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الديوان اسم يف مقدمة

معه. والصمت الكالم ونستطيب به، نأنس الذي الصديق إىل نرجع كما إليه نرجع شاعر
فيه. القراءة ونحب به نستمتع الذي الكتاب إىل نرجع كما إليه نرجع وشاعر

العبارة يف وأجزل الشاعرية، يف أصدق األول أيكون هو؟ فما فارق، الشاعرين وبني
األسلوب؟ يف وأجمل الصناعة، يف وأجود

كذلك. يكون قد
يكون. ال قد كذلك ولكنه

خريًا يكون أن يلزم ال معه والصمت الكالم ونستطيب إليه، نأنس الذي الصديق ألن
من أفضل هو من الغرباء بني يكون فقد إليه. نأنس ولم نعرفه لم الذي الغريب من
يف يشاركنا أنه إلينا الصديق يحبب وإنما سرية، وأطيب سمتًا وأجمل خلًقا، أصدقائنا
الصديق الشاعر مزية هي بعينها وتلك واحد، نفساني عالم يف معنا ويعيش الشعور،
إليها ننظر كما الدنيا إىل ينظر فهو بصداقة. له نشعر وال نقرؤه الذي الشاعر عىل
ومذاهب النظر وجهة وبينه بيننا واختلفت كذلك يكن لم وإن بها. نحس كما بها ويحس
يبثون ال آخرين شعراء من ضمائرنا إىل والنفاذ تعزيتنا، إىل أقرب هذا مع فلعله التفكري،
وال نقرؤه الذي الشاعر أما نفاذ، طريق ضمائرنا إىل يعرفون وال العزاء، نفوسنا يف
غريب. كل نلقى كما نلقاه غريب ولكنه اإلجادة، يف غريه ويفضل يجيد فقد نصادقه،

وابن العالء أبو العربية اللغة يف الصديق إىل رجوعنا إليهم نرجع الذين الشعراء من
والرشيف. الرومي

فريد وهذا هاردي، وتوماس هيني، وهنريك ليوباردي، األوروبية اللغات يف ومنهم
املعارصين. املحدثني بني الخصلة هذه يف عندنا



مغرب أعاصري

فقرأت يناسبه، الذي االسم واختيار الجديد، ديواني طبع يف أفكر وأنا إليه رجعت
فيها: يقول التي األبيات له

أسألك إليه: مبتهًال هللا إىل فأتوجه تنقبض، الذابلة البرشة هذه فأرى املرآة، إىل أنظر
الذبول. هذا مثل يذبل قلبًا يل جعلت ما إال رب يا

ارتقاب يف ألظل إذن وإنني أحزن، وال آلم فال حويل من القلوب برد ألحس إذن إنني
وقور. وسمت ساكن بجأش الرسمدية راحتي

ويرتك يشء، كل يختلس فال يختلس، أن شاء قد األىس إال يل يأبى الذي الزمن أن غري
يف ما بأقوى مسائها يف الهزيلة البنية هذه يرجف يزال وال يشء، كل يرتك فال

واضطراب. خلجة من الظهرية

«أعاصري وهو الديوان، لهذا اخرتته الذي االسم يل خطر حتى األبيات هذه أتممت فما
لألعاصري. ذكر األبيات يف يرد لم وإن مغرب»،

وعالم نظم ألنه الديوان؛ هذا احتوى الذي الشعر لجملة صالح اسم مغرب أعاصري
األعاصري يشبه ما ومنه بأعاصريه، مضطرب النفس وعالم بأعاصريه، مضطرب الدنيا

إهابه. كذبول القلب يف ذبوًال أجلها من فتمنى هاردي، «الشيخ» كيان هزت التي
الحديث، بالرأي ليس والثمانني السبعني بني هاردي نظمه الذي الغزل يف ورأيي
كنت ألنني به؛ أعجبت بل األربعني»، «وحي بعد ديوان صاحب ألنني اليوم؛ به أعجب فلم
الشعور بقي ومتى الشباب، بانتهاء ينتهيان ال والتعبري الشعور أن الفتوة زمن يف أرى

والغناء؟ الغزل مادة من فني الذي فما والتعبري،
كانت فيه كتابتي وأن املعنى،1 هذا يف كتبت أنني سنة عرشة بضع منذ واتفق
غزله عىل فأثنيت الجديد، ديواني اسم اليوم إيلَّ أوحى الذي هاردي عن الكالم بصدد
شعر هاردي إجادة استغرب الذي قطب سيد األستاذ األديب أجيب وقلت ثناء، أجمل
إىل فيها يُرجع نظريات مسألة ليست بعُد املسألة «وإن عمره: من السبعني يف الغزل
كل إذ عليها؛ اختالف وال فيها ريب ال حقيقة مسألة هي وإنما واألذواق، اآلراء تباين
هاردي توماس أن نعلم أن هو أحيانًا، الغزل تجيد الشيخوخة إن لنقول علينا يجب ما
عنه ريض مقبوًال جيًدا كان السن تلك بعد نظمه ما وأن السبعني، بعد الغزل شعر نظم
يف أحرزها التي الذائعة الشهرة تلك أسباب من هو كان وأنه واستزادوه، الشعر قراء
فهل الشباب. سن يف وحدها بالرواية اشتهاره بعد الرفيع األدب قراء بني الشعر عالم
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الديوان اسم يف مقدمة

ال الذي الجواب هي نعم كانت وإذا نعم. السبعني! بعد جيًدا غزًال هاردي توماس نظم
الحقيقة هذه نفي يف والغزل والحب الشباب لتعريفات وال للنظريات حيلة فال منه، بد

املقررة.»
يكن ولم الدنيا، هذه يف يخلق لم هاردي توماس أن فرضنا لو أننا «عىل قلت: ثم
املعاني يف ساهموا الذين الشيوخ الشعراء من غريه مثل وال القريب، املثل هذا أيدينا بني
الظواهر ومراقبة النظريات تمنعنا فهل كلها؛ أو اإلجادة بعض فيها وبلغوا الغزلية،
الحب ألن ال؛ فنقول: نحن أما الشباب؟ انقضاء بعد الغزلية املعاني ننتظر أن النفسية
عليه.» يدور الذي واملعنى الغزل موضوع هو الحب كان وإن غريه، يشء والغزل يشء
ولسنا ينطق، ال وما ينطق من بني شائعة بل الناس، بني شائعة عاطفة «فالحب»
وال حبٍّا تسمى ال هذه فإن الفطرة، دوافع بانقضاء تنقيض التي الجسدية الصلة نعني
جميع بني فوىضمشرتكة ألنها بعينه؛ آخر وفرد بعينه فرد بني القائمة العالقات من هي

واحدة. فصيلة من اإلناث وجميع الذكور
فرد أي فيها يغني ال بعالقة مًعا الفردين تجمع التي النفسية الصلة نعني ولكننا
والحيوانات الطيور بعض أن األحياء طبائع يف للباحثني ثبت وقد الفصيلة. من آخر
ثم وإفريقيا، أوروبا بني الفراسخ آالف منها واألنثى الذكر وينتقل الحياة، مدى تتزاوج
يعتاقه أو أحدهما، يموت حتى سنة، بعد سنة كانا حيث إىل الرحلة تلك من يعودون

عليه. له قدرة ال عائق
لكل قلنا: وإذا األحياء، من غريه يف وال اإلنسان يف ال الغزل يستلزم هذا عىل فالحب
كل وإن شاعر، محب كل إن نقول أن يسعنا فليس نفسه، يف بما ينطق الذي غزله حي

السواء. عىل الغزل من نصيبه مثل الحب من فنصيبه متغزل
يبلغون الذين من ا جدٍّ أكثر الغزليني الشعراء غري من حبٍّا أنفسهم يقتلون الذين إن
حب، بغري الغزل يُحسن ال الشاعر أن ريب فال الشعراء. أولئك بني املبلغ هذا الحب يف
حني يعلو قد الغزل وأن الغزل، يهبط حني يعلو قد الحب أن يف كذلك ريب ال ولكن

… والهبوط العلو يف بينها تَناُسب ال درجات عىل الحب، يهبط
شعور؟ وأي شباب أي ولكن الحياة، وهجوم الشعور احتدام سن هو والشباب
مبهمة فزيولوجية» «وظيفة أنه إال عنده للحب معنى وال شبابه، أوائل الفتى يقيض فقد
الذي ما يعلم ال وهو الحب، يف الرشيك يطلب وقد تمييز. وال هداية بغري إليها يساق
جسدية جوعة هو عنده الحب ألن يعطيه؟ الذي وما منه يأخذه الذي وما فيه، يطلبه
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وقد واالشتياق. الرغبة من حاله مثل عىل ويلفيه يصادقه، رشيك أي يشبعها نفسية أو
طعام بكل يغنيه الجائع يف الجوع احتدام أن كما حبه، من ناقًصا شوقه احتدام يكون
الصنف ذلك يميز الذي الطعم وال الصنف، ال لذاته، املقصود هو األكل ويجعل حارض،

سواه. من
وجسدين، قلبني بني وامتزاج نفسني، بني تفاهم هو وأقواه وأعمه أتمه عىل والحب
له ينكشف أن وقبل حبيبه، نفس مع التفاهم ينشد كيف نفسه اإلنسان يفهم أن وقبل
كيف جسمه بناء يكمل أن وقبل القلوب، من والحجاب الكشف مواضع يعرف كيف قلبه
يزاول أن قبل بل املرأة؟ يعرف كيف النساء يعرف أن وقبل األجسام، رغائب فيه تكمل

الحياة. تنضجها التي العاطفة لباب يزاول كيف الحياة
أن كما الحب، من ينقص قد االحتدام هذا ألن نفسه؛ الحب هو االحتدام فليس

… يعانيه يكن لم فيمن االحتدام يلهب قد الحب
… الحبني يشبه ال حب ذلك بعد وللكهولة حبها، وللرجولة حبه، فللشباب

تنفد فهل الكهولة، بعدهما ت وتقضَّ الرجولة، بعده وتقضت الشباب تقىض وإذا
ال للغزل مؤنة وكالهما والتذكار، الحنني فهناك كال! دواعيه؟ يبطل وهل الغزل مؤنة
خوالج يف النظم عالجوا الذين الشعراء سألنا ولو حني. كل يف حارضة وداعية تنفد
أو ألم أو حزن، أو شوق يف نظموه ما خري أن منهم لعلمنا وشبابًا شيوًخا النفوس
بعد ينظمون ألنهم والتذكار؛ الحنني قبيل من كله كان إنما فحواها كان أيٍّا ثائرة خالجه
الشعور ويصفو املعنى لهم فيسلس العارضة، اللوعة واطمئنان الداهمة الثورة فوات

… والرضام الدخان كدر من
إىل أنظرنا سواء الشيوخ، من سواه يجيده أو الغزل هاردي يجيد أن عجب فال
وقد والقرائح. النفوس أطوار من املعهود إىل نظرنا أم فيها ريب ال التي الواقعة الحقيقة
فيها يطمع مطلقة إجادة تكن لم الغزل يف هاردي إجادة أن هذا بعد نذكر أن يحسن
سمة عليها هاردية إجادة كانت ولكنها العبقرية، له وتثبت القريض، ينظم شيخ كل

شيخوخة. أو شباب يف تفارقه لم التي مزاجه طبيعة وفيها الرجل،
عرفت فيما وال قرأت فيما يكن فلم املقال، هذا كتابة بعد والسنون األيام ومضت
وأحرى والتعبري. العاطفة حقائق يف نظرت منذ الرأي هذا من يل بدا ما يخالف يشء
أن من فيها وأعمق بها وألصق اإلنسانية، للحياة ألزم العاطفة أن الزمن مع نعلم أن
ككل — فهي واحد. عهد يختمها أو واحدة، صورة تحتويها أو واحدة، فرتة تحرصها
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حسب وعىل واملساجلة، املراس وطول املصاحبة، طول عىل فهًما تزداد — الحياة يف يشء
يقضون الذين بني وبخاصة والتصوير، االستكناه ويزداد التعبري، يزداد الفهم ازدياد
واملوسيقيون الشعراء وهم واآلداب، الفنون عالم وهو والجمال، الشعور عالم يف حياتهم

واملمثلون. واملصورون
األوىل، صورتها عىل وافتتاحها العاطفة ابتداء عهد الشباب يكون أن هذا عىل ويصح
فيشاَهد قبل، من خربة به لها تكن لم جديد بشعور البنية فيه تُفاجأ الذي العهد هو أو
بدا إلنسان عرضت إذا املفاجأة فإن طارئة. حالة تفاجئها بنية كل عىل يشاَهد ما عليها
ولسان ذاهل، وطرف مفغور، وفم ساهم، وجٌه عشقه: أول يف الشاب كحالة حالة يف لك
دون العشق أنها يراها من إىل يخيل التي الحالة هي وهذه … مطرود ونَفس معقود،
النفس، تألفها ولم البنية تعهدها لم مفاجأة العشق أن عىل تدل أن أحرى أنها مع غريه،
فشيئًا شيئًا الرياضة هذه تأتي ثم عليها. والرياضة منها التثبُّت إىل حاجة بها تزل فلم

الشعور. ألوان وتعاقب األيام تعاقب مع
بالصور حافل مسحور عالم عىل النفس تتفتح — املفاجأة حالة — الحالة هذه يف
للشاعر وتتسع الطريف، والخيال البكر باملعنى القريحة وتجود واألرسار، والزخارف
من كان إن والتجلية السبق ركض فيها يركض اإلحساس ولوصف لإلحساس منادح
سبيل عليه يمتنع فال كثري، أو قليل بعد يمتنع املفاجأة سحر ولكن املجلني. السابقني
الصورة يف والساعة التو عىل فيصفها نظرة ألول املدينة تسحره كالذي بامتناعه، القول
معرفة، بعد يجهلها فال وسنوات، سنة فيها يقيم ثم سحرها، عليه أضفاها التي املتوهجة
وصفه فيخرس مبهور، وال مسحور غري يصفها ولكنه قدرة. بعد وصفها عليه يعز وال
تغريت كأنما املشاهدة، وصدة الخربة وطول النظر، نفاذ يعوضه ثم الالمع الوهج ذلك

الحالتني. إحدى يف واصفها أخطأ وال النظرتني، بني تتغري لم وهي املدينة
ليست الذي النفساني العالم شأن يكون فكيف املحدودة، املدينة شأن هذا كان وإذا
املفاجأة نظرة سيما وال واحدة نظرة يف الرحيب العالم هذا يستنقذ وكيف حدود؟ له
بعد الحياة يفارق ضيًفا يحسبها من اإلنسانية العاطفة يفهم وكيف األوىل؟ واملعرفة

الحياة؟ هي هي وأنها الدار، صاحبة هي أنها يعلم وال األوىل، املصافحة
األوقات اختالف عىل تشاء حيثما النفساني العالم عىل تعصف الطاغية فاألعاصري

اإلنسان. عالم يف وال األكوان عالم يف بدًعا املغارب أعاصري وليست واألجواء،
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الديوان، هذا لتسمية اخرتُت فيما املشورة فأحسن هاردي، صاحبنا عيلَّ أشار وقد
عنوان عن له بحثت فلو الصدور، وثوائر الحروب وثوائر األفكار، ثوائر بني نظمته فقد

املراد. دون االختيار عنان النقطع فيه ما عىل أدل

وقد املغرب، استعجلت ولم فقال: يتفاءل حيث من تشاءمت أنني يرى صديق سألني
الثمانني؟ بل السبعني بعد ما إىل هاردي صاحبك له أجَّ

فإنما تشأ، لم إن هاردي أبيات تقرأ وال شئت إن بريون أبيات اقرأ صديقي يا قلت:
السبعني. وراء فيما تلم كما األربعني، قبل فيما بالرجل تلم حالة هي

ومعرتك الحياة يقظة يف وهو قال ماذا والثالثني؟ السادسة يف قال ماذا وبريون
النضال؟

فقال: أخري»، ميالد «عيد بعضهم سماها التي األبيات تلك نظم

من حرمت وقد ولكني سواه، يحرك أن عليه َعز مذ يسكن، أن القلب لهذا آن
أهوى. أن الحب من نصيبًا حسبي إيلَّ، يهوى

غري إىل ذهبت وثماره الحب زهرات إن الذاوية، الورقة عىل ملكتوبة أيامي إن
تحيا. وحدها يل … يل هي األىس، وحرسة والديدان السوس إنما رجعى،

ال حممها قاصية، عزلة يف بركان جزيرة كأنها الحنايا، تأكل التي النار وهذه
الردى. رسير عىل تبيت نار هي وإنما أخرى، جذوة توقد

العليا، اللوعة من املقسوم الحظ ذلك الغريى، والهموم واألوجال األشواق وتلك
يف ألغاللها فما تبقى، حصة منها يل ليس والهوى، الهيام عىل القدرة تلك

تبىل؟ وال تنزع ال عنقي

عيد أنه يعلم يكن ولم والثالثني، السادس ميالده عيد يف القصيدة هذه بريون نظم
ما غري عىل أو أراد ما عىل كان هكذا ولكن حياة، وال بعده حب ال الذي األخري ميالده
يف بالنفوس تلم حاالت هي إنما الطوال؟ السنون أو القصار السنون تغني فماذا أراد.
يكذبهما أو يصدقهما أن وحده وللزمن يقوالن، لسانان والتشاؤم التفاؤل وإنما حني، كل

يقوالن. فيما
الغروب ساعات أن متفائًال فاذكر الغروب، بأعاصري الصديق أيها تشاءمت فإن
«يقظة منها األول الجزء فسميت الشعرية دواويني جمعت سنني فمنذ حساب. بغري هنا
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الديوان اسم يف مقدمة

األصيل»، «أشباح الثالث الجزء وسميت الظهرية»، «وهج الثاني الجزء وسميت الصباح»،
دواوين ثالثة وأشجانه الليل ذلك بعد يل ظهرت ثم الليل»، «أشجان الرابع الجزء وسميت
هذه ويف املغرب هذا يف أوالء نحن ها ثم سبيل. وعابر الكروان، وهدية األربعني، وحي هي:
الغروب؟ مواقيت لها يؤجل «يوشع» من للشمس وهل راجعون؟ نحن فهل األعاصري.
وليس أشتهيها، أمنية املديد مغربه من هاردي نصيب فليس «يوشعه»، للشعر كان إن
ما يفعل للقضاء هذا يف الكلمة كانت وإن أرتضيها، نعمة القاتم ضحاه يف بريون نصيب

كتاب. كل يرتجل حني واالقتضاب اإلطناب يف أسلوبه ويتبع يشاء،
العقاد محمود عباس

هوامش

.١٩٢٨ سنة مارس ٩ األسبوعي البالغ (1)
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العامل يف

خلق! ويا … يارب

يارب!

ال��م��اض��ي��ْة وف��ي ال��ح��رب ه��ذه ف��ي أرواح��ن��ا أع��ط��ي��ن��اك رب ي��ا
ال��ب��اق��ي��ْة أي��ام��ن��ا ف��ي ب��ال��س��ل��م م��رة ل��ن��ا ف��اق��ض رب��ن��ا ي��ا

خلق! يا

ك��اف��ي��ْة س��م��ح��ت إن وال ع��ن��دي، س��م��ح��ٌة أرواح��ك��م م��ا خ��ل��ق ي��ا
غ��ال��ي��ْة ع��ن��دك��م َح��ي��َواٍت م��ن أض��ع��اف��ه��ا إب��ل��ي��س أع��ط��ي��ت��ُم
راض��ي��ْة ع��ي��ش��ة م��ن وه��ب��ت��ك��م م��ا ك��ل س��وق��ه ف��ي وب��ع��ت��ُم
ث��ان��ي��ْة ن��ق��م��ة اش��ت��ري��ت��م ب��ل ب��أرواح��ك��م ال��س��ل��م ت��ش��ت��روا ل��م
خ��اف��ي��ْة أم��ن��ي��ة وال أج��ر ب��ال س��م��ٌح إب��ل��ي��س ع��ط��اؤك��م
وال��ع��اف��ي��ْة! ال��ع��ف��و رج��اء إال ُق��رب��ًة ل��ي ق��ط ب��ذل��ت��م وم��ا



مغرب أعاصري

الطغيان عباد

رغ��م��ا ال��ظ��ل��م م��ن ت��ع��دم��وا ال ل��م ال��ظ��ا ال��غ��ال��ب م��ع ك��ل��ك��م ك��ل��ك��م،
ظ��ل��م��ا ق��ط غ��ال��ب ف��از م��ا ب ال��م��غ��ل��و ج��ان��ب إل��ى ي��وًم��ا وق��ف��ت��م ل��و

قريب قريب

ع��ج��ي��ْب ل��ع��م��ري ال��ح��روب ف��ي وم��ا ال��ح��روْب ل��ه��ذي زم��انً��ا ع��ج��ب��ن��ا
ال��ق��ل��وْب ق��س��اة ق��وًم��ا أن وم��ن ت، ت��م��و ق��وًم��ا أن م��ن أت��ع��ج��ب
ال��م��ري��ْب ب��ال��ج��دي��د م��وت��ه��م أرى وال ب��دٌع ال��ن��اس ق��س��وة وم��ا
ق��ري��ْب ق��ري��ٌب ط��رف��ي��ه��ا ك��ال ص��اح��ب��ي ي��ا ال��ح��رب ه��ي ف��ه��ذي

فصد!

��ل يُ��ؤمَّ ال��ش��ف��اء ب��ه ف��ص��ٌد ال��ح��رب ه��ي ق��ال��وا:
��ل دمَّ وإع��ف��اءُ ح��ي ع��رق ف��ص��د ن��ع��م، ق��ل��ن��ا:

املزدرى الخلود

ال��خ��ل��ود! ل��ب��ئ��س ف��ي��ه��ا؟ أأخ��ل��د ب��ه��ا م��ق��ام��ي أع��اف ن��ف��وٌس
ال��وج��ود؟ ب��ب��ع��ض ك��ف��ي��ًال أل��ي��س ب��ه وج��ودي أع��اف وس��ج��ن
ش��ه��ي��د أو ل��ه��م ُم��زكٍّ م��ن وق��ل ـ��ك، خ��ال��دي��ـ ص��اح��ب��ي ي��ا ع��ن��ك ف��دع
ال��ق��رود ض��م��ي��ر ف��ي ُس��رم��دوا إذا س��رم��دا ع��ي��ش��ت��ه��م ف��ي خ��ي��ر ف��ال
ال��ق��ي��ود ك��ف��ك ق��وم ون��س��ي��ان ـ��ن، ال��س��ج��ي��ـ ك��ق��ي��د خ��ل��ود ف��رب
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العالم يف

توزيع سوء

وس��رور ورح��م��ة ج��م��ال ف��ي��ه��ا دن��ي��اك
ف��ت��ج��ور1 وتُ��ب��تَ��غ��ى ت��ب��ت��غ��ي��ه��ا وال تُ��ل��َق��ى
ش��رور ت��ن��م��و وم��ن��ه ع��ن��دي ال��ش��ر ه��و ه��ذا
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مغرب أعاصري

الطغاة بأس

ال��ذه��ول ع��داك م��ه��ًال، ت��ق��ول؟! ال��ط��غ��اة ب��أس
ي��ص��ول أو أم��ة ف��ي أن��ث��ى اب��ن ي��ط��غ��ى ه��ي��ه��ات
دخ��ي��ل وح��ق��د ج��ه��ل ع��ل��ي��ه��ا ي��ع��ن��ه ل��م م��ا
وك��ي��ل ط��اغ وك��ل ف��اع��ل��م األص��ي��الن ه��م��ا
دل��ي��ل أو ل��واله��م��ا س��ب��ي��ل ل��ط��اٍغ وم��ا

العاملي الداء

زريَّ��ا م��س��ت��س��ل��ًم��ا ي��ق��اد ش��ق��يَّ��ا ع��اَل��ًم��ا ل��ه أرث��ي
وغ��يَّ��ا خ��س��ة ش��ره��م م��ن ره��ط ال��ق��ائ��دون؟ ه��م وم��ن
ط��يَّ��ا ال��ج��م��وع ص��ف��وف ي��ط��وي ق��ت��ال ال ال��داء ه��و ه��ذا
ح��يَّ��ا ال��م��ن��ون ت��ع��ي��ب وال ح��ي ب��ك��ل ي��زري ف��ال��ج��ه��ل

للمريخ2 قلت

ال��غ��ض��ب ج��م��رة ي��ذك��ي وه��و أع��ذل��ه ل��ل��م��ري��خ: ق��ل��ت
ال��ع��ط��ب؟ ف��ي اإلغ��راق ذل��ك وم��ا ال��خ��راب؟ ه��ذا م��ا وي��ك!
ال��ل��ه��ب ث��وارة ول��ظ��ى أم��م ع��ل��ى ت��س��ط��و أم��م
م��ن��س��ك��ب ل��ل��دم��ع ع��ي��ل��م3 ع��ل��ى ك��ال��ب��ح��ار ودم��اء
��غ��ب4 ال��سَّ م��ن ال��ه��ل��ك��ى ج��ث��ُث تَ��َخ��ًم��ا ك��ظَّ��ه��ا وق��ب��ور

∗∗∗
ع��ج��ب��ي وا اس��ت��ه��ول��َت م��ا ك��ل ت��رى أي��ن ص��اح ي��ا م��ه ق��ال:
ك��ث��ب5 وع��ن ح��ي��نً��ا ن��ائ��يً��ا أب��ص��ره��ا زل��ت م��ا أرض��ك��م
ال��ح��ق��ب ه��ذه ف��ي س��م��ت��ه��ا م��ن ت��ب��دل ق��د م��ا َه��يِّ��ن
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العالم يف

هللا جزاه

أس��اء ق��د وم��ا أج��اد ق��د ب��م��ا ال��ج��زاء أوف��ى ه��ت��ل��ر ال��ل��ه ج��زى
ي��ش��اء م��ن ي��ل��ق��ف��ه��ا م��واع��َظ ح��ول��ه م��ن ي��ق��ذف زال ف��م��ا
ال��ق��ض��اء ب��أي��دي وي��ق��ض��ي ح��ق��ي��ًرا ال��ح��ق��ي��ر ي��ك��ون ك��ي��ف ن��ر أل��م
ي��ش��اء م��ا أم��ره��م ف��ي وي��ب��رم ق��وم��ه ف��ي وي��أم��ر وي��ن��ه��ى
ب��ال��دم��اء م��م��ال��ك��ه تُ��ف��دَّى ع��ال��م ف��ي ال��م��م��ال��ك وي��غ��زو
ال��ه��واء دون ل��ن��دن وي��وص��د وث��ب��ة ف��ي ب��اري��س وي��ف��ت��ح
رج��اء م��ن خ��يَّ��ب��ت م��ا ك��ل وف��ي ه��ول��ه��ا ف��ي ال��ح��رب م��ا ف��وال��ل��ه
ال��ث��ن��اء يُ��زج��ي ك��ي��ف آدم ب��ن��و درى ل��و ع��ب��ثً��ا ب��ض��ائ��ع��ٍة
االزدراء ف��ي ض��ع��ف��ي��ن ف��ي��ض��خ��م ال��م��زدرى ال��ع��م��ل ي��ض��خ��م ف��ق��د

هوامش

عنه. حاد الطريق: عن جار (1)
الحرب. رب هو األقدمني أساطري يف املريخ (2)

بحر. (3)
الجوع. (4)

قرب. عن (5)
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النفس يف

الحب! هو هذا

ال��ح��ب؟ م��ا ت��س��أل: غ��ري��رة
ال��ح��ب! ه��و ه��ذا ب��ن��ي��ت��ي!

أب��ص��را ف��ال ال��ع��ي��ن أغ��م��ض أو يُ��رى ال م��ا أب��ص��ر أن ال��ح��ب
ال��م��ف��ت��رى ف��ال��ك��ذب أب��ى، ف��إن س��رن��ي م��ا ال��ح��ق أس��ي��غ وأن

∗∗∗
وال��م��خ��ب��را؟ ال��م��ن��ظ��ر ي��ع��ش��ق��وا ل��م ب��ال��ه��م م��ا أس��أل: أن ال��ح��ب
ف��ك��را؟ وم��ا ب��ه��ًرا ب��ه��ا ه��ام ب��ال��ه م��ا ال��خ��ال��ون وي��س��أل

∗∗∗
ال��ش��رى ل��ي��ث أص��رع وق��د ح��ي��نً��ا، ن��م��ل��ة م��ن أف��رق1 أن ال��ح��ب
ال��ق��ه��ق��رى ب��ي ت��م��ش��ي وخ��ط��وت��ي م��ق��ب��ًال ت��ارة أران��ي وأن

∗∗∗
ي��ن��ك��را أن ال��ق��ل��ب َه��مَّ س��ك��رت؟ ل��ي: ق��ي��ل ف��إن ك��ال��خ��م��ر ال��ح��ب
أس��ك��را أن أح��ف��ل وال ن��ع��م، ق��ائ��ل ب��ع��ده ع��ض��و وك��ل

∗∗∗



مغرب أعاصري

ال��ع��رى وث��ي��ق وال��ع��ه��د ع��ه��دان، أع��م��ارن��ا ي��ف��رق أن ال��ح��ب
األص��غ��را أل��ف��ي��ت��ن��ي ع��ان��ق��ن��ي إذا ح��ت��ى األك��ب��ر أح��س��ب��ن��ي

∗∗∗
ال��ث��رى ت��ح��ت ن��ه��ب��ط أن وال��ح��ب ال��ذرى ف��وق ن��ص��ع��د أن ال��ح��ب
آث��را آالم��ن��ا ن��رى وأن ل��ذَّات��ن��ا ن��ؤث��ر أن وال��ح��ب

∗∗∗
وال��ك��وث��را2 ال��ح��م��راء ج��ه��ن��م ل��ح��ظ��ة ف��ي أج��م��ع أن ال��ح��ب
��را س��عَّ وم��ن روَّى م��ن��ه��م��ا م��ن ل��ه��ف��ت��ي ف��ي أخ��ط��ئ وإن��ن��ي

∗∗∗
أش��ع��را أو أن��ظ��م أن ه��م��م��ت وم��ا ع��ام ي��م��ض��ي أن ال��ح��ب
واألس��ط��را ال��دف��ت��ر ح��واش��ي س��اع��ة ف��ي ع��ل��ق��ت ورب��م��ا

ال��ح��ب ه��و ه��ذا ب��ن��ي��ت��ي!
ع��ت��ب! وال ك��ال، ف��ه��م��ت��ه،
ص��ع��ب أس��ه��ل��ه��ا م��س��أل��ة
ال��ك��ت��ب وال ت��دري��ه��ا ال��ن��اس ال
ح��س��ب ش��ف��ت ل��و م��ن��ه��ا، ح��س��ب��ك
ال��ق��ل��ب ل��ه��ا دق إش��ارة

زهرة عمر

ال��م��وس��م ف��ي أخ��ي��رة روض��ه��ا ف��ي ف��ري��دة
واس��ل��م��ي ع��ي��د، ك��ل ف��ي غ��ي��ره��ا وأه��دي ع��ي��ش��ي
ت��ع��ل��م��ي ل��م أو ع��ل��م��ت م��ث��ل��ه��ا أن��ت أل��س��ت
ت��ن��س��م��ي؟3 رأى وق��د ل��ي ال��خ��الق ه��دي��ة

∗∗∗
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النفس يف

ن��ش��ره��ا؟4 ت��ذك��ري��ن َال هْل ال��ب��ي��ض��اء زه��رت��ك
م��ق��ره��ا؟ ب��رح��ت ه��ل خ��دره��ا ف��ي ح��ف��ظ��ت��ه��ا
س��ره��ا؟ ح��ف��ظ��ِت ف��ه��ل ح��ف��ظ��ت��ه��ا ح��ف��ظ��ت��ه��ا،
ع��م��ره��ا أط��ي��ل ل��ك��ي ع��ق��دة م��ن��ه��ا ق��ص��ص��ت

∗∗∗
ت��م��ام��ه إل��ى أس��ب��وًع��ا ال��زه��رة ي��ح��ف��ظ م��ن
أع��وام��ه م��ن ال��س��اب��ع إل��ى ال��ح��ب ي��ح��ف��ظ ق��د
غ��رام��ه ع��ن ي��س��أل غ��د ف��ي ف��ان��ت��ظ��ري��ه
أي��ام��ه ف��ي ي��زي��د ل��ك��ي إال ي��م��س��ه وال

∗∗∗
ت��رى؟ ي��ا م��ن��ه ن��ق��ص ل��ن��ا م��ا وت��س��أل��ي��ن
��را ُع��مِّ م��ا ن��اق��ص ـ��يٍّ �ـ ح� �ل �ك� ف� �م �ع� ن�
أش��ه��را ف��ي��ه ت��زي��د ن��ب��ت��ره��ا س��اع��ة ك��م
�را �ض� أخ� �زال ي� وال م��ش��ت��ًه��ى ي��زال ف��ال

يتسلل كوبيد

ف��اض��ط��رب��ا ف��ه��ام، ف��م��ال، وص��ح��ا، وص��ب��ا ف��ؤاده ال��ن��ع��اس ن��ف��ض
ال��ل��ع��ب��ا وع��اود ال��ُم��ش��اش،5 م��ن��ه ب��ل��غ��ت ب��ع��دم��ا ال��س��آم��ة ون��ف��ى
ح��س��ب��ا وط��ال��م��ا ي��ك��ون، ي��وًم��ا ي��ح��س��ب��ه ك��ان م��ا ال��ذي وج��رى
رغ��ب��ا ص��دره وي��م��أل وج��ه، ي��ش��غ��ل��ه ال��خ��م��س��ي��ن ت��وب��ة ف��ي
ك��ذب��ا وإن ي��س��م��ع��ه، وي��ب��ي��ت وه��ب��ا وإن ي��س��أل��ه، وي��ظ��ل
س��ب��ب��ا؟! ب��زوره ي��ري��د أَوال م��أث��رة ال��زور م��ن��ه وي��ع��د
ل��ج��ب��ا وال واف��ى ط��اغ��يً��ا ال ع��ج��ب��ا ل��ه، ع��ج��بً��ا ال��ه��وى، رج��ع
واق��ت��رب��ا أط��ل ف��ك��ي��ف ع��ن��دي، ك��ن��ف��ا وال ب��اب��ا أولِ��ه ل��م
ُط��ل��ب��ا وم��ا ن��ادان��ي ف��ال��ي��وم ف��راوغ��ن��ي ح��ي��نً��ا ن��ادي��ت��ه
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مغرب أعاصري

ان��س��رب��ا ب��ه إذا ال��ن��ه��ار ط��ل��ع ح��ذًرا ص��ددت��ه أق��ول ب��ي��ن��ا
غ��ض��ب��ا ت��ه��ج ل��م م��ا ال��ح��م��ى، ول��ك ب��ه ي��الذ ب��م��ن ب��ن��ي ي��ا لُ��ذ

∗∗∗
األدب��ا وي��ح��س��ن ال��ن��ف��اق ي��دري غ��رارت��ه ع��ل��ى ال��ص��غ��ي��ر ه��ذا
م��ص��ط��ح��ب��ا ال��خ��م��س��ي��ن ف��ي وت��راه م��س��ت��ب��ًق��ا ال��ع��ش��ري��ن ف��ي وت��راه
ان��ت��ح��ب��ا أو ش��ك��ا أُغ��ي��ظ ف��إذا وع��رب��دة ك��ي��د م��ن وي��غ��ي��ظ
درب��ا م��ح��اذًرا ال��ق��ل��وب خ��ي��م6 م��خ��ت��ب��ًرا ب��ال��ده��ر م��ت��م��رًس��ا
ح��دب��ا7 ق��ل��ب��ه وأم��ل��ك ب��رٍّا، وأوس��ع��ه رف��ًق��ا، س��أض��م��ه
ن��ب��ا وال��ح��س��ام أخ��ط��أ ال��س��ه��م ك��ن��ان��ت��ه8 أخ��ش��ى ال وي��ق��ي��م

∗∗∗
ان��ق��ل��ب��ا؟ ال��ح��م��ى أم��ن إذا ح��ت��ى أب��ًدا خ��ادع��ي ه��و أم أك��ذاك
غ��ل��ب��ا أم ب��ال��ك��ي��د أغ��ل��ب��ت��ه ل��غ��د ح��اذر أن��ا م��ا س��ي��ان،
نُ��َوبً��ا ب��ال��م��ن��ى وتُ��س��ع��د تُ��ش��ق��ى خ��دع م��ن ع��ل��يَّ أش��د ح��ذري
وص��ب��ا ل��ذة ال��خ��دي��ع��ة وم��ع ه��رم خ��ائ��ف ي��ق��ظ��ة ك��ل ف��ي

واحدة مرسة

وإدراك��ي إح��س��اس��ي ال��ط��رُس ��ن وُض��مِّ ي��دي ب��ال��ي��راع9 وأل��ق��ت ال��ك��ت��اب ت��م
ال��زاك��ي ن��ب��تُ��ه��ا ي��م��ي��نً��ا يَ��ُس��رُّ أال ك��ِل��ٍف وال م��س��رور غ��ي��ر ب��ه ل��ي م��ا
ل��ق��ي��اك غ��ي��ر ش��يء م��س��رة م��ن ل��ي ب��ق��ي��ت ف��م��ا م��س��رات��ي ف��ي��ك ض��ي��ع��ت
ب��اك ع��ال��م أو ض��اح��ك ع��ال��م ع��ن ب��ه ال��س��رور ألل��ه��ان��ي ه��واك ل��وال
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النفس يف

مقلوبة دنيا

أخ��ش��اه؟ ك��ي��ف ق��ول��ي ذراع��يَّ ع��ل��ى خ��ائ��ف��ة أب��ق��اِك ال��ذي ال��ن��ذي��ر10 ص��وت
أرض��اه ك��ي��ف ل��ع��م��ري ال��ط��ري��ق إل��ى ث��ان��ي��ة ي��دع��وك ال��ذي ال��ب��ش��ي��ر أو
دن��ي��اه! أح��وال ف��ان��ق��ل��ب��ت ال��ق��ل��ب ف��ي اج��ت��م��ع��ا ق��د َويْ��ال وا وال��ح��رب ال��ح��ب

الحب

م��ع��ت��ن��ق��ي��ن ج��س��دي ف��ي واح��د روح ال��ح��ب م��ا
ال��ج��س��دي��ن ف��ي ك��اله��م��ا م��ًع��ا روح��ان ال��ح��ب
ع��ي��ن ط��رف��ة رج��ع��ة أو ف��رق��ة م��ن ان��ت��ه��ي��ا م��ا

املهاجر الطري

وم��ق��ي��م م��ه��اج��ر ش��ت��ى: ـ��ط��ي��ر ال��ـ أن ال��روض م��واس��م ع��ل��م��ت��ن��ي
ي��ري��م؟11 ال م��ع��ش��ًش��ا ري��اض��ي ف��ي إال ال��ط��ي��ر أس��م��ع ال أت��ران��ي
وال��ت��س��ل��ي��م ال��س��الم وع��ل��ي��ه ي��ت��غ��نَّ��ى ه��ج��رة ف��ي ش��اٍد رب
ي��ح��وم ج��ن��وب إل��ى ش��م��ال م��ن وح��ي��نً��ا ش��م��ال، إل��ى ج��ن��وب م��ن
ال��ت��ك��ري��م ي��ق��ب��ل ح��ي��ن ول��ه وداع ي��س��ت��ق��ل12 ح��ي��ن ف��ل��ه
وال��ق��دي��م ج��دي��ده ف��س��واء ج��دي��ًدا ي��وم ك��ل ال��ط��ي��ر م��ن خ��ذ
ي��ق��ي��م ال وص��ف��وه وم��ق��ي��م يُ��َولِّ��ي ال وص��ف��وه ُم��َولٍّ ك��م

نسجته الذي الصدار

ج��وارك ف��ي ه��ن��ا ه��ن��ا ص��دارك م��ك��ان ه��ن��ا

∗∗∗
ح��ب��ي ي��ل��م��س ي��ك��اد ق��ل��ب��ي ع��ن��د ه��ن��ا ه��ن��ا
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ح��س��ب��ي ال��م��ودة ع��ل��ى دل��ي��ل م��ن��ك وف��ي��ه

∗∗∗
إب��رة ش��ك��ة ك��ل ف��ي ف��ك��رة م��ن��ك أن��ل أل��م
ب��ك��رة! ج��رة وك��ل خ��ي��ط ع��ق��دة وك��ل

∗∗∗
ج��وارك ف��ي ه��ن��ا ه��ن��ا ص��دارك م��ك��ان ه��ن��ا
ب��ح��ص��ارك! ق م��ط��وَّ أس��ي��ر ف��ي��ه وال��ق��ل��ب

∗∗∗
ق��ري��ب ال��ف��ؤاد ع��ل��ى رق��ي��ب ال��ص��دار ه��ذا
غ��ري��ب؟ ط��ي��ف إل��يَّ م��ن��ه َم��رَّ ه��ل س��ل��ي��ه:

∗∗∗
ن��اظ��ري��ك ه��دى ع��ل��ى ب��ي��دي��ك ن��س��ج��ِت��ه
إص��ب��ع��ي��ك ف��ي زل��ت م��ا ف��إن��ي اح��ت��وان��ي إذا

السالمة مع قويل

وال��ك��رام��ة وال��ح��ب ال��س��الم��ة م��ع ن��ع��م

∗∗∗
ل��ي ال��م��م��ت��ع ح��دي��ث��ك
ال��م��ق��بَّ��ل ث��غ��رك م��ن
م��ن��زل��ي ف��ي ل��ي وأن��ت
ت��خ��ج��ل��ي أن وش��ي��ك��ٌة
إل��ى َح��رَّى ق��ب��ل��ة م��ن
اب��ت��س��ام��ة إل��ى ل��غ��و
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ع��ن��ده��ا ت��ق��ول��ي وال
ال��س��الم��ة م��ع ال، ال،
ال��ق��ي��ام��ة إل��ى ح��ت��ى

∗∗∗
ِم��س��رت��ي13 إذا أم��ا
ح��ب��ي��ب��ت��ي ي��ا ن��ادت��ك
ت��ح��ي��ت��ي ف��اس��ت��م��ع��ي
ل��ي��ل��ت��ي» ع��ن «اس��أل��ي ث��م
وس��ل��س��ل��ي اض��ح��ك��ي ث��م
ال��ن��غ��ام��ة ض��ح��ك��ت��ك
ب��ع��ده��ا أط��ل��ِت ف��إذا
ع��الم��ة ف��ه��ذه

ال��س��الم��ة م��ع ق��ول��ي ال��س��الم��ة م��ع ق��ول��ي

الغرية

ن��واج��ذ14 أو وس��واس��ه م��ن م��خ��ال��ب ت��ن��وش��ه ال ال��ذي ال��ق��ل��ب راب��ك إذا
ف��ن��اب��ذ ه��واك س��اٍل أن��ن��ي وال ال��ه��وى م��ن خ��ل��يٌّ أن��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
ن��اف��ذ ال��م��غ��ي��ب ال��س��ر ف��ي أن��ا وم��ا ت��ظ��ه��ري��ن��ه ب��م��ا راٍض ول��ك��ن��ن��ي
آخ��ذ أن��ا م��ا ف��وق م��ع��ط أن��ا وال ب��راج��ع م��ن��ك ف��ات م��ا إل��ى ف��ل��س��ت

تنقل ال هبة

دع��ي��ه! دع��ي��ه ب��ل ال، روي��دك، خ��ذي��ه! خ��ذي��ه ق��ل��ب��ي؟ ت��ري��دي��ن
ف��ي��ه وح��ب��ي ف��ي��ه م��ح��ي��اك أرى ع��ن��ي غ��ب��ت إذا دع��ي��ه
ت��س��م��ع��ي��ه ل��م ق��ب��ل م��ن ك��ن��ِت وإن خ��ل��س��ة ب��ه أب��وح وس��رٌّ
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ت��ه��م��ل��ي��ه أو ب��ن��ي��ة ي��ا ب��ه ت��ل��ع��ب��ي أن ال��ب��ع��د ع��ل��ى أخ��اف
ي��ش��ت��ه��ي��ه ال ال��ق��ل��ب أرى وق��وًع��ا ـ��ك ي��دي��ـ م��ن وق��ع��ت ل��ع��ب��ة ف��ك��م
ت��ك��س��ري��ه أن آلم��ن ف��إن��ي ه��ن��ا ه��ا ب��ه ل��ع��ب��ت م��ا إذا
ت��ن��ق��ل��ي��ه ال ب��رب��ك ول��ك��ن خ��ذي��ه خ��ذي��ه ق��ل��ب��ي؟ ت��ري��دي��ن

الزراية بعض

ت��غ��ال ف��ال ح��ب��ه��ن ف��ي ن��اف��ع ال��زراي��ة ب��ع��ض
ال��خ��ص��ال م��ش��ن��وء15 م��ن��ه��ن ت��ط��ق ل��م ال��زراي��ة ل��وال
ب��خ��ال ق��رارت��ه ف��ي ن��ة ال��م��ه��ا م��ن ح��ب��ه��ن م��ا

السكر قبل

ال��راح خ��الص��ة م��ن��ه ف��رش��ف��ت م��ن��ظ��ره وراق ال��ش��راب ل��م��ع
أق��داح��ي ف��رددت ��ق��ت��ه16 ص��فَّ س��ك��رت��ه غ��ال��ب��ت إذا ح��ت��ى
ب��ال��ص��اح��ي ول��س��ت ي��ش��اب أم��س��ى ل��و ال��م��غ��ب��ة أق��س��ى ف��م��ا ش��ك��ًرا:
ال��ض��اح��ي ح��س��ن��ه ل��م��ع��ة ع��ي��ن��يَّ ف��ت��ن��ت وإن ل��ي، أس��ل��م ح��ان ق��د

البيع! لغري

ش��ار ب��ائ��ع ف��ي��ه أن��ا ف��م��ا م��ه��ًال، زائ��ف��ة غ��ي��ر ق��ال��وا: ال��ح��ب ج��واه��ر
ال��ن��ار ع��ل��ى أح��ج��اري ع��ارض ب��ال��س��ر ول��ع وال ش��ك م��ن أن��ا وال ك��ال،
غ��رار م��ن��ه ب��وم��ض ق��ن��ع��ت إن��ي م��ع��دن��ه أل��ف��ي��ت إن ال��ح��ب م��ع��دن خ��ذ
وإي��ث��ار ص��دق ع��ل��ى ي��ق��وم ح��ب وال ي��دوم ح��ب م��ن ل��ألن��اس��يِّ م��ا
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التحدي جزاء

ح��ب��ي م��ث��ل م��ش��ي��ب��ك ف��ي ب��ح��ب رب��ي ج��زاك ص��ن��ع��ت؟ م��ا بُ��نَ��يَّ��ُة
ق��ل��ب��ي ل��ج��ه��ل��ُت إذن ق��ل��ب��ي أرى ان��ي ل��و ح��ت��ى غ��يَّ��رت��ِن��ي ل��ق��د

∗∗∗
ص��ن��ع��ت وم��ا ص��ن��ع��ت م��ا وق��ول��ي ص��رت وك��ي��ف ك��ن��ت ك��ي��ف س��ل��ي��ن��ي
ق��درت م��ا ك��أن��ي وه��أن��ذا ألي17 ب��ع��د ال��ح��وادث ع��ل��ى ق��درت

∗∗∗
ال��ن��ذي��ر18 ص��ف��ر إذا ف��ه��أن��ذا ق��ري��ر ق��ل��ب ل��ي وك��ان أخ��اف
ي��غ��ي��ر ب��م��ن ي��غ��ار م��ن وأرج��م ع��ي��ن��ي ل��ت��راك غ��ٍد إل��ى أت��وق

∗∗∗
ي��ل��ي��ه��ا م��ا أب��ال��ي ال ف��رادى أرت��ق��ي��ه��ا س��الل��م ل��ي وك��ان��ت
س��ن��ي��ه��ا م��رت��ق��يً��ا ال��ع��ش��ري��ن أخ��و ك��أن��ي ع��ِج��ًال م��ث��ن��يً��ا ف��ع��دت

∗∗∗
ف��ع��ال��ي ح��م��دوا أم ال��ن��اس أذم أب��ال��ي ال ال��س��آم��ة م��ن وك��ن��ت
وق��ال ق��ي��ٍل م��ن ف��يَّ س��ت��س��م��ع ع��س��اه��ا م��ا أس��ائ��ل ف��ه��أن��ذا

∗∗∗
وب��ال��م��ع��ال��ي ب��ال��ف��ن��ون وح��ت��ى ب��ال��ج��م��ال ح��ت��ى ه��زئ��ت وك��ن��ت
ح��ال؟ ك��ل أرض��ى األم��س وك��ن��ت ب��ح��ال أرض��ى ال ال��ي��وم ل��ي ف��م��ا

∗∗∗
ال��م��س��ت��ع��د ال��م��س��ت��ع��ي��د ه��م��وم ع��ن��دي ف��ت��ل��ك ال��ح��ي��اة إل��ى أع��ود
ال��ت��ح��دي؟ ذاك ع��ن ال��ح��ب ب��ه��ذا ج��زت��ن��ي ف��ه��ل ال��ح��ي��اة ت��ح��دي��ت
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إعفاء

ال��وف��اء! م��ن أح��ل��ى إن��ك ال��وف��اء ح��ي��ل��ة م��ن أع��ف��ي��ك
ال��ج��زاء أس��ه��ل وم��ا ع��ن��دي ��ي ال��ت��ق��صِّ أس��ه��ل ف��م��ا خ��ون��ي!
ال��ن��س��اء زي��ن��ة ي��ا ف��ق��دك ح��س��اب��ي ف��ي ب��ال��س��ه��ل ول��ي��س

الضاحك الحب

ال��ب��ل��وى م��ن ول��ي��س ال��ن��ع��م��ى، م��ن ف��ح��ب��ي ال��ش��ك��وى ي��ع��ق��ب ال��ذي ال��ح��ب م��ن ف��رغ��ت
ل��ل��ح��ل��وى! ال��ي��وم ال��ي��وم، ب��ع��د ن��ار ف��ال ح��ج��ة ث��الث��ي��ن ن��اري ل��ه ب��ذل��ت
يُ��روى أن ي��ط��م��ع ال��ع��م��ر خ��ري��ف ف��ي ف��ه��ل ارت��وى ف��م��ا ال��ش��ب��اب م��اء ��ض��ت��ه وم��حَّ
ي��ه��وى م��ا غ��ي��ر ع��ل��ى م��ع��ط��ي��ه أن��ا ب��م��ا ارت��ض��ى وأح��س��ب��ه أع��ط��ى ب��م��ا رض��ي��ت
س��ل��وى إل��ى وه��ج��ًرا ه��ج��ر، ب��ال ووص��ًال ب��ك��ا ب��ال ض��ح��ًك��ا ع��ق��ب��اه ف��ي زال ف��ال

ديسمرب زهرة

رب��م��ا ق��وًم��ا، أع��ج��ب رب��م��ا ل��ه ون��وَّارا أيَّ��ار خ��ل
ن��م��ا ك��ان��ون19 ش��ه��ر ف��ي زه��ٌر أه��دي��ت��ه ال��ذي ن��واري خ��ي��ر
اب��ت��س��م��ا ال��ش��ت��اء ف��ي رب��ي��ًع��ا ي��ا ب��س��ت��ان��ه م��ن م��ي��الدك ع��ي��د
وس��م��ا ت��ع��ال��ى ال��زه��ر س��ق��ط ك��ل��م��ا زه��ًرا ك��ان��ون ي��ا ه��ات

األناشيد» «نشيد تقليد من

خ��ط��اي��اه��ا وه��ات��ي��ك خ��ب��اي��اه��ا ت��ل��ك أج��ْل
م��زاي��اه��ا؟! يُ��دع��ى ال��ذي ك ذا م��ا ت��دري��ن ف��ه��ل

∗∗∗
ون��ن��س��اه��ا س��ن��ن��س��اه ال��ع��ي��ب م��ن ف��ي��ه��ا ل��م��ا
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ذك��راه��ا اآلن س��ن��ح��ي��ي ف��ي��ه��ا ال��ذي ول��ل��ح��س��ن

∗∗∗
ك��ال��ش��م��س وه��و م��ن��ه��ا، ي��ع��ج��ب م��ا ل��ك س��أح��ص��ي
وال��دس ال��س��ع��ي ب��ع��د ي��غ��ض��ب م��ا أح��ص��ي��ت ك��م��ا

∗∗∗
ث��ن��اي��اه��ا؟ ذق��ِت وه��ل ث��ن��اي��اه��ا ث��ن��اي��اه��ا،
ع��ي��ن��اه��ا؟! ت��س��ب��ي��ه ك��م ـ��ب، ل��ل��ق��ل��ـ وي��ا وع��ي��ن��اه��ا،

∗∗∗
رائ��ي��ه��ا ال��س��ك��ران ـ��ة ال��خ��م��ريَّ��ـ ال��وج��ن��ة وت��ل��ك
ي��ح��اك��ي��ه��ا؟! ت��ف��اح ن رض��وا ي��ا ال��ج��ن��ة أف��ي

∗∗∗
زواي��اه��ا زان��ت��ه��ا ء ال��ه��ي��ف��ا ال��ق��ام��ة وت��ل��ك
ن��ه��داه��ا ال��ج��ور أق��ام ردف��اه��ا ج��ار م��ا إذا

∗∗∗
األن��اس��يِّ ث��وب ف��ي ة ال��ح��ل��و ال��ن��س��م��ة وت��ل��ك
ال��س��م��اوي! ال��ن��ور ف��ي ـ��ة ال��ف��راش��ي��ـ ال��روح ه��ي

∗∗∗
ع��ش��ري��ن��ا اب��ن إف��س��اد ـ��ن ال��خ��م��س��ي��ـ ت��ف��س��د دع��ي��ه��ا
ي��ح��ي��ي��ن��ا ال��ح��ب ب��اس��م ـ��ر اإلك��س��ي��ـ ه��ي ب��ل وح��اش��ا،

∗∗∗
وت��ري��اق��ي إك��س��ي��ري ـ��ر ال��ش��ع��ـ ُح��م��يَّ��ا20 م��ن وع��ن��دي
ب��اق! دائ��م رب��ي��ع ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ال��ش��ع��ر وه��ل
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مزيج

ال��ع��داء وال ب��ن��ي، ي��ا ق��ة ال��ص��دا م��ح��ض م��ن ال��ح��ب م��ا
س��واء م��زج��ه��م��ا وف��ي��ه ن، ال��خ��ص��ل��ت��ا ف��ي��ه ال��ح��ب
ي��ش��اء ل��م��ن ي��م��زج��ان وة وال��ع��دا ال��ص��داق��ة أح��ل��ى
ال��ع��ف��اء! ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وُق��ل ب، واالغ��ت��ص��ا ال��ع��ط��اء ف��ي��ه

مسابقة

م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي ن��ف��س��ي وخ��دع��ُت زم��نً��ا خ��دع��ت��ي ع��ن أغ��ن��ي��ت��ه��ا
ب��خ��ط��وت��ه��ا أل��ح��ق ول��م ص��ب��ري، م��م��ت��ح��نً��ا ال��ظ��ن أق��ص��ى ف��ب��ل��غ��ت

تخلفي! ال

ع��ه��ده ل��ص��اح��ب إع��زازي ال��ح��ب ف��ي ل��ذت��ي ف��أك��ب��ر وع��دي ت��خ��ل��ف��ي ال
ب��وع��ده ازدري��ت وع��د إذا أن��ي ودالل��ه إع��زازه م��ن وي��غ��ض

أخلفي

ف��أخ��ل��ف��ي ل��ديَّ ال��غ��ال��ي ب��م��ك��ان��ك ت��دل��ًال ل��ل��وع��ود خ��ل��ف��ك ك��ان إن
ت��ش��وُّف��ي ي��ط��ي��ل ع��ج��ب��ي وا م��ن��ك ه��و آن��ة ال��ق��ط��ي��ع��ة أت��ب��ع��ه ك��ن��ت م��ا

البحر بنت

ل��ت��الق م��وع��ًدا ب��س��ك��ن��دري��ة ل��ن��ا ض��ربَ��ت ال��ت��ي ال��ب��ح��ر أبُ��ن��يَّ��َة
إغ��راق��ي ل��ت��ع��ج��ل��ي ال ق��دم��اك ش��اط��ئ��ي ل��ت��ل��م��س ي��دي م��ددت إن��ي
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اكذبيني

م��رت��ي��ن ف��اك��ذب��ي��ن��ي أو م��رة اك��ذب��ي��ن��ي
وَم��يْ��ْن غ��ش ف��ي ـ��ب��ك أع��اج��ي��ـ م��ن أل��ف أل��ف
ع��ي��ن��ي ق��رة ي��ا ل��د ال��خ��ا ال��ف��ارق ت��ب��ي��د ل��ن
وب��ي��ن��ي ال��ل��ب ف��ي ـ��ن��ك ب��ي��ـ ال��ت��ي وال��س��م��اوات

∗∗∗
اك��ذب��ي��ن��ي ش��ئ��ت ك��ل��م��ا واك��ذب��ي��ن��ي اك��ذب��ي��ن��ي
ت��خ��دع��ي��ن��ي أن أب��ى إن ع��ن��دي ال��ل��ب غ��ن��اء م��ا
ت��س��ل��ب��ي��ن��ي م��ه��م��ا م��ن��ه وف��ٍر ث��روة ف��ي أن��ا
دره��م��ي��ن! أو دره��م��ا ض��ي��ر؟ أي أن��ق��ص��ي��ه��ا،
ل��دي��ِك األول��ى ل��ح��ظ��ات��ه م��ن ال��ع��ام ه��ذا ت��ق��وي��م
ب��راح��ت��ي��ك ال��غ��ط��اء ع��ن��ه وارف��ع��ي ارف��ع��ي��ه ق��وم��ي
ع��ل��ي��ك م��وق��وف رج��ع��اه إل��ى م��ط��ل��ع��ه ي��وم م��ن

∗∗∗
م��ن��ت��ه��اه ع��ام ول��ك��ل أي��ام��ه ان��ت��ه��ت وإذا
ت��اله ب��م��ا وت��رح��ب��ي��ن وداع��ه أن��ِت ف��ع��ل��ي��ِك
م��ل��ت��ق��اه! وح��دي ورع��ي��ت ال��م��دى دار إذا وي��ح��ي

∗∗∗
ات��ص��اَال ف��ات��ص��ال ع��ام��ي��ن ع��رى ض��م��ت ُق��ب��ل��ة ه��ي
م��آَال ك��س��اب��ق��ه ع��ام غ��ٍد ف��ي ال��خ��واط��ر وُم��ن��ى
ال��ع��ج��ال��ى ع��ل��ى ال��ح��ي��اة أق��س��ى ف��م��ا ب��ه ن��ع��ج��ل��ن ال

∗∗∗
خ��ف��اء غ��د، وب��ع��د وغ��ٌد، ي��وم��ن��ا ف��ه��ذا ال، ال،
ال��رج��اء ح��ادي إل��ى ـ��ت��م��ع وم��س��ـ ع��ي��ن��ي م��غ��م��ض أن��ا
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ش��اء ح��ي��ث ي��م��ض��ي ف��دع��ي��ه ح��داءه س��م��ع��ِت ف��إذا

ثان وعام

م��ل��ت��ق��اك وح��دي ع��ام ي��ا ش��اه��د أن��ا م��ا ب��ش��راي،
خ��ط��اك وت��ت��ب��ع��ه ي��خ��ط��و وال��ه��وى ب��روج��ك دارت
ق��ف��اك أذم��م ف��ل��م وم��ض��ى، م��ق��ب��ال وج��ه��ك وح��م��دت

∗∗∗
اش��ت��ب��اه وال خ��الف ال ه��ي ه��ذه ف��ت��ات��ي ه��ذي
ح��اله ف��ي ه��ي ال��ص��ب��ا، ف��ي ه��ي ق��وام��ه��ا ب��دي��ع ف��ي ه��ي
وآه غ��واي��ت��ه��ا م��ن ٍه وآ غ��واي��ت��ه��ا ف��ي ه��ي

∗∗∗
األم��ل م��ن��ه واب��ع��ث��ي ب��ن��ي��ة ي��ا ثُ��غ��يْ��رك ض��م��ي
ب��ال��ُق��بَ��ل ول��ك��ن ع��ام، م��دى إل��ى ب��ال��ع��ه��ود ال
أج��ل إل��ى ال��ع��ه��ود ف��دع��ي ل��ي��ل��ة س��اع��ف��ت��ن��ي إن

∗∗∗
خ��ت��م��ِت��ه وب��ال��رج��اء ء ب��ال��رج��ا ت��ف��تَّ��ح ع��ام
اس��ت��ق��ب��ل��ت��ه ك��م��ا ق��رب��ي ف��ي ال��ع��ام ذاك ودَّع��ت
ق��ض��ي��ت��ه؟ ال��وف��اء ش��رع أف��ي ول��ى، وق��د ق��ول��ي،

∗∗∗
ال��ل��س��ان م��ن ب��ال��وف��اء ب��ن��ي��ة ي��ا ت��خ��دع��ي��ن��ي ال
ف��الن أو ف��الن��ة س��ل��ي ل: أق��و وال وخ��ن��ت خ��نَّ��ا
ال��ب��اق��ي��ان ن��ح��ن واآلن م��ًع��ا خ��ي��ان��ت��ن��ا ذه��ب��ت

∗∗∗
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ي��ف��ون وم��ن ال��وف��اء ذه��ب ك��م��ا خ��ي��ان��ت��ن��ا ذه��ب��ت
ال��خ��ئ��ون وال ال��وف��ي ي��ب��ق��ى وال ت��ب��ق��ى ذم��ٌة ال
ال��غ��ض��ون! ت��ل��ك ف��ي ع��ام ي��ا ض��ي��ع��ت��ه��ا ذم��ة ك��م

∗∗∗
ض��م��م��ت��ه��ا ك��ن��ُت ح��ي��ث ت��ي ف��ت��ا ت��رى أل��س��ت ان��ظ��ر
ج��ل��س��ت��ه��ا ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ال��ت��ي األم��س ج��ل��س��ة ف��ي
ف��ارق��ت��ه��ا وال ص��دري ف��ارق��ت م��ا ف��ك��أن��ه��ا

∗∗∗
ك��الم ب��ال ال��س��ؤال ج��اء ورب��م��ا س��أل��ت وإذا
ب��ال��س��الم» ي��وم��ئ وال��ل��ي��ل م��ودع��ي ت��ق��ول «م��اذا
م��الم وال ال��ج��واب ـ��ت��م��ع ف��اس��ـ ع��ام ي��ا ح��ي��رت��ن��ي

∗∗∗
ب��ال��س��ع��ي��د ك��ل��ك ال��ع��ام ـ��ذا أي��ه��ـ ع��ن��دي ك��ن��ت م��ا
ع��ي��د أل��ف ت��ن��س��ي ف��ي��ك ل��ي م��ض��ت س��وي��ع��ات ل��ك��ن
ال��ج��دي��د ال��ع��ام ع��ل��ى وط��غ��ت ك��ل��ه��ا ذن��وب��ك غ��ف��رت

∗∗∗
غ��رور ودن��ي��ان��ا أع��ط��ت ال��ذي ال��دن��ي��ا م��ن ح��س��ب��ي
ك��ث��ي��ر أب��ًدا وق��ل��ي��ل��ه��ا ع��ط��ائ��ه��ا ق��ل��ي��ل ح��س��ب��ي
ت��دور ك��م��ا زم��اُن ف��دْر ـ��س ك��أم��ـ غ��د ي��وم ع��اد إن

ثالث! وعام

ب��ال��ث��ال��ث م��رح��بً��ا ـ��ب��ل أق��ـ ال��م��وص��ول وال��ث��ال��ث …
ع��اب��ث الٍه إق��ب��ال ب��م��ق��ب��ل م��ن��ه رح��بَّ��ت
ب��ال��ك��ارث ي��ع��د ل��م ًق��ا ش��ق��ا ي��ك��رث��ن��ا21 ك��ان م��ا
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ف��أذع��ن��ا ال��ع��ص��يِّ ـ��ف��رس ال��ـ ري��اض��ة ال��غ��رام رض��ن��ا
ال��ون��ى22 م��ن ي��ئ��ن ت��ع��بً��ا وال ق��ل��ًق��ا ج��ام��ًح��ا ال
ل��ي��نَ��ا ال��ع��وائ��ر ب��ي��ن م��رك��بً��ا ب��ذل��ك أن��ع��م

∗∗∗
وش��ق��ائ��ه ب��ن��ع��ي��م��ه ي��س��وم��ن��ا ل��ل��غ��رام م��ا
س��م��ائ��ه اغ��ت��ن��ام ـ��م��ه ج��ه��ن��ـ ل��م��غ��ت��ن��م��و إن��ا
س��خ��ائ��ه ب��م��ح��ض ل��ن��ا د ي��ج��و ي��ده ع��ل��ى ل��س��ن��ا

∗∗∗
ال��ه��وى ح��ل��وى ف��وق��ه��ا ـ��ن��ا ط��ب��خ��ـ ن��ار م��ن ش��ب م��ا
ال��ج��وى آالم ف��ي��ه ـ��ن��ا غ��م��س��ـ غ��ي��ث م��ن ص��ب أو
اس��ت��وى ك��م��ا ال��ش��راع ـ��ن��اه��ا وه��ب��ـ ري��ح م��ن زفَّ أو

∗∗∗
راب��ع ع��ام ي��ت��ل��وه ث��ال��ث ب��ع��ام أه��ًال
س��اب��ع أو وس��ادس ت ع��ه��د ف��ي��م��ا خ��ام��س ب��ل
واس��ع ق��ل��ب ج��ن��ب��ي��ك وف��ي ال��دن��ي��ا ض��اق��ت م��ا

∗∗∗
واح��د ب��ب��اب ـ��ت��ع��ص��ى اس��ـ م��ا ب��ع��د ت��ف��ت��ح ق��ل��ب
ب��ال��وارد ي��ض��ق ف��ل��م ِح ب��ال��ج��را ت��ش��ق��ق ُق��ْل أو
ال��ف��اس��د ال��زم��ان ِغ��يَ��ِر ف��ي األع��وام ح��ي��ل��ة م��ا

∗∗∗
ت��ري��د؟ م��ا وي��ح��ك ف��أي��ن ت أرد ق��د إن��ك ق��ل��ب ي��ا
س��ع��ي��د! ع��ام إذن ق��ل … ـ��ِب��ك وربْ��ـ إي س��ع��ي��د! ع��ام
ي��زي��د؟ أو ي��ن��ق��ص أت��راه س��روره اع��ت��زل��ت ه��ب��ك
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سنة بعد

ال��س��ن��ي��ن ك��ل وال م��رت س��ن��ة
وش��ت��اء ه��وان��ا م��ن ص��ي��ف ب��ي��ن
أض��اء غ��ام ك��ل��م��ا ورب��ي��ع
ح��ي��ن ب��ع��د ح��ي��نً��ا وال��ل��ي��ل وال��ض��ح��ى

∗∗∗
ف��ري��د ن��ج��م ل��ه��ا ك��ان س��ن��ة
ال��ق��م��را وغ��ط��ى ال��ش��م��س غ��م��ر
م��ن��ت��ص��را ح��س��ن��ه ف��ي وم��ش��ى
س��ع��ي��د ب��رج ت��ح��ت��ه ب��رج ك��ل

∗∗∗
رق��ب��اء س��ن��اه ف��ي ل��ي ي��ك��ن إن
ي��رص��دوه ل��م أرص��ده ف��ال��ذي
ي��ن��ش��دوه ل��م أن��ش��ده وال��ذي
ه��ب��اء ع��ن��دي ب��ه ه��ام��وا وال��ذي

∗∗∗
ال��غ��رام روض ع��ل��ى م��رت س��ن��ة
ال��ش��ج��ر ف��ن��ون ف��ي��ه أن��ب��ت��ت
م��ث��م��ر وغ��رس ري��اح��ي��ن م��ن
ال��ط��ع��ام! أزك��ى م��ا األرواح وس��ل

∗∗∗
ودن��ا واف��ى األول ي��وم��ه��ا
س��اع��ات��ه ف��ي أي��ام��ك ف��ان��س
ل��ذات��ه م��ن ال��ص��اف��ي واج��م��ِع
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زم��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا واط��رب ج��رع��ة،

∗∗∗
ع��ام س��ك��ر ف��ي��ه��ا ت��ج��م��ع ج��رع��ة
ت��ش��رب��ن��ا ف��ق��د ش��رب��ن��اه��ا إن
ت��س��ك��ب��ن��ا ف��ق��د س��ك��ب��ن��اه��ا أو
وئ��ام ك��أس ف��ي روح��ي��ن ال��ه��وى ف��ي

∗∗∗
ال��ع��ي��ان ل��ي وق��رِّب ال��ذك��رى ل��ي ه��ات
ي��ديَّ ب��ي��ن ص��اح��ب��ي ي��ا ف��ه��م��ا
ل��ديَّ ص��اح ي��ا ال��س��اع��ة ح��ض��ر
ِق��ران وذك��راه��ا ل��ل��ذك��رى رب��ة

∗∗∗
وت��ران��ي أراه��ا ال��ذك��رى ل��ي ه��ات
راح��ت��يَّ ف��ي م��ل��م��وس��ة غ��ض��ة
ش��ف��ت��يَّ ف��ي م��ع��س��ول��ة ح��ل��وة
أوان ك��ل ف��ي ت��ن��ب��ت ج��ن��ة

∗∗∗
ت��خ��رج��ن��ي ح��ي��ة ال ج��ن��ت��ي
أح��ي��اؤه��ا وال م��ن��ه��ا أب��ًدا
ح��واؤه��ا أو إب��ل��ي��س وال ال
ك��ال��زم��ن خ��ال��د ف��ي��ه��ا أن��ا

∗∗∗
ال��ض��م��ي��ر ف��ي م��ن��ي وه��ي م��ن��ه��ا أن��ا
ب��ال��ن��ظ��ر ف��ارق��ت��ه��ا ف��إذا
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ع��م��ري ض��م��ي��ري ي��ف��ارق��ه��ا ل��م
ال��س��ع��ي��ر م��س م��ن ال��ع��ص��م��ة ول��ه

∗∗∗
ف��ري��د ن��ج��م ل��ه��ا ك��ان س��ن��ة
وه��ات ال��ن��ج��م أي��ه��ا م��ن��ه��ا ه��ات
س��ن��وات ب��ل ث��ان��ي��ة س��ن��ة
ال��م��س��ت��زي��د م��زي��د م��ن��ك ول��ن��ا

∗∗∗
ت��ش��اء م��ا م��ع��ي��د ن��ج��م ي��ا أن��ت
دارات��ه��ا وال ال��س��م��اوات ال
أوق��ات��ه��ا وال ع��ن��ك غ��ن��ي��ٌة
وس��م��اء وش��م��س م��ي��ق��ات أن��ت

∗∗∗
زل��ف��ا23 س��م��اء ت��دن��ي��ه��ا أن��ت
م��ن��ف��ردي��ن ل��ن��ا ال��وق��ت ت��ن��س��ج
ال��ن��ي��ري��ن ك��ن��س��ي��ج م��ش��اًع��ا ال
وك��ف��ى ي��دي��ن��ا ط��وع ل��ن��ا ب��ل

والخداع املرأة

ف��ي��ه��ا ط��ب��ي��ع��ة ال��خ��داع ح��ب ي��ث��ن��ي��ه��ا، ف��ل��ي��س ال��م��الم خ��لِّ
ت��ح��ي��ي��ه��ا ل��ل��ن��ف��س وري��اض��ة زي��ن��ت��ه��ا، وط��الء س��ت��ره��ا، ه��و
ي��ع��ادي��ه��ا أو ي��ص��ط��ف��ي��ه��ا م��ن ب��ه ت��ك��ي��د ف��ي��م��ا وس��الح��ه��ا
ي��ش��ف��ي��ه��ا ب��ات ذل ط��ول م��ن ي��ن��ق��ذه��ا ال��ض��ع��ف ان��ت��ق��ام وه��و
ب��اري��ه��ا ق��ض��اء ي��رده ل��م م��ا ل��ه��ا أردت إذا ال��م��ل��وم أن��ت
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غ��وال��ي��ه��ا أغ��ل��ى إل��ى ت��خ��ل��ص أب��ًدا ل��ه��ا تُ��خ��ل��ص وال خ��ن��ه��ا!

رواية

إم��ت��اع��ه��ا وال ك��ال إق��ن��اع��ه��ا غ��رن��ي م��ا
ق��ن��اع��ه��ا َوَرقَّ ��ْت َرقَّ ط��ف��ل��ة ت��خ��ب��ئ م��اذا
ط��ب��اع��ه��ا ول��ل��ن��ف��وس ع، ال��ط��ب��ا ع��ل��م غ��رن��ي ب��ل
ص��راع��ه��ا ف��ي��ه ي��ه��ون ة ب��ال��ح��ي��ا ع��ل��ًم��ا أول��ي��س
رض��اع��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ـ��ط��م ي��ف��ـ ك��ي��ف أش��اه��د إن��ي
خ��داع��ه��ا ال��واع��ي��ات س ال��ن��ف��و ف��ي ي��س��ري ك��ي��ف أو
��اع��ه��ا24 دفَّ س��ب��ات��ه ل ط��و ب��ع��د ي��ن��ه��ض ك��ي��ف أو
ش��ع��اع��ه��ا ال��س��راج خ��َف��ت ب��ع��دم��ا ي��وم��ض ك��ي��ف أو
س��م��اع��ه��ا وش��اق ش��اق��ت رواي��ة ف��ت��ل��ك دع��ن��ي
رق��اع��ه��ا؟ أي��ن ق��ي��ل: إن رق��اع��ه��ا ال��وج��ي��ز أل��م��ي
وداع��ه��ا ي��ك��ون م��ت��ى ـ��ت ع��ل��م��ـ وق��د ال��ع��ل��ي��م، وأن��ا

لغريك!

ال��خ��ف��اي��ا وس��ت��ر ال��ج��ف��ون وغ��ض ال��خ��ط��اي��ا ت��ل��ك غ��ف��ران ل��غ��ي��رك
م��زاي��ا ع��ن��دي يُ��ح��س��ب��َن م��س��اوئ ع��ل��ى ص��ب��ري ل��ك، ال ل��غ��ي��رك،
ح��ش��اي��ا ف��ي ك��ام��ٌن ح��بُّ��ه��ا وم��ن ـ��ك ج��م��ل��ت��ـ وم��ن أرس��ل��ت��ك، ل��م��ن
ال��ه��داي��ا وأغ��ل��ى ال��ه��ب��ات ب��أس��ن��ى ـ��ن األم��ي��ـ ال��ح��ي��اة رس��وَل أل��س��ت
ه��واي��ا م��ن ت��ع��ج��ب��ي وال ث��ن��ائ��ي، واس��ت��غ��ن��م��ي ال��رس��ال��ة ف��ه��ات��ي
ال��وص��اي��ا اخ��ت��الف ف��ي ح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا ع��ن��ده��ا ب��م��ا أف��ض��ت ال��رس��ل إذا
ال��ط��واي��ا ب��ري��د أو ح��س��ن��ت، إذا ه، ال��وج��و ب��ري��د ل��دي��ن��ا س��واء
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استفدت؟ ما

ان��ت��ب��ه��ُت أق��ول: وال ن��ف��س��ي غ��ش م��ن ب��رئ��ت
غ��ف��وُت م��ا م��س��ت��ي��ق��ًظ��ا ع��ي��ن س��اه��ر ك��ن��ت ق��د
ب��رئ��ت م��ا ول��ي��ت��ن��ي ن��ف��س��ي غ��ش م��ن ب��رئ��ت
وق��ت ل��ل��غ��م��ض ال��ع��م��ر ف��ي ن��ه��ار! م��ح��ض ال��ع��م��ر م��ا

∗∗∗
ن��ظ��رت ق��د أن��ا وه��ا ي��ق��ظ��ى ع��ي��ن ي��ا أن��ت ه��ا
اس��ت��ف��دت؟! ع��س��ان��ي وم��ا ل��ع��م��ري اس��ت��ف��دت م��اذا

تربيص

ق��ف��ص��ي اح��ت��واِك إذا
ت��ن��ق��ص��ي ل��م وإن ح��ي��ك ج��ن��ا ف��ي ال��ف��ت��ور س��رى
ف��رص��ي ال��غ��ن��اء ف��ي ع��ت وض��ا ال��ط��ي��ر وغ��رد

ت��رق��ص��ي أال س��ج��ن��ك ف��ي وخ��ف��ت

األف��ق��ا م��ل��ك��ِت وإن
وم��رت��ق��ى م��ه��ب��ًط��ا ء ال��ف��ض��ا رح��ب ح��ي��رن��ي
ي��خ��ف��ق��ا أال ال��ض��ي��ق ط ل��ف��ر ال��ص��در وأوش��ك

ق��ل��ق��ا ل��ب��ي إث��رك ف��ي وط��ار

∗∗∗
ت��رب��ص��ي! ت��رب��ص��ي،
م��خ��ل��ص��ي؟ م��ا م��ه��رب��ي؟ م��ا ح��ي��ل��ت��ي؟ م��ا
ال��ع��ص��ي ل وح��الَّ األب��اب��ي��ل ق��ن��اص ال��م��وت
ت��ق��ن��ص��ي ل��م إن وي��ح��ك ي��ق��ن��ص��ن��ي
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فهمان

وأط��ن��ب ه��واك ف��ي ل��ي أغ��ا ب��م��ا ن��ف��س��ت ل��م��ا
تُ��ط��َل��ب ال��ن��ف��ائ��س أن س��وى م��ن��ي ت��ف��ه��م��ي ل��م
ت��غ��ل��ب وال��ط��ب��ائ��ع ـ��ع��ك، ط��ب��ـ ن��زغ��ات م��ن وف��ه��م��ت
ف��تُ��وه��ب! ت��راد، ع��زَّت، ك��ل��م��ا ال��ن��ف��ائ��س أن
أح��س��ب ف��ي��م��ا وخ��ب��ُت ال��غ��ل��ْو ف��رط م��ن ف��رخ��ص��ت
أك��س��ب أن��ي وخ��ل��ت ـ��ن، خ��س��ارت��ي��ـ ف��ي��ك وخ��س��رت

كيف

ت��ق��ر ال ط��ف��ل��ة ك��ف ك��ن��زه��ا ت��ح��م��ي ال��ل��ه ب��دائ��ع م��ن ت��ح��ف��ة
ذخ��ر وه��و ب��اح��ت��ق��اره ل��ي ك��ي��ف ي��دي��ه��ا؟ ف��ي ب��ادخ��اره ل��ي ك��ي��ف

مصيبتان

وف��اء ب��ذات ل��ي��س��ت ح��ب��ه��ا ف��ي ف��إن��ه��ا ال��ب��ك��اء ودع اس��ل��ه��ا ق��ال��وا:
ب��ك��ائ��ي ي��س��ت��ح��ق ال ل��م��ن أب��ك��ي ألن��ن��ي اث��ن��ت��ان؛ ف��ي��ه��ا وم��ص��ي��ب��ت��ي
ع��زاء ب��ع��ُض أس��اه اس��ت��ح��ق ل��م��ن األس��ى ف��ف��ي األوف��ي��اء، ي��ب��ك��ي ك��ان م��ن

ندم!

أم��ي��نَ��ا ل��ه��م��ا ص��ادًق��ا وع��ف��ت��ك ورأي��ي خ��ل��ق��ي ُم��ْك��ذبً��ا ع��ش��ق��ت��ك
ح��ي��نَ��ا ع��ذري��ك ف��ي أخ��ط��أت وق��د ي��وًم��ا ل��وم��ي��ك ف��ي أخ��ط��أت وم��ا
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األبد حلم

ال��ج��س��د ه��ذا ح��س��ن��ك وف��ت��ن��ة وان��ف��رد ع��ال ج��س��ًم��ا أأه��واك
ت��ح��د؟ ال ن��زوة ك��م ف��ي��ه وم��ا

أن��ت ال��ل��ه ش��اءك ك��م��ا ف��أن��ت خ��ل��ق��ِت ك��م��ا ك��ون��ي بُ��ن��ي��ُة
األب��د ح��ل��م أن��ا ش��ئ��ت��ه وم��ا

عيوبك

م��ف��ت��ون ن��ظ��رة ال��ع��ي��ُب ي��ث��ن��ي وه��ي��ه��ات ف��ت��ن��ت��ي ق��ب��ل ب��ه��ا أح��ف��ل ل��م ع��ي��وب��ك
ب��م��أم��ون ي��ج��ه��ل��ون إذ ج��ه��ل��ه��م وال ح��م��ى ع��ل��م��ه��م ال ل��ل��ع��ش��اق ب��ؤس ف��ي��ا

مساومة

ل��ل��م��ش��ت��ري ب��ال��ب��خ��س ف��س��لَّ��م��ت ح��س��ن��ه��ا ج��ه��ل��ت إن ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ال��م��زدري ع��ل��ى ه��ان م��ا ب��ب��ع��ض ب��ع��ت��ه��ا ج��ه��ل��ه��ا ف��ي ك��ن��ت ل��و
م��ن��ك��ري م��ن ال��ص��ف��ق��ة ف��ي أرب��ح ال��ه��وى ف��ي أغ��الل��ه��ا ع��ل��ى إن��ي
ي��ق��در ل��م أع��ِط��َي إذا ك��م��ن ن��ال��ه م��ا ي��ق��در ال��ذي ل��ي��س

والويالت اللذات

ول��ذات ع��د ب��ال ل��ذاتٍّ ت��ن��س��ي��ن غ��ًدا
وإع��ن��ات��ي زج��ري وال وي��الت��ي ت��ن��س��ي��ن وال
ه��ات��ي ف��ي ال��ح��ب ب��ع��ض ـ��ك ح��ب��ـ م��ن ت��ي��ك ف��ي ف��م��ا
ه��ي��ه��ات ال��ع��اب��ث م��ن ال��ط��اغ��ي ال��ه��وى وه��ي��ه��ات
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القلب عجائب

وإع��الن س��ر وف��ي وُم��ْس��يً��ا ص��ب��ًح��ا وأذك��ره��ا أغ��ل��ي��ه��ا ك��ن��ت ال��ت��ي ت��ل��ك
ن��س��ي��ان��ي ف��رط م��ن أرح��م��ه��ا ف��ال��ي��وم ت��ذكُّ��ره��ا م��ن ن��ف��س��ي أرح��م ك��ن��ت ق��د
ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي ن��ظ��ائ��ره��ا ع��زت ع��ج��ائ��ب��ه! م��ن وي��ل��ي ال��ق��ل��ب، ع��ج��ائ��ب

والتقينا عدنا

وال��ت��ق��ي��ن��ا! ال��ت��ق��ي��ن��ا

ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا ي��وم ذات ص��ح��ون��ا ك��ي��ف ع��ج��بً��ا
ي��دي��ن��ا وج��ي��ش��اِن ُق��ط��راِن ف��رَّق م��ا ب��ع��د
ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا25 وع��دن��ا ب��ج��س��م��ي��ن��ا ف��ت��ص��اف��ح��ن��ا

∗∗∗
ع��ص��ر؟ أي ع��ص��ر! ب��ع��د

ي��ج��ري األك��وان ف��ي ال��ح��ب وس��ر ت��ج��ري وال��ن��وى
م��ص��ر أرض ف��اه��ب��ط��وه��ا ت��ع��ال��وا ن��ادان��ا ث��م
ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا وع��دن��ا ش��اء، ك��م��ا األم��ر ق��ض��ي

∗∗∗
واش��ت��ك��ي��ِت ب��ك��ي��ِت ك��م

وق��ل��ِت ف��أص��غ��ي��ن��ا ال��غ��ي��ب ع��ل��ى أل��ه��م��ت ث��م
س��ي��أت��ي ش��ه��ر م��ن وال��ع��اش��ر ال��س��اب��ع ف��ي ق��ل��ِت
وال��ت��ق��ي��ن��ا ف��رأي��ن��ا ت��ران��ي، س��وف ه��اه��ن��ا

∗∗∗
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�رى أح� ذاك �رى ذك� �وم ي�

وأس��رى ال��ح��ول ب��ه دار ك��ل��م��ا ب��ال��ت��ق��اءِ
ش��ع��رى ك��ل وت��دن��ي ال��ش��ع��رى ت��ع��ب��ر س��م��اء ف��ي
ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ي��ه غ��ٌد وح��ي��دي��ن ي��ل��ق��ان��ا ك��ي��ف

∗∗∗
�ام ع� �م ث� �ام ع� �ل �ب� ق�

واب��ت��س��ام ص��ف��اء ف��ي ي��وم، أي ي��وم، ك��ان
ال��دوام ع��ه��د ع��ل��ى ل��ح��ظ��ي��ن��ا ال��ح��ب الق��ى ي��وم
ال��ت��ق��ي��ن��ا ع��اد ك��ل��م��ا وق��ل��ن��ا: ف��ت��ع��اه��دن��ا

∗∗∗
�ا �الن� وك� �ى �دان� وت�

ول��س��انَ��ا ق��ل��بً��ا األف��ق ي��ن��اج��ي ال��ط��رف زائ��غ
ف��ك��ان��ا ق��ربً��ا، ل��ي ب��ع��د ي��ا ك��ن ث��م م��اذا؟ ث��م
ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ل��ي��ًف��ا ب��ال��داء ال��ح��ب واس��ت��ع��ان

∗∗∗
�ام �ق� وس� �رام غ� �م ك�

ووئ��ام س��الم غ��ي��ر ع��ل��ى ال��ح��ل��ف ع��رف��ا
م��ق��ام��ي م��ن ف��ان��ت��زع��ان��ي اج��ت��م��ع��ا م��ا ف��إذا
ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا ش��ك��ون��ا أن��ا م��ن��ه��م��ا ف��ب��ح��س��ب��ي

∗∗∗
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ح��ي��ات��ي ي��ا ف��ت��ات��ي ي��ا

ف��وات أو ف��راق م��ن ه��ذا ب��ع��د ت��راع��ي ال
وآت م��اٍض ف��ي ل��ك ك��ف��ي��ل ال��ل��ه ق��در
ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا دع��ان��ا ش��م��ل��ي��ن��ا ف��رق ك��ل��م��ا

مقبول نذر

ف��دع��وت؟ «ال��ن��وى» ودع��ا ن��ذرِت ح��ي��ن أرأي��ت
م��ن��اك؟ أج��اب ذا م��ن ل��ب��اك؟ ال��ذي ذا م��ن
ن��ج��واك م��ن ـ��م��ك��ن��ون ال��ـ ع��ل��ى ع��ط��ف��ت ق��دي��س��ة

ف��وف��ي��ت ووع��دت��ه��ا

∗∗∗
ب��ي��ن��ن��ا ل��ت��ج��م��ع وس��ع��ت ل��ن��ا س��م��ع��ت ق��دي��س��ة
ي��ل��ح��اك إذن ذا م��ن ه��واك ي��ل��وم ذا م��ن
ص��ب��اك ح��ق وال��ح��ق ص��ب��اب��ت��ي ع��ذر وال��ع��ذر

وص��دق��ت إذن ك��ذب��وا

∗∗∗
خ��دع��ت��ه��ا؟ أن��ت أت��راك أغ��ري��ت��ه��ا ك��م ب��ال��ش��م��ع
وش��ب��اك خ��دع��ة ف��ي أق��واك وم��ا ك��ال
رض��اك ص��ف��و وال��ن��ور غ��ذائ��ه��ا ل��ب ف��ال��ن��ور

وش��غ��ف��ت ب��ه ش��غ��ف��ت
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عماد26 األستاذ من

م��ن��ت��ه��اه��ا ح��ت��ى ال��ف��رص��ة ف��اغ��ن��م م��ن��اه��ا أع��ط��ي��ت ال��ن��ف��س ح��زي��ن ي��ا
ي��راه��ا ال��ج��ن م��ن خ��اف م��ن إن واك��ت��ن��اه��ا اخ��ت��ب��اًرا ت��ن��غ��ص��ه��ا ال

∗∗∗
ح��وَم��ا ت��أل ل��م ح��ول��ك��م��ا م��ن وه��ي ي��وَم��ا ش��ك ال آت��ي��ة ال��ن��وى
خ��ط��اه��ا ت��ع��ج��ل ال رس��ل��ك ف��ع��ل��ى دوَم��ا ال��ص��ف��و ي��دوم أال ه��م��ه��ا

∗∗∗
ع��ل��ي��ن��ا؟ م��ا ف��ي��ه��ا م��ن��ه ع��ل��ي��ن��ا م��ا أي��ن��ا ش��وك��ك وردت��ي ي��ا ت��ق��ل: ال
ن��داه��ا ف��ي رفَّ��ت ال��وردة ح��س��ب��ن��ا ف��ان��ت��ه��ي��ن��ا ع��ن��ا أخ��ف��ت��ه إن��ه��ا

∗∗∗
ش��كَّ��ا م��ن��ه ��ا ك��فٍّ أدن��ي��ت وإذا ش��وَك��ا ل��ل��وردة أن ش��ك، ل��ي��س
ش��ذاه��ا واس��ت��غ��رق ال��وردة واخ��ل��س ح��ب��َك��ا ك��ف��ي��ك ف��ي ال��ق��ف��از ف��اح��ب��ك

∗∗∗
ح��ي��ن��ا اس��ت��م��ه��ل��ه أو ال��ش��ك ف��دع ي��ق��ي��ن��ا أل��ق��ي��ت ال��ج��ن��ة ف��ي أن��ت
أذاه��ا م��ن ف��اح��ذر ال��ح��ي��ة إن��ه ال��ق��رون��ا أخ��ف��ى ق��د ال��ش��ي��ط��ان إن��ه

∗∗∗
ي��أت��ي ال��ح��س��ن أن ال��ع��ي��ن ف��ب��ح��س��ب ك��ن��ِت؟ أي��ن ت��أت��ي ي��وم ت��س��ل��ه��ا ال
ع��ق��رب��اه��ا وغ��اب��ت دق��ت، س��اع��ة وق��ت ك��ل ي��ف��ن��ى ف��ي��ه وق��ت ذاك

∗∗∗
إل��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ر ل��م ال��وق��ت ف��ع��رف��ت ع��ل��ي��ه��ا م��ا ف��أدت دق��ت س��اع��ة
ح��م��اه��ا؟ ق��د س��ت��ر خ��ل��ف ت��غ��ي��ب��ا إن ع��ق��رب��ي��ه��ا م��ن ت��ط��ل��ب��ه ال��ذي م��ا

∗∗∗
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أخ��رى؟ ت��ط��ل��ب ال أُخ��راك أت��رى ت��غ��رى ح��ي��ن ب��أُخ��رى أن��س��اه��ا ق��ل��ت:
ل��ظ��اه��ا! م��ث��ل غ��ي��ره��ا م��ن ال��ل��ظ��ى ج��م��را ي��ط��ف��ئ ق��د ال��ج��م��ر ي��ق��ول م��ن

∗∗∗
ف��خ��ن��ه��ا ب��ع��د م��ن خ��ان��ت��ك وإذا م��ن��ه��ا ف��ل��ت��دن دن��ت م��ن��ك إن��ه��ا
وض��ح��اه��ا ف��ي��ه��ا، ال��ح��س��ن وش��م��س ال، ع��ن��ه��ا؟ ال��ص��ب��ر ت��ط��ي��ق ه��ل ف��ج��رب أو

∗∗∗
إل��ي��ك��ا يُ��ل��ق ل��م ال��ع��وم وح��زام أذن��ي��ك��ا ح��ت��ى ال��ل��ج��ة ف��ي غ��ص��َت
ق��ض��اه��ا ال��ح��س��ن ش��اءه��ا إن رح��م��ة ع��ل��ي��ك��ا ت��ت��رى إذن ال��ح��س��ن رح��م��ة

∗∗∗
ب��ع��ض��ا ال��ق��اع ن��ح��و ب��ع��ض��ك ودع��ا ت��ق��ض��ى رح��م��ة ف��ال ش��اء وإذا
س��واه��ا دن��ي��ا ال ال��ح��ب ف��دن��ي��ا ال، أرض��ا األرض ه��ذي ت��ح��ت م��ن ت��ب��ت��غ��ي

عماد األستاذ إىل

ش��ف��اه��ا ت��ش��ف��ى، ل��و ال��ص��ادق ن��ص��ح��ك ص��ب��اه��ا ع��ه��د م��ن ال��ن��ف��س ص��دي��ق ي��ا
ت��راه��ا؟ م��ا أو ص��ان��ًع��ا، ت��ران��ي م��ا م��داه��ا ي��وم ف��ي ت��ب��ل��غ م��ح��ن��ٌة

∗∗∗
ف��ي��ه وال��غ��ص��ة ال��ش��وك أب��ال��ي ال أن��ت��ش��ي��ه ب��زه��ري أن��ت ن��اص��ح��ي
ع��راه��ا دق��ت وإن ال��درع ي��خ��رق أت��ق��ي��ه ص��دي��ق��ي ي��ا ش��وك ك��ل

∗∗∗
ط��ب��ع ال��ورد وك��ل ط��ب��ع، ب��دع��ه��ا ب��دع! ال��ورد ف��ي ص��اح��ب��ي ي��ا وردت��ي
ج��ن��اه��ا م��س ف��ي ال��ن��ف��س وب��الء وي��دع��و ي��ن��ه��اك ك��ال��ف��خ ط��ب��ع��ه��ا

∗∗∗
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ك��ي��دا؟ ن��أم��ن ف��ه��ل ال��ك��ي��د، ال��ج��ن��ى روي��ًدا ق��ل��ت: ب��ال��ج��ن��ى ف��ز ت��ق��ل: إن
أذاه��ا! أش��ه��ى وي��ح��ه��ا، ي��ا ال��ج��ن��ى، ق��ي��ًدا؟ ن��ح��م��د ف��ه��ل ال��ق��ي��د، ال��ج��ن��ى

∗∗∗
ح��د ك��ل ش��يء ك��ل ف��ي ج��اوزت ال��ت��ح��دي ف��رط آف��ت��ه��ا وردت��ي
واه��ا ش��وك م��ن أن��ف��ذ ش��وك��ه��ا ورد ح��س��ن م��ن��ه ه��ي��ه��ات ح��س��ن��ه��ا

∗∗∗
ع��ظ��ام��ي ف��ي ي��م��ش��ي ال��ج��رح وس��ع��ار دام وال��ق��ل��ب ن��اف��ع��ي أت��ران��ي
ش��ذاه��ا ع��ط��ر م��ن األن��ف وام��ت��الء ون��ظ��ام ب��وش��ٍي ال��ع��ي��ن ل��ذة

∗∗∗
خ��ص��ام��ي م��ن وآٍه ص��ل��ح��ي، م��ن آِه س��ق��ام��ي م��ن وآٍه ب��رئ��ي م��ن آِه
ج��واه��ا ف��ي آٍه ل��ذع��ة م��ن آِه ظ��الم��ي م��ن وآٍه ش��م��س��ي، م��ن آِه

∗∗∗
ع��ي��ان��ا ال��خ��اف��ي ال��ل��ه��ب ل��ي��ض��يء دخ��ان��ا ي��ن��ف��ث��ن ال��ن��ي��ران ل��ذع��ة
ذراه��ا ي��رت��اد ال��ن��ف��س ق��رار م��ن وت��دان��ى ت��ع��ال��ى ص��رًف��ا ل��ه��بً��ا

∗∗∗
خ��ل��َدا ال��ن��ار ف��ي خ��ال��دة ت��زال ال ا ج��دَّ ال��ل��ه ل��ح��اه��ا آٍه م��ن آِه
ف��آه��ا آًه��ا آه��ات��ه��ا ح��رق��ت وح��ق��َدا ح��بٍّ��ا ت��ل��ت��ظ��ي ق��ل��وب م��ن

∗∗∗
ش��ب��وب��ا ش��ب��ت ك��ل��م��ا ل��ظ��اه��ا، ف��ي ت��ذوب��ا ح��ت��ى أط��ل��ق��ه��ا ال أن��ا
م��ن��ت��ه��اه��ا ع��رف��ن��ا ت��اب��ت ف��إذا أت��وب��ا ل��ن ص��دي��ق��ي ي��ا وأران��ي
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النفس طالء

ف��ض��اء! ول��ك��ن��ه ف��ي��ه��ا، ص��ف��اءٌ ال ع��ي��ن��ي��ك زرق��ة
اش��ت��ه��اء! ول��ك��ن��ه ف��ي��ه��ا، ح��ي��اءٌ ال خ��دي��ك ح��م��رة
اع��ت��داء! ول��ك��ن��ه ف��ي��ه، اع��ت��دال ال ال��رم��ح ق��وام��ك
م��ن��اه ف��ي ال��ع��م��ر غ��اي��ة ي��ا ه��واه! ف��ي ال��ق��ل��ب ح��ي��رة ي��ا
ب��ال��ط��الء! ال��ن��ف��س ول��وث ج��اله م��ن س��ب��ح��ان وج��ه��ك

∗∗∗
ج��زاء ول��ك��ن��ه ف��ي��ه، أراه��ا ن��ع��م��ة ال ح��ب��ك
ال��دع��اء؟ م��ق��ب��ول��ة ت��ل��ك م��ن ه��واه��ا! ف��ي ج��رُت ال��ص��ب��ا ف��ي م��ن
اك��ت��ف��اء؟! ال أو ش��ق��ائ��ي ب��رح ك��ف��اه��ا ف��ه��ل ع��ق��اب��ي أن��ت
ع��ذاب ع��ذب��ه��ا خ��م��رة ي��ا ع��ق��اب ح��س��ن��ه��ا ج��ن��ة ي��ا
ل��ق��اء! ب��ال ف��راٌق م��ت��ى ال��ك��ت��اب؟ ي��ن��ط��وي م��ت��ى م��ت��ى

بنيته

ال��س��ن��ي��ن ال��ع��ذاب ح��د وم��ع��ول��ي ال��م��ت��ي��ن ص��خ��ري وال��ع��زم ب��ن��ي��ت��ه،
أن��ي��ن ه��ذا ال��ق��ل��ب، ف��ت��ات ه��ذا ال��رن��ي��ن ه��ذا ت��س��م��ع أال اس��م��ع،

وت��ي��ن27 م��ن ق��ط��ع��ة رك��ن ك��ل ف��ي

∗∗∗
ط��الء ع��ل��ي��ه وال��دم��ع وال��دم ش��ق��اء م��ن ح��ف��رة ف��ي ب��ن��ي��ت��ه
ال��ب��ن��اء! ت��م ال��ل��ه، ب��ح��م��د ت��م ال��خ��ف��اء ف��ي زاوي��ة ف��ف��ي ه��ن��اك،

ال��دف��ي��ن! إال ي��ب��ق ل��م ب��ق��ي؟ م��اذا

∗∗∗
ص��ب��اه ف��ي ال��ه��وى ق��ب��ر ب��ن��ي��ت��ه، س��ن��اه! ي��ا ح��س��ن��ه! ي��ا ب��ن��ي��ت��ه،
م��ن��ت��ه��اه ف��ي ال��ذاه��ب ال��ه��وى ق��ب��ر ح��س��رت��اه! ووا ال��غ��ال��ي ال��ه��وى ق��ب��ر
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ح��زي��ن؟ ي��ا ه��وى «خ��م��س��ي��ن» ب��ع��د ه��ل

∗∗∗
ب��ال��ق��ب��ل ج��س��م��ه أدم��ي ه��ات��وه األم��ل ه��ات��وا ال��غ��ض، ال��دف��ي��ن ه��ات��وا
ال��م��ق��ل ع��ل��ي��ه ج��ف��ت وم��ا ج��ف األج��ل ب��ع��د دم ال ال، أدم��ي��ه؟

ال��س��ن��ي��ن ب��ذك��رى أح��ي��ي��ه ه��ات��وه

∗∗∗
ال��ض��ري��ح! ع��م��رت ال��ق��ل��ب خ��ارب ي��ا ت��س��ت��ري��ح؟ ه��ل وي��ح��ك! دف��ن��ت��ه،
ال��ف��س��ي��ح ال��ح��راب رك��ن ل��ي��ت��ه ي��ا ال��ص��ف��ي��ح ذاك ال��م��ن��ه��ال، ال��ث��رى ذاك

ال��دف��ي��ن ف��ي��ه ال��س��اع��ة ل��ي��ت��ك أو

∗∗∗
ه��واه؟ رج��ع��ي ق��ل��ب��ي، أن��اف��ٌع وآه آٍه ال��ح��ي��رة م��ن آه
ح��واه م��م��ا ال��س��اع��ة أق��ف��ر ل��و م��ن��اه؟ أه��ذا ال��ق��ب��ر، خ��ال وال

ال��غ��ب��ي��ن أن��ي ال��ح��ي��رة م��ن خ��ل��ت

وهللا هنت

ي��ه��ون��ا ل��ن وخ��ل��ت��ه ج��دَّا خ��ط��ب��ك ه��وَّن��ِت
ال��ع��ي��ون��ا ي��ف��ي��ض ح��م��ًدا ح��م��َدا ل��ك��ي��دك ح��م��ًدا
س��ك��ون��ا وب��ال��ه��ي��ام ب��رَدا ب��ال��ن��ار ب��دل��ت

ال��ف��ت��ون��ا أم��ن��ت إن��ي
أم��ن��ت؟ م��اذا وأن��ت
ه��ن��ت وال��ل��ه ه��ن��ت ق��د

∗∗∗
ب��ق��اع��ه ي��ط��وي ح��ي��ران رأس��ي ال��ك��ون ف��ي دار ك��م
س��اع��ة؟ م��ن��ذ اخ��ت��ف��ت أي��ن ح��دس��ي ي��س��ائ��ل ش��ك��ي
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ش��راع��ه ي��ط��وي وال��رك��ب ت��رس��ي ال��ي��وم س��ف��ي��ن��ت��ي
ش��ف��اع��ة ب��غ��ي��ر غ��ي��ب��ي
أن��ت؟ وي��ح��ك أن��ت م��ا
ه��ن��ت وال��ل��ِه ه��ن��ت ق��د

∗∗∗
ال��م��ق��ال ف��ي ص��دق��ت��ه��م ال��ه��واء» «ب��ن��ت ق��ي��ل: ل��و
ال��ن��وال ش��ي��وخ وف��ي ال��س��خ��اء ف��ي ورث��ن��ه
ب��ب��ال ل��ي ت��خ��ط��ري ل��م ب��ق��ائ��ي ف��ي��ك ك��ان ل��و

ي��ب��ال��ي ب��ال��ه��واء م��ن
ك��ن��ت ح��ي��ث إذن ك��ون��ي
ه��ن��ت وال��ل��ِه ه��ن��ت ق��د

∗∗∗
ط��رَّا ال��ن��اس خ��ذي ب��ل ال م��ث��ل��ي ع��ش��ي��ق��ي��ن خ��ذي
ظ��ه��َرا ي��ل��ق��اك وذاك ب��ل��ي��ل ه��ذا ي��ل��ق��اك
م��ك��َرا ن��ذالن ي��خ��دع��ك ن��ب��ل رب ت��خ��دع��ي إن

م��رَّا ال��ج��ام وت��ش��رب��ي
ج��ن��ن��ت ي��ق��ال: ح��ت��ى
ه��ن��ت وال��ل��ِه ه��ن��ت ق��د

∗∗∗
غ��الء ب��ع��د رخ��ص��ت ل��م��ا ال��ق��ل��ب ف��رح��ة ي��ا
ن��ج��ائ��ي م��ن��ك وت��مَّ ��ا تَ��مَّ ب��ذل��ك خ��س��ري
ش��ق��ائ��ي ف��ي��ك ل��ط��ال غ��ن��م��ا ح��س��ب��ت��ك ول��و

ب��دائ��ي ق��ل��ب��ي وغ��صَّ
ف��خ��ن��ت رح��م��ت ل��ك��ن
ه��ن��ت وال��ل��ِه وه��ن��ت
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فراغ فراغ

آِت وال م��اٍض ب��ال ش��اِت ب��ارد ف��راغ
أم��وات ف��ن��اء ن��ح��س ل��ك��ن ن��ع��م أأم��وات؟
م��ي��ق��ات ك��ل ف��ي ـ��ُس��ه ن��ح��ْس��ـ ال��ف��ن��اء ب��ؤس وي��ا

هوامش

أخاف. (1)
الجنة. يف نهر الكوثر: (2)

الرائحة. أو الخري طلب يف تلطف تنسم (3)
رائحتها. (4)

العظم. رأس (5)
الطبيعة. الخيم: (6)

عطًفا. (7)
يلقاه. من بأسهمها يرمي كنانة يحمل طفًال الحب يصورون اليونان قدماء (8)

القلم. (9)
بالغارات. النذير (10)

يفارق. (11)
ويسافر. يربح حني (12)

التليفون. لكلمة حديثة ترجمة (13)
األرضاس. أقىص والنواجذ: به، وأخذ تناوله ناشه: (14)

املستقبح. املشنوء: (15)
إناء. إىل إناء من حوله الرشاب: صفق (16)

البطء. الألي: (17)
الغارات. نذير (18)

الشتاء. وأوائل الربيع أوائل يقابالن شهران وكانون: أيار (19)
الخمر. صورة الحميا: (20)
بالنا. ويشغل يهمنا (21)

55



مغرب أعاصري

الفتور. (22)
والتقرب. التقدم الزلف: (23)

مدفوع. وكل املوج قوة الدفاع: (24)
والطليان األملان هجوم أثر عىل السودان إىل سافر قد الديوان صاحب كان (25)
من يديه لعالج أسابيع بعد عاد ثم ،١٩٤٢ سنة يونيو شهر يف الغربية مرص حدود عىل

القصيدة. يف إليه املشار الذكرى يوم قبل وصوله فاتفق أصابتهما، حرارة
عماد. محمود األستاذ املجيد الشاعر صديقنا هو (26)

القلب. يف عرق (27)
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يفمرص

الصحراء غيث

الصحراء إىل رحلته يف األول» «فاروق امللك الجاللة صاحب يدي بني القصيدة هذه ألقيت
النواب. بمجلس الصحراء دائرة يمثل الديوان صاحب وكان ،(١٩٣٨) الغربية

ان��ت��ش��روا ح��ي��ث��م��ا ال��ق��ب��ائ��ل ن��اِد ال��س��ف��ر دن��ا ال��ب��ش��رى ح��ادي ي��ا
واف��ت��خ��روا ال��ب��ي��داء ب��ن��ي ت��ي��ه��وا ي��ص��ح��ب��ه��ا ال��ب��ي��داء ف��ي ف��اروق
ج��در وال ت��ط��اول��ه��ا أس��ٌس ف��ال ان��س��ح��اب ع��ل��ى ال��خ��ي��ام رف��ع

∗∗∗
م��دخ��ر األن��ع��ام ول��س��اب��غ م��رت��ق��ب األي��ام ط��ال��ع ف��ي
ال��ث��م��ر ب��ع��ده ي��ل��ح��ق وال��غ��ي��ث أن��ع��م��ه س��ب��ق ل��وال ك��ال��غ��ي��ث
ن��ض��ر ح��اض��ر ي��وم ك��ل ف��ي م��وس��م��ه أن ل��وال ك��ال��ن��ي��ل
وال��ب��ك��ر اآلص��ال1 وازدادت ب��م��ق��دم��ه ل��ك��م ال��زم��ان ص��ل��ح
وال��م��ط��ر ال��ن��ي��ل ح��ي��ث ج��دب ال أج��م��ع��ه ب��ال��خ��ص��ب ف��اس��ت��ب��ش��روا

∗∗∗
ال��س��ي��ر وش��اع��ت ال��والء، ش��اء ك��م��ا ال��س��م��اع ع��ل��ى أح��ب��ب��ت��م��وه
وان��ت��ظ��روا ال��رك��ب��ان، وت��س��اءل ل��رؤي��ت��ه ال��وادي وت��ش��وَّف
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو رواه ن��ظ��ًم��ا م��دائ��ح��ه ف��ي��ك��م وت��ج��اوب��ت



مغرب أعاصري

ش��ع��روا أو ال��ب��ي��داء ع��ل��ى غ��ن��وا إذا س��م��ع��ت م��ا أص��دق وال��ع��رب
واب��ت��دروا ب��ال��ي��م��ن وت��ي��م��ن��وا ب��ط��ل��ع��ت��ه ف��اك��ت��ِح��ل��وا ف��اآلن
وال��ب��ص��ر ال��س��م��ع ف��ي��ه س��ي��ان ب��ارئ��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى م��ل��ك
خ��ب��ر وال ُخ��ب��ر وال م��ن��ه، ع��م��ل وال ق��ول ي��خ��ت��ل��ف ل��م

∗∗∗
وي��أت��م��ر ي��أم��رن��ا ب��ال��خ��ي��ر ب��ارئ��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى م��ل��ك
م��ق��ت��در ب��ال��ح��ق م��س��ت��م��س��ك م��ع��ت��زم ب��ال��ل��ه م��س��ت��ع��ص��م
وال��ن��ظ��ر اإلل��ه��ام وأع��ان��ه م��راح��ل��ن��ا ب��ه ال��ش��ب��اب س��ب��ق
ُزم��ر ب��ف��ن��ائ��ه وت��أل��ف��ت ُع��ص��ب ب��ل��وائ��ه وت��ف��ي��أت
ح��ذر وال ن��ك��س وال ي��أس ف��ال ل��ل��ش��ب��اب اإلم��ام��ة ن��ع��م
م��ن��ت��ص��ر ف��ه��و ال��ك��ن��ان��ة، رب أس��ل��م��ه ال��ج��ي��ل ل��زي��ن ج��ي��ٌل
وال��ق��در ال��ل��ه ق��ض��اء ف��ه��م��ا اج��ت��م��ع��ا إذا وال��ش��ورى ال��ع��زم

∗∗∗
م��ش��ت��ه��ر «ال��ع��وَّام» م��س��ج��د ب��ك م��ه��ت��ديً��ا ب��ال��ل��ه م��ؤم��نً��ا ي��ا
وال��وب��ر ال��ق��ط��ن زي��ن ب��ي��دك م��آث��ره ف��ي وح��دك ن��س��ج ي��ا
وال��ص��ب��ر ال��م��ل��ح ط��اب ب��ي��دي��ك روى2 األج��اج ال��م��ل��ح ج��اع��ل ي��ا
م��س��ت��ت��ر ك��ف��ي��ك ع��ل��ى ع��ي��س��ى وك��اف��ل��ه��م ال��م��رض��ى ش��اف��ي ي��ا
ال��ع��س��ر ِم��راس��ك ال��دف��اع أق��وى دع��ام��ت��ه��ا وي��ا م��ص��ر ح��ص��ن ي��ا
أث��ر م��ض��ى وم��ا أن��ت، ال��ع��ي��ن أث��ر ف��ي ال��ت��اري��خ ش��اه��د ي��ا
ت��ن��ت��ش��ر ال��ي��وم ه��ذا ب��ع��د ب��ك ف��ش��ه��رت��ه م��ن��س��يٍّ��ا ك��ان م��ا

∗∗∗
م��ن��ت��ظ��ر ال��ص��ح��راء ف��م وع��ل��ى م��ل��ت��ف��ت ال��ص��ح��راء إل��ى إن��ي
وي��ن��ح��ص��ر ب��ه��ا، ي��ش��ي��ع ه��زًج��ا ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ف��أس��م��ع أص��غ��ي
ن��ف��ر ح��ول��ه��ا وي��ن��ص��ت ن��ف��ر، ي��ردده��ا ف��اروق آالء
ال��ش��ج��ر ب��ه��ا ن��م��ا وح��ي��ث ي��ن��م��و، ش��ج��ر ال ح��ي��ث وت��زه��ر ت��ن��م��و
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س��ه��روا ج��م��ال��ه��م ف��وق س��ارون وي��ن��ش��ده��ا ل��ه��ا ال��ن��زي��ل ي��ه��ف��و
ص��ور ل��س��م��ائ��ه��م وم��ل��وك��ه��م ف��وق��ه��م ال��ل��ه س��م��اء ق��وم
ُف��ط��روا وه��ك��ذا ال��رع��اة، ف��ه��م راع��ي��ه��م ب��ال��ح��م��د ي��ذك��روا إن
ظ��ه��روا ألالئ��ه��ا ه��دى وع��ل��ى ن��ش��أوا أرض��ه��م ص��راح��ة ف��ي ه��م
س��ط��روا م��ا وع��اش ال��رم��ال، غ��ي��ر ع��ل��ى ال��س��ط��ور ع��رف��وا م��ا ب��ل��غ��اء
ش��ك��روا ن��ع��م��ة أص��اب��وا وم��ت��ى ف��اص��ط��ب��روا األي��ام ح��رم��ت��ه��م
ح��ض��روا إذا م��وئ��ل��ه��م وإل��ي��ه رح��ل��وا إذا ق��ب��ل��ت��ه��م ف��اروق
ادث��روا ب��م��ا أن��ف��س��ه��م ش��رَّف��ت ُح��ل��ًال أج��س��اده��م ُم��ل��ب��ًس��ا ي��ا

∗∗∗
وال��ذك��ر وال��ب��ي��داء وال��ب��ح��ر وال��ق��م��ر واآلف��اق ال��م��ل��ك
ال��ف��ك��ر أن��ح��ائ��ه ف��ي وت��م��وج غ��اي��ت��ه ال��ع��ي��َن ت��ف��وت أم��ٌد
ق��ص��ر أي��ام��ه��ا ف��ي وي��ع��د م��ف��اخ��ره��ا ط��ال��ت رح��ل��ة ه��ي
وال��ُع��ُص��ر األح��ق��اب ل��ش��ع��اب��ه��ا الت��س��ع��ت ال��ده��ر ف��ي ُف��رِّق��ت ل��و
ال��خ��ط��ر ويُ��ح��ج��م ال��ح��ي��اة، ذخ��ر ي��م��أله��ا ال��ف��اروق س��اح��ة ف��ي
وال��ص��در3 ال��ِورد م��ن��ه��ا وي��ط��ي��ب وس��اب��ح��ة ط��ائ��رة ت��ن��ق��اد

سعد تمثال

القاهرة يف عنهما الستار رفع عند زغلول سعد الكبري مرص زعيم لتمثاَيل تحية نظمت
.(١٩٨٣ سنة أغسطس ٥) واألسكندرية

ق��ائ��م ال��ن��واظ��ر ف��ي ش��خ��ص��ك وج��الل ح��ائ��م ال��ك��ن��ان��ة وادي ف��ي ال��روح
ال��دائ��م ال��م��ث��ال وي��خ��ل��ف��ه ي��م��ض��ي، ع��ارض م��ث��ال س��وى م��ن��ك غ��اب م��ا
وم��س��اه��م م��س��اه��م م��ح��ف��ل��ي��ك ف��ى وش��ع��ب��ه��ا ال��م��س��ت��ق��ل ال��ب��الد م��ل��ُك
ال��ح��ال��م رآه م��ا وح��ل��م ش��رًف��ا، ال��م��ن��ى ت��ط��اول��ه ل��م ل��ع��م��رك أم��ٌل
ال��ع��ال��م ص��داه م��ن وي��ع��ج��ب ك��ث��ب، م��ن ال��ش��رق وي��زه��ى م��ص��ر ب��ه تُ��زه��ى
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∗∗∗
م��ت��الزم ك��الم��ه��ا إل��ي��ك، ت��ن��م��ي ن��ه��ض��ة وم��ول��د م��ول��ده ف��اروق
ال��ق��اس��م ون��ع��م ق��س��م��ت��ه، ف��ال��ع��دل وج��الل��ه ع��رش��ه أظ��ل��ك ف��إذا
ال��ح��ازم ال��ك��ري��م ال��ف��ط��ن ال��ع��ادل ش��م��ل��ه��ا ��ع ج��مَّ ال��خ��ط��اب م��ن ش��ي��م
ال��خ��ادم وأن��ت ل��ه��ا، ال��زع��ي��م أن��ت أم��ًة ر ي��ص��وِّ ف��اروق غ��ي��ر َم��ن
ال��ع��اص��م وم��ن��ه ل��ه��ا، ال��رج��اء م��ن��ه ن��ه��ض��ة ي��ب��ارك ف��اروق غ��ي��ر َم��ن
وال��خ��ات��م ب��ك��ف��ه وال��ص��ول��ج��ان رت��ب��ة ي��ق��ل��د ف��اروق غ��ي��ر َم��ن
وال��ق��ادم م��ج��ده��ا س��اب��ُق ح��ول��ي��ه رع��ي��ة ي��ج��ل ف��اروق غ��ي��ر َم��ن
ع��الئ��م ف��ي��ه ل��الس��ت��ق��الل ع��ل��ًم��ا ي��م��ي��ن��ه ت��ن��ص ف��اروق غ��ي��ر َم��ن
ب��اس��م ج��دي��د ب��ه ال��ب��الد ع��ه��ُد ع��اه��ل رج��اءك أح��ي��ا أو ح��ي��اك
راس��م ه��و ل��م��ا م��رت��س��م ب��ش��راك، م��ص��دِّق ل��م��ص��ر ت��رج��و ك��م��ا م��ل��ك
الزم ع��ل��ي��ه��ا ف��رض ف��والؤه ووالئ��ه ب��ح��ب��ه ال��ب��الد غ��م��ر
ي��ت��زاح��م ح��ول��ه وش��ع��ب ع��رٌش، ه��م��ا ال��م��ث��ل��ى ل��ل��وط��ن��ي��ة رك��ن��ان
ال��غ��ان��م ف��أن��ت والءه��م��ا واغ��ن��م ح��ب��ي��ه��م��ا م��ن بُ��لِّ��غ��ت ب��م��ا ف��اه��ن��أ

∗∗∗
ص��ارم َل��ْح��ٌظ م��ن��ك ي��غ��ف��ل ه��ي��ه��ات س��اه��ًرا ال��ج��زي��رة ف��ى س��ع��د ت��م��ث��اَل
ص��ائ��م ع��ن��ه وأن��ت ن��اظ��ري��ك، ع��ن ه��ن��ي��ه��ة ي��غ��ي��ب ال ح��ول��ك ال��ن��ي��ل
م��وائ��م ال��وري��ف ل��ل��غ��ص��ن ف��ال��ظ��ل ح��ك��ي��ت��ه ال��ح��ي��اة ف��ى ل��رب��ك ش��أٌن
غ��اش��م وي��ن��ه��ل م��غ��ت��ص��ب وي��ع��بُّ ح��وض��ه م��ن��اه��ل ع��ن س��ع��د ص��ام ك��م
ال��ح��اك��م ي��رت��ع��ي��ه م��ا خ��ي��ره م��ن ب��م��رت��ع ول��ي��س ي��رع��اه، ب��ات ك��م
م��ت��الط��م ط��ري��ق��ه دون وال��ب��ح��ر ه��م��ه ع��ن ي��غ��ب ول��م ع��ن��ه غ��اب ك��م
دع��ائ��م ال��زم��ان بُ��ع��د ع��ل��ى م��ن��ه��ا وال��ت��ق��ت رك��نً��ا األه��رام زادت ب��ك
ت��وائ��م ه��ن ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ي��زة ف��ى ب��ن��ائ��ه��ا اخ��ت��الف ع��ل��ى ال��ص��روح ت��ل��ك
ال��ه��ادم ب��ن��ائ��ه��ن ب��ن��ق��ض ي��ع��ي��ى دالئ��ًال م��ص��ر اس��ت��ق��الل ع��ل��ى ن��ه��ض��ت
داه��م دخ��ي��ل ي��ظ��ل��ل��ه��م��ا أال ت��اري��خ��ه��ا ل��ج��ان��ب��ْي آن ال��ي��وم
وق��اوم��وا ال��م��ط��ي��ق ج��ه��د ق��اوم��ت��ه��م ع��س��ك��ر ب��ق��ي��ة األخ��رى ال��ض��ف��ة ف��ى
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ال��ق��ائ��م؟ ال��م��ق��ي��م ف��أي��ك��م��ا ب��ك��م��ا رح��اب��ه��ا ات��س��اع ع��ل��ى ت��ض��ي��ق، م��ص��ر
ج��ازم ب��ان��ت��ص��ارك ألن��ك إال آخ��ًرا دع��ام��ك ع��ل��ى ت��س��ت��ق��ر ل��م
راغ��م ه��م وال راغ��م��ه أن��ت ال م��وال��يً��ا ل��ل��ع��دو ردك وال��ن��ص��ر
م��ت��اخ��م ال��ق��وي ال��ب��ح��ر ع��ل��ى س��ع��د وم��ث��ل��ه ال��وف��ي ال��ن��ي��ل ع��ل��ى س��ع��د
ال��م��ت��ق��ادم ال��م��دى ب��ص��ن��ويْ��ه أع��ي��ى ال��ذي ل��ل��ف��رد ��ن��وي��ن ال��صِّ أع��ج��ب م��ا
خ��ض��ارم وال��خ��ط��وب م��ص��ر، م��ي��ن��اء ت��زل ل��م إن��ك ال��م��ي��ن��اء أم��ج��اوَر
ف��اح��م وي��م��ن��ع وف��ادت��ه، ك��رم��ت ق��ادم ي��ق��ب��ل ح��ي��ث م��ن م��ت��م��ك��نً��ا
وي��س��ال��م دون��ه ي��ح��ارب وط��نً��ا ل��ح��ارس ال��م��وق��ف��ي��ن اخ��ت��ي��ار ن��ع��م

∗∗∗
ال��ه��ائ��م؟ ال��زح��ام ه��ذا ب��ه��ا ي��روى ق��ول��ة ل��س��ان��ك م��ن ه��الَّ س��ع��د ي��ا
ال��ن��اغ��م؟ ال��ق��وي ال��ص��وت إي��م��ائ��ه��ا م��ن ف��أي��ن ب��ال��ك��الم ت��وم��ئ ي��م��ن��اك
ح��اس��ُم! ق��ول م��ن��ه يُ��س��م��ع ل��ي��س أن م��الم��ح م��ن��ك ف��ي��ه ل��ش��يء ع��ج��ب��ي
ع��ال��م! ق��ل��ب ف��ي��ه ي��خ��ف��ق ل��ي��س أن م��الم��ح م��ن��ك ف��ي��ه ل��ش��يء ع��ج��ب��ي
ال��ص��ادم ي��ت��ق��ي��ه ب��أًس��ا وال��ص��خ��ر ع��زي��م��ة م��ن��ه ال��ص��ل��ب ال��ح��دي��د أخ��ذ
ض��ي��اغ��م ب��م��ث��ل��ه��ن ش��اب��ه��ت��ك ق��د ال��ت��ي األس��اري��ر ثَ��مَّ وت��ش��اب��ه��ت
ال��راس��م وع��يَّ ب��ه��ا ��نَ��اع ال��صَّ ض��اق ال��ت��ي األف��ان��ي��ن ت��ل��ك وت��ح��ج��ب��ت
ال��راق��م ال��ض��م��ي��ر ف��ص��وره��ا خ��ف��ي��ت ف��رب��م��ا ال��ي��دان ت��ص��وره��ا ل��م إن
ن��اظ��م أو ن��اث��ر روح��ك ف��ي��ض م��ن م��ح��دِّث ف��ك��ل ت��ح��دث��ن��ا ال إن
أع��اج��م ال��الف��ظ��ي��ن ك��ل م��ع��ن��اك م��ن ال��وح��ي ف��دون ل��ف��ظ ي��ك��ن ال أو
وف��اه��م ت��ق��ول أن ت��وش��ك ك��ن��ت م��ا ذاك��ر أو س��ام��ع ح��ول��ك ال��ن��اس
وق��وائ��م ال��ذرى ع��ال��ي م��ن��ب��ر ل��ك ي��زل ف��ل��م ال��ج��دي��د م��ن��ب��رك ف��وق ق��ف
آث��م وي��خ��ج��ل ال��ح��س��ن��ى إل��ى داٍع ف��ي��ق��ت��دي ال��ع��اب��رون إل��ي��ه ي��ص��غ��ي
الئ��م وإم��ا غ��ًدا ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ح��ام��د إم��ا ال��ح��ي ال��م��ث��ال ه��ذا
راح��م وإم��ا ع��زائ��م��ن��ا، م��ن��ا ش��اح��ذ إم��ا ال��ح��ي ال��م��ث��ال ه��ذا
وت��ن��اوم��وا ال��خ��ط��ى ق��ص��روا ب��م��ن م��زٍر ث��اب��روا م��ن م��ؤي��د ال��م��ث��ال ه��ذا
ال��خ��اص��م ال��ق��وي وه��و وف��ع��ال��ه، آراءه م��خ��ال��ف ل��ك��ل خ��ص��م
ج��م��اج��م ح��ي��ي��َن وإن ال��رءوس ب��ع��ض ح��ي��ات��ه��ا، ال��رءوس ل��ه��ات��ي��ك ج��دد
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م��ح��ارم ف��ي��ه ل��ل��ح��ج م��ن��س��ًك��ا ب��ل س��ت��اره ي��م��اط ت��م��ث��اًال ك��ان م��ا
وع��ال��م ال��ح��ي��اة س��ن��ن م��ت��ع��ل��م دروس��ه��ا ي��ؤم ج��ام��ع��ة ت��ل��ك ب��ل
ح��وائ��م4 ال��ع��ل��ي ال��ع��رش م��ن رس��ل غ��ط��ائ��ه م��ج��اذب��ات ال��ري��اح ت��ل��ك
ت��راج��م ال��ح��ج��اب، خ��ل��ف م��ن ل��ل��غ��ي��ب، ك��اله��م��ا ال��ري��اح ُم��زج��ي أو ف��اروق
ك��ات��م ه��و م��ا ف��ح��واه م��ن وي��ف��ض ات��ق��ى إذا ال��م��ل��ي��ك ي��ل��ه��م��ه وال��غ��ي��ب

∗∗∗
ع��ظ��ائ��م ب��م��ص��ر اس��ت��ب��ق��ت ح��ي��ث��م��ا ف��ي س��اب��ق رب��ك األع��الم أس��ب��ق ي��ا
م��ع��ال��م إل��ي��ه دع��ي��ت وال ع��ل��م، م��ث��ال��ه ق��ب��ل ل��ل��ف��الح ق��ام م��ا
ج��اث��م ج��اٍث وه��و ال��م��ن��اب��ر أوج وت��س��ن��م��وا أك��ت��اف��ه ع��ل��ى ص��ع��دوا
آدم ف��ي��ه��م أن��ت ك��أن��ك ح��ت��ى ب��خ��ل��ق��ه ال��زم��ان ي��ب��ت��دئ ف��ال��ي��وم
ع��ازم ب��ع��زم��ك اس��ت��ت��ل��ى وم��ا ه��م��م، م��ن اس��ت��ف��ت��ح��ت م��ا ال��ف��الح أب��ا ش��رًق��ا،
خ��وات��م ب��دأن إن ل��ل��ع��ظ��ائ��م م��ا رس��ال��ة ت��زال ول��ن ت��زال ال ل��ك

ماهر عىل ثناء

ال��ق��ادر ال��رج��ل ع��ل��ى ث��ن��اءٌ م��اه��ر5 ع��ل��ى ال��ك��رام ث��ن��اء
ال��ع��اط��ر األث��ر م��ن إال ء ال��ث��ن��ا ف��ي زاه��د رج��ل ع��ل��ى
زاخ��ر ج��ح��ف��ل ف��ي ف��ي��ق��ب��ل ب��أع��م��ال��ه ي��س��ي��ر م��ن ع��ل��ى
ع��ام��ر ب��ت��ك��ري��م��ه ل��ح��ف��ل ت ص��ال��ح��ا أي��ام��ه ُك��لُّ وَم��ْن
ل��ل��ش��اع��ر ف��ي��ه ح��ي��رة وال ل��ل��م��خ��ت��ف��ي ف��ي��ه ح��ي��رة ف��ال
وال��خ��اط��ر ال��ب��دي��ه��ة ع��ف��و ت ال��ص��ادق��ا م��دائ��ح��ه ت��ج��يء
وال��ش��اك��ر ال��م��ق��رظ ون��ظ��م أع��م��ال��ه إح��ص��اء ف��س��ي��ان

∗∗∗
ال��ح��اص��ر ل��ل��ح��اس��ب ح��ق��ائ��ق أرق��ام��ه م��ث��ل ب��ي��ان��ات��ه
ل��ل��ح��اض��ر ع��ي��ن��ي��ه ك��رؤي��ة غ��د ث��ن��اي��ا ف��ي وآراؤه
ال��ظ��اه��ر ع��ن��وان��ه ك��ص��ف��ح��ة م��واع��ي��ده ف��ي وب��اط��ن��ه

62



مرص يف

ال��س��اخ��ر رق��ة ت��م��ازج��ه��ا ب��أس��ه ف��ي ال��ح��ق ش��دة ل��ه
ال��ن��اص��ر ع��ص��م��ة وإخ��الص��ه ل��ل��ِع��دى م��أم��ن وإن��ص��اف��ه
ص��اب��ر م��س��ت��ب��س��ل إق��دام ض ال��ف��رو ق��ض��اء ف��ي وإق��دام��ه
ق��اص��ر وال ب��واٍن ف��ل��ي��س واج��ب إل��ى اط��م��أن م��ا إذا

∗∗∗
ال��ذاك��ر ذك��رة ل��ك��م وط��وب��ى ي��وم��ك��م ل��ك��م ط��وب��ى األم��ر أول��ي
ب��اك��ر م��ب��ت��ك��ر ن��ه��ج ب��ه��ا وان��ه��ج��وا ب��أوط��ان��ك��م ف��س��ي��روا
ق��ادر وط��ن م��ن ال��ح��م��د م��دى ت��ب��ل��غ��وا ج��ه��دك��م م��دى وه��ات��وا
ال��ع��اذر ال��ع��ارف م��ع��اون��ة ع��رش��ه وم��ن ب��ن��ي��ه م��ن ل��ك��م

الجهاد عيد

ال��م��ع��اد ي��وم ي��ا ُح��يِّ��ي��َت ال��ج��ه��اد ع��ي��د ي��ا ُح��يِّ��ي��َت
ع��ت��اد وال ن��اص��ري��ن، م��ن ل��ه��ا وم��ا م��ص��ر ي��وم ي��ا
واالت��ح��اد ال��رج��اء َح��يْ��ه��ا: س��ال م��ن إال ع��زالء
ت��ص��اد وال تُ��ص��د وال ـ��ن ال��ظ��اف��ري��ـ ت��ص��د ب��ه��م��ا
ق��ي��اد ل��ه��ا ي��ل��ي��ن وال ب ال��ص��ع��ا أش��ت��ات وت��ق��ود
ع��ن��اد ل��ه ي��ط��اق وال ر ال��ه��ص��و األس��د وت��ع��ان��د
ال��ش��داد ال��س��ب��ع ب��أس��ه م��ن ت��زل��زل��ت ي��وم ت��ل��ق��اه
وال��ِوه��اد اْألَِع��نَّ��ِة ـ��ِي��ع��ة ط��يْ��ـ ي��دي��ه ب��ي��ن واألرض

∗∗∗
ال��ج��ه��اد؟ ب��م س��ؤال وال د ال��ج��ه��ا ي��وم ي��ا ُح��يِّ��ي��َت
وال��ج��ي��اد؟ ال��ج��ح��اف��ل أي��ن ق��ائ��ل: م��ن وال ك��ال،
ب��الد ج��م��ع��ت ب��م��ا وك��ف��ى أم��ره��ا ب��الٌد ج��م��ع��ت
أراد م��ا ي��ح��ق��ق وط��ن ف��ان��ب��رى س��ع��ٌد وأراد
ال��ف��ؤاد غ��ل��ب إذا إال غ��ال��بً��ا ال��ي��د ف��ي ال��س��ي��ف م��ا
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∗∗∗
واالج��ت��ه��اد ال��ج��ه��ود ي��وم ال��ج��ه��اد ي��وم ي��ا ُح��يِّ��ي��َت
وال��س��داد ال��س��الم��ة ب��ل، د وال��ج��ال ال��ك��رام��ة ي��وم
االرت��داد ف��ي وج��اه��ل م االق��ت��ح��ا ف��ي ع��اق��ل ك��م
اس��ت��ف��اد ف��ي��م��ا ُم��ض��ي��ع ع، أض��ا ف��ي��م��ا ��ل وم��ح��صِّ

∗∗∗
ال��رش��اد م��ن س��ل��م��ت وال ة ال��غ��وا م��ن س��ل��م��ت وط��ن��ي
ال��رق��اد ف��ي ال��غ��واي��ة إن غ��واي��ة ال��ج��ه��اد ف��ي م��ا
اع��ت��ق��اد ذوي خ��ذل��ت وال ـ��ن ال��خ��ادع��ي��ـ خ��ذل��ت وط��ن��ي
ال��م��ه��اد ف��ي ال��خ��دي��ع��ة إن خ��دي��ع��ة ال��ص��ع��اب ف��ي م��ا
ال��وداد ف��ي وال��م��داج��ي رح ال��م��ص��ا ت��ب��ي��ن��ت وط��ن��ي
ال��رم��اد ف��ي ال��خ��ب��ي��ئ��ة إن خ��ب��ي��ئ��ة ال��ل��ه��ي��ب ف��ي م��ا
ال��ج��الد م��ن ف��ررت وال ن ال��ه��وا م��ن ف��ررت وط��ن��ي
ي��س��ت��زاد أم��ن ك��ل أو يُ��ت��ق��ى خ��ط��ب ك��ل م��ا
ال��ب��الد ب��ي��ن ب��ه��ي��ن ع��ل��يَّ وط��ن��ي وم��ا وط��ن��ي،
ال��ح��ي��اد»! «ع��ل��ى ف��أس��ت��ري��ح ن ي��ه��و م��م��ا ل��ي��ت��ه ي��ا

∗∗∗
وال��س��واد ف��ي��ه��ا ـ��س��ادات ول��ل��ـ ول��ي ل��م��ص��ر ح��اش��ا
ال��ج��واد ب��ه��ا ي��ض��ن وُم��ن��ى دم��ي ل��ه��ا ن��ذرت إن��ي
ال��م��داد ن��ف��د وإن ق��ل��م��ي م��ي��دان��ه��ا ف��ي وش��رع��ت
ي��س��ت��ع��اد وأم��س ي��رج��ى، غ��ًدا ل��ه��ا أن وع��ل��م��ت

∗∗∗
ب��زاد غ��د، وب��ع��د ل��غ��د، ت��زودوا م��ص��ر ش��ب��ان
ت��ش��اد م��ع��اق��ل��ه��ا ول��ك��م ع��ري��ن��ه��ا ح��م��اة أن��ت��م

64



مرص يف

ال��ذي��اد ك��ان ف��ال ف��رًدا ال��ع��دا غ��ي��رك��م ذاد إن
ح��داد ف��ف��رح��ت��ه��ا ذل��ت أم��ة ف��ي س��دت��م أو
ي��س��اد ض��ي��م ع��ل��ى وط��ن وح��ول��ه ي��س��ود ذا م��ن
ال��ج��ه��اد ع��ي��د م��ن ح��ل م��ا إذا غ��د ي��خ��ج��ل��ن ال

السودان مهرجان إىل

ال��ص��ادي م��ورد ه��ن��اك��م ك��ون��وا ال��وادي ف��ي ال��م��ورد ج��ي��رة ي��ا
ه��اد ي��ط��ل��ب��ه ل��م��ن ع��ل��م إل��ى وص��اٍد ال��م��اء إل��ى ص��اٍد
��اد وقَّ ال��ج��و ف��ي ب��س��اط��ع ش��م��س��ك��م أف��رت ق��د ك��م��ا ه��اد
غ��اد رائ��ح م��ط��ي��ٌف م��ن��ي ل��ح��ي��اك��م م��ع��اذي��ري ل��وال
إي��ف��اد خ��ي��ر ع��ن��دي ف��ذاك ل��ك��م ش��ع��ري أوف��دت أك��ن ف��إن
وال��ن��ادي6 ل��ل��ح��ف��ل ت��ح��ي��ت��ي غ��د ف��ي ال��م��رت��ج��ى ال��ل��ق��اء إل��ى

هوامش

الغروب. وقت قبيل وهو أصيل جمع (1)
يف الجاللة صاحب افتتحها التي املنشآت ومن املروي، الغزير املاء هو الروى (2)
هذه إىل يشري والبيت للرشب، فيصلح امللح من البحر ماء تصفي منشأة مطروح مرىس
افتتحها التي النسيج ومعامل واملساجد، املعاقل إىل األخرى األبيات تشري كما املنشأة

زارها. التي واآلثار الرحلة هذه يف جاللته
والباخرة. الحديد بالسكة وبعضها بالطيارة، تم الرحلة هذه بعض (3)

من أشفقوا الذين بذلك فتفاءل فانكشف الريح جذبته بأيام الستار رفع قبل (4)
الستار. برفع االحتفال تأخري

.(١٩٣٩ (يوليو باشا ماهر أحمد الدكتور تكريم يف قصيدة من (5)
أدباء يقيمه الذي األدب مهرجان إىل الديوان صاحب تحية هي األبيات هذه (6)

عام. كل يف مرة السودان
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حجة1 ثالثعرشة

وح��رب��ا ش��اءت ك��م��ا س��ل��ًم��ا وث��بً��ا األي��ام ب��ن��ا م��رت
غ��بَّ��ا ال��س��ل��م ط��اب ال��س��ل��م ف��ي وال ح��ربً��ا، أح��س��ن��ت ال
وغ��ل��ب��ا اش��ت��ه��ي��ا ك��م��ا غ��ص��بً��ا م��ًع��ا ل��ج��ي��ش��ي��ه��ا ض��م��ن��ت
ن��ه��ب��ى ف��ال��خ��ل��ق أدب��رت أو أق��ب��ل��ت ال��ح��وادث ف��إذا
ح��ق��ب��ا — ال��ل��ه ج��زاه — ي��ح��وي أع��وام��ن��ا م��ن ال��ع��ام
ق��ل��ب��ا األرض ط��ب��اق ق��ل��ب��ت ح��ج��ة ع��ش��رة وث��الث
وغ��رب��ا ش��رًق��ا ب��ه ص��ن��ع��ت وم��ا ال��دن��ي��ا ع��ن س��ل��ه��ا
وج��ذب��ا دف��ًع��ا ب��ه ص��ن��ع��ت وم��ا ال��وادي ع��ن س��ل��ه��ا
ع��ق��ب��ى ف��ط��اب ال��زم��ان دار إذا ب��ال��م��اض��ي ض��ي��ر ال

∗∗∗
ح��ج��ب��ا ال��غ��ي��ب ف��ي ط��وى ف��أل وك��م ال��ذك��رى م��ن ف��أًال
ق��ط��ب��ا2 ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ت��ه��دي��ك وق��د م��ن��ه��ا وه��داي��ة

∗∗∗
ق��ل��ب��ا ي��دع��وك ل��م��ن ق��ل��بً��ا ف��اس��ت��ج��ب ي��وم��ك س��ع��د ي��ا
غ��رب��ا3 ال��ص��م��ص��ام ع��ن أغ��ن��ت ال��ت��ي ع��زي��م��ت��ك ج��رد
ط��ب��ا ال��ت��ري��اق ع��ن أغ��ن��ت ال��ت��ي ن��ص��ي��ح��ت��ك واب��ع��ث



مغرب أعاصري

ك��س��ب��ا ال��ع��ق��ي��ان ع��ن أغ��ن��ت ال��ت��ي ف��رائ��دك وان��ش��ر
اش��رأب��ا م��ص��ر ح��م��ى وإل��ى ه��ب��ا ال��ش��ر ن��ذي��ر ه��ذا
أوُربَّ��ا م��ن ال��ج��ه��ال��ة ع��دوى إف��ري��ق��ي��ا إل��ى وس��رت
دأب��ا ال��غ��ف��الت ل��ه��ا ظ��ن��وا أم��ة ب��ح��وزة ط��م��ع��وا
ل��بَّ��ا ع��ن��ه ون��اه��ت ع��ي��نً��ا غ��ف��ت خ��ط��ر ال ق��ي��ل: إن
س��رب��ا م��ص��ر وق��رت ط��م��ع ف��ال ط��م��ع ال ق��ي��ل: أو
ت��أب��ى م��ص��ر وراح��ت ن��ه��ض��ت ان��ه��ض��ي أم��م ي��ا ق��ي��ل: أو
اس��ت��ت��ب��ا األم��ن وت��خ��ال��ه ح��ول��ه��ا ال��م��خ��اوف ت��ج��ري
وش��ع��ب��ا م��ألً ب��ه��ا ف��اه��ت��ف إم��ام��ه��ا أن��ت س��ع��د ي��ا
ح��زبَ��ا ب��األم��س وج��م��ع��ت��ه��ا ص��ف��وف��ه��ا ال��ش��ق��اق ص��دع
ف��ش��ع��ب��ا ال��ح��س��ن��ى ع��ل��ى ش��ع��بً��ا رأي��ه��ا ج��وان��ب ف��اج��م��ع
ره��ب��ى اإلن��س��ان ع��اب��دي م��ن ي��ًدا أع��ل��ى أن��ت��م��و ق��ل
ع��ج��ب��ا ال��ذل ب��ق��ي��د ت��اه��وا اس��ت��رس��ل��وا ف��ل��م��ا ذل��وا
وأرب��ى أوف��ى ل��ك��م ف��رم��ا ال��ح��ص��ى ع��دد أت��وا وإذا
ت��رب��ا ال��روض ج��م��ي��م م��ن ـ��ل��ى أغ��ـ ال��ص��ح��راء م��ن ج��دب
وش��رب��ا أك��ًال ب��ك��م ي��غ��رى م��ن ك��ل ي��ش��رب ظ��م��آن

∗∗∗
درب��ا ال��ح��دي��ن م��ف��رق ف��ي واس��ل��ك��وا اس��ت��ع��دوا وق��ل:
رع��ب��ا األه��وال ت��س��ت��ك��ب��روا وال ه��وًال ت��ص��غ��روا ال
ص��ح��ب��ا ف��ات��خ��ذوه ال��ح��ر ـ��ق ال��ف��ري��ـ أن وت��ب��ي��ن��وا
ت��س��ب��ى ه��ي��ه��ات ح��ري��ة، َس��بَ��تْ��ُه��ُم ال��ذي��ن دار
خ��ب��ا ي��ح��ت��ال ال��ذي وع��ل��ى ال��ع��دى ع��ل��ى ب��م��ص��ر ض��ن��وا
رب��ا ب��ال��ح��ق ي��ؤم��ن��وا ل��م م��ع��ش��ر دع��وى وح��ذار
ح��بَّ��ا ال��ش��ر ل��غ��ي��ر ع��رف��وا وال ع��رف��وا رح��م��ة ال
ش��بَّ��ا ال��ع��دوان ع��ل��ى وح��ش ل��ه��م ال��ع��ل��ي��ا ال��ق��دوة
وت��بَّ��ا ال��ب��اغ��ي ي��د ت��ب��ت ال��ع��رى ال��ب��غ��ي ع��ل��ى ع��ق��دوا
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∗∗∗
ق��رب��ى ال��ت��ذك��ار ف��ف��ي س��ع��ًدا ت��ذك��روا م��ص��ر آل ي��ا
ع��ت��ب��ى4 ق��ص��رت إن ف��ع��ل��يَّ ب��ي��ان��ه اس��ت��ع��رت إن��ي
ل��بَّ��ا أخ��ط��أت م��ا ال��رأي ف��ي ف��إن��ن��ي ال��ل��ب��اب إال
ل��بَّ��ى ال��ه��ول دع��اه وإذا م��ض��ى أم��ض��ى إذا س��ع��د

راحل5 زعيم تحية

ال��م��ش��ه��د ف��ي ح��اض��ًرا ي��ك��ب��ر ك��ان م��ن م��ح��م��د ال��زع��ي��م غ��ي��ب ف��ي أك��ب��رت
ال��م��ت��ج��دد ذك��ره ب��ش��اش��ة ي��ح��ج��ب ول��م ب��ش��اش��ت��ه ع��ن��ا ال��ردى ح��ج��ب
ال��س��ي��د ب��ن ال��س��ي��د ب��ن ل��ل��س��ي��د م��ج��ادة ال��زم��ان ي��ن��ت��ق��ص ه��ي��ه��ات
األي��د ال��ق��وي��م وال��خ��ل��ق ب��ال��رأي، ج��م��ي��ع��ه��ا م��ص��ر وف��خ��ر ال��ص��ع��ي��د، ف��خ��ر
م��ق��ي��د غ��ي��ر ال��ق��ول ف��ي م��س��ت��رس��ًال ث��ن��اءه ع��ل��ي��ه ال��م��ث��ن��ي ي��رس��ل م��ن
��د وم��ص��عِّ م��ص��وَّب ب��ي��ن ن��ه��ج��ي��ن م��ض��ت وإن ال��م��دي��ح ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ج��م��ع
ب��م��ب��ع��د ق��َض��وه ��ا م��مَّ وم��ح��م��د ق��ض��ي��ة ال��دي��ار ه��ذي ف��ي تُ��ق��ض ل��م
م��ه��ن��د م��ض��اء ش��ح��ذت دق��ة ك��م دف��ة ت��ط��ام��ن وإن ال��ن��دى م��لء

∗∗∗
ال��رص��د ال��م��ن��اي��ا رص��د ع��ل��ى ي��ع��ل��و ك��وك��ب ق��ب��ل��ة ال��ف��ل��ك��ي دارة ف��ي
ي��خ��م��د ل��م أوج��ه ف��ي م��ت��أل��ق وش��ع��اع��ه ج��رم��ه، ال��م��غ��ارب ت��ط��وي
ب��األس��ع��د ع��ن��ده ح��ي��ن ك��ل ف��ي ط��ال��ع��ي ي��ك ول��م م��ط��ل��ع��ه، أك��ب��رت
م��ت��وح��د ل��ك��وك��ب ال��ب��روج ف��إذا رؤي��ة وأق��رب أق��ص��ى ورأي��ت��ه
ال��م��ق��ص��د ع��ل��و وال ال��س��م��اء س��م��ت ي��خ��ت��ل��ف ل��م ح��ي��ال��ه اخ��ت��ل��ف��ت م��ه��م��ا
ي��ت��ق��ي��د ول��م ال��م��س��ع��ى، م��ت��ق��ي��د ك��أن��ه ي��ع��اب م��م��ا م��ت��ح��رز
م��وق��د س��راج م��ن ت��ض��ي��ئ��ك ف��ي��ه س��ري��رة ف��ك��ل س��رائ��ره، ��ت ش��فَّ
ت��ع��ه��د ل��م م��ا م��ن��ه ي��وًم��ا ت��ل��َق ل��م ع��ادات��ه م��ن ال��م��ح��ض ع��ه��دت ف��إذا
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∗∗∗
ال��ي��د وف��ي ال��ض��م��ي��ر ف��ي ال��ك��ن��ان��ة ت��ب��ل��و ف��ج��ي��ع��ة ف��ه��ي ف��ي��ه ال��ك��ن��ان��ة َع��زِّ
ال��م��ت��ف��ق��د ب��ن��ظ��رة رع��ت��ه إال م��روءة ال��ش��ع��وب م��روءات ف��ي م��ا
ي��ش��ه��د ل��م م��ا دون ال��م��ح��اف��ل ب��ي��ن آالئ��ه م��ن وال��م��ش��ه��ود ال��ب��ر،
م��زوَّد وب��ي��ن ب��ه��ا، ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن م��ش��ج��ع ب��ي��ن ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ع��اه��د
واس��رد ل��ك، ب��دا م��ا ف��ع��دِّد ا، ردٍّ ت��ش��أ وإن ال��ل��ه��ي��ف، األدب وإغ��اث��ة
ل��ل��م��ق��ت��دي وق��دوة ل��ل��م��ه��ت��دي��ن، ه��داي��ة وال��ل��س��ان ال��ي��د ون��زاه��ة
م��ت��أود وال ف��ي��ه��ا، م��س��ت��غ��ل��ق ع��ل��ى اش��ت��م��ل��ت م��ا األخ��الق وص��راح��ة
ك��ال��ج��ل��م��د ال ال��م��خ��ض��ر ك��ال��ش��اه��ق أن��ه��ا إال ��اء ��مَّ ال��شَّ وال��ع��زة
ال��م��ق��ِع��د ال��م��ق��ي��م ال��ش��ج��ن س��وى م��ن��ه��ا راب��ًح��ا ي��ك ول��م ال��وادي، وس��ي��اس��ة
ال��م��ت��ردد ح��ي��رة ل��ت��ك��ره ك��ان��ت وإن ال��ش��ورى ت��ك��ره ال وع��زي��م��ة
ال��ف��رق��د ازدواج ف��ي ع��زَّت ك��ال��ق��ط��ب، اس��ت��ف��ردت م��ا إذا وآالء ش��ي��م

∗∗∗
وال��ُم��نْ��ِج��ِد ق��وم��ه ُم��تْ��ِه��ِم ب��ي��ن م��ا ل��ي��ع��رب وال��ع��زاء ال��ك��ن��ان��ة ع��ز
وم��ب��دَّد م��ش��رَّد ب��ي��ن وال��ش��م��ل ب��م��رص��د وال��خ��ط��وب ع��ن��ه��م ذاد ك��م
ب��م��وع��د ال��راب��ض��ي��ن ال��ع��داة ت��ل��ق��ى م��ط��وي��ة ل��خ��ب��ي��ئ��ة ال ل��ل��ح��ق،
ال��م��ف��س��د س��ع��ي اإلس��الم إل��ى ت��س��ع��ى ل��ع��ص��اب��ة ال اإلس��الم ول��ن��ص��رة
ال��م��ت��ش��دد ق��وى أع��ي��ى وإن س��ه��ل، ع��ص��ب��ي��ة م��ن ف��ي��ه م��ا ع��ل��ى س��ْم��ح
ال��م��ت��ودد األخ ت��ع��وي��ل وع��ل��ي��ه ع��ن��اده ال��خ��ص��ام ع��ل��ى ي��س��ت��ط��اع ال
ت��س��ت��ب��ع��د ل��م ال��م��ع��م��ور ل��ألزه��ر م��ع��ش��ر ن��م��اه ول��و أك��س��ف��ورد، م��ن
م��ق��ل��د غ��ي��ر ال��ح��ال��ي��ن ف��ي وأراه ط��راف��ة وف��ي��ه م��ح��اف��ظ��ة، ف��ي��ه
م��ن��ج��د ع��ن م��ن��ج��ًدا واألري��ح��ي��ة ك��اب��ر ع��ن ك��اب��ًرا ال��َح��ِم��يَّ��ةض ورث
م��ورد أع��ذب أص��ل��ي��ه م��ن س��ق��ي��اه ك��اله��م��ا م��ص��ر ون��ي��ل ال��ف��الة غ��ي��ث
م��ف��ن��د ف��غ��ي��ر ب��ك��ى، ال��ح��ج��از وإذا م��ل��وم��ة ف��غ��ي��ر م��ص��ر ب��ك��ت ف��إذا

∗∗∗
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م��خ��ل��د ث��واب ال��ب��اق��ي خ��ل��ده ف��ي وأث��اب��ه م��ح��م��ًدا اإلل��ه رح��م
ال��س��رم��د اإلل��ه رض��وان ف��ع��ل��ي��ه س��ب��ي��ل��ه ال��س��رم��دي ال��س��ب��ي��ل ك��ان

إبراهيم6 قرب عىل

األليم»: املوقف هذا يف يقال ما يرس ال قائل أنا ما وإن إبراهيم، يا عليك ملحزونون إنا …»

ي��دان ه��ن��ا ب��ال��ب��ي��ان ل��ي م��ا إب��راه��ي��م ق��ب��ر ي��ا
ال��ل��س��ان ي��ن��ع��ق��د وف��ي��ك ن ال��ع��ي��و ت��ن��ط��ل��ق ف��ي��ك ب��ل
ال��م��ك��ان ه��ذا ف��ي أل��ق��اك أن��ن��ي أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
ي��ص��ان وم��ا ي��ع��ز، م��ا ـ��رم أك��ـ إل��ي��ه ح��م��ل��ت م��ن ي��ا
ال��ح��ن��ان ال��ج��م وق��ل��ب��ك ر ال��ط��ه��و ال��ع��ف ج��ث��م��ان��ك
أه��ان وال ق��ط، ه��ان م��ا ال��ذي ال��س��م��ح وج��ب��ي��ن��ك
ع��ن��ان م��ن األم��ان��ة غ��ي��ر ي��ث��ن��ه��ا ل��م وع��زي��م��ة
ال��زم��ان ي��م��ح��وه ل��ي��س ـ��ل خ��ل��ي��ـ أب��ا ع��ل��ي��ك ح��زن��ي
ال��ج��ن��ان ف��ي ص��ن��ع��ك وج��م��ي��ل ف��م��ي ف��ي ذك��رك وج��م��ي��ل
ي��ع��ان أو رث��ائ��ك، ع��ل��ى ـ��ن ي��ع��ي��ـ وم��ن أق��ول م��اذا
ال��ب��ي��ان ن��ط��ق ع��ن ب��ال��ص��دق ن��اط��ًق��ا ف��ض��ل��ك أغ��ن��اك
راض��ي��ان خ��ل��د ون��ع��ي��م رح��م��ة س��اب��غ ف��ع��ل��ي��ك
م��ج��م��ع��ان ق��وم��ك وس��الم ع��اط��ًرا رب��ك وس��الم

الرتاب7 من آه

ص��ح��اب؟ ي��ا «م��ي» ال��م��ح��ف��ل ف��ي أي��ن
ال��خ��ط��اب ف��ص��ل ه��ن��ا ه��ا ع��وْدت��ن��ا
ال��ج��ن��اب م��رف��وع ال��م��ن��ب��ر ع��رُش��ه��ا
م��س��ت��ج��اب ي��دع��ى ح��ي��ن م��س��ت��ج��ي��ب
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ص��ح��اب؟ ي��ا «م��ي» ال��م��ح��ف��ل ف��ي أي��ن

∗∗∗
ال��ن��دي ره��ط م��ن ال��ن��خ��ب��ة س��ائ��ل��وا
م��ي؟ أي��ن ع��ل��م��ت��م ه��ل م��ي؟ أي��ن
ال��ش��ج��ي وال��ل��ح��ن ال��ح��ل��و ال��ح��دي��ث
ال��س��ن��ي وال��وج��ه ال��ح��ر وال��ج��ب��ي��ن
غ��اب؟ أي��ن ك��وك��ب��اه؟ ول��ى أي��ن

∗∗∗
ال��ف��ن��ون ت��ل��ك ع��ل��ى ال��ف��ن أس��ف
ال��س��ن��ون خ��ض��راء، وه��ي ح��ص��دت��ه��ا،
ال��م��ن��ون م��ن��ه��ن ض��م��ت��ه م��ا ك��ل
ي��ه��ون ال م��ن��ه��ا ه��ان م��ا غ��ص��ص
وع��ذاب وي��أس، وج��راح��ات،

∗∗∗
ِع��ذاب رض��يَّ��ات غ��رٌّ ش��ي��ٌم
ال��ص��واب ب��ال��رأي ي��ن��ف��ذ وح��ج��ى
ك��ال��ش��ه��اب أل��م��ع��ي وذك��اء
ي��ع��اب ال ق��دس��ي وج��م��ال
ال��ت��راب ه��ذا م��ن آه ال��ت��راب، ف��ي ه��ذا ك��ل

∗∗∗
ص��ف��ح��ات ف��ي خ��ال��د ه��ذا ك��ل
م��ث��م��رات رب��اه��ا ف��ي ع��ط��رات
ال��ن��ب��ات أوراق ال��روض ف��ي ذوت إن
م��زده��رات أوراق��ه��ا رف��رف��ت
ال��م��س��ت��ط��اب ج��ن��اه��ا م��ن وق��ط��ف��ف��ن��ا
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∗∗∗
ن��ش��ت��ه��ي��ه ح��س��ن ك��ل ج��ن��اه��ا م��ن
ف��ي��ه واألرواح األل��ب��اب م��ت��ع��ة
ش��ب��ي��ه ك��ل م��ن ُم��يِّ��ز س��ائ��غ
ي��ج��ت��ن��ي��ه م��ن ي��ح��س��ب��ه ي��زل ل��م
ال��س��ح��اب م��ع��زول ال��م��ن��ب��ت م��ف��رد

∗∗∗
ش��ت��ى ت��ن��م��ي��ه ال��ت��ي األق��ال��ي��م
ن��ب��ت��ا ي��ن��ج��ب ي��ان��ع ن��ب��ت ك��ل
ح��ت��ى األرض ف��ي ط��وف��ت ل��غ��ات م��ن
س��م��ت��ا ال��غ��رب ف��ي أو ال��ش��رق ف��ي ت��دع ل��م
ال��ع��ج��اب ال��ل��ب ك��ل��ه��ا وح��واه��ا

∗∗∗
خ��ص��ب ث��روة م��ن ال��ل��ب ل��ذاك ي��ا
وق��ل��ب ح��س م��ن ي��ق��ب��س ن��ي��ر
رح��ب األل��ب��اب ذوي م��ن م��رع��ى ب��ي��ن
م��س��تَ��ح��ب وج��ود ف��ي��ه وغ��ن��ى
وط��اب ح��س��نً��ا ازده��ي ج��اد ك��ل��م��ا

∗∗∗
ون��ث��ر ش��ع��ر م��ن ال��ن��اض��ر ط��ل��ع��ه
ف��ج��ر م��ط��ل��ع ف��ي ال��ن��ح��ل ك��رح��ي��ق
ن��ه��ر ش��اط��ئ ع��ل��ى ال��ن��وَر ق��اب��ل
س��ح��ر أي س��ح��ر ال��ع��ي��ن ف��ي ف��ل��ه
وج��واب ن��ف��س ك��ل ف��ي وص��دى
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∗∗∗
م��ي��ا ش��ي��ع م��ن إن «م��يٍّ��ا» ح��ي
ال��ع��رب��ي��ا ال��ل��س��ان ح��ي��ا م��ن��ص��ًف��ا
س��رم��دي��ا ��ا ح��قٍّ ح��واء وج��زى
أري��ح��يَّ��ا ج��زاء م��يٍّ��ا وج��زى
ال��ك��ت��اب أم إل��ى أس��دت ل��ل��ذي

∗∗∗
اح��ت��س��اب��ا ال��ف��ص��ح��ى إل��ى أس��دت ل��ل��ذي
واك��ت��س��اب��ا ط��ب��ًع��ا ص��اغ��ت��ه وال��ذي
س��راب��ا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ال��ت��ه وال��ذي
ف��م��ص��اب��ا م��ص��ابً��ا الق��ت وال��ذي
وص��ع��اب ق��اس��ي��ات خ��ط��وب م��ن

∗∗∗
األب��وي��ن ف��ق��د ب��ع��د أت��راه��ا
وب��ي��ن ش��ج��و م��ن ال��ده��ر ف��ي س��ل��م��ت
ال��ح��س��ي��ن ظ��ل��م ي��ظ��ل��م��ه��ا وأس��ى
وع��ي��ن س��م��ع ع��ن ال��ص��م��ت ف��ي ي��ن��ط��وي
ال��م��ذاب ك��ال��ش��م��ع ال��ق��ل��ب وي��ذي��ب

∗∗∗
وإب��اء ص��م��ت ب��ع��د أت��راه��ا
غ��ب��اء م��ن أو ح��س��د م��ن س��ل��م��ت
ري��اء ف��ي��ه م��ا ك��ل ووداد
اف��ت��راء ف��ي��ه م��ا ك��ل وع��داء
اض��ط��راب ف��ي��ه م��ا ك��ل وس��ك��ون
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∗∗∗
خ��ص��اال «م��ي» ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة
ف��ع��اال «م��ي» ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة
ج��م��اال «م��ي» ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة
س��ج��اال «م��ي» ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة
ك��ت��اب ال��ط��رس ف��ي س��ج��ل ك��ل��م��ا

∗∗∗
أراه��ا زل��ت م��ا ال��ط��ل��ع��ة ت��ل��ُك��م
ح��اله��ا أل��وان ت��ن��ش��ر غ��ض��ة
س��ن��اه��ا ف��ي أض��اءت آراء ب��ي��ن
دح��اه��ا ف��ي ت��ت��ه��ادى وف��روع
وغ��اب واألص��ل، ال��ف��رع ش��اب ث��م

∗∗∗
ال��ث��م��رات ت��ؤت��ي وال��زه��رة غ��اب
ال��ح��ي��اة ت��ج��اري��ب م��ن ث��م��رات
ال��س��ن��وات ح��ص��اد ي��ؤت��ي م��ا خ��ي��ر
ال��ع��اص��ف��ات ال��ري��اح ب��ع��ث��رت��ه��ن
خ��راب ف��ي ت��رابً��ا ورم��ت��ه��ن

∗∗∗
ال��ت��راب ه��ذا ي��ا ع��ن��دك م��ا رد
ش��ب��اب أو ع��ب��ق��ري ل��ب ك��ل
وان��ت��ه��اب اغ��ت��ص��اب ط��واي��اك ف��ي
ال��ق��ب��اب ش��م أو ل��ل��ش��م��س ُخ��ل��ق��ا
واح��ت��ج��اب الن��زواء ال خ��ل��ق��ا
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∗∗∗
ل��دي��ك م��ا ب��رادٍّ أن��ت م��ا وي��ك!
ع��ل��ي��ك ض��اع م��ا اآلم��ال أض��ي��ع
إل��ي��ك م��وك��ول غ��ي��ر «م��ي» م��ج��د
ق��ب��ض��ت��ي��ك م��ن خ��ال��ص «م��ي» م��ج��د
ث��واب أل��ف ف��ض��ل��ه��ا م��ن ول��ه��ا

محمد8 عام

ت��ت��ج��دد ال��م��دى ع��ل��ى ذك��رى ت��ل��ك م��ح��م��د ع��ام ب��ع��د ال��ع��ه��د ج��دد
ي��خ��ل��د أن ب��ه أخ��ل��ق ج��ي��ل، ب��ع��د ج��ي��ل ق��دوة ي��زال ال خ��ل��ق
ت��ع��دد ال��ك��رام ع��ده ك��ل��م��ا ب��اق ال��م��ك��ارم م��ن ط��راز ب��ل
ت��ن��ف��د ه��ي��ه��ات ال��ف��ردوس ك��ث��م��ار تُ��ح��ص��ى ه��ي��ه��ات غ��راء وم��ع��ان
��د يُ��ت��ف��قَّ ل��م ال��زم��ان ��ى ت��ق��ضَّ إن ف��ق��ي��ًدا ال��زم��ان يُ��ذه��ب إن��م��ا
م��ح��م��د؟ أي��ن س��م��ع��ت: ل��ي��ل ـ��ع��س ع��س��ـ ك��ل��م��ا م��ن ال��زم��ان يُ��ف��ن��ي ل��ي��س
م��ف��رد وه��و أم��ة ك��ان م��ن أي��ن ب��أس وه��و رح��م��ًة ك��ان م��ن أي��ن
م��س��ن��د ال��م��ج��د ذؤاب��ة ف��ي ول��ه ع��ونً��ا ل��ل��م��س��اك��ي��ن ك��ان م��ن أي��ن
وم��ش��ه��د ال��وداد م��ن م��غ��ي��ب ف��ي ال��م��ت��م��ن��ي م��ن��ي��ة ك��ان م��ن أي��ن
ت��ع��وَّد م��ا ده��ره م��ن ول��ك��ل ص��ب��يٍّ��ا اإلب��اء ُع��ود م��ن أي��ن
ت��ق��ل��د م��ا ع��رى ج��ي��ده ف��ي ص��ان أم��ًرا ت��ق��ل��د ك��ل��م��ا م��ن أي��ن
ف��ت��ب��دد أي��دي��ا ال��ع��زم ص��دع ف��ي��م��ا ال��ق��وم م��رج��ع ك��ان م��ن أي��ن
ت��ت��وح��د وص��ف��ه ف��ي وال��ط��واي��ا ش��ت��ى ف��ي��ه ق��ول��ه��م ك��ان م��ن أي��ن
ال��م��ج��ن��د م��ص��ر ج��ن��دي ن��ت��ق��ي��ه ف��ي��م��ا وه��و ق��ائ��ًدا ك��ان م��ن أي��ن
م��ب��ع��د غ��ي��ر ج��واره ف��ي م��ن��ه��م ق��ري��ب وه��و أي��ن؟ أي��ن س��أل��وا
ي��ت��ردد م��س��م��ع ك��ل ف��ي ه��و ي��ت��راءى م��ع��ه��د ك��ل ف��ي ه��و
يُ��ق��ص��د ك��ان وإن ق��اص��ًدا، يُ��رى ال ع��اًم��ا ت��غ��ي��ب وق��د ف��ي��ه��م ه��و
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م��ج��س��د غ��ي��ر ن��راه وب��ع��ي��د ن��راه ال م��ج��س��د داٍن رب

∗∗∗
وت��وط��د رس��ا ال��ذي وال��وف��اء ال��م��ش��يَّ��د ال��خ��ل��ود أم��ة ي��ا م��ص��ر
يُ��ت��ع��ه��د م��ا خ��ي��ر ت��ع��ه��دت م��ا ع��م��ي��م وخ��ي��ر ن��ع��م��ة ف��ي أن��ت
ي��وص��د ل��ي��س ب��اب��ه ال��ده��ر أب��د رج��اء ك��ن��ز ال��ذك��ري��ات ف��ي ل��ك
ي��ش��دد وع��زم ي��ن��ض��ى ل��غ��رار وادخ��ري��ه��م ال��غ��اب��ري��ن ف��اذك��ري
ب��ال��م��م��ه��د ي��ك��ن ل��م ف��ي��ه خ��ط��وه��م ول��وال ال��ط��ري��ق م��ه��دوا إن��ه��م
أزه��د ك��ان أن��ه أم��ان��ي��ك م��ن زه��ي��ًدا ب��ل��غ��ت ك��ل��م��ا اذك��ري
أج��ه��د ال��م��ج��د ف��ي ال��م��ص��ري ج��ه��د أن ع��ظ��ي��ًم��ا ب��ل��غ��ت ك��ل��م��ا واذك��ري
أس��ود ب��األم��س ك��ان اب��ي��ضَّ وم��ا ء ظ��ل��م��ا ب��األم��س ك��ان ض��اء م��ا إن
وي��ح��ص��د ي��ج��ن��ى ص��ار ث��م زم��نً��ا س��راب��ا ك��ان ي��دي��ك ف��ي وال��ذي
س��ي��ول��د ج��ن��ي��ن إن��ه غ��ٍد، م��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ُم��ِط��ل ال��ع��ال��م وارق��ب��ي
ت��ت��ص��ع��د م��خ��اض��ة ن��ج��وى ه��ي وغ��اه��ا ت��ض��ج ال��ت��ي ال��ح��روب
يُ��ج��ح��د ح��س��ب��ن��اه أو ج��ح��دن��اه إن اله ل��ع��ب��ة ي��دي��ه ف��ي إن��ن��ا
س��ي��ح��ش��د ال��ج��ن��ي��ن ذل��ك ي��دي ف��ي س��ي��أت��ي أو زم��ان��ن��ا م��ن م��ض��ى م��ا
ُم��رص��د ل��ل��ج��ه��ل ف��ه��و م��ص��ر ب��ن��ي ي��ا ت��ج��ه��ل��وه ال ال��م��وع��ود ال��ج��ن��ي��ن
ق��د ف��ك��أن ق��راب��ه ف��ي ب��اس��م��ه ��ى تَ��س��مَّ ق��د ي��ك��ن ل��م إن ح��ي، ه��و
ت��ح��م��د ال��غ��د م��ن ع��دة واج��م��ع��وا ت��رض��ى األم��س م��ن ع��دة ف��اج��م��ع��وا
ت��س��دد وه��ي ال��س��ه��ام ت��ص��دوا إن أه��ل ال��ل��ه ك��ن��ان��ة ف��ي أن��ت��م
وس��ؤدد ف��خ��ار م��ن ت��ص��ون��ون م��ا ش��روى ال��ل��ه ص��ي��ان��ة م��ن ول��ك��م
م��ح��م��د ل��م��ث��ل ��ا ح��قٍّ رع��ي��ت��م م��ا م��ض��اع ف��غ��ي��ر ل��ك��م ح��ق ك��ل

معاوية الشهيد

نصبًا لقي وقد نور، محمد معاوية النابغ السوداني األديب بتأبني السودان أدباء احتفل
العالم برش أن بعد الثالثني، دون صباه ريعان يف — هللا رحمه — وعوجل سقامه، من

املقادير. تنجزه لم كبري بأمل العربي
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فيه األدب هللا عوض تأبينه، يوم يف لتُلقى القصيدة هذه الديوان صاحب أرسل وقد
العزاء: أحسن األدباء وعزى العوض، خري

ق��اس��ي��ْة ال��ن��ف��س ع��ل��ى ذك��رى م��ن ل��ِك ف��ي��ا م��ع��اوي��ْة ال��ش��ه��ي��د ذك��رى ه��ذه أج��ل
ب��اق��ي��ْة ودن��ي��اه ت��ك��ري��م، ي��وم وال ع��رس��ه ي��وم ال ذك��راه ه��ذه أج��ل
ل��ي��ال��ي��ه وأش��ق��ى ف��ي��ه��ا، أص��ائ��ل��ه ال��ض��ن��ى ل ط��وَّ ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أق��ص��ر ف��م��ا
ع��ال��ي��ْة ال��ن��ور م��ش��رق ف��ي م��ط��ال��ع��ه رأوا م��ن آم��ال اآلم��ال أض��ي��ع وم��ا
ن��واح��ي��ه ي��ع��مَّ أن أح��رى األف��ق ع��ل��ى ب��دا ال��ذي ال��ه��الل أن أي��ق��ن��وا وم��ن
ب��اك��ي��ْة ق��طُّ ش��وه��دت م��ا م��ق��ل��ة وم��ن ��ع م��ف��جَّ ف��ؤاد م��ن ع��ل��ي��ه ب��ك��ائ��ي
ن��ام��ي��ْة ال��روض ف��ي ت��خ��ت��ال وأغ��ص��ان��ه ذوى ال��ذي ال��ش��ب��اب ذاك ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي
م��اض��ي��ْة ال��غ��ي��ب ف��ي وه��ي وع��دت��ن��ا، وم��ا غ��ض��ة وه��ي أث��م��رت م��ا ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي
خ��اف��ي��ْة ف��ي��ه ت��زل ل��م وأخ��رى ل��م��اًم��ا، ل��ن��ا أزه��رت ن��خ��ب��ة م��ن��ه��ا ف��ض��ائ��ل

∗∗∗
آت��ي��ْة ال��م��ن��ي��ة أن ل��ي ب��ان وم��ا رأي��ت��ه ي��وم ال��خ��ل��د ف��ي��ه ت��ب��ي��ن��ت
دان��ي��ْة ج��د ب��دئ��ه��ا م��ن خ��وات��ي��م��ه��ا س��ي��رة أط��ال��ع أن��ي ل��ي ب��ان وم��ا
ن��اع��ي��ْة ف��م م��ن ال��ن��اع��ون س��ي��س��م��ع��ه ِم��ق��ول ك��ل ف��ي ال��م��وع��ود اس��م��ه وأن
ن��اس��ي��ْة أن��ت وم��ا ف��ي��ه، ف��ج��ي��ع��ت��ن��ا ف��اذك��ري ن��ف��س ي��ا ذك��راه ه��ذه أج��ل
دام��ي��ْة ال��م��دام��ع ش��آب��ي��ب9 ع��ل��ي��ه ف��اذرف��ي ع��ي��ن ي��ا ذك��راه ه��ذه أج��ل
راج��ي��ْة وال��ن��ف��س ال��ن��ف��س ح��زن ط��ول ف��ي��ا ن��رت��ج��ي��ه��ُم م��ن أي��ام ق��ص��رت إذا
آب��ي��ْة وه��ي ب��ه��ا، ع��ج��ز م��ن ال��ي��أس إل��ى م��ن��ي��ب��ة وه��و ال��ن��ف��س ح��زن ط��ول وي��ا
ص��اغ��ي��ْة وال��ض��م��ائ��ر إل��ي��ن��ا، رج��ع��ت ك��ل��م��ا س��ن��ل��ق��اك ذك��راه ي��وم ف��ي��ا
ن��اج��ي��ْة ال��م��وت ي��د م��ن رج��ع��ى ال��ذك��ر ف��ف��ي ب��ذك��ره ت��ض��ن��وا ال ع��ارف��ي��ه وي��ا
راض��ي��ْة ال��ع��م��ر م��ق��ب��ل ف��ي ع��ي��ش��ة ب��ه ده��ره ض��نَّ م��ا ب��ال��ت��ذك��ار أع��ي��روه
وث��ان��ي��ْة أول��ى ال��ق��ل��ب ف��ي ب��ت��ك��راره��ا ث��م��رات��ه م��ن ال��ن��زر ال��ن��ف��ي��س وزي��دوا
م��ع��ان��ي��ه ��وا ووفُّ ح��بٍّ��ا، م��ع��ان��ي��ه��ا ف��ب��ارك��وا ك��ث��ًرا ال��ع��د ف��ي ت��ك��ن ل��م ف��إن
وش��ادي��ْة ال��دي��ار ف��ي ش��اٍد وي��ب��دي��ه ي��ع��ي��ده ي��زال ال س��الم ع��ل��ي��ه
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القادر عبد

ال��س��اح��ر ال��م��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ب��ي��ان وي��ح ال��ق��ادر10 ع��ب��د ب��ف��ق��د ال��م��ص��اب ج��ل
ال��ح��اض��ر ل��ب��اس ال��م��اض��ي ال��م��ل��ب��س ت��اري��خ��ه، ف��ي ال��م��ن��ط��ي��ق ال��ب��اح��ث
ج��واه��ر وزن اآلراء ال��وازن ص��ي��ارف، ن��ق��د األن��ب��اء ال��ن��اق��د
ال��ق��اه��ر ال��ق��ويِّ وال��ق��ل��م وال��ع��ل��م، ب��ال��ح��ج��ى ال��س��ي��اس��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��ع��ي��ن
ل��م��ن��اظ��ر وال ل��م��ن��ت��ق��م ي��وًم��ا ط��أط��أت م��ا ال��ع��ل��ي��ا وال��ح��ج��ة
ك��ال��ظ��اه��ر س��ره��ا ب��اط��ن ي��ل��ق��اه م��ج��رب درس األي��ام ال��دارس
ال��ص��اب��ر أج��ر ون��ع��م ي��زل��ن، ح��ت��ى ب��ص��ب��ره ال��خ��ط��وب ال��م��زج��ي ال��ص��اب��ر
م��س��اف��ر ب��ذل واإلع��س��ار، ال��ي��س��ر ف��ي ب��ه��ا ع��ل��م ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ال��ب��اذل
ال��ن��اف��ر ال��ق��ط��ي��ع ف��ي ال��ت��ج��م��ع ي��أب��ى ال��ذي األس��د ب��وح��دة ال��م��س��ت��ع��ز
زائ��ر م��ن م��الل��ة ي��ص��ي��ب َع��نَ��ٍت م��ا ب��غ��ي��ر ال��وق��ار، ال��ج��م ال��راس��خ
خ��اط��ر ك��الل��ة وال ي��ع��ي��ب، ح��ص��ر م��ا ب��غ��ي��ر ال��ك��الم ال��ن��زر ال��ص��ام��ت
آم��ر م��ه��اب��ة أو ل��ب��اغ، س��ل��س م��ا ب��غ��ي��ر ال��ط��ب��اع ال��س��ه��ل ال��وداع
غ��ادر أو م��ن��ه��م واٍف ب��ي��ن م��ا أص��ح��اب��ه ع��ل��ى ال��م��ب��ق��ي ال��ص��اح��ب
ال��ش��اع��ر ال��ع��ل��ي��م رف��ق وب��آل��ه ب��ول��ده ال��رف��ي��ق ال��ب��ر ال��وال��د
ث��ائ��ر م��س��ت��ق��ر م��ن ل��ه ع��ج��ب��ي م��ي��دان��ه ف��ي ال��وط��ن��ي ال��ث��ائ��ر
ع��اذر ع��ت��ب��ى ال��س��ي��ف ارت��داد ب��ع��د وع��ن��ده ال��س��الح ال��م��اض��ي ال��ص��ارم
ال��ش��اك��ر وب��طء ال��ش��اك��ي س��رع��ة م��ن ج��ن��ان��ه ف��اس��ت��راح ال��ح��ق��ائ��ق ع��رف
ل��م��ك��اب��ر وال ل��م��ع��ت��ق��د ب��غ��ًض��ا ص��دره يَ��ِع ف��ل��م ع��واق��ب��ه��ا ووع��ي

∗∗∗
م��ع��اش��ر وع��ل��م ب��ع��د، ع��ل��ى ع��ل��م زاده ال��م��ط��ال��ع ع��ل��م ب��ه ع��ل��م��ي
ك��اش��ر ع��ب��وس ي��وم م��ن م��رَّ أو ب��ي��ن��ن��ا ض��ح��وك ي��وم م��ن م��رَّ ك��م
ال��ب��اك��ر ال��ش��ب��اب م��ع م��ت��الح��ق��ي��ن ع��الت��ه��ا ع��ل��ى م��ًع��ا ال��ح��ي��اة خ��ض��ن��ا
ال��ض��ام��ر ال��ط��م��ر غ��ي��ر ع��ل��ى َع��زَّْت ح��ل��ب��ة ف��ي م��ًع��ا ي��راع��ان��ا وج��رى
ول��ع��اب��ر ل��ذاك��ر ال��ع��ت��اد ن��ع��م ب��ن��ا ع��اب��رة واألي��ام ذك��راه
ال��ظ��اف��ر ال��ج��ه��اد م��ن ال��ُم��ش��ي��ب ذك��رى ت��زي��ن��ه��ا ال��ش��ب��اب م��ن ال��ق��ش��ي��ب ذك��رى
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اآلخ��ر م��ك��ان أي��ه��م��ا ت��در ل��م م��ًع��ا نُ��س��ج��ا ل��و ع��ْم��ري��ن م��ن ع��ه��دان

∗∗∗
ص��ادر ال��ه��واج��س وح��ي م��ن ال��ص��در ف��ي ب��م��ن��ذر س��ب��ق��ت م��ن��ع��اه ي��وم ي��ا
ض��م��ائ��ري ال��ه��م��وم ع��ل��ى ف��ي��ه وط��وي��ت ص��ب��اح��ه ق��ب��ل ال��ن��ح��س ل��م��س��ت ي��وم
ع��اث��ر م��س��ت��ك��ي��ن ِم��ش��ي��ة ك��ال��ل��ي��ل، ال��ض��ح��ى م��ن��ق��ب��ض إل��يَّ ال��ن��ه��ار وم��ش��ى
ال��ح��ائ��ر ظ��ن��ون م��ن ب��أف��دح زال��ت ح��ي��رت��ي زال��ت ف��ح��ي��ن ف��ي��ه، ُح��ي��رت
ع��ام��ر ب��ال��ع��ظ��ائ��م ع��ه��د وخ��ت��ام غ��ال��ب وم��ص��رع ن��اب��غ��ة ب��ذه��اب
م��ن��اب��ر وص��ن��و أق��الم وزم��ي��ل أخ ف��ي ك��ال��ف��ج��ائ��ع ال وف��ج��ي��ع��ة
م��ح��اب��ر واف��ت��ق��اد ف��خ��ًرا، ت��ب��ي��ضُّ ص��ف��ح��ة ال��ص��ح��ائ��ف وف��ي ال��س��ن��ون ت��م��ض��ي
ال��م��ت��ب��اش��ر ج��ب��ي��ن��ه��ا ب��ي��اض إال ط��رس��ه��ا ف��ي م��داده خ��ط ك��ان م��ا
ال��ش��اغ��ر ال��ب��ي��اض م��ن ال��ح��داد ث��وب ل��ه الب��س��ة وه��ي ع��ل��ي��ه��ا أس��ف��ي
ب��ن��ظ��ائ��ر ب��ع��ده��م ت��ت��ل��ى ال��ش��رق ف��ي ن��ظ��ائ��ر ل��ل��ن��اب��غ��ي��ن وع��زي��زة
ن��ادر ع��زي��ز ع��ل��ى ال��دم��وع ي��ذري ف��إن��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ب��اك��ي ب��ك��ى ف��إذا
ول��غ��اب��ر ل��ح��اض��ر ال��ح��ق��وق ��ى وفَّ م��ا ف��ب��ع��ض ال��وف��ا ج��زي��ن��اه وإذا
ال��ع��اط��ر ال��ث��ن��اء ذك��رى ل��ه ح��قٌّ ب��ذك��ره ال��ع��ص��ور ح��ف��ظ ال��ذي إن
ول��ذاك��ر ل��ق��ارئ «ال��ب��الغ» ف��ي��ه ل��ن��ا ال��ب��اق��ي ال��ق��ادر ع��ب��د وت��راث

هوامش

.١٩٤٠ سنة «سعد» وفاة ذكرى يف املرصية اإلذاعة محطة من ألقيت (1)
الظالم. يف يهدي الذي القطب نجم إىل إشارة (2)

حدا. (3)
فالعتب االستعارة هذه يف قرصت فإن سعد، بيان استعرت إني البيتني معنى (4)

أخطئه. لم ألنني فيه؛ تقصري فال املعنى لُباب أما عيلَّ.
محمد له املغفور لوفاة األربعني يوم األول فؤاد بجامعة االحتفاالت بقاعة ألقيت (5)

باشا. محمود
هللا رحمه — وكان وفاته، يوم باشا عامر إبراهيم الكبري الرسي قرب عىل ألقيت (6)

األخالق. ومكارم الهمة لعلو مثًال —

80



الذكرى عالم يف

النسائي االتحاد بدار ألقي زيادة، مي اآلنسة الفضىل العربية كاتبة رثاء (7)
بالقاهرة.

باشا محمود محمد له املغفور لوفاة عام انقضاء بعد الثانية الذكرى يف ألقيت (8)
هللا. رحمه

املطر. دفعة وهو شؤبوب جمع (9)
«البالغ». صاحب باشا حمزة القادر عبد املرحوم والصحافة الكتابة فقيد هو (10)
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…وهناك هنا

حلم1 تفسري

ال��م��ق��رن ف��ي وق��ف��ت��ي ـ��رة2 ب��ال��ج��زي��ـ ح��ل��م��ي ت��ف��س��ي��ر
األع��ي��ن ح��ظ دون ًال خ��ي��ا ح��ظ��ه��م��ا ح��ل��م��ان
م��س��ك��ن��ي ع��ن س��ائ��ٌل أن��ا ف��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا دم��ت م��ا
ف��ردَّن��ي ال��ج��دي��د ع��ط��ف ب��ي ع��اد ال��ت��ذك��ر وإذا
م��وط��ن��ي ن��ي��ل ك��ل رك: ال��م��ب��ا «ال��ن��ي��ل» ج��ي��رة ي��ا
ي��ل��ح��ن ل��م م��ع��رب ف��ة ال��ص��ح��ا ف��ي س��م��يٌّ ول��ه
م��أم��ن��ي ف��ي��ه وح��م��دت س��م��ي��ه ف��ي��ه ح��ي��ي��ت

السودان صوت

ف��س��رن��ي ب��م��ص��ر ـ��م��ع��ن��ي أس��ـ ال��س��ودان م��ن ص��وت3
ي��س��ت��أذن ول��م غ��ي��ًة ص��ا األس��م��اع ل��ه ت��ه��ف��و
وم��ؤم��ن وم��ب��ش��ر وام��ق ب��ش��اش��ة ف��ي��ه
ب��أن��ن��ي4 ع��ل��م��ت م��ا ـ��م��ة ال��ك��ري��ـ ح��ف��اوت��ه ل��وال
م��س��ك��ن��ي ي��وم ذات ـ��دة ال��ج��دي��ـ م��ص��ر م��ن ف��ارق��ت
ب��يِّ��ن ل��س��ان م��ن ـ��يَ��ن ت��ب��يْ��ـ ص��وتً��ا ل��ه ش��ك��ًرا
ب��األع��ي��ن م��ت��رج��م ب ال��ق��ل��و ل��غ��ة م��س��ت��ل��ه��م
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ف��خ��ص��ن��ي إل��يَّ وس��رى ك��ل��ه��ا ال��ع��روب��ة ش��م��ل
م��م��ك��ن ق��ول ب��ك��ل ـ��ت ُس��ب��ق��ـ وق��د أق��ول��ه م��اذا
ال��م��ت��ف��ن��ن ب��دع��ة م��ن ل��ي أح��بُّ ال��ع��ه��ود ق��دم
دي��دن��ي ف��ال��س��ل��ي��ق��ة ع��ة ال��ص��ن��ا دي��دن��ه ك��ان م��ن

األُسود شعر

ج��ه��ده ب��ال��ش��ع��ر ه��ازل ك��م
ج��ده وي��ع��اف ب��ه ي��ه��ذي
وح��ده ل��ل��ن��س��ن��اس ال��ش��ع��ر م��ا
أُس��ده ال��ت��ب��ي��ان أل��ه��م ك��م

والظالم القمر

ي��ح��وم ف��ي��ه وال��ط��رف ال��دج��ى، ع��ل��ى ح��س��ن��ه��ا ف��ي ال��ق��م��راء أوث��ر ال
ال��ن��ج��وم ت��ري��ن��ي ال��ل��ي��ل وظ��ل��م��ة ال��ث��رى ي��ري��ن��ي ب��در ي��ا س��ن��اك

األثري5 صداح

ون��ور ص��وت ب��ل ال��ي��وم، ف��ض��اء ال األث��ي��ر ص��داح اآلف��اق م��أل
وب��ش��ي��ر داع ي��م��م��َت، ح��ي��ث��م��ا ش��اس��ع ف��ض��اء ك��ل م��ن ل��ك
ت��م��ور ح��وال��ي��ك أص��داء غ��ي��ر ف��ت��ش��ت��ه إن ال��ج��و ص��ف��اء م��ا
ق��دي��ر ب��س��ل��ط��ان ال��س��م��ع ي��ط��رق م��س��ت��أذن ل��ك��ن��ه ل��ج��ب
ال��ح��ض��ور أع��ي��اه��ا ش��ئ��ت أو ح��ض��رت، اح��ض��ري ق��ل��ت: إن األرواح أوه��ى
وش��ع��ور وب��ي��ان م��ع��اٍن م��ن وب��ح��ور ف��ق��ل��ن��ا: أم��واج، ق��ي��ل:
وق��ص��ي��ر ط��وي��ل ب��ي��ن س��بَّ��ًق��ا س��ف��نً��ا ف��ي��ه��ا األل��ب��اُب ت��رك��ب
أث��ي��ر6 ك��ل ووع��ت غ��اٍد، ك��ل وق��رت زاد، ك��ل م��ن ح��م��ل��ت
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واألخ��ي��ر ف��ي��ه األول ي��ل��ت��ق��ي م��دد ي��وم ك��ل ف��ي ول��ه��ا

∗∗∗
وال��س��ري��ر ال��م��ع��ل��ى ال��ص��رح ذو وه��و م��ج��ل��س��ه ل��ه ف��رع��ون ك��ان
ي��دور أي��ان ال��ع��ال��م ي��س��ع م��ج��ل��س دار ك��ل ف��ي ول��ن��ا
ال��س��رور م��ل��ه��ى أو ال��س��ب��ق، م��ج��ال أو م��درس��ة أو ل��ك، ن��اٍد ه��و
م��س��ت��ط��ي��ر خ��ي��ال األس��اط��ي��ر ف��ي زي��ن��ه ال��ذي ال��وه��م غ��ل��ب
وغ��رور ظ��ن ال��م��ذي��اع دع��وة إل��ى ق��ي��س��ت إن ال��م��ارد دع��وة
ق��دي��ر وال��ل��ه ال��ل��ه، ص��ف��ات م��ن إن��ه ل��ع��م��ري ال��ع��ل��م ب��ورك
ال��ض��م��ي��ر ص��وت أو األف��الك، ن��غ��م غ��ده ف��ي أس��م��ع��ن��ا رب��م��ا

∗∗∗
وت��ط��ي��ر إل��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��س��ب��ح ع��اص��م��ة ف��ي ال��ع��ل��م م��س��م��ع
ق��ري��ر ح��ول��ي��ه��ا ف��ال��ده��ر س��ك��ن��ت ف��إن م��ادت، إن ال��ده��ر ي��ق��ر ال
ل��م��غ��ي��ر إال ال��ي��وم رص��دت��ه وم��ا ال��ي��أس ع��ل��ى ح��ي��نً��ا بُ��ن��ي��ت
وك��ث��ي��ر ق��ل��ي��ل ف��ي��ه��ا ي��س��ت��وي ح��ري��ة أوص��ال��ه��ا ج��م��ع��ت
ن��ص��ي��ر ال��ي��وم م��ع��م��ع��ة ف��ي ه��و أع��دائ��ه��ا م��ن األم��س وخ��ص��ي��م
وم��ج��ي��ر ح��م��اه ف��ي م��س��ت��ج��ي��ر ب��ي��ن��ه��م ش��ورى واألم��ر ك��ل��ه��م،

∗∗∗
ج��س��ور ج��ب��ار م��ه��دك ف��ي أن��ت ال��ص��ب��ا؟ ش��رخ أم ال��ث��ال��ث ع��ام��ك
خ��ب��ي��ر األف��ق ع��ل��ى ب��ال��وث��ب أن��ت إن��م��ا خ��ب��ي��ًرا ب��ال��ح��ب��و ل��س��ت
ك��س��ي��ر س��ل��ح��ف��اة ال��وان��ي خ��ط��وك إل��ى ق��ي��س إذا ال��ري��ح راك��ب
ش��ك��س��ب��ي��ر ف��ي��ه��ا رتَّ��ل س��اح��ة م��ن ال��ض��اد ح��دي��ث ال��دن��ي��ا ح��دَّث
ال��م��ن��ي��ر ال��ش��م��س م��غ��رب ف��ي زم��نً��ا س��رى ح��ي��ث س��اريً��ا وأع��ده
ون��ث��ي��ر ن��ظ��ي��م م��ن ن��غ��م��ات آف��اق��ه ع��ل��ى رن��ت ط��ال��م��ا
وال��ث��غ��ور ح��ي��نً��ا األط��ل��س ق��م��م وم��ن ح��ي��نً��ا أن��دل��س ُرب��ى م��ن
وج��ري��ر ف��ي��ه��ا «ب��ي��رن» ي��ل��ت��ق��ي م��وص��ول��ة ن��س��ق ف��ي ه��ات��ه��ا

85



مغرب أعاصري

∗∗∗
ج��ه��ي��ر س��ر م��ن ال��ك��ون رح��اب ف��ي أع��ج��ب��ه وم��ا ال��س��ر ن��اق��ل
س��م��ي��ر م��ن س��م��ي��ر ال��ن��ج��وى ي��س��م��ع ك��م��ا ض��دي��ن ال��ق��ط��ب��ي��ن ت��س��م��ع
ال��ك��ب��ي��ر ال��ك��ون وف��ي األرض، ف��ي أن��ت األث��ي��ر ه��ذا ي��ا األن��س��اب ع��ص��ب
ت��س��ي��ر ح��ي��ن أو أن��ت ت��س��ري ح��ي��ن ع��ائ��ل��ة رح��ب��ه ف��ي ك��ل��ن��ا
ال��ب��ح��ور ق��اع إل��ى ال��ش��ع��رى ذرى م��ن ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ال��ق��رب��ى ت��ن��ظ��م
ن��ف��ور! ق��ل��ب م��ن ف��ي��ه ك��م أذن. ت��ج��م��ع��ه ع��ال��م م��ن ع��ج��ب��ي
ع��ب��ور ل��ل��س��ل��م ه��ي ح��رب ُربَّ م��ًع��ا وال��س��ل��م ال��ح��رب ح��دي��ث ق��ل
ت��ص��ي��ر ال��ح��ق إل��ى األرض أم��م ت��رى أن ك��ف��ي��ل ب��ال��ص��دق أن��ت
س��ف��ي��ر ال��س��م��ع دول��ة ف��ي ل��ه م��ن راض��يً��ا ح��ل��ي��ًف��ا ال��ل��ب ي��م��ل��ك

بلندن7 العربي املستمع إىل

داع��يَ��ا وُح��يِّ��ي��َت م��دع��وٍّا، ف��ُح��يِّ��ي��َت واع��يَ��ا وأس��م��ع��ت ح��ق إل��ى دع��وت
ه��اديَ��ا ل��ل��ع��رب ال��ل��ه وح��ي ت��ن��زَّل ب��ه ال��ذي ال��ل��س��ان ل��ل��ع��رب وآث��رت
ع��ال��يَ��ا ال��ص��وت واض��ح ع��رب��يٍّ��ا ف��ت��ى م��ث��ل��ه��م ال��غ��رب ج��ان��ب م��ن ون��ادي��ت��ه��م
م��داج��ي��ا ل��س��انً��ا م��ن��ه ي��س��م��ع��وا ول��م ع��ج��م��ة ال��ق��ول ي��س��ت��ن��ك��روا ف��ل��م أص��اخ��وا
م��واري��ا إل��ي��ه ي��وم��ئ وال ص��ري��ًح��ا، ق��ول��ه ف��ل��ي��ل��ق ال��ح��ر ن��اج��ى ال��ح��ر إذا
م��وال��ي��ا «ال��ق��اه��ري» إل��ي��ه ف��ي��ص��غ��ي م��ح��دثً��ا «ال��ل��ن��دن��ي» ي��م��ض��ي��ر ذاك ع��ل��ى
راوي��ا م��ك��ة ش��ع��ب ع��ن��ه وي��ن��ق��ل م��ح��دثً��ا إل��ي��ه ب��غ��داد اب��ن وي��ص��غ��ي
ش��ادي��ا ي��ج��اوب ش��اٍد ب��رق��ة وف��ي ش��اخ��ص ال��ق��دس وف��ي واٍع، ج��ل��ق8 وف��ي
ال��ب��وادي��ا ال��ح��اض��رون ف��ي��ه��ا ي��س��اج��ل وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ي ح��ق��ائ��ق
راع��ي��ا ال��ح��ق س��وى ف��ي ي��ط��ي��ع��وا أن أب��وا أن��ه��م ال��ب��ع��د ع��ل��ى ش��م��ل��ي��ه��م ي��ؤل��ف
ط��اغ��ي��ا ال��ن��اس ي��ح��ك��م م��ن ع��ل��ى ط��غ��اة ب��م��رص��د ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن وأن��ه��ُم
ت��ال��ي��ا ال��غ��رب ف��ي األح��رار ب��ه ت��واص��ى ب��ادئً��ا ال��ش��رق ب��ه أوص��ى ال��ذي وأن
ت��الق��ي��ا ع��ل��ي��ه ع��اٍل ن��س��ب إل��ى ج��م��ع��تْ��ه��م��ا ح��ري��ة م��ن ل��ِك ف��ي��ا
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ت��آخ��ي��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��ب��ان اش��ت��رك إذا أخ��وة إال األح��رار ع��ص��ب��ة وم��ا
م��ع��ادي��ا ال��ش��ع��وب آلم��ال ع��دوٍّا ل��ه ي��ص��ط��ف��ي ام��رؤ ال��ش��رق ج��اور ف��ال
ن��اه��ي��ا ب��ال��ح��ق ال��ش��رق ه��ذا زال وال آم��ًرا ب��ال��ح��ق ال��ش��رق ه��ذا زال وال

∗∗∗
ث��ان��ي��ا ال��ع��م��ر م��ن ع��اًم��ا ب��ه��ا أح��ي��ى ت��ح��ي��ة ال��ك��رام ال��ع��رب» «م��س��م��ع إل��ى
ال��خ��وال��ي��ا ال��ق��رون ال��ع��ام ف��ي ت��س��اب��ق ش��ب��ي��ب��ة ال��ف��ط��ام س��ن ف��ي ل��ك أرى
ح��وان��ي��ا ال��س��ع��ود أب��راج ت��الق��ي��ه م��ول��د ط��ال��ع ب��ش��راك م��ن وأل��م��ح
آت��ي��ا ال��ق��رب ع��ل��ى ل��ت��ل��ق��اه خ��ف��ف��ت ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��ص��ر ِرَك��اب س��ب��ق��َت
أم��ان��ي��ا9 ف��الح��ت أق��وام م��خ��اوف ف��ت��ح��ول��ت واح��ًدا ح��وًال وأت��م��م��ت
ن��اج��ي��ا أق��ب��ل ال��ض��لِّ��ي��ل أس��م��ع إذا ه��ات��ًف��ا ش��ئ��ت وإن ف��أًال، ك��ن ش��ئ��ت ف��إن
ق��اض��ي��ا ال��ق��وم ظ��ن��ه ق��ض��اء ص��روف وأط��ب��ق��ت ح��ي��نً��ا، األس��م��اع ت��ب��ل��ب��ل��ت
خ��اف��ي��ا األم��ر وال ك��ال رام��ه، ل��م��ن م��غ��ي��بً��ا ال��رج��اء ك��ان م��ا وه��ي��ه��ات
واق��ي��ا ل��ل��ح��ق أن ي��وم س��ح��اب��ة س��م��ع��ه ال��ش��ك ي��ط��رق ل��م ال��ذي ي��ق��ي��ن��ي
غ��اف��ي��ا أي��ق��ظ اش��ت��د م��ا إذا ن��ذي��ٌر ه��ال��ك ص��رع��ة خ��ال��وه ال��ذي وأن
ب��ادي��ا ال��م��ك��ت��م ال��ج��ه��د ال��س��اه��ر ع��ل��ى ف��ان��ظ��روا ال��م��ض��اج��ع ال��غ��اف��ي ه��ج��ر وق��د
ه��اوي��ا ل��ي��ن��ق��ضَّ م��ن��ه غ��رة ع��ل��ى واث��بً��ا ف��ل��ي��م��ض ل��ل��ع��دوان ت��وث��ب

∗∗∗
ن��اس��ي��ا أن��ت وم��ا ع��ن��ه��ا، غ��ًدا ف��س��ل��ن��ي ن��ب��وءت��ي ال��ك��رام ال��ع��رب م��س��م��ع إل��ى
ن��ائ��ي��ا ب��األم��س ك��ان خ��ي��ر ويُ��ق��ب��ل م��ق��ب��ًال ب��األم��س ك��ان ش��ر س��يُ��دِب��ر
س��اط��يَ��ا ال��غ��رب ف��ي ال��ع��رب ح��ل��ي��ف ون��ج��م س��اط��ًع��ا ال��ش��رق ف��ي ال��ع��رب ن��ج��م وي��ص��ع��د
م��اض��ي��ا ال��ده��ر م��س��ت��ق��ب��ل م��ن ال��غ��د ت��رى روي��ة ص��دُق أن��ب��أت ب��م��ا ك��ف��ي��ل��ي
م��واف��ي��ا وف��يٍّ��ا ي��وًم��ا خ��دع��ت وال ض��ل��ة ل��ل��ه، وال��ح��م��د ان��خ��دع��ت، ف��ال
وال��ت��ه��ان��ي��ا ق��ب��ل��ه ال��تَّ��ح��اي��ا وه��اك غ��د إل��ى ب��ال��ي��ق��ي��ن ف��ان��ت��ظ��رن��ي غ��ًدا،
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والراحة التعب بني

املعري: قال

ازدي��اد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ج��ب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ب

الديوان: صاحب ويقول

ازدي��اد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ج��ب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا راح��ة
ب��ال��ت��ع��داد ي��زاد ال ع��اط��ل أم��ٍن ي��وم م��ن ال��م��زي��د اب��ت��غ��اء م��ا
م��ع��اد ح��ال واطَّ��راد واح��د ش��يء ت��ك��رار ال��م��ري��ح ف��ال��زم��ان

التاريخ هو هذا

ي��س��ت��ح��ي وال ش��اء م��ا ي��ك��ذب ب��دا ل��س��ان ال��ق��ب��ر ج��ان��ب م��ن
ال��م��س��رح! ع��ل��ى ي��وًم��ا ص��ورت��ه أن��ن��ي ل��و ال��ت��اري��خ ه��و ه��ذا

النقد

إف��الس! أي ص��اح��وا: م��ن��ه ص��غ��ي��رًة رأوا ف��ح��ي��ن ح��رٍّا ل��ؤل��ًؤا أع��ط��ي��ت��ه��م
ال��ن��اس أك��رم ق��ال��وا: ف��ي��ه ُخ��ري��زًة رأوا ف��ح��ي��ن غ��ي��ري ب��ال��ح��ص��ى وج��اده��م

الظن

ال��ظ��ن ع��ن أك��رم��وك تَ��خ��ْف��ه ل��م وإن وأك��ث��روا ظ��ن��وا ال��ن��اس ظ��ن خ��ف��ت إذا
أذن وال ت��راك ع��ي��ن ب��ال ف��دع��ه��م ت��ش��أ وإن ع��ي��ن، أل��ف ه��ب��ه��م ش��ئ��ت ف��إن

88



وهناك … هنا

الناس رأي

ب��ال��م��ع��اذي��ر يُ��ل��وى ال��دَّي��ن ك��أن��ه ب��ه ط��ال��ب��وه خ��ي��ًرا ال��ن��اس ع��وَّد م��ن
م��ش��ك��ور أج��ر م��ن��ه��م ت��ق��بَّ��ل ي��وًم��ا ف��أم��ه��ل��ه��م ش��رٍّا ��ب��ه��م ت��ع��قَّ وم��ن
وت��ق��دي��ر ح��ك��م م��ن ق��ط ل��ه��م وم��ا ض��رر وال ن��ف��ع ف��ي ل��ل��ن��اس رأي ال

وسآمة همٍّ بني

ال��ه��م م��ن ي��وًم��ا ت��خ��ل��ي��ك ف��م��ا إل��ي��ك ح��ب��ي��ب��ة ف��ت��ل��ك ب��ال��دن��ي��ا؟ أت��ه��ت��م
ل��ل��ج��س��م ال��ه��م م��ن أض��ن��ى ص��داق��ت��ه��ا خ��ل��ة10 ف��ه��ات��ي��ك ه��مٌّ؟ ل��ه��ا أل��ي
ح��ك��م ل��ذي وح��ك��م ل��م��خ��ت��ار خ��ي��اٌر س��آم��ة أو دائ��م ه��مٍّ ب��ي��ن وم��ا
ع��ل��م ب��ال ش��ق��يٍّ��ا أو ب��ع��ل��م، ش��ق��يٍّ��ا ع��ي��ش��ه��ا واْل��َق ع��الت��ه��ا ع��ل��ى ف��خ��ذه��ا

والحزم الطيش

ال��ض��رر ف��ي��ه ال��ن��ف��ع ي��س��اوي وق��د ت��ش��ت��ه��ي م��ا ت��ع��م��ل أن ال��ط��ي��ش
ال��ح��ذر ف��ي��ه ي��غ��ن��ي��ك وق��لَّ��م��ا ت��ت��ق��ي م��ا ت��ح��ذر أن وال��ح��زم
ح��ض��ر م��ا م��ن��ه��م��ا ف��اخ��ت��ر ص��اح ي��ا ح��ظ��ي��ه��م��ا وازن��ت إن ك��ف��ئ��ان

كتبي يا

العنوان، بهذا قصيدة واحد مجلد يف املجموعة األربعة األجزاء من األول الجزء ختام يف
األبيات: هذه منها جاء

ي��ع��ت��ب أو ي��س��م��ع م��ن أن��ت م��ا أغ��ض��ب وال أش��ك��و ك��ت��ب��ي ي��ا
ت��ذه��ب وال ت��ن��س��ى ال ه��ي��ه��ات ح��س��رة أورث��ت��ن��ي ك��ت��ب��ي ي��ا
ال��م��ذه��ب ج��ل��دك ع��ن��ي ي��غ��ِن ل��م ال��ض��ن��ى ج��ل��دي أل��ب��س��ت ك��ت��ب��ي ي��ا
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ال��ك��وك��ب أدب��ر ح��ت��ى س��ه��ران ق��ض��ي��ت��ه��ا س��وداء ل��ي��ل��ة ك��م
ت��خ��ط��ب11 ب��دت ال��م��وت��ى ج��م��اج��م ال��دج��ى ت��ح��ت أل��م��ح ك��أن��ن��ي
ي��ش��رب ك��أس��ه ف��ي غ��ارق أو ال��ك��رى ف��ي غ��ارق إم��ا وال��ن��اس
ي��رغ��ب م��ا دن��ي��اه م��ن ف��ن��ال م��ع��ش��وق��ه واف��اه ع��اش��ق أو
ي��ع��ق��ب وم��ا ال��م��اض��ي ب��ي��وم��ه ل��ي��ل��ه ف��ي ي��ح��ل��م س��ادر أو
م��أرب وال ج��دوى ال وأن��ت ي��ق��ت��ن��ي ب��م��ا ال��م��رء ي��ن��ت��ف��ع
م��ت��ع��ب ص��اح��ب��ه��ا وخ��ب��رة ال��م��ن��ى وإال األح��ادي��ث إال

البيت: بهذا القصيدة وختمت

ي��ك��ت��ب��وا أن ال��ع��ال��م ع��ل��م م��ن م��ض��ى ف��ي��م��ن ال��رح��م��ن رح��م ال

املقابلة، من فيها ورد بما األبيات تلك إىل تشري الديوان هذا يف الجديدة والقصيدة
هي: وهذه

ال��م��غ��رب؟ دن��ا ل��م��ا ب��ي ف��ك��ي��ف ف��ج��ره ف��ي وال��ع��م��ر ش��ك��وت��ه��ا
ت��غ��ض��ب وال ت��ش��ك��ي ال��ت��ي ت��ل��ك ص��ال��ح��ت��ه��ا ال��م��غ��رب دن��ا ل��م��ا
م��ل��ه��ب وال��ح��ش��ا داٍم وال��ق��ل��ب م��رة ل��ه��ا ق��ل��ت ال��ت��ي ت��ل��ك
ت��ذه��ب» وال ت��ن��س��ى ال ه��ي��ه��ات ح��س��رة أورث��ت��ن��ي ك��ت��ب��ي «ي��ا
ال��م��ذه��ب» ج��ل��دك ع��ن��ي ي��غ��ِن ل��م ال��ض��ن��ى ج��ل��دي أل��ب��س��ت ك��ت��ب��ي «ي��ا
ط��ي��ب ع��ن��ده ش��يء أخ��ب��ُث ل��م��ن ت��ع��ال��ي ك��ت��ب��ي ي��ا ف��اآلن
ت��ك��ذب ص��دق��ه��ا ف��ي ال��ت��ي وه��ي ال��م��ن��ى ع��ن��اء م��ن ش��ر أن��ت م��ا
ي��ت��ع��ب ل��ه��وه ف��ي ال��ذي وه��و ال��ه��وى ش��ق��اء م��ن أق��س��ى أن��ت م��ا
ي��ع��ط��ب أو ي��ك��ن��ز ج��وه��ر م��ن غ��ال إن ث��م��نً��ا أغ��ل��ى أن��ت م��ا
ي��ش��رب ال��ذي ال��س��م م��ن أخ��ل��ى م��ت��ع��ة وف��ي س��ك��ر ف��ي أن��ت م��ا
ي��ع��ق��ب أو «ال��دور» ف��ي��ن��ا ي��س��ب��ق م��ع��ش��ر م��ن ن��ح��ن إن��ا وي��ح��ك!
ال��م��ت��رب رف��ك إال ال��ع��ي��ش ف��ي ل��ن��ا م��ا ك��ل��ن��ا س��ن��م��س��ي غ��ًدا
ت��خ��ط��ب ث��رث��ارة ج��م��ج��م��ة ال��ث��رى ت��ح��ت أن��ا إذ ل��ي ف��ل��ي��ت
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أغ��ض��ب إذ ب��ل��واك ع��ن رض��اي ي��رض��ون��ن��ي ال��ق��راء م��ن ره��ًط��ا
ف��ل��ي��ح��س��ب��وا ق��رائ��ي ش��اء أو ف��ل��ت��ح��س��ب��ي ش��ئ��ت م��ا ك��ت��ب��ي ي��ا

قدرة أو عجز

واألدان��ي األق��اص��ي أس��م��اء ب��ي��ن ت��ض��ط��رب��ي ل��م ك��ي��ف ع��ل��م��ي��ن��ي
ل��س��ان��ي ب��اس��م��ي��ن ي��خ��ل��ط أن خ��ف��ت م��رة أخ��رى الق��ي��ت ل��و أن��ا
ل��ل��غ��وان��ي س��ف��ور ك��ل ع��ب��ث دائ��م ح��ج��اب ف��ي ال��غ��وان��ي
م��ج��ت��م��ع��ان؟ ل��ح��ظ��ة ف��ي ه��م��ا أم ط��غ��ى ع��ج��ز أم ف��ي��ه��ن ق��درة
آن ك��ل ع��ن��ه��ا غ��اب م��ن ن��س��ي��ه��ا ح��اض��ره��ا ف��ي ال��غ��ي��د ف��ن��اء م��ن

جميل جواب

بثينة: صاحب معمر بن جميل قال

ال��ح��ب؟ ال��رج��َل ي��ق��ت��ل ه��ل أس��ائ��ل��ك��م ه��ب��وا وي��ح��ك��ُم ال��ن��وم أي��ه��ا أال

النوام: أحد بلسان وأجيب

ج��ن��ب أب��ًدا ل��ن��ا ي��رق��د ل��م ال��ح��ب ب��ن��ا درى ف��ل��و راق��دي��ن دع��ن��ا ب��رب��ك
ال��ح��ب! ق��ت��ل ب��م��ن ع��ل��م ع��ن م��ج��ي��ب��وك ف��إن��ه��م ع��ن��ه، األج��داث راق��دي وس��ل

الحال: بلسان جميل سأل وقد

ال��ح��ب؟ ال��رج��َل ي��ق��ت��ل ه��ل أس��ائ��ل��ك��م ه��ب��وا وي��ح��ك��م األم��وات أي��ه��ا أال

اللسان: بذلك أجيب وقد

َه��بُّ��وا ص��رع��ة م��ن ال��ي��وم ت��ه��بَّ أن ع��ل��ى ق��ادًرا ك��ن��ت ف��ل��و ال��م��وت��ى، م��زع��ج أف��ق
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ص��ب! ب��ه ي��ب��وح م��ق��ت��ول س��ر ه��ن��ا س��ام��ًع��ا ال��ص��ور يُ��س��م��ع أن إل��ى ول��س��َت

الفقري

ي��دي��ه ب��ي��ن ي��م��ل��ك��ه ب��م��ا ال ي��ط��ل��ب��ه ب��م��ا ال��م��رء ث��روة
إل��ي��ه ب��ال��ع��ي��ن ي��ط��م��ح م��ط��ل��بً��ا رع��ى إن ف��ق��ي��ر األرض م��ال��ك
ل��دي��ه ود ل��ه م��ا ق��ل��ب ودَّ ط��ال��ب م��ن��ه أف��ق��ر وال��ذي

ويلنا

األم��ور ك��ب��ار ف��ي ال��س��وق ك��اس��د رخ��ي��ص ال��س��رور ع��ن��ده غ��ال م��ن
س��رور! ب��ك��ل ي��زدري ع��ج��بً��ا س��رور ك��ل ي��س��ت��ح��ق وال��ذي
ال��غ��رور ب��دار وي��ل��ن��ا وي��ل��ن��ا رخ��ص��ن��ا ال��ن��ع��ي��م ع��ن��دن��ا غ��ال إن

سيان

ال��ب��ه��ت��ان أو ب��ال��ح��ق ق��ي��ل إن
س��ي��ان! وق��ل: ي��ق��ول��ون، دع��ه��م
ال��ض��دان اف��ت��رق م��ه��م��ا س��ي��ان
ال��خ��ص��م��ان اخ��ت��ل��ف م��ه��م��ا س��ي��ان
أل��ف��ان أو ه��ي أل��ٌف س��ي��ان
م��غ��ان أو ه��ي ب��ي��ٌد س��ي��ان
ف��ان ظ��الم أو ن��ور س��ي��ان
ي��ع��ان��ي وم��ن ي��ل��ه��و م��ن س��ي��ان
ب��ره��ان وال ب��ب��ره��ان ق��ل��ه��ا
ال��زم��ان أح��ك��م أن��ت وأن��ت
ب��ال��ن��ك��ران ل��ك ت��ص��دوا وإن
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س��ي��ان! ف��ق��ل: س��خ��ًرا ض��ح��ك��وا أو

أتمنى

أت��م��ن��ى وال ك��ل��ه��ا ت��ن��ق��ض��ي ح��ي��ات��ي ان ل��و ي��وًم��ا أت��م��ن��ى
أت��م��ن��ى أن ك��ي��ف ت��ع��ل��م��ت ل��و ال��ت��م��ن��ي أط��ل��ت وق��د أت��م��ن��ى
أت��م��ن��ى أن ق��ب��ل األم��ر ب��اط��ل ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��م��ت��ن��ي ل��و أت��م��ن��ى
أت��م��ن��ى وم��ا ت��م��ل��ك��ت��ه م��ا ل��ت��س��اوى ت��ح��ق��ق��ت ل��و م��ن��ي��ة

واملزيج الرصف

ي��ح��ل��و؟ رب ي��ا وف��ي��َم ش��رب��ن��ا م��ا ب��أح��ل��ى ن��غ��ص ب��ال��ن��ا م��ا رب
س��ه��ل؟ واألم��ر ي��م��ح��ض��ان ال ل��م وم��رٌّ ح��ل��و ف��ي��ه وال��ع��ي��ش رب
خ��ل وال��خ��ل ال��ع��ب��اد ي��ع��ط��ي ح��ي��ن ش��ه��د ف��ال��ش��ه��د ي��ص��ف��وان ال ِل��َم
أض��ل! خ��ال ي��ش��وب ول��ش��ه��د ض��الل ش��ه��ًدا ي��ش��وب خ��الٍّ إن

النفس خداع

ح��دس��ه ف��ي ي��خ��ب��ط ف��ت��ى ع��ج��بً��ا ق��ض��ى وم��ا ي��ق��ول
رأس��ه؟ ف��ي ع��ي��ن��ان ل��ه رج��ل ن��ف��س��ه أي��خ��دع
ح��س��ه م��ن ش��ئ��ت م��ا وزد ع��ي��ن��ان! ص��اح: ي��ا أج��ل
ن��ف��س��ه م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ن ل��إلن��س��ا أخ��دع وه��ل
دس��ه م��ن ال��ل��ه وق��اك م��ع��ه��ود ال��ن��ف��س خ��داع
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وصرييف كيمياء

الرومي: ابن قال

إن��س��انً��ا أح��ال��ه ك��ل��بً��ا م��س م��ا إذا ك��ي��م��ي��اء ل��ل��ح��ظ إن

يقل: ولم

أح��ي��انً��ا ك��ي��م��ي��اءه ي��ق��ت��ف��ي أري��بً��ا ص��ي��رف��يٍّ��ا ل��ل��ح��ظ إن

الخيام جنة

ُم��دام وك��أس ح��ل��و، ووج��ٌه خ��ب��ز رغ��ي��ف
ال��خ��ي��ام12 م��ذه��ب ف��ي ع��دن ج��ن��ة وت��ل��ك

∗∗∗
ي��دي��ك��ا ف��ي ت��ش��ت��ه��ي م��ا ي��وًم��ا ون��ودي ق��ال��وا:
ل��دي��ك��ا وال��ب��اق��ي��ان ف��رًدا م��ن��ه م��ط��ل��بً��ا دع

∗∗∗
ج��وع��ا م��ات ف��ات��ه إن رغ��ي��ف ب��ي��ن ف��ح��ار
ج��م��ي��ع��ا غ��اب��ت غ��اب إن م��ن��ي��ر وج��ه وب��ي��ن

∗∗∗
ت��ع��ي��ن ال��ش��ق��اء ع��ل��ى ُم��دام ك��أس وب��ي��ن
غ��ب��ي��ن وه��و أف��اق م��ن��اه��ا خ��داع ل��وال

∗∗∗
ك��ظ��ي��م��ا ع��ن��ه��ا ف��م��ال ف��ي��ه��ا ال��ت��ردُّد ط��ال
ج��ح��ي��م��ا س��أل��ت وم��ا خ��ل��د ج��ن��ة س��أل��ت
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∗∗∗
رف��ق غ��ي��ر ف��ي ي��ق��ول ص��وت ف��ن��اداه ق��ال��وا:
ص��دق ف��رط م��ن ف��ي��ه م��ا ل��وال إب��ل��ي��س ك��ص��وت

∗∗∗
ح��ك��ي��م ي��ا ب��ه��ا ت��ه��ذي خ��ل��د ج��ن��ة «أت��ل��ك
ج��ح��ي��م؟» وه��ي ت��رت��د ع��داه��ا إن ب��م��ط��ل��ب

بيجو

معارض من مقسمة صفحات كأنها اإلسكندرية، من خلدي يف بقيت كثرية صور …»
والتاريخ. والحياة الفن

البقاء. لها ُقدِّر ما وستبقى
يعرف أليف، ضعيف ملخلوق واحدة صورة بالبقاء وأوالها أبقاها من وسيكون

هناك. فقدناه الذي «بيجو» صديقي هو وذلك الوفاء، له ويحق الوفاء
من ألصقوا ما الناس بها ألصق التي فصيلته باسم أذكره وال صديقي ألدعوه وإني
التبجيل، بصناعة املخلوقات أجهل أنهم تاريخهم يف أثبتوا قد الناس فإن وهوان، مسبة
العصا، من أكثر يف له حق وال بينهم ل مبجَّ من فكم التحقري. بصناعة كذلك وأجهلها

واالحتقار. باالزدراء كظلمه الدنيا يف ظلم وال بينهم، ر محقَّ من وكم
الجديد، الصيف أشهر ثالثة النواب مجلس يف العمل من سأخلو أنني أقدر وكنت
لتأليف هناك وأفرغ السلوم، يف أو مطروح مرىس يف والصحراء وبالبحر بنفيس فأخلو
األقدمني وأبنائها الصحراء عن والوقائع األخبار من جمعت ما له جمعت الذي كتابي
األسكندرية يف وأياًما القاهرة، يف أقيضأياًما أن أزمعت الجلسات تواصلت فلما واملحدثني.
عىل عزمت وال الثانية، الرحلة يف وال األوىل الرحلة يف بيجو أصطحب ولم أسبوع، كل من
إليه أعود وأن القاهرة، يف مقامي أيام أراه بأن اكتفاء الصيف؛ أشهر بقية اصطحابه
اإلسكندرية إىل ذهبت كلما مصاحبته عىل أرغمني الويف األمني املخلوق ولكن أسبوع، كل
إرصاًرا وزاده الثانية، املرحلة يف واحدة صومة الطعام عن صام ألنه منها؛ رجعت وكلما
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كتابي قراء يعرفه الذي القديم، طاهينا أحمد الشيخ كفالة يف نرتكه كنا أننا الصيام عىل
والقيود». السدود عالم «يف

ويعتقد والوضوء، الصالة يُكثر رجل القراء أولئك علم كما حمزة أحمد والشيخ
اإلحساس مفرط حساس مخلوق وبيجو أشبار. مسافة عىل إال يقربها فال الكالب نجاسة
إذا فكنا وأقىس، أشد أو مثله بنفور قابله حتى أحمد الشيخ من النفور تَبني أن إال هو ما
رسير، أو كريس أقرب تحت بيجو فإذا أحمد»، شيخ «يا نادينا وزجره تخويفه تعمدنا

بعيد. جد بعيد، حمزة أحمد الشيخ أن أيقن إذا إال مكمنه من يخرج ال ثم
أصبح غيابنا يف الصيام عن بالعدول إقناعه واستحال بينهما، التوفيق استحال فلما
القاهرة من يزاملنا وأصبح واإلياب، الذهاب يف املعروفني الحديد السكة ركاب من بيجو
معاكسته يف نوادر له وشاعت أسبوع، كل القاهرة إىل اإلسكندرية ومن اإلسكندرية، إىل
ذلك اإلسكندرية يف أصابه ثم وجيز، تاريخ منها يتألف له املوظفني ومعاكسة للموظفني
يف فلزمته الحيوان، أطباء عىل عالجه واستعىص فيها، فاشيًا كان الذي األليم، املرض
أجد لم ولكني ضعيف، شفائه يف األمل أن وعلمت السفر، مشقة من عليه مخافة مرضه

فيه. ويراني أراه الذي املكان من بإيوائه أوىل مكانًا
وخدش حجرتي، باب عىل بهمهمة إذا والتهويم اليقظة بني يوم ظهرية لفي وإني
بجهد رأسه إيلَّ يرفع ركنه يف قابًعا املسكني املخلوق فرأيت الباب ففتحت يبني. ال يكاد
إنسانية أو حيوانية عني نظرة تجمعه ما كل فيها جمع قد نظرة إيلَّ وينظر ثقيل،
عىل فتحامل املوت، وطأة املسكني أحسَّ واالستغفار، واالستنجاد االستعطاف معاني من
ال وهو له وفتحت سمعته، حتى الباب يخدش هناك وجلس حجرته، من وخطا نفسه

والسكوت. النظر عىل يزيد
وجد، حتى لوجوده مظنٍة كل يف الطبيب عن بحثنا ولكنا أحد، يوم اليوم كان
يستطيع ما ليعمل الرياضة؛ ساعة يف وآله صحبه يفارق أن اإلنسانية مروءته له وشاءت
عالجه أثناء آنسه ما لفرط عليه وعطف به، تعلق الذي مريضه عن وتخفيف ترفيه من
لم التي الدنيا هذه يفارق وبيجو املنزل إىل وصل ولكنه ومداعباته. وأالعيبه ذكائه من

سنتني. من أكثر يصحبها
أحسبني ال ولكني يزول، ما منها وسيزول يبقى ما اإلسكندرية صور من سيبقى
هللا خلقها عني تقوله ما كل بها يقول املتخاذل، املخلوق ذلك نظرة حييت ما ناسيًا
وال أقلقني أنه يعلم كأنه واستغفار، استنجاد من بليغ فم به ينطق ما كل ويودعها

صديقه. إلقالق كافيًا عذًرا فيه كان ما يحسب
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أقل فهو ذلك يعلم لم فإن يُنىس، ال أنه علم حياته يف مرة املنظر هذا شهد ومن
املرء يجعل ال الحيوان عىل العطف من البعد ألن اإلنسانية؛ الخالئق من حظٍّا الناس

«… التقريب غاية منه يقربه بل الحيوان، من بعيًدا

يصلح ما وفيها ،(١٩٣٨ سنة أكتوبر ٣) الغراء الرسالة بمجلة نرش مقال من كلمة هذه
يف نرش آخر مقال من تتمة إىل تفتقر مقدمة ولكنها التالية. للقصيدة مقدمة يكون أن

املقال: هو وهذا عام، بنحو ذلك قبل بيجو» «كلبي بعنوان أيًضا الرسالة

مرة ليطل ويعود يذهب ثم إيلَّ ينظر وهو «بيجو»، عن املقال هذا أكتب أنا …
يف جالس أنني يدريه ما وكل بذكره. وأشيد عنه أكتب أنني يدري وال أخرى،
املكتب. كريس وهو غريه، البيت يف مكان كل يحب الذي امللعون املكان هذا

والتفرج نظراته، واستجابة ملالعبته ا مستعدٍّ يراني البيت يف مكان كل ففي
فإذا واستدعائه، إليه لإلشارة ا مستعدٍّ يراني أو وقفزاته. وأالعيبه فنونه عىل
بمالطفته ويغريني بجانبي، مكانه عىل يستوي حيث إىل واحدة وثبة واثب هو
واملساجلة التودد بعبارات وأحييه واملجاملة، املالطفة له أبذل أن ومجاملته
أو ألكتب إليه جلست فإذا املكتب، كريس إال مكان كل يف ذلك مني ينتظر …
ثم قصرية مسافة إىل الكريس من يدنو يصنع: ما يدري ال حائر فهو ألقرأ
بال ما نفسه: يسائل ولعله أخرى، كرة النظر يعيد ثم وينظر، رأسه يرفع
تتجهان وقلَّما أمامه تتجهان عينيه بال وما يجيبني؟ وال يناديني ال صاحبي
عاد ثم هنيهة، وغاب أدراجه، رجع والرتقب التساؤل عليه طال فإذا ناحيتي؟
واالحتفاء، الرتبيت ملسة أو االستدعاء، نظرة أو النداء كلمة يرتقب املكتب إىل
أو بها، يتلهى ألعوبة شطر وجهه فيويل ويسأم ييأس حتى كذلك يزال وال
أحد يفرضها وال نفسه، عىل يفرضها التي البديعة الشواغل من أخرى شغلة

يهبطونه. أو السلم يصعدون من عىل والعواء الباب حراسة وأولها عليه،
يائًسا امللعون املكان غادر ثم قليًال، إيلَّ ونظر املكتب إىل اليوم تبعني وقد
االنتظار أن الطويلة باملرانة تَعلَّم ألنه واملناورة؛ االنتظار يف يلح أن دون عابًسا
الكتب مكان يغادر الذي هو الرشيد العاقل الكلب وأن يفيد، ال املكان هذا يف
العقالء األنايس آراء يف حتى معه والحق إطالة، وال ل تأمُّ وال تدبُّر بغري واألوراق

الراشدين.
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يف الورق من رأيس فرفعت عادته، وأخلف أدهشه أن اليوم أردت وقد
تعنيك، اليوم كتابتي إن تعال! بيجو بيجو مناديًا: به وصحت جيئاته بعض
قفز ثم لحظة وتردد أذنيه. يصدق يكد ولم فوجم كتبت؟ ما تقرأ أن تريد أال
أن ا حقٍّ يريد كأنه املقال، هذا عليه أخط الذي الورق حيث فاملكتب الكريس إىل
الذي اآلدميني أولئك والرشد بالعقل يفضل ال وكأنه فيه، ما ويستطلع يقرأه

وهلة. ألول ظننته كما الكاتبون، عنهم يكتب ما يعنيهم
هو ألنه واملطالعة؛ القراءة يف أسلوبه من أخافني أن لبث ما ولكنه
من كثري شأن وهذا أسلوبه يف بدع هو وهل واحد، يشء ُعرفه يف والتمزيق
الدهليز يف وأرسلته الباب، إىل وحملته برفق فنحيته عنهم؟ أكتب الذين اآلدميني
بني ترتاوح بلهجات يالحقني نباحه أسمع أزال وال فأقفلته، املكتب إىل وعدت

والسباب. والشكاية االستغراب
التحقيق، عىل بكلبي ليس «بيجو» كلبي بأن للقراء أعرتف أن ويجب
«فيفي» العزيز صديقي كلب أو واالغتصاب، الدعوى رشيعة يف كلبي ولكنه
بعد قريبًا به مطالبي إال إخاله وال شهرين. منذ إال السنتني يجاوز ال الذي
أصابه وفيما التسنني، موعد يف صحته انحراف وهو إلقصائه، املوجب زال أن

الشديد. خطره من هللا أنقذه مصاب من ذلك أثر عىل
افرتق كما بينهما، تفرق أن ال األصدقاء بني تجمع أن املصائب يف واألصل
غريها دون بيجو صداقة عىل االفرتاق هذا يف اللوم ولكن بيجو. وصديقه فيفي
كلب يُتهم أن هللا فمعاذ — فيها تقصريه عىل ال الصداقة يف إفراطه عىل أي —

األصدقاء. بخيانة
يحسب فال واإلعياء، التعب من ساكنًا رسيره عىل «فيفي» يرى بيجو كان
ال التي خدماته ليعرض الرسير إىل ويقفز مواله. وبني بينه تغري شيئًا أن
واملصارعة العض واصطناع واملالعبة املواثبة وهي فيها، يتوانى وال عنها يكل
من أهم شاغًال يعرف ولن العذر يقبل لن هو ولكنه ذلك، عن شاغل يف ومواله

املرفوضات. الخدمات تلك
كما وفحصه، وجسه مقاربته من «فيفي» ورصخ الطبيب أقبل وإذا
ملح يكون ما كأرسع ملحة إال هي فما األطباء، جميع من األطفال جميع يرصخ
يعتدي الذي الطبيب ساق يف تنغرس أن توشك «بيجو» بأنياب وإذا البرص،
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يف قرار وال راحة فال املفاجآت لهذه اتقاءً ربطوه إذا أما يُبكيه، بما مواله عىل
عليه. الساهرين أو حوله للنائمني وال العزيز ملواله ال كله، البيت

توعكه أثناء مواله جوار من بالنفي صداقته إفراط عىل «بيجو» عوقب لهذا
حتى منفاه أيام وحراسته مؤاساته أتوىل أن أنا ورضيت مزاجه، وانحراف

مأواه. إىل فيعود الغاشية تنجيل
شخصيات من شخصية «بيجو» أصبح حتى وجيزة فرتة انقضت وما
أحد، عليه يفرضها لم وأعماًال واجبات نفسه فرضعىل وحتى املعدودة، البيت
مخلوًقا تحسبه كأنك عنها، عوَّقته أو فيها قاطعته إذا ويتذمر يغضب ولكنه
جرس بني الفرق عرف عرف … واجب عىل يؤَمن وال لعمل، يصلح ال عاطًال
من وغضب اإلجابة، إىل أرسع إال ذاك أو هذا يدق فال الباب، وجرس التليفون

عليه. والوثوب ه بعضِّ فتظاهر غرضه، إىل سبقه كلما الخادم
كما يفعل ولم الباب، إىل أرسع الباب جرس سمع إذا ذكائه عجائب ومن
املطبخ، يف يدق الباب جرس أن مع التليفون. جرس يسمع حني يفعل أن تعوَّد
فتح أن عرف ولعله إليه، يجري الذي املكان يف يدق وال الخادم يكون حيث
سماع إثر عىل لفتحه الخادم جرى كلما املطبخ يف الجرس بدق املقصود الباب
األعمال مزاولة عىل بالقدرة له تشهد براعة الجرسني بني تفريقه ولكن دقاته،

والواجبات.
أحد عليه يفرضها ولم نفسه عىل فرضها التي والواجبات األعمال ومن
من االحتجاج بنباح أدركه إال السلم يصعد حيوانًا وال إنسانًا، يدع ال أنه
أجزيه حتى ويتوثب يرقص، يزال وال إيلَّ ويعود أمامي فيعدو الباب، وراء
يل يهش الطعام أألجل إليه. املحبب والرتبيت الواجبة بالتحية استقباله عىل
طبائع يف الباحثني من أود أنا الرعاية؟ هذه ويرعاني الهشاشة هذه «بيجو»
بني واملودة التأليف أسباب يف وأحكامهم مالحظاتهم يراجعوا أن الحيوان
وتعلُّقه وفائه أسباب من سبب شك وال الكلب إطعام فإن واإلنسان، الحيوان
الطعام، غري أسبابًا للمودة تفهم الكالب أن يف أيًضا شك ال ولكن بأصحابه،

باملنافع. يرتبط مما ليس النفسية الصلة معاني من معنى وتدرك
وال «فيفي»، ملواله تابًعا نفسه يعترب «بيجو» أن ذلك عىل دليل وأوضح
أما ويسقيه. ويالطفه يطعمه وكالهما أبيه، خادم أو ألبيه تبًعا نفسه يعترب
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يف ساغ إذا طعامه خطف عن يتورع وال يسقيه وال يطعمه ال فهو «فيفي»
عينيه، يف أصبعه يضع أو لسانه، عىل يقبض أو فيرضبه به يتربم وقد مذاقه،
تعلقه من أشد بالطفل متعلًقا يفتأ وال بمثله، األذى يقابل ال ذلك كل يف وبيجو

وذويه. بآله
املعقول كان خطره من ونجاته شفائه بعد أبيه مع «فيفي» زارني فلما
ويشمله وإيوائه بإطعامه يُعنى الذي الكبري، األب إىل «بيجو» يخف أن املنظور
وتهافت غريه، دون العزيز «فيفي» إىل التفت ما أول التفت أنه غري بمودته.
وجهدنا وفرحه، حنينه فرط من أنينًا وينئ بلسانه وجهه ويلحس يعانقه، عليه
بتحياته أرهقه ما لفرط الصغري؛ مواله وبني بينه التنحية يف شديًدا جهًدا
جم أديب له وأخ والحيوان، الزراعة علم يف أستاذ منا سبعة وكنا ومجامالته،
اليافع، وابنها إنجليزية وسيدة املوظفني، أدباء من مهذب وصديق االطالع،
التعب، جد الودود األمني الكلب فأتعبنا السطور. هذه وكاتب فيفي ووالد
تجلب واالشتياق اللهفة من حال عىل هناك من فريجع هنا من نبعده ونحن
الصلة غري واملجاراة الرب من فيفي ومواله بيجو بني فماذا اآلماق. إىل الدمع
للطفل، تابًعا نفسه يحسب وملاذا والرشاب؟ بالطعام لها شأن ال التي النفسية
ليكون الصغري؛ فيفي إىل أهدوه أنهم يفقه ال إنه ألبيه؟ تابًعا نفسه يحسب وال
الطفولة، بواشجة وقرينه نده أنه يفقه قد ولكنه وعشريه، وحارسه لعبته
والطعام املنافع وشائج غري واشجة حال كل عىل وهي الصبيانية، واملالعبة

والرشاب.
أن النفسية للصالت العجماء الخالئق إدراك عىل الداللة يف هذا ويشبه
يسمع وال رؤيته إىل يرتاح وال حمزة، أحمد «الطاهي» يطيق ال «بيجو»
هذا مع وهو … واإلقصاء بالعقوبة له تهديًدا يحسبه حتى اسمه عىل النداء
ويف املنزل يف مصاحبته إىل ويسرتيح له ويهش «محمًدا»، املنزل فرَّاش يألف
الطعام، له يقدم كالهما وذاك؟ هذا بني عنده التفرقة هذه كانت فِلَم الطريق.
أحيانًا، السعال لعالج يتعاطاه الذي الدواء بتجريعه «محمد» صديقه ويزيد
يتحاىش حمزة» «أحمد الطاهي أن غري النفور. أشد منه وينفر يمقته وهو
ويحتمل بمثله، ويلقاه بجفائه «بيجو» فيشعر النجاسة، من خوًفا «بيجو»

إليه. ويأنس به يحتفي ألنه زميله من والغصص التجريع
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عن غافل وهو بالعصا ملسته إذا أنك الفكريه «للمعاني» إدراكه ومن
ولكنه لعقابه. قاصًدا أو غاضبًا يحسبك وال يحفل وال يبايل ال فهو رؤيتها،
عليه ظهر بها تخوفه التي التأديب عصا هي العصا أن ورأى إليك التفت إذا
الرضب غري معنى بالعقاب يقرن كأنه ل، والتوسُّ األسف عليه ظهر أو الرعب،

العقاب. عدة له وإعداده سيده استياء وهو وأمله،
التي املكتبة يف يكون ما أفيد وهو أنيس، مخلوق «بيجو» أن والخالصة
بعض أقرأ وأنا جليلة، فوائد يديه عىل استفدت ألنني ظلها؛ ويستثقل يمقتها

االجتماع. وعلم النفس علم يف الحديثة الكتب
تبادل من وأنجح أنفع والتعليم الرتبية يف التعاطف إن النفس علم يقول
من تعلًما أرسع الكالب أن منه أرى ألنني ذلك؛ يل يؤكد وبيجو األفكار،
القردة الكالب فاقت وإنما واإلدراك. التكوين مرتبة يف أرفع وهي القردة،
العاطفة، وبينها بينه فاتصلت طويًال اإلنسان عارشت ألنها التعليم؛ برسعة

والدماغ. األعصاب تركيب وبينها بينه يتقارب لم وإن
وإن تتبدل ال الغرائز إن «الفاشية» أنصار من االجتماع علماء ويقول
ونصح بالسالم، الواعظني لوعظ فائدة فال اإلنسان، غريزة والعدوان الحرب
قد ألنه إدحاض؛ أيما ذلك يدحض وبيجو واملساواة، والعدل باإلخاء الناصحني
حارس أصبح حتى واملصانعة الرتبية به زالت فما الذئاب، ساللة من تحدَّر
وكل اإلنسان، بني من طفل كل آفة ذلك قبل كان وقد والِحمالن، األطفال

الضأن. أبناء من كبري أو صغري
صاحب «بافلوف» الرويس للعالم اح َّ الرشُّ أحسن من بحق «بيجو» ويعد
الكلب أن جرب فإنه الروسية، الكالب من بيجو إخوان يف املشهورة التجارب
عىل الجرس ودق له الطعام تحضري بني فقرن الطعام، شاهد إذا لعابه يسيل
رؤية تصحبه لم ولو الجرس، دق كلما كذلك يتحلَّب بفمه فإذا منه، مقربة

طعام.
الشعور ومصاحبات العواطف، مقارنات يف مذهبه ذلك عىل فبنى

الجسدية. وظواهره
عالج يف شتى فوائد ذلك من فاستفادوا والرتبية، النفس علماء وجاء
األطفال، بعض يف عالجها يصعب التي الذميمة والعادات والجشع الخوف
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إليه يسكن أن الطفل ليعوِّدوا املحبوب؛ باليشء املخيف اليشء يقرنون فجعلوا
الذي املزعج باليشء الطفل يحبه الذي املرذول اليشء ويقرنون يخشاه، وال
أمر بغري وعفًوا بداهة الخالل ذميم عن ليقلع إتيانه؛ من وينفره عنه يقصيه

إلحاح. وال
من لواحد فيه األول الفضل كان الذي النافع املذهب لهذا مفرسِّ خري بيجو
والطوق؛ السلسلة من أبغضإليه وليس األول، منزله يف عهدته فقد جنسه، أبناء

وفضوله. بعبثه أضجرهم كلما الدار حديقة يف بهما يقيدونه كانوا ألنهم
أصبحت فيها أُطلقه واسعة حديقة للمنزل وليس عندي جاء فلما
ألنه وابتهاجه؛ طربه إىل وأدعاهما إليه، األشياء أحب من والطوق السلسلة
الطريق، لغشيان الخادم مع يخرج أن والطوق بالسلسلة ُربط كلما تعوَّد

الخالء. يف والرياضة للمرح املنذورة ساعته وقضاء
يتربع شتى وفضائل وتفهمها، تفسريها يف يشارك أخرى فنون ولبيجو
بيجو، لألستاذ تقدير من حسبنا هو ملا هذا بعض يف وإن ومزاياها، بهداياها
ما لفرط عليه نسطو أن نخىش الذي بيجو الكريم والزائر بيجو والصديق

إليه. ونأنس منه نستفيد
من اعتذار إىل بحاجة أراني ال «بيجو» هو من القارئ عرف وقد واآلن
خلقته. يف يخطئ ولم وفائه يف يخطئ لم فإنه لذكراه، والوفاء عليه، الحزن
الحيوانية ف فرشَّ كلبًا خلق ولكنه بالغدر، اإلنسانية فدنس إنسانًا يخلق ولم

بالوفاء.

بيجو

ال��دم��وع ت��ف��ي��ض ب��ي��ج��و ع��ل��ى ح��زنً��ا
ال��ض��ل��وع ت��ث��ور ب��ي��ج��و ع��ل��ى ح��زنً��ا
أس��ت��ط��ي��ع م��ا ج��ه��د ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا
ال��ول��وع ذاك ب��ع��د ح��زنً��ا وإن
وج��ي��ع ل��ح��زن — ب��ي��ج��و ي��ا — وال��ل��ه
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∗∗∗
ل��ي الح ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا
ال��م��ن��زل ن��اح��ي��ة ف��ي ب��ال��ل��ي��ل
وم��س��ت��ق��ب��ل��ي ح��ي��نً��ا م��س��ام��ري
م��دخ��ل��ي إل��ى ح��ي��نً��ا وس��اب��ق��ي
ال��رج��وع وق��ت ي��ع��ل��م ك��أن��ه

∗∗∗
ال��ت��ح��ف إح��دى داري��ت وك��ل��م��ا
ال��ت��ل��ف ي��دي��ه م��ن ع��ل��ي��ه��ا أخ��ش��ى
أس��ف م��ن وب��ي ت��ن��ب��ه��ت ث��م
ال��ه��دف م��ن��ه��ا ال��ي��وم ي��ص��ي��ب أال
ص��دي��ع ف��ؤاد م��ن خ��ي��ر ذل��ك

∗∗∗
ع��زن��ي ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ح��زن��ي
واألل��س��ن األل��ب��اب ذوي ص��دق
م��أم��ن��ي ف��ي ف��وج��ئ��ت وك��ل��م��ا
م��س��ك��ن��ي ف��ي اط��م��أن��ن��ت وك��ل��م��ا
ب��ال��ق��ن��وع غ��ان��يً��ا أو م��س��ت��غ��ن��يً��ا

∗∗∗
ن��اس��يَ��ا: ن��ادي��ت��ه وك��ل��م��ا
آت��يَ��ا ب��ه أب��ص��ر ول��م ب��ي��ج��و!
ص��اغ��يَ��ا م��ب��ت��ه��ًج��ا م��داع��بً��ا
خ��اويَ��ا إذن ال��ب��ي��ت أص��ب��ح ق��د
س��م��ي��ع م��ن وال ف��ي��ه ص��دى م��ن ال
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∗∗∗
ن��س��ي��ت ق��د ل��ي��ت��ن��ي ب��ل ال، ن��س��ي��ت؟
ح��ي��ي��ت م��ا ذاك��ره أح��س��ب��ن��ي
رض��ي��ت م��ا ن��س��ي��ان��ه ج��اءن��ي ل��و
أس��ي��ت م��ا إذ م��ع��زيٌّ ب��ي��ج��و
ال��ودي��ع األم��ي��ن م��ن��اج��يَّ ب��ي��ج��و

∗∗∗
ال��ص��ب��اح ق��ب��ل أس��م��ع ال��ذي ب��ي��ج��و
ال��رواح ع��ن��د أرق��ب ال��ذي ب��ي��ج��و
ب��ال��ص��ي��اح ي��زع��ج��ن��ي ال��ذي ب��ي��ج��و
ال��ن��ب��اح؟ وأي��ن م��ن��ه، ن��ب��ح��ة أو
ي��ض��ي��ع ال م��ا ال��ي��وم ف��ي��ه��ا ض��ي��ع��ت

∗∗∗
أل��م م��ن ب��رح��ه��ا ي��ا خ��ط��وت��ه
ال��ق��دم ذاوي وه��و ب��اب��ي ي��خ��دش
ال��ب��ك��م! ذاك وي��ح ب��ي، م��س��ت��ن��ج��ًدا
ف��م ك��ل م��ن أن��ط��ق ب��ن��ظ��رة
ف��ظ��ي��ع ه��ذا ي��ن��ظ��ر! م��ا ط��ول ي��ا

∗∗∗
ي��ط��ي��ب ل��ع��ي��ن��ي ال��ن��وم أرى ال ث��م،
ال��ق��ل��وب ب��ن��ه��ش خ��ب��ي��رون أن��ت��م
ع��ج��ي��ب ه��واك��م ق��ط��م��ي��ر آل ي��ا
ال��غ��روب ع��ن��د ع��ي��ن��ي��ك س��ن��ا غ��اب
ط��ل��وع م��ن وال ال��دن��ي��ا وت��ن��ق��ض��ي
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∗∗∗
األح��د ي��وم األف��واج وات��رك ن��م
يُ��ح��د ال وال��م��دى ط��اغ وال��ب��ح��ر
ال��ج��س��د وه��ذا ذاك ف��ي ع��ي��ن��اي
ان��ف��رد ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ب��وح��ش��ة
خ��ل��ي��ع وش��ع��ب وال��ن��ج��م وال��ل��ي��ل

∗∗∗
ال��ج��زاء وق��لَّ أب��ك��ي��ك أب��ك��ي��ك
ال��س��خ��اء ب��م��ح��ض ال��ود واه��ب ي��ا
وم��اء ط��ع��ام ق��ال م��ن ي��ك��ذب
ال��وف��اء م��ح��ض��ت م��ا ه��ذا ص��ح ل��و
رض��ي��ع وط��ف��ل ع��ن��ك ل��غ��ائ��ب
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