال ل��ه��م ف��روى
اإلي��وان ص��اح��ب دس��ائ��س ي��خ��ش��ى أنَّ��ه ح ف��ص��رَّ إط��راءً وج��َزْوه
ال��ش��ن��آن م��ن ل��ه��م أََس��رَّ ق��د م��ا ل��ي��ع��ل��م��وا إل��ي��ه س��رَّح��ه��م وه��ن��اك
ال��ش��ج��ع��ان ب��ب��س��ال��ة أو ـ��ُح��ك��م��اء ال��ـ ب��ب��الغ��ة ف��ن��اض��ل��وا إل��ي��ه وأتَ��ْوا
ل��ل��ظ��م��آن ي��روق ك��ال��س��ل��س��ب��ي��ل إن��ه ح��ت��ى ال��ق��وِل ف��ي وت��ف��ن��ن��وا
ج��م��ان ع��ق��ود ن��ث��روا ول��ُربَّ��م��ا ح��ول��ه ال��ص��واع��ق ن��ث��روا وق��د وق��ف��وا
م��ت��ف��ق��ان ال��ع��رب م��ج��د ذك��ر ف��ي وك��اله��م��ا زم��ي��ل��ه ال��خ��ط��ي��ب ي��ت��ل��و
م��ت��ح��دان ال��ظ��ل��م ب��دف��ع وه��م��ا وح��م��اس��ًة س��ي��اس��ًة ي��ت��ب��اري��ان
س��ن��ان ك��ل وخ��زات م��ن ت��غ��ن��ي��ه ب��ل��س��ان��ه ص��رام��ة ي��ري��ك ك��لٌّ
س��اس��ان ب��ن��ي أخ��و ع��ل��ي��ه ُش��ك��ًرا أث��اب��ه��م ال��ك��الم اخ��ت��ت��م��وا إذا ح��ت��ى
ع��ن��ان ف��ض��ل ال��ج��ب��روت م��ن ول��وى وال��ث��ن��ا ال��ن��ص��ي��ح��ة ي��ب��ث��ه��م وغ��دا
األك��ف��ان م��ن ن��ن��ش��ره��م أح��ي��اء ل��ن��ع��ي��ده��م ذك��ره��م ن��ن��ش��ر ف��ه��ل��م
األب��دان ال ل��ألرواح ف��ال��ف��ض��ل أرواح��ه��م ل��ل��م��ال ن��م��ث��ل ه��ي��ا
ه��وان ل��ك��ل ب��أن��دل��س ت��رك��ْت ال��ت��ي ال��ع��رب ب��ق��ي��ة ول��ن��ع��رض��نَّ
اإلس��ب��ان م��ع��ارك ج��ن��ت��ه ��ا ع��مَّ خ��ب��ري األم��اج��ِد ال��ع��رب أب��ق��ي��ة
األج��ف��ان م��ن ل��ه��ا ال��ق��ل��وب ن��ج��ري إن��ن��ا ال��وق��اي��ع ت��ل��ك ل��ن��ا ��ي ُق��صِّ
ال��ب��ن��ي��ان دع��ائ��م ب��ه��دم ف��ق��َض��ْوا م��ع��ه��ًدا ل��ل��م��ع��ارف ب��ن��ي��ن��ا ق��د ك��م
ال��ن��ي��ران ط��ع��م��ة ب��رغ��م��ك ع��ادت أن��ه��ا إال األس��ف��ار ب��ه ج��م��ع��ت
واألض��غ��ان األح��ق��اد ب��م��ج��ام��ر ت��أج��ج��ت ح��ي��ن ال��ن��ي��ران ب��ه��ا ش��ب��وا
ل��إلن��س��ان اإلن��س��اِن ِب��َع��َداوة ��ة َج��مَّ وال��م��ص��ائ��ب ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ال��ص��ب��ي��ان وأن��ف��س ال��ش��ي��وخ ُم��ه��ج ت��ن��اه��ب��وا ح��ي��ن اإلس��ب��ان رأى م��اذا
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ال��ع��دن��ان��ي ب��م��ج��دك ن��زار ب��ع��ل��ي أل��ي��ًة ال��ك��رام ال��ع��رب أب��ق��ي��ة
وال��خ��رص��ان األق��الم ب��ح��م��اي��ة ش��ري��ف��ة ال��ح��ي��اة ل��ك ل��ن��ج��ددنَّ
ك��ي��ان أع��ز ي��ب��ن��ي ل��ن��ا أو ل��ك ف��إنَّ��ه ال��ح��دي��ِث ال��ع��ل��م ب��رع��اي��ة
األوط��ان» م��ح��رر أن��ت ع��ل��م «ي��ا ل��ن��ا ف��ع��د ل��ل��ن��ه��وض ع��دن��ا ع��ل��م ي��ا
ال��ش��ب��ان» ع��ل��ى ل��ن��ا ل��واك «ف��ان��ش��ر ال��ع��ل��ى إل��ى س��ائ��رون إن��ا ع��ل��م ي��ا

الشمس نجوى (7)

ب��ال��س��م��اءِ ح��ك��ُم��ه��ا األرَض ي��ص��ل ال��ف��ض��اءِ ف��ي دول��ة ش��م��س ي��ا ل��ك
ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة ف��ي أع��ل��ى وْه��و ع��اٍل م��ج��دك ال��غ��ب��راء س��ط��ح ف��وق
ال��ك��ه��رب��اء ق��وة ت��ي��ار ت��ح��َت ف��اج��ت��ذب��ي��ه��ا ال��ك��رات ت��ب��ع��ت��ك
اإلخ��اء ط��ري��ق ع��ن ال��م��ج��د ي��ط��ل��ب ك��ش��ع��ب ف��ك��ان��ت أل��ف��ت��ه��ا أن��ت
ال��ك��ب��راء م��ن ج��م��ع ف��ي��ه ح��فَّ م��ل��ك ك��أن��ك ف��ت��وس��ط��ت��ه��ا
ال��خ��ط��ب��اء أل��س��ن ت��ب��اري��ه ال ل��س��ان س��ن��اك م��ن ال��ج��وِّ ف��م ف��ي
ال��خ��رس��اء ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��ي��ان ف��ي ب��ه��رت��ن��ا ل��ه آي��ة وك��م ك��م
ال��ه��واء م��ج��اري ل��ن��ا ��ل��ت��ه ص��قَّ ل��ك��ن ج��ب��ي��ن��ك م��ن ال��ن��ور ط��ف��ح
ذَك��اء ك��ل ذك��ا ي��ا ولِّ��دي ن��ور ك��ل ع��ق��ول��ن��ا ف��ي ف��اب��ع��ث��ي
ب��ال��خ��ف��اء ت��ب��رق��ع��ت م��ه��م��ا ب��ك ظ��ه��وًرا ل��ي��ع��ل��و ال��ق��وى ف��ع��ل إنَّ
ب��اإلن��ط��ف��اء األي��ام ه��ددت��ه��ا ن��اًرا ال��ع��ل��م روى ك��م��ا إال ل��س��ت

شمس بعد شمس

ل��ل��ب��ق��اء ب��ط��ب��ع��ه��ا ف��س��ت��ج��ري ل��ف��ن��اء ال��ق��وى ب��ك ت��الش��ت إن
ك��ال��ه��ب��اء م��ن��ث��ورة وت��ول��ت ف��ض��اه��ا ف��ي ت��ج��زَّأت م��ا ف��إذا
اإلن��ه��اء م��وض��ع م��ن ت��ب��ت��دي��ه ج��دي��ًدا اض��ط��راًم��ا ف��س��ت��س��ت��أن��ف
اإلرت��ق��اء ع��وام��ل س��اع��دتْ��ه��ا م��ه��م��ا ال��ن��شء ب��س��ل��م ت��رق��ى ث��م
ال��ض��ي��اء ه��ذا ب��م��ث��ل ت��ت��ج��لَّ��ى ش��م��ًس��ا ت��ن��ش��أ ف��ْه��ي ذاك وع��ل��ى
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األحياء يف األموات مثال

األح��ي��اء ف��ي األم��وات ف��م��ث��ال وي��ح��ي��ا ي��ب��ل��ى اإلن��س��ان وك��ذاك
ال��غ��ب��راء ه��ذه ب��أح��ش��اء ـ��ُل ق��ب��ـ ه��ل��ك��ت ��ة أمَّ ك��ل وق��وى
األب��ن��اء ف��ي اآلب��اء ف��روح م ال��ي��و م��ن ورك��ب��ت��ه��ا ح��ل��ل��ت��ه��ا
وال��ب��س��ط��اء ال��راق��ي��ن ب��ي��ن ض��م ق��ب��ر ال��ب��س��ي��ط��ة ه��ذه إنَّ��م��ا
وال��نُّ��ب��غ��اء ل��ل��ب��ل��ه م��ه��ًدا ص��ار ح��ت��ى ال��ت��ط��وُّر ي��د غ��يَّ��رت��ُه
األش��الء م��ف��رق ف��ي��ه��ا ك��ان ج��ي��ل ك��ل م��ث��ل��ت األرض ف��ب��ن��ا
ال��ب��ن��اء ن��ف��س ت��ع��ي��د م��ن��ُه ـ��ق��اض وب��األن��ـ ال��ب��ن��اء ت��ن��ق��ض م��ث��ل��م��ا
وم��اء ت��رب ب��ي��ن م��ا تَ��َربَّ��ى إْن زرًع��ا ي��ن��ب��ت ال��ح��ص��ي��د ك��ح��ب أو
ده��اء أو ح��ك��م��ة أو خ��ي��اٍل م��ن ف��ي��ن��ا ف��ْه��و أس��الف��ن��ا ف��ي م��ا ك��ل
وف��اء أو غ��درة أو ن��ب��وغ أو خ��م��ول أو ُق��درة أو ن��ش��اط م��ن
واإلع��ط��اء األخ��ذ ف��ي ب��ب��ن��ي��ه��ا ل��ت��ن��م��و ال��ح��ي��اة ج��رث��وم��ة إنَّ
ب��ال��ق��رب��اء األب��ع��دي��ن ص��ل��ة أص��ل��ح��ت��ه��ا ك��م��ا ل��ن��ا أن��ع��ش��ت��ه��ا
واألع��ض��اء اآلراء ب��ص��الح وف��زن��ا ال��ح��ي��اة س��ن��ة ف��ارت��ق��ت

والظلماء النور

ال��ظ��ل��م��اء إل��ى ت��ي��ًه��ا ف��م��ل��ن��ا ر ال��ن��و إل��ى خ��ط��ون��ا إن��ن��ا ون��ع��م
ال��ف��ن��اء وارت��ي��اد ال��ع��ل��م ط��ل��ب ف��ي��ن��ا ت��أص��ل وق��د وس��ع��ي��ن��ا
ال��رخ��اء س��م��اء م��ن ال��رزق دي��م درت ث��م ع��ق��ول��ن��ا ف��أض��اءت
ل��ش��ق��اء م��ص��ي��رن��ا ش��ق��اء م��ن ول��ك��ن ال��نَّ��ع��ي��م إل��ى وان��ص��رف��ن��ا
األق��وي��اء َم��ص��ال��ح ل��تُ��ح��م��ى أو ف��ي��ه ن��ن��ظ��م ك��ي ال��ع��ل��م ن��ط��ل��ب
وه��ن��اء ب��راح��ة ل��ن��ب��ق��ى ال ف��ي��ه ن��ع��ذب ك��ي ال��م��ال ن��ب��ت��غ��ي
ال��ش��ه��داء م��ص��ارع وخ��ط��ط��ن��ا إال ال��ع��ل��م م��ع��اه��د ف��ت��ح��ن��ا م��ا

277



العربي العراق يف العرصي األدب

والنار االبتكار

وال��خ��ي��الء ال��خ��ي��ال ط��ري��ق ع��ن م��ي��ل��وا األع��اظ��م ال��س��اس��ة أيُّ��ه��ا
اآلراء ج��م��ل��ة ذاك وع��ل��ى ع��ل��ي��ه ي��س��ود م��ن ال��ك��ون ف��ي ل��ي��س
ال��ف��ض��اء ف��ي ح��ك��م��ه��ا ج��ار ف��ق��د ر ال��ن��ا س��ل��ط��ة وم��ن م��ن��ك��م أن��ص��ف��ون��ا
ل��ل��ع��ف��اء ب��أس��ره��ا ع��رض��وه��ا ق��وم م��ع��ارف م��ن األرض خ��ل��ص��وا
ب��دم��اء م��م��زوج��ة ب��ث��راه��ا دم��وع م��ن ج��رت ف��ك��م ان��ظ��روه��ا
ال��زع��م��اء م��ق��اص��د أوج��ب��ت��ه م��م��ا ال��ع��ل��م ون��زه��وا ف��اع��ص��م��وه��ا
ال��ه��ي��ج��اء ب��س��اح��ة أك��ل��ت��ه��م ح��ت��ى ال��م��ص��ان��ع ف��ي ال��نَّ��ار ن��ش��ط��وا
أع��دائ��ي ك��ل��ك��م ق��وم ي��ا ـ��ح��ق ال��ـ ف��ق��ال ال��ع��دو ع��ل��ى س��ل��ط��وه��ا
ال��ف��ن��اء غ��ي��ر اإلن��س��ان ل��ن��وع م��ا وإال ف��ي��ه��ا اإلب��ت��ك��ار ف��ام��ن��ع��وا
ج��زاء م��ن ب��ه��ا ق��ت��ل��ه س��وى ـ��ل ل��ل��ق��ت��ـ ال��وس��ائ��ط ل��م��س��ت��ح��دث م��ا
األب��ري��اء م��ن ب��ه��ا أول��ى ف��ْه��و وام��ح��ق��وه��ا ب��ه ف��ع��ل��ه��ا ج��رب��وا
ش��ف��اء م��ن ق��ت��ل��ه غ��ي��ر ل��ه��م م��ا ن��ه��ًش��ا ال��ن��اس ي��س��ت��أص��ل ص��لٌّ ذاك
اس��ت��ح��ي��اء ع��ل��ى ب��ه ي��م��ش��ي ج��اء ول��ك��ن ال��ي��راع خ��اط��ري ف��ي ج��ال
ن��دائ��ي ي��ل��ب��ي وم��ن رأي��ي ط��وع ف��ي��ه ف��ن��ادي��ت واج��ٌب ل��ي ع��نَّ
رج��ائ��ي ي��خ��ي��ب أن ال��ظ��ن ي��غ��ل��ُب ول��ك��ن ق��ص��دي إح��راز أت��م��ن��ى
ال��ح��ك��م��اء م��ب��ادئ ت��ق��ت��ض��ي��ه م��م��ا ال��س��ي��اس��ي ال��روح أي��ن أي��ن
ال��رح��م��اء ق��س��وة م��ن أع��ذن��ا ربِّ ي��ا رح��م��اك ل��ل��ض��ع��ي��ف م��ن ربِّ
األم��ن��اء ص��داق��ة وه��ذي ق ��ْد ال��صِّ ي��ل��ت��م��س أي��ن م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

غرب يا

وال��ك��ب��ري��اء ال��غ��رور ن��زغ��ات رس��م��ت��ه��ا خ��ط��ة غ��رب ي��ا ل��ك
ص��ف��اء أو ن��روده ه��ن��اء م��ن ن��ت��م��ن��ى م��ا ك��ل م��ن آي��س��ت��ن��ا
ال��ع��ظ��م��اء ت��غ��ط��رس م��ن ن��رى م��ا إالَّ ي��ض��ي��رك ف��م��ا ��ل ف��ت��م��هَّ
واأله��واء األغ��راض ب��ان��ق��س��ام ع��ادت ال��ش��رق ع��ل��ة غ��رب ي��ا ف��ي��ك
ال��دواء ب��ان��ت��ج��اع ال��ش��رق ش��رع ل��م��ا ال��داء ب��ك س��رى ول��م��اذا
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ال��ع��ل��ي��اء م��ن ش��دت��ه م��ا م��ث��ل وس��ي��ب��ن��ي ع��ج��زه م��ث��ل ف��ي ك��ن��ت
ال��خ��ب��راء رج��ال��ه ب��م��س��اع��ي ل��ك��ن ي��ه��ذب أن ال��ح��رب ق��ض��ت
اإلن��ت��ه��اء ش��ه��ادة ي��ع��ط��ي ف��ي��ه ب��ك��ف��اح ت��ه��ذي��ب��ه وس��ي��ن��ه��ي
ال��ق��دراء أب��ن��ائ��ه ب��أي��دي ال��ح��ر ال��م��ط��ل��ق اس��ت��ق��الل��ه ف��ي��دي��ر
إغ��ف��اء ف��ي ف��ال��ق��وم راق��ب��وه��م ق��ال��وا ث��م ل��غ��اي��ة أي��ق��ظ��ون��ا
ال��ب��ي��ض��اء ب��ال��ي��د ال��ص��ب��ح أت��ى إذ ف��ان��ت��ب��ه��ن��ا أس��وًدا ال��ل��ي��ل ذه��ب
وال��ض��راء ال��س��راء ب��ان��ت��ق��ال ش��ع��ب وي��س��ع��د ش��ع��ب ف��س��ي��ش��ق��ى
رث��ائ��ي ش��ج��يُّ ل��ه وه��اك��م ت م��ا ل��ه��م ق��ل��ُت ال��س��الم أي��ن ق��ي��ل
ال��رق��ب��اء س��ل��ط��ة ف��أزال��ت��ه س��ط��ًرا ال��ك��ون ص��ح��ي��ف��ة رس��م��ت��ُه
ش��ع��واء ب��ه��ا م��رت ح��رب ب��ع��د ل��ح��رب إالَّ ال��ب��الد أت��س��ي��ر
ال��غ��ن��اء ال��ح��دي��ق��ة ُرب��وع ف��ي زه��ًرا ال��زواب��ع ت��ت��رك ال س��وف
ال��ح��م��راء ب��ال��دم��ع��ة ل��ك��ن ـ��راء ال��خ��ض��ـ ال��زه��رة م��ن��اب��ت وس��ت��روي
ال��ف��ن��اء ب��ع��ي��د ال��رث��ا وس��ت��م��ل��ي ف��ي��ه��ا ال��ع��ن��ادل غ��نَّ��ت م��ا ط��ال

والرئيسولسن الحق

ن��ص��رائ��ي ك��لُّ��ه��م أع��داَي ق��ال ن��ص��ي��ًرا وج��دت ه��ل ل��ل��ح��قِّ ق��ل��ت
ب��ال��ض��ع��ف��اء ب��ل��ي��ت إن��ي ق��ال أزًرا ل��ك ول��س��ن َش��دَّ ق��د ق��ل��ت
ل��ل��ح��ل��ف��اء ي��دي��ن ل��ك��ن ق��ال خ��ط��ي��ًرا ذاك ال��رَّئ��ي��س ك��ان ق��ل��ت
اإلم��ض��اء ح��اض��ر ش��ك ال ه��و ل��ك��ن ق��ال ح��س��ام��ه م��اٍض ُق��ل��ت
أح��ش��ائ��ي ف��ي ف��ال��ج��رح ك��الَّ ق��ال ج��رًح��ا ب��ق��ل��ب��ك ش��ف��ى ه��ل ق��ل��ت
وب��ك��ائ��ي م��ًع��ا ض��ح��ك��ي م��ن��ه ق��ال ت��ول��ى ي��وم ح��زن��ت ه��ال ق��ل��ت
أص��دق��ائ��ي ج��لُّ��ه��م أواه ق��ال ج��داًال ال��خ��ص��وم ع��ن��ك ْ ف��ادرأ ق��ل��ُت

الرتب بنا تعلو نرتقي ما بقدر (8)

واألدب ال��ف��ض��ل ف��ي��ك ي��زه��ر ف��س��وَف ال��ع��رب ب��ك ي��ن��ه��ض إن ال��ع��ل��م م��ع��اه��َد
َوه��ب��وا ب��م��ا ال��ج��دوى وم��ن ال��نُّ��ه��ى م��ن ُوِه��ب��وا ب��م��ا أج��ي��اٍل ق��ب��ل ع��رف��ت��ه��م
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ي��ج��ب ب��ال��ذي ي��ق��وم��وا أن وص��م��م��وا َح��ِم��يَّ��تُ��ُه��م ج��اش��ت ف��ل��ق��د ف��اس��ت��ب��ش��ري
ال��ل��ج��ب ال��ف��ي��ل��ق ف��ي��ك ال��ك��ت��ب وإن��م��ا ح��ص��ون��ه��ُم أق��وى رأي��ه��م ف��ي وأن��ت
ان��ق��ل��ب��وا أح��ض��ان��ك وإل��ى ال��ع��ل��ى ب��ك وان��ت��ج��ع��وا اآلم��ال ل��ك أل��َق��ْوا ل��ذاك
س��ب��ب ب��دئ��ه ف��ي ل��ه أم��ٍر ف��ك��ل س��ب��بً��ا ف��خ��ره��م أو إلص��الح��ه��م ك��ون��ي
رغ��ب��وا م��ا ن��ي��ل أو ره��ب��وا م��ا ب��دف��ع ك��اف��ل��ة ال��ع��ل��ي��اء إل��ى وق��رِّب��ي��ه��م
ك��ت��ب��وا أو ل��ل��ش��ع��ب ن��ظ��م��وا م��ا ح��ف��ظ ف��ي واج��ت��ه��دي ال��ف��ض��ل أه��ل ش��م��ل ون��ظ��م��ي
وال��خ��ط��ب ال��ش��ع��ر األف��ض��الن ب��ه��ا ي��رق��ى م��ن��زل��ة ال��ت��ق��دي��ر م��ن وأن��زل��ي��ه��م
ال��ت��ع��ب ي��ن��ف��ع ال ب��م��ا ي��ض��اع ال ك��ي م��ح��ت��رم غ��ي��ر أدي��ب ي��ج��دُّ ف��م��ا
اإلرب ب��ه ت��ق��ض��ي ال��ذي ب��ع��ض أن��ال ص��غ��رت وإن ف��ب��أع��م��ال��ي أن��ا أم��ا
وال��ق��ض��ب األق��الم ت��ك��س��رت ��ا إمَّ م��ره��ف��ة وه��ي أن��ت��ض��ي��ه��ا ب��ع��زم��ة
ال��ت��رب دون��ه وج��ه��ي ت��غ��يَّ��ب ح��ت��ى ب��ه ال��ح��ادث��ات ت��رب أن��ا وم��ب��دأ
ن��ش��ب وال ع��زٌّ ال ال��ط��رف م��ط��روف��ة ب��ائ��س��ة ب��غ��داد ف��ي ال��ف��ض��ي��ل��ة ه��ي
ي��رت��ق��ب ال��ع��ل��م��ي ال��م��ع��ه��د س��م��ا ف��م��ن ي��ط��ال��ع��ه��ا س��ع��ًدا رأت إن ل��ك��ن��ه��ا
ال��ك��ت��ب ب��ه��ا ِزي��نَ��ْت وق��د ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن أث��ب��ت��ه��ا وال��ت��أري��خ ال��ح��ق��ائ��ق ه��ذي
وال��ري��ب األوه��ام ح��ول��َي ت��ح��م ف��ل��م ب��ه��ا ال��ص��واب وت��ح��رَّي��ت درس��ت��ه��ا
وال��غ��ل��ب ال��ع��ز ك��ان ل��ل��ش��رق أي��ام غ��لَّ��بَ��ن��ا ال��ع��ل��م أن ن��ب��أت��ن��َي ق��د
ث��ب��وا م��ص��ل��ح��ون ي��ا ل��ن��ا ق��ال وال��ع��ل��م ل��ن��ا ال��ش��ع��وب أع��ص��اب خ��دَّر ف��ال��ج��ه��ل
م��ن��ت��ص��ب ال��ع��ل��م ل��واء ع��ل��ي��ه ع��رًش��ا ل��ن��ح��ك��م��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى رف��ع��ن��ا ح��ت��ى
ال��ره��ب وال ي��ح��م��ي��ه��ا ال��خ��وف ال ال��ن��اس ف��ي ُم��ح��ب��ب��ة ج��اءت دول��ت��ن��ا ه��ن��اك
أب وال��س��الم أمٌّ ال��ح��ض��ارة ل��ه��ا ن��اش��ئ��ة ال��ف��ض��ل ب��ل��ب��ان وُغ��ذي��ت
ال��ح��ق��ب أم��ث��ال��ه��ا ب��ه��ا ب��اه��ت ل��ذاك ن��ه��ض��ت��ن��ا أزر ش��دت ال��م��ب��ادئ ت��ل��ك
ن��ن��ت��س��ب ال��س��ي��ف ق��ب��ل ل��ل��ع��ل��م ف��ن��ح��ُن م��ع��ارف��ن��ا ف��ي إال ال��ح��ك��م ن��ع��رف ل��م
ض��رب��وا ال��ع��دى أس��ي��اف ق��ب��ل ب��ج��ه��ل��ه��م ح��ك��م��ت��ه��م ال��ض��اد ح��م��اة أض��اع وم��ذ
وال��ل��ع��ب ال��ل��ه��و م��ن��ه ل��ل��ش��رق وص��ار م��ن��ت��ق��ًال ال��ش��رق ج��د ل��ل��غ��رب وع��اد
ت��ح��ت��ج��ب ال��ج��ه��ل ظ��الم وراء ك��ان��ت ن��ه��ى ش��م��س ال��غ��رب س��م��اءِ ف��ي وأزه��رت
ط��ل��ب��وا م��ا ك��ل ون��ال��وا ف��ج��ددوه وت��ج��رب��ة ع��ل��ًم��ا أب��ن��اؤه وج��دَّ
وال��ع��ط��ب ف��ال��وي��ل أو ش��اء إن ف��ال��رف��ق ي��ح��ك��م��ن��ا ص��ار أن إل��ى وق��دَّم��وه
م��غ��ت��ص��ب ف��ه��و ج��ه��ل��ن��ا إن ل��ن��ا ��ا ح��قٍّ ي��ده م��ن ال��ع��ل��م إال ي��ن��زع ول��ي��س
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ال��رت��ب» ب��ن��ا ت��ع��ل��و ن��رت��ق��ي م��ا «ب��ق��در ب��ه م��راء ال ب��اٍد وال��ح��ق ف��ن��ح��ن
دأب��وا وإن ج��دوا وإن س��وان��ا ق��وم ي��ه��ذب��ن��ا ال أن ن��ب��ت��غ��ي ل��ك��ن��ن��ا
نُ��ُج��ب ل��ه أب��ن��اءٌ ال��ش��رَق س��يُ��ص��ل��ح وك��ذا أب��ن��اؤه أص��ل��ح��ه ف��ال��غ��رب
وال��ح��س��ب ال��م��ج��د ي��ص��ان ف��ي��ك ف��ف��ي��ك وط��ن��ي ي��ا ب��األرواح ب��ال��م��ال، ُف��دي��ت
ال��ذه��ب ت��ع��زي��زه��ا ل��دى ي��ع��ز ف��ه��ل م��ب��ادئ��ن��ا ف��ي دم��ان��ا ع��ل��ي��ن��ا ه��ان��ت
م��ح��ت��س��ب ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي ل��ش��ع��ب��ن��ا ون��ب��ذل��ه ب��ذل��ن��اه ق��د م��ا وك��ل
م��ن��ش��ع��ب وال��ش��ع��ب م��ن��ص��دع ف��األم��ر دول��ت��ن��ا ب��ال��ع��ل��م ت��ق��م ل��م إن ق��وم ي��ا
ال��ل��ق��ب أُع��ط��ي م��ا إذا يُ��ج��دي ف��ل��ي��س ن��ؤم��ل��ه م��ا أق��ص��ى ل��ن��أخ��ذ ه��ي��ا
ت��ل��ت��ه��ب ال��ش��م��س ب��وج��ه ال��ح��ي��اة إن ن��ق��ب��س��ه��ا ل��ل��ف��ض��ل ش��ع��ل��ة ِل��ت��ْح��ِي��ن��ا
ال��ع��ذب ال��س��ل��س��ل ف��ه��ن��اك ب��ري��ه��ا ط��اف��ح��ة ال��ع��ل��م ُك��ئُ��وس ل��ن��ن��ه��ل��نَّ
ال��رح��ب ص��دره ب��ب��ن��ي��ه ُم��رح��بً��ا م��ف��ت��ت��ًح��ا ال��ع��ل��م��ي ال��م��ع��ه��د ل��ي��ش��رق
ش��ه��ب ح��ول��ه م��ن ف��أح��رارن��ا ش��م��ًس��ا ل��ن��ا ال��م��ل��ي��ك وج��ه ب��ه ت��ج��لَّ��ى ل��ئ��ن
ت��ن��ج��ذب ل��ل��ش��م��س أن��ج��ٌم وك��ل��ن��ا م��ط��ل��ع��ه��ا م��لء الح��ت ال��ش��م��س ه��و ن��ع��م
ال��ق��ط��ب إص��الح��ه��ا رح��ى ف��ي ألنَّ��ه م��ن��ق��ذه��ا وْل��ي��ح��َي أم��ت��ن��ا ف��ْل��ت��ح��َي

وطني عىل آه (9)

ص��ع��د ف��ي ج��د ف��ي��ه ع��ه��دَي وك��ان ص��ب��ب ف��ي ل��ج ق��د وط��ن��ي ع��ل��ى آه
زد ف��ي��ه أن��ت ف��ي��م��ا ج��ه��دك أدع��وه ل��ه ال��رق��يَّ أب��غ��ي ُك��لَّ��م��ا ك��أن��ن��ي
أذد ل��م ال��نُّ��ص��ح غ��ري��ب ع��ن ل��م��ذودي ن��اص��ح��ه��م أه��ل��وه ي��ت��ه��م وإن إن��ي
ال��ع��ق��د ف��ي ال��ن��ف��اث ه��اروت��ه��ا ح��ي��رت ق��د ب��اب��ل أرج��اء ف��ي ال��ج��ه��ل ع��ق��دة ي��ا
م��ط��رد غ��ي��ر أرٍض غ��ي��ر ف��ي أراه م��ط��رد ال��ش��رق م��لء وال��ج��ه��ل أك��اد

والنصيحة الصمت (10)

رب��ح ت��ج��ارت��ه ي��ع��ق��ب ول��م ف��آب ك��ف��ه ت��رَّب ب��ال��نُّ��ص��ح وُم��تَّ��ج��ر
ال��ن��ص��ح ي��ح��ف��ظ��ه ل��ي��س م��م��ن ل��ي��ح��ف��ظ ص��م��ت��ه ف��الزم ي��ق��ب��ل ل��م ال��ن��ص��ح رأى
ي��ص��ح��وا ل��م ال��ه��ون س��ك��رة م��ن ول��ك��ن��ه��م ال��ع��ل��ى إل��ى ي��ه��ب��وا أن ب��رج��اٍل دع��ا
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ج��رح ك��ل��ه وال��ح��ش��ى ال��ت��داوي وك��ي��ف ج��رح��ه ال��ش��ع��ب ح��ش��ى م��ن ل��ي��أس��و أراد
ص��ل��ح أب��ًدا ي��ن��ع��ق��د ل��م ف��ب��ي��ن��ه��م��ا ب��الده ك��ل ال��رأي ف��ي ت��ح��ارب��ه

التاج مقر (11)

أب��ن��اِك اآلب��اء خ��ط��ط ول��ي��تَّ��ب��ع ن��اه��ض��ة ب��غ��داد ي��ا ال��م��ج��د إل��ى ه��ب��ي
م��س��راك ال��م��ج��د ل��س��ري��ر ف��واص��ل��ي م��ن��ق��ل��ب زاغ م��ا إذا أن��ت وأن��ت
أح��ش��اك أع��م��اق أو ق��ل��ب��ك ص��م��ي��م م��ن ت��ص��اَع��د ص��وٍت ع��ل��ى ي��ع��ل��و ص��وت ال
أص��م��اك ع��ن��ه ه��الٍك س��ه��م ف��إنَّ ي��د االخ��ت��الف ق��وس ب��ك أوت��رت ال
ق��ت��الك ب��ع��ض إال ال��ح��ض��ارة وم��ا ش��ف��رتَ��ه ال��ب��غ��ُي ف��ي��ك أع��م��َل غ��داة
ص��رع��اك أج��س��اد ع��ل��ى ص��رًح��ا ل��ل��ج��ود ب��ن��ى ث��م ف��ي��ك ص��رًح��ا ل��ل��ع��دل ف��ه��دَّ
إالك ال��ت��اج ل��ذاك م��ق��ر ف��ال م��ن��ت��ظ��ًم��ا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ب��ت��اج ع��ودي

باريز مؤتمر (12)

واألث��ر ال��ع��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ك��ون ف��ي ي��روق ن��ش��ك��ره��ا ب��ي��ض��اء ي��د ف��ي��ن��ا ل��ل��ب��رق
وال��ص��در ال��ورد م��ن��ه ي��ح��م��د ف��ص��ار ب��ه ال��ح��ي��اة أن��ب��اء ال��ن��اس إل��ى س��ي��ق��ت
ال��وت��ر ح��رك إن ل��رن��ات��ه��ا ي��ف��دى ول��ق��د أس��الح��ه ح��رك��ت إن ت��رن
م��ن��ت��َظ��ر األرض ل��ك��ل م��ن��ه ال��س��ل��م م��ؤت��م��ًرا ب��اري��س ف��ي أن روت ف��ق��د
م��ح��ت��َض��ر وه��و ب��ح��ي��اة ��رت��ه ب��شَّ ك��م��ن ال��ش��ع��وب ف��ي��ه ط��ربً��ا ت��ب��اش��رت
خ��ط��ر ب��ع��ده م��ن ب��ه��ا ي��ح��ي��ق ال ك��ي س��اس��ت��ه��ا األرض إل��ي��ه ت��ض��م ن��اٍد
ال��ك��در ص��ف��وه ي��وًم��ا ي��غ��ي��ر ال أن ون��ط��ل��ب��ه ن��ت��م��ن��اه م��ا وك��ل

رساب حوضأم (13)

ل��س��ان ب��ك��ل م��ذك��ور أن��ا وه��ا ال��م��ال ف��ي ذك��رَي ي��م��ت��د أن ت��م��ن��ي��ت
ال��م��ت��وان��ي ف��ت��رة ع��دت��ن��ي ل��ذاك س��ؤددي أض��اع��ف أن أرج��و ع��دت وق��د
أم��ان س��راب إال خ��ل��ت��ه ل��م��ا ن��ه��ل��ة م��ج��دَي ح��وض م��ن أذق ل��م ول��و
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ك��ي��ان��ي ح��ي��ي��ت م��ا ف��ي��ه ألح��رس ل��ه ُم��ل��ت��م��ًس��ا ال��ع��ل��م وراء س��أس��ع��ى
أم��ان ن��ص م��ن��ك إال آلخ��ذ أك��ن ول��م ��ا ح��قٍّ ع��ل��م ي��ا ال��ع��دى خ��ش��ي��ت

العقل (14)

ي��س��ط��ر وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ك��ت��اب إال ال��ع��ق��ل م��ا
ف��ت��دب��ر وع��ى ح��ت��ى ف��ي��ه ال��غ��رب ي��ن��ظ��ر ل��م
ف��ت��ده��ور ان��ث��ن��ى ح��ت��ى ع��ن��ه ال��ش��رق ب��ن��ا وم��ا
يُ��ن��ش��ر ح��ي��ث ف��ي وال��ف��ض��ل يُ��ط��وى ح��ي��ث ف��ي ف��ال��ن��ق��ص

والغربي الرشقي بني (15)

ق��ص��ي��ر وه��و ال��ج��د دور م��ر إذا ن��ه��وض��ه ع��ن��د ال��ش��رق��ي ي��ُد ت��ط��ول
ع��ص��ور ع��ل��ي��ه م��رت إذا ي��روق رق��ي��ه أن ال��غ��رب��ي ي��ن��ك��ر وال
ن��ظ��ي��ر رأي��ت م��ن ف��ي ل��ه��ا ف��ل��ي��س أم��ة ك��ال��ع��رب ال��ش��رق ف��ي ن��ب��غ��ت وم��ا
ق��دي��ر أردت ق��د م��ا ع��ل��ى ف��أن��ت ن��اه��ًض��ا ال��ج��د إل��ى ش��م��ر وط��ن��ي ف��ي��ا
ف��ت��ور م��ن��ك األع��ص��ار ف��ي دب وإن وت��رت��ق��ي ت��س��ت��ق��ل أن م��ن ب��د وال

االنشقاق (16)

ال��ب��ش��ر دع��ة ت��ق��ت��ض��ي ل��ح ال��م��ص��ا أن أرى ال أن��ا
ال��ع��ب��ر روت ك��م��ا ف��ي��ه��م م��ح��ك��م ف��اإلن��ش��ق��اق
ال��غ��ي��ر ع��ادي��ة ع��دت��ه ق ال��وف��ا ح��ف��ظ ل��و ف��ال��ش��رق
خ��ط��ر ي��ه��ددُه ل��م زع ال��ت��ن��ا ن��ب��ذ ل��و وال��غ��رب
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الوجدان ضيعة (17)

ك��ي��ان��ه��ا ب��ال��خ��ط��وب ت��ه��دد ف��ئ��ة أوط��ان��ه��ا ف��ح��ارب��ت ال��ح��ي��اة أب��ت
ع��ن��ان��ه��ا إل��ي��ه ت��ل��ق��ي ف��ت��ط��ام��ن��ت أم��ره��ا م��ل��ك ال��غ��رب ب��أن ورأت
وج��دان��ه��ا ض��ي��ع��ت م��اذا ول��ح��ف��ظ أخ��الق��ه��ا ب��ه ب��اع��ت ال��ذي م��اذا
ش��أن��ه��ا وي��رف��ع ي��غ��ن��ي��ه��ا ال��ص��دق ف��ي ال��ذي ال��وط��ن وأم��ام��ه��ا أل��دره��م
ف��خ��ان��ه��ا أن��ج��ب��ت��ه ق��د م��ن ل��ك��ن ع��دوه��ا ل��ل��ب��الد ال��ُم��ح��ارب ل��ي��س

واالبتسام الدمع (18)

ه��ي��ام ف��ي��ه��ا زدت نُ��ص��ح��ي زدت إن ن��اص��ح��ي ف��ي��ا ب��ل��ب��ن��اَي ه��م��ت
اإلب��ت��س��ام م��ن ب��ي أول��ى وال��دم��ع ال��ه��وى أخ��ون ال إن��ي دع��ن��َي

الجمال حكم (19)

ال��ج��م��ال ح��ك��م أج��م��ل م��ا ف��ق��ل��ت م��ه��ج��ت��ي ف��ي ل��ب��ن��اَي ي��ا ح��ك��م��ت
ال��وص��ال م��ن��ك ن��ل��ت ال ف��ل��ي��ت��ن��ي ال��ه��وى ش��ه��ي��د ف��ي��ك أم��ت ل��م إن

مرضية نزعة عنوان هي (20)

ح��ك��م��ي��ه غ��اي��ات��ه��ا م��ح��ك��م��ات ج��وه��ري��ه ك��م��ب��دئ��ي ك��ل��م��ات��ي
ذه��ب��ي��ه ق��وال��ب ف��ي أف��رغ��ت ل��م��ا ب��ال��ن��ور األق��الم وس��م��ت��ه��ا
م��ض��ري��ه ن��زع��ة ع��ن��وان ه��ي ل��ك��ن ب��ال��ب��اب��ل��ي��ة ل��ق��ب��وه��ا
ال��ع��رب��ي��ه ال��ج��ن��س��ي��ة م��ج��د دون إال ال��م��ش��ان��ق ب��ه��ا أن��اط��ح ل��م
األدب��ي��ه ال��ح��ري��ة أت��ح��رى أن��ي ال��ص��راح��ة ب��ه��ا ع��ل��م��ت��ن��ي
ال��وط��ن��ي��ه روح��ه ف��ي��ه ع��وذت ح��ر ب��م��وت��ة أح��ي��ا ول��ع��ل��ي
ال��ح��ري��ه ح��وزة ع��ن ف��دف��اع��ي وش��ع��ري ش��ع��وري ف��ي ت��س��ل��ح��ت إن
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سعاد قالت (21)

آالم��ي ب��رح��ت ب��روح��ي م��م��ا ال��ه��وى ل��ه��ا ش��ك��وت وق��د س��ع��اد ق��ال��ت
س��ق��ام��ي ك��ل س��رق��ت ال��ج��ف��ون وم��ن نُ��ُح��ول��ه��ا انْ��ت��ح��ل��ت ق��د ال��خ��ص��ور أم��ن

الحبيب أيها (22)

ج��م��ي��ل ج��م��ي��ل ي��ا ع��ن��دي ال��ص��ب��ر ف��م��ا ل��ي ف��رق رق��ي م��ل��ك��ت ق��د ح��ب��ي��ب��َي
س��ب��ي��ل إل��ي��ك م��ا ل��ك��ن أح��ب��ك ف��ارع��ن��ي أح��ب��ك ب��ي ف��ارف��ق أح��ب��ك

والصرب لوعتي (23)

أض��الع��ي ج��ذوات��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��وي ل��وع��ة ف��ؤادي وف��ي ص��ب��رت ول��ق��د
أوج��اع��ي ف��أش��ت��ك��ي أع��ي��ش ال ك��ي ن��ْح��ب��ه ق��ب��ل��ي ال��ص��ب��ر ي��ق��ض��ي��نَّ ال

قبلة خذ (24)

زل��ه أو ال��ه��ج��ر ف��ي ل��غ��ل��ط��ة ل��ه��ا ع��ت��ب��ي أك��ث��رت وق��د ق��ال��ت
ق��ب��ل��ه خ��ذ ل��ي: ف��ق��ال��ت ص��ل��ًح��ا اع��ق��دي ف��ق��ل��ت ال��ص��ل��ح؟ أن��ع��ق��د

تخف وال خذها (25)

ان��ص��رف ق��د ف��ع��ذول��ي ت��روم��ه م��ا خ��ذ ق��ال
ت��خ��ف وال خ��ذه��ا ق��ال ب��ق��ب��ل��ٍة ل��ي ج��د ق��ل��ت

األنني رنات (26)

األن��ي��ن رن��ات ن��غ��م��ات ع��ل��ى ج��ف��ون��ي ي��ا دم��ع��ك س��ق��ي��ط ن��زف��ِت
م��ع��ي��ن م��ن ال��ص��ب��اب��ة ألخ وم��ا م��ع��ي��نً��ا ل��ي ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى أروم
ض��ي��ع��ون��ي ق��ل��ب��ي ض��ي��ع��ت ك��م��ا ول��ك��ن خ��ف��ظ��ت��ه��ُم ق��د أن��ا وه��ا
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ال��غ��ص��ون ف��ي ال��س��واج��ُع َش��َدِت إذا راق��ص��ات دم��وٍع م��ن ل��ي ف��ك��م
ح��ن��ي��ن��ي أرَّق��ه ال��ن��ج��م ك��أن ال��دراري تُ��ش��ارك��ن��ي س��ه��ري وف��ي
ِع��ي��ن ال��ط��رف ق��اص��رات ل��ح��ور ع��ي��ن��ي أس��ه��رت ال��دج��ى ت��ح��ت وك��م
ال��ج��ف��ون ض��ع��ي��ف��ات ي��ا ف��رف��ًق��ا أق��وى ال��ه��ج��ر اح��ت��م��ال ع��ل��ى ول��س��ت

الهوى قيامة (27)

س��ع��ي��را ف��ي��ه��ا ف��ل��ي��ص��َل ق��ل��ب��ي ه��اك ب��ه��واه ق��ي��ام��ت��ي أم��ق��ي��ًم��ا
م��ص��ي��را س��اءت أق��ول ال أن غ��ي��ر م��ص��ي��ري وج��ن��ت��ي��ك ن��ار وإل��ى

والدالل الجمال (28)

غ��زل��ي��ه ن��زع��ة ف��يَّ ب��ع��ث��ت غ��زال ل��ح��اظ ق��ات��ل��ي ي��ا ل��ك
روي��ه ل��ي ف��ح��رك��ت ه��ي��ج��ت��ن��ي إال ال��ح��ب ع��واط��ف ت��ح��رك ل��م
ب��اب��ل��ي��ه خ��م��رة وال��ل��ه ه��ي رق��ت ل��ك ش��م��ائ��ل أس��ك��رت��ن��ي
األدب��ي��ه روح��ك ف��ي��ه ص��ورت ب��ح��دي��ث س��ح��رت��ن��ي ق��د ك��م آه
ال��ل��ؤل��ئ��ي��ه أل��ف��اظ��ك أش��ب��ه��ت��ه ب��ث��غ��ر ال��ح��دي��ث م��ع ف��ت��ب��س��م
ال��م��ع��ن��وي��ه أق��الم��ه��ا رس��م��ت��ه ش��ع��ًرا ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��ك أق��رأتْ��ن��ي
م��ري��م��ي��ه ب��ع��ف��ٍة ح��ي��اءٍ ف��ي ب��غ��ن��ج دالٍل إل��ى ج��م��اٍل م��ن

البلبل نعمة (29)

ب��أل��ح��ان��ه ال��ق��ل��ب ف��رق��ص ش��دا ��ا ل��مَّ ال��بُ��ل��ب��ل أط��رب��ن��ي
ألش��ج��ان��ه ��ب ال��صَّ أس��ل��م��ِت أنَّ��ه��ا ن��غ��م��ت��ه م��ن ي��ك��ف��ي��ك

رشا يا (30)

ال��ع��اش��ق��ون��ا م��ن��ه يُ��ْرَو ل��م رش��ا ي��ا ثَ��غ��رك س��ل��س��ال
ال��م��ت��ن��اف��س��ون��ا ـ��ي��ت��ن��اف��س ف��ل��ـ ال��م��ع��س��ول وب��ري��ق��ك
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النجل العيون (31)

ال��غ��رام آي��ات ل��َي أوح��ت ال��ن��ج��ل ال��ع��ي��ون
اإلن��س��ج��ام ح��دي��ث ـ��ع ال��دْم��ـ ع��ن ش��ع��ري ف��روى
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الكتاب. هذا من املنثور قسم يف نثره من ونخبة ورسمه ترجمته اطلب

الصحف

وق��ف��وا إن ل��ل��َم��ْج��ِد ب��ه��م ت��ج��ري ال��ص��ح��ُف وص��ي��ت��ه��ا ال��ش��ع��وب ص��وت
أص��ُف م��ث��ل��ه��ا وص��ٍف وب��أي أذك��ره��ا وك��ي��ف أق��ول م��اذا
وال��ش��رُف ال��ع��ل��ي��اء وأله��ل��ه��ا ف��ل��ه��ا ال��ع��ل��ى داع��ي��ة ق��ل��ُت إن
ال��ن��ص��ف وح��ك��م��ه��ا وال��ح��اك��م��ات ِح��ك��ُم ون��ط��ق��ه��ا ال��ن��اط��ق��ات
ال��ج��ن��ف ب��رج��ال��ه��ا وال ك��ال ب��ه��ا ي��ل��م ف��ال وال��ع��ادالت
اع��ت��س��ف��وا وم��ا ظ��ل��م��وا ب��م��ا رج��ًزا ظ��ل��م��وا األُل��ى ع��ل��ى وال��م��ن��زالت
ث��ق��ف��وا أي��ن��م��ا ع��ل��ي��ه��م ت��أت��ي ث��ق��ف��ت أي��ن��م��ا ال��ل��وات��ي ف��ه��ي
ع��ك��ف��وا م��رض��ات��ه��ا ع��ل��ى وه��م ف��ع��ل��وا ب��ال��ذي ت��ن��دد ع��ك��ف��ت
ال��ص��دف وج��ه��ه أط��ل��ع ك��ال��در م��غ��ل��ف��ة س��ائ��رة ك��ل م��ن
ال��ق��ذف ال��م��ت��ب��اع��د وال س��ي��ًرا ب��ه ت��خ��ب أن ي��م��ن��ع ال��بَ��ْح��ُر ال
«م��ق��ت��ط��ف» «ال��ع��ل��م» ن��ور وب��ه��ن «م��ق��ت��ب��س» ال��ف��ض��ل ن��ور م��ن��ه��ن
أُنُ��ف روض��ة م��ج��ت��اله��ا ف��ي زاه��رة ف��ك��ل ال��م��ورق��ات
وال��س��دف ال��ص��ب��ح ت��الق��ى إال ب��أس��وده��ا وش��ي��ت م��ا ب��ي��ض��اء
ائ��ت��ل��ف��وا أج��ل��ي��ه��ا م��ن ف��ال��نَّ��اس اخ��ت��ل��ف��ا ل��ون��ي��ه��م��ا ت��رى ف��إذا
ع��رف��وا ل��م��ا ول��واله��ا ف��ي��ه��ا ع��ارف��ة وك��ل ال��ح��ق��وق ع��رف��وا
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ف��اع��ت��رف��وا ك��ال��ص��ب��ح ح��ج��ٍة ع��ن ك��ش��ف��ت آي��ات��ه��ا ول��م��ن��ك��ري
ال��ه��دف ال��ب��اط��ل ق��ل��ب ل��ك��ن أس��ه��م��ه��ا ب��ال��ح��ق س��ددت ك��م
ال��س��ل��ف ل��ن��ا أب��ق��اه��ا غ��راء س��ال��ف��ة ل��ك��ل ال��داع��ي��ات
ال��خ��ل��ف ح��اش��اه��م ي��خ��ل��ف��وا ل��م وع��دوا إن ع��الم��ي��ن أخ��الق
ف��ان��ت��ص��ف��وا ب��ال��ع��زم ل��ه ن��ه��ض��وا أوت��ره��م ��ي��ُم ال��ضَّ م��ا إذا ق��وم
ت��ل��ف��وا ول��و ي��ح��م��ى ب��ل ه��ي��ه��ات ب��ي��ن��ه��م ال��م��ع��روف ي��ت��ل��ف ال
األس��ف ع��ل��ي��ه��م وح��ق ف��ي��ه ف��ن��ائ��ه��ُم ع��ل��ى ي��أس��ف��ون ال
م��ن��ص��رف ال��ف��ح��ش��اء ع��ن وب��ه��م م��ت��ج��ه ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ل��ه��ُم
ح��ل��ف��وا إن ف��ال��ص��دق دع��وا ف��إذا ق��ول��ه��م ب��ال��ح��ل��ف ي��ت��ب��ع��وا ل��م
ال��ت��رف أغ��واه��م وال ف��ي��ه��ا ب��ط��روا ف��م��ا ض��م��ائ��ره��م ت��رف��ت
اك��ت��ش��ف��وا وم��ا اخ��ت��رع��وا م��ا ل��ل��ه ُم��خ��ت��رًع��ا أب��َدْوه م��ف��خ��ر ك��م

االجتماع آالم

ال��م��ج��ت��م��ع ف��ي ال��ن��وع واع��ت��الل أوض��اع��ه ف��ي ال��ك��ون ش��ق��اء ي��ا
األل��م��ع��ي ال��ط��ب��ي��ب ت��ع��ي��ي إن��ه��ا أوج��اع��ه م��ن ي��ش��ف��ي��ه م��ن أي��ن

∗∗∗
ال��م��زاج س��اء وق��د س��اءت ف��ت��ك��ة أس��واؤه ج��س��م��ه ف��ي ف��ت��ك��ت
ال��ه��ي��اج ح��االت ف��ي��ه واس��ت��م��رت أدواؤه م��زم��ن��ة ف��غ��دت
ت��ط��ب��ع ل��م غ��ي��ره ف��ي س��م��ة أط��ب��اع��ه ف��ي ق��ب��ل ت��راءت ك��م
ل��ل��ص��رع ع��رض��ة وأرت��ه رواع��ه ق��وى ف��أراع��ت��ه

∗∗∗
أخ��الق��ه م��ن ب��ال��س��وء ب��اديً��ا ي��خ��ل��ِق ل��م��ا ال��ج��ي��ل ه��ذا ل��ي��ت
إط��ب��اق��ه ع��ل��ى دل ول��ك��م م��ط��ب��ق ج��ن��ون ج��ي��ل إن��ه
آف��اِق��ه وف��ي م��ن��اِح��ي��ه ف��ي ال��ق��ل��ق وب��ادي ال��خ��ب��ط أث��ر
ال��م��رج��ع ب��ح��س��ن ل��م��ع��ال��ي��ه إرج��اع��ه إل��ى ن��س��ع��ى وم��ت��ى
م��ب��دع ب��ن��ظ��م ال��راق��ي ش��ك��ل��ه اس��ت��رج��اع��ه إل��ى ونُ��م��اش��ي��ه
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∗∗∗
ال��م��ال ب��ي��ن م��ن أن��ص��ارك أي��ن أك��ن��اف��ه ف��ي اإلن��س��ان أيُّ��ه��ا
ال��س��ب��ال ف��ض��ل��وا م��ن��ه��م خ��دع��ة إس��ع��اف��ه ف��ي ب��اس��م��ك ه��ت��ف��وا
ال��ج��ه��ال االش��ت��راك أدع��ي��اء إت��الف��ه إل��ى ي��س��ع��ى إنَّ��م��ا
ال��م��وج��ع ش��ج��و ه��ي��ج��ن أل��س��ن إي��ج��اع��ه ف��ي ب��ال��غ��ن ول��ق��د
م��س��م��ع ب��ك��ل ي��ن��ب��و ك��ل��ًم��ا الس��ت��س��م��اع��ه ي��ن��ص��ف م��ن ض��ل

∗∗∗
ال��س��ق��وط ب��ادي ت��ن��ظ��ره أَوم��ا ال��دول خ��ص��ام ال��نَّ��وع أس��ق��ط
ال��ه��ب��وط ن��ح��و س��ائ��ًرا ت��راه أم ي��ع��ت��ل��ي ُه��داه ن��ج��م أت��رى
ق��ن��وط أو رج��اء إم��ا ف��ن��رى ب��ال��ُم��س��ت��ق��ب��ل ال��ح��ك��م أن��ي��ط ق��د
وان��ت��ج��ع ف��ق��م ع��ل��ي��اه ن��ج��م إش��ع��اع��ه إل��ى ع��اد وم��ت��ى
ل��ل��م��خ��ت��رع ال��ع��ي��ش ف��ل��ذي��ذ اس��ت��ل��م��اع��ه ف��ي زاد م��ا وإذا

∗∗∗
ت��أي��ي��ده إل��ى م��س��ع��اك��م أي��ن ال��س��الم ق��ص��ر ف��ي ال��س��ل��م ُدع��اة ي��ا
ت��ب��دي��ده ع��ل��ى ن��ق��وى أف��ال ال��خ��ص��ام ه��ذا أت��ع��اب��ك��م أن��ت��ج��ت
ت��وط��ي��ده ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ واع��م��ل��وا ال��ن��ظ��ام َردِّ إل��ى اس��ع��وا ف��ه��ل��م��وا
ش��ي��ع م��ن ال��ورى ب��ي��ن ل��ه ك��م أش��ي��اع��ه ل��دى وأذي��ع��وا
م��ت��ب��ع س��وى أن��ت ت��ج��د ل��م أت��ب��اع��ه ع��ن ف��ت��ش��ت وإذا

∗∗∗
م��رت��ق��ى أع��ل��ى اإلن��س��ان ل��رق��ى األُم��م اح��ت��دام ل��وال ق��س��ًم��ا
ع��ن��ق��ا أو رم��ًال أو خ��ب��بً��ا أم��م ع��ن ل��ل��ُع��ل��ى ول��س��ارت
م��ط��ل��ع أع��ل��ى األف��ق ف��ي ط��ال��ًع��ا أن��واع��ه ف��ي ال��ن��س��ل ول��ظ��ل
ت��ط��ل��ع��ي ال أغ��رب��ي ال��ش��ه��ب أي��ه��ا إي��ض��اع��ه ف��ي ل��ل��ش��ه��ب ق��ائ��ًال

∗∗∗
ت��ظ��ل��م��ه ذا أن��ت ك��م ف��إل��ى م��ه َظ��الَّ ي��ا وي��ح��ك ات��ئ��د
ي��ؤل��م��ه ال��ذي ه��ذا ف��ك��ف��ى آالم��ه ت��زل ل��م إن ت��زد ال
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ت��رح��م��ه أم��ا م��ن��ك رح��م��ة أس��ق��ام��ه ج��س��م��ه م��ن وان��ت��زع
ب��ال��ف��زع ت��رح��ت��ه ف��ل��ق��د إف��زاع��ه ف��ي أن��ت ��ق وت��رفَّ
أض��ل��ع��ي ن��ات��ي يُ��ش��ب��ه ن��ات��ئً��ا أض��الع��ه م��ن ال��ه��ي��ك��ل ح��س��ب��ك

∗∗∗
ال��س��رى ف��ي ُم��س��ت��م��رٍّا ت��راه أم ي��ق��ُف ال��ت��ع��دي س��ي��ر أت��رى
ال��ق��ه��ق��رى ي��م��ش��ي ال��ن��وع ف��ك��أنَّ ن��ض��ع��ف ق��وي��ن��ا ��ا إمَّ ل��ن��ا م��ا
ن��ش��را ف��ي��ن��ا ذك��راه وان��ط��وت ال��ج��ن��ف ت��ن��اه��ى ق��ل��ن��ا ُك��لَّ��م��ا
ال��ب��دع ب��اخ��ت��الق وت��ف��ان��ى إب��داع��ه ع��ن اإلن��س��ان ول��ه��ا
ي��ن��ت��ف��ع ول��م ي��ن��ف��ع ل��م ع��اد إن��ف��اع��ه ع��ن ش��ط م��ا وإذا

الربيع دواء

ب��ه��اَرُه ال��م��ك��ف��ه��ر األدي��ُم وك��س��ى ون��ض��اَرُه ج��م��ال��ه ال��رب��ي��ع ن��ف��ض
إط��اره ب��ال��زه��ور وط��رَّز ف��ي��ه ُم��ت��ه��ل��ًال ال��ح��ي��ا م��ط��ارف��ه ��ى وشَّ
زخ��اره والع��ب��ت ض��ف��ت��ي��ه ف��ي ت��دف��ق��ت ال��م��ي��اه ُم��طَّ��ِرُد ال��نَّ��ه��ر
أم��ط��اره ه��ط��ًال يُ��رس��ل وال��غ��ي��ُث ُدم��وع��ه ال��رِّي��اض ف��ي ت��س��ق��ط وال��ط��ل
أق��م��اره وال��دج��ى ت��ل��م��ع ب��ي��ض��اء ش��م��وس��ه ل��ل��ع��ي��ون أط��ل��ع ��ب��ح وال��صُّ
ن��ه��اره أل��ذ وم��ا ل��ل��س��اه��ري��ن ل��ي��ل��ه أَُح��يْ��ل��ى ف��م��ا ال��رب��ي��ع ه��ذا
ن��واره ت��رى م��ا أج��م��ل وي��ري��ك ن��وره ي��روق��ك م��ا أب��دع ي��ع��ط��ي��ك
وأن��اره نَ��وره��ا ف��وق غ��نَّ��اء ح��دائ��ًق��ا ال��ورود م��ن ي��داه ص��ن��ع��ت
أزه��اره ال��ح��ي��ا ن��ظ��م أو ال��رَّوض ف��ي وروده ال��نَّ��س��ي��م ن��ث��ر م��ا ال��ش��ع��ر
أع��ط��اره ن��دي��ة ش��م��م��ت م��ا أو ُم��ت��ع��ب��ًق��ا ال��ش��ذى ن��ف��ح م��ا وال��وح��ي
ن��ض��اره ال��ش��ط��وط ع��ل��ى أذاب م��ا أو ش��ع��اع��ه األص��ي��ل ن��ف��ض م��ا وال��س��ح��ر
أن��ه��اره ال��رُّب��ى ع��ل��ى أس��ال م��ا أو أح��واض��ه ال��ح��ي��ا م��أل م��ا وال��ل��ط��ف
ع��ذاره ال��رب��ي��ع خ��ل��ع أو خ��ض��راء م��الءًة األدي��ُم ل��ب��س م��ا وال��ح��س��ن
وع��راره خ��زام��ه ف��ي��ه وأُِح��بُّ ش��م��ي��م��ه ال��رب��ي��ع م��ن أح��ب إن��ي
وق��اره أح��ب خ��ف��ت��ه وأح��ب دواءه أح��ب ن��ض��رت��ه، وأُِح��بُّ
أش��ج��اره دم��ع��ه أض��ح��ك ال��رِّي��ف ف��ي ب��ك��ى إذا ال��س��ح��اب وكَّ��اف وأح��ب
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أق��م��اره ال��دج��ى ف��ي يُ��رس��ل وال��بَ��ْدُر أح��ب��ه��ا ل��ل��م��غ��ي��ب ت��ج��ن��ح وال��ش��م��س
أس��ح��اره ال��دج��ى ذاك م��ن وأُح��ب أص��ل��ي��ه ال��ن��ه��ار ه��ذا م��ن وأح��ب
ت��ي��اره ح��رك��ات��ه م��ن وأح��ب س��ك��ون��ه ال��ن��س��ي��م رك��د إن وال��ب��ح��ر
أط��ي��اره ص��دَّاح��ه��ا م��ن وأح��ب أح��ب��ه��ا ال��ص��ادح��ات ال��ط��ي��ور ك��ل
ه��زاره األراك ع��ل��ى وْه��و وع��ش��ق��ت ح��ائ��ًم��ا ال��م��ت��ي��م ب��ل��ب��ل��ه أح��ب��ب��ت
آث��اره ال��ث��رى ف��ي ي��ق��در أح��ًدا ت��رى ف��ه��ل ال��ش��ع��اب ب��ن��ض��رت��ه أث��رت

∗∗∗
أس��اره ال��ش��ت��اء ش��رك م��ن ف��ك ق��د ف��إن��ه ال��م��س��ت��ق��ل ال��رب��ي��ع بُ��ش��رى
أح��راره ب��ب��ش��ره ي��س��ت��ف��ز ك��ي ب��وج��ه��ه ل��ل��ع��راق ت��ب��س��م ح��ر
ث��واره ف��ه��ي��ج��ت ل��ل��م��ع��رق��ي��ن ث��ائ��ر رس��ال��ة ع��واص��ف��ه ح��م��ل��ت
ث��اره أدرك وذاك ل��ل��ح��ادث��ات م��س��ت��س��ل��م ف��ذا ب��ي��ن��ه��م��ا ش��ت��ان
ب��تَّ��اره ب��ك��ف��ه ي��ه��ز ح��ت��ى ال��ك��رى م��ن ال��ع��راق ي��ن��ت��ف��ض ه��ي��ه��ات
أط��واره ال��خ��ف��ا ت��ح��ت ول��و ي��ق��ض��ي أه��ل��ه ت��ط��ور وق��د ال��ع��راق ل��ي��ت
أس��راره ل��غ��ي��ره يُ��ب��ي��ح ال أن ن��ج��اح��ه أراد إذا ال��ن��ج��اح س��ر

مستلذة أغرودة

وم��س��م��ع��ي إل��ي��ك ن��ف��س��ي س��ك��ن��ت ف��ق��د رج��ع��ي ب��ال��ل��ه ال��غ��ص��ن ه��ذا ح��م��ام��ة
م��ع��ي ت��ن��زل��ي أن ال��ع��ي��ش ف��خ��ي��ر وإال ت��ع��ت��ل��ي��ن��ه ال��ذي ال��دوح إل��ى خ��ذي��ن��ي
م��ض��ج��ع��ي ��َة وثَ��مَّ ع��ي��ن��ي ك��رى ف��ثَ��مَّ ت��أل��ف��ي��ن��ه ال��ذي ال��وك��ر إل��ى خ��ذي��ن��ي
ال��م��ش��ع��ش��ع األث��ي��ر م��وج��ات أج��اور ل��ع��ل��ن��ي ال��ب��ع��ي��د ال��َج��وِّ إل��ى خ��ذي��ن��ي
وأض��ل��ع��ي ف��ؤادي ال��ع��ال��ي ال��م��ش��رف وف��ي م��ه��ج��ت��ي ال��دوح ف��ي ال��دوح ه��ذا ح��م��ام��ة
م��ت��رب��ع��ي أو ال��ع��ل��ي��اء أري��ك��ت��َي ف��ل��ي��ت��ه ع��رًش��ا األي��ك ذاك ت��رب��ع��ت
ال��م��ت��ف��ج��ع ت��غ��ري��دة ف��وق��ه��ا ول��ي م��ن��اح��ة ال��غ��ص��ون ت��ح��ت ف��ل��ي دع��ي��ن��ي
ال��م��ودع ال��م��ح��ب وج��د ف��ي��ا ح��ب��ي��بً��ا م��ودع م��س��ت��ه��ام ُم��ح��ب ك��الن��ا
ال��م��ق��ط��ع ال��ف��ؤاد أوت��ار ت��ح��رك ن��غ��م��ة وال��ش��ع��ر ال��ش��ع��ر م��ن��ك ت��ع��ل��م��ت
ب��أدم��ع��ي وت��ج��ري ب��أن��ف��اس��ي تُ��ذاب ُم��س��ت��ل��ذة أغ��رودة ت��ع��ل��م��ت��ه

∗∗∗
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ت��ط��لُّ��ع��ي ب��ع��ي��ن أرع��اه��م ال��نَّ��اس ع��ل��ى م��ش��رًف��ا ك��وخ��َي ك��وات م��ن ت��ط��ل��ع��ت
م��ت��س��رع ع��ل��ى ن��ف��س��ي وق��ف��ت ب��ل��ى م��ت��ش��رع ع��ل��ى ع��ي��ن��ي وق��ع��ت ف��م��ا
ال��م��ت��ورع ص��ح��ب��ة ف��ي وت��زه��دن��ي ت��ري��ب��ن��ي ع��ظ��ات ال��دن��ي��ا م��ن ل��ديَّ
م��ن��ق��ع ال��ده��ر ي��د ش��اءت ك��م��ا ب��س��م ج��رى ف��ه��ل ال��ف��رات س��ل��س��ال ف��أن��ك��رت
م��س��ب��ع األرض م��ن غ��اب ف��ي ك��أن��َي م��روًع��ا ق��وم��ي أوط��ان ف��ي وأص��ب��ح��ت
م��ت��ب��ع��ي ال��ح��م��ي��ة ع��ي��ن م��ن وأن��ك��رُت م��ن��ب��ت��ي ه��و ال��ذي واديَّ ت��ن��اس��ي��ت
إص��ب��ع��ي دون م��ن ك��ان ذراع م��ن وك��م إص��ب��ًع��ا يُ��ق��اوم ال ذراع��ي وأض��ح��ى
وم��وض��ع��ي ال��ع��راق ف��ي ق��وم��ي ل��زاي��ل��ت ن��زوع��ه��ا ن��ف��س��ي إم��ك��ان ف��ي ك��ان ول��و

النفس هي

ن��ف��س م��ن ج��ن��ب��ي��ك ب��ي��ن ِس��َواه��ا ف��ل��ي��س ت��س��ت��ط��ي��ع��ه ب��م��ا ه��ذِّب��ه��ا ال��ن��ف��س ه��ي
ت��م��س��ي أم أت��ص��ب��ح ت��دري ال ف��إن��ك غ��ن��ائ��م ف��ه��ي األخ��الق ب��ه��ا وص��ب��ح
ال��م��ن��س��ي ال��ش��رف داث��ر وات��رك ل��ن��ف��س��ك م��راس��ًم��ا ال��ج��م��ي��ل ال��ذك��ر م��ن وج��دد
ال��رم��س إل��ى ان��ت��س��ب��ت م��ا م��ي��ت وإن��ك اإلب��ا ل��ه��ا ن��س��ب��ت م��ا ح��ي ف��إن��ك
ب��ال��ب��خ��س ال��ح��م��ي��ة ب��اع م��ن وي��رخ��ص غ��ال��يً��ا ال��م��ج��د س��وق��ه م��ن ال��ف��ت��ى ي��غ��ال��ي
ب��األم��س ت��غ��ِن ول��م اآلت��ي ت��م��ل��ك ف��ل��م ل��وق��ت��ه ف��اع��م��ل ال��ي��وم ه��ذا اب��ن وأن��ت
ال��درس م��ط��ال��ع��ة ع��ن ت��غ��ن��ي خ��الئ��ق ل��ه ت��ض��ف ل��م م��ا ال��درس يُ��ف��ي��د ول��ي��س
وال��ح��س ال��ت��ص��ور ب��ي��ن م��ا ف��ش��ت��ان ب��خ��ي��ال��ه ال األم��ر ب��ع��ي��ان وخ��ذ
ال��ج��ن��س ع��ل��ى ال��خ��ط��اب ف��ص��ل ف��ي وت��م��ت��از م��ن��زًال ال��ف��ض��ل س��ره ت��م��ل��ك ال��ف��ص��ل ق��ل
ل��ل��غ��رس وال��ف��ض��ي��ل��ة ن��ب��تً��ا ت��خ��ال��ف��ن ب��ق��ع��ة األرض ف��ي ال��خ��ل��ق ح��ي��اة ك��أن
ال��ق��دس م��ن ي��ه��ب روًح��ا ب��ه ك��أن ن��س��ي��م��ه��ا أل��ق��ى األخ��الق تُ��روِّح��ن��ي
ال��ش��م��س» أل��ق ف��ي ال��ذر ه��ب��اء «ي��ب��ي��ن وإن��م��ا خ��ام��ل��ي��ن ي��ا أبَ��نْ��تُ��ُك��م
ط��رس��ي أخ��الق��ك��م ن��ع��ت ف��ي ض��اح��ك وال ص��ن��ي��ع��ك��م ب��رس��م ب��اٍك ق��ل��م��ي ف��ال
ال��خ��رس ألق��الم��َي َم��ن��س��وبً��ا ج��اء ب��م��ا خ��واط��ئً��ا ن��اط��ق��ي��ن ع��ن��ك��م اع��ت��ض��ت ك��م
ق��س س��اع��دة الب��ن خ��ط��اب ف��ص��ول ف��ق��ل أو ال��ك��واك��ب ف��ي��ه��ا ق��س ف��وائ��د
أن��س��ي ب��ه ال��ع��راق أرض ي��ا رق��يُّ��ك وإن��م��ا ب��ل��ه��ٍو ن��ف��س��ي أن��س��ت وم��ا
أس��ت��ك��س��ي ال��ف��ض��ل ل��ك أن��ي ح��س��ٌن ف��ه��ل م��ع��ارًف��ا ال��ب��الد أق��ط��ار ألل��ب��س��ت
ب��خ��س ث��م��ن ف��ي األغ��ي��ار ب��اع��ك إذا غ��ي��رة ال��م��ال م��ن أغ��ل��ى ف��ي س��أف��دي��ك
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العراق املدارسيف

األح��اج��ي درس ت��ج��ي��د ح��ج��رات ب��ن��ت��اِج ت��ج��ي��ئ��ن��ا أن ع��ِق��م��ْت
أج��اج م��ل��ح م��اء م��ن وش��رب��ن��ا نَ��م��ي��ًرا م��اءه��ن ال��غ��رب ش��رب
ال��س��راج ح��ول ال��ف��راش ك��ازدح��ام ن��ف��وس ازدح��ام ُس��وق��ه��ا ع��ل��ى ك��م
ل��ل��رواج ق��ي��ام��ة ق��ام��ت ح��ي��ن ع��ك��اًظ��ا ال��ع��ل��وُم س��وق��ه��ا ص��ي��رت
خ��راج م��ن ب��ه ب��م��ا وأت��ت��ه��م م��ل��ك م��رت��ج ل��ل��رق��ي ف��ت��ح��ت
ل��ه��ي��اج وإن ت��رى ل��س��ل��م إن ف��ي��ه��ا ال��ف��ض��ائ��ل ف��ت��ي��ة ن��ش��أت
واإلزدواج اإلت��ف��اق ح��س��ن ل��ل��م��ع��ال��ي ح��ائ��ًزا ال��ط��ف��ل ت��خ��رج
اإلب��ت��ه��اج م��ح��ج��ة ف��ي��ه��ا ي��ل��َق ع��اًم��ا ال��م��دارس ي��دخ��ل م��ن ك��ل
األب��راج ش��ام��خ ف��وق أس��ه أرس��ى ال��م��ع��ارف م��ن ب��رج ه��ي

∗∗∗
ال��زج��اج ك��ان��ص��داع ال��ق��ل��ب ي��ص��دع ف��ي��م��ا وأص��ب��ح أم��س��ي ي��وم ك��ل
س��اج رت��اج��ة ب��ي��ن��ن��ا م��ا س��د ق��د ك��أْن ال��زَّم��ان ب��ي��ن��ن��ا م��ا ح��ال
ال��م��زاج اع��ت��الل روح��ه ت��ش��ت��ك��ي س��ق��ي��ًم��ا وع��اد ال��ع��ل��ى ج��س��م َص��حَّ
ب��ال��ع��الج ط��ب��ي��ب��ه وع��ذرن��ا ح��رك��ات ل��ن��ب��ض��ه ف��ق��دن��ا ق��د

∗∗∗
ب��ن��ت��اج ن��ف��ز ف��ل��م ق��وٍم ن��ح��و األم��ان��ي ُم��َق��دِّم��ات ع��رض��ن��ا ك��م
ال��ف��ج��اج ت��ل��ك ف��الة وق��ط��ع��ن��ا ون��ْج��د ال��ع��راق أرض وط��وي��ن��ا
اب��ت��ه��اج ب��س��اط ف��ي��ه��م��ا ب��س��ط��ت ك��ف ق��ب��ض��ة ل��ل��ع��ل��م رأي��ن��ا م��ا
ب��ان��ف��راج ت��ج��ي��ئ��ن��ا ف��ع��س��اه��ا أث��ق��ل��ت��ن��ا ق��د ال��ح��روب أزم��ات
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املحاسن. أبو حسن محمد

األدب يف الحسنات كثري شيخ املكان: هذا غري يف وصفته كما — املحاسن أبو
الوطنية عواطفه نها ضمَّ تُحىص ال قصائد يف أبدع وقد بالنظم، خاص غرام له والوطنية،
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املجد ذلك بعودة قومه ويبرش السالف، العربي املجد ذكر بها يستعيد القومية، وغريته
العىل. إىل والنهوض العزائم َشدِّ إىل بهم مهيبًا إليهم،

األدب عالم عن منعزًال املرشفة كربالء يف يعيش حسن محمد الشيخ أن ومع
العراق. ديار يف املعدودين األدباء بني العلية منزلته فله والصحافة،

ورهطه أرسته محسن» و«آل محسن، آل حمادي الشيخ املرحوم ابن الحسن محمد وهو
من بطن وهم املرشفة، كربالء رشقي ساعات ثالث مسافة عىل «جناجة» قرية يسكنون
األشرت مالك إىل ينتمون الحجاز يف فريٌق ومنهم الشامية، تسكن كبرية قبيلة عيل» «آل

والفضالء. والشعراء العلماء كبار من عديد عدد موطن هذه وجناجة النخعي،
طلب ثم رأسه مسقط يف نشأ هجرية، ١٢٩٣ سنة املرشفة كربالء يف املرتجم ُولد
ودرس ومنطق، وبياٍن معاٍن من وفنونها العربية آداب من الكثري وعى حتى وجدَّ العلم
العلوم، هذه من كثرٍي يف وتضلع والجغرافية والتاريخ اللغة وأدب والتفسري والفقه األصول

والضبط. بالحفظ ودقائقها وفوائدها اللغة عىل ا تامٍّ وقوًفا ووقف

ويتفنن باب، كل يف يجيد الجزالة، مع والرقة واالنسجام بالجودة املحاسن أبي شعر يمتاز
فكرته تجد وبالُجملة العرصي، إىل أقرب نظمه يف نمطه عارف، أديب تفنُّن األساليب يف

ُحسنًا. وتأتلف أسلوبًا تختلف واإلبداع اإلحسان من صوًرا تُمثل
ُمخدرات يصون أنه بيئته يف الصناعة هذه أهل من نظرائه بني به يَتََفرَّد أن كاد ومما
شعره وجل حر، وغطريف أبي، سيد كل إىل إال يُهديها وال أهلها، لغري يبتذلها فال أفكاره
جهوده من أو نفع عمله من األمة يصب لم رجًال يوًما يمدح فلم األمة، لصالح نظمه
يف يتوخاها التي القصوى فغايته القومية»، «الوحدة دعاة بفضل إال تغنَّى وال سعي،
بها، امتاز التي الخاصيَّة هي تلك واإلسالم، العرب خدمة هي إنما ونظمه وكتابته تفكريه

عليها. مىش التي والسنَّة
من ثوب ذلك كل يكسو البديع، أنواع وسائر واالشتقاق التجنيس نظمه عىل ويغلب

روعة. لشعره يجعل البالغة من ومطرف الَفَصاحة،
يطرب ما وينظم يعجب، بما يحدثك الخاطر، ورسعة والذَّكاء بالبداهة عرف وقد

تكلف. أو ف تعسُّ ما غري من
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نظمه املعنى نادر بيتًا جليسه أنشده فإذا وُمفرداته، الفاريس عر الشِّ يف رغبة وله
هذا مثل للعرب ليس له فيُقال مناظرة له تجري ما وكثريًا الجليس، وأنشده برسعة
له جرى وقد البديهة. عىل أنشأه أنه حني يف استحرضه، كأنه بمثله الفور عىل فيأتي
أنشده يوم كربالء، مبعوث حافظ آل املهدي عبد الحاج املرحوم مع القبيل هذا من نَاِدَرة
يسبق لم وأنه معناه، وصف يف بالغ أن بعد العثمانينَي السالطنِي أحد رثاء يف تركيٍّا بيتًا
أعلم، ال أجاب الناظم؟ ومن فقال: بالعربية منظوم هذا أن الرتجمة صاحب فأجابه إليه،
خشية إمهال بدون الطلب يف عليه وألحَّ رسيًعا. أورده قال: سنني، من له أحفظه ولكني

فقال: والنظم، للتفكري مجال له يكون أن

ق��ص��ي��ر وال��ب��ق��اء ظ��لٍّ م��دي��دة ش��م��س��ه وال��ع��ص��ر ال��ع��ص��ر ش��م��س ك��ن��ت ل��ق��د

حرضة يا تتأثر ال له: قال الحالة تلك عىل حسن الشيخ رآه فلما مناظره، فخجل
الساعة. نظمته وقد الرتكي، الشاعر إليه يسبق لم مبتكر قلت كما فاملعنى الحاج

الهمة، سامي النفس، رشيف بأنه: املعرفة حق عرفه من عرفه فقد وصنعاته أخالقه أما
والثبات والوفاء بالصدق واشتُهر واإلباء، الشمم مع الدماثة، وتزينها االتضاع أخالقه يحيل
وله هامته، يَْحِن فلم مرة، غري بنفسه خاطر فقد األمر، كلفه مهما القديمة املبادئ عىل
تقي محمد الشيخ هللا آية املرحوم وكان محمودة، يد ١٩٢٠م سنة حدثت التي الثورة يف
كربالء عن مندوبًا الثورة تلك يف تعني وقد به، ويثق عليه يثني ثراه، طاب الشريازي
يومذاك كربالء يف املؤقتة والحكومة امليل للمجلس رئيًسا قدسرسه املرياز عينه ثم املرشفة،

مقدرته. وظهرت تدبري أحسن فدبر

نفسه العىل تاريخ يُعيد

وم��راِد ب��غ��ي��ٍة أش��رف ن��ل��ت ق��د ال��ه��ن��ا ل��ك ال��ع��زي��ز ال��وط��ن أيُّ��ه��ا ي��ا
األم��ج��اد ِرَج��ال��ك م��ج��ُد وي��ع��ود ن��ف��س��ه ل��ك ال��ع��ل��ى ت��اري��خ س��يُ��ع��ي��د
اآلس��اد أول��ئ��ك ن��س��ل وبَ��ن��وك ب��أس��ه��م يُ��نْ��َك��ر ل��ي��س غ��اٍب آس��اد
ب��األج��داد أح��ق ال��ب��ن��ي��ن إنَّ ت��راث��ه��م ي��ط��ل��ب��ون ي��ع��رب أب��ن��اء
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ل��ت��الد ط��ارًف��ا يُ��ض��ي��ف��وا ل��م م��ا ب��ت��ال��د ال��ف��خ��ار م��ن ي��ق��ن��ع��ون ال
ال��ض��اد أه��ل ل��غ��ي��ر ي��ت��مُّ م��ع��نً��ى ل��ف��ض��ي��ل��ة م��ا ��اد ب��ال��ضَّ ن��اط��ًق��ا ي��ا
ال��ن��ادي ي��ض��وع ذك��ره��م ِط��ي��ب م��ن َم��ْع��َش��ٍر ُس��َالَل��ِة م��ن ف��إنَّ��ك ف��اف��خ��ر
ال��وق��اد ن��وره ل��وام��ع ق��ب��س��ت آث��اره��م م��ن ال��ن��ور ع��ص��ر أَول��ي��س
وأي��اد ب��ف��واض��ٍل ال��ورى ع��مَّ ال��ذي غ��رس��ه��م ث��م��رات م��ن وال��ع��ل��م
ال��ت��ع��داد ع��ن ج��لَّ��ت ال��ت��ي وه��ي ح��س��ن��ات��ه��م م��ن واإلح��س��ان وال��ع��دل
م��ب��ادي غ��ي��ره��ن ل��ي��س��ت أي��ام أس��س��ت ال��ح��ض��ارة م��ب��ادي��ن��ا وع��ل��ى
األوالد أش��رف ك��ان��وا ل��ل��دي��ن ان��ت��َم��ْوا إذا ال��ح��ن��ي��ف ال��دي��ن ع��ن��ص��ر م��ن

∗∗∗
اإلغ��م��اد ع��ن إع��راًض��ا وت��ص��د س��ي��وف��ه��ا ال��ف��خ��ار إل��ى ت��ح��نُّ ع��رب
ل��إلغ��م��اد ال��ت��ج��ري��د ع��ادة ع��ن ت��م��ل ف��ل��م ت��س��ل أن ع��ودوه��ا ه��م
وع��اد ال��زم��ان ف��ي ت��ب��ع ع��ه��د م��ن وال��ذرى األس��رَّة ل��ه��م أُس��رة م��ن
ح��داد غ��ي��ر م��ن��ه��ن ي��ن��ت��ض��وا ل��م م��ق��اول وم��ث��ل��ه��ن ال��س��ي��وف ل��ه��م
األع��واد ع��ل��ى ف��ص��اح��ت��ه��م م��ن��ه��م ل��ق��ن��ت ال��م��غ��اف��ر ف��وق س��ك��ان��ه��ا
ج��ي��اد ظ��ه��ور ف��ي روع ف��رس��ان ب��ظ��ه��وره��ا م��ن��ه��ُم ال��م��ن��اب��ر ت��ح��وي
ال��زاد ب��ذل ال��ن��ف��س وال��ب��اذل��ي��ن ع��رض��ه��م ال��دن��يَّ��ة ع��ن ال��ص��ائ��ن��ي��ن
ال��وادي س��ي��ل ت��ي��ار إل��ى ف��ان��ظ��ر ج��وده��م م��ن ن��ك��ت��ة ت��ع��رف ش��ئ��ت إن
األط��واد إل��ى ف��ان��ظ��ر أح��الم��ه��م ال��ح��ج��ا ف��ي يُ��وازن م��ا ت��ع��ل��م ش��ئ��ت أو
ال��م��ي��الد س��اع��ة ال��خ��الئ��ق ك��رم م��ن��ه��م وت��ع��رف خ��الئ��ق��ه��م َك��ُرم��ت
ع��م��اد أش��م ع��ل��ى أش��م ب��ي��تً��ا ئً��ا ُم��ت��ب��وِّ م��ن��ه��ُم ي��ن��زل وال��ع��ز
ل��ف��ؤادي ال��روا وذك��ره��م ظ��اٍم ف��إن��ه ال��ف��ؤاد ب��ذك��ره��م ع��لِّ��ْل

∗∗∗
وُم��ع��ادي ُم��ص��ادق اع��ت��راف ت��م وب��م��ج��ده��م ع��رف��ت��ه��م ال��ذي��ن َق��وم��ي
ع��وادي ل��ل��زم��ان ع��ل��ي��ه��م وع��دت ب��ه��م ن��ب��ا ث��م ال��ده��ر ش��ب��اب أب��ل��وا
األن��ج��اد ال��ذادة ال��ك��رام ش��ي��م م��ن��ه��ُم ت��غ��ي��ر ل��م ال��ل��ي��ال��ي ِغ��ي��ر
م��ن��ادي خ��ي��ر ل��ل��ع��ز ن��اداه��ُم ري��ث��م��ا إال ل��ل��ض��ي��م ي��رض��خ��وا ل��م
ورش��اد ه��ًدى داع��ي م��ن ق��دس��ت ش��ع��اره��م ال��رش��اد داع��ي ي��ا ل��ب��ي��ك
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ب��األج��س��اد ف��ن��ه��ض��ن أرم��اق��ه��ا أرواح��ن��ا م��ن أن��ع��ش��ت ال��ذي أن��ت
واإلي��راد اإلص��دار وط��ن��ي��ة ع��رب��ي��ة وح��دة ي��ؤل��ف ف��م��ت��ى
ب��الدي ك��ل��ه��ن ق��وم��ي ف��ب��الد وح��ده ه��و ب��م��وط��ن��ي ال��ع��راُق ل��ي��س
وج��ه��ادي ب��م��وق��ف��ي ال��ق��ويَّ ك��ن��ت ال��ق��وى ض��ع��ف ع��ل��ى أن��ي وي��س��رن��ي
ال��ف��ادي ع��ز ح��ي��ن ن��ف��س��ي ف��ب��ذل��ت م��ف��ت��ٍد أو ب��اذل م��ن أم��ا ق��ال��وا

السجن يف

ب��ال��ش��ج��ِن م��ف��رد أن��ي غ��ي��ر س��اه��ر ك��الن��ا وال��ن��ج��م أن��ا
ال��وس��ن وه��ج��ر أش��ج��ان��ي وص��ل غ��اي��ت��ي وال��م��ع��ال��ي أب��ال��ي ال
ال��ث��م��ن غ��وال��ي وه��ي رخ��ص��ت أن��ُف��س م��ن��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي
دي��دن��ي أض��ح��ى ف��ه��و ش��غ��ل ل��َي واس��ت��ق��الل��ه ال��ش��ع��ب غ��ي��ر ل��ي��س
ال��زم��ن ص��روف أق��ال��ت��ن��ا ل��و ل��ن��ا وال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��ل��ي��اء ن��ح��ُن
ال��س��ن��ن ت��ل��ك ت��أس��ي��س ول��ن��ا ب��ن��ا وال��ع��دل ال��م��ع��روف ُع��رف
ال��م��زن ان��س��ج��ام أي��دي��ن��ا ج��ود وم��ن ال��ب��رق س��ن��ا م��واض��ي��ن��ا م��ن
ال��م��دن ب��ف��ت��ح ال��ع��دل راي��ة رف��ع��ت دق��اق م��ش��رف��ي��ات
ال��ج��ن��ن ع��دي��م ال��ب��اع ق��اص��ر ق��ي��ص��ًرا وردت ك��س��رى ك��س��رت
ال��ق��ن��ن ش��اه��ق��ات م��ن ال��ذرى ف��ي ع��زه��م م��ب��ان��ي ِش��ي��دت ع��رب
ل��س��ِن ذو ث��ائ��ر وط��ن��ي ح��اك��م وق��ال��وا ال��ج��رم ع��ظ��م��وا
م��وط��ن أو م��ش��ه��ٍد ع��ن ي��غ��ب ل��م ب��ن��ا وأغ��راه ال��ش��ع��ب ه��ي��ج
ال��وط��ن ع��ن��د ال��م��ح��س��ن ف��أن��ا م��ج��رًم��ا ف��ي��ك��م أح��س��ُب أك��ن إن
ت��رف��ع��ن��ي ع��ن��ده ح��س��ن��ات ع��ن��دك��م وض��ع��ت��ن��ي س��ي��ئ��ات

∗∗∗
ي��خ��ن ل��م ث��اب��ت وج��ن��ان��ي م��ث��ل��ه وس��ي��ف��ي م��اض م��ق��ول��ي
ح��زن ف��ي أو ك��ن��ُت س��روٍر ف��ي م��ن��ت��ق��د م��ن األخ��الق س��ال��ُم

∗∗∗
ع��رَّف��ن��ي ق��د ب��اإلخ��وان ف��ْه��و أش��ك��ره ب��ل ال��س��ج��ن أش��ك��و ل��س��ت
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ال��ح��س��ن ف��ع��ل ب��ال��س��وء وج��زوا م��ي��ث��اق��ه��م ن��ق��ض��وا رج��ال م��ن
ب��األل��س��ن ب��غ��ض��اؤه��م وب��دت ح��ق��ده��م م��ن أض��م��روا م��ا أظ��ه��روا
ال��ع��ل��ن ك��ري��م ال��س��ر ط��ي��ب ن��اه��ض م��ن ن��ق��م��وا م��ا وي��ح��ه��م
ال��م��ج��ت��ن��ي ح��م��د ب��ع��ُد م��ن ف��ل��ن��ا غ��رس��ن��ا ق��وم ال��ي��وم ي��ذم إن
وال��م��ف��ت��ت��ن ال��خ��ائ��ن ح��ظ��وة آث��اره��ا م��ن أص��ب��ح ث��ورٌة
م��ح��ن ف��ي م��ع��ش��ر م��س��اع��ي م��ن أص��ب��ح��وا ق��د ن��ع��م ف��ي م��ع��ش��ر

∗∗∗
ال��ه��ن��ي ال��ورد وال ل��ل��ظ��ل ل��س��ت ق��ال��ًص��ا ظ��الٍّ ال��س��اك��ن أيُّ��ه��ا
ال��م��س��ك��ن ب��ان��ي ال��م��س��ك��ي��ن ه��ل��ك م��ن��زًال ت��ب��ن��ي ال��س��ي��ل ط��ري��ق ف��ي
ال��م��رت��ه��ن ال��م��وث��ق س��ي��ف ل��ك ش��اده ق��ص��ًرا ت��س��ك��ن إن��م��ا
ك��ف��ن ف��ي م��درج ل��ق��ت��ي��ل ل��ه��ا وال��ف��ض��ل ال��ح��ل��ة ت��س��ح��ب

النارض الربيع

ل��ل��ن��اظ��ِر ب��ه��ج��ة إال أن��ت م��ا ال��ن��اض��ِر ال��رب��ي��ع زم��ن ي��ا ب��ورك��ت
ل��ل��زائ��ر خ��دوده ال��م��زور ف��رش وق��د إال ش��ي��ًق��ا رب��ًع��ا ُزرت م��ا
ال��ب��اه��ر ال��س��ن��ي ال��ح��س��ن ب��م��ط��ارف راِف��ًال ال��ب��س��ي��ط��ة م��ل��ك ي��ا أق��ب��ل��ت
ع��س��اك��ر ص��ف��وف زاه��رة ك��ل م��ن ت��ح��ت��ه��ا ص��ف��ت خ��ض��راء راي��ة ف��ي
ال��زاه��ر ال��ش��ب��اب ب��رد وك��س��وت��ه��ا ح��ي��ات��ه��ا ال��م��وات ل��ألرض ورج��ع��ت
ال��ش��اك��ر ح��م��د ب��ال��ن��ع��م��اء ت��ج��زي��ك خ��م��ي��ل��ة ك��ل أزه��ار ف��ت��ض��وع��ت
ال��ط��ائ��ر غ��ن��اء م��ن ث��ن��اءك ف��اس��م��ع ب��ش��ك��ره��ا ال��ري��اض ع��ن ال��ح��م��ام ن��ط��ق
م��ن��اب��ر ف��وق ال��خ��ط��ب��اء ف��ك��أن��ه��ا س��واج��ًع��ا ال��غ��ص��ون ف��وق دع��ت ورق
زواه��ر ال��س��م��اء ف��ي أف��ق ب��ن��ج��وم ف��أزه��رت ال��ن��ج��وم ب��ه��ا ال��س��م��اء ج��اد
ال��م��اط��ر ال��س��ح��اب ع��ي��ن ب��ك��ت م��ه��م��ا ب��واس��م ف��ه��ي األرض ث��غ��ور ض��ح��ك��ت
ج��واه��ر ع��ق��ود ت��ح��ك��ي ال��ث��رى زه��ر ف��ت��ن��ظ��م��ت ق��ط��ره ال��آلل��ئ ن��ث��ر
م��ت��ن��اث��ر ب��ل��ؤل��ؤ س��م��ح��ت ق��د ك��م ال��نَّ��دى ق��ط��ر ي��ا ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��د ف��ل��ك
ال��خ��اط��ر ارت��ي��اح ف��ي��ه��ا م��س��ك��ي��ة ن��ف��ح��ة ي��ح��م��ُل ال��غ��ض ال��نَّ��س��ي��م خ��ط��ر
م��ن��اظ��ر ج��م��ي��ل ب��ه��ا ال��نَّ��ض��ار ي��ج��لُ��و س��ب��ائ��ًك��ا ب��ال��ش��ع��اع ص��اغ��ت وال��ش��م��س
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وأس��اور ب��م��ع��اض��ٍد أش��ج��اره ف��ح��ل��ي��ت ف��ي��ه ال��م��اء ل��ج��ي��ن وج��رى
ع��اذري ب��ذل��ك ف��ك��ن أُح��ب م��م��ن ش��م��ائ��ًال ف��ي��ه ألنَّ ال��رَّب��ي��ع أه��وى
ال��س��اف��ر ب��ال��م��ح��ي��ا وي��ف��ت��ن ي��س��ب��ي ون��ض��ارة ب��ه��ج��ة ع��ل��ي��ه ط��ل��ق
ال��ع��اط��ر ال��ح��ب��ي��ب أرج ع��ن ال��ن��ش��ر ف��ي أن��ف��اس��ه ت��ح��دث��ت ال��ن��س��ي��م ع��ط��ر
ف��ات��ر ب��ط��رف ي��رن��و ف��ك��أن��ه ط��رف��ه ي��رن��و ال��م��ط��ل��ول وال��نَّ��رج��س
ل��م��ع��اق��ر ال��ط��ال ب��ه ي��ل��ذ ث��غ��ر ك��أن��ه األق��ح��وان ف��ي��ه وي��رف
ب��ن��ظ��ائ��ر خ��ده ت��ض��اه��ي أض��ح��ت وج��ن��ات��ه ت��ض��رج��ت ال��ش��ق��ي��ق وإذا
وم��غ��اف��ر ب��أدرٍع ال��غ��دي��ر م��ن��ه ات��ق��ى ص��وارم��ه ن��ض��ا ال��وم��ي��ض وإذا
ال��س��اح��ر ل��ل��رب��ي��ع ال��غ��رائ��ب إن ب��اب��ل وف��ت��ن��ة ه��اروت س��ح��ر م��ا
ال��ق��ادر ل��ل��م��ل��ي��ك ال��ط��ب��ي��ع��ة دون ال��ح��ج��ى خ��ض��ع ق��د ق��ل��ت ال��ط��ب��ي��ع��ة ق��ال��وا
ك��اب��ر أو ف��اع��ت��ق��د ال��ب��ري��ة خ��ل��ق ال��ذي ه��و ال��س��م��اء رف��ع ال��ذي إن

النبيملسو هيلع هللا ىلص مدح يف

وال��ك��رم ال��ح��س��ن م��ع��ان��ي ال��م��غ��ان��ي ف��ف��ي وال��ع��ل��م ال��ب��ان ب��ي��ن ال��م��غ��ان��َي ح��ي
أض��م م��ن ال��رك��ب ق��رب ب��ش��ر ن��ش��ره��ا ف��ي َص��بً��ا ل��ل��ُم��س��ت��ه��ام ال��ص��ب��ا ب��رح ي��ه��ي��ج
ال��س��ج��م دم��ع��َي م��ن دم ف��ي��ض أراق ف��ب��ع��ده��م ع��ي��ش ل��ه��م ب��ع��دي أراق
ب��دره��م ح��ب ف��ي ن��ًف��ا ال��س��ه��اد ي��ح��ك��ي ف��غ��دا ض��نً��ا ج��س��م��ي ن��ف��ى ال��س��ه��اد إن
ال��خ��ذم ب��ال��ظ��ب��ا ت��س��ط��و األُس��د ودون��ه��ا ن��ظ��ًرا ال��ظ��ب��ا ع��ي��ن م��ن ال��ع��ي��ن أت��م��ل��ك
ت��رم ف��ال ع��ن��ه غ��نً��ا دم��ع��ي ع��ق��ي��ق ف��ف��ي ال��ع��ق��ي��ق رم��ت إذا ال��ص��ري��م ِري��ُم
ه��رم أب��و ال��وس��ن��ى ل��واح��ظ��ك وف��ي وب��ه��ج��ت��ه س��ل��م��ى أب��ي اب��ن وج��ه��ك ف��ي
ض��رم ف��ي وال��ق��ل��ب م��رض ف��ي ف��ال��ج��س��م ض��ن��ى ح��ل��ف ال��ج��س��م ف��ظ��ل ال��ف��ؤاد ض��ل
دم��ي أب��ح��ت إن��ي ال��ه��وى ف��ي ع��ل��ي��ه��م ق��َود ف��ال ع��م��ًدا دم��ي أب��ح��ُت إن��ي
وداده��م ف��ي ع��زٍّا وذل��َي وص��ًال وه��ج��ره��ُم ع��دًال ج��وره��ُم رأي��ت
أل��م ف��ي ال��دم��ع غ��زي��ر ن��ح��ي��ل واٍه أًس��ا وال��ف��ؤاد وط��رف��ي وج��س��م��ي ص��ب��ري
ظ��ب��ائ��ه��م م��ن ج��ف��ون أس��ي��ر إال ب��ي��وت��ه��ُم ف��ي أس��ي��ر ك��ل ي��ف��ك
ب��ي��ن��ه��م ي��وم ف��ؤادي أودع��وه م��ا غ��ًض��ا ل��ه��ي��ب أم أوْج��د ش��ع��ري ف��ل��ي��ت
ال��ن��غ��م م��ن س��م��ع��ي ف��ي أح��س��ن ف��ال��ع��ذل ط��ربً��ا ذك��ره��م ف��ي ع��اذل��ي ل��ي ي��ه��ي��ج
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ت��ل��م ل��م ص��اح ي��ا ال��ه��وى ط��ع��م ذق��َت ل��و ك��ل��ف��ي رأى ل��م��ا الم��ن��ي وص��اح��ب
ب��ال��ن��س��م األزه��ار ت��ض��وع��ت ك��م��ا ش��ذًى ط��ي��ب ال��ح��ب ف��ي ال��ف��ت��ى ط��ب��ع ي��زي��د
ب��م��ت��ه��م رأٍي ع��ل��ى ع��ن��دي ول��س��ت زب��دت��ه واس��ت��ج��م��ت رأي��ك م��خ��ض��ت
وال��ك��ل��م األل��ف��اظ أف��ص��ح ال��ح��ج��ى م��ن ُم��ن��ت��ق��يً��ا واإلب��رام ب��ال��نَّ��ق��ض ف��ج��ئ��ت
ح��ك��م إل��ى أم��ري��ن��ا ش��ئ��ت إذا ف��ِك��ْل رش��ًدا واح��ٌد ِم��نَّ��ا ت��ب��وأ وق��د
ال��ه��م��م ال��س��اق��ط ال��غ��ب��ي ال��ع��ذول ن��ف��س ب��ه ت��ف��وز أن ع��ل��ق وه��و ال��ه��وى ح��اش��ا
س��ل��م ف��ي ال��ع��ل��ي��اء ت��ع��ب م��ن وأن��ت ت��ع��ب ف��ي ال��ن��اس ك��رام رأي��ُت إن��ي
م��ل��ت��ط��م ال��ع��ش��ق ب��م��وج ع��ش��ق ب��ح��ر ف��ي ل��ه��ا ف��خ��ض��ت ن��اًرا ُم��ه��ج��ت��ي أس��ع��روا ه��م
ن��دم إل��ى ت��ف��ض��ي ول��ذت��ه ُم��رٌّ وآخ��ره ح��ل��و أوَّل��ه وال��ح��ب
ال��ع��ل��م ج��ي��رة ي��ا ع��ه��دك��م ع��ن ح��ل��ت م��ا س��ل��ف��ت ال��ت��ي ول��ي��ال��ي��ن��ا وال��ه��وى ال
واألل��م ال��ح��زن ل��ط��ول ل��ك��ن ب��ق��ي��ت ع��ج��ب ف��ال ح��يٍّ��ا ب��ع��دك��ُم أب��ق إن
وم��ن��س��ج��م ب��م��ن��ه��لٍّ دم��ع��ي ح��ك��اه ك��اظ��م��ة ش��رق��ي م��ن ال��خ��ال أوم��ض إن
ال��س��ق��م ذل��ك م��ن ش��ًف��ا ال��وص��ال ق��ل��ُت ل��ه ش��ف��اء ال س��ق��م ال��ص��ب��اب��ة ق��ال��وا
ال��ظ��ل��م ف��ي ال��ن��ج��م ف��ق��ل��ت أل��ْف��َت ق��ال��وا ب��ع��دك��ُم ال��ع��ي��ش ف��ق��ل��ُت س��ل��وت ق��ال��وا
م��ن��ت��ظ��م ف��ي��ه ب��درٍّ ي��ل��وح س��ل��ك ي��غ��م��ره ال��دم��ع وق��ط��ر ج��س��م��ي ك��أن
ع��دم وف��ي ف��ق��ر ف��ي ال��ص��ب��ر م��ن أن��ي ع��ل��ى ن��اظ��ريَّ دم��ع��ي ب��ج��وه��ر أغ��ن��ي
ع��ط��ف��ه��م ن��ي��ل م��ن��ع��ون��ي وإن م��ن��ه��م ب��دل ف��ال دم��ع��ي ن��س��ًق��ا أرق دع��ن��ي
س��ل��م ب��ذي ج��ي��ران ذك��ُر ال��دُّج��ى ج��ن��ح غ��ًض��ا ج��م��ر األح��ش��اء ف��ي َش��بَّ وُربَّ��م��ا
وص��ل��ه��م أي��ام ل��ي ال��م��س��رة م��ن ق��ص��رت ك��م��ا ح��زنً��ا ال��ن��وى ل��ي��ال��ي ط��ال��ت
األل��م الع��ج م��ن راح��ة ل��ي ��ب��ح ال��صُّ ف��ي وه��ل ي��ل��وح ُص��ب��ح ال��ن��وى ل��ل��ي��ل ف��م��ا
ه��م��م��ي ُق��وى أْوه��ى ال��ن��وى وص��رف ت��ض��ع��ف ول��م ال��زم��ان ص��رف ه��م��ت��ي ص��اب��رت ك��م
دم��ي ال��ج��ف��ون ب��أس��ي��اف أري��ق ح��ت��ى ب��ه��م ال��غ��رام م��رَّ ج��رع��ِت��ن��ي ن��ف��ُس ي��ا
ح��م��ي ب��غ��ي��ر أش��ج��ان��ي ف��ك��اب��دت غ��دًرا ف��أس��ل��م��ن��ي ل��ي ح��م��ي��ًم��ا ك��ان وال��ص��ب��ر
األم��م س��ي��د ال��ب��راي��ا خ��ي��ر ب��م��دح ه��ًدى ال��ض��الل ي��م��ح��و أن ل��ك ه��ل ق��ل��ب ي��ا
ال��ك��رم ذي ال��ل��ه ع��ب��د ص��ف��وة ال��ل��ه ل رس��و ال��ب��ش��ي��ر ال��ه��ادي ال��ق��اس��م أب��ي ط��ه
وال��ع��ظ��م وال��ع��ل��ي��اء وال��ب��اس ب��ال��ج��ود م��ت��ص��ف ال��ط��ب��ع ك��ري��م ال��ن��ج��ار زاك��ي
ال��ه��م��م ال��ب��اذخ اب��ن ال��ه��م��م ال��ب��اذخ ـ��ن اب��ـ ال��ه��م��م ال��ب��اذخ اب��ن ال��ه��م��م ال��ب��اذخ
ال��ن��س��م ب��ارئ واص��ط��ف��اه��ا ه��ذب��ت ق��د ب��ه��ا ي��ل��م ن��ق��ص ع��ن ال��ذات م��ن��زه
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وال��ش��ي��م األخ��الق ك��رم م��ت��م��م رش��ًدا اه��ت��دى ال��خ��ل��ق ب��ه خ��ل��ق ع��ظ��ي��م
األزم ف��ي ال��ن��اس غ��وث ال��ح��وائ��ج ـ��اء ��ـ ق��ضَّ ال��م��ن��اه��ج م��ه��ديِّ ال��م��ع��ارج س��ام��ي
ع��م��ي ك��ل ال��رش��د س��ب��ي��ل ي��ه��دي ب��ال��ن��ور ش��رف م��ن ال��ن��ور ح��ب��اه ق��دس ون��ور
أم��م م��ن األن��وار آن��س ف��ال��م��ص��ط��ف��ى بُ��ع��د م��ن ال��ن��ار م��وس��ى آن��س ك��ان إن
ال��رم��م ب��ال��َي ي��ح��ي��ي أح��م��د ف��ذك��ر م��ع��ج��زة ال��م��ي��ت ال��م��س��ي��ح أح��ي��ى ك��ان إن
وال��ح��ك��م ال��ح��ك��م ال��ب��ال��غ��ي��ن ب��راع��ة يُ��ض��م��ن��ه ق��ول ف��ي ال��ف��ص��ل ال��ن��اط��ق
ال��ل��ق��م ال��واض��ح س��ب��ي��ل األن��ام ه��ادي ب��ه ال��ُم��س��ت��ج��ي��ر غ��وث ال��م��ؤم��ل غ��ي��ث
ال��ع��م��م ب��ال��ن��ائ��ل ك��رًم��ا وع��م��ه��م ُخ��لُ��ٍق وف��ي َخ��ْل��ق ف��ي ال��ب��ري��ة ف��اق
ال��ك��ل��م ج��وه��ر يُ��ل��ق��ي ال��ب��ح��ر وع��ل��م��ه ع��ارف��ة أس��داد ف��ي ال��ب��ح��ر ف��ج��وده
وال��ن��ع��م ب��اآلالء ف��أزه��رن ��ا س��حٍّ راح��ت��ه ج��ود األم��ان��ي ري��اض س��ق��ى
ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد ل��ذاك م��ث��ي��ٌل ي��رج��ى وه��ل ال��م��رت��ج��ون ��ي ف��ل��ي��رجِّ وم��ث��ل��ه
ش��ه��م م��س��ت��م��ج��د راف��د م��س��ت��رف��د ن��ج��د م��س��ت��ن��ج��د راش��د م��س��ت��رش��د
وال��ك��ل��م اآلي��ات أش��رف ف��ي ب��ال��ح��م��د خ��ال��ق��ه أص��ف��اه ال��م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د
ي��رم ل��م ب��اري��ه رض��ا وغ��ي��ر ي��وًم��ا ي��رم ل��م اإلرش��اد ع��ن ص��دق رس��ول
وال��ع��ظ��م ب��ال��م��ع��راج ال��ل��ه ��ه خ��صَّ م��ا ي��ش��رك��ه ال��ف��ض��ل ف��ي َم��ن ال��رُّْس��ل ف��ي ك��ان ل��و
ال��ق��دم زل��ة ع��ن ب��ه ع��ف��ًوا ون��ال ب��ه ال��س��ج��ود ف��ض��ل ح��وى ق��د ف��آدٌم
ال��ض��رم ف��ي ال��ع��ي��ش رغ��ي��د ف��ن��ال ب��رًدا ل��ه ال��خ��ل��ي��ل ن��ار رج��ع��ت ق��د وف��ي��ه
ك��رم وم��ن ل��ط��ف م��ن راج��ي��ه ي��خ��ي��ب ف��م��ا ال��ن��ف��وس آم��ال ي��ح��ق��ق س��م��ح
م��ب��ت��س��م ج��ود ل��دي��ه ول��ل��ُع��ف��اة م��ق��ت��در ع��ف��و ل��دي��ه ف��ل��ل��ُج��ن��اة
ال��ق��س��م أح��رف ت��ت��ل��و ال��ج��الل��ة م��ن ف��غ��دت أف��ع��ال��ه وص��ف��ت أس��م��اؤه
واع��ت��ص��م ف��ي��ه ��ك وت��م��سَّ ف��لُ��ذْ أُخ��رى ال��ـ ف��ي ��ع ال��م��ش��فَّ ال��دن��ي��ا ف��ي ��ل ال��م��ؤمَّ ه��و
ل��ل��ع��م��م ال��ت��ي��ج��ان ت��خ��ض��ع وأص��ب��ح��ت ل��ه��ا ال��زم��ان وان��ق��اد ال��ع��رب ب��ه ع��زت
م��ع��ت��زم ك��ل ع��ن��ه ت��ق��اع��س ع��زٍّا م��ف��ت��رًع��ا ب��األم��ر م��ض��ط��ل��ًع��ا ق��ام إذ
أض��م ذا ال��ب��اس ب��م��ر ي��ردي ال��ح��رب ف��ي أم��ل ذا ال��ج��ود ب��ع��ذب ي��ح��ي��ي ال��س��ل��م ف��ي
م��ب��ت��س��م ال��وج��ه ط��ل��ق أب��ل��ج ورف��د م��ن��ص��ل��ت ال��ه��م س��ام��ي أروع ب��ع��زم
ال��ص��ن��م دول��ة ف��ب��ادت وش��رًق��ا غ��ربً��ا م��ض��ى ال��غ��رار ع��ض��ب ع��زم��ه م��ن واس��ت��لَّ
ال��ظ��ل��م دج��ى ي��ج��ل��و ه��ًدى ب��ب��در م��ن��ه م��ح��دق��ة ال��ت��وح��ي��د أن��ج��م وأش��رق��ت
م��ن��ك��ت��م غ��ي��ر س��ن��اه��ا ال��ش��م��وس إن ف��ب��دت إخ��ف��اءه��ا ح��اول��وا ن��ب��وة
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ال��ع��ت��م ح��ال��ك ل��ي��ًال ال��ض��الل��ة م��ن ج��ل��ت ال��نَّ��ه��ار ض��وءُ ش��رع��ت��ه ك��أنَّ
ش��ب��م س��ائ��غ م��ع��ي��ن ب��ص��ف��و ج��رى ك��وث��ره س��ل��س��ال أخ��الق��ه ص��ف��و م��ن
م��غ��ت��ن��م خ��ي��ر ف��ي ُم��غ��ت��ن��م خ��ي��ر ف��ي م��غ��ت��ن��م واألج��ر وال��ث��ن��ا ف��ش��ك��ره
ي��رم ول��م ع��ن��ه��ا رغ��ب��ة ك��ن��وزه��ا ع��رض��ت وق��د ال��دن��ي��ا َع��َرِض م��ن ن��ال م��ا
ب��ال��ن��ع��م ال��ب��ؤس وزال أم��ن��ت ب��ؤًس��ا ل��ه ف��اش��ت��ك��ي��ت إل��ي��ه ل��ج��أت إذا
األج��م ال ال��ح��رب أس��ود األس��ود غ��ل��ب ح��ام��ل��ة ال��خ��ي��ل ب��ع��وادي ال��ع��دا ي��غ��زو
م��ج��ت��رم ت��أدي��ب ف��ي ال��ع��دل وظ��ل��م��ة ل��ه ال��ظ��ال��م��ي��ن ال��ع��داة ي��ج��زي ب��ال��ظ��ل��م
ال��ع��ت��م ح��م��رة ف��ت��ك��س��ى ان��ت��ض��اه��ا إذا ع��زائ��م��ه م��اض��ي م��ن ال��ب��ي��ض وت��خ��ج��ل
ل��ل��ق��م��م وال��ب��ي��ض ال��ق��ن��ا ف��ل��ل��ص��دور ل��ه��م ال��رق��اق وال��ب��ي��ض ال��س��م��ر ي��ق��س��م
وال��ق��ل��م وال��س��ي��ف ل��ل��ن��دى وك��ف��ه م��ن��ق��س��م وال��ذك��ر ل��ل��تُّ��ق��ى وق��ل��ب��ه
َف��ِه��م ب��ارٍع ب��ل��ي��ٍغ ك��ل أوه��ام ون��ب��ت درك��ه��ا ع��ن ق��ص��رت م��آث��ر
ال��دي��م ع��ل��ى ي��رب��ي ون��ًدى رزان��ًة ب��ه ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ت��خ��ف ح��ل��م
ال��ع��دم س��ط��وة م��ن ن��ج��ت ال��خ��ل��ود دار ل��س��اك��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا يَ��ْج��َع��ل أن ش��اء ل��و
ال��ِق��دم ف��ي ال��ك��ون خ��ل��ق ع��ل��ة ك��ان ب��ل ق��اط��ب��ة ال��خ��ل��ق وه��و ال��ده��ر ف��ي��وم��ه
وال��ق��ل��م ن��ون ف��ي ل��ه ف��ض��ل آي��ات تُ��ل��ي��ت م��ا ال��ع��رش إل��ه ع��ل��ي��ه ص��ل��ى
ب��ه��م أع��داءه ال��م��ص��ط��ف��ى ب��اه��ل ق��د وم��ن ال��ع��ب��اء أص��ح��اب ال��ُغ��ر وآل��ه
وال��ق��ل��م ال��ل��وح خ��ل��ق ق��ب��ل ال��ورى ع��ل��ى ش��رف��ه��م ال��ل��ه خ��ل��ق خ��ي��ُر ب��ع��ده ه��م
وص��ف��ه��م در ف��ارص��ف األع��اظ��م ه��م ع��رف��ه��م در ف��ارش��ف ال��خ��ض��ارم ه��م
ب��رف��ده��م ب��ي��ض وآم��ال��ن��ا ُخ��ض��ر وأرب��ع��ه��م ُح��م��ر ال��وغ��ى ف��ي س��ي��وف��ه��م
وال��ل��م��م ال��ب��ي��ض وم��ن��اط ال��ح��ج��ى ح��ي��ُث م��ع��ت��رك ك��ل ف��ي ال��ظ��ب��ا ال��م��غ��م��دون
ال��وس��م األوج��ه ب��غ��ر ال��ب��دور ض��وء ع��ك��س��وا أش��رق��وا م��ا إذا ح��س��ن ب��دور
وش��م ف��ان��ت��ش��ق وس��ن��اه��م ش��ذاه��ُم ع��ن ت��ع��ب��ق واألزه��ار ت��ش��رق ف��ال��زه��ر
األم��م ف��ي ال��م��س��ك ع��رف ض��اع ب��ه ن��ش��ًرا ذك��ره��م اآلف��اق ف��ط��وى ت��أرج��وا
ذك��ره��م ت��ك��دي��ر م��ن وأع��ذب أح��ل��ى ظ��م��أ ل��ذي م��ع��ل��وًال ال��ع��ذب ال��ب��ارد م��ا
ال��ع��ل��م س��اط��ع ه��داه��م ول��م��ع ع��دٌل ح��ك��م��ه��م ال��ع��ل��م م��الك ال��ك��م��ال أُول��و
ب��ف��خ��ره��م ال��م��وف��ي وال��ش��رف ب��ال��ف��ض��ل وات��ص��ف��وا ب��ال��ع��رف ع��رف��وا غ��ط��ارٌف
رب��ه��م ذات ف��ي خ��ش��ن م��ص��ال��ت وأن��ه��م ال��ت��ق��وى س��وى ف��ي��ه��م ع��ي��ب ال
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ب��ب��ش��ره��م ع��ن��ا َح��َزنً��ا ج��ل��وا وك��م م��ن��نً��ا أس��ب��غ��وا ك��م ُس��ن��نً��ا أوض��ح��وا ك��م
ع��ل��ي��ه��م ف��ي ع��ل��يٍّ��ا ص��دق ل��س��ان أص��دق��ه ال��ق��ول وخ��ي��ر ب��س��ط��ت وق��د
م��ن��ت��ظ��م��ي رق ق��د م��ج��ده وف��ي ف��ك��ري ذك��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ل��ي ف��ف��ي
ال��ق��س��م ف��ي خ��ص ق��د ب��ه ف��خ��ر س��ب��ط��ي��ه وأب��و دون��ه��م وأخ��وه وزي��ره
م��ن��ق��س��م غ��ي��ر ف��ض��ل اإلم��ام��ة وف��ي ن��ب��وت��ه ل��وال ع��ًال ط��ه ق��س��ي��م
وف��م ن��اط��ق ول��س��ان ب��س��اع��د م��ن��ت��ص��ر ج��ه��د ط��ه ش��رع��ة ي��أل ل��م
م��ع��ت��ص��م ب��ال��ع��دل ُم��ل��ت��زم وح��ك��م ن��ج��د م��س��ت��ب��س��ل ل��ب��د ذي م��ض��اء
ت��س��م ل��م ال��ح��ت��ف س��وام س��واه روًض��ا ب��ه ال��ف��رن��د يَ��ْج��لُ��و ج��دول ف��س��ي��ف��ه
ظ��م��ي أت��اه م��ن س��راب ب��ل��م��ع أخ��دع ول��م ال��زالل ال��ع��ذب ُح��بِّ��ه ف��ي وردت
غ��م��م��ي وان��ج��ل��ت ف��الح��ي ف��الح ي��دي ع��ل��ق��ت ال��م��رت��ض��ى ال��ه��م��ام وب��اإلم��ام

∗∗∗
ال��رذم ب��ال��واب��ل ال��رُّب��ى ن��ب��ت إح��ي��اء س��ن��ت��ه ال��م��ح��ي��ي��ن ال��ن��ُج��ب وص��ح��ب��ه
أص��ل��ه��م ط��ي��ب ع��ن ُم��ع��ِرب ف��ف��رع��ه��م ف��رع��ه��م ط��اب ق��د ج��ح��اج��ح��ة ص��ي��د
ب��خ��ط��وه��م ط��ال��ت ق��ص��رت وإن ض��ربً��ا ك��ه��م��ت إذا أي��دي��ه��م ال��ص��وارم ت��م��ض��ي
وال��رخ��م ال��ع��ق��ب��ان ِق��رى ال��نِّ��زال وف��ي ن��زل��وا إن األض��ي��اف ِق��رى م��ع��ودي��ن
ال��ب��ه��م أرؤس ف��ي س��ي��وف��ه��م ص��ل��ت وًغ��ى ب��ي��وم ص��ال��وا إن ال��م��ح��اري��ُب ه��م
ك��م��ي ب��ك��ل م��ش��غ��وف ب��أزرق ي��رن��و م��ن��ع��ط��ف ال��ق��دِّ ل��دن أه��ي��ف ب��ك��ل
ب��ال��ن��ق��م ال��م��ي��ع��اد أخ��ل��ف��وا وُربَّ��م��ا م��وع��ده ال��خ��ي��ر ل��ب��اغ��ي ي��خ��ل��ف��ون ال

∗∗∗
واغ��ت��ن��م��ي ال��ن��ع��م��اء ف��اش��ك��ري ب��ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ًال ال��س��م��اء ط��ل��ِت ق��د ط��ي��ب��ة أرض ي��ا
وال��ح��ك��م األل��ط��اف ي��د أب��دع��ت��ه��ا ق��د ج��وه��رة ال��م��س��ك وه��و ت��رب��ك ض��م ق��د
ال��خ��دم م��ن يُ��دع��ى إذ ال��م��الئ��ك غ��ر ع��ل��ى األم��ي��ن ال��روح ي��ش��رف ب��ه��ا دوح
ن��ع��م م��ن ف��ي��ه��ن وم��ا خ��ل��د ج��ن��ان واص��ف��ة ال��ف��ردوس ال��ج��ن��ة ك��أن��ك
ب��ال��ح��رم األن��س ف��ي��ح��ل ب��زورة ث��ان��ي��ة ال��ن��ف��س ُم��نَ��اه��ا ت��ن��ال ف��ه��ل
وم��ل��ت��زم م��أم��ول أك��رم وأن��ت ب��ه��ا ُع��ِن��ي��ُت ح��اج��ات ل��َي س��ي��دي ي��ا
أم��م م��ن ال��ن��ج��ح أص��اب ال��ك��ري��م إل��ى وس��ائ��ل��ه ك��ان��ت إن ال��ب��ر وس��ائ��ل
األم��م ع��ل��ى م��ن��ش��وًرا ح��م��دك ل��واء غ��دا ل��ألن��ام ش��ف��ي��ًع��ا غ��دوَت وم��ذ
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م��زدح��م األح��ش��اء ع��ل��ى ه��مٍّ ب��ج��ي��ش ب��ه��ا ف��ال��ت��ق��ي��ُت ذنُ��وب��ي ك��اث��رت��ن��ي ق��د
ال��ه��م��م ب��اذخ ف��ت��رق��ى ال��ه��م��وم ن��ار ش��وائ��ب��ه��ا ت��س��ت��ص��ف��ى ك��ال��ت��ب��ر وال��ن��ف��س
وم��ع��ت��ص��م��ي ذخ��ري ي��ا م��دي��ح��َي ف��اق��ب��ل وم��ع��ت��ص��ًم��ا ذخ��ًرا ل��ي م��دح��ك ج��ع��ل��ت
ك��ل��م��ي واع��ت��ل��ت ال��م��ح��ل��ى م��دح��ي وس��ار غ��م��م��ي وان��ج��ل��ت ال��ُم��ع��لَّ��ى ق��دح��ي ف��ص��ار
ق��ي��م��ي ب��ه ت��غ��ل��و م��ا م��دي��ح��ك وف��ي يُ��ح��س��ن��ه ك��ان ق��د م��ا ال��م��رء وق��ي��م��ة
ب��ال��ص��م��م ال��س��م��ع ي��روع ق��ول وُربَّ ج��وه��ره ال��س��م��ع ي��ح��ل��ي ق��ول وُربَّ
وال��ك��رم واإلح��س��ان ال��ل��ط��ف م��ع��دن ي��ا ح��س��نً��ا ظ��ن��ه أض��ح��ى ب��ك م��ح��م��د
م��ن��ف��ص��م غ��ي��ر رج��اءٍ ب��ح��ب��ل ي��دي ع��ل��ق��ت ف��ق��د ل��ي واش��ف��ع رج��ائ��َي ح��ق��ق

والقلم السيف

ل��ل��ق��ل��م وال��ت��دب��ي��ر ال��س��ي��اس��ة ث��م ال��خ��ذِم ل��ل��ص��ارم أول��ه ال��م��ج��د
دم ن��ج��ي��ع م��ن ال��م��واض��ي ت��م��ج م��م��ا ل��ه ال��م��داد ك��ان إذا ف��ص��ًال ي��ق��ول
ال��ك��ل��م ع��ن ي��غ��ن��ي ت��ك��ل��ي��م��ه ف��إن ب��ال��غ��ة ك��ال��س��ي��ف ح��ج��ة أرى وال
ح��م��ي وال��م��ش��رف��ي ح��ًم��ى أُب��ي��ح وال ج��ان��ب��ه ال��س��ي��ف ي��ح��وط ح��ق ض��اع م��ا
ي��ض��م ول��م ْ ي��ظ��م��أ ف��ل��م ال��ح��ي��اة ورد ل��ه ط��اب ب��ال��س��ي��ف ح��وض��ه ع��ن ذاد م��ن
م��ن��ه��دم غ��ي��ر م��ج��ًدا ك��ان م��ش��ي��د ل��ه وال��ي��راع م��ج��ًدا ال��س��ي��ف أس��س إن
ال��ق��ل��م ع��ن ي��س��ت��غ��ن��ي ال��ع��ض��ب وال��م��ره��ف ق��ل��م م��ره��ف ع��ن م��س��ت��غ��ن��يً��ا ول��ي��س
وال��ح��ك��م األح��ك��ام م��ن ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ��ق��ه ن��مَّ ك��ان م��ا م��س��ل��ٍم أب��و م��ح��ا
ال��ع��ل��م م��ن إي��م��اءً ال��ع��ل��م ف��اس��ت��ه��زم ك��ت��ائ��ب��ه ص��ال��ت إذا ال��ُك��ت��ب ت��ن��ف��ع ل��م
ح��ك��م م��ن ال��س��ي��ف ص��ل��ي��ل غ��ي��ر ف��ل��ي��س ب��س��اس��ت��ه��ا ت��ح��ف��ل ل��م ال��ق��ض��ي��ة إذ
وف��م ن��اط��ٍق ب��ل��س��اٍن ِط��الب��ه ف��أع��ج��زه��ا ��ا ح��قٍّ ط��ل��ب��ت أم��ة ك��م
ص��م��م ذا ك��ان م��ن ل��ح��ج��ت��ه��ا أص��غ��ى ص��وارم��ه��ا ص��دًق��ا ن��ط��ق��ت إذا ح��ت��ى
ال��ض��خ��م ال��م��دف��ع دويِّ ب��غ��ي��ر م��ع��نً��ى ي��واف��ق��ه ال ل��ف��ًظ��ا ال��ح��ق ت��رى أم��ا
أل��م ف��ي ب��ات ق��د ال��ذي ال��ض��ع��ي��ف ع��ن ب��ل��ذت��ه ف��م��ش��غ��وف ال��ق��وي ��ا أمَّ
ال��ق��دم ذل��ة م��ن ل��ًع��ا يُ��ق��ال ف��ال ل��م��ن��ك��س��ر م��ح��و م��ن��ت��ص��ر ف��وز ف��ي
ال��س��ل��م ع��ل��ى س��ل��ط��انً��ا ل��ل��ح��رب ل��ك��نَّ ب��ه��ا ال��س��الم س��اد ل��و األرض أس��ع��د م��ا
م��ص��ط��ل��م ذات ع��ق��ب��ات أله��ل��ه ب��ه تُ��ق��ام ال ن��ه��ج ل��ل��ح��ق ك��ان ل��و
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ف��اب��ت��س��م��ي أه��ل��وك س��ع��دت ق��د أرض ي��ا ق��ائ��ل��ة األق��الم ال��ق��ض��ب ع��ل��ى س��ادت
وال��ش��ي��م األخ��الق ع��ن م��ح��ي��د وال خ��ل��ق ال��ب��ق��ا ح��ب ت��ن��ازع��ن��ا ل��ك��ن
وال��ن��غ��م اإلي��ق��اع ع��ل��ى ف��ي��ه وال��رَّق��ص س��اس��ت��ه أل��ف��اظ ب��ه ت��روق ع��ص��ر
ال��دس��م م��ع س��م م��ن ال��ل��ه وي��ح��ف��ظ ب��ه وال��ع��ذاب ف��ي��ه ال��ق��ول ن��س��ت��ع��ذب
األم��م ف��ي ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��د ذو ف��إن��ه ف��ض��ي��ل��ت��ه األع��ل��ى ال��ق��ل��م أج��ح��د ال
وال��ش��م��م ال��م��ج��د ذات ال��ح��ض��ارة أوج ن��ه��ض��ت��ه ع��ن��د ش��ع��ب ف��ي��ه ارت��ق��ى ك��م
وم��ن��ت��ظ��م ب��م��ن��ث��ور ال��ب��ي��ان س��ح��ر ج��ال ال��ب��ن��ان أط��راف ف��وق ج��رى إذا
ال��ع��ت��م ال��ن��اص��ع ال��ي��راع ب��ش��ق إال غ��ي��اه��ب��ه��ا ش��ق��ت م��ا ال��ح��ق��ائ��ق إنَّ
ك��رم وف��ي ب��أٍس ف��ي ع��ط��ف��ي��ه ه��ز إْن ع��واط��ف��ه ل��ي وت��ح��ل��و ط��وًرا ي��م��ر

∗∗∗
م��ع��ت��ص��م خ��ي��ر وك��لٌّ األس��ار م��ن وأس��رت��ه أه��ل��ي��ه ي��ح��رر ك��لٌّ
رح��م م��ن ص��ن��وان ف��ه��م��ا ت��س��اويً��ا ص��ف��ات��ه��م��ا ح��ازت ق��د ل��ض��دي��ن ف��اع��ج��ب

∗∗∗
ي��خ��م ول��م ي��ق��ص��ر ل��م ف��ه��و ج��رى إذا ق��ل��م أخ��و أن��ي ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت ق��د
ال��ق��س��م أف��ض��ل م��ن ح��ب��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة م��ت��ب��ع ال��ح��ي وه��و ض��م��ي��رَي ل��ك��ْن

الغرام شجو

وزف��ي��ُر ل��وع��ة ش��ج��وي ف��أي��س��ر م��ج��ي��ُر ه��واك م��ن ل��ي ه��ل أج��دك
س��م��ي��ر ل��ل��ن��ج��وم ش��ج��يٍّ وك��ل ن��ج��وم��ه ال��ت��م��ام ل��ي��ل ف��ي أس��ام��ر
ي��زور ال��ح��ب��ي��ب ط��ي��ف وال ي��ل��م ال��ك��رى ف��ال ال��خ��ي��ال ط��ي��َف م��ن��ع��وا وق��د
ت��س��ي��ر ب��ال��ظ��ع��ون ال��م��ط��اي��ا وه��وج ع��ال��ج ب��رق��ة ي��وم ع��ه��دي وآخ��ر
ق��ص��ور ال��ي��ع��م��الت وك��أنَّ دًم��ى ك��أنَّ��ه��ا ال��ح��س��ان ي��ح��م��ل��ن ح��م��ائ��ل
خ��دور وه��ي ال��ح��زن ري��اض وت��ج��ل��و م��ع��اط��ف وه��ي ال��ب��ان غ��ص��ون ت��ه��ز
ح��ور ك��واع��ب أم ِظ��ب��اءٌ أت��ل��ك م��ن��ظ��ًرا ت��ش��ك��ل واألش��ب��اه أدِر ف��ل��م

∗∗∗
ون��ش��ي��ر ل��ه��م ب��ال��ش��ك��وى نُ��ع��رِّض ال��ن��ق��ى ب��ذي ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ول��م��ا
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س��ع��ي��ر ال��ض��ل��وع أث��ن��اء ب��ي��ن ل��ه الع��ج ال��ص��ب��اب��ة ب��رح م��ن ال��ق��ل��ب وف��ي
س��ف��ور ال��ح��دوج ف��وق ل��ه��ا ب��دور ط��وال��ًع��ا ل��ل��ن��اظ��ري��ن أش��رق��ت وق��د
وب��دور أن��ج��م ف��الح��ت ن��ج��وًم��ا م��دام��ع��ي ال��ن��ظ��ي��ر ل��م��راع��اة ج��رت
ث��غ��ور ال��رم��ي ق��ل��ب ف��ي ال��ل��ح��ظ م��ن ب��ن��واف��ٍذ ال��ح��ش��ا أق��ص��دن ع��ش��ي��ة
وف��ت��ور ب��ه��ا س��ح��ر ي��ن��ص��ل��ه��ا ك��ل��ي��ل��ٍة س��ه��ام م��ن أم��ض��ى ن��َر ف��ل��م

∗∗∗
غ��ي��ور ي��س��ت��ري��ب أو ب��ن��ا ول��وع م��راق��ب ي��ن��م أْن ل��وال وأق��س��م
وث��غ��ور أع��ي��ن إال ه��و وم��ا ون��رج��ٍس أق��اح نَ��وري ع��اش��ق ج��ن��ى
س��رور ال��زم��ان ألب��ن��اء وي��ص��ف��و األذى م��ن ال��رغ��ي��د ال��ع��ي��ُش ي��س��ل��م وه��ل
م��ري��ر وه��و ال��ع��ي��ش ح��ل��و ف��أص��ب��ح دون��ه ال��ده��ر أت��ى ع��ي��ٌش ح��ال م��ا إذا
ن��ص��ي��ر ال��ح��س��ام إال ي��ك��ن ل��م وإن ظ��الم��ًة أق��ر ال أن ش��ي��م��ي وم��ن
ه��ج��ي��ر ال��غ��ل��ي��ل ي��روي أو ف��أظ��م��أ ورده ه��ان إن ال��م��اء ع��ذب وأه��ج��ر

الرسم أيام

ون��وار ل��زي��ن��ب دار رس��م ال��ل��وى ع��ل��ى
ال��ع��رار ش��م��ي��م ل��ه��ا ه��دان��ي ض��ل��ل��ت إذا
ال��ع��ط��ار ذك��ي ل��ه��ا ف��ض��ت داري��ن ك��أن

∗∗∗
ال��ق��ط��ار ص��وب ث��راك ح��ي��ى ال��رس��م أيُّ��ه��ا ي��ا
ال��دراري ك��أن��ه��ن ال��ل��وات��ي ال��وج��وه أي��ن
أس��ار ف��ي ال��ن��وى ب��ع��د غ��دون��ا ج��م��ي��ًع��ا إنَّ��ا
اص��ط��ب��اري س��ل��ب��ت ك��م��ا ج��م��اٍل ن��ور س��ل��ب��ت
وال��م��ه��اري أي��ن��ق��ه��م ب��ب��ي��ن زم��ت غ��داة

∗∗∗
ال��غ��وار ب��أس��د ت��ح��م��ى م��ه��اة ال��ظ��ع��ون وف��ي
ال��ج��ل��ن��ار ي��وان��ع وج��ن��ت��ي��ه��ا ف��ي ك��أن
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وق��راري وس��ل��وت��ي ب��ص��ب��ري ول��ك��ن س��اروا
وأوار ل��ل��وع��ة ول��ك��ن ب��ق��ي��ت وق��د
ال��س��واري ال��ظ��ع��ون م��ع ج��ن��ي��بً��ا س��ار وال��ق��ل��ب
ب��ن��ار ي��ص��ل��ى وال��ق��ل��ب ع��ي��ن ل��ح��ظ خ��ال��س��ه��ا
ال��ن��ف��ار ب��ذاك أن��ًس��ا أرت��ن��ا ال��رق��ي��ب ل��وال
ب��ازورار وودع��ت ب��ك��ف أش��ارت وق��د

∗∗∗
ن��ه��اري ض��وء ف��ح��ال ُم��ض��ي��ئً��ا ل��ي��ل��ي ك��ان ق��د
ال��ق��ص��اِر ال��ل��ي��ال��ي ع��ه��د إل��ي��ن��ا ي��ع��ود ف��ه��ل
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العارشة بلغ وملا ١٢٩٣ه، سنة السماوة1 يف السماوي طاهر الشيخ بن محمد ولد
النقلية العلوم يدرس فيها فبقي العلم، لطلب األرشف النجف إىل والده أرسله عمره من
أبيه وفاة بعد كذلك النجف يف فظلَّ والده، وفاة بلغه ثم سنة، عرشة اثنتي نحو والعقلية
يقرب ما فيها وظل السماوة إىل رجع أن لبث وما العلم، يطلب سنني العرش عىل يزيد ما
الوالية» «انجمن يف عضًوا سنوات أربع فيها ومكث بغداد إىل سافر ثم سنني، ثماني من
وهو هذا. يومه إىل وسكنها النجف إىل فعاد الربيطاني، الجيش بيد بغداد سقطت حتى

األرشف. النجف يف الرشيف الرشع قايض اليوم
تركه ثم واإلخوانيات، الغزل يف منه وأكثر الشباب، أيام يف الشعر املرتجم نظم وقد
مجموعات ذلك من له طبع وقد عرش، االثنى ملسو هيلع هللا ىلصواألئمة النبي مدائح غري يف ينظم يعد ولم

مطبوعة. غري بيٍت ألف عرشين نحو النوع هذا يف وله أعوام. عرشة قبل

مؤلفاته (1)

أهمها: شتى، علوم يف مصنفات السماوي محمد للشيخ

عن مؤلفه فيه بحث مجلدات، ثالثة يف يقع كبري سفر الشيعة: شعراء يف الطليعة (١)
(مخطوط). وحديثًا قديًما الشيعة شعراء

الذين عيل بن الحسني أصحاب تراجم يتضمن الحسني: أنصار يف العني أبصار (٢)
(مخطوط). الطف يف معه ُقتلوا

انتباهه بعد رائيه حفظه الذي الشعر مجموعة املنام: يف نظم فيما األحالم ظرافة (٣)
(مخطوط).

نحو ُمَؤلِّفه فيه نحا أدب كتاب الفرزدقية: القصيدة رشح يف السماوية الكواكب (٤)
خطيٍّا). يزاُل (ال العجم المية عىل الصفدية رشح

اآلداب مطبعة يف طبعت قصائد مجموعة الفياض: النبي مدح يف الرياض شجرة (٥)
.١٣٣٠ سنة ببغداد

ليست سنة مائتي من يقرب بناؤها ساعة. ٢٢ بمقدار عنها تبعد الكوفة رشقي الفرات عىل بلده 1

والشام. الكوفة بني فهي العرب شعر يف تذكر التي السماوة أما بالقديمة.
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اآلداب مطبعة يف طبعت منظومات مجموعة املطهرة: العرتة مدح يف الشجرة ثمرة (٦)
.١٣٣١ سنة كذلك ببغداد

نظمه: من نماذج ييل وفيما النفيسة، اآلثار من هذه غري وله

النبيملسو هيلع هللا ىلص مدح يف

ب��اإلن��ص��الت ال��س��ي��ف س��ل وف��ق��ت ب��اإلل��ت��ف��اْت ال��ري��م ج��ي��د أخ��ج��ل��ت
ش��ت��ات ت��دع��ه ل��م ش��م��ل ف��أي ال��ل��م��ى ب��ش��ت��ي��ت زه��ًوا ب��س��م��ت
ال��ن��ب��ات ذاك أن��ب��ت ق��د وال��ل��ه ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه ال��ن��اس ل ت��ق��وَّ
ال��ف��رات وس��ط ل��ل��ؤل��ؤ ع��ج��ب��ت ل��ي ث��ن��اي��اه ل��ح��ن إذا ث��غ��ر
وه��ات ك��اس��ي س��اق��ي ي��ا ف��ه��اك خ��م��رة ف��م��ه ع��ل��ي��ن��ا ج��ال
خ��ف��ات ف��ي��ه��ا م��ت وإال ق��ل��ب��ي ب��ه��ا وب��رد ع��ن��ق��ي ب��ه��ا ح��رْر
ن��ك��ات أح��ل��ى خ��دي��ه ص��ح��ي��ف��ت��ي ع��ل��ى دق��ي��ًق��ا ال��ع��ذاران خ��ط
م��ات ول��واله ف��أح��ي��اه ع��ن��ه��ا «ال��م��ص��ط��ف��ى» ب��ث��ن��ا ق��ل��ب��ي داوي��ت
ه��ب��ات ف��ي ل��ه ه��ب��ات ي��رون ك��م ال��ح��قِّ إل��ى ال��خ��ل��ق ذري��ع��ة
وال��ب��ي��ن��ات ال��زب��ر ع��ل��ي��ن��ا ت��ت��ل��و ف��آي��ات��ه��ا م��ع��ال��ي��ه راق��ت
ال��زك��اْة ب��ط��ي��ب ال��ل��ه إل��ى ي��دع��و أت��ى زاٍك م��دح ف��ي زاك��ي��ة
ال��س��م��ات ب��ج��ل��ي��ل وأن��ب��ي��اه أم��الك��ه ال��ع��ال��م ع��ل��ى س��م��ا
ح��ي��اْة أه��ن��ى م��ن��ه ك��لٌّ ف��ن��اَل ن��ف��س��ه ف��ي ال��ل��ه رض��اء ش��رى
ال��ش��ي��ات ع��ارض��ات ع��ن م��ن��زه ج��وه��ر م��ن ال��رَّح��م��ُن ص��وره
ال��ص��ف��ات ب��أس��ن��ى ال��ل��ه ق��دس��ه ه��ي��ك��ل ع��ل��ى م��ن��ه ال��س��ن��ا ض��اء
وذات ن��ع��تً��ا ال��خ��ال��ص ال��ن��اص��ع أح��م��د ال��م��ه��ت��دي ال��ب��ش��ي��ُر ط��ه
ك��ف��ات إل��ي��ه ج��اءت أن إل��ي��ه ال��م��ل��ت��ج��ي ك��ه��ف��ه��ا ال��ب��راي��ا ظ��ل
ث��ب��ات ع��ز ي��وم ف��ي ل��ه ي��ك��ن ل��م ول��واله ف��ي��ه ال��ه��دى ع��ز
ال��ح��ادث��ات راع��ت إن ك��ف��ه ف��ي س��ي��ف��ه م��ن أث��ب��ت غ��ادره
ال��تُّ��رَّه��ات س��وى ال��ح��ق ورا ل��ي��س ق��ول��ه ي��ط��ع ل��م ل��غ��اٍو ف��ق��ل
ال��غ��واْة ت��ح��دَّى ح��ي��ن م��ع��ج��ز م��ن ب��ه أْع��ِظ��م ب��ال��ق��رآن ج��اء ق��د
ب��ال��م��ح��ك��م��ات ال��ص��ادع وق��ول��ه ربِّ��ه م��ن ال��ُم��ن��زل ك��ت��اب��ه
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ب��ال��م��ع��ج��زات ال��غ��ر ول��ل��م��ع��ان��ي أح��م��د ب��ه ج��اء م��ا ل��ل��ه
م��وات وأح��ي��ى أح��ي��اءً أم��ات ه��دى ع��ن م��ي��الده ل��ن��ا م��از
أص��ات وداع أه��وى وك��وك��ب ج��رى وم��اء ف��ي��ه خ��ب��ت ن��ار
ث��ب��ات ث��ب��ات ب��ع��د ت��ط��اي��ح��ت ف��أب��راج��ه إي��وان وان��ش��ق
ال��ع��ت��اْة ج��م��ي��ع م��ن ل��ل��م��ت��ح��دي م��ع��ج��ز ُم��ع��ج��ز ه��ذا ب��ع��د ه��ل

إع��ج��ازه ال��ده��ر ح��ي��وة ي��ب��ق��ى
ال��م��م��ات ل��ح��ي��ن ال��رس��ل وم��ع��ج��ز

ملسو هيلع هللا ىلصكذلك النبي مدح يف وله

راْح وق��ت ف��ي روح��ي ب��ه��ا وأن��ع��ش واق��ت��راْح أم��ًال ال��ث��ن��اي��ا أج��ل
األق��اح وذاك ال��ورد ذل��ك م��ن ب��ع��ده��ا ن��ق��ل��ي واج��ع��ل ب��ال��ل��ه
ال��ص��ب��اح م��ن��ك ال��ط��ل��ع��ة ي��ق��ب��س أن خ��ي��ف��ة ال��ض��ح��ى ش��م��س ت��س��ارع��ت
وش��اح وأخ��رى ط��وق ي��د ح��ال ع��ل��ى ف��الح��ت ال��غ��ي��ُظ ل��ه��ا ث��ار
ب��اف��ت��ض��اح وج��ه��ه��ا ده��ان��ا ف��ق��د وج��ه��ه��ا ع��ل��ى ب��ف��رع��ي��ك ج��ل��ل
ب��راح ي��وًم��ا ��اك س��مَّ م��ن خ��اب ال ال��ه��وى ع��ن��اق ش��م��س ي��ا ح��رم��ت
ال��م��الح زي��ن ف��ه��و وأول��ى أول��ى م��ح��م��رة م��ن��ه غ��ي��َرى خ��رج��ت
الح أل��ف ال ال��ح��ب ال��ف��الح أرى أن��ت��ه ف��ق��ل��ت ال��الح��ي دع��ان��ي
ص��الح ل��ي «ال��م��ص��ط��ف��ى» ف��م��دح زال ف��إن ص��الح��ي ف��ب��ال��ح��ب ذرن��ي
وال��ن��ج��اح ال��ن��ج��ا ب��اب ال��م��ال ظ��ل ال��ح��ج��ى ط��ود ش��ام��خ ال��ع��ال راس��ي
ارت��ي��اح وف��ض��ل روًح��ا وَزاده م��ي��الده ال��ده��ر وج��ه زيَّ��ن
ال��ب��ط��اح غ��راث��ي ال��ل��ه وأط��ع��م ال��ف��ال ع��ط��اش��ى ال��ل��ه ب��ه س��ق��ى
ف��ط��اح ك��س��رى إي��وان ل��ه َش��قَّ ك��م��ا ال��م��ع��ال��ي ع��رش ب��ه ش��اد
وض��اح خ��ف��اي��ا م��ن رأي��اه ق��د ب��م��ا وس��ط��ي��ح ش��ق ص��رَّح
ان��ف��س��اح ف��ي��ه األم��ر ب��أن ظ��ن��وا أخ��ب��را ب��م��ا ال��ك��ف��ر ب��ن��و ض��اق
ال��ص��راح ال��ن��ب��ي واس��ت��ول��ى ف��اران م��ن ال��ن��ور ظ��ه��ر خ��ط��اه��م ط��اش��ت
ال��ري��اح م��س��ي��ر ب��ال��ف��ت��ح ت��س��ي��ر ف��راي��ات��ه ال��ن��ص��ر ظ��اه��ره
ل��ل��ف��ص��اح م��خ��رس��ة س��ور م��ن إرس��ال��ه ب��ال��م��ع��ج��ز ع��رف
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ب��راح ص��م��اًخ��ا ي��س��دون م��ن��ه��ا ان��ث��ن��وا ح��ت��ى اإلع��ج��از غ��ام��رة
ون��اح ب��ك��اه وال��ج��ذع َس��بَّ��ح وال��ح��ص��ى ل��ه ال��ع��ود ف��أورق
ص��ح��اح س��ائ��الت ع��ي��ونً��ا رد ك��م��ا ��ا ش��قٍّ ال��ت��م ب��در ق��س��م
ال��ن��واح ب��ك��ل األم��ن ووط��د ي��ث��رب ع��ن ال��س��وء أك��ف ك��ف
ال��ك��ف��اح وع��ان��ى ال��ج��وع ح��ج��اب��ه ال��ح��ش��ا ه��ض��ي��م ك��ش��ح ع��ل��ى ألث
ال��دالح ال��س��اري��ات ق��ط��ر ل��وع��د ت��ع��داده��ا ي��ع��ج��ز م��ن��اق��ب
ال��ج��ن��اح وم��د ال��ط��رف ف��أرس��ل ت��ع��زي��زه اإلس��الم ب��ه��ا ن��ال
ف��الح م��ن��ه ل��ل��ع��ال��م ف��الح ال��ُه��دى وب��ان ال��ن��ور وان��ت��ش��ر
ال��ض��راح ف��وق وال��ع��م��د م��م��دودة أط��ن��اب��ه ج��اب��ل��ق ف��ي ه��ات��ي��ك

م��ه��ديً��ا ب��ه ج��اء م��ن ي��ش��ك��ر
رواح غ��دوٍّا ال��ُع��ل��ي��ا ص��الت��ه

ملسو هيلع هللا ىلصكذلك النبي مدح يف وله

ل��ي��اْل أم س��اب��غ��ة ووف��رة ه��الْل أم ب��ازغ��ة أط��ل��ع��ة
س��ال غ��ي��ر ق��ل��ب��ه ول��ك��ن س��ال ش��اخ��ص ل��ه��ا ط��رف ف��ك��م ب��دت
ال��ل��ئ��ال ع��ق��د ي��ن��ص��ع ك��م��ا م��ن��ه ال��ل��م��ى غ��روب ل��ل��ع��ي��ن ت��رق
ال��ه��الل دور ال��ش��ارب ب��ه��ا دار أنْ��ُج��ًم��ا ل��ه ال��ُح��س��ن ج��ال ث��غ��ر
ال��م��ن��ال خ��وف األص��داع ب��ج��ن��ح��ي غ��رن��ي��ن��ه ب��از ع��ل��ي��ه ج��ل��ى
ح��الل خ��م��ًرا ي��ش��رب ل��م��ن ط��وب��ى ذاق��ه ل��ل��ذي ل��م��اه ح��ال
خ��ال ك��ان أن��ه ب��ع��ض ف��خ��ال ب��دا ع��ل��ي��ه ال��م��س��ك خ��ت��ام��ه
ع��ض��ال داءً أص��ب��ح ف��إن��ه ب��ه ط��ب��ي��ب��ي ي��ا س��ق��ام��ي داِو
اع��ت��دال «ال��ن��ب��ي» م��دح ع��ل��ى ل��ه ي��ك��ن ل��م ل��و ال��ج��س��م ق��وام ذوى
ال��ف��ع��ال وص��دق ب��ال��ق��ول ـ��ادع ��ـ وال��صَّ ب��ال��وح��ي ال��ص��ادق رس��ول��ن��ا
ال��م��ق��ال ب��ح��س��ن ال��ن��ب��ي��ي��ن م��ن ف��ت��رة ع��ل��ى اآلت��ي ال��ورى زاك��ي
ال��ن��ع��ال ش��راك م��ن��ه ع��ق��دت ل��و ف��خ��ره��ا األُل��ى ال��ن��ب��ي��ي��ن س��ع��د
ال��رج��ال ف��رد ك��ان إذ ال��ح��ج��ى أه��ل أف��ع��ال��ه ش��ب��ه م��ن ش��ب��ه
ال��م��ث��ال ع��دي��م ف��رد ج��وه��ر م��ن اس��م��ه تَ��َع��ال��ى ال��ل��ه ص��وره
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ال��ج��الل ع��ل��ي��ه أب��راًدا وَم��دَّ أس��ت��اره ال��ق��دس ع��ل��ي��ه ض��ف��ى
وال��ج��م��ال ال��م��ن��ت��ه��ي ال��ج��م��ي��ل رب ال��ن��ه��ى ع��داك ط��ه وم��ن ط��ه
ض��الل م��ن ي��ن��ق��ذه��ا ك��ي ف��ج��اء ع��ن��ده أت��ت ال��رش��د ظ��الم��ة
ث��م��ال أب��ق��ى ل��ل��ع��اف��ي��ن وك��ان م��ًع��ا واألي��ام��ى ال��ي��ت��ام��ى ع��ال
ي��ن��ال ال ُم��ع��ج��ًزا أب��دى أه��وال ال��ـ م��ن أن��ج��ى ب��األف��ض��ال غ��رق
ال��ج��دال ي��وم اإلس��الم ج��ام��ع��ة ف��ي وال��ك��ف��ر ال��دي��ن ب��ي��ن ف��رق
أح��ال م��ن ب��ال��ع��را أردى ـ��م��س��ك��ي��ن، ال��ـ ث��را أول��ى ل��ل��دي��ن ال��ورى ق��اد
ح��ال ك��ل ع��ل��ى ال��ل��ه ل��ي��ع��ب��د ه��دي��ه ف��ي ال��ش��رك أك��ف ك��ف
س��ج��ال غ��ي��ث ف��ال��ك��ف ك��ف��ه ف��ي ع��ودة أورق��ت أن ت��ع��ج��ب��وا ال
ال��ن��زال وأورى ال��ج��ه��االت م��ن ال��ورى وف��ك األس��رى ع��ل��ى م��نَّ
م��ال ح��ي��ث م��ن ع��زرائ��ي��ل ي��م��ي��ل س��ي��ف��ه ع��ل��ى وال��م��وت ن��ازل
وص��ال أدن��ى ال��ح��رب ف��ي ب��غ��ى ل��م��ن م��ط��م��ًع��ا ي��دع ل��م ح��ت��ى وص��ال
ال��ع��ق��ال ط��ل��ق ال��ت��وح��ي��د ف��ان��ت��ص��ب ُم��س��ت��أص��ًال ��رِك ال��شِّ ب��ن��اء ه��د

غ��اي��ة إل��ى ال��ع��دل ي��رف��ع��ه
وان��ت��ق��ال غ��اي��ة وراه��ا ل��ي��س

السالم عليهما عيل ابن الشهيد الحسني مدح يف

ق��دح��ه ب��م��ا ال��ج��وى زن��د ف��ش��ب ق��دح��ْه ل��ه ال��ه��وى س��اق��ي أده��ق
ف��ض��ح��ه ق��د ال��ب��ك��اء ص��وت ل��ك��ن وي��س��ت��ره ال��ه��وى ي��ج��نُّ ب��ات
ف��رح��ه وال ق��ل��ب��ه ي��ن��ظ��روا ل��م وه��ُم رق��ة ال��ن��اس ل��ه ت��رث��ي
ج��رح��ه ال��ص��ب��اب��ة ع��ذب م��ر ل��و رًش��ا ب��ح��ب ع��زم��ه ال��ج��وى ف��ل
وم��ت��ش��ح��ه ج��ي��ده ت��رى أال س��اب��ق��ة وم��ه��ر رم��ل ج��ؤذر
م��ل��ح��ه ال��س��م��ا م��ش��ت��ري م��ن وب��اع ل��م��ح��ت��ه ال��زب��رق��ان م��ن ح��از
ص��ف��ح��ه وم��ا س��ب��ًع��ا ص��ف��ًح��ا وم��ال ك��ب��دي خ��ط��ى وم��ا ق��ن��اة خ��ط��ا
ت��رح��ه وال ه��م��ه ي��زل ف��ل��م الزم��ه ل��ل��ح��زن ق��ل��ب��ي دع��اه
ن��ص��ح��ه م��ن ق��ول ف��ي��ه ي��ط��ع ول��م ب��ه ه��ام ال��ف��ؤاد ألنَّ ذاك
م��ق��ت��رح��ه ت��زال ال ل��م��ن وأرث ل��ه س��واك ي��ُرْق ل��م ل��م��ن ِرقَّ

318



السماوي محمد

م��دح��ه وص��ف��ه م��ن أج��ل��و ـ��ح��س��ي��ن» «ال��ـ إل��ى ع��دت ث��م وص��ف��ي��ك زاي��ل��ت
ط��رح��ه ال��ذي األك��ب��ر وث��ق��ل��ه وب��ه��ج��ت��ه ال��ه��ادي ال��ن��ب��ي س��ب��ط
وض��ح��ه ال��س��م��ا ب��در يُ��وازي ب��دًرا وأط��ل��ع��ه ال��ُه��دى ع��م��اد ش��اد
ل��م��ح��ه ال��ه��دى إل��ى وأوح��ى ل��ه ف��ك��را ج��ده دي��ن ف��ي ص��رف
م��ن��ف��س��ح��ه ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن يُ��ق��ي��م رج��ل ع��ن ال��ُم��س��ل��م��ي��ن ي��د ض��اق��ت
ق��ح��ه م��ن��ه ب��ال��س��ي��ف وج��ه ح��ي م��خ��ط��رة رك��اب ح��ق ط��الب
اق��ت��رح��ه م��ا اإلس��الم يُ��ع��ط��ي س��واه ي��ج��دوا ف��ل��م ب��ه ح��ي��ارى ظ��ل��وا
م��ن��ح��ه ف��ب��ث��ه ُم��س��ت��م��ي��ًح��ا ف��آم��ن��ه خ��ائ��ًف��ا ب��ه ع��اذ
ف��ت��ح��ه ق��د ال��ن��ب��ي أب��وه ك��ان م��ا وي��رف��ع ال��ه��دى ي��ش��ي��ُد غ��دا
ص��رح��ه رده ق��د م��ش��وب وك��م رون��ق��ه أع��اد دري��س ف��ك��م
ن��ف��ح��ه ح��ده ال��ط��ود ص��ادم ل��و خ��ذم ب��ص��اح��ب ع��ن��ه ق��ات��ل
ق��زح��ه ق��وس��ه م��ن وأن��س��ى ـ��ح��رج ال��ـ ب��م��وق��ف��ه ال��ظ��ب��ا ب��ي��ض ك��ه��م
ف��رح��ه ال��وغ��ا ح��وم��ة ف��ي ك��أنَّ م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ك��ف��اح ف��ي ان��ث��ن��ى ل��م��ا
م��ت��ض��ح��ه اإلس��الم س��ب��ل وع��دن ح��ق��ائ��ق��ه وان��ج��ل��ت ال��ه��دى م��از
ذب��ح��ه م��ن ف��وي��ح ذب��ًح��ا ل��ل��ه وم��ض��ى وق��وف��ه ف��ي ال��م��ن��ى ن��ال
ف��ص��ح��ه ال��ه��دى م��س��م��ع ع��ل��ى ي��ج��ل��و ُم��ن��ت��ش��ًرا ال��ك��ت��اب ض��وء ورد
ش��رح��ه ص��دره ل��الس��الم وم��ن ه��دى أض��لَّ م��ن ال��ل��ه ب��ه ه��دى

ث��نً��ا ال��ط��وي��ل وص��ف��ه ي��ق��ص��ر
م��ن��س��رح��ه يُ��ق��ي��م ب��م��ث��ن ف��ق��ل

السالم عليهما الحسني ابن السجاد عيل مدح يف

ك��ح��ِل أم ب��ه��ا ك��ح��ٍل م��ن أه��و ال��م��ق��ِل اح��وراز م��م ل��ي أب��د
ث��م��ل م��ن ث��م��ًال س��م��ع��ت��م ه��ل ث��م��ًال س��ك��رى وه��ي م��ن��ه��ا ب��ت
ل��ي ي��ع��ط��ف أو األج��ف��ان س��اح��ر ب��ي ي��رأف أَم��ا ن��ف��س��ي ت��ل��ف��ت
غ��ل��ل��ي أو ع��ل��ل��ي ل��ي ل��ش��ف��ى ع��ل��ل��ن��ي ل��و األش��ن��ب ث��غ��ره
األس��ل ف��وق ال��ن��ف��س ف��أس��ال ه��زه��ا ق��د ك��م األع��ط��اف ج��ائ��ر
ال��ج��م��ل ح��رب ال��ن��اُس ف��اس��ت��ه��ان ال��رَّش��ا ح��رب ب��ه��ا ال��ص��ب ح��ارب
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ال��ك��ف��ل درع واثَّ��اق��ل ع��ن��ه ف��ان��ث��ن��ى م��ن��ه ال��خ��ص��ر ب��ن��د خ��ف
ي��ص��ط��ل��ي ك��ي��م��ا ال��ن��ار ج��اء ف��ه��و وج��ن��ت��ه وس��نً��ا ف��ؤادي دع
ب��ال��ش��ع��ل ل��ه ف��ارت��دت م��ن��ه ق��اب��س��ة أل��ح��اظ��ه ذه��ب��ت
ه��م��ل وم��ي��اه ن��ار ن��ه��ب ف��اغ��ت��دى ب��دم��ع يُ��ط��ف��ي��ه��ا رام
ع��ل��ي ب��ن ال��ح��س��ي��ن ب��ن «ل��ع��ل��ي» ف��ال��ت��ج��ى ب��الًال ال��ط��ي��ن ف��ي زاد
ال��م��ج��ت��ل��ي ع��ي��ن ن��ور ال��م��ه��اوي ف��ي ال��ه��دى م��ص��ب��اح ال��ُع��بَّ��اد س��ي��د
ال��م��ن��زل ال��ك��ت��اب ن��ص ف��ي ف��از وع��ل��ي ال��م��ع��ال��ي ج��از ش��رف
م��ب��ت��ه��ل ال��دج��ى م��ح��اري��ب ف��ي ق��ائ��م ب��ش��خ��ص ال��ل��ي��ل ص��دع
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف��ي ال��ع��زة ي��ب��ت��غ��ي وق��ف��ت��ه ف��ي ل��ل��ه ض��ارع
م��ش��غ��ل ب��س��وق األخ��رى ل��ه��وى وان��ث��ن��ى ث��الثً��ا ال��دن��ي��ا َط��لَّ��ق
رج��ل ف��ي ي��ذك��ره ع��ن��دم��ا ل��ه ت��ش��ب��ي��ًه��ا ال��ط��ال��ب ظ��ل��م
ال��م��ث��ل وض��رب ال��ش��ب��ه م��وض��ع ب��ه أنَّ ال��ورى ك��ل ع��ل��م��ت
األول ال��رع��ي��ل ف��ي ي��ن��ت��ه��ي��ه��ا ع��ن��ده اب��ت��داءً ال��ف��ض��ل غ��اي��ة
ال��ج��ب��ل وظ��ه��ر ال��س��ه��ل ب��اط��ن ف��اس��ت��وى ن��داه ال��دن��ي��ا ف��ي ف��اض
ال��ُم��ق��ل م��لء ال��س��م��ع م��لء م��ن��ه ت��ج��د واس��أل آث��اره ع��ل��ى ق��ف
ال��ب��ل��ل غ��ري��ق م��ن��ه��ا ف��ان��ث��ن��ى ح��ازم م��ن ج��م��ع��ه��ا ت��وخ��ى ك��م
ب��ال��وش��ل ب��ح��ره��ا ع��ن ف��اك��ت��ف��ى ب��ح��ره��ا م��ن��ه��ا ي��ج��م��ع ي��ط��ق ل��م
ال��خ��ص��ل ت��ل��ك ب��ي��ن ي��ج��ان��س إن ك��ل��ف م��ن م��ادح��ه ع��ل��ى م��ا
م��ن��ج��ل وف��خ��ر م��ن��ٍج وه��ًوى زاه��ر وف��ض��ل زاه ن��س��ب
ال��م��ق��ب��ل ال��س��واد ف��ي ت��ج��ل��ت ك��م ال��ورى ك��ل ف��ي ب��ي��ض��اء وي��د
ي��س��ل أو ع��ص��م��ت��ه ي��رم إن وال��م��رت��ج��ي ال��م��ل��ت��ج��ي راح ه��ي

ي��ب��ل��غ��ه وال ال��ق��ول ي��ب��ل��غ
وال��م��ن��زل ال��م��رت��ق��ى ل��ع��ل��و
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السالم عليهما الحسن ابن املهدي محمد مدح يف

ط��رزه��ا ح��ي��ن ال��ع��ذاري��ن ورد ط��رزه��ا ال��ع��ارض��ي��ن أروض��ة
وع��ززه��ا ع��ارًض��ا ف��زاده��ا ف��ت��ن خ��دوده م��ن ل��ن��ا ب��دت
م��رك��زه��ا وال��خ��ال ع��ارض��ي��ه م��ن دائ��رة خ��ط ال��ل��ه ت��ب��ارك
ل��ي��ن��ه��زه��ا ف��وق��ه��ا ُم��ن��ع��ط��ًف��ا ف��غ��دا ش��ارب ع��ن ث��ن��اي��ا ث��ن��ى
ع��ج��زه��ا وال��ك��ث��ي��ب ص��دره��ا أوش��ح��ة م��ن��ه ال��ُغ��ص��ن ع��ل��ى ج��ال��ت
ح��ي��زه��ا أب��ع��دت وج��د ه��وة ب��ه ت��ق��ذف��ن ال ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب
م��ه��م��زه��ا ت��ط��ي��ل ح��زًؤا إل��ي��ه رام��ق��ة وال��ع��ي��ون خ��ل��ف��ت��ه
ت��م��ي��زه��ا ت��دع ل��م وح��رق��ة ت��دف��ق��ه ال��ج��وى ي��زي��ُد دم��ع
م��ج��ه��زه��ا اغ��ت��دى م��وت��ة أو ف��ت��ن��ع��ش��ن��ي رح��م��ة إم��ا ذب��ت
م��ف��رزه��ا ال��غ��رام م��ن��ه��ا ق��ط��ع وح��ش��ًي م��رق��رق ل��دم��ع رق
ل��ت��رك��زه��ا ت��س��ت��ط��ع ل��م ه��داه ي��رك��زه��ا «ال��م��ه��دي» ف��ل��وال زال��ت
وه��زه��زه��ا ل��ل��ه��دى ج��رده وص��ع��دت��ه ال��ه��ادي ال��ن��ب��ي س��ي��ف
وأب��رزه��ا ش��م��س��ه��ا ب��دت ح��ي��ن ط��ل��ع��ت��ه ال��ظ��الم غ��ي��وُم ش��ق��ت
م��ي��زه��ا ال��ض��ع��ف��اء ف��ي ح��اس��ة خ��ل��ي��ق��ت��ه ف��ي ال��ل��ه ص��ن��ي��ع��ة
ط��رزه��ا وال��م��ج��د ع��اله ع��ل��ى س��اب��غ��ة ال��ج��الل ب��رود ض��ف��ت
ف��روزه��ا وال��ج��م��ال ك��م��ال��ه ووش��ع��ه��ا م��ج��ده ط��رزه��ا
ف��أع��ج��زه��ا ب��ه ل��ح��اًق��ا رام��ت ش��اخ��ص��ة األن��ام ع��ي��وُن ظ��ل��ت
ل��ت��ف��رزه��ا أو ال��خ��ل��ق ل��ت��ج��م��ع رح��م��ت��ه اب��ن ي��ا ال��ل��ه ب��ك ع��اد
م��ع��ج��زه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن تُ��ري ت��ك��د ل��م ل��ك دالئ��ل ف��ب��ات��ت غ��ب��ت
س��ي��ن��ج��زه��ا أْن ب��د ال ب��ال��ح��ق ع��دة ال��م��ال ف��ي ل��ل��ه ف��أن��ت
م��غ��م��زه��ا ال��ع��اج��م��ون واس��ت��ص��ل��ب واع��ت��دل��ت اإلس��الم ق��ن��اة ق��ام��ت
ف��أح��رزه��ا ل��ه��ا ح��رًزا وك��ن��َت ف��ق��وم��ه��ا ل��ه��ا ق��واًم��ا ك��ن��ت
وم��ن��ت��زه��ا م��س��رًح��ا م��ح��م��د ع��ل��ى ال��ث��ن��اء روض��ة ب��رح��ت ال
ف��أع��وزه��ا ن��ي��ل��ه ن��ح��ت وال ف��خ��ي��ب��ه��ا ال��ورى ق��ص��دتْ��ه م��ا
ألك��ن��زه��ا ق��وة أدع ول��م ل��م��ع��ش��ره م��دًح��ا ق��ل��ب��ي م��ن��ح��ت
م��ط��رزه��ا م��ن��ت��ق��ى ب��زئ��ب��ر م��وش��ي��ه��ا ل��ه ف��ي��ه��ا وج��ئ��ت
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ت��ج��وزه��ا م��ن��ه��ا ف��ي��ت��ق��ب��ل ل��م��ن��زل��ه ت��رت��ق��ي ه��دي��ة
م��ط��ن��ب��ه��ا أه��د أن م��ن��ي ي��ق��لُّ
م��وج��زه��ا إل��ي��ه أه��دي ف��ك��ي��ف

الصبا بعد

أون��اس��ه ال��ه��وى إي��ن��اس ت��ط��ل��ب أف��راس��ه ال��ص��ب��ا ع��رى أن أب��ع��د
أض��راس��ه ك��اش��ًرا م��ن��ك ي��ض��ح��ك أت��ى ق��د ف��ال��م��ش��ي��ب ع��ل��ي��ك خ��ف��ض
أس��اس��ه م��رُّه��ا وه��دَّ إال ج��ان��بً��ا م��ن��ك ال��خ��م��س��ون ت��دع ل��م
ق��رط��اس��ه ب��ه��ا ال��ش��ي��ب وب��ي��ض ك��ت��ب��ه ال��ش��ب��اب غ��ض ل��ي س��وَّد
آس��ه ش��م��م��ت ق��د ع��ود ول��ي��ذِو ث��غ��ام��ه ج��ال روض ذوى ف��ال
أن��ف��اس��ه ال��ت��ظ��ت ك��ال��ن��ار وج��دت أن غ��ي��ر م��ن��ه اس��ت��ف��دت ال��ذي م��اذا
ك��أس��ه ال��غ��رام ي��س��ق��ي��ن��ي ج��ذالن وأن��ث��ن��ي م��رًح��ا أغ��دو أي��ام
أدن��اس��ه ب��ه��ا ث��وب��ي ع��ن أرح��ض ت��وب��ة ل��ي أرى ه��ل ن��ف��س��ي وي��ح ي��ا
ان��ع��ك��اس��ه ب��ي أخ��ش ل��م وك��ي��ف أم��ل��ي اط��راد أرج��و م��ت��ى ح��ت��ى
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الكتاب. هذا من املنثور قسم يف نثره من ونخبة ورسمه ترجمته اطلب

الشباب (1)

ال��ش��ب��اِب غ��ي��ر ال��ف��ت��ى ع��م��ر ف��م��ا ل��ل��ص��ع��اِب ش��ب��اب��ك ف��ي ت��ط��ل��ب
ب��ال��ق��راب ي��ص��دأ ال��س��ي��ف ف��إنَّ ل��ل��م��ع��ال��ي ع��زم��ك ح��س��ام وس��ل
ب��ال��طِّ��الب أج��در ال��م��ج��د ف��إنَّ ل��ُم��ب��ت��غ��ي��ه ال��ه��وان ط��ل��ب ودع
ال��ص��واب إل��ى ي��ئ��ول خ��ط��أ ف��ك��م ي��وًم��ا ال��ج��د خ��ط��أت ل��و وك��رر
ب��اب ك��ل م��ق��ل��د ال��ج��د ف��إن ب��ابً��ا م��ن��ه أرت��ج ال��ج��ه��ل م��ا إذا
ال��غ��الب ع��ن��د ع��زم��ه ت��ق��اع��س غ��ب��ي ف��ي ال��ش��ج��اع��ة ت��ج��دي وال
ال��ك��ع��اب م��ط��رد ي��ف��ي��د ف��ل��ي��س ط��ع��ان ل��دى ال��س��ن��ان ان��ع��ك��س إذا
ل��ل��ش��ب��اب ف��رع ل��ل��ش��ي��ب ف��م��ا ُح��س��نً��ا راق ال��ش��ب��ي��ب��ة غ��ص��ن وإْن
ب��ال��ذب��اب ي��ق��ط��ع ال��س��ي��ف ف��إنَّ ف��ت��يٌّ ق��ول��ه��ُم ي��ن��ق��ص��ك وال
ش��ه��اب ف��ي ت��وق��د ش��ه��ر وك��م ه��الل م��ن ت��ول��د ق��م��ر وك��م
راب��ي وْه��و وي��ن��زل ي��خ��ل��و إذا ي��ع��ل��و ك��ال��م��ي��زان ال��ده��ر وإن
ال��رواب��ي ال��روض ع��ل��ى ش��م��خ��ت ل��م��ا م��ح��لٍّ» ذو إال ي��ع��ُل ل��م «ول��و
ال��رق��اب م��ن ال��ن��ف��وس ت��ب��رأت ط��وًق��ا ص��ي��غ ال��ج��ه��ال��ة م��ع��ن��ى ول��و
ال��ق��راب ع��ل��ى ال��ُح��س��ام اف��ت��خ��ر ل��م��ا ف��خ��ًرا ح��از ال��ب��ط��ال��ة ره��ن ول��و
ال��ن��ق��اب ب��ن��ت م��ن ع��ل��يَّ أع��ز ه��وان ف��ي ال��ن��ق��ي��ب��ة اب��ن ول��ي��س
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م��س��ت��ط��اب ف��رع ب��ك��ل ي��م��تُّ م��ن��ه��ا األخ��الق أروم��ة ف��أص��ل
ال��رب��اب م��ن ال��ري��اض ت��ن��م��و ك��م��ا رب��يٍّ��ا ع��وائ��ده��ا م��ن وي��ن��م��و
ع��ق��اب س��وى ال��ع��ق��اب ت��ل��د ف��م��ا ت��س��رت ب��ه��ا ال��ح��ي��اة روح إذا
ال��ك��ع��اب ص��در ي��ا ب��ن��ي��ك ل��درس ت��س��ام��ت م��درس��ة أج��لُّ ألن��ت
ال��ج��ن��اب م��رع��ي ال��رك��ن م��ن��ي��ع ب��ي��ت أج��ل ل��ل��ح��ي��اة وإن��ك
ال��ص��واب ش��اك��ل��ة ف��ي��ه ي��ط��ال��ع س��ف��ر أج��لُّ ل��ل��ول��ي��د وإن��ك
ال��خ��ط��اب أل��س��ن��ة ف��ي��ه ت��ردد درس خ��ي��ر ارت��ج��اف��ك ف��ي وإن��ك
اإلك��ت��س��اب خ��الل ارت��س��م��ت ب��ه��ا ص��ق��اًال ص��ف��ت ك��ال��م��راة وإن��ك
ال��ط��الب ع��ل��ى ال��ص��ب��ي ل��ت��ح��ري��ض إال ف��ي��ك ال��ن��واب��ض ض��رب وم��ا
ال��ت��غ��اب��ي ل��ي��ل ل��دي��ه��ُم وش��ع ال��ت��رق��ي ص��ب��ح ض��ل��ه��م م��ن أي��ا
ال��ه��ض��اب ش��م ح��راك��ه ي��ه��ز خ��م��ول م��ن م��ه��د ف��وق س��ك��ن��ت��م
اإله��اب غ��رب��ي��ب ال��وج��ه أح��م داج األرج��اء م��غ��دف ب��ل��ي��ل
ب��ال��ح��ج��اب ت��وارت وش��م��س��ك��ُم ال��م��ع��ال��ي ش��م��س ل��غ��ي��رك��م ت��ش��ع
ال��س��ح��اب م��رَّ ع��ل��ي��ك��ُم ت��م��ر إل��ي��ه��ا ف��رًص��ا ف��ل��ت��غ��ن��م��وا أال
ن��اب ت��ح��ت ال��ف��ري��س��ة ط��ل��ب ك��م��ن ه��وان ف��ي ال��ف��ض��ي��ل��ة ط��ل��ب ف��م��ن
ال��ك��ت��اب ص��در ب��رس��م��ه��ا ت��زي��ن رم��وز س��وى ال��ك��م��ال م��ع��ن��ى وم��ا
ال��ح��س��اب م��ن األص��م ش��ب��ه ل��ن��ا وأب��ق��ى م��ف��خ��رن��ا ج��ذر ت��ط��ل��س
ب��ال��ت��راب ال��س��ب��ي��ك��ة ح��س��ن خ��ف��ى ول��ك��ن م��ع��ارف��ن��ا ان��درس��ت وم��ا

السجن ملك (2)

الحميد. عبد امللك وخلع الدستور بمناسبة نظمها

ل��ل��ق��ص��ور ب��ط��رف��ك ت��رن��و وك��م ال��س��ري��ر إل��ى ت��ح��نُّ ك��م ب��ع��ي��ش��ك
ال��ب��دور آف��ل��ة ت��ش��ف��ي��ك أم��ا ج��س��ًم��ا ن��ح��ل��ت أراك ه��الل��يٍّ��ا
ال��ن��ش��ور ق��ب��ل ال��م��ن��ى وأح��ي��ت��ك م��ي��تً��ا ال��م��وت ق��ب��ل ال��رع��ب ط��واك
ال��ق��ب��ور س��ك��ان م��ن��ه ت��ه��ي��ب م��ل��ًك��ا وك��ن��ت ال��ق��ص��ور أه��ان��ت��ك
ال��ن��ح��ور ب��دم ال��رب��ا وروي��ت ال��ب��راي��ا ج��ث��ث م��ن ال��وح��ش ق��ري��ت
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ال��ث��غ��ور ب��اس��م��ة ع��ن��د وت��ض��ح��ك ُم��راًق��ا دًم��ا ال��ث��غ��ور م��ن��ك ب��ك��ت
س��ع��ي��ر ف��ي ب��اس��ك ح��ر م��ن ي��ك��ن ل��م ل��و ال��دس��ت ع��ود أنَّ ف��أق��س��م
غ��دي��ر ف��ي دم��اه��ا م��ن وأزه��ر روًض��ا ال��ج��ن��د رءوس ف��ي ألث��م��ر
ال��ن��س��ور س��اغ��ب��ة ف��ي��ك وت��ه��ت��ف ال��م��وام��ي أق��ف��ار ع��ل��ي��ك ت��ن��وح
ال��ح��ري��ر م��ع ال��دم��ق��س ب��م��وش��ي ح��ال��ي��ات ال��ع��ذارى وت��ن��دب��ك
ال��ن��ث��ي��ر ب��ال��ط��ل ال��ورد ب��ك��اء دم��ع ب��در ال��غ��ان��ي��ات ب��ك��ت��ك

∗∗∗
ال��ب��ش��ي��ر وج��ه ت��ظ��ن��ه وك��ن��ت م��س��ت��ط��ي��ًرا ي��ل��دز ن��ذي��ر أت��اك
ال��ح��ج��ور م��ن ال��م��رض��ع��ات وت��خ��ش��ى أب��ي��ه رؤي��ا م��ن ال��ط��ف��ل ي��خ��اف
ال��ع��ب��ور ال��ش��ع��رى ف��ي س��راه ب��غ��ي��ر ج��ي��ش إل��ي��ك ال��ن��ج��وم ع��ب��ر ل��ق��د
ب��ال��ض��م��ي��ر ي��رص��د ال��ج��س��م ك��أن ح��ت��ى األن��ف��اس ب��ه ذع��رت ل��ق��د
ال��ب��ص��ي��ر ط��رف دون��ه وي��ق��ذى ن��ق��ع غ��ب��ار م��ن��ه ال��ج��و ي��س��د
ال��س��رور ف��ي ت��رس��ف أراك وك��ن��ت وق��ي��د أح��زان أس��ي��ر أراك
األس��ي��ر ق��ي��د ف��ي رس��ف��ت ف��ك��ي��ف ال��س��راي��ا ع��ل��ى األم��ي��ر ك��ن��ت وق��د
ال��ده��ور ش��ر ي��ا ال��ش��ر ج��زي��ت ل��ك��ن ال��خ��ي��ر ج��زي��ت ل��و غ��ري��ب
ال��غ��رور ع��اق��ب��ة ال��ده��ر أراك ح��ت��ى ال��ج��ن��د ص��در أوغ��رت ل��ق��د

الباخرة: يف ومنها

ال��ط��ي��ور أب��ن��اء ف��ي��ه ف��ت��س��ب��ق ج��ريً��ا ال��ب��ح��ر ب��ن��ات ب��ه ت��س��ي��ر
ال��زف��ي��ر ب��أل��س��ن��ة أم��دت��ه س��راًج��ا ع��زائ��م��ه ات��ق��دت إذا
ال��غ��زي��ز ال��م��اء ف��ي ال��ده��ر وت��م��ش��ي وج��ًدا ال��م��اء ت��ج��ن ل��ه��ا ع��ج��ب��ت
ل��ألث��ي��ر ل��ط��ارت ول��واله م��ن��ه ال��ح��ل��م ب��ط��ود رن��ح��ت ل��ق��د

رثاء (3)

نساء من «الربق» ورود ووصف الخراساني كاظم محمد الشيخ امللة ورئيس األحرار زعيم
هناك. الجلل الحادث وضع بعظم إيران
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ال��ث��رى ف��ي ك��ن��ت أم ال��ن��ج��م ف��وق ك��ن��ت ف��ه��ل ال��ورى ب��ك��ت ك��م��ا دم��ًع��ا ال��ح��ي��ا ب��ك��اك
ج��وه��را ل��ل��ن��اس ص��ف��اك ال��ذي ت��ع��ال��ى واص��ًف��ا أرث��ي��ك ك��ي��ف ع��ق��ل��ي ت��ح��ي��ر
م��ض��م��را ال��غ��ي��ب ح��ش��ا ف��ي س��رٍّا ُع��دت ف��ق��د م��ظ��ه��ًرا ال��ك��ون ح��ش��ا ف��ي ن��وًرا ك��ن��ت ل��ئ��ن
ف��س��را ن��اع��ي��ك ص��وت ف��ي ول��ك��ن��ه ال��م��ن��ى ت��ب��ل��غ��ن��ا س��وف ب��ط��ي��ف��ي رأي��ت
ال��ث��رى وارت��ج��ف األف��الك ارت��ج��ت ل��ه��ا ُم��رن��ة ل��وق��ع ال��دن��ي��ا م��ادت ل��ق��د
ال��ذرى ف��ي ال��ع��ري��ض��ة األرض ب��ن��ا ل��ط��ارت ف��وق��ه��ا ال��ح��ل��م م��ن ط��وًدا ت��ك��ن ل��م ول��و
ال��م��ج��وه��را ال��ح��س��ام ك��ن��ت ق��د ألن��ك دم��ع��ه��ا آلل��ئ ف��ي ال��دراري ب��ك��ت��ك
م��ظ��ف��را ج��ن��ًدا ل��ألع��داء ت��ج��نِّ��ُد ن��ه��ض��ة ل��ك ه��ل ال��ل��ه دي��ن أن��اص��ر
أح��م��را ال��م��ن��ي��ة ث��وَب وت��ل��ب��س��ه��م أس��وًدا ال��وق��ي��ع��ة ث��وب ل��ه��م ت��ح��وك
م��ئ��زرا ال��ح��رب ف��ي ال��م��وت ث��ي��اب ت��ردى ج��م��ع��ه��ا ت��وازر إن ص��دق ب��ف��ت��ي��ة
أب��ح��را ال��ص��ف��اي��ح ال��ب��ي��ض ب��ه��ا ت��م��وج ك��ري��ه��ة ن��ار ال��ح��رب ف��ي أوق��دوا إذا
ال��ك��رى س��ن��ة ف��ي ال��ل��ي��ل ت��ح��ت ف��زارك ي��ق��ظ��ًة ال��م��ق��دَّر ال��م��وت ت��ه��يَّ��ب��ك
م��ن��ب��را األن��ام��ل ال��خ��م��س ات��خ��ذ ق��د ن��اط��ًق��ا ك��ف��ك ف��وق خ��ط��ي��بً��ا وإن
م��ح��ررا أم��س��ى ال��رق ل��وج��ه ورق ح��دي��ث��ه ي��ن��ش��ي ال��ك��ف ب��م��ه��د رض��ي��ع
ع��ن��ب��را ال��ح��ب��ر ح��ال��ك م��ن ب��ه ف��ت��ج��ري ط��رس��ه ك��اف��ور ��ب��ح ال��صُّ ك��وج��ه ي��ش��ع
ُم��ك��س��را ج��م��ًع��ا ال��م��اِل ج��م��ع وي��رج��ع س��ال��ًم��ا ب��ال��ن��ص��ر ال��ج��ي��ش ج��م��ي��ع ي��ص��د
م��ت��ح��ي��را ي��ن��ث��ن��ي ول��م��ا ح��م��اك ط��ارًق��ا اس��ت��زارك ك��ي��ف ل��ه ع��ج��ب��ت
م��ص��ورا ال��رق��اد ش��خ��ص ف��ي ف��ج��اءت��ك ن��اظ��ًرا وال��دي��ن ل��إلس��الم ك��ن��ت ب��ل��ى
م��خ��ب��را ي��ن��ط��ق ال��ل��ف��ظ ب��ف��ص��ي��ح ج��رى ب��س��م��ع��ه ال��س��ؤال ح��ل إن وأخ��رس
ت��ب��ص��را ال��م��ش��ك��الت ب��ل��ي��ل وأع��م��ى س��ام��ع ال��ب��ري��ة ألس��رار أص��م
ال��ث��رى ف��ي ال��ب��رق ي��س��ب��ق ُم��ق��ي��ًم��ا أت��اك ال��ح��ش��ا داخ��ل أس��الك��ه ارت��ج��ف��ت إذا
ت��زف��را ت��س��ت��ش��ي��ط ن��س��اء ع��ج��ي��ج ح��اس��ًرا ي��ن��ش��د ال��ل��ي��ل ب��ص��در أت��اك
أح��م��را ف��ان��ص��اع ال��دم��ع ص��ب��غ وأه��دت��ه ج��م��رة ف��أوق��د أح��ش��اه��ا أع��ارت��ه
ع��ب��را ال��وج��د ل��ه ل��ف��ظ ع��ن وي��نْ��ِط��ُق األس��ى يُ��ح��رره ق��ول ع��ن ي��ح��دُِّث
ت��ن��ص��را ق��د اب��ن��ه��ا أن س��م��ع��ت إذا ل��وع��ة ت��ج��زع ال��الئ��ي ال��م��س��ل��م��ات م��ن
س��رى أو ال��ل��ي��ل ف��ح��م��ة ف��ي ذك��ا م��ا إذا دم��ع��ه��ا أس��الك ال��ب��رق س��ل��ك ت��ج��اذب
وت��ن��ص��را ت��ع��ز أن أح��رى ب��أن��ك ع��ال��م وال��دي��ن ال��دي��ن ن��ص��ر ت��ؤم��ل
م��ن��ظ��را ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��س م��ن أش��ع ص��ف��ات��ه ل��ل��ن��اظ��ري��ن غ��دت م��ن ف��ي��ا
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أن��ض��را ال��ط��رف إل��ى أه��دت ب��روض��ت��ه��ا ن��اض��ر ج��ف ُك��لَّ��م��ا ورد ح��دي��ق��ة
وأزه��را أزه��ى م��ن��ه��ن آخ��ر أت��ى زاه��ر غ��اب ُك��ل��م��ا س��م��اء وش��ه��ب
وع��ط��را ال��ري��اض ري��اه��ا وع��ب��ق ط��ي��ب��ه��ا ف��اح ال��ت��ي ال��وادي أري��ح��ان��ة
م��ن��ورا روًض��ا ول��ل��ُم��رت��اد س��ن��اه م��ن��وًرا س��راًج��ا ل��ل��داج��ي ك��ن��ت ل��ق��د
أخ��ض��را ب��ن��ع��م��اك ي��م��س��ي ب��أن ج��دي��ر م��ج��اوًرا ف��ي��ه ق��م��ت ص��ع��ي��ًدا وإن
م��ب��ش��را أم��س��ى ن��اع��ي��ك ل��ه ع��دو ال��ورى م��ن��ذر ي��ا ف��ي��ك ح��زن وأع��ظ��م
وأك��ث��را ج��وًدا م��ن��ه أوف��ى ك��ان ف��ق��د ال��ح��ي��ا ال ك��ف��ك ص��وب أو ال��ح��ي��ا س��ق��اك

عيل شقيقي

وإخ��ائ��ه ب��وده ي��خ��ون ال أن وف��ائ��ه ع��ه��د ف��أي��ن ال��ه��الل ب��زغ
ب��س��م��ائ��ه زاه��ًرا وي��ش��رق ق��م��ًرا ال��ث��رى ت��ح��ت ُم��غ��ي��بً��ا أخ��اه أي��رى
ب��ع��زائ��ه أه��ل��ه يُ��ش��ارك ح��ت��ى ج��م��ال��ه ب��ال��ص��ع��ي��د ت��وارى ه��ال
ب��ج��الئ��ه خ��س��ف��ه ف��ق��ارن َرس��ًم��ا ه��الل��ه ال��م��ح��اق ل��ي��ل ب��دا ق��م��ر
ظ��ل��م��ائ��ه م��ن ال��ح��زن ث��وب ب��ال��ن��ور ف��خ��رق��ت ال��ن��ج��وم زه��ر ب��ه ث��ك��ل��ت
ب��م��ض��ائ��ه ح��دِّه ج��وه��ر ف��ل ق��د ن��اص��ًع��ا أب��ي��ض ال��م��ج��د ج��اله س��ي��ف
س��م��ائ��ه ن��ج��وم ك��ث��رت ق��د ل��ل��ي��ل ب��ش��ارة ف��ق��ل��ت ن��واج��ذه ب��رزت
روائ��ه أوان خ��م��ي��ل��ت��ه وذوت ال��رَّدى ش��وك ل��ف��ه غ��ص��ن��ي أواه
م��ائ��ه ف��ي ث��غ��ره أق��اح��ة ذب��ل��ت وإن��م��ا ال��ش��ف��اه ل��ث��م ي��ذوه ل��م
ورق��ائ��ه ف��ي ال��ح��زن ط��وق وط��ل��ب��ت ب��م��دام��ع��ي أن��ام��ل��ي خ��ض��ب��ت إن��ي
ث��وائ��ه ض��ري��ح ف��ي ت��س��ب��ح ن��ب��ت��ت ق��ب��ره م��ن أزاه��ٍر ح��ول وع��ك��ف��ت
أن��دائ��ه ف��ي ال��ورد ألَُروي��ن ري��ح��ان��ه زه��ا ل��ئ��ن ع��ل��يَّ ن��ذر
ن��م��ائ��ه ق��ب��ل وج��ف ال��م��ن��ون ب��ي��د ورده ت��ف��رط أي��ار ل��ه��ف ي��ا
غ��ن��ائ��ه ق��ب��ل األي��ام ل��ه ط��رب��ت ال��ث��رى ق��ف��ص ف��ي َح��لَّ ق��د ب��ل��ب��ًال ي��ا
ب��ن��ع��ائ��ه ُم��َص��وِّتً��ا وع��اد ف��رًح��ا ب��ق��دوم��ه ُم��ب��ش��ًرا ال��ك��ن��ار ج��اء
رج��ائ��ه ب��ع��د ف��ي��ه ي��أس��ي ورع��ي��ت ال��ظ��م��ا ح��ي��ن س��راب��ت��ي م��ن��ه ف��ش��رب��ت
وه��ن��ائ��ه ب��ش��ره م��ن ف��ح��رم��ت��ن��ي ال��رَّدى غ��يَّ��ب��ك أي��ن ع��ي��دي أه��الل
ح��ن��ائ��ه ع��ن ال��دم��ع ص��ب��غ وك��ف��اه أك��ف��ان��ه ال��ح��ل��ى ج��دد ع��ن أغ��ن��ت��ه
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ض��ي��ائ��ه ح��ول ي��ح��وم ال��ف��راش ش��ب��ه ح��ائ��ًم��ا ق��ب��رك ح��ول ق��ل��ب��ي وت��رك��ت
إط��ف��ائ��ه ف��ي ي��ل��وح ال��س��راج ل��ه��ب ف��إن��ه ال��ح��ي��اة ق��ب��س ل��ي ش��ع إن
إه��دائ��ه ف��ي ال��ب��در ل��ك��ان زم��نً��ا ن��ج��م��ه اس��ت��ن��ارة ال��م��وت ي��ت��رك ل��و
أن��وائ��ه ف��ي ال��ورد ي��رش غ��ي��ثً��ا ال��رب��ى ع��ل��ى ال��س��ق��ي��ط ال��ط��ل وألص��ب��ح
ل��وائ��ه أم��ي��ر ب��ل ج��ي��ش��ي وم��دي��ر ك��ن��ان��ت��ي ون��ب��ل ق��وس��ي ي��ا أأُخ��يَّ
أب��ن��ائ��ه إل��ى غ��رًض��ا ون��ص��ب��ت��ن��ي دري��ئ��ة ل��ل��زم��ان ق��ل��ب��ي أب��ق��ي��ت
إغ��ض��ائ��ه ف��ي ال��ط��ي��ف ي��ص��ح��ب��ن أن آم��ًال ض��ري��ح��ك ف��ي ج��ف��ن��ي أرس��ل��ت
ل��رث��ائ��ه ق��ص��ي��دة ال��ظ��الم س��ف��ر وأن��ش��دت ال��غ��م��اء ن��ع��ش ف��ي ح��م��ل��ت��ه
ذك��ائ��ه ب��ج��م��ر اح��ت��رق��ت ل��ك��ن��ه��ا روح��ه ال��ف��راش��ة ب��أج��ن��ح��ة خ��ف��ق��ت
ح��ص��ب��ائ��ه ع��ل��ى ن��ث��رت أن��ه��ا ل��و وب��وده��ا ق��ب��ره رق��ي��م��ة ف��ك��س��ت
أن��ض��ائ��ه ف��ي ال��م��وت ب��روق ل��م��ع��ت ص��ارًم��ا ال��م��ن��ي��ة ك��ف��ي م��ن ن��زع��ت��ك
ب��ل��ق��ائ��ه ن��اظ��ري وم��ت��ع ل��ي��ًال ف��زاره��ا ال��ج��ف��ون ل��ه ف��رش��ت ح��ل��م
ب��ه��ائ��ه ب��ث��وب أي��ار وي��خ��ص أث��واب��ه ك��ث��ي��رة ال��ورود ف��ص��ل
إح��ي��ائ��ه ف��ي ال��ي��وم ط��م��ع��ت ح��ت��ى ال��م��ن��ى م��رآة ف��وق ش��خ��ص��ك ورس��م��ت
وزرائ��ه م��ن ال��خ��ل��د ط��ي��ور م��ل��ك ع��ن ت��ن��حَّ ال��ج��ن��ان م��ل��ك ي��ا رض��وان

الهالل خفق

ج��وه��ر ف��ي ال��ن��ه��ى م��ن ي��ق��اد ج��ي��ش اإلس��ك��ن��دِر ب��ع��زم��ة ال��ث��غ��ور س��دَّ
األس��م��ر ال��وش��ي��ج ح��س��ك ع��ل��ى وم��ش��ى ع��زم��ه م��ن م��ض��اع��ًف��ا ال��ح��دي��د ل��ب��س
ت��ث��م��ر ل��م ن��ف��وس��ه��ا ب��غ��ي��ر زه��ًرا ف��أورق��ت ال��ع��داة ف��وق ال��ق��ن��ا زرع
األخ��ض��ر ال��ح��دي��د م��ن ال��م��ن��ون ث��م��ر وي��ج��ت��ن��ي ال��دم��اء ح��م��ر م��ن ي��س��ق��ي��ه
م��ت��ع��ن��ج��ر ب��ع��ارض ي��ش��عُّ ب��رق ي��م��ي��ن��ه ف��وق ال��ن��ص��ر س��ي��ف ف��ك��أنَّ
ع��ن��ب��ر م��ن س��ح��اب��ة ع��ل��ي��ه روٌض ب��ن��ق��ع��ه ال��وش��ي��ج أع��واد وك��أنَّ
ال��م��ت��ع��طِّ��ر ال��ق��ن��ا ب��ري��ح��ان زه��رت ج��داوٌل ال��ص��ف��اح ال��ب��ي��ض وك��أن��م��ا
ال��م��ق��ف��ر ب��ال��ي��ب��اب ال��ك��ت��ي��ب��ة وج��ه رن��ي��ن��ه��ا ي��ص��كُّ ب��ش��ه��ب��اءٍ ي��ج��ري
ال��م��ش��ت��ري ق��ل��ب إل��ي��ه وح��نَّ ط��ربً��ا ق��ن��ان��ه ف��ب��اع ب��ه ال��س��م��اك أم��ن
ال��م��زه��ر ال��س��م��اء أس ف��ي وت��رود خ��ي��ل��ه ال��م��ج��رة ب��ض��ح��ض��اح ت��روي
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األك��ث��ر ب��ال��ع��دي��د ال��ب��س��ي��ط��ة س��دَّ م��ا ب��ع��د م��ن ب��ع��زم��ه ال��ف��ض��اء ض��اق
ك��وث��ر م��ن ص��دغ��ه م��ج��ن��ة ي��س��ق��ي أخ��ض��ر ع��ذار ذي أب��ل��ج ك��ل م��ن
ج��ؤذر وف��ت��ك��ة ض��رغ��ام ب��اس ف��ي وج��ف��ون��ه ع��زم��ه ب��س��ورة ي��غ��زو
ال��ع��ث��ي��ر س��م��اء ف��ي ن��ج��وًم��ا ط��ل��ع��وا ُم��ظ��ل��ًم��ا أس��دف ال��ش��ر م��ا إذا ق��وٌم
م��رم��ر ف��ي ج��وده��م ح��دائ��ق زه��رت ن��ب��ت��ه وص��وح ال��وادي أج��دب أو
ال��م��ت��ك��س��ر ب��ال��ق��ن��ا ال��ك��واك��ب دع��م��وا أف��الك��ه��ا ت��زل��زل��ت ال��س��م��اء وإذا
ال��م��م��ط��ر ال��غ��م��ام ب��م��ن��ه��لِّ ت��ج��ري أك��ف��ه��م وس��ح��ب م��واض��ي��ه��م ب��رق��ت
األع��ف��ر ال��ك��ث��ي��ب ف��ي ال��ت��م��ائ��م دف��ن��وا ال��ردى ن��ح��و م��َش��ْوا إن رام��ة أب��ن��اء
��ر ال��ض��مَّ ال��ج��ي��اد ف��وق وق��ب��وره��م ق��ص��وره��م ال��رم��اح ح��س��ك ع��ل��ى تُ��ب��ن��ى
األك��در ال��ع��ج��اج ل��ي��ل وت��س��رب��ل��وا م��ح��ب��وك��ة م��ف��اض��ًة ال��ص��ب��اح ل��ب��س��وا
��ر م��ظ��فَّ ب��ال��رش��اد م��ل��ك ظ��ل ف��ي وت��أم��روا ع��ل��ي��ه��ُم ال��ه��الل خ��ف��ق
األح��م��ر ال��ن��ج��ي��ع ب��رق��راق ف��ف��ش��ت ص��ف��ائ��ح وه��ن ت��م��ائ��م��ه��م ب��ع��دت
ت��س��ط��ر ل��م ال��ِع��دا أش��الء وب��غ��ي��ر ح��روف��ه��ا ال��رم��اح ب��أط��راف خ��ط��ت
ال��ع��س��ك��ر ل��ح��ف��ظ ج��س��وم��ه��ُم وث��وت أرواح��ه��م ف��ي ف��الذ ال��ف��ض��اء ذع��ورا

∗∗∗
م��ت��ن��ث��ر ب��ل��ؤل��ؤ ي��زان س��م��ًط��ا ال��ب��ك��ا درر ن��ظ��م��ي روم��َة ف��ت��ي��ات
ال��ج��وه��ر م��ك��ان ت��م��ائ��م��ه��م وذري م��دام��ًع��ا ل��ل��رج��ال ال��ق��الئ��د وص��ف��ي
م��خ��در ل��ي��ث ب��ك��ل ال��س��ي��وف ب��ي��ض ن��ه��ب��ت��ه��ُم ف��ق��د ل��ه��م ال��خ��دور ودع��ي
غ��ض��ن��ف��ر ن��اب ت��ح��ت ال��ف��ري��س��ة م��ث��ل ف��أص��ب��ح��ت ال��ل��ي��وث غ��اب ف��اج��أت ق��د
ت��ق��در ل��م ال��ث��رى ف��ي ل��ت��ف��ح��ص ن��زع��ت ان��ه��ا ف��ل��َو ج��س��وم��ه��ا ال��م��ح��ي��ط رص��د
ال��م��ح��ج��ر ع��داء م��ق��ل��ت��ه��ا وت��خ��اف ه��دب��ه��ا س��ط��وة األج��ف��ان ت��ت��رص��د
ع��س��ك��ر ف��ي م��ج��ن��ًدا ال��ظ��الم وت��رى ب��ص��وارم م��ق��ل��ًدا ال��ص��ب��اح ت��رن��و
م��ق��ف��ر ف��ي م��أم��نً��ا ت��ب��ص��ر ك��ان ل��و ت��ح��ت��ه��ا م��ن أرض��ه��ا ت��ه��رُب وت��ك��اد
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يمت لم حي الشعر

م��ت��رن��م��ا ش��اع��ًرا ش��يء ك��ل أرى ف��إنَّ��ن��ي ال��ش��ع��ور م��ع��ن��ى م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
م��ن��ظ��م��ا ش��ع��ًرا ال��خ��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ت��خ��ط ق��ص��ي��دة ال��وج��ود ل��وح ف��ي ال��ك��ون أرى
م��أت��م��ا نُ��َش��يِّ��د أو اح��ت��ف��اًال ن��ق��ي��م ح��ي��ات��ه ت��ف��ن��ى ل��ي��س ب��اٍق ال��ش��ع��ر ه��و
��م��ا م��ج��سَّ ش��خ��ًص��ا ال��ط��رف ل��رآه إذًا ب��دا ف��ل��و ال��خ��ي��ال روح ره ت��ص��وِّ
ُم��ت��رج��م��ا ال��ه��زار ف��ي��م��ل��ي��ه��ا رم��وًزا ش��ع��ره��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة أس��ف��ار وت��ن��ش��ر
��م��ا ُم��ت��ب��سِّ ش��اع��ًرا ف��ي��ه��ا ال��ب��در أرى ن��رج��س��ي��ة روض��ة إال ال��ن��ج��م ه��ل
ن��ظ��م��ا ال��ح��ب ب��ي��ن��ه��ا ش��ع��ر ق��ص��ي��دة ف��إنَّ��ه��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��دم��وع ف��ًدى
أن��ج��م��ا ال��وج��د زف��ه��ا ل��ي��ًال ال��ص��بِّ ل��دى ب��دوره��ا ت��ج��ل��ت إن ح��بٍّ ع��رائ��س
م��ب��س��م��ا األق��ح��وان��ة ث��غ��ر وت��ل��ث��م وج��ن��ًة ال��ج��لَّ��ن��ارة خ��دَّ تُ��ق��بِّ��ل
م��ج��س��م��ا ش��ع��ًرا ال��ب��در خ��ي��ال ع��ل��ي��ه��ا م��ث��ل��ه��ا ال��ح��ف��ل روض م��ا وزاه��رة
ال��م��س��ل��م��ا ال��خ��ي��ال وس��ام��رت ب��س��اًط��ا ري��اض��ه��ا ف��وق ال��ش��ع��ر ب��ي��وت ف��رش��ت
م��ن��م��ن��م��ا ب��ال��ن��ج��وم وش��يً��ا ال��ل��ي��ل م��ن ف��وق��ه��ا ال��ف��راق��د أي��دي ن��س��ج��ت ل��ق��د
م��ع��ص��م��ا ل��ل��ي��ل زان س��وار ك��ن��ص��ف ��ًض��ا م��ف��ضَّ ال��ه��الل ط��وق ب��ه ن��ظ��رت
م��غ��رم��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��أش��ع��ار ولُ��وًع��ا ش��اع��ًرا األرض ف��ي ال��روض م��ث��ل أَر ول��م
ت��وه��م��ا ال��خ��ي��ال ي��م��ل��ي��ه ل��ك��ال��ش��ع��ر ح��ق��ائ��ًق��ا ال��ري��اض ت��م��ل��ي��ه ال��ش��ع��ر وم��ا
ال��س��م��ا ف��ي ال��ع��وال��م أس��رار وف��ت��ش��ت ال��ث��رى ف��ي ال��خ��الئ��ق أس��ف��ار ت��ف��ري��ت
م��ت��ي��م��ا أو ش��اع��ًرا إال أْل��َف ول��م خ��ري��دة أو روض��ة إالَّ أَر ف��ل��م
ت��رن��م��ا أو ب��ك��ى م��ن ف��ي��ن��ا وس��ي��ان ش��اع��ر ص��وت ط��ارق ص��وت ك��ل أال

شباب الحياة

ال��ش��ب��اب غ��ي��ر ال��ف��ت��ى ع��م��ر ف��م��ا ل��ل��ص��ع��اِب ش��ب��اب��ك ف��ي ت��ط��ل��ب
ب��ال��ض��راب ي��ص��دأ ال��س��ي��ف ف��إنَّ ل��ل��م��ع��ال��ي ع��زم��ك ح��س��ام وس��ل
ب��ال��ط��الب أج��در ال��م��ج��د ف��إنَّ ل��م��ب��ت��غ��ي��ه ال��ه��وان ط��ل��ب ودع
ال��ص��واب إل��ى ي��ئ��ول خ��ط��أ ف��ك��م ي��وًم��ا ال��ج��د خ��ط��أت ل��و وك��رِّر
ب��اب ك��ل م��ق��ل��د ال��ج��دَّ ف��إنَّ ب��ابً��ا م��ن��ه أرت��ج ال��ج��ه��ل م��ا إذا
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ب��ال��ذب��اب ي��ق��ط��ع ال��س��ي��ف ف��إنَّ ف��ت��يٌّ ق��ول��ه��ُم ي��ن��ق��ص��ك وال
ش��ه��اب ف��ي ت��وق��د ش��رر وك��م ه��الل م��ن ت��ول��د ق��م��ر وك��م
راب��ي وْه��و وي��ن��زل ي��خ��ل��و إذا ي��ع��ل��و ك��ال��م��ي��زان ال��ده��ر وإنَّ
ال��غ��الب ع��ن��د ع��زم��ه ت��ق��اع��س غ��ن��يٍّ ف��ي ال��ش��ج��اع��ة ت��ج��دي وه��ل
ال��ك��ع��اب م��ط��رد يُ��ف��ي��د ف��ل��ي��س ط��ع��ان ل��دى ال��س��ن��ان ان��ع��ك��س إذا
ل��ل��ش��ب��اب ف��رع ال��ش��ي��ب ف��ي ف��م��ا ُح��س��نً��ا راق ال��ش��ب��ي��ب��ة غ��ص��ن وإْن
ال��رواب��ي ال��روض ع��ل��ى ش��م��خ��ت ل��م��ا م��ح��لٍّ» ذو إال ي��ع��ُل ل��م «ول��و
ال��رق��اب م��ن ال��ن��ف��وس ت��ب��رأت ط��وًق��ا ص��ي��غ ال��ج��ه��ال��ة م��ع��ن��ى ول��و
ال��ق��راب ع��ل��ى ال��ح��س��ام اف��ت��خ��ر ل��م��ا ف��خ��ًرا ح��از ال��ب��ط��ال��ة ره��ن ول��و
ال��ن��ق��اب ب��ن��ت م��ن ع��ل��يَّ أع��ز ه��وان ف��ي ال��ن��ق��ي��ب��ة اب��ن ول��ي��س
م��س��ت��ط��اب ف��رع ب��ك��ل ي��م��تُّ م��ن��ه��ا األخ��الق أروم��ة ف��أص��ل
ال��رب��اب م��ن ال��ري��اض ت��ن��م��و ك��م��ا رب��ي��ب ع��وائ��ده��ا م��ن وي��ن��م��و
ع��ق��اب س��وى ال��ع��ق��اب ت��ل��د ف��م��ا … … ال��وال��دات م��ا إذا
ال��ك��ع��اب ص��در ي��ا ب��ن��ي��ك ل��درس ت��س��ام��ت م��درس��ة أج��ل ف��أن��ت
ال��ج��ن��اب م��رع��يُّ ال��رك��ن م��ن��ي��ع ب��ي��ت أج��ل ل��ل��ح��ي��اة وإن��ك
ال��ص��واب ش��اك��ل��ة ف��ي��ه ي��ط��ال��ع س��ف��ر أج��ل ل��ل��ول��ي��د وإن��ك
ال��خ��ط��اب أل��س��ن��ة ف��ي��ه ت��ردد درس خ��ي��ر ارت��ج��اف��ك ف��ي وإن��ك
اإلك��ت��س��اب خ��الل ارت��س��م��ت ب��ه��ا ص��ق��اًال ص��ف��ت ك��ال��م��راة وإن��ك
ال��ط��الب ع��ل��ى ال��ص��ب��ي ل��ت��ح��ري��ض إال ف��ي��ك ت��ن��ب��ض ال��ن��زغ��ات وم��ا
ال��ت��ع��اب��ي ل��ي��ل ل��دي��ه��ُم وش��ع ال��ت��رق��ي ص��ب��ح ض��ل��ه��م م��ن أي��ا
ال��ه��ض��اب ش��م ح��راك��ه ت��ه��ز خ��م��ول م��ن م��ه��د ف��وق س��ك��ن��ت��م
اإله��اب غ��رب��ي��ب ال��وج��ه أح��م داج األرج��اء م��غ��دف ب��ل��ي��ل
ب��ال��ح��ج��اب ت��وارت وش��م��س��ك��ُم ال��م��ع��ال��ي ش��م��س ل��غ��ي��رك��م ت��ش��ع
ال��س��ح��اب م��رَّ ع��ل��ي��ك��ُم ت��م��ر إل��ي��ه��ا ف��رًص��ا ف��ل��ت��غ��ن��م��وا أال
ن��اب ت��ح��ت ال��ف��ري��س��ة ط��ل��ب ك��م��ن ه��وان ف��ي ال��ف��ض��ي��ل��ة ط��ل��ب ف��م��ن
ال��ك��ت��اب ص��در ب��رس��م��ه��ا ت��زي��ن رم��وز س��وى ال��ك��م��ال م��ع��ن��ى وم��ا
ال��ح��س��اب م��ن األص��م ش��ب��ه ل��ن��ا وأب��ق��ى م��ف��خ��رن��ا ج��ذر ت��ط��ل��س
ب��ال��ت��راب ال��س��ب��ي��ك��ة ح��س��ن خ��ف��ى ول��ك��ن م��ع��ارف��ن��ا ان��درس��ت وم��ا
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املجرة

ج��ب��ان ي��م��ي��ن ف��ي ال��ص��ف��ي��ح��ة ت��ح��ك��ي ن��ج��وم��ه��ا ب��ارت��ج��اف ال��م��ج��رة ه��ذي
ال��ه��ت��ان ال��ع��ارض ب��ف��ي��ض غ��رس��ت ن��رج��س روض��ة وال��ن��ج��م ف��ك��أن��ه��ا

الكمال

ال��ط��ري��ُق ذاك ال��ص��واَب أخ��ط��ا ْش��د ال��رُّ ط��ري��ق غ��ي��ر ال��س��ال��ك��ون أي��ه��ا
س��وق ل��ل��ك��م��االت ق��ام م��ذ ـ��ف��س ال��ن��ـ ك��م��ال ع��ن ق��ع��دت��م ق��د ل��ك��م م��ا
أف��ي��ق��وا ق��ول��ي األم��وات يُ��ث��ي��ر ن ك��ا ل��و ال��ج��ه��ل رق��دة م��ن ف��أَف��ي��ق��وا
ال��ل��ح��وق ب��ال��س��اب��ق��ي��ن وأع��ي��ا م ال��ي��و أم��ل��وا م��ا ال��س��اب��ق��ون أدرك
م��ش��وق وي��س��ل��و أوط��ان��ه ع��ز غ��ري��ب ي��ن��س��ى ال��ك��م��ال أب��غ��ي��ر
ص��دي��ق خ��ل ي��س��ر أو ُم��ب��غ��ض ع��دو ي��ش��ق��ى ال��ك��م��ال أب��غ��ي��ر
أن��ي��ق وع��ي��ش رائ��ق م��ورد وي��ح��ل��و ي��ص��ف��و ال��ك��م��ال أب��غ��ي��ر
ض��ي��ق ال��ح��ال وات��س��اع��ه ب��ال��ف��ت��ى ع��ار ف��ال��ن��ق��ص ال��ك��م��ال ف��ال��ك��م��ال

∗∗∗
ي��روق درٍّا األف��ك��ار ن��ظ��م��ت��ه��ا ال��م��ع��ان��ي رائ��ق��ات ع��ن أن��ت��م أي��ن
وال��ت��ف��وي��ق ال��ت��ص��دي��ر ب��ال��ك��م��ال دون وه��و ل��ه ع��م��ن أن��ت��م أي��ن
وح��ق��وق م��ظ��ال��م واس��ت��ردت م��ن��اه ب��ن��ي��ل م��ن��ي��ة ذو ف��از
وث��ي��ق ف��ه��و اإلس��الم ع��ق��د ـ��ك��م واس��ت��ح��ـ ال��رُّش��د ع��م��ن��ا ق��د ب��رش��اد
ي��ض��ي��ق ف��ي��ه��ا ال��ع��دو ص��در رح��ب ج��ن��د ال��ع��ز م��ه��اب��ة م��ن ل��ه م��ن
ورح��ي��ق اس��م��ه ذك��ر ح��ري��ق م��ا ول��ي��ن ب��اس م��ن��ه ب��ال��ع��دل س��ار
وال��ف��اروق ال��ص��دي��ق ص��اح��ب��اه أح��ك��م��اه��ا ال��ت��ي ال��م��ص��ط��ف��ى س��ي��رة
وال��م��ن��ط��وق ال��م��ف��ه��وم ف��ط��اب ه ��ا م��س��مَّ ف��ي��ه ال��رَّش��اد اس��م ط��اب��ق
ت��ت��وق ع��اله إل��ى ش��وًق��ا وه��ي إل��ي��ه��ا ي��ت��وق ال��ع��ل��ى ك��ف��و ج��اء
ال��ش��روق م��ن��ه��ا اإلس��الم أف��ق ع��م أف��ول ب��ع��د ال��س��ع��ود وب��دور
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والحقيقة األمل (4)

ك��ال��وق��ِد ي��ل��ه��ب اآلم��ال ش��رر ب��ه��ا ج��ل��دي ع��ل��ى رم��اًدا أض��ح��ت وإن ح��ي��ات��ي
زن��دي س��ع��رت ج��ذوة خ��ي��ال��ي م��ن ل��ه��ا األس��ى م��ن ش��ع��اًع��ا ط��ارت وإن ون��ف��س��ي
ب��ال��ش��د ف��ت��وث��ق آم��ال��ي أك��رر ت��م��ي��م��ت��ي ف��ل ال��دَّه��ر م��ا إذا وإن��ي
ال��غ��م��د م��ن ي��س��ل ال ب��س��ي��ف أَص��ول ف��إن��ي س��ي��ًف��ا ل��ل��ح��رب أَْص��َل��تُ��وا ل��ئ��ن
ال��خ��د م��ص��ق��ول��ة ال��وج��ه س��ب��ك ج��ل��ي��ة ف��إن��ه��ا األم��ان��ي م��رآة ال��ل��ه ج��زى
ال��ط��رد م��ع��ك��وس��ة واألوه��ام ال��ط��رف ل��دى م��ص��وًرا ال��م��ح��ال ش��خ��ص ف��وق��ه��ا أرى
ال��س��ه��د أل��م ش��ف��ه��ا إن وت��ؤن��س��ن��ي ال��ك��رى أج��ف��ان��َي ض��اف إن م��ع��ي ت��ب��ي��ت
ال��م��ه��د ف��ي ال��ودع ن��م��رث س��واء وع��ش��ن��ا ال��ص��ب��ا م��ن ب��ح��ج��ر أم��ان��ي��ن��ا وض��ع��ن��ا
ك��ال��ورد ت��ن��ب��ت اآلم��ال زه��ر ب��ه��ا ح��دي��ق��ة إال ال��م��رء ع��اط��ف��ات وم��ا
ال��ورد ت��رع إل��ى أظ��م��أ ول��م روي��ت ال��م��ن��ى م��ن س��رابً��ا ع��ي��ن��ي ل��م��ح��ت إذا
ال��ل��ح��د م��ن ض��ري��ح ف��ي ج��س��م��ي وأودع ن��م��ل��ه ج��نَّ��ح ال��رأس م��ا إذا وإن��ي
ال��ع��ود أم��ل وب��ي أف��ن��ى ول��ك��ن��ن��ي ب��ع��ي��دة ع��ن��ي اآلم��ال ت��ص��ب��ح ن��ع��م
ق��ي��د ف��ي أرس��ف اآلم��ال م��ن ط��ل��ي��ًق��ا ط��ال��بً��ا ال��ح��ق��ائ��ق رم��ت وق��د أران��ي

∗∗∗
ع��ن��دي م��خ��ف��ي��ة زل��ن إن م��ا ح��ق��ائ��ق أب��ن ف��ل��م درًس��ا ال��ك��ون س��ف��ر ت��ق��ري��ت
بُ��ع��د م��ن ال��م��ن��اظ��ر ي��غ��وي ش��ب��ح س��وى أرى ف��ال ال��خ��ي��ال ف��وق أص��وره��ا
ال��ع��د واف��رة األع��الم غ��دت ب��ه��ا ك��ث��ي��رة وط��رًق��ا ش��ت��ى ش��ي��ًع��ا أرى
ال��ق��ص��د واض��ح ط��ال��بً��ا ك��لٌّ وي��ه��ت��ف ل��ط��ري��ق��ه ن��ادبً��ا ك��لٌّ ي��زم��ج��ر
ن��س��ت��ه��دي األدالء أي ف��ي ون��ع��رف ال��ه��دى ل��ي��ن��ت��ش��ر رف��ًق��ا ح��ن��ان��ك��م
ال��رش��د م��ذه��ب ض��ي��ع��ت ج��ه��ل م��غ��ب��ة ف��إن��ه ال��ض��ج��ي��ج ذا ع��ن ب��ي��دي خ��ذوا
ال��رع��د زج��ل ال��س��م��ا ف��ي ص��وت ك��ل وال ال��ح��ي��ا ب��ارق ض��اح��ك ب��رق ك��ل ف��م��ا
ال��ب��رد م��ش��ق��ق��ة أم��س��ت وإن ن��راه��ا ع��لَّ��ن��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ن��س��ت��ج��ل��ي ه��ل��م��وا
ال��ص��ي��د ش��رك رام��ه��ا ل��و ل��ه ي��ه��ون م��ح��ل��ه��ا أي��ن ال��ع��ن��ق��اء ع��رف ف��م��ن

∗∗∗
ت��س��دي م��ا ف��أب��ص��ر أع��م��ال��ي ب��ج��م��ل��ة ل��ل��دن��ى ت��رج��ع ال��م��وت ع��ق��ب��ى ل��ي��ت أال
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ل��ل��رش��د ف��أرغ��ب رش��د إل��ى وإم��ا ال��ش��ق��ا أزوده ك��ي��م��ا ال��ش��ق��ا ف��إم��ا
ن��ج��د م��ن ال��م��غ��اور ع��ي��س��ى ط��رق��ت وم��ا ت��ه��ام��ة رك��اب��ي ت��ق��ط��ع ول��م ه��رم��ت
وح��دي خ��اش��ًع��ا م��نً��ى ف��ي أت��ض��رع ول��م وزم��زم ال��ح��ط��ي��م رك��ن أس��ت��ل��م ول��م
ال��خ��ل��د ج��ن��ة إل��ى ن��ف��س��ي رغ��ب��ت وال ن��اره راه��ب ل��س��ت إل��ه��ي ع��ب��دت
ال��ف��رد ل��ل��واح��د ال��ح��ك��م أن ف��أي��ق��ن��ت ب��ص��ي��رت��ي ج��ل��ى ال��ح��ق ن��ور ول��ك��ن

الحياة (5)

زن��اد ف��ي ت��ك��م��ن األج��س��ام م��ن ن��ار ش��واظ ال��ح��ي��اة ع��م��ر أرى
رم��اد س��وى ال��م��ش��ي��ب ص��ب��ح وم��ا دخ��ان س��وى ال��ش��ب��اب ل��ي��ل وم��ا
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