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إليك…

وإع��الن��ي إس��راري ت��ع��ل��م ك��ن��َت ل��و وأش��ج��ان��ي أط��راب��ي إه��داء إل��ي��َك
وج��دان��ي ب��ع��َض إال ��ن ت��ض��مَّ وم��ا ق��اف��ي��ة ك��لٌّ ف��ي��ه ل��ح��س��ِن��َك ش��ع��ٌر
ألوث��ان ق��رب��ان ه��و ك��أن��م��ا ل��دع��وت��ه ت��ف��ط��ن ول��م إل��ي��ك يُ��ه��َدى
إي��م��ان��ي ص��دق ص��دري ألث��ل��ج إذن وث��ن إل��ى ب��ت��س��ب��ي��ح��ي ص��م��دُت ول��و
ب��ق��رب��ان��ي ت��ج��ه��ل ل��م ب��أن��ك ع��ل��م��ي ك��ب��دي ع��ن ال��وج��د ن��اَر ال��ن��ار: وخ��ف��ف
ب��ح��رم��ان ع��ل��ٍم، ع��ل��ى م��ن��ك، ف��زُت ل��و ج��ذل��ي ف��وا م��ن��اج��ات��ي ج��ه��ل��َت ل��ك��ن
إن��س��ان ك��لَّ ب��ش��ع��ري أخ��صُّ إن��ي ك��ث��روا وإن ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��اس ه��و م��ن ي��ا
دي��وان��ي ال��ن��اس ب��ع��ض ف��إن��ك ف��اق��ب��ل، ب��ه أن��َت أع��ن��ي��َك م��ا ال��ن��اس إل��ى أُه��دي
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وقوته؛ ومكانه زمانه يف محدود واإلنسان قوة، وال مكان وال زمان يف له حدَّ ال الكون
هذين بني والعالقة وحواسه، أيامه قدر عىل ومداركه مقيدة، وحواسه معدودة أيامه
فما الدين. هي جهاته من جهة كل يف املحدود والصغري له نهاية ال الذي الكبري الكونني:
يدرك دام وما تمامها، عىل بها يشعر وال املخذولة قوته من أكرب بقوة يشعر اإلنسان دام
هو دام وما جليَّتها، عىل يدركها وال الضيق وجوده فيها يغرق التي واملكان الزمان أبدية
فهو عالقة، كل يعلم أن من وأصغر الكون، هذا وبني بينه ما عالقة يجهل أن من أكرب

يعلم: لم أو ذلك َعِلَم متدين مؤمن

��اال ج��هَّ ب��س��ره ول��ن��ب��ق��ي��نَّ س��رَّه ج��ه��ل��ن��ا م��ا ب��اٍق ال��دي��ن

اإليمان تطلب النفس ألن الطعام؛ ظهر كما قبيلة كل ويف أمة كل يف الدين ظهر
موا جسَّ ومعبودات أربابًا املدنية ويف الهمجية يف الناس فاتخذ الغذاء، الجسد يطلب كما
وال يجهلوها أن يستطيعوا لم التي القوة فيها وتمثلوا بالالنهاية، املبهم شعورهم فيها
ألربابهم وضعوه هيكل كل فكان األرض عىل الهياكل وبَنَوا يعلموها، أن يستطيعون
واقف وأنت العظيم روعة تبادرك كما روعته فتبادرك تدخله الكبري، للكون صغريًا تمثاًال
تماثيل التماثيل: هذه صناعة النيل وادي يف وسابقونا أجدادنا حذق وقد تمثاله. أمام
بالظالم باطنها وا وغشَّ الخلود، معنى ضخامتها يف ترى مكينة ضخمة فرفعوها الكون،
فقال واألرسار، بالرموز وأحاطوها املجهول، الغيب ظالم جدرانها عىل فعكسوا الدامس

الكنوز! من تحتها ملا مفاتيح بل آخرون: وقال نعلمه، ال علم ذلك قوم:
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هي إن وأرساره الكبري الكون رموز أن يحسب من اليوم الناس يف أليس عجب! وال
أنه يزعم من منا أليس والدنانري؟ الدراهم وقنص والطواحني البواخر الخرتاع آالت إال
النور ويجر رشاعه للريح يدير ألنه الخليقة مقاليد عىل وقبض الطبيعة نواميس ذلل
الجاهل املرصي الزارع وبني األعالم الفالسفة هؤالء بني إذن الفرق فما أسالكه؟! إىل
به، يؤمن لم ألنه يجلُّه ال هيكل قدر من يُصِغر الزارع هذا أن بينهما الفرق املسكني؟
الكون قدر من فيُصِغرون الفالسفة هؤالء وأما له، ويخشع يجلُّه آخر بهيكل يؤمن ولكنه

يديه! بني ويخشعون يجلُّونه آخر كون لهم وليس
لها خنع التي الغيب حجب وكشفت الحياة أرسار عرفُت «قد الحديث: العلم يقول
الحديث العلم يضحكوا! أن وليحذروا قبورهم يف األغبياء أولئك فليسمع األغبياء.» الهمج
أن وإياكم قبوركم يف األغبياء أيها اسمعوا واألزل! األبد أرسار سنة مائة يف علم قد

مجيد. صادق رجل تعرفون كما وبروتس ذلك، يقول بروتس تضحكوا،
يؤمنون القدماء كان كيف عرفتم فقد بيشء، اليوم بعد تؤمنوا «ال العلماء: ويقول
فمتى والخنافس؟!» والثريان والقطط واألنهار باألشجار يؤمنون كانوا أََما بالباطل.
بعًضا، بعضهم يأكل القدماء كان كيف رأيتم فقد اليوم، بعد تأكلوا «ال العلماء: لنا يقول
ألن ذلك يقولوا لن إنهم الخرضاء!» الشجر وأوراق النيئة اللحوم يزدردون كانوا وكيف
تشعر قلوبهم يجعل يشء أي ولكن تجاهلوها، إذا بها يشعرون كيف تعرِّفهم املعدة

تشعر؟ ال كانت إذا بنفسها
الكافرين من وجهًال حمًقا بأقل القدماء بأديان الساخرون املتدينون وليس
يف دها نتفقَّ حكمة األقدمني أديان بعض يف لنجد فإننا جمعاء؛ باألديان الساخرين
األخالق تصبح أن قبل نشأت األقدمني أديان ألن نجدها؛ فال الحديثة األديان من كثري
األخالق من فاستحبوا الكالمية، والفلسفة الذهنية املباحث عىل يدور علًما املتخرية
فيما الخطأ وجوه بالتماس أذهانهم يشغلوا ولم بالفطرة، مستحب هو ما والعادات
ومعي الوجود» «أنس هيكل إىل مرة ذهبت أنني وأذكر والعادات. األخالق هذه من نبذوه
يجلد وهو بطليموس صورة عن فسأل دينه، حكمة يجهل ولكنه دينية تربية تربى رجل
الصورة؟ هذه مثل عن تُنزَّه أن العبادة بهياكل أوىل كان أََما قال: أجبته فلما أعداءه،
مشيئة إن أعدائه؟ عىل ينترص أن يُرضيه ال ربٍّا يعبد أن عىل تريده أكنت ولَِم؟ قلت:
املتغلبون يَُرسَّ أن يف عجب فأي طائفة، عىل الناس من طائفة تتغلب بأن تقيض الوجود
يف يشكروه لم هم وإذا املشيئة؟ تلك فيه يُمثلون الذي ربهم عليه يشكروا أو بغلبهم
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الحق عىل أنه االعتقاد جد اإلنسان يعتقد أن يتفق ال أنه عىل يشكرونه؟ فأين املعبد
اثنتني: إحدى من بد فال ربه، يريض ال ظلم أعدائه عىل انتصاره أن يعتقد ثم والصواب
هاتني بني االختيار يف ترتدد ال الحية واألمم عصبية، وال عقيدة ال أو وعصبية، عقيدة إما

بقويل: أردته ما وهذا الحالتني،

واألن��ذاال ال��ص��ي��د ي��ع��ي��ن ربٍّ��ا س��ي��ادة أردت إذا ت��ع��ب��دنَّ ال

∗∗∗
زاال م��ا م��ج��ده��م وه��ذا زال��وا ج��الًال ال��ك��رام ال��ب��ط��ال��س��ة دار
م��ق��اال ال��خ��ل��ود م��ن ف��ي��ك ف��ن��ق��ول ن��ف��ح��ة خ��ل��وِدك م��ن ام��ن��ح��ي��ن��ا ه��ات��ي
وخ��ي��اال ص��ادًق��ا ل��ف��ًظ��ا ب��ال��س��ح��ر ت��م��دن��ا ال��رم��وز ب��اب واس��ت��ف��ت��ح��ي
إج��الال ن��اظ��ري وأخ��ف��ض ح��ذًرا أخ��م��ص��ي أرف��ع ل��دي��ك وق��ف��ت إن��ي
ت��ع��ال��ى ل��إلل��ه إال ق��ب��ُل م��ن ان��ح��ن��ى م��ا وص��ي��دك1 ف��ي رأًس��ا ف��ح��ن��ي��ت
وظ��الال ض��خ��م��ة ع��روًش��ا إال ي��ت��ه��ي��ب��وا ل��م ف��ي��ك ق��وًم��ا وذك��رت
م��ن��اال ذَراِك م��ن وأب��ع��د أب��ًدا، ظ��ل��م��ًة ظ��الل��ك م��ن أح��ل��ُك وال��غ��ي��ب
ت��م��ث��اال؟ ل��ل��غ��زه أن��ت أول��س��ت س��م��ات��ه ع��ل��ي��ك — ع��ج��ٌب وال — خ��ل��ع��وا
األح��واال ب��ق��اؤه يُ��ج��دُّ ب��اٍق ه��ي��ك��ل ل��ل��م��ه��ي��م��ن ي��رع��ن��ا ل��م ل��و
ض��الال ال��ت��ائ��ه��ي��ن ي��زي��د ن��وًرا ف��وق��ه وأط��ل��ع س��رائ��ره أخ��ف��ى
رح��اال إل��ي��ه ش��دوا وال ك��ال ع��ب��ادة رك��ن ال��ب��ان��ون ش��يَّ��د م��ا
ُج��ه��اال ب��س��ره ول��ن��ب��ق��ي��نَّ س��ره ج��ه��ل��ن��ا م��ا ب��اٍق ال��دي��ن

∗∗∗
ح��الال ال��ش��ري��ف ال��ش��ع��ر م��ن نُ��ُس��ًك��ا ف��ج��ددي ذراك ف��ي ال��م��ن��اس��ك ع��َف��ت
س��ؤاال أج��ب��ت ف��م��ا ب��خ��ل��ِت ح��ت��ى ك��ري��م��ة ال��ك��ري��م ب��ال��وح��ي ك��ن��ِت ق��د
ت��وال��ى وال��ف��ت��وح أب��ل��ج ب��ال��ن��ص��ر ن��واط��ًق��ا ال��رس��وم ف��ي رس��وًم��ا إال

العتبة. الوصيد: 1
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ح��ب��اال2 ال��رءوس م��ن ت��ح��وك ��ا ك��فٍّ ف��وق��ه��ا ي��ب��س��ط ل��ب��ط��ل��ي��م��وس ُرف��ع��ْت
زل��زاال ل��ه��ا ي��خ��ش��ى وم��ا أرض ت��ي��ج��ان��ه��ا ك��أن��م��ا ال��م��ل��وك ي��ط��أ
وط��اال ال��ذري��ع ال��خ��وف م��ن َق��ُص��روا ت��ح��ت��ه رك��وع وه��م ال��ج��م��وع وت��رى
ص��اال ب��ال��س��ي��ادة ف��ي��ه��م ع��ز م��ن وح��دي��ث��ه��م ق��دي��م��ه��م األن��ام ش��أن
األق��ي��اال3 ي��غ��ل��ب ال م��ت��ع��ف��ف م��ال��ٌك ع��ل��ي��ه م��غ��ل��وب وال��ُم��ل��ك

∗∗∗
وج��م��اال ال��ب��نَ��ى ب��ي��ن وص��ي��ان��ة رف��ع��ًة ح��س��ب��ك ب��ط��ل��ي��م��وس دار ي��ا
أط��الال ي��ح��ي��ل��ه��ا ب��ال��ش��ام��خ��ات م��وكَّ��ل وه��و ع��ل��ي��ك ال��زم��ان ح��رص
ِوص��اال4 ال��م��ل��وك ي��ب��ن��ي��ك ج��ي��الن م��ص��ون��ة ال��زم��ان ف��ك ف��ي أب��ق��اك
وك��م��اال ع��ال وزادوه إال ل��زي��ادة م��وض��ًع��ا ب��ك ي��ب��ص��روا ل��م
وخ��اال إل��ي��ك ��ا ع��مٍّ وت��الح��ق��وا دوره��م ودك��وا ال��ق��رب��ى ذوي غ��دروا
ون��زاال! ت��واث��بً��ا ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ل��ي��ش��ه��دوا ف��ي��ك األرب��اب واس��ت��ن��زل��وا
ون��ب��اال أس��ن��ة ال��س��الح ف��ي��ك ص��وروا ل��م��ا رف��ع��وك أم وض��ع��وك
ون��واال؟ وق��وة ل��دي��ه زل��ف��ى اب��ت��غ��وا أم ال��ج��ل��ي��ل ال��ح��رم ��م��وا وت��ق��حَّ
أف��ع��اال دون��ه��م األوائ��ل أن ف��ت��وه��م��وا ت��ط��اول��وا ال��ذي��ن ض��ل
ح��اال5 ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ك��م ع��ن ك��ون��ي��ن وس��م��اءه��ا أرض��ه��ا ال��م��ع��اب��د ح��س��ب��وا
س��خ��اال ال��ض��اري��ات ال��ذئ��اب ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت ال��ع��ل��ي ال��م��أل م��ن ه��ب��ط��ت
واآلم��اال ال��خ��وف ون��ن��س��ى ف��ي��ه��ا وال��ه��وى وال��ص��داق��ة ال��ع��داوة ن��ن��س��ى
أغ��ف��اال ف��وارًغ��ا ال��ق��ل��وب ت��ذر ع��ب��ادٌة األن��ام ت��غ��ن��ي ف��م��ا ك��ذب��وا
م��اال أو ج��ف��ا إن ال��ك��ري��ه��ة ع��ن��د ش��ع��ب��ه ي��م��ال��ئ م��ن إال ربَّ ال

قوته إىل إشارة ا، جدٍّ صغار وهم واحدة يد يف أعدائه بشعور آخذ وهو لبطليموس صورة الهيكل يف 2

وضعفهم.
امللك. وهو قيل، جمع 3

متواصلني. أي 4
اختلف. أي حال: 5
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واألن��ذاال ال��ص��ي��د ي��ع��ي��ن ربٍّ��ا س��ي��ادة أردت إذا ت��ع��ب��دنَّ ال
ون��ك��اال ذل��ة خ��ص��م��ك وي��ذي��ق ب��ع��ون��ه ي��ص��ط��ف��ي��ك إل��ًه��ا واع��ب��د
ح��اال؟ ي��س��ع��د ف��ك��ي��ف اإلل��ه، ع��ن��د ك��ِع��دات��ه والت��ه أن ظ��ن م��ن

∗∗∗
ال��م��غ��ت��اال ال��ف��ت��ى ي��غ��ت��ال وال��ده��ر ض��ع��ي��ف��ه��م ال��ق��وي ي��غ��ت��ال ال��ن��اس
واح��ت��اال ط��غ��ى م��ن م��ك��ائ��د ع��ن��ه ت��ق��اص��رت ال��ق��اه��ري��ن ك��ل ق��ه��ار
م��ث��ق��اال ال��ث��رى ن��ق��ص وم��ا أس��ًف��ا ب��ع��ده��م ال��ك��واك��ب ه��وت ف��م��ا ذه��ب��وا
ط��واال ب��م��ص��ر أع��الًم��ا ل��ل��م��ل��ك وخ��لَّ��ف��وا ال��ح��م��اة ال��ف��راع��ن��ُة م��ل��َك
رم��اال ال��زم��ان ب��م��درج��ة ع��ب��روا ك��أن��ه��م ال��ب��غ��اة األك��اس��رة وخ��ال
إق��ب��اال ش��ب��اب��ه��ا ي��زي��د م��ص��ر وه��ذه ال��ك��م��اة ال��ب��ط��ال��س��ة وم��ض��ى
ورج��اال ت��رب��ة ن��وح ع��ه��د م��ن ك��دأب��ه��ا وه��ي األوط��ان ت��ت��ق��وض
آال ال��ك��وارث ل��ه��ا تُ��ض��ي��م أال وذم��ة ال��ق��دي��ر ال��ل��ه ع��ل��ى ع��ه��ٌد
وخ��ص��اال م��ع��ارًف��ا ال��ب��ن��ي��ن ق��س��ط وأج��زل��وا ال��ق��ن��وط ف��ي��ه��ا ف��ت��ج��ن��ب��وا
م��ح��اال ي��ك��ون ال ي��وًم��ا ك��ان م��ا أن��ه ون��وق��ن ل��ن��رج��وه��ا إن��ا
اس��ت��ق��الال ف��ال ب��ه��ا ال��ه��وان ص��م��د إن��ه��ا ت��ق��ول��وا ف��ال وس��ت��س��ت��ق��ل

عام بعد

�ى �ولَّ� ت� أو ال��ت��ث��ن��ي ح��ل��و ي��ا ال��ع��ام ي��م��ض��ي ك��اد
إال �س �ي� ل� ب��ال��ت��م��ن��ي إال م��ن��ك اق��ت��رب��ن��ا م��ا

∗∗∗
�ذاِب وع� ح��س��ن ك��ل ع��رف��ن��ا ع��رف��ن��اك م��ذ
�ي �راب� �ت� اق� �ي ف� ل��ع��ي��ن��ي ف��ردوس ال��ق��ل��ب، ف��ي ل��ه��ب

∗∗∗
�ْم راس� �َم رس� إال ال��ف��ردوس ن��رى ال أن��ا غ��ي��ر
�م �ائ� ه� �رب ش� ُم��ه��ال ال��ح��ب ج��ح��ي��م م��ن وش��رب��ن��ا

13



الظهرية وهج

∗∗∗
�ْك �تُ� �ق� �ش� ع� أو خ��ان��ن��ي ق��ل��ب��ي أن ت��ل��م��ن��ي ال
�ْك �تُ� رأي� �د ق� أن��ن��ي إال م��نِّ��ي ي��ك��ن ل��م

∗∗∗
�ا �ت� �ح� لُ� �م ث� يُ��َع��د ال ج��م��ال ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان
�ا �ت� أن� �و وه� ف��رد ف��ه��و ط��رٍّا ال��ح��س��ن ف��ع��ددن��ا

∗∗∗
ل��ب��س��تَ��ْه؟ ه��ل ال��ن��ه��ار ي��ج��ل��وه ك��ان ح��س��ٌن أي��ن
�ْه؟ �تَ� �ل� �ت� ق� أم ُم��ن��ار وال��ص��ب��ح ال��ص��ب��ح ورث��ت ه��ل

∗∗∗
�دري ت� �َت �س� ل� خ��ط��اك ف��ي ق��ل��ب��ي وي��ح ت��ت��ه��ادى
�دري ص� �َن �م� ِض� أراك إذ ن��ار أي ت��دري ل��س��َت

∗∗∗
ت��ع��ل��ْم ك��ي��ف ع��ن��ك��ا ال��ب��ش��ر ن��ور ي��ف��ت��رُّ ض��اح��ًك��ا
�ْم؟ �ط� �ح� ت� �د ق� م��ن��ك��ا ال��رم��ح ق��ي��د دون ق��ل��بً��ا أن

∗∗∗
�اء أس� �م ك� ج��واه ال��ل��ه ش��ف��ى ال داءً زده
داء! زده دع��اه؟ َم��ن ل��ل��ت��ص��اب��ي دع��اه م��ن

∗∗∗
�ده �ِب� تُ� ال وأرب��ى ط��مَّ م��ا ال��ق��ل��ب ف��ح��س��ب أو
�زده ت� ال ف��ل��بَّ��ى ل��ل��ح��ب ال��ل��ه دع��اه ق��د

∗∗∗
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إدفو هيكل

�اِل �م� �ج� �ل� ل� خ��ل��ق��ن��ا ق��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ق��وم ن��ح��ن
�اِل �ق� �م� ال� �ي ف� أج��دن��ا ال��خ��ل��ق ف��ي ال��ل��ه أج��اد إن

∗∗∗
�ا �ن� ك� �ث �ي� ح� وغ��ن��اء ل��ش��دو ال��ل��ه ص��اغ��ن��ا
ف��ان��ت��ه��ي��ن��ا وج��ف��اء ج��م��ود ع��ن ون��ه��ان��ا

∗∗∗
ال��ق��ص��ي��ِد ف��ي ال��ب��دي��ْع خ��ل��ق��ي وص��ف��وا غ��ن��وا ق��ال
�دوِد �خ� وال� ال��رب��ي��ع ع��ن��د أج��رك��م واط��ل��ب��وا

∗∗∗
ت��ع��ل��و ح��ي��ن غ��ي��رك��م ف��ن��ي آَي يُ��ع��ل��ي ل��ي��س
�دل ع� ذاك ش��ك��رك��م وم��ن��ه��ا م��ن��ك��م ش��ك��ره��ا

∗∗∗
�وه �م� �ن� �اغ� ف� س��واه ال��دن��ي��ا م��ن أج��ر ل��ك��م م��ا
�وه �ع� �م� �اس� ف� اإلل��ه أوص��ى ب��ذا ال��ح��س��ن ذوي ي��ا

∗∗∗
�م؟ �ت� �ي� رض� �ل ه� ال��دي��ون��ا ف��أوف��وا َديْ��نَ��ن��ا وَف��يْ��نَ��ا ق��د
�م �ت� �ي� �ق� ش� ال أس��ع��دون��ا ف��ت��ع��ال��وا وش��دون��ا

∗∗∗
�راُم �غ� وال� ال��ق��واف��ي ت��ص��ف��و ل��و ال��ع��ي��ش أت��م م��ا
�الُم �س� وال� ي��واف��ي وم��ح��ب��وب ي��ش��دو ش��اع��ر
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الظهرية وهج

املستعار الوقار

وت��أطَّ��ر6 ال��ص��ب��ا ل��ع��ب ك��م��ا وال��ع��ب ف��أق��ص��ِر ب��ال��وق��ار ن��ف��س��ك أت��ع��ب��ت
واإلس��ك��ن��در ال��س��ف��اح ه��ي��ب��ة ع��ن ت��اج��ه الب��س أن��ت ح��س��ٌن ي��غ��ن��ي��ك
ال��م��ت��ف��ك��ر؟ خ��ط��رة ت��خ��ط��ر ح��ي��ران اله��يً��ا ع��ل��م��ت��ك وق��د أراك ل��ي م��ا
ال��َق��ْس��َوِر7 إه��اب ف��ي ي��م��رح ك��ال��ظ��ب��ي م��ه��اب��ة ال��ج��الل ِس��يَ��م م��ن ي��ع��ل��وك
وت��زدري األن��اة ب��ت��م��ث��ي��ل ت��ل��ه��و ع��اب��ث ل��ع��ل��ك أم ح��دي��ث��ك ِج��دٌّ
ال��م��ن��ظ��ر ف��ي م��الح��ة ال��ه��م��وم ح��س��ب ف��ؤاُده ال��ه��م��وم ج��ه��ل ال��ف��ت��ى وإذا
ال��م��ج��بَ��ر ل��ب��س ل��دي��ك ال��وج��وم ث��وب أل��ب��س��ت��ه ال��ذي م��ج��ال��س��َك ارح��م
ت��س��ف��ر ل��م أم َس��َف��ْرَت ف��ي��ك ب��ال��ح��س��ن ل��ه ف��م��ن ال��وج��وم ف��ي ب��ك اق��ت��دى ه��ب��ه
م��ت��ف��ج��ر ال��ص��ب��ا ف��ي ب��ش��ر ب��َم��ع��ي��ن ل��ه ف��م��ن م��ن��ه ال��ب��ش��ر م��اء غ��اض أو
ُم��ن��َك��ر م��س��خ ف��وق ال��ت��ق��ب��ض م��س��خ وج��ه��ه م��ع��ارف ع��ل��ى ت��ح��ي��ل ظ��ل��ًم��ا
ُم��وق��ر رزان��ة ع��ل��ى ال��خ��ط��وب ص��رع��ى ح��اس��د ال��رش��اق��ة ل��م��ح��س��ود ع��ج��بً��ا
ال��ن��يِّ��ر ال��ج��ب��ي��ن ه��ذا ع��ل��ى ح��ل��يً��ا ص��غ��ت��ه��ا ل��م��ا األح��زان ل��ي ح��ب��ب��ت
ب��ال��ج��وه��ر وُف��ْز م��ن��اج��م��ه��ا ل��ذوي وغ��ب��اره��ا ف��ح��م��ه��ا ال��ت��ج��ارب ف��دع
م��ت��ن��ك��ر ب��ض��اح��ك أُغ��ر ال أن��ا ف��إن��ن��ي ب��ال��ق��ط��وب ج��ل��ي��س��ك واخ��دع
ال��م��ف��ت��ري ال��وق��ار م��ن ت��روم م��م��ا م��س��ح��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ت��ول��ي��ك ه��ي��ه��ات
ت��ك��ُدِر ل��م ك��أن ض��اح��ك��ة ل��ل��ن��اس ت��ن��ج��ل��ي وف��ي��ك��م م��ب��اس��م��ه��ا أن��ت��م
ال��م��زه��ر ال��ص��ب��وح ال��وج��ه س��وى ض��ح��ك ث��غ��ره��ا ي��ض��ح��ك ح��ي��ن ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة م��ا
ي��س��ت��ر ل��م ك��وك��ب ويُ��ظ��ل��م ض��ح��ك، ع��اب��ًس��ا ي��ق��طِّ��ب أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
��ر م��يَ��سَّ غ��ي��ر ف��ذاك ال��وق��ار، إال ت��دع��ي م��ا ت��دع��ي ل��ل��م��الح��ة ق��ل

فقف. حسبك أي وأقِرص؛ فيه، والتثني التبخرت امليش: يف التأطر 6
األسد. 7
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إدفو هيكل

ذكرى كأسعىل

ف��ه��ات ال��ل��ي��ل، أق��ب��ل ال��ص��ب��وات ن��دي��م ي��ا
ال��ح��ي��اة ك��أس ُس��م��ي��ت ب��ك��أس ال��ه��مَّ واق��ت��ل
ال��س��اك��ن��ات ب��ج��ي��ر ُه ��ْر ف��ع��مِّ ال��ق��ل��ب خ��رب
ال��ذك��ري��ات ب��ق��دي��م ق��ل��ب��ي ت��م��أل خ��م��رة
ال��ث��م��رات وج��ن��يِّ ال��ن��غ��م��ات وش��ج��يِّ
ك��ال��ج��م��رات أو ـ��ِت��ب��ر ـْ ك��ال��ت�� أو ك��ال��ق��ط��ر ه��ات��ه��ا
م��وات��ي ي��ح��ي��ي ن��ف��ًس��ا م��ن��ه��ا أق��ب��س ع��ل��ن��ي
ل��ل��ُع��ف��اة وك��ن��ز ـ��ك ل��ل��ص��ع��ال��ي��ـ ت��اج ه��ي
ال��ف��الة ه��ذي ف��ي ـ��رد أُف��ـ ل��م��ن ف��ردوس وه��ي
ال��ل��م��ح��ات س��ن��يِّ ن ب��ال��ل��و ال��ع��ي��ن س��ك��ر وه��ي
ال��ن��ف��ح��ات ذك��يِّ ـ��ر ب��ال��ع��ط��ـ األن��ف س��ك��ر وه��ي
ال��ن��ش��وات أح��ب ـ��س ال��ن��ف��ـ وف��ي ال��ك��أس ف��ي وه��ي
ي��ؤات��ي ال أو ه��وى م��ن ي��ؤات��ي ع��م��ا ع��وٌض
ال��ح��ادث��ات خ��م��ار م��ن ل��ص��ح��ًوا ال��خ��م��ر ف��ي إن

∗∗∗
ث��ق��ات��ي خ��ي��ر ي��ا ـ��نَ��ف��س ـْ ال��ن�� ح��ب��ي��ب واذك��ر ه��ات��ه��ا
ت��ق��اة8 دون ب��اس��م��ه واج��ه��ر ال��ت��ل��م��ي��ح ودع
ال��خ��ل��وات؟ ف��ي ذك��ره ح��ت��ى نُ��ح��رم أت��رى
ال��ص��ف��ات ب��م��ج��ه��ول ن ك��ا وم��ا ص��ف��ه، ل��ي، ص��ف��ه
ال��ح��دق��ات ب��ح��ظ ـ��ع ال��س��م��ـ أُم��ت��ع أن��ي غ��ي��ر
األض��اة9 وص��ف ب��ه ـ��دو ت��ع��ـ وم��ا ع��ي��ن��ي ف��ي ص��ف��ه
زف��رات��ي وت��رج��م ـ��ت، اس��ط��ع��ـ ل��و ق��ل��ب��ي ف��ي ص��ف��ه

مباالة. 8

املرآة. 9
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الظهرية وهج

ال��ُم��ُه��ج��ات ب��اص��ط��ي��اد م��ن��ه أل��ب��ق أت��رى
ال��خ��ط��رات ف��ي ـ��َرت��ه ـْ خ��ط�� م��ن أم��ل��ح أت��رى
ال��وج��ن��ات ب��ي��ن ي��ه خ��د م��ن أص��ب��ح أت��رى
ال��ص��ع��دات10 ف��ي م��ت��ه ق��ا م��ن أع��دل أت��رى
ال��ل��ف��ت��ات ح��ل��و ـ��رف ال��ط��ـ س��اج��ي ال��ش��ع��ر ذه��ب��يُّ
ال��ب��س��م��ات ب��غ��ي��ر ـ��ك ي��ح��ي��ي��ـ ال وح��ي��يٌّ
َش��ك��ات��ي ي��دري وال ُه أش��ك��و ب��ال��ح��ب ج��اه��ل
ن��ظ��رات��ي م��ع��ن��ى ـ��ه��م ي��ف��ـ ال ال��ق��ل��ب وغ��ري��ر
ال��ع��ب��رات م��س��تَ��َه��لَّ م��ال��ي ي��س��أل ل��و ودَّ
ب��ذات��ي أف��دِّي��ه م��ن «ش��ج��ان��ي ق��ل��ت: وإذا
ن��ج��ات��ي» ش��اء ل��و ـ��ي��ه ك��ف��ـ وف��ي ي��ن��ج��ي��ن��ي ل��ي��س
ع��ات! ال��ق��ل��ب غ��ل��ي��ظ ن ج��ا م��ن أق��س��اه م��ا ق��ال

∗∗∗
ِع��دات��ي ال��ل��ه ق��ات��َل ح��ب��ي��ب��ي ب��اس��م ه��ات��ه��ا
ع��َزم��ات م��ن اس��م��ه ف��ي م��اذا ت��ع��ل��م ل��و آه
ال��ك��ل��م��ات؟ ف��ي غ��ي��ره��ا ف��ي��ه األح��رف أت��رى
م��ئ��ات ال��ع��ذب وص��ف��ه وك��رر ع��ش��ًرا ه��ات��ه��ا
ال��لِّ��دات ب��ي��ن الع��بً��ا وص��ف��ه غ��ض��ب��ان، ص��ف��ه
ال��ظ��ل��م��ات ب��ال��ض��ي��اء ي��م��ح��و ك��ال��ص��ب��ح ض��اح��ًك��ا
ال��ج��ه��ات ك��ل ف��ي ص��ف��ه ك��س��اء ك��ل ف��ي ص��ف��ه
ال��زه��رات أح��ب ـ��ش��ي ي��م��ـ إذ ال��روض��ة ف��ي ه��و
ن��ب��ات م��ن ال ه��ًوى م��ن ري��اض ال��ق��ف��ر ف��ي وه��و
ال��ه��ن��ات11 ب��ع��ض ب��ه ـ��ت ل��ي��ـ ف��ي��ا وال��ل��ه ت��م

الرمح. قناة وهي صعدة جمع 10

الطفيف. العيب وهي هنة جمع 11
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إدفو هيكل

ال��ح��س��ن��ات ب��ف��رط ـ��ن ال��ع��ي��ـ أت��ع��ب ح��ت��ى ت��م
وال��س��م��ات12 ل��ل��س��ج��اي��ا َح��ْل��ي ال��ع��ي��ب ب��ع��ض إن

∗∗∗
ِص��الت م��ن��ع وال ـ��دٍّ ص��ـ م��ن وال��ل��ه ب��ه م��ا
األذاة ف��ي ت��ن��اه��وا ن��وا ك��ا ال ال��ن��اس أن غ��ي��ر
ط��ي��ب��ات م��ن ي��م��ل��ك��وا ل��م م��ا ي��ح��م��ون وي��ل��ه��م
ال��غ��واة ك��ي��د م��ا ـ��ل��م ي��ع��ـ ال وه��و ع��لَّ��م��وه
ال��وش��اة وت��ك��ذي��ب ـ��ل ال��وص��ـ ع��ل��م��ت��ه ل��ي��ت��ن��ي
ُح��ُرق��ات��ي ع��ل��ي��ه ج��ت ه��ا ف��ق��د أم��س��ك ب��ل ص��ف��ه!
أزم��ات��ي وض��اق��ت ن��ي ب��أش��ج��ا ال��وج��د ج��م��ح
ح��س��رات��ي ط��اله��ا ف��ي وأغ��رق ص��رًف��ا ه��ات��ه��ا
ي��ؤات��ي ال أو ه��ًوى م��ن ي��ؤات��ي ع��م��ا ع��وًض��ا

الباكر الشيب

ال��ِق��َس��م ف��ي ال��ظ��ل��م��اء ع��ل��ى ج��رت ص��ب��ح ي��ا ب��ال��ق��م��م ط��رَت ح��ت��ى ال��ل��ي��ل أق��ب��ل م��ا
م��ت��ه��م؟ م��ن��ك ب��ف��ج��ر ل��ح��ت ف��ك��ي��ف ع��م��ري م��ن األي��ام ش��ف��ق ان��ق��ض��ى وم��ا
ال��ل��م��م13 م��س��ودة ف��ي ش��ي��ُب ي��ا ي��داك خ��ط��رت ل��م��ا أي��ام��ي ت��ح��س��ب ك��ن��ت ل��و
ال��ح��ل��م؟ ف��ي األع��وام ت��ن��ق��ض��ي ك��م��ا إال ان��ص��رم��ت وم��ا ت��ع��رون��ي ال��ث��الث��ي��ن دون
ال��رخ��م ِث��ق��ل��ة ف��ي��ه��ا أع��ه��د وك��ن��ت م��ول��ي��ًة ن��س��ر ب��ق��ادم��ت��ي م��رت
واألل��م ال��وي��ل خ��دن أن��ت وإن��م��ا ت��ح��س��ب��ه��ا ب��األي��ام اع��ت��داُدك وم��ا
ودم��ي أع��ظ��م��ي ف��ي ن��زال ف��ق��د ف��ان��زل ص��ح��ب��ت��ه��م��ا ب��إن��س��ان ��ا أل��مَّ إذا
ب��ال��ه��رم ل��ي��س ق��ل��ب ُم��ه��ِرم ول��س��َت ب��ه��ا رف��ي��ق ال دار ط��ارق أن��ت م��ا

واملالمح. األخالق 12
لألذن. املجاور عر الشَّ وهي ملة، جمع 13
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الظهرية وهج

ال��ق��تَ��ِم ف��ي ال��ش��ي��ب ب��ع��د ال��ش��ي��ب واض��ح م��ن ع��ج��ب��ي ف��م��ا م��س��ودٌّ وال��ش��ع��ر ش��ب��ُت ق��د
ال��ك��ت��م14 م��ن ك��ج��ل��ب��اب إال ع��ل��ي��ك م��ش��ت��م��ل وه��و ش��ع��ري م��س��ودٌّ ك��ان م��ا
ال��ه��رم ف��ي س��اواك ق��د ال��ث��الث��ي��ن دون رج��ل ف��ذا ت��ح��زن ال ت��س��ع��ي��ن الب��ن ق��ل
ِن��ع��م أو ك��ان ش��ب��اب م��ن ي��دَّك��ر ل��م م��ض��ى ال��ن��ع��ي��م ف��ي ش��ب��ابً��ا ادَّك��رت إذا
ق��دم��ي وال ك��ف��ي أب��ًدا ت��ِش��ب ل��م أْن س��دى ال��ف��ؤاد ش��اب وق��د ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
ش��ي��م��ي م��ن ال��ف��ت��ي��ان ش��ي��م وال ك��ال ي��خ��دع��ن��ي ال��ف��ت��ي��ان ي��خ��دع م��ا ول��ي��س
ب��رم15 أو ب��ال��ش��ي��ب ض��ائ��ٍق ب��ال ف��ان��ِزل ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا ب��ك ض��اق��ت ش��ي��ب ي��ا
ال��ظ��ل��م ف��ي ال��ن��ج��م ض��وء أن��ت أم ب��ال��ص��ب��ح ت��ن��ذره أن��ت أََف��ْخ��ٌر ي��ب��ال��ي ال م��ن
أن��ِم ل��م ف��ي��ه ل��ل��ي��ل وبُ��ع��ًدا ص��ف��ًوا، ي��س��ل��ب��ن��ي ل��ي��س ب��ص��ب��اح م��رح��بً��ا ي��ا

األرض نا أمُّ

بالرجال، تترصف التي الخوالج هي األطفال تحرك التي الخوالج أن القصيدة هذه مغزى
وأنها العبون، وهم األطفال بها نخدع التي بالحيل جادون ونحن تخدعنا األقدار وأن

يسخطون. ألنهم نعجب ثم األطفال نؤدب ونحن فنسخط تؤدبنا

ل��ألم ال��ط��ف��ِل س��ؤال األرض��ا أم��ن��ا أس��ائ��ُل
ع��ل��م��ي إدارك��ه إل��ى أَْف��َض��ى ب��م��ا ف��ت��خ��ب��رن��ي

∗∗∗
ت��ئ��ُد16 أن��ج��ب��ت م��ا إذا أمٍّ م��ن ال��ل��ه ج��زاه��ا
ت��ل��د م��ا ل��ح��م وت��أك��ل ب��ال��ج��س��م ال��ج��س��م تُ��غ��ذِّي

∗∗∗

املصبوغ. كالشيب هو إنما أشيب قلب عىل ينطوي الذي األسود عر الشَّ أن واملعنى للشعر، صبغ الكتم: 14
متضجر. 15

أوالدها. تدفن 16
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إدفو هيكل

وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ع��ل��ي��ك ط��ل��ع��ا ك��م أم ي��ا أال
ال��ق��در أرج��ائ��ك ع��ل��ى وض��ع��ا وك��م أس��ن��ى وك��م

∗∗∗
ش��م��ل ل��ف��لِّ��ه��م17 ف��ل��ي��س وان��ص��رف��وا أم��س أق��ام��وا
ي��ت��ل��و م��ن ي��ك��ون وأي��ن س��ل��ف��وا م��ن ن��ف��وس ف��أي��ن

∗∗∗
وال��خ��َل��ف ال��َج��دُّ ي��ب��ي��ن م��الم��ح��ك��م ف��ي ف��ق��ال��ت
س��ل��ف��وا م��ن ي��ج��وس ف��ث��مَّ ج��وان��ح��ك��م ف��ي ف��ج��وس��وا

∗∗∗
��ي��ر ال��سِّ ف��ي ال��م��اض��ي��ن م��ن ن��بُ��ه��ا18 م��ن ع��ظ��ام وأي��ن
ال��ث��م��ر م��ن ح��ل��وى ل��ك��م ب��ه��ا ص��ن��ع��ت ق��د ف��ق��ال��ت

∗∗∗
ف��اش��ت��ج��روا ب��ن��ي��ِك ق��ل��وب أض��رى ال��ذي ال��م��ج��د وم��ا
ال��ب��ص��ر ال ال��ق��ل��ب ي��راه��ا ك��ب��رى ح��ي��ل��ة ف��ق��ال��ت

∗∗∗
ال��ُح��ْل��م خ��ادم ف��ق��ال��ت ال��ع��م��ل؟ ف��م��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
األم ح��ي��ل��ة ف��ق��ال��ت واألم��ل؟ األح��الم وم��ا

∗∗∗
ُم��ج��د ل��ه خ��ي��ٍر ع��ل��ى ل��ل��ط��ف��ل يُ��ح��ت��ال وق��د

منه. تبدد ما هو الجيش فل 17

اشتهر. 18
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الظهرية وهج

ب��ال��وع��د19 يُ��ْغ��َر ل��م إذا األك��ل ع��ن ي��ن��ب��و أال

∗∗∗
وال��ب��ل��وى؟ اآلالم وم��ا ��ق��م؟ ال��سَّ وم��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
األح��وى؟ األح��ور ش��ب��اب ت��خ��ت��رم اآلف��ات وم��ا

∗∗∗
وال��ن��ه��م ال��ط��ي��ش ع��ق��اب ال��ب��ل��وى إن��م��ا ف��ق��ال��ت
األل��م ع��ص��ا ل��ك��م ه��ززت ال��ح��ل��وى ع��ل��ى ج��رت��م ف��إن

∗∗∗
ع��نَّ��ا ط��وي��ِت��ه وف��ي��َم ال��ذَّه��ب ف��م��ا ل��ه��ا وق��ل��ت
أم��ن��ا؟ وال ع��ط��ًف��ا ف��ال واض��ط��رب��وا ال��ن��اس ف��م��اج

∗∗∗
ال��ح��ج��ر م��ن ض��رب س��وى أح��س��ب��ه ل��س��ت ف��ق��ال��ت
م��س��ت��ت��ر ل��ك��ل أش��د م��ط��ل��ب��ه ال��ط��ف��ل وإن

∗∗∗
ال��ع��ل��ن ي��ب��ِده ل��م ب��م��ا م��ف��ت��ت��نً��ا ال��ط��ف��ل ي��ج��دُّ
ث��م��ن! ل��ه م��ا ل��ش��يء ث��م��نً��ا ج��ه��ده وي��ح��س��ب

∗∗∗
ج��ه��ال ب��ق��ول��ه��ا وزدت ُخ��ب��ًرا ب��ق��ول��ه��ا ل��زدت
س��ه��ال أل��ف��ي��ت��ه وم��ا وع��ًرا أل��ف��ي��ت��ه ف��م��ا

يقوى أن إىل وهكذا عنه، أبعدت بلغها إذا حتى إليها، ليميش الصبي أمام توضع التي كاللعبة األمل 19
يقدمنا، الذي العمل عىل فيبعثنا أعىل، منزلة لنا الحت منزلة منه بلغنا كلما األمل، وكذاك امليش، عىل

عملنا. ملا ولواله
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إدفو هيكل

∗∗∗
ب��ن��ا؟ ال��م��ص��ي��ر أي��ن إل��ى أي��ن��ا إل��ى ب��ه��ا وص��ح��ت
األُذُنَ��ا ع��نِّ��َي وص��دت ال��ج��ف��ن��ا ع��ي��ن��ه��ا ��ت ف��غ��ضَّ

∗∗∗
��اُد ق��صَّ األب��واب ف��ف��ي ب��ه��ا ل��ع��اِب ال��دن��ي��ا ب��ن��ي
آب��اُد األرض وت��ح��ت ب��م��ل��ع��ب��ه��ا ي��وم ل��ك��م

∗∗∗
يُ��ع��ق��ْد ل��م ان��ق��ضَّ م��ا إذا ت��ك��رره م��ل��ه��ى ل��ه��ا
ال��س��رم��ْد ب��ابُ��ه وي��وَص��د ف��ن��ن��ظ��ره ن��غ��ادي��ه
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شبانمرص

أضحوكة ومجالسهم الذميمة، وأخالقها الوخيمة بنزعاتها معروفة فئة مرص شبان بني
يجتمعون وهم واالحرتام، الرجولة معاني من وإقفارها الجد من خلوها يف األضاحيك
وال تَُحب ال الوضيعة نفوسهم ألن إخالص؛ أو بعضحبٌّ إىل بعضهم يحدو ال ويتفرقون
من مساجرة إىل منهم كالٍّ تسوق والنقمة السآمة ودفع االجتماع رضورة ولكنها تِحب،
ما أقىص لصحابته منهم كل يدخر ولهذا أملهم؛ ويرسه رسورهم يؤمله من ومعارشة يكره
ال مجالس عرشة بني الواحدة الليلة يف بعضهم ويتنقل واإليجاع، التنغيص من وسعه يف
نميمة أو ملز كلمة ليُلقي غريه فيغيش أحدها من يضجر ولكنه منها، مجلس إىل يطمنئ
بعد طائفة يلقاهم ال وهم جميًعا، جلساءه يبغض فهو لحظة. قبل معهم كان فيمن
صلتُها مجالس من أعجبها فما الحارضين، عند الغائبني من نفسه ليشفي إال طائفة
تنم وإنما والصفاء. الرسور تبادل ال واإليذاء، الوقيعة تبادل ومحورها الوالء، ال الكره
ينتقم أن الرجل يستطيع فال الضعف عىل تنم اآلخر؛ من رش كالهما شيئني عىل الوقيعة
السعاة بينهم فينجح األصحاب، ظن سوء عىل وتنم عليه، الصدور بإيغار إال عدوه من
واملروءة الرجولة من منزلتهم عىل دليل قوم بني الثقة وضعف الوشاية، عندهم وتروج
إليه تنحط ما أدنأ وهذا الوفاء، عليه مستبَعٌد الخون، منه منتَظٌر فكلهم الدخلة، وسالمة

النفوس. إليه وتسفل األخالق
لهاَلَك املحقون والقيح والغيظ الضغن من املساكني هؤالء نفوس يف ما أوعبت ولو
ولكنك األبصار، إليها تشخص مأثرة أو جسيم مأرب عىل يتنافسون فحسبتهم األمر،
بهم يُظن أن ويخجلهم منها يضحكون وجدتهم واملآثر املآرب هذه عن حدثتهم متى
وجهل غفلة نظرهم يف ذلك ألن والحقيقة؛ الجد مأخذ وأخذها لها واالكرتاث بها االشتغال
فال مكان كل يف عنها يبحثون التي اللذة نظرهم؟ يف الحياة فرص وما الحياة، بفرص



الظهرية وهج

الحياة، من الوحيد الغرض بعدها ممن تكون ما أبعد اللذة فإن عجب! وال يجدونها،
— العامة إىل املرتفة الطبقة من رست قد الخبيثة الروح هذه تكون أن نخافه ما وأخوف
والخفة. العبث ويملكهم الجد نفوسهم يف فيموت — العضلية وبنيتها األمة صميم وهم
ال أصبحوا فقد الصغرية، والبلدان املدن عامة يف الروح هذه بوادر نرى أن ويسوءنا
يؤذِّن والرعونة: املجانة عن اآلداب وال الدين يرفعون وال والعبث، اللهو عن شيئًا يجلون
هللا، يدي بني الوقوف إىل ال عرس وليمة إىل الناس يدعو كأنه أذانه يف فيتطرَّب املؤذن
رقص فريقصون هللا ويذكرون غرامية، بأنشودة يرتنمون كأنهم تلحينًا القرآن ويقرءون
عن ورهبته بسلطانه املوت يذهلهم فال امليت وراء ويمشون الفجور! مواخري يف املخنث
وهذه املشيعني! إلطراب والرتخيم التنغيم يف يتسابقون الذين املنشدين أولئك إىل التنصت
مظاهر من بمظهر بعدها بشاعرين هم فما العامة بجاللها يشعر لم إن التي األشياء هي
بني العظمة وتقدير االحرتام عاطفة عنوان يخفى ال كما والجالل واإلحساس الجالل،
ألفضل الذل إن أال يَحِرتم؟! من فيها يكن لم إذا يُحرتَم من األمة يف يكون فكيف الناس.
يف السفاهة ولكن اآلخر، الجانب يف بالبطش يُشعر جانب يف الذل ألن الحالة؛ هذه من
من والصغار الحقارة تلبسها بأمة ظنك وما خاصتهم، يف بالضآلة تشعر قوم عامة

أسفلها؟! إىل أعالها
قلما موتًا بموتها لجزمنا وصفنا؛ الذي النمط هذا عىل كلها املرصية األمة كانت لو
هذا من بنجوة رجاله فبقي الريف، منها وسلم املدن أصابت لوثة ولكنها بعده، تحيا
العيوب، بعَض عليهم أنكرَت وربما قلوبهم، الحرضومسخ أهل رءوس داخل الذي النزق
سالمتها تُعقد فبهؤالء ملرصسالمة، نرجو كنا فإن املرض، عيوب ال الصحة عيوب ولكنها
أوىل كان وما املادية، الثروة يف عتادها هم كما األدبية ثروتها يف مرص عتاد هم وهؤالء
الريف؛ أبناء منها ليتخرج القرى يف العلمية املعاهد بإنشاء عندنا الرتبية عىل املرشفني
نبوغ يف قليل الرجاء إذ وأفكارهم، طبائعهم قويمة قلوبهم مطهرة أبدانهم صحيحة
يف حتى واالختبار خللها، ويتداركون األمة هذه صدع يرأبون الحرض سكان من أفراد
يشبوا ولم والكفور القرى يف نشئُوا الذين مرصهم نوابغ أكرب أن عىل يدل األخري الزمن
منها بالقرى أشبه مرص كانت أيام هذا مالهيها. وغواية املدن جلبة بني طفولتهم من
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مرص شبان

والتقت املدنيتني سيئات فيها اجتمعت وقد اليوم!1 بها بالك فما الحاشدة، بالحوارض
الجديد؟ الداء وأعراض القديم الداء عقابيل عندها

وآرائ��ي آم��ال��ي ي��ع��ق��ل ل��ي��س م��ن وأع��دائ��ي ص��ح��ب��ي م��ن أُع��اش��ر ذا ك��م
وال��ش��اء ال��ل��ي��ث ب��ي��ن م��س��اف��ُة ع��ن��ه��م وي��ف��ص��ل��ن��ي م��ن��ي ك��ث��ب2 ع��ل��ى ق��وم
وب��وغ��اء3 ن��ج��م س��وى وك��ان��وا ك��ن��ا ل��م��ا ال��طِّ��الب بُ��ع��د ي��ف��رق��ن��ا ك��ان ل��و
أس��م��اء ف��ض��ل إال ال��رج��ول��ة م��ن ل��ه��م ول��ي��س ق��ال��وا ك��م��ا ال��رج��ال ه��م
وح��ن��اء ب��أٍس ُح��ل��ى م��ن ��ه��م أك��فُّ َص��ِف��رت ق��د ك��ال��غ��ي��د وال ك��ال��رج��ال ال
إي��م��اء م��سَّ إال ال��ك��ف م��س��ت��ه��م ل��م��ا ال��ن��ف��وس ق��ذاراُت ت��س��ت��ب��ي��ن ل��و
األش��داء أع��ض��اد ال��ن��م��ل يُ��ع��ن��ت ق��د ص��دق��وا وق��د ب��إع��ن��ات ت��وع��دون��ي
وأق��ذاء أق��ذار م��غ��اف��ر4 دون��ي وي��م��ن��ع��ه��م ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��م ي��خ��اف
ألك��ف��اء أك��ف��اء خ��وف م��ث��ل��ه��ا ع��ن وي��ق��ع��ده��ا ش��ب��ًال ق��ت��ل��ت ن��م��ل��ة ك��م
ب��األذالء م��ن��وط اع��ت��زاز س��وى ل��ه��ا ول��ي��س أم��س��ت ق��د م��ص��ر! ع��ل��ى وي��ل��ي
��اء وشَّ رس��م ه��م أم األن��اس��ي م��ن ُزَم��ر أه��م أدري وم��ا م��ص��ر ش��ب��ان
ال��م��اء ف��ي ال��ن��ج��م ل��رام��وا ال��ن��ج��وم ص��ي��د ت��ك��ل��ُف��ه��م ل��و ح��ت��ى األم��ر ه��وَّن��وا ق��د
ع��ل��ي��اء ك��ل ع��ن أغ��ن��ت��ه��ُم ش��وه��اءَ ص��وًرا أخ��الده��م ف��ي ال��م��ج��د وص��وروا
ب��س��ي��م��اء دلَّ��ت أو ال��ح��ق��ي��ق��ة م��ن ش��ب��ه ع��ل��ى ن��م��ت ُص��ور ل��ي��ت��ه��ا ي��ا
ال��ن��ائ��ي ال��ظ��ام��ئ ل��ع��ي��ن ال��س��راب م��اء ط��ل��ي��ت��ه��ا ت��زوي��ق ف��ي ال��م��ج��د ل��ك��ن��م��ا
��اء؟ األخ��سَّ ج��ب��ن م��ا ال��ح��زم، ذا ك��ان إن وت��ج��رب��ة! ح��زم ل��ن��ا وق��ال��وا: خ��اف��وا
األص��ح��اء؟ ص��م��ت م��ن ال��ت��أوه أي��ن ب��ن��ا ج��م��ود ال ق��ال��وا ث��م ت��ح��رك��وا
ب��أع��ض��اء ي��ن��م��و ال ال��ت��ورم أن ع��ل��م��وا وم��ا م��ع��ال��ي��ه��م ف��ي ت��خ��اي��ل��وا
ع��ش��واء األض��واء ع��ن ب��ع��ي��ن إال ف��ت��ى ال��س��م��اء ف��ي م��ن��ه��م ت��ط��ل��ع وم��ا

.١٩١٧ سنة هو هذا اليوم 1
قرب. 2

تراب. 3
دروع. 4
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ب��إح��ن��اء إال ي��ن��ال��ون��ه��ا ف��م��ا أرج��ل��ه��م ت��ح��ت ال��م��ع��ال��ي ف��ي آم��ال��ه��م
األج��الء ب��ت��ن��ق��ي��ص ي��ض��ي��ق��وا أال ع��ج��ب ف��ال م��وف��وًرا ال��ن��ق��ص أك��م��ل��وا ق��د
إع��ي��اء ك��ل أع��ي��وا ال��م��دح ي��ج��ل��ب م��ا ط��ل��ب��وا ف��إن ق��دح ف��ي ال��ن��اس أس��رع ه��م
ب��إط��راء ي��وًم��ا َك��ِل��ف��وا وم��ا م��دح إل��ى ي��ن��ظ��رون ال ب��ل ال��ص��دق، أس��ت��غ��ف��ر
وإغ��ض��اء خ��زي م��ن ال��وج��ه يُ��خ��ل��ق م��ا س��وى ي��م��دح��ون ال ب��ل ال��ص��دق أس��ت��غ��ف��ر
أح��ي��اء أس��الخ ف��ي ال��م��ق��اب��َر ن��ف��س��ي س��ِئ��م��ت ف��ق��د ع��ن��ي وج��وَه��ك��م ��وا ن��حُّ
وأع��داء ج��ي��ران ب��ي��ن ال��ع��ال إل��ى ب��ه��ا ي��ن��ه��ض��ون ش��ب��اب دار ك��ل ف��ي
وإح��ن��اء أرم��اس ط��ي أص��ب��ح��وا أم ن��اج��ي��ة وه��ي أع��اش��وا ي��ح��ف��ل��ون ال
وأب��ن��اء آب��اء ع��ار وأن��ت��م ل��ح��ق��وا وم��ن ب��ادوا م��ن ذك��ر ب��ه��م ي��ع��ل��و
وح��واء ي��دع��ون��ي ح��ي��ن آدم م��ن إذن ب��رئ��ت إن��ي ب��ش��ر؟! أإن��ك��م
ع��وراء أل��َف س��وء ف��ع��ل��ة ك��ل ف��ي ل��ك��م ف��إن ع��ن��ك��م م��الب��س��ك��م ُق��دُّوا
ل��ي��الء ال��ش��ؤم ل��ي��ال��ي م��ن ب��ل��ي��ل��ة اس��ت��ت��رت ل��م��ا ت��واري��ه��ا ل��و م��ق��اب��ٌح
وآالء ف��ض��ل م��ن ال��خ��ي��م5 ُع��رَِّي م��ا إذا ال��ج��س��وم ع��ورات ب��إب��داء أه��ون
إزراء أي ه��ذا ب��ع��د ب��ك��م ي��زري دن��ٍس م��ن األرض ف��ي ه��ل ال��خ��ل��ق ُس��ب��ة ي��ا
ال��رائ��ي ي��ض��ح��ك س��خ��ًرا ال��ص��ي��ان��ة م��ن ل��س��اخ��رة اس��ت��ح��ي��ت إذا 6 ال��ب��ِغ��يَّ إن
ن��ك��راء ع��ار م��ن ت��خ��ج��ل��وا ول��م بُ��ه��ًرا، ي��خ��ج��ل��ك��م ال��ف��ض��ل أن األم��ر وأع��ج��ب
أبَّ��اء ال��ن��ف��س ك��ري��م ص��ن��َع ص��ن��ع��َت ل��ه ي��ق��ال ل��و م��ن��ك��م ال��م��رء ي��ط��أط��ئ
األخ��الء ب��ي��ن ب��ه يُ��ش��ي��د َظ��رًف��ا ي��زع��م��ه وه��و م��ن��ك��م ال��م��رء ي��ن��اف��ق
وإي��ذاء ل��ؤم م��ن ال��ب��دي��ه��ة ع��ف��َو ي��ح��س��ب��ه وه��و م��ن��ك��م ال��م��رء وي��غ��در
وب��غ��ض��اء وإي��ق��اع ب��ل��م��ز ي��رم��ي ع��ُرض ع��ن وه��و م��ن��ك��م ال��م��رء وي��ض��ح��ك
ف��رَّاء7 ت��م��زي��ق ِع��رض��ه ع��ل��ى ي��خ��ش��ى وال ال��م��داد ن��ْق��َط ث��وب��ه ع��ل��ى ي��خ��ش��ى
ف��ح��ش��اء ب��ي��ت أو ح��ان��ة إل��ى ي��م��ش��ي ب��ي��ن��ه��م ال��ج��اه م��ري��د ل��ت��ح��س��ب��نَّ
ب��أع��ب��اء أن��ض��ت��ه ال��م��س��اوئ م��ن ب��ه ي��س��ي��ر م��ا َوق��ًرا ك��ان ول��و ي��م��ش��ي

الطبع. 5
مضحًكا. خجلها كان بالخجل تظاهرت إذا وهي املومس 6

القاطع. والفراء قطعة، فراء 7
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��اء وم��شَّ ��از ه��مَّ ك��ل ال��ع��ال إل��ى ف��م��ش��ى ال��ع��ال ب��ط��الب ال��م��ج��ال ض��اق
ب��ع��داء م��ي��دان ك��ل ف��ي ال��طِّ��رف9 م��ا خ��ل��ف��ه��م��و ال��ص��ي��د ال��ك��رام وص��ل��ى8 ج��دوا
وأف��ن��اء أس��داد ب��ي��ن ت��ج��اوال إذا ال��خ��راف وت��س��ت��ن10 ال��ج��ي��اد ت��ع��ي��ا
��اء ه��جَّ ق��ول إال ال��ص��دق م��ن ض��رب ب��ه��ا ول��ي��س أم��س��ت ق��د م��ص��ر ع��ل��ى وي��ل��ي
وإن��ب��اء ظ��ن ف��ي ن��ب��ي��ون ف��ه��م ش��ت��ائ��م��ه��م ف��ي ح��اش��ى ال��ص��دق ت��ج��ن��ب��وا
ك��إف��ش��اء إال إخ��ف��اؤه��م ف��ل��ي��س ج��ه��روا أم األم��ر أس��روا ��رون م��ش��هَّ

والحالل الحرام

ي��ع��ق��ال أن ال��ح��ب ف��ي ول��ل��ق��ل��ب ي��ع��دال أن ل��ل��ح��س��ن آن أَم��ا
أش��ك��ال ق��د ال��ح��س��ن ل��ه��وى ف��م��ا ـ��ن، ل��ل��م��ب��ص��ري��ـ ال��ح��س��ن وض��ح ل��ق��د
م��س��ت��رس��ال ب��ال��ق��ول ُف��ه��ت إذا ه س��وا أع��ن��ي ل��س��ت ال��ذي ح��ب��ي��ب��ي
��ال ف��صَّ أو ال��ش��ع��ر أج��م��ل إذا أن��ت��ح��ي ال��ت��ي ش��ع��ري وِق��ب��ل��ة
ت��أُف��ال أو ل��ت��رع��اك إال ��ب��ت ُركِِّ م��ا م��آق��ي ك��أن
ال��ف��ال ري��م ب��ع��دك وك��ال��وح��ش ـ��ك، ع��ل��ي��ـ إال ال��ح��س��ن أع��ش��ق ف��م��ا
ام��ت��ال م��ن��ك ال��ق��ل��ب ول��ك��ن��م��ا ك، س��وا ع��ن م��ق��ل��ت��ي ع��م��ه��ت وم��ا
م��س��ت��س��ه��ال ال��ك��ي��د أح��س��ب ف��م��ا ك ع��لَّ��م��و ف��ه��ل ب��ك��ي��دي ح��ذق��ت
ال��ُم��ْف��َص��ال ال��ط��اع��ن ي��خ��ط��ئ ف��ق��د ألخ��ط��أت��ن��ي ع��ل��م��وك ول��و

∗∗∗
ُح��ل��ال؟ م��ا ف��ح��رَّم��ت ق��ض��ي��ت ب، ال��ق��ل��و إل��ي��ك ص��رف��ن��ا أح��ي��ن
ت��ق��ت��ال أن ل��ع��ي��ن��ك ول��ك��ن ت��ن��ظ��را أن ب��ع��ي��ن��يَّ ق��ب��ي��ح
ف��ال ف��ي��ه اخ��ت��ي��ال��ك وأم��ا ع��ل��يَّ ح��رام ال��ج��م��ال وح��ب

يليه. الذي واملصيل: السابق، الجواد املجيل: 8
الجواد. 9

للعدو. وثب الجواد: استن 10

29



الظهرية وهج

ال��ُح��ل��ى س��ريُّ ال��ع��ن��اق ش��ه��ي ق، ال��م��ذا ح��ل��و أن��ك ض��ي��ر وال
ن��ف��ع��ال أن ب��د ال ك��ان وإن ق، ن��ذو أن ب��ن��ا ض��ي��ًرا ول��ك��نَّ
ن��ذه��ال أن ال��ب��دع م��ن ول��ك��ن ـ��ن، ال��ن��اظ��ري��ـ تُ��ذه��ل أن ب��دع وال
ُم��خ��ض��ال ال��رب��ى ن��ب��ت أن��ت وك��ن رون��ًق��ا ال��ض��ح��ى ش��م��س أن��ت وك��ن
واس��ت��ف��ح��ال ال��ج��رم ع��ظ��م ف��ق��د أع��ي��ن ل��ن��ا ك��ان��ت ن��ح��ن ف��إن
س��ل��س��ال ال��ص��دى11 ي��ه��ي��ج ن��ه��ًرا ن، ال��زم��ا ص��ح��راء ف��ي أن��ت ولُ��ح
ت��ج��ه��ال أن وأع��ج��ب ع��ج��ب��َت ء ال��ظِّ��م��ا ش��ف��اه ق��ارب��ت��ك ف��إن
ال��ح��ن��ظ��ال ب��ت��ف��اح��ك وف��اخ��ر ر، ب��ال��ث��م��ا م��وق��ًرا ش��ج��ًرا وك��ن
ي��ؤك��ال!» ول��م ي��م��س��ا ل��م وإن أح��اله��م��ا ال��غ��ض «ث��م��ري وق��ل:
ال��ب��ل��ى أي��دي غ��ي��ر ف��ت��ج��ن��يَ��ه��ا ي��ٌد إل��ي��ه��ا تُ��م��دَّ أن وخ��ف
ت��ذب��ال؟ أن ال��ص��ون م��ن أل��ي��س تُ��ش��تَ��ه��ى؟ أن ال��ف��ق��د م��ن أل��ي��س
غ��ال إال ال��ح��س��ن ُق��ِص��َد وم��ا ق��ص��ده ف��ي ال��ح��س��ن م��ن ع��ذي��ري
أه��م��ال إن ب��ال��ق��ص��د وي��ف��رح م��ت��ل��ًف��ا س��رًف��ا ج��وده ي��رى
ي��ع��دال أن ال��ن��اس م��ن س��واك��م ��ن��ا ه��مُّ وم��ا ظ��ال��م��ي��ن ف��ي��ا
ي��ب��ذال أن ش��اء ب��م��ن ف��أه��ِوْن ت��ب��خ��ل��وا وإن ب��اخ��ل��ي��ن وي��ا
ح��ال ووج��ًه��ا ت��ث��نَّ��ى ق��واًم��ا ف��اح��ج��ب��وا أو ال��ح��ب ل��ن��ا أب��ي��ح��وا
ي��ث��م��ال أن ال��ق��ل��ب ع��ل��ى وت��أب��وا ال��ه��وى خ��م��ر ال��ع��ي��ن تُ��وج��روا12 وال
تُ��ْج��تَ��ل��ى وال ع��ن��ه��ا يُ��س��َم��ع ء ال��س��م��ا ك��ح��ور ف��ك��ون��وا وإال
خ��ال ج��م��ال م��ن ل��و ال��ق��ب��ح م��ن ج��ن��ة ال��ث��رى وج��ه ك��ان ل��ق��د

الظمأ. 11
فمه. يف صبه الدواء: أوجره 12

30



مرص شبان

الجديد العام

وع��ل��ل ف��اس��ل��م ب��ال��خ��ي��ر وع��ل��ل��ت��ن��ي ��ل وأمِّ ف��اس��ع��د اإلس��ع��اد ل��ي ت��م��ن��ي��َت
وم��ق��ب��ل م��اٍض ب��ي��ن ح��اًال أُب��دِّل ك��أن��ن��ي ال��ج��دي��د ب��ال��ع��ام وب��ش��رت
��ل13 م��زمَّ ب��ع��ام ال��ب��ش��رى ف��م��ا وإال ��م��ا م��ذمَّ ع��ن��ا زال ب��ع��ام ��ْر ف��ب��شِّ
ي��ل��ي م��ا م��الق��اة م��ن إل��ي��ن��ا أح��ب ف��بُ��ع��ده ال��غ��داة، ي��م��ض��ي ب��م��ا ب��رم��ن��ا
م��ن��زل ب��ع��د م��ن��زًال م��ن��ه وي��ع��ب��ر ل��ش��أوه ال��ف��ض��اء ف��ي ي��م��ض��ي ال��ن��ج��م ذَِر
ب��ال��م��ت��ب��دل ل��ي��س ي��وٌم ال��ده��ر ع��ل��ى وي��وُم��ن��ا ب��أخ��رى أي��اًم��ا وي��ب��دل
��ل م��ؤمَّ م��ن ب��ن��ا ي��دن��و ال ك��ان إذا ب��ع��ده ال��خ��ط��َو ع��دُّن��ا ل��ع��م��ري س��ف��اًه��ا
ال��م��ت��رح��ل أم��س��ن��ا ف��ي ب��ه��ا ن��ع��م��ن��ا ال��ت��ي ال��غ��ف��ل��ة ع��ن ف��ي��ق��ص��ي��ن��ا ب��ج��د
ال��م��ت��م��ه��ل ن��ظ��رة ع��ن ف��يُ��ع��ج��ل��ن��ا وب��ي��ن��ن��ا ال��ش��ب��اب ب��ي��ن م��ا ويُ��ب��ع��د
ب��ال��ت��ن��ق��ل؟ اس��ت��ب��ش��ارن��ا ف��م��ا ب��وق��ر، م��ح��ل��ة14 ك��ل ع��ن��د ع��ل��ي��ن��ا وي��ل��ق��ي
ج��ح��ف��ل ب��ع��د ج��ح��ف��ًال ع��ل��ي��ن��ا ت��دي��ر ِع��دات��ن��ا إال األي��ام م��ا وت��ال��ل��ه
ألع��زل ال��َك��ِم��يِّ إق��ب��ال وتُ��ق��ب��ل غ��ن��ي��م��ة ال��ح��ي��اة ب��أج��زاء تُ��ولِّ��ي
م��ه��ل��ل ل��ق��اء ن��الق��ي��ه��ا ف��ف��ي��َم ب��ال��ردى وتُ��ق��ب��ل ب��م��ح��ي��ان��ا تُ��ول��ي
ي��ن��ج��ل��ي ع��مَّ غ��ًدا ت��دري ال ف��إن��ك ي��ن��ج��ل��ي س��وف ب��م��ا ت��ب��ش��رن��ي ال أال
واج��ذل ب��م��اض��يَّ ف��ب��ش��رن��ي إل��ي��ن��ا ي��ن��ث��ن��ي وه��ي��ه��ات ال��م��اض��ي ان��ث��ن��ى م��ا إذا
ب��م��ع��زل م��ن��ي ف��ه��و ع��ن��ي، ل��ي��ال��ي��ه غ��ري��ب��ٍة ب��ع��ه��د ت��ب��ش��رن��ي ال أال
ال��م��ض��ل��ل وق��ل��ب��ي ج��س��م��ي م��ن ل��ي��ال��ي��ه ف��إن��م��ا ال��ح��م��ي��م ب��م��اض��يِّ ��ر وب��شِّ
ل��ي ي��ح��ن ع��رق م��ن��ه ل��ي��ل ك��ل وف��ي ثَ��ِك��ْل��تُ��ه ق��ل��ب م��ن��ه ي��وم ك��ل ف��ف��ي
ت��ع��ل��ل وق��ب��ر أح��الم وَم��درج ص��ب��وة وإط��الل ل��ذات م��ص��ارع
م��ع��طَّ��ل رس��م ع��ن��د ��ا ح��قٍّ ألق��ض��َي وق��ف��ًة ال��ع��ه��د ذل��ك ف��ي ل��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
��ل ال��ت��رحُّ ق��ب��ل ال��ن��ف��س م��ن��ه ألم��أل رج��ع��ًة ال��َوْرد ذل��ك ف��ي ل��ي ل��ي��ت وي��ا
ُم��ع��َج��ل أخ��رَق ك��ف ف��ي ��ت��ه��ا أَِزمَّ م��ط��ي��ة ال��زم��ان وأي��ام وك��ي��ف

محجب. 13

السائرين. محطة املحلة: 14
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م��ف��ص��ل ب��ع��د م��ف��ص��ل م��ن��ه ي��ق��طَّ��ع ف��إن��م��ا ي��وم ب��ع��د ي��وًم��ا ع��اش وم��ن
وأول��ي م��ص��ي��ري أدري ف��ال ��ى، م��غ��مَّ م��ف��رًدا ال��ع��ي��ش س��اح��ة ف��ي أس��ْر دع��ون��ي
ال��م��ذل��ل رج��اء م��ن أع��ل��ى ال��ي��أس أرى ف��إن��ن��ي ي��ئ��س��ت إن ت��ع��ذل��ون��ي وال
��ل ال��ت��س��فِّ رج��اء ع��ن وع��دُّوا إل��ي��ه ف��أن��ب��ري ي��أس��ي ف��وق رج��اءً أرون��ي
أخ��ط��ل ب��غ��ي��ة ف��ال��نُّ��ج��ح ُم��خ��ِف��ٍق ع��ل��ى ل��ن��اج��ح ف��ض��ل ال��ن��ج��ح ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا
أَب��تَ��ِل��ي15 س��وف ب��م��ا ل��ي ن��ذي��ًرا أك��ان دع��ا م��ا ص��دق ي��ا (ال��ع��ب��اَس) أب��ي دع��ان��ي
ال��م��ت��ف��ض��ل ال��وال��د ه��ذا ف��م ع��ل��ى ق��ض��اءه إل��ه��ي ي��ج��ع��ل ل��م ش��اء ول��و

البعيد القريب

ال��م��ت��ع��ل��ل ال��ن��ازح م��ن��ه وأق��رب ��ل ال��م��ؤمِّ ال��ق��ري��ب م��ن��ك م��ًدى ب��ع��ي��ُد
َم��وِص��ل ال��ق��رب ف��ي ي��ب��غ��ي��ك ل��ل��ذي وال ح��اج��ب ال��ب��ع��د ف��ي ي��ب��غ��ي��ك م��ن دون ف��م��ا
ال��ت��دل��ل ال��غ��رام ق��در ع��ل��ى ول��ك��ن ال��ض��ن��ى! م��ن ش��ف��ي��ع ل��ل��م��ض��نَ��ى ك��ان ول��و
وم��ق��ت��ل ش��ف��اء وال��ذك��رى ب��ذك��راك، م��ن��زًع��ا ع��ن��ك أج��د ل��م ��ا ل��مَّ ت��ع��وض��ُت
م��ق��ب��ل أن��ت وم��ا ب��ال��ذك��رى، ف��تُ��ق��ب��ل ب��ي��ن��ن��ا وال��ل��ي��ل ألس��ت��دن��ي��ك وأن��ي
ال��م��م��ثَّ��ل ال��خ��ي��ال ف��ي��س��ل��ي��ن��ي أم��ام��ي، م��م��ثَّ��ًال أراك ك��ي ع��ي��ن��ي وأُغ��م��ض
وت��ه��زل ت��ج��دُّ أش��واق أح��ادي��َث س��ام��ٌع م��ن��ك أن��ن��ي س��م��ع��ي وأُوِه��م
ف��أج��ه��ل أن��ال ال أن��ي وأع��ل��م ال��رض��ى ح��ب��ك م��ن ن��ل��ت أن��ي وأزع��م
وم��وئ��ل م��س��ت��ج��ار م��ن��ه��ا ال��ن��ف��س وف��ي أج��م��ل ف��ال��وه��م ال��ص��دق يُ��ف��ده ل��م وم��ن
ف��ي��ج��ف��ل يُ��رام س��م��ادي��ر16 خ��ي��اَل ال��م��ن��ى ف��ي ون��ل��ق��اك إن��س��انً��ا ع��ش��ق��ن��اك
ت��ت��ن��ق��ل ب��ي��ن��ن��ا م��ق��ي��م وأن��ت ب��ظ��ل��ه ج��ن��اك17 م��ن ن��رض��ى ك��ذل��ك
ت��ن��زل ال��س��م��وات ف��ي ن��ج��م اْنَّ��َك َل��ْو غ��اي��ًة أب��ع��َد م��ن��ك ح��ظ��ي ك��ان وم��ا
م��ق��ف��ل م��رائ��ي��ه ف��ي ط��ي��ف اْنَّ��َك َل��ْو م��ل��م��ًس��ا م��ح��ب��ك ع��ن أق��ص��ى ك��ن��ت وم��ا

أخترب. 15
تخيالتهما. هي والسكر الطرب سمادير 16

الثمر. هو الجنى 17
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تُ��ت��خ��يَّ��ل ص��ورًة ف��ؤادي ف��ي وع��ش ��ًم��ا م��ج��سَّ ش��خ��ًص��ا ال��ن��اس ج��وار ف��ي ف��ع��ش
وم��ن��وِّل ن��ائ��ل ف��م��ن��ي رج��اء تُ��ِن��ل ول��م ال��رج��اء م��ن��ك أن��ل ودع��ن��ي
ت��ب��َخ��ل ك��ن��ت ب��ه��ا ت��دري ل��و ل��ع��ل��ك ل��ذاذة ش��ك��ر ن��ج��واي ف��ي وأس��دي��ك
ت��س��ه��ل ال��ص��بِّ ع��ل��ى ك��ان��ت ل��م��ا ل��دي��ك زم��ام��ه��ا وج��دَت ل��و ُح��ل��م ل��ذاذة

املنشورة18 الصبابة

ال��م��غ��ان��ي��ا ال��رف��ات ي��غ��ش��ى ف��ق��د ف��ه��بِّ��ي غ��اض��يً��ا19 ال��ل��ي��ل أق��بَ��ل ق��ل��ب��ي! ص��ب��اب��ة
ال��م��آق��ي��ا ب��ال��رق��اد ��ى غ��شَّ ال��ل��ي��ل إذا أم��ي��ن��ًة ال��ق��ب��ور ال��م��وت��ى ت��ه��ج��ر وق��د
خ��اوي��ا20 وع��رش��ك أق��وى ق��د م��ك��ان��ك ف��ان��ظ��ري ال��ن��وم م��ع ال��دن��ي��ا إل��ى وث��وب��ي
ل��ي��ال��ي��ا ذاك ق��ب��ل ف��ي��ه ت��رب��ع��ِت وط��ال��م��ا ال��غ��ري��ب م��رَّ ب��ه وم��رِّي
م��ن��ادي��ا ت��ج��ي��ب أال م��وث��ق ع��ل��ى ف��إن��ه��ا ب��ال��دي��ار؟ م��ن ت��س��أل��ي: وال

∗∗∗
ح��وان��ي��ا ع��ل��ي��ه أض��الًع��ا ي��ج��اذب ع��ظ��ُم��ُه ال��ل��ح��م م��ن ع��اٍر ش��ب��ح ب��دا
ث��ان��ي��ا ال��ل��ي��ل م��ع ل��ي��ًال ب��ه وي��م��ش��ي خ��ط��وه ال��م��ن��ي��ة ق��ي��د ف��ي ي��ق��ارب
واه��ي��ا ب��ال��س��الم��ة ل��م��يْ��ٍت دع��ائ��ي ي��ك��ن وإن ف��اس��ل��م ق��ل��ت س��الم! وق��ال
ن��اس��ي��ا أن��ت وم��ا ح��ي��نً��ا ب��ه��ا ن��ع��م��َت ص��ب��اب��ة ف��ق��ال ال��س��اري؟ ال��ط��ارق َم��ن
ك��اس��ي��ا أزه��ر ق��ب��ُل م��ن ب��ه وع��ه��دي روائ��ه م��ن ع��رى ج��س��ًم��ا أرى ف��ق��ل��ت
ال��م��واح��ي��ا ال��م��ن��ون أي��دي ب��ش��اش��تُ��ه��ا غ��ال��ب��ت ف��ي��ك م��س��ح��ة ل��وال ج��ه��ل��ت��ِك
ب��اق��ي��ا ال��ش��ك م��ن تُ��ب��ق��ي ال ال��ده��ر21 ي��َد ج��وان��ح��ي ف��ي ِه��زَّة ل��وال ج��ه��ل��ت��ِك
ال��م��ع��ان��ي��ا ت��ل��ك اس��ت��لَّ ف��ك��ي��ف ع��ل��ي��ك، ص��ب��اب��ت��ي ي��ا ال��ب��ل��ى ج��ار م��ا ش��دَّ أال

األموات. يف املعتقدات بعض حسب الليل جن إذا القرب مفارقة له يجوز ميتًا؛ صبابته الشاعر يتخيل 18
مظلًما. 19

تخرب. 20
الدهر. آخر إىل أي 21
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ص��اح��ي��ا؟ ع��ي��ن��يَّ أس��ك��رت ال��ت��ي وأن��ت راض��يً��ا ال��ل��ي��ل أس��ه��رت��ن��ي ال��ت��ي أأن��ِت
واف��ي��ا ف��ي��ِك م��غ��ن��ًم��ا وج��دن��ا ت��ول��وا ك��ل��ه��م ال��ن��اس إذا ك��ن��ا ال��ت��ي وأن��ِت
ه��ي��ا ك��م��ا وه��ي األرض ع��ن��ه��ا أس��ائ��ل ج��ل��وة األرض ل��ي ج��لَّ��ي��ت ال��ت��ي وأن��ت
ش��ادي��ا ال��م��ح��اس��ن ف��ي��ن��ان22 ك��ن��َت أم��ا رأي��ت��ه ش��يء ك��ل ع��ن��ه��ا أس��ائ��ل
اله��ي��ا وأص��غ��ي��ت ج��ل��م��ود، ورنَّ��م ص��ام��ت ف��غ��رَّد روًح��ا ب��ه��ا ن��ف��خ��ِت
ص��اغ��ي��ا ال��ل��ه ي��أذن ح��ت��ى وأم��س��ي��ُت ب��ص��م��ت��ه��ا الذت ال��ب��ي��ن أل��مَّ ف��ل��م��ا
ث��اوي��ا ال��ق��وم م��ع��ب��د24 ف��ي��ه ك��ان ول��و ن��أم��ة23 ال��ق��ب��ر إل��ى ال��ص��اغ��ي ي��س��م��ع وه��ل

∗∗∗
س��اج��ي��ا ب��ال��م��ن��ي��ة س��ت��ًرا وح��س��ب��ك م��ن��ي��ة م��ن س��ات��ر ل��وال أن��ت ن��ع��م
وف��ان��ي��ا ح��يٍّ��ا ال��ش��ري��ن ج��م��ع ل��ق��د ن��ف��س��ه خ��وال��ج م��ات��ت ام��رءًا وإنَّ
ت��وال��ي��ا وال��ح��ي��اة ال��م��ن��اي��ا ف��ل��ي��ت ل��ل��ردى ح��دَّ وال ح��دٌّ ل��ه��ا ح��ي��اٌة
ال��دي��اج��ي��ا ال��ص��ب��اح أن��وار وت��ع��ق��ب وال��ك��رى ال��ع��ي��ش ي��ق��ظ��ة ت��ت��وال��ى ك��م��ا
دوال��ي��ا25 ال��ح��ي��اة واش��ت��ق��ن��ا ال��ن��وم إل��ى اش��ت��ي��اق��ن��ا ال��ِح��م��ام ل��ت��ش��وَّق��ن��ا إذن

الصعب الهني

ط��ل��ب��وا م��ا م��ن��ك ف��ن��ال��وا وأص��غ��روك أدرك��ه ل��س��ت ح��ت��ى ق��درك أك��ب��رُت
دأب��وا وال خ��ط��وي ف��ي ت��وان��ي��ُت ف��م��ا ل��ه��م وادَّن��ي��َت ع��ن��ي ت��ب��اع��دَت ف��إن
وال��ع��ج��ب ال��ص��د ع��ن��ا ي��م��ي��ل��ك ف��ال ك��أن��ف��س��ه��م ص��ي��غ��ت أن��ف��س��ن��ا ل��ي��ت ي��ا
تَ��َه��ُب م��ا ب��ع��َض ع��ل��ي��ن��ا تُ��ِع��ز ف��ال ب��ه ن��ه��ي��م م��ا ي��دري م��ث��ل��ك َل��يْ��َت أَْو

مزهر. 22

خفيٍّا. صوتًا 23

األموية. الدولة صدر يف املغنني إمام 24
بالتداول. 25
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موعد عىل ليلة

ف��ن��س��ت��وث��ق ال��ب��ش��رى ن��س��ت��ك��ب��ر م��وع��د ع��ل��ى ب��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة ي��ا
ي��ب��ث��ق26 م��ا ل��ل��ع��ي��ن ال ل��ل��ق��ل��ب ض��وءه��ا ال��ت��ي ال��ش��م��س م��ن��ت��ظ��ري
وال��رون��ق ال��راح��ة وظ��ل��ه��ا ��اءًة وضَّ اآلم��ال ش��ع��اُع��ه��ا
ال��ش��يِّ��ق ال��م��دل��ج27 ال��ف��ؤاد ف��ي��ه ي��ه��ت��دي ال��ذي ال��ن��ور ون��وره��ا
األح��م��ق ال��ك��يِّ��س ال��رس��ول ـ��راه ب��ب��ش��ـ ي��غ��ال��ي ب��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة ي��ا
ي��ن��ط��ق وال ال��ق��ول وي��ب��دأ ي��ل��ح��ق وال ب��ال��ش��ك ي��س��ب��ق
ي��س��ب��ق أف��واه��ن��ا إل��ى ـ��ق��ل��ب ال��ـ أوش��ك وق��د ال��ل��ف��ظ م��ت��ئ��َد
يُ��ط��رق أو ي��ع��ب��س وت��ارة ري��ب��ة ف��ي ي��ب��س��م وت��ارة
م��ش��ف��ق ب��ل غ��ض��ب��ان م��ع��رض! ب��ل … ق��ادم أل��ق��ه! ل��م ل��ق��ي��ت��ه!
ي��ص��دق ان��ث��ن��ى ب��ش��رى م��ن ي��ح��م��ل م��ا ق��در أع��ل��م��ن��ا إذا ح��ت��ى
ي��ش��رق غ��ٌد ك��ي��ف ل��غ��د! ي��ا غ��د ف��ي زائ��ًرا َس��يُ��وف��ي ق��ال
تُ��خ��َل��ق أج��ل��ه م��ن م��ذخ��ورة وح��َده غ��د ش��م��س أم ب��ال��ش��م��س
ال��م��خ��ل��ق28 ال��م��ب��ت��ذل س��رب��ال��ه��ا ش��أن��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ن��رى ك��ي��م��ا
يُ��ع��ش��ق أو يَ��ع��ش��ق ل��م��ن إال ب��ه��ا ت��ت��ح��ل��ى ال ح��ل��ة ف��ي
يُ��ل��َف��ق29 غ��د ن��س��ج ب��ه ك��ي��ف ب��أت��راح��ه األم��س وذل��ك
ي��ف��رق أن��م��اط��ه ف��ي ـ��وال��ك م��ن��ـ ب��ال م��ا األي��ام ن��اس��ج ي��ا
ي��ب��رق س��ن��ى م��ن وه��ذا ، رثٌّ ح��ال��ٌك ج��وى م��ن ه��ذا ِل��ْف��ق��ان30
األرف��ق ش��خ��ص��ه ت��ب��دى وم��ا ظ��ل��ه ف��ي أرق��ص غ��د ه��ذا
ي��خ��ف��ق ل��ه��ا ق��ل��ب��ي م��ت��ع��ٍة م��ن ل��ي ص��ان ب��م��ا ح��لَّ ل��و ف��ك��ي��ف
ض��ي��ق وال َك��لٌّ خ��ط��وه ال ال��ض��ح��ى رح��ي��ب ي��وٌم ��ن��ا وض��مَّ

مصدرية. هنا «ما» 26

ليًال. السائر 27
البايل. 28

خاطه. الثوب: لفق 29
الثوب. من شقة اللفق: 30
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األول��ق31 وال ل��ل��ن��اس ي��س��دي��ه ال ال��ح��ل��ُم م��ا ال��ي��ق��ظ��ة ف��ي ون��ل��ت
آن��ق32 ب��ع��ده��ا ص��ب��اح إل��ى ل��ي��ل��ة ب��ه ال��ب��ش��رى م��ن ح��س��ب��ي

33 الحبِّ درج

وم��رت��ح��ل ِح��لِّ ف��ي ب��ال��ل��ح��ظ أل��زم��ه ف��وددت أب��ص��رت��ه
َم��ه��ل ع��ل��ى أرج��و م��ا ف��ب��ل��غ��ت ي��ح��ادث��ن��ي أن أرج��و وط��ف��ق��ت

∗∗∗
ول��ل��َع��ل��ل ف��م��ه م��ن ل��ل��ن��ه��ل ش��يِّ��ق��ة وال��ن��ف��س ح��ادث��ت��ه
وال��ُق��بَ��ل ب��ال��ل��ث��م��ات ف��ي��ه، م��ن ب��ادرة ك��لَّ ت��ت��ب��ع وت��ه��مُّ

∗∗∗
ع��ل��ل��ي م��ن داوي��ُت ال��ت��ي غ��ي��ر ع��ل��ل ف��ت��ج��ددت ق��ب��ل��ت��ه
ل��ي وي��ص��ب��ح ي��م��س��ي إذ وي��ك��وَن ل��ه أك��ون أن أط��م��ع اآلن
ال��م��ق��ل ش��وارد ع��ل��ي��ه، ح��رًص��ا ت��راع��يَ��ه أن أش��ف��ق وأك��اد

∗∗∗
أم��ل ع��ل��ى أوف��ى ك��ل��م��ا زد ل��ه ي��ق��ول ش��ي��ط��ان ال��ق��ل��ب ف��ي
ب��ال��ب��ل��ل أم��ِس ارت��ض��ي��ن��ا ك��ي��ف ع��ج��ب��ي ف��وا ن��رض��ى ال ب��ال��وْك��ف34

الجنون. 31
أتشوق. 32

لَّم. السُّ هو الدرج: 33
الغزير. املطر 34
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القلوب نابش

م��س��ت��خ��ب��را ل��ل��ع��ي��ن وي��وم��ئ ح��ب��ه ع��ن ال��ق��ل��ب ي��ن��ب��ش أن��ى
يُ��ن��ش��را؟ أن ل��ل��م��يْ��ِت أي��ن وم��ن ل��ح��ده؟ ف��ي ح��ب��ك أت��ن��ب��ش
ال��ث��رى ن��ض��َو ب��ات ت��ط��ل��ب��تَ��ه ال��ذي ف��إن ف��اط��م��ئ��ن أال
بُ��ع��ث��را م��ا ل��ت��ج��م��ع ف��س��ل��ه��ا ذرات��ه ال��ري��ح م��ع وط��ارت
ال��ورى ك��ل ك��ن��ت وق��د ه��وانً��ا، ال��ورى ك��ب��ع��ض ع��ن��دي وإن��ك

الربيع يف

ال��َح��َزن ي��ج��ل��و م��ا ال��ح��ب ك��ئ��وس م��ن وارت��ش��ف ف��اط��رب ال��ع��م��ر ح��زي��َن ق��م
ال��وَس��ن وي��ن��ج��اب ال��دي��ك ص��ي��ح��ة س��وى ي��ب��َق ول��م ال��ل��ي��ل أدب��ر
ث��م��ن غ��ي��ر م��ن ال��ج��ن��ة ي��ف��ت��ح ف��ج��ره وه��ذا ال��ص��ي��ف ف��ي أن��ت
ال��ك��ف��ن ص��ف��راء األرض ف��ي ِرم��ة ان��ق��ض��ى ال��ح��ول إذا ع��دَت رب��م��ا
ف��ن��ن35 ك��ل ف��ي األزه��ار ب��اع��ث ي��ب��ع��ث��ه��ا ال األرض ف��ي ِرم��ة
ب��دن أو ب��ن��ان أو ب��ل��س��ان ب��ه��ا م��رت إن ال��غ��ي��د ت��ح��ي��ي ال
ح��س��ن وج��ه وال ع��ذب، م��ب��س��ٌم ل��ف��ت��ًة م��ن��ه��ا ي��غ��ن��م وال ال
ال��زم��ن ي��ن��س��ى م��ن ال��م��يِّ��ت إن��م��ا أوق��ات��ه��ا ف��ي ال��ل��ذاِت ف��اغ��ن��م
ف��م��ن؟! ال��زه��ر ن��ق��ط��ف ل��م إن ن��ح��ن م��ون��ق رب��ي��ع زه��ر واق��ت��ط��ف

غصن. 35
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واحلياة الكون

موصولة بعيدة غاية لها تكن لم إن الحياة إن اإلنسانية؟ الحياة أم الكون أكرب: أيهما
يفاضل أو إليه، تقاس أن من أصغر ريب وال فهي برمته الكون إليها يسعى التي بالغاية
من واحد نظام أو وحدها األرضية كرتنا الفرض هذا عىل يكفينا كان وقد وبينه. بينها
املفرد الشاعر الحس هي اإلنسانية الحياة كانت وإذا لها. عداد ال التي الشموس أنظمة
ولَِم املعرفة؟ حق الوجود ملعرفة الكايف القدر اإلحساس من لها يكن لم فِلَم الوجود، يف
قدرة من الوجود يف بد ال أنه ذلك من نفهم أال يتقاربا؟ أو واملعروف العارف يتناسب َلْم

اآلتية: األبيات نظم عند بنفيس قام الذي الخاطر هو هذا به؟ الخليقة املعرفة تعرفه

ف��ده��را ده��ًرا ع��ل��م��ُت ق��د م��ا غ��ي��ُر ح��ي��اة ل��ح��ي ي��ك��ن ال إن ربِّ
ح��س��رى ال��ح��ق ط��ل��ع��ة ع��ن ون��ف��وس َوإل��يْ��ه ال��ث��رى م��ن ج��س��وم م��ن
م��س��ت��ق��را ال��دُّن��ى ل��ه��ا ت��ت��ح��رى أن م��ن أه��ون األن��ام ف��ح��ي��اة
وب��درا وش��م��ًس��ا ع��ال��يً��ا ف��ل��ًك��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��دي��ر أن م��ن أدن��ى وه��ي
وأخ��رى أُول��ى ال��ع��ال��م��ي��ن ي��س��ع ي��ب��اب ق��ف��ر ال��ح��ي��اة ف��ب��ح��س��ب
ت��ت��رى1 األف��ق ف��ي ال��ن��ج��وم وح��س��ن رِّ ب��ال��ذ ت��زخ��ر األرض��ي��ن ج��م��ال م��ا
ق��ب��را م��ح��ال��ة ال ل��ل��ن��ف��س ـ��س��م ال��ج��ـ ه��ذا ك��ان إن ال��ف��ض��اء ام��ت��داد م��ا

تتواىل. 1



الظهرية وهج

أم��را؟ األم��ر ذا غ��ي��ر ل��ل��ك��ون ـ��أت ه��ي��ـ ف��ه��ل ألم��ر ه��يَّ��أت��ن��ا أن��ت
أح��رى ب��ال��ك��ون ال��س��اك��ن��ي��ه ف��اج��ع��ل وإال ك��ال��ح��ي��اة ال��ك��ون ف��اج��ع��ل
وع��م��را ق��دًرا س��اك��ن��ي��ه ع��ن ـ��ه��م ال��ل��ـ غ��ف��ران��ك ال��وج��ود أج��لَّ م��ا

امللوم أنت

ال��ذن��وب��ا ع��رف وم��ا ذن��بً��ا، ال��ق��ط��وب��ا ل��ن��ا ي��ع��د أم��س��ى
وال��خ��ط��وب��ا ف��ي��ه ال��ن��اس م ن��ل��و ف��ي��م��ا وي��ل��وم��ن��ا
ال��ج��دي��ب��ا ال��ع��ي��ش ي��ع��ال��ج ـ��ي��ر ال��ف��ق��ـ ع��ل��ى ال��غ��ن��ي ع��ت��ب
ال��م��ع��ي��ب��ا ال��طِّ��م��ر وي��ل��ب��س ـ��س ال��دم��ق��ـ ي��دع أن ي��ل��ح��اه
ك��ئ��ي��ب��ا ك��آب��ت��ه ع��ل��ى ـ��ت ع��ذل��ـ م��ا ت��ن��ص��ف ك��ن��ت ل��و
ق��ل��وب��ا ب��ه ن��ه��ي��م وال ر ال��س��رو ن��ق��ل��ي أح��س��ب��ت��ن��ا
ع��ج��ي��ب��ا ش��ي��ئً��ا ال��ب��ك��ى رأى ء ش��ا ح��ي��ث ي��ض��ح��ك ك��ان م��ن
ق��ط��وب��ا ب��ن��ا ك��ره��ت إذا م ت��ل��و م��ن ل��ت��ع��ل��م م��ه��ًال
ط��روب��ا ج��ذًال رأي��ت��ن��ي َت أرد ف��ل��و ال��م��ل��وم أن��ت
ش��ح��وب��ا؟ ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��اب��ت إن ال��ش��م��س ت��ل��وم ذا م��ن
ال��ح��ب��ي��ب��ا ب��ل ال��م��ح��ب ت��ل��ِم ف��ال ش��ك��ا ال��م��ح��ب وإذا
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امليتة الدنيا

يف له أثر ال العالم وإن حقيقي، وجود بذات ليست املادة إن الفالسفة: بعض يقول
يف إغراق لعمري وهذا وتصوره، اإلنسان حس عن معكوس وهم هو وإنما الخارج،
تختلف صورة ذهن كل يف للعالم أن فيه ريب ال مما ولكن الجنون. من يقرب التجريد
ترى وقد فرد، مثال عىل يريانه رجالن األمم هذه يف فليس األذهان، سائر يف صورته عن
عينيه، يف الدنيا لقبح نفسه يبخع لو يود أحدهما واحدة حجرة يف يجلسان الرجلني
عاملهما إن هذين يف يقال فهل وبهجتها. جمالها ليشتفَّ األبيد أبد يعمر لو يود والثاني
إن أو إنسان، مات كلما منه نسخة تموت العالم إن نقول أن لنا ساغ هنا فمن واحد؟
بقاء شيئًا اإلنسان عن يغني ال كان إذ الشقية، الخامدة النفس يف يموت كله العالم
اإلنسان لنفس تعرض كذلك وأحالمه، خواطره يف يراه الذي عامله مات إذا للناس العالم
امليت رثاءه يرثيها أن له فيحق تقتلها، تكاد أو عنده الدنيا صورة تشوه غمات الحياة يف
وحياة الحياة بجمال الشعور لذة فقدت التي نفسه إال الحقيقة يف يرثي ال وهو املفقود،

فيه: الدنيا

م��ن��ي��ر ب��ال��ج��م��ال م��ض��يء وأن��ت م��ض��ي��ئ��ة ف��ه��ي ال��ش��م��س ح��ب أح��ب��ك
ن��ض��ي��ر ال��ش��ب��اب ش��اء ك��م��ا وأن��ت ن��اض��ر ف��ال��زه��ر ال��زه��ر ح��ب أح��ب��ك
ش��ع��ور م��ن��ك ال��ق��رب ف��ي وك��م ش��ع��ور، ف��إن��ه��ا ل��ل��ح��ي��اة ح��ب��ي أح��ب��ك
ن��ك��ي��ر ب��ال��ح��ي��اة ول��وع��ي ف��ي وه��ل س��بَّ��ٌة وال��زه��ر ال��ش��م��س اب��ت��غ��ائ��ي ف��ي ف��ه��ل



الظهرية وهج

ط��ري��ر1 ف��ي��ك ال��ح��س��ن وأن ت��راك، م��ق��ل��ت��ي أن س��وى م��ع��ن��ى ال��ه��وى ف��ي وه��ل
ج��دي��ر ال��ن��اظ��ري��ن س��اب��ي ب��إح��ب��اب وأن��ن��ي ال��ن��اظ��ري��ن ت��س��ب��ي وأن��ك
ي��ج��ور ال��ي��س��ي��ر ف��ال��ل��ح��ظ ال��ح��ب، ل��ن��ا أِج��ْز أو ال��ح��س��ن ن��ل��ح��ظ ت��دع��ن��ا ال أال
وص��دور أن��ف��س ع��ن��ه وتُ��غ��م��ض ع��ي��ون��ن��ا ت��راه أن س��ب��ي��ل م��ن وم��ا
ض��ري��ر ال��ج��م��ال ي��ه��وى وق��د ع��س��ي��ر، م��ط��ل��ب ال��ن��واظ��ر وإع��ش��اء ��ا ف��أمَّ
ن��س��ي��ر األن��ام س��ار م��ا غ��ي��ر ع��ل��ى ب��أن��ن��ا واع��ل��م ال��ن��اس ي��ق��ول م��ا ف��دع
أس��ي��ر ال��ظ��ن��ون ب��أغ��الل ره��ي��ن ع��ال��م ول��ل��ن��اس ط��ل��ق ع��ال��م ل��ن��ا
ن��ظ��ي��ر ف��ي��ك ل��ل��ح��س��ن ي��ك��ن ل��م وإن ن��ظ��ي��ره��م إال أن��ت م��ا أس��ًف��ا! ووا
ض��م��ي��ر ع��ل��ي��ك ي��أس��ى ف��ال م��ح��يً��ا م��ث��ل��ه��م ف��ل��ي��ت��ك ظ��نٍّ��ا، وح��اك��ي��ت��ه��م
تُ��ح��ي��ر2 ول��ي��س ح��ارت، س��ئ��ل��ت إذا أن��ف��ًس��ا ن��س��ائ��ل م��ن��ا ع��ج��بً��ا وي��ا
غ��ري��ر ال��ثُّ��غ��ي��ر ب��س��ام ال��ن��اس م��ن ��ًم��ا م��ن��عَّ ألن ب��دن��ي��ان��ا أن��ش��ق��ى
غ��ض��ي��ر وج��ن��ت��ي��ه ف��ي ال��ص��ب��ا رب��ي��ع ن��اش��ئ ألن��ك ف��ي��ن��ا ال��ص��ب��ا أي��ذوي
ن��ور ال��م��الح��ة وم��ض م��ن ب��ع��ي��ن��ي��ه أح��وٌر ألن��ك م��آق��ي��ن��ا أت��ع��ش��ى
س��م��ي��ر وأن��ت إال م��ط��ال��ع��ه ج��م��ة وال��ح��س��ُن ال��ح��س��َن ن��ت��م��ل��ى3 أال
ي��ث��ور ح��ي��ن ل��ل��م��ح��زون ع��ن��ك غ��نً��ى ب��ه��ا ي��ك��ن ل��م إذا ال��دن��ي��ا ض��ي��ع��ة ف��ي��ا
م��ج��ي��ر س��واك وال��ش��ك��وى ال��ب��ث م��ن ي��ج��ي��ره��ا ال ال��ت��ي ال��ن��ف��س ض��ي��ع��ة وي��ا
ك��دور وه��و ال��ع��ي��ش آض غ��ب��َت وإن غ��ي��اب��ه��ا ن��ب��ال��ي ال غ��اب��ت ال��ش��م��س إذا
ن��ف��ور ب��ال��ض��الل ق��ل��ب ف��ي��ه��دأ م��ط��م��ع ف��ي��ك م��ا ال��ش��م��س م��ث��ُل ول��ي��ت��ك
خ��ري��ر م��ن��ه ال��س��م��ع ف��ي ج��دول ع��ل��ى ت��ل��ه��ف��وا ع��ط��اش ي��خ��ط��ئ ول��م ق��رب��ت
س��ت��ور ع��ل��ي��ك تُ��ض��رب ول��م ع��ل��ي��ه��ا، س��ائ��ر أن��ا ال��ت��ي األرض ع��ل��ى وس��رت
ف��خ��ور ب��ال��ج��م��ال ك��ون ال��ج��ه��ل ع��ل��ى الم��ن��ا ش��ط��رك ال��ق��ل��ب ن��ولِّ ل��م ف��ل��و
س��رور س��واك ف��ي ل��م��ح��ب وم��ا ودي��ع��ة ال��س��رور م��ق��ال��ي��د ل��دي��ك
ع��ب��ي��ر وف��اح ع��ص��اف��ي��ر وغ��ن��ت ش��واره��ا4 أب��اح��ت ال��دن��ي��ا ت��أذن ف��إن

غض. جديد 1

يرده. أي الجواب: يحري 2
برؤيته. تمتع الحسن: تمىل 3
جهازها. العروس: شوار 4
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امليتة الدنيا

ي��دور ال��س��م��اء ُع��ل��ي��ا ف��ي ال��ن��ج��م وال ل��ن��اظ��ر ح��ظ األرض ف��ي ف��م��ا وإال
ك��ث��ي��ر ال��ح��ي��اة وأف��راح خ��واء ل��ق��ل��وب��ن��ا م��ا األف��راح خ��ازن ف��ي��ا
ن��ق��ي��ر ب��ال��ع��ط��اء م��ن��ه ض��اع ل��م��ا ب��ذل��ت��ه ل��و ب��م��ا ض��نَّ��انً��ا ل��ك وم��ا
ونُ��ع��ي��ر ب��ه ن��س��خ��و م��ا ون��ع��ل��م ق��دره ت��ع��ل��م ل��س��ت ب��ش��يء ت��ض��ن
ش��ك��ور ال��ن��ائ��ل��ي��ن ف��ي ل��ن��ا ول��ي��س وب��ال��ن��ه��ى ال��ق��ل��وب ب��ح��بَّ��ات ن��ج��ود
ي��س��ي��ر وه��و ك��ال��م��ط��ل��وب ال��ن��اس ل��دى ق��دره ج��ل وإن م��زه��وًدا ال��ش��يء وم��ا

∗∗∗
ن��ص��ي��ر! ال��ف��ؤاد ل��م��خ��ذول وأي��ن ع��ذي��ر ل��ل��ن��اق��م��ي��ن وه��ل ع��ذي��ري
ح��ور ع��رائ��س ف��ي��ه��ا ح��ف��ا ع��روًس��ا رأي��ت��ه��ا وِق��ْدًم��ا ال��دن��ي��ا م��ات��ت ل��ق��د
ي��ص��ي��ر؟ ف��أي��ن ال��دن��ي��ا، م��ات��ت وق��د ي��ع��ش وم��ن ب��ن��ف��س��ي ال��دن��ي��ا م��ات��ت ن��ع��م
ق��ب��ور ب��ه��نَّ ال��ث��اوي ال��م��يِّ��ت ع��ل��ى ح��نَ��ت رب��م��ا وي��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وأح��ن��و
ت��م��ور ب��األن��ي��س5 وك��ان��ت ي��ض��يء أُف��ق��ه��ا ك��ان أن ي��وم ع��ل��ي��ه��ا ب��ك��ائ��ي
ت��ب��ور! ك��ي��ف ال��ل��ب ي��ت��ي��ه ف��أم��س��ت ب��ن��اؤه��ا ك��ي��ف ال��ل��ب ي��ت��ي��ه وك��ان��ت
ي��ن��ي��ر ي��ك��اد ري��ح��ان وم��ن��ب��ت أن��ج��م م��دارة أس��ن��اه��ا ك��ان ف��م��ا
وغ��رور ُم��نً��ى إال َج��ن��ى م��ن وم��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ل��ه��و م��رع��ى وأخ��ص��َب
ن��ش��ور ال��م��م��ات ب��ع��د م��ن ب��ع��ط��ف��ك ل��ه��ا ف��ه��ل ب��ن��ف��س��ي ال��دن��ي��ا م��ات��ت ن��ع��م
ق��دي��ر ف��أن��ت ب��َح��ْم��ِل��ه، ع��ي��ي��ت ع��ال��ًم��ا ف��دي��ت��ك ب��إح��ي��ائ��ي ف��أح��ِي
خ��ب��ي��ر ال��ن��ف��وس ب��إح��ي��اء ف��أن��ت ه��ازًال أح��ي��ي��ك؟ ك��ي��ف ت��س��أل��نِّ��ي: وال
ص��ور يَ��ْع��ِط��ف ح��ي��ن ح��س��ن ك��ل وم��ن ال��ردى ي��ره��ب ع��ال��م ن��ف��س ك��ل ف��ف��ي
م��غ��ي��ر ف��ذاك دن��ي��اه��م ال��ن��اس م��ن ي��ُغ��ل م��ن ول��ك��نَّ ف��ام��ن��ع��ه ال��ح��س��ن ل��ك

اإلنس. هم األنيس: 5
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تبسم!

متعًة مشاهدته كانت رشه أمنت إذا ولكنها الهول، مشاهدة من تكون ما أنفر النفس
يود أو بعيد، مكان من الهائج الربكان رؤية إىل املرء يخف كما إليها، وتسعى تلتذها
بقولنا: مرادنا وهذا عرينها، يف بها املرور يتحاىش وهو أقفاصها يف السباع إىل النظر

ل��ل��ن��واظ��ر م��ت��ع��ة أض��ح��ى ُك��فَّ إذا م��ط��ل��ق وه��و ال��س��ط��ا م��ره��وب ُربَّ وي��ا

شجن بني نسبة فال فيه، الجمال صورة عن األشياء أبعد الذهن يف الهول وصورة
وُمروِّضه الهول غل هو الجمال كان إذا ولكن بالجمال، املزهوِّ ومرح بالهول ع املروَّ
بصاحبه. كليهما واتصال اجتماعهما إىل أدعى وال اآلخر إىل أحدهما من أقرب فليس
املردة حكايات من تخيلوه بما العجيبة الصلة هذه عن التعبري يف األقدمون أجاد وقد
الِحسان وحكايات كواهلهم، عىل ويحملونهن إليهن ويتلطفون الحسان يختطفون الذين
مفتونات والرغبة، الدهش مع ذاهبات بعرشتهم، ويأنسن املردة أولئك يألفن اللواتي
مداه، بلغ حبٍّا املأسورات اآلرسات الحسان هؤالء ألفة فسمِّ شئت فإن والغرابة، بالُعجب
ُسْكر الحب وكذلك إياه، هي تكن لم إن بالحب العواطف أشبه من إنها فقل شئت وإن
مسماه. عىل يضعه كيف به املسحور يعرف ال االسم هو أو ومنتهاه، مبتدأه تحس ال

س��اخ��ر اب��ت��س��ام��ة إال األس��ى ح��م��ان��ا1 ت��ب��س��ًم��ا ن��ط��ي��ق ال ف��إن��ا ت��ب��س��ْم

منعنا. 1
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ال��دي��اج��ر ف��ج��ر ال��وض��اح ث��غ��رك وف��ي غ��ف��وة ال��ُورق ع��ل��ى ط��ال��ت ف��ق��د ت��ب��س��ْم
ال��ب��ص��ائ��ر ج��الء ال��ض��اح��ي وج��ه��ك وف��ي ن��ف��وس��ن��ا أع��ش��ى ال��ي��أس ف��ه��ذا ت��ب��س��ْم
ال��م��س��اف��ر زاد ن��ع��م ي��ا س��ف��ر ع��ل��ى ف��إن��ن��ا ال��ق��ل��ي��ل وزوِّدن��ا ت��ب��س��ْم
ح��ائ��ر2 ل��ج��والَن زاًدا ب��ه��ا ن��ن��وء ول��ي��ت��ن��ا ال��ط��ري��ق ب��أع��ب��اء ن��ن��وء
ل��س��ائ��ر ب��الغ أو ل��س��ار وق��اء ب��ه��ا وم��ا ف��ج ك��ل ف��ي ب��ه��ا ن��ن��وء
وخ��اط��ر وغ��رِّد واض��ح��ك ب��ه س��ع��دت ب��ال��ذي ي��س��ع��د ال��ق��ل��ب ف��إن ت��ب��س��ْم
ال��م��ح��اذر ل��ق��ل��ب رْوح ال��ص��ب��ا غ��رور ب��ال��ص��ب��ا اغ��ت��رارك م��ن��ك ل��ن��ا ي��ل��ذ
ظ��اف��ر إدالل األي��ام ع��ل��ى ُم��ِدالٍّ م��ع��َج��بً��ا ف��ي��ك ن��رى أنَّ��ا وي��ع��ج��ب��ن��ا
ال��س��رائ��ر ن��ظ��م ن��ج��واه ف��ي وت��س��رد ق��ل��ب��ه ت��ل��م��ح ال��ع��ي��ن ت��ك��اد ب��ش��وًش��ا
ال��م��واط��ر3 ب��ي��ن ال��ب��رق وم��ض ت��ب��لُّ��ج ب��ي��ن��ه��ا ت��ب��ل��ج��ت ال��ج��ل��ى غ��ام��ت إذا
ال��زواه��ر4 رج��َم ال��ج��ن خ��وف ت��خ��اف��ك ج��م��ة ح��ول��ك واألت��راح وت��ض��ح��ك
ك��ال��ط��وائ��ر ح��ول��ن��ا م��ن ي��ح��اذرن��ن��ا ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة وأف��راح ون��ب��ك��ي
ال��خ��واط��ر ف��ي دارن��ا ��ْي ش��قَّ ب��ع��د وي��ا ال��ه��وى ف��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ق��رَب ف��ي��ا
م��ت��ج��اور م��وط��ن ق��ري��ن��ا ف��ن��ح��ن م��دى م��ن وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ال��ح��ب ط��وى
م��خ��ام��ر وش��ج��و ص��ف��و م��ن وإْل��ف��ي��ن ت��الق��ي��ا ول��ي��ًال ص��ب��ًح��ا رأى م��ن أي��ا
ال��ه��ج��ائ��ر ش��م��س م��ن��ك أخ��ش��ى ب��ت ل��ق��د م��راس��ه ص��ع��بً��ا ال��ل��ي��ل م��ن��ي ت��خ��َش ل��ئ��ن
ال��ج��آذر ك��ن��اس ف��ي ال��ض��واري وث��اق ُم��وث��ٍق ب��ح��ب��ك ل��ي��ل م��ن ل��َي ف��ي��ا
ال��زم��اج��ر ش��ج��يَّ غ��واش��ي��ه، رخ��اء م��ق��اده س��ه��ًال ال��ه��ول م��ن��ه تُ��ط��ال��ع
ل��ل��ن��واظ��ر م��ت��ع��ة أض��ح��ى ُك��ف إذا م��ط��ل��ق وه��و ال��س��ط��ا م��ره��وب ربَّ وي��ا
ح��ظ��ائ��ري ف��ي وُج��ْل أح��الم��ي ب��اب ولُ��ْج خ��ش��ي��ة غ��ي��ر ع��ل��ى ف��اط��رق��ن��ي ال��ل��ي��ل أن��ا
ك��اف��ر5 ظ��ل��م��اء ب��ال��ظ��ل��م��اء وت��ع��ث��ر ن��ف��س��ه ال��ل��ي��ل غ��ي��ه��ب ي��خ��ش��ى ح��ي��ث وس��ر

عىل فنصرب الحياة رحلة يف لنا زاد هي تثقلنا التي األعباء هذه ليت واملعنى: الجائل، هو الجوالن: 2
زاده. حمل عىل املسافر يصرب كما حملها

السحب. واملواطر: اإلضاءة، والتبلج: العظيمة، الحادثة الجىل: 3
النجوم. 4

الليل. اسم كافر: 5

46



تبسم!

ال��دوائ��ر ط��روق م��ن أم��ي��ن وأن��ت غ��ول��ه��ا غ��ال إذا ال��دن��ي��ا م��ا ل��ت��ع��ل��م
وظ��اه��ر خ��ف��يٍّ ع��ن ح��دَّث��ت��ه��م إذا ق��وم��ه��ا ت��ك��ذب ال��ش��م��س أن وت��ع��ل��م
ن��اظ��ر ك��ل ع��ن األح��داث ي��د ط��وت��ه��ا م��ن��اظ��ر م��ن ال��ض��ح��ى ألالء ب��ي��ن ف��ك��م

∗∗∗
ب��س��اح��ر؟ أل��س��َت ف��ع��اه��دن��ي، ق��دي��ًم��ا، ال��دج��ى أخ��و ال��ق��دي��ر وال��س��ح��ر ال��ل��ي��ل أن��ا
ال��س��واف��ر؟ ال��وج��وه إش��راق ح��ي��ن ع��ل��ى م��ف��رًدا وج��ه��ك ح��س��ن ت��ري��ن��ا أل��س��ت
ال��م��ق��اب��ر؟ ش��ب��َه وال��ج��ن��ات ش��ئ��ت، إذا رح��م��ة ج��ن��ات ال��ق��ف��َر ت��ري��ن��ا أل��س��ت
ذخ��ائ��ري ك��ن��ز ال��س��ح��ر ب��وش��ي ف��زخ��رف ه��ي��ك��ل ل��س��ح��رك إن��ي س��اح��ًرا، ف��ي��ا
ث��ائ��ري وت��ط��ف��ئ روح��ي ب��ه��ا ت��ش��ب اب��ت��س��ام��ة إال ال��س��ح��ر م��ا س��اح��ًرا، وي��ا
ال��م��ق��ادر ص��روف م��ن أم��ض��ى ب��ث��غ��رك اب��ت��س��ام��ة أن ي��رض��ي��ك أال ت��ب��س��م
ض��م��ائ��ري ت��ه��دي أن��ت ول��ك��ن ط��ري��ًق��ا، ل��ي ت��ن��ي��ر ال ال��ع��ل��ى ال��س��م��وات وأن
خ��اط��ري ي��ف��ع��م م��ن��ك ول��م��ٌح ب��ش��يء، ت��س��رن��ي ل��ي��س��ت األرض ري��اض وأن
ن��اص��ري ح��ب��ك ل��ك��نَّ ج��ه��دوا، وإن ي��ن��ص��رون��ن��ي ال ال��ن��اس ج��م��ي��ع وأن
غ��اب��ر إرج��اع ال��ده��ر ي��س��ت��ط��ي��ع ول��ن ُم��رج��ع��ي ال��ط��ف��ول��ة ل��ه��و إل��ى وأن��ت
خ��اس��ر ب��ص��ف��ق��ة ع��ن��ي ت��ب��ت��ع��د م��ت��ى راج��ع ف��إن��ك ع��ن��ي ت��ب��ت��ع��د ف��ال
ب��اه��ر ل��ح��س��ن��ك إع��ج��از ك��ل ب��ه م��ب��ص��ر أن��ت ال��ذي ب��ال��ق��ل��ب ل��ك وم��ن
زائ��ري ك��ن��ت إن م��ن��ه أرض��ى ق��ل��ب وال ال��رض��ى ع��ل��ى — ن��أي��َت إن — ع��ص��يٍّ��ا ت��راه
وح��اض��ر ب��اٍد ب��ي��ن ش��ج��وي م��ث��َل وال ال��ش��ج��ا ع��ل��ى ال��ض��ل��وع م��ط��ويُّ ال��ن��اس وف��ي
وت��ب��اش��ري أص��ف��ي��ت��ه��م ب��م��ا س��روري ل��ه��م ف��م��ا ه��واك ف��ي ش��ارك��ون��ي إذا
وآم��ر ن��اٍه ك��ل ع��ن ب��ه��ا ع��ل��وَت ال��ت��ي ق��درت��ك آَي وش��اه��ْد ت��ب��س��ْم
ب��ق��ادر ل��ي��س ال��ن��اس ي��راه أن أب��ى ق��درة ن��ال َم��ن ال��ن��اس رأي��ت ف��إن��ي
ال��م��ت��ع��اس��ر ح��ص��ن��ه ف��ي األس��ى أص��اب ال��ذي6 ال��رائ��ش أن��ا إن��ي وق��ل: ت��ب��س��ْم
ض��ائ��ري األرض ع��ل��ى ش��يء ف��ال أم��ن��ُت ال��م��دى ال��ش��ق��وة م��ن أب��ل��غ ف��إن وإال
ب��األواخ��ر م��ع��ق��ودة أوائ��ل��ه��ا غ��ي��اب��ًة7 ال��َم��ه��ي��ض ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أَل��فُّ

أنفذه. السهم: راش 6

املكسور. 7
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حسبي

وان��ح��س��را ال��وف��اء م��ن��ك وغ��اض وروع��ت��ه ال��ص��ب��ا ع��ل��ي��ك ف��اض

∗∗∗
ن��ش��َق��ا َم��ن ب��ال��ع��ط��ر ي��ش��ف��ي ال��ورد
وال��ُح��رق��ا ال��غ��ل��ي��ل ي��روي وال��م��اء
ال��ح��َدق��ا ب��ن��وره ي��ج��ل��و وال��ب��در

ن��ظ��را؟ م��ن ب��ال��ه��ي��ام اع��ت��رى إذا وب��ه��ج��ت��ه ف��ض��لُ��ه م��ا وال��ح��س��ن،

∗∗∗
َوص��ب؟ أم ل��ل��ق��ل��ب ش��ف��اء أن��ت
َره��ب؟ أم ل��ل��ن��ف��س أم��ٌن وف��ي��ك
ن��ق��ت��رب؟ م��ن��ك أم ن��ن��ج��و وم��ن��ك

وم��ح��ت��ِق��را؟ م��ع��ج��بً��ا ارت��ق��ى إذا رؤي��ت��ه ال��ف��ؤاد ت��س��رُّ وَم��ن

∗∗∗
وال��ع��ذَُل ال��ش��ك��اة ت��خ��ج��ل��ن��ك ال
ُدَول ف��ال��ص��ب��ا ش��ئ��ت ب��م��ا واح��ك��م
ع��ل��ل وال��س��ن��ى وال��م��اء ل��ل��زه��ر

ق��در م��ن ل��ك��ل ح��ق ال��ف��ت��ك ف��ت��ك��ت��ه ال��ج��م��ال ت��ع��ي��ب وال

∗∗∗
ال��ن��ض��ر ل��ون��ه ال��ورد يُ��وِب��ق8 ق��د
وال��خ��ط��ر ال��ح��ي��اة ف��ي��ه وال��م��اء
ال��ق��م��ر ال��ض��م��ائ��ر يُ��ج��ن وق��د

واس��ت��ت��را ف��ي��ك ال��م��وت ب��رز ق��د ط��ل��ع��ت��ه ال��غ��رَّاء أن��ت وأن��ت

يهلك. 8
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∗∗∗
ش��وك��ِت��ه وخ��ز ال��ورد م��ن ح��س��ب��ي
غ��ص��ِت��ه ط��ع��م ال��م��اء م��ن ح��س��ب��ي
ج��ن��ِت��ه م��س ال��ب��در م��ن ح��س��ب��ي

ق��ص��را أو ال��زم��ان ع��ل��ي��ه��ا ط��ال ل��وع��تُ��ه ش��ئ��ت، إن ح��س��ب��ي، وال��ح��س��ن
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املجهول املغنم

لإلنسان فانكشف رواقدها واستفزت رواكدها أثارت قوية عاطفة بالنفس اعتلجت إذا
يف نظره فصحح عنه خافيًا كان ما وطباعه قواه من واخترب يعرف، يكن لم ما نفسه من
النفس معرفة ألن يراها؛ أن له ينبغي كما فرآها األشياء حقائق يديه بني ت وتغريَّ الحياة،
يقيس ألنه حوله؛ ما تقدير يف يُِصب لم نفسه تقدير أخطأ ومن الوجود، معرفة مقياس
فهو النفس، يف تفتيًشا وأعمقها العواطف أقوى والحب مجهول. مختل بمقياس األشياء
وكل والقسوة والشفقة واالحتقار والغرية واأللم والبغض والعبادة اإلعجاب فيها ينبه
وقف نفسه حقيقة عىل اإلنسان وقف فإذا وذميمها، الخصال حميد من عليه تشتمل ما
يعلمه لم ما منه يستفيد معلًِّما له الجمال وكان عليها، الوقوف له يتاح حقيقة كل عىل
املنظورات للعني تيضء التي واألقمار كالشموس يملك، ال ما يهبه ومنعًما نفسه، الجمال
منه ربح أراده غرًضا الحب يف اإلنسان خرس فإذا تشعر، نفس أو تبرص عني بال وهي
قولنا: فحوى وهذا عمًدا، توخاه مما أكرب عفًوا الربح من جاءه ما وكان يرده، لم غرًضا

وال��ض��ام��ر ج��ل��ي��ل��ه ع��ل��ي��ك خ��اٍف وس��ره��ا ال��ح��ي��اة س��ر م��ح��ض��ت��ن��ي

∗∗∗
ون��واظ��ر ج��وان��ح إل��ي��ك َوَص��بَ��ْت وخ��واط��ر أل��س��ٌن ب��ح��س��ن��ك ل��ه��ج��ت
ال��ف��ائ��ر ال��ح��م��ي��م ف��ه��و َق��َط��رات��ه، ف��ت��وه��ج��ت دم��ي ف��ي غ��رام��ك وج��رى
دائ��ر ج��م��ال��ك ع��ل��ى ال��وج��ود ه��ذا ك��أن��م��ا يُ��َح��بُّ ع��م��ا وش��غ��ل��ت��ن��ي



الظهرية وهج

ال��ف��اط��ر اإلل��ه ي��ص��وره1 ��ا ل��مَّ ك��أن��ه ف��ه��و ال��خ��ْل��ق، ف��ي��ك ون��س��ي��ُت
ع��اب��ر س��واد أو ي��س��اور ط��ي��ٌف وت��س��ه��دي غ��ف��وت��ي ف��ي الزم��ت��ن��ي
ال��ع��ام��ر ال��ج��ن��اب ل��ك وف��ي��ه م��ن��ي، ج��ان��ب ب��ق��ل��ب��ي م��ا وأُص��ب��ح أُم��س��ي
اآلخ��ر ف��أن��ت ج��ف��ن��ي غ��ف��ا وإذا خ��اط��ر أول ف��أن��ت ص��ح��وُت ف��إذا
ش��اع��ر ب��ال��ع��ب��ادة ه��و وم��ا ح��بٍّ��ا، ل��ه ع��ج��بً��ا وا اإلن��س��ان أَويُ��ع��ب��د
وال��ك��اس��ر ع��ن��ده��ا ال��م��س��بِّ��ح ـ��يَ��ان ـْ وس��ي�� ت��ع��ب��ده��ا ال��ح��س��ن��اء ك��ال��دم��ي��ة2
س��ات��ر أن��ا ب��م��ا َل��َدَرْت ب��ه، ك��ل��ف��ي ب��دم��ي��ة ك��ل��ف��ت أن��ي ل��و ل��ح��س��ب��ت
ال��ف��اخ��ر ال��ق��ري��ض وأن��ط��ق��ه��ا روح، ال��ه��وى م��ن وال��ح��ي��اة ف��ي��ه��ا، ول��دبَّ
ن��ظ��ائ��ر3 م��ن��ه ف��ي��ه��ن وم��ا ع��وض، ك��ل��ه��ا ال��م��ح��اس��ن م��ن ل��دي��ه م��ن ي��ا
م��رائ��ر ع��ل��ي��ك تُ��ْف��َط��ْر ف��ل��م س��ل��وى، ب��ع��ض��ه��ا ف��ي ل��ي ل��ك��ان ش��اب��ه��تْ��ك ل��و
س��اف��ر أو غ��ام��ض م��ن��ه��ا ل��والك يُ��رى ال ل��ل��م��ح��اس��ن ن��ور وألن��ت
ال��ن��اض��ر األري��ج ال��زه��ر وال ك��ال، ض��ي��ائ��ه اف��ت��رار ف��ي م��ث��ل��ك ال��ن��ج��م م��ا
زاف��ر ووج��د ج��ًوى ف��ه��و ـ��ف��ض��اح ال��ـ ب��وج��ه��ك ف��ي��ه ت��س��ِر ل��م إن وال��ل��ي��ل
ع��اق��ر ل��ب ف��ك��ل ُح��الَك ع��ن��ه تَ��ِب��ْن ف��إن اج��ت��الك م��ا ي��ث��م��ر وال��ل��ب
ال��ن��ادر ال��ع��زي��ز ل��ي ي��غ��ل��و وك��ذاك م��ك��ان��ه ع��ل��م��ت م��ذ ح��س��ن��ك أغ��ل��ي��ُت
ث��ائ��ر ول��ف��ظ أرتِّ��ل��ه ش��ع��ر ال��ه��وى ف��ي ح��ظ��ي أك��ل ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
ت��ت��ق��اط��ر؟ وأدم��ع ال��ه��ج��وع ت��ن��ف��ي وح��س��رة ال��ض��ل��وع ي��ف��ري وت��أوٌه
وال��دائ��ر ج��دي��ده ال��ه��ي��ام ل��ع��ف��ا غ��ل��ة ي��ف��ث��أ ال��ش��ع��ر ن��ظ��م ك��ان ل��و
س��واع��ر وه��ي ال��ن��ور اق��ت��ب��اس م��ن��ه��ا ب��ن��اق��ص ل��ي��س ال��ن��ي��ران ل��ك��ن��ه��ا
ال��ن��اظ��ر ي��راه إذ ف��ي��س��ل��م ص��ع��ٌب، ص��ف��ات��ه ح��ب ف��ل��ي��ت ال��ج��م��ال ص��ُع��َب
ق��واص��ر األك��فَّ ول��ك��ن ع��ن��ه، ق��واص��ر ال��ع��ي��ون م��ا وع��ي��ش��ك وأم��ا
م��غ��ام��ر وه��و إل��ي��ه ي��ج��دُّ م��م��ن ف��ع��ان��ه رآه م��ن أع��ج��ُب ال��ح��س��ُن

اآلن. حتى يصوره لم أي ره: يصوِّ ملا 1

الصنم. أو التمثال الدمية: 2
ملا فيها نظري وال عنه، تغني ال الحياة محاسن لكن الحياة، يف املحاسن جميع عن يغني هو إنه أي 3

الحسن. شمائل من عنده
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ق��اه��ر ه��ن��ال��ك ح��بٌّ وال ف��ي��ن��ا ب��اه��ر ج��م��اٌل ع��ج��ٍب م��ن أَول��ي��س
ي��ب��ادر إل��ي��ه ق��ل��ٌب وال ي��ب��دو واض��ح ج��ب��ي��ٌن ع��ج��ٍب م��ن أول��ي��س
س��اه��ر ع��ل��ي��ه��ا ج��ف��ٌن وال تُ��م��س��ي، س��وداوات��ه��ا األج��ف��ان ون��واع��س
وآس��ر ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن وم��س��رَّح وق��ات��ل ال��ن��ف��وس م��ح��ٍي ال��ح��ب
ح��ائ��ر4 ع��اٍن وه��و ال��ع��ل��ي��ة وات ال��س��م��ا ي��ق��ت��ح��م ال��ع��ن��ق��اء ك��ف��ري��س��ة
ن��اص��ر ل��ك ف��م��ا ق��ي��ٍد م��ا غ��ي��ر ف��ي ط��الق��ة ال��ح��ي��اة م��ن أردت وإذا
زاج��ر ص��وب ك��ل ف��ي ل��ه ي��م��ش��ي م��ق��ي��ٌد رأي��َت، م��ا أع��ظ��م ال��ك��ون
اآلم��ر ل��ل��ق��ض��اء ال��م��ص��رِّف وه��و م��ي��ع��اَده ن��ف��س��ه أل��زَم وال��ل��ه

∗∗∗
ج��ائ��ر ب��أن��ك ف��ل��ت��ه��ن��أ ُج��رَت ق��د وت��ل��ددي ت��ل��ه��ف��ي ع��ل��ي��ه م��ن ي��ا
ش��اك��ر ل��ك ف��م��ا ت��م��ل��ك��ه ل��س��ت م��ا ووه��ب��ت��ن��ي ت��رى ال م��ا وأري��ت��ن��ي
وال��ض��ام��ر ج��ل��ي��لُ��ه ع��ل��ي��ك خ��اٍف وس��رُّه��ا ال��ح��ي��اة س��رَّ م��ح��ْض��تَ��ن��ي
س��ادر غ��اٍف وه��و ي��وق��ظ وال��ح��س��ن يَ��رى وال ال��ع��ي��ون يُ��ري ال��ض��ي��اء إن
واف��ر ع��ن��دك ف��ه��و ت��م��ل��ك، ل��س��ت م��ا ف��ح��س��ب��ن��ا م��ل��ك��ت ب��م��ا ب��خ��ل��َت ف��ل��ئ��ن
ذاك��ر أن��ا ال��ت��ي وخ��ي��ره��م��ا ن��ف��ًس��ا، أذك��رت��ن��ي وق��د ن��ف��ًس��ا أن��س��ي��ت��ن��ي
ال��غ��ائ��ر ال��ق��رار م��ن��ه��ا ب��دا ل��م��ا أن��ك��رتُ��ه��ا ف��ق��د ب��اط��ن��ه��ا ل��ك��ش��ف��َت
وص��اب��ر ال��ح��ال��ت��ي��ن ب��ك��ل��ت��ا راٍض ف��إن��ن��ي ق��الك أو وص��ال��ك ف��ام��ن��ح

وأخافه يخافني

أداري��ه م��ا ال��ن��ف��س ف��ي ت��ع��ل��م ف��ق��د م��ن��ك أخ��اف ل��ي: وق��ائ��ل
ُم��ب��دي��ه ب��ال��ك��الم ك��أن��ن��ي ب��ه ع��ل��م��َت إال س��رٍّا أُخ��ِف ل��م
ي��ع��ان��ي��ه وم��ا ق��ل��ب��ي ت��ج��ه��ل ف��ق��د م��ن��ك أخ��اف إن��ي ف��ق��ل��ت
أخ��ف��ي��ه ال��ض��م��ي��ر ف��ي ك��أن��ن��ي ك��ات��م��ه غ��ي��ر ال��ح��ب ل��ك أب��دي

مأسور. 4
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أه��ل��ي��ه خ��ط��ب ال��ع��ل��م ل��ك��ن��م��ا ن��ح��ذره ك��ال��ع��ل��م خ��ط��ب ال��ج��ه��ل

األول الفجر

الح��ا ال��ك��ون ف��ض��اء ف��ي ف��ج��ر أول رأى م��ن
ال��ض��راح��ا5 ت��ش��ت��ق وه��ي اس��ت��ق��ل��ت ال��ش��م��س رأى م��ن
ج��ن��اح��ا ال��س��اري ـ��زم��ن ال��ـ م��ط��ار م��ن واس��ت��ع��ارت
ف��ب��اح��ا ال��ن��ور أب��ص��ر ض��م��ي��ًرا ال��ل��ي��ل رأى م��ن
اف��ت��ض��اح��ا ال��ن��ور م��ع د ازدا ف��م��ا ب��ال��ك��ون ب��اح
ف��ص��اح��ا ال��ش��م��س أك��ب��ر ص��وت أول وع��ى م��ن
ف��اح��ا ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م ف��ي َع��ْرف أول وان��ت��ش��ى
م��ب��اح��ا ك��ان وال ال، ع��ي��ن ذل��ك رأت م��ا
ص��ب��اح��ا ي��دع��ى أن ق��ب��ل ص��ب��اح م��ن ت��ج��لَّ��ى ك��م

القمر إىل

ن��ض��ر ال��ص��ب��ا وج��ل��ب��اب غ��ض وال��ع��م��ر وم��ط��ل��ب��ي ه��م��ي م��ن ب��در ي��ا زل��َت م��ا
ال��ص��غ��ر وه��م��ن��ا ف��ي ويُ��ص��ِغ��ره��ا وث��بً��ا، ب��ه��ا ن��ه��مُّ أق��م��ار ال��س��م��اوات وف��ي
وال��ب��ص��ر ال��ظ��ن ف��ي��ك يُ��خ��دع ول��ي��س وت��ؤن��س��ن��ا ت��ح��ي��ي��ن��ا أن��ت ف��ال��ي��وم
ش��ج��ر» وال م��اء «ال ال��م��الئ��ك س��ج��ن بَ��َع��د وف��ي َم��ْح��ل ف��ي أن��ت ك��أن��م��ا
أث��ر ال��دج��ى ��ار ُس��مَّ ل��واع��ج وم��ن ل��واع��ج��ه��م م��ن ح��زن س��ي��م��ة ع��ل��ي��ك

الرابعة. السماء 5
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دهر يا إيه

ت��ك��ون ك��ي��ف ال��رج��ال ع��زم��ات وان��ظ��ر ش��ئ��َت م��ا ه��ات ده��ر ي��ا إي��ه
ي��ه��ون ال م��ا م��ن��ه ب��ال��ص��ب��ر ه��ان إال ب��الئ��ك ف��ي ت��ع��س��ف��ت م��ا

لك هنيئًا

ش��ف��اءه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ال ك��ب��ًدا ب��ه ج��ارح أن��ت ال��ذي ال��س��ه��م ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
داءه��ا ال��ح��ب م��ن ف��داوي��ت��م ق��درت��م ول��ي��ت��ك��م ال��ن��ف��وس ج��رح ع��ل��ى ق��درت��م

لحن

ال��س��م��اء ف��وق أخ��ط��ر ك��أن��ن��ي وق��ع��ه م��ن خ��ل��ت ل��ح��ن رب ي��ا
ال��ب��ق��اء م��ج��د أل��م��س ح��ي��ث��م��ا م��ن ال��دُّن��ي ه��وان ال��ب��ع��د ع��ل��ى أرى

القاتل الخداع

ال��ب��ص��ر م��ع ت��ه��ف��و ول��ك��ن��ه��ا ن��ف��س��ي ان��خ��دع��ت وم��ا ع��ي��ن��ي ت��خ��دع��ن��ي إالَم
ص��َف��ر6 ع��ل��ى إال ي��دي ج��م��ع��ت ف��م��ا م��ودت��ه ف��ي خ��ل��ي��ل ك��ل ج��رب��ت
ك��در س��وى أب��ص��ر ف��ل��م ال��ض��ي��اء خ��ب��ا ف��أت��ب��ع��ه ن��ج��م ل��ي ض��اء أك��ل��م��ا
ال��ح��ج��ر خ��س��ُة ب��ن��ان��ي دون ع��ل��ي��ه ن��ط��ق��ْت ج��وه��ر، ه��ذا ق��ل��ت أك��ل��م��ا
األث��ر ف��ي ال��ج��رذان إذا األس��ود، ص��ي��د ف��أح��س��ب��ه ص��ي��ٌد ل��ي الح أك��ل��م��ا
ال��خ��ص��ر7 ال��ك��وث��ر ف��ي ل��ي ال��ص��اُب ت��ج��م��ع َخ��ِص��ٌر ك��وث��ر ه��ذا ق��ل��ت أك��ل��م��ا

خلو. 6

البارد. 7
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ال��ق��ذر! م��ن ف��ي��ه��ا م��ا أح��س��ن ي��ن��ُج ل��م وأب��غ��ض��ه��ا ال��دن��ي��ا أح��ق��ر م��ا وي��اله!
ال��ب��ش��ر ف��ي ي��ل��ق��اه أن ال��م��رء ط��م��اع��ُة ف��م��ا ال��خ��ي��ال َخ��ْل��ق ع��ل��ى ال��ك��م��ال ع��زَّ
ك��ال��ق��م��ر ال��ب��ع��د ف��ي ن��يِّ��ٌر ال��ث��رى أن زع��م��وا رب��م��ا ول��ك��ن ك��م��اَل وال
ال��ص��ور ف��ت��ن��ة إال ق��ط ه��وى ع��ل��ى اص��ط��ل��ح��وا م��ا واألوغ��اد األم��ائ��ل إن
ب��ال��ن��ظ��ر؟ ال��م��ط��روق ال��رون��ق أي��س��ل��م دن��س م��ن ال��م��ط��روق ال��م��ن��ه��ل ي��س��ل��م ال
َوَض��ر8 ب��ال ح��وٌل وال ج��م��اٌل وال ِش��يَ��م وال ف��ض��ٌل ال ف��ؤادك َوطِّ��ن
ح��ذري يُ��ج��ِدن��ي ول��م��ا ي��وم ك��ل ف��ي وأذك��ره��ا أن��س��اه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ه��ي
ال��ُع��ْم��ر! غ��ب��ط��ة ت��رج��و ح��ي��ث م��ن ق��ل��ُب، ي��ا ت��ك��اب��ده م��وت م��ن ل��ك رح��م��ًة وا
م��ن��ك��س��ر ف��ي��ه ب��ن��ص��ل ال��ج��ري��ح م��ش��ي ق��ات��ل��ٍة ف��ي��ك ط��ع��ن��ات ع��ل��ى ط��اٍو
م��ح��ت��َق��ر ح��ب م��ن��ه ان��ت��زاع��ك م��ث��ُل ��م��ه يُ��ه��شِّ رزء م��ن ال��ق��ل��َب ده��ى وم��ا

واملنسوخ الناسخ

ال��ي��ق��ي��ن��ا ن��خ��بِّ��رك م��ه��ًال دي��نً��ا ل��ل��ن��اس م��ب��دًع��ا ي��ا
آم��ري��ن��ا ول��س��ن��ا م��ن��ا ال��ه��وى ق��در ع��ل��ى م��ه��ًال
ال��ح��زي��ن��ا ال��ح��زن يُ��م��ه��ل ل��م أم��ه��ل��ت��ن��ا ول��و م��ه��ًال
ٌش��ج��ون��ا م��ح��دث��ة ف��ال��ن��ف��س ش��ج��ون��ن��ا ش��ف��ي��ت ول��ئ��ن
ت��خ��ون��ا أن وت��ش��ف��ق أب��ًدا ح��زن��ه��ا ت��ع��اه��د خ��ل��ق��ت
ال��م��ن��ون��ا س��ي��ورده��ا داءٌ ك��أن��ه ال��ش��ف��اء ت��أب��ى
ال��ظ��ن��ون��ا ب��ه ن��ظ��ن ن��ف��س ل��ه ن��ص��ب��ت ام��رئ وي��ح
م��ع��ي��ن��ا ل��ي ف��ات��رك ع��ل��يَّ ـ��ب ح��ب��ي��ـ ي��ا ن��ف��س��ي ح��ال��ف��َت
م��ؤم��ن��ون��ا ب��ح��س��ن��ك إن��ا ق��ل��وب��ن��ا ت��ب��ل��ونَّ ال
ال��ك��اف��ري��ن��ا ح��ال ف��ك��ي��ف ن؟ م��ع��ذب��و أم��ص��دِّق��ون
ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن��ا ال��ه��وى ن��اُر ال��ه��وى ن��ار م��دخ��ل��ي ي��ا

الدنس. 8
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ل��ل��ن��اه��ب��ي��ن��ا؟ أت��ع��ده ت��ع��ده؟ ال��ن��ع��ي��م ل��م��ن
… ل��ل��ذي��ن��ا ف��ط��وب��ى خ��ت��ًال ت��س��ل��ل��وا ل��ل��ذي��ن أم
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ف��ي وح��ك��م��ه��ا ة ال��ح��ي��ا خ��ب��ث م��ن ل��ح��س��ب��ت
ال��ف��اس��ق��ي��ن��ا أي��دي ب��ال��خ��ت��ل ت��ح��وزه��ا ال��س��م��اء أنَّ

∗∗∗
أُب��ي��ن��ا وأن ب��ال��ح��ي��اة ـ��ي أغ��ن��ـ أن أع��ال��ج ذا ك��م
ال��س��ام��ع��ي��ن��ا ي��س��ر ص��وتً��ا ال��م��ن��ى ل��ح��ن م��ن وأص��وغ
أن��ي��ن��ا ف��أل��ف��ي��ه ش��دًوا إخ��ال��ه ش��دوُت ف��إذا
رن��ي��ن��ا ض��ح��ك��ي م��ن 9 ب��أم��ضَّ ال��ب��ك��ى ف��م��ا ض��ح��ك��ت وإذا
ال��ن��اح��ب��ي��ن��ا ان��ت��ح��اب ك��ي��ف ب��ك��ى م��ن ي��ع��ل��م ض��ح��ك
ت��ل��ي��ن��ا ف��ل��ن ال��ح��ي��اة ِص��رف ش��اب��ه��ا10 ن��ف��س ن��غ��م��ات
ج��ن��ي��ن��ا ك��ان��ت أن ق��ب��ل م��ن أوت��اره��ا األس��ى ع��ق��د
دف��ي��ن��ا11 أل��ًم��ا ف��وق��ه��ا ـ��ري ت��ج��ـ األف��راح ف��أن��ام��ل
ال��ع��ازف��ي��ن��ا اخ��ت��الف ع��ل��ى ه ص��دا ب��ه��ا ي��م��ر أل��ًم��ا
ال��ي��ق��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا وب��اع��ثً��ا س ال��ن��ف��و م��ح��ي��ي ي��ا ح��ب ي��ا
األق��دم��ي��ن��ا إل��ه وي��ا ة ال��ح��ي��ا أم ي��ا ش��م��س ي��ا
ف��ح��ي��ن��ا ح��ي��نً��ا ن��س��وف��ه13 م ال��غ��را ريَّ��ا12 ي��ا زه��ر ي��ا
واه��ج��ِري��ن��ا األح��ب��ة وِص��ل��ي واق��ت��ِل��ي��ن��ا ال��خ��الئ��ق أَْح��ي
ال��ف��ن��ون��ا ف��ي��ن��ا ��دي ف��وحِّ ـ��ِت، ف��رغ��ـ ف��إذا وت��ف��ن��ن��ي
ف��ي��ن��ا وال��ش��ج��و األس��ى ن��غ��م ف��ق��ل��دي اب��ت��ك��رِت وإذا

األلم. هو املضض: 9
خالطها. 10

يصلح فال مخصوصة نغمة عىل أوتاره أصلحت الذي كاملعزف كانت عاطفة عليها غلبت إذا النفس 11
حزنًا. الفرح عليها ينقلب الحزينة النفس وكذلك النغمة، تلك لتوقيع إال

الرائحة. هو الريا: 12
نستنشقه. أي 13
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ب��ع��ات��ب��ي��ن��ا ال��ش��ق��اء ن��غ��م ع��ل��ى وال ع��ل��ي��ك ل��س��ن��ا
م��دي��ن��ا ل��ه أزال وال ء ال��ش��ق��ا م��ن ال��ش��ك��اة ك��ي��ف
ي��ص��ون��ا أن ال��م��ه��ال��ك وم��ن ف��ص��ان��ه ال��ف��ؤاَد ح��ج��ب
ال��ف��ت��ون��ا ��ي��ن��ي ت��وقِّ درًع��ا ن��س��ج��ه م��ن الب��س أن��ا
ط��ع��ون��ا؟! درع��ي أم أش��د م ��ه��ا آل��سِّ أع��ل��م ل��ي��ت ي��ا

∗∗∗
ال��ك��م��ي��ن��ا ال��ج��م��ر وأح��رِّك دف��ائ��ن��ي أث��ي��ر ل��ي م��ا
ال��ع��ي��ون��ا ي��ف��ت��ت��ن وال��ص��ب��ح ب��ال��دج��ى ألح��ل��م إن��ي
ال��ض��ن��ي��ن��ا ال��ب��ه��ج ال��رائ��ع ل ال��ج��م��ا أص��ف أم أأن��وح
وال��ج��ف��ون��ا ال��ج��وان��ح ب��ه ل ي��ن��ا ب��م��ا ال��ج��م��ال نَ��ِص��ُف
س��خ��ي��ن��ا م��ن��ه��الٍّ ال��دم��ع ء وم��ا ذاك��ي��ًة ب��ال��ن��ار
م��س��ت��ك��ي��ن��ا ي��ن��ظ��ر وال��ق��ل��ب ح��ائ��ًرا ي��ن��ظ��ر وال��ط��رف

∗∗∗
غ��ب��ي��ن��ا ل��ع��اش��ق��ه م��ا وإالَّ س��ًدى ال��ج��م��ال ُخ��ل��ق
َم��ه��ي��ن��ا ل��ص��اح��ب��ه م��ا وإالَّ س��ًدى ال��ج��م��ال ُخ��ل��ق
ال��م��ت��ط��ف��ل��ي��ن��ا وي��م��ن��ح ـ��ه ع��ارف��ي��ـ ع��ن ب��ه ي��ن��أى
ت��م��ن��ع��ون��ا م��ا ح��س��ن��ك��م م��ن أض��ع��ت��ُم ب��اخ��ل��ي��ن ي��ا
ش��ج��ون��ا م��م��ل��وءٌ وال��ع��ي��ش ب��ح��س��ن��ك��م تَ��ْزَه��ُونَّ ال
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ت��س��رُّوا ل��م إن وج��وه��ك��م ح��س��ن ف��ض��ل م��ا
م��اس��خ��ي��ن��ا! م��ن ب��ك��م أج��ِم��ْل ال��دُّن��ى ح��س��ن م��اس��خ��ي ي��ا
م��ج��ون��ا ل��ك��م أق��ول وم��ا ي��ع ال��ب��د ال��ك��ون ش��وه��ت��م
ث��م��ي��ن��ا ل��رون��ق��ه ك��ف��نً��ا ح��س��ن��ك��م م��ن ون��س��ج��ت��ُم
أج��م��ع��ي��ن��ا ف��ن��س��خ��ت��م��وه��ا آي��اِت��ه ون��ك��س��ت��ُم
ال��م��ب��ي��ن��ا ال��ص��ب��ح أل��ح��اظ��ن��ا ت��رى وال ذُك��اء14 ت��ب��دو

الشمس. 14

58



املجهول املغنم

س��ج��ي��ن��ا أَِرًق��ا ف��ن��خ��ال��ه ط��رَف��ه ي��وم��ئ وال��ن��ج��م
ج��ن��ون��ا ب��ال��ذك��رى ف��نُ��ج��نُّ ب��ك��م يُ��ذك��رن��ا وال��روض
س��ك��ون��ا ل��ه ن��س��ت��ط��ي��ب ال س��رى م��ا أس��ك��ُن وال��ل��ي��ل
ال��ش��ارب��ي��ن��ا ت��روي وه��ي ـ��ك��م إل��ي��ـ ت��ظ��م��ئ��ن��ا وال��ك��أس
ال��ه��ج��ي��ن��ا تَ��زي��ن��ون أم س��ن ال��م��ح��ا ل��ن��ا ��ن��ون15 أتُ��َه��جِّ
ال��س��ن��ي��ن��ا ب��ح��س��نُ��ك��م أغ��رت ف��ق��د ال��دن��ي��ا غ��ي��رتُ��م
ت��ظ��ل��م��ون��ا ول��ك��ن ُدن��ي��ا ال��ْد ظ��ل��م��ت��ك��ُم م��ا ت��ال��ل��ه
ت��ن��ص��ف��ون��ا ل��م وإن ف��ي��ك��م وق��ع��ه ي��ق��ب��ح وال��ع��دل
واْخ��ِب��رون��ا ال��م��ح��اس��ن أي��ن غ��ٍد ف��ي ال��وذائ��ل16 ف��س��ل��وا
ال��ع��اش��ق��ون��ا؟ أي��ن وأي��ن ت؟ ال��ن��اض��را ال��وج��وه أي��ن
ح��ن��ي��ن��ا وال ص��دود وال د وع��و ف��ال ال��ش��ب��اب ذه��ب
ف��اذك��رون��ا ح17 ال��ت��ص��وِّ ب��ع��د ع��ه��دك��م ن��س��ي��ن��ا ف��إذا
ف��ان��ش��دون��ا ع��ل��ي��ك��م ي��أس��ى ب��اك��يً��ا ن��ش��دت��م وإذا
اآله��ل��ون��ا ع��ن��ه زال ق��د ال��ذي ال��ط��ل��ل ع��ل��ى ن��ب��ك��ي
غ��ص��ون��ا ل��ه ال��ج��م��ال ه��ج��ر ال��ذي ال��دوح ع��ل��ى ن��ب��ك��ي
ب��اخ��ل��ي��ن��ا ي��ا ب��ع��ب��رة ـ��ي��ن ب��اخ��ل��ـ ع��ل��ي��ك��م ل��س��ن��ا

وابنه املعري

املعري: قال

األظ��ه��ر ف��ي ت��رك��ه��م أج��م��ع ف��ال��ح��زم ك��رام��ة ب��ال��ب��ن��ي��ن أردت��م وإذا

تشوهون. 15
املرآة. هي الوذيلة: 16

الذبول. 17
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له يعرفها ال رحمة من لها فيا بهم، رحمًة الحياة عن أبناءه صد رءوف والد فهو
وابن املعري بني محاورة اآلتية والقصيدة لآلباء؟ الرب يعرفون األبناء كان ومتى أبناؤه!
عالم يف بالبقاء له وينصح عنها يذوده وهو الحياة يريه أن إليه يتوسل الغيب يف له

العدم:

ل��ل��وج��ود؟ م��خ��رج��ي أن��ت ف��م��ت��ى ق��ع��ودي ال��ظ��الم ف��ي ط��ال أب��ي! ي��ا
ق��ي��ودي ف��اح��ل��ل إل��ي��ك ش��وق��ي ط��ال

ض��ع��ي��ف ط��ف��ل ع��ل��ي��ه ي��ق��وى ل��ي��س م��خ��ي��ف ال��ظ��الم ع��اَل��ُم أب��ي ي��ا
ال��م��س��دود ظ��ل��ه م��ن َف��أَْج��ِزن��ي

ب ال��خ��الَّ ب��ح��س��ن��ه��ا ف��ل��ه��ج��ن��ا ال��ع��ج��اب ال��ح��ي��اة ع��ن ح��دَّث��ون��ا
ال��م��ورود ل��ح��وض��ه��ا وظ��م��ئ��ن��ا

ي��ع��ط��و ك��ي��ف ب��ع��ده ال��ص��ب��ح وع��ن ي��س��ط��و ك��ي��ف ال��دج��ى ع��ن ح��دث��ون��ا
وال��س��ع��ود ف��ي��ه��م��ا ال��ن��ح��س وع��ن

ف��ي��ه��ا ال��ق��وم ب��ه يُ��م��ن��ى18 وج��ه��اد وب��ن��ي��ه��ا داره��ا ع��ن ح��دث��ون��ا
وال��خ��ل��ود ب��ع��ده��ا ال��م��وت وع��ن

ش��ق��اء؟ ال��م��س��م��ى ذاك ش��يء أي وال��خ��ف��اء أب��ي ي��ا ال��ج��ه��ر أرن��ي
ب��ال��م��ول��ود؟ ي��راد س��ر أي

ال��ب��ح��ار؟ م��ا ال��ف��ال؟ م��ا ؟ ال��دراريُّ م��ا ال��ن��وار؟ م��ا ال��ح��س��ان؟ ال��وج��وه م��ا
ال��ج��دي��د ح��بُّ ال��ول��ي��د دأب إن

أوان��ي ف��ي��ك��م آن ش��ئ��ت ول��ئ��ن أب��وان ل��ي ول��ي��س ج��دود ل��ي
ال��وج��ود ف��ي ق��س��م��ت��ي وت��م��لَّ��ي��ت

∗∗∗
ع��ل��ي��م ب��ن��يَّ ي��ا ب��ال��ع��ي��ش أن��ا ال��رح��ي��م أب��وك إن��ن��ي ول��دي!

ب��ع��ي��د م��ن م��ق��ال��ة ت��ص��دق ال

يبتىل. أي 18
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ي��ع��ن��ي��ه��ا ب��م��ا ل��ك��ن ت��ت��ع��ن��ى ف��ي��ه��ا وت��س��ع��د ت��ش��ق��ى ح��ي��اٌة م��ا
زه��ي��د أو ب��ه ت��ب��ل��ى ع��ظ��ي��م ف��ي

ل��س��واه ج��ه��ده ، ال��ح��يُّ َج��ه��َل ل��ه��واه ج��ه��ده ال��ح��ي ي��ح��س��ب
ل��ل��ج��دود19 آل��ة ال��م��رء إن��م��ا

ي��ف��ت��ق��ده ول��م ب��ه، يُ��م��تَّ��ع ل��م ي��ج��ده ل��م م��ن ال��ح��ي��اة غ��ن��م إنَّ
ال��م��ف��ق��ود ش��ره��ا رب��ح ف��اغ��ت��ن��م

ق��ل��ي��ل خ��ي��ر ب��ن��ي ي��ا خ��ي��ره��ا ث��ق��ي��ل ش��ر ب��ن��ي ي��ا ش��ره��ا
ح��ق��ود أه��ل ب��ن��ي ي��ا أه��ل��ه��ا

ول��ح��د ف��ن��اء س��وى رأي��ن��ا م��ا ت��ؤدي ال��خ��ل��ود إل��ى زع��م��وه��ا
ُم��ودي ت��ج��ال��ي��د ع��ل��ى ُم��وٍد ف��ي��ه

م��ن��ه��ا اس��ط��ع��َت م��ا ب��ن��ي ي��ا واع��ت��ص��م ت��دخ��ل��نْ��ه��ا ال ال��ح��ي��اة ب��ب��اب ق��ف
ب��ال��وص��ي��د — ف��ان��ت��ظ��ر — أل��ق��اك س��وف

∗∗∗
ب��ع��ي��دا ال��ح��ي��اة ع��ن ف��ت��ن��ح��ى ال��ول��ي��دا ال��م��ع��ري أق��ن��ع ه��ك��ذا

ال��ل��ح��ود ف��ي واب��ن��ه ال��ش��ي��خ وال��ت��ق��ى

داوني

ال��ش��ف��اء ك��لَّ ال��ش��ف��اء أب��غ��ي ل��س��ت دوائ��ي واع��رف ط��ب��ي��ب ي��ا دوان��ي
دوائ��ي ال��س��ق��ام وف��ي س��ق��ام��ي، ن ك��ا ل��و ال��ب��رء ف��ف��ي واق��ت��ص��د، داون��ي
األح��ش��اء ف��ي ق��رَّ وك��ال��س��م ـ��ب ال��ق��ل��ـ ف��ي أُن��ِش��َب ك��ال��س��ه��م دائ��ي إن
اإلب��ط��اء ف��ي وال��ه��الك ن��زع��ه، م��ن��ه وأوج��ع م��وج��ع ل��ب��ث��ه
ال��ب��الء؟ ه��ذا م��ث��ل م��ن م��ث��ل��ي وي��ت دا أم��ا ال��ط��ب��ي��ب، أي��ه��ا داون��ي

تعنيه نعمة الحياة وأن لنفسه، ُخلق أنه يحسب وهو الحياة يف مسخر اإلنسان أن واملعنى الحظوظ، 19
لغاياتها. تسخره التي األقدار نصيب من أقل إال منها نصيبه وما هو،
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ال��س��م��اء وت��ح��ت ال��ث��رى ه��ذا ف��وق ش��اٍك أول ف��ل��س��ُت ق��ل��ب��ي، واش��ف

∗∗∗
ن��ج��ائ��ي20 أب��غ��ي س��واك م��ن ض��ل��ة وط��ب��ي��ب��ي ع��ل��ت��ي أن��ت م��س��ق��م��ي،
ت��واء21 م��ن س��ه��ام��ه��ا ف��ي ل��م��ا ًق��ا ت��ري��ا ال��ك��ن��ان��ة ه��ذا ف��ي إن
ال��ب��رح��اء ه��ذه ط��ب ع��ن��ده��ا ف��ؤادي أص��اب��ت ال��ت��ي وال��ل��ح��اظ
رج��ائ��ي وه��ذي ك��رب��ت��ي ه��ذه وع��ط��ٍف ص��دٍّ إي��م��اض��ت��ي��ن: ب��ي��ن
ال��ج��ف��اء م��ح��ل ال��رض��ى تُ��ح��ل ل��و ال��ت��ج��اف��ي م��ث��ل وال��ع��ط��ف ع��ل��ي��ه��ا م��ا
ب��س��واء م��ه��ج��ت��ي ف��ي ول��ي��س��ا ـ��ل وال��م��ي��ـ ال��غ��ض ل��ح��ظ��ك ف��ي ت��س��اوى ق��د
ال��ش��ق��اء م��ث��ل ال��ن��ع��ي��م ول��ي��س ف وال��خ��و األم��ن ل��ع��م��رك س��واء م��ا
ب��ل��ق��اء آذن��ا ق��ط وم��ا ـ��ن��ى ال��وس��ـ ع��ي��ن��ك ق��رب��ت��ه��م��ا م��ا ش��دَّ

∗∗∗
وش��ق��ائ��ي ب��ح��ل��ي��ت��ي ل��ُع��ج��ب��ي ي��ا ف��ؤادي ف��ي ح��ل��ي��ًة ال��س��ه��م م��رس��َل
ال��وض��اء؟ ب��ال��ع��س��ج��د ي��زري ـ��َس��ه��م ـْ ال��س�� إن ال��م��ن��ي��ة م��ن م��ج��ي��ري ه��ل
وق��اء م��ن س��ه��م��ه دون ف��م��ا ت، ال��م��و راع��ن��ي م��ا ال��ق��ل��وب! ح��ي��اة ي��ا
األح��ي��اء زم��رة ب��ي��ن م��ي��ت ب��ق��ل��ب ن��ع��ي��ش أن ال��غ��ب��ن إن��م��ا
ل��ل��ن��ج��اء22 م��وئ��ًال ل��ل��ن��ف��س م��ن��ه وأرج��و أت��ق��ي��ه ال��م��وت ذل��ك
ال��ق��ض��اء ف��ي ظ��ل��م��ه م��ن َج��َف��الٌت روَّع��ت��ن��ي ك��ل��م��ا وأن��ادي��ك
ب��األس��م��اء23 ال��داث��ري��ن ي��ب��ع��ث ع��ي��س��ى ك��ان ف��ق��د داون��ي! داون��ي!
ال��ذك��اء وف��وق ال��ح��ج��ى، ذرع ف��وق وح��ٌي وال��ع��ب��ادة ال��ح��ب وِك��َال
ال��ض��ع��ف��اء ك��أض��ع��ف ف��ي��ن��ا ك��ن��ت يُ��زه��ى اإلل��ه��ي ال��وح��ي ب��غ��ي��ر ل��و

مسقمي. يا أي 20
هالك. 21

املوت يخاف وإنما الخائف، وغري الخائف عىل قضاؤه يرسي الذي املوت خوف من فائدة ال إنه أي 22
ميت. بقلب الحياة يف اإلنسان يعيش أن وهو آخرين، ويدع أناًسا يصيب قد الذي

الهالكني. أي الداثرين؛ 23
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دوائ��ي م��ن��ه ل��دي��ك داء ك��لَّ أله��وى ف��إن��ي واق��ت��ص��د، داون��ي

ُسكران

األم��ان��ي دف��ي��ن ف��ان��ش��ر ال��زم��ان ب��ش��ي��ر ه��ذا
ال��ن��دم��ان وض��ج��ة ال��م��ث��ان��ي24 دع��اء ع��ل��ى

∗∗∗
ط��روب ع��رٍق ك��ل ف��ي ج��وب��ي ب��ال��خ��م��ر ون��اٍد
األح��زان م��واض��ع ال��ق��ل��وب ف��ي وخ��ال��ط��ي

∗∗∗
ده��را أج��نُّ��وك ق��د ه��م غ��دًرا ل��ل��وئ��ي��دة ق��ل
ال��ق��ن��ان��ي ف��ي ق��ض��ي��ت��ه ع��م��ًرا ال��ي��وم ف��ج��ددي

∗∗∗
ح��ي��ي��ن��ا ح��ي��ي��ِت ف��إن ف��ي��ن��ا ح��ي��ات��ك ردِّي
زم��ان م��ن س��اع��ة ف��ي س��ن��ي��ن��ا وع��ش��ن��ا ن��ع��م

∗∗∗
ق��دي��م ج��رح ك��ل م��ن ال��ك��ل��ي��م ف��ؤاد واش��ف��ي
ال��ج��ن��ان ك��رم ب��ن��ت ي��ا ال��ن��ع��ي��م أم ف��أن��ت

∗∗∗
م��ن��ا ال��خ��ل��د وق��رِّب��ي ع��ن��ا األرض وأب��ع��دي
م��ك��ان ن��ب��ت��ا ف��ن��ح��ن وك��ن��ا ف��ي��ه ك��ن��ِت ق��د

العود. يف أوتار املثاني: 24
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∗∗∗
ال��س��م��اء ُم��ل��َك ك��أس ي��ا ال��ع��ف��اء ب��ه��ذا ِص��ل��ي
ب��اإلن��س��ان وال��ل��َه ب��ال��ب��ق��اء ال��ردى ِص��ل��ي

∗∗∗
ت��ح��ي��ا ال��م��الئ��ك ك��ي��ف م��ل��يٍّ��ا وع��لِّ��م��ي��ن��ا
ال��ج��دران ك��ث��ي��ف��ة دن��ي��ا س��ور وح��طِّ��م��ي

∗∗∗
ب��اب ل��ل��ج��س��م وأن��ت ح��ج��اب ال��ج��ه��اد إن
ال��ف��ان��ي ال��وج��ود ع��ل��ى ال��ت��راب ي��ط��ل م��ن��ه

∗∗∗
ال��خ��ال��دي��ن��ا أش��ب��ه��وا ل��و ال��ه��ال��ك��ي��ن��ا غ��ب��ط��َة وا
ال��ح��رم��ان؟ ل��ع��ن��ة م��ن ح��ي��نً��ا ي��روغ��ون أال

∗∗∗
ع��ق��ي��م ال��رج��اء إن ن��دي��ُم ي��ا اس��ق��ن��ي ه��اِت
اإلم��ك��ان ع��ل��ى ُم��ْع��ٍي ق��دي��م ال��ح��ي��اة داء

∗∗∗
وع��داه أح��ب��اب��ه ش��ج��اه ف��ؤاًدا أس��ع��د
ال��دن��ان ب��ن��ت غ��ي��ر ف��ي م��ن��اه ي��ل��ق��ى ف��أي��ن

∗∗∗
إل��ي��ه��ا ل��ج��أن��ا ف��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��ذل��ون��ا ال
ال��ح��س��ان ب��ي��ن ض��ل م��ا ل��دي��ه��ا ل��ن��ل��ق��ى إال

∗∗∗
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ال��م��دام س��ب��ت��ن��ا َل��م��ا ال��غ��رام ش��ف��ان��ا ول��و
ال��ل��دان؟ ال��ث��غ��ور ب��ع��د ج��ام ت��ل��ذك وه��ل

∗∗∗
س��ع��ودا ن��ح��ب ك��م��ا ال��وج��ودا ج��ل��ون ول��و
ال��ف��يْ��ن��ان ظ��ل��ه ع��ن ش��رودا اب��ت��غ��ي��ن��ا ل��م��ا

∗∗∗
دار األرض س��وى وه��ل ال��ف��رار أي��ن وأي��ن
ل��ع��اِن أو ل��م��ط��ل��ق ال��ق��رار ي��ق��ر ف��ي��ه��ا

∗∗∗
م��ع��اف��ى وأن��ت اش��رب س��الًف��ا ن��دي��م��ي اش��رب
ال��ُم��ع��ان��ي أخ��ي��ك ع��ل��ى ف��ح��اف��ا أل��مَّ م��م��ا

∗∗∗
ف��ع��ذُر رش��دي ض��لَّ أو ف��ص��ب��ٌر ه��ذي��ُت وإن
س��ك��ران وب��ي ف��رٌد س��ك��ُر ب��ك ف��إن��م��ا

القدر

اإلنكليزي.) الشاعر بوب عن (مرتجمة

ال��ع��ال��م��ي��ن رب ال��خ��ل��ق ع��ي��ون ع��ن ص��ان��ه ك��ت��اب ال��غ��ي��ب إن��م��ا
ح��ي��ن ب��ع��د ح��ي��نً��ا ال��ح��اض��ر ص��ف��ح��ة س��وى ل��ل��ن��اس ع��ن��ه ي��ب��دو ل��ي��س
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الصبا غرام

م��خ��م��ور ث��غ��ر ف��ي ق��ب��ل��ة ك��أن��ه ب��ه ع��ل��م��ت م��ا وغ��راٌم ال��ص��ب��ا أي��ن
ب��ط��ن��ب��ور ن��ظ��ف��ر ل��م ال��ل��ح��ن أس��م��اع��ن��ا درت ف��ح��ي��ن ن��دري وال ن��غ��نِّ��ي ك��ن��ا
ال��ح��ور ف��ي ال��ود م��اء ج��ف ق��ل��وب��ن��ا ع��ط��ش��ت ف��م��ذ ن��ع��ط��ش ل��م ال��م��اء ون��ش��رب

الشيخوخة وقار

واألق��دار ب��ال��ح��ي��اة ك��اف��ر إال ال��ع��ي��ش ف��ي ال��ش��ي��وَخ يُ��ذل ال
ال��م��ن��ه��ار ب��ال��م��ع��ب��د ف��أع��ظ��م ـ��ر ال��ده��ـ ن��كَّ��س��ه ل��ل��ح��ي��اة م��ع��ب��ٌد

الصادق الهجر

ال��م��ح��ب��ب ال��ن��ج��اء م��ن��ك ل��ي آن أم��ا ي��ع��ذب ل��ي��س م��ا ال��ق��ل��ب ف��ي��ك ��م ت��ج��شَّ
م��ذه��ب؟ ح��ب��ك غ��ي��ر ل��ق��ل��ب��ي أل��ي��س ع��ه��ده ط��ال ق��د ال��ق��ي��د ف��ه��ذا ف��ه��ج��ًرا
ي��ت��ق��ل��ب ك��ي��ف��م��ا ح��م��اًم��ا ي��م��ج س��ال��ًخ��ا أس��وَد ال��م��رء ه��ج��ر ه��ج��رت��ك
ي��ت��ذب��ذب ال ال��م��ي��ع��اد ص��ادق ه��وى ألن��ه ه��واك م��ن أح��ل��ى ال��م��وت ه��وى
أع��ج��ب ال��ح��س��ن م��ن ع��ي��ن��ي ص��ن��ع��ْت ب��م��ا ف��ت��ن��ت��ن��ي ول��ك��ن ف��ت��انً��ا ك��ن��ت وم��ا
وت��ذن��ب ت��س��يءُ إذ أع��ف��و ك��ن��ت ل��دن ع��ه��دت��ه ق��د ب��م��ا م��ن��ي ت��غ��ت��رر ف��ال
يُ��غ��َل��ب ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي ال��ص��ب��ر وال رب��ه ال��ح��ب ي��غ��ل��ب ح��ي��ن ك��لُّ ف��م��ا
ي��ج��رِّب��وا ل��م م��ن دم��ُع ال��ل��ي��ال��ي ف��ح��س��ُب ش��راب��ه��ا دم��ع��ي ك��ان ل��ي��اٍل ُ ل��ت��ظ��م��أ
أك��ِذب ال��ك��ره ع��ل��ى ه��ج��ري ف��ي ك��ن��ت وق��د ص��ادق ال��ك��ره ع��ل��ى ه��ج��ري ف��ي ال��ي��وم أن��ا
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رمسيس25 تمثال

ُوض��اءُ ال��ب��الد ف��ي ل��ك وم��واك��ب ال��بُ��َس��الءُ ج��ن��ودك أي��ن رم��س��ي��س
األن��ب��اءُ ب��إي��اب��ك وت��ق��دم��ت ال��م��دى ط��ال ك��ل��م��ا ب��ك وب��ش��ائ��ٌر
ل��واءُ ال��م��ب��ي��ن وال��ف��ت��ح ل��ل��ُم��ل��ِك ف��وق��ه��م ك��ال��غ��م��ائ��م ح��ول��ك وال��ج��ي��ش
ظ��م��اءُ إل��ي��ه وه��م أت��وه ن��ي��ٌل ش��وق��ه��م أط��ف��أ غ��داة م��ت��ه��ل��ل��ي��ن
ص��م��اء ج��الم��ٌد وأن��ت س��اٍف ِع��ث��ي��ٌر26 ح��ي��ال��ك ف��ه��م ال��ج��ن��ود ف��ِن��َي
ال��ص��ح��راء دي��اُره��ا ال��ل��ي��وث إن إق��ام��ة دار ال��ص��ح��راء ُم��تَ��خ��يِّ��ر
األح��ي��اء ذم��اره��ا ي��س��ت��ب��ي��ح ال م��س��اف��ة ال��خ��ل��ود م��ن وت��ك��نَّ��ف��ت��ك27

∗∗∗
ه��ب��اء ف��ه��ي اآلم��اد، ل��ه��ا ت��ع��ن��و ه��ي��ب��ٌة (س��ي��ت��ي) اب��ن ي��ا وج��ه��ك ل��ج��الل
آن��اء وان��ط��وت وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي أع��ص��ٌر زال��ت ل��دي��ك وق��ف��ت ل��م��ا
ال��ق��دم��اء ه��ن��ا وه��ا ال��دي��ار ت��ل��ك ه��ن��ا ف��ه��ا ال��ده��ور ع��ن��ي ��ع��ت وت��ق��شَّ
ال��ن��ك��ب��اء وح��ده��ا ت��وج��ف28 ح��ي��ث ف��ي غ��ازيً��ا ب��ج��ي��ش��ك ت��ط��وي��ه��ا س��ي��ن��اء
م��ض��اء ال��ع��زي��ز ال��ق��در م��ن ف��ي��ه��ا وع��زم��ٍة ب��ال��م��ع��ج��زات ح��رَّم��ت��ه��ا
س��ي��ن��اء وق��وم��ه ال��ك��ل��ي��م م��وس��ى رأت وم��ا ال��م��س��ي��ح ت��ل��د ل��م وال��ش��ام
ووط��اء ف��وق��ه��ا ل��ج��ن��دك أث��ر ع��ف��ا م��ا ت��ع��ق��ل ال��ري��ح أن ل��و أرض

∗∗∗
ش��ع��واء ك��ت��ائ��ب ال��ف��رات وع��ل��ى ج��رَّارة ج��ح��اف��ل ال��ش��آم ف��ي ل��ك

كانت الذي التمثال وهو البدرشني، من مقربة عىل ضخم تمثال مرص فراعنة أكرب الثاني لرمسيس 25
الديوان هذا طبع بعد املرشوع ذ نُفِّ (وقد الحديد ميدان يف ونصبه القاهرة إىل نقله عىل عزمت قد الحكومة

قرن). ربع من بأكثر
الثائر. الرتاب العثري: 26

بك. أحاطت 27
ترسع. 28
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ت��ش��اء ح��ي��ث ال��م��ل��ك ب��أم��ر ي��رس��و س��اب��ح ط��ود ال��ي��م م��ت��ون29 وع��ل��ى
واألع��داء األن��ص��ار ويُ��م��دك «ون��ي��ن��َوى» ت��روم م��ا «ب��اب��ل» ت��ول��ي��َك
األم��راء اب��ت��غ��ى م��ا أك��ب��ر ورض��اك ع��ن��ه��ُم ع��ف��وك رج��اء ال��م��ل��وك ف��خ��ر
ه��راء ف��ه��و ت��ق��ِض ل��م وم��ا ف��ي��ه��م ف��ن��اف��ذٌ ق��ض��ي��ت م��ا أم��رك واألم��ر
زه��راء ع��ص��ب��ٌة م��ص��رك أج��ن��اد ِم��ن ع��ل��ي��ه س��ار ح��ي��ث ي��ج��ري وال��ن��ي��ل

∗∗∗
��اء ش��مَّ أواه��ٌل ال��ف��ض��اء م��لء ح��ول��ه��ا وال��ه��ي��اك��ل ط��ي��ب��ة وك��أن
وال��وض��ع��اء ال��س��ادات وي��ح��ب��ك ورض��ي��ع��ه��ا ش��ي��خ��ه��ا ب��ذك��رك ي��ش��دو
غ��راء وم��ن��ح��ة يُ��زف ن��ص��ٌر ج��ن��ان��ه��م ي��س��ت��ط��ي��ر ي��وم ك��ل ف��ي
األص��داء ق��ص��رك س��اح��ة ف��ت��ه��ز ش��ع��ره ي��ن��ش��د «ب��ت��ن��ام��ور» ل��س��م��ع��ُت
ال��ع��ظ��م��اء30 وي��خ��ب��ت ال��ض��ع��ي��ف ف��ي��ه ي��ح��ت��م��ي ال��م��دائ��ن ف��ي ق��ص��رك ورأي��ت
إص��غ��اء ل��ج��م��ع��ه��م «أم��وَن» ب��ِح��م��ى ك��أن��ه��م خ��اش��ع��ون ح��ول��ك وال��ق��وم
وإم��اء أع��ب��ٌد وس��وًدا، ب��ي��ًض��ا وك��ل��ه��م ال��ع��ائ��ذي��ن ال��وف��وَد ت��ل��ق��ى
ال��ظ��ل��م��اء ن��س��ج��ه��ا ��ق ت��ل��فِّ رؤي��ا ال��ك��رى ف��ي ه��ي ك��أن��م��ا ان��ت��ب��ه��ُت ث��م
ب��ك��اء ال��دي��ار ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ح��ك��م ج��رى إذا ي��ف��ي��د وه��ل م��ص��ر ف��ب��ك��ي��ت

∗∗∗
ال��س��ي��م��اء ه��ذه ش��رََّف��ت��ه��ا ق��د ال��ص��ف��ا31 ب��ي��ن ص��خ��رة أي��ة رم��س��ي��س
س��واء ال��م��ق��ي��م وال��ذك��ر ال��ت��ب��ر م��ا ن��ف��اس��ًة ال��س��ب��ي��َك ال��ت��ب��َر ب��ه��ا رج��ح��ت
األج��واء ف��ع��ازه��ا ع��الك ت��ب��غ��ي وت��ط��ل��ع��ت ب��ي��ن��ن��ا س��م��ات��ك ح��ف��ظ��ت
إع��ي��اء ب��م��وق��ف أن��ت ي��ع��روك ي��ك��ن ول��م ال��زم��ان م��واق��ف��ة وش��ك��ت

∗∗∗

ظهور. 29

يخشع. أي يخبت؛ 30
الحجارة. 31
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األع��ض��اء؟ ب��ن��ه��ض��ك ت��س��ت��ق��ل ل��و ب��ي��ن��ه��م ُم��ق��ام��ك ت��رض��ى ه��ل رم��س��ي��س!
أق��ذاء وق��وم��ه��ا م��ص��َر أرض م��ن أع��م��اه��م��ا ال��ض��ح��ى رأت��ا ل��و ع��ي��ن��اك
ع��ف��اء ع��ل��ي��ه ح��ج��ٌر انَّ��ه��م ول��و ج��واره ال��ن��اب��ه��ون ي��ع��اف ش��ع��ٌب
خ��رس��اء ودم��ي��ة أص��م ص��خ��ر واع��ًظ��ا ك��ف��اه��م ف��ق��د ي��س��م��ع��ون؟ ه��ل
األدواء ب��م��ث��ل��ه ت��ه��ون داءٌ ج��ه��ل��ه��م م��ن وب��ي ألع��ذل��ه��م إن��ي
اإلغ��ف��اء ب��ج��ف��ن��َي وط��ال ي��وًم��ا ص��َح��وا إذا ال��س��الم م��ن��ي ف��ع��ل��ي��ه��ُم

نفثة

تُ��روي��ن��ي األن��داء وال ال��م��دام ع��ذب وال ال��غ��م��ام ص��وب ال ظ��م��آن ظ��م��آن
ت��ه��دي��ن��ي ��اء ال��غ��مَّ ف��ي األرض م��ع��ال��م وال ال��س��م��اء ن��ج��م ال ح��ي��ران ح��ي��ران
ي��ل��ه��ي��ن��ي ��ار ��مَّ ال��سُّ س��م��ر وال ن��ي��ن��ي، يُ��دا ال��رق��اد ط��ي��ب ال ي��ق��ظ��ان ي��ق��ظ��ان
ت��ب��ك��ي��ن��ي واألش��ج��ان ال��ك��وارث وال ت��ب��ل��ي��ن��ي األوج��اع ال غ��ص��ان غ��ص��ان
م��ح��زون ج��ف��ُن ن��ف��اه��ا ال��دم��وع ع��ن ع��وض م��ن ب��ال��ش��ع��ر وم��ا دم��وع��ي ش��ع��ري
ال��م��س��اك��ي��ن أج��ف��ان ال��م��دام��ع ع��ل��ى ل��ُم��غ��ت��ب��ط ال��دن��ي��ا أب��ق��َت م��ا س��وء ي��ا
م��دف��ون ف��يَّ ب��ح��زن اس��ت��رح��ُت وم��ا ج��وان��ح��ه��م ف��ارت��اح��ت ال��ح��زن أط��ل��ق��وا ه��م
ي��ش��ف��ي��ن��ي ال��ألَواء م��ن ال��رُّق��اة س��ح��ر وال األس��اة ط��ب ال أَس��وان أَس��وان
ت��ع��ن��ي��ن��ي ال��م��ك��ن��ون ال��ق��در ع��ج��ائ��ب وال ال��ح��ي��اة ص��ف��و ال س��أم��ان س��أم��ان
ف��ي��أس��ون��ي ِخ��لٌّ وال ال��زم��ان ع��ل��ى ف��ي��س��ع��دن��ي ق��ل��ب ال ال��ده��ر أص��اح��ب
ت��م��ح��ون��ي ح��ي��ن إال ت��م��ح��وه ف��ل��س��َت ك��ب��دي ف��ي م��وت ي��ا ض��نِّ��ي ف��ام��ُح ي��دي��ك

الشبان إىل نذير: صوت

أش��ع��اري ب��ي��ن��ك��م ف��أُن��ش��د م��ن��ك��م ل��ن��اص��ح أت��س��م��ع��ون م��ص��ر ش��ب��اَن
ب��إإلن��ذار ال��خ��ل��ص��اء ي��ت��وج��ه ل��غ��ي��رك��م ف��ل��ي��س خ��الص��ت��ه��ا أن��ت��م
األع��م��ار أن��َف��س ال��ش��ب��ي��ب��ة وه��ي ع��ه��وِدِه ع��داُد أع��م��اٌر ل��ل��م��رء
ال��ت��ك��رار ج��دي��دة ال��زم��ان أب��د ش��ب��ان��ه��ا ف��ي األق��وام وش��ب��ي��ب��ة
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إدب��ار ف��ي ف��ه��ي ون��ي��ت��م وإذا ف��ت��يَّ��ٌة ف��ال��ب��الد س��ع��ي��ت��م ف��إذا
األض��رار م��ن ل��ه��ا األم��ان ف��خ��ذوا وض��ره��ا ال��ب��الد ن��ف��ع وس��ع��ك��م ف��ي
األم��ص��ار ف��ت��ي��ة ش��م��ائ��ل ف��ي��ك��م أرى أن ع��ي��ن��ي، ك��ذَّب��ُت وإن ل��ي، م��ن
ك��األط��م��ار ف��رثَّ ول��ب��س��ت��م��وه أردان��ه ف��ع��ط��روا ال��ش��ب��اب ل��ب��س��وا
واألوت��ار ال��ك��أس ب��ي��ن ب��ال��ل��ه��و ��ك��م وه��مُّ ال��ص��ع��اب ب��ت��ذل��ي��ل ��وا ه��مُّ
وخ��س��ار ل��ذة ل��ف��رص��ة ن��ه��ب وأن��ت��ُم ال��ح��ي��اة ُف��رص وتَ��ن��اه��ب��وا
وال��ع��ار ح��دي��ث��ك��م ب��ال��م��ن��دي��ات وأن��ت��ُم ب��ال��م��ك��رم��ات وت��ح��دث��وا
ب��ف��خ��ار م��ت��ي��م ل��ك��ل رص��د وأن��ت��ُم ال��ف��خ��ار ط��ل��ب إل��ى وَس��َم��وا
ه��ار ش��ف��ي��ر ع��ل��ى ووض��ع��ت��م��وه ب��الده��م م��ج��د األع��ن��اق ع��ل��ى رف��ع��وا
اإلن��ك��ار م��ن م��ع��ارض��ه��ا س��ل��م��ت ف��ع��ال��ك��م أي ال��ش��ب��ان م��ع��ش��ر ي��ا
إق��ف��ار أي��م��ا ال��م��ح��ام��د س��بُ��ل وأق��ف��رت ل��ل��خ��راب م��ن��ازل ع��م��رت
األج��ح��ار إل��ى ألوى ب��م��ص��اب��ه، درى ول��و ال��ذل��ي��ل يُ��رض��ي م��ن س��ب��ح��ان
األخ��ط��ار ع��ل��ى ت��غ��ل��و ع��ي��ش��ة م��ن ق��ي��م��ًة أب��خ��َس ول��ي��س ال��ح��ي��اة يُ��غ��ل��ي
األس��ع��ار ب��أرخ��ص ال��خ��ل��ود ب��اع ح��ي��ات��ه ذخ��ر ب��ال��ح��م��د ي��ب��ع ل��م م��ن

∗∗∗
أف��ك��ار وال ه��م��م ب��ال م��ن��ك��م أم��ة ال��وظ��ائ��ف ف��ي ألن��ك��ر إن��ي
ال��دي��ن��ار ب��ف��ض��ل��ة ال��ب��اق��ي��ات ف��ي ِق��س��م��ه ك��لٌّ ف��ب��اع ال��ح��ي��اة ج��ه��ل��وا
ال��ت��ج��ار م��ن س��ل��ع ف��ك��أن��ه��م وه��ب��وط��ه��م ص��ع��وده��م ال��رءوس ب��ي��د
ال��ج��ار؟ ل��ن��ص��ر ب��ه ف��ك��ي��ف أح��ٌد، ن��ف��س��ه ل��ن��ص��رة م��ن��ه��م يُ��رت��ج��ى ال

∗∗∗
ال��م��ه��ذار ع��ل��ى ب��ه ال��ل��واء ُع��ق��د م��ج��ل��ًس��ا ال��م��ح��اف��ل ف��ي ألن��ك��ر إن��ي
ال��ت��ي��ار ف��ي ال��ج��د ص��وت وي��ض��ل س��ف��اه��ة ال��م��ج��ون ص��وت ب��ه ي��ط��غ��ى
ال��ن��ار ك��م��ون ك��ام��ن��ة ال��ص��در ف��ي وذح��ول��ك��م ال��ش��ج��ا ع��ل��ى م��ت��ض��اح��ك��ي��ن
ك��ب��ار ل��ألم��ور م��ش��ك��الٍت ف��ي م��ب��غ��ًض��ا ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ك��م ك��ان م��ا
األق��ذار م��ظ��ن��ة ال��ص��غ��ار ب��غ��ض ي��زل ول��م ال��ص��غ��ي��ر ب��غ��ض ل��ك��ن��ه
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املجهول املغنم

ال��ج��ب��ار ع��ل��ى ب��ه ال��ق��م��يء32 رج��ح ل��ع��ظ��ي��م��ة ي��ك��ن ل��م ال��ت��ن��اف��س وإذا

∗∗∗
األس��وار ش��ام��خ ال��ج��وان��ب رْح��ب م��ع��ه��د ف��ي ج��م��ع��ك��م ألن��ك��ر إن��ي
األخ��ب��ار ح��ق��ائ��ق ال��ح��روف ع��ن��د ك��أن��م��ا ال��ح��روف ب��ه ت��ت��ل��ق��ف��ون
ال��ث��رث��ار ال��ق��ارئ ح��ظ ال��ع��ل��م م��ا وك��ت��اب��ه ط��رس��ه ف��ي ق��ارئً��ا ي��ا
ال��ب��اري ص��ن��ع ي��ك��ون ك��ي��ف وأراك ن��وره ال��ح��ق��ائ��ق ك��ش��ف م��ا ال��ع��ل��م
ن��ه��ار ض��وء ال��ل��ي��ل ب��ع��د ف��أق��ام أه��ل��ه ع��ن ال��ك��رى ن��ف��ض م��ا وال��ع��ل��م
األق��م��ار س��ن��ى ال ال��ه��ج��ي��رة َح��رُّ ك��أن��ه ال��ق��ل��وب ف��ي ن��ار وال��ع��ل��م
ط��وم��ار وال ق��راط��ي��س ف��ي ال ص��ف��ح��ات��ه ف��ي ال��ك��ون، ع��ل��م وال��ع��ل��م،
أس��رار م��ن ال��ك��ون ف��ي م��ا ت��ص��ري��ف ت��س��ت��ط��ع ف��اع��ل��م ال��ل��ه وص��ف وال��ع��ل��م
ال��ق��ه��ار ح��ك��م��ة ف��ي م��ص��داق��ه ف��ح��ق��ق��وا ال��ك��ت��اب ف��ي درس��ت��م ف��إذا

∗∗∗
األب��ص��ار ع��ل��ى ط��رائ��ق��ه��ا خ��ف��ي��ت ب��ي��ئ��ة ف��ي ج��م��ع��ك��م ألن��ك��ر إن��ي
ق��رار ب��غ��ي��ر ف��ُه��ُم وت��ف��رق��وا غ��اي��ة م��ن ل��ح��ي��ات��ه��م ف��م��ا س��دروا33
ال��ت��ك��رار دائ��ب ف��ي��وٌم ي��وٌم انَّ��ه��ا ي��ق��ول��وا ال��دن��ي��ا ع��ن س��ل��ه��م
األوزار أس��وأ ل��ي��ذك��ر إال أم��َس��ه ي��ذك��ر ل��ي��س س��اٍه ك��ل م��ن
اآلث��ار م��ن أث��ًرا ل��م��س��ائ��ه��ا، ع��م��ره م��ن غ��دوة أي��ُة تُ��ب��ِق ل��م
األغ��ي��ار ع��ن أذه��ل��ه وال��ح��رص ن��ف��س��ه ع��ن ن��ف��َس��ه أذه��ل ال��ع��ج��ز
ال��ت��ذك��ار وأق��ب��ح ال��ذه��ول ش��رَّ م��ت��ذك��ر ذاه��ل م��ن ل��ه ف��اع��ج��ب

∗∗∗
بَ��داِر م��ص��ر ت��ق��ول ح��ي��ن ل��ب��ي��ك ش��ب��ان��ه��ا م��ن ل��م��ص��ر ي��ق��ول م��ن ي��ا
ألس��ار وال ل��م��ق��ت��ل��ة خ��وًض��ا ق��وم��ه��ا ��م تُ��ج��شِّ وم��ا ال��ج��زي��ل ت��ع��ط��ي

الضئيل. الضعيف هو القميء: 32
وضلوا. تاهوا 33
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الظهرية وهج

واإلي��ث��ار ال��ع��زم��ات إل��ى إال ح��اج��ة ب��م��ص��ٍر م��ا م��ص��ٍر َف��َوَح��ق
وار ورأي ش��ي��م إل��ى إال ح��اج��ة ب��م��ص��ر م��ا م��ص��ر َوَوَح��قُّ
وش��ع��ار زي��ن��ة وأج��م��ل ب��اٍن، اب��ت��ن��ى م��ا أوث��ق ف��ال��خ��ل��ق ف��ت��خ��ل��ق��وا
دار م��ن ب��س��ره��ا ال��ج��ه��ول ف��ي��ه��ا ي��ع��ش ل��م دار ف��األرض وت��ع��ل��م��وا
األق��دار م��ن ح��ظٌّ م��ق��داره ل��ب��اخ��ٍس ف��ل��ي��س ب��أن��ف��س��ك��م وثِ��ق��وا
ُم��م��اِر ال��ح��ادث��ات ف��ي أو ال��ن��اس ف��ي ل��ه ف��م��ا ال��زم��اع ي��ك��ذب��ه ل��م م��ن
ح��ذاِر ال��رق��اب خ��ف��ض م��ن ف��ح��ذاِر ت��ع��ج��رًف��ا ال��رق��اب ت��ط��اول��ت وإذا
ب��اآلص��ار ال��ع��ه��دي��ن ف��ت��دارك��وا م��ن��ازع ب��غ��ي��ر ل��ك��م ال��ق��دي��م ث��ب��ت
ج��ار ال��ك��ن��ان��ة أرض ف��ي وال��ن��ي��ل ال��ث��رى وال ال��س��م��اء ال��ل��ه غ��يَّ��ر م��ا
األده��ار أواخ��ر ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن غ��ن��ي��م��ة ي��زال وال ك��ان وال��م��ج��د
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