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متهيد

ضاع وقد ١٩٤٩م، وسنة ١٩٤٢م، سنة بني ما شعري معظم التالية الصفحات تضم
من انتابتها وفيما ١٩٤٦م سنة أمريكا إىل مرص من نقلتي خالل يف مخطوطه من جانب
ولكن اليوم»، و«خالئق الزمان» «رحلة مقدمتها ويف الفنية الصور بعض ضاع كما محٍن،
وملبلغ السنني، هذه أثناء يف ولخواطري لشعوري تمثيًال يكفي ما امليسورة النماذج هذه يف
األدبي الناقد مطالب يُريض ما بها ولعل فيها. عشت التي األوساط مع النفساني تفاعيل

الحديث. الشعر وقراء
تكفلت التي النرش لجنة إىل الشكر خالص أهدي أْن املناسبة هذه يف يل ويطيب
ورواده، العرصي للشعر إكراًما عددته ما يفشخصصاحبه وأكرمت الديوان هذا بإصدار
الفائقة عنايتها (الهدى) لدار أشكر أن يل يطيب كذلك فحسب. وأدبي لشخيص إكراًما ال

القشيب. الفني املظهر هذا يف وإخراجه بطبعه
شادي أبو زكي أحمد
نيويورك





الشعرية التجربة

الديوان صاحب بقلم

الصادق الشعر مقومات وأوىل به. أيُّها ينفرد ال ولكن تركيبها يف تتنوع مقومات للشعر
استجابة إليها أو إليه واستجابته بأكثر أو معني بعامل الشاعر تأثر أي الشعرية؛ التجربة
إنهما إذ عنها، أبًدا العاطفة تتخىل ال ولكن يكتنفها، ال وقد التفكري يكتنفها قد انفعالية
أفضل عىل خالبًا نظًما ويصبح األصيلة صفاته أبدع من الشعر يتجرد تبتعدان حينما
الفني النقد ومهمة غالبة، كثرية لذلك والنماذج تجاوًزا. الذكاء» «بشعر ينعت أو تقدير،
قصته يف القدير الشاعر فإنَّ موضوعيٍّا الشعر يُصبح وحينما استئصالها. بل تثبيطها
عىل املمثل يصنع كما عليها ويخلعها روايته لشخصيات العواطف يتمثل ملحمته يف أو

يُعالجه. الذي املوضوع ضمن إحساسه عن يُعرب أو املرسح،
الشاعر ولكنَّ ظاهرها، يف تافهة تكون قد كما عظيمة تكون قد الشعرية والتجربة
التي الكبرية نفسه بمرآة يراه ألنَّه التافه؛ من الجليل إبداع عىل وتفاعله بتأثره قادر الكبري
يأتي وهكذا شعره، يف فرٍد شخصية ال عامة اإلنسانية ويتمثل ممتازة، شتى عوامل كيفتها
يف متجلية العاطفة تكون وقد املألوف. ظاهرها يف التجاريب أبسط من املعجب باملمتاز
بمثل املتنبي أنطقت التي الود عاطفة األول الطراز ومن مستورة. تكون قد كما الشعر،
وإن إطالًقا، اإلنسان شعور عن وتعرب ومكان، زمان كل تناسب التي الخالدة األبيات هذه

عنه: النزوح ُقبيل الدولة سيف عىل املتنبي عتب الظاهرة مناسبتها كانت



السماء من

ع��دُم ب��ع��دك��م ش��يءٍ ك��لَّ وج��دان��ن��ا ن��ف��ارق��ه��م أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��زُّ م��ن ي��ا
أم��ُم أم��رن��ا م��ن أم��رك��م��و أن ل��و ب��ت��ك��رم��ٍة م��ن��ك��م أخ��ل��ق��ن��ا ك��ان م��ا
أل��ُم أرض��اك��م��و إذا ل��ج��رٍح ف��م��ا ح��اس��دن��ا ق��ال م��ا س��رَّك��م��و ك��ان إن
ه��م��و ف��ال��راح��ل��ون ت��ف��ارق��ه��م ال أن ق��دروا وق��د ق��وم ع��ن ت��رح��ل��ت إذا

عامًة اإلنسانية شعور هي وإنَّما وحده، الطيب أبا تخص ال اللوعة أو الحرقة فهنا
أوحت التي اإلعجاب عاطفة الثاني الطراز ومن والكفران. والعقوق الضائع الود إزاء

بها: مفتونًا كان وقد الخيل وصف يف األندليس هانئ ابن إىل الشعر هذا مثل

ح��زوُن ال��ح��زون ال��ب��ي��ُد وال ه��ض��ٌب، م��غ��اره��ا ي��وم ال��ه��ض��ب ال وص��واه��ل
ع��ي��وُن ال��ره��ان ي��وم ب��ه��ا ع��ل��ق��ت أَنَّ��ه��ا ال س��ب��ق��ه��ا، ب��س��اع��ة ع��رف��ت
ظ��ن��وُن وه��ي ب��ج��ان��ح��ت��ي��ه م��رت أنَّ��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��ب��رق ع��ل��م وأج��لُّ

(الطبيعة) جمال من لون يف تصوف بمثابة هو وجمالها الخيل برباعة الفتون فهذا
الفكر فيه يمتزج وكالهما العايل، النسق من النموذجني وكال خالد. إنساني شعور وهو
من نماذج مستواه يف عددت وإن الشعر، أرقى عندي وهذا سائًغا، امتزاًجا بالعاطفة
الفكري للشعر املرددة الرائعة النماذج ومن وحده. الباطن العقل يمليها الصايف الشعر

مطلعها: يف يقول التي الرثائية املعري دالية العاطفي

ش��اِد ت��رنُّ��م وال ب��اٍك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي م��ج��ٍد غ��ي��ر
ن��اِد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ـ��س ق��ي��ـ إذا ال��ن��ع��ي ص��وت وش��ب��ي��ه
ال��م��يَّ��اِد؟ غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��نَ��ت ـْ غ��ن�� أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��م��و أب��َك��ْت
ع��اِد؟ ع��ه��د م��ن ال��ق��ب��ور ف��أي��ن ـ��ب، ال��رَّح��ـ ت��م��أل ق��ب��ورن��ا ه��ذي ص��اِح!
األج��س��اِد! ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��نُّ م��ا ال��وطء! خ��ف��ف
واألج��داِد اآلب��اء ه��وان ـ��د ال��ع��ه��ـ ق��دم وإن ب��ن��ا، وق��ب��ي��ح
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الشعرية التجربة

كما الحياة، من املعري ألم هو الرائعة الشعرية التجربة هذه يف العاطفي فالجانب
األلم: من أَنَّ وقد زوالها واشتهاؤه شوبنهاور، يألم كان

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

البيتني: هذين مثل يف مستقالٍّ برز وإن صميمها يف متغلغل الفكري والجانب

ج��م��اد م��ن م��س��ت��ح��دث ح��ي��وان ف��ي��ه ال��ب��ري��ة ح��ارت وال��ذي
ل��ل��ف��س��اد م��ص��ي��ره ب��ك��ون ُر ي��غ��ت��ْر ل��ي��س م��ن ال��ل��ب��ي��ب ف��ال��ل��ب��ي��ب

يف الكربى وحريتها اإلنسانية مأساة عن األمني املعرب العظيم الشعر هذا يف وهو
األزمان. جميع

وال النهاية يف مجمله يف مستقلة العاطفة تدعمه الذي الصايف الشعر نماذج ومن
الذين الكثريين نظم ذلك عىل الشواهد وبني سلوى. أو عزاء وال إلهاًما اإلنسانية فيها تجد

العقيان). (نظم يف السيوطي لهم روى
للموسيقى تكن لم افتقدت فإذا للشعر، األوىل الدعامة هي الشعرية التجربة إنَّ
جميعها كانت بل للفن، فائدة أية املصطنع للتخيل وال الديباجة ملتانة وال النظمية
فنٍّا. الفن عىل ل التطفُّ كان وما الشعر، عىل وللتحايل لالفتعال تراكيب أو مفردات
زمنه أو بيئته أو نفسه شاعر إال ليس الخالدة الكونيات روحه تشمل ال الذي والشاعر

املحدود. موضوعه أو
من خالدة نماذج الشعرية التجربة يف الوجيز التصدير هذا ن أضمِّ أن بودي وكان
أنَّها لوال املتقدمة، نظري وجهة تؤيد الجديد العالم يف األخص وعىل العرصي الشعر
عداه، ملا اعتباري عدم عىل دليًال بالبعض استشهادي يتوهم أن أحب ال أني ولوال عديدة،
مصادره كانت أينما وحديثه قديمه الجميل األصيل العربي بالشعر أعتز أنِّي حني يف
— النارشين دعوة إىل استجابة — التصدير بهذا أقصد وما صاحبه. وكأني ومواطنه
عن الدفاع ثم الفنية، آرائي بعض عن السائلني وإجابة قرائي، بني الناشئني خدمة إال
حسب الشعرية تجاريبهم عن التعبري ويف إنتاجهم تنويع يف الشعراء حق وعن الشعر
بروائعه آدابنا وتغني الشعر نماذج تكيِّف التي — غريها دون — فهي وحدها أذواقهم

13



السماء من

التفاعل رضوب تعددت وما الحياة تجددت وما اإلنسانية تنوعت ما تحد لن التي املنوَّعة
معها.

أال أدبنا، يف الشعرية التجربة إىل أساء غريب عامل ملجانبة عنها غنى ال كلمة بقيت
هذا فإنَّ املنظومة، الحكمة وتصنع البيت عىل يقوم الذي التقريري الخربي األسلوب وهو
بني وشتان الكالسيكيني، املطبوعني الشعراء من الفحول إال ينفع لم التقليدي العامل
واالحتمال: بالكفاح واملبرش التبرص إىل الداعي الحكيم الشعر هذا مثل يف ُدريد ابن قوة

ال��ص��ف��ا1 أص��الد ف��ض ق��ل��ب��ي ي��ل��ق��اه م��ا ب��ع��ض األص��م ال��ص��خ��ر الب��س ل��و
وت��وى2 ن��ف��اٌد ق��ص��اراه أنَّ ف��اع��ل��م��ْن ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن ذوى إذا
ال��م��دى3 ع��رق ت��ع��رق��ن��ي ل��ن��ك��ب��ة ص��ادع أنِّ��ي ده��ر ي��ا ت��ح��س��ب��ْن ال
ش��ك��ا! م��ا ع��ل��ي��ه ال��ج��و ج��وان��ب م��ن األف��الك ه��وت ل��و م��ن م��ارس��ت

اإلنسانية: الطبيعة يف الطيب أبي قول أو

ي��ن��ع��ُم ال��ش��ق��اوة ف��ي ال��ج��ه��ال��ة وأخ��و ب��ع��ق��ل��ه ال��ن��ع��ي��م ف��ي ي��ش��ق��ى ال��ع��ق��ل ذو
ُم ال��دَّ ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ي��راق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال
ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��ل��ه ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م
ي��ف��ه��م ال م��ن وخ��ط��اب غ��ي��ه ع��ن ي��رع��وي ال م��ن ع��ذل ال��ب��ل��ي��ة وم��ن

الهجرة: إىل االضطرار ويف والقول الفكر حرية يف تمام أبي قول أو

م��ق��ف��ال وق��ل��ب��ي م��ع��ق��وًال ل��س��ان��ي ب��ه��ا غ��دا ب��الد ع��ن وج��ه��ي س��أص��رف
ي��ت��ح��وال أن ال��ش��م��س ب��ل��غ��ت��ه إذا الم��رئ وال��رأي ال��ح��زم ص��ري��ح وإن

يومنا إىل جيل بعد جيًال أنقاًضا تكومت التي السطحية النظمية األبيات ألوف وبني
أن ذلك بحكم يل يطيب وقد للجمال. وعرفانهم األدباء ذوق أزمنة يف أفسدت حتى هذا،

الصلبة. الصخور أحجار الصفا: أصالد 1
الهالك. التَّوى: 2

السكاكني. واملدى: عظمي. عن لحمي تزيل تعرقني: 3
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الشعرية التجربة

أمريكا يف العرب أدباء بتذوق أتفاءل وأْن القصيص، واألسلوب الرمزي األسلوب أحبذ
امللكة تربية وعىل الفاسد النظمي اإليحاء اجتثاث عىل نهجهما يعاون أن أتمنى وأْن لهما،
وصناعة، بهرج ال وموهبة طبٌع حال أيِّ عىل الشعر فإنَّ ذلك، يستطاع حيثما الشعرية

لها. قرابيني أحد املتواضع الديوان هذا أقدِّم أْن يُسعدني فنية عقيدة بل

15





السامء من

راح��ت��ي��َك؟ ف��ي ال��س��م��اء س��ك��ب��ت��ه ل��دي��َك ع��ط��ر «أي (األرض): ق��ال��ت
إل��ي��ك؟ س��خ��يٍّ��ا أع��ط��ه ول��م ن، اآل ب��ه ف��ت��ن��ت ل��ه��ا ش��ع��ٍر أيُّ
ع��ل��ي��ك؟ ب��ع��ط��ف��ي إال ت��غ��ن��وا م��ا أس��ارى ف��ي��ه��ا األرب��اب ع��ل��م��ت ه��ل
ل��دي��ك؟» ق��دي��ًم��ا أودع��ت��ه أن��ا ج��م��ال��ي إال ال��س��م��اء ج��م��ال م��ا
وغ��رام��ي وم��وئ��ل��ي أم��ي أن��ت ه��ي��ام��ي أب��دل ل��م أم «ي��ا ق��ل��ت:
ب��اآلث��ام ت��ع��ج ح��ي��اة م��ن ه��روبً��ا إال ال��س��م��اء ع��ش��ق��ت م��ا
ال��خ��ص��ام ب��ه��ذا ه��م��و م��ن وه��م��و ب��ال��ب��راي��ا رح��م��ًة أن��ت م��ن أن��ت
س��الم��ي» أراق��وا ال��ذي وال��س��الم دم��ائ��ي أب��اح��وا ال��ت��ي ال��دم��اء
ت��ب��ال��ي ال ت��ك��ن وإن ن��ج��اء ف��ي ال��ع��وال��ي ال��ش��م��وس «م��ا (األرض): ق��ال��ت
م��آل��ي م��ن م��آل��ه��ا وت��الق��ي س��ت��خ��ب��و ي��وًم��ا اآلب��اد س��ح��ي��ق ف��ي
ال��خ��ي��ال ه��ذا ع��ب��د دم��ت إذا ـ��ِب ـْ ب��ال��ُح��ب�� ت��ج��ازف ش��اع��ري ي��ا أن��ت
ال��ن��ض��ال» ب��ه��ذا ي��زري ن��ض��اًال ب��ل س��الًم��ا ال��س��م��اء ل��دى ت��الق��ي ل��ن
ب��ال��ج��روح م��ث��خ��نً��ا وت��راج��ع��ت ب��روح��ي ال��س��م��اء ف��ي وت��ن��اه��ي��ت
ال��ذب��ي��ح ال��زم��ان م��ع وال��ض��ح��اي��ا ره��ي��بً��ا ف��ي��ه��ا ال��ص��راع وش��ه��دت
ال��م��س��ي��ح ع��ود أع��ود وك��أن��ي ب��ال��م��آس��ي ع��ائ��ًدا ف��ت��غ��ن��ي��ت
ال��ج��ري��ح ف��ؤادي ع��ل��ى وان��ط��وي��ن��ا ب��ارك��ت��ن��ي ال��ت��ي األرض ول��ث��م��ت
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بريمسعود سيديبرشوحي عىلصخرة

اإلسكندرية.) برمل الشهري املصيف هذا يف البحر إىل ه موجَّ (الخطاب

وخ��اط��ري! ن��اظ��ريَّ ��ف ت��ل��هُّ أن��ظ��ر ال��ش��اع��ِر ص��دي��ق ي��ا م��ث��ل��ك ه��ي��م��اُن
س��اح��ر ن��ش��ي��دك م��ن م��ع��ن��ى ك��ل ف��ي وت��ف��ان��يً��ا م��ح��ب��ًة ع��ل��م��ت م��ن أن��ا
ال��ع��ام��ر ال��خ��ل��ود ل��ح��ن إل��ى أص��غ��ي ك��أن��م��ا أم��لُّ وال إل��ي��ه أص��غ��ي
ال��ش��اع��ر روح ف��ك��ان ال��وج��ود ق��ب��ل ع��ل��ي��ائ��ه��ا م��ن األرب��اب ب��ه ع��زف��ت
م��ش��اع��ر ب��ي��ن اإلح��س��اس ون��ب��ادل خ��ي��ال��ن��ا م��لء األح��الم ن��ت��ق��اس��م
ول��ع��اب��ر ل��س��اك��ن ال��ح��ي��اة ق��ص��ص راويً��ا ب��م��وج��ك ت��ش��ج��ي��ن��ي وت��ظ��ل
غ��اب��ر ح��ل��م ك��رج��ع ال��رت��ي��ب ذاك ي��ك��ن وإن ال��رخ��ي��م ب��ال��ص��وت أل��ت��ذُ
ال��ث��ائ��ر ال��ج��م��ال ف��ي يُ��ع��بَ��د وال��ف��نُّ ث��ورًة ب��ل ط��الق��ة ال��ج��م��ال ل��غ��ة
م��ق��ادر ص��وت غ��ي��ر ص��وت��ك ك��ان أو ع��ب��ادة غ��ي��ر م��ن��ك ق��رب��ي ك��ان ه��ل
ب��س��رائ��ري؟ ع��م��ي��ق��ة وه��ي ن��ج��واك وت��ف��ه��م��ي ت��أم��ل��ي ف��ف��ي��م ال، أو
ال��م��ت��ن��اث��ر؟ ال��ن��دى ذرات وأع��دُّ واث��ٍب م��وٍج ك��ل أص��ح��ب وع��الم
ق��ي��اص��ر؟ ع��روش ق��ام��ت وك��أنَّ��ه��ا روان��يً��ا ب��ال��ص��خ��ور أش��غ��ف وع��الم
وض��م��ائ��ر ب��م��ظ��اه��ر ف��ت��أل��ه��ت ح��رًة م��ث��ل��ي ع��ب��دت��ك وك��أن��ه��ا
ال��ن��اض��ر ال��رب��ي��ع ه��وى م��ن��ك أن��ش��ق��ت وط��ال��م��ا ال��رب��ي��ع س��ب��اق ج��ئ��ت ق��د
آس��ري ب��األش��ع��ة ك��أن��ك م��ث��ل��ي ف��رح��ان��ة ب��أش��ع��ة وض��م��م��ت��ن��ي
أزاه��ري ح��ل��و م��ع��ن��اك م��ن وق��ط��ف��ت وزه��ره ال��رب��ي��ع ت��ن��اس��ي��ت ح��ت��ى
س��اخ��ر اب��ت��س��ام��ة ف��ي رأي��ت��ك ل��م��ا خ��ش��وع��ه��ا ل��ل��ص��الة ع��ن��دك ون��س��ي��ت



السماء من

م��ح��اذر وغ��ي��ر م��ك��ت��رث غ��ي��ر ل��ك دع��اب��ت��ي ال��ص��الة ص��ور م��ن وج��ع��ل��ت
ب��ال��خ��اط��ر ف��ن��رت��ق��ي ال��ص��خ��وُر ه��ذي وت��ن��ت��ش��ي ال��رم��ال تُ��ش��ارك��ن��ا ح��ت��ى
ع��ن��اص��ر! غ��ري��ب م��ن ول��س��ن��ا ي��وًم��ا ن��ف��ت��رق ل��م ك��أن��ن��ا م��ت��ص��وف��ي��ن

١٩٤٢

20



الزمان رحلة

فنية صورة وحي

أده��ار األم��واج ول��ه م��ج��ذًف��ا ت��ع��ب ج��ه��ده م��ن ي��ن��ل ل��م راح��ًال ي��ا
��ار ح��ضَّ وال��م��ش��ه��ود وال��غ��د األم��س ع��ال��م��ن��ا، ال��رم��زي ال��ق��ارب ذل��ك ف��ي
أق��دار ل��ل��ك��ون ��ل��ت ف��صَّ م��ا ل��ل��ك��ون وح��دت��ه��ا رم��ز م��ن ج��ام��ًع��ا ت��س��وس��ه��ا
وأن��وار ه��دٌي ت��أم��ل��ه��ا وف��ي ل��ن��ا ب��ال��رج��اء ف��ي��ه األن��وث��ة ت��ح��ي��ا
أس��ت��ار ت��خ��ف��ي��ه ف��م��ا األم��ام، إل��ى ن��اظ��رة ال��م��رج��و (ال��م��ق��ب��ل) ت��م��ث��ل
ق��ي��ث��ار ال��ح��اوي��ه (ال��ح��اض��ر) ت��م��ث��ل س��ادرة ال��ل��ه��و ف��ي أخ��ت��ه��ا وه��ذه
ت��ذك��ار األم��س ف��ي ل��ه��ا ف��ل��ي��س ن��ش��وى وب��دت غ��ي��ره ع��ن س��ل��ت ق��د ك��أن��م��ا
ال��غ��ار ل��ه م��ع��ق��ود ال��ت��ذك��ر إال ي��ش��غ��ل��ه��ا ه��ي��ه��ات ل��ه��ا أخ��ٌت ح��ي��ن ف��ي
وأوط��ار أح��الم ض��اع ك��م��ا ض��اع��ت م��نً��ى ت��س��ت��ع��ي��د إذ رأس��ه��ا أس��ن��دت ق��د
ي��خ��ت��ار س��اء م��ه��م��ا (األم��س) ك��ذل��ك ف��ان��ي��ة وه��ي ج��م��ي��ًع��ا ��دت��ه��ا م��جَّ ق��د

∗∗∗
وأخ��ط��ار ه��مٌّ رح��ل��ت��ه م��لء ك��م يُ��ح��ي��رن��ا ع��بءٌ ع��ب��ؤه راح��ًال ي��ا
أغ��وار ال��ت��ي��ار ف��ي ت��ح��ج��ب وك��م ي��ش��م��ل��ن��ا ال��س��ط��ح��ي ن��رى ل��ك��ن ن��راه



السماء من

آث��ار ل��ل��م��ج��ذاف ال��م��وج وف��ي إال م��ع��ت��بً��ًط��ا1 ب��ال��م��ج��ذاف ال��م��وج ت��ض��رب ل��م
أس��ط��ار ال��م��وج ف��وق وت��خ��ل��د ش��ت��ى ع��ص��ر ف��ي ال��غ��ادون رواي��ت��ه��ا ي��ت��ل��و
ال��ث��ار يُ��ؤخ��ذ ل��و ال��ع��ل��ى أه��ل ث��أر أو ح��ك��ًم��ا دون��ت��ه��ا ق��د ت��ج��اري��ب م��ن ك��م
ت��ن��ه��ار ال��م��وج ق��ب��ل ال��ك��واك��ب م��ث��ل ن��زق وم��ن ط��ي��ش م��ن ت��ج��اري��ب وك��م
أس��رار ل��ل��ن��ف��س ط��ي��ه��ا ي��ك��ن وإن ق��ص��ت��ه��ا ال��ت��ي��ار ذل��ك ع��ل��ى ت��ب��دو
وج��ب��ار وث��اب ال��م��ق��ادي��ر، ع��ل��ى م��ح��ت��ك��م اآلب��اد، ع��ل��ى ح��ي وأن��ت
أع��م��ار ال��دأب ف��ي ل��ه م��ا ودائ��ب س��دى ت��ط��ي��ر أن ت��أب��ى ث��م م��ج��نَّ��ح

∗∗∗
ن��ظ��ار ال��خ��ل��ق ع��ص��ور م��ن وب��ي��ن��ه��ا رح��ل��ت��ن��ا ب��ع��د رج��ع��ن��ا ال��س��م��اء م��ن
أس��ف��ار؟ ال��ي��وم ك��ش��ي��ب��ي ت��ش��ب��ك أل��م زم��ن��ي «ي��ا ال��م��وم��وق: ل��ل��زم��ن ف��ق��ل��ت
وأس��م��ار ق��ص��ف ل��ه��ا ش��م��وس وم��ن ع��اب��ث��ًة األج��رام م��ن س��ئ��م��ت أم��ا
ال��ن��ار؟» ب��ه��ا ت��خ��ب��و ال ال��م��الي��ي��ن ره��ن ط��ائ��ش��ة اإلب��داع ف��ي ت��ج��اري��ب وم��ن
وأخ��ب��ار إل��ه��ام ل��ل��ف��ن وت��ل��ك ب��وت��ق��ت��ي» م��لء س��ل��وى ه��ي «ب��ل ف��ق��ال:
وأف��ك��ار خ��ل��ق م��ح��اس��ن��ه��ا وم��ن م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن ق��ب��س��ن��ا ك��ل��ي��ن��ا إن��ا
وأش��ع��ار!» ل��ح��ن يُ��ج��دده��ا ك��م��ا أج��دده��ا دن��ي��ا ت��ج��اري��ب��ه��ا وم��ن
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املسحور اجلدول

والنباتات األعشاب تحت متغلغل ماء جدول يوجد إيقوسيا يف ملروز من مقربة عىل
أوحت ظريفة بأسطورة جماله جانب إىل اشتهر برين» «بوجل يُدعى الزاحفة املشتجرة

القصيدة: بهذه الديوان صاحب إىل أوحى كما

ن��س��ائ��م ع��ل��ي��ه ح��ب��ي م��ن زال م��ا ال��ح��ال��م ال��نَّ��ئُ��وم ج��دول��ك (م��ل��روز)
ال��ع��ال��م ي��زده��ي��ه ال ال��ذي وه��و ع��ال��م��ي ف��ي ب��ه زه��ت ال��ذك��ري��ات
م��ع��ال��م س��ن��اه ع��ل��ى ت��ن��م ل��ك��ن وت��ح��ت��ه ال��ن��ب��ات خ��ل��ف م��ت��ح��ج��ب
ال��ن��اع��م ال��ح��ن��ان ف��ي��ف��ض��ح��ه��ا ت��خ��ف��ي روح��ه األن��وث��ة دع��ة ف��ك��أن��م��ا
وم��ب��اس��م م��راش��ف ال��ج��ن��ان ب��ي��ن ص��ح��ب��ت��ي ف��ي وك��أنَّ��م��ا ج��ال��س��ت��ه
م��ج��اث��م وال��ظ��الل األش��ع��ة وم��ن س��ح��ري��ة س��ت��ائ��ر ال��ن��ب��ات وم��ن
ال��ح��ال��م ال��خ��ري��ر ذاك ف��ي��ج��ي��ب��ن��ي ب��ت��أم��ل��ي خ��اط��ب��ت��ه ط��ال��م��ا ي��ا
ب��اغ��م أو ص��ادح ي��ح��ل��م وك��ذاك م��س��ت��غ��رق ح��ل��م��ه ف��ي وك��أن��ن��ي
ال��دائ��م ال��ج��م��ال ل��ه��ا ال��خ��ش��وع ن��س��ج ب��س��ك��ي��ن��ة ح��ول��ن��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ك��ل
م��ن��ادم؟ ال��خ��ري��ر ول��ي أن��ام وم��ت��ى م��دام��ت��ي ال��خ��ري��ر أرت��ش��ف وأن��ام
واه��م أن��ا وم��ا ق��وت��ي، وأخ��ال��ه ه��ج��ره وآب��ى س��ك��ري، ع��ل��ى أص��ح��و
غ��ارم ك��أن��ي أي��ام��ي خ��ي��ر م��ن س��ن��ائ��ه اص��ط��ح��اب ف��ي أن��ف��ق ك��ن��ت ق��د
وم��ق��اس��م م��زود ف��ه��و ل��ه��واي ض��اف��يً��ا ج��دي��ًدا ع��م��ًرا ف��ي��ع��ي��ده��ا



السماء من

م��ن��اج��م س��ن��اه أخ��ف��ت وك��أن��م��ا ك��ه��ف��ه1 ال��ط��ب��ي��ع��ة م��ح��راب وك��أن

∗∗∗
ح��ب��ه ف��ي ن��وره ي��س��ك��ب وال��ب��در ق��رب��ه ف��ي ج��ل��س��ت��ي ل��ي��ل��ة أن��َس ل��م
ب��ق��رب��ه ال��ق��ري��ر ل��ب��ل��ب��ل��ه2 وح��ي ع��ط��ره م��ن أن��ف��اس��ه ف��ي وال��ص��ي��ف
ع��ش��ب��ه ك��ه��زة م��ه��ت��ز وال��م��اء ص��ف��اؤه ك��ال��ض��ي��اء ب��ص��وت ي��ش��دو
ق��ل��ب��ه م��ن ح��رة ت��ن��ب��ع ل��ل��ف��ن ت��ه��ل��ي��ل��ة وف��ي م��ث��ل��ي ف��رح��ة ف��ي
ك��س��ب��ه م��ن ن��ش��ي��ده��ا ك��أنَّ س��م��ع��ي، م��ال��ك ال��ض��ف��ادع ع��ش��اق ون��ق��ي��ق
ش��رب��ه ف��ي ال��ه��وى ت��ع��ص ول��م م��ث��ل��ي وب��ال��ه��وى ب��ال��ح��ي��اة ج��م��ي��ًع��ا ح��ف��ل��ت
ب��ن��ه��ب��ه ال��زم��ان ب��رح وم��ا ن��ه��ب��ت، ال��ت��ي ب��ال��ذك��ر األن��خ��اب ن��ت��ب��ادل
ذن��ب��ه م��ن أن��س��ن��ا وي��غ��ف��ر م��ن��ه أح��بَّ��ه��ا ن��س��ت��ع��ي��د رج��ع��ن��ا ح��ت��ى
ص��ح��ب��ه ف��ي ع��اش��ق وك��ل س��ك��رى، م��ش��اع��ر ق��ب��ل ل��ل��روح ب��ول��ي��م��ة
ب��ل��ب��ه ف��ه��ي ال��ك��ون ف��ي أل��ب��اب��ن��ا ت��ص��وف��ت م��وح��دي��ن، م��ت��ب��اي��ن��ي��ن
ب��ه؟ ص��ل��ى م��ن ال��ح��ش��رات ع��ال��م ب��ل ع��ب��ادت��ي؟ ال��ض��ئ��ي��ل ال��ن��ب��ت ع��لَّ��م م��ن
س��ك��ب��ه م��ن س��وى خ��م��ًرا أو ب��ال��ح��ب، إح��س��اس��ن��ا س��وى ل��غ��ة ن��ص��ط��ن��ع ل��م
ع��ت��ب��ه ف��ي وت��ص��وف��ي ع��ت��ب��ه��ا، ف��ي ب��ج��ان��ب��ي وه��ي ك��ال��م��ش��دوه ف��س��ك��تُّ
ل��رب��ه! ال��ص��الة أن��ه��ى م��ن ق��رب��ان ل��ه��ا ل��ث��م��ي م��ن وك��أنَّ ف��ل��ث��م��ت��ه��ا

∗∗∗
األن��ب��اء ل��ن��ا ي��روي م��ت��م��ه��ًال ال��م��اء س��م��ع��ت «ه��ل ف��ت��ات��ي: ق��ال��ت
ورج��اء؟» م��ح��ب��ة ب��ادل��وه أو أزه��اره وت��ف��ي��ئ��وا م��ض��وا ع��م��ن
ال��ح��س��ن��اء ال��ج��ن��يَّ��ة ي��س��ت��وق��ف ه��ام��ًس��ا ال��م��ث��رث��ر ل��ل��م��اء ف��أص��خ��ت
وال��ش��ع��راء ال��ش��ع��ر ت��ث��ي��ر ع��ب��ًرا ب��ه��ا ل��ن��ا ك��أنَّ ذك��ًرا م��ت��داوًال
م��س��اء ص��ب��اح ه��ن��ا ج��ن��ي��ت ذا ك��م ح��وري��ت��ي «ي��ا ال��م��اء: ال��ط��روب ق��ال
ف��ن��اء؟»3 ال��ج��م��ي��ل ال��ث��غ��ر ل��ي��ق��ب��ل دع��وت��ه ح��ي��ن ف��ت��اك أص��اب م��اذا

غوره. كهفه: 1

وسهره. شدوه وصف يف رائعة قصائد اإلنكليزي الشعر ويف وباملهر بالعندليب أيًضا يعرف 2
ونأى. فسقط فناء: 3
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املسحور الجدول

وي��س��اء ت��رى ك��م��ا ي��ذال أن ال ب��ذات��ه» ال��ج��م��ال «ت��ش��ه��ي��ت ق��ال��ت:
ال��ف��ح��ش��اء ي��ع��ب��د ل��م ع��ال��م ف��ي م��ت��وًج��ا ل��ديَّ ي��ح��ي��ا أن وح��رص��ت
ن��ج��اء أراد وم��ا األس��ي��ر ف��ه��و م��ح��ب��ت��ي ب��غ��ي��ر س��ح��ري ن��ال��ه م��ا
ج��زاء ف��ص��ي��د ي��ق��ب��ل��ن��ي ف��ه��وى ل��ه إغ��رائ��ي ب��ع��ض ال��ت��ح��دي ك��ان
ورواء روع��ًة ي��ن��ب��ض ب��ال��س��ح��ر ع��ال��م ف��ي غ��ائ��بً��ا ت��ب��ي��ع��ي وم��ض��ى
ري��اء ي��س��ت��س��ي��غ ال ذاق��ه��ا م��ن م��س��ح��ورة ت��ف��اح��ًة وم��ن��ح��ت��ه
ف��ب��اء4 ال��ري��اء دن��ي��ا رأى ي��وًم��ا أه��ل��ه زورة ش��اء م��ا إذا ح��ت��ى
ظ��ل��م��اء!» ح��ي��ال��ه��م ال��ض��ي��اء ورأى ب��ه ح��ف��ل��وا م��ا وك��ل األن��ام وأب��ى

∗∗∗
ال��ن��وى؟ ن��ل��ق��ى ق��ب��ل��ت��ن��ي إذا «أت��رى ال��ه��وى: س��ك��ر ف��ي وه��ي ف��ت��ات��ي ق��ال��ت
ارع��وى؟ ك��م��ن م��ت��وج��ًس��ا م��ت��أم��ًال ص��ام��تً��ا ف��م��ال��ك ت��خ��ش��اه��ا؟5 أن��ت ه��ل
ال��ه��وى؟» خ��ط��ر وال خ��ط��ًرا ف��رأي��ت��ن��ي ح��وري��ًة ج��ن��ي��ًة أت��ظ��ن��ن��ي
ال��ورى دن��ي��ا ع��ن أخ��راي ب��ل دن��ي��اي ورض��ي��ت��ه��ا ول��ث��م��ت��ه��ا ف��ض��م��م��ت��ه��ا
وارت��وى أح��ب��ك ل��م��ن ال��ن��ع��ي��م غ��ي��ر يُ��ش��ت��ه��ى ن��ع��ي��م م��ن «ه��ل وأج��ب��ت��ه��ا:
ال��ث��رى ف��ي ادف��ن��ي��ه��ا ب��ل ال��ظ��ن��ون ف��دع��ي ب��ح��رق��ت��ي أع��ي��ش أع��وام س��ت��ج��يء
ال��ج��وى غ��ي��ر ي��ص��ط��ح��ب ل��م ل��م��س��اف��ر ت��ه��ب��ي��ن��ه م��ا اآلن ول��ت��م��ن��ح��ي��ن��ي
اح��ت��وى م��ا أق��س��ى ف��ي��ه وأل��م��ح ح��ظ��ي م��ه��دًدا ال��س��ن��ي��ن آت��ي أرى إن��ي
ب��ي��ن��ن��ا أو ب��ن��ا ي��س��ع��ى أن ق��ب��ل م��ن ح��اق��د زم��ان م��ن ن��س��خ��ر ف��ه��ل��م
ال��ه��وا» م��ع ض��اع ال��زه��ر ه��ذا ك��ع��ب��ي��ر ب��ه أودى ط��اه��ر غ��رام م��ن ك��م
ال��ح��ص��ى ب��ي��ن أع��ش��اب��ه��ا وت��ض��اح��ك��ت ل��ش��ج��وه��ا ال��م��ي��اه ف��ق��ه��ق��ه��ت ف��ب��ك��ْت،
ال��ُم��ن��ى ف��ق��د م��ن أن��ات ط��ي��ه ف��ي م��ح��ب��وس��ة ح��وري��ة م��ن وس��م��ع��ت
ال��غ��ن��ى وأدخ��ر أل��ث��م��ه��ا ورج��ع��ت وس��ح��ره��ا ال��م��ي��اه ه��ذي م��ن ف��ع��ج��ب��ت
ج��ن��ى! وم��ا ال��زم��ان ذاك ع��ل��ى أح��ن��و ج��ن��ى وم��ا ال��ف��راق ب��ع��د م��ن واآلن
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بجامليون

األن��ب��ي��اء ح��ي��ال��ه ف��ط��اف��ت ت��م��ث��اًال ح��س��ن��ك ج��ب��ل��ت خ��ي��ال��ي م��ن
ال��ف��ن��اء ط��واه ع��لَّ��م��وا ال��ذي ح��ي��ن ع��ل��م��وا م��ا ج��م��ال م��ن م��ش��رًق��ا
اإلي��ح��اء ت��أل��ف ف��م��ن��ه ل��م��ح��ي��اك س��ج��دت��ي م��ث��ل س��ج��دوا
أض��اءوا م��ن ه��م ال��ج��م��ال وع��ب��ي��د اس��ت��ع��ب��دت��ن��ا ل��ألل��وه��ة ن��ظ��رٌة
تُ��س��ت��ض��اء س��ك��ن��ت��ه��ا ل��م��ا األرض ف��إنَّ ال��س��م��اء ع��ن وت��خ��لَّ��وا
ال��س��م��اء اش��ت��ه��ت��ه ال��ذي رس��م��ك ف��ي��ه��ا ال��ف��ن ي��د أب��دع��ت ل��دن ب��ل
ب��راءُ ف��ؤادي غ��ي��ر وم��ن وأح��الم��ي ش��خ��وص��ي ف��ي ه أت��م��الَّ
أه��واء ك��ل��ه��ا ب��ت��ش��اب��ي��ه ت��دن��س ل��م ال��ت��ي م��ث��ال��ي��ت��ي ي��ا
غ��ن��اءُ روح��ي��ة ص��ل��وات إال ف��ي��ك ُم��ه��ج��ت��ي ت��س��اب��ي��ح م��ا
ال��ض��ي��اء ي��س��ت��ث��ره��ا ل��م ل��ن��ف��وس ي��وًم��ا ت��ع��رَّف ول��ن تُ��ع��رف ل��م
ظ��ل��م��اءُ ض��ي��اؤه��ا دن��ي��ا غ��ي��ر م��ن��ه ت��ش��ب��ع��ت ال��ذي وال��ض��ي��اء
ش��اءوا ك��ي��ف ال��ورى ت��اب��ع م��ا غ��ي��ر ف��ي��ه ت��غ��ن��ي��ت ال��ذي وال��ج��م��ال
خ��رس��اءُ ن��ش��وٌة ال��ص��م��ت إل��ى ردت��ن��ي ع��ن��ه م��ف��ص��ًح��ا ج��ئ��ت ك��ل��م��ا
األع��ب��اء دون��ه م��ن وع��ب��ئ��ي ب��ال��ح��ب ق��ل��ب��ي األن��ب��ي��اء ب��اي��ع
وال��ج��زاء ال��غ��ن��ى ه��ي وح��ي��ًدا وع��ب��ادات��ي ف��روض��ه��م ف��ف��روض��ي
وال��رج��اء ول��ذت��ي أن��س��ي وه��ي وش��ج��ون��ي ول��وع��ت��ي ��ي ه��مِّ وه��ي

∗∗∗
ال��ض��وض��اء ت��س��ت��ش��ي��ره ال ال��ع��اب��د وأن��ا ف��ت��ن��ة وت��ج��ل��ي��ت



السماء من

اإلغ��راء خ��ي��ال��ه ي��ص��ب��ي ال��م��غ��رم ذل��ك إن��ن��ي وت��خ��ي��ل��ت
ال��وض��اء ال��م��ق��دس خ��ي��ال��ي ل��ل��ف��ن أن��ت ح��ي��ن��م��ا ف��ت��ب��اع��دت،
ال��ش��ع��راء! ب��وص��ف��ه��ا ويُ��ب��اه��ي م��ن��ه��م، وه��ي ال��ورى، ي��ع��ش��ق ال��ت��ي ال
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املريض الزمن

صديق شاعر إىل عزاء

ال��ن��ع��م��اء م��ن دن��ي��ا وف��ي غ��رًدا ب��ص��ح��ٍة أراك أن آم��ل ك��ن��ت ق��د
ب��ن��ائ��ي ص��م��ي��م ف��ي ال��م��ؤص��ل ح��ب��ي ي��ك��ن وإن ال��ق��دي��م ال��ح��ب ألج��دد
اآلب��اء ل��واع��ج ال��ل��ه��ي��ب وم��ن ت��ص��دن��ي ك��ال��ل��ه��ي��ب دم��وع��ك ف��إذا
ب��ك��ائ��ي م��ل��ك��ت ف��م��ا ال��ص��ب��اح ه��ذا ب��اك��يً��ا ق��رأت��ك وق��د ال��ف��ؤاد ري��ع
رث��ائ��ي ال��م��ري��ض ل��ل��زم��ن ك��ان ب��ل وح��ده��ا ش��ج��ون��ك دم��ع��ي ف��ي أرث ل��م
ال��ش��ع��راء ع��ل��ى ي��ج��ن��ي وك��م وج��ن��ى، وف��اءن��ا ف��خ��ان ن��ع��ال��ج��ه ع��ش��ن��ا
وم��رائ��ي م��خ��ات��ل ف��ي��ه ال��ع��دل ع��ال��م وه��ذا ض��ري��ب��ت��ه، ه��ذي
ع��زاء ل��ص��دق ي��ص��ب��و م��ن وع��زاء رح��م��ة م��ل��ج��أ ال��ف��ن غ��ي��ر أل��َق ل��م
وف��ائ��ي ال��ع��زاء م��ن ف��ي��ه وت��ل��قَّ ع��ل��وي��ًة م��ث��اب��ًة إل��ي��ه ف��ال��ج��أ
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يأس

أح��اس��ن��ه��م م��ن وي��أس��ي األن��ام، م��ن م��ت��ه��ٍم، غ��ي��ر وم��ث��ل��ي ي��ئ��س��ت، إن��ي
غ��اب��ن��ه��م؟ غ��ي��ر وج��ه��دي غ��ب��ن��ي وف��ي��م ن��ص��ف��ت��ه��م ع��ي��ن ف��غ��ب��ن��ي أن��ص��ف��ون��ي إن
ل��م��اج��ن��ه��م ن��د ع��اق��ل��ه��م ك��أن ل��ع��اق��ل��ه��م ت��ج��ري��ح ب��ي��ن م��ا ح��رت ق��د
وازن��ه��م! ع��ن��د ح��ق��ي ت��س��اق��ط ح��ت��ى س��ف��ه ف��ي ل��ل��ح��ق م��ي��زان��ه��م وب��ي��ن
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الفن إىل

بالقاهرة.) املوسيقى بمعهد التحاقها ُقبيل هنو فاطمة الفنانة لآلنسة (توديع

ال��ح��ال��م��ْه ب��س��م��ت��ك ال��ف��ن إل��ى (ف��اط��م��ة) ي��ا ن��ج��واك ال��ف��ن إل��ى
س��اه��م��ْه وأف��ئ��دة ع��ي��ون ت��رت��ج��ي��ك م��ن أح��وج س��ت��م��ض��ي��ن
ال��ب��اس��م��ْه وال��دع��ة ال��ل��ط��ف م��ن ب��ال��ع��ب��ق��ري م��ن��ك ن��ع��م��ت ل��ك��م
ال��دائ��م��ْه وال��ُم��َل��ح ح��واف��ل، ال��دق��اق ب��ال��م��ع��ان��ي ن��ك��ٍت وم��ن
ال��ه��ائ��م��ْه ال��ح��رة خ��واط��رك ت��س��ت��ق��ر ال ال��ط��ب��ع أث��ي��ري��ة
ال��ع��ائ��م��ْه أل��ح��ان��ه ت��ص��ي��دي��ن ال��وج��ود ف��ي ج��وال��ة ك��أن��ك
ال��ن��اغ��م��ْه وال��ص��ور ال��ظ��رف م��ن غ��ال��ي��ات ط��رًف��ا وت��ع��ط��ي��ن��ه��ا
ال��ص��ائ��م��ه؟ ل��ألن��ف��س ال��زاد ف��م��ا ال��رح��ي��ق ه��ذا ال��ب��ع��د ف��ي س��ن��ح��رم
ال��غ��ارم��ْه؟ ال��ُم��ن��ى ت��خ��ذل��ي��ن ف��ه��ل ل��ألوف��ي��اء ال��ب��خ��ي��ل��ة ول��س��ت
ال��ن��اع��م��ْه ال��ح��ل��وة ب��ض��ح��ت��ك وج��ن��ي��ت��ك م��ن ال��ت��ف��اؤل ُس��ق��ي��ن��ا
ال��ق��ات��م��ْه ال��وح��ش��ة ف��ي ن��رج��ي��ك ت��اب��ع��ي��ك م��ن ب��ع��د ن��زل ول��م��ا
ال��واه��م��ْه وال��ح��ي��ل��ة واألن��س ال��رش��اق��ة م��س��ت��ذك��ري��ن ن��رج��ي��ك
ال��ن��اه��م��ْه ع��واط��ف��ن��ا تُ��دي��ن ال��ل��ط��اف األغ��ان��ي ب��ي��ن ون��ل��ق��اك
ن��ائ��م��ْه ب��ي��ق��ظ��ت��ه��ا وه��ي ـ��ع��ة) (ال��ط��ب��ي��ـ ح��ول ال��ش��ع��ر رؤى وم��ل
ال��ج��اث��م��ْه ال��رؤى وت��س��ت��ل��ه��م��ي��ن ال��ح��ق��ول ف��ي ت��رع��ي��ن��ه��ا ك��ن��ت ل��ك��م
ال��ك��ارم��ْه ب��آي��ات��ه��ا ت��ع��ودي ال��غ��ن��اء ب��ج��دي��د ل��ه��ا ف��ع��ودي
ق��ائ��م��ْه دول��ت��ه األرض ف��ف��ي ال��س��م��اء ره��ن ال��ف��ن ت��ح��س��ب��ي وال



السماء من

ن��ادم��ْه ب��أج��ن��ح��ة وط��ار أب��دع��ت��ه م��ن األرض أم��ن��ا ن��ع��م،
(ف��اط��م��ْه)! ي��ا ال��وف��يَّ��ة ف��أن��ت ك��ن��ت أي��ن ف��نَّ��ه��ا ت��ج��ح��دي ف��ال
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قرصرجييا

كلوباطرا أيام عن كتابه أصدر حني الشوبايش مفيد املوهوب الشاعر الصديق إىل (تحية
األخرية.)

أم��ن��ت؟ وه��ل س��ل��م��ت؟ وه��ل أن��ت؟ أي��ن ري��ج��ي��ا) (ق��ص��ر ي��ا
ف��ب��ن��ت أس��ت��وح��ي وج��ئ��ت أج��دك، ف��ل��م ع��ن��ك ف��ت��ش��ت
ك��ن��زت م��ا ي��ن��ث��ر ال��م��ن��ث��ور ش��ع��ره (م��ف��ي��د) ه��ذا
ح��ن��ن��ت م��ف��اخ��ره وإل��ى اس��ت��ط��ي��ب��ت��ه م��ا وي��ع��ي��د
س��ك��ن��ت إذ ت��ح��رك وق��د س��اك��ن��ي��ك م��ن وك��أن��ه
أذن��ت م��ذ وال��م��راق��ص وال��م��ج��ال��س ال��والئ��م ش��ه��د
وك��ن��ت ك��ان ال��ذي وال��م��ج��د ال��روم��ان وق��ي��اص��ر
غ��ن��م��ت وم��ا ال��ق��دي��م وال��ث��أر (ب��ط��ل��ي��م��وس) وع��راك
ه��وي��ت ل��م��ا ال��ه��وى ف��ق��د وم��ا (ك��ل��وب��ط��را) وه��وى
غ��ن��م��ت ب��ل غ��ن��م��ن��ا أدبً��ا دي��ن��ه ي��وف��ي وال��ي��وم
ف��ت��ن��ت إذ ف��ت��نَّ��ا ب��ه األص��ي��ل ال��ف��ن م��ن ق��ص��ًص��ا
أن��ت ف��ي��ك ال��ف��خ��ام��ة ع��ص��ر ح��اض��ٌر وك��ل يُ��ت��ل��ى
وم��وت��ى ك��أخ��ب��ار ي��ط��وي ل��ه وص��ًف��ا ق��ارئٌ ال
ع��ه��دت ك��م��ا ال��ش��م��وخ ج��مُّ ب��ي��ن��ن��ا ح��ي ف��ألن��ت
ج��ن��ن��ت ح��ت��ى ه��ات��ًف��ا ح��ي��ال��ك ��اق دفَّ وال��ش��ع��ب
ش��تَّ��ى األح��داث وب��ع��ده ال��ط��ل��ي��ق ال��م��رح وي��ق��ه��ق��ه



السماء من

غ��ب��ن��ت ت��ت��بُّ��ع��ه��ا ش��ع��ري ف��ي ح��اول��ت أن��ن��ي ل��و
وت��ؤت��ي ف��ن��ل��م��س��ه��ا ي��رس��م��ه��ا ال��خ��الف وأدي��ب��ن��ا
ت��أتَّ��ى أوح��ى م��ا وك��أن ل��ه، م��ل��ك وك��أن��ه��ا
واك��ت��ف��ي��ت! اك��ت��ف��ي��ن��ا ف��م��ا وال��خ��ي��ال ال��ح��ق��ي��ق��ة ج��م��ع
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اليوم خالئق

لندن.) يف األكاديمية عضو فلنت رسل اإلنكليزي للرسام فنية صورة (وحي

وخ��اط��ري ل��ب��ي ال��ف��ن��ان م��ل��ك ل��ق��د س��اح��ر؟ ت��ه��اوي��ل أم ف��ن م��ظ��اه��ر
ال��م��ع��اص��ر؟ روح األص��ب��اغ أن��ط��ق ك��م��ا ع��ص��ره ف��ت��ن��ة األص��ب��اغ ي��ودع أل��م
ال��م��ش��اع��ر ش��ت��ى ال��ب��ح��ر ف��ي ن��ب��ت��ت ف��ق��د ف��ن��ه م��ع��رض ال��ب��ح��ر غ��ي��ر اخ��ت��ار وم��ا
ال��ع��ن��اص��ر ك��ري��م م��ن ح��ي��وات ل��ه ف��أن��ج��ب��ت ال��ع��ص��ور ربَّ��ى ال��ذي أب��ون��ا1
ال��م��س��اف��ر زاد اإلل��ه��ام م��ن ك��أنَّ م��س��ي��ره��ا إث��ر اإلل��ه��ام ن��ش��ر وق��د
س��اح��ر ب��ص��ورة م��ذخ��وًرا ك��ان وإن ل��وح��ي��ه ظ��م��أى ال��ي��وم إل��ي��ه1 رج��ع��ن��ا
ش��اع��ر وم��زم��ار خ��الق وإب��داع ع��واط��ًف��ا إال ال��زه��راء ال��ري��ش��ة وم��ا
ال��م��ب��اك��ر ال��رب��ي��ع ك��أش��ع��ار ج��دي��ًدا ع��ال��ًم��ا وال��ظ��ل ال��ن��ور م��ن��ه��ا ف��ي��رف��ض
ل��ن��اظ��ر خ��ي��اًال ي��ب��رح ل��م ك��ان وإن ُم��ج��س��ًم��ا وف��يٍّ��ا ��ا ح��سٍّ نُ��ص��ح��اب��ه
ع��اب��ر ط��ي��ش ع��ن ال��ف��ن��ان ب��ه��ا ت��ع��ال��ى ن��ف��ح��ة ال��م��الح��ة ف��ي��ه��ا ل��وح��ة ف��ي��ا
ال��س��رائ��ر ون��ج��وى ول��ه��ى ب��أف��ئ��دة ن��ح��وط��ه ع��ب��ق��ريٍّ��ا م��ع��ن��ى ع��رف��ن��اك
ال��م��ع��اق��ر ع��ن��د ك��ال��خ��م��ر م��ن��وع��ة ل��ه��ا ُم��ث��ٍل ف��ي (ح��واء) ب��ه ت��راءت
ال��م��ظ��اه��ر ف��ي أو ال��وص��ف ف��ي ن��وع��ت وإن ون��ش��وًة أص��ًال ك��ال��خ��م��ر ول��ك��ن��ه��ا
ق��ي��اص��ر ع��روش ه��زت ض��ج��ع��ة وم��ن وت��ج��رد ل��ه��ا ل��ه��ٍو م��ن ف��ن��س��ك��ر

البحر. أي 1



السماء من

ال��م��غ��ام��ر ال��غ��ي��ور ال��ده��ر) (زورق س��وى ب��ق��رب��ه��ا ق��ري��ًرا ال��ث��اوي ال��زورق وم��ا
ال��غ��واب��ر ال��ع��ص��ور أس��ت��اذ ك��ان وال ن��اج��يً��ا س��اح م��ا (ح��واء) رض��ى ف��ل��وال
ال��م��ق��اب��ر ون��ش��ر ال��غ��ال��ي ال��دم ب��س��ف��ك ان��ت��ش��ائ��ه رغ��م ال��ع��م��ران خ��لَّ��د وال
وال��ع��ب��اق��ر ال��ع��ل��ى م��ه��د إل��ى وس��ح��ن��ا وح��دن��ا ال��خ��ي��االت (ال��ده��ر) م��ع ش��رب��ت
ث��ائ��ر ب��إي��م��ان ع��دن��ا ول��ك��ن��ن��ا م��ج��دد ب��ع��ل��م ن��ظ��ف��ر ف��ل��م وع��دن��ا
ال��م��ق��ادر م��ع��ن��ى ف��وق م��ع��ن��ى ن��زل��ن��اه م��ن��زل ك��ل ف��ي (ح��واء) ل��ن��ا وك��ان��ت
غ��ام��ر ك��ل غ��ام��ر ه��واه��ا ك��أنَّ روح��ه��ا ش��ع��ل��ة ال��ك��ون ض��ي��اء ك��أنَّ
س��اخ��ر! ب��ب��س��م��ة ن��ج��زي��ه��ا ال��وه��م م��ن ت��ع��ل��ٌة س��واه��ا يُ��رج��ى ال��ذي وك��ل
وق��اه��ِر! ل��ح��يٍّ ذخ��ر ول��ك��نَّ��ه��ا ك��وم��ض��ٍة خ��ي��ال��ي ف��ي ت��راءت م��ع��اٍن
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العلمني بطل

أوكنلك.) للجنرال تحية ١٩٤٢ سنة يولية أول يف (قيلت

َدي��ن��ي أه��ون اإلع��ج��اب م��ن أزفُّ (ال��ع��ل��م��ي��ن) ل��دى ال��ث��اوي ال��ب��ط��ل إل��ى
ي��دي��ِن ره��ن ال��ح��رب م��آل ك��أنَّ م��ج��ازٌف وه��و اآلالف ال��م��ن��ق��ذ إل��ى
ل��ع��ي��ن��ي ال��رج��اء م��ف��ق��ود وأرج��ع ه��ازئً��ا ب��ال��م��وت ال��م��وت ص��ف��وف ت��خ��ط��ى
(ال��ع��ل��م��ي��ن)! ف��ي ال��ط��ي��ش س��راب ف��ع��ان��ى ه��زي��م��ٍة ب��ش��ر ال��ع��ادي وأن��ذره

∗∗∗
ال��م��داف��ع غ��ض��ب��ى ال��س��خ��ر ض��ح��ك��ات ل��ه��ا ورددت ال��ت��الل م��ن��ه س��خ��رت ل��ق��د
ق��ان��ع غ��ي��ر ب��دب��اب��ات��ه وك��ل ل��ث��أره ك��ل ال��ف��رس��ان أق��ب��ل وق��د
ال��م��واق��ع ق��دي��م ف��ي ص��ب��غ��وه��ا وق��د ف��راس��ًخ��ا ي��ردوا أن ع��ل��ي��ه��م ع��زي��ز
وال��م��دام��ع ب��ال��ه��وى أخ��ص��ب��وه��ا ك��م��ا ش��ع��وره��م ب��ال��دم��اء أورث��وه��ا وق��د

∗∗∗
وم��ات��وا ال��رج��اُل ري��َع ل��دن ي��ق��ي��ن ل��ه ي��م��ت ل��م ال��ذي ال��ح��ر ال��ب��ط��ل إل��ى
م��م��ات إل��ي��ه ي��س��م��و وال ف��ي��س��م��و ال��ردى ي��ح��رج��ه ال��ص��ن��دي��د ال��ع��ل��م إل��ى
ُح��م��اُة ال��ح��م��اة ق��ب��ل ق��ل��ب��ه وم��ن م��وطَّ��ًدا غ��ن��ًم��ا ال��غ��رم ي��رد م��ن إل��ى
وح��ي��اُة ل��ل��ورى ش��ع��اٌع وم��ن��ه��ا ف��ذًة ال��ب��ط��ول��ة ي��ه��وى م��ن ت��ح��ي��ة
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العيد نجوى

يف باشا إبراهيم عيل الدكتور سعادة برئاسة الخامس العربي الطبي املؤتمر باسم (قيلت
أقامها التي الغداء حفلة إثر باشا النحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حرضة تحية
سنة ديسمرب ٢١ اإلثنني يوم باإلسكندرية أتنيوس بكازينو املؤتمر ألعضاء تكريًما رفعته

(.١٩٤٢

ن��ع��م��وا؟ ف��رح��ة ف��ي ل��ألل��ى أم إل��ي��ك ال��ع��َل��ُم؟ أي��ه��ا ال��ت��ه��ان��ي تُ��َزفُّ ل��م��ن
األم��م أع��الم��ه��ا ت��زده��ي وه��ك��ذا ي��س��ع��دن��ا ي��رض��ي��ك ف��م��ا إل��ي��ك، ن��ع��م
خ��دم��وا وم��ن ع��ان��وا وم��ن ب��ذل��ت ك��م��ا ب��ذل��وا األل��ى غ��ي��ر أع��الم��ه��ا ول��ي��س
ن��دم ب��ه��م ي��ل��وي ال ال��ش��دائ��د ع��ن��د أن��ف��س��ه��ا األع��الق م��ن ال��واه��ب��ي��ن
ص��م��م س��م��ع��ه��م ال��دن��اي��ا ن��داء وع��ن م��غ��ري��ة األط��م��اع ع��ن ال��ع��ازف��ي��ن
ال��ع��دم ه��و ي��س��ر ف��ي ال��ت��خ��اذل ح��ي��ن وت��ض��ح��ي��ة إق��دام ال��زع��ام��ة إنَّ
ال��ص��ن��م ال��غ��اش��م غ��رور ف��ي ه��وى إذا ت��واض��ع��ه ي��س��م��و (ك��ال��م��ص��ط��ف��ى) ول��ي��س
وت��ق��ت��س��م تُ��ع��ط��ي ط��ام��ع: وك��ل��ن��ا ت��وزع��ه ح��ب ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ي��وم
ال��ك��رم ي��س��ب��غ م��ع��ان م��ن ك��م ن��در ل��م ت��ك��رم��ن��ا ال��ت��رح��ي��ب ي��َد م��ددت ��ا ل��مَّ
م��غ��ت��ن��م ي��ه��دي��ه ال��ذي ب��ع��د ول��ي��س ط��اق��ت��ه1 ع��ل��ي��اك إل��ى (ع��ل��ي) أه��دى
ال��ك��ل��م ب��ه ت��وح��ي ال��ذي أج��ل وم��ا ك��ل��م م��ن يُ��ه��دي��ه ال��ذي أق��ل وم��ا

الرياحني. باقة الطاقة: 1



السماء من

يُ��ق��ت��ح��ُم ه��ي��ه��ات ع��ال��ٌم وذه��ن��ه م��ع��ت��ك��ًف��ا ك��األرب��اب وي��ط��رق ي��غ��ض��ي
ال��ح��ك��م ح��ك��م��ه م��ن أو ال��ع��ل��م ع��ل��م��ه م��ن ألم��ت��ه ذخ��ٍر س��وى (ع��ل��ي) وم��ا
ي��ن��ت��ق��م األي��ام ق��س��وة م��ن وج��اء ي��ن��ه��ض��ه��م ال��ط��ب أله��ل اإلم��ام ج��اء
ل��ه��م��و ص��ن��ت��ه م��ا ع��ل��ى ال��ث��ن��اء أغ��ل��ى ش��غ��ٍف ف��ي يُ��وف��ي��ك ج��م��ع��ن��ا وح��ول��ه
وف��ُم! م��ه��ج��ة ت��ت��س��ام��ى ب��ه ل��ك��ن رف��ع��ت��ك��م ش��أو ث��ن��اء ي��زي��د وم��ا

∗∗∗
و(ال��ع��ج��م) (ال��ع��رب) ح��ج��اك يُ��رج��ي وإن س��ام��ق��ة ن��ادي��ك ف��ي (ال��ع��روب��ة) ه��ذي
ع��ن��دك��م��و؟ (م��ص��ر) إال (ل��ب��ن��ان) رب��وع ع��رف��ت أو (م��ص��ر) إال (ف��ل��س��ط��ي��ن) وه��ل
ه��م��و ف��ه��ي ال��ف��ي��ح��اء؟ (س��وري��ة) ج��ن��ات ت��غ��ازل��ه��ا ب��ج��ن��ات (ال��ع��راق) أو
ح��رم��وا إذ ��ْوك رجَّ ط��ال��م��ا وأه��ل��ه��ا أب��وت��ك��م م��ن ف��ل��ذات ج��م��ي��ع��ه��ا
وت��ب��ت��س��ُم ت��ح��ي��ي��ه��م ط��ل��ع��ت ��ا ل��مَّ ت��ع��ب��وا ف��م��ا م��ض��ٍن س��ف��ر ع��ل��ى ج��اءوا
ال��ه��م��م إي��م��ان��ه��ا ت��ج��ز ل��م وه��م��ة وت��ج��رب��ًة ع��ل��ًم��ا زاده��م ي��ك��ن وإن
وال��ش��ي��م األخ��الق ب��ه ت��ع��ز ك��م��ا ل��ه ن��ع��ز ب��إخ��الص ون��ص��ط��ف��ي��ك
ب��ي��ن��ه��م��و ال��ود ج��م��ي��َل س��ق��ي��ن��ا ب��اٍد وم��ؤت��م��ر م��اٍض م��ؤت��م��ر ب��ي��ن ك��م
ع��ل��م��وا ب��م��ا ف��أغ��ن��ي��ن��ا وزوَّدون��ا ب��ح��ث��وا ب��م��ا ف��ب��زُّون��ا ون��اف��س��ون��ا

∗∗∗
ازدح��م��وا خ��طَّ��اب��ه��ا إذا ال��ع��روس م��ث��ل م��ب��اه��ج��ه��ا ف��ي رف��ت (إس��ك��ن��دري��ة)
ف��ت��ن��ت��ظ��م تُ��س��ت��وح��ى ال��ف��ن ق��الئ��د م��ع��ال��م��ه��ا ت��ب��رح ل��م ال��ح��ض��ارات ب��ن��ت
وم��ح��ت��دم ح��ي��نً��ا م��ص��ط��ف��ق وال��م��وج م��ش��اع��ره��ا ت��ص��غ��ي ك��م��ا ي��ص��غ��ي وال��ب��ح��ر
ي��غ��ت��ن��م ل��ل��ن��ور م��ث��ل��ن��ا ع��لَّ��ه أو ع��واط��ف��ن��ا؟ أو ه��وان��ا ي��ش��ارك أل��م
ح��ل��م��وا األل��ى آم��ال رائ��د وأن��ت رائ��ده ال��ش��ع��ر خ��ي��ال م��ج��ال ه��ذا
واألل��م وال��وي��ل األس��ى ل��ي��ن��س��ى ح��ت��ى ج��ام��ح��ة اإلن��س��ان ت��س��ت��ع��ب��د وال��ح��رب
ودُم ه��وت أش��الء ال��م��م��ال��ك ح��ي��ن ب��ه ن��س��ت��ع��ز ل��ع��ل��م اح��ت��ش��دن��ا إن��ا
ال��ن��ع��م ع��ن��دك ت��وال��ت ال��دم��ار ت��ف��ش��ي ص��ي��ح��ت��ه ال��ط��اغ��وت أرس��ل وح��ي��ن��م��ا
و(ال��ه��رم) (ال��ن��ي��ل) ت��ع��اف��ى ال��ش��ع��وب ي��ش��وي ل��ج��ب ص��ارخ ج��ح��ي��م ك��ل وح��ي��ن
اخ��ت��ص��م��وا ل��م��ا ال��دن��ي��ا األن��ان��ي��ة ل��وال ت��ض��رج��ه��ا ال��دن��ي��ا أن��ان��ي��ة ه��ذي
ي��ص��م م��ا اإلي��ث��ار م��ن��ت��ه��ى ف��ي ول��ي��س أم��ث��ل��ًة ل��إلي��ث��ار ت��ض��رب وأن��ت
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العيد نجوى

وال��رم��م األوزار م��ل��ؤه ع��ال��م ف��ي م��ع��ج��زة ال��زه��راء س��ي��رت��ك ك��أنَّ
وال��ش��م��م ال��ع��دل وح��ي��ث ال��س��الم ح��ي��ن غ��د ل��خ��ي��ر ف��أًال ي��وم��ن��ا ف��ي ل��ع��ل
ن��غ��م ح��ول��ك��م م��ن أض��واءه��ا ف��إنَّ ط��ل��ع��ت��ك��م ال��غ��ن��اء م��دي��ن��ت��ن��ا ح��يَّ��ْت
ح��ك��م��وا م��ن ل��ألج��ي��ال ت��ع��لِّ��م ك��ان��ت ج��ام��ع��ة زه��و ع��ص��ور م��ن واس��ت��رج��ع��ت
ال��ق��ل��م! وال ب��م��ع��وان ال��ل��س��ان ف��ال ي��غ��م��رن��ا ال��ت��رح��ي��ب ع��ل��ى ش��ك��رن��ا ف��إن

∗∗∗
ال��ذم��م ل��ه ت��رق��ى ال��ذي ال��والء ع��ه��د أم��ت��ن��ا: ع��ه��د ه��ذا (ف��اروق) ع��ه��د ي��ا
ظ��ل��م��وا ل��م��ن ع��دل رع��اي��ت��ه ف��ف��ي رع��اي��ت��ه م��ن ب��ظ��ل أم��ن��ا إن��ا
ع��م��م ع��دل��ه وه��ذا ي��ع��م��م ل��م إن ج��الل��ت��ه ف��ي ب��ع��دل ل��ي��س وال��ع��دل
وال��ع��ل��م اآلم��ال ذك��رك ف��ي ت��رف م��ق��ت��دًرا (ب��ط��ل��ي��م��وس) ع��رش وارثً��ا ي��ا
ت��ل��ت��ئ��م اآلث��ار ح��ول��ه ان��ت��ش��ت ك��م��ا ن��ه��ض��ت��ن��ا ال��م��ح��ب��وب ب��اس��م��ك ت��ي��م��ن��ت
وال��ق��دم ال��ت��اري��خ ف��ي األص��ال��ة ل��ه م��ع��ل��ن��ه أن��ت ج��دي��د ف��ض��ل ف��ك��ل
ف��ه��م��وا وم��ن ش��ادوا م��ن ال��غ��ر أج��دادك رن��ق��ه اإلب��داع م��ن م��دي��د ع��م��ر
ت��دع��م ال��دوالت م��ب��ادئ��ك ف��م��ن وت��زك��ي��ًة ت��دع��ي��ًم��ا أن��ت وزدت��ه
ع��ظ��م��وا! وإْن ج��لَّ��ت وإْن ال��ع��روش ق��ب��ل ش��م��ائ��ل��ه��م م��ن م��ل��وك ال��م��ل��وك إنَّ

١٩٤٢
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املليك حتية

افتتاح إثر اإلسكندرية بجامعة األول فاروق امللك إىل الفخرية الدكتوراه إهداء (ملناسبة
الجامعة.) بهذه الطب كلية

(اإلس��ك��ن��در) م��دي��ن��ة ب��ال��م��ه��رج��ان وان��ت��ش��ت ال��ث��ق��اف��ة رح��ب��ت م��والي!
ال��ث��ري األدب وض��اءة أن��ت وخ��ل��ع��ت أف��راح��ن��ا ع��ل��ى م��الح��ت��ه��ا خ��ل��ع��ت
ل��م��ص��ور ت��ف��ت��ق��ر ل��م ب��م��ش��اه��د وال��ورى ال��ط��ب��ي��ع��ة ص��ور وت��ن��اف��س��ت
وت��ج��ب��ر ت��ن��اح��ر ع��ص��ر وال��ع��ص��ر م��وئ��ل ل��ل��ث��ق��اف��ة ي��وم ك��ل م��ا
وم��ذكِّ��ر ل��ُم��ن��اظ��ر آم��ال��ه��ا ورددت ال��ق��رون ل��م��ق��دم��ك ه��ت��ف��ت
(ق��ي��ص��ر) ب��م��وك��ب س��ارت ف��ك��أن��ه��ا ب��ش��م��س��ه ال��س��ع��ي��د ال��ي��وم وت��أل��ق
ل��ل��م��ت��ن��ظ��ر ال��ح��س��ن��اء ف��ك��ذل��ك ه��ن��ي��ه��ة ال��غ��م��ام ��بَ��ه��ا ح��جَّ ك��ان إن
ال��م��س��ت��ه��ت��ر ه��وى ع��ن ت��أدب ف��ل��ق��د ب��وك��ف��ه ال��غ��م��ام داع��ب��ه��ا ك��ان أو
ال��م��ب��ك��ر ال��رب��ي��ع ب��إع��ج��اب ت��س��ري ال��رب��ى ه��ذي ف��ي ال��ن��س��م��ات وك��أن��م��ا
م��ن��ظ��ر ف��ي ت��ج��ت��م��ع ل��م ب��ح��ف��اوة أن��ف��اس��ن��ا م��ن األن��ف��اس وت��ردد
ت��م��ت��ري ال ح��ف��اوة ال��م��ل��وك ب��ي��ن وح��س��ب��ه األب��ي ال��م��ل��ك ب��ال��ف��ات��ح
وت��ع��ث��ر ص��دم��ة ف��ي ف��ت��راج��ع��ت روع��ت ال��ك��وارث ح��ي��ن وش��ج��اع��ة
ال��س��ري ل��آلت��ي واس��ت��وح��ت��ه ع��ش��ق��ت��ه رع��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ر ف��ي وش��م��ائ��ل
ت��ت��غ��ي��ر ل��م ل��ل��م��ج��د وروائ��ع م��ت��اح��ف ج��مَّ رأي��ت ال��ت��ف��ت أي��ن



السماء من

ال��ن��ي��ر1 ال��رف��ي��ع األم��س ك��م��ن��ارة واع��ت��ل��ت ال��ع��ظ��ائ��م ب��إي��م��ان ع��اش��ت
م��ظ��ه��ر أو س��ي��رة ب��أع��ج��ب خ��ل��دت ف��إنَّ��ه��ا ال��زم��ان ��اه��ا ع��فَّ ك��ان إن
وم��ث��رث��ر م��ج��اوب ب��ي��ن وال��م��وج م��ت��ه��اف��ت س��ي��اج��ه��ا ح��ول وال��ب��ح��ر
وم��ع��م��ر م��ع��م��ٍر ب��ي��ن وال��ك��ل ح��ك��ت وم��ا ح��ك��اه م��ا ال��ط��ف��ول��ة ل��غ��ة
ي��ش��ع��ر ل��م ال��ذي وت��س��ت��ه��وي أخ��ذوا، ك��أنَّ��ه��م ال��ش��اع��رون إل��ي��ه��ا ي��ص��غ��ي
ال��م��ج��ت��ري ال��زم��ان ي��ص��ق��ل��ه��ا ع��اش ب��ل ال��ب��ل��ى أي��دي وال ه��دت��ه��ا ال��ح��رب ال
ت��ث��أر ل��م وإن ث��أرت ف��ك��أنَّ��ه��ا ص��اغ��ر ب��ذل��ة ي��خ��دم��ه��ا ع��اد ق��د
وي��ش��ت��ري ي��ب��ي��ع ع��م��ن ف��ت��ق��دس��ت ع��ال��م دي��ان��ة ح��رم��ت��ه��ا وك��أنَّ
ال��خ��ي��ر ال��ن��ب��ي��ل ال��ح��ر ب��ج��الل��ك غ��ن��ى ج��الل��ت��ه��ا إل��ى أن��ت وأض��ف��ت
وال��ع��س��ك��ر ال��وغ��ى ف��ت��ح ع��ل��ى ف��زه��ت ع��رَّف��ت ب��ي��م��ن��ك (ج��ام��ع��ة) وب��ف��ت��ح
وت��أث��ر غ��ب��ط��ة ف��ي م��ت��خ��ف��يً��ا ج��م��وع��ن��ا ب��ي��ن (دي��ن��وك��رات)2 ول��ع��ل
األع��ص��ر ف��ي ح��ل��م��ه ت��ج��اوب ع��اش��ت ل��م��دي��ن��ة م��ث��ل��ن��ا وي��ه��ت��ف يُ��ص��غ��ي
ج��وه��ر وع��زة أح��الًم��ا وت��رف ج��م��ًة ف��ن��ونً��ا ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ج��ري
ل��ل��م��ب��ص��ر ت��م��ث��ل��ت ال��زم��ان ب��ه��روا األل��ى (ال��ب��ط��ال��س��ة) م��درس��ة ول��ع��ل
(س��وت��ر)!3 ب��م��وك��ب س��رن��ا أع��الم��ه��ا روح��ن��ا ت��ق��م��ص ل��م��ا وك��أنَّ��م��ا

∗∗∗
ال��م��س��ت��ب��ش��ر ال��ع��اه��ل ب��ش��ر خ��ط��ب ف��ي ت��س��اب��ق��ت ال��ع��ال��ي��ات ال��ع��ل��وم نُ��خ��ب
م��ق��در ظ��ن��ون ج��ازت ب��ه��دي��ة إع��ج��اب��ه��ا ت��ح��ي��ة إل��ي��ه رف��ع��ت
م��س��ك��ر ع��ب��ي��ر أو وأج��م��ل أس��ن��ى ح��اف��ل ب��ي��وم ي��س��ع��د ل��م وال��ط��ب
ال��م��ث��م��ر ال��ع��ظ��ي��م ال��ف��ك��ر خ��دم��ة ف��ي ووف��اؤن��ا ع��ه��دن��ا ال��وث��ي��ق��ة ت��ل��ك
م��ق��ف��ر وغ��زو ح��رب ف��ي ت��ج��ت��اح دول��ة خ��رائ��ط م��ن وأك��رم أب��ه��ى
ل��م��ع��ب��ر إي��ح��ائ��ه��ا م��ن وي��زي��د رم��وزه��ا ي��ج��ل م��ن أش��رف وألن��ت

القديمة. للدنيا السبع العجائب إحدى — اإلسكندرية منارة 1

اإلسكندرية. مدينة تخطيط يف اإلسكندر إليه عهد الذي املهندس هو دينوكرات: 2

الِربِّ عظيم جليًال مؤرًخا وكان عهده يف ترتعرع اإلسكندرية بدأت الذي األول بطليموس هو سوتر: 3

والعلماء. بالعلم
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املليك تحية

وم��ف��ك��ر ل��ب��اح��ث ال��ح��ي��اة ت��ب��ق��ى ودون��ه��ا ج��ن��ت��ه ب��م��ا ال��ح��روب ت��ف��ن��ى

∗∗∗
ل��ل��م��زه��ر رب��ات��ه وت��راق��ص��ت أف��ي��ائ��ك��م ف��ي ال��ش��ع��ر غ��نَّ��ى م��والي!
ال��م��س��ت��أث��ر ل��وح��ي��ك ي��ت��زاح��م��ون أع��الُم��ه ب��ه��ا ك��وك��ب��ًة ول��م��ح��ُت
ال��م��زه��ر ال��ن��ض��ي��ر األم��س ذل��ك م��ن خ��ال��د س��ك��ن��دري وك��لُّ ه��رع��وا،
وش��وي��ع��ر ل��ش��اع��ر ال��ج��م��ال ل��ح��ن ��ع ُم��وقِّ وه��و (ت��ي��وك��ري��ت��ي��س)4 ت��ب��ع��وا
ب��ال��م��س��ت��غ��ف��ر ول��س��ت ال��ن��ج��وم، ق��ب��ل ب��س��م��ع��ك��م أف��وز ك��ي��م��ا ف��س��ب��ق��ت��ه��م
م��ض��م��ر ون��اء ح��يٍّ ح��اض��ر م��ن ش��ع��ب��ك��م م��ح��ب��ة ش��م��ائ��ل��ك��م وس��ع��ت
أع��ص��ر! ب��ل م��اث��ل، ع��ص��ر رم��ز ال ف��خ��اره رم��ز (ال��ن��ي��ل) م��ل��ي��ك ف��س��ل��م

١٩٤٣

الطبيعة. جمال يف بشعره اشتهر وقد السكندريني، الشعراء فحول من اثنني أول هو تيوكريتيس: 4
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املرشدون! املوتى

األول.) فاروق امللك جاللة إىل (وجهت

وال��س��ل��ط��ان ال��ت��اج ك��ن��وز م��ن ل��ك ث��روة أع��ظ��م ال��ش��ع��ب ح��بُّ م��والي!
اإلح��س��ان ف��ي (ك��ال��ف��اروق)1 ل��ب��ن��ي��ه أرض��ه ع ووزِّ رائ��ده أن��ت ك��ن
ال��ع��ان��ي؟! ل��ل��س��واد ك��ال��م��ق��اب��ر ه��ي ال��ت��ي ال��ف��دادي��ن2 آالف ش��أن م��ا
وه��واِن ب��م��ذل��ة وت��ك��ف��ن��وا ت��ش��رًدا ال��ب��الد ب��أرج��اء ذه��ب��وا
ال��ع��م��راِن ال��ف��خ��م��ة ال��ض��ي��اع م��لء ل��ح��وده��م وت��ل��ك م��وت��ى، وج��م��ي��ع��ه��م
س��ي��ان ب��ه��وان��ه��م وم��م��ات��ه��م ف��ع��ي��ش��ه��م ص��اغ��ري��ن ال��م��ق��اب��ر ت��رك��وا
ال��ب��ه��ت��ان ع��ال��م ف��ي وج��راح��ه��م وس��ق��ام��ه��م ب��أن��ي��ن��ه��م وت��ج��اوب��وا
وأم��ان��ي ه��دى ب��ال يُ��س��ت��ب��اح ل��ك إخ��الص��ه��م ت��دع ف��ال ال��ع��ظ��ي��م، أن��ت
ب��اإلن��س��ان! اإلن��س��ان ل��ت��ده��ور أم��ث��ول��ة ال��ورى ف��ي ت��دع��ه��م ال ب��ل

١٩٤٣

الخطاب. بن عمر العادل الخليفة 1
حكم يف منها الساحقة األغلبية حينما األمة ثروة معظم قلتهم عىل يملكون الذين اإلقطاعيني ضياع 2

املرشدين. املوتى





احلنني

ت��ع��ل��م��ي��ْن ل��و أواه ال��ح��ن��ي��ن! ي��س��ت��ب��د ك��م
األن��ي��ْن ش��ك��وت وم��ا ف��ؤادي ي��ئ��نُّ وك��م
ودي��ْن ن��س��ٍك ف��روض ع��ذاب��ي ب��اق��ي ك��أنَّ
ال��غ��ب��ي��ْن ل��ق��ل��ب��ي ُغ��ن��ٌم اح��ت��م��ال��ي ط��ول ك��أن
ال��ي��ق��ي��ْن ي��ردُّ ش��ك��ي ول��ك��ن ع��ن��ي س��اءل��ت
ت��ب��ع��دي��ْن أو ب��ع��دُت ق��ربً��ا زدت وك��ل��م��ا
دف��ي��ْن ب��ق��ل��ب��ي ح��زن��ي ل��ك��ن ن��ش��وان أل��ق��اك
ل��ل��ع��اب��ث��ي��ْن ك��ان م��ا م��ض��اٍع ج��م��اٍل ع��ل��ى
أم��ي��ن ح��بٍّ ووح��ُي ف��ٍن وح��ُي ب��ه أول��ى
ال��ث��م��ي��ن ش��ع��ري ف��ب��ات ب��ش��ع��ري ه��ت��ف��ت ل��ك��م
ل��ل��ظ��ام��ئ��ي��ْن ف��ي��ك م��ن ح��الًال خ��م��ًرا وش��ع
ال��م��ب��ي��ْن ح��ل��م��ي وأن��ت ب��ح��ل��م��ي إل��ي��ك أص��غ��ي
ال��س��ن��ي��ْن ام��ت��ح��ان ع��ل��ى ت��ك��يَّ��ْف ل��م ح��ي��رة ف��ي
م��ه��ي��ن؟ ح��ب��ي ح��ي��ن ف��ي ع��زي��ًزا ف��ن��ي أص��ار
ت��ح��ف��ل��ي��ْن؟! ب��ي ول��س��ت ب��ش��ع��ري أت��ح��ف��ل��ي��ن

∗∗∗
ال��ح��ن��ي��ْن ف��ي��ه��ا أط��ع��ُت ن��ع��ي��ٍم م��ن ول��ي��ل��ة



السماء من

رص��ي��ْن ع��ق��ٍل ون��ه��ي ش��ك��وك��ي ارت��ض��ي��ُت وم��ا
ال��ك��م��ي��ْن ال��ح��ي��اء م��ن ع��ل��ي��ه ُط��ب��ع��ُت وم��ا
ت��ش��ت��ه��ي��ْن م��ا إل��يَّ أوح��ى ال��ب��دُر ك��أنَّ��م��ا
ال��ح��زي��ْن ب��رء وال��ن��ور ه��م��ي أن��ف��ض ف��س��رت
ب��ال��ش��اع��ري��ْن ي��خ��ص خ��ي��ال��ي م��ن م��وك��ب ف��ي
ال��خ��ال��ق��ي��ْن ع��واط��ف س��ارت ف��ي��ه ك��أنَّ��م��ا
ال��ع��اش��ق��ي��ْن م��الح��م غ��نَّ��ت (ف��ي��ن��وس) ك��أن
ال��الع��ب��ي��ْن ف��ي ال��س��ه��ام م��ي ي��ر (ك��ي��وب��د) وذا
ط��ع��ي��ن ق��ل��ب وك��لُّ س��ك��ارى ف��ي��ض��ح��ك��ون
ال��واه��م��ي��ْن ف��ي ف��ل��س��ت وه��ًم��ا ال��ن��ور ي��ب��دع إن
ك��ن��ي��ْن ف��ي��ه��ا ول��ي��س ل��دات��ي ال��ط��ي��ور ت��ل��ك
ظ��ن��ي��ْن ف��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ف��نِّ��ي ال��ن��اس ي��خ��ذل إن
ال��ف��ن��ون ف��ي ك��إخ��وت��ي اح��ت��ف��اءً ع��ودت��ن��ي ق��د
ي��ه��وْن ��ي ه��مِّ ف��ك��ان ب��ع��ط��ف ش��ج��ع��ت��ن��ي ك��م
م��ص��وْن س��ر وال��ص��ف��و ل��ص��ف��و ص��اح��ب��ت��ن��ي ك��م
ره��ي��ن أن��س��ي ك��أنَّ أن��س��ي ج��نَّ��ة وج��ئ��ت
ت��أذن��ي��ْن أنَّ��م��ا ل��و ف��ك��اًك��ا أردت وم��ا
ال��ع��اب��دي��ْن ت��ص��وف اب��ت��ه��ال��ي ج��ع��ل��ُت ل��ك��ن
ل��ل��م��ل��ه��م��ي��ن ي��ذوب ق��ص��ي��ٌد روح��ي ك��أن
ل��ل��ف��ات��ح��ي��ن ردَّ ق��د ال��م��ع��نَّ��ى ق��ل��ب��ي ك��أنَّ
ي��س��ت��ك��ي��ْن ي��ع��د ف��ل��م ف��ي��ن��ا ال��ت��ج��اوب س��اد
ال��ض��ن��ي��ْن ال��غ��رام م��ن ك��أس��ي ت��ن��اول��ت وق��د
ت��ب��ذل��ي��ْن م��ا ب��ك��ل أوح��ى (ب��اخ��وس) ك��أن
ل��ل��ف��ن��ون أو ل��ل��ح��ب س��رم��دي ع��ال��م م��ن
ال��ح��ال��م��ي��ْن ف��ي ون��ح��ن ون��ن��س��ى ون��ح��ك��ي ن��روي
تُ��ب��دع��ي��ن م��ا ك��ل م��ن وأب��ه��ى أس��ن��ى وأن��ِت
ال��ج��ب��ي��ْن ذاك ل��ن��ور ب��ل��ث��م أذن��ت ح��ت��ى
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الحنني

ال��خ��ال��دي��ْن ف��ي س��م��وت ح��ت��ى ل��ث��م��ت��ك ف��م��ا
ال��س��ج��ي��ْن م��ث��ل رج��ع��ت إال ت��رك��ت��ك وم��ا
ال��ح��ن��ي��ْن ع��ذاب إل��ى ح��ن��ي��ن��ي ف��ي م��س��ت��س��ل��ًم��ا

١٩٤٣
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ميالدي قبلة

ال��ج��دي��د ال��ح��ب ول��ه��ف��ة ال��ق��دي��م ال��ح��ب ن��ش��وة ي��ا
وع��ه��ودي غ��رام��ي س��ك��رى ق��ب��ل��ة ف��ي ج��م��ع��ت��ك��م��ا
ال��خ��ل��ود ع��ط��ر م��ن األح��الم ص��ان��ت م��ا أودع��ت��ه��ا
ال��ش��ه��ي��د ال��ش��وق م��ن ودًم��ا ال��ه��وى راح وس��ك��ب��ت��ه��ا
ن��ش��ي��دي ف��ي ت��أل��ق ل��ح��نً��ا خ��ي��ال��ه��ا اس��ت��ع��دت ث��م
ال��ورود ب��أن��ف��اس ي��ح��ي��ا ال��ذي ش��ع��ري ون��ظ��م��ت��ه��ا
ال��س��ع��ي��د ل��م��ي��الدي م��ن��ه��ا ه��دي��ة أي وخ��ل��ق��ت
ال��وج��ود س��م��ع إل��ى ��ت ُزفَّ ن��غ��م��ة ه��ي وك��أنَّ��م��ا
ق��ص��ي��دي ف��ي وت��خ��ل��د م��ث��ل��ي ب��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��س��ت��م��ت��ع
ال��ف��ري��د ال��ح��ر ل��ل��ش��اع��ر ب��ال��ه��وى أح��ف��ل وال��ك��ون
م��ري��د ل��ش��ي��ط��ان ي��ع��ن��و ص��خ��ب��ه ف��ي ع��ال��م م��ن
رش��ي��د ج��ذب ف��ي ال��ح��ب غ��ي��ر األج��رام س��يَّ��ر م��ا
ال��ب��ع��ي��د ال��م��وح��ي ج��م��ال��ه غ��ي��ر اإلع��ج��از أب��دع أو
ال��ول��ي��د ال��ع��ذب ب��ح��ن��ان��ك ف��ت��ن��ت��ي ي��ا ف��ت��رس��ل��ي
ب��ال��ق��ي��ود ت��ره��ق��ي��ه ال ن��ام��يً��ا، ي��زه��ر ودع��ي��ه
ال��م��ج��ي��د وإي��م��ان��ي ت��ح��ن��ان��ي م��ث��ل ي��ب��ل��غ ودع��ي��ه
ال��رغ��ي��د ال��ح��ب ع��ال��م ف��ي م��ه��ج��ت��ي ت��وأم ف��ي��ع��ي��ش
ال��م��دي��د ال��خ��ل��د س��وى ع��م��ًرا أو ال��ش��ي��ب ي��ع��رف��ان ال



السماء من

ج��دي��د ت��ق��ب��ي��ل ب��ي��ن وأح��ي��ا أس��ت��وح��ي وأع��ود
ال��ش��ري��د ق��ل��ب��ي إل��ى آوي م��ت��ع��ث��ًرا ش��ارًدا ال
ع��ي��د ب��ع��َد ب��ع��ي��ٍد س��اع��ات��ي ح��ل��و م��ن م��س��ت��م��ت��ًع��ا
ال��ن��ض��ي��د ال��ف��ن ف��ي ال��ف��ن��ان آي��ة ل��ك وم��خ��ل��ًص��ا

١٩٤٣
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الفنانة اإلسكندرية

هيئة أعضاء لتكريم أُقيمت التي اإلسكندرية بمدينة اللوتس رابطة حفلة يف (أنشدت
(.١٩٤٣ سنة مارس ٢٥ يوم األول فاروق بجامعة التدريس

ف��ي��ك ال��م��الح��ة أل��واَن وع��ب��دت أس��ت��وح��ي��ك ف��ج��ئ��ُت أن��ت ال��ف��ن
ش��ري��ك دون ال��ف��ن ب��روح خ��ص��ت ج��ن��ة ف��ق��رب��ك ب��ال��ن��ج��وى ون��ع��م��ت
م��ل��ي��ك ح��ول األح��الم ك��ت��ه��اف��ت ج��م��ال��ه��ا ح��ول األج��ي��ال ت��ت��ه��اف��ت
ب��ان��ي��ك م��ن اآلي��ات ب��روائ��ع ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي األط��ي��اف وت��ح��دث
ي��ح��ي��ي��ك ك��م��ا ي��ح��ي��ي��ن��ي ب��ال��ح��ب ل��ن��دائ��ه��م م��ج��اوبً��ا وع��ش��ت ع��اش��وا
وض��ري��ك1 ل��م��ن��ع��م وع��واط��ًف��ا أش��ع��ًة ال��وض��اء م��ح��اس��ن��ك رق��ص��ت
أب��ي��ك ب��م��ج��د واع��ت��ص��م��وا ب��س��ن��اك، واه��ت��دوا ب��ح��ب��ك، واع��ت��زوا ع��ش��ق��وك
ل��م��س��ت��وح��ي��ك (ك��ل��وب��ط��را) خ��ط��رت ك��أنَّ��م��ا ال��ج��م��ي��ع ف��ات��ن��ة وع��ب��دت
ال��م��س��ب��وك ب��ض��ي��ائ��ك وت��وش��ح��ت ل��ه��ا ��اٌف رفَّ ال��ب��ح��ر وم��وج خ��ط��رت
ت��ح��ك��ي��ك ب��ح��وري��ات��ه ف��إذا م��ف��ات��نً��ا ال��ط��روب ال��ب��ح��ر ع��ل��ى وج��ل��ت
(ب��ي��ك��ي) رش��اق��ة دع��اب��ت��ه��ا وح��ك��ت (زي��ن��ب) ص��ب��اح��ة م��الح��ت��ه��ا ع��ك��س��ت
وش��ي��ك ل��ل��غ��رام ف��ت��ح وب��ك��ل ال��ه��وى ب��أن��غ��ام م��وار2 وال��ج��وُّ

الحال. السيئ الفقري الرضيك: 1
اإلسكندرية. بمدينة الغربي والجمال الرشقي الجمال اجتماع إىل السابق البيت يف واإلشارة مائج. موار: 2



السماء من

ل��م��ث��ال��ي��ك أش��ب��اًح��ا وت��ح��ول ف��وق��ه��ا ت��ع��زف األرب��اب وم��الح��م
وأري��ك3 دول��ة ف��ي وت��ج��م��ع��ت ت��ن��اث��رت ال��ج��م��ي��ل ال��ف��ن م��ن ف��وض��ى
و(ال��م��ف��ل��وك) (ال��م��ج��ن��ون) ل��غ��واي��ة ال��غ��ن��ى م��ن ب��ال��ع��ب��ق��ري وت��دل��ل��ت
ال��م��ت��روك ال��غ��ن��ى أس��اط��ي��ر ن��ف��ح��ت ب��ذات��ه��ا ال��ح��ي��اة ق��داس��ت��ه��ا ص��ور
(ال��ص��ع��ل��وك)4 ح��ق��ائ��ق ال��خ��ي��ال وم��ن رف��ي��ق��ن��ا ال��خ��ي��ال إال ل��ن��ا وأب��ت
ل��م��س��ت��م��ع��ي��ك س��ح��ر م��ن ش��ف��ت��اك ح��ك��ت م��ا وي��ق��در ي��ح��اك��ي��ن��ا ذا م��ن
وم��ل��وك؟ ب��س��وق��ٍة ارت��ف��ع��ت ول��َم ح��ب��ن��ا أص��ال��ة م��ا وي��ع��رف وي��رى

∗∗∗
ال��دي��ك ص��وت وط��اب ال��ش��روق، وح��ال م��غ��رٍد ك��لُّ َف��تَ��اَه (ال��رب��ي��ع) واف��ى
ي��ك��ف��ي��ك ف��ل��ع��ل��ه وط��الوًة، وج��الل��ًة ع��زة م��ج��دك وازداد
ن��ادي��ك ف��ي ال��ش��ع��راء ي��ت��ف��ن��ن م��ث��ل��م��ا ح��ول��ك ال��ع��ل��م��اء وت��س��اب��ق
ال��م��س��ف��وك وال��دم ال��دي��اج��ر ب��ي��ن م��ن��اره��ا رف��ع��ت ب��ج��ام��ع��ة ح��ف��ل��وا
ت��رض��ي��ك ب��م��دح��ة أح��ق وه��م��و ل��ه��م ت��ك��ري��م ف��ه��و ك��رم��ون��ا إن
ي��س��ق��ي��ك م��ن س��ق��اه ال��ب��ي��ان ح��ل��و ب��ل��ب��ل وك��ل خ��م��ائ��ل��ه��م ه��ذي
م��اض��ي��ك م��ن م��اض��ي��ه واس��ت��رج��ع��وا ال��ه��وى5 أع��راس (ألف��رودي��ت) ش��ه��دوا
غ��نُّ��وك وم��ن ل��ن��ا أن��ت وب��ق��ي��ت ب��ه غ��ن��وا ال��ذي (ال��س��رب��ي��وم)6 وع��ف��ا
ف��ي��ك م��ن ال��ه��وى ي��روي ك��م��ا ت��روي ج��داوًال س��ال ك��ال��ن��ب��ع وت��دف��ق��وا
أه��ل��ي��ك ع��ل��ى وح��ن��ت ان��ت��ش��ت ل��م��ا ف��ان��ت��ش��وا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ب��م��ن��ى وت��ف��ن��ن��وا
واق��ي��ك ي��زل ول��م ك��ان و(ال��ف��ن) ث��ن��ائ��ن��ا ق��ب��ل (ال��ف��ن) ث��ن��اء ف��ل��ه��م
ورك��ي��ك ع��اط��ل ع��ن ن��زه��ت ق��د ف��إن��ه��ا (ال��ج��م��ال)، ت��ح��ي��ات ول��ه��م
ل��ف��ن��ان��ي��ك! أش��ع��اري م��ث��ل ال ب��ه��ا7 ه��ت��ف��وا م��ن ش��أو األل��وه��ة ل��غ��ة

١٩٤٣

عروش. أريكة): (جمع أريك 3
الشعراء. من البوهيميني الغزليني إىل إشارات — والصعلوك واملفلوك املجنون 4

اإلسكندرية. غانيات إلهة أفروديت: 5
تيوفيلس. البطريرك هدمه الذي العظيم اإلسكندرية معبد الرسبيوم: 6

بهم. يجدر ما أي — قدر شأو: 7
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الضائع الفن

اإلسكندرية.) برمل املندرة فتاة إىل (مهداة

ع��م��د؟ ع��ن دون��ي ال��ح��ب ت��م��ن��ح��ي��ن ل��م��ن
ب��ع��دي؟ ش��اع��ر م��ن ال��ح��ب ي��رج��ى وم��اذا

ج��الل��ه يُ��ص��ان أن أول��ى وح��س��ن��ك
ل��ل��خ��ل��د ك��ال��ح��س��ن ال��ف��ن ح��ي��ن ال��ف��ن، ع��ل��ى

ت��ط��اول��وا ال��ذي��ن ال��ن��اس ع��ال��م وم��ا
وال��ك��ي��د ال��ن��ف��اي��ة ب��ي��ن ع��ال��م س��وى

ف��ح��اذري ت��س��ك��ن��ي��ه أن ع��ن ت��رف��ع��ت
ل��م��س��ت��ه��دي دي��نً��ا وال��ح��س��ن ال��ه��وى وخ��ل��ي

خ��اط��ري ت��ن��ه��ب األي��ام ت��ت��رك��ي وال
وج��دي أو ب��ح��ب��ي — ش��اءت م��ا — وت��ع��ص��ف

وال��ه��وى ل��ل��م��الح��ة ت��راث ف��إن��ي
ف��ق��دي أو غ��ب��ن��ي ي��س��ع��دك ل��م َض��اع ف��إْن

ع��ب��ادت��ي ال��ج��م��ال ح��ق م��ن ك��ان ل��ئ��ن
ب��ال��م��ج��د ي��ك��ل��ل أن م��ث��ل��ي ح��ق ف��م��ن

ف��ؤاده ال��ك��ري��م ال��ح��ب ي��غ��م��ر وأن
وال��ص��د ال��ش��ك م��ن ي��ع��ف��ى وأن ج��زاءً،

∗∗∗



السماء من

ال��م��ن��ى ع��ن (ال��رب��ي��ع) وان��ج��اب ال��ع��ام م��ض��ى
ع��دي ع��ن ت��ب��اع��دن آالم��ي أنَّ ول��و

وال��ج��وى ال��ه��م ه��ي أح��الم��ي أنَّ ول��و
م��م��ت��د وال��ي��ت��م ب��ال��ث��ك��ل ع��ال��ٍم ع��ل��ى

ص��واع��ق وه��ي ب��ال��ظ��ل��م��ات ت��س��رب��ل
ال��رغ��د ال��زم��ن ف��ي ال��ه��ول ال��خ��راب وم��اش��ى

ج��ه��نَّ��م ن��ار ال��ج��ن��ات ب��ه ف��ص��ارت
وت��س��ت��ع��دي ت��ع��دي ف��ال��ح��رب ل��ي��ت��ه��ا! وي��ا

م��ع��ذبً��ا ج��ري��ًح��ا م��ح��زونً��ا ذك��رت��ك
وح��دي م��ع��رك ف��ي ال��ط��ع��ن أالق��ي ك��أن��ي

م��دام��ع��ي (ال��رب��ي��ع) ال��ح��ان��ي ك��ف��ك��ف وق��د
وق��دي م��ن — ش��ئ��ن م��ا — ال��ن��س��م��ات زادت وإن

دم��ي ف��ي ت��س��ل��س��ل ب��ال��س��ل��وى ف��أح��س��س��ت
ال��ورد ال��ظ��ام��ئ ف��ي ال��ن��ب��ع م��اء ت��س��ل��س��ل

ب��ق��س��وة ال��ه��ج��ي��ر ل��ف��ح ن��ال��ه وق��د
م��ع��ت��د ن��ف��ح ف��ي ال��ع��ط��ر ي��ف��ض ف��ع��اد

ف��رب��م��ا إل��يَّ ت��ص��غ��ي أْن ل��ك ف��ه��ل
ع��ود ب��ال ال��ن��ش��ي��د ف��ي ف��ؤادي أذب��ُت

ب��س��م��ات��ه ف��ي ال��ورد ع��ط��ر ذاب ك��م��ا
ح��م��د؟! ب��ال وم��ات ي��ه��وى ل��م��ن وداًع��ا

∗∗∗
ب��ي��ن��ن��ا ال��ُق��رب أب��ع��د م��ا ج��ارت��ي وي��ا

ك��ال��ب��ع��د! ال��ق��رب ص��ي��ر خ��وف��ي وذل��ك
وال��ًه��ا ق��ل��ب��ي ��ات دقَّ ف��ي أن��اج��ي��ك

ال��ق��ي��ِد ف��ي رفَّ ط��ائ��ٌر ف��ؤادي ك��أنَّ
وأف��اءه ق��ات��ه م��ن إل��ى ي��ح��ن

ال��ج��ه��د ض��ائ��ع أس��ره ف��ي أنَّ��ه ول��و
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الضائع الفن

ض��الل��ة ع��ن ال ال��ح��ب، رغ��م وأخ��ش��اك
ال��ع��ب��د ال��وال��ه ال��ق��ان��ت ك��خ��وف ول��ك��ن

م��ح��ب��ب ب��ش��ع��ر ن��ف��س��ي ت��م��ت��م��ت وك��م
ال��وع��د ال��س��اح��ر خ��درك ف��ي أغ��رده

ض��راع��ت��ي ن��س��ي��ت ت��الق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
م��ن��ه��د ح��ش��اش��ة إال ل��ي ت��ب��َق ول��م

وح��ده��ا ش��ع��ري األن��ف��اس ح��ال��ت وق��د
ع��ن��دي ُق��بَ��ل م��ن األن��ف��اس ت��ح��م��ل وك��م

ف��ال��ه��وى ال��ح��ب لُ��غ��ى ف��ي ت��ت��رج��م ل��م إذا
ال��ف��رد! ب��ش��اع��رك أودى م��ا س��ي��غ��ف��ر

∗∗∗
س��اع��ة ع��م��ري أح��الم م��ن ب��روح��ي

زه��دي ف��ي م��ث��ل��ي ال��ب��ح��ر وم��وج ج��ل��س��ت
ص��خ��وره أنَّ��ت ال��م��س��ح��ور ال��ش��اط��ئ ع��ل��ى

ال��ص��ل��د ل��ل��ح��ج��ر األم��واه ب��ه وغ��ن��ت
ن��اش��ًرا ج��م��ال��ك ب��ع��د ع��ن أراق��ب

وال��ص��ي��د ال��رش��اق��ة أل��وان ال��م��اء ع��ل��ى
ال��ت��ي دع��اب��ت��ك ع��ش��اق ف��ي��غ��ن��م

م��س��ت��ج��دي ال��ج��واه��ر م��ث��ل ت��خ��اط��ف��ه��ا
ووح��دت��ي ال��ب��ع��ي��د ب��ال��ح��ل��م وأق��ن��ع

ك��ال��س��د دون��ك ق��ام ح��ي��ائ��ي ك��أنَّ
ح��ائ��ل ـِّ��لُ��ه يُ��ذَل�� ل��م خ��ي��ال��ي ول��ك��ن

وال��خ��د ال��م��ن��ع��م ال��ق��د م��ن ف��ن��ال
وث��ب��ات��ه ف��ي ال��ب��ح��ر م��وج وس��اب��ق

وال��ج��د ال��ل��ه��و ف��ي ال��ن��ور ش��ع��اع وب��ز
ظ��اف��ًرا ال��م��ن��ع��م ب��ع��دي ع��ل��ى ف��ك��ن��ت

وال��م��س��دي ال��م��ق��رب م��ن��ك ي��ن��ل ل��م ب��م��ا
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السماء من

رواق��ًص��ا ال��ح��ال��ي��ات ب��ال��ه��داي��ا أت��وا
ال��ود ال��ط��اه��ر م��ن ق��رب��ان��ي وأخ��ف��ي��ت

ح��ي��ن��م��ا ت��اله��ي��ك ف��ي ت��ل��م��ح��ي��ن��ي ول��م
ال��ج��رد ل��ل��ك��ث��ب األم��واج ت��ح��دث��ت

ت��ح��ي��ة ال��رم��ال ف��وق ن��ث��رت وق��د
ع��ق��د ع��ن ج��ل ال��ذي ال��غ��ال��ي ال��ل��ؤل��ؤ م��ن

ي��ص��وغ��ه��ا وك��اد ش��ع��ري ت��ل��ق��ف��ه��ا
ت��ب��دي ب��م��ا ي��ق��اس ال م��ع��ن��ى ل��ح��س��ن��ك

أف��ق ف��ل��م ال��غ��روب ال��ع��ات��ي دن��ا ول��ك��ن
رش��دي ف��ات��ن��ي أن ب��ع��د إال ال��ح��ل��م م��ن

ت��أوه��ي ال��ش��ج��ي ال��م��وج ردد وق��د
ال��ج��ن��دي1 ال��ح��ارس خ��ط��وه ف��ي وج��اوب��ه

∗∗∗
ش��اع��ر ال��م��ج��ن��ح ال��وه��م ع��ل��ى ي��ع��ي��ش

ول��ل��س��ه��د ح��ي��نً��ا ل��ل��وج��د ب��اع��ه وك��م
ون��ع��م��ة ع��زاء ب��أدن��اه وي��رض��ى

ال��س��ع��د م��ن ب��دن��ي��ا ي��رض��ى ال ح��ي��ن ع��ل��ى
ي��رى ب��م��ا ال��م��س��ت��ه��ي��ن ك��ب��ري��اء ل��ه

ي��س��دي ب��م��ا ال��م��س��ت��ع��زِّ خ��ي��ال ووث��ب
ن��ص��ل��ه ي��دم��ي��ه ال��ح��رم��ان ص��اح��ب ل��ئ��ن

ال��ض��م��د ع��ل��ى ح��رٍّا ال��ت��ع��ذي��ب آث��ر ل��ق��د
ش��دت ل��ق��د ال��غ��وان��ي ع��ن��ه أع��رض��ت ل��ئ��ن

ف��رد ع��ال��م ف��ي ال��رب��ات ب��ت��ق��دي��س��ه
وال��ه��وى ال��ف��ن ح��ارب��وا ع��م��ن ت��ن��زه

ع��ه��دي ق��دس��ت درت ل��و م��ن وأول��ه��م

الشاطئ. حارس 1
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م��ت��ل��ف��ي ه��و م��ا ك��ل ت��ت��ك��ل��ف ول��م
ب��ال��ش��ه��د ال��م��م��وَّه ال��ص��اب ت��س��ق��ن��ي ول��م

وروع��ت��ي ن��ش��ي��دي ع��ن ت��ت��ح��دث ول��م
ض��دي! ك��أنَّ��ه��م��ا وإع��ج��اب ب��ح��ب

ع��اب��ًدا ع��اش ل��م��ن أن��ًس��ا ت��دخ��ر ول��م
م��رت��د ش��ب��ه ان��ت��ه��ى ث��م م��ف��ات��ن��ه��ا

∗∗∗
ح��د؟ ع��ن ج��لَّ ال��ذي ال��ح��س��ن ِف��ت��ن ل��م��ن

ن��د؟ ع��ن ص��ي��ن ال��ذي ال��ق��ل��ب ش��غ��ف ل��م��ن
ل��ش��اع��ر ال��ج��م��ال ه��ذا ي��ك��ن ل��م إذا

رد م��ن ال��ت��ه��اف��ت ف��وض��ى ع��ل��ى ل��ي ف��م��ا
أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��ورد ض��ي��اع ح��رام

ال��ل��ح��د! ف��ي وال��ع��ط��ر ال��ن��ور م��م��ات وظ��ل��م
ت��ه��اف��ت��وا ال��واردي��ن أل��وم ول��س��ت

ب��ال��ورد ي��ع��ب��ث ال��ح��س��ن أل��وم ول��ك��ن
اب��ت��ذال��ه إال اإلح��س��ان أف��س��د وم��ا

ق��ي��د ع��ل��ى إال اإلح��س��ان ق��در وال
ه��وى ع��ل��ى ت��ن��دم��ي��ن زم��ان س��ي��أت��ي

األي��دي! م��ن ض��اع ل��ل��ح��ب وي��ا أض��ع��ت،

∗∗∗
ب��روح��ه��ا إل��يَّ أص��غ��ت ول��ك��نَّ��ه��ا

ي��ع��دي ق��د ل��ل��روح واإلي��ح��اء ال��ن��أي، ع��ل��ى
ي��ن��ت��ه��ي ل��ي��س زاج��ر ول��وع��ي ك��أنَّ

وب��ال��ن��ق��د ح��ي��نً��ا ب��ال��ل��ط��ف ي��ح��اوره��ا
رق��ي��ق��ة ال��ش��ب��اك ح��وال��ي��ه��ا وي��ل��ق��ي

ب��د م��ن ال��ف��راش��ة ص��ي��د ع��ن ك��ان ف��م��ا

63



السماء من

وت��رح��ة ه��ج��ر ب��ع��د ال��ت��ق��ي��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ال��م��ردي ال��ق��ل��ق ف��ي ال��ح��ب اف��ت��ق��دت وك��ن��ت

م��رف��رًف��ا وض��ي��ئً��ا م��ب��ع��وثً��ا أع��ادت��ه
ال��م��ه��د ع��ل��ى ال��ول��ي��د ال��ف��ج��ر رف��رف ك��م��ا

رج��ائ��ه م��اض��ي ال��ح��ب ي��س��ت��ع��ي��د ف��ه��ل
وال��ح��ق��د وال��خ��وف ال��ح��رم��ان ع��ل��ى وي��س��م��و

ن��وال��ه ي��ع��ز م��ل��ًك��ا ل��ن��ا وي��ب��ن��ي
ال��ق��ي��د م��ن ط��ل��ي��ق ف��ن��ان غ��ي��ر ع��ل��ى

م��ث��ال��ه ت��ه��د ال��دن��ي��ا ال��م��ث��ل أم
ال��ت��ل��د؟! ألي��ام��ه ن��ه��بً��ا وت��رج��ع��ه

١٩٤٣
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وابتسامة دمعة

بك مطران خليل كتاب (1)

األصل. عن مصغر



السماء من

الديوان صاحب رد (2)

يُ��ع��ان��ي ُروح ع��ذاب وس��ك��وت��ي ت��وأم��ان واب��ت��س��ام��ت��ي دم��ع��ت��ي
ال��م��ت��دان��ي ال��ق��ن��اب��ل وص��ف��ي��ر ح��ول��ي ال��ل��ي��ل ال��م��داف��ع ق��ص��ف ل��ي��س
م��ك��ان ب��ك��ل ال��ورى وص��راخ ق��رب��ي ت��ط��اي��ر ال��ذي وال��خ��راب
وال��ج��دران ال��م��ت��اع وب��ق��اي��ا ال��ض��ح��اي��ا ح��ول ال��ن��س��اء وع��وي��ل
األك��ف��ان ع��ن ع��ري��ت وق��د ي، دن��ي��ا ي��ك��ف��ن ال��ذي وال��ظ��الم
آن ك��ل ل��ن��ا ب��أه��وال��ه��ا ال��ح��رب وال ك، ذا ول��ي��س ه��ذا، ل��ي��س
ال��زم��اِن م��دار ف��ي ال��ع��ه��د ع��ل��ى ق��ي ال��ب��ا ل��ك ال��م��ح��ب ت��ل��ج��م ب��ال��ت��ي
ال��غ��ف��الن ل��ش��ع��ب��ن��ا أله��ل��ي، وج��دان��ي ت��ع��ذِّب م��ل��ج��م��ي إنَّ��م��ا
ال��ج��ب��ان! اف��ت��ن��ان ف��ي ض��اع ول��و م��ف��ت��نً��ا ال��ل��ه��و، ع��ل��ى ي��زل ل��م ال��ذي
دي��ان��ي ك��أنَّ��ه وم��الذي ��ي وع��مِّ إم��ام��ي وي��ا ص��دي��ق��ي ي��ا
األل��ح��ان خ��وال��د وأع��رن��ا وح��ب��ور ب��ص��ح��ة م��دي��ًدا ع��ش
إي��م��ان��ي! م��ن��ت��ه��ى ف��ي��ك��ف��ي��ك ـ��ض��ي، ب��ع��ـ س��وى ش��خ��ص��ي ول��ي��س ك��ت��ب��ي ل��ي��س

١٩٤٣
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جمدا

برسوم.) حنا الدكتور األستاذ الصديق كريمة العزيزة للطفلة (تحية

ال��م��ج��دا س��ت��ب��ل��غ��ي��ن م��ج��دا ي��ا م��ج��دا
ال��زاه��رة ال��ح��ي��اة إل��ى ش��اع��رة ي��ا ت��ب��س��م��ي
واألن��غ��ام��ا ال��ن��ور األع��وام��ا واس��ت��ق��ب��ل��ي
ال��ص��ب��ا أح��الم وص��ف��و ال��م��س��ت��ع��ذب��ا واألم��ل
األح��الم��ا واس��ت��ِب��ق��ي األي��ام��ا واس��ت��ع��ج��ل��ي
ال��م��ف��راح��ا اس��ت��أذن��ا (م��ص��ب��اح��ا)1 ل��ت��درك��ي
زف��ة أو أن��س��ه م��ن ب��ج��ل��س��ة وت��ن��ع��م��ي
م��ع��ب��ود م��ؤل��ه (ال��رش��ي��د) ك��أن��ه
وال��ول��دان وال��ح��ور ال��ق��ي��ان ت��ح��ف��ة
م��ف��رد دي��ن إم��ام (ال��م��ع��ه��د) ف��ي وي��رت��ج��ي
يُ��ج��ت��ن��ى ح��ل��ًوا ك��ال��ش��ه��د ل��ن��ا األن��س ي��وزع
درى ب��دن��ي��اه��م وال ب��ال��ورى ي��ب��ال��ي وال
وال��ه��ة أرض ع��ي��ش ال اآلل��ه��ة ح��ي��اة ي��ح��ي��ا
األرب��اب��ا ف��ي��رق��ص األن��خ��اب��ا وي��ش��رب

واملرح. الظرف رجل — مصباح الغني عبد الدكتور 1
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ال��ح��ل��وة ال��م��ج��ان��ي إل��ى ط��ف��ل��ت��ي ي��ا ف��أس��رع��ي
وم��غ��رم ب��ف��ن��ه م��ن��ع��م م��ث��ل��ي أب��وك
م��ف��اخ��ًرا ب��س��ره م��س��ت��أث��ًرا ي��ك��ن وإن
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األرض بسمة

هدى.) العزيزة ابنتي إىل (مهداة

أراه��ا ك��م م��ع��اٍن ل��وج��دان��ي األرض ب��س��م��ة
س��واه��ا ف��ات��ت إذا ال��ف��رح��ى م��ه��ج��ت��ي ك��ن��زت��ه��ا
وج��ن��اه��ا س��ن��اه��ا ي��س��ق��ي��ن��ي ال��ح��ل��و وال��رب��ي��ع
رؤاه��ا ف��ي ت��ح��ي��ا ال��ن��ف��س ص��م��ي��م ف��ي ف��إذاه��ا
ل��ه��واه��ا وح��ن��ان��ي ص��ل��وات��ي ج��س��م��ت��ه��ا
اإلل��ه��ا! ش��ام وج��دان��ه ف��ي ال��ص��وف��ي م��ث��ل��م��ا

∗∗∗
رض��اه��ا م��س��رَّات��ي م��ن ي��ا «ط��ف��ل��ت��ي»، ي��ا اب��ن��ت��ي، ي��ا
م��ن��اه��ا م��اض��ي ف��ي ف��األع��وام اآلن ش��ب��ب��ت إن
ن��ت��اله��ى ب��ه��واه��ا رب��ي��ع ج��اء ك��ل��م��ا
وان��ت��ب��اه��ا ن��وًرا ال��ح��ل��وة «ال��ط��ف��ل��ة» ذاك��ري��ن
ودع��اه��ا رض��اه��ا (األرض) أم��ن��ا وس��أل��ن��ا
ش��ذاه��ا وأش��اع��ت��ه اب��ت��س��ام ف��ي ف��ت��ج��ل��ت
ن��داه��ا م��ن دن��ي��ا ح��ب��ك ع��ل��ى وت��ق��اس��م��ن��ا
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سبيل عابر

الربيع

م��ش��اع��ري ي��ا وام��رح��ي خ��واط��ري ي��ا إص��دح��ي
آس��ر ك��ل غ��ال��ب��ت ح��رَّة رق��ص وارق��ص��ي
ل��ن��اظ��ري ح��يٍّ��ا ع��اد ع��ش��ق��ت��ه ح��ل��م ك��ل
ال��م��ج��اه��ر (ب��ال��رب��ي��ع) س��َم��ا م��وك��ب ف��ي ج��اء
س��رائ��ري ع��ن س��رُّه خ��اف��يً��ا ب��ع��د ي��ع��د ل��م
م��س��ام��ر ف��ن روح س��وى روح��ه ت��ك��ن ل��م
س��اح��ر أي س��اح��ًرا م��غ��رًدا س��م��ًح��ا ج��اء
ع��اذري وه��و م��س��رًف��ا وال��ه��وى ال��ن��ور أش��رب
ل��خ��اط��ري دي��نً��ا ردَّ ك��أنَّ��م��ا ي��ع��ط��ي وه��و
ص��اب��ر غ��ي��ر ظ��ام��ئً��ا أك��ن وإن م��ه��ًال! ق��ل��ت:
ه��اج��ري م��ن��ه ي��رت��وي ع��س��ى ب��ع��ض��ه، وادخ��ر
ن��ادر م��ن��ه ب��ه��وى ص��ب��اب��ت��ي ف��ي��ن��اج��ي
األزاه��ر ه��م��س ب��ي��ن وخ��م��ره ن��ت��الق��ى
ع��اب��ر؟! إح��س��ان غ��ي��ر أن��ا وم��ن م��ه��ًال؟! ق��ال:
وق��ادر ع��ان ب��ي��ن س��م��اح��ت��ي ت��ف��رق ل��م
ال��م��ح��اذر ب��ال��ب��خ��ي��ل أك��ن ول��م أس��وف ل��م



السماء من

ج��واه��ري م��ن خ��اط��ًف��ا م��ب��دًدا أح��اس��ب ل��م
ال��ب��ش��ائ��ر دن��ي��ا ه��ي ال��ت��ي ال��ف��رح��ة أج��ل��ب
ق��اه��ر س��م��ت ف��ي م��اس َم��َس��ْس��ت��ه ش��يء ك��ل
ب��ك��اف��ر ت��ل��وث ل��م ع��ب��ادة ح��ب��ي إنَّ
ن��اف��ر ك��ل أل��ف��ت رس��ال��ة ح��ظ��ي إنَّ
وال��ن��واظ��ر ل��ل��م��ن��ى ُه��ن��ي��ه��ة ُع��م��ري إنَّ
ش��اع��ر! ك��ل ن��ه��ى ف��ي ٌد م��ج��دَّ ع��م��ر وه��و
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الوفاء

باشا.) النَّحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حرضة (تحية

ال��زع��ي��م ال��ح��ر إل��ى ش��وٍق ف��م��ن أض��اءت إن (اس��ك��ن��دري��ة) م��غ��ان��ي
ال��ح��م��ي��م إل��ى ال��ح��م��ي��م ب��ت��ح��ن��ان ف��ش��ع��ت ن��واف��ذه��ا1 ح��ج��ب��وا ل��ق��د
م��ق��ي��م ع��ي��د ف��ي ال��ب��در ك��أنَّ ح��ي��ت ح��ي��ن (ال��ط��ب��ي��ع��ة) وح��ي��ت��ك
ال��ص��م��ي��م ب��ال��ح��بِّ غ��م��رت��ك إذا ع��ي��ب ف��أيُّ ال��ج��ح��ود ع��ي��ب إذا
رج��ي��م؟ ب��ش��ي��ط��ان ت��ع��ب��أ ول��م ال��م��ف��دى م��ن��ق��ذه��ا ع��ب��دت��ك وإن

١٩٤٣
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الصيف

أعوام.) غيبة بعد اإلسكندرية برمل إستانيل شاطئ (عند

ع��واري؟ ال��غ��ان��ي��ات ح��ي��ن ب��ال��ع��ش��ب ت��دث��رت ال��ع��اري��ات ل��ل��ص��خ��ور م��ا
وم��واري م��ع��ان��ق ب��ي��ن وال��م��وج وت��ج��رد رق��ص��ة ف��ي ف��ارق��ت��ه��ا
ب��اس��ت��ه��ت��اري ال��س��خ��ر ش��ع��ور إال ع��ن��ده��ا أر ف��ل��م أرق��ب��ه��ا ورج��ع��ت
أش��ع��اري؟ م��ن وص��ف��وك م��ن ح��ي��اك ق��ب��ل��م��ا وص��ف��ت��ك وق��د ص��خ��ور ي��ا ل��م
ال��ف��ج��ار م��ن ي��س��ل��م ل��م وال��زه��د زاه��د ف��إنِّ��ي زاه��دة ك��ن��ت إن
ال��ت��ي��ار م��ع وان��ص��ب��ا ال��ف��ن ف��ي ت��الق��ي��ا وال��ح��ن��ان ال��ت��ع��ب��د ح��ي��ن
ال��ض��اري ال��ش��ت��اء ي��د أل��ب��س��ت��ك م��ا ل��ح��ن��ان��ه ف��اخ��ل��ع��ي أق��ب��ل (ال��ص��ي��ف)
األس��ف��ار ل��واع��ج ب��ع��د ع��اد ق��د ٍق م��ش��وَّ م��ث��ل األم��واج واس��ت��ق��ب��ل��ي
وع��واري ذخ��ائ��ٌر ال��ض��ي��اء وم��ن ذخ��ي��رة ف��ه��ي األض��واء وت��ش��رب��ي
واألن��وار ال��ن��ار ب��ي��ن ل��ل��ح��ب ه��ي��اك��ل ال��ع��اري��ات ال��ج��س��وم ه��ذي
األن��ظ��ار ع��ل��ى واح��ت��ك��م��ت ل��ل��ف��ن وف��ت إن إل��ي��ه��ا ن��ظ��ًرا ت��س��أم��ي ال
م��ع��ط��ار ب��ج��ن��ة ال��ق��ل��وب ف��ي��ه��ا وح��وم��ت ال��ع��ق��ول ف��ي��ه��ا وت��ب��ت��ل��ت
األس��ح��ار ح��وري��ة وك��أنَّ��ه��ا ب��ه��ا ف��رح��ان و(ال��ص��ي��ف) وت��خ��ط��رت
أس��رار م��ن ل��ل��ف��ن��ان ُص��نَّ م��ا آالئ��ه م��ن ال��ش��ع��راء إل��ى أه��دى
ال��ث��وار ب��ط��ائ��ش ي��س��ت��ه��ي��ن م��ا ح��رة ظ��الل م��ن ل��ون ك��ل ف��ي
واآلث��ار األل��وان ه��ذه ف��ي وت��ص��وف��ي ب��ن��ظ��رت��ي أث��م��ت م��ا أن��ا
إلس��ار؟ اس��ت��س��ل��م��ت (ال��ح��ي��اة) ف��ي��م ب��ن��ات��ه��ا؟ ج��ح��دت إن (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ف��ي��م



السماء من

ب��ح��واري وت��أث��رت وت��أم��ل��ي، وت��ج��اوب��ت ل��ت��وس��ل��ي، ��ع��ت ف��تَ��س��مَّ
ل��ل��خ��م��ار ال��م��ك��ن��وز دنَّ��ه��ا م��ن ف��أع��ت��ق��ت ال��غ��روب ش��م��س وت��ل��م��س��ت
األح��ج��ار ع��ل��ى وارت��ف��ع��ت ب��ال��ن��ار ل��ون��ه��ا ت��وه��ج ش��رب��ت إذا ح��ت��ى
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اجلامعة يوم

حكومته وبرجال باشا النحاس مصطفى الجليل بالرئيس األول فاروق جامعة (حفاوة
١٩٤٣م.) سنة مايو ٧ يوم األول الدرايس لعامها الختامية الحفلة يف

«اآلث��ار» ع��ل��ى م��آث��ره ت��اه��ت وف��خ��ار ت��ح��ي��ة ي��وم ال��ي��وم
وال��ن��وار ك��ال��ن��ور ون��داؤه ب��ن��دائ��ه وص��ح��ب��ه ال��زع��ي��م ح��ف��ل
ش��ع��ار وخ��ي��ر ل��غ��ى خ��ي��ر ل��ل��ع��ل��م ق��دس��ه ف��ي ي��زل ول��م ك��ان وال��ن��ور
إك��ب��ار ع��ل��ى إك��ب��اًرا وازداد ل��ن��دائ��ه إع��زازه��م م��ن ف��اع��ت��ز
وح��وار وت��أم��ٍل م��ت��ع��ٍة ف��ي ن��ح��وه ش��اخ��ص��ات ال��ج��وارح ك��ل
ج��ب��ار خ��ال��ق ب��وث��ب��ة (ط��ه)1 أدي��ب��ن��ا ال��ع��ب��ق��ري إل��ي��ه ودع��ا
ف��خ��ار ي��وم (ل��ألي��ام)2 وأض��اف ش��ع��وره ال��م��ت��وث��ب��ون ف��اس��ت��ل��ه��م
واألب��ص��ار األس��م��اع ف��ي (ك��ن��ج��ي��ب)3 ت��رى وم��ن ال��وزي��ر خ��ل��ق وأث��اب��ه
ع��ث��ار ورف��ع م��ظ��ل��م��ة دف��ع ف��ي ورج��اج��ة ج��راءة ي��ت��س��ان��دان
األس��ف��ار م��ن ك��ن��ز ف��ح��ي��ات��ه ت��اري��خ��ه م��ن اإلص��الح وي��ؤرخ
واإلي��ث��ار؟ ب��ال��ح��ب ��اءَة وضَّ ج��ه��ده م��ن ن��ف��ح��ة وه��ذي ال ل��م

بك. حسني طه الدكتور 1
بك. حسني طه للدكتور (األيام) كتاب 2

باشا. الهاليل نجيب أحمد 3



السماء من

ال��م��غ��وار ج��ده��ا ب��س��ي��رة ش��رف��ت م��ث��ل��م��ا (اإلس��ك��ن��دري��ة) ب��ه��ا ش��رف��ت
األق��دار رض��ى ع��ل��ى األب��ي وأن��ا ب��اس��م��ه ال��ت��غ��ن��ي ب��ي ي��ج��م��ل ك��ان م��ا
ال��ث��وار ب��م��وك��ب ال��ط��ل��ي��ق وأن��ا ث��ائ��ًرا ع��م��ًرا ظ��ل ق��د ال��ذي وه��و
األح��رار! ش��ي��م��ة األم��ان��ة وك��ذا أم��ان��ة ال��ح��ق��وق ت��أدي��ة ل��ك��ن

∗∗∗
ال��م��خ��ت��ار ح��ب��ك ف��ي م��ن��ظ��وم��ة ال��ُم��نَ��ى ت��ج��م��ع��ن��ا ال��ي��وم (م��ص��ط��ف��ى) ي��ا
م��ن��ار س��م��و ب��ج��ام��ع��ة ف��س��م��ا ع��ص��ب��ة ال أم��ة ب��ح��ب��ك ب��اه��ت
األح��ج��ار م��ن م��ل��ق��ى انَّ��ه وَل��َو وي��ع��ت��ل��ي ي��ع��ي��ش ت��ع��ش��ق��ه أن��ت م��ا
ال��س��ي��ار ال��ك��وك��ب ازده��اء ف��ل��ن��ا م��اج��د رع��اي��ة ل��ن��ا وه��ب��ت ف��إذا
أع��ذار م��ن اإلح��س��ان غ��اي��ة ع��ن ل��ن��ا وم��ا ال��خ��ال��دي��ن ض��م��ان ول��ن��ا
إض��م��اري ف��ي ي��ص��ان ال��ث��ن��اء أغ��ل��ى ف��إنَّ��م��ا أط��ي��ل وال ع��ل��ي��ك أث��ن��ي
أزه��ار وع��ن م��دح ع��ن أغ��ن��ت��ه ح��ول��ه ب��ال��م��ح��ب��ة ي��ن��ع��م ك��ان م��ن
أوط��ار ع��ن أس��م��اه ف��م��ا أب��ًدا ف��ض��ل��ه ب��ال��ن��زاه��ة ي��ق��رن ك��ان م��ن
أخ��ط��ار وف��ي ب��ذل ف��ي ل��بَّ��اه إي��م��ان��ه م��ن ال��ش��ع��ب يُ��ع��ط��ي ك��ان م��ن
غ��ب��ار ن��ق��ع ي��م��س��س��ك ل��م ورج��ع��ت ه��ازئً��ا ال��م��ع��ارك أش��ت��ات خ��ض��ت ك��م
ب��ال��غ��ار م��ك��ل��ًال ال��زم��ان َه��اَم وت��رت��ق��ي وال��ص��ع��اب ال��ح��وادث ت��ط��أ
ال��ت��ي��ار م��ع ن��زح��وا ول��ط��ال��م��ا ال��ورى ت��ج��ت��اح األه��واء وم��ص��ارع
ال��ع��ار ص��رع��ى ودس��ت أن��ت وص��م��دت ب��غ��روره��م ه��ووا م��ن ب��ك��ي��ن��ا ول��ك��م
ال��ص��ب��ار ال��م��ت��ع��ل��م ل��ل��ع��ال��م ي��ن��ب��غ��ي م��ا ع��ل��م��ت��ن��ا ط��ال��م��ا ي��ا
ل��ل��م��ش��ت��ار ال��ش��ه��د م��ج��ن��ى وال��ي��وم أس��دي��ت��ه م��ا ب��ع��ض م��ج��ل��ى وال��ي��وم
أش��ع��اري! م��ن أط��لَّ ال��وف��اء ف��ه��ي ت��ح��ي��ت��ي ل��ل��والء أن��ش��د ج��ئ��ت إن
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اجلبار اخلائن

يضم الذي باشا النحاس مصطفى مرص زعيم إىل األبيات هذه الديوان صاحب (رفع
الرئيسية.) املرصية األحزاب كسائر اإلقطاعيني من العديد املرصي» «الوفد التقدمي حزبه

خ��اط��ره م��لء (م��ص��ر) م��ح��ب��ة وف��ي م��آث��ره ف��ي (س��ع��د) خ��ل��ي��ف��ة إل��ى
ك��ح��اض��ره ف��م��اض��ي��ه وُق��رب، بُ��ع��د يُ��غ��يِّ��ره ال وف��يٍّ ق��ل��ب دع��اء
م��ف��اخ��ره م��ع��ن��ى ل��ه��ا ف��خ��ر وك��ل ألم��ت��ه إع��زاز غ��ي��ر ي��ش��ت��ه��ي ال
ك��ب��ائ��ره ف��ي ال��م��ت��م��ادي اب��ن��ه��ا وه��و ل��ك��اب��ره��ا ن��ه��بً��ا أص��ب��ح��ت ب��ال��ه��ا م��ا
ج��ب��اب��ره م��ن ح��ام ل��ل��ش��ع��ب وأن��ت ي��ره��ق��ه��ا ال��ج��ب��ار1 ال��خ��ائ��ن ع��ل��م م��ن
أظ��اف��ره؟ دام��ي أن��ي��اب��ه وم��ث��ل ص��اغ��رة ل��إلق��ط��اع ت��ذع��ن ح��ت��ام
م��خ��اط��ره م��ن ع��دي��ًدا ت��ب��ي��ح وأن خ��ط��ر م��ن ال��ش��ع��ب ت��غ��ي��ث أن ي��س��ت��وي ال
آس��ره! أغ��الل ف��ي ال��ج��ه��ال��ة ع��ل��ى م��رٍض وف��ي ف��ق��ٍر ف��ي ال��م��ب��اه��اة وال
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اجلحود فن

دي��ن��ي م��ن ت��ص��غ��ر ال��ح��م��د ف��ي م��ب��ال��غ��ت��ي أرى وال ال��ج��م��ي��ل ع��رف��ان ت��ع��ودت
وال��َم��ي��ن ال��غ��در ع��ل��ى ع��اش��وا وإن ع��ل��يَّ ك��ل��ه��م ل��ل��ن��اس ال��ف��ض��ل اس��ت��ط��ب��ت ك��أن��ي
وال��غ��ب��ن ب��ال��ن��ك��اي��ة وه��ام��وا ج��ح��وًدا، وأس��رف��وا ب��ال��س��ي��ئ��ات ف��اخ��روا وك��م
وأس��ت��غ��ن��ي ع��ل��ي��ه��م ف��ض��ل��ي م��ن وأص��غ��ر ل��ه��م ال��ت��ي األي��ادي ت��ع��ظ��ي��م أح��اول
ع��ي��ن��ي ف��ي ت��م��ث��ل ح��ظ ع��ج��زوا، وإْن أك��ارًم��ا، أراه��م أْن ش��ع��وري ك��أنَّ
وال��م��نِّ ب��ال��ت��ح��ام��ل س��م��وي وج��ازوا ن��خ��وت��ي إص��غ��ار غ��ي��ر م��ن��ه��م أَر ف��ل��م
وال��ط��ع��ن ب��ال��ك��ي��د اإلح��س��ان ب��ادل وم��ن ن��ك��ب��ة ك��ل س��ام��ه��م م��ن ق��دَّس��وا ل��دن
ال��ف��ن! م��ن ال��ج��ح��ود أنَّ ح��س��ب��وا وق��د ب��ي��ئ��ة ك��ل ف��ي ال��نَّ��اس ح��ال ك��ذل��ك
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تندم! حواء

أن��واره��ا ال��ب��ح��ر وي��ل��ت��ه��م أس��راره��ا ال��ب��ح��ر ت��ل��ه��م ج��ث��ت
وأن��ه��اره��ا ال��ج��ن��ان ت��ن��اس��ى ش��اع��ر ق��رب��ه��ا ف��ي و(آدم)
أث��م��اره��ا ال��ل��ه��و م��ن ف��ي��ج��ن��ي ص��اخ��بً��ا الع��بً��ا ي��غ��ازل��ه��ا
ث��اره��ا ح��ب��ه م��ن وت��غ��ن��م ل��ل��ح��ي��اة أن��س��ه��ا م��ن وي��ق��ط��ف
ت��ذك��اره��ا ف��ه��ي��ج ص��ري��ًع��ا ال��ك��الل ب��ع��د ال��م��وُج س��ق��ط وق��د
م��ض��م��اره��ا وف��ارق ف��م��ات ال��ب��ح��ار ب��ن��ات ط��اردت��ه وق��د
أع��م��اره��ا ت��ب��دد وه��ي ـ��ة األش��ع��ـ ل��ه��ف��ى غ��ي��ر ت��رث��ه ول��م
ن��اره��ا ف��وق��ه��ا ذوب��ت وق��د وال��رم��ال ال��ح��ص��ى ف��ي ف��ت��س��ك��ب��ه��ا
أب��ك��اره��ا ن��ال م��ت��ى وي��ف��ن��ي ل��ل��غ��رام م��ب��ع��وث��ه وي��رج��ع
أس��ت��اره��ا ال��ل��ي��ل أس��دل ول��و ت��ن��ت��ه��ي ال ال��رواي��ة وت��ب��ق��ى
أش��ع��اره��ا ت��ن��ش��د ع��رائ��س ال��ص��خ��ور ال��م��ي��اه ف��ي س��ب��ح��ت وق��د
زواره��ا ال��م��وج ت��ص��ح��ب ول��م م��ك��ان ف��ي ب��ره��ة ب��ق��ي��ت ف��م��ا
أدواره��ا ل��ل��ح��ب ت��م��ث��ل رق��ص��ه��ا ف��ي وه��ي ت��راوغ��ه
أس��راره��ا ال��ك��ون ع��ل��ى أف��اض��ت ان��ت��ش��ت ل��م��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ك��أنَّ
��اره��ا خ��مَّ ��د وم��جَّ ف��غ��نَّ��ى ح��ول��ه��ا م��ا ك��ل أس��ك��رت وق��د
أوط��اره��ا (ح��واء) وأل��ه��م ح��وَّاءه (آدم) ف��ق��بَّ��ل
ج��اره��ا: ب��اس��م��ه ع��ان��ق��ت ك��م��ا ه��وى م��ن ث��م��ل��ت وق��د ف��ق��ال��ت
أس��واره��ا ج��زت ج��ن��ة ع��ل��ى ل��ل��ف��راق ن��دم��ي وم��ا «ن��دم��ت



السماء من

أط��ي��اره��ا ث��م ح��ررت وم��ا ح��رة ب��ع��ده��ا م��ن وأص��ب��ح��ت
أش��ج��اره��ا ون��ادم��ت ق��دي��ًم��ا أج��ت��رئ ل��م ألنِّ��ي ول��ك��ن
أح��ج��اره��ا س��اوي��ت ك��أنِّ��ي ط��ائ��ًال ب��ه��ا ع��م��ًرا ف��ض��ي��ع��ت
زاره��ا؟!» م��ن ت��ك��رم األرض م��ن ال��س��م��اء ج��ن��ان — ال��ج��ن��ان وأي��ن
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املاء حوريات

اإلسكندرية برمل استانيل شاطئ وحي من

ال��م��س��ت��ح��ي��ات ب��ل��ب��ي ال��الع��ب��ات ال��س��اح��ل��ي��ات وال��غ��وان��ي ل��ل��ه��وى ي��ا
أش��ت��ات ل��ل��ف��ن ط��رف ف��ي غ��ن��اء م��غ��ازل��ة ف��ي أم��ام��ي ال��خ��اط��رات
وآي��ات آي��ات ل��ل��ف��ن وس��رن ل��ن��ا ت��ب��وح م��ا إال ال��م��الب��س ع��ف��ن
ال��رش��اق��ات أح��ل��ى ت��ع��ث��ره��ا ف��ي ب��ل ت��ع��ث��ره��ا ف��ي ل��ون ول��ل��رش��اق��ة
ع��ب��ق��ري��ات م��ع��اٍن م��ن وم��ع��رض رب��ات ش��ب��ه أم��ان م��ن م��وك��ب ف��ي
وأم��وات ألن��ض��اء ال��ح��ي��اة ن��ب��ع م��ت��ع��ت��ه��ا ال��م��ح��روم األدب ��ف ت��ل��قَّ
ول��ذات ب��ل��ذات ون��اًرا خ��م��ًرا م��ح��ت��س��يً��ا ال��م��ش��دوه ال��ن��ظ��ر وأم��ع��ن
ال��ع��ب��ادات م��ج��ل��ى ف��ي ال��ن��واق��ي��س دق ب��ه��ا خ��ط��ون دق��ات ال��ق��ل��ب وت��اب��ع
آه��ات��ي ط��ي ف��ي ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ورف ج��ارح��ة ك��ل ف��ي أن��وث��ت��ه��ا رف��ت
وج��ن��ات خ��م��ر إل��ى اس��ت��ح��ال إال ع��اب��ث��ة ال��ج��س��م ه��ذا ال��ش��م��س ت��ل��ف��ح ل��م
ض��الالت��ي ف��ي س��ع��ي��ًدا وت��اه إال م��ف��ات��ن��ه��ا ف��ي ل��ح��ظ��ي ت��أم��ل وم��ا
وآي��ات��ي ب��أش��ع��اري ي��خ��ل��د ل��م إْن ب��ه ال��رف��ي��ف وال��ل��ون ال��ح��س��ن ض��ي��ع��ة ي��ا
ب��م��رآت��ي ي��ص��ق��ل ول��م ال��ح��ي��اة م��ن م��ع��ط��رة ب��أل��ح��ان ي��س��ج��ل ول��م
س��الف��ات��ي م��ن ش��ه��يٍّ��ا أذق��ه ول��م م��ن��اج��ات��ي ف��ي ط��وي��ًال أش��م��ه ول��م
اآلت��ي ع��م��ري ف��ي ب��ه��ا أع��ي��َش ح��ت��ى ب��ن��ف��ح��ت��ه ت��ران��ي��م��ي أط��ع��م ول��م



السماء من

زالت��ي! غ��ي��ر ول��ك��ن ي��زل وق��د م��ن��ط��ل��ًق��ا ال��ب��ح��ر ك��م��وج أه��ي��م ح��ت��ى
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األمواج

اط��م��أن��ا ح��م��اك إل��ى ق��ل��بً��ا األم��واج أي��ت��ه��ا ب��ال��ه��دي��ر ه��ده��دي
ال��م��ع��نَّ��ى ق��ل��ب��ي ل��م��ث��ل ب��رء أن��ت ف��ي��ه، ال��ح��ب��ي��ب��ة ال��راح��ة واس��ك��ب��ي
دف��ن��ا ح��تَّ��ى ال��رم��ال ف��ي بُ��ع��ث��رت ق��ل��وب وت��ل��ك ال��ح��ص��ى، ت��غ��س��ل��ي��ن
ول��ح��ن��ا ح��ن��انً��ا أش��ب��ع��ت��ه��ا ث��م وط��ه��ًرا، ن��ش��وًرا ج��ددت��ه��ا ث��م
ت��ف��ن��ى ه��ي��ه��ات ل��دي��ك ح��ي��اة ي��س��ت��ج��دي ج��اء ال��ذي ال��خ��اس��ر وأن��ا
ت��م��نَّ��ى ��ا ل��مَّ ال��س��الم ت��م��نَّ��ى م��ا إال ال��ش��ج��ي��ة ت��ران��ي��م��ك م��ا
أم��ن��ا ع��اد م��ا ال��ث��ورات وأح��بُّ أم��ن، وه��ي ك��ث��ورة ت��ت��ج��ل��ى
ت��غ��نَّ��ى م��ا ب��ه ال��ه��وى وت��غ��نَّ��ى ف��ي��ه ن��ش��وان ال��ض��وء م��ه��رج��ان
وم��ع��نَ��ى ��ا ح��سٍّ ت��راه ل��ق��ل��وب ان��ت��ه��اء ول��ي��س م��ب��دأ ل��ه م��ا
ف��نَّ��ا ت��ق��ص��ي��ن م��ا زال وم��ا ال��ده��ر س��ال��ف ع��ن ال��غ��رام روي��ت ك��م
دف��نَ��ا ش��ي��ب��ك ب��ع��د وت��ل��ق��ي��ن ب��أع��م��ار ث��واٍن ف��ي وت��م��ري��ن
وأس��ن��ى ال��ج��م��ال م��ن ب��أس��ن��ى وت��ع��ودي��ن ل��ل��ص��ب��ى وت��ك��ري��ن
ح��س��ن��ا ت��ن��وع ب��ع��َض��ه ب��ع��ُض��ه يُ��ح��اك��ي م��ه��م��ا ال��ح��ي��اة ورت��ي��ب
دي��ن��ا ت��ق��اض��ت��ه ل��ه��ا ص��ف��و ك��لُّ دن��ي��ا ال��ح��زي��ن��ة م��ه��ج��ت��ي ه��ج��رت
م��ي��ن��ا ت��ل��ق ول��م م��أم��ل ل��ه��ا خ��اب ف��م��ا إل��ي��ك ح��رة وان��ت��ه��ت
وزن��ا وال��ح��س��ن ل��ل��ص��دق أق��م��ن��ا ل��و وص��دق ج��م��ي��ل ق��ل��ت��ه م��ا ك��ل
وأغ��ن��ى أح��ي��ا ال��ش��ع��ور دف��وق ك��ال��ض��وء أس��ي��رك أنِّ��ي وب��ح��س��ب��ي
ت��ج��نَّ��ي ف��ي��ل��س��وف ب��ت��ف��س��ي��ر ألح��الم��ي أرض��ى ل��س��ت ف��ي��ك ح��ال��م



السماء من

ول��ون��ا وح��يً��ا يُ��س��ت��ع��اض ال ال��ع��ذب ال��ه��دي��ر ف��ي م��س��ت��غ��رق ح��يٌّ أن��ا
ب��ي��ن��ا ع��ن��ه اش��ت��ه��وا وم��ا أص��اخ��وا ح��وال��ي��ه م��ث��ل��ي األرب��اب وك��أنَّ
ل��دي��ن��ا ل��غ��ٌو األن��ام وح��دي��ث واس��ت��ع��دن��ا، ح��ك��ى ب��م��ا ف��ث��م��ل��ن��ا
ت��دنَّ��ى! ول��ي��س��ت ال��ورى ب��ب��ي��ان تُ��ع��لَّ��ى ل��ي��س��ت األرب��اب وح��ي��اة
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احلب معركة

ت��م��ث��ال��ه��ا ال��ح��ب أب��دع وق��د ال��ح��ي��اة أل��ه��ت��ه��ا غ��ادة ول��ي
ل��ه��ا ويُ��غ��نِّ��ي ب��ه��ا يُ��غ��نِّ��ي ش��اع��ًرا أق��دِّس��ه��ا ح��ي��ي��ُت
إج��الل��ه��ا ال��ن��أي ع��ل��ى ك��أن ُق��رب��ه��ا ف��ي ك��ان وإن وي��ن��أى
ق��ال��ه��ا إن ال��روائ��ع ووح��ي إل��ه��ام��ه وه��ي يُ��داع��ب��ه��ا
وس��ل��س��ال��ه��ا ال��ج��ن��ان ف��ي��ل��ق��ى ت��ارة ب��ال��رض��ى وت��غ��م��ره
آل��ه��ا1 دائ��ًم��ا ح��لَّ��ل��ت وإْن ع��ل��ي��ه ح��رَّم��ت��ه��ا ول��ك��نَّ��ه��ا
خ��ال��ه��ا م��ا ال��ح��ق��ائ��ق ك��أنَّ ال��ح��زي��ن ال��ك��س��ي��ر وه��و ف��ي��ن��ع��م
ب��ل��ب��ال��ه��ا ب��ال��وه��م وه��دأ ن��ف��س��ه ف��ي ال��وه��م ع��ل��ى ف��ع��اش
آم��ال��ه��ا! ال��ع��م��ر ب��ح��رم��ان��ه أض��اع��ت م��ا ف��ن��ه ف��ي ض��اع وإن

∗∗∗
ف��اس��ت��أل��ه��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ج��م��اَل ال��ش��ت��اء ع��ل��ي��ه أف��اء وي��وم
ل��ه��ا ون��داءً ل��ه ن��داءً اس��ت��ج��اب��ت ال��ف��ص��ول ج��م��ي��ع ك��أنَّ
أط��ف��ال��ه��ا2 ال��س��ح��ب والط��ف��ت زه��وه��ا ف��ي ال��ش��م��س ت��ألألت
أم��ث��ال��ه��ا ت��ه��ده��د ع��ذارى ال��س��اح��رات ن��س��ائ��م��ه وط��اف��ت

رسابها. آلها: 1
الشمس. أشعة عن كناية 2



السماء من

س��رب��ال��ه��ا ت��خ��ي��رن ح��س��انً��ا ن��ي��ام زه��رات م��ن ف��ت��وق��ظ
إم��ح��ال��ه��ا األرض ف��ت��غ��ت��ف��ر ن��ش��وة أع��ش��اب��ه��ا وت��رق��ص
إج��م��ال��ه��ا3 وي��ع��رض ف��ي��زه��ى ال��ن��ئ��وم ال��ج��م��اد ح��ت��ى وت��ن��ع��ش
إق��ب��ال��ه��ا ف��ت��ات��ي وك��ان��ت دع��ت ل��م��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) أج��ب��ت
وأه��وال��ه��ا ال��ح��روب ن��س��ي��ن��ا م��ث��ل��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ إل��ي��ه��ا ح��ج��ج��ن��ا
أوص��ال��ه��ا ال��ه��مُّ ق��ط��ع وك��م ال��ح��روَب تُ��ع��ان��ي ن��ف��س��ي أنَّ ول��و
م��ثَّ��ال��ه��ا ال��ف��نُّ أص��ب��ح وق��د ب��ال��م��ع��ج��زات ال��ف��ن ف��ي��ن��ق��ذه��ا
أح��م��ال��ه��ا ب��ال��س��ح��ر وي��رف��ع ال��ع��ب��ق��ريُّ ب��ال��ه��وى يُ��ع��ال��ج��ه��ا
أط��الل��ه��ا وي��ه��دم وي��ب��ن��ي م��راًرا ج��دي��د م��ن وي��خ��ل��ق��ه��ا
ف��ال��ه��ا زورة ف��ي ي��ح��ق��ق��ن ال��خ��ي��ال ب��ب��ن��ات وي��س��ع��ده��ا
أذي��ال��ه��ا4 ت��س��ح��ب ع��رائ��س ت��ج��ري وال��ف��ل��ك ال��ت��أم��ل أط��ل��ن��ا
ب��ال��ه��ا ح��وى م��ا ب��ال��ن��ا ح��وى ال��رات��ع��ات ال��غ��ن��م ح��ول��ن��ا وم��ن
ح��ال��ه��ا إذن ح��ال��ي وأص��ب��ح ان��ت��ش��ت ف��ت��ات��ي رأي��ت ��ا ف��ل��مَّ
ن��ال��ه��ا م��ن ل��ث��م وأل��ث��م��ه��ا ش��اع��ًرا أع��ان��ق��ه��ا ه��وي��ت
ل��ه��ا! رس��وًال إال ال��ح��بُّ وم��ا ال��ف��ن��ون أله��ل إال ال��ح��س��ن وم��ا

١٩٤٤

تجميلها. إجمالها: 3
اإلسكندرية. بجرية املحمودية ترعة مشاهد من 4

90



يشيب! ال قلٌب

ب��ال��م��ش��ي��ب َر يُ��ك��دَّ أن م��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ق��ل��ب��ك ع��وذت
ح��ب��ي��ب��ي؟ ي��ا ذن��ب ذاك ه��ل ت��ل��ه��ف��ي ل��دي��ك ذن��ب��ي
ال��ح��ب��ي��ب؟ ل��ل��ن��ب��ع ـ��ظ��م��آن ال��ـ ق��ل��ب��ي ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا
م��ش��ي��ب ع��ن ت��ن��زه ط��ف��ًال ي��زل ول��م ال��س��ن��ون ت��ج��ري
األدي��ب ب��أح��الم ل��ك��ن ه��ائ��ًم��ا وي��ل��ع��ب ي��ل��ه��و
ال��ع��ج��ي��ب؟ ال��ح��س��ن ع��ب��ادة ـ��ر ال��ص��غ��ي��ـ ال��ق��ل��ب ع��لَّ��م م��ن
ال��ص��ل��ي��ب؟ ع��ل��ى ذاب ـ��ص��وف��ي ال��ـ ك��ت��ب��ت��ل وت��ب��ت��ًال
ال��ع��ن��دل��ي��ب ح��ن��ي��ن ال ت��ك وص��و ج��ن��ت��ه م��رآك
ك��ال��م��س��ت��ري��ب؟ ي��ق��ظ��ة ف��ي ح��ل��م��ه تُ��ش��اه��د أول��م
وج��ي��ب ف��ي ق��ل��ب��ك دق��ات ح��اس��بً��ا ب��ع��ادك ي��خ��ش��ى
ك��ال��غ��ري��ب ال��ت��ط��ل��ع م��ن ـ��ُل ي��م��ْل��ـ ال ل��ك، م��ت��ه��ل��ال
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ب��روح��ك ـ��دم��ج م��ن��ـ ب��روح إل��ي��ك ي��رن��و
ال��ق��ري��ب ب��م��ج��ل��س��ك ـ��نَ��ائ��ي ـْ ك��ال��ن�� ال��ص��ل��وات وي��ت��م��ت��م
ل��ه��ي��ب ف��ي ف��ن��اء ب��ل ب، ع��ذا ت��ودي��ع ك��ل ف��ي
ال��م��غ��ي��ب م��ن ال��ش��روق إنَّ م��وه��ًم��ا ت��ج��ل��د م��ه��م��ا
ال��ره��ي��ب ل��ل��وج��د ت��ت��رك��ه ل��م األرب��اب ت��ن��ص��ف ل��و
األري��ب ل��ل��ف��ن ال��ف��ن ح رو خ��ل��ق��ت��ه ال��ذي وه��و
وط��ي��ب زه��ر وم��ن ش��دو وم��ن ن��ور م��ن خ��ل��ق��ت��ه



السماء من

ح��س��ي��ب! إل��ى ال��غ��رام ل��ج��أ إن ع��ن��ه ال��م��ح��اس��ب أن��ت
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أعوام قبلة

س��ن��ي��ْن م��ن ج��م��ع��ت��ه إل��ي��ك ح��ن��ي��ن��ي ه��ذا
ال��ح��ن��ي��ن؟ ه��ذا ع��زي��ز ل��دي��ك ت��خ��ذل��ي��ن ه��ل
ال��ل��ق��اء أخ��ش��ى أص��ب��ح��ت ح��ت��ى أه��واك أه��واك
دع��اء ص��م��ت��ي وب��ات ص��م��تً��ا ش��ع��ري وب��ات
ن��ف��س��ي ج��وارح وم��ن ق��ل��ب��ي ك��ل م��ن أه��واك
ح��س��ي ت��م��ل��ك��ت إال ل��رب��ي اب��ت��ه��ل��ت وم��ا
خ��ي��ال��ي ف��ي ت��أل��ق��ت ن��ع��م��ى غ��اي��ة وك��ن��ت
ال��م��ح��ال! غ��ي��ر ي��رَض ل��م ي��وًم��ا أح��ب��ك ف��م��ن

∗∗∗
ه��م��وم��ي ف��ي ون��ع��م��ت��ي ش��ج��ون��ي ف��ي ف��رح��ت��ي ي��ا
ج��ح��ي��م��ي! ف��ي وج��ن��ت��ي ج��ن��ون��ي ف��ي ون��ش��وت��ي
ب��ع��ط��ف رع��اه��م م��ت��ى ح��س��نً��ا ال��ن��اس ي��س��أم ك��م
ح��ت��ف��ي! ه��ج��رك ف��ص��ار ف��نٍّ��ا ع��ب��دت��ك وق��د
ال��ع��ب��ي��ْد ب��خ��ل��ق وه��م ل��ألن��ام وم��ا ل��ي م��ا
م��ب��ي��د م��ن ل��ه ف��م��ا غ��رام��ي خ��ل��ق��ت م��ن ي��ا
ش��ب��اب��ا غ��رام��ي ن��م��ا ع��ام م��رَّ وك��ل��م��ا
وش��اب��ا غ��ي��ري وخ��ان ظ��الم ح��وان��ي ول��و
ال��ض��ح��ي��ْه األم��ان��ي م��وت��ى أح��ي��ا وص��ال��ك ه��ذا



السماء من

وال��ع��ب��ق��ري��ْه ل��ل��س��ح��ر دن��ي��ا ب��ال��ح��ب خ��ل��ق��ت
ج��ن��اه��ا م��ن أب��اح��ه ��ا ع��مَّ (ال��ح��ظ) أس��ائ��ل
م��داه��ا؟ — اش��ت��ه��ي��ت — ك��م��ا ي��وًم��ا س��أع��رف وه��ل
ج��واب��ا ي��ح��ي��ر وال ل��ه��ًوا (ال��ح��ظ) ف��ي��ض��ح��ك
ع��اب��ا؟ ح��ب��ي ع��د أم س��ه��ًوا ذل��ك أك��ان
ي��ل��ي��ن أو ب��ي ي��ب��ر ح��ت��ى (ال��ح��ظ) أس��ائ��ل
ال��م��ل��ه��م��ي��ن م��ن أنِّ��ي وأف��ت��ى أج��اب ح��ت��ى
ف��ت��ق��دم! أن��ج��زت��ه وع��دي دون��ك وق��ال:
أع��ل��م؟! ب��ال��ح��ب وأن��ت ع��ن��دي ال��ت��س��اؤل ل��َم
ال��ط��واف ت��ش��ك��و وأن��ت وف��يٌّ ال��ج��م��ال ه��ذا
ي��خ��اف! م��ن ع��ل��ى إال أب��يٌّ األب��يُّ ف��م��ا

∗∗∗
وف��اء م��ن ب��ن��ف��ح��ة ه��ي��ام��ي أج��ازت وم��ذ
ال��ه��واء! ف��ي ي��م��ت ف��ل��م ك��الم��ي ل��ث��م��ي ج��ع��ل��ت
ال��ك��ري��م ح��س��اب ل��ك��ْن ع��س��ي��ًرا ف��ح��اس��ب��ت��ن��ي
ال��م��ق��ي��م ال��ح��ن��ان م��ن ش��ع��وًرا وب��ادل��ت��ن��ي
ج��دي��ًدا ع��م��ًرا رش��ف��ت وك��أن��ي ق��ب��ل��ت��ه��ا
ف��ري��ًدا ك��ن��ًزا وح��زت ل��ف��ن��ي م��ج��ًدا ون��ل��ت
ي��ديَّ ف��ي ب��ن��ش��وت��ي س��ك��رى وه��ي ق��ب��ل��ت��ه��ا
وج��ن��ت��يَّ ع��ل��ى ب��دا س��ك��را ل��ث��م��ي وك��ان
ال��ظ��م��اء وتُ��خ��ف��ي م��ث��ل��ي، ظ��م��أى وه��ي ل��ث��م��ت��ه��ا
ارت��واء يُ��ج��دي ك��ان ل��و ألن��أى ارت��وي��ت وم��ا
أس��ي��ر زه��ر ع��ب��ي��ر ع��ب��ي��ر ع��ن ت��ن��ف��س��ت
ال��ك��س��ي��ر ال��دالل م��ن ك��ث��ي��ر ف��ي واس��ت��س��ل��م��ت
ال��ن��ع��اس رف��ي��ق ل��ح��ًظ��ا ع��ي��ن��ي دون وأغ��م��ض��ت
يُ��ق��اس! دي��ن��ي أنَّ ل��و دي��ن��ي ت��س��دي��د ه��ي��ه��ات
ش��ع��ًرا ب��ال��ح��ب ن��ب��ض��ن ال��ل��وات��ي ل��ل��ش��ف��اه ي��ا

94



أعوام قبلة

وح��رٍّا أس��ي��ًرا رش��ًف��ا ح��ي��ات��ي وه��ب��ت��ه��ن
ب��ال��ج��م��ال زه��ا رأًس��ا ذراع��ي ف��ي ووس��دت
ال��ح��الل؟! ال��س��الف ع��ن ام��ت��ن��اع��ي ك��ي��ف ف��ك��ي��ف
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اجلامل أنانية

ل��ل��ب��ي��ان روع��ة م��ح��ي��اك ف��ي ي��ج��ت��م��ع��ان وال��ج��م��ال ال��ص��ب��ا
وال��ف��ن��ان ال��ص��وف��ي ب��روح ال��ل��ب ش��ارد س��اه��ًم��ا أت��م��الِك
ال��ح��رم��ان ف��ي ال��ل��ذات وب��ع��ض ن��ي، ح��رم��ا ب��ق��رب��ك ل��ذت��ي وأرى
وال��م��ت��ف��ان��ي! ال��وف��ي ل��ل��م��ح��ب ج��زاء أش��ه��ى ال��ع��ذاب وك��أن

∗∗∗
األم��ان��ي ب��ي ت��م��ت أو ال��ده��ر ي��خ��ل��ق م��ه��م��ا غ��رام��ي ل��ه��ا م��ن ي��ا اي��ه
روح��ان��ي ب��ع��ال��م ت��ن��اه��ت أن ل��روح��ي ذن��ب وأي روح��ي، أن��ت
الف��ت��ت��ان��ي م��ص��وًرا وش��ع��وًرا ج��س��م��ا ك��ي��ان��ك ف��ي س��ي��ان أن��ت
م��ي��دان��ي؟ ف��ي ال��ق��ي��ود ف��ع��الَم ح��دود دون ال��ف��ن��ان وش��ع��ور
األل��وان؟ ِع م��ن��وَّ ب��ح��س��ن ـ��رى األح��ـ ه��و ص��بٍّ أي ت��م��نَّ��ع��ت إن
واالم��ت��ه��ان ال��ص��دود ف��ي ال ـ��ن ال��ح��س��ـ اح��ت��ض��ان م��لء ال��ف��ن��ان وص��الة
أغ��ان��ي! ك��م ب��ل ق��ب��ل، م��ن ع��زَّت ع��ر ل��ل��ش��ا ال��وص��ل ب��ه��ا ي��وح��ي م��ع��اٍن ك��م
يُ��ع��ان��ي ص��بٍّ ف��نَّ ال��ف��ن ع��ل��ى ـ��ت ض��ي��ع��ـ ت��أب��ي��ت أو ت��ن��اءي��ت إن
ال��ف��ت��ان ال��ت��ج��اوب ش��ع��ر م��ث��ل ت��س��ام��ى م��ه��م��ا ال��ح��رم��ان ش��ع��ر ل��ي��س
آٍن! ك��ل ف��ي ال��ع��بَّ��اد ح��ق��وق ـ��س��ى ي��ن��ـ ال ي��ق��دس ال��ذي وال��ج��م��ال

∗∗∗
دي��وان��ي غ��رام��ه��ا م��ن وي��ا م��ي وإل��ه��ا م��الذي ي��ا ال��ع��م��ر إل��ف��ك



السماء من

ن��ي��ران��ي ل��ي تُ��س��ت��ط��اب وك��م ـ��ن، ت��س��رِّي��ـ ك��م م��ع��ذبً��ا، أض��ح��ي ك��م
أرض��ان��ي م��ا ارت��ض��ي��ت ل��ك��ن��ت ـ��ِب ال��ح��بْ��ـ م��ن أك��ن ال��ذي ق��درت ل��و
ال��زم��ان وف��وق ال��ورى ف��وق ـ��ات وال��رب��ـ س��م��ائ��ك ف��ي أن��ت إنَّ��م��ا
وال��ري��ح��ان ال��ورود ل��ح��ي��اة ق��ل��ي��ًال ت��ض��ح��ي أن ت��ب��ال��ي��ن ال
ش��ان��ي غ��ي��ر وش��أن��ه ص��ف��وي، غ��ي��ر ش��يء ص��ف��وك أنَّ ال��ج��م ع��ذرك
األن��ان��ي رض��اه��ا س��وى ش��يء ك��ل ت��ن��س��ى ال��ط��ف��ول��ة ع��ذب��ة ل��غ��ٌة
ح��ن��ان��ي وف��يٍّ��ا وب��دل��ت��ه��ا ض) (األر إل��ى ل��ج��أت إذا ف��اع��ذري��ن��ي
ل��ل��ول��ه��ان؟! ال��ش��ف��اء وأي��ن ف��ي، ال��ش��ا ط��ب��ه��ا س��ائ��ًال م��ن��ك، ش��اك��يً��ا

١٩٤٤
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أسمهان رثاء

ال��ح��ذر؟! ح��تَّ��ى ال��ح��س��ن ع��ل��ى وي��ج��ن��ى ل��ل��ق��در ي��ا ال��ف��ن؟! أي��ن��دث��ر
ع��ث��ر! ح��ت��ى ب��ال��ك��ون ط��اف وك��م ال��ض��ي��اء ه��ذا ال��ي��م ف��ي وي��غ��رق
ال��ن��ظ��ر وث��وب ون��خ��ش��ى إل��ي��ه، ال��ق��ل��وب ح��ن��ي��ن ن��خ��اف وك��ن��ا
ال��ص��ور ب��غ��ي��ر ي��ش��ام أْن أب��ت أل��ه��ت��ه ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ك��أنَّ
ال��م��دَّخ��ر س��رَّه م��ث��ال وق��د وال��ش��ب��اب ال��ه��وى ال��غ��ن��اء ك��أنَّ
ب��ال��ش��رر نُ��ك��ي��ف��ه وح��ي��نً��ا ب��ال��ل��ح��ون ن��ك��ي��ف��ه ف��ح��ي��نً��ا
ال��ُح��َف��ر! وي��ب��ق��ي ال��ك��ن��وز ي��ض��ي��ع ل��ل��م��م��ات ي��ا ت��ب��دد؟! ف��ك��ي��ف

∗∗∗
ال��م��ب��ت��ك��ْر! ال��رائ��ع وت��م��ث��ال��ه أح��الم��ه ال��ف��ن م��ل��ق��ن��ة
ن��ف��ر! ل��ح��س��ٍن ال��ب��ي��ان وع��ذب ال��ح��ن��ان ب��أرقِّ وش��ادي��ة
ع��ط��ْر! ��ا ل��مَّ (األرز) ت��م��ثَّ��ل��ه��ا ال��غ��رام ب��أري��ج وع��اط��رًة
ال��وت��ْر! إل��ي��ه��ا ويُ��ص��غ��ي إل��ي��ه��ا، ال��ق��ل��وب ت��ش��رئ��ب وخ��اط��رًة
ال��زه��ْر إل��ي��ه��ا ي��ه��ف��و أف��ان��ي��ن ال��ج��م��ال ع��ل��ي��ه��ا ال��دالل ي��ف��ي��ُض
ال��ب��ش��ْر ون��ع��ي��م ال��م��ن��ى خ��ي��ال ي��ش��ت��ه��ي��ه م��ا ال��ح��س��ن وي��ن��ت��ظ��م
ال��ب��ص��ْر ون��ور ال��ف��ص��ول ب��ه��اء اس��ت��م��دت م��ن��ه��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ك��أنَّ



السماء من

خ��ط��ْر ص��ي��ف ح��رارة وم��ن��ه��ا ال��رب��ي��ع ش��دو ن��ض��ارة ف��م��ن��ه��ا
ال��ش��ج��ْر ب��ي��ن وي��ض��ح��ك ي��ن��وح ال��ش��ري��د ال��خ��ري��ف ش��ذوذ وم��ن��ه��ا
ال��م��ط��ر ول��ح��ن ال��ري��اح ول��ه��و ال��ش��ت��اء ث��ل��ج ج��واه��ر وم��ن��ه��ا
ال��ض��ج��ْر؟ ال��نَّ��ع��ي��م ي��ك��ون وك��ي��ف ال��ح��ب��ور؟ ف��ي ب��ه��ا ب��رم��ت ف��ك��ي��ف
ان��دث��ر اح��ت��واه��ا ��ا ف��ل��مَّ س��واك، ج��م��اٌل ي��م��ت��ل��ك��ه��ا ل��م م��ف��ات��ن
ال��ق��دْر ت��ت��ح��دى ب��إع��ج��ازه��ا ال��رائ��ع��ات م��واه��ب��ك ك��أنَّ
ال��ص��غ��ْر ح��دود ت��ت��ج��اوز ول��م ن��ش��أت��ه��ا ال��ت��ي أن��ت ك��أن��ك
ال��ثَّ��م��ْر وع��مَّ ال��غ��دي��ر وف��اض ال��ح��ظ��وظ ح��ال��ف��ت��ه��ا إذا ف��ك��ي��ف
ال��س��ف��ْر ويُ��ن��َه��ى ال��ك��ت��اب ف��يُ��ط��وى ال��زم��ان ع��وادي ت��ب��ت��دره��ا ول��م
ال��ق��م��ر! م��ات ، ال��ح��بِّ ل��وع��ة وي��ا ال��ع��زاء! م��ات ال��ف��ن ل��ه��ف��ة ف��وا

١٩٤٥
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بك.) مطران خليل العربي الشعر عميد إىل الديوان صاحب هه (وجَّ

ال��ع��رب؟ ش��اع��ر ف��ي إذن أع��زِّي ف��م��ن أدب وم��ن خ��ي��ر م��ن ال��نَّ��اس ف��ي ي��ب��َق ل��م
واألدب؟ ال��ش��ع��ر ع��م��ي��د (خ��ل��ي��ل) س��وى م��ن��اق��ب��ه ف��ي م��ث��ي��ًال ��ى أرجِّ وم��ن
وم��غ��ت��ص��ب ع��اٍت ع��ن ال��خ��ل��ق م��ك��ارم ك��ص��ون��ك��م��ا ال��ف��ص��ح��ى ال��ل��غ��ة ح��ف��ظ��ت��م��ا
ت��غ��ب ول��م تُ��وه��ن ل��م وش��ائ��ج ع��ل��ى وف��ل��س��ف��ٍة ف��نٍّ ف��رق��دي وك��ن��ت��م��ا
س��ب��ب م��ن ب��تَّ ق��د م��ا واص��ل ف��أن��ت م��ؤص��ل��ًة أس��ب��ابً��ا ال��م��وت ق��ط��ع إْن
وم��غ��ت��رب داٍن م��ن ال��ف��ض��ل ع��ارف ي��ا س��ي��ده ال��ش��ع��ر، أم��ي��ر ال��ع��زاء ل��ك
ال��ل��ج��ب ال��ج��ح��ف��ل ف��وق ال��ن��ص��ر ن��ش��وة ف��ي ب��ه ال��خ��م��ي��س ي��س��ت��ع��ل��ي ال��ف��ح��ل ال��ش��اع��ر ف��ي
ال��ل��ه��ب م��ن ش��ع��ر ف��ي ال��ح��ق وال��م��ن��ق��ذ م��دوي��ًة ال��ك��ب��رى ال��ص��ي��ح��ة ال��م��رس��ل
ل��م��ق��ت��رب دان��ت وم��ا دان��ت ك��ال��ش��م��س ت��واض��ع��ه ف��ي ت��راه اإلب��اء ج��مُّ
ال��ذه��ب ع��ن يُ��غ��ن��ى ب��ه��ا ي��دي��ن وم��ن خ��ص��اص��ت��ه ي��ل��ق��ى ب��ه��ا ي��س��ت��ه��ي��ن م��ن
ال��س��ب��ب ع��ن ال��واه��ي ج��س��م��ه وال ب��ه ن��ح��اف��ت��ه ت��ق��ع��د ل��م ال��م��روءة ض��خ��م
ن��ش��ب وع��ن ج��اٍه ع��ن ت��ق��اص��ر ول��و م��رددة أي��ادي��ه ي��وم ك��لِّ ف��ي
ال��ط��رب م��ن ال��ع��ال��ي األدب م��ح��اف��ل ب��ه ت��ت��ي��ه ش��ع��ر ل��ه ح��ي��ٍن وك��ل
ال��غ��ض��ب س��ورة ف��ي ال ال��ح��ق ث��ورة ف��ي م��غ��ل��ب��ة آي��ات ف��ل��ل��ح��م��اس��ة
ص��خ��ب م��ن ردَّ أو ع��ج��ب م��ن ص��اغ م��ا ن��ه��ض��ت��ن��ا ت��اري��خ ف��ي ول��ل��روائ��ح
ال��ذه��ب��ي ع��ص��ره (أب��ول��ل��و) اس��ت��ع��اد ح��ت��ى أن��ام��ل��ه ج��ادت م��ا ول��ل��ت��غ��زل
م��ك��ت��ئ��ب أع��ط��اف رن��ح��ت خ��وال��د م��ه��ج��ت��ه ت��ح��ل��ي��ل ف��ي ول��ل��ت��ف��ل��س��ف



السماء من

ل��ل��ح��ق��ب أس��دت��ه ب��م��ا وي��ن��ع��م��ون ج��ذل ف��ي ال��راوون ب��دائ��ع��ه ي��ت��ل��و
ال��ح��س��ب! م��ن ذخ��ًرا أو ال��در م��ن ك��ن��ًزا ي��ورث��ه��م ج��اء ب��ي��ٍت ك��ل ك��أنَّ��م��ا
م��ق��ت��ض��ب ج��د يُ��وف��ى أو واج��ب، ع��ن ك��س��ًال ذك��ره ��ي ي��ع��فَّ ه��ذا أم��ث��ل
ال��س��ح��ب؟ ب��ارق وي��ش��ج��ى ال��ن��ج��وم م��ن م��ح��رِّق��ًة أش��ج��انً��ا ت��س��ق��ط وال��ش��ه��ب
ب��ال��طُّ��ن��ب ال��ك��ون ج��م��ال ي��م��د وم��ن ن��س��ب��ت��ه ل��ل��ه م��ن ن��س��ي��ان ج��از إن
ال��ك��ذب؟ م��ن ُع��دت إْن ول��ل��ح��ق��ي��ق��ة وزخ��رف��ه��ا ل��دن��ي��ان��ا م��ع��ن��ى ف��أيُّ

١٩٤٦
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ب��ف��ن��ائ��ي! م��ؤذن ف��ن��اؤك ه��ذا وب��ك��ائ��ي؟ ل��وع��ت��ي تُ��ف��ي��دك م��اذا
وال��ش��ه��داء ل��ألب��رار وم��ض��ي��ت وف��ت ف��م��ا ل��ل��ح��ي��اة ع��م��رك أس��دي��ت
ال��وض��اء ج��ب��ي��ن��ك ف��وق ف��ب��ك��ي��ت م��ودًع��ا أت��ي��ت وق��د ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
ك��األن��داء ع��ل��ي��ك ال��دم��وع م��ن��ي وت��ن��اث��رت ج��م��ال��ه ال��م��م��ات زاد
ن��ع��م��ائ��ي م��ن ال��م��ك��ن��وز وب��ق��ي��ة ح��رق��ًة ال��م��ذاب��ة ح��ش��اش��ت��ي ك��ان��ت
ب��وف��ائ��ي وت��ألألت ب��س��ري��رت��ي، وت��ض��وع��ت ب��ف��ج��ي��ع��ت��ي، ف��ت��رن��ح��ت
ذك��ائ��ي ووح��ي ت��ف��ك��ي��ري وم��الذ ن��ع��م��ت��ي ج��ن��ة ك��ان ُم��ح��يٍّ��ا وروت
وص��ف��اء س��م��اح��ة ب��ي��ن ف��ب��دوت ع��زي��زة ال��ح��ي��اة آالم وط��رح��ت
ورج��ائ��ي ص��ب��اب��ت��ي ف��ي��ه أودع��ت وط��ال��م��ا ال��ح��ب��ي��ب، ال��وج��ه وأق��بِّ��ل
ال��داء ب��رح وزال ال��س��ن��ي��ن، غ��ي��ر وت��ب��ددت ه��دوءه، ال��س��الم ش��م��ل
وم��ض��ائ��ي ت��ج��ل��دي ن��س��ي��ت ل��م��ا خ��ش��وع��ه ل��ل��م��م��ات أن��س��ى وأك��اد
ش��ف��اء ح��ي��ن والت ال��ش��ف��اء وأرى ت��وه��ًم��ا ب��ال��خ��ي��ال أع��ل��ق ك��ن��ت ك��م
وري��اء ل��خ��دع��ة ال��خ��ص��ي��م وأن��ا ت��ف��اؤل��ي ال��ع��ت��يَّ ال��ق��در وي��غ��ال��ط
ب��ك��ائ��ي أض��ل ق��د ب��ك��ي��ت��ك ��ا ل��مَّ ك��أن��ن��ي ب��ال��م��م��ات اع��ت��راًف��ا آب��ى
وال��ُخ��ل��ص��اء األح��ب��اب ع��ل��ى إال ث��اب��ت ح��ق ال��م��وت ه��ذا أنَّ أو
ب��ن��ائ��ي ي��ه��د ف��ال ه��زل��ت م��ه��م��ا ب��ج��ان��ب��ي أراك أْن ع��ي��ش��ي أنَّ أو
ب��اإلي��م��اء ال��ع��ذب ال��ح��دي��ث وع��ن أغ��ن��ي��ة ع��ن ب��ال��ل��م��ح��ات أع��ت��اض
رخ��ائ��ي ه��م��س��ت أل��ف��اظ وح��ف��ي��ف ذخ��ي��رت��ي وه��ب��ت أن��ف��اًس��ا وأع��د



السماء من

ب��غ��ب��ائ��ي وأص��ده ب��ه، ع��ل��ًم��ا وأتَّ��ق��ي ال��دف��ي��ن األل��م وأم��وِّه
ن��ق��اء؟ ك��ل رم��ز ج��س��م��ك ل��ي��س أو ل��ه م��ج��ان��ب��ة ف��ي أق��س��و وأك��اد
وع��ف��اء ع��ل��ة ع��ن م��ت��رف��ًع��ا ال��ورى ش��ان م��ا ك��ل ع��ن م��ت��ن��زًه��ا
ال��ص��م��اء ب��ص��خ��وره م��ت��ح��ط��م ش��اه��ق ك��ص��دم��ة وال ص��دم��ت، ح��ت��ى
ال��ع��م��ي��اء! رج��اح��ت��ي ك��ل ودف��ن��ت ح��ص��اف��ت��ي وع��ف��ت ح��زن��ي م��ن ف��ج��ن��ن��ت

∗∗∗
وال��ض��راء ال��ص��ف��و ف��ي وش��ري��ك��ت��ي رح��ل��ت��ي ف��ي زم��ي��ل��ت��ي ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
وع��ن��ائ��ي ح��رق��ت��ي ت��وزع أن أو م��ش��ي��ًع��ا ي��س��ي��ر أن غ��ي��ري أرَض ل��م
واس��ت��ي��ح��ائ��ي ب��ن��ه��اي وأح��وط��ه ب��ذك��ره أض��ن ك��م ن��ع��ي��ك، وك��ت��م��ت
ح��ي��اء ول��ط��ف ن��ب��ًال ووع��ي��ت��ه��ا دائ��ًم��ا ال��زك��ي��ة رغ��ب��ت��ك ل��بَّ��ي��ت
واإلف��ض��اء ب��ال��ت��ن��وي��ه وب��خ��ل��ت ع��واط��ف��ي ال��ره��ي��ب م��أت��م��ك وج��ع��ل��ت
ودم��ائ��ي ب��أدم��ع��ي ال��ن��ظ��ي��م وج��رى م��الح��ًم��ا األن��ي��ن ب��ي ��ر ت��ف��جَّ ح��تَّ��ى
ورائ��ي ال��ح��ي��اة أي��ام أنَّ أو س��اب��ق��ي ي��وَم��ك أنَّ أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
ب��ط��اء غ��ي��ر اآلم��ال ون��ن��س��ق م��ت��اع��ن��ا ل��ل��رح��ي��ل1 ن��ه��ي��ئ ك��ن��ا
واألن��ب��اء ل��ألي��ام ون��ه��ش ح��ظ��ن��ا ل��ت��ش��ه��د ب��ال��دن��ي��ا ون��ه��ي��ب
وم��رائ��ي ل��ج��اح��د م��س��ت��غ��ف��ري��ن ت��س��ام��ًح��ا األن��ام ع��ادي��ة ون��رد
واإلي��ح��اء واإلي��ث��ار ب��ال��ح��ب س��ن��ى ال��دن��ي��ا ل��ن��م��أل م��ت��س��اب��ق��ي��ن
ذم��ائ��ي ال��ك��ل��ي��م وال��ب��اق��ي ل��ل��ح��ظ، ووداع��ن��ا ل��ل��ن��وى، رح��ي��ل��ك ف��إذا
ث��ن��ائ��ي أف��اد ف��م��ا ال��ث��ن��اء، ف��ي��ه��ا أص��غ ل��م ك��أنِّ��ي ال��دن��ي��ا، ب��ي غ��درت
وع��ط��ائ��ي ش��ه��ام��ت��ي ع��ل��ي ف��ج��ن��ت م��واه��ب��ي ع��زي��ز — ك��رًم��ا — ووه��ب��ت��ه��ا
أع��ب��ائ��ي م��دى وم��ا رف��ع��ت ع��ن��ي ف��ادح ع��بء أي أدرك ال��ي��وم
ال��م��ت��ن��ائ��ي ع��م��رك ن��ه��اي��ة ف��ي ل��ك وال��رض��ى ب��ال��ه��ن��اءة أح��ل��م ك��ن��ت ك��م
ب��ق��ائ��ي ه��واك ف��ي وأح��س��ب أف��ن��ى ب��ع��دم��ا ب��ق��اءك ق��ل��ب��ي م��ن وأود
ج��زائ��ي ال��ح��ي��اة م��ن س��واك أرض��ى وم��ا ع��م��ري وح��ده ع��م��رك وأع��د
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أض��واء وم��ن ح��ل��م م��ن دن��ي��اي وأق��ف��رت ال��ج��م��ي��ل ال��ح��ل��م ف��ت��ن��اث��ر
ب��رح��ائ��ي م��ن ت��زي��د وال��ذك��ري��ات أروم��ه ع��زاء ال وح��دي وب��ق��ي��ت
أع��دائ��ي م��ن أص��ب��ح��ن ق��د وال��ي��وم ن��ش��وت��ي ف��ي ن��اج��ي��ت��ه��ا ط��ال��م��ا ي��ا
ن��ع��م��ائ��ي؟ األس��ى ب��ص��ح��ب��ت��ه��ا ج��ع��ل��ت ال��ت��ي ه��ي وأن��ت ف��ي��ه��ا ن��ع��م��ت��ي م��ا

∗∗∗
إزائ��ي ال��ج��م��ال أل��وان وخ��ل��ق��ت رائ��ع ه��و م��ا ب��ك��ل ف��ت��ن��ت م��ن ي��ا
واألص��داء األل��ح��ان ق��دس��يَّ��ة ال��ش��ذى م��ن��وع��ة دن��ي��ا ل��ي ورس��م��ت
وع��زائ��ي ع��زاءه��ا أض��ع��ت ��ي، أمِّ ف��اغ��ت��دت (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ح��ب ب��ي وب��ث��ث��ت
غ��ن��ائ��ي ال��ش��ج��ي ق��ل��ب��ي ف��ي وص��داه وح��ن��ي��ن��ه��ا ش��دوه��ا غ��ن��اؤك م��ن ي��ا
ال��خ��رس��اء ل��ل��وع��ة واس��ت��س��ل��م��ت ع��ب��رات��ه��ا ت��ق��اط��رت س��ك��ت ل��م��ا
وخ��الء وح��ش��ٍة م��ظ��اه��ر إال أج��د ف��ل��م ال��ش��ت��اء م��ع ال��رب��ي��ع وم��ض��ى
ال��غ��ن��اء ب��م��روج��ه��ا وت��ص��وف��ت ل��روائ��ه��ا وف��ت م��ن أخ��ل��ص ت��ب��ك��ي��ك
ن��ج��اء أرق ون��اج��ت��ه��ا م��ن��ه��ا ش��ك��ت ف��م��ا ال��ل��ب��اب ال��خ��ي��ر ب��ه��ا ورأت
ل��ل��ش��ع��راء ال��ح��ب دن��ان م��ن��ه ف��أت��رع��ت ال��ن��ج��وم أل��ق وت��ن��اول��ت
وم��رائ��ي ع��واط��ف أح��ب ج��م��ع��ت ص��ورة ع��ي��ون��ك م��ن أل��ه��م��ت��ن��ي ك��م
خ��ي��الء وع��ن م��ع��ن��ى ع��ن وي��غ��ي��ب ل��ه ال��دن��ي��ا ت��ت��ب��س��م وت��ب��س��م
ع��ص��م��اء خ��الب��ة ك��ق��ص��ي��دة م��ل��ح��ون��ة م��ع��س��ول��ة ورش��اق��ة
ال��وض��اء ج��م��ال��ك خ��ط��وط إال ي��ك��ن ول��م ب��ال��ن��ش��ي��د أه��ت��ف ك��ن��ت ك��م
إم��الئ��ي وي��ه��زن��ي ب��ت��غ��زل��ي م��زه��وًَّة ي��دي ف��ي ال��ي��راع��ة ت��ج��ري
واألض��واء واألم��واه ل��ل��زه��ِر والئ��م ب��ي��ن ب��ال��ح��ب م��ت��رن��ًم��ا
س��م��ائ��ي ال��غ��دي��ر أل��ِق ف��ي وأش��ي��م ج��ن��ان��ن��ا ال��م��روج دع��ة ف��ي وإخ��ال
ال��غ��رم��اء م��ن أم��ٍن ف��ي ح��ل��ف��اء وال��ه��وى وال��ش��ب��ي��ب��ة ك��نَّ��ا أي��ام
وث��راء غ��ن��ى م��ن ون��ض��ح��ك ُق��ب��ًال، ث��راءن��ا ن��س��ت��ع��ي��د ك��نَّ��ا أي��ام
ال��ج��وزاء م��ن��ازل ال��س��اك��ن��ي��ن ب��أم��رن��ا ال��ح��اك��م��ي��ن ك��نَّ��ا أي��ام
ال��ف��ي��ح��اء ال��رب��ى ف��ي ون��م��رح ن��ج��ري ال��ردى ع��ن ذاه��ل��ي��ن ك��ن��ا أي��ام
ال��م��اء ه��دي��ر ع��ل��ى م��ت��ع��ان��ق��ي��ن دع��اب��ة م��لء ال��ب��ح��ر م��وج ون��خ��وض
س��م��اء أع��ز م��ن األل��وه��ة خ��م��ر ال��ص��ب��ا خ��م��ر ك��أنَّ��م��ا م��ت��ح��م��س��ي��ن
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ال��ن��ائ��ي ال��م��س��ت��ح��ي��ل وم��ط��وع��ي��ن ل��ذة ش��يء ب��ك��ل م��ت��ل��م��س��ي��ن
ن��دائ��ي ع��ن��د ش��ك��واك وت��ع��ث��رت غ��اف��ًرا ح��بُّ��ك ع��اد غ��ض��ب��ن��ا وإذا
ه��وج��اء م��خ��اط��ر ب��ع��د ع��اد ق��د ب��إل��ف��ه ال��ح��ب��ي��ب ف��رح ب��ي وف��رح��ت
ال��ض��وض��اء ع��ن ج��لَّ��ت ع��ل��وي��ة أن��ش��ودة ك��أنَّ��ه��ا ال��س��ن��ي��ن ع��ش��ن��ا
ال��ه��ي��ف��اء ف��ت��ات��ي ل��غ��ي��ر ف��ق��دي ي��ك��ن ل��م ف��ق��دت��ك وإذ م��ت��ج��ددي��ن،
أه��وائ��ي ل��ه��ا وم��ن ل��ل��م��ب��دع��ي��ن ن��م��وذًج��ا ال��ف��ن��ون أه��ل رام��ه��ا م��ن
دوائ��ي ال��س��خ��يُّ ال��ع��ذب وح��ن��ان��ه��ا س��الف��ت��ي ال��ش��ج��ي ال��ح��ل��و ص��وت��ه��ا م��ن
ال��رائ��ي ل��ن��ق��د خ��واط��ره��ا ت��ف��ش��ي وح��ده��ا ال��ب��ش��اش��ة غ��ي��ر ت��دع ل��م م��ن
األش��ي��اء ل��م��ص��اع��ب واس��ت��ض��ح��ك��ت س��م��ح��ة ال��دع��اب��ة ح��ب أش��رب��ت م��ن
إب��اء أش��دَّ ه��واج��س��ه��ا ف��أب��ت ت��غ��ري��دة س��وى ال��دن��ي��ا ت��َر ل��م م��ن
ورض��ائ��ي ل��ط��الق��ت��ي ل��ت��ردن��ي ال��ص��ب��ا آم��ال غ��ي��ر ت��ردد ل��م م��ن
ف��دائ��ي وه��ي ي��ه��ون ال��ف��داء ف��إذا ج��وارح��ي ب��ك��ل أف��دي��ه��ا ع��ش��ت م��ن
ش��ق��ائ��ي ف��أس��ت��ط��ي��ب ش��ق��ي��ت م��ه��م��ا واج��ب��ي أق��دِّس أن ع��ل��م��ت��ن��ي م��ن
وف��اء ب��ك��ل م��ض��وا ح��ي��ن ل��ل��نَّ��اس وف��اءه��ا ال��س��ق��ام ف��ي ت��ودع ل��م م��ن
ال��ع��ظ��م��اء ش��ج��اع��ة ال��م��م��ات، ح��تَّ��ى م��رة ال��ش��ج��اع��ة ت��ف��ارق��ه��ا ل��م م��ن
ب��األن��واء أن��وء ال��ح��ي��اة ق��ف��ر ع��اب��ًرا وح��ي��ًدا وخ��ل��ت��ن��ي ف��م��ض��ت
ظ��م��ائ��ي ِريَّ ِس��واك ل��ي��س ظ��م��آن، م��س��ت��ن��ق��ذي وح��ده ق��رب��ك ه��ي��م��ان،
وس��ن��اء م��الح��ة ك��ل وأع��اف راض��يً��ا ال��م��ب��رح ب��ال��ح��زن أق��ت��ات
ب��الئ��ي ال��ج��م��ال ص��ور وك��أنَّ��م��ا األس��ى ف��ي م��وت��ك ب��ع��د ف��ن��ي وأض��ع��ت
وب��ه��ائ��ي ب��ه��اؤه��ا ف��م��ات غ��رًدا، م��ت��غ��زًال ن��اج��ي��ت��ه��ا ط��ال��م��ا م��ن
ص��ف��اء ون��ب��ع أش��واق وم��ج��ال م��دام��ة أن��س م��ن��ك ل��روح��ي ك��ان��ت
ون��ج��ائ��ي؟ ت��ه��اف��ت��ي أي��ن ف��اآلن أح��ب��ب��ت��ه م��ا ب��ك��ل أن��ت وم��ث��ل��ت
ال��ظ��ل��م��اء؟ ف��ي أه��ي��م ح��ي��ن وال��ن��ور ب��ال��ُم��ن��ي ال��ش��ذي��ة اب��ت��س��ام��ت��ك أي��ن
ال��ن��دم��اء؟ ع��ن يُ��غ��ن��ي وت��س��ل��س��ًال ت��ف��ن��نً��ا ل��ل��ح��دي��ث اب��ت��داع��ك أي��ن
واإلس��داء؟ وال��غ��ف��ران وال��ع��ط��ف وال��ن��دى ب��ال��م��روءة اغ��ت��ب��اط��ك أي��ن
أش��الئ��ي أش��الؤه��ا وك��أنَّ��م��ا أش��ع��ًة ال��ن��ه��ار غ��اب ك��م��ا ق��ب��رت
ال��رم��ض��اء! ع��ل��ى أم��ش��ي م��ت��ه��ال��ًك��ا واألذى ال��ق��س��اوة دن��ي��ا ف��ي وت��رك��ت
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زوجتي رثاء

∗∗∗
األب��ن��اء ص��ف��وة وح��س��ب��ك م��ن��ه��ا، رف��ق��ة ح��ول��ك إنَّ ت��ص��ب��ر! ق��ال��وا
اآلب��اء! ع��ل��ى ب��ه ت��دلُّ إرثً��ا وس��م��ات��ه��ا خ��ل��ق��ه��ا م��ك��ارم ورث��وا
والئ��ي وص��دق وج��دان��ي ووف��اء ع��واط��ف��ي ش��م��ول ع��رف��وا ل��ي��ت��ه��م ي��ا
إب��ائ��ي وف��رط ش��م��م��ي ف��أث��اره��م ال��ورى ع��فَّ وم��ا ب��ه��ا، ش��ق��ي��ت ش��ي��م
واألرزاء اآلالم ب��ف��واج��ع ه��ازئً��ا ج��راح��ي م��ن أس��خ��ر وب��ق��ي��ت
ب��األح��ي��اء أض��ي��ق ال��ح��ادث��ات ف��ي م��رًة ت��دع��ن��ي ل��م م��ن م��س��ت��ل��ه��ًم��ا
اس��ت��ع��الئ��ي! وال ش��م��م��ي ي��غ��ن��ن��ي ل��م وم��ص��اب��ه��ا ذه��اب��ه��ا ب��ع��د ف��اآلن

∗∗∗
م��س��اء ص��ب��اح أم��ٍم ع��ل��ى أم��م وت��ن��ق��ض��ي وال��س��ن��ون ال��ح��وادث ت��م��ض��ي
ورث��ائ��ي! ل��وع��ت��ي ي��رت��ل أب��ًدا خ��ال��ًدا ل��ِك ه��ي��ك��ًال ق��ل��ب��ي وي��ظ��ل

١٩٤٦
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وداعمرص

بك مطران خليل أستاذي من كتاب

١٩٤٦م. سنة إبريل ١٤ – بك مطران خليل أستاذي إىل أهديت

م��ش��اع��رِه ف��ي ن��ف��س��ي أودع وق��د ش��اع��ره ت��ودي��ع ف��ي (ال��ن��ي��ل) أودع



السماء من

خ��واط��رِه ف��ي وق��ل��ب��ي إال ب��ال��ح��ب ي��غ��م��رن��ي ج��اء ط��رًس��ا1 أق��بِّ��ل وم��ا
ج��واه��رِه م��ن ك��ن��ًزا أف��ارق ك��م��ا ��دن��ي ت��ع��هَّ أس��ت��اذًا أف��ارق وال
ش��اع��رِه ع��ن��د ره��ي��ٌن وروح��ي إال أق��دس��ه��ا أوط��انً��ا أب��اع��د وال
س��رائ��رِه ع��ن ت��ن��اءت وأخ��رى ف��ي��ه��ا، م��غ��ت��ربً��ا ال��ح��ر ت��دي��م ل��دن��ي��ا ت��بٍّ��ا
دي��اج��رِه ف��ي ع��ذوًال أل��وم ول��ن م��الم��ت��ه أق��س��ى وم��ا ال��ع��ذول، الم
وح��اض��رِه ب��م��اض��ي��ه ع��ه��دي وص��دق أدب��ي وع��ن خ��ل��ق��ي ع��ن رض��اؤك ح��س��ب��ي
ظ��واه��ره! م��ن ت��ب��ر ي��ع��رف ول��ي��س أروم��ت��ه م��ن إال ال��م��رء ي��ع��رف ل��ن

∗∗∗
ك��خ��اط��رِه يُ��غ��ن��ي م��ا ك��لُّ اس��م��ه ف��ف��ي ص��ف��ة ب��ال أن��ادي��ه م��ن ي��ا (م��ط��ران)!
آلس��رِه أل��ح��انً��ا ت��س��ل��س��ل وإْن وق��اف��ي��ة وزن ب��ال ن��ش��ي��دي ه��ذا
ك��ح��ائ��رِه م��ش��دوًه��ا ك��ح��ب��ك، ح��ب وي��دف��ع��ن��ي أُزج��ي2 م��ا آخ��ر أزج��ي��ه
ظ��اه��رِه غ��ي��ر ف��س��ق��م��ي ال��وداع دون ب��ه ش��ج��ي��ت ي��وم ف��ي س��ق��م��ك ح��ال إن
م��ع��اب��رِه م��ن أن��أى ال��م��رء ف��غ��رب��ة ل��ه ح��دود ال ت��ن��اء أم ع��ودة ه��ل
ن��اظ��رِه ف��ق��دان م��ن ال��ح��ر ع��ل��ى أق��س��ى ي��م��ج��ده��ا دار ف��ي ال��ف��ك��ر وغ��رب��ة
م��ج��ام��رِه م��ن ب��زك��ي م��ض��م��خ ن��ض��ر م��س��ع��د ب��ي��وم أراك وه��ل
ق��اه��رِه؟ ع��ج��ل ف��ي��ه ال��ش��ع��ب وح��ط��م م��ك��ب��ل��ة أذه��ان ف��ي��ه ت��ح��ررت
زاه��رِه ت��ج��دي��د ف��ي ال��ح��ظ ت��ح��ال��ف س��أرق��ب��ه��ا أع��وام ب��ض��ع��ة ل��ع��ل
م��ق��اب��رِه! م��ن ش��ع��ب ب��اع��ث أراك ث��ان��ي��ة أل��ق��اك ح��ي��ن��م��ا وع��ل��ن��ي

∗∗∗
م��آث��رِه؟ م��ن ك��م��ث��ال ح��ش��اش��ت��ي خ��ل��ق��ت وم��ن أف��دي م��ن ال��ب��ح��ر ي��ع��ل��م ه��ل
ش��ع��ائ��ره ع��ن ت��ج��ل��ت ال��س��م��و م��ن م��ل��ح��م��ًة ال��ج��ي��ل ب��ع��د ال��ج��ي��ل ال��م��ل��ه��م
م��ن��اب��ره أس��م��ى ف��ي ال��خ��ل��د م��ن��ازل ي��ن��زل��ه ل��ل��ف��ن��ان ال��ع��م��ر وال��واه��ب
م��زاه��ره م��ن ف��ؤادي ي��راود وال ظ��م��ئ��ي ع��ل��ى ف��ل��ي��ص��م��ت ي��ع��ل��م ك��ان إن

١٩٤٦م. سنة مارس ٣٠ بتاريخ الشاعر، إىل بك مطران خليل كتاب 1

مرص. مبارحته قبل الشاعر قصائد آخرة 2
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مرص وداع

ج��زائ��ره م��ن ال��غ��وال��ي أب��ال��ي ف��م��ا م��ث��ل��ي وف��ي روح��ي ف��ي ال��ح��ب ول��ي��ت��ق
ل��س��اح��ره ت��ح��ن��انً��ا ي��ه��در وال��ب��ح��ر أخ��ي��ل��ة ال��م��وه��وب ال��س��ح��ر ف��ي رق��ص��ن
ل��زائ��ره إع��ج��اًزا ال��ب��ح��ر د وج��دَّ م��ج��ددة آي��ات ال��م��وج خ��لَّ��د م��ن
ع��س��اك��ره ف��ي ت��ه��ادى ال��ض��الل إل��ى ي��ج��ذب��ن��ي ب��اإلغ��راء ه��و ف��م��ا ال، أو
م��خ��اط��ره أق��س��ى ف��ي ب��م��ن��ف��اي ن��ف��س��ي ش��ق��ي��ت وإن ع��زم��ي م��ن أب��دل ول��ن
م��ظ��اه��ره؟ ش��ت��ى ف��ي ال��ظ��ل��م ت��ق��ب��ل ل��م ص��اغ��رة غ��ي��ر ب��دن��ي��ا ت��ش��ق��ى وك��ي��ف
ص��غ��ائ��ره ع��ن ع��زي��ًزا ع��م��ري ب��ذل��ت م��ح��ت��م��ل��ي ف��وق ب��ج��ه��د ط��ال��ب��ت��ن��ي إن
ب��آخ��ره! م��ول��ود أن��ا ك��أنَّ��م��ا أرق��ب��ه وال��ت��ودي��ع ش��ع��وري ه��ذا

∗∗∗
ع��ن��اص��ره ش��ت��ى ف��ي ض��ف��اف��ك ع��ل��ى ث��م��ًال ال��ه��وى أن��س ال أن��س إْن (م��ص��ر) ي��ا
وط��اه��ره ل��س��ام��ي��ه ف��ي��ك رك��ع��ت ك��م��ا ل��ل��ج��م��ال، ح��ن��ان��ي ف��ي��ك رض��ع��ت
ض��م��ائ��ره ف��ي أب��يٍّ��ا ال��خ��ط��وب، ع��ادي ي��غ��ي��ره ال وف��يٍّ��ا ألل��ب��ث��ن
م��ه��اج��ره! ف��ي ك��ف��اح��ي ي��ح��ي��ا ف��س��وف م��ن��اب��ت��ه ف��ي ك��ف��اح��ي أم��ي��ت ل��ئ��ن

١٩٤٦
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أمريكا استقبال

١٩٤٦ سنة أبريل ٢٨

ال��وع��ي��د وم��ض��ى ال��ردى دف��ن ل��ق��د ال��س��ع��ي��د ال��وط��ن أي��ه��ا أم��انً��ا
ع��ي��ُد ن��ج��واك ف��ي ال��ح��ر وي��وم��ي أه��ل��ي ل��ف��راق م��أت��م ف��أم��س��ي
ال��ش��ري��ُد ال��ح��رُّ ح��ورب م��ا إذا دوًم��ا األح��رار م��ل��ج��أ ع��رف��ت��ك
ت��ب��ي��ُد ال ل��ك راي��ًة وأل��ث��م ب��رٍّا ال��م��ع��ب��ود ت��رب��ك أق��ب��ل
أك��ي��ُد ب��اٍق ح��بُّ��ه��ا م��ع��ال��م ب��الدي ف��ي ال��م��خ��لِّ��ف أن��ي ول��و
ال��ع��ب��ي��د ال��س��ود ت��ح��رر وف��ي��ك ��وا اس��ت��رقُّ ب��ه��ا ال��رج��ال أنَّ ول��و
وط��ي��ُد ح��ال دائ��ًم��ا وم��ج��دك ري��اءً األس��م��ى م��ج��ده��ا ت��ض��ي��ع
ال��م��س��ت��ف��ي��ُد وص��ال وع��وق��ب��ن��ا، ف��آب��ت ن��ق��وِّم��ه��ا أْن أردن��ا
ال��ح��س��وُد ل��ه��ا وب��ش ك��رام��ت��ن��ا، ف��آذت ل��ع��زت��ه��ا ��ي��ن��ا وض��حَّ
ال��ط��ري��ُد وه��و اب��ن��ه��ا اه��ا وف��دَّ ��ل��ت��ه ف��ب��جَّ ال��دخ��ي��ل ب��ه��ا وع��اث
ال��ق��ص��ي��ُد زف ق��د ول��ل��ظ��الم رب��اه��ا ف��ي ج��ه��ًال ال��ع��ل��م يُ��ح��ال
ال��س��ج��ود ي��س��ت��ب��ق ول��ل��ط��اغ��وت ��ى ي��رجَّ س��ل��ط��ان ول��ل��ت��ه��ري��ج
ال��م��ج��ي��ُد ال��ب��ط��ل ب��ش��ره ي��خ��ص ات��ه��اٌم وداع��ت��ه��ا م��ن وأي��س��ر
ح��م��ي��ُد م��ذم��وم وك��لُّ ي��ذمُّ، خ��ي��ر ف��ك��ل ال��ف��س��اد اس��ت��ش��رى إذا
ال��ن��ش��ي��ُد واع��ت��ز األح��رار ب��ه ت��غ��نَّ��ى وط��نً��ا ي��ا إل��ي��ك ل��ج��أت



السماء من

ج��دي��ُد ع��م��ٌر ب��ل ن��ه��اي، وب��دء ��ى ال��م��رجَّ ال��ح��رُّ م��ن��ب��ري ف��إنَّ��ك

١٩٤٦
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نسيبعريضه حدث…رثاء هكذا

١٩٤٦م.) سنة مايو ١٥ مساء بروكلن يف تاورز بنزول تأبينه حفلة يف (ألقي

ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ه��ذا إلح��س��اس وال إلن��س��ان م��وه��وبً��ا ع��م��رك ك��ان م��ا
ألوط��ان تُ��خ��ل��ق ل��م ف��ال��ع��ب��ق��ري��ة ل��ه��ا ح��ن��ن��ت وأوط��ان ألرض وال
ف��ن��ان رس��م م��ن ول��و ال��ح��ي��اة ع��ل��ى م��ن��ازل��ه��ا تُ��ق��ص��ر ل��م وال��ش��اع��ري��ة
وق��رآن ب��إن��ج��ي��ل ت��ف��س��ر ول��م ب��ه��ا ه��ت��ف��ت آي��ات ع��م��رك ك��ان ب��ل
وم��ي��زان ب��م��ق��ي��اس تُ��ق��در ول��م ن��ن��م��ق��ه��ا ب��أوص��اف ت��ك��يَّ��ف ول��م
وح��ي��ران م��ش��دوه ب��ي��ن ن��ش��وة، ف��ي ب��ه��ا ك��ن��ت أن��ت ف��ح��تَّ��ى تُ��خ��ص��ص، ول��م
ألزم��ان م��ي��راثً��ا ال��ن��ور وت��ح��م��ل وتُ��س��ع��دن��ا ت��ن��اج��ي��ن��ا ال��زم��ان م��لء
وإح��س��ان ح��س��ن م��ن ع��وال��م إل��ى ي��ن��ق��ل��ن��ا وه��و ف��ي��ن��ا ال��وح��ي وت��ب��ع��ث
ج��نَّ��ان دون وج��ن��انً��ا ع��ل��وي��ة، وأخ��ي��ل��ًة أط��ي��اًف��ا ب��ال��روح تُ��ش��ام
إن��س��ان؟ خ��ل��ق ع��ن س��م��ت م��ع��ج��زات ع��ن ن��ش��أت أم ال��ف��ت��ان ص��ن��ع��ك م��ن أك��نَّ
ووج��دان��ي! روح��ي ت��ع��ري��ف��ه��ا َف��ات إْن ع��ارف��ه��ا األج��ي��ال م��ق��ب��ل ف��ي ل��ع��ل

∗∗∗
أل��ح��ان ق��دس��يَّ ل��ن��ا ال��م��ب��دع��ات ب��ن��ا ال��س��ام��ي��ات ال��ه��م��س��ات ش��اع��ر ي��ا
ال��ح��ان��ي ق��ل��ب��ك م��ن ب��ه��ا ال��وج��ود يُ��غ��ن��ي ل��ه��ا ح��دود ال ص��ل��وات ك��أنَّ��ه��ا
وش��ك��ران م��دح ف��ي ي��م��يَّ��ز ال أن ي��س��ع��ده ال��ع��ل��م ج��مُّ ال��ت��واض��ع، ج��مُّ
دي��ان أخ��الق أخ��الق��ه ك��أنَّ أدبً��ا ن��ف��س��ه إال ي��ب��خ��س ول��ي��س



السماء من

ش��ي��ط��ان أوزار م��ن ال��زه��و وي��ح��س��ب م��ن��ق��ب��ًة ال��ح��ب غ��ي��ر ي��ع��رف ول��ي��س
ال��وان��ي ال��غ��اف��ل ش��ع��ور وي��س��ت��ث��ي��ر وي��س��ع��ف��ه ال��ب��ل��وى ف��ي ال��ش��ع��ب ع��ل��ى ي��ح��ن��و
ألدي��ان رس��االت وك��ان ب��ه، م��ل��ك أت��ى ل��و ح��ت��ى ال��ض��ي��م وي��رف��ض
آن ف��ي رزءي��ن ب��ل ع��ب��ئ��ي��ن ح��م��ل��ت أم��ت��ه إي��ق��اظ ف��ي ال��ع��بء ح��ام��ل ي��ا
ب��ان��ي! أع��ل��ي��ت��ه م��ا ف��وق ب��ن��ى وال م��ب��ت��دٌع ال��غ��راء آث��ارك ب��ز م��ا

∗∗∗
ون��ي��ران��ي ل��وع��ات��ي أط��ف��ئ وج��ئ��ت ح��رًق��ا ذائ��ب وق��ل��ب��ي (م��ص��ر) ت��رك��ت
(ل��ب��ن��ان) ج��ن��ات ب��ك��م ح��س��ب��ي وق��ل��ت ب��ه��ا ال��رب��ي��ع أط��ي��اف ج��ان��ب��ت وك��ن��ت
أح��زان��ي ل��ون م��ن أح��زان��ه ك��أنَّ م��ك��ت��ئ��بً��ا ال��رب��ع رأي��ت وف��دت وم��ذ
وأف��ن��ان روض ع��ل��ى ال��ن��س��ي��ب وال م��ب��اه��ج��ه ف��ي ق��ري��ر ال��ج��م��ال ف��ال
(ن��ي��س��ان) أف��راح ع��ي��ن��ه رأت وم��ا وب��اع��ده ع��اداه (آذار) ك��أنَّ
ل��ب��س��ت��ان��ي؟ ��ت ه��شَّ م��ا ول��ألزاه��ر ب��ن��ض��رت��ه م��ات��ت ق��د ل��ل��ب��ش��اش��ة م��ا
ل��ري��ح��ان؟ راًح��ا ت��ك��ن ل��م ك��أنَّ��ه��ا ب��ح��س��رت��ن��ا غ��ص��ب��ت ق��د ول��ل��ج��داول
وأدج��ان؟ رع��د ف��ي ول��ل��س��ح��ائ��ب ع��اص��ف��ة ب��ع��د ق��ت��ي��ًال ول��ل��ن��س��ي��م
وإذع��ان؟ ي��أس ف��ي ال��ع��ش��ب ت��ن��ق��ر م��غ��ردة ك��ان��ت ال��ت��ي ول��ل��ط��ي��ور
ح��س��ب��ان��ي؟ خ��ي��ب��ن ق��د ول��ل��روائ��ع ن��ظ��ري ف��ي ي��ش��م��خ��ن ل��م ول��ل��ن��واط��ح
وي��ه��وان��ي! أه��واه ع��ش��ت م��ن ل��ق��اء ح��رم��ت ب��ع��دم��ا ب��ع��ي��ن��ي ج��م��ي��ًع��ا ش��اه��ت

∗∗∗
وق��رب��ان��ي؟ ح��بّ��ي م��ا واآلن ل��ل��ن��اس، وت��ق��دم��ًة ق��رب��انً��ا ق��ل��ب��ك ج��ع��ل��ت
ل��دي��وان؟ ك��ن��ٌز ل��ه ب��ي��ت وك��لُّ ع��م��ٌم آث��اره م��ن رث��ائ��ي وم��ا
وع��رف��ان وت��م��ج��ي��د ب��ك��اء وع��ن ع��وال��م��ن��ا م��ن ص��ي��ت ك��ل ع��ن أغ��ن��ي��ت
ال��ث��ان��ي ل��ل��م��وط��ن أو األص��ل ل��م��وط��ن أل��ًق��ا ف��ل��ت��ع��د غ��ري��بً��ا، ف��ي��ن��ا وع��ش��ت
وأذه��ان أذه��ان م��واك��ب ع��ن��ه ع��ج��زت م��ا اآلن ت��دري وح��دك ف��أن��ت
وأل��وان ب��أن��غ��ام وم��وح��ي��ات ع��اط��رٌة م��ن��ك ذك��ري��ات وح��س��ب��ن��ا
إي��م��ان ك��ل وت��س��م��ي ال��ع��زاء ت��ه��دي ن��اص��ع��ة اإلي��م��ان م��ن وخ��ال��دات

∗∗∗
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عريضه نسيب رثاء … حدث هكذا

ب��أب��دان أب��دان ت��ب��دل وق��د أب��ًدا ي��م��ت ل��م ش��ه��ي��د م��وت م��ات م��ن
وأوزان أغ��اري��د م��ن وب��س��م��ة وف��ل��س��ف��ة ش��ع��ًرا ن��ف��س��ه ت��ك��ن وم��ن
ال��ف��ان��ي! ال��ع��ال��م وي��أب��ى ��م��وس، ال��شُّ م��ن ُم��ج��ام��ل��ة َواَف��ى وإْن اإلس��ار، ي��أب��ى

١٩٤٦

117





اللبناينالكبري املهرجان ذكرى

اللبنانية).) النهضة جمعية إىل (مهداة ١٩٤٦م سنة جرزي نيو ترنتن (يف

وال��م��ال واإلق��دام ال��ف��ن م��ف��اخ��ر ألج��ي��ال ع��ش��ت��م (ف��ي��ن��ي��ق��ي��ا) أب��ن��اء
ب��أغ��الل ع��ج��ٌز ح��س��ادك��م ع��اب ب��ل ألن��ف��س��ك��م دن��ي��ا أنَّ��ك��م ع��اب��ك��م م��ا
إلذالل ي��خ��ل��ق ل��م ال��ن��ب��ع ت��ف��ج��ر م��راح��ل��ك��م ف��ي م��ن��ك��م ال��ح��زم ت��ف��ج��ر
م��ث��ال ف��ن ع��ن ف��س��م��ا وس��ع��ي��ه ع��واط��ف��ه ف��اض��ت ج��ائ��ٌش ك��الك��م��ا
وآج��ال ب��آث��ار ف��ي��ك��م ي��م��ت��د م��ن��ب��ت��ه ق��دس��ي م��ن (األرز) ك��أن��م��ا
إق��الل ب��ع��د م��ن أم��ٌم ف��ت��غ��ت��ن��ي ب��واس��ق��ه ش��ت��ى أم��ًم��ا وت��ن��ت��ح��ي
ألب��ط��ال إال ي��دخ��ر ل��م وال��م��ج��د ب��ط��ل ب��ي��ن��ك��م ف��رد ك��ل ك��أنَّ��م��ا

∗∗∗
ال��ع��ال��ي ل��ح��ن��ك ف��ارف��ع ال��ده��ر م��س��ام��ع ط��رب��ت ق��د ال��ح��ر ال��م��ه��رج��ان م��ط��رب ي��ا
ل��ج��ه��ال واس��ت��خ��ذت األرض ج��ن��ت إذ ل��وع��ت��ه��ا ال��ده��ر ذاق ك��وارث م��ض��ت
ال��خ��ال��ي ال��م��ن��زل ويُ��ح��ي��ي ال��ك��ل��وم ي��ش��ف��ي ن��غ��م م��ن أع��ددت م��ا ال��ي��وم ف��ل��ي��س��م��ع
وآم��ال ب��أح��الم ال��دم��وع ب��ع��د ي��س��ع��ف��ن��ا ال��ف��ن ج��م��ال غ��ي��ر ح��س��ن ال
م��وَّال وح��ي أو م��زم��اره��م ع��زف أو ش��اع��ره��م إن��ش��اد ف��ي ق��وم��ك م��ث��ل م��ن
ش��الل ف��وق ك��ج��ريء وث��ب��ة أو م��ت��ئ��ًدا ال��ن��ه��ر ك��ان��س��ي��اب ب��س��ط��ة ف��ي
ون��زَّال ��اج ل��ح��جَّ األذان م��ث��ل ه��ًدى ف��م��ن��ك ت��س��أم وال م��دي��ًدا أن��ش��د
ال��ح��ال��ي ال��م��ع��رض ه��ذا وال��ش��دو ل��ل��رق��ص وزي��ن��ت��ه (ق��ادي��ش��ا) أم��ال��ي��د وي��ا
ال��غ��ال��ي! (ل��ب��ن��ان��ه��ا) ه��وى ف��ي ت��ج��م��ع��ت م��ن��وع��ة أل��وان ال��ع��واط��ف ح��ي��ث



السماء من

∗∗∗
وأظ��الل ب��أض��واء ال��ج��م��ال ح��ي��ث ت��آل��ف��ه دن��ي��ا ف��ي ال��ح��ب أج��م��ل م��ا
ب��ال دون��ه��ا ج��الل ك��ل وح��ي��ث ب��زي��ن��ت��ه��ا ت��ب��خ��ل ل��م (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ح��ي��ث
وأش��ب��ال ظ��ب��ي��ات ب��ي��ن وج��م��ع��ت ف��اخ��رة ال��ف��ي��ح��اء م��وائ��ده��ا م��دت
ب��س��ل��س��ال أل��ح��انً��ا (ل��ب��ن��ان) ص��خ��ور م��رح ف��ي أن��ط��ق��ن م��ن ال��ف��وات��ن م��ن
أه��وال رك��اب أو األك��ال��ي��ل، غ��رُّ م��ف��ارق��ه��م زان��ت م��ن ال��ف��وارس م��ن
ال��ح��ال��ي م��ج��ده��ا وع��زي��ز ب��ذك��ره��ا، ع��اط��رة ال��ت��اري��خ ص��ح��ف ��ٍة أمَّ م��ن
ال��ت��ال��ي ال��ب��اح��ث وح��ار ال��ق��رون، م��دى ص��ن��ع��ت وم��ا أس��دت ب��م��ا ال��رواة ح��ار
وأم��ث��ال ألع��اج��ي��ب وم��ض��ربً��ا ص��ادح��ة ل��ل��م��ج��د س��ي��رة ت��زل ول��م
وأع��م��ال؟ ب��آي��ات (ال��م��ه��رج��ان) ف��ي م��ث��ل��ت م��ا اإلق��دام ب��دع م��ن أل��ي��س
وأوج��ال ب��أل��غ��ام يُ��ب��ال��وا ول��م ل��ه��م��ت��ه��م ال��ع��ات��ي ال��ق��در أرض��خ��وا ق��د
ب��خ��ذَّال ال��س��ام��ي ل��ل��م��ق��دم ك��ان م��ا وط��ن ف��ي (ل��ب��ن��ان) ب��ي��ن��ن��ا وأط��ل��ع��وا
وإم��ح��ال ذلٍّ م��ن م��وت��ي��ن ال��ش��رق ف��ي ص��اغ��رة وه��ي ت��ع��ان��ي ش��ع��وب ب��ي��ن��ا
وال��ق��ال؟! ال��ق��ي��ل ف��ي ب��ه��ا أض��ي��ع��ت ف��ق��د ب��ك��م ال��ح��ي��اة س��ر أم��ت��ي م��ب��ل��غ م��ن

∗∗∗
ألج��ي��ال ن��ه��ًج��ا ج��س��ارت��ه��م وف��ي م��ه��ارت��ه��م ف��ي أض��اءوا م��ن وارث��ي ي��ا
إدالل غ��ي��ر ف��ي ت��ع��اون��ك��م وف��ي ت��ض��ام��ن��ك��م ف��ي إرث أع��ظ��م ل��ع��لَّ
ب��زل��زال ع��اد ي��ف��رق��ك��م وال ب��زل��زل��ة أج��ي��ال ت��ب��ع��ث��ر ل��ك��م
ب��ال��م��ال! ب��ع��د ي��ق��وَّم ل��م ال��غ��ن��ى، ف��وق غ��ن��ى ال��ت��راث ه��ذا ول��ي��ك��ن ل��ك��م، ط��وب��ى

١٩٤٦
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العامل لوحدة دستور اإلنسانية: بمآل ثقتي

كنيتكت بوالية هيفن نيو يف التعليم إلدارة تلبية العربية إىل القصيدة هذه (ترجمت
التعليم إدارة متحف يف وللحفظ ١٩٤٧م سنة املتحدة األمم هيئة أسبوع يف للعرض

هذه.)

اإلن��س��ان م��دى ع��ل��ى ال��وص��ي وأن��ا ال��ح��ان��ي ال��س��ن��ي��ن، ع��ل��ى األم��ي��ن إنّ��ي
ج��س��م��ان��ي ع��ل��ى ه��زائ��م��ه ب��ي��ن��ا ب��ف��ت��وح��ه س��م��ت أح��الم وره��ي��ن
ال��ف��ت��ان ب��أس��ه روع��ة وك��ذاك ش��ه��ي��دة ال��ج��راح ع��ل��ى ال��ن��دوب ت��ل��ك
ال��روح��ان��ي وال��س��ن��ى األل��وه��ة ل��غ��ز م��ق��دس ل��ل��ح��ي��اة ل��غ��ز وع��ج��ي��ب
ال��ف��ان��ي غ��ي��ر اس��ت��ي��ع��اب ف��ي ون��ه��اي ن��ج��وم��ه ق��ي��اس ف��ي ت��م��ث��ل ع��ق��ل��ي
إي��م��ان��ي ت��ت��ب��ع��وا ال��ذي��ن ح��ك��م غ��د ف��ي ي��ت��ب��ع ال��ي��وم ح��ي��ات��ي وع��ل��ى
األث��م��ان» ف��ي ع��زَّ ال��ب��ري��ة إرث م��وف��ًق��ا «ح��م��ل��ت ص��دًق��ا: وم��ق��ال��ه��م
ب��ج��ن��ان��ي أو ب��ح��ج��اي، أو ب��ن��ه��اي، ت��أم��ي��ل��ه ف��ي اإلن��س��ان ن��م��ا وإذا
األزم��ان ف��ي ي��ع��ي��ش ف��س��وف ح��رٍّا روح��ه ال��ت��ف��ه��م م��ع��ن��ى ف��ي وازداد
دان خ��ل��ود م��ن وأف��س��ح أق��ص��ى ل��ل��ورى ال��س��رم��دي��ة ت��غ��دو ول��س��وف

١٩٤٧





النريوز عيد

١٩٤٧م سنة سبتمرب ١١

م��زارا ال��ب��ع��ي��د ال��وط��ن إل��ى ش��وق��ي أب��ث��ه��ا (ال��رب��ي��ع) ك��أن��ف��اس ُق��بَ��ٌل
ون��ض��ارا ب��ش��اش��ة ت��س��ت��ح��ي��ل ال ب��ن��ض��رة (ال��خ��ري��ف) ح��ض��ن ف��ي وأراه
األح��رارا وتُ��س��ق��ط ال��ع��ب��ي��د تُ��ع��ل��ي ن��ك��اي��ة رغ��م ب��ه��واي وأخ��ص��ه
وت��وارى ن��أى وإن إل��ي��ه، أب��ًدا م��ق��رب��ي ال��س��ح��ي��ق م��ن��ف��اي وك��أنَّ
م��رارا أم��وت وأن أغ��ص ال أن ب��ن��اف��ع��ي ول��ي��س ب��ال��ذك��رى وأغ��ص
وش��ع��اًرا م��ث��اب��ة م��ن��ه وت��خ��ذت ت��ب��تُّ��ٍل ي��وم ال��ع��ي��د ه��ذا اخ��ت��رت
وج��ارا؟ ال��زم��ان ب��ط��ش إْن ل��ل��ن��اس، وم��وئ��ًال ل��ل��ح��ي��اة رم��ًزا أول��ي��س
وق��ارا ال��ج��م��ال وأل��ب��س��ت ف��ي��ه، ب��ال��م��ن��ى (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ت��ألألت ع��ي��د
أده��ارا ي��زف��ه��ا ك��ان و(ال��ن��ي��ل) أه��ل��ه��ا ك��ن��ا األرب��اب م��ن ه��ب��ة
األح��ج��ارا ح��ول��ه وأس��ع��د أم��م وان��ت��ش��ت ال��م��دائ��ن ل��ن��ف��ح��ت��ه غ��ن��ت
ال��ج��ب��ارا ال��م��ن��ع��م (أم��ون) وب��دا (ط��ي��ب��ة) م��ع��اب��د ط��ربً��ا وازي��ن��ت
واألوزارا األح��ق��اد ت��ع��رف ال أم��ة ك��نَّ��ا ال��ق��دس��ي ع��ي��ده ف��ي
ال��م��ش��ت��ارا م��اءه ون��ع��ب��د ف��رًح��ا وال��ح��ل��ي ب��ال��ج��واه��ر ��ي نُ��ض��حِّ ك��نَّ��ا
أس��رارا وأش��رب��ت ال��وج��ود، ن��ع��م أرواح��ن��ا إك��س��ي��ره وت��ش��رب��ت
ج��ه��ارا ال��زم��ان ل��ه��ا ودان ب��زت، دول��ة م��ك��ان��ة ت��ب��وأن��ا ح��ت��ى
ح��ي��ارى؟ ن��زال وم��ا ال��ص��غ��ي��ر، ن��ب��ذ ع��ال��م أص��اغ��ر ب��ت��ن��ا ب��ال��ن��ا م��ا



السماء من

اس��ت��ه��ت��ارا؟ ع��زم��ات��ن��ا َدْت ف��ت��ب��دَّ وح��دٍة ش��ع��ائ��ر ف��ت��ن��ا أألن��ن��ا
وان��ه��ارا! زم��ان��ه��ا ف��م��ات أذنً��ا، ت��ن��ل ل��م ال��م��ع��اب��د أص��داء أألنَّ
ال��ث��رث��ارا ال��ض��اح��ك وك��ان غ��رًق��ا وف��ائ��ه ش��ه��ي��د ق��ض��ى ال��وج��ود) (أن��ُس
آث��ارا ف��ت��ح��ول��ت ال��ب��ل��ى، ق��ب��ل األس��ى ب��ه��ا أط��اح ش��ت��ى وه��ي��اك��ل
األوغ��ارا وج��ان��ب��وا ال��ص��غ��ار ودع��وا غ��اي��ة ألن��ب��ل وط��ن��ي ب��ن��ي ه��ب��وا
أوط��ارا ت��دوي��خ��ك��م م��ن ل��ي��ن��ال س��م��وم��ه ي��ب��ث ف��ك��م ال��دخ��ي��ل وذروا
ون��ه��ارا دج��ى ق��ض��ي��ت��ك��م إال ق��ض��ي��ة ب��ك��ل م��ح��اف��ل��ك��م ش��غ��ل��ت
دم��ارا ي��ئ��ول1 ف��ي��م��ا وت��ن��اف��س��وا م��ي��راث��ك��م ف��ي ال��زع��م��اء وت��ه��اون
األغ��رارا وان��ب��ذوا ال��ت��ط��اح��ن وك��ف��ى م��اج��ٍد م��اٍض وح��ي وص��ون��وا ه��ب��وا
إك��ب��ارا ب��م��ي��اه��ه ع��ي��ده ف��ي دورك��م ��وا ف��رشُّ ب��ارك��ك��م (ال��ن��ي��ل)
م��ن��ارا! وم��ج��دوه (م��ص��ر)، ل��ج��الل وه��ل��ل��وا اإلخ��اء، ب��م��ن��ى وت��ع��ان��ق��وا

١٩٤٧
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أتلنتيكستي يف

خ��ي��ال��ي؟ غ��ي��ر أس��ت��ب��ِق ول��م ح��ي��ات��ي، م��ض��ت وق��د ال��ح��ب��ي��ب ال��ب��ح��ر ي��ه��در ل��م��ن
رم��ال ن��دي��م ال ن��دي��م��ي وك��ان م��ع��لِّ��ل��ي ال��ش��ب��اب أي��ام ك��ان وق��د
س��ؤال��ي ب��غ��ي��ر أض��ع��اًف��ا ال��ب��ش��ر م��ن ف��رده��ا ع��ل��ي��ه��ا أي��ام��ي وأن��ف��ق��ت
ال��م��ت��وال��ي؟ ت��ع��ذي��ب��ه ع��ل��ى ت��الش��ت ش��اع��ر ع��واط��ف ال��ذك��رى إل��ى أي��دع��و
زوال؟ ب��ع��د ب��ال��ح��ب ل��ه وأنَّ��ى ب��ش��ب��اب��ه؟ ل��ه أن��ى ب��ع��ث��ت، ول��و
م��ح��ال؟ أيُّ ف��ي��ه م��ح��اًال ف��ل��ي��س ال��ه��وى ش��اط��ئ ف��ي ال��س��ح��ر ه��دي��ر أه��ذا
ل��ي��ال وه��م ال��م��خ��م��ور ل��م��س ك��م��ا غ��اب��ري أل��م��س ن��ش��وان ��ع��ت��ه ت��س��مَّ
س��ال ه��و م��ن ك��ل ب��س��ال ف��ل��ي��س ال��م��ن��ى س��ك��رة أو ب��اإلع��ج��از ك��ان وم��ا
ج��ب��ال ط��ي اإلش��ع��اع ي��ك��م��ن ك��م��ا راه��ب ق��ل��ب ف��ي ال��ف��ن��ان ي��ك��م��ن وق��د
ح��ي��ال��ي ال��ش��ه��ي ال��نُّ��ور م��ن أع��بُّ م��ج��دًدا ال��ش��ب��اب ف��ي ن��ف��س��ي ف��أل��ف��ي��ت
ت��ع��ال ب��رغ��م ت��ب��خ��ل ول��م ت��ع��ال��ت وب��ه��ج��ة أن��س أل��وان وأش��رب��ه
ح��اِل أزه��ر ال��ل��ي��ل ح��ت��ى ال��ل��ي��ل، ع��ل��ى ح��ل��ى ت��دخ��ر ل��م ال��م��اء ع��روس وه��ذي
غ��واِل نَ��ع��م��َن أل��واح ج��م��ع ع��ل��ى ط��ري��ق��ن��ا ال��ط��روب ال��ب��ح��ر ل��دى أع��دت
م��ج��اِل؟ ك��ل ال��ح��س��ن ف��ي��ه ت��م��ل��ك ش��اع��ر ح��ل��م أم ت��ل��ك ن��وح) (س��ف��ي��ن��ة
م��الِل أي األش��واق ت��ع��رف وال ح��ب��ي��س��ة ف��ي��ه��ا اآلالف وت��غ��ت��ب��ط
يُ��ب��ال��ي ب��ال��وج��ود س��واه ول��ي��س ع��اب��ًرا ال��وق��ت ت��رى ال وت��غ��دو، ت��روح
ض��الِل زم��ان ف��ي (ن��وح) اش��ت��اق ك��م��ا ب��ي��ب��س��ه��ا ت��ل��وذ أرًض��ا ت��ش��ت��ه��ي وم��ا
دالِل ح��ل��و ت��خ��ش��اه ال��ذي وك��ل ٌ ُم��ب��رأ ص��ف��ٌو ت��ع��ط��اه ال��ذي ف��ك��ل



السماء من

ك��ظ��الِل ب��ع��ض��ه ت��راءى أْن إل��ى ج��ان��ٍب ك��ل م��ن ال��ن��ور ف��ي��ه��ا ت��دفَّ��ق
ج��م��اِل! ب��ك��لِّ وغ��ذَّان��ا ت��غ��ذَّى ك��أنَّ��م��ا ح��تَّ��ى ال��ح��بُّ ف��ي��ه��ا ��ش وع��شَّ
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رياضبك املنعم عبد رثاء

١٩٤٧م.) سنة بنيويورك تأبينه حفلة يف (ألقيت

وآالم��ي ح��زن��ي ف��ي ت��ع��ث��ر وإن ال��س��ام��ي روح��ك ن��اج��ى ال��غ��رب م��ن ص��وت
وأي��ام��ي وأح��الم��ي ق��ل��ب��ي ش��رود ش��اردة األم��واج ع��ل��ى ال��م��ح��ي��ط ج��از
دام م��ره��ق ول��ك��ن ال��ق��ي��ود، م��ن م��ن��ط��ل��ًق��ا ال��ح��رب ك��ج��رح��ى ج��ري��ًح��ا أوف��ى
وإرغ��ام إذالل م��واط��ن إل��ى ب��ه ي��ع��ز م��ن أح��رى ك��ن��ت م��وط��ن م��ن
ب��أخ��ت��ام ت��واب��ي��ت تُ��ص��ان ك��م��ا ص��اغ��رة وال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ف��ك��ر ع��ن ص��ي��ن��ت
إي��الم��ي ي��ن��ق��ذك ول��م س��ع��ي��ي ف��خ��اب م��وئ��ل��ن��ا أب��ق��ي��ك ل��ك��ي س��ع��ي��ت ل��ك��م
دوَّام ال��ن��اس ب��خ��ط��اي��ا وع��ال��م َل��ِج��ٍب زاخ��ٍر ب��خ��ض��مٍّ وف��تَّ��ن��ا
��ام ب��سَّ ال��زه��ر ك��رق��ي��ق ب��خ��اط��ر ل��ه��ف��ي وف��ي خ��وف��ي ف��ي ت��م��زح وك��ن��ت
إلن��ع��ام؟ ك��ان��وا وم��ا اس��ت��ح��ق��وا، وم��ا ن��ع��ًم��ا أش��ب��ع��ت��ه��م ط��ال��م��ا األل��ى أي��ن
ب��إك��رام اع��ت��زوا ف��م��ا ال��ك��ري��م، ش��أن م��ن��زل��ة غ��ي��ر ف��ي أرؤس��ه��م رف��ع��ت
وال��َه��اِم؟ ال��ن��ف��س خ��ف��ض ب��ي��ن م��ع��ش��ر م��ن زم��ن��ي ف��ي أرج��وه وم��ا ال��وف��اء، أي��ن
إل��م��ام ب��ع��ض ع��ل��ي��ه��م ش��قَّ وال��ي��وم وم��ن��ف��ع��ة أله��واء ح��اص��روك ك��م
وأن��غ��ام��ي ش��ع��ري ف��ي ت��ب��ل��ور وإن أس��ى ي��ذوب ق��ل��ب ف��ي تُ��ن��س ل��م تُ��ن��س إن
ال��ظ��ام��ي ق��ل��ب��ي وف��اء ف��ي ي��ش��ت��ك��ي ال ح��رق��ي وف��ي ي��ش��ك��و م��ن ال��غ��ي��ث م��ن ي��ش��ك��و
وأس��ق��ام��ي ت��ب��اري��ح��ي ب��ي��ن وص��اح ع��واص��ف��ه ف��ي أن��ي��ن��ي ال��رب��ي��ع أَنَّ
ب��أي��ام ي��ع��م��ر ول��م ال��ك��الل م��ن خ��اط��رت��ي ش��اب م��ا أه��واءه وش��اب
وإق��دام ن��ب��ل ف��ي م��ث��ال��ك إال ن��ظ��ري ف��ي ح��ال ش��يء ك��ل ك��أنَّ��م��ا



السماء من

أخ��ص��ام ب��ي��ن غ��ري��م ال��ن��زي��ه ف��ي��ه زم��ن ل��دى ال��ق��ص��وى ن��زاه��ت��ك إال
وأح��ك��ام ل��ب��ره��ان ي��دي��ن ال م��ن ل��ه��ا ي��دي��ن ال��م��ث��ل��ى وداع��ت��ك إال
ال��س��ام��ي ق��ل��ب��ك رع��اي��ا م��ن وك��ل��ه��م ت��س��ع��ف��ه��م ل��ل��ع��ان��ي��ن وف��اؤك إال
وخ��دام! م��خ��دوم ش��ك��ر وش��اك��ًرا م��غ��ت��ب��ًط��ا ت��دري��ه وم��ا ال��ج��م��ي��ل ت��ول��ي

∗∗∗
ب��أع��الم؟ ي��ق��رن وإن األدي��م، ذاك غ��يَّ��ب��ه ال��نَّ��اس أيُّ (ال��ن��ي��ل) ي��ع��ل��م ه��ل
وإع��دام؟ إع��ي��اء ح��ي��ن ض��ي��ع��ت ق��د وت��ج��رب��ة وأخ��الق ع��ل��م وأيُّ
وأق��وام؟ ألق��وام ال��ف��داء ك��نَّ وت��ض��ح��ي��ة وإي��ث��ار ف��ض��ل وأي
ألن��ع��ام ب��أرواح ي��ج��اد وق��د ب��ه ال��ن��اب��غ��ون ي��ج��ود ال��ن��ب��وغ ق��س��ط
وأل��غ��ام ن��ار ع��ل��ى وج��اوزوه��ا س��ل��م��وا وم��ا ب��دن��ي��اه��م اغ��ت��رابً��ا ع��اش��وا
وال��ذام ب��ال��ت��ج��ري��ح ي��م��ج��د وق��د ب��ط��ل ب��ي��ن��ه��م ش��ق��يٍّ ف��رد وك��ل
وآج��ام ل��ج��ن��اٍت ال��ج��ف��اف ق��ه��ر وي��ق��ه��ره��م ي��ض��ن��ي��ه��م ف��ب��ال��ت��رك ال، أو
أح��الم؟! ب��ع��ض ف��ي س��وى ال��ح��ي��اة ب��ك ان��ت��ف��ع��ت وم��ا ب��ال��ذك��رى، ان��ت��ف��اع��ك م��اذا

∗∗∗
وإل��ه��ام��ي؟ إس��ع��ادي م��رآك وك��ان ب��ه��ج��ت��ه ك��ن��ت ل��زم��ان ُم��رج��ع��ي م��ن
ب��أي��ت��ام م��وك��ول ه��و ك��أنَّ��م��ا ع��ارف��ه ي��ن��ج��اب ال ال��س��م��اح��ة، ج��م
وإي��الم ب��إس��ف��اف تُ��ع��اب وال م��ط��اع��ن��ه ت��دم��ى ال ال��ف��ذُّ ال��م��درُه
أج��رام ب��ي��ن غ��زوات ك��أنَّ��ه��ا م��ع��ارك��ه ت��ن��س��ى ال ال��ع��ض��ب وال��ف��ات��ح
ال��ط��ام��ي ال��ج��ح��ف��ل ل��غ��م��ر ي��ع��ن��و ك��ال��ص��ل��د ل��ح��ج��ت��ه ي��ع��ن��و ال��ذي إل��ي��ه ي��ص��غ��ي
وإق��ح��ام إج��ه��اد ع��واق��ب إال م��ق��ت��ح��ًم��ا ص��ال م��ا إذا أم��ًرا ي��ن��س ل��م
وإع��ظ��ام ل��م��ب��اه��اة ج��ه��وده ه��ب��ط��ت ف��م��ا ال��ع��ظ��م��ى، م��ك��ان��ت��ه إال
أص��ن��ام؟! ب��ي��ن ال��م��رج��ى أي��ن ف��أي��ن رج��اح��ت��ه ف��ي ال��م��رج��ى ال��م��ث��ال ك��ان

∗∗∗
أع��الم م��ف��ج��وع ب��ه��ا ي��ن��كَّ��س ول��م أس��ى ع��ل��ي��ه تُ��ط��ف��أ ل��م ال��ن��ور) (م��دي��ن��ة
ب��أوه��ام��ي ب��ال��ت وم��ا ب��ك��ت��ه، وال ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ي��ار ت��ذب��ذب وم��ا
ن��ام ح��ول��ه��ا غ��رس ش��اه وال ري��ع��ت، وأب��ه��ج��ه��ا أح��ي��اه��ا ال��م��ح��اف��ل وال
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بك رياض املنعم عبد رثاء

��ام ورسَّ ص��دَّاح وح��ي ي��زل ول��م أع��ب��ده ك��ن��ت ج��م��ال م��رأى ك��ل ف��ي
وإح��ج��ام��ي ب��ل��وع��ات��ي ت��ب��ال��ي ف��م��ا م��ف��ات��ن��ه��ا ع��ن ب��ح��زن��ي ص��دف��ت ل��ئ��ن
أن��غ��ام رج��ع ف��ي أق��وال��ه وع��ذب ب��ش��اش��ت��ه ف��ي��ه��ا ت��زل ل��م ك��أنّ��م��ا

١٩٤٧
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الندى قطرات

الخريف وحي من

وأوراق ع��ش��ب ع��ل��ى ال��ج��م��ال م��ن ص��ور ل��ل��ن��دى ف��واف��ت ال��خ��ري��ف واف��ى
ألح��داق ي��وًم��ا ك��ش��ف��ت ف��م��ا ب��ه��ا، أن��ف��س��ه��م ال��ع��ش��اق أودع ك��أنَّ��م��ا
ع��ش��اق أل��ح��اظ ف��ي ال��س��ح��ر ت��ب��س��م ب��اس��م��ة وه��ي ف��ي��ه��ا ال��ح��ب ت��ألأل
ب��أش��واق��ي رف��ت ق��د ول��ل��ح��ش��ائ��ش ب��ح��ل��ي��ت��ه��ا ف��ازت ق��د ل��ل��ع��ن��اك��ب م��ا
وإخ��ف��اق��ي؟! ه��م��ي ال��ن��دى يُ��ب��ال��ي وم��ا م��دَّك��ر غ��ي��ر ظ��م��ائ��ي ف��ي أزل ول��م
ال��ب��اق��ي ال��ل��ؤل��ؤ ح��ي��ال ن��ض��اًرا ذاب��ت راق��ص��ة ال��ش��م��س خ��ي��وط داع��ب��ت��ه��ا إن
ال��راق��ي! ف��ت��ن��ة غ��ي��رت��ه��ا ك��أنَّ��م��ا ح��ل��م س��وى م��رائ��ي��ه��ا م��ن ي��ع��د ول��م

∗∗∗
ال��ش��اك��ي ال��ش��اع��ر ل��وج��د أب��ي��ح س��رٍّا يُ��ع��ل��ن��ه ال��ص��ب��ح ون��س��ي��م ال��ن��دى غ��اب
ال��ح��اك��ي ال��ص��ام��ت ه��ذا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ك��لُّ ف��ه��م��ت ك��م��ا ي��روي م��ا ال��ع��ن��اك��ب ت��دري
ال��ب��اك��ي خ��اط��ري ف��ي ذرف��ت ف��ق��ب��ل��ه��ا ذرف��ت ل��ل��ن��دى ب��دم��وع ب��ك��ت ف��إن
إدراك��ي أض��ع��اف ل��ه��ا ال��وج��ود ي��ش��ج��ى م��ن��وع��ة رس��االت ل��ل��ن��س��ي��م ك��م
��اك ن��سَّ ه��م��س وح��ي��نً��ا ح��روب، ع��ل��ى ووس��وس��ة أل��غ��اٌز ه��ي ك��أنَّ��م��ا
ب��إش��راك��ي ت��ودي ت��ب��ت��ل��ه��ا وف��ي ت��ج��اوب��ه��ا ف��ي ص��الة ال��غ��ص��ون ت��ع��ن��و
وأف��الك أن��داء ب��ي��ن أرى ف��ي��م��ا م��اث��ل��ة ال��ح��ب دن��ي��ا غ��ي��ر أرى ف��م��ا

١٩٤٧





سيموت؟ بامذا

الحفري الرسم أو (االتشنج هذا؟ من أكثر نرتقب فلماذا جهده، غاية يبذل الطبيب (إنَّ
جويا).) اإلسباني للفنان املعدني

ال��ج��ه��الء ف��ي أه��ل��ي��ك م��ن وأغ��ث��ت ال��داء ش��ر وق��ي��ت ال��ح��ب��ي��ب وط��ن��ي
وال��ب��ل��ه��اء ال��ج��ه��الء رح��م��ة م��ن وب��اء ح��ي��ن ع��ن��ك أب��ع��د ال��م��وت
األرزاء؟ م��ن أف��ت��ى ب��م��ا أف��ت��ى ال��ذي ال��ق��در ل��ي��ح��ك��م ج��ن��ي��ت م��اذا
ووب��اء؟ س��وائ��م ب��ي��ن وت��م��وت وط��ب��ه األل��م��ع��ي ع��ن��ك أي��رد
ال��ش��ه��داء م��ن ب��ت��ن��ا وق��د ص��ن��ًوا، أزل ول��م ن��ف��ي��ت، وإن ع��ل��ي��ك أح��ن��و
م��رائ��ي ك��ل أح��الم أح��الم��ه��ا واغ��ت��دت ال��ع��ري��ض��ة ال��دن��ي��ا ب��ن��ا ض��اق��ت
ف��دائ��ي ع��ل��يَّ أب��وا ح��ي��ن ل��ل��ن��زع س��اك��نً��ا ف��راش��ك إل��ى ان��ت��ه��ي��ت وق��د
األح��ي��اء م��ش��اع��ر وك��ل ح��ول��ي ب��ه أغ��ن��ى ال��ذي ك��ل ن��اف��ع��ي ه��ل
ووف��ائ��ي؟ م��ه��ج��ت��ي ل��وع��ة وت��ث��ي��ر ال��ردى أس��ر ف��ي ت��ئ��ن أراك وأن��ا
ن��دائ��ي؟ ت��س��ت��ج��ي��ب أن وم��ح��رًم��ا وم��غ��رَّبً��ا م��وطَّ��نً��ا ال��غ��ري��ب وأن��ا
ورج��ائ��ي ت��ح��س��ري ب��ي��ن أرع��اك دائ��ًم��ا ره��ي��ن��ك ب��ع��دي ف��ي س��أع��ي��ش
وب��الئ��ي وع��ق��وق��ه��م وخ��ن��وع��ه��م ع��زوف��ه��م رغ��م ب��األب��ن��اء وأه��ي��ب
دع��ائ��ي ي��ردُّ ف��ال ال��ف��وات، ق��ب��ل ش��ج��ون��ه��م ي��ث��ي��ر ي��وًم��ا ف��ل��ع��ل��ه
وال��ع��ل��م��اء ل��ل��ح��ك��م��اء وت��ص��ي��خ م��ك��ب��ل غ��ي��ر ل��ألح��ي��اء ف��ت��ع��ود
األع��داء م��ن ل��ن��ا ال��رث��اء ت��دع��و ح��ال��ة ال��م��دم��ر ال��م��وت م��ن أق��س��ى



السماء من

رث��اء! دون وم��ات ض��اع ل��ح��م��اه ي��س��ت��ب��ق ل��م م��ن ال��ع��ل��م، ع��ص��ر وال��ع��ص��ر

١٩٤٧

سيموت؟ بماذا
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االحتامل

ح��وَّم��ا ال��م��آس��ي ق��ل��ب��ي ف��ي ت��ج��رع��ت م��ث��ل��م��ا ال��ب��ري��ة آالم ت��ج��رع��ت
ت��ه��دَّم��ا؟ ق��د ب��ه ووج��دان��ي ف��ؤادي ح��ي��ن��م��ا ل��ل��ت��ف��اؤل اع��ت��ن��اق��ي ع��الم
دم��ا؟ ب��أس��ه��م��ه ن��ف��س��ي ض��ج��رت وق��د أص��ون��ه ب��ال��وداد َول��وع��ي وف��ي��م
ل��ل��دُّم��ى1 ب��ال��ت��زل��ف تُ��دن��س ل��م وإن م��رة ب��ال��ص��غ��ائ��ر ت��ض��رَّج ل��م وإن
ُس��لَّ��ًم��ا ل��ل��م��ن��اف��ع ت��ت��خ��ذه��ا ف��ل��م م��رة ال��خ��ص��وم��ة ن��ف��س��ي اس��ت��م��رأت وم��ا
َم��ع��ل��م��ا وت��ب��غ��ي��ه ح��ظٍّ��ا وت��ؤث��ره م��خ��ل��ًص��ا ال��ع��ذاب ت��ل��ق��ى ول��ك��ن��ه��ا
وال��س��م��ا األرض ت��س��ت��رح��م وم��ا وت��رق��ى م��وئ��ال ال��ت��ق��ه��ق��ر ت��رض��ى وم��ا وت��ش��ق��ى
ت��أل��م��ا؟ م��ا ال��ذي ال��ح��رُّ ذل��ك وم��ن وج��وده��م س��ر األح��رار أل��م ت��رى
م��أت��م��ا ال��ك��ون ت��رى أن ت��أب��ى ون��ف��س��ي م��أت��م ب��ع��د م��أت��م ي��وم ك��ل ط��غ��ى
ع��ل��ق��م��ا م��ن��ه ذوق��ت م��ه��م��ا ال��ح��ي��ف م��ن أص��اب��ه��ا م��ا ع��ل��ى ي��وًم��ا ن��دم��ت وم��ا
ال��ت��ن��دم��ا ب��ع��د األح��رار ع��رف ف��م��ا ب��الئ��ه��م ح��م��ل األح��رار ع��رف إذا
ت��ل��ثَّ��م��ا رج��اء أو ل��م��ع��ن��ى، وف��اء ق��ل��وب��ه��م ش��ك��اة ك��ان��ت ش��ك��وا وم��ه��م��ا
واح��ت��م��ى ال��ب��ري��ة ال��ظ��ل��م دوخ وإن آخ��ًرا ي��ن��ص��ر ب��ال��ح��ق آم��ن��وا وق��د
وم��ط��ع��م��ا ش��رابً��ا وت��ه��وان��ي ص��ح��اب، ك��أن��ن��ا ال��م��آس��ي ت��غ��زون��ي زل��ت وم��ا
أت��ب��س��م��ا وأن أف��ن��ى أن ف��آث��رت م��ه��ج��ت��ي ب��رِّ ع��ل��ى ت��ح��ي��ا ك��ل��ف��ة ب��ال

١٩٤٧

األصنام. الدمى: 1





فنِّيوحيايت

ب��ال��ل��ع��ن��ات! ف��اغ��م��ري أو ف��اص��ف��ح��ي، وح��ي��ات��ي ف��نِّ��ي زل��ت م��ا ��ت��ي! أمَّ
وع��ات ع��اٍت م��ن ري��ع م��ح��بٍّ��ا ب��ل ك��ارًه��ا1 أو ي��ائ��ًس��ا ع، أق��رِّ ل��م
ال��ح��س��ن��ات! أج��ل ع��دَّت غ��ص��ًص��ا األذى ال��ن��اس ع ُج��رِّ إذ م��ش��ف��ًق��ا
ال��ب��ن��اة2 إره��اق (ال��م��ل��ك) وأب��اح م��ره��ًق��ا أم��ًس��ا (ال��ف��ن) أب��اح ق��د
ال��ط��غ��اة ال��م��ذل��ي��ن أق��دام ت��ح��ت ع��اث��ر ك��ئ��ي��ب (ال��ي��وم) ح��ي��ن��م��ا
ال��ج��ن��اة ال��م��س��ت��ه��ي��ن��ي��ن ��داة3 ل��ل��سُّ غ��م��رة إال ال��ظ��ل��م ه��ذا ل��ي��س
ال��ح��م��اة4 ل��م��ع��اذي��ر خ��ي��اًال أو ت��ب��رئ��ًة ح��وى ف��ي��م��ا ح��وى م��ا
ال��ده��اة ال��م��ج��ان��ي��ن س��خ��ر س��اخ��ًرا أل��وان��ه ع��ل��ى ال��ع��س��ف ح��وى ب��ل
ح��ي��ات��ي م��ن ل��م��ح غ��ي��ر ح��ي��ات��ي ف��ي ص��غ��ت��ه ش��ع��ر ك��ان م��ا أم��ت��ي!
ال��ش��داة م��دح أو ال��ن��اس ول��وع أو م��رة ق��ل��ب��ي م��ن��ه ع��ن��ان��ي م��ا
ال��ق��ض��اة أف��راح ب��ي��ن ع��ذاب ف��ي أح��رق��ت ق��ل��وب آالف م��ث��ل
ص��ل��وات��ي م��ن��ك أل��ه��م��ت إذا م��ن��ك، غ��رب��ت��ي ف��ي ش��اق��ن��ي ح��س��ن ك��ل
ال��ف��ت��اة (م��ص��ر) س��ن��ا م��ن ب��ع��ض ه��ي أب��دع��ت��ه��ا ال��ت��ي آي��ات��ي ك��ل

الطغاة. ظلم من ذعر محب وأنا بل كاره أو يائس وأنا أعنف لم أي الحالية؛ عىل منصوب 1

القديمة. مرص تقاليد إىل إشارة 2
التعذيب. ملجرد بالتعذيب امللتذ أي — للسادي وضعي جمع السداة: 3

السالفة. القرون جربوت عن املدافعون 4



السماء من

ال��ع��ف��اة ال��م��س��اك��ي��ن ال��ن��اس ع��ال��م ح��ب��ه ف��ي ش��ام��ًال دع��ائ��ي أو
ال��ظ��ل��م��ات ل��ه��ذي ت��ب��دي��د ب��ع��ض ل��ي ي��س��ر أن ال��ن��ف��ي أب��ال��ي ال
ال��ت��ض��ح��ي��ات؟ ع��دي��د م��ن ش��ق��ائ��ي م��ا ت��ض��ح��ي��ة غ��دا ل��و وش��ق��ائ��ي،
م��م��ات��ي! ي��وم ول��ي��ن��ع��م��وا خ��ان��ن��ي، م��ن ك��ل ع��دات��ي م��ن ول��ي��ه��ن��أ

١٩٤٧
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قلبوالد

صفية.) ابنتي إىل (أهديت

ت��ج��نَّ��ى أو ال��ه��وى ع��ن ت��خ��ل��ت أن وم��ع��ن��ى ك��ن��ًه��ا ل��ل��ح��ي��اة أرى ال
م��ط��م��ئ��ن��ا م��ل��ك��ه ح��از وم��ن ال��ح��ب ي��ع��ت��ن��ق ع��اش م��ن وس��ع��ي��د
وم��ي��ن��ا غ��دًرا ل��ل��زم��ان ن��وب ت��ن��اه��ت م��ه��م��ا ال��س��ع��ي��د وأران��ي
ك��ون��ا ال��ح��ب وأم��ل��ك وس��الم��ي، م��الذي ع��ش��ت ك��ي��ف ال��ح��ب أع��رف
ب��ال��ُم��َع��نَّ��ى ي��ع��د ف��ل��م ب��ق��ل��ب��ي ال��ب��ر ف��ي (ص��ف��ي��ة) ي��ا وت��ن��اه��ي��ت
ت��غ��نَّ��ى ف��ؤادي ب��ه��ا دع��وات إال ل��ك أخ��ط��ه��ا ذك��رى أي
م��ن��ا وت��رج��ي��ن أرت��ج��ي ب��م��ا ـ��دوا أش��ـ وأن��ا ط��ف��ل��ة ك��ن��ت م��ا م��ن��ذ
ب��م��ع��ن��ى! ت��ح��دد ول��م ت��ك��يَّ��ف ل��م ل��دن��ي��ا ال��م��ح��ب األب ق��ل��ب إنَّ

١٩٤٧





الباكي القلب

الشاعر.) ميالد عيد يف الورد من باقة (وحي

وأش��واك��ي؟ ب��أش��واق��ي أع��ان��ي وم��ا ال��ب��اك��ي ق��ل��ب��ي ن��ج��وى ال��ن��اس ي��ع��ل��م ه��ل
ال��ش��اك��ي؟ روح��ه ح��اك��ى ال��ورد م��ن ع��ط��ر آل��م��ه ل��ل��م��ح��زون ال��ورد ن��ع��م��ة م��ا
ف��إدراك��ي ي��ج��ه��ش وإن أس��اي، إال ب��ب��س��م��ت��ه ي��ظ��ه��ر ل��م ت��ب��س��م إذا
ك��إن��ه��اك��ي م��ن��ه��وًك��ا ال��ن��اس، ه��ي��أ م��ا ��ئ��ه ي��دفِّ ال ل��ق��ائ��ي، ال��ش��ت��اء ي��ل��ق��ى
س��ف��اك غ��در ع��ان��ت ال��ح��ب ع��واط��ف أم��ل��ي إل��ى تُ��ه��دي ب��اق��ت��ه ك��أنَّ
ال��ذاك��ي ح��ب��ي ب��ق��اي��ا وداع ع��ل��ى ي��ع��ان��ق��ه��ا م��ي��الدي ع��ي��د ك��أنَّ��م��ا
��اك نُ��سَّ م��وت ف��م��ات��ت اغ��ت��رب��ت، ك��م��ا ل��ه��ا ذن��وب ال ال��ض��ح��اي��ا اغ��ت��رب��ن ه��نَّ

∗∗∗
ل��والك ع��وق��ب��ت وال ال��ج��ن��ان، أزك��ى ح��رق��ي ف��ي ف��ارق��ت م��ا ل��والك (م��ص��ر) ي��ا
أله��واك ق��رب��ي ف��ي ال��م��ق��ادي��ر ب��ه س��م��ح��ت م��ا أض��ع��اف غ��رب��ت��ي ف��ي أه��واك
ح��ن��اي��اك ف��ي ف��ع��اث��وا ل��ل��غ��ادري��ن، أذن��ت ع��ن��دم��ا ك��ف��اح��ي ع��ل��يَّ أب��ت
أل��ق��اك ي��وم ف��ع��ي��دي ال��غ��ري��ب، أن��ا م��ب��اه��ج��ه ف��ي ع��ي��د ع��ن��دي ال��ع��ي��د م��ا
وأش��راك ألغ��الل أع��ود أن ال ش��م��ل��ت ح��ري��ة وف��ي س��الم ع��ل��ى
ب��دن��ي��اك ض��ي��م م��ن ف��ؤادي ع��ل��ى ت��ح��رره ف��ي أح��ن��ى ح��ول��ي ال��ث��ل��ج
وأف��اك ل��م��أف��ون ال��ج��ب��اه ذل ف��رض��وا إذا أي��ام��ي أس��ع��د وال��ن��ف��ي
ب��اك ق��ل��ب��ه ف��ي م��ا ك��لُّ وض��اح��ك م��غ��ت��رب ح��ك��م ف��ي م��ق��ت��رب رب ي��ا

١٩٤٨





احلر ربيع

ال��ودي��ِع ال��ح��م��ل م��ع ف��رًح��ا وث��ْب رب��ي��ع��ي ي��ا أش��رْق ال��ح��رِّ رب��ي��َع
س��م��ي��ِع ع��ن ص��الت��ك أو س��ن��اءك ك��ال��ع��ذارى ح��ي��اء ت��ح��ج��ب وال
ال��ص��ري��ِع ال��ح��ب ش��ف��اع��ة أري��ق ��ا ل��مَّ ع��ل��ي��ك األري��ج ن��م ل��ق��د
خ��ش��وع ف��ي ال��ب��راع��م ووس��وس��ة غ��ص��ون م��ن ه��م��س ع��ل��ي��ك ون��مَّ
ال��زروع ع��ل��ى ال��ض��ي��اء ب��أم��واج ل��ح��نً��ا ت��ذوب ال��غ��رام وس��ق��س��ق��ة
ال��رب��وع وف��ي ال��س��م��اء ف��ي ن��ج��وًم��ا ت��راءت وق��د ال��س��الم وآم��ال
ال��رض��ي��ِع ال��ط��ف��ل ب��ل��ه��ف��ة ي��رفُّ ح��يٍّ ل��ك��ل ال��ج��م��اد وت��ح��ن��ان
ب��دي��ِع ن��س��ق ف��ي ال��ح��س��ن ب��ع��ط��ر ��خ��ات م��ض��مَّ ال��ص��ب��اح وأن��داء
ال��وض��ي��ِع ال��ح��س ع��ن خ��ف��ي��ت وإن س��اف��رات ال��روائ��ع وآالف
وال��ن��زوِع ب��األص��ال��ة ت��ف��رَّد ع��ب��ق��ريٍّ��ا س��ح��ًرا ال��ج��وُّ ي��ف��ي��ض
ال��ش��ي��وِع ع��ل��ى ك��ن��وزه��نَّ ح��ب��ت��ه ال��م��ع��ان��ي آل��ه��ة ج��م��ي��ع ك��أنَّ
ال��رف��ي��ع ال��روح ف��ي ال��ش��ع��ر خ��ف��وق ح��ب��ور ف��ي ي��خ��ف��ق ال��ك��ون ك��أنَّ
ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ال��ج��م��ال ران وق��د ع��ي��ون��ي ف��ي ش��يء ك��لُّ ت��ق��ّدس
ال��ج��م��وع؟ ف��ي ت��خ��ط��ر ال��ع��رس ب��ث��وب ف��ت��يٍّ��ا ل��ن��ا س��ف��رت إذا ف��ك��ي��ف
وج��وِع ظ��م��أ م��ن ال��روح أغ��ث��ن ال��غ��وال��ي األن��اش��ي��د إذا وك��ي��ف
ال��ش��م��وع؟ م��ن ال��ش��م��وس وأط��ل��ع��ن ق��ل��ٍب ك��ل ال��ع��ب��ادة ��ن ول��قَّ

∗∗∗
ال��ودي��ع ال��ح��م��ل م��ع ف��رًح��ا وث��ب رب��ي��ع��ي ي��ا أش��رق ال��ح��رِّ رب��ي��ع



السماء من

م��ن��ي��ِع س��ج��ن ف��ي األس��ر يُ��ع��ان��ي وض��ي��ٍق ع��ن��ت ف��ي ك��ان ك��الن��ا
ال��ف��ظ��ي��ع ال��ق��در ض��ح��ي��ة وك��ن��ُت نُ��ه��اه ش��اه��ت م��ع��ذبً��ا وك��ن��َت
ل��ل��رق��ي��ع! ��ر ت��س��خَّ ل��م وأرض إخ��اءٌ ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ي��وم ف��ع��دن��ا
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وفاء حتية

الخمسيني (الهدى) عيد يف

ل��ل��نِّ��داء! ح��اج��ة ف��ي ك��أنِّ��ي ال��ج��اُر ب��ي ص��اح ال��ش��ت��اء» «ال��ش��ت��اء!
ال��م��رائ��ي ش��ت��ى وه��زُّ خ��ي��ال��ي ب��زَّ وق��د ح��ول��ي ال��ن��ج��وم وت��ن��ي��ر
ي��رائ��ي ال ��ًدا م��ج��سَّ س��ن��اءً ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ران األص��ي��ُل وال��ض��ي��اء
ال��س��م��اء ب��روُج ال��ورى ع��ي��ون ع��ن ح��ج��ب��ت��ه م��ع��ق��ٍل ك��لَّ ف��ات��ًح��ا
األش��ي��اء م��ع��ال��م ف��زال��ت ال��دن��ي��ا خ��ض��خ��ض وق��د س��اخ��ًرا، اله��يً��ا
م��س��اء أو م��ع��رٍَّف ل��ن��ه��اٍر ح��دٍّ ك��لُّ ��ح��ى ف��امَّ ال��وق��ت وغ��زا
إزائ��ي ي��وًم��ا ال��ع��م��ران ش��ه��دُت م��ا وك��أن��ي م��ش��رًدا ب��ي وإذا
األع��ب��اء ف��وادُح ك��بَّ��ل��ت��ه غ��ري��ٍق ش��ب��ه ال��ث��ل��وج وأخ��وض
ال��ه��واء ن��ف��س وش��لَّ ج��م��وٌع، ش��لَّ��ت وق��د ال��ع��ظ��ي��م، ح��ظِّ��ي ش��اك��ًرا
ال��ش��ت��اء ص��ق��ي��ع ع��ن��ده ��ح��ى ي��مَّ ع��ي��ًدا ال��ود ح��رارة ف��ي ذاك��ًرا
ال��غ��ن��اء ف��ي م��س��ت��غ��رًق��ا ع��داه، م��ا ف��ت��ن��اس��ى ذك��ره ال��ق��ل��ب ش��غ��ل
واع��ت��الء؟ وه��م��ة وف��ك��ٍر إق��داٍم ع��ي��د س��وى ه��ذا ع��ي��ٍد أيُّ
ل��ألوف��ي��اء ال��وف��اء ب��م��ع��ان��ي ال��م��واف��ي األغ��رُّ (ال��ه��دى) ع��ي��د ه��و
خ��ي��الئ��ي أو ال��م��ل��حُّ ح��ن��ي��ن��ي وق��تً��ا ب��ه��ا ن��ع��م��ت وق��د ب��دًع��ا ل��ي��س
ال��والء ت��ح��اي��ا ل��ه وزف��وا أف��واًج��ا ب��ال��ع��ي��د ي��ح��ف��ل��ون ه��رع��وا
ري��اء أو ري��ب��ة م��ن ي��دن��س ل��م ج��م��ي��ٍل رم��ٍز ك��ل ف��ي وت��ب��اروا



السماء من

رج��اء أو ل��ه��م ع��زٍة م��ن (ال��ي��وب��ي��ل) ه��يَّ��أ م��ا ل��ل��ج��م��ي��ع ش��رٌف
زه��راء ل��ن��ه��ض��ة ول��ك��ن ألج��ي��ال، ع��م��ًرا ال��خ��م��س��ي��ن ع��م��ُر ل��ي��س
وال��ف��ن��اء ال��ب��ل��ى ع��ل��ى م��ن��ي��ًع��ا ال��وح��ي م��ب��ع��ث ش��ب��اب��ه��ا ف��ي ت��زل ل��م
��اء ال��ش��مَّ ال��ص��ح��اف��ة وم��ج��د وال��رأي ال��ي��راع��ة ح��رم��ة ع��ززت
ال��وف��اء ج��زي��ل ل��ه��ا ف��ق��ل��ي��ل ت��س��ام��ي، ال م��ن��ارًة وت��س��ام��ت
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والكون األلوهة

ق��ري��ب ف��ي��ه ال��ق��ص��ي وال��غ��ري��ُب ع��ج��ي��ب س��ح��ر ال��ك��ون ف��ي ش��يء ك��لُّ
األدي��ب واح��ت��واه ق��ب��ُل م��ن ـ��ِف��ق ُوْف��ـ ب��ي��ن��م��ا ب��اح��ثً��ا ال��ع��ل��م ي��ج��ه��د
��ان��ي ال��سَّ ال��ع��ظ��ي��م ال��ع��ال��م ت��ح��ت��وي ك��ي��ان��ي م��ن ذرٍة ك��لُّ ه��ك��ذا
ال��رح��ي��ب ال��وج��ود ه��ذا وك��ي��ان��ي ف��اٍن غ��ي��ُر ال��م��دي وف��ي ف��اٍن أن��ا
ال��س��م��اء أج��م��ل��ت��ه��ا وم��ع��ان��ي��ه ال��ض��ي��اءُ ه��ذا ال��ع��ظ��ي��م واإلل��ه
غ��روب أو ل��وح��ي��ه ش��روٌق أو ان��ت��ه��اء ول��ي��س ل��ه اب��ت��داء ال
��ْل م��ؤصَّ ط��ب��ٌع ال��خ��ل��ود أنَّ ول��و ي��ت��ح��وْل ح��ول��ن��ا م��ن ش��يء ك��لُّ
وال��ض��روب واح��ٌد األص��ل ب��ي��ن��م��ا ت��ش��كَّ��ل ض��روٍب ع��ل��ى ن��ح��ي��ا س��وف
ال��ق��دي��ُر اإلل��ه ب��ه ت��ج��لَّ��ى ق��د ي��دور م��وج ال��وج��ود َل��ِب��نَ��ات
ت��س��ت��ري��ُب ال ل��ل��وج��ود غ��اي��ة ن��س��ت��ن��ي��ُر ب��ه ال��ذي وال��ج��م��ال
األب��داُن أرواح��ه ك��وٌن ه��و ال��ف��ن��ان ب��ه ث��وى ف��ن ه��و
ح��ب��ي��ُب ش��ع��ٌر إل��ي��ه وت��ن��اه��ى اإلم��ع��ان ف��ات��ه م��ا م��ع��ن��ى ه��و
وح��س��ي ج��ن��ان��ي م��ل��ه��ٌم ف��أن��ا ل��ن��ف��س��ي اب��ت��ه��ال إال اب��ت��ه��ال��ي م��ا
ت��خ��ي��ب ال اس��ت��ج��اب��ة س��ن��اه م��ن وق��ب��س��ي اإلل��ه إل��ى وح��ن��ان��ي

١٩٤٨





الزعيم حسني

ف��ي��ك��ا؟! ال��ع��ظ��ائ��م أح��ي��ا م��ن وي��م��وت ب��ن��ي��ك��ا خ��ي��ر ال��ن��ط��ع أي��ل��ق��ى (ب��ردى)
ب��ن��وك��ا! ال��م��ش��ت��رون وال��ب��ائ��ع��ون وي��ش��ت��رى يُ��ب��اع ش��ع��ب ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
أه��ل��ي��ك��ا ط��غ��ات��ه��ا ع��دَّ وت��ع��اف ح��ول��ه��م ال��م��آس��ي م��ن ال��ع��ص��ور ت��ش��ج��ى
م��م��ل��وًك��ا؟ م��غ��ام��ر ل��ك��ل ص��ي��ًدا غ��دا وق��د ال��ع��زي��ز ال��ش��ع��ب ده��ى م��اذا
م��ه��ت��وًك��ا م��ع��ق��ًال ال��خ��ن��ادق ح��ف��روا أج��داده ك��أن��م��ا ال��ن��ه��وض ي��أب��ى
ال��ص��ع��ل��وك��ا! ال��خ��ام��ل ف��ص��اروا ، ذالٍّ وآث��روا ال��ص��روح، رف��ع وت��ج��ن��ب��وا
م��ن��ه��وك��ا؟ ف��أط��اح��ه ل��رج��ائ��ن��ا، ع��زٍَّة م��وئ��ل وك��ان ده��اه م��اذا
وم��ل��وك��ا؟ س��وق��ًة ي��ت��ب��ع ب��ال��ض��ي��م رض��ائ��ه غ��ي��ر اإلج��رام ��ع ش��جَّ م��ن
ال��م��ف��ل��وك��ا ال��واه��ن ذرت��ه ف��وض��ى ��م��وا ودعَّ ، ي��ح��دُّ ال خ��س��ًف��ا س��ام��وه
ن��ه��ب��وك��ا؟ م��ن ق��ص��اص ف��أي��ن ال، أو ف��اغ��ت��ب��ط ال��م��ذل��ة رم��ت إن ش��ع��ب! ي��ا
ورث��وك��ا! ت��ح��كُّ��ًم��ا ال��ج��ب��اه ت��ل��ك ��روا ع��فَّ م��م��ن أل��دَّ ال��ع��دوُّ ل��ي��س

∗∗∗
م��س��ف��وك��ا دًم��ا ل��ه، ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ف��ي خ��ال��ًدا ذك��رك ك��ت��ب��ت ال��زع��ي��م)! (ح��س��ن��ي
ش��ك��وك��ا أث��ار وم��ا ال��خ��ص��ي��م ت��ع��ب خ��ص��وم��ه ص��غ��ار ع��ن ��ع ت��رفَّ م��ن ي��ا
س��ل��وك��ا ل��ل��ع��ظ��ي��م ال��خ��ي��ان��ة ن��ع��م ل��ب��الده خ��ائ��نً��ا م��ث��ل��ك ع��د إْن
وح��ل��وك��ا ن��ك��اي��ًة ل��ل��م��ت��ق��ي��ن غ��اي��ٌة ه��ذي ال��ح��رم��ات، ح��اف��ظ ي��ا
ورث��وك��ا ب��م��ن ال��م��زري وج��الل��ك أورث��ت��ه م��ا ه��وان ب��ي��ن ش��ت��ان
ال��م��أف��وك��ا وم��ج��دوا (ال��م��س��ي��ح) ص��ل��ب��وا وخ��ي��ره��م ال��ذئ��اب ت��ل��ك ه��م ال��نَّ��اس



السماء من

ش��ري��ك��ا! ال��ه��م��ام ل��ل��ب��ط��ل ع��دَّ م��ذ ب��إف��ك��ه��م ال��ه��م��ام ال��ب��ط��ل ع��ل��ى وق��ض��وا
وش��ي��ك��ا! ال��ع��ق��اب م��ن س��ي��روع��ون غ��ٍد ف��ف��ي ال��ذئ��اب، ال��ي��وم ي��ه��ن��أ إْن

∗∗∗
ي��س��ت��ه��دي��ك ف��راح ال��م��م��ات ن��اب ف��رب��م��ا ال��م��ص��ل��ح��ي��ن زع��ي��م م��ه��ًال
ي��ف��دي��ك��ا م��ن ب��وف��اء ول��ي��ت��م��م��وا وي��ه��ت��دوا ص��ن��ع��ت م��ا األواخ��ر ل��ي��رى
رك��ي��ك��ا؟ ب��ال��ن��داء — ال��خ��ي��ان��ة إال دروا وم��ا — ال��غ��ادرون ي��ري��د م��اذا
ال��ت��ح��ري��ك��ا! ت��ب��غ��ض ال��ع��ق��ارب م��ث��ل دأب��ه��م ف��ي ب��ه��م ف��إذا أن��ق��ذت��ه��م،
م��ن��ه��وًك��ا ت��ائ��ًه��ا ش��ع��ب��ك وأب��ي��ت ج��ن��اي��ة وال��ن��ب��وغ ع��ص��رك وس��ب��ق��ت
ض��ح��وًك��ا ل��ل��رص��اص ص��درك أوس��ع��ت وه��ك��ذا ل��ل��ع��داة ص��درك أوس��ع��ت
ع��رف��وك��ا! م��ن ح��ن��وَّ ع��ل��ي��ك ت��ح��ن��و ص��ن��ت��ه��ا ب��الٍد ثَ��رى ل��ع��لَّ ف��ارق��د!
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األحرار غضبة

ميالده: عيد يف (الهدى) صاحب مكرزل سلوم الصديق إىل

م��ف��زُع ل��ل��نَّ��اس ال��ث��أر غ��ي��ر ي��ب��َق ول��م م��ن��زُع ل��ل��ص��ب��ر ال��ق��وس ف��ي ي��ع��د ل��م إذن
ت��ت��وج��ُع ك��م��ا ت��س��ت��ب��ك��ي ال��ري��ح ع��ن ث��ورة ال��ري��ح ي��ش��ب��ه��وا أن ل��ه��م ل��خ��ي��ر
ي��رك��ع ل��ل��ب��غ��ي ال��ح��ر ح��ي��ن ال��ذل ع��ن وال��ردى ال��ن��ط��ع ي��ل��ث��م��وا أن ل��ه��م ل��خ��ي��ر
م��ض��يَّ��ع ع��اٍن ال��ش��ه��م األب��ي وف��ي��ه دول��ٌة ال��ج��ب��ن ب��ه ع��ه��د إل��ى ح��ي��ي��ن��ا
وي��ض��رُع ي��رج��و ال��ح��ق رب وأص��ب��ح ج��ه��رة ي��ن��ه��ب ال��ل��ص ف��ي��ه وأص��ب��ح
ت��ط��وع��وا ل��ألذاة م��م��ن ب��أك��ث��ر ج��ب��روت��ه��م م��ن ال��ظ��الَّم ي��س��ع��ف ول��م
ت��ق��ن��ُع ل��ي��س ل��ه��ا ال��م��ح��ي��ي وب��ال��ش��رف ل��ح��ت��ف��ه��ا ال��ض��ح��اي��ا ت��س��ع��ى ف��واع��ج��بً��ا
ي��ن��ف��ع ال��م��ال وال ي��ج��دي��ه��ا ال��ج��ي��ش ف��ال أم��ًة ي��غ��ل��ب ل��ل��ج��ه��ل أس��ًف��ا ووا
أج��م��ُع ال��م��ك��ارم وج��اف��ت��ه��ا ت��ج��اف��ت ش��ي��ع��ة ع��ه��د ف��ي اآلم��ال ض��ي��ع��ة ووا
ُع وي��ج��رَّ ال��ردى ي��س��ق��ى ي��ده��ا ف��م��ن ش��ع��ب��ه��ا ب��ت��دوي��خ ح��ظٍّ��ا ل��ه��ا ك��أنَّ
ت��زع��زع ال أنَّ��ه��ا ل��و ت��زع��زع��ه��ا، ن��ك��ب��ة ب��ع��د ن��ك��ب��ة ي��وم ك��ل وف��ي
ي��ت��م��ت��ُع؟! ل��ه��ا ج��الًَّدا وت��ت��رك أم��ة ت��س��ح��ق األق��دار ه��ذه ف��م��ا
ي��رف��ع ال��زه��و وال ي��غ��ن��ي��ه��ا ال��وه��م ف��ال ل��غ��ي��ره��ا ودان��ت اس��ت��خ��ذت األم��م إذا
ي��ت��ص��ن��ع! م��ا أض��ع��اف م��ض��ل��ل��ه��ا وي��دع��ي غ��ن��م، ب��ع��د غ��ن��ًم��ا ت��ف��وِّت

∗∗∗
ال��م��رص��ُع ال��وس��ام ه��ان وق��د وس��اًم��ا، ن��ل��ت��ه ب��ال��ق��دح األح��رار أب��ا ه��ن��ي��ئً��ا



السماء من

وت��خ��ش��ُع! ت��ع��ن��و األج��ي��ال ل��ه ودي��ٍن م��ب��دأ خ��ادم األج��ي��ال س��ت��ذك��رك
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السامي الشاعر

مطران خليل رثاء

ب��أج��رام ت��ح��ص��ر ل��م ع��وال��م إل��ى ال��س��ام��ي ال��ش��اع��ر ع��اد ال��ش��ع��ر! إل��ه��ة
أن��غ��ام أص��داء أض��واءه��ا ك��أنَّ وأس��ك��ره��ا غ��ن��اه��ا ع��وال��م إل��ى
وأج��س��ام ب��أن��ف��اس ت��ح��دد ول��م م��ن��ازل��ه��ا ف��ي تُ��ك��يَّ��ف ل��م نُ��ًه��ى إل��ى
ب��أق��س��ام وال��دن��ي��ا ال��ش��م��س ع��ل��ى ف��اض��ت ص��اف��ي��ة ل��إلل��ه��ام م��ن��اب��ع إل��ى
وإل��ه��ام وح��ي ف��ي وال��ش��اع��ري��ة ان��ت��س��ب��وا ع��ل��ي��ائ��ه��ا إل��ى األن��ب��ي��اء
وإظ��الم ه��ان��ت وه��دة ف��ي ون��ح��ن ك��واك��ب��ه ف��اس��ت��ع��ل��ت م��ن��ارك، إل��ى
وإل��ج��ام إس��راج ب��ي��ن م��ا ون��ح��ن م��س��ارب��ه��ا ي��م��ل��ي ُم��ل��ج��ٌم ال ت��دور
ب��إب��ه��ام! ي��وص��ف إْن ال��ف��ص��اح��ة ج��مَّ أش��ع��ت��ه��ا خ��ف��ق ف��ي ال��ش��ع��ر وت��ب��ع��ث

∗∗∗
ب��أج��رام ت��ح��ص��ر ل��م ع��وال��م إل��ى ال��س��ام��ي ال��ش��اع��ر ع��اد ال��ش��ع��ر! إل��ه��َة
ب��إغ��ن��ام ي��ظ��ف��ر ول��م ال��ج��ب��ي��ن، ذاك ب��ه خ��ص��ص��ت إك��ل��ي��ًال ال��م��وت ي��ن��زع ل��م
دام وم��ن ب��اك م��ن ال��زه��ر وب��ع��ث��ر م��ه��ج ف��ي ال��ه��ول أث��ار ق��د ي��ك��ن وإن
أح��الم أرب��اب وال م��داه��ا، ت��دري ك��واك��ب��ن��ا ال ب��روج ف��ي ب��ه أس��ري
(ال��رام��ي)؟ ال��ك��وك��ب ب��ف��ق��د ي��رزَّأ أل��م وج��ل ع��ل��ى م��ك��ب��وتً��ا ال��ف��ن وخ��لَّ��ف
وآالم��ي ب��أح��زان��ي ال��ج��ري��ح وه��و روَّع��ن��ا ال��ط��ي��ر وب��ئ��س ال��ن��ع��ي ط��ار



السماء من

وأح��الم��ي آم��ال��ي ذخ��ر م��ب��دًدا وم��س��غ��ب��ة ث��ك��ًال األس��ى ع��ل��ي��ن��ا أل��ق��ى
أي��ت��ام؟ أن��ف��اس ح��رق��ت��ن��ا أل��ي��س ح��رق��ت��ن��ا ف��رط ل��ه��ي��بً��ا ال��ه��ج��ي��ر زاد
وأف��ه��ام ل��دوالٍت ال��ف��ات��ح��ون ب��ع��لَّ��ت��ه ق��ب��ًال ي��م��ت ل��م ك��أنَّ��م��ا
ح��ام م��ن ك��ال��ف��ك��ر ل��ه ل��ي��س وال��ف��ك��ر ل��ف��ك��رت��ه��م ح��ام ع��ي��ش��ه ك��أنَّ��م��ا
م��ل��ت��ام غ��ي��ر ج��دي��د ج��رح ف��ك��لُّ ن��ع��م��وا م��ا ل��ل��ع��ان��ي��ن ال��خ��ط��ب أف��دح م��ا
وإع��دام! إح��ي��اء ب��ي��ن ت��دوول��ت م��ت��ى ل��ل��ش��ع��وب ال��م��آس��ي أش��ق وم��ا

∗∗∗
وأوه��ام؟ ن��وٍم ف��ي ي��زال��ون ال أم ف��ق��دوا ق��د ال��ن��اس أيُّ ال��نَّ��اس ي��ع��ل��م ه��ل
وأع��الم؟ أع��الٍم ن��وح م��ن ك��األرز واض��ط��رب��ا و(ال��ن��ي��ل) (ب��ردى) ب��ك��ت وه��ل
ال��ه��ام م��ن دان أو ال��م��دح م��ن ع��اٍل ي��رف��ع��ه ل��ي��س ج��الل م��ن أص��ال��ٌة
ب��أع��وام أع��واًم��ا وال��رأي ب��ال��ف��ن وه��ذَّب��ه��ا ال��ك��ب��رى ال��ن��ه��ض��ة س��اي��ر م��ن
وإب��رام ن��ق��ض ف��ي ت��ذب��ذب وال م��ب��دئ��ه ت��ك��ي��ي��ف ف��ي ت��ردد وم��ا
أص��ن��ام ت��ح��ط��ي��م ف��ي ت��ع��ثَّ��ر وال رس��ال��ت��ه ف��ي ي��وًم��ا ت��ل��ع��ث��م وال
وت��م��ت��ام ف��أف��اءٍ ب��رء وش��ع��ره ف��رٍق ف��ي ال��ص��م��ص��ام رش��ده ك��أنَّ��م��ا
ل��وام ب��ال��ل��ؤم زاخ��ر ع��ال��م ف��ي خ��دع ع��ن األح��رار ش��ج��اع��ت��ه أج��زت
آرام أل��ح��اظ أو (ط��ي��ب��ة) أن��ف��اس ع��ش��ق��وا ل��م��ن ريٍّ��ا ش��ؤب��وب��ه وف��اض
و(ال��ش��ام) (ل��ب��ن��ان) ف��ي ال��م��ج��د ع��رائ��س خ��رائ��ب��ه��ا م��ن ب��ع��ل��ب��ك وأش��رف��ت
(ب��ه��رام) أف��راح وال (ك��س��رى) أع��راس م��ش��رق��ه��ا ن��ال م��ا ح��ل��ًال أل��ب��س��ت��ه��ا
ال��س��ام��ي؟ ال��ع��اب��د (ب��ع��ل��ب��ك) ف��ي وأن��ت م��وق��ف��ه (اإلي��وان) م��ن (ال��ب��ح��ت��ري) م��ا
ألق��وام ه��ان��ت ف��م��ا ال��ن��ب��وغ، إال ب��س��اح��ت��ه��ا ي��ن��زل ل��م ل��ك م��ن��ازل
ن��ظ��ام ن��ظ��م ال ب��ه، وت��س��ت��ق��لُّ ص��اف��ي��ًة األرواح ت��ش��رَّب��ه ش��ع��ر
إظ��الم ب��ع��د م��ن أت��ى (ال��م��س��ي��ح) م��ث��ل ب��ه��دى ق��ب��ل��ه ي��م��ه��د ل��م وش��اع��ر
وأخ��ص��ام أح��ب��اب م��ط��ي��ة ل��ي��س��ت ذم��ت��ه ال��خ��ل��ق، واف��ي ال��م��روءة، ج��م
م��ب��س��ام ج��دُّ وك��لٌّ وي��ن��ث��ن��ون ل��ه��ف ف��ي ال��ح��اج��ات ذوو إل��ي��ه ي��غ��دو
إع��ظ��ام آي��ات ت��واض��ع��ه ف��ي ب��ل ت��ف��وق��ه ف��ي ي��وًم��ا ت��ع��اظ��م وم��ا
وإح��زام ألح��زاب ادع��اء دون ب��ه ي��الذ رك��نً��ا زع��ام��ت��ه ك��ان��ت
وأرق��ام! ب��أب��ع��اد يُ��ق��اس ول��ن ب��ه ت��خ��ص أن ألرض ل��ي��س ك��ال��ن��ور
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ب��أخ��ت��ام ح��رز ف��ي خ��ب��ئ ك��ال��ك��ن��ز ب��ه ل��ل��ب��ص��ي��ر إال ب��ال��ف��ن ض��نَّ ق��د
آط��ام ب��ي��ن ح��ص��ن ه��و ك��أنَّ��م��ا م��ب��ت��ذل ع��رض ع��ن ت��ف��ك��ي��ره وص��ان
وآرام1 ب��آي��ات ال��ع��ص��ور م��لء ق��داس��ت��ه ف��ي ح��ي ك��ال��دي��ن وال��ف��ك��ر
ألب��وام وت��س��ت��خ��ذي ال��ف��ن��اء ش��ب��ح ي��س��ك��ن��ه��ا واألط��الل ك��ال��خ��رائ��ب ال
آن��ام ع��دِّ ف��ي دون��ه اغ��ت��دت وال ب��ع��زت��ه أودت أم��ٌة ع��ززت م��ا
ام أدَّ ع��ن��د ع��ل��ي��ه األدي��م ع��زَّ ك��رام��ت��ه ف��ي ش��ع��ٌب ت��ه��اون إذا
ب��إرآم2 ي��ن��ق��ذ أو ال��ج��رح ي��رأم ل��م يُ��ع��ال��ج��ه اآلس��ي إل��ى أس��يء وإن
��ام رجَّ أوه��ام أم��ره��ا أودع��ت أو ون��ج��ت أخ��ي��اره��ا أم��ٌة ح��ارب��ت م��ا
إب��ه��ام! أي إل��ي��ه ت��ش��ي��ر أن ع��ن أرف��ع��ه ال��م��وه��وب ال��خ��ال��د ه��و ه��ذا

∗∗∗
وإك��رام��ي ع��ودي ف��ي ح��ن��ان��ك ن��ع��م��ى وم��رت��ق��ب��ي ال��ن��ج��وى ف��ي ب��ال��ح��ظ ق��ن��ع��ت
أي��ام��ي ك��ل وأح��ي��ا وك��ه��ًال، ط��ف��ًال ف��ه��ذب��ن��ي ق��ل��ب��ي ل��ه أص��اخ م��ن ي��ا
ب��أخ��ص��ام��ي أع��ب��أ ف��ل��م ال��ع��زاء، ض��اف��ي م��ل��ت��ج��أ ال��ع��م��ر إل��ي��ه س��ك��ن��ت م��ن ي��ا
وإق��دام��ي س��ع��ي��ي وف��ي ح��ي��ات��ي، وف��ي م��ث��ل��ي وف��ي خ��ي��االت��ي، ف��ي ص��ح��ب��ت��ه
وأح��ك��ام��ي؟ ت��أوي��ل��ي ي��ب��ع��ث��ر ك��م��ا ب��ي ي��ع��ص��ف ال��م��وت ل��ه��ذا م��ا … ي��زل، ول��م
إلح��رام��ي؟ وردت��ن��ي أب��وًدا ح��ال��ت أرق��ب��ه��ا ك��ن��ت ع��ام ل��ب��ره��ة وم��ا
ألع��الم وت��ن��ك��ي��س ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا أرؤس��ن��ا ت��ن��ك��ي��س س��اع��ة ب��ه أول��ى
وإع��دام ب��ؤس ف��ي ت��ط��أط��ئ أن أو ص��اغ��رة ل��ل��ط��اغ��وت ��ض ت��خ��فَّ أن ال
ل��م��ق��دام ك��ان��ت وم��ا ج��ب��انً��ا زان��ت م��م��ل��ك��ة أل��ق��اب ع��ن ت��ج��رد ل��ئ��ن
ض��رغ��ام! ث��وب غ��ن��ًم��ا ي��ب��دل وم��ا ل��س��ي��ده ث��وب ف��ي ي��م��رح ف��ال��ذئ��ب

∗∗∗
��ام رسَّ آي��ات م��ن ل��ل��خ��ل��د ي��م��ن��اك وه��ب��ت م��ا غ��ي��ر ع��زاء م��ن ل��ي ي��ب��َق ل��م
إدغ��ام أي ع��ن ت��س��ل��س��ل��ه��ا وف��ي ��ل��ه��ا ت��رسُّ ف��ي ج��لَّ��ت م��زام��ي��ر وم��ن

بها. يُستهدى التي النُصب اآلرام: 1
الجرح. معالجة اإلرآم: 2
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إس��الم��ي أرك��ان م��ن ه��ي ك��أنَّ��م��ا أردِّده��ا م��ط��ران ت��س��اب��ي��ح وم��ن
أي��ام��ي ج��دب ف��أن��س��ى ال��ش��ب��اب راح أرش��ف��ه��ا ل��ل��ع��ش��اق أغ��اري��د وم��ن
ال��ج��ام ه��ذه ع��ن ب��ج��ام��ات��ه��ا أرض��ى أدب��ي ب��ه��ا م��وع��وًدا ال��خ��ل��د ف��ي ال��راح م��ا
وإل��م��ام��ي روح��ي ف��ي (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ه��ي ص��ور وف��ي م��ع��ن��ى ف��ي أه��ازي��ج وم��ن
وال��ذام ال��م��دح ف��وق أن��اج��ي��ل ج��اءت وف��ل��س��ف��ة وأم��ث��ال ع��ظ��ات وم��ن
ب��أي��ام أح��ق��ابً��ا ال��ده��ر ف��ن��ل��م��ح ت��س��رده��ا ل��ل��ت��اري��خ ت��ه��اوي��ل وم��ن
وخ��دام ل��م��خ��دوم ب��ب��ر س��اوت س��اب��غ��ة ل��ل��م��ع��روف ص��ن��ائ��ع وم��ن
وأك��م��ام ب��أزه��ار ت��وارت وإن م��ب��دع��ه��ا ال��ش��د م��ج أح��ادي��ث وم��ن
ن��م��ام ج��دَّ ي��ح��ي��ا ك��ال��ح��ب وال��ف��نُّ م��ع��ج��زًة ال��ف��ن ع��ب��ق��ري ع��ن ت��ن��م
وإح��ج��ام��ي! ي��أس��ي ع��ل��ى ت��ث��ور وك��م ل��ص��ح��ب��ت��ن��ا ال��ذك��رى س��وى أن��ي��س وال

∗∗∗
ال��س��ام��ي ال��ش��اع��ر ب��ل��ه ، ال��ح��رُّ وال��س��ائ��س ب��ه ال��ح��ك��ي��م ع��زَّ زم��ن ف��ي رح��ل��ت
م ظ��الَّ أس��واط ع��ل��ى ت��ث��ور ف��م��ا خ��ط��ر ب��ال ال��ش��ك��وى ح��ظ��ه��ا أم��ة ع��ن
وأوغ��ام ألغ��رار وي��رك��ع��ون س��ع��ل��وا إن األوغ��اَد أف��اض��ل��ه��ا ي��خ��ش��ى
ال��رام��ي! ال��ش��ان��ئ وي��ب��ك��ي ي��م��دح��ون إذ ل��ي��ق��ظ��ت��ه م��ث��ل��ي ع��ل��ى وي��س��خ��ط��ون
��ام ه��مَّ ع��زم ح��ت��ى ي��ل��ب��ون وال ق��ل��ق وم��ن روع م��ن ي��س��ت��ق��رون ال
ل��ق��وام؟ ع��وز ذي ك��رام��ة وم��ا ن��ف��رت اس��ت��ق��الل��ه��ا ل��ه��ا أردن��ا إذا
وأه��رام! ب��أه��رام ت��ط��وف ول��م ع��زت��ه��ا ت��اري��خ ن��س��ي��ت ك��أنَّ��م��ا
أغ��ن��ام! ب��ي��ن ك��ق��ط��ي��ع ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ي��ش��ب��ه��ه��ا! األغ��ن��ام م��ن ق��ط��ي��ع ق��ال��وا:
إج��رام ع��ن��د رك��وبً��ا وتُ��س��ت��ب��اح أك��ي��ف��ه��م ال م��ن أرزاق��ه��ا ي��ص��ط��اد
ه��دام ل��ه��و وت��ه��وى س��داٌد، وال ع��ب��ٌر وال ن��ص��ح ي��ق��وم��ه��ا وال
وأخ��ص��ام أح��ب��اب ب��ي��ن ف��خ��لَّ��ط��ت ض��اح��ك��ة ال��ده��ر وص��روف خ��ودع��ت ك��م
ب��رام ال��ن��ص��ر ل��ب��ن��ود ك��راف��ع م��ش��ن��ق��ة أع��واد ف��ي ال��ح��ب��ل ب��ارم م��ا
وأس��ق��ام ل��زالت وأس��ل��م��ت��ه��ا ع��دد ب��ال ج��راح��ات ف��أث��خ��ن��ت��ه��ا
أق��دام وطء وإال ال��ع��ق��اب إال ي��رش��ده��ا ح��ي��ن وف��يٌّ ي��ن��ال وم��ا
ال��ن��ام��ي م��ل��ك��ه ف��ي م��ع��ب��وده��ا وال��ج��ه��ل ش��ع��ائ��ره��ا أس��م��ى م��ن زال م��ا ال��ه��زل
وأع��ج��ام ألوش��اب ت��ع��ن��و ح��ي��ن ف��ي ت��م��ي��زه��م ال غ��رب��اء أح��راره��ا
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وأزالم أن��ص��اب ره��ن ت��زل ول��م ت��ل��ط��م��ه��ا ال��ده��ر وص��روف ت��ت��ع��ظ ل��م
وح��اخ��ام ب��ط��ري��ق ع��ن��د وث��أره��ا وم��ن��ق��ص��ة إس��ف��اًف��ا ال��وق��ت وت��ق��ت��ل
وإي��ه��ام��ي ض��الالت��ي ف��ي ش��ب��ي��ه��ه��ا ب��خ��دم��ت��ه��ا ال��ع��ان��ي وأن��ا أزل ول��م
وإن��ع��ام��ي ب��رِّي ع��ل��ى وع��اق��ب��ت��ن��ي أدب��ي ع��ل��ى ح��ارت وإن ع��ل��ي��ه��ا أح��ن��و
ك��آث��ام! آث��اري ص��ف��و وع��ددت ج��ان��ي��ًة م��ن��ف��اي إل��ى وط��اردت��ن��ي

∗∗∗
وأق��الم وج��دان وح��ارس ع��ن��ي، م��ق��ًة ذائ��ًدا ح��يٍّ��ا ب��ق��رب��ك ل��ي م��ن
ب��أق��س��ام؟ ال��واف��ي ي��ه��ت��ف وب��اس��م��ه ب��س��ي��رت��ه ال��ع��ال��ي األدب ي��ؤرخ
ال��ط��ام��ي ب��ح��رك م��ن واغ��ت��رف��وا أن��ت م��ن ع��رف��وا م��ن األح��رار ص��ف��وة م��ن ل��ي��ب��ك
ب��م��س��ت��ام ق��ي��س��وا ل��و ال��م��غ��ال��ي��ن، ب��ي��ن م��ح��ب��ت��ه��م ف��ي يُ��َع��دُّوا أن أب��وا وم��ن
ل��ه��وَّام ت��ذع��ن ف��ل��م اإلب��اء روح ب��ه��ا ن��ف��خ��ت أوط��انً��ا ي��ف��دون وم��ن
أن��ع��ام! س��وم دواًم��ا ت��س��ام ف��ل��ن ت��ض��ح��ي��ة ب��ع��د ن��ه��بً��ا ال��ي��وم ك��ان��ت إْن

∗∗∗
ول��ل��ظ��ام��ي ل��ل��س��ام��ي ب��ال��وح��ي ت��ب��وح ش��غ��ًف��ا ن��اج��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ري��اض ع��س��ى
وأرغ��ام��ي أغ��الل��ي ع��ن��ي ت��ف��ك ث��ائ��رًة ش��اق��ت��ك ال��ت��ي ال��ري��اح ع��س��ى
ب��إع��ج��ام ي��ق��رن ل��م ال��ح��ر ب��ل��ح��ن��ك ي��ن��ف��ح��ن��ا األم��واج ع��ل��ى ال��ه��دي��ر ع��س��ى
ال��ه��ام��ي ش��ؤب��وب��ه ف��ي م��ن��ك ف��رائ��ًدا ت��م��ن��ح��ن��ا ال��ط��ل ه��ذا ت��ران��ي��م ع��س��ى
أن��غ��ام��ي ح��ل��و ي��غ��ذِّي ال��ج��م��ال م��ن ص��وًرا غ��ن��ي��ت��ه ال��ذي ال��م��س��اء ع��س��ى
آك��ام ح��ول ح��ن��انً��ا م��ن��ك ت��س��ي��ل وداع��ت��ه��ا أب��ه��ى ف��ي ال��ج��داول ع��س��ى
إج��ه��ام ب��ع��د ع��ط��ًف��ا ب��ال��ش��ه��د ت��رفُّ ي��ل��ث��م��ه��ا ال��ن��ح��ل وراع��ي ال��م��روج ع��س��ى
��ام ب��سَّ م��ن��ك ب��س��ن��اء ل��ي ت��ج��ود م��ف��ات��ن��ه��ا أس��ن��ى ف��ي (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ع��س��ى
وت��ه��ي��ام��ي ذه��ن��ي ف��ي ل��ط��ف��ك رأي��ت ب��ه أه��ي��م ح��س��ن ف��ي ت��أم��ل��ت إن��ي
آج��ام روع ف��ي أو ال��ب��ح��ر، ث��ورة ف��ي م��خ��ت��ل��ًج��ا ال��ن��ور ف��ي أو ال��ع��ط��ر ن��ش��ق��ة ف��ي
غ��ن��ام م��زم��ار ع��ل��ى وغ��نَّ��ت أنَّ��ت دق��ائ��ق��ه��ا ت��ح��ص��ى ال م��ش��اه��د وف��ي
وأرح��ام أش��واق أه��ل ك��أن��ن��ا ت��ص��وف��ه ف��ي ع��ش��ب ك��ل ورن��ح��ت
ال��دام��ي! ق��ل��ب��ي ح��ن��اي��ا م��ن ت��ك��ن وإن م��ل��ه��م��ه��ا أن��ت ص��الة رث��ائ��ي أزج��ي
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والزهر الطلع

الطلع: ى بحمَّ مرضه يف الحاج نعمه الشاعر الصديق إىل

ق��ه��ر؟ ف��ي��م��ن ال��ي��أس ق��ه��ر وم��ن ال��زه��ر أن��دى ال��ط��ل��ع م��ن أي��ش��ك��و
ال��م��ن��ت��ظ��ْر وال��ه��دى ال��ه��وى (ي��س��وع) ال��ج��م��ال رس��ول ي��ا ل��ن��ا س��ل��م��ت
ال��م��دخ��ر ش��ع��رك ف��ي األن��س ل��ك ال��ش��اك��رات ال��م��ه��ج ت��ؤان��س��ك
ال��م��ط��ْر ع��زف ف��وق رق��ص��ت وق��د ال��خ��ري��ف ه��ذا أط��ي��اف وت��رع��اك
ال��زه��ْر وي��ص��غ��ي ال��ري��اح ف��ت��م��ض��ي ال��س��الم ن��ش��ي��د ع��ن��ك ت��رت��ل
ش��ع��ر1 ش��يء ك��لُّ ل��ه��ا ف��ي��ه��ف��و ال��وج��ود روح ب��ال��ح��ب وت��ه��ت��ف
ال��ح��ج��ر ح��ت��ى وي��ب��س��م أم��ان، ال��غ��ص��ون ح��ف��ي��ف ع��ن��د وت��ورق
ال��ق��در ال��م��س��ت��ع��ز وح��ال��ف��ك ض��ر ك��ل م��ن وع��وف��ي��ت س��ل��م��ت
ال��ب��ش��ر ت��ف��وق دن��ي��ا وخ��ل��ق��ك ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ت��م��ج��د وع��ش��ت
ال��ح��ف��ر وي��رض��ى ال��س��م��اء ي��ن��اج��ي أس��ي��ر ش��ع��ب م��ن��ه��ض زل��ت وال
ال��غ��ي��ر ص��ن��وف أورث��وه وق��د ق��اه��روه دائ��ًم��ا ت��م��ل��ق��ه
ش��رر م��ن ح��ول��ه م��ا وه��وَّن ع��زًَّة ذل��ه ف��ي ف��أوه��م
ال��خ��ط��ر أم��ام ال��ن��ب��ي ق��ي��ام ال��ف��راش ط��ري��ح ي��ا وق��م أغ��ث��ه
ك��ف��ر ق��د م��ن ب��ال��ح��ق ل��ي��ؤم��ن ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ب��ص��وت��ك وج��ل��ج��ل

الشعر. قال شعر: 1
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ال��ض��رْر ي��س��ت��ط��ي��ب ب��ره ع��ل��ى ال��ص��ب��ور ال��ش��ق��ي ك��أخ��ي��ك وك��ن
ال��ب��ط��ر ف��ي��الق��ي ألوط��ان��ه ال��واف��ي��ات ب��أن��ف��اس��ه ي��ج��ود
ان��ف��ط��ر2 ح��ت��ى ال��ش��ع��ب خ��ادع��وا وق��د ال��ه��ازل��ون ال��ط��غ��م��ة وي��رج��م��ه
ف��ج��ْر غ��رٍّ م��ث��ال��ب وخ��اف��وا األس��اة ال��ه��داة ��ى ت��ن��حَّ م��ا إذا
أم��ّر زم��اٍن م��ن وي��ل��ه��م وي��ا ال��ه��وان ف��ي أم��ت��ه��م وي��ل ف��ي��ا
ال��ق��م��ر وي��رع��ى ال��ن��ج��وم ي��ن��اج��ي ال��ح��ب��ي��ب ش��أن ك��ت��ب��ك، س��أرق��ب
س��ي��ْر أو ت��ل��ه��م��ن��ي م��ع��ان��ي ل��ل��ح��ي��اة أرى س��ط��ر ك��ل وف��ي
ظ��ه��ْر ق��ب��ًال ل��ك م��ع��ج��ز ف��ك��م ال��س��م��اء اب��ن ي��ا ب��ب��رئ��ك ف��ع��ج��ل
��ور ال��سُّ ب��أس��ن��ى ال��ف��ن��ون ع��ن��د ت��ق��دَّس م��ن ي��ا س��ق��ام��ك ح��راٌم
ال��وت��ر! ف��ت��وَن (أب��ولُّ��ل��و) وأس��م��ع ال��خ��ل��ود ل��ن��ش��ي��د ف��ع��د ح��راٌم
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ال��ض��رر اإلل��ه ع��ن��ك وأب��ع��د ال��خ��ط��ر وأم��ن��ت ال��ض��ن��ى وق��ي��ت
ال��ش��ج��ر ف��ي ش��دا إن أو ل��ك ف��ًدا ال��س��ط��ور ف��ي ش��دا ه��زار وك��ل
ال��ب��ش��ر ب��ي��ن ب��ال��ل��ط��ف ت��ف��ردَّت ال��ف��ؤاد ال��زك��ي ال��ش��ادي��ات أب��ا
وال��ض��ج��ر األس��ى ع��ن��ي وت��ب��ع��د ال��ض��ن��ى ف��ي ت��ؤان��س��ن��ي أت��ي��ت
ال��وت��ر ه��زَّ ف��ؤادي ـ��َزت ه��ْز ال��م��ع��ج��زات م��ن س��ح��ر ب��ن��ف��ث��ة
ح��ض��ر ف��ي��م��ا أح��م��د وم��ع��ج��ز م��ض��ى ف��ي��م��ا أح��م��د وم��ع��ج��ز
ش��ع��ر ق��د م��ن خ��ي��ر ي��ا ب��ش��ع��رك ال��ش��ع��ور ف��يَّ أل��ه��ب ش��ع��ورك
ال��م��ط��ر ل��ل��ظ��ام��ئ��ي��ن ج��اد ب��م��ا م��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى ج��ادت وروح��ك
أث��ر م��ن ب��ي ل��ل��ط��ل��ع ي��ب��َق ول��م ال��خ��ور ع��زم��ي وزاي��ل ب��رئ��ت
األب��ر ال��وف��ي ال��ص��دي��ق دع��اء ول��ك��نَّ��ه ع��الج م��ن وم��ا
ال��درر وف��ي��ه ال��ع��ظ��ات وف��ي��ه ال��رق��ى ف��ي��ه وك��ت��اب��ك أخ��ي
ال��س��ح��ر ف��ي س��رى ال��ن��س��ي��م أرق ح��ك��ى ال��ن��ش��ي��د أرق وف��ي��ه
ال��زه��ر ون��ف��ح ال��خ��زام ون��ش��ر ال��ورود ع��ب��ي��ر م��ن��ه ت��ن��ش��ق��ت
ص��ور م��ن س��ب��ى ال��خ��ري��ف ف��ي وم��ا ال��رب��ي��ع رواء ف��ي��ه وط��ال��ع��ت
ش��ك��ر ع��ل��ي��ه��ا م��ه��م��ا ي��ق��ص��ر وال��ل��س��ان ح��ل��ت ت��ل��ك س��ج��اي��اك
ال��ب��ط��ر وي��ري��ك ال��وف��ا ت��ري��ه ش��ع��ب ب��خ��دم��ة ش��ق��ي��ت م��ا إذا
ص��ب��ر ح��ر أول أن��ت ف��م��ا ال��ح��ل��ي��م ال��ك��ري��م ص��ب��ر وت��ص��ب��ر
ال��ح��ج��ر ي��ل��ي��ن ح��ت��ى يُ��خ��اط��ب ك��م��ن ي��ئ��س��ن��ا أن إل��ى ص��رخ��ن��ا



السماء من

اس��ت��ت��ر م��ا دون��ه أرى ف��إنِّ��ي ال��ورى ف��ي م��ظ��ه��ر غ��رَّه وم��ن
ال��ع��ب��ر ع��لَّ��م��ت��ه م��ن اغ��ت��رَّ وم��ا ه��ن��اك وري��اءٌ م��دال��س��ة
وال��خ��ب��ر ع��ن��ده��م ال��م��ب��ت��دا ه��ي ال��ن��ف��وذ ل��ل��ن��ع��رات زال ف��م��ا
ال��ن��ظ��ر ل��ف��ت ك��ان ل��م��ذه��ب��ه ب��ل ال��م��رء أله��ل��ي��ة ول��ي��س
ق��ه��ر ف��ي��م��ن ف��ي��ه��م ـ��خ��راف��ات ال��ـ ي��ق��ه��ر أن ال��ع��ل��م ع��ج��ز وق��د
غ��ب��ر زم��ان ف��ي وأف��ك��اره��م ع��ص��ره��م ف��ي ب��ال��زي ي��ع��ي��ش��ون
ال��م��ع��ت��ب��ر ال��س��ي��د ه��و ف��ذاك ب��ت��ه��ري��ج��ه ب��ذًخ��ا زاد وم��ن
ن��در ف��ف��ي��م��ا ال��م��س��رُّ وأم��ا ال��ت��ف��تَّ أنَّ��ى ي��س��وءك م��ا ت��رى
ظ��ه��ر ق��د وزخ��رف��ه��ا ت��وارى ن��ت��ن��ه��ا م��ك��ل��س��ة ق��ب��وٌر
ال��ق��در ألم��ر رج��اك ف��س��ل��م يُ��رت��ج��ى م��ن��ه��م أم��ل ف��ال
م��ن��ت��ظ��ر م��ق��ب��ل ف��ي ي��ح��ق��ق ال��ق��دي��م ي��ت��ول��ى أن ب��ع��د ع��س��ى
ان��ك��س��ر وش��ددت ح��ط��بً��ا غ��دا إذا ل��ك��ن ال��غ��ص��ن وي��ع��ت��دل
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كريمة.) ودية قصيدة عىل ردٍّا صليبا عساف إلياس الشاعر الصديق (إىل

ب��إض��دادي ال��م��زدري وودك ال��ه��ادي ش��ع��رك ق��درت ل��ل��ف��ن
أوالدي م��ث��ال ع��ن��دي ف��ال��ك��ل أح��د ع��ل��ى ن��ق��م��ة ب��ي ول��ي��س
ص��ي��اد ش��ب��اك ف��ي وأوق��ع��وا ات��ع��ظ��وا ف��م��ا م��خ��ل��ًص��ا وع��ظ��ت��ه��م
أف��راد ب��وه��م ش��ع��وبً��ا ي��ش��ق��ى أش��ر س��ائ��س أو غ��ر ك��ل م��ن
إل��ح��ادي ج��اح��دي��ن ف��أع��ل��ن��وا أذك��ره��م ن��خ��وة ف��ي وع��دت
ن��ق��ادي ي��س��ر م��ا أح��رزوا ق��د ول��ي��ت��ه��م��و م��خ��ط��ئ، ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ح��س��ادي ق��دح م��ن أع��ان��ي وال ب��ع��زت��ه��م إال أب��ال��ي ف��م��ا
أج��دادي ت��راث ح��ب��ي ف��ذاك وط��ن��ي ع��ل��ى خ��اط��ري ان��ط��وى إذا
(ال��ض��اد)؟ ل��ع��اش��ق ك��ره وأي أب��ًدا ل��غ��ي��ره ك��رًه��ا ول��ي��س
واد ف��ي وال��ج��م��ع ب��واد، ل��ه��م م��ح��ت��رًق��ا أع��ي��ش أن��ي ص��دق��ت!
رواد ب��ع��ه��د ول��ي��س��وا م��اض، زم��ن ع��ل��ى أش��رف��وا ك��أنَّ��ه��م
ب��م��رص��اد ل��ه��م ب��دن��ي��ا ل��ي��س��ت ان��ف��ج��رت ال��ت��ي (ال��ذرة) ك��أنَّ��م��ا
ب��ق��واد أل��ح��ق��ت ه��زائ��م ط��ائ��ش��ه��م ج��ع��ج��ع��ات ك��أنَّ��م��ا
أط��واد أع��ز وك��ان��ت ن��ه��بً��ا، م��ع��اق��ل��ه��م غ��دت إذ ل��ه��ف��ت��ي وا
ال��ف��ادي ال��م��ق��وم ويُ��ق��ص��ى ي��دن��ى ي��خ��ات��ل��ه��م م��ن ح��ي��ن ل��ه��ف��ت��ي وا
أح��ق��اد ل��ن��ار ش��ه��ي��ًدا إال ي��ب��ص��ره��م ال��ذي ي��ص��ي��ر ال ب��ل
ل��ل��ح��ادي ت��ذل م��ط��اي��ا وه��م ب��ض��لَّ��ت��ه��م ي��ب��ع��ث��وا أن ه��ي��ه��ات



السماء من

اد ب��دَّ ك��ف م��ن ي��س��ت��ع��ادوا أن ج��ه��ال��ت��ه��م أب��ت ض��ح��اي��ا وه��م
أن��داد ل��ث��أر ي��وًم��ا ي��ح��ي��ون س��واس��ي��ًة أح��راره��م ل��ع��لَّ
م��ي��ع��اد! ب��غ��ي��ر س��م��ًح��ا ي��ح��ي��ن ت��ح��رِّره��م ب��ه ي��وًم��ا وع��لَّ
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كابوسنائب

دومييه الفرنيس للفنان الرسم

ال��ع��دى ج��ي��وش ح��اص��رت��ه ك��م��ن م��س��ت��ن��ج��دا ال��ن��وم م��ن أف��اق
خ��ائ��ف��ْه ف��ج��أة أوق��ظ��ت وق��د ال��واج��ف��ْه زوج��ه ب��ه ف��ص��اح��ت
اح��ت��واك؟» م��اذا ي��روع��ك؟ وم��اذا ده��اك؟ م��اذا أج��ب��ن��ي! «أج��ب��ن��ي،
م��ه��ي��ض!» ك��س��ي��ر ج��ن��اح��ي وأنَّ م��ري��ض! ب��أن��ي «ح��ل��م��ت ف��ق��ال:
ال��م��ق��ام ه��ذا ن��ل��ت م��ا ف��ل��واله ال��س��ق��ام ب��ه��ذا «ه��ن��ي��ئً��ا ف��ق��ال��ت:
وج��اف��ى! ك��ل ع��اداك ك��ن��ت ف��ل��و م��ع��اف��ى؟ ح��ر إن��ك ق��ال وم��ن
ه��ن��يء غ��ري��ٌر ط��ف��ٌل ك��أن��ك ال��ب��ريء ن��وم ج��ف��ن��ك م��لء ف��ن��م
األن��ام ج��م��ي��ع دون ال��ل��ي��ل ب��ك ال��م��س��ت��ه��ام ل��ك��اب��وس��ك وط��وب��ى
ال��م��س��ت��ح��ي��ال ت��ط��ل��ب��ا أن وح��ظَّ��ي��ن ج��م��ي��ًال ف��أًال ب��ذل��ك ل��ع��لَّ
ش��ع��اره! دوًم��ا اع��ت��الل��ك ف��خ��ل ال��وزارة دس��ت ت��ب��ل��غ ل��ع��ل��ك
ج��ري��ح��ا! ش��ق��يٍّ��ا ط��ري��ًدا ف��ت��غ��دو ص��ح��ي��ح��ا رش��ي��ًدا ت��ب��دو وإي��اك
ال��ج��ب��اه ب��ذل ت��دي��ن ب��دن��ي��ا وال��ح��ي��اه ال��ورى ش��أن ك��ذل��ك
ال��ع��ب��ي��د! ع��داد ف��ي ول��ك��ن��ه ال��س��ع��ي��د ف��ي��ه��ا ال��ح��ر ال��ث��ائ��ر وم��ا
ال��ب��غ��اث!» وي��ب��ق��ى ال��ن��س��ور س��ت��ف��ن��ى اك��ت��راث ب��غ��ي��ر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��ن��م
ال��ش��خ��ي��ر! وط��نَّ ال��ن��خ��ي��ر، ورنَّ ال��ب��ع��ي��ر غ��ط��ي��ط وغ��ط ف��ن��ام
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نائب. كابوس



تقديسالفن

بثغر الفنية مدرستهما وإىل وانيل وسيف أدهم الفنانني األستاذين إىل مهداة
اإلسكندرية.

واضًعا تكراًرا، لندن بمدينة الربيطاني املتحف يزور طفل لوحظ ١٩٠٧م سنة يف
الحارس كان ما ورسعان أحبه، إغريقي تمثال قاعدة عند األزهار من باقة زيارة كل يف

للفن.1 املقدس الطفل هذا إرصار من متذمًرا يزيلها

وآث��اره م��ع��ن��اه (ال��ف��ن) ف��ق��دس أزه��اره ال��ت��م��ث��ال إل��ى أه��دى ك��ال��ط��ف��ل
ت��ك��راره ب��ال��ق��رب��ان يَ��س��أم ول��ي��س م��غ��ت��ب��ط وه��و م��ن��ه ت��ع��ج��ب وال��نَّ��اس
إص��راره ل��ل��ط��ف��ل آب��يً��ا ي��زي��ل��ه��ا ب��م��ت��ح��ف��ه م��زه��وٍّا (ال��ف��ن) وح��ارس
وأزه��اره ح��ب��ي وي��م��ن��ح��ه��ا ق��ل��ب��ي، يُ��م��ج��ده��ا ل��ل��ذك��رى والئ��ي ت��رى
وأن��واره؟ ي��وًم��ا م��آث��رك��م ف��ات��ت ك��م��ل��ت إن (ال��ن��ي��ل) ت��ن��اج��ي ذك��رى وأي
زاره؟ م��خ��ل��ًص��ا وط��ي��ًف��ا ال��ف��ؤاد، م��لء م��ف��ات��ن��ك��م ف��ي ج��م��اًال ت��ق��ب��ل ول��م
أس��راره م��ن��ه نُ��س��ق��ى ال��ف��ن) (م��ع��ب��د ف��ي س��ل��ف��ت ل��ن��ا أع��ي��اًدا أن��س ال أن��س إن
ت��ذك��اره؟ ال��ي��وم ت��ه��ي��ج ح��ي��ن ف��ك��ي��ف وأع��ب��ده��ا أن��اج��ي��ه��ا ي��وم ك��ل ف��ي
واخ��ت��اره ص��اغ ف��ي��م��ا ي��ظ��ه��ر وال��م��رء ص��وًرا ج��ذاب��ًة رس��ائ��ل��ك��م واف��ت
أش��ع��اره ال��ي��وم ف��ؤادي ص��ب��ب��ت إذا رون��ق��ه��ا ب��ع��ض يُ��ح��اك��ي ش��ع��ر ف��أي

١٩٠٧م. سنة أغسطس ٣١ بتاريخ «أكاديمي» مجلة 1



السماء من

ع��طَّ��اره؟ ب��ث إن ي��غ��ازل��ه��ا وأن ي��ك��رم��ه��ا أن ح��ريٌّ زه��ٍر وأيُّ
أن��ص��اره ي��ل��َق ل��م إذ ال��ط��ف��ل ك��ذل��ك روائ��ع��ك��م ب��ت��ق��دي��س��ي س��أس��ت��ق��ل
أوت��اره ال��ش��ع��ب ح��ك��م��اء م��ن ف��ات إن ق��وت��ه ال��ده��م��اء م��ن ل��ي��س وال��ف��ن
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اجلديدة إرتريا

ونشيد تحية

س��ي��ري! األم��ام إل��ى إرت��ري��ا! إرت��ري��ا
ال��ق��دي��ر! إل��ى ت��ع��ن��و ل��دن��ي��ا ت��ذع��ن��ي ال

∗∗∗
األح��رارا أب��ن��اءك وض��م��ي ت��وح��دي
ش��ع��ارا والءه��م ك��األم ول��ت��ح��ف��ظ��ي
ال��خ��ْل��ِق ث��م وال��ُخ��ل��ق ال��ع��ل��م ث��م ب��ال��ع��ل��م
ل��ل��ح��ق ع��ال��م ف��ي ال��ن��ج��م م��س��ي��ر س��ي��ري
وال��ع��رف��ان��ا وال��ن��ور ال��ج��ن��ان��ا ول��ت��ب��دع��ي
اإلن��س��ان��ا وت��س��ع��دي األوط��ان��ا ف��ت��رف��ع��ي
ال��واه��ي ال��ض��ع��ي��ف إال ال��م��ح��اال ي��ره��ب ال
ت��ب��اه��ي أن ش��ئ��ت إْن األه��واال ف��ل��ت��رك��ب��ي
وس��ادوا س��م��وا م��ه��م��ا ب��ال��ج��دود ف��خ��ر ال
ال��س��داُد ودأب��ك ت��ج��ي��دي أن ال��ف��خ��ر



السماء من

ال��ص��غ��رى (م��ص��ر) أخ��ت ي��ا ال��ق��اش)1 (ن��ه��ر ب��ن��ت ي��ا
ال��ح��را يُ��س��م��ي وال��ع��ص��ر ل��ل��ن��ج��اش��ي ك��ن��ت م��ا
ش��ع��ب��ك ع��ن��د أن��ت م��ن ال��ع��ص��ور ف��ي أن��ت ب��ل
ح��بِّ��ك ره��ن وال��ك��لُّ ب��ال��ح��ور2 م��ف��دي��ة

∗∗∗
س��ي��ري! األم��ام إل��ى إرت��ري��ا! إرت��ري��ا
ال��ق��دي��ر! إل��ى ت��ع��ن��و ل��دن��ي��ا ت��ذع��ن��ي ال

١٩٤٩

الصغرى. (النيل) فروع أحد 1
املرصيني. قدماء عند (للنيل) والقربان الفداء أسطورة إىل أيًضا إشارة 2
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واهلجري الواحة

الحاج.) نعمه الشاعر الصديق من كتاب عىل (ردٌّ

ع��ب��ق وف��ي ل��ح��ن ف��ي ال��ف��ذ ال��ش��اع��ر وال��خ��ل��ق ال��ن��ف��س أدي��ب األدي��ب إل��ى
وال��ش��ف��ق ال��ف��ج��ر زاه��ي ب��أن��داء إال أع��ه��ده ل��س��ت ك��ري��ٍم ل��ودِّ ش��ك��ري
ق��ل��ق��ي ف��ي األم ح��ن��و ع��ل��يَّ ت��ح��ن��و م��ف��ات��ن��ه��ا ش��ت��ى ف��ي (ال��ط��ب��ي��ع��ة) وف��ي
وال��ح��رق ب��ال��ح��ب ص��دَّاح��ه��ا أن��غ��ام ن��ط��ق��ت م��ا أض��ع��اف ص��م��ت��ه��ا ف��ي غ��ن��اء
وم��ع��ت��ن��ق��ي ب��إي��م��ان��ي وذه��ن��ي ق��ل��ب��ي وج��اوب��ه��ا روح��ي روح��ه��ا ت��ش��رب��ت
وال��ح��دق ل��ألل��ب��اب ال��ل��ط��ف م��ن م��ج��ل��ى ب��ج��ن��ت��ه واف��ى إذ ك��ت��اب��ك ك��ذا
م��خ��ت��ن��ق األح��ق��اد م��ن ع��اٍن وب��ي��ن م��دارك��ه ف��ي ح��ق��ي��ر ب��ي��ن وال��نَّ��اس
وال��ح��م��ق ال��ت��ج��ري��ح م��ن ض��روبً��ا إالَّ ل��ي��س��ع��ده��م ي��ش��ق��ى إذ ال��ح��رُّ ي��غ��ن��م ال
وال��م��ل��ٍق ب��ال��م��ي��ن ع��اث��ٍر ع��ال��ٍم ف��ي وأس��ع��دن��ي واس��ان��ي ب��ح��ب��ك أه��ًال
ال��غ��دق ال��ع��ارض ص��وب ال��م��ح��ض وودك ب��ه��ا ال��ه��ج��ي��ر ي��ودي واح��ة ك��أن��ن��ي
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الصدى رجع

الحاج.) نعمه الشاعر الصديق (جواب

وال��ح��ل��ق ال��ح��ل��ي ذات ب��ط��ل��ع��ة ت��زري واألل��ق ال��ف��ج��ر ب��ن��ت ب��ط��ل��ع��ة أه��ًال
ال��ع��ب��ق ف��ي ال��م��س��ك ون��ش��ر ال��رب��ي��ع ورد م��ط��ي��ب��ًة أن��ف��اًس��ا ألح��م��د ت��ع��زي
م��ن��ط��ل��ق غ��ي��ر ول��س��ان��ي ت��رك��ت��ن��ي م��ن��ط��ل��ًق��ا ال��س��ح��ر ن��ف��ث ال��ش��ع��ر م��رس��ل ي��ا
ع��ن��ق��ي ب��ال��ث��ن��ا ف��ن��اءت — وق��ل��دت��ن��ي ب��م��ؤت��ل��ق واف��ت��ن��ي ف��ض��ل��ك ب��ح��ر م��ن
ي��ض��ق ل��م ف��ال��ق��ل��ب ب��ه��ا ال��ل��س��ان ض��اق إذا م��ن��ك ال��روح ش��ق��ي��ق ي��ا م��ن��ٌة ذي
م��س��ت��ب��ق غ��ي��ر ش��ك��ري ال��ف��ض��ل ع��ل��ى ل��ك��ن ب��ه س��ب��ق��ت ق��د ف��ض��ٌل — ال��ودَّ ت��ش��ك��ر أن
خ��ل��ق م��ن ف��يَّ اس��ت��ح��ب��ت م��ا رأت ��ا ل��مَّ ن��ظ��رت م��رآت��ه��ا ف��ي روح��ك ح��س��ن��اء
ط��ب��ق ع��ل��ى ق��ل��بً��ا أرج��ع��ه إل��ي��ك ل��ذا م��ن��ك ال��ش��ك��ر ب��ه��ذا أول��ى وك��ن��ت
ال��ح��دق ن��زه��ة ب��ث��وب ال��وف��اء م��ن م��ت��ش��ًح��ا ض��ع��ف��ي��ه ال��وال ي��ع��ي��د ق��ل��بً��ا
األف��ق ف��ي ال��ب��در وأن��ت ال��ح��ض��ي��ض ف��ي ه��م ل��ح��م��أت��ه��م ت��ن��زل وال األن��ام دع
ل��ق��ي وذاك الق��وا م��ا أول��ئ��ك ت��ج��ه��ل ول��م األن��ب��ي��اء وج��اء ال��م��س��ي��ح ج��اء
ن��ق��ي غ��ي��ر ف��ي��ه م��ا ع��ال��م ف��ي ل��ل��ف��ن وع��ش ال��ق��ري��ض ج��و ف��ي ب��روح��ك ف��اس��ب��ح

١٩٤٩





النكبة

وال��ي��أس وال��ب��ؤس ال��ه��وى ح��روب ف��ي ب��ل ال��ن��اس م��ع ح��رب ف��ي ال��ن��اس ي��ه��زم ل��م
وأرج��اس ع��ج��ز م��ن ال��ت��ح��رر ب��ل م��آت��م��ك��م ف��ي ب��م��ج��د ال��ص��ي��اح ل��ي��س
ووس��واس ب��أوه��ام ق��ن��ع��ت��م إذا ت��س��ع��ف��ك��م ب��ال��ت��اري��خ ال��م��ب��اه��اة وال
وس��واس أخ��الق وزر س��وى ل��ي��س��ت ف��ن��ك��ب��ت��ك��م ه��م��وا! أم��ت��ي! ب��ن��ي ��وا ه��مُّ
وال��ب��اس ل��ل��ح��ذق م��ص��ط��ن��ًع��ا ي��خ��ت��ال س��ف��ًه��ا ب��اع��ك��م م��ن ت��ت��رك��وا وال ��وا ه��مُّ
وأن��ج��اس ل��ع��ب��دان ال��خ��ن��وع م��ع م��ن��ص��ف��ك��م ال��ذريُّ ع��ص��رن��ا م��ا ه��ي��ه��ات
آس��اِس دع��م ف��ي ي��س��ع��ف��ه ل��ل��ع��ل��م ش��ره ذي ك��لُّ إال ي��س��ل��م ه��ي��ه��ات
ال��ن��اس��ي ل��ل��م��س��ت��ه��ت��ر ال��ن��ص��ر ي��خ��ل��ق ل��م ع��ل��ت��ك��م وه��و ال��م��آس��ي، ل��ل��ت��ن��اس��ي م��ا
وإف��الس خ��وف ع��ل��ى ي��ع��ي��ش وم��ن ج��ع��ج��ع��ة ت��ردي��د ح��ظ��ه ل��م��ن وال
إي��ج��اس دف��ع أو ع��زت��ك��م رج��ع ف��ي خ��اذل��ك��م ال��م��أم��ول ال��غ��د ف��ل��ي��س ��وا! ه��مُّ
وأح��راس! أج��ن��اد ق��ب��ل ت��ص��ون��ه ع��ظ��ائ��م��ك��م م��ن م��ج��د ل��ب��ن��ي��ان ��وا ه��مُّ
وال��ك��اس ال��ل��ه��و وب��ي��ن ال��غ��رور ب��ي��ن تُ��داع��ب��ه أي��ٍد ف��ي أض��ي��ع ف��ال��ح��ق
إح��س��اس أي ف��ي��ه ت��س��اوم وال ت��ق��دس��ه أي��ٍد ف��ي أث��ب��ت وال��ح��ق
اآلس��ي ال��م��ل��ه��م ش��ع��وري غ��ي��ر ف��ل��ي��س أح��م��ق��ك��م س��اء ق��د ل��ك��م ن��ص��ح��ي ك��ان إن
ال��نَّ��اس ف��ي ال��ح��ق س��ئ��م��ت ل��ك��ن ص��ح، ل��و ي��ش��م��ل��ن��ا س��وف خ��ي��ًرا أب��غ��ض ك��ن��ت م��ا
ال��ي��اس! م��ي��ت��ة ف��م��ات��وا ع��ل��ي��ه��م، ج��ن��ت م��زوَّق��ة أوه��ام خ��ل��ف وج��ري��ه��م
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نيويورك

إي��م��ان��ه��ا ال��ش��ع��ر أل��ه��م��وا وم��ن وس��ك��ان��ه��ا ال��ج��ن��ان ن��س��ي��ُت
زان��ه��ا م��ا م��ن��ه زان��ه��ا وق��د ل��ل��ك��ف��اح ع��اص��م��ًة وآث��رت
ع��ن��وان��ه��ا ال��ش��وام��خ ت��خ��ذن ال��خ��ال��دات ف��ي ال��ت��ن��اف��س ك��ف��اح
إن��س��ان��ه��ا وأع��ل��ي��ن أج��اد، ال��ط��م��وح ف��ي م��س��ت��رس��ًال وق��دَّس��ن
ج��دران��ه��ا ال��ده��ر س��وَّد وإْن ال��وج��ود ض��م��ي��ر ف��ي��ه��ا ت��ألأل
ديَّ��ان��ه��ا ال��م��ال زع��م��وا وإن ال��خ��ش��وع م��ك��ان ف��ي��ه��ا ف��ل��ل��دي��ن
م��ي��زان��ه��ا ال��ل��ه��و ح��س��ب��وا وإن ال��ج��م��وع ح��ي��اة ف��ي��ه��ا ول��ل��ع��ل��م
ش��ب��ان��ه��ا ب��ال��ش��ي��ب ت��ض��اع��ف س��ط��وع ف��ي آي��ات��ه ول��ل��ط��ب
ص��ان��ه��ا ال��ذي ال��ه��واء ك��أنَّ ال��ذي��وع ف��ي م��ن��زل��ة ول��ل��ف��ن
س��ك��ان��ه��ا ل��ي��س��ع��د ول��ك��ن ال��ش��ي��وع ف��ي غ��اي��ت��ه ول��ل��ه��و
أق��ران��ه��ا ت��ك��رر ق��رونً��ا ال��غ��ال��ي��ات ب��م��ت��اح��ف��ه��ا س��م��ت
أل��ح��ان��ه��ا ل��ل��س��ل��م ت��رت��ل ال��ح��ال��ي��ات م��ع��اب��ده��ا وش��تَّ��ى
أوط��ان��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ج��ع��ل��ن ال��م��ع��ج��زات م��ع��اه��ده��ا وأب��ق��ى
ح��س��ب��ان��ه��ا ج��اوزن غ��رائ��ب ال��خ��ال��ق��ات م��ع��ام��ل��ه��ا وأق��وى
وف��ن��ان��ه��ا ال��ف��ن��ون ب��ه��رن ال��ف��ات��ن��ات م��س��ارح��ه��ا وأزه��ى
خ��ان��ه��ا ك��م��ن ك��ن��ت ول��واله ال��ك��ف��اح ه��ذا رغ��م ب��ه��ا س��ع��دت
ف��رق��ان��ه��ا وال��م��رت��ل ب��ه��ا ال��م��س��ت��ع��زَّ ع��اش��ق��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت
إح��س��ان��ه��ا ال��م��ص��اع��ب ف��ي رأى ال��ش��ك��ور ص��ل��وات ل��ه��ا أغ��ن��ي



السماء من

س��ل��ط��ان��ه��ا أن��اف��س ف��خ��وًرا ال��ص��اخ��ب��ات ال��ط��رق ع��ل��ى وأم��ش��ي
دي��وان��ه��ا زيَّ��نَّ ق��ص��ائ��د ال��ح��ال��م��ات ح��دائ��ق��ه��ا وأه��وى
أغ��ص��ان��ه��ا األراج��ي��ح ج��ع��ل��ن أط��ف��ال��ه��ا ال��س��ن��اج��ي��ب1 ك��أنَّ
ره��ب��ان��ه��ا ح��ج��ب��ن ص��وام��ع أرض��ه��ا ف��ي ال��غ��ران��ي��ت ك��أنَّ
أرك��ان��ه��ا ال��م��ط��وف ي��م��س ل��ل��ج��م��ال م��ع��ب��د ال م��ع��اب��د
ت��ح��ن��ان��ه��ا ب��ال��ع��ط��ف ي��ج��اوب ال��رف��ي��ف ج��م ال��ع��ش��ب ح��ول��ه��ا وم��ن
ك��ث��ب��ان��ه��ا ت��ح��رس م��الئ��ك ي��ق��ظ��ان��ة األزاه��ر ك��أنَّ
ن��دم��ان��ه��ا ت��س��ام��ر ن��دام��ى ش��دوه��ا ف��ي ال��ج��ن��ادب ك��أن
أوزان��ه��ا ل��ل��ش��ع��ر ت��ل��ق��ن ب��ت��غ��ري��ده��ا ال��ط��ي��ور ك��أنَّ
أل��وان��ه��ا ل��ل��ن��ب��ت ت��ح��م��ل (ال��ط��ب��ي��ع��ة) رس��ل األش��ع��ة ك��أنَّ
ن��ش��وان��ه��ا ال��م��اء ع��ل��ى وت��ل��ق��ي ت��ح��ن��ان��ه��ا ال��ص��خ��ر ع��ل��ى وت��ض��ف��ي
ح��ان��ه��ا م��ن��ت��ه��ب ك��أنِّ��ي ض��اح��ًك��ا اله��يً��ا ب��ه��ا أط��وف
أوث��ان��ه��ا ع��زَّ م��ن ع��ب��ادة ي��م��ل ال ال��ذي ص��ف��وي ك��ان وإْن
ش��أن��ه��ا أس��ع��دوا إخ��وًة رآى ب��أق��ف��اص��ه��ا ل��ل��وح��وش وم��ن
خ��رس��ان��ه��ا ال��ه��مُّ ع��رف وال ش��ًج��ى ف��ي م��رة زأرت ف��م��ا
خ��ل��ج��ان��ه��ا ت��م��خ��ر ال��س��ف��ن ع��ل��ى ال��س��ح��اب ن��اط��ح��ات ش��م��خ��ت وم��ا
ش��ي��ط��ان��ه��ا ن��اف��س��ن ش��ي��اط��ي��ن ت��س��ي��ر ق��ط��ر ف��وق س��ك��ن��ت وإن
إم��ك��ان��ه��ا ت��ت��ج��اوز وق��د ك��ال��ب��روق ال��ث��رى ب��ج��وف ت��س��ي��ر
أث��م��ان��ه��ا ن��ق��در وه��ي��ه��ات ال��ح��ي��اة ف��ي��ه��ا ت��ك��رر ح��ي��اة
أدي��ان��ه��ا ت��ش��رَّب ودي��ن ال��س��ن��ي��ن ع��م��ر ت��ج��اوز وع��م��ٌر
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الالجئون

ج��ه��نَّ��ُم ت��ق��ام ل��ه��م وم��ع��ذَّب��ون ي��ت��ك��لَّ��م؟ وي��ل��ه��م ع��ن ف��م��ن ُخ��رٌس
ع��ل��ي��ه��م��و ال��غ��اش��م��ون وال��ظ��ال��م��ون ال��وغ��ى ج��ن��ت م��ث��ل��م��ا ال��س��ي��اس��ة ج��ن��ت
ال��م��ب��ه��م ال��وج��ود ي��م��ت��ل��ك ك��ان ل��و وج��وده��م ي��م��ل��ك��ون ال وت��ش��ردوا
��ُم وم��ن��عَّ م��ع��زٌز وه��ان أم��ٌم، ق��ب��ل��ه��ا وض��اع��ت م��ع��اق��ل��ه��م، ض��اع��ت
ال��ل��وَُّم ي��الُم م��ن أول ول��ع��ل ش��ام��ل ل��وم م��ق��ام ال��م��ق��ام ل��ي��س
ال��م��ع��دُم1 ال��ف��ن��اء م��ن يُ��غ��اث ح��ت��ى س��اب��ٍغ ن��ب��ٍل م��ق��اُم ال��م��ق��ام إنَّ
يُ��ع��ل��ُم م��ا أو ال��ت��اري��خ روى ف��ي��م��ا ل��رزئ��ه��ا م��ث��ي��ل ال ال��م��ص��ي��ب��ة إنَّ
ي��س��ت��رح��ُم ال��ذي ال��ب��ح��ر وي��دوم أه��وال��ه��ا م��ن ال��ج��ل��م��ود ل��ي��ف��ت��ت
ي��ت��ه��دُم ج��ب��روت��ه ف��ي وال��رع��د م��ن��اح��ًة ال��س��م��اء أط��ب��اق وت��ش��قُّ
ي��ت��ن��دم��وا ل��م ل��أله��ل م��ا … واأله��ل ي��ت��أث��روا ل��م ل��ل��نَّ��اس م��ا … وال��نَّ��اس
ت��ل��ع��ث��م��وا ح��ي��ن األن��ج��اد ت��ت��ط��ل��ب ح��ول��ه��م م��ف��ص��ح��ات ال��ك��وارث إنَّ
وأح��ج��م��وا؟ ال��واج��ب��ات ب��أوه��ى ض��ن��وا ل��ه��م ف��م��ا ال��ت��ض��ح��ي��ات أوان ه��ذا
ال��دَُّم ل��ل��ح��ر ه��ان م��ا إذا ت��ؤب��ى ض��ري��ب��ة ل��ي��س ج��ل م��ه��م��ا ال��م��ال
ت��ف��ه��م ل��و ح��ي��ات��ه��ا ع��م��اد ه��م م��ن وأن��ك��رت ال��ش��ع��وب ت��خ��اذل��ت وإذا
ال��م��ل��ه��ُم! ال��ن��ب��يُّ ع��اد ول��و ب��ع��ٌث ح��ال��ه��ا وذل��ك ل��ه��م، ال��م��ح��ال ف��م��ن
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عيسى

والجمال الحب واهب

يُ��ب��ت��ه��ُل! ل��ل��ه أو الس��م��ك س��يَّ��ان ج��ه��ل��وا م��ن يُ��ن��ص��ف��ك ل��م !( (ال��ح��قِّ ُم��ع��ل��ن ي��ا
نَ��ه��ُل أس��ق��ي��ت��ن��ا وم��ا اإلل��ه م��ن ق��ب��ٌس أل��ه��م��ت��ن��ا م��ا ال��ل��ه، م��ن ن��وٌر
األم��ُل ��ه��ا ع��قَّ ق��د ال��ت��ي ال��م��آس��ي وف��ي ط��اغ��ي��ًة اآلالم ف��ي ب��ح��ب��ك لُ��دن��ا
ال��زل��ُل ��ن��ا ح��فَّ م��ا إذا ال��ص��واب إل��ى ل��ت��رش��دن��ا ال��ج��لَّ��ى1 ف��ي دع��ون��اك ك��م��ا
ع��ق��ل��وا؟ ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��خ��ي��ر وم��ظ��ه��ر أج��م��ع��ه ال��ك��ون ه��ذا إل��ه��ام أل��س��ت
ج��ه��ل��وا؟ وإن وف��دَّاه��م األن��ام، ع��ن ق��اط��ب��ًة اآلالم ح��م��ل م��ن أل��س��ت
أم��ل��وا م��ن واألدي��ان ل��ل��نَّ��اس وأن��ت ب��ه يُ��س��ت��غ��اث ن��ب��يٌّ دي��ن ل��ك��ل
ت��ح��ت��م��ُل ال��ن��اس م��آس��ي ب��ال��م��ع��ج��زات ب��رح��ت م��ا ال��ي��وم ال��م��ع��ج��زات ص��اح��ب ي��ا
م��ل��ُل؟ ُح��بِّ��ن��ا ف��ي ي��ن��ت��اب��ن��ا وك��ي��ف م��ل��ٌل ي��ن��ت��اب��ن��ا ال ن��ن��اج��ي��ك، إنَّ��ا
ون��ح��ت��ف��ُل األس��م��ى م��ب��دئ��ك ب��ص��ون س��ل��ًف��ا ف��دي��ت��ن��ا وإن ون��ف��ت��دي��ك،
ال��ب��ط��ُل ال��ف��ات��ح أن��ت أن��ت وع��ن��ده ت��ش��وق��ه ي��أل��و2 ال ال��ح��قُّ ال��ُم��س��ل��م
م��ف��ت��ع��ُل ال��ن��اس ُج��لِّ إي��م��ان أن ل��و م��ذه��ب��ه اإلي��م��ان ي��ف��ت��ع��ل ه��ي��ه��ات
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السماء من

وال��ف��ش��ُل ال��ن��ج��ح وم��رَّ خ��ل��ٌق، وم��رَّ أع��رض��ه��ا ك��ن��ت أم��ام��ي ع��ص��وٌر م��رَّت
األول أي��ام��ه وع��ت ج��ه��د وك��ل م��ب��ت��دًع��ا اإلن��س��ان م��ل��ك م��ا وك��لُّ
ال��دول ب��ه ق��ام��ت ول��و وه��ب��ت، م��م��ا س��نً��ى أع��زَّ «ع��ه��ًدا»3 ب��ي��ن��ه��ا أج��د ف��ل��م
ك��ُم��ل��وا ل��م��ن ال��دن��ي��ا ش��اه��ت ل��واله��م��ا غ��ن��ى وال��ج��م��ال دي��نً��ا ال��ح��ب واه��ب ي��ا
ع��م��ُل! وال ق��وٌل ل��ي ت��ذب��ذب ف��م��ا ف��ادي��ه��م ع��دُّوك م��ن ت��ذب��ذب إذا
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امليالد عيد شجرة

وبَ��داد1 ن��ف��اي��ٍة ط��رح ط��رح��وك األع��ي��اد! رب��ي��ب��ة ال��س��الم! أخ��ت
ح��داد رم��ز ك��ان وح��ل��ي��ك ع��رًس��ا، ي��ك��ن ل��م ع��رس��ك ك��أنَّ ي��م��ه��ل��وك ل��م
ال��ع��بَّ��اد وف��رح��ة ال��خ��ش��وع ب��ع��د م��ب��اءًة ال��ط��ري��ق ق��ارع��ة وع��رف��ت
ب��ال��م��ي��الد خ��ص��وك وك��م س��وًرا، وأن��ش��دوا م��ه��ن��ئ��ي��ن ح��اص��روك ك��م
وف��س��اد؟ ض��الل��ة ن��ب��ذ ن��ب��ذوك ل��ه��م ف��م��ا خ��اش��ع��ي��ن، ب��ك وت��ب��ارك��وا
أي��ادي إل��ي��ك ت��م��دد ول��م س��ل��ف��ت، ي��ٌد ل��ل��ذك��رى ت��ب��َق ل��م وك��أنَّ��م��ا
م��يَّ��اد زخ��رف م��ع��ارض ك��ان��ت ح��زي��ن��ًة ال��ف��روع م��ن ال��ن��ع��ال ت��ط��أ
ال��ع��ادي وي��س��ت��ه��ي��ن ال��م��ث��اُل، ُض��رب ب��وف��ائ��ه ال��ذي ال��ك��ل��ُب وي��ع��اف��ه��ا
ع��ب��اد! وب��اء ب��ه��ا ك��أنَّ ن��اًرا، واألذى ال��م��ه��ان��ة ب��ع��د م��ن ف��ت��ُس��اُم

∗∗∗
ال��ف��ادي ل��ل��م��س��ي��ح ال��ض��ح��ي��ة ك��ن��ت وب��ع��ده (ال��م��س��ي��ح) م��ي��الد أح��ي��ي��ت
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الصعود

ف��نِّ��ي ب��ن��ب��ع أت��ي��ُت ك��م��ا ��م��اء) (ال��سَّ إل��ى أع��وُد أس��ًف��ا،
وال��ت��ج��ن��ي ال��م��ه��ازل س��وى األن��ام دن��ي��ا ف��ي أل��ق ل��م
ت��غ��نِّ��ي ه��ًوى وب��ال��دم��اء ال��دم��اء ع��ل��ى ت��ق��وُم دن��ي��ا
ط��ح��ن وأيَّ ال��ن��اب��ه��ي��ن ع��ق��ول ط��اح��ن��ًة وت��دوُر
ل��غ��ب��ن ت��ع��ان��ي��ه غ��ب��ن م��ن ال��ب��ل��ه��اء وي��س��وس��ه��ا
وض��غ��ن ض��غ��ن إل��ى ه��زٍّا ي��ه��زُّه��ا ال��خ��راب وم��ن
ب��أي��ن1 م��وت��ور ك��ش��ق��اء ب��ه��م ش��ق��ي��ت ك��م (األرض)
ب��ال��ت��دن��ي ف��ك��اف��ئ��وه��ا ال��ك��ن��وز أس��ن��ى ل��ه��م وه��ب��ت
ال��خ��اف��ق��ي��ن ب��ي��ن األح��رار وش��ردوا (ال��م��س��ي��ح) ص��ل��ب��وا
وم��ي��ن ش��ك ف��ي ت��س��اُم ال��ح��ي��اة ن��ق��ض وح��ي��ات��ه��م
ل��ي��ب��ن��ي ي��س��م��و ال وال��ه��دام ب��ال��ه��دم أول��ع��وا ك��م
ع��دن ج��نَّ��ات ن��اره��م م��ن ج��ن��وا ع��ق��ل��وا انَّ��ه��م َوَل��َو
وال��ت��م��نِّ��ي ال��ت��أن��ي يُ��غ��ن ل��م أع��وُد (ال��س��م��اء) ف��إل��ى
ف��نِّ وك��ل (ل��ل��ح��ي��اة) وأوف��ى أج��دى ف��ح��روب��ه��ا
ال��م��ط��م��ئ��نِّ ل��ل��وج��ود وأن��ق��ى أب��ق��ى وس��الم��ه��ا

اإلعياء. واألين: بدمه. يدركه فلم قتيل له ُقتل من املوتور: 1



السماء من

ب��ذه��ن��ي إذن أب��رُّ ف��ال��م��ن��ف��ى م��ن��ف��اي ت��ع��ت��ب��ر إن
وع��ي��ن��ي! ذه��ن��ي ف��ي ال��ح��ال��ي��ن ف��ي (األرض) ��ي أمِّ ول��ع��لَّ
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