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اإلهداء

املجهول. إىل الحنني يستهويهم الذين أولئك إىل
الحياة. بحر يف التائهني إىل
املجهول! الشاطئ ُروَّاد إىل

الديوان. هذا أهدي
طه محمود عيل





شاعر ميالد

ن��ب��يِّ وق��ْل��ِب س��اح��ٍر ب��ع��ص��ا ال��س��ن��يِّ ك��ال��ش��ع��اِع األرَض َه��بَ��َط
ب��ش��ريِّ ه��ي��ك��ٍل ت��ج��ال��ي��ِد ف��ي ح��لَّ��ْت ال��رُّوِح، ��ِة أش��عَّ م��ن ل��م��ح��ٌة
س��ريِّ م��ع��نً��ى ك��لَّ وال��نُّ��وِر ـ��م��ِة ال��ح��ك��ـ ع��ال��ِم م��ن أص��غ��ريْ��ِه أل��ه��م��ْت
ريِّ أع��ذُب ل��ل��ع��ق��ول ب��ه ـ��ِر ��ح��ـ ال��سِّ م��ن ِريٍّ��ا ال��ب��ي��اَن َوَح��بَ��تْ��ُه
ال��ص��ب��يِّ ب��ال��ول��ي��د ال��ك��وُن َزه��ا ِض األر أف��َق ب��ه ش��ارَف��ْت ح��ي��ن��م��ا
رض��يِّ ف��ؤاٍد ع��ن ال��ب��ش��ِر ض��اح��ِك م��ح��يَّ��ا ن��ور ال��ك��ائ��ن��اِت وس��بَ��ى
ال��زَّك��يِّ وال��َع��َم��اِر ب��ال��ورِد ُح��فَّ م��ه��ٍد ح��ول ُح��وٌَّم ال��ح��س��ن ُص��َوُر
نَ��ِديِّ ب��أرج��واٍن ن��وًرا َرفَّ اب��ت��س��اٌم يُ��ض��يءُ ث��غ��ِرِه وع��ل��ى
ش��ج��يِّ ب��ل��ح��ن وق��ي��ث��ارٌة ى، ت��ن��َد ري��ح��ان��ة راح��ت��ي��ِه وع��ل��ى
ال��ع��ب��ق��ريِّ ذل��ك م��ي��الِد ف��ج��َر ت��ت��م��لَّ��ى م��ه��ده ف��وق َف��َح��نَ��ت
اإلن��س��ي؟ ص��ورة ف��ي إل��ي��ن��ا ءَ َج��ا َم��َل��ٌك ح��ي��رًة: وت��س��اءَل��َن
َوَح��ي؟ ج��م��اٍد م��ن ال��ك��وُن ل��ه ـ��شَّ ه��ـ ال��ذي ال��ول��ي��ُد ذل��ك تُ��َرى م��ن
ال��دَِّوي! َش��اِج��ي ال��ح��ي��اِة وراءِ ِم��ن َه��تُ��وٌف ص��وٌت َف��َرنَّ تُ��راه؟ م��ن

ش��اع��ر م��ي��الُد ت��ش��ه��دون م��ا إِنَّ

∗∗∗
ال��ض��ي��اءِ م��س��ت��ف��ي��َض ال��ح��س��ِن رائ��َق ال��م��اءِ ك��وج��ِه ال��ثَّ��َرى وج��ُه ك��ان
َْالءِ ال��ألَّ م��ش��رُق ال��نُّ��وِر َواض��ُح َف��ْج��ٌر وأَْق��بَ��َل ال��دَُّج��ى ولَّ��ى ح��ي��ن
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واإلي��ح��اءِ ال��خ��ي��اِل غ��ري��ب م��ن يُ��ه��دي واألرض ال��س��م��اءِ ف��ي بَ��َه��ٌج
ون��اءِ ع��وٍد ب��ي��ن ال��ط��ي��ُر وش��دا نَ��ْش��َوى ال��خ��م��ائ��ُل ع��ن��ده ��َق��ْت ص��فَّ
اْل��َع��ذَْراءِ ال��ط��ب��ي��ع��ِة ق��ل��َب َه��زَّ وِس��ْح��ٌر ال��ع��ي��وَن، ي��ب��ه��ُر َم��ْظ��َه��ٌر
اْإلِْغ��َراءِ أن��ام��ُل ��َق��تْ��ُه نَ��مَّ َرْوًض��ا ال��ف��نِّ ب��دائ��ع م��ن وج��ال
أََداءِ وُح��س��ِن ��ِة ِدقَّ ِف��ي ِم��نْ��ُه بَ��نَ��انً��ا أَْوَف��ى ��نَ��اُع ال��صَّ ال��رب��ي��ُع م��ا
��اءِ ال��وضَّ وج��ه��ِه م��ن َق��َس��َم��اٍت وج��اله��ا زي��ن��ًة األرَض نَ��َس��َق
َم��اءِ ع��ن��د وَص��ْخ��َرٍة َغ��يْ��ٍض، ع��ن��د َرْوٍض ع��ن��د ج��دوٍل، ع��ن��د رب��وٌة
ازده��اءِ أيَّ ب��ال��ُوج��وِد واْزَدَه��ى وت��ج��لَّ��ى بَ��َدا، م��ا ال��ف��ج��َر َف��َزَه��ا
ال��رَُّواءِ ه��ذا م��ث��َل أق��ب��ل��ُت ح��ي��ن ي��وًم��ا ال��ط��ب��ي��ع��ُة ل��ي تُ��بْ��ِد ل��م ق��ال:
ال��غ��ن��اءِ وه��ذا ��نَ��ا ال��سَّ ه��ذا م��ث��ُل وأذْن��ي ع��ي��ن��ي ِم��ْلءَ يَ��ْس��ِر ول��م َال،
اْل��َم��َراِئ��ي؟ ف��ات��ن��اِت ف��ي وزاف��ْت ُض األْر ��َل��ِت تَ��َج��مَّ ل��ه��ا بُ��ش��رى أيُّ
ال��م��س��اءِ ن��ج��وُم ل��ه��ا َح��َم��َل��تْ��ُه أم��ًرا ال��غ��ي��ب م��ن نُ��بِّ��ئَ��ْت ع��لَّ��ه��ا
ال��س��م��اءِ ض��م��ي��ِر ف��ي ال��وح��ي ك��ص��دى ص��وٌت ف��ردََّد أرى؟ م��اذا ق��ال:

ش��اع��ْر م��ي��الُد ف��ج��ُر، ي��ا ه��ذا إنَّ

∗∗∗
وَرَواُح ُغ��دوٌة ل��ل��ح��س��ِن ف��ي��ه َص��بَ��اح ثَ��مَّ وَك��اَن َف��ْج��ٌر، ك��اَن
وَم��راُح َص��بْ��َوٌة تَ��ْزَدِه��ي��ِه��نَّ َع��ذَاَرى ف��ي��ه ل��ل��رِّي��اِض بَ��َك��َرْت
راُح م��ن��ه��نَّ ب��ال��دَُّع��اءِ وَع��َل��ْت ه��ت��اٌف َرنَّ َل��ُه��نَّ الَح��ْت ح��ي��ن
ص��ب��اُح ه��ذا م��ث��ُل األرِض ع��ل��ى ـ��لَّ ح��ـ ف��م��ا ال��ص��ب��اَح أج��م��َل م��ا ق��ل��َن:
يُ��تَ��اُح وال��غ��ن��اءُ ال��ل��ه��ُو ف��ه��ن��ا ون��ل��ه��و نُ��َغ��نِّ��ي ب��ن��ا ف��ت��ع��ال��وا
��اُح ال��وضَّ ��نَ��ا وال��سَّ ال��ظِّ��لُّ ي��رق��ُص ص��ف��ح��ت��ي��ِه ع��ل��ى َج��ْدَوٌل َوُه��ن��ا
اُح ص��دَّ ه��ات��ٌف ال��ط��ي��ر م��ن ـ��نَ��ا ي��غ��ن��ي��ـ ق��ام ح��اف��ت��ي��ه وع��ل��ى
َج��نَ��اُح ال��ش��ع��اِع ريِّ��ِق وم��ن ٌن، أل��وا ال��زَّْه��ِر م��ن َل��ُه وَف��َراٌش
ف��وَّاُح ال��ث��رى م��ن وع��ط��ٌر ٌر نُ��وَّا يُ��نَ��ادي��ه ن��ش��وٍة ف��ي َدفَّ
��اُح ال��لَّ��مَّ وال��نَّ��دى ال��ُع��ش��ب خ��ض��رُة ف��ي��ه��ا ُ تَ��َألَْأل َربْ��َوٌة وُه��نَ��ا
اْألَْدَواُح ل��ه��م��ِس��ه تُ��ص��غ��ى ئ��ُر ال��َح��ا ال��نَّ��َف��ُس ك��أنَّ��ه ون��س��ي��ٌم
ال��ِوض��اُح ال��ش��م��وُس تُ��ن��ِج��ِب ول��م ُق ال��ش��ر ي��ل��د ل��م ال��ص��ب��اِح ه��ذا م��ث��َل
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األف��راُح ل��ه ق��ام��ْت وع��رٌس ٍد م��ي��ال أع��الم ب��ال��ك��وِن ل��ك��أنَّ��ا
أرواُح تُ��س��ره��ا ن��ج��وى ش��ب��َه ص��وٌت ف��ردََّد ن��رى؟ ح��س��ٍن أيَّ

ش��اع��ْر م��ي��الُد ال��ص��ب��اَح ه��ذا إنَّ

∗∗∗
ُح��ْم��ِر ال��َغ��َالئ��ِل ُغ��رِّ وُش��ُف��وٍف ب��دٍر ض��وءِ ف��ي ال��م��س��اءُ وت��ج��لَّ��ى
ب��ح��ِر أم��واج ف��وق ك��ال��رغ��ِو ��ْح��ُب ـ��سُّ ال��ـ ف��ي��ه��ا وت��رس��ُب ت��ط��ف��و وس��م��اءٍ
ف��ك��ر س��وان��ح أو ال��ح��ل��ِم ك��رؤى ش��تَّ��ى ال��م��ف��ات��ِن ��ُة ج��مَّ ص��وُر
س��ح��ِر ن��ب��ِع م��ن ي��ف��ي��ُض ش��ج��ٍو غ��ي��َر ل��دي��ه��ا ت��ح��سُّ أو ال��ن��ف��ُس ت��رى ال
ط��ي��ٍر ب��أل��ح��اِن ح��ائ��ٌر ص��ًدى ـ��ه ح��واش��ي��ـ ف��ي ي��َزْل ل��م األرض أُف��ُق
ي��ق��رِّ ل��م خ��اف��ٌق ال��ش��م��ِس، س��ن��ا م��ن ذََم��اءٌ يَ��ِرفُّ وب��أح��ن��ائ��ِه
ف��ج��ر ل��م��ط��ل��ع ع��ي��ن��ه��ا أغ��م��ض��ت وروٌد ال��غ��دي��ر ش��اط��ئ وع��ل��ى
وَص��ْخ��ِر ش��وٍك ب��ي��ن م��ا يُ��َغ��نِّ��ي ف��ي��ه ح��وا ف��ي ه��ادئً��ا ال��م��اءُ وس��رى
ث��غ��ر ب��ح��اِل��م َه��َف��ْت ق��ب��الٌت ف��ي��ِه ت��س��بَ��ُح ال��ن��ج��وَم وك��أنَّ
ت��س��ري ال��م��الئ��ُك أُف��ق��ِه ع��ل��ى ر ال��نٌّ��و م��ن ب��ح��ٌر ال��وج��وَد وك��أنَّ
ِب��ش��ِر م��خ��اي��ُل أس��اري��ِرِه ف��ي ت��ب��دو ال��ك��وَن أرى ن��ج��م��ٌة: ه��ت��ف��ْت
وص��دري ع��ي��ن��ي م��لءَ وال��ش��ج��َو ـ��َر ال��س��ح��ـ ي��ث��ي��ر ال��م��س��اءَ ذل��ك وأرى
��ع��ِر؟ وال��شِّ ال��ه��وى ل��ي��ل��ِة أم ـ��زي��ِل؟ وال��تَّ��ن��ـ ال��وح��ِي ب��ل��ي��ل��ِة أتُ��رانَ��ا
ويُ��غ��ري ال��ف��ت��وَن ب��ن��ا ويُ��وري ـ��بٍّ��ا ح��ـ يَ��ْش��َغ��ُف��نَ��ا ال��م��س��اء ل��ه��ذا م��ا
م��س��ت��س��رِّ ال��ص��دى م��ن ب��ن��ِج��يٍّ ه��ت��اٌف ف��رنَّ تُ��رى؟ ِس��رٍّ أيُّ

ش��اع��ْر م��ي��الُد ال��م��س��اءَ ه��ذا إنَّ

∗∗∗
ان��ت��ق��اَال ال��س��م��اءِ ف��ي ج��دَّ ك��ل��م��ا ج��م��اَال ي��زي��ُد م��ش��رٌق ق��م��ٌر
ج��الَال ي��ض��ف��واِن األرض ع��ل��ى ُه ج��ن��اح��ا ال��ف��ض��اءَ، ي��رق��ى وس��ك��وٌن
اخ��ت��ي��اَال ال��ض��ي��اءُ ب��ه��ا وي��ه��ف��و ـ��ن ال��ح��س��ـ ب��ه��ا ي��ش��فُّ ل��ي��ل��ٌة ه��ذه
وال��خ��ي��اَال وال��ه��وى، وال��ش��ع��َر، ـ��ش��ج��َو ال��ـ ي��ث��ي��ر ال��ن��س��ي��م، ع��اط��ُر َج��وُّه��ا
وِظ��الَال أش��ع��ة ي��ت��ب��ارى ون��م��ي��ًرا ش��اط��ئً��ا ال��ن��ه��ُر وإذا
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طه محمود عيل ديوان

وص��اال ي��ن��ع��م��ان ص��غ��ي��ري��ن، ـ��ن، ل��ح��ب��ي��ب��ي��ـ زورق ف��ي��ه وس��رى
واألوج��اال ال��ه��م��وَم ي��دري ل��ي��س ل��ي��ٍل ص��دِر ف��ي ال��ح��ن��ي��َن ي��ب��ع��ث��اِن
تَ��وال��ى ال��ح��ي��اِة م��س��رِح ع��ل��ى ٍت رواي��ا ك��اَن م��ن��ذ ال��ح��بَّ َش��ِه��َد
َوَداَال ل��دي��ِه ذك��ُره��ا َع��َف��ا ـ��ُث أح��ادي��ـ م��س��م��ع��ي��ِه ِم��ْلءَ وَج��َرْت
اش��ت��ع��اَال ال��ُم��ِح��بِّ م��ه��ج��ِة ف��ي ـ��اَر ال��ن��ـ وال��م��ث��ي��ُر األس��ى ال��ب��اع��ُث ذل��ك
َزَواَال ل��ل��ب��دور ي��ب��ِك وَل��م ال، ن��ج��ٍم ل��م��ي��الِد ق��ل��بُ��ه يَ��ِج��ْب ل��م
واآلم��اَال اآلالم ل��ي��ذوَق إل��ي��ه أوح��ى ال��ق��ض��اء أنَّ ب��ي��د
ج��اَال ح��ي��ث ج��ائ��ًال ال��ن��وَر ورأى م��ن��ُه ي��خ��ف��ق ال��ف��ؤاَد ف��أح��سَّ
وم��اَال ف��رقَّ ال��ه��وى، ش��ئ��ون ـ��ب��ي��ن ال��ح��ب��ي��ـ ش��ف��اِه م��ن ��تْ��ُه واس��ت��خ��فَّ
وج��م��اَال ف��ت��ن��ًة ف��راَع��تْ��ُه ـ��ه��ا ف��ي��ـ وم��ا ال��ح��ي��اُة، ل��ه وت��ج��لَّ��ْت
وِم��ثَ��اَال ص��ورًة ك��اَن م��ا غ��ي��ر ربِّ��ي ال��ك��ون أرى ض��ارًع��ا: ف��ج��ث��ا
م��ق��اَال ل��ل��غ��راِم األذُن تَ��ِع��ي أو ق��ل��ِب��ي ال��ص��ب��اب��َة ي��ع��ِرُف ي��ك��ْن ل��م
ح��اَال خ��ي��ال��َي ف��ي ال��ك��وُن أم ُض األْر ه��ذه تَ��َغ��يَّ��َرْت أَتُ��راه��ا
ال��س��ؤاال يُ��ج��ي��ب ��َدى ال��صَّ ُم��ْس��تَ��َس��رُّ ه��ت��اٌف ف��رنَّ أرى؟ م��اذا َربِّ

ش��اع��ْر م��ي��الُد ل��ي��ُل، ي��ا ه��ذا إنَّ

∗∗∗
غ��ام��ْر األش��ع��ِة م��ن م��ح��ي��ٍط ف��ي ال��س��اح��ْر ال��ح��ب��ي��ُب ��دى ال��صَّ َوتَ��َج��لَّ��ى
ال��دوائ��ْر ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��ده وق��ف��ْت روًع��ا ال��ك��ون ف��ي ي��ب��ثُّ وس��ك��وٍن
ال��م��ق��ادْر ص��داه إل��ى وأص��غ��ْت ـ��ُر ال��ده��ـ وال��ت��ف��َت ال��وج��وُد، واس��ت��ك��اَن
ال��ب��ص��ائ��ْر ِم��نَّ��ا ال��خ��ي��اِل ب��ع��ي��وِن رأت��ُه ول��ك��ن ص��ورًة، يَ��ِب��ْن ل��م
ال��ب��ش��ائ��ْر ِج��ئْ��َت، ي��وم األرَض، ه��زَِّت س��الًم��ا ال��ول��ي��َد ش��اع��ري ي��ا ق��ال:
ال��م��ظ��اه��ْر َج��مَّ ال��وج��وَد وإل��ي��َك ال��م��ع��ان��ي ش��تَّ��ى ال��ح��ي��اَة ف��إل��ي��ك
ح��ائ��ْر أس��واَن ال��وج��داِن، ش��ق��يِّ ض األر ف��ي ال��ي��وَم ل��ك أٍخ ك��م تَ��ُق��ْل: ال
ال��ع��واث��ْر ال��ج��دوُد ب��ه ��ْت وَح��فَّ ٌم آال األرض ف��ي س��اَوَرتْ��ُه ت��ك��ْن إن
ال��خ��واط��ْر ش��ب��اَب يُ��ذك��ي ج��م��اًال ـ��ب ال��غ��ي��ـ َخ��ل��ل م��ن يَ��ْس��تَ��ِش��فَّ ف��ل��ك��ْي
ال��م��ص��ادْر ع��ذِب ال��ورود، ش��ه��يِّ ـ��ع ن��ب��ـ م��ن ��َع��اَدَة ال��سَّ ي��ن��ه��َل ول��ك��ْي
ش��اع��ْر ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ُج��نَّ ول��ك��م نَ��ِب��يٌّ ب��ال��خ��ي��ال ج��اءَ ف��ل��ك��م
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شاعر ميالد

وش��اك��ْر م��ث��ي��ٌب ل��ك��م وإنِّ��ي ن، وت��ش��ق��و ال��وج��وُد ي��س��ع��ُد إن��م��ا
ال��م��آث��ْر ج��م��ي��َل ب��ه��ا ل��تُ��ح��ي��وا َم ال��ي��و اص��ط��ف��ي��ت��ك��م ج��ن��ت��ي، ول��ك��م
وال��ن��واظ��ْر ال��نُّ��َه��ى َس��ْرَح واج��ع��ل��وه��ا وري��اًض��ا ج��داوًال ف��ان��س��ق��وه��ا
ال��ن��واض��ْر ال��م��روِج ب��ي��ن ش��اط��ئ��ي��ِه وُم��دُّوا ش��ئ��ت��ْم، ك��ي��ف ال��ن��ه��َر اج��ع��ل��وا
ط��ائ��ْر وأل��ح��اُن ورٍد، وريَّ��ا ـ��ٍس ش��م��ـ وس��ن��ا خ��م��رٍة، ذوُب م��اؤه
َع��اِط��ْر ال��ع��ش��ب ِر م��نَ��وَّ ص��خ��ٍر ذاَت ع��ل��ي��ه تُ��ط��لُّ ه��ض��ب��ًة وَض��َع��وا
ال��س��اح��ْر ال��ب��دي��ِع ال��م��وق��ِف ف��ي ـ��ع ال��ن��ب��ـ ف��وق ال��ج��ن��يَّ��َة ال��ن��خ��َل��َة واغ��رس��وا

ش��اِع��ْر ق��ص��ي��دَة ج��ن��ت��ي واج��ع��ل��وا

∗∗∗
ال��م��ح��س��ن��ون��ا أي��ه��ا اآلن ادخ��ل��وا
ت��وع��دون��ا ب��ه��ا ك��ن��تُ��م َج��نَّ��ًة
زون��ا ال��ب��دائ��ِع م��ن اج��ع��ل��وه��ا
ف��ن��ون��ا ال��ج��م��ال م��ن وام��ألوه��ا
ف��ت��ون��ا ول��ي��س ف��نٍّ��ا ام��ألوه��ا
وال��س��ك��ون��ا ف��وق��ه��ا ال��ص��ف��و وان��ش��روا
ح��ن��ون��ا ف��ي��ه��ا ي��ِرفُّ ل��ح��ٍن غ��ي��ر
ُوك��ون��ا ال��ط��ي��ور ب��ه ت��ت��غ��نَّ��ى
ال��دج��ون��ا ي��ض��يءُ ُم��ْش��رٍق وس��نً��ا
ال��م��ن��ون��ا ي��م��ح��و ال��ش��ع��اِع س��رم��ديِّ
ال��ع��ي��ون��ا يُ��ع��ش��ي ل��ي��س ال��ن��وِر رائ��ِق
ت��ش��ت��ه��ون��ا ك��م��ا ب��ه��ا وتَ��َغ��نَّ��ْوا
وع��ي��ون��ا ج��داوًال وِص��ف��وه��ا
وُغ��ص��ون��ا ن��ديَّ��ًة ووروًدا
وال��م��ج��ون��ا ال��ه��وى ب��ه��ا ت��ث��ي��روا ال
«ال��م��ج��ن��ون��ا» ت��ذكَّ��روا أن واح��ذروا
ش��ج��ون��ا ه��واه م��ن ث��اَب ف��ل��ق��د
ش��ؤون��ا وج��فَّ م��ه��ج��ًة وخ��ال
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طه محمود عيل ديوان

ش��اع��ْر أس��ع��ُد ج��ن��ت��ي��ه ف��ي وه��و

∗∗∗
أش��ع��اَرْك ُم��نْ��ِش��ًدا اآلَن واع��زِف ق��ي��ث��اَرْك اع��ت��م��ْد ال��ش��اع��ُر أي��ه��ا
وب��اَرْك ال��وج��وَد دع��ا ربٍّ��ا وادُْع ش��ع��اَرْك وال��ج��م��اَل ال��ُح��بَّ واج��ع��ِل

ش��اع��ْر ب��م��ي��الد وازده��ى ف��زه��ا
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اخلالد الوحي

َق��َس��َم��اِت��َه��ا م��ن ال��ب��ش��ُر ي��ف��ي��ُض وج��وٌه ك��لُّ��ُه ح��س��ن، ي��ا ال��ك��وُن، ه��ذا ل��وج��ه��َك
ل��غ��اِت��ه��ا ش��تَّ��ى ن��ج��واك ع��ن وت��ع��ِرُب ف��ن��ونِ��َه��ا غ��ري��َب ال��دن��ي��ا وت��س��ت��ع��رُض
ب��س��م��اِت��ه��ا ع��ن ال��ص��ب��ِح ث��غ��ُر اف��ت��رَّ وال ب��ه��م��وم��ه��ا ال��دج��ى ج��اَش م��ا ول��والَك
ِل��َداِت��َه��ا ب��ي��ن ب��ال��ح��بِّ َش��ِق��يَ��ْت وال ال��ُم��نَ��ى ع��ال��ِم ف��ي ب��ال��وه��ِم َس��ِع��َدْت وال
ن��ف��ح��اِت��ه��ا م��ن اإلب��داَع ُرِزَق وال َف��نِّ��ِه آيَ��اِت اْل��َف��نَّ��اَن َح��بَ��ِت َوَال
ن��ب��اِت��ه��ا نَ��ْوَر األرض وروُد إل��ي��َك ف��زاح��م��ْت ال��نَّ��ِض��ي��ِر ال��روِض إل��ى بَ��َك��ْرَت
ُق��ب��الِت��ه��ا م��ن ال��ع��ذَب ق��دم��ي��َك ع��ل��ى ش��ف��اُه��ه��ا ال��ص��ب��اِح ب��أن��داءِ وأل��ق��ْت
م��م��اِت��َه��ا ب��ع��د ال��خ��ل��د ح��ي��اَة ت��ص��ي��ُب وك��أن��ه��ا ال��رََّدى، ف��ي��ه��ا ُخ��ًط��ى ��ى تَ��ش��هَّ
ُوُك��نَ��اِت��َه��ا ع��ن ال��ص��م��ُت ط��ار ص��وادُح ِب��َه��ا ف��ان��ط��ل��ق��ْت األدواِح إل��ى وِم��ْل��َت
َش��َع��ف��اِت��ه��ا م��ن ال��ف��ج��ر، اب��ن ي��ا ي��ح��يِّ��ي��ك، ن��وِره َريِّ��َق ال��ف��ج��ر ش��ع��اع وَم��دَّ
وث��ب��اِت��ه��ا م��ن األح��الُم ل��ه��ا ت��ط��ي��ُش الَّ��ِت��ي ِل��ل��ح��ظ��ة ح��س��ُن ي��ا أس��ًف��ا ف��وا
ش��ت��اِت��ه��ا ج��م��ع األوه��اِم ع��ل��ى ي��ع��زُّ الَّ��ت��ي ل��ل��ف��رق��ِة ح��س��ُن، ي��ا أس��ًف��ا، ووا
ج��ن��ب��اِت��َه��ا ف��ي ال��م��وُت يَ��ِش��ي��ُع ودن��ي��ا وال��دَُّج��ى وال��ب��رد ال��ص��م��ت إالَّ ه��َي وم��ا
ص��رَخ��اِت��َه��ا م��ن ال��ب��وُم ف��ي��ه وت��ف��رُغ ن��ش��ي��ُج��َه��ا ف��ي ال��ري��َح ي��روُغ ف��ض��اءٌ
ورق��اِت��ه��ا م��ن ال��نُّ��ْض��ُر ال��غ��ص��وُن وتَ��ْع��َرى ع��ذَبَ��اِت��ه��ا م��ن األزه��اُر وت��ن��ت��ث��ر
ع��ب��راِت��ه��ا م��ن األرِض وج��ه ت��خ��دََّد دي��م��ٍة ك��ل م��ن ال��ج��ه��ُم ال��س��م��اءَ وي��غ��ش��ى
ض��ح��ك��اِت��ه��ا ف��ي األي��اُم وال َع��َرْف��َت، ال��ذي ال��ع��ال��ُم وال ال��وادي، ال ه��ن��اِل��َك
ك��ل��م��ات��ه��ا ف��ي ال��س��ح��ر ه��ذا ون��اف��َث ُح��بَّ��َه��ا ك��ن��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��س َرَدى ول��ك��ْن



طه محمود عيل ديوان

ح��ي��اِت��َه��ا! وح��َي ح��س��ُن، ي��ا ف��خ��ذْ، إل��ي��َك، وح��ي��ه��ا ف��ي��ه خ��لَّ��َدْت ش��ع��ٍر غ��ي��ر َم��َض��ْت

24



ِشيُد النَّ

م��س��اء ال��وادي ظ��لَّ��ل��ن��ي ع��ن��دم��ا
ق��رب��ي ي��ج��ل��س ال��دج��ى ف��ي ط��ي��ٌف ك��ان
م��اء ت��ق��ط��ُر زه��رٌة ي��دي��ه ف��ي
ق��ل��ب��ي! أدم��َع ب��ه��ا ع��ي��ن��ي ع��رف��ْت
م��ج��ي��ب��ا ف��ل��بَّ��ان��ي أن��َت؟ م��ن ق��ل��ُت:
ه��ن��ا غ��ري��ب��اِن ص��اح ي��ا ن��ح��ُن،
ال��ره��ي��ب��ا وال��ل��ي��َل ال��س��ه��َل ن��زل��ن��ا ق��د
أن��ا وأرع��اَك ت��رع��ان��ي ح��ي��ث
َش��ك��ا ال��ن��ف��س أث��رَت ط��ي��ُف ي��ا ق��ل��ُت:
دع��اك��ا؟ م��ن ل��ي وُق��ْل أق��ب��ل��َت؟ ك��ي��ف
ع��ل��ي��ك��ا ال��ل��ي��ِل م��ن أش��ف��ق��ُت ق��ال:
ُخ��ط��اك��ا ال��وادي إل��ى ف��ت��ت��بَّ��ْع��ُت
ال��ن��ش��ي��دا وغ��نَّ��ان��ي م��ن��ي ودن��ا
ال��ودي��ع��ا وال��ص��وَت ال��ل��ح��َن ف��ع��رف��ُت
ش��ري��دا ال��ل��ي��ِل ف��ي ه��ام ُح��بِّ��ي ه��و
ج��م��ي��َع��ا ل��ن��ل��ق��اَك ِه��ْم��ُت م��ث��ل��م��ا
ب��ك��اءَ وأج��ه��ش��ن��ا وت��ع��ان��ق��ن��ا
وش��ج��وْن ح��دي��ٍث ف��ي وان��ط��ل��ق��ن��ا



طه محمود عيل ديوان

غ��ن��اءَ ف��اه��ت��ج��ن��ا ال��م��وع��ُد ودن��ا
ع��ي��وْن وال��ل��ي��ُل وت��ن��ظَّ��رن��اَك
م��وه��نَ��ا ف��أْق��ِب��ْل ال��ل��ي��ُل أق��ب��َل
ال��ظ��الِل ت��ح��َت م��ج��ل��س��ن��ا وال��ت��ِم��ْس
ال��م��ن��ى ب��أل��ح��اِن ن��ص��دْح واِف��ن��ي
ال��خ��ي��اِل خ��م��ر م��ن ال��ك��أَس ون��ع��بَّ
واس��م��ِع وان��ظ��ْر ال��ل��ي��ل��َة أق��ِب��ِل
ب��م��زاِرْك ي��ش��دو ال��ك��وِن ف��ي م��ا ك��لُّ
م��ع��ي وال��ذك��رى ب��األح��الِم ج��ئ��ُت
ان��ت��ظ��ارْك ره��ن ال��دُّج��ى، ف��ي وج��ل��س��ن��ا
أع��ددتُ��ُه م��ا ح��س��ُن، ي��ا س��ت��رى،
وم��ت��اِع وح��س��ِن، ذخ��ٍر، م��ن ل��َك
ذوَّب��ت��ه ال��ه��وى، ف��ي ق��ل��ب��ي، ه��و
وش��ع��اِع ل��ح��ٍن ��اِف رفَّ ف��ي ل��َك
أل��وانُ��ه َص��ورْت ش��ع��ٌر وه��و
ال��ش��ف��ْق وأح��زاَن ال��ف��ج��ِر ب��ه��ج��َة
أل��ح��انُ��ه م��ثَّ��ل��ْت ون��ش��ي��ٌد
ال��غ��س��ْق أُذْن ف��ي ال��ن��ج��م ه��م��س��اِت
ي��دي��ْك ب��ي��ن ع��اريً��ا ق��ل��ب��ي ذاك
اإلل��ه روْع��اُت م��ن��ك أخ��ذتْ��ُه
َراح��ت��ي��ْك ف��ي دًم��ا ف��ت��أم��ْل��ه
ال��ح��ي��اة ي��س��ت��وح��ي م��ن��َك وذَم��اءً
ال��م��نَ��ى م��ح��زوَن األح��الِم، ب��اك��َي
ال��ج��راْح ��اَم ب��سَّ اآلالم، ض��اح��َك
م��ؤم��نً��ا ت��ق��يٍّ��ا إالَّ ي��ك��ن ل��م
ال��طِّ��م��اح ب��ح��بِّ��ي��ك أغ��رى ب��ال��ذي
ك��م��ا يَ��ْف��نَ��ى ل��و ف��ي��َك ي��ت��م��نَّ��ى
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النَِّشيُد

ال��ُع��ب��اْب ال��ب��ح��ِر ف��ي ال��غ��ي��ُم ي��ت��ف��ان��ى
م��ث��ل��م��ا َح��يٍّ��ا ف��ي��ك يُ��الش��ي أو
ال��ش��ه��اْب ل��م��ُح ال��ض��ح��ى، ف��ي ي��ت��الَش��ى،
ُح��بِّ��ْك ف��ردوُس أط��ل��ع��ه��ا زه��رٌة
ن��اظ��ري��ْك م��ن َف��ج��ره��ا ��ْت اس��ت��ش��فَّ
ق��رِب��ْك ظ��لِّ ف��ي أوراُق��ه��ا خ��ف��ق��ْت
ش��ف��ت��ي��ْك م��ن أن��ف��اس��ه��ا وَس��َرْت
وت��م��وْن ت��ح��ي��ا ح��س��ن��َك م��ن ه��َي
ال��م��ن��وْن إع��ص��اَر ح��س��ُن، ي��ا ف��اح��ِم��ه��ا،
ال��ح��ن��وْن ال��ص��در م��ن ال��دفءَ أْولِ��َه��ا
ال��ع��ي��وْن ه��ذي م��ن ال��ن��وَر ف��ه��بْ��َه��ا أو
��ج��ا ال��شَّ وال��ع��ط��ُر األن��داءُ دم��ُع��ه��ا
ال��ن��س��ي��ْم ه��م��ُس أنَّ��اِت��َه��ا وص��دى
ال��م��رتَ��َج��ى ال��رب��ي��َع م��ن��ك ف��اح��بُ��ه��ا
ال��رخ��ي��ْم ب��ال��ل��ح��ن األي��اُم ت��ص��دِح
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اِئُه التَّ ُح اْملَالَّ

س��راَع��ا ال��ل��ي��ل ��َة لُ��جَّ ن��ط��وي ِل��َم ال��ش��راع��ا واط��ِو ق��ْم ُح ال��م��الَّ أي��ه��ا
وات��ب��اَع��ا س��ي��ًرا ال��ش��اط��ئ وج��ه��ة ه��ي��ن��ٍة ف��ي ب��ن��ا اآلن َج��دِِّف
وان��دف��اَع��ا ق��ذًف��ا األي��ام م��وج��ُة ت��أخ��ذن��ا ص��اح��ب��ي ي��ا ف��غ��ًدا
اب��ت��الَع��ا واراُه ال��ب��ح��َر أنَّ ِخ��ْل��َت ال��ذي ال��م��اض��ي ُخ��ط��ى ت��ق��ف��وا ع��ب��ثً��ا
ان��ق��ط��اَع��ا ال��ده��ر دورِة ع��ن وق��ف��ْت ه��ًوى أوي��ق��اِت غ��ي��َر ي��ك��ْن ل��م
س��م��اع��ا ال��ن��ف��ُس ت��ط��رِب أو وِه��َم��ْت، ب��م��ا ال��رُّوُح ت��س��ع��د ��ْل، َف��تَ��َم��هَّ
وض��اع��ا ولَّ��ى م��ا أوَل ت��ك��ْن ل��م إن��ه��ا ت��م��ض��ي، ال��ل��ي��ل��َة َودَِع
ت��ب��اع��ا ودوال��ي��َك ي��م��ض��ي، ث��م آث��اره��ا ف��ي ال��ف��ج��ُر ي��ب��دو س��وف
خ��داع��ا ب��ال��خ��ل��ِد ت��ح��لُ��م ف��غ��ف��ْت ب��ه��ا م��م��ا ان��ت��ش��ْت األرُض ه��ذه
تُ��راع��ا أن ف��ي��ه ال��ص��م��ِت ع��م��ي��ِق م��ن أوش��ك��ْت ح��ت��ى ال��ل��ي��ُل ط��واه��ا ق��د
ذاع��ا وال��م��س��ت��وُر ال��م��ج��ه��وُل، أس��ف��َر ط��يِّ��ه ف��ي ال��ذي ال��ص��م��ُت إنَّ��ُه
ال��وداع��ا يُ��ق��ري��ه��ا ال��غ��ي��ب وراءِ م��ن ال��م��ن��ت��َه��ى ُه��ت��اَف ف��ي��ه َس��ِم��َع��ْت
س��اع��ا ال��ده��ِر غ��ف��الت م��ن وان��ه��ب��وا واط��رب��وا غ��ن��وا األح��ي��اءُ، أي��ه��ا

∗∗∗
وش��اَع��ا ال��س��ح��ُر، أرج��ائ��ه��ا ف��ي ف��اَض ل��ي��ل��ٍة م��ن أروَع��ه��ا م��ا آِه،
ال��ق��ن��اَع��ا ال��خ��اف��ي ِس��رِّه��ا ع��ن وَرَم��ى روِح��ه م��ن ب��ه��ا ال��ح��بُّ نَ��َف��َخ
ص��نَ��اع��ا ال��ف��نِّ َل��ِب��َق ع��ب��ق��ريٍّ��ا ل��ن��ا ال��ح��س��ِن ُص��َوِر م��ن وج��ال



طه محمود عيل ديوان

وال��ت��م��اَع��ا ُخ��ف��وًق��ا ال��ن��ج��ُم وه��َف��ا ل��ه��ا ال��ب��ح��ُر َرَق��ص ن��ف��ح��اٌت
وال��ي��راع��ا ح��ن��انً��ا ال��ُع��ْش��َب َح��رََّك ص��ًدى األرض ج��ان��ِب م��ن وَس��َرى
ارت��ي��اع��ا ��ْرَن نُ��فِّ ال��ط��ي��ر ك��س��راي��ا ه��ج��ع��ِت��ه��ا م��ن األح��الَم بَ��َع��َث
اب��ت��داع��ا ي��ه��ت��ف��َن ال��ح��بِّ ب��ن��ش��ي��د ال��ه��وى وادي م��ن ب��ال��ش��اط��ِئ ُق��ْم��َن

∗∗∗
وام��ت��ن��اع��ا ا ص��دٍّ ال��ق��ل��َب وأذب��َت ال��م��ل��ت��ق��ى ع��زَّ ال��ه��اج��ُر أي��ه��ا
ص��راع��ا ال��م��وُج ي��ق��ت��َل��ُه أن ق��ب��ل ال��ه��وى ب��ح��ر ف��ي ال��ت��ائ��َه أدرِك
ات��س��اع��ا األرض رق��ع��ُة ض��اق��ْت ع��ن��ه ش��ارًدا ط��ري��ًدا ال��دن��ي��ا ف��ي وارَع
ش��ع��اع��ا م��ن��ه أف��ٍق ف��ي يَ��رى ال وَم��َض��ى َس��راُه، ال��ل��ي��ل ف��ي ض��لَّ
ال��ت��ي��اع��ا ال��رُّوَح ي��ش��ع��ُل وع��ذاٍب ح��رق��ت��ه م��ن ال��الف��َح ي��ج��ت��وي
ت��داَع��ى ق��ل��ٍب ف��ي ال��ث��ائ��َر وال��ه��وى ع��ف��ا م��اٍض م��ن ال��خ��ال��َد واألس��ى
وال��ي��ف��اَع��ا س��الًم��ا ال��س��ه��َل وام��أل ح��ول��ه أم��انً��ا ال��ب��ح��َر ف��اج��ع��ِل
ال��دم��اع��ا ت��م��ح��و ال��ت��ي ال��رف��ِق ب��ي��ِد آالم��ه ع��ل��ى اآلَن وام��س��ِح
ش��راع��ا ال��ف��ل��ك ع��ل��ى ال��ح��بَّ وان��ُش��ر ال��رَِّض��ا بَ��رِّ إل��ى ال��ف��ل��َك َوُق��ِد
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اِعِر الشَّ ُغْرَفُة

ش��ج��ونِ��ْك ف��ي غ��ارًق��ا زل��َت وم��ا ـ��ُل ال��ل��ي��ـ م��ض��ى ال��ك��ئ��ي��ُب ��اع��ُر ال��شَّ أي��ه��ا
ج��ف��ونِ��ْك ذاب��الِت ول��ل��س��ه��ِد ـ��ِر، ال��ف��ك��ـ إل��ى ال��ح��زي��َن رأَس��َك ُم��ْس��ِل��ًم��ا
ج��ب��ي��ِن��ْك ف��وَق ت��م��رُّ ارت��ع��اٍش ف��ي وأخ��رى ال��ي��راَع تُ��م��س��ُك ويَ��ٌد
أن��ي��ِن��ْك ض��ع��ي��ِف ع��ل��ى ي��ط��غ��ى س��َك أن��ف��ا َح��رُّ ب��ه ن��اض��ٌب وف��ٌم

∗∗∗
اإلب��راق ف��ي ي��زده��ي��َك وال ـ��ِل، ال��ل��ي��ـ ف��ي ال��رع��ِد ل��ق��اص��ف تُ��ص��غ��ي ل��س��َت
األع��م��اِق ف��ي ال��س��ك��وُن ودبَّ ـ��ُت ال��ص��م��ـ غ��رف��ِت��َك ِخ��الَل ��ى ت��م��شَّ ق��د
إش��ف��اِق م��ن ع��ل��ي��َك ي��ه��ف��و ح��ِب، ��ا ال��شَّ ض��وئِ��ه ف��ي ال��س��راِج ه��ذا غ��ي��َر
األرم��اِق ف��ي ال��ح��ي��اَة ت��ب��ك��ي ب��ل، ال��ذَّا ال��م��وق��د ف��ي ال��ن��ي��راِن، وب��ق��اي��ا

∗∗∗
ك��ي��ان��ْك رق��ي��ِق م��ن وح��طَّ��م��َت ال��غ��ضَّ ق��ل��ب��ك ب��األس��ى أذب��ل��ت أن��َت
م��ك��اِن��ْك ف��ي س��ادًرا زل��َت وم��ا ـ��ُل ال��ل��ي��ـ ن��ص��َل ل��ق��د ش��اع��ري، ي��ا آه
أج��ف��اِن��ْك ف��ي ال��دم��وِع ل��ِت��ل��ك س��ى ي��أ وال ع��ل��ي��ك ال��دُّج��ى ي��ح��ن��و ل��ي��س
أح��زاِن��ْك؟ م��ن ف��رغ��َت وه��الَّ ج��ي، ال��دَّا ل��ي��ل��ك ف��ي ��ه��اِد ال��سُّ وراءَ م��ا

∗∗∗
ال��طَّ��روِب ال��خ��ل��يِّ َغ��طَّ��ة ال��ك��رى ف��ي واغ��ن��ْم م��ك��اِن��َك م��ن اآلَن َف��ُق��م



طه محمود عيل ديوان

ال��خ��ط��وِب ول��ي��َل األس��ى ن��ه��اَر ـ��َك ��ي��ـ يُ��نَ��سِّ ِدف��ئً��ا ال��ف��راش ف��ي وال��ت��م��ْس
وال��ش��ح��وِب ��ن��ى ال��ضَّ م��ن ف��ي��ه��ا ـ��ل��َت ُح��م��ـ ب��م��ا ال��ح��ي��اِة م��ن تُ��ْج��َزى ل��س��َت
ال��م��وه��وِب! ��اع��ر ل��ل��شَّ ول��ي��س��ْت ـ��ِف، وال��زَّي��ـ وال��خ��ت��ِل، ل��ل��م��ج��وِن، إن��ه��ا
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اِرِب اْهلَ ُرُجوع

باب لهم فتح وبكائهم، برصاخهم كيوبيد وضاق الهوى، حكم عىل املحبون تمرَّد إذا
حياة يف والنسيان السلو ينشدون أرسه من هاربني وانطلقوا ناجني، منه فخلصوا ديره
هنالك ويجهلونه، يجهلهم كأنَّما عالم يف وهاموا بها، يتصلوا لم وكأنهم تنكرهم أصبحت
ديره خالل من عليه تُرشق كانت التي األيام تلك بسحر مأخوذًا نادًما الهارب يرجع

القديم.

ج��ب��ي��ن��ي األح��مِّ ل��لَّ��ه��ِب ورف��ع��ُت ع��ي��ون��ي ال��م��ش��عِّ ل��ل��ن��وِر ق��رَّب��ُت
ي��م��ي��ن��ي ال��ش��ائ��ك��اُت وتُ��دِم��ي ق��دم��ي، ص��خ��ُره ي��م��زِّق ال��وادي ف��ي وم��ش��ي��ُت
ظ��ن��ون��ي ال��س��راِب إل��ى وردَّ ف��ن��أَى ُم��ق��ارب��ي وه��و ال��م��اءِ ن��ح��و وع��دوُت
دون��ي ه��ن��ال��ك ف��ارت��دَّْت ف��وق��ف��ُت، غ��م��ام��ٌة ال��س��م��اءِ ف��ي ل��ع��ي��ن��ي وب��َدْت
ال��م��ج��ن��وِن ال��ع��اص��ِف ق��ص��َف ف��س��م��ع��ُت ه��وازٌج وه��ي ل��ل��نَّ��س��م��ات وأص��خ��ُت

∗∗∗
م��ب��ي��ِن؟ غ��ي��َر ل��ل��ن��ج��م م��ا ل��ي��ُل: ي��ا م��ض��ي��ئ��ٍة غ��ي��َر ل��ل��ش��م��س م��ا ص��ب��ُح: ي��ا
ج��ف��ون��ي؟ م��لء ال��ن��وُر أي��ن ن��وُر: ي��ا ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ل��ل��ن��اِر م��ا ن��اُر: ي��ا
وش��ج��ون��ي ب��أدم��ع��ي ال��م��س��اءُ وأت��ى وك��آب��ت��ي ب��ح��ي��رت��ي ال��ن��ه��ار ذه��َب
ال��م��س��ك��ي��ِن!! ل��ل��ه��ارِب وت��ن��ك��رْت وت��ص��ام��م��ْت أع��رض��ْت ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ت��ى

∗∗∗
وح��ن��ي��ن��ي؟ ض��راع��ت��ي أب��ثُّ ف��ل��م��ْن م��وئ��ٌل ح��ن��اِن��َك م��ن ل��ي ي��ك��ن ل��م إْن



طه محمود عيل ديوان

ج��ن��ون��ي اإلس��اِر م��ن وُج��نَّ ص��ب��ًرا أُِط��ْق ف��ل��م األس��ي��ِر ع��ي��َش ل��ي آث��رت
م��ف��ت��وِن ع��اش��ٍق ج��نَّ��َة ل��ل��ن��ور ب��ي وخ��ل��َت ال��ج��ن��اِح َط��ل��َق ف��أع��دت��ن��ي
ال��م��س��ج��وِن ال��ط��ائ��ِر ع��ي��َن ورَدْدُت أط��ر ف��ل��م ال��س��م��اءِ ن��ح��و ل��ي وأش��رَت
س��ن��ي��ِن أس��ُر ع��ل��ي��ه ال��ح��ج��اَب أل��ق��ى ع��ال��ًم��ا ي��ج��ه��ُل وب��اَت ال��س��م��اءَ ن��س��َي
وف��ت��ون��ي ب��ص��ب��وت��ي إل��ي��َك زم��ن��ي وان��ت��ه��ى ال��ت��ن��ق��ل، ع��ه��ُد م��ض��ى ول��ق��د
ي��ص��ب��ي��ن��ي م��ا ف��ل��ي��َس ال��ري��اض، ع��ن��د ن��واظ��ري ي��ش��وُق م��ا ب��ع��دَك أْل��َق ل��م
ب��أن��ي��ن��ي وت��ع��ثَّ��رْت ف��ت��ه��دََّج��ْت م��الح��ن��ي ق��دي��َم أس��ت��وح��ي ف��ه��ت��ف��ُت
غ��ص��وِن غ��ي��ر غ��دوَن ال��غ��ص��ون ح��ت��ى ف��ِع��ْف��نَ��ِن��ي ال��ظ��الَل أس��ت��ذري ون��زل��ُت
ت��ع��ُرون��ي وِذلَّ��ُة ع��ل��يَّ ي��ط��غ��ى أًس��ى وب��ي ال��ق��دي��ِم ل��ل��َوْك��ِر ف��رج��ع��ُت
س��ك��وِن ب��ع��د ال��ق��ل��ُب وض��جَّ أل��ٍم، م��ن ع��ي��ن��اَي اغ��رورق��ْت رأَتْ��ُه ل��م��ا
ي��ق��ي��ن��ي ل��دي��ِه وم��ت��ه��ًم��ا ع��ي��ن��ي، ُم��َك��ذِّبً��ا ف��رح��ُت ال��ذك��رى ب��َي وم��َض��ْت
ح��زي��ِن وص��م��ُت م��ك��ت��ئ��ٍب، إط��راُق أرى م��م��ا وب��ي َخ��بَ��ٍل م��ن وص��ح��وُت

∗∗∗
ض��ن��ي��ِن غ��ي��ر ال��ق��ي��َد وه��اِت دون��ي، أغ��ل��ق��تَ��ه ال��ذي ال��ب��اَب ل��َي ف��اف��ت��ْح
ع��ي��ون��ي ال��ح��ن��ان، ف��ج��ِر ع��ل��ى وأُِن��ْم، ال��رض��ا خ��م��ِر م��ن ال��ق��ل��َب أروِّ دع��ن��ي
ال��ج��وِن ال��ل��ي��ال��ي َس��َف��ر م��ن آَب ق��د ه��اربً��ا ال��ص��ب��اب��ِة أس��ر إل��ى وأع��ْد
س��ج��ي��ِن!! ب��ع��ي��ِن ي��ن��ش��ده��ا وأت��اَك ط��ل��ي��ق��ًة ن��واَك ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة ع��اَف
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َيٍة ُمَغنِّ َدُع َخمْ

وال��م��راُح وال��ه��وى ��ح��ُر وال��سِّ ـ��ُح��س��ُن ال��ـ ورفَّ ال��خ��ي��اُل ج��وِِّه ف��ي َش��اَع
أرواُح ورف��رف��ْت ق��ل��وٌب، ـ��ِه ف��ي��ـ خ��ف��ق��ْت ُم��َع��طَّ��ٌر ون��س��ي��ٌم
ج��ن��اُح يَ��ِدفُّ ب��ه��ا ودن��ي��ا ت��ه��ف��و أج��ن��ح��ة ك��ل��ه��نَّ َوُم��نً��ى
ال��ن��ف��اُح ورقَّ ال��ش��ذا م��ن��ه��ا ط��اَب ح��ل��ق��اٌت ح��ول��ه��ا ال��زَّه��ِر وم��ن
األدواُح ال��نَّ��دى ت��ح��م��ل ك��م��ا ٍن م��ف��ت��و دم��َع ب��اق��ٍة ك��لُّ َح��َم��ل��ْت
وم��زاُح ت��م��لُّ��ه ال َض��ح��ٌك ي��زده��ي��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ م��ي��ع��ِة ف��ي وه��ي
ال��رَّاُح ت��ش��ي��ُع ب��أل��ح��ان��ه��ا ـ��رى س��ك��ـ ُق��م��ري��ٌة ك��أنَّ وغ��ن��اءٌ
األوض��اُح ف��ت��ش��رُق ت��ت��م��لَّ��ى ف��راح��ْت ال��م��راي��ا ودَّه��ا أخ��ل��ص��ْت
يُ��ب��اُح ال م��ا ل��ه��نَّ وأب��اح��ْت خ��اٍف ك��لَّ ج��م��اِل��ه��ا ع��ن ك��ش��ف��ْت
ويُ��راُح ل��ق��دِس��ه يُ��غ��دي ـ��ن��ِة وال��ف��ت��ـ وال��س��ح��ر، ل��ل��ج��م��ال، م��ْع��ب��ٌد
ال��م��ف��ت��اُح ��ِه ك��فِّ ف��ي ول��ك��ْن ـ��ُد) (ك��ي��وب��ي��ـ ال��ع��زي��ُز ب��اب��ه ف��ي ن��ام
وج��راُح!! ف��أدم��ٌع يُ��نَ��بِّ��ْه أو ول��ه��ٌو ش��دٌو ف��ال��ح��ي��اُة ي��نَ��ْم إِْن

∗∗∗
أش��ب��اُح وال ��ٌة ض��جَّ ال ح��ي��ُث م��س��اءٍ ذاَت إل��ي��ه ب��ي دَخ��َل��ْت
يُ��ت��اُح ال م��ا تُ��ت��ي��ُح ُدن��ي��ا ه��ي ل��ك��ن ب��ال��رف��ي��ق��ي��ن، ق��ب��ُل ن��ك��ن ل��م
ال��م��ص��ب��اُح وج��وَه��نَ��ا ويُ��ري��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��س��ك��وُن ي��ه��ف��و وج��ل��س��ن��ا
ال��م��ل��ت��اُح ال��م��ع��ذَُّب ف��ق��ل��ُت ِح؟ ص��ا ي��ا أن��َت م��ن تُ��راَك ب��ي: ه��ت��ف��ْت



طه محمود عيل ديوان

ُج��نَ��اُح أح��بَّ إذا ع��ل��ي��ِه م��ا ف��ق��ال��ت: وال��ج��م��اِل؛ ال��ح��بِّ ش��اع��ُر
راُح ج��ب��ي��ن��َي ع��ل��ى وم��رَّْت ه��ا، ذراع��ا ال��ح��زي��َن رأس��َي واح��ت��وى
واألق��داُح األن��ف��اُس أح��رق��ت��ه��ا ش��ف��اٍه ف��ي األس��ى ُص��ف��َرَة ورأت
األت��راُح؟ ب��ك ب��رَّح��ْت ب��م��ا ِر ن��د ل��م ك��ي��ف ع��ت��اب��ه��ا: ف��ي ف��م��ض��ت
وس��م��اُح ِرًض��ا ذُق��تَ��ه ب��م��ا ـ��َك ي��ج��زي��ـ ف��ال��ي��وم إل��ي��ك أس��أن��ا إن
ال��ص��ب��اُح!! ي��ل��وَح ح��ت��ى ف��اغ��ت��ن��م��ه��ا ج��م��ع��ت��ن��ا ال��ت��ي ال��ل��ي��ل��ُة ول��ك

∗∗∗
��اُح ال��لَّ��مَّ زه��رُه ول��َع��يْ��ن��يَّ ش��ذاُه ال��رب��ي��ع م��ن ح��س��ب��ي ق��ل��ُت:
اُح ص��دَّ ب��ل��ب��ٌل ف��ي��ه ك��لُّ��ن��ا روٌض وال��ح��س��ُن ال��خ��ي��اِل، ط��ي��ُر ن��ح��ُن
األرواُح!! خ��ل��وَده��ا وأص��اب��ت ق��ل��وٌب م��ن��ا ه��واُه ف��ي َف��ِن��يَ��ْت
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ُقْبَلٌة

وح��ي��اُة دن��ي��ا س��ِم ال��ب��ا ث��غ��رِك م��ن ق��ب��ل��ٌة
��ب��واُت وال��صَّ وال��ُم��نَ��ى ف��ي��ه��ا ال��روح��اِن ت��ل��ت��ق��ي
وال��ل��غ��اُت ف��ي��ه��ا ـ��س��ُن األل��ـ ��َدِت ُوحِّ لُ��َغ��ٌة
ال��ن��ض��راُت ال��ش��ف��اُه ه��ا وم��ج��را ال��ق��ل��ُب ن��ب��ُع��ه��ا

∗∗∗
وت��واءَْم ف��ي��ه��ا ـ��ش��م��ِل ال��ـ ش��ت��ي��ُت ق��رَّ لُ��َغ��ٌة
ت��ت��ف��اه��ْم ح��دي��ٍث ـ��ر غ��ي��ـ ف��ي األع��ي��ُن وب��ه��ا
وآدْم؟ ح��واءَ أم��ِس ب��ال��ـ ع��لَّ��م��ه��ا تُ��رى َم��ْن
ي��ت��ق��ادْم ح��دي��ٌث ـ��َي وه��ـ ِج��دَّتُ��ه��ا تَ��ُزْل ل��ْم

∗∗∗
ش��ف��ت��اُه ��ْت رفَّ س��ِم ال��ب��ا ث��غ��رِك م��ن ق��ب��ل��ة
اإلل��ُه ال��ن��اِس ع��ل��ى ـ��ه يُ��ح��رِّم��ـ ل��م رح��ي��ٍق م��ن
رئ��ت��اُه ��ْت ض��جَّ ـ��ق��ل��ُب ال��ـ م��ن��ه أُتْ��ِرَع ك��ل��م��ا
ص��داْه زاَد ب��ه ع��لَّ إن وه��َو م��س��ت��زي��ًدا

∗∗∗
ب��ي م��ا ك��لَّ ت��م��ح��و س��ِم ال��ب��ا ث��غ��رِك م��ن ق��ب��ل��ٌة



طه محمود عيل ديوان

ال��ع��ذاِب دن��ي��ا وع��ن ِس ال��ن��ا ع��ن وت��واري��ن��ي
وص��اِب س��مٍّ م��ن َع ُج��رِّ م��ا ال��ق��ل��ب ��ي ُوتُ��ن��سِّ
ال��ُم��ذاِب ب��ال��ق��ل��ِب َس��ك أن��ف��ا ت��م��زُج ق��ب��ل��ٌة

∗∗∗
وع��ن��اَق��ا ��ا ض��مٍّ ـ��ن��اُه أف��ن��ي��ـ م��رَّ ل��ي��ٍل ُربَّ
نَ��تَ��س��اَق��ى خ��م��ًرا ـ��ح��بِّ ال��ـ ح��دي��ِث م��ن وأدرن��ا
ن��ط��اَق��ا ح��وال��ي��ه ـ��ُر ال��زَّه��ـ َض��َرَب ط��ري��ق ف��ي
وراق��ا ال��ج��وُّ وص��ف��ا ف��ي��ه، ال��ب��دُر وت��ج��لَّ��ى

∗∗∗
ت��ت��ك��لَّ��ْم ن��ظ��راٍت إالَّ ال��ص��م��َت ول��زم��ن��ا
ت��ت��ب��س��ْم راح��ْت ـ��ق��ل��ب ال��ـ ج��راِح ع��ن وش��ف��اًه��ا
ي��ت��ح��طَّ��ْم ق��ل��ٌب ع��ِك را وم��ا رع��بً��ا ب��ي ِص��ْح��ِت
تُ��ل��ه��ْم وال��ن��ف��ُس غ��ًدا، ـ��ِن ب��ال��ب��ي��ـ ال��ن��ف��ُس ن��ب��أت��ن��ي

∗∗∗
وف��راَق��ا ه��ج��ًرا ـِ��ئ��ِت نُ��ب��ـ م��ا ال��غ��ُد ك��ان ث��م
م��ذاَق��ا األم��ِس ع��ل��ى ْت َل��ذَّ ق��ب��ل��ًة ون��س��ي��ن��ا
وأف��اق��ا ع��ل��ي��ه��ا ـ��ُب ال��ق��ل��ـ ص��ح��ا أنَّ��اٍت غ��ي��َر
ن��ت��الق��ا!! َل��ْم وك��أْن واف��ت��رق��ن��ا، ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا
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ٌة ِريِفيَّ ٌة ُأْغِنيَّ

ال��ق��م��ْر ض��وءَ ��ْح��ُب ال��سُّ وغ��ازَل��ِت ��ج��ْر ال��شَّ ظ��لَّ ال��م��اءُ داع��َب إذا
وال��زََّه��ْر ال��ن��دى ب��ي��ن خ��واف��َق أن��ف��اَس��ه��ا ال��ط��ي��ر وردَّدِت
ال��ق��دْر وت��ش��ك��و ال��ه��دي��ل ت��ن��اج��ي ب��ال��ه��وى ُم��ط��وَّق��ٌة ون��اح��ْت
ع��ب��ْر ش��راٍع ك��لَّ يُ��َق��بِّ��ُل ال��ن��س��ي��م ث��غ��ُر ال��ن��ه��ِر ع��ل��ى وم��رَّ
��وْر ال��صُّ م��خ��ت��ل��ف��اِت م��ف��ات��َن ل��ي��ل��ه��ا م��ن األرُض وأط��ل��ع��ِت
ش��ع��ْر م��ا ب��ه��ا ال��ظ��الَم ك��أنَّ ال��دُّج��ى ف��ي ص��ف��ص��اف��ٌة ه��ن��ال��ك
ال��ن��ظ��ْر ك��ئ��ي��َب ال��ف��ؤاِد ش��ري��َد ظ��ل��ه��ا ف��ي م��ك��ان��َي أخ��ذُت
ال��ِف��َك��ْر ف��ي م��س��ت��غ��رًق��ا وأُط��رُق ال��س��م��اء خ��الل ب��ع��ي��ن��ي أم��رُّ
ال��نَّ��َه��ْر ع��ن��د ص��وت��ك وأس��م��ُع ال��ن��خ��ي��ِل ت��ح��ت وج��ه��ك أط��ال��ُع
ال��ض��ج��ْر م��ن��ي ال��ك��آب��ُة وت��ش��ك��و وح��ش��ت��ي ال��دج��ى يَ��َم��لَّ أْن إل��ى
��ح��ْر ال��سَّ ن��ج��وُم م��نِّ��ي وتُ��ش��ِف��ُق ال��ك��ائ��ن��اُت ح��ي��رت��ي م��ن وت��ع��ج��ُب
ال��م��ن��ت��َظ��ْر!! ال��م��وع��د ف��ي ل��ق��اءَك م��س��ت��ش��رًف��ا ألرج��ع ف��أم��ض��ي





ِقيَثاَرِيت

وغ��رام��ي ص��ب��اب��ت��ي ل��ح��َن ون��س��ي��ِت أن��غ��ام��ي ق��ي��ث��ارت��ي ي��ا ْدِت ب��دَّ
اآلالِم ��ِة ج��مَّ ن��ف��ٍس وع��زاءَ ب��ه��ا م��ؤن��س��ت��ي ك��ن��ِت ل��ي��اٍل م��رَّْت
األح��الِم ح��واش��َي ��ب��ي��َن وتُ��ذهِّ وح��ن��ي��ن��ه ��ب��ا ال��صِّ ط��رِب م��ن ت��روي��َن
وع��ظ��ام��ي دم��ي ف��ي ��ى ت��م��شَّ ل��ح��نً��ا ص��ب��اب��ت��ي روي��ِت ��اك��ي ال��شَّ ك��ال��ب��ل��ب��ِل
ال��ط��ام��ي ال��غ��دي��ِر ص��دِر ع��ل��ى ذاب��ْت ش��ب��اب��ه ول��ح��ُن ال��وادي أن��ش��ودُة
اآلك��اِم ع��ل��ى ال��ح��ي��َرى أص��داُؤك م��الح��ن��ي ق��دي��ِم م��ن ال��ط��ب��ي��ع��َة ش��اَق
ال��م��ت��رام��ي م��وج��ه��ا ك��ف��ائ��ِر ل��ح��ٌن ض��ف��اف��ه��ا واس��ت��خ��فَّ ال��ب��ح��ي��رَة وش��ج��ا

∗∗∗
األي��اِم ع��اث��ِر م��اٍض ك��لِّ م��ن واب��ع��ث��ي غ��نِّ��ي األل��ح��ان ربَّ��َة ي��ا
��اِم ال��ب��سَّ ث��غ��ره ل��م��ح��ة وي��ع��ي��ُد ��ب��ا ال��صِّ ل��ي ي��ج��دِّد م��ا ن��ش��ي��دِك م��ن ه��ل
��اِم ال��رسَّ ل��ري��ش��ِة ال��خ��ي��اَل تُ��وح��ي ش��اع��ٍر ف��ت��ن��َة األح��الَم وي��ص��ور
اآلراِم م��ن م��غ��ان��ي��ِه وَخ��َل��ْت ده��ِرِه ب��ش��اش��ُة ولَّ��ْت ال��ه��وى وادي
ال��نَّ��ام��ي ال��ن��ض��ي��ُر ب��ش��طَّ��ي��ِه وذوى غ��دي��ره وج��فَّ ص��وادُح��ُه ط��ارت
األظ��الِم ج��وان��َب ي��ش��قُّ داٍو ب��ع��اص��ف ال��ن��س��ي��م َه��ْم��س م��ن واع��ت��اض
واآلك��اِم ال��غ��وِر ب��ي��ن وص��داِك ص��رخ��ت��ي ل��ض��ائ��ع ال��ح��اك��ي ��دى ال��صَّ وه��و
واإلل��ه��اِم ال��ش��ع��ِر وح��ِي وس��م��اءَ خ��اط��ري ون��زه��َة ف��ي أُالَّ ُك��نَّ ق��د
وذم��ام��ي؟ م��ودت��ي ع��ه��َد أن��س��ي��َن آالم��ي؟ ع��ن س��ك��ت��َن ب��ه��نَّ ل��ي م��ا



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ه��ي��ام��ي؟ ق��دي��م أو ل��ح��ِن��ِك ل��ق��دي��م رج��ع��ٍة م��ن ه��ل األل��ح��ان ربَّ��ة ي��ا
ام��ي ال��دَّ ق��ل��ب��ي ن��ف��ث��ات م��ن ال��ل��ي��ل ف��ي وان��ف��ث��ي ال��ُق��دام��ى، أغ��ان��يَّ ف��اروي
ال��م��ت��س��ام��ي أف��ق��ه أرُق��ب وط��ف��ق��ُت ج��م��ال��ه ع��رَش غ��نَّ��ي��ُت ال��ذي ع��لَّ
ب��اإلل��م��اِم ع��ل��يَّ ي��ض��نُّ ط��ي��ٌف ب��ه ف��ي��س��ع��دن��ي أل��ح��ان��ي تُ��ش��ج��ي��ه
ال��ه��ام��ي ودم��ع��ي أنَّ��ات��ي وع��ص��ي��ِت أن��ام��ل��ي ب��ي��ن ج��م��دت أراِك ل��ي م��ا
ك��الم��ي ت��ع��ي��ُد وال ال��غ��ن��اءِ س��رَّ ت��ع��ي وال ال��ن��ش��ي��َد ت��ت��ل��و ال خ��رس��اءَ
األن��غ��اِم ح��ب��ي��س��َة أراِك أنِّ��ي خ��اط��ري وي��ك��س��ُف ب��ي ال��ك��آب��َة ي��غ��ري
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اْألَْشَباُح ُتَها أَّيَّ

ل��ي��َال؟ ب��اب��َي ط��رق��ِت ول��م��اذا ؟ إل��يَّ ال��ظ��الِم ف��ي أق��ب��ْل��ِت ِل��َم
ق��ب��َال! ع��رف��ت��ِك ف��م��ا ف��ام��ض��ي، األش��ب��اُح، أي��ت��ه��ا ال��م��زار ح��ي��ن الَت

∗∗∗
م��س��ت��ق��الَّ ب��وح��دت��ي م��ك��ان��ي ف��ي ودع��ي��ن��ي وح��ش��ت��ي، ف��ي ات��رك��ي��ن��ي
أه��َال! ل��ِك: أُق��ل ل��م إن ف��ع��ذًرا ال��وادي، ذل��ك ف��ي ت��ق��ص��دي��َن م��ن ل��س��ُت

∗∗∗
م��ح��الَّ ل��ل��ثَّ��واءِ ف��ي��ِه تَ��َرْي ل��ْن س��ي��اج��ي ت��ح��َت ال��وق��وَف تُ��ط��ي��ل��ي ال
! ي��ض��الَّ أن ث��ان��يً��ا ف��ي��ِه واح��ذري ف��ع��ودي ال��ظ��الم ف��ي م��س��راك ض��لَّ

∗∗∗
أط��الَّ ع��ل��ي��ِك واج��ٌم ط��ل��ٌل ال��ف��ي��اف��ي ت��خ��وم ف��ي م��أواَي ذاك
ت��خ��لَّ��ى! ق��د زم��اِن��ه ع��ن ب��ي وه��َو ف��ي��ِه زم��ان��َي ع��ن ت��خ��لَّ��ي��ُت ق��د

∗∗∗
يَ��بْ��َل��ى ال��ل��ي��ل ف��ي ي��ك��اُد ش��ع��اٍع ��اِق خ��فَّ غ��ي��َر خ��الِل��ِه م��ن تَ��رْي ل��ن
! ال��م��ض��م��ح��الَّ ذُب��ال��ه ي��رع��ى ب��ات ذه��وٍل ف��ي م��س��ت��غ��رٍق وخ��ي��اٍل



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ت��ت��ج��لَّ��ى ب��ه��ج��ٌة ل��ع��ي��ن��ي��ِك ف��ي��ِه ف��م��ا ال��ك��ئ��ي��َب ب��ه��َوه اب��رح��ي
! وظ��الَّ م��اءً ال��ح��ي��اُة ج��َف��ت��ُه ق��ف��ٍر ع��ل��ى ف��ي��ه ال��ع��ش��يَّ نَ��زل��ِت ق��د

∗∗∗
ذي��َال ب��األم��س ال��رب��ي��ُع ف��ي��ه َج��رَّ ن��ض��ي��ًرا روًض��ا ال��م��ك��اُن ه��ذا ك��ان
ت��ولَّ��ى! ول��ك��ن ط��ي��ٌر ف��ي��ه، ك��ان ه��ش��ي��ًم��ا ف��ع��اد زه��ٌر، ف��ي��ه ك��ان

∗∗∗
ال��م��م��الَّ ال��س��ك��وَن ي��ص��ح��ُب وح��َده ودع��ي��ِه ش��ق��ائ��ه م��ن ف��اس��ل��م��ي
وُق��ف��َال! ِرت��اًج��ا دونَ��ه أح��ك��م��ْت َروح��ي إنَّ ب��اِب��ه، غ��ي��َر واط��رق��ي

∗∗∗
وج��ه��َال! غ��ب��اءً ِج��ئْ��ِت��ِه م��ا ش��دَّ ب��ب��اب��ي؟! ال��ص��ب��اح إل��ى أُوق��وًف��ا
وم��ه��َال! ان��ث��ن��ي��ِت إذا ورف��ًق��ا اآلن ن��اف��ذت��ي وراء م��ن اب��ع��دي

∗∗∗
ق��ت��َال ال��ع��ش��ي��ة ف��ي ال��ب��رُد س��ام��ُه ص��ري��ًع��ا َه��زاًرا ت��ح��ِت��ه��ا ِم��ن إنَّ
ش��م��َال ال��ل��ي��ِل ف��ي ال��رِّي��اُح م��زَّق��ت��ه��ا ذاب��الٍت ح��ول��ه وأزاه��ي��َر

∗∗∗
أت��س��لَّ��ى ب��م��وت��ه��ا ف��دع��ي��ن��ي س��ل��وى خ��ي��ُر ح��ي��اِت��ه��ا ف��ي ل��ي ك��ان
وَط��الَّ ش��ع��اًع��ا ع��ن��ده��ا ج��ث��ي��ا ودم��وٍع ص��ب��اب��ٍة بُ��ق��ي��ا ف��ه��ي

∗∗∗
أول��ى ال��ق��ب��ِر م��ن ب��ه��ا وق��ل��ب��ي ال��م��وِت م��ن أح��قُّ ب��ه��ا ع��ي��ن��ي إن
ع��ق��َال ال��ح��ق��ي��ق��ُة أب��ك��ت��ن��َي ح��ي��ُث ال��م��ن��اي��ا ف��اس��ت��ض��َح��َك��تْ��ُه ق��ل��ب��ي ُج��نَّ
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اْألَْشبَاُح َّيَّتَُها أ

∗∗∗
ق��ب��َال رأي��ت��ِك ف��م��ا ف��ام��ض��ي األش��ب��اُح، أي��ت��ه��ا ال��وق��وَف، تُ��ط��ي��ل��ي ال
ق��وَال!! ك��ذب��ت��ِك ف��م��ا ف��ع��ودي أن��ِت! م��ن ج��ه��ل��ت��ِك ت��س��م��ع��ي؟ أَول��م
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َقْلِبي

��ُدِم ال��سُّ ب��ع��وال��م م��ت��ف��رًدا وم��ِض وف��ي خ��ف��ٍق ف��ي ك��ال��ن��ج��ِم
واألَُم��ِم األي��اِم وم��ص��ارَع األرِض ح��ي��رَة ي��ت��ُع ح��ي��راَن،

∗∗∗
��ُه��ِب ال��شُّ س��ام��ِر ف��ي وك��أنَّ��ه م��ن��ف��رًدا األف��ق ف��ي م��س��ت��وح��ًش��ا
م��غ��ت��رِب ِج��دُّ ن��اءٍ ع��ن��ه ه��َو اح��ت��ش��دا ح��ي��اَل��ُه ال��زح��اُم ه��ذا

∗∗∗
ح��زن وم��ن ب��ه��ج م��ن ريَّ��ان ال��ثَّ��ِم��ِل ك��ال��ع��اش��ِق م��ت��رنِّ��ًح��ا
وال��زََّم��ِن ب��ال��ك��وِن م��س��ت��ه��زئً��ا أم��ِل وم��ن أل��ٍم م��ن ن��ش��واَن

∗∗∗
ال��زَّب��ِد ال��ف��ائ��ُر ال��ح��ي��اة ب��ح��ُر ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ال��س��م��اءُ ت��ل��ك
األب��ِد ش��واط��ئ ب��ي��ن ه��ي��م��اَن ب��ه ال��ق��راَر ي��ل��ت��م��ُس راَح ك��م

∗∗∗
ال��غ��ْوِر ف��ي ��اُح ال��لَّ��مَّ وش��ع��اُع��ه ص��ورت��ه األم��واج ع��ل��ى ت��ه��ف��و
��رِّ ال��سِّ ج��ل��يَّ��ُة ال��ح��ي��اُة ف��إذا ن��ظ��رتُ��ُه األع��م��اِق إل��ى ن��ف��ذَْت



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ال��غ��يْ��ُم ��ه��ا ي��ل��فُّ ح��ي��نَّ ك��ال��ش��م��ِس م��ب��ت��ِس��ًم��ا ب��األح��داِث وي��م��رُّ
ال��وه��ُم ع��ن��ده��ا ت��ن��اه��ى دن��ي��ا َع��ِل��َم��ا ب��ال��ذي ِع��ل��ًم��ا زاَدتْ��ُه

∗∗∗
ال��ج��ه��ِل ت��وأم ال��س��ع��ادُة ف��إذا ح��ق��ائ��ق��ه��ا م��ن ال��روائ��َع بَ��َل��َغ
ال��ل��ي��ل ف��ري��س��َة ال��ن��ه��اُر ذه��َب م��ش��ارق��ه��ا ف��ي ال��م��ح��دُِّق ه��ت��ف

∗∗∗
��ون��ا يُ��ح��سُّ ال ح��ول��ك وال��ن��اُس ق��ل��ِق ف��ي ال��نَّ��ج��ِم م��ث��ُل ق��ل��ُب: ي��ا
يُ��ط��ل��ون��ا ال ب��أف��ق��َك م��رُّوا وال��َغ��َس��ِق ال��ن��وِر اخ��ت��الُف ل��وال

∗∗∗
اآلدم��ي��ي��ن��ا ق��ص��وَر واذك��ر إدراك��ا غ��م��ط��وك إذا ف��اص��ف��ْح
ب��ال��ن��ب��ي��ي��ن��ا ه��م وم��ا … ك��الَّ أم��الك��ا ق��ل��ُب، ي��ا أت��ري��ده��م،

∗∗∗
ال��دن��ي��ا ال��ح��م��أِة ف��ي م��س��ت��غ��رًق��ا ي��م��ض��ي غ��يِّ��ه ف��ي ع��اَل��ٌم ه��م
ال��ع��ل��ي��ا ال��ق��م��َة أن��َت وح��ل��ل��َت األرِض ه��ذه ق��رارَة ن��زل��وا

∗∗∗
وغ��اي��اِت ُم��نً��ى ح��ق��ي��َر إالَّ ع��ب��دوا وم��ا أوه��اٍم ُع��بَّ��اد
ن��ه��اي��اِت ال��ال وراء دن��ي��ا األبَ��ُد ي��ح��دُّه��ا ل��ي��س َوُم��نَ��اَك

∗∗∗
ال��راق��ي ع��ل��ى م��ع��ارُج��ه��ا ع��زَّْت وأك��واُن ُدنً��ى ال��ح��ي��اُة ول��َك
ال��ب��اق��ي ُد ال��م��ت��ج��دِّ وش��ب��ابُ��ه��ا أزم��اُن وت��ب��ي��ُد ب��ه��ا ت��ح��ي��ا
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َقْلِبي

∗∗∗
ال��رُّع��ب م��ن ب��ح��ٍر ف��ي أل��ق��اَك ال��ح��َل��ِك رائ��ِع م��ن ك��م ق��ل��ُب: ي��ا
ق��ل��ب��ي! ي��ا ف��ي��ه، وح��دَك وص��رخ��َت ال��َف��ل��ِك ب��ق��بَّ��ِة م��ن��ه ُع��ذَْت ك��م

∗∗∗
��ِخ��ب��ا ال��صَّ ال��م��ائ��َج ع��ن��َك وت��ردُّ غ��ي��اِه��ِب��ه ف��ي ت��ض��رُب وم��ض��ي��َت
��ح��بَ��ا وال��سُّ األن��واءَ وت��س��ائ��ُل ب��ه ال��م��ط��ي��َف ال��ب��رَق ت��ت��رق��ُب

∗∗∗
ال��ص��ْل��ِت ال��خ��ن��ج��ر ت��ح��ت ك��ال��ط��ي��ر َوَج��ِل م��ن ُدج��اُه ت��ح��ت وخ��ف��ق��َت
ال��م��وِت وس��ك��رَة ال��ح��ي��اِة، ص��ح��َو واألم��ِل ال��ي��أِس ب��ي��ن وع��رف��َت

∗∗∗
ط��يِّ وف��ي ن��ش��ٍر ف��ي ِزل��َن م��ا أس��راِر أيُّ ع��ن��دَك ق��ل��ُب: ي��ا
ال��ح��يِّ ال��ك��ائ��ِن ج��س��م أق��ل��ق��ت ال��نَّ��اِر م��ش��ب��وب��َة ث��ورَة ي��ا

∗∗∗
َرَه��ب��ا وأش��ف��ق��ْت ال��ج��ب��اُل م��ن��ُه َف��َرَق��ْت ال��ذي ال��ع��بءَ ��ْل��تَ��ه َح��مَّ
ال��ل��ه��ب��ا وت��أك��ُل ال��ح��م��ي��َم ت��ح��س��و ف��ان��ط��ل��ق��ْت ال��رُّوَح م��ن��ه وأث��رَت

∗∗∗
ال��َع��َدم م��ن أب��ط��اًال وخ��ل��ق��َت َع��َج��ِب م��ن ال��م��ج��د ِس��ْف��َر وم��ألت
ال��ِق��َدِم ون��ف��ح��ُة ال��خ��ل��وِد ِس��َم��ُة ال��ِح��َق��ِب ف��ِم ف��ي ح��ِدي��ِث��ك وع��ل��ى

∗∗∗
ال��ف��ج��اءاُت م��ن��ه��ا أخ��ذَتْ��ُه��م ل��ل��ب��ش��ِر ف��ي��َك ع��ج��ائ��َب م��ن ك��م
ال��ن��ب��وءاُت ت��ل��ك وع��ج��ي��ب��ٌة وال��ق��َدر ب��ال��غ��ي��ِب م��ت��ن��ب��ئً��ا
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∗∗∗
ال��ح��بِّ ورب��ق��ِة ال��ج��م��اِل أس��ِر ف��ي إب��ائ��َك وم��ن م��ن��ك وع��ج��ب��ُت
ال��ح��رِب ف��ي ال��م��ق��ه��ور ِذلَّ��ِة ع��ن ��ِل��ِف ال��صَّ ال��م��ت��ك��ب��ِر ��ِت َوتَ��ل��فُّ

∗∗∗
م��أس��وِر ب��زاِد م��ن��ه وق��ِن��ع��َت ِش��رع��تَ��ه َق��ِب��ْل��َت ك��ي��ف ، ُح��رُّ ي��ا
م��ه��ج��وِر ف��ك��اَك م��ن��ه وأب��ي��َت ط��ل��ع��تَ��ه األغ��الل ف��ي آث��رَت

∗∗∗
ال��ح��ِدُب ال��م��ش��ف��ُق ع��ل��ي��َك وَق��َس��ا ال��ن��اس��ي ال��ه��اج��ُر ج��ف��اَك ف��إذا
ت��ض��ط��رُب وه��ي ��َك ب��َك��فِّ وَه��َف��ْت ال��ك��اِس ف��ورُة ب��دم��ع��ك ف��اض��ت

∗∗∗
األم��ِس رج��ع��َة وت��ن��ش��ُد ت��ب��ك��ي وال��ذَِّك��ِر ل��ألح��الم وف��ِزع��َت
ال��رَّْم��ِس م��ن س��ي��رتَ��ه��ا ل��ت��ع��ي��َد ال��َق��َدِر ف��ي ُح��كِّ��ْم��َت ل��و ووِدْدَت

∗∗∗
ف��َزَع��ا ن��ح��وه��ا ��ك ك��فَّ ف��ب��س��ط��َت إي��م��اِض ذات ن��اًرا وَوِه��ْم��َت
ل��م��َع��ا ب��ارًق��ا تُ��ْم��ِس��ُك ف��وث��ب��َت ال��م��اض��ي ل��م��ح��ُة ب��ع��ي��ن��َك َم��رَّْت

∗∗∗
َدُم ُك��ل��ه��نَّ ج��راُح��ك ف��إذا َخ��بَ��ِل وم��ن َوْه��ٍم م��ن وص��ح��وَت
األل��ُم وت��ي��نَ��ك يَ��ح��زُّ وم��ش��ى ال��ف��ش��ِل م��رارُة ع��ل��ي��ك ��ْت َل��جَّ

∗∗∗
َس��َك��ُن وال أه��ٌل ف��ال وَخ��َل��ْت ال��رح��ُب ف��ض��اؤه��ا ض��اق واألرُض
وال��زَّم��ُن! أن��َت وح��دَك وب��ق��ي��َت ال��ص��ْح��ُب َق وتَ��َف��رَّ ال��ه��وى ح��اَل
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َقْلِبي

∗∗∗
ال��نَّ��اُر ت��ج��ت��اُح��ك م��تَ��َم��رًِّدا ال��ل��ي��ُل أج��نَّ��ك ح��ي��ن وص��َرخ��َت
وإع��ص��اُر ب��ح��ٌر وألن��ت��م��ا وال��ع��ق��ُل أن��ت ص��راُع��َك وب��دا

∗∗∗
ك��وُن وي��خ��ت��ف��ي يَ��ِب��ي��ُن، ك��وٌن وح��رب��ك��م��ا س��ْل��ِم��ل��ك��م��ا ب��ي��ن م��ا
ال��ف��نُّ ب��ن��اءَه��ا ي��ق��ي��ُم دن��ي��ا وح��س��ب��ك��م��ا ال��دُّن��ي��ا، وب��ن��ي��ت��م��ا
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البيضاء الصخرة عىل

ش��اع��ِر ن��ج��يَّ��َة ال��وادي إل��ى أِس��رُّ ال��دُّج��ى ظ��ل��ل��ن��ي ال��ب��ي��ض��اءِ ال��ص��خ��رِة ع��ل��ى
ه��ادِر ال��ل��جِّ م��زب��د ق��ل��ٍب خ��وال��َج ب��ي ف��ه��اَج ح��ول��ي ال��ب��ح��ر ه��دي��َر س��م��ع��ُت
خ��اط��ري ي��س��ب��ُح ال��م��ج��ه��وِل ال��ش��اط��ِئ إل��ى ك��أن��م��ا ف��ي��ه��ا، ال��ف��ك��َر أش��ي��ُع وق��ف��ُت
ال��غ��دائ��ِر ُش��ْع��َث األم��واِج، ثَ��بَ��ِج ع��ل��ى ظ��الَل��ُه ال��ح��زي��ُن ال��غ��رُب ن��ش��َر وق��د
م��س��اح��ِر ظ��الُل أو ِج��نٍّ خ��ي��االُت ك��أن��ه��ا ال��ن��خ��ي��ُل ت��ب��دو َخ��ْل��ف��ه��ا وم��ن
ث��ائ��ِر ص��دِر ع��ن ال��ري��ُح ف��ي��ه ��ُس تَ��نَ��فَّ م��ث��ل��م��ا غ��ض��ب��اَن ال��ب��ح��ر ل��ه��ذا م��ا أال
ال��م��ت��زائ��ِر م��وج��ِه ف��ي ب��ه��ا ول��جَّ ص��خ��وره ف��وق األك��واَخ غ��م��ر ل��ق��د
ب��اص��ِر ع��ي��َن ف��ي��ه��ُم م��ج��ي��ٍل أو ب��ه��م ُم��ْش��ف��ٍق غ��ي��َر ق��طَّ��ان��ه��ا ع��ل��ى وأن��ح��ى
ح��ائ��ِر ال��س��م��اواِت ف��ي ك��ط��ي��ٍف ي��رفُّ ف��وق��ه ال��ل��ي��َل أب��ص��ُر ك��أنِّ��ي ل��ي وم��ا
وال��ج��زائ��ِر ُخ��ل��ج��ان��ه ف��ي ي��ه��ي��م��ون ض��ف��اِف��ه ف��وق ص��ي��ادوُه أي��َن أال
ال��م��ب��اك��ِر ال��رب��ي��ع أل��ح��اَن َوتُ��نْ��ِش��ُد ب��ال��دُّج��ى ��ُع ت��ل��فَّ ال��وادي ��ارُة» «وب��حَّ
ق��ادِر ع��ف��َو ح��ك��ِم��ِه م��ن ل��م��س��وا وم��ا ب��ه أك��واخ��ه��م، إث��ر ف��ي غ��رق��وا ل��ق��د
ال��م��ق��اب��ِر ف��س��ي��َح م��ن��ه وأن��زَل��ه��م م��وج��ِه زاخ��ُر ب��ال��ي��مِّ ��اُه��ُم وس��جَّ

∗∗∗
ال��س��رائ��ِر؟! ع��م��ي��ق ف��ي ص��داه��ا يُ��دوِّي ص��رخ��ٌة م��ن��ك أم��ا ال��واِدي أي��ه��ا أِص��ْخ
ال��م��ق��ادِر!! ل��ي��ُل ب��ح��ُر، ي��ا إنَّ��ه، بَ��َل��ى ج��اه��ٌل؟ أن��ت أم ال��ل��ي��ل؟ ِس��رَّ أت��ع��ل��ُم





َقُة اْملُْحَرتِ اْألَْجِنَحُة

وح��ن��اِن؟ ل��ه��ف��ٍة م��ن وف��رغ��ت��م��ا ال��ع��ي��ن��اِن؟ وق��رَّت ال��م��زاُر أَدن��ا
��ف��ت��اِن؟ ال��شَّ ت��ق��ب��ي��ل��ه إل��ى وَه��َف��ْت ُم��َس��لِّ��ٍم ك��فَّ ب��ال��ش��وِق وه��ززت��م��ا
ال��ق��ل��ب��اِن؟ ف��رف��رَف ال��دي��اُر، ل��ك��م��ا وأوم��أْت ال��ل��ق��اءِ، ع��ل��ى ال��ع��ن��اُق وح��ال
أم��ان��ي؟ ال��م��ش��رق��اِت ال��وج��وِه وع��ل��ى ب��ش��ائ��ٌر ال��ب��اس��م��اِت ال��ث��غ��وِر وع��ل��ى
َوَض��َح��اِن؟ ث��غ��ري��ك��م��ا وم��ن َوَض��ٌح، ��ح��ى ال��ضُّ ِس��َم��ِة م��ن ال��ن��ي��ِل س��م��اءِ وع��ل��ى
أغ��ان��ي؟ ال��راق��ص��اِت ال��س��ف��ي��ن وع��ل��ى م��زاه��ٌر ال��ض��اح��ك��اِت ال��ض��َف��اِف وع��ل��ى
ل��س��اِن! ب��ك��لِّ ع��ن��ُه وت��ح��دَّثَ��ْت ل��ص��ب��اِح��ه ال��ُم��ن��ى تَ��َط��لَّ��َع��ِت ي��وٌم
ال��ن��ش��واِن وغ��ب��ط��ُة ال��ط��روِب، َم��َرُح ف��ه��زَّه��ا ب��ال��ن��ف��وِس ال��ت��خ��يُّ��ُل وَس��َرى
م��ن��ط��ل��ق��اِن ال��ه��وِج ال��ري��اح ف��وق وأن��ت��م��ا األدي��ِم، ُم��رب��دُّ واألف��ُق
م��زداِن ُم��َظ��لَّ��ٍل م��ص��َر ب��ل��واءِ ب��رف��رٍف ال��س��ح��اِب ع��ل��ى ت��ت��خ��اي��الِن
م��ك��اِن أع��زَّ ل��ه��ا ت��ت��خ��ي��راِن ك��أن��م��ا ��دي��ِم ال��سَّ إل��ى ت��ت��ط��ل��ع��اِن
ت��ص��ف��اِن ب��م��ا م��أخ��وذٌ وال��ن��ج��ُم أوص��اِف��ه��ا ع��ن ال��ن��ج��َم وت��ح��دث��اِن
روان��ي ال��م��ن��وِن وأج��ف��اُن ش��وًق��ا، خ��ي��اَل��ه��ا ب��ال��ن��اظ��ري��ن ع��لَّ��ق��ت��م��ا
ال��ن��ي��راِن م��ن ع��اص��ف��ٍة ج��وِف ف��ي ودرج��ت��م��ا ن��ظ��رٌة، أو خ��ط��رٌة، ه��ي
ُم��دان��ي األش��مُّ ال��َج��بَ��ُل وال ل��ك��م��ا ُم��ق��ارٌب ال��س��ح��اُب ف��ال ال��زم��اُم ط��اش
ِع��ن��اِن ط��وع األرواُح وال ف��ي��ه، خ��واف��ٌق ال��ري��اُح ف��ال ال��ج��ن��اُح وه��وى
األوط��اِن إل��ى ه��ًوى ت��ت��ح��رق��اِن وأن��ت��م��ا ال��ُح��ت��وُف ط��ري��ق��ك��م��ا َس��دَّْت
م��ح��ت��رق��اِن!! ق��ل��ب��اِن ب��ل ج��س��م��اِن ج��ن��اح��ه وت��ح��َت ب��ك��م��ا ال��رَّدى وم��ش��ى



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ب��ي��اِن ك��لِّ ف��وق ف��ي��ه ال��ش��ع��ُر م��وق��ٌف ه��ذا ال��ش��ع��َر، م��ل��ه��م��يَّ ي��ا
ال��ري��ح��اِن ن��واث��َر ال��م��ه��رج��اِن ف��ي ب��ن��ات��ِه ع��رض��ُت أنِّ��ي ل��و ل��وددُت
ُج��م��اِن ن��ظ��ي��َم أو غ��اٍر إك��ل��ي��َل ري��ح��اِن��ه��ا وم��ن ش��ع��ري م��ن وع��ق��دُت
واألح��زاِن ب��اآلالم ويَ��ش��ي��ُد ال��ُع��ال ف��ي ب��ال��م��ص��ارع يُ��َغ��نِّ��ي م��ن أن��ا
ن��ش��داِن؟ م��ن ال��نَّ��وِح وراءَ م��ا أْو أم��ن��ي��ِة م��ن ال��دم��ع وراءَ م��اذا
اإلن��س��ان��ي ال��ش��اع��َر ذاك ال��ن��اِس ف��ي أُك��ْن وإن ال��ح��دي��ِد، ال��ق��ل��ِب ذا أص��ب��ح��ُت
ث��ان��ي ش��ط��ٌر ول��ل��ع��ل��ي��اءِ َش��ط��ٌر، ف��ل��ل��ه��وى ل��ل��خ��ط��اِر، ق��ل��ب��ي ووه��ب��ُت
ف��ان��ي ي��وٍم ك��لِّ ح��ق��ارَة ع��م��ري م��ن وِع��ف��ُت ال��خ��ال��دي��ن، م��وَت وع��ش��ق��ُت
ال��ن��س��ي��اِن غ��ي��اب��ُة ال��وج��وَد ط��وِت دم��اءَُه��ْم ال��ب��اذل��وَن ال��ض��ح��اي��ا ل��وال
ب��ان��ي أوُل ال��م��ج��ِد ب��ن��اء ف��ي ه��و أرخ��ص��تُ��م ال��ذي ال��غ��ال��ي ال��دُم ه��ذا
ال��ش��ج��ع��اِن! م��ص��ارع ال��ح��ي��اَة ت��ب��ن��ي وه��ك��ذا ال��ح��ي��اَة ل��ل��وط��ِن ت��ب��ن��وَن
ه��واِن ك��لَّ ال��ت��ف��ري��ِق م��ن ذاق��ت أم��ٍة وح��دَة ال��م��وِت ف��ي م��ثَّ��ل��ت��م��ا
ال��ص��ل��ب��اِن راح��ُة األه��لَّ��ِة ُج��ْرَح ��َدْت وض��مَّ ال��ص��ل��ي��ِب دَم ال��ه��الُل م��س��َح
َم��ثَ��الِن! ال��ف��دا س��اِح ف��ف��ي م��ث��ٌل، ل��ك��ل��ي��ُك��م��ا ال��ردى س��اح ف��ي ك��ان إن
ي��داِن ب��ال��ق��ض��اءِ ل��ِك وم��ا َق��َدٌر، ف��إن��ه ج��زع��ِت إن «ف��رن��س��ا» ع��ذًرا
ال��ط��ي��راِن أع��نَّ��َة م��َل��ك��َن أم��ٌم م��ص��اِب��ن��ا ق��ب��َل ب��ال��رَّوع��ات ه��زَّت��ك
ح��ان��ي ص��دٌر ع��ل��ي��ه وم��ن��ك إالَّ ل��ه��ا ن��ج��ٌم ه��وى ف��م��ا م��ص��َر واس��ي��ِت
م��ك��اِن أع��زَّ ال��غ��ال��ي ت��رِب��ك م��ن وق��دِّس��ي ال��ف��رق��دي��ِن س��َم��اءَ ح��يِّ��ي
ي��خ��ت��ل��ج��اِن ال��ص��خ��ِر ت��ح��ت ق��ل��ب��اِن ه��ن��ا وه��ا ث��راِك، روَّى دٌم ف��ه��ن��ا
واألش��ج��اِن وب��األح��زاِن أدرى، ب��ثُ��ك��ل��ه��ْم أن��ِت ال��ش��ه��داءِ أم��َة ي��ا
ال��ت��ي��ج��اِن م��ن أغ��ل��ى ورءوُس��ه��م ه��اَم��ه��ْم ي��ك��لِّ��َل أن أح��ق��ُر ال��غ��اُر
ال��ج��ان��ي ل��ل��زم��ان ون��غ��ف��ُر ن��ع��ف��و غ��ٍد وف��ي ل��ل��زم��اِن، ص��بَ��ْرنَ��ا ِل��َغ��ٍد
ب��اإلح��س��اِن إل��ي��ه ال��م��س��يءَ ي��ج��زي م��ص��اف��ٍح ك��فَّ ل��ألي��ام ون��م��دُّ
ي��ل��ت��ق��ي��اِن وال��ب��أُس ال��ِح��َج��ى ف��ي��ه ب��م��وك��ٍب ال��ن��يِّ��راِت ف��وَق َونُ��ِدلُّ
ال��ع��ق��ب��اِن م��ن��اك��َب ب��خ��ف��اف��ه��نَّ ون��ع��ت��ل��ي ال��ح��ي��اِة أج��ن��ح��َة ون��ه��زُّ
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ال��ه��رم��اِن ل��ه��ا وي��رض��اُه م��ص��ٌر، ت��ش��ت��ه��ي أنَّ��ى م��ص��َر، راي��َة ون��ن��صُّ
ج��ف��اِن ل��ه��ا ي��غ��م��ْض ل��م ل��ِل��ق��اَك ع��ي��ون��ن��ا إنَّ ، ال��ج��وِّ س��الَح أَق��ب��ل
ب��ال��خ��ف��ق��اِن إل��ي��َك ت��ط��ي��ُر ك��ادْت ق��ل��وب��ن��ا إن ، ال��ج��وِّ س��الَح أْق��ِب��ل
ب��أم��اِن وط��ْر ال��وادي، إل��ى وان��زْل وح��يِّ��ِه األم��ي��ِن ال��ب��ل��ِد ع��ل��ى رف��رْف
األزم��اِن ع��ل��ى ال��ه��ادي وش��ع��اَع��ه ول��واءَه وق��اءَه، ل��ل��س��الِم ك��ن
ال��م��ت��ف��ان��ي ال��م��س��ت��ق��ِت��ِل ب��ح��م��يَّ��ِة ف��ل��بِّ��ه��ا ال��ح��ادث��اُت دع��ت��َك وإذا

∗∗∗
ج��ب��اِن ك��لُّ ال��ده��ِر ح��رَب ول��ي��ْخ��َش م��ع��اج��ٍز ك��لُّ ب��األع��م��اِر ل��ي��ض��نَّ
م��ع��ان��ي ك��لُّ األص��ف��اَد ول��ي��ح��ط��ِم م��ع��ذٍب ك��لُّ ال��ق��ض��ب��ان ع��ل��ى ِل��يَ��ثُ��ر
وال��ق��ض��ب��اِن األص��ف��اِد ع��ل��ى ص��ب��ٌر ل��ش��ع��وب��ه م��ا ال��ح��رُّ ال��زم��اُن ه��ذا
ال��ش��اِن ال��ع��ظ��ي��ُم ي��وم��ُك��ُم وال��ي��وَم ال��ح��م��ى ف��ت��ي��اَن ال��م��رج��وُّ ال��غ��ُد ل��ك��ُم
ال��ع��م��راِن وُس��نَّ��ُة ال��ب��ق��اءِ س��رُّ إن��ه��ا ال��م��ن��اي��ا، ت��ث��ن��ي��نَّ��ُك��ُم ال
م��ع��ان��ي ال��خ��ل��وِد م��ن ال��ف��داءِ ف��ي ك��م ال��ف��دا ع��زَّ إن ال��ف��ادي��َن م��ن ك��ون��وا
ب��ال��ح��رم��ان يُ��ن��ال ال��ن��ع��ي��َم إنَّ ش��ب��اب��ك��م م��ت��اِع م��ن ُح��رم��ت��ْم ول��ئ��ن
ب��ان��ي أرض ك��لِّ ف��ي ل��ك��ْم ل��يَ��ُك��ْن ط��ائ��ٌر أف��ٍق ك��لِّ ف��ي ل��ك��ْم ِل��يَ��ُك��ْن
ال��ح��ي��راِن ال��م��دل��ِج ك��ن��ج��م َع��َل��ٌم أس��ط��ولِ��ك��م م��ن ال��ب��ح��َر ول��ي��س��ت��خ��فَّ
وال��س��ل��ط��اِن ال��م��ج��ِد س��ب��ي��َل ب��ه��م��ا ��دوا وم��هِّ األح��م��ري��ِن ب��ه��ْدِي س��ي��روا
ال��ق��ان��ي! ال��دم��اءِ َش��َف��ِق ف��ي ك��ال��ن��ار س��نً��ى ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة األم��ُم ت��ب��ِص��ر ل��م
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أنبه ما طريقك، يف ِرسْ الطبيعة: يل فقالت الكريم وجهك مستقبًال سموُت
… رآك إنه شأنك!

المرتني

ت��ف��َرق��ي ال أرُض: ي��ا ت��ف��زع��ي ال
ع��اب��ِر ال��دُّج��ى ت��ح��ت َش��بَ��ٍح م��ن
ش��ِق��ي آدم��يٌّ إالَّ ه��َو م��ا
ب��ال��ش��اع��ِر ال��ن��اِس ب��ي��ن ��ْوُه س��مَّ
تُ��ن��ك��ِري ف��ال اآلن ح��ن��انَ��ِك
ال��ع��اب��ِس ل��ي��ل��ِك ف��ي س��ب��ي��َل��ُه
ت��نْ��ف��ِري وال تُ��ض��لِّ��ي��ِه، وال
ال��ب��ائ��ِس ال��م��س��ت��ص��رخ ذل��ك م��ن
ال��ِف��س��اْح ال��رِّح��اَب ل��ع��ي��ن��ي��ِه ُم��دِّي
ج��ف��ن��ِه ف��ي األض��واءَ ورق��رق��ي
ال��ري��اْح ع��ْص��َف أرُض، ي��ا وأم��س��ك��ي،
أذن��ِه ف��ي ال��م��ن��ص��بَّ وال��رَّاع��َد
ص��وتِ��ِه ف��ي اآلن أت��س��م��ع��ي��َن
ق��ل��ب��ه؟ م��ن األنَّ��اِت تَ��َه��دَُّج
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ص��م��ِت��ِه ف��ي اآلَن وت��ق��رأي��َن
رب��ِه؟ ع��ل��ى ال��رُّوِح تَ��َم��رَُّد
ع��ص��اْه أل��ق��ى ال��ذَّاه��ِل وق��ف��ِة ف��ي
ال��ف��ض��اءْ ش��ط��َر ال��ج��ب��ه��ِة ُم��َولِّ��َي
ن��اظ��راْه ال��دج��ى يَ��ْرَق��ى ك��أن��م��ا
ال��س��م��اءْ وراءَ م��ا ��ا ل��ي��س��تَ��ِش��فَّ
ل��م��ح��ِه ف��ي ال��ب��رِق ض��وءُ يَ��س��ُق��ُط
ش��اِح��ِب ب��ارٍد ج��ب��ي��ٍن ع��ل��ى
ل��ف��ح��ِه ف��ي ال��ب��رُد وي��س��ت��ث��ي��ُر
ن��اض��ِب ف��ٍم م��ن تَ��ل��ظَّ��ى ن��اًرا
رءوْم أمٌّ أرُض، ي��ا ل��ُه، أن��ت
ش��ْق��َوتِ��ْه ع��ل��ى ال��ك��وَن ف��أْش��ه��ِدي
ال��ن��ج��وْم ب��ي��ن ش��ك��واُه وردِّدي
ح��ي��رت��ْه ف��ي اإلن��س��اُن اب��نُ��ِك ف��ه��َو
ال��م��رس��ُل ص��وتُ��ك إالَّ ه��َو م��ا
ال��م��رَه��ُق ال��م��س��ت��ع��بَ��ُد وروُح��ِك
ي��ح��م��ُل ب��م��ا ال��ده��ُر آَدُه ق��د
ي��ن��ط��ُق؟ آالم��ِه ع��ن ف��ج��اءَ
ص��وت��ِه ع��ل��ى ال��دَّاوي األس��ى ط��َغ��ى
ال��نَّ��اط��ِق ق��ل��ب��ِه م��ن ��دى ل��ل��صَّ ي��ا
خ��ْف��ق��ِه ف��ي ال��ده��َر ي��ب��ثُّ م��ض��ى
ال��خ��ال��ِق إل��ى ال��خ��ل��ِق ش��ك��اي��َة
م��ح��ن��ت��ي ف��ي ربِّ ي��ا تَ��ْع��ُدن��ي ال
ش��ِق��ي آدم��يٌّ إالَّ أن��ا م��ا
ج��ن��ت��ي م��ن ب��األم��ِس َط��َرْدتَ��ن��ي
ال��م��ح��نَ��ِق ال��غ��اض��ِب ل��ه��ذا ف��اغ��ف��ْر
ت��غ��ض��ِب ال ال��ل��ه��مَّ، ح��ن��ان��َك
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ال��ح��ن��اْن ج��مُّ ال��ص��ف��ِح، ال��ج��م��ي��ُل أن��َت
ب��ال��م��ذن��ِب ش��ك��واَي ف��ي ك��ن��ُت م��ا
األم��اْن أخ��ذُت ، ربِّ ي��ا وم��ن��َك،
ال��ح��اق��ِد وال ب��ال��زاري أن��ا م��ا
ال��ب��َش��ْر ش��ق��اءَ ��اك��ي ال��شَّ ل��ك��ن��ن��ي
ال��خ��ال��ِد األَس��ى ف��ي ع��م��ري أف��ن��ي��ُت
ال��ق��دْر ل��ط��َف أس��ت��وح��ي��َك ف��ج��ئ��ُت
ه��ي��ك��ل��ي ع��ل��ى روح��ي ت��م��رَّدْت
ت��ع��ل��ُم ك��م��ا ال��ج��س��ِم وه��ي��ك��ُل
ي��ف��ع��ِل ل��م ال��رأِي ال��ض��ع��ي��ُف ذاك
ُم! ال��دَّ إل��ي��ه ي��وح��ي ب��م��ا إالَّ
ل��ح��م��ِه م��ن ال��س��ي��ِف ح��دُّ يَ��ْع��ُرُق
ب��ن��ي��انَ��ُه ��ف��واُن ال��صَّ وي��ح��ط��ُم
ع��ظ��م��ِه ف��ي ال��ج��رث��وُم وي��ن��خ��ُر
دي��دانَ��ُه! ال��ق��ب��ُر يُ��نْ��م��ي وم��ن��ُه
ه��ب��اءْ م��ن ك��وم��ٌة إالَّ ه��َو م��ا
غ��ض��ب��ِت��ْك م��ن ال��ل��م��س��ُة ت��م��ح��ق��ُه
تَ��ش��اءْ؟ ع��م��ا ال��روُح ي��ث��ن��ي ف��ك��ي��ف
ق��درت��ْك؟ م��ن وه��ي ي��ق��وى؟ وك��ي��ف
ال��ح��ي��اْه ت��ب��ثُّ روح��ي ف��ي روُح��َك
ف��ج��ِره��ا ع��ل��ى دن��ي��اَي ن��زل��ُت
س��ن��اْه ي��وٍم ذاَت ج��ف��اه��ا ف��إْن
ق��ب��ِره��ا ف��ي ال��م��وِت ب��ل��ي��ِل الذْت
ْرتَ��ه��ا ص��وَّ ق��دَّْرَت َوِم��ث��َل��م��ا
ال��ص��َدى وروح��ي ال��ص��وُت ف��روح��ك
ركَّ��ب��ت��ه��ا ال��خ��ْل��ق ف��ي ط��ب��ي��ع��ٌة
ي��دا! ِب��ن��اه��ا ف��ي ل��ي أرى وم��ا
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ج��وه��ِر م��ن روُح��َك ل��ك��نَّ��م��ا
ج��وه��را َص��ف��ْت م��ا وروح��ي ص��اٍف
يُ��ث��م��ِر ل��ْم ل��ل��خ��ي��ِر ف��م��ا َال؟ أْو
أث��م��را!! ق��د ل��ل��ش��رِّ وم��ا ف��ي��ه��ا؟
ُم��ل��َه��م��ْه إنَّ��ه��ا روح��ي: ت��ق��وُل
ُم��تْ��ِب��ع��ْه ْرتَ��ه َق��دَّ ل��م��ا ف��ه��َي
ُم��ْرَغ��م��ْه س��ي��ره��ا، ف��ي م��ق��ودٌة،
ط��يِّ��ع��ْه ُح��رًَّة ت��راءَْت وإْن
ع��ال��ِم ف��ي ب��ال��ج��س��م ق��يَّ��دتَ��ه��ا
ال��ج��س��وْم ف��ي��ِه ب��ال��ش��ه��وة تَ��ض��جُّ
اآلث��ِم ح��بِّ��ه ف��ي ك��اله��م��ا
ال��م��ل��وْم وه��و ُس��ك��راُه م��ن ي��ْص��ُح ل��م
ال��ح��ي��اْه س��ح��َر األج��س��اُم ب��ِه تُ��بْ��ِدي
ال��ف��ن��وْن غ��ري��َب ي��ج��ل��و م��ع��رِض ف��ي
ال��ش��ف��اْه ُح��وَّ األج��ف��اِن ن��واع��َس
ال��ف��ت��وْن! ش��تَّ��ى اإلغ��راءِ ش��دي��دَة
ب��م��ا ُم��غ��ًرى أوَل أك��ن ول��م
آدم��ا أو ح��واءَ ب��ِه أغ��رْت
م��ن��ه��م��ا دم��ي ف��ي ��ى ت��م��شَّ إرٌث
ال��ع��ال��م��ا يَ��ن��ت��ظ��م م��ي��راث��ه
ال��ش��ق��اءْ ع��ل��يَّ ق��دَّرَت ف��أن��َت
ال��ن��ع��ي��ْم ع��ل��يَّ ق��دَّرَت ح��ي��ُث م��ن
ث��واءْ ل��ي غ��ٍد ف��ي ه��ل أرى!! وم��ا
ال��ج��ح��ي��ْم؟ ن��اُر م��ث��واَي أْم ب��ال��خ��ل��ِد؟
أج��رم��ْت وال روح��ي أِث��َم��ْت م��ا
اس��ت��ه��ت��را وال ج��س��م��ي ط��غ��ى وال
أُل��ه��َم��ْت ب��م��ا ال��روح ع��ن��اص��ُر
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��را ق��صَّ ف��م��ا ال��ج��س��ِم إل��ى أوح��ت
ت��ص��وي��َرُه يَ��ْع��ُد ل��م ك��اله��م��ا
ُك��وِّن��ا ِم��ث��ل��م��ا إالَّ ك��ان م��ا
ت��غ��ي��ي��َرُه ب��األم��ِس ح��اوال ك��م
أذع��ن��ا وم��ا ال��ط��ب��ُع، ف��اس��ت��ك��ب��َر
ال��ح��س��اْب؟ ب��ي��وِم أن��ت أم��ن��ِذري
ج��رى؟ م��ا ع��ل��ى أن��َت والئ��م��ي
ال��ع��ذاْب ه��ذا ي��رض��ي��َك م��ا ُرح��م��اك:
َرا!! ُق��دِّ م��ا يَ��ْع��ِص ل��م ل��ط��يِّ��ٍع
ُركِّ��بَ��ْت م��ث��ل��م��ا إال ك��ن��ُت م��ا
أش��اءْ م��ا ال ش��ئ��َت م��ا غ��رائ��زي،
ق��دَّم��ْت ب��م��ا ال��ي��وم ف��ل��ت��ج��ِزه��ا
ب��راءْ! َج��ن��ت��ُه م��م��ا ت��ك��ْن وإن
ت��أث��ِم؟ ل��م وه��َي تُ��ج��َزى، وف��ي��َم
ال��ط��اب��ع��ا؟ ال��ص��ائ��َغ أن��ت أل��س��َت
ب��ال��م��ي��س��ِم؟ ق��ب��ُل تَ��ِس��ْم��ه��ا أل��ْم
ال��رائ��ع��ا؟؟ ق��ال��ب��ه��ا ت��ُص��ْغ أل��ْم
ع��ن��ص��ًرا؟ ع��ن��ص��ًرا ت��ُص��ْغ��ه��ا أل��م
ال��ع��ل��ي��ْم! وأن��ت ع��ل��م��ي، م��ا أي��ن؟ م��ن
ال��ث��رى ج��ب��ل��َت ي��وَم َج��بَ��ل��ت��ه��ا
��دي��ْم ال��سِّ ودن��ي��ا ال��ذرِّ ع��ال��م م��ن
ت��وأم��اْن ب��ه��ا وال��ش��رُّ ال��خ��ي��ُر
ط��ب��ِع��ه��ا ف��ي وال��ش��ه��وُة وال��ح��بُّ
ي��ب��رح��اْن ال وال��ش��ي��ط��اُن ح��وَّاءُ
س��م��ِع��ه��ا! ف��ي ��ح��َر ال��سِّ يُ��س��اِق��ط��ان
ت��ن��ت��ه��ي ب��م��ا ن��ف��س��ي تَ��ش��كَّ��ك��ْت
ي��ك��وْن! وم��اذا دن��ي��اه��ا إل��ي��ِه
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ت��ش��ت��ه��ي ب��م��ا آب��ْت ف��م��ا م��ض��ْت
ال��ظ��ن��وْن! وه��ج��س ال��ف��ك��ر ح��ي��رٍة م��ن
ث��ق��اْل ق��ي��وٍد ف��ي أس��ارى رأْت
ي��ب��س��م��وْن ِم��رٍَّة ذي ي��َدْي ب��ي��ن
ال��ل��ي��اْل َف��َل��واِت ف��ي ي��س��وق��ه��م
ي��رح��م��وْن ال َج��بَّ��اري��ن ب��ط��ِش ف��ي
ط��ِل��ي��ْح م��ن��ه��م األغ��الِل ف��ي ض��جَّ إْن
يُ��ره��ُف ال��ذي ال��س��وُط أخ��رس��ُه
ج��ري��ْح م��ن��ه��ْم ل��ألرِض ه��وى وإْن
يَ��ْرُس��ُف! ق��ي��ِده ف��ي أن��ه��ض��ُه
َم��وئِ��َال ع��رف��وا م��ا وي��ح��ه��م ي��ا
ال��ق��ض��اءْ وج��وِر ال��ده��ر ق��س��وِة م��ن
م��ن��زَال ل��ن��ا ك��ن��ِت م��ا أرُض، ي��ا
األب��ري��اءْ!! م��وب��ُق إال أن��ِت م��ا
ال��ص��راْع؟ ه��ذا ال��ع��ي��ش س��ب��ي��ِل أف��ي
واآلخ��ره؟ ال��خ��ل��ِد س��ب��ي��ِل ف��ي أم
ال��ج��ي��اْع ال��ب��ائ��س��وَن وه��ؤالءِ
ال��دائ��رْه؟؟ ال��رَّح��ى ت��ل��ك ت��ط��ح��ن��ه��م
ال��ثَّ��ائ��ِر؟ ال��ع��ال��ِم ه��ذا ذن��ُب م��ا
آس��ِرْه؟ م��ن اإلف��الَت ح��اوَل إْن
ال��َغ��اب��ِر م��ي��الِدِه ف��ي ك��اَن م��ا
ح��اض��ِرْه!! ف��ي م��ن��ُه ح��اًال أس��ع��َد
آالُم��ُه تَ��نْ��ُز ل��ْم ل��ْو ك��اَن م��ا
ال��ه��ائ��ِم وال ال��رُّوِح ب��ال��م��اج��ِن
أي��ام��ُه ب��ال��ص��ف��ِو َج��رْت ول��و
ال��ن��اق��ِم وال ب��ال��زَّاري ك��اَن م��ا
ال��ره��ي��ْب ال��م��ص��ي��َر ب��ع��ي��ن��ي��ِه رأى
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ق��بْ��ل��ِه م��ن ال��ن��اَس غ��اَل وك��ي��ف
ع��ص��ي��ْب ل��ل��م��ن��اي��ا ي��وٍم وك��لَّ
ح��ول��ِه! م��ن ل��ل��م��وِت ي��س��وُق��ه��ْم
ب��ه��ا وأزرى ال��دُّن��ي��ا ��َر ف��ح��قَّ
ال��واق��ع��ا؟ أن��ك��ُر ل��ي م��ا وق��اَل:
ب��أن��خ��اب��ه��ا ال��ن��ف��ُس َف��ْل��تَ��ْس��َع��ِد
ال��رائ��ع��ا! ال��غ��َد ت��ل��ق��ى أن َق��بْ��ِل م��ن
ال��رم��ي��ْم؟ ه��ذا اإلن��س��اُن أي��ص��ب��ُح
ال��ت��راْب؟ ن��ه��َب ال��م��ل��ق��اَة وال��ج��ي��ف��َة
ال��ه��ش��ي��م ه��ذا ال��ك��وُن أي��س��ت��ح��ي��ُل
ال��خ��راْب؟ ف��ي��ه��ا ال��ج��اث��َم وال��ظ��ل��م��َة
ال��ع��ق��وْل؟ ت��ل��ك ت��ب��دُع إذًا ل��م��ْن
ف��اتَ��ه��ا؟؟ م��ا ت��درك ال��رَّدى أف��ي
ال��ط��ل��وْل ب��ت��ل��ك ت��ث��وي غ��ٍد ف��ي أم
ي��واق��ي��تَ��ه��ا؟؟ ال��ده��ُر وي��س��ح��ُق
ال��ب��ائ��ِد ل��ل��َع��اَل��ِم أس��ف��ا وا
م��ه��رُب ي��رى م��م��ا َل��ه ل��ي��س
ال��ح��اص��ِد ال��م��ن��َج��ِل رن��ي��ِن ع��ل��ى
ي��ط��رُب!! ال وه��و يُ��غ��نِّ��ي، م��ض��ى
��ال ُح��مِّ م��ا ب��ع��ض ي��ن��س��ى َف��َدع��ُه
ال��ح��ي��اْة وض��ن��ِك ال��دُّن��ي��ا ن��ك��د م��ن
��ال أمَّ ال��ذي ال��ع��ط��َف وأْولِ��ِه
اإلل��ْه! ب��ع��ط��ِف أْول��ى ف��إن��ُه
ق��ص��اْر ل��ح��ظ��اٌت إالَّ ه��َي م��ا
ع��ي��ن��ِه ف��ي ال��وْم��ِض ِم��ثْ��َل تَ��ُم��رُّ
ال��ن��ه��اْر وج��اءَ ال��ل��ي��ُل م��ض��ى ف��إن
ح��زن��ِه! م��ن ال��خ��ال��ُد ع��اوَدُه
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اإلل��ْه ل��ي��ع��ص��ي ال��َغ��يَّ أت��ى وم��ا
ُم��غ��َرَم��ا ب��ِه ك��اَن وال ي��وًم��ا،
ال��ح��ي��اْه ش��ق��واِت ل��ي��ن��َس��ى ل��ك��ْن
ال��م��ب��ه��م��ا! ال��م��س��ت��غ��ل��َق وس��رَّه��ا
س��ام��ُه ك��م ال��ق��ل��ِب ل��ل��ش��ق��يِّ ي��ا
يُ��ط��ي��ْق ال م��ا ال��ن��ع��م��ِة ��م ت��وهُّ
أوه��ام��ُه يُ��ق��ن��َع أْن يُ��ري��ُد
ال��ط��ل��ي��ْق ال��خ��ل��يُّ ذاك ب��أنَّ��ه
آالَم��ُه أرف��ُع ه��أن��ذا
األع��ظ��ِم ال��م��ن��ق��ِذ س��م��اءِ إل��ى
أن��غ��اَم��ُه تُ��رس��ُل ال��ذي أن��ا
ال��ف��ِم ون��اُي ال��ق��ل��ِب، ق��ي��ث��ارُة
ال��م��ق��اْل ه��ذا ُص��غ��ُت ع��ب��رات��ي م��ن
ال��َق��َل��ْم ه��ذا ال��روِح ل��ه��ي��ب وم��ن
ال��ل��ي��اْل ص��ف��ح��اِت م��ن��ُه م��ألُت
األل��ْم م��ع��ان��ي ك��لَّ ��نَ��ْت َف��ُض��مِّ
أح��َزانَ��ُه ق��دَّْس��َت ال��ذي أن��ا
ال��ب��ش��ْر ش��ق��اءَ ال��ب��اك��ي ��اع��ُر ال��شَّ
أل��ح��انَ��ُه ب��ال��رح��م��ِة ��ْرَت َف��جَّ
ال��ق��دْر! ق��ل��َب ، ربِّ ي��ا ب��ه��ا، ف��ام��ألْ
ك��ون��ِه ف��ي ال��ف��نَّ��اُن ال��ش��اع��ُر م��ا
ربِّ��ِه م��ن ال��رح��م��ة ي��َد إالَّ
ح��زن��ِه ف��ي ال��ع��ال��ِم ُم��َع��زَِّي
ق��ل��ب��ِه ع��ن اآلالِم وح��ام��َل
أه��ِزُج ب��ِه ش��ع��ٌر ع��زاؤُه
س��اح��ِر م��س��ت��ع��ذَب ن��غ��ٍم ف��ي
ي��ب��ه��ُج أو ال��ع��ال��م ي��ح��زُن م��ا
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ال��ش��اع��ِر ق��ي��ث��ارِة ع��ل��ى إالَّ
ال��وج��وْد ف��ي أش��ق��ي��ت��ن��ي م��ا ، ربِّ ي��ا
ي��ك��ْن ل��م ل��ي��تَ��ُه ب��ق��ل��ب��ي: إالَّ
ال��خ��ل��وْد وح��بِّ األع��ل��ى ال��م��ث��ل ف��ي
يَ��ُه��ْن ل��م ال��ذي ال��ع��بءَ ��ل��ت��ُه ح��مَّ
ال��ش��غ��اْف رق��ي��َق ق��ل��بً��ا خ��ل��ق��ت��ُه
ال��ج��م��اْل وي��ه��وى ب��ال��ن��وِر ي��ه��ي��ُم
ال��ط��واْف ول��ذَّ ال��ن��ج��وى ل��ه َح��َل��ْت
ال��خ��ي��اْل ودن��ي��ا ال��ح��س��ِن ب��ع��ال��م
ال��ج��ن��اْح خ��ف��وَق ط��ي��ًرا ب��ع��ث��ت��ُه
وم��اءْ ظ��لٍّ ذات ِج��ن��اٍن ع��ل��ى
ال��ص��ب��اْح ُق��بَ��يْ��َل ف��ي��ه��ا أط��ل��ق��ت��ُه
ال��س��م��اءْ ل��ح��َن األرَض غ��نِّ وق��ل��َت:
ال��واِس��ع��ْه آف��اق��ه��ا ف��ي ف��ه��اَم
وال��نَّ��َدى ح��وَل��ُه ي��ه��ف��و ال��نُّ��وُر
ال��س��اط��ع��ْة ل��ل��ض��ح��وِة ��ًق��ا ُم��ص��فِّ
يُ��ن��ش��َدا أن ش��اءَ م��ا وُم��ن��ِش��ًدا
رب��ي��ْع ت��ج��لَّ��ى أو ص��ي��ٌف ج��اءَ إْن
ال��ِغ��ن��اءْ ع��ب��ق��ريُّ م��ن��ُه ح��يَّ��اُه
ب��دي��ْع ن��ش��ي��ٍد ف��ي خ��ري��ٍف وك��م
ال��ش��ت��اءْ ل��ي��ال��ي ت��روي��ه ت��ظ��لُّ
ف��نِّ��ه��ا ف��ي ت��ص��ُدر ق��ي��ث��ارٌة
ال��خ��ف��اءْ ودن��ي��ا ��ح��ر ال��سِّ ع��ال��م ع��ن
ل��ح��ن��ه��ا م��ن ال��ح��اِئ��ِر ��َدى ال��صَّ ع��ل��ى
ال��م��س��اءْ وي��غ��ف��و ال��ف��ج��ُر ي��س��ت��ي��ق��ُظ
أن��غ��اُم��ه��ا األم��واِج ع��ل��ى َم��ش��ْت
ال��م��س��ِك��ره ال��ن��ش��وة ق��ي��َد واألرُض
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أح��الُم��ه��ا ت��رُق��ص ك��أنَّ��م��ا
ُم��ق��م��ره! ش��رق��ي��ٍة ل��ي��ل��ٍة ف��ي
أوت��اَره��ا أس��َل��ْس��َت ق��ل��ب��ِه م��ن
��ِه ك��فِّ ف��ي ي��خ��ف��ُق ف��ق��ل��بُ��ُه
أس��راَره��ا ال��ن��ف��ُس ف��تُ��م��ل��ي ي��ش��دو
ع��زِف��ه م��ن ال��ل��ح��ُن ف��ه��َي ع��ل��ي��ِه،
يُ��ْم��ِه��ُل ال ط��ار ص��ب��اٍح ذاَت
ال��زه��وْر ع��ب��ي��ِر م��ن س��ك��رى واألرُض
ال��ج��دوُل رنَّ��َم ح��ص��اه��ا ع��ل��ى
ال��ط��ي��وْر تُ��غ��نِّ��ي رواب��ي��ه��ا وف��ي
ي��ن��ظ��را أن ق��ب��َل ي��دري ك��ان م��ا
ال��ع��اج��ل��ْة ال��ن��ظ��رُة َخ��بَّ��أتْ��ُه م��ا
را ص��وَّ ال��ذي ال��ح��ل��م أب��دَع م��ا
ال��ق��ات��ل��ْه! ال��ي��ْق��ظ��ُة تَ��ُش��بْ��ُه َل��ْم ل��ْو
س��ل��س��ب��ي��ْل داف��ٍق ب��ن��ه��ٍر م��رَّ
ش��اديَ��ْه ح��ول��ه ال��ق��م��اَرى ت��ه��ف��و
ال��ن��خ��ي��ْل ب��اس��ق��اُت ض��ف��ت��ي��ِه ف��ي
ث��اغ��ي��ْه ت��ح��ت��ه��ا ال��ش��ي��اُه ت��رع��ى
رأى م��م��ا ال��ن��ظ��رُة ف��ه��اج��ت
ع��ي��ن��ِه وف��ي ال��س��ح��َر ق��ل��ب��ِه ف��ي
ه��ان��ئً��ا وادًع��ا ي��ب��دو ال��ك��وُن
أم��ن��ِه ف��ي ال��ف��ردوُس ك��أن��ُه
م��س��ت��غ��رَق��ا ال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي ف��ظ��لَّ
س��ح��ِره��ا وم��ن ال��دن��ي��ا ف��ت��ن��ة م��ن
ح��دَّق��ا ري��ث��م��ا إالَّ ك��ان م��ا
س��رِّه��ا ع��ن دن��ي��اُه َج��َل��ْت ح��ت��ى
ي��َرْه ل��م ال��ذي ب��ع��ي��ن��ي��ِه رأى
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ال��ب��ق��اءْ وح��رَب وال��ش��اَة، ال��ذئ��َب،
أب��ص��َرْه وال ال��ق��ت��َل َع��َرَف م��ا
َم��اءْ! ال��دِّ ل��وَن ق��ب��ُل م��ن رأى وال
ال��ف��زْع ص��رخ��اُت إال ه��ي م��ا
وال��ق��ات��ِل ال��م��ق��ت��وِل وص��ي��ح��ُة
ي��ق��ْع ل��ْم ك��أَْن األم��ُر ان��ق��ض��ى ق��د
ال��ب��اط��ِل ف��ي ال��ح��قِّ ص��وُت وض��اع
ال��ن��ه��اْر يُ��َولِّ��ي س��اع��اٍت وب��ع��َد
ي��ع��ل��ُم!! وم��ا ال��ل��ي��ُل، ويُ��ق��ب��ُل
ال��س��ت��اْر وراءَ ال��س��رُّ س��ي��ل��ب��ُث
ال��دُم!! ويُ��م��ح��ى ال��ش��ل��ُو وي��خ��ت��ف��ي
رآُه م��م��ا ال��ش��اع��ُر َع ف��ُروِّ
وج��ه��ِه ع��ل��ى األرض ف��ي وه��اَم
ع��ص��اُه؟ يُ��ل��ق��ي أرُض، ي��ا ت��رى، أي��ن
ت��ي��ه��ِه؟ ف��ي ض��لِّ واٍد وأيُّ
ال��ش��ج��ْر ظ��لَّ ش��ارَف إذا ح��ت��ى
األدي��ْم ريَّ��ا غ��ن��اءَ روض��ٍة ف��ي
ال��زََّه��ْر ف��ي��ه��ا ل��ل��ن��ور َض��ِح��ك��ت ق��د
ل��ل��ن��س��ي��م أوراُق��ه��ا ��َق��ْت وص��فَّ
م��ق��ع��دا ل��ه ال��ظ��لِّ ف��ي اخ��ت��ار
س��اح��َرْه ف��ات��ن��ٍة رب��وٍة ف��ي
ال��ع��س��ج��َدا ال��ش��ف��ُق ف��ي��ه��ا أذاب
ال��ع��اط��رْه ال��ن��ف��ح��ُة ون��اس��م��ت��ه��ا
س��ح��ره��ا م��ن ال��ع��يْ��َن يُ��َم��لِّ��ي ب��ي��ن��ا
ُم��ط��رَق��ا ب��ه��ا ��َل ال��صِّ أب��ص��ر إذ
وك��ِره��ا ف��ي األط��ي��اَر ان��ت��ح��ى ق��د
م��وب��َق��ا ن��اب��ه م��ن ف��س��اَم��ه��ا
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ال��رع��وْد ق��ص��َف أذن��اك س��ِم��َع��ْت ه��ل
ال��ري��اْح؟ وع��ص��ف ال��ب��ح��ر ص��َخ��ب ف��ي
ال��ج��ن��وْد رك��َض ع��ي��ن��اك أب��ص��رْت ه��ل
ال��ك��ف��اْح وه��وِل ال��م��وِت ف��زِع ف��ي
ت��س��م��ِع ول��م ت��ب��ص��ْر ل��م ك��ن��ت إن
األع��ظ��ِم م��ي��دان��ه��ا إل��ى َف��ِق��ْف
وال��م��ص��رِع م��ي��الدَك ب��ي��ن م��ا
األرق��ِم!! ذل��ك ن��اب��ْي ب��ي��ن م��ا
ال��دِم وس��ف��ِك ال��غ��دِر ج��ري��م��ُة
م��ك��اْن م��ن��ه��ا ي��خ��ُل ل��م ج��ري��م��ٌة
ظ��م��ي إل��ي��ه��ا ك��لٌّ لُ��ج��ًة ي��ا
ال��ق��ن��اْن! ش��مَّ ط��وف��انُ��ك ج��از ق��د
وال��ق��ت��اْل؟ األذى ال��وح��َش ع��لَّ��م م��ن
أل��ه��م��ْه؟ أو ال��ش��رَّ ف��ي��ِه ب��ثَّ م��ن
ال��خ��ت��اْل؟ ه��ذا ال��ث��ع��ب��اَن ع��لَّ��م م��ن
ع��لَّ��م��ْه؟ م��ن ال��غ��دَر وال��ح��ي��واَن
ع��ال��ِم��ْك م��ن ال��وح��ُي ه��ذا أرُض، ي��ا
ي��ش��ه��داْن ب��ه وال��ط��ي��ُن ال��م��اءُ
آدِم��ْك ع��ل��ى أرُض، ي��ا ج��ن��ي��ِت،
ال��ج��ن��اْن! ه��ج��َر ب��األم��ِس س��م��ت��ِه إذ
ال��ن��ج��اْة أي��ن ال��ش��اع��ر، ض��لَّ��ة ي��ا
اآلم��ُن؟ ال��م��ن��زُل أي��َن وأي��ن،
ُخ��ط��اه ط��رق��ت��ه واٍد أك��لَّ
ال��ك��ام��ُن؟ ال��رَّدى م��ن��ُه ط��ال��ع��ُه
��بُ��ْل ال��سُّ ع��ل��ي��ِه ض��اق��ْت إذا ح��ت��ى
ال��م��ق��اْم ع��ل��ي��ِه األرض ف��ي وع��زَّ
ال��ج��ب��ْل ب��س��ف��ح ك��ه��ٍف إل��ى أوى
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س��الْم ف��ي ل��ي��ل��ه ي��ق��ض��ي ع��س��اُه
ك��اذبَ��ا ُح��لُ��ًم��ا إال ك��ان م��ا
ال��َج��ن��اْن م��س��ت��ط��ي��َر م��ن��ه أف��اَق
ص��اخ��بَ��ا ت��ح��ت��ُه يُ��رغ��ي ال��ب��ح��ُر
ُدَخ��اْن وال��دي��اج��ي ن��اٌر، وال��ش��ه��ُب
راج��َف��ْة أق��ط��اره��ا م��ن األرُض
ال��م��ن��وْن ع��ل��ي��ه��ا ط��اَف ك��أن��م��ا
ال��ع��اص��َف��ْة أرج��ائ��ه��ا ف��ي ت��ض��جُّ
يُ��ح��ش��روْن! ب��ه��ا ال��ن��اُس ك��أنَّ��َم��ا
ال��ث��ائ��ُر ال��ع��ال��ُم اس��ت��ق��رَّ ث��م
ال��ظ��الْم وولَّ��ى ال��ن��وُر وأق��ب��َل
ال��ش��اع��ُر ي��رى م��م��ا ع��ج��بً��ا َوا
ال��ِح��م��اْم! ب��وادي أم��س��ى ك��أن��م��ا
ع��ف��ا ك��ق��ب��ٍر األرُض ل��ُه ب��دت
ح��ج��ْر أو ��ة رمَّ ب��ق��اي��ا إالَّ
َص��ْف��َص��َف��ا ب��ه��ا ال��ق��اُع أص��ب��َح ق��د
أث��ْر ح��ي��اٍة م��ن ع��ل��ي��ه��ا ف��م��ا
ُم��س��ت��ع��ب��َرا ب��ال��بُ��ل��داِن َم��َررُت
ال��ف��ن��وْن وأرث��ي ال��ح��ض��اراِت أب��ك��ي
ال��ث��رى وج��ه ت��م��أل أن��ق��اُض��ه��ا
ال��ف��ت��وْن! م��ث��اَر ب��األم��س وُك��نَّ
واألخ��ض��ِر ال��ي��اب��ِس ع��ل��ى أت��ى
ال��ُح��َم��ْم س��ي��ُل وال��ن��وءُ، ال��م��وُج،
وان��ظ��ري اه��ب��ط��ي ال��ل��ِه رح��م��َة ي��ا
ال��َع��َدْم!! ودكَّ ال��م��وُت ح��ص��َد م��ا
ال��ع��ق��اْب؟ ه��ذا ال��ن��اُس أي��س��ت��ح��قُّ
ن��ق��م��ت��ْك؟ م��ن ال��س��اع��ُة ح��ان��ِت أم
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ال��ع��ذاْب ه��ذا ، ربِّ ي��ا اح��ت��م��ل��وا، م��ا
رح��م��ت��ْك؟ م��ن ال��غ��وِث رج��اءَ إال
ال��ش��ف��اْه م��ن��ف��رج��اِت ت��رى أم��ا
رع��ب��ه��ا؟ م��ن ال��ص��ي��ح��ات آخ��ر ع��ن
ال��ح��ي��اة م��ع��ان��ي م��ن ف��ي��ه��ا زال م��ا
رب��ه��ا! إل��ى ال��ش��ك��وى إي��م��اءَُة
ال��ع��ف��اءْ ن��ه��َب األع��ي��ُن وه��ذه
تَ��نَ��ْم ل��م ك��أْن ال��م��وت رق��دِة ف��ي
ال��س��م��اءْ ن��واح��ي ف��ي ُم��ح��دِّق��اٍت
واألل��ْم! األس��ى ه��ذا تُ��ش��ه��ده��ا
ال��ص��دوْر ت��ح��وُط األي��دي وه��ذه
��الْه ل��ل��صَّ َم��وق��ٍف ف��ي ك��أن��ه��ا
ال��غ��روْر ال��ح��ي��اِة ن��ْزع ف��ي تَ��نْ��َس ل��م
ل��ِإلل��ْه! ت��رُس��م��ه��ا ض��راع��ًة
ال��ردى َص��ع��ق��اِت ف��ي َع��رف��وا م��ا
م��ن��ج��ِد وم��ن غ��وٍث م��ن َك إالَّ
ص��دى م��ن��ه��م األرض ف��ي س��رى وال
األم��ج��ِد! ب��اس��ِم��َك ودوَّى إال
ح��ي��ْن ك��لَّ ت��ذك��ره��ا أع��ب��رًة
نَ��ِس��ي؟ ��ا إمَّ ال��ذَّاك��ِر ل��ل��ع��ال��م
تُ��ل��ي��ْن ق��اس��ي��اٍت ض��رب��اٍت أْم
واألش��رِس؟ ال��ف��ظِّ ق��ل��َب ب��ه��نَّ
تَ��ْغ��س��ُل ال��ت��ي ال��ط��ه��ِر م��وج��ُة أم
أذاْه وت��م��ح��و ال��ك��وِن م��آث��َم
ن��ح��م��ُل ب��ال��ذي ِض��ق��ن��ا ربِّ ي��ا
ال��ح��ي��اْه!! ف��ي آالُم��ن��ا ف��ح��س��بُ��ن��ا
ال��ع��ال��م��ا ذل��ك ��ْر تُ��ط��هِّ أل��ْم
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ج��م��وْح؟ غ��ِويٍّ أو ع��اٍص ك��ل م��ن
ق��ائ��َم��ا ب��ه ال��م��وُج غ��ادر م��ا
ن��وْح! ط��وف��اُن األع��الَم اج��ت��وى ي��وم
ال��ه��دى؟ ض��لُّ��وا ل��ل��ن��اس ف��م��ا إذًا
ال��رش��اْد؟ س��ب��ي��َل ال��ي��وم وأخ��ط��ئ��وا
ال��م��ق��ص��دا أخ��ط��أ ن��وًح��ا ل��ع��لَّ
ال��ف��س��اْد!! ��ى ون��جَّ ال��خ��ي��ر ف��أغ��رَق
ب��اب��ن��ِه دع��ا ��ا ل��مَّ ل��ي��تَ��ُه ي��ا
يُ��ْس��َم��ع��ا أن األم��واُج وح��ال��ِت
ح��زنِ��ِه ف��ي ال��ق��ل��ُب ع��ل��ي��ِه ل��جَّ
دع��ا!! ��ا ل��مَّ ال��ج��وديَّ يَ��َر ف��ل��م
وزاْل ن��وٍح ع��ه��ُد ولَّ��ى أرُض، ي��ا
ب��ط��وف��اِن��ِه؟ ال��ي��وَم ل��ِك ف��َم��ن
ال��ل��ي��اْل ب��ح��َر ت��ط��وي��ن م��س��ك��ي��ن��ًة
ب��ش��ط��آِن��ِه! ال��م��رس��ى ع��زَِّك ق��د
��ن��ي��ْن ال��سِّ ُع��ب��اَب ت��ط��وي��ن إالَم
ال��ض��ائ��ِع؟ ف��ردوس��ِك إل��ى ش��وًق��ا
ت��ح��لُ��م��ي��ن ب��م��ا أرُض ي��ا ُغ��رِّْرِت،
ال��خ��ادِع!! ُح��ل��ِم��ِك م��ن ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ي
م��وج��ِه ع��ل��ى أن��ِت ك��م��ا واب��َق��ي
ال��ش��راْع م��ن��ك األن��واءُ ُق تُ��َم��زِّ
��ِه لُ��جِّ ف��ي ال��ت��ي��ار ي��ق��ذُف��ِك
ش��ع��اْع ف��ي��ِه ي��ه��دي��ك ال ع��ش��واءَ
وأرب��ابَ��ه��ا ال��ق��داس��اِت س��ل��ي
ال��س��م��اءْ إل��ي��ه��ا تُ��ص��غ��ي ض��راع��ًة
أب��وابَ��ه��ا ب��ال��ب��ثِّ ف��اط��رق��ي أو
ال��ش��ق��اءْ! ع��ن��ِك ت��رف��ُع ل��ع��لَّ��ه��ا
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وال��رائ��ح��وْن ال��غ��ادوَن أي��ه��ا ي��ا
ال��ه��م��وْم ول��ي��ل األرِض ش��ع��ِب ف��ي
ت��ص��ب��ح��وْن ك��م��ا أش��ت��اتً��ا تُ��م��س��ون
وال��ن��ج��وْم! ف��وق��ك��م ح��ي��رى وال��ش��م��س
ال��ج��ب��اْه وولُّ��وا األي��دي ل��ه��ا ُم��دُّوا
واح��دْه ص��ي��ح��ًة وأرس��ل��وه��ا
ال��ح��ي��اْه ش��ه��دِت م��ن ي��ا ل��ه��ا: ق��ول��وا
ال��ج��ام��دْه؟ ال��ن��ظ��رُة ت��ل��ك أي��َن م��ن
ال��ه��ادئ��ْه؟ ال��ن��ظ��رُة ت��ل��ك أي��َن م��ن
ال��ج��ب��ي��ْن؟ ال��م��ش��رق��اُت وال��ق��س��م��اُت
ه��ازئِ��ْه؟ آالم��ن��ا م��ن أن��ِت ه��ل
تُ��ب��ص��ري��ْن؟! ال أع��ي��ُن ي��ا أن��ِت، أم
ال��ق��ض��اءْ إل��ي��ِك أوح��ى ه��َك��ذا أم
واألدم��َع��ا؟ ال��ح��زَن ع��رف��ِت ف��م��ا
ل��ل��س��م��اءْ اض��رع��وا ال��ن��اس أيُّ��ه��ا ي��ا
ت��ْش��ف��ع��ا! وأن تُ��ص��غ��ي أن آن ق��د
ال��غ��ص��وْن وه��ات��وا األزاه��ي��َر ه��ات��وا
ي��ج��م��ُل وم��ا ي��ح��ل��و م��ا وك��لَّ
ت��ش��ع��روْن ب��م��ا تُ��ْف��ض��وا أن آن ق��د
أْش��ِع��ل��وا!! ب��ه��ا ال��ن��اَر ف��أش��ع��ل��وا
ال��ي��ان��ِع زه��ره��ا م��ن ف��ام��ل��ئ��وا أو
ال��ب��خ��وْر وأل��ق��وا ال��ن��اِر م��ج��ام��َر
ال��ض��ارِع ِذلَّ��ِة ف��ي ��دوا وص��عِّ
ال��ع��ط��وْر ب��ت��ل��ك ن��ْش��َوى أن��ف��اس��ك��م
ع��اط��رْه أنَّ��ٍة م��ن ب��ه��ا أح��ب��ْب
ت��ص��ع��ُد إذ األف��الِك م��س��م��ِع ف��ي
ال��ح��ائ��َرْه ��اف��ُة ال��رفَّ أص��داُؤه��ا
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ت��وص��ُد!! ال اآلف��اُق وج��ه��ه��ا ف��ي
ت��س��م��ع��ي ف��ل��م ن��ادي��ُت أرُض ي��ا
ق��ل��ب��ِك م��ن وه��و ص��وت��ي أن��ك��رت
تَ��ف��زع��ي وال م��ن��ي، ت��ف��َرق��ي ال
ربِّ��ِك إل��ى ش��اٍك ش��اع��ٍر م��ن
ال��ب��اك��يَ��ْه ال��م��ح��زون��ُة أيَّ��تُ��ه��ا
ال��ُم��نْ��ِق��ِذ رح��م��ِة م��ن ت��ي��أس��ي ال
ال��ط��اغ��يَ��ْه آالم��ِك م��ن ل��ع��لَّ
م��ن��َف��ِذ! م��ن ال��ل��ه دع��وِت إذا
واس��ت��غ��ِف��ِري ل��ل��ِه، ف��اب��ت��ه��ل��ي
األل��ْم ب��ن��ار ع��ن��ِك ��ري وك��فِّ
واس��ت��م��ط��ري ال��ت��وب��َة، وق��دِّم��ي
ال��ن��دْم!! ع��ب��راِت يَ��َديْ��ه ب��ي��ن
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اآلب��داِت ج��الل��ُة َغ��ِش��ي��ت��َه��ا ال��ك��ائ��ن��اِت ف��ي تَ��ج��لُّ ال ص��خ��رٌة
ال��ف��الِة ج��ن��َب ال��م��ح��ي��ُط وق��رَّ ال��ي��مَّ ت��س��ت��ش��رُف ال��ص��ح��راء ج��اورت��ه��ا
ال��ح��ادث��اِت ي��ُد ��ع��ه��م��ا ت��ُج��مِّ ل��م إل��ي��ه��ا أف��اءا ق��د أب��ديَّ��اِن
وش��ت��اِت ف��رق��ٍة آب��اد ب��ع��د ف��ق��رَّا ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ل��ت��َق��ى وج��دا
ال��ظ��ل��م��اِت س��وادَف وأض��ف��ْت ـ��ُر ال��زه��ـ األن��ج��ُم ب��ه��ا رْت غ��وَّ ل��ي��ل��َة
وال��ه��االِت األب��راِج خ��وال��ي ـ��َك ل��راع��ت��ـ دج��اه��ا ف��ي ت��ل��ف��تَّ ل��و
��ب��ه��اِت ال��شُّ ف��ي ال��وج��وُد ول��جَّ ُع ال��رو خ��ال��َج��ه ال��زم��اَن وك��أنَّ
ال��ج��ن��ب��اِت رائ��ع ال��ص��خ��َر ذل��َك إال ي��ح��ِو ل��م ال��وج��وَد وك��أنَّ
ال��ص��الت وث��ي��َق ب��ه ا أج��دَّ ـ��ن ج��الل��ي��ـ ب��ي��ن االت��ص��اِل ع��ق��دُة
وح��ي��اِة ِب��ًل��ى م��ن ع��ب��ري��ِن ب��ي��ن ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي ت��ع��ب��ُر ب��رزخ
ال��ع��وات��ي ال��ده��ور ص��ول��ِة ع��ل��ى رم��ًزا ب��ي��ن��ه��م��ا اآلب��اُد رك��زت��ه��ا
خ��ال��ي��اِت أع��ص��ٍر أح��ادي��َث وال��ي��مِّ ل��ل��ق��ف��ر تُ��س��رُّ ف��أق��ام��ت
ال��ك��ائ��ن��ات م��ع س��ي��رًة يُ��ب��َع��ثَ��ا ل��م ك��أْن ك��ائ��ن��ي��ن س��رَّ واح��ت��وت

∗∗∗
ن��ظ��رات��ي ُه ت��ح��دُّ ال م��ا ال��واس��ع دوِّه��ا م��ن ال��ص��ح��راءُ ل��ي ك��ش��ف��ت
ال��ص��ف��ح��اِت م��م��وَِّه ك��ك��ت��اب ت��راءى ال��رم��ال م��ن وب��س��اًط��ا
م��ع��ج��زاِت م��ن ال��ص��ح��راءُ تُ��ِج��نُّ م��ا وم��ث��وى ال��خ��ف��يِّ ال��س��ح��ِر م��ه��ُد ه��و
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ال��ق��س��م��اِت وض��ي��ئ��َة ال��دراري ـ��ه ف��ي��ـ خ��ط��رْت م��ك��وك��ٍب ل��ي��ل ربَّ
م��ن��ع��ك��س��اِت ال��رم��اِل وج��ه ف��وق ت��ب��دو ب��األش��ع��ِة ال��ب��دُر ورم��ى
ال��ط��ائ��راِت ال��ص��وادِح وغ��ن��اءُ ح��ي��َرى ال��ل��ي��ِل م��ن ن��س��م��ٌة وَس��َرْت
ُس��ب��اِت ف��ي غ��ارٌق ال��ق��ف��ر وإذا وج��الٌل روع��ٌة ال��ل��ي��ُل ف��إذا
وال��ن��ظ��راِت ال��ف��ؤاد ك��ئ��ي��ب ئ��ي ال��نَّ��ا ت��ي��ه��ه ف��ي ال��غ��ري��ب ذاك غ��ي��ر
ال��ن��ائ��ي��اِت رب��وِع��ِه م��ن ن��ف��ُس��ه ح��م��ل��ت��ه��ا ص��ب��اب��ٌة أرَّق��ت��ُه
��ب��واِت ال��صَّ م��ث��ارُة وال��ص��ح��اَرى ال��ص��ح��ارى اق��ت��ح��اِم ه��وى ش��ج��اُه ق��د
ال��ق��ات��الِت ش��راك��ه��ا ف��ي ف��ه��وى ه��واه��ا إل��ي��ه م��دَّت ن��اءٍ ُربَّ
م��ل��ت��ه��ب��اِت ال��ح��زوَن وي��ج��وُب ال��ل��ي��ال��ي ب��ارداِت ال��دوَّ ي��ق��ط��ع
ال��م��ج��دب��اِت ع��ي��ون��ه��ا م��ن ٌ ظ��م��أ وب��راُه س��م��وُم��ه��ا ق��ت��ل��ت��ه
ال��ن��ض��راِت واح��ات��ه��ا ح��واش��ي ف��ي وري��ًف��ا ظ��الٍّ ال��ص��ح��راءُ َح��َرَم��تْ��ُه
ُرف��اِت؟ ن��ح��ي��َل ج��س��م��ِه م��ن َض��مَّ ق��ب��ٌر ف��ي��ه ل��ه ه��ل ال��ق��ف��َر ف��َس��ِل
م��ن��ت��ث��راِت؟ ال��رم��اِل ث��ن��اي��ا ف��ي ن��خ��راٍت أع��ُظ��ٍم غ��ي��ر أت��رى

∗∗∗
ال��خ��ط��واِت ت��ائ��َه ال��ف��ك��ر، ش��ارَد ف��ي��ه��ا ِه��م��ُت ك��م ال��ح��ي��اة ص��ح��راءُ
م��ش��ك��ات��ي ل��ي��ل��ه��ا ج��ن��ِح ف��ي ُر ال��م��ق��دا َح��َط��َم وق��د وح��دي، ف��ي��ه��ا س��رُت
ب��ال��ل��ف��ح��اِت ال��ح��رور ورم��ت��ن��ي ج��ف��ون��ي ال��ه��ج��ي��ر أرم��َد ول��ك��م
ل��ه��ات��ي َح��رَّ يَ��بُ��لُّ غ��دي��ًرا أو ظ��الٍّ ال��ع��ي��ش واح��ة ف��ي ل��ي أج��ْد ل��م
ال��َع��ذَبَ��اِت وري��ف��َة وأراه��ا ل��ظ��اه��ا أص��ل��ى ل��ل��ح��ي��اِة أس��ًف��ا
ل��ل��غ��اي��اِت م��س��ع��اَي وأض��لَّ��ت ف��ي��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ُة ع��نِّ��ي بَ��ُع��َدْت
ص��رخ��ات��ي ه��زي��م��ه��ا ف��ي ه��دَّج��ت ص��راخ��ي ال��ري��اُح ه��اج��ِت ك��ل��م��ا
أنَّ��ات��ي م��ن ال��ُع��ب��اُب ع��ل��ي��ه ـ��جَّ ض��ـ ال��ذي ال��ع��ت��ي��د ال��ص��خ��ر ذاك غ��ي��ُر
ش��ك��ات��ي ح��رَّ ال��م��ح��ي��َط أب��ثُّ ال��ن��ف��ِس م��ن��ف��رَد ذراُه ظ��ل��ل��ت��ن��ي

∗∗∗
ال��لُّ��ج��اِت م��وائ��َج ي��ع��ل��و ال��ت��ائ��ِه ك��ال��ط��ائ��ر ال��م��ح��ي��ِط ف��وق أن��ا
وال��ح��س��راِت ال��ه��م��وِم ظ��الَل ج��ن��اح��يَّ م��ن ُع��رِض��ِه ف��وق ن��اش��ًرا
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َص��َدح��اِت��ي ف��ي ال��خ��ل��وِد ب��ن��ش��ي��ِد أت��غ��نَّ��ى س��م��اِئ��ه ف��ي ُم��م��ِع��نً��ا
ص��ل��وات��ي م��ن ال��ج��م��ي��َل أت��ل��و ال��س��اك��ن ��ه لُ��جِّ م��ن ال��ع��ظ��ي��م ل��إلل��ه
ال��َج��نَّ��اِت َخ��م��ائ��َل يُ��غ��نِّ��ي ال��ل��ي��ل ف��ي َرفَّ ط��ائ��ًرا وأن��اج��ي��ه

∗∗∗
أذات��ي ال��ح��ي��اة م��ن أش��ك��و ـ��ن األي��ـ ب��ع��د أت��ي��ت��ك ال��م��ل��ت��ق��ى، ص��خ��رَة
ال��ع��اص��ف��اِت َه��بَّ��ُة ج��ن��اح��ي��ه ـ��َش ري��ـ ن��س��ل��ْت ال��ذي ال��ش��ادي ذاك أن��ا
ال��ف��ل��واِت ف��ي ال��س��ب��ي��َل َض��لَّ ـ��ش ال��ع��ي��ـ ص��ح��راء ف��ي ال��ش��ري��ُد ذاك أن��ا
أوق��ات��ي م��ن ال��ه��ن��يَّ وم��اض��ي م��ي أح��ال ��ْدُت وسَّ ال��غ��ب��يِّ ث��راه��ا ف��ي
وال��غ��ف��الِت ال��ن��س��ي��اِن زواي��ا ف��ي ال��ل��ي��ال��ي َج��َف��تْ��ه��ا ق��ي��ث��ارٌة أن��ا
ال��ن��غ��م��اِت ح��ب��ي��س��َة ش��ج��اَه��ا م��ن ت��ب��ك��ي ف��ه��ي أوت��اَره��ا وأرثَّ��ت
اآلت��ي ال��زم��ان أس��ت��ش��رُف د، اآلب��ا ص��خ��رة ع��ل��ى ال��م��اض��ي ط��ي��ُف أن��ا
ال��ح��ي��اِة لُ��جُّ ال��م��ح��ي��ط وأم��ام��ي ال��م��ن��اي��ا وادي ال��ص��ح��راء، وورائ��ي
ل��ي��الت��ي م��ن ال��وض��يءُ وح��ال م��ي أي��ا ُغ��رُّ ث��وْت ع��ب��ري��ه��م��ا ب��ي��ن

∗∗∗
ال��م��أس��اِة!! ص��خ��رَة ��ي��ِك أَُس��مِّ ل��ك��ْن ال��م��ل��ت��ق��ى ص��خ��رَة ��ي��ِك أُس��مِّ ال

79





ُجَمٍة ُمجْ يف َعاِصَفٌة

آف��اق��ه��ا ف��ي األن��ج��ُم ��ت َض��جَّ
األبَ��ْد ط��وَل ت��ش��ت��ك��ي ل��ي��ٍل ذاَت
أع��م��اق��ه��ا م��ن ت��ص��رُخ ف��م��ض��ْت
رق��ْد! َم��ْن نَ��بِّ��ْه ال��ل��ي��ُل أيُّ��ه��ذَا
الئ��ذَا ي��رف��رْف ال��ج��نَّ أط��ِل��ِق
ال��رءوْس خ��ل��ِف م��ن ي��ص��رُخ ب��ال��رُّب��ى
إذا ال��ك��وُن م��ا األح��ي��اءُ، أي��ه��ا
ال��ش��م��وْس؟ وت��ن��دكُّ ��ْه��ُب ال��شُّ تُ��ن��ث��ر
ون��اْر ص��خ��ٌر َس��ْم��تُ��ه��ا أح��ي��اٌة
ي��س��ل��ُك��ه؟ م��ن األش��واُك ��ِت َح��فَّ
��ف��اْر وال��سِّ ف��ي��ه اآلج��اُل ت��ن��ق��ض��ي
تُ��ه��ل��ُك��ه! م��ن وي��َح ، أب��ديٌّ
ح��ف��رتِ��ِه إل��ى أم��ِس اح��م��ل��وا
ال��س��ح��ي��ْق ال��وادي ه��وََّة وتَ��َخ��طَّ��وا
ث��ورتِ��ِه إل��ى ال��ن��ج��َم واح��ف��زوا
يُ��ف��ي��ْق ال ل��ي��ٍل أن��واَل واح��ط��م��وا
ال��رع��وْد ث��اراِت ال��ل��ي��ِل ف��ي أي��ق��ظ��وا
ال��س��م��اءْ ج��بَّ��اِر ث��اراُت إنَّ��ه��ا
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ال��وج��وْد ف��وق أرس��َل��ه��ا ْ ي��َش��أ إن
وه��ب��اءْ ه��ش��ي��ٌم ال��ك��وُن ف��إذا
ال��رج��وْم ب��م��ن��اي��اه��ا ��ْت تَ��َم��شَّ ل��و
ُس��دى وال��ك��وُن ال��خ��ل��ُق الس��ت��ح��ال
وال��ن��ج��وْم ح��يْ��رى األرض ورأي��َت
ه��دى غ��ي��ر ع��ل��ى ال��ج��وَّ ت��ذرع
ال��ق��ض��اءْ أس��رى ي��ا األح��ي��اءُ، أي��ه��ا
ال��ح��َدِد؟ ب��دن��ي��ا أم��س��ي��ت��م ك��ي��ف
ال��ش��ق��اءْ غ��ي��اب��اِت ف��ي وع��ل��ي��ك��م
ب��ال��س��َدِد؟! آف��اُق��ه��ا َض��َربَ��ْت
َل��ه��ا ي��ا دوَّْت! ال��ك��ون ف��ي ص��رخ��ٌة
ال��زم��ْن ق��ل��َب أص��داُؤه��ا َخ��َل��َع��ْت
ل��ه��ا وارت��جَّ ال��ش��وُك م��ن��ه��ا ق��فَّ
ال��ُق��ن��ْن ُش��مِّ ع��ل��ى ال��ل��ي��ِل َم��ع��بَ��ُد
ان��ث��ن��ْت ال��س��م��اواُت م��ن��ه��ا ص��رخ��ٌة
ط��اِرق��ه��ا ع��ل��ى اس��ت��ع��ص��ت وق��د
وال��ت��ف��ْت ذع��ًرا ال��وح��ش م��ن��ه��ا ص��اَح
خ��ال��ق��ه��ا ع��ن ال��ودي��اَن ي��س��أُل
ال��وه��اْد ��وَن يَ��ُش��قُّ ال��م��وت��ى وإذا
ال��ب��َدْن ع��اري ك��لُّ��ه��م ك��ال��ض��واري
ال��م��ع��اْد ي��وُم أت��ى ال��ل��ه!! رح��م��َة
ال��ك��ف��ْن؟ ح��ت��ى ه��ولِ��ِه م��ن ف��ن��س��وا
م��ش��رَق��ه��ا ي��ا ال��ش��م��ُس، م��ن��َك أي��ن
األب��ْد أس��واِر خ��ل��ف أتُ��راه��ا
ت��ط��ل��َق��ه��ا ل��ن ف��ه��َي ح��ج��ب��ت��ه��ا
أح��ْد! األرِض ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ال ي��وَم
ب��ال��ث��ب��وْر ت��ن��ادي ال��ج��نُّ ه��بَّ��ِت
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ال��ك��ه��وْف أه��َل ي��ا األرِض، ك��ه��وف ف��ي
ال��ص��خ��وْر ظ��ه��ر ع��ل��ى ال��ري��َح اح��ش��دوا
وزف��ي��ْف ن��ق��ٍس ذاَت واب��ع��ث��وه��ا
ال��م��ن��ي��ْع ال��طَّ��وِد م��ن ال��ص��خ��َر ان��زع��وا
ال��ك��ف��اْح ع��ن��د زاَدك��م واج��ع��ل��وه
ال��رف��ي��ْع وادي��ه ُق��نَّ��َة واص��ع��ق��وا
ال��ري��اْح! أق��داِم ت��ح��ت ت��ت��ه��دْم
ال��ق��ض��اءْ ن��اق��وُس دقَّ تُ��ص��ي��خ��وا، ال
ال��ع��ال��ِم ه��ذا أش��الءَ ف��اح��م��ل��وا
ال��ف��ن��اءْ ج��س��َر واع��ب��روا اح��م��ل��وه��ا،
ال��ح��ال��ِم ال��ع��م��اء ف��وق واس��ب��ح��وا
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اْلُقْطُب

ط��اف��ي ال��ث��ل��ج ��ِة لُ��جَّ ف��ي وأدي��ٌم ض��اف��ي ال��غ��ي��اه��ِب م��ن ل��ي��ٌل ه��و
وض��ف��اِف ��ٍة ل��جَّ م��ن ج��ل��ي��ٍد ـ��ر غ��ي��ـ ت��ج��ْد ل��م ُرْدتَ��ه��ا، إن وب��ح��اٌر،
واألع��راِف ال��س��ف��وح رائ��ع��اِت ��ى ت��َدجَّ ال��ث��ل��وج م��ن وج��ب��اٌل
م��ئ��ن��اِف واح��ٍة أو ص��خ��ٍر ع��ن��د ف��ي��ه��ا ال��رك��ُب ي��ن��ت��ه��ي ال وص��ح��اَرى
ال��س��واف��ي ال��رم��ال ك��درة وال ـ��ظ ال��ق��ي��ـ ال وال��ث��ل��ِج، ال��زم��ه��ري��ِر وط��ُن
ال��ف��ي��اف��ي وذئ��ِب ال��ف��ال، ن��ي��اِق ـ��دى م��غ��ـ ال ، وال��دُّبِّ ال��س��ف��ي��ِن م��غ��َدى وه��ي
واألط��راِف ال��ح��دوِد م��ت��رام��ي وص��م��ٌت س��ك��وٌن ك��لُّ��ه ع��ال��ٌم
واخ��ت��الِف دورٍة م��ن ي��وًم��ا ـ��ِه وادي��ـ ف��ي وال��ل��ي��ِل ل��ل��ن��ه��اِر تَ��رى ال
��اِف ال��رجَّ ه��درَة أو ف��ي��ه، ـ��ه��وج ال��ـ ال��ري��اح ق��ص��َف األرواُح تُ��ح��سُّ أو
ال��ص��اف��ي ال��ن��م��ي��ِر أنَّ��َة وال ـ��ِر، ال��ط��ي��ـ َه��ذََر ال ال��غ��ص��وِن، اص��ط��ف��اَق ال
األل��ي��اِف س��اب��غ وال��دوِح األخ��ض��ر ال��ُع��ش��ِب م��ن أرُض��ه َع��ِريَ��ْت
ب��ان��ت��ص��اِف م��ؤذٌن وال��ل��ي��ُل ف��ي��ه وَح��دِّْق ال��ره��ي��ب ال��وادي ب��ه��ذا ِق��ْف
األف��واِف رائ��ع ف��ي ت��ه��ادى ءَ ص��ف��را ال��غ��ي��اه��ب ف��ي ال��ش��م��َس وان��ظ��ر
ض��اف��ي ال��رَّوع غ��الل��ة م��ن م��رس��ٌل ش��ع��اٌع م��ن��ه��ا ال��ك��ائ��ن��اِت ي��غ��م��ُر
��الِف ال��سُّ م��زي��َج أو ال��ورس ُح��م��رَة م��ن��ه األف��ق ف��ي ال��ن��اظ��رون ي��ح��س��ُب
ال��ذع��اِف! ورنْ��ُق ال��ردى اق��ت��ح��ام م��رآُه دون ُم��ح��بَّ��ٌب غ��ي��ٌب وه��و
ب��خ��اِف! ع��ن��ك ال��ح��دي��ُث ف��ل��ي��س ال��ل��ي��ل، م��ن��ت��ص��ف ش��م��َس ي��ا ح��دث��ي��ن��ي،
األك��ن��اِف؟ ب��اه��ُت ال��ل��ون، ش��اح��ُب ه��ذا األرض ع��ال��م م��ن أف��ٍق أيُّ
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ال��غ��داِف؟ ل��وُن ال��ن��ح��وس س��واِد م��ن وف��ي��ه ال��ف��ن��اءِ، ُص��ف��رة م��ن ف��ي��ه
واألرج��اِف؟! ال��ظ��ن��ون وم��غ��دى ال��خ��ال��ي األب��د ف��ت��ن��ُة ال��ق��ط��ُب؟؟ أه��و
��اِف؟ ال��ك��شَّ ع��ل��ى أوُج��ه وش��أى ج��ه��ل��وه ال��ذي ال��ع��اَل��ُم ه��َو أم
ب��ان��ح��راِف؟ نَ��ْح��َوُه األرَض ي��أخ��ذُ ف��ي��ه ل��ل��ج��اذب��ي��ِة س��رٍّ أيُّ
وم��ط��اِف؟ ال��ث��رى ح��ول ل��م��س��اٍر رص��دوه أف��ق��ه ف��ي ن��ج��م أيُّ
واألط��ي��اِف األرواِح م��س��ت��س��رَّى ج��نٍّ م��غ��اوَر ب��ه ل��ك��أَنِّ��ي
األس��داِف م��ط��ب��ُق ال��ك��ون ع��ل��ى ـ��ُل وال��ل��ي��ـ ذُراه��نَّ ف��ي ي��ق��ي��م��وَن ال
ال��ش��ع��اِف ت��ل��ك خ��الل وت��واروا ت��ول��وا ال��ن��ه��اُر أق��ب��َل ف��إذا
ع��رَّاِف س��اح��ٍر ت��ه��اوي��ل م��ن خ��ف��يٍّ ك��لِّ ِم��َج��نَّ وآراه
زي��اِف ِج��دُّ وه��ي ب��األح��ادي��ث ويُ��دل��ي م��ن��ه األن��ب��اءَ ي��س��ت��م��دُّ
واألوص��اِف األح��ب��ار خ��ف��يُّ ف��ي ال��خ��ا م��ه��ب��ط��ه خ��ف��اءِ م��ن وب��ه��ا
ط��واِف ب��ع��د األن��غ��اُم تَ��َق��رُّ ـ��ه ح��ف��اف��ي��ـ ف��ي ال��ذي ال��ش��اط��ئُ وه��َو
ال��ع��زَّاِف أن��ام��ُل أب��دع��ت��ه م��ه��م��ا ال��م��الح��ن م��ن ل��ح��ٍن ك��لُّ
ال��ح��ف��اِف ب��ي��ن ص��داُه وي��ث��وي ـ��ل ال��ل��ي��ـ ُس��ُدِف ف��ي ي��ص��وُب ف��إل��ي��ه
األص��داِف؟! ف��ي ي��ق��رُّ أم ��ه، ل��جِّ ف��ي ص��ًدى أي��س��ت��ح��ي��ُل ش��ع��ري ل��ي��ت

∗∗∗
ال��ذَّرَّاِف م��دم��ع��ي ع��ن م��رس��الٍت ق��ل��ب��ي أل��ح��ان ش��م��ُس، ي��ا ه��ذي، إنَّ
أث��اِف��ي ح��ط��ام م��ن ف��ي��ه ف��ك��م ال��ن��ائ��ي، ج��وف��ه ف��ي ت��ق��رُّ ف��اش��ه��دي��ه��ا

∗∗∗
ب��اع��ت��راِف؟ ل��ي��ل��ًة ال��ش��ع��َر تُ��س��ع��ُد ه��الَّ ال��ك��وَن ِث َح��دِّ ال��ق��ط��ُب، أي��ه��ا
ص��اف��ي ال��ض��وءُ وال ح��ائ��ٌل ال��دُّج��ى ال اص��ف��راٌر دج��اك ف��ي ب��ال��ش��م��س ط��ال
ال��غ��اِف��ي ال��ص��ب��اِح ج��ْف��َن تُ��ن��بِّ��ه أو ذراٍع ق��ي��د ث��راك ع��ن تَ��ُج��ْز ل��م
اس��ت��ش��راِف ن��ظ��رَة وادي��َك ف��وق وأل��ق��وا ذُراَك، ع��ل��ى ح��ام��وا ق��ي��ل:
إس��ف��اِف أيَّ��م��ا ق��ط��ُب، ي��ا ب��َك، ��وا أس��فُّ ق��د زع��م��ه��م ف��ي وأراه��م
ال��خ��اف��ي ال��وج��ود ِس��رَّ وتُ��م��س��ي، ـ��َت، أم��س��ي��ـ أن��ك ال��ك��ائ��ن��اُت ت��ش��ه��ُد
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درويش إىلسيد

الحديث املرصي الغناء مجدد ذكرى

ال��ت��ائ��ه��ْه ال��ن��ج��م��ُة ت��ذه��ُب ك��م��ا ��َرى ال��سُّ خ��ف��يَّ ال��ح��ي��اَة ط��وي��َت
ال��ش��ائ��ه��ْه ال��ن��ظ��رُة ف��ت��ط��رف��ك ي��ن��ظ��رون ع��ال��ٍم ع��ل��ى تُ��ط��لُّ
واِل��َه��ْه م��ع��ذَّب��ٍة ب��ن��ف��ٍس ال��ح��ي��اِة وراءِ م��ن وت��ل��ح��ُظ��ه��م،
ال��ن��اب��َه��ْه ب��ال��س��م��ع��ِة ��وه وخ��صُّ ال��غ��ب��يُّ س��اد ح��ي��ث ب��ه��م، ش��ق��ي��َت
اآلل��َه��ْه! ل��ع��ن��ُة ب��ه��ا ��ْت ف��ح��قَّ ل��ي��ِل��َه��ا ف��ي األرُض ض��لَّ��ِت ل��ق��د





ِزيَنُة اْحلَ اْألُْمِسَيُة

وبحرية األبيض البحر شاطئ بني الرمال من برزخ يمتد الزرقاء األمواج بني هنالك
متهدمة قلعة آثار عىل الصامت بوغازها من الجميل) (أشتوم أكواخ ترشف حيث املنزلة،

وأمواج. وصخور رمل بني هانئة أمسية يف نمرح صبانا أيام عليها جلسنا
أحالم من هاجت ما بنا فهاجت عاصف، جوٍّ يف قريب مساء ذات البقعة هذه زرنا

املحزونة. أمسيتها إىل الروح تحية القصيدة هذه سياق يف اطردت وآالم

ص��ب��اب��ات��ي ع��ن ح��دي��ٌث ل��دي��ِك ف��ه��ل ول��ي��الت��ي أح��الم��ي ذاه��َب ج��دَّدِت
آي��ات��ي ل��ل��ح��س��ِن ظ��لِّ��ه��ا ف��ي رتَّ��ل��ُت وص��وم��ع��ًة ل��خ��ي��الت��ي، ك��ع��ب��ًة ي��ا
رس��االت��ي أول��ى ب��ه��ا ول��ل��ج��م��اِل ب��ه��ا ه��ت��ف��ُت أش��ع��اٍر أوُل ل��ل��ُح��بِّ
م��أس��اِة ب��ع��د ت��م��ض��ي ال��ح��وادِث ط��ي��َف أرى وق��ف��ُت أح��الم��ي وادَي ع��ل��ي��َك
ول��ي��الِت م��رَّت ألم��س��ي��ٍة أب��ك��ي م��ن��ف��رًدا ال��ص��خ��ِر ج��ن��ب��اِت إل��ى آوي
أش��ت��اِت ب��ع��َض ال��ع��وادي وخ��ل��ف��ت��ن��ا ِس��ي��ًرا ب��ع��ده��ا ال��ل��ي��ال��ي َغ��يَّ��رت��ن��ا ق��د
ال��م��ض��ي��ئ��اِت ال��ُغ��رَّ ل��ي��اِل��يَ��ِك ي��ب��ك��ي ب��اردٍة ل��ي��الءَ ف��ي ال��ق��ل��ُب ��َت ت��ل��فَّ
ال��ب��ح��ي��رات وش��ط��آن ال��ح��ق��وِل ب��ي��ن ي��ط��ال��ُع��ه��ا ال��م��اض��ي م��ن وذك��ري��اٍت

∗∗∗
آه��ات��ي ل��ل��م��وِج ��ع��ت رجَّ م��ا وش��دَّ أنَّ��ات��ي ل��ل��ص��خ��ر ن��غ��م��ْت م��ا ط��وَل ي��ا
ال��ج��م��ي��الِت ص��ب��اي��اه م��ن وأق��ف��رت م��س��ارح��ُه ح��ال��ْت ��ب��ا ال��صِّ وادي ق��ل��ُب ي��ا
ب��ال��ن��ض��ي��راِت ت��ه��ف��و ال��خ��م��ائ��ُل وال م��س��ل��س��ل��ًة ت��ح��دوه��ا ال��ج��داوُل ف��ال



طه محمود عيل ديوان

خ��ي��االِت م��ن ُم��ط��ي��ٌف ب��ه��نَّ ف��م��ا ل��م��غ��رب��ه ال��وادي م��ش��رِق م��ن َص��وَّح��َن
ال��ع��ات��ي ال��ق��اه��ُر ذاك ال��ح��بُّ ل��ك��ن��ُه ب��ه��ا ت��ل��وذُ س��ل��وى م��ن ح��ي��ات��َك ف��ي م��ا
ب��ال��م��ف��اج��اِت م��ألى ال��ل��ي��ال��َي إن س��ك��ن��ت ال��ت��ي غ��واش��ي��ه ف��اج��أتْ��َك ق��د

∗∗∗
م��ن��اج��ات��ي ال��وادي إل��ى يُ��ِس��رُّ وم��ن ش��اط��ئَ��ه��ا ي��رت��اُد م��ن ل��ل��ب��ح��ي��رِة: ي��ا
أُوي��ق��اِت م��ن ع��ل��ي��ه��ا غ��ن��م��ن��ا وم��ا ل��ي��ل��ت��ه��ا أط��ي��اَف ل��ن��ا ي��ع��ي��ُد وم��ن
��اِة ال��م��وشَّ ب��ح��واش��ي��ه��ا ��ب��ا ال��صَّ ي��د ع��ب��ث��ت وق��د ح��ف��اف��ي��ه��ا ف��ي وخ��ل��وٍة
ج��ن��اِت ع��ل��ي��اءِ ف��ي ال��ش��ت��ي��ت��ي��ن َض��مَّ م��ن��ف��رٌد ، ال��ش��طِّ ف��ي ب��اس��ٌق، ي��ض��م��ن��ا
ال��خ��م��ي��الِت ظ��لِّ ف��ي ال��ط��ي��ِر ت��ن��اوُح ي��ج��اوب��ه��ا أح��ادي��ٌث ول��ل��ق��ل��وِب

∗∗∗
��اِت ول��جَّ ��ات ض��فَّ ب��ي��ن زورق ف��ي ك��واك��ب��ه��ا ع��ن ذه��ل��ن��ا ق��د ل��ي��ل��ًة ي��ا
ه��االِت ع��ل��ويِّ ف��ي ي��س��ب��ُح ك��ال��ن��ج��ِم ت��دف��ع��ه وال��ري��ُح م��وِه��نً��ا ب��ن��ا ي��س��ري
م��وج��اِت س��ح��ريِّ ف��ي ال��م��وُج يَ��ُص��بُّ��ه��ا أغ��ن��ي��ٌة ل��ل��م��ج��داف ال��ش��واط��ِئ وف��ي
ال��ش��ات��ي ف��ج��ره��ا ف��ي أو ال��ص��ح��و، ل��ي��ل��ه��ا ف��ي وأه��ن��أن��ا دن��ي��ا، أه��ن��أه��ا ك��ان م��ا
ال��ح��زي��ن��اِت ل��ي��ال��ي��ه��ا وج��وِم س��وى ت��رك��ت وم��ا م��اض��ي��ه��ا، خ��ي��االُت َم��رَّت
وث��ارات��ي وج��دي م��ن ل��ل��ج��وان��ح ي��ا وث��ارت��ه��ا أح��ن��ائ��ي ��ِف تَ��َل��هُّ وم��ن
م��وم��اِة؟ ج��وف ف��ي ال��ص��دى ي��ردُّ ذا م��ن ص��دى م��ن��ك أس��م��ع��ِت ه��ل ال��ق��ل��ب، ص��رخ��َة ي��ا
واح��اِت أظ��الل وم��ن م��اءٍ، ن��ب��ِع م��ن ص��ِف��رْت ف��ق��د أي��ام��ي م��ف��اوَز ج��وب��ي
غ��اي��ات��ي إث��َر ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ُن وض��لَّ��ت وف��م��ي ب��ه��ا ق��ل��ب��ي ظ��م��أٍ، ع��ل��ى ق��ض��ى،
ص��ي��ح��ات��ي األي��ام ع��ل��ى ت��ردُّ ف��م��ا ن��داءات��ي ع��ن ��ْت ص��مَّ ال��ع��واص��ُف ح��ت��ى

∗∗∗
وأن��ات��ي دم��ع��ي م��ن ت��س��خ��ُر ورح��َت ي��ف��اع��ت��ه ف��ي ش��ب��اب��ي ق��ت��ل��َت م��ن ي��ا
ول��ذات��ي ب��أوط��اري ن��ع��م��ُت ف��م��ا م��ف��ارَح��ه��ا األول��ى أي��اِم��َي ح��رم��َت
ب��اآلت��ي أن��َت وان��ع��ْم ، ل��ي��ال��يَّ م��اض��ي ع��ل��ى ي��رفُّ م��ح��زونً��ا ف��ؤادَي َف��دَْع
م��ن��ج��ات��ي! وال��ت��ح��ن��ان ال��ص��ب��اب��ة م��ن ب��ه��ا ل��ع��لَّ ال��م��اض��ي ص��خ��رِة ع��ل��ى دع��ن��ي
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اجلميل الفن

ول��س��انَ��ه ق��ل��بَ��ه ال��وح��ُي َم��َل��َك ِع��ن��انَ��ه ُم��ْل��ٍق ال��خ��ي��اِل ف��ي َض��ارٌب
أف��ن��انَ��ه ال��نَّ��دى ك��لَّ��َل إذا د، ك��ال��ور أزه��ُر ال��ج��م��اِل، م��س��ت��ف��ي��ُض
ط��ي��ل��س��انَ��ه ��بَ��ا ال��صِّ م��ن ��ض يُ��نَ��فِّ ل��م غ��راٍم ِن��ْض��َو األن��اِم ب��ي��ن ع��اَش
ِك��ي��انَ��ه وش��دَّ م��ل��ك��ه وب��ن��ى س��ح��ًرا أي��ادي��ه م��ن ال��ك��وَن م��أل
س��ل��ط��انَ��ه ال��ب��ل��ى ع��ل��ى وأب��ق��ى ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي ال��خ��ل��وَد وح��ب��اُه
وج��دانَ��ه ال��ه��وى أط��ل��َق م��ن ك��لُّ ف��ي��ه ي��ص��دُح ال��ن��ب��وِغ ف��ج��ُر ه��و
وب��ي��انَ��ه وح��يَ��ه ال��ش��ع��ُر ي��س��ت��ق��ي م��ن��ه��ا ال��ف��ذِّ ��اع��ر ل��ل��شَّ وس��م��اءٌ
ب��ن��انَ��ه تَ��ُردُّ ال ع��ذراءَ ك��لَّ م��ن��ه ِر ال��م��ص��وِّ ري��ش��ة ت��ج��ت��ل��ي
أل��ح��انَ��ه ال��رُّب��ى ف��ي ال��ط��ي��ُر ي��ع��زُف ع��ل��ي��ه��ا ال��خ��ل��ود ق��ي��ث��ارُة وه��و
اف��ت��ن��انَ��ه ال��ح��ي��اِة ي��ُد وأذك��ْت ب��ال��ح��س��ِن اف��ت��نَّ ال��ذي ��اع��ر ال��شَّ وأن��ا
ال��ف��ي��ن��انَ��ْه ال��ط��ب��ي��ع��ِة رب��ي��ُع ذي وأس��تَ��ا ال��م��روُج، ه��ذه م��ع��ه��دي
ُش��ط��آنَ��ه ال��ض��ح��ى ف��ي يُ��َق��بِّ��ْل��َن، ـ��ِر ال��ن��ه��ـ ع��ل��ى ح��ان��ي��اٌت وأزاه��ي��ُر
أل��وانَ��ه ��ِه، ل��جِّ ف��ي س��اك��ب��اٍت، ع��ل��ي��ه��ا ال��رب��ي��ع وش��َي ن��اش��راٍت
تَ��ح��ن��انَ��ه ل��ل��رُّب��ى وي��رتِّ��ل��َن ال��م��ن��اج��ي ل��ل��خ��ري��ر ��ع��َن ي��ت��س��مَّ
ال��رنَّ��انَ��ْة ��ب��ا ال��صَّ ون��اق��وس��ه ال��ل��ي��ُل، راه��ب��ُه ل��ل��ط��ي��ور، م��ع��ب��ٌد
أُرج��وانَ��ْه ال��دج��ى ف��ي ال��غ��رُب َس��َك��َب م��ا إذا ل��ل��ع��ذارى وم��ح��اري��ُب
ِق��يَ��انَ��ْه ال��ظ��الم ت��ح��ت م��س��تَ��ِح��ثٍّ��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��م��ي��ِل ال��ف��نِّ ربُّ ق��ام
زم��انَ��ْه ال��ره��ي��ِب ال��غ��ي��ِب وراءِ م��ن وي��دع��و ال��خ��ل��ود ل��ح��َن ي��ت��غ��ن��ى
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ال��م��ه��انَ��ْه؟ ه��ذى ال��ُف��ن��ون ب��رج��اِل م��اذا ال��ل��ه، ح��س��ب��ك ال��ده��ُر: أيُّ��ه��ا
ع��ن��وانَ��ه؟ ال��ب��ل��ى م��ح��ا دف��ي��نً��ا أوال��يَّ رف��اِت ف��ي ت��ب��ي��ن��َت ه��ل
ش��انَ��ْه ال��م��خ��لِّ��د ال��ع��ال��َم وص��ِف وغ��رٍب ش��رٍق ب��ي��ن ال��ف��نِّ ع��ل��ى ق��ف
ال��ك��ن��انَ��ْه م��ج��ِد س��م��اءُ روم��ا، ت��اُج أث��ي��ن��ا إل��ُه غ��رن��اط��َة، ع��رُش
ال��م��زانَ��ْه ك��ال��ب��روِج وم��ق��اص��ي��َر ف��ي��ه��ا ت��م��اث��ي��ل م��ن ال��س��ح��ر ي��ش��رق
ال��دي��انَ��ْه وح��َي ال��خ��ل��وِد روح ـ��َل راف��ائ��ي��ـ تُ��ْل��ه��ُم ال��ع��ذراءُ وت��راءى
وم��ج��انَ��ْه ص��ب��وًة ي��ف��ي��ض��اِن ت��ي��ِن ول��م��ر ال��م��ال، ف��ي ح��م��دي��َس واب��ُن
ُع��ن��ف��وانَ��ْه ف��ي��ه��م��ا ال��ف��نُّ ل��م��َس ح��تَّ��ى وال��ب��ح��ي��رَة ال��روَض ن��اج��يَ��ا
ِع��ن��انَ��ْه وق��اَد ال��ورى ق��ل��ب ه��زَّ ِل��ُم��َغ��نٍّ ال��ورى، ف��ي ال��م��ج��ُد، إن��م��ا
ب��ن��ي��انَ��ْه ال��ع��ال ف��ي ال��ح��قَّ وارت��ض��ى ع��دًال ال��م��م��ال��ِك ف��ي س��اَس ول��م��ن
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اْلَبَطُل اْملَلُِك

فجيعة كانت وقد ،١٩٣٣ عام سويرسا عاصمة برن مدينة يف فجأة وفاته أثر عىل نُِظَمت
املاضية. الكربى الحرب أيام من عليهم توالت التي الفجائع كل من أثًرا أبعد فيه العرب
بالده «العراق» الستقالل جهده عمل عربي ملك أول — هللا رحمه — كان وقد

العربية. القضية لخدمة حياتهم كرَُّسوا الذين الرجاالت أعظم ومن املحبوبة،

ال��ق��اص��َف��ْه ك��ال��رِّع��دة وج��ل��ج��ل ال��خ��اط��َف��ْة ك��ال��ب��رق��ة ت��ألَّ��ق
ال��ه��ات��َف��ْه وال��رح��م��ِة ال��ب��ط��ش ص��دى ص��وت��ه ف��ي ، ال��ح��قِّ م��ن ُم��ب��ي��ٌن
ال��ع��اص��َف��ْه ل��ل��م��أرِب وي��رك��ُب ل��ًظ��ى أو دًم��ا ال��ِغ��م��اَر ي��خ��وُض
ال��رَّاج��َف��ْه ��ِة ال��ل��جِّ ع��ل��ى وي��م��ش��ي ال��س��ح��اب َص��َه��وات ع��ل��ى ي��ط��ي��ر
واج��َف��ْه ه��ول��ه م��ن األرَض ت��رى م��أزٍق ف��ي ال��م��وَت وي��ق��ت��ح��ُم
ال��واك��َف��ْه ��ُح��ُب ال��سُّ وت��ن��ف��ط��ُر ال��ري��اُح ج��ان��ب��ي��ه ف��ي تَ��َم��زََّق
ال��زَّاح��َف��ْه ال��ظُّ��َل��ُم وت��ع��ت��ن��ُق ال��ه��اوي��اُت ال��رُُّج��ُم وت��ش��ت��ج��ُر
ال��ع��اط��َف��ْه ت��أِس��ره ال��ع��ق��ُل وال ال��نُّ��ه��ى ط��وَع ال��ق��ل��ُب ال َع��ش��يَّ��َة
ال��خ��ائ��َف��ْه ال��م��ن��ى ع��ث��راِت ع��ل��ى ال��ج��ريءِ وث��ب��اُت ول��ك��ن��ه��ا
راس��َف��ْه ب��ه��ا ال��ح��ي��اَة وت��أب��ى أص��ف��اَده��ا ت��ع��اِل��ُج ش��ع��وٌب
ال��ج��ارَف��ْه ال��زم��ِن ��ِة لُ��جَّ ع��ل��ى ال��ح��ال��م��ي��ن إغ��ف��اءة ب��ع��د ص��َح��ْت
خ��ال��َف��ْه م��ن ي��ع��اق��ُب َك��َربِّ م��ن��ذٍر م��ن ب��ال��ده��ر وح��س��ب��َك
ال��ق��اذَف��ْه ال��ل��ج��ُج ت��نَ��ازُع��ه��ا ب��ح��ره ف��ي ال��س��ف��ي��ن��ة رأي��َت
ال��ح��ائ��َف��ْه ال��غ��م��رِة م��ن أم��انً��ا ف��أرس��ي��ت��ه��ا ي��دي��ك م��ددَت
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ش��اع��َف��ْه ف��ازع��ًة ال��ن��ور إل��ى أم��ٌة يَ��ْع��ُرٍب م��ن وخ��ل��ف��ك
ش��اِرَف��ْه ال��ض��ح��ى ف��ي��ه يُ��َق��بِّ��ُل ال��س��ي��وف ص��ق��ال م��ن ف��ي��ص��ًال نَ��َض��ْت
ال��ش��اِئ��َف��ْه ال��ذروة وب��وَّأت��ه��ا ال��م��ج��ت��بَ��ى م��ج��ده��ا ل��ه��ا أع��دَت
ط��ارَف��ْه ب��ت��ال��ده َدع��ْم��َت اْل��يَ��ْع��ُرِب��يِّ ال��س��ؤدد م��ن ب��ن��اءٌ
ال��س��اِل��َف��ْه ل��ي��ال��يَّ��َه��ا وأح��ي��ْت ال��رش��ي��د ع��ه��َد (ب��غ��داُد) ف��ي��ه َج��َل��ْت
وال��ع��ارَف��ْه ال��ن��ب��اه��ِة ح��دي��َث ن��س��ي��ان��ه��ا ب��ع��د وأرس��ل��تَ��ه��ا
ال��س��ادَف��ْه ال��ل��ي��ل��ِة ف��ي ب��ف��ق��دك روع��تَ��َه��ا ك��ي��ف أس��ًف��ا، ف��وا
راع��َف��ْه ب��ه��ا ال��ب��روُق ت��س��ي��ل ن��ب��أٍة ع��ل��ى م��ن��َك (ب��رُن) َص��َح��ْت
ك��اس��َف��ْه ب��ه ال��ش��م��وَس ف��ردَّ إي��م��اَض��ه��ا ب��ال��ش��رق ال��غ��رَب رم��ى
ال��وارَف��ْه أف��ن��انَ��ه��ا ��َف ف��ق��صَّ ال��ع��راق َس��َرَوات ع��ل��ى أن��اَخ
ال��ع��ازَف��ْه أوت��اَره��ا وأس��ك��َت ال��م��ن��ى ب��س��م��اِت ف��ج��ُره��ا ط��وى
ال��راش��َف��ْه ال��ش��ف��ِة ع��ل��ى ُح��ط��اًم��ا ك��أس��ه��م ه��وْت وُم��ص��ط��ب��ح��ي��َن
األزَف��ْه َف��َزَع ب��ه��م ك��أنَّ رائ��ٍع ُح��لُ��ٍم ع��ل��ى أف��اق��وا
ال��ذارَف��ْه األع��ي��ُن وت��ص��دُق��ه ال��ي��ق��ي��ِن ص��وَت ب��ال��ش��كِّ ي��ردُّون
ال��ع��اص��َف��ْه! ص��َخ��ب ف��ي ال��وي��ِل ص��دى ي��س��م��ع��وَن! م��ا ألس��م��ُع وإن��ي
ك��اش��َف��ْه ل��ه��ا ل��ي��س ق��ي��َل: إذا ال��رج��اءِ ن��ج��َم ك��ن��َت وق��د وك��ي��َف؟
ب��ال��زائ��َف��ْه ال��ص��ح��ي��ح��َة وب��ي��َع ال��ت��م��ام ن��ق��َص ع��ن��ك ع��رف��وا وم��ا
ص��ادَف��ْه زه��وه��ا ع��ن ون��ف��ُس��ك ال��م��ال��ك��ي��ن أبَّ��ه��ُة ت��ح��ف��ك
ال��ص��ائ��َف��ْه ال��ل��ي��ل��ة ف��ي ال��نَّ��ْس��ِم ُس��َرى ب��أس��ه��ا ف��ي ب��ال��وداع��ة َس��َرْت
خ��اس��َف��ْه ل��ه ال��ج��ب��اُل ت��خ��رُّ م��ا ال��ع��بء م��ن ع��ن��ه��م وت��ح��م��ُل
ع��اك��َف��ْه أم��ره��م ع��ل��ى وتُ��م��س��ي ال��ردى ص��رع��ات م��ن ُ تَ��ه��زَّأ
خ��اط��َف��ْه ال��دج��ى ت��ط��وي غ��وائ��ُل ب��ه��ا وأودْت ط��وتْ��ه��ا أن إل��ى
ال��ق��اط��َف��ْه ال��ي��د ف��ي ال��نَّ��دى رف��ي��َف ��ه��ا ك��فِّ ع��ل��ى ت��رفُّ ف��راح��ْت
ال��ن��ازَف��ْه ج��راح��ات��ه��ا م��ن َه��م��ْت األَس��ى دم��وُع إال ه��َي وم��ا
ط��ائ��َف��ْه ح��ائ��م��ة ب��ش��طَّ��يْ��ِه إنَّ��ه��ا دج��ل��ًة نَ��ِس��يَ��ْت وم��ا
ه��ات��َف��ْه ل��غ��ازي��ه��ُم وت��دع��و ال��خ��ل��ود س��م��اء م��ن ت��ب��ارك��ه��م

94



اْملَْهُجوُر اِطُئ الشَّ

ال��غ��م��ي��ِر ب��ال��خ��ي��اِل ال��ق��ل��َب اغ��م��ري ال��ب��ح��ور خ��ف��يِّ م��ن ال��س��ح��ِر م��وج��َة
ال��ع��ب��ي��ر ن��ف��َح ع��ل��يَّ وُردِّي أح��الم��ي ش��واط��ئ م��ن اآلن أق��ب��ل��ي
وث��وري ال��ج��س��اِم آالِم��ِه ف��وَق ��ي وض��جِّ ق��ل��ب��ي ش��ع��اِب ف��ي واص��خ��ب��ي
ال��غ��ري��ِر ال��ش��ب��اِب م��ن ذك��ري��اٍت وس��ح��ٍر ف��ت��وٍن م��ن ف��ي��ه أي��ق��ظ��ي
وس��روِر غ��ب��ط��ٍة وأي��ام ْت م��رَّ أم��س��ي��ِة ذك��ري��اُت إن��ه��ا
ك��س��ي��ِر ق��ل��ٍب ع��زاءَ ك��ان��ت ِم األي��ا ف��م ف��ي اب��ت��س��ام��ٍة وب��ريءُ
ن��وِر ب��ق��ي��ِة ف��ي ال��رُّوح غ��م��َر ش��ع��اًع��ا إالَّ ال��ن��س��ي��اُن ط��واه��ا ق��د
ب��ال��ص��خ��وِر غ��روب��ه��ا ف��ي َع��ِل��ق��ت ش��م��ٍس أش��ع��ِة م��ن ذاك َرَم��ٌق
ال��دي��ج��وِر ل��ج��َة ي��ج��ت��از ـ��م��وِج ال��ـ وراء م��ن ل��م��ُح��ه��ا ال��ق��ل��َب أخ��ذ
ال��م��أث��وِر غ��رام��ن��ا م��ن أث��ًرا ح��ول��ي ال��ش��واط��ئ ف��ي ف��ت��ب��يَّ��ن��ُت
ال��ن��ض��ي��ِر ال��ش��ب��اب ف��ي ح��ب��ي��ب��ي��ن ـ��ن ل��ق��ل��ب��ي��ـ ال��م��الِذ ك��ان��ت ص��خ��رًة
ق��ري��ِر وع��ي��ٍش ط��اه��ٍر، ه��ًوى ظ��لِّ ف��ي ال��ح��وادُث ب��ه��ا ج��م��ع��ت��ن��ا
ال��ب��دوِر وان��ب��ث��اَق ال��ش��م��س م��غ��رَب م��ن��ه��ا ن��رق��ب ال��ع��ش��يِّ وق��ف��ن��ا ك��م
وال��ب��ك��وِر ال��ض��ح��ى ف��ي ال��م��اءِ ص��ف��ح��َة ن��ت��م��لَّ��ى ظ��ل��ه��ا ف��ي وج��ل��س��ن��ا
ال��ش��ع��وِر خ��ف��يَّ ب��ن��ا ه��زَّْت ق��م��راءَ ل��ي��ل��ٌة ت��ه��ل��ل��ْت م��ا ف��إذا
ال��ص��دوِر ح��ن��اي��ا ع��ن ف��اض ب��ه��ًوى ن��ت��ن��اج��ى ض��وئ��ه��ا ف��ي وس��ري��ن��ا
ال��خ��ري��ِر ش��اج��ي األم��واه م��ط��م��ئ��نَّ م��ج��ًرى ال��ب��ح��ر ج��ان��ب م��ن وان��ت��ح��ي��ن��ا
ال��م��ن��ي��ِر ال��م��س��اءِ ج��ل��وة ف��ي ال��زُّه��ر ال��ن��ج��وُم ت��س��ت��ح��مُّ ف��ي��ه ن��زل��ْت



طه محمود عيل ديوان

ال��ش��ع��وِر م��ه��دَّالِت ع��راي��ا ـ��م��وِج ال��ـ َه��َزِج ع��ل��ى ب��ه راق��ص��اٍت
ال��م��س��ي��ِر رخ��يِّ زورٍق ف��ي ـ��ل��ي��َل ال��ـ ط��وي��ن��ا ال��خ��ف��وِق ص��دره وع��ل��ى
ال��م��ن��ش��وِر ش��راِع��ِه ح��واش��ي ت��ث��ن��ي داف��ئ��ًة ال��خ��ل��ي��ج وري��اح
ال��ط��ي��وِر دف��ي��َف ظ��لِّ��ه ف��ي ـ��ب��دِر ال��ـ ش��ع��اُع ي��دفُّ ف��وق��ن��ا خ��اف��ًق��ا
م��ث��ي��ِر ل��ح��ٍن ب��ك��ل أخ��ذت��ن��ا أغ��اٍن ال��ط��روب ال��س��اح��ِل وم��ن
ال��ع��ش��ي��ِر َوبُ��ْع��ُد ال��م��ن��ت��أى، ل��ي��ل��ة آذن��ت��ه��م «ب��ح��ارٌة» ��ع��ت��ه��ا رجَّ
وث��غ��وِر ج��وان��ٍح ع��ن أف��ص��ح��ْت ع��ي��وٌن إالَّ ف��ل��ي��س وس��ك��ت��ن��ا
ض��م��ي��ِر وِس��رِّ ه��اج��ٍس، وص��دى ق��ل��ٍب ن��وازع ع��ل��ى ت��ت��الق��ى
ال��م��س��ج��وِر ��ِه لُ��جِّ ف��ي س��ب��ح��ن��ا ر ال��ن��و م��ن ب��ح��ٌر ال��وج��ود وك��أن
ال��م��س��ت��وِر ب��س��رِّه وي��ف��ض��ي ال��ح��ب ع��ن ي��ش��فُّ ح��ول��ن��ا م��ا ك��ل
م��س��ح��وِر ع��ال��ٍم ف��ي ون��س��ري أح��الٍم، ل��ي��ِل ف��ي ن��ط��وف وك��أنَّ��ا

∗∗∗
ال��غ��ي��وِر ال��م��ح��بِّ ج��ه��ش��ة ف��ي ـ��ُر ال��ب��ح��ـ ع��ل��ي��ه��ا ي��ض��جُّ ال��وادي ص��خ��وَر ي��ا
ال��غ��روِر ال��ح��ي��اة أس��ط��ورَة ـ��ُح ال��رِّي��ـ ف��ي��ه��ا ت��ن��ق��ُش ال��ك��ث��ب��ان رم��اَل ي��ا
ال��ص��غ��ي��ِر ال��م��س��اء ك��وك��ب م��ن ِس ب��اإلي��ن��ا ت��ح��ل��م األم��واج، ِخ��ف��اف ي��ا
ال��ن��ث��ي��ِر ال��رش��اش ع��ل��ى وي��ه��ف��و ـ��ِو ب��ال��رغ��ـ ي��ع��ب��ُث ال��ش��م��اِل، ن��س��ي��َم ي��ا
ال��ده��وِر ِس��رَّ ال��غ��داَة ووع��يْ��ِت غ��رام��ي ف��ج��َر ش��ه��دِت م��ن ي��ا أن��ت
ال��م��ق��دوِر؟ ي��ُد م��نِّ��ي نَ��َزَع��تْ��َه��ا ال��ل��واِت��ي أم��س��ي��ات��ي أخ��ف��ي��ِت أي��ن
ال��ب��دوِر؟ م��اح��ي��اُت ع��وادي��ه م��ن ح��ج��ب��ت��ه��ا أم ال��زم��اُن؟ أم��ح��اه��ا
ال��س��ت��وِر ج��ه��ِم اآلف��اِق م��دل��ه��مِّ ب��ل��ي��ٍل م��ن��ه��ا األق��داُر ب��دل��ت��ن��ي
ال��م��ق��روِر رع��ش��ُة م��ن��ه دم��ي ف��ي وت��م��ش��ت ظ��لُّ��ُه، ال��ع��ي��َن غ��ش��َي
األخ��ي��ِر ال��وداع ح��قَّ أف��ض��ي اآلن أت��ي��ُت ح��ب��ي ش��اه��دات ي��ا ل��ك
ال��م��ه��ج��وِر ب��ال��ش��اط��ِئ ي��ب��ك��ي ط��اف ش��ق��يٍّ غ��ي��َر ت��ري��ن م��ا ف��ان��ظ��ري،
ال��ب��ح��وِر م��لءَ ي��ض��جُّ وم��وٌج ال��س��م��اواِت ي��رجُّ ع��اص��ٌف راَع��ُه
ال��س��ع��ي��ِر ه��زي��ُم أو ال��ح��ش��ِر ض��ج��ُة م��س��م��ع��ي��ه ف��ي ال��ح��ي��اة ف��ك��أنَّ
ال��ق��ب��وِر ظ��الُم أو ال��ي��أس وه��دُة ن��اظ��ري��ِه ف��ي ال��وج��وَد وك��أنَّ
ال��م��س��ت��ط��ي��ِر ل��ل��ب��ارِق يُ��َدوِّي ـ��ِد، ال��رع��ـ ق��اص��ِف ف��ي ال��ري��اح، ه��زي��ِم ف��ي
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اْلَمْهُجوُر اِطئُ الشَّ

ال��ه��دي��ِر ص��اخ��ب��اِت وال��م��ح��ي��ط��اِت ووج��وًم��ا ك��آب��ًة ال��ف��ي��اف��ي ف��ي
وال��ت��غ��وي��ِر ال��خ��ف��وِق ب��ي��ن ـ��لَّ��ي��ِل ال��ـ ون��ج��وم ع��واب��ًس��ا، ال��دي��اج��ي ف��ي
ال��م��س��ت��ج��ي��ِر ض��راع��َة وت��ب��دي ل��م��ب��ك��اُه، ت��ب��ك��ي ال��ك��ائ��ن��اُت إن��ه��ا
ال��ت��ص��وي��ِر م��ب��دِع ال��ل��ي��ِل ري��ش��ُة ص��ورت��ه��ا ح��بِّ��ِه م��أس��اُة وه��ي
ال��ص��خ��وِر! تَ��ْح��َت ي��ئ��ن وم��وٌج ٌن ش��ط��آ اآلَن ل��ع��ي��ِن��ِه َم��ثَّ��ل��تْ��ه��ا

97





ْهِر الزَّ َعاِشُق

ه��ي��م��انَ��ا ال��ف��ض��اءِ ف��ي ب��ه��ا أه��ف��و أج��ن��ح��ًة ك��ال��ف��راِش ل��ي ل��ي��َت ي��ا
ن��ش��وانَ��ا س��ن��اه م��ن وأغ��ت��دي م��ش��ارِق��ِه ف��ي ل��ل��نُّ��وِر أدفُّ
ظ��م��آنَ��ا ال��ض��ف��اَف أروُد ف��ال ب��واِك��ِره م��ن ال��ق��ْط��َر وأرش��ُف
ج��ذالن��ا ل��ل��ن��س��ي��ِم م��ص��ف��ًق��ا س��ن��اب��ِل��ِه ف��ي ال��نَّ��ْوَر وأْل��ث��م
س��ه��رانَ��ا ال��ورود ب��ي��ن س��ري��ُت ظ��ل��ل��ن��ي ال��م��س��اءُ م��ا إذا ح��ت��ى
ت��ح��نَ��انَ��ا ل��ل��رب��ي��ع ص��دوُره��ا خ��ف��ق��ْت وق��د أن��ف��اس��ه��ا أش��رُب
أل��وانَ��ا ال��غ��م��اُم ف��ي��ه ي��م��وج ج��نَّ��ت��ه��ا ف��وق ب��ال��ف��ج��ر ت��ح��ل��ُم
إرن��انَ��ا ال��ص��ب��اِح ق��ل��َب ت��ه��زُّ م��الح��ن��ه��ا ف��ي وب��ال��ع��ص��اف��ي��ِر
ب��س��ت��انَ��ا ه��واه م��ن ل��ي أف��رَد ع��اِش��ِق��ِه س��رَّ ال��زه��ُر ي��ع��ل��ُم ل��و
ش��انَ��ا ل��ي ت��ح��ُس أو س��ي��اَج��ه، م��ق��ت��ح��ًم��ا ال��ع��ي��وُن ت��ران��ي ف��ال
أل��ح��انَ��ا ال��ح��ي��اَة ف��ي��ه وص��غ��ُت خ��م��ائ��ِل��ِه ف��ي ل��غ��رَّْدُت إذن
ف��ن��انَ��ا ال��ع��ب��ق��ريِّ ف��نِّ��ه م��ن م��ب��ت��دٍع خ��ل��َق ش��اء ل��ك��نَّ��ه
وه��ج��رانَ��ا ج��ف��وًة وس��ام��ه ف��دلَّ��ه��ه ش��اع��ًرا أراده

∗∗∗
ح��رم��انَ��ا ع��ن��ه ال��ع��م��َر ول��يُ��ق��ص��ن��ي ج��نَّ��ت��ِه زه��َر ال��ح��س��ُن ف��ل��ي��ح��ِم��ن��ي
ك��انَ��ا! م��ا ال��غ��ن��اءَ ج��ه��ل��ُت ول��و غ��رًدا ط��ائ��ًرا ل��والُه ك��ن��ُت م��ا





َشاِعٍر َقْربُ

ب��ن��وَّاِرِه ال��ُع��ْش��ُب ��ُه وح��فَّ ال��غ��ص��وْن م��ورق��اُت ع��ل��ي��ه رفَّ��ت
ب��آث��اِرِه ال��ش��ع��ر ش��ادُه ب��ل ال��م��ن��وْن تَ��ِش��ْدُه ل��م ق��ب��ٌر ذل��ك
ب��أح��ج��اِرِه ال��م��ج��ُد وزان��ُه ال��ف��ن��وْن ل��ب��ن��ات م��ن أق��ام��ه
ب��أس��راِرِه ال��ق��ل��َب وأودَع ال��ش��ج��وْن ع��بءَ ال��ش��اع��ُر ب��ه أل��ق��ى

∗∗∗
ج��ن��ِب��ِه إل��ى ال��وادي ف��ي ت��ج��ث��ُم ب��اِس��َق��ْة ن��خ��ل��ٌة وج��اورتْ��ُه
ق��رِب��ِه إل��ى ال��ع��م��ر م��دى ت��ق��ض��ي ال��واِم��َق��ْة ال��ث��اك��ل��ُة ك��أن��ه��ا
ق��ل��ِب��ِه ع��ن ت��خ��ف��ُق ك��أنَّ��م��ا ال��خ��اِف��َق��ْة ال��ن��س��م��ُة ف��ي��ه��ا ت��ئ��نُّ
ح��بِّ��ِه ع��ل��ى ظ��لَّ��ْت ق��م��ري��ٌة ال��ش��اِئ��َق��ْة األغ��ن��ي��َة وتُ��رس��ُل

∗∗∗
ب��أض��َواِئ��ِه ال��ق��ب��ر ع��ل��ى ي��ح��ن��و اإله��اْب ال��رق��ي��ُق ال��ف��ج��ُر وي��ق��ب��ُل
ب��ألَالِئ��ِه تُ��زري ل��ؤل��ؤًة ال��ت��راْب ت��ح��ت ي��نْ��ُش��ُد ك��أنَّ��م��ا
تَ��اِئ��ِه ال��دج��ى ف��ي ش��ع��اٍع، غ��ي��َر ال��ش��ه��اْب ذاك ال��م��وُت م��ن��ه��ا اس��ت��لَّ
َم��اِئ��ِه م��ن ب��ال��يَ��ن��ب��وع ي��ط��وف ال��ش��ع��اْب ت��ل��ك ف��وق ي��ه��ف��و يَ��َظ��لُّ

∗∗∗
ن��ْس��ِق��ِه ف��ي األن��ج��ُم وت��ب��زغ ال��ظ��َالْم وي��أت��ي ال��نُّ��وُر وي��ذه��ُب



طه محمود عيل ديوان

ش��ْوِق��ِه م��ن ال��ث��ائ��ُر أس��ه��رُه ك��ال��م��س��ت��َه��اْم ال��ل��ي��َل ت��ح��وم ح��ي��رى
أْف��ِق��ِه ع��ن األق��داُر ب��ه ه��وْت ال��رَج��اْم ب��ت��ل��ك ن��ج��ٍم ع��ن ت��ب��ح��ُث
ش��ْرِق��ِه ف��ي ال��غ��رَب وآث��ر ال��م��َق��اْم ودَّ األرِض ف��ي ل��ه��ا أٌخ

∗∗∗
ح��ْزنِ��ِه ع��ن ت��ص��در ب��ن��غ��م��ٍة ال��ص��بَ��اْح ن��ش��ي��د ال��ط��ي��ُر ويُ��ط��ل��ُق
رْك��ِن��ِه ف��ي ال��م��ن��ق��اَر وي��رس��ل ال��ج��نَ��اْح م��ن��ه ال��ق��ب��ِر ف��وَق يَ��ُم��دُّ
َف��نِّ��ِه م��ن ال��م��ل��ه��ُم ب��أنَّ��ُه وبَ��اْح ف��ي��ه ال��راق��ِد إل��ى أف��ض��ى
ل��ْح��ِن��ِه ص��دى أغ��ان��ي��ه وم��ن ال��ن��واْح اس��ت��م��دَّ ق��واف��ي��ِه ف��م��ن

∗∗∗
��تَ��اءْ ال��شِّ ري��اُح األرَض وت��م��أل ال��خ��ِري��ْف ن��س��م��اُت ت��م��ض��ي وح��ي��ن
��َم��اءْ ال��سَّ ي��ن��ي��ُر ن��ج��ًم��ا ت��رى ف��ال ال��م��ِخ��ي��ْف ال��دُّج��ى ال��ل��ي��ُل وي��ق��ب��ُل
اْل��ِغ��نَ��اءْ ي��ث��ي��ُر ط��ي��ٌر وال ي��ه��ف��و، وِري��ْف ع��ل��ي��ه غ��ص��َن ال ه��ن��اك
اْل��َف��نَ��اءْ ب��وادي تُ��م��س��ي ك��أن��م��ا ال��ك��ث��ي��ْف ال��ظ��الُم األرَض ي��ظ��ل��ُل

∗∗∗
ال��ن��َه��اْر وش��م��ُس ال��ل��ي��ل ك��واك��ُب ِب��ِه ج��م��ع��ت��ن��ي م��ا ش��اع��ًرا ي��ا
ال��ديَ��اْر وت��دن��و ال��ش��وُق ب��ن��ا ي��ن��أى ح��بِّ��ِه وف��ي ال��ش��رُق ل��ك��نَّ��ه
ال��غ��َزاْر ال��دم��وَع م��آق��ي��َك وم��ن ق��ْل��ِب��ِه ف��ي ش��ج��وَك م��ن س��ك��ب��َت
ال��ج��َواْر ب��ه��ذا ال��ن��ف��َس ل��ي��ش��َف��ي ت��ْرِب��ِه ف��ي ن��م��ت ل��و أْن ف��ودَّ

∗∗∗
ال��ش��ُع��وْر ووح��ُي ال��ش��ع��ِر تَ��َخ��يُّ��ُل ت��ن��زُل ال��ذي ال��ق��ب��َر ل��ي َر ص��وَّ
ال��َغ��روْر ال��َف��ت��وِن ال��دن��ي��ا ُص��َوِر م��ن ي��ج��م��ُل ب��م��ا ل��ل��ق��ب��ر ف��ج��ئ��ُت
ال��ق��ب��وْر؟ وه��ذي ال��م��وُت ب��ال��ش��اع��ِر ي��ف��ع��ُل م��ا ال��م��وِت ب��ح��قِّ ل��ي ق��ل
ال��ن��ش��وْر؟ وي��وم ال��رُّج��ع��ى ع��ال��م م��ن ن��ج��ه��ُل م��ا ال��م��وِت وراءَ وه��ل

∗∗∗
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ال��ش��ب��اْب وف��ج��ِر ال��ع��م��ِر م��ي��ع��ِة ف��ي ش��اع��ري ي��ا م��وتُ��َك، راع��ن��ي ق��د
ال��ع��ذاْب ال��ب��ي��اِن ي��ن��اب��ي��َع ك��ان خ��اط��ِر م��ن ف��اَض م��ا وه��زَّن��ي
ال��س��ح��اْب وط��يِّ األف��ق ج��وب��َك ف��ي ال��س��اح��ِر ال��ق��ل��م ون��ف��ث��اُت
ف��ه��اْب ي��دن��و ال��ري��ح ب��س��اَط رأى ال��ح��ائ��ِر ب��ال��ك��وك��ِب ووق��ف��ه

∗∗∗
أن��اش��ي��َدُه ال��ك��وُن ُد يُ��ردِّ يَ��َزْل ��ا ل��مَّ ش��ع��رَك ل��ك��نَّ��ُه
أم��ال��ي��َدُه ال��روض ف��ي أرق��َص ن��َزْل أنَّ��ى ال��غ��ي��ِث ك��ص��وِب ش��ع��ٌر
أغ��اري��َدُه ال��زه��َر ف��أس��م��َع وال��غ��َزْل ال��ه��وى ال��ط��ي��َر وع��لَّ��م
ج��الم��ي��َدُه م��ن��ُه ف��ح��رك��ْت اْل��َج��بَ��ْل ف��ي ب��ه ال��ري��ُح َوَغ��نَّ��ِت

∗∗∗
ال��خ��يَ��اْل ث��ن��اي��ا ف��ي إالَّ رأت��ك َوَال ع��ي��ن��ي تُ��ب��ص��رَك ل��م ق��ب��ُر ي��ا
ال��ج��َم��اْل ون��وِر ال��ُح��بِّ م��ن إالَّ َخ��َال ف��ؤاًدا ب��ال��روِع م��ألَت
ال��ض��َالْل ول��ي��ُل ال��ش��كُّ ع��ي��ن��َي ع��ن ف��ان��ج��ل��ى ال��رََّدى س��رَّ ل��ي أوح��ي��َت
ال��ل��يَ��اْل ع��ق��اُب ال��ن��ج��َم وي��ق��ن��ُص ال��ِب��َل��ى أي��دي ال��ق��ل��ب س��ت��ط��وي غ��ًدا

∗∗∗
َح��اِل��ِه ع��ل��ى زاَل م��ا وال��ق��ب��ُر ال��ح��يَ��اْه ل��ي��ال��ي ت��م��ض��ي وه��ك��ذا
ب��آَم��اِل��ِه ال��ق��ل��َب يُ��غ��رُِّر ت��َراْه وده��ٌر ال��وه��ِم م��ن دن��ي��ا
وَس��يَّ��اِل��ِه ال��دم��ع وج��ام��ِد ال��ش��َف��اْه م��ب��ت��س��م��ات م��ن ي��س��خ��ُر
ألط��َالِل��ِه رس��ًم��ا تَ��دَْع ف��ل��م رَح��اْه دارْت ال��ع��ال��م ع��ل��ى ده��ٌر

103





إبراهيم حافظ

وغ��رَّْب ع��ن��ِك ال��ب��ي��اِن ن��ج��ُم م��اَل وغ��ي��ه��ْب ح��داٍد م��ن األرَض ام��ل��ئ��ي
وأث��ق��ْب ال��ش��ه��اِب م��ن أم��ض��ى ك��ان ن��وٌر ال��ف��ك��ر م��ص��اب��ح م��ن وخ��ب��ا
ويُ��نْ��َس��ْب س��ن��اه��ا إل��ى أف��ٍق ك��لُّ يُ��نْ��َم��ى ك��ان ه��ال��ًة ال��م��وُت وط��وى
ب��ك��وك��ْب ت��ظ��ف��ري��َن ال��ش��ع��ر ب��ن��ي م��ن ي��وٍم ك��لُّ م��ا ال��خ��ي��ال س��م��اءَ ي��ا
ال��م��ح��بَّ��ْب ال��ج��م��ي��ِل ش��ع��ره ص��دى ـ��رُق ال��ش��ـ َد َردَّ ال��ذي ال��ش��اع��ُر ذه��َب
��ْب ال��م��ح��جَّ ال��ض��م��ي��ِر س��رَّ وج��لَّ��ى ال��ن��ف��َس، َر ص��وَّ ال��ذي ال��ن��اث��ُر وم��ض��ى
ال��م��رتَّ��ْب ال��ص��ح��ي��ُح وق��ام��وُس��ه��ا ِد، ��ا ال��ضَّ ل��غ��ة ف��ي ال��ع��ري��ُق األدي��ُب
��ْب ي��ت��ع��صَّ ع��ص��ِرِه آلداب َن ك��ا وال ال��ق��دي��م، ش��اع��َر ي��ك��ن ل��م
ويُ��ع��ج��ْب ح��س��ٍن ب��ك��لِّ ويُ��ْزَه��ى ِل، ال��ق��و م��ن َف��ذٍّ ب��ك��ل يُ��ْع��ن��ى ك��ان
ال��م��ؤدَّْب وال��ي��راِع ال��ح��قِّ ـ��م��ن��ط��ِق ال��ـ وربُّ وال��ج��م��اِل، ال��ح��بِّ ش��اع��ُر
ي��ن��ص��ْب ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ال��م وف��ي ُب، ي��ن��س��ا ال��س��ح��ر ي��ن��اب��ع م��ن ش��ع��ُره
وي��ل��ع��ْب ال��رش��ي��ُق أس��ل��وبُ��ُه ب ب��األل��ب��ا ي��ع��ب��ُث ال��ق��ص��ي��ِد، ع��اط��ف��يُّ
وي��ذه��ْب ال��ي��ق��ي��ِن ع��ال��م م��ن ن ال��ك��و وراءِ م��ا إل��ى ي��س��م��و وخ��ي��اٌل
ال��م��َغ��يَّ��ْب ال��خ��ف��يُّ ل��ه ف��ي��ب��دو ُه دن��ي��ا م��ج��اه��ل ف��ي ال��ف��ك��َر يُ��نْ��ِف��ذُ
أع��ذْب ال��خ��م��ِر س��ل��س��ل م��ن ول��ف��ٌظ ال��ف��ج��ِر ن��س��م��ة م��ن أرقُّ وم��ع��اٍن
أغ��رْب ال��س��ح��ر غ��رائ��ِب م��ن ف��ع��لُ��ه ن��ف��ٍس ك��ل ف��ي ي��س��ي��ٌل وب��ي��اٌن
��ْب ُم��ثَ��قَّ ي��راٍع ف��ي ال��ش��ج��ُو ه��اج��ه��ا ن��غ��م��اٌت ك��أنَّ��ه��ا وق��واٍف
ف��ت��ط��رْب وف��ق��ه��نَّ ال��ن��ف��ُس ت��رق��ص م��ث��اٍن ش��تَّ��ى األوزاَن وك��أنَّ
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∗∗∗
أخ��ط��ْب وال��ع��ي��ُش ال��ح��ادث��ات، ع��ل��ى َم ال��ي��و ل��ك��ُم م��ن ال��ح��ي��اة ب��ؤس��اءَ
وت��ص��خ��ْب ت��ض��جُّ أب��ح��ًرا، ب��األذى وف��اض��ْت ب��ال��ح��ن��اِن، األرُض ض��اق��ت
م��ه��رْب ال��نَّ��ج��م م��ن��اِف��ِذ م��ن وان��ش��دوا م��ق��ي��ٍل ع��ن ش��ع��اب��ه��ا ف��ي ف��اب��ح��ث��وا
ويُ��س��ل��ْب يُ��غ��ال أن َش��ذَّ َع��ُض��ًدا وُس��ل��ب��ت��ْم ن��ص��ي��َرك��م َف��ق��دت��م ق��د
ه��ي��دْب وأط��ب��ق م��ه��ج��ًة وط��وى ع��ض��بً��ا م��ن��ه ِم��ق��وًال ال��م��وُت َع��َق��َل
وت��ص��بَّ��ْب ل��ك��م رح��م��ٍة م��ن ذاَب ف��ؤاٌد ش��ج��اك��م ِم��ْن ال��ي��وَم وخ��ال
ويُ��س��ك��ْب يُ��راق م��ا م��ن��ه تَ��دَْع ل��م ب��دم��ٍع ب��ك��ت��ك��م أع��ي��ٌن وََغ��َف��ْت
وم��خ��ل��ْب ن��ابً��ا ف��ي��ه ال��ب��ؤُس أن��ش��َب ق��ل��ٍب ك��لِّ ع��ل��ى ال��ح��ان��ي ال��رف��ي��ُق
وت��ن��كَّ��ْب ن��ص��ي��ُره��ا ع��ن��ه��ا م��ال ن��ف��ٍس ك��ل إل��ى ال��خ��ط��ى وال��خ��ف��ي��ُف
وت��ألَّ��ْب رك��نَ��ك��م ال��ده��ُر زح��َم م��ا إذا ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى ف��اذك��روه

∗∗∗
ل��ل��م��ع��ذَّْب؟ َم��ْن ل��ل��ح��زي��ِن؟ َم��ْن ف��ُظ، ح��ا ي��ا ب��ع��َدك ال��ه��م��وِم ل��ص��رع��ى َم��ْن
وأح��دْب ال��ش��ف��ي��ِق، األِب ف��ؤاِد م��ن ع��ل��ي��ه��م وأْح��ن��ى ب��ه��م، ب��رٍّا ك��ن��َت
أع��ج��ْب! ذاَك م��ن ال��بَ��أس��اءِ وص��ب��ُر ال��دَّاوي خ��ط��ب��ك ع��ل��ى ص��ب��ُره��م َع��َج��ٌب
ويُ��ن��دْب ف��ي��ك ال��ب��ي��اُن يُ��ب��ك��ى ك��ي��ف وان��ظ��ْر ال��ش��رِق م��آت��َم وش��اه��د ُق��ْم
وَق��رَّْب ال��زم��اَم ل��َك ألل��ق��ى ـ��ِش ال��ع��ي��ـ إل��ى «ه��ي��ج��و» يُ��َردُّ ل��و َق��َس��ًم��ا
��ْب وَع��صَّ ال��ك��ري��ِم رأِس��َك إل��ى ـ��َس» «ب��اري��ـ غ��اُر ي��م��ي��ن��ه ف��ي وم��ش��ى
ال��م��ع��رَّْب! دون األص��ي��ل وردَّ ِس ال��ب��ؤ ع��ن ك��ت��ب��ت ال��ذي وت��م��نَّ��ى

∗∗∗
وط��نَّ��ْب وش��اَد، رك��ن��ه��ا، م��ن ش��دَّ ب��ب��اٍن ال��ب��الد ن��ه��ض��ُة ُف��ِج��َع��ْت
وأك��س��ْب ف��خ��ًرا ال��ج��ه��اَد أف��اَد م��ا وح��ج��اُه ش��ع��ِره م��ن وح��ب��اه��ا
ي��ت��وثَّ��ْب ص��دوره��م ف��ي أم��ًال وأح��ي��ا ال��ك��م��اَة أش��ب��ال��ه��ا ه��زَّ
��ْب تَ��َل��هَّ وه��ي ال��ن��ف��وِس َل��َج��اَج ال��ك��ب��رى ث��ورت��ه��ا غ��داَة ش��ِه��دت��م ل��و
ُم��ْغ��َض��ْب ال��غ��ي��ل ق��س��اوِر م��ن م��ح��ن��ًق��ا م��ن��ه ال��ن��ف��ِس ث��ورِة ف��ي ل��رأي��ت��م
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وت��ره��ْب ص��داُه ال��ظُّ��بَ��ى ��ى ت��ت��وقَّ ص��وٌت ال��م��س��ام��ع ف��ي م��ن��ه يَ��َزْل ل��م
ال��م��ذرَّْب ��ن��اُن ال��سِّ ي��ن��ُف��ذُ ك��م��ا ِم ال��ق��و ب��اط��ِل م��ن ال��ص��م��ي��م ف��ي ن��اف��ذٌ

∗∗∗
ويُ��ص��َح��ْب يُ��َودُّ م��ن ب��ع��ُد يَ��ُع��ْد ل��م س��الًم��ا وال��ذم��اِم ال��ودِّ ح��اف��َظ
يُ��ط��ل��ْب ح��ي��ن أو ال��ص��دي��ُق يُ��رج��ى ح��ي��َن آٍن ك��ل ف��ي ال��ص��دي��ِق ن��ع��م ك��ن��َت
ت��ت��ق��لَّ��ْب ب��أه��ل��ه��ا وح��ي��اٌة دن��ي��ا زم��اِن��َك م��ن تُ��َغ��يِّ��ْرَك ل��م
وك��ذَّْب ال��رج��اءُ خ��ان��َك وإْن ال��ص��دِق ش��رع��ِة ع��ل��ى رض��تَ��ه ُخ��لُ��ٌق
ُخ��لَّ��ْب ال��م��واع��د م��ن وب��ري��ِق ص��غ��اٍر م��ن ح��م��ي��تَ��ُه وإي��اءٌ
ي��ت��ق��رَّْب وال ي��دَِّن��ي ال ـ��ِوج��دان ال��ـ ع��اط��ف��ة ل��غ��ي��ر وف��ؤاٌد
أق��رْب ذاك م��ن ال��ن��ج��وِم وب��ل��وُغ م��ن��ه ال��م��اُل ي��ب��ل��ُغ ال وض��م��ي��ٌر
ي��ت��ذب��ذْب أو ال��ك��الَم يَ��م��ي��ُن ال س��ؤاٍل م��ن ح��ف��ظ��ت��ه ول��س��اٌن
ي��ش��رْب ل��ي��س م��ورٌد ل��ل��م��اءِ يَ��ْص��ُف ل��م وإذا ص��اديً��ا ال��روَح ي��ل��ف��ُظ
تُ��ك��ت��ْب ال��ع��ظ��اِئ��م م��ج��ت��ِل��ي ف��ي ـ��قِّ ال��ح��ـ ب��م��داِد ن��ق��ي��ٌة ص��ف��ح��اٌت

∗∗∗
وأس��ه��ْب أف��اَض ط��ال��م��ا َق��َل��ٌم وع��ص��ان��ي م��ن��ط��ق��ي، ف��ي��ك خ��ان��ن��ي
ال��م��خ��يَّ��ْب وال��رج��اءَ ف��ي��ك رزءَه ي��ب��ك��ي م��ص��اِب��َك م��ن ب��ال��ش��ع��ِر آب
ف��ث��وَّْب ال��ش��ع��وِب إل��ى ه��داُه ال��ل��ه ب��ع��َث ب��ه��م أم��ٍة م��ن أن��َت
ُم��ص��وَّْب وغ��ي��ٌث ه��اٍد، وش��ع��اٌع ِظ��لٌّ األرض ع��ل��ى م��ن��ك��م يَ��َزْل ل��م
ت��أوَّْب وط��ي��ٌف م��ن��ك��ُم ه��ات��ٌف آٍن ك��ل ف��ي ال��ح��ي��اَة وي��ج��وُب
ُغ��يَّ��ْب ال��ن��واظ��ر م��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى ـ��ت��م، ك��ن��ـ وإن أن��ت��م ال��ق��ل��وب ف��ي ��ٌر ُح��ضَّ

107





َشْوِقي

وس��آَم��ْه ح��ي��رًة ال��ع��م��َر وط��وى م��ق��اَم��ْه َم��لَّ ح��ي��ن األرَض َه��َج��َر
زم��اَم��ْه وال��ج��م��اُل ال��ح��بُّ َم��َل��َك وخ��ي��اٍل ح��ق��ي��ق��ٍة م��ن َه��يْ��َك��ٌل
وُم��داَم��ْه ك��وث��ًرا ال��ده��ِر َف��ِم ف��ي ��ا ف��رفَّ أص��غ��ري��ِه ال��ش��ع��ُر أْل��َه��َم
إل��َه��اَم��ْه م��ن��ه��م��ا ال��ل��ُه ��َر َف��جَّ وب��ي��اٍن ح��ك��م��ٍة م��ن س��ل��س��ب��ي��ٌل
آالَم��ْه ب��س��ح��ره وي��ن��س��ى ـ��ِه ت��س��اق��ي��ـ م��ن َه��زٌَّة ال��ق��ل��َب ت��أخ��ذُ
ووس��اَم��ْه ف��ت��ن��ًة ال��ك��وَن وج��َال وس��الًم��ا رح��م��ًة األرَض َغ��َم��َر
وان��س��ج��اَم��ْه ل��ح��نَ��ه ال��ط��ي��َر َع��لَّ��َم ن��ش��ي��ًدا ال��وج��وِد ِم��ْس��َم��َع م��ال��ئً��ا
ج��اَم��ْه؟ وَح��طَّ��َم أوت��اَره َردَّ إل��ي��ه م��ص��ٍغ وال��زم��اُن َل��ُه م��ا
ال��م��ل��ت��اَم��ْه ج��راُح��ه��ا وس��ال��ْت ـ��ِك األي��ـ ع��ن غ��اب ي��وم ال��ط��ي��ُر َع ُروِّ
ال��م��س��ت��ه��اَم��ْه! روح��ه ت��ل��ك أََج��ْل ِح؟ ال��رو ع��ال��م إل��ى ش��اق��ه ال��ذي م��ا
ظ��الَم��ْه ت��ط��وي إل��ي��ِه ��ْت ف��خ��فَّ ِن ال��ك��و ظ��ل��م��ة ف��ي وه��َي ال��ن��وُر راع��ه��ا
ع��ظ��اَم��ْه ال��ت��راُب ن��م��ا س��ل��ي��ٌل ِض األر م��ن وه��و ال��س��م��اءِ ب��ن��ُت ه��ي
ُم��ق��اَم��ْه! ال��س��م��اءِ ف��ي ال��ي��وَم آث��َر ل��ك��ْن م��ات، ف��م��ا ب��اس��م��ه ف��اه��ت��ف��وا

∗∗∗
أن��غ��اَم��ْه؟ ج��ف��ا اِح��ه��ا ل��ص��دَّ م��ا ص��ب��اًح��ا ع��ن��ه ال��ري��اُض ح��دَّث��ت��ن��ي
س��الَم��ْه ل��ل��ح��ب��ي��ِب ��ْل��ُه يُ��َح��مِّ ل��م ي��وٍم أوَل ال��ن��س��ي��ُم ل��ي وش��ك��ا
وح��ي��اَم��ْه؟ ط��ي��َره ع��اق ال��ذي م��ا يُ��نَ��اِدي ل��ل��غ��دي��ر وت��س��م��ع��ُت
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أُواَم��ْه ال��ص��ب��اح ن��دى م��ن ش��ف��ي أم ن��وًرا ال��ف��ج��َر ��َف ت��رشَّ أتُ��راُه
وأك��اَم��ْه ب��ط��اح��ه ي��ن��ادي ِدي ال��وا ُش��َع��ِب ف��ي ال��ج��م��اَل ورأي��ُت
��اَم��ْه رسَّ ل��ف��نِّ��ه وي��دع��و دي، ��ا ال��شَّ ش��اع��َره ي��س��ت��ج��ي��ُر ص��ارًخ��ا
أم��اَم��ْه ال��م��ن��ون ت��خ��ط��ُر َش��بَ��ٌح وب��ع��ي��ن��ي ب��اك��يً��ا ��تُّ َف��تَ��َل��فَّ
ِح��م��اَم��ْه ال��ط��روُب ال��ص��ادُح َل��ِق��َي ح��ول��ي: ب��ال��م��ن��ادي��َن ال��ق��ل��ُب ه��ت��َف
إل��م��اَم��ْه خ��ي��ال��ه م��ن وارُق��بُ��وا ص��ب��اٍح ب��ك��ل ش��دَوُه ف��اذك��روا
ف��ن��اَم��ْه ال��ص��ب��اَح يَ��َر ل��م َع��لَّ��ُه ُه��تَ��اًف��ا وال��س��م��اءَ األرَض وام��ألوا

∗∗∗
غ��م��اَم��ْه ت��رفُّ ف��وق��ه��ا ك��رم��ٌة إالَّ ال��ن��ي��ل ج��ان��ِب م��ن ي��ُرْع��ن��ي ل��م
َح��م��اَم��ْه ت��ن��وُح ف��رع��ه��ا وف��ي ـ��ِك��ي، ت��ب��ـ زه��رٌة ظ��الل��ه��ا س��اج��ي ت��ح��ت
وج��ه��اَم��ْه ووح��ش��ٍة ظ��الٍم م��ن أن��ك��رت��ه��ا وم��ا ع��ي��ن��ي، ع��رف��ت��ه��ا
س��الَم��ْه ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ل��م��رءِ ل��ي��س س��الًم��ا ه��ان��ي اب��ن ك��رم��َة ي��ا ق��ل��ُت:
ظ��الَم��ْه ال��ض��ي��اءُ ي��ن��س��خ ع��اب��ٍر ل��ي��ٍل أش��ب��اُح ت��ع��ل��م��ي��َن ل��و ن��ح��ن
ض��راَم��ْه ال��زم��اُن يُ��ط��ف��ئُ غ��دا ـ��ِس ال��ش��م��ـ َل��ه��ِب م��ن ت��ل��م��ح��ي��ن وال��ذي
ن��ظ��اَم��ْه ال��ق��ض��اءُ ي��رص��ُد َف��َل��ٌك ن��ج��وٍم م��ن ت��ب��ص��ري��ن��ه وال��ذي
أك��م��اَم��ْه ال��ردى أذب��َل ك��ال��ذي زه��ًوا ب��ال��ورد ال��ُم��ِدلُّ وال��م��َراُد
دواَم��ْه ون��ب��غ��ي ��ب��ا، ال��صِّ ��ي ون��رجِّ خ��ل��وًدا ال��ح��ي��اَة ن��ن��ش��ُد ع��ب��ثً��ا
اإلق��اَم��ْه ت��ط��ي��ُب ج��وِف��ِه وف��ي ـ��ُب ال��رح��ـ ال��واس��ُع ق��ب��ُرن��ا األرُض إن��م��ا
أح��الَم��ْه ب��ب��اب��ه وأل��ق��ى ـ��َرى، ال��ك��ب��ـ آالَم��ه ف��ي��ه ال��ق��ل��ُب أودع
غ��راَم��ْه ال��م��ش��وق ال��م��غ��رُم وس��ال ص��ب��اه��م ف��ي��ه ال��ن��اع��م��ون نَ��ِس��َي
واب��ت��س��اَم��ْه!! دم��ع��ٌة دن��ي��اِك إنَّ ل��ل��م��ن��اي��ا واب��س��م��ي ال��دم��َع ف��ام��س��ح��ي

∗∗∗
ِدع��اَم��ْه أق��وى ال��غ��داَة ف��ق��دَت ق��د ع��زاءً ال��ح��زي��ن ال��م��س��رُح أيُّ��ه��ا
ك��الَم��ْه ال��خ��ل��وَد وت��س��ت��ل��ه��ُم ح��ي ت��س��ت��و ك��ن��َت ال��ذي ال��ش��اع��ُر ذه��ب
وه��ي��اَم��ْه ُودَّه وال��م��ص��اف��ي��ة وق��واه ق��ل��بَ��ه ال��ف��ن واه��ُب
وف��خ��اَم��ْه روع��ًة ال��ده��ِر ق��ص��ة ش��ه��دن��ا ب��ج��ان��ب��ي��َك ل��ي��ٍل ُربَّ
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َشْوِقي

ل��ث��اَم��ْه ال��خ��ف��اء ع��ن وأل��ق��ى ف��ي��ه��ا روائ��ع��ه ع��ن ال��ش��ع��ُر أس��َف��َر
أيَّ��اَم��ْه ال��م��دى، ع��ل��ى ْد، وج��دِّ ـ��ِه ل��ي��ال��ي��ـ وأح��ي ع��ه��َده ف��أِع��ْد
وُه��م��اَم��ْه ق��وًة ال��ع��ص��َر م��ألوا ش��ب��اٍب ف��ي ه��م��ٌة ال��ي��وَم َوَل��َك
زح��اَم��ْه ال��ح��ي��اِة إل��ى ��وا وَش��قُّ ـ��ِد ل��ل��م��ج��ـ ي��ش��ي��دون س��اح��ه ن��زل��وا
أع��الَم��ْه س��م��اِئ��َه��ا ف��ي أط��ل��ع��ْت ب��أرٍض ال��ب��ي��ان ن��ه��ض��َة ف��اذك��روا
وذم��اَم��ْه ع��ه��وَده وت��رع��ى ال��ف��نِّ ع��ل��ى ت��غ��اُر أم��ٌة إنَّ��َه��ا
ال��زع��اَم��ْه ل��واءُ ��ه��ا ك��فِّ وف��ي ِق، ال��ش��ر ف��ي ال��ش��ع��ر ك��ع��ب��َة م��ص��ُر تَ��َزْل ل��م
ال��ق��ي��اَم��ْه!! ي��وُم ال��م��ع��اِد ي��وُم ل��ه��َو ف��ي��ه ال��س��ب��ُق ي��ف��وت��ه��ا ي��وًم��ا إنَّ
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اْنِتَظاٌر

ع��اب��ٍر ط��ي��ف ك��لَّ ت��رق��ب ع��ي��ن��اَي تَ��َزْل ول��م ال��ظ��الم ف��ي ان��ت��ظ��اُرَك ط��ال
ط��اِئ��ِر َج��ن��اح��ْي ع��ن ت��خ��ف��ُق األف��ق ف��ي ُم��ِرنَّ��ٍة ك��لِّ ص��وَب س��م��ع��ي وي��ط��ي��ر
ال��زائ��ِر ال��ح��ب��ي��ِب نَ��َف��ُس ف��ل��ع��لَّ��ه��ا ال��رُّبَ��ا أن��ف��اِس ف��وق روح��ي وت��رفُّ
غ��ائ��ِر ش��ه��اٍب ع��ن ت��وم��ض ال��ل��ي��ِل ف��ي ُش��ع��اع��ٍة ك��ل إث��َر ق��ل��ب��ي ويَ��ِخ��فُّ
ال��ن��اض��ِر ال��ج��ب��ي��ِن وض��ُح ول��ع��لَّ��ه ب��ارٌق ث��غ��ِرَك ل��م��ح��ات م��ن ف��ل��ع��لَّ
ال��خ��اط��ِر وه��ج��ِس ال��م��ض��ن��ي ال��ج��وى ب��ي��ن س��ه��اُده ط��اَل األوه��ام م��ن ل��ي��ٌل

∗∗∗
ح��اِئ��ِر ان��ت��ب��اَه��َة أس��ت��رع��ي وأص��خ��ُت ال��ُم��ن��ى ب��م��ق��دم��َك ه��ت��ف��ْت إذا ح��ت��ى
ال��ع��اِط��ِر ش��ذاَك م��ن ي��ع��ِب��ُق ن��ش��واَن وال��رُّب��ى ال��خ��م��اِئ��ِل م��ن ال��ن��س��ي��ُم وَس��َرى
ال��ص��اف��ِر ن��ش��ي��َد ح��م��اِئ��ُم��ُه وتَ��َل��ْت م��ائ��ه ب��س��ل��س��ِل ال��وادي وت��رنَّ��م
ال��ب��اِك��ِر ل��ل��رب��ي��ِع ��ُب تَ��َع��جَّ ح��ي��رى َوَرق��اِت��ه��ا م��ن األزه��اُر وأط��لَّ��ِت
ال��زاه��ِر ال��ن��ض��ي��ِر ال��م��رح ع��ل��ى ط��ربً��ا راق��ًص��ا ح��وَل��َك ال��ب��در ش��ع��اُع وج��رى
ال��ش��اِع��ِر خ��ي��اُل َره��ا وص��وَّ ع��ي��ٌن رأْت م��ا ك��أب��ه��ج ال��دن��ي��ا وت��ج��لَّ��ِت
ال��ث��اِئ��ِر ق��ل��ب��ي دق��اِت ��ًع��ا ُم��تَ��َس��مِّ ف��أَنْ��ثَ��ِن��ي ال��ظ��ن��وُن ت��ك��ذب��ن��ي وم��ض��ت
ن��اظ��ري ج��م��اِل��ك م��ن وأم��ألُ س��ح��ًرا خ��اط��ري ت��م��أل ب��ال��ب��س��م��اِت أَْق��بَ��ْل��َت
س��اح��ِر وح��ل��ٍم ال��دن��ي��ا م��ن َش��كٍّ ف��ي ون��ح��ن ال��ره��ي��ُب ال��ص��م��ُت وأظ��لَّ��نَ��ا

∗∗∗



طه محمود عيل ديوان

ن��واظ��ري خ��ط��اك واس��ت��ب��ق��ْت ف��وق��ف��ُت ب��ي ه��ت��ف��َت ال��رح��ي��ُل ح��اَن إذا ح��ت��ى
م��غ��ادري وأن��َت ب��ي ت��م��س��ك وي��داَك ب��اك��يً��ا ال��م��ودِّع ب��ال��ل��ي��ِل وص��رخ��ُت
ال��دائ��ِر ال��زم��اِن رَح��ى أع��ج��ل��ت��َك م��ا ول��ي��ت��ه��ا م��ن��َك نَ��ْص��ُح ل��م ل��ي��ت��ن��ا ي��ا

∗∗∗
ن��ت��زاَوِر ل��م ال��ده��ر ف��ي وك��أن��ن��ا وان��ق��ض��ت ال��ل��ي��ال��ي ب��ع��ُد أت��ت ول��ق��د
ه��اج��ِر وق��س��وِة م��ه��ج��وٍر ب��ح��ن��ي��ن ��ٍة وِرقَّ ل��دي��ك ع��ط��ٍف م��ن ْل��ُت بُ��دِّ
م��ش��اط��ِري ال��ح��ي��اَة ك��ن��َت وال ي��وًم��ا ��بَ��ا ال��صِّ ف��ي إل��َف��َك ك��ن��ُت م��ا وك��أن��ن��ي
ذاك��ِري!! ل��ع��لَّ��َك … ب��ال��ذك��رى ألع��ي��ُش وإِنَّ��ِن��ي ن��س��ي��ُت، وم��ا أن��َت، ون��س��ي��َت

114



اْلَبْحِر إَِىل

ال��غ��ض��اِب ال��م��زب��داِت ف��ي وت��أم��ْل وال��ع��ب��اِب م��ص��غ��يً��ا ال��ل��ي��ل ِم��ن ِق��ْف
ال��ش��ع��اِب ص��دوَر ب��ه وت��رم��ي ال��ص��خ��َر ِش��دق��ه��ا ف��ي ت��ل��وك ص��اع��داٍت
ال��ص��الِب ال��ص��خ��وِر ع��ل��ى غ��ي وتُ��ر ال��ري��ِح ق��ب��ض��ة ف��ي ت��ئ��نُّ ه��اب��ط��اٍت
واك��ت��ئ��اِب؟ وح��ش��ٍة م��ن ل��ي��ٍل غ��ي��َر ف��ي��ه ت��ش��اه��ُد ه��ل ال��ب��ح��ُر: ذل��ك
��اِب ال��ص��خَّ ب��ال��م��ائ��ِج ت��ت��رام��ى ظ��ل��م��اٌت ف��وق��ه��ا م��ن ظ��ل��م��اٌت
ض��ب��اِب م��ن وع��ال��م ع��ب��اٍب، م��ن وج��ود غ��ي��ر ت��ح��ت��ه��نَّ ت��رى ال

∗∗∗
ال��رح��اِب ب��ت��ل��ك ال��م��ن��َج��ى وأي��ن ـ��ِل؟ ال��ل��ي��ـ م��ن ت��ن��ج��و ك��ي��ف ال��ب��ح��ُر، أي��ه��ا
وذه��اِب ج��ي��ئ��ٍة ف��ي م��وًج��ا م��ن��ك وأط��غ��ى ��ا، ل��جٍّ أط��مُّ ب��ح��ٌر ه��َو
خ��واِب��ي؟ ك��اس��ف��اٍت دي��اج��ي��ه ف��ي غ��رَق��ى ال��ك��واك��َب ت��ب��ص��ُر أَوم��ا
ش��ه��اِب وم��ي��ض ع��ن ال��س��ح��َب ت��س��أُل ح��ي��رى ن��واح��ي��ه ف��ي األرَض وت��رى
ال��ه��يَّ��اِب؟ ع ال��م��روَّ أن��ي��َن ـ��ل ال��ل��ي��ـ ف��ي أن��ي��ن��ك م��ا ب��ح��ُر، ي��ا وي��ك،
ُع��ب��اِب م��ن زخ��رًة ال��ك��وَن وت��رى غ��رَق��ى ال��م��دائ��َن ت��رى ح��ت��ى ام��ِض
ال��ُع��ق��اب م��س��رى ال��ج��وِّ ف��ي واغ��م��ْر ـ��الِك، األف��ـ ع��ل��ى واط��غ ال��س��م��اءِ، ع��بْ��ر ام��ض
ال��ك��اب��ي ال��س��واَد ذاك وي��ن��ض��و ـ��ه، دي��اج��ي��ـ ال��ظ��الُم ي��ه��ت��َك أو ذاك،
ال��م��ذاِب وال��ل��ج��ي��ن ال��ت��ب��ر خ��ال��َص تُ��ل��ق��ى م��ي��اِه��َك ف��ي ال��ش��م��س وت��رى

∗∗∗



طه محمود عيل ديوان

ِب خ��الَّ م��ن��ظ��ٍر ف��ي ي��ت��ه��ادى رق��اٍق ش��ف��وٍف ف��ي ال��ف��ج��ُر أق��ب��َل
ال��س��ح��اِب ح��واش��ي ف��ي ي��ت��م��اوج��ن ُزْه��ٌر ال��ن��ور وش��ائ��ِع م��ن ُح��ل��ٌل
ال��ع��ذاِب ب��األغ��ان��ي ال��ط��ي��ر ح��ول��ه ت��غ��نَّ��ى ال��ض��ح��وك ��اط��ئُ ال��شَّ وإذا
األع��ش��اِب ذوائ��َب ويَ��ث��ن��ي ِب ب��ال��غ��ا ي��ع��ب��ث ال��ص��ب��اح ون��س��ي��م
خ��اِب��ي َغ��ي��ر ض��راُم��ه��ا ي��ذك��و م��وج، ال��ـ ث��ن��اي��ا ف��ي ج��م��رة، ال��ش��م��س وم��ن
اإله��اب غ��ضُّ األدي��م ُق��زح��يُّ م��ط��م��ئ��نٌّ ج��ان��ب ال��ب��ح��ر وم��ن
وك��ع��اِب ب��ض��ٍة ك��ل م��ن ـ��ض��وءِ ال��ـ ع��ذارى ت��س��ت��ح��مُّ ف��ي��ه ن��زل��ت
ال��ث��ي��اِب رق��ي��ِق م��ن ال��رغ��و ��ه��ا ل��فَّ ل��ك��ْن ال��ي��م ف��ي ي��س��ب��ح��ن ع��اري��اٍت
األرب��اِب أن��ام��ل ��ق��ت��ه��ا ن��سَّ خ��وٍد األش��ع��ة م��ن خ��ِف��راٍت
ال��رواب��ي ف��ي ُص��دٌَّح ال��ط��ي��ر وإذا ف��ي��ه ال��م��وج ي��رق��ُص ال��ب��ح��ر ف��إذا
ال��م��ط��راِب ال��م��غ��رِِّد رَق��ص��اِت ق��ل��ب��ي َع��لَّ��ْم��َن األم��واج: راق��ص��اِت
ال��م��ن��س��اِب ك��ال��ج��دول ن��م��ي��ًرا ـ��ي ال��وح��ـ س��ل��س��ل م��ن ع��ل��ي��ه وأف��ي��ض��ي
ال��ش��ب��اِب أغ��ن��ي��ات ال��ب��ح��َر أس��م��ِع ودع��ي��ن��ي ع��واط��ف��ي واس��ت��ث��ي��ري

∗∗∗
م��آِب م��ن ل��ه م��ا ال��دار ن��ازُح ق��ل��ٌب ب��ح��ُر، ي��ا األم��واج، وراءَ ل��ي
واغ��ت��راِب وح��ش��ة ف��ي ُم��ل��ًق��ى وه��و ف��أم��س��ى ال��ل��ي��ال��ي م��نِّ��ي ن��زع��ت��ه
األح��ب��اِب م��ن��ازل م��ن��ي أي��ن ول��ك��ْن ال��ق��ص��يَّ ت��دن��ي ذك��ري��اٌت
وارت��ي��اِب��ي ح��ي��رت��ي ف��ي غ��ري��ٌق م��ي، ال��ط��ا ل��ج��ك ف��ي ه��ي��م��اُن وح��دي، أن��ا
ال��ت��س��ك��اِب ع��ل��ى ال��دج��ى ف��ي ع��ك��ف��ت ب��ع��ي��ٍن ال��ب��ع��ي��د ال��ش��اط��ئَ أرم��ق
ال��غ��راِب ن��ع��ي��ُق أو ال��ط��ي��ر ص��دح��ُة ذََراُه م��ن م��ْس��م��ع��ي، ف��ي ف��س��واءٌ،
ال��ج��ل��ب��اِب أس��وُد ال��ل��ي��ُل أو ـ��ِر ال��ف��ج��ـ ش��ارق��ُة ال��ع��يْ��ن، ف��ي وس��واءٌ،
ع��ذاِب��ي م��ن ورح��م��ًة س��ق��ام��ي، م��ن ش��ف��اءً ف��ي��ك أح��سُّ أن��ي ب��ي��د
واألوص��اِب ال��ه��م��وم وم��ث��وى ـ��ُر ب��ح��ـ ي��ا وال��م��وِت ال��م��ي��الِد م��ه��د أن��ت
واألح��ق��اِب ال��ح��ي��اة وع��بءَ م��ي آال اآلن أط��رُح ف��ي��ك ف��أن��ا
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ِريُد الطَّ

ال��م��خ��اوُف أرَّق��ت��ه رق��اٍد س��ل��ي��َب ال��س��وادُف ال��دي��اج��ي أج��نَّ��ت��ُه ش��ق��يٌّ
ك��واس��ُف وال��ن��ج��وم غ��رق��ى، األرض ب��ه س��واده ك��أنَّ ل��ي��ٌل ب��ه ت��رام��ى
ع��اص��ُف؟ ي��ب��اري��ك أو ب��رٌق ي��س��اري��ك ال��ُخ��ط��ى، ال��ت��ائ��ُه أي��ه��ا ت��م��ض��ي، أي��ن إل��ى
ه��ات��ُف ي��دع��وك ال��م��ج��ه��ول ال��ش��اط��ِئ إل��ى ك��أنَّ��م��ا ال��ظ��الم ب��ح��ر ف��ي رأي��ت��ك
ال��م��ج��ازُف؟! ال��ش��ق��يُّ ذاك م��ن ي��س��ائ��ل: ح��ائ��ر وال��ن��ج��م س��ه��م��اَن ال��دُّج��ى ت��خ��وض
واج��ُف ��لُّ وال��صِّ ، ��لُّ ال��صِّ ع��ن��ه وي��ع��زُب خ��ط��ِوه وق��ع م��ن ال��وح��ُش ي��ف��رُّ ط��ري��ًدا
زاح��ُف ال��رثِّ ب��رده ف��ي ال��ردى أَواَن ال��ورى ي��ق��ت��ح��م ال��ش��رِّ إل��ه ك��أن
ط��ائ��ُف ب��ال��دُُّج��نَّ��ِة م��ن��ه ط��اف وال م��ث��َل��ه األرض ت��ح��م��ِل ل��م ع��ج��بً��ا!! ف��وا
خ��ائ��ُف وه��و ال��دُّج��ى ي��س��ري وب��ي��ن��ه��م��ا ي��خ��اف��ه وه��و م��س��راُه ال��ث��رى ي��خ��اف
ك��اش��ُف؟ ال��ق��ل��ب ن��ب��أة م��ن ل��ه أل��ي��س ��ب؟ م��ح��جَّ ال��ظ��الم ف��ي س��رٍّ أيُّ تُ��رى
ش��اغ��ُف! ال��غ��ي��ب، ج��ان��ب م��ن ه��ًوى، إل��ي��ك ي��ه��زن��ي إن��ي األرض، ط��ري��َد أج��بْ��ن��ي
ال��م��ع��ازُف ردَّدت��ه ك��ل��ح��ٍن إل��يَّ م��ح��بَّ��بً��ا ص��وتً��ا ال��ط��ي��ُف ذاك َد ف��ردَّ
ال��رواج��ُف م��ن��ه ال��ق��ل��َب ت��ه��ز ل��س��رٌّ وإن��ه ال��ط��ري��ُد إنِّ��ي أج��ل وق��ال:
ال��ق��واص��ُف؟ وال��رع��وُد ال��دي��اج��ي رم��ت��ه ال��ذي أن��ا ع��ن��ي، األف��الك أت��س��أل��َك
تَ��ع��اَرُف؟ ال��ق��ل��وَب ل��ك��نَّ ل��ع��ي��ن��ك، ت��ن��ك��رت ن��ج��يِّ��ي ي��ا ذات��ي إن أج��ْل:
ال��م��ح��ال��ُف وال��ش��ق��اءُ ع��ذاب��ي م��ق��ي��ُم ب��ي ن��اءَ األرض ب��ن��ي م��ن إال أن��ا وم��ا
ت��ص��ادُف م��ا ��رْت ح��قَّ ن��ف��ًس��ا ل��ي��رَه��ب وال��دُّج��ى وال��م��وُج ال��ن��وءُ ه��ذا ك��ان وم��ا
ت��ت��ك��اثَ��ُف ال��دج��ى س��رِّ ف��ي غ��ي��اه��ُب س��ج��ت أم ال��ف��ج��ُر أش��َرق ل��دي��ه��ا س��واءٌ



طه محمود عيل ديوان

ال��زواح��ُف ع��ل��ي��ه��ا دبَّ��ْت أن ق��ب��ل وم��ن خ��ل��ق��ن��ا ق��ب��ل م��ن ال��ش��رِّ م��ه��ُد األرض َه��ي
ج��ارُف ال��دَّم م��ن س��ي��ٌل وأت��رع��ه��ا ف��أخ��ص��ب��ت ب��ال��ج��س��وم ال��ض��ح��اي��ا غ��ذت��ه��ا
ال��ذَّوارُف ال��دم��وُع ت��روي��ه��ا ل��ي��َت وي��ا دم��ائ��ن��ا م��ن ُغ��لَّ��ًة ت��ش��ِف��ي وه��ي��ه��ات
واص��ُف ال��ي��وم، ت��ص��وي��ره��ا، ع��ن وي��ع��ج��ز ح��دي��ثُ��ه��ا ال��ق��ل��وَب يُ��ش��ج��ي ق��ص��ٌة ول��ي
زائ��ُف ال��ع��ل��م م��ن ض��رٌب ث��ق��اف��ت��ه��م م��ع��ش��ًرا ال��رأي ح��رِّيَّ��ِة إل��ى دع��وُت
وزخ��ارُف ُح��ًل��ى ق��ص��اراُه وأن م��اج��ٍن ل��ذَّاُت ال��ع��ي��َش ب��أنَّ ي��رون
ال��م��ش��ارُف؟ ال��ض��ي��اءُ أي��ن أال وق��ال��وا: أغ��م��ض��وا ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ور ل��م��ح��وا إذا
راس��ُف ال��ق��ي��د ف��ي وه��و يُ��م��س��ي ال��وه��م م��ن ل��ه ف��م��ا ُح��رٍّا ال��ع��ق��ل ل��ه��ذا ع��ج��ب��ُت
ال��م��ق��اص��ُف ه��ن��اك تُ��زه��ى ب��م��ا ول��ي��س ف��ح��يِّ��ه ال��ح��ق��ي��ر ال��ك��وخ ف��ي ال��ح��قُّ ه��و
ال��ع��واط��ُف ال��ق��ص��وِر ربَّ ك��ذَّب��ت إذا ال��ه��وى ع��اط��ف��ُة اإلن��س��اَن تَ��ص��ُدُق ه��ن��ا
راش��ُف أن��ا ال��ت��ي ال��ك��أس ع��ن ب��دي��ًال أرى وم��ا ال��ح��ي��اَة ن��ف��س��ي س��ئ��م��ت ل��ق��د
ال��غ��ط��ارُف؟ ال��ن��اب��ه��وَن ب��م��ص��ر وي��ش��ق��ى ويُ��زَدرى ال��ن��ب��وغ ال��ش��رق ف��ي أيُ��ج��ح��ُد
ال��ع��واص��ُف ش��ردت��ه��ا ب��ي��ٍد رواح��ُل ك��أن��ه��م ال��ح��ي��اة آف��اَق ي��ج��وب��ون
وارُف ال��ظ��لِّ م��ن داٍن وال ، ي��رقُّ واح��ٍة ن��ب��َع ال ص��ح��راءَ، ف��ي ط��رائ��َد
ول��ف��ائ��ُف دم��ي م��ن ت��ن��زو ع��ص��ائ��ُب ت��ح��وُط��ه ط��ع��ي��نً��ا ق��ل��بً��ا ل��ي إنَّ أال
أج��ازُف ال��ح��ادث��ات غ��ار ف��ي ب��ه أَزْل ول��م ذم��اءً أح��ن��ائ��ي أق��لَّ��ت��ُه
ن��ازُف ب��ال��دِم وه��و ج��ن��اٍح خ��ف��وَق ف��ارت��ق��ى ال��س��ه��ُم راش��ه ن��س��ٌر رفَّ ك��م��ا
س��وال��ُف ل��ل��ش��ب��اب ع��ه��وٌد إل��ي��ه ت��ه��زُّن��ي ال��م��ك��ان ه��ذا إل��ى أت��ي��ُت
ط��رائ��ُف ك��ل��ه��ن ش��تَّ��ى أح��ادي��َث ��ب��ا وال��صِّ ل��ل��ط��ف��ول��ة ف��ي��ه��ا ُد أردِّ
ك��اس��ُف ل��ه��ف��اُن وال��ق��ل��ب أف��ارق��ه��ا وإن��ن��ي ال��ف��راِق ق��ب��ل أودِّع��ه��ا
وص��ح��ائ��ُف أل��س��ٌن ف��ي��ه��ا ال��ح��قِّ م��ن ت��ذي��ع��ه ُح��رٍّا ال��رأُي ي��ن��م��و ح��ي��ُث إل��ى
ع��وارُف ل��ذك��ري ف��ي��ه��ا ن��بَّ��ه��ْت وال س��م��اؤه��ا ع��ل��ت��ن��ي م��ا ب��الًدا ل��ع��لَّ
ال��م��واق��ُف! أس��ع��دت��ن��ي ��ا إمَّ ب��رأِي��َي ه��ات��ًف��ا ال��ع��ق��ي��دة ُح��رَّ ب��ه��ا أع��ي��ش
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وش��ج��ونَ��ْه دم��َع��ه ال��ن��ي��ُل ي��ذك��ر ال��م��ح��زونَ��ْة ب��ال��ش��واط��ِئ وق��ف��ًة
ع��ي��ونَ��ْه ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى وبَ��ثُّ��وا ُه م��ج��را ��ي��ن ال��سِّ إل��ى ح��ول��وا ل��ْو َودَّ
ال��ه��ت��ونَ��ْه ال��دُّم��وع م��ن ب��ح��ًرا ك��ِل ال��ث��ا ل��ل��وط��ِن ب��ال��ش��ه��ي��ِد وم��ش��ى
دونَ��ْه ال��م��ن��يَّ��ُة ح��ال��ْت ش��اط��ئٌ إالَّ س��ف��ي��ن��ة، ي��ا اُر، ال��دَّ َدنَ��ِت
ع��ري��نَ��ْه يَ��ِح��لَّ أن ل��ل��ي��ث آن وق��رِّي م��ص��َر ض��ف��اف ف��ي ف��اه��دئ��ي
ت��ح��م��ل��ي��نَ��ْه ال��ذي ال��ص��دَر تَ��ُض��مُّ ال��ح��قِّ ه��ي��ك��َل أدي��م��ه��ا م��ن َق��رِِّب��ي
ح��ن��ي��نَ��ْه ي��ب��ثُّ أو ال��ب��ي��ِن ل��وع��َة ف��ي��ه��ا ال��م��ت��ي��ُم ي��ش��ت��ك��ي ل��ح��ظ��ًة
ت��رق��ب��ي��نَ��ْه م��وك��ٍب ك��لِّ ف��ي ك��ن��ِت ف��ي��م��ن ش��واط��ئُ، ي��ا ال��ل��ُه، ول��ك
ال��م��ي��م��ونَ��ْه ال��ط��وال��ع ل��م��ح��اُت وح��ال��ْت ال��ث��غ��وِر ب��س��م��ُة ذََه��بَ��ْت
ال��ح��زي��نَ��ْه ال��م��ج��ل��الِت غ��ي��َر ري��َن» «ن��اف��ا ع��ه��د م��ن ال��س��ف��ي��َن َع��َرْف��ِت م��ا
زي��نَ��ْه أل��ُف ال��م��ن��ى م��ن ع��ل��ي��ه��ا ءَ غ��رَّا ال��ب��ح��ر، َل��ي��َل��َة م��ن��ِك، خ��رج��ْت
أن��ي��نَ��ْه ف��ي��ه��ا ال��ج��ري��ُح ي��ئ��نُّ ِر ال��ص��و م��ن��ك��وس��َة إل��ي��ِك آب��ْت ث��م
ال��م��ب��ي��نَ��ْه ال��ف��ت��وِح م��ن ب��ط��ي��ٍف َح را أو ل��ِك غ��دا ه��ل ال��ب��ح��َر ف��س��ل��ي
دج��ونَ��ْه ي��ش��قَّ أْن ال��ن��ج��ُم ي��ش��ف��ُق س��واٍد غ��ي��َر األي��اَم َش��ِه��دِت م��ا
م��ن��ونَ��ْه ال��غ��ري��ِب وح��ش��ٍة ف��ي ذاَق ش��ه��ي��ًدا ت��س��ت��ق��ب��ل��ي��َن ي��وٍم ك��لَّ
س��ج��ي��نَ��ْه ال��ح��دي��ِد ف��ي م��ص��َر ي��رى أن ت��ح��اَم��ى ب��ح��ٍر وراءَ ط��ري��ًدا أو
س��ف��ي��نَ��ْه ك��لَّ ب��ال��ب��ك��اءِ َش��يَّ��َع��ْت ع��ي��نً��ا ش��واط��ئُ، ي��ا اآلن، ف��اذك��ري
ج��ب��ي��نَ��ْه وح��يِّ��ي ث��غ��رُه، وال��ثُ��م��ي ح��ن��انً��ا ال��ك��ري��َم ال��واف��َد واح��م��ل��ي
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وم��دي��نَ��ْه ق��ري��ٍة ك��ل م��ن ـ��ن��وَح ال��ـ ف��اس��ت��م��دي ب��األس��ى ض��ق��ِت وإذا
ج��ن��ونَ��ْه يُ��َج��نَّ أن ال��ب��ح��َر وس��ل��ي ع��وي��ًال ت��ض��جَّ أن ال��ري��َح س��اِئ��ِل��ي
ف��ن��ونَ��ْه! ال��ب��ك��اءِ ف��ي ال��ن��اُس يَ��َرى أن ب��ع��ج��ي��ٍب وم��ا ال��ب��ك��ا، وادي ذاك

∗∗∗
ي��ك��ونَ��ْه أالَّ ال��غ��ي��ب ف��ي ت��م��نَّ��ى ك��م ي��وٌم ك��ان ال «األح��رار» ش��ه��ي��َد ي��ا
وظ��ن��ونَ��ْه رج��اءَُه ف��ت��ح��دَّى إل��ي��ه ب��ال��ظ��ن��ون ال��ن��ي��ُل ف��زع
ال��ث��خ��ي��نَ��ْة ال��ج��راح ف��ي م��ص��ُر َرَس��َف��ْت ح��تَّ��ى ُرْزُؤَك أس��اَل ج��رٍح ك��لَّ
م��س��ك��ي��نَ��ْه أم��ٌة ل��راع��تْ��َك ل��ي» «ع��د ي��ا ن��ع��ِش��ك خ��ل��َف ��تَّ تَ��َل��فَّ ل��و
ض��ن��ي��نَ��ْه! تُ��ِح��بُّ ب��م��ن ك��ان��ْت وه��ي وه��واه��ا ل��ب��رِّه��ا أه��ًال ك��ن��ت
ال��ث��م��ي��نَ��ْه؟ ال��دم��وَع تُ��رخ��ص وال ـ��َع ال��دم��ـ ح��ق��ك ف��ي ت��س��ت��ق��لُّ ال ك��ي��ف
ودي��نَ��ْه؟ ال��ح��ي��اِة ف��ي دن��ي��اُه ط��اَن األو اتَّ��خ��ذَ ال��ذي ع��ل��ى ب��ك��اءٌ م��ا
وس��ك��ونَ��ْه؟ وج��ي��بَ��ه، ع��ل��ي��ه��ا، ـ��َب ال��ق��ل��ـ ح��ب��س ال��ذي ع��ل��ى ب��ك��اءٌ م��ا
ت��ف��ت��دي��نَ��ْه!! ب��رًة م��ص��ُر ي��ا ك��ن��ِت يُ��ف��َدى ك��ان ل��و ع��ل��ي��ه ب��ك��اءٌ م��ا

∗∗∗
وأم��ي��نَ��ْه وح��يَ��ه م��ص��ُر ف��ق��دْت ح��ي��ن ك��ل ف��ي ال��س��الم رس��وَل ي��ا
ي��ذك��رونَ��ْه ل��م��ا رح��م��ًة ف��ب��ك��وا «س��ع��ٍد» أي��اَم ف��ي��َك ال��ن��اُس ذك��ر
واس��ت��ع��ادوا األم��َس رج��ع��وا ح��ت��ى «ث��روَت» ب��ذك��ر وت��ن��اج��وا
�ْه �ونَ� �ئ� ش� ف��ي��ه��م ف��اه��ت��ج��َن ال��ذك��ري��ات ع��رض��وا
ال��دف��ي��نَ��ْه وال��ه��م��وَم ال��ح��زن ك��ام��َن ق��ل��بً��ا وال��وداع��ِة ب��ال��نُّ��بْ��ِل ِدنْ��َت
يُ��ل��ي��ن��ه أن واألذى ال��ب��ط��ش ع��ج��ز ع��ه��ًدا ب��ك��ف��َك ��ه ك��فُّ ع��ق��دْت
ت��ص��ونَ��ْه أالَّ ال��ع��دوُّ ي��ت��م��نَّ��ى إالَّ ك��ن��َت وم��ا وت��ع��ان��ق��ت��م��ا

∗∗∗
وخ��دي��نَ��ْه! وإل��َف��ُه س��ع��ٍد ع��وَن
ره��ي��نَ��ْه ق��ض��اُه ب��م��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ ��ا ح��قٍّ آث��رت ال��ح��ق��وِق ن��ص��ي��َر ي��ا
وال��س��ك��ي��نَ��ْه وال��ه��دى ال��ح��بِّ م��ن��زَل وان��زْل م��ص��َر ث��رى ف��ي اآلَن ف��ن��ِم
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يََكْن َعْدِيل

وح��زونَ��ْه س��ه��وَل��ه وي��ط��وي دي ال��وا ي��م��أل ح��دي��ثُ��ُه َم��ْن يَ��ُم��ْت ل��م
رن��ي��نَ��ْه! ال��س��م��اءُ وت��س��ت��ع��ذُب ـ��رى، ال��ك��ب��ـ ص��ي��ح��تُ��ه ال��ظ��ال��م��ي��َن ت��أخ��ذُ
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القرية يف

ال��رِّي��ِف ف��ت��اَة ي��ا ال��ط��ب��ي��ع��َة وِص��ِف��ي وط��وف��ي ال��رب��ي��ع ب��أودي��ِة َغ��نِّ��ي
خ��ري��ِف ب��ع��د َم��رَّ رب��ي��ٍع َوَل��َك��ْم رب��ي��ِع��ِه ب��ع��د ال��ع��ام خ��ري��ُف َولَّ��ى
وك��ف��ي��ِف م��ف��تَّ��ٍح ب��ي��ن ل��ل��ورد ت��ط��لَّ��ع��ي ال��ش��م��وس ط��ال��ع��ة أخ��ت ي��ا
ي��وِف��ي وأف��ٌق ب��ه، ال��غ��م��اَم ي��رم��ي أك��دٌر ف��أف��ٌق ه��داٌر، وال��ط��ي��ر
ل��ط��ي��ِف ل��ل��رب��ي��ع ط��ي��ٍف ك��لِّ م��ن ب��اك��يً��ا ال��ج��داول ي��رت��اُد ل��ه��ف��اَن
ال��ش��ادوِف وأنَّ��َة ال��ري��اح َص��َخ��َب األس��ى نَ��َغ��ِم م��ن إل��ي��ه ال��ش��ت��اءُ أه��دى
وزف��ي��ِف ال��رُّب��ى ف��ي ن��ْق��ٍس ب��ي��ن م��ا وه��ذه ي��ج��وُد ب��ع��ب��رت��ه ه��ذا

∗∗∗
وري��ِف ل��دي��ه ظ��لٍّ ف��ي أزه��رَن ول��ي��ال��يً��ا ح��ق��ل��ن��ا، ألذك��ُر إن��ي
ال��لُّ��وِف ظ��الِل ف��ي ال��ع��رائ��ش ت��ح��ت وك��وخ��ن��ا ال��ش��م��ال، ب��ق��رى وم��راح��نَ��ا
ال��ف��وِف س��اب��غ��اِت م��ت��ع��ان��ق��اٍت ح��ول��ن��ا ب��ال��خ��م��ائ��ل ال��خ��م��ائ��َل ن��ل��ق��ي
ب��ال��ت��ش��وي��ِف ع��ن��ه ��ه ي��رفِّ ُح��لُ��ٌم ��ب��ا ل��ل��صِّ وح��دك أن��ِت ال��ط��ف��ول��ة ذك��رى
وق��وِف��ي وط��ال ب��ه ال��ث��واءُ َق��ُص��َر دارٍس رب��وع��ك م��ن رس��ٍم ُربَّ ي��ا
أل��ي��ِف ب��غ��ي��ر م��ن��ف��رًدا األرض ف��ي ض��اربً��ا ب��ع��دك ال��ع��ي��ش ط��وي��ُت إن��ي
ص��دوِف غ��ي��ر األح��ب��اِب ع��ن وم��ض��ى ول��ه��ِوِه ال��ش��ب��اب ع��ن ال��ف��ؤاُد َص��َدَف
ل��ف��ي��ِف إث��َر س��ار ل��ف��ي��ٌف م��ن��ا أح��ش��اِئ��ِه ف��ي دبَّ ل��ي��ٍل ُربَّ ي��ا
��ي��ِف ال��سِّ رم��ال ع��ل��ى ال��ن��خ��ي��ِل ب��ي��ن ش��وارًدا ال��ط��ي��ور آث��ار ن��ق��ت��اُف



طه محمود عيل ديوان

ورف��ي��ِف ل��ه خ��ف��ٍق ف��ي ال��ن��ج��ُم ِم��ْزَه��ٍر َرنَّ��ُة وه��ن��اك ه��ن��ا ش��اٍد
ن��ص��ي��ِف وراءِ م��ن ت��ألَّ��َق وج��ٌه ك��أنَّ��ُه ال��غ��م��اُم ��بَ��ُه نَ��قَّ وال��ب��دُر
ال��ت��ع��زي��ِف س��ح��ري��ُة ق��ي��ث��ارٌة ك��أنَّ��ُه ال��خ��ري��ر س��ل��س��ال وال��ن��ه��ُر

∗∗∗
وط��وِف��ي ب��ال��غ��دي��ر وغ��نِّ��ي نُ��ض��ًرا ال��رُّب��ى وال��ت��م��س��ي ال��ري��ف ع��ذارى ق��وم��ي
وق��ط��وِف أزاه��ٍر ت��ح��ت ل��ل��ف��نِّ ً وم��رب��أ ال��ظَّ��ل��ي��ل ال��دوَح وت��ف��يَّ��ئ��ي
ش��غ��وِف ج��دَّ األن��داءَ ويُ��َق��بِّ��ُل ورق��اِت��ِه م��ن ال��ف��ج��ُر ي��ط��لُّ ُغ��ْص��ٌن
ال��ت��ف��وي��ِف رائ��ُع األن��ام��ل َص��نَ��ُع وش��يَ��ُه ي��خ��ل��ع ع��ل��ي��ه ال��غ��دي��ُر أي��ن
وم��ص��ي��ِف ل��ن��ا م��ش��تً��ى م��ن وال��ك��وُخ ��ب��ا ل��ل��صَّ م��راٍح م��ن ه��و ح��ب��ذا ي��ا
ش��ري��ِف أغ��رَّ ن��س��ٍق م��ن رَن ُص��وِّ م��ص��وٍر ب��ن��اِن ع��ل��ى ن��زْل��َن ُص��َوٌر
ال��ري��ِف ل��ي��ال��ي ذك��رى ب��ي وأث��رَن وال��ه��وى ال��ط��ف��ول��ة ُح��لُ��َم ب��ي أغ��ري��َن
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ُة اْلُبَحْريَ

المارتني أللفونس

ُغ��ْم��ِض ش��واط��ئَ إل��ى ُع��ب��اٍب ف��ي ن��م��ض��ي ن��ح��ُن أه��ك��ذا ش��ع��ري ل��ي��َت
ويُ��ن��ِض��ي ال��ن��ف��وَس يُ��ض��ن��ي ، أب��ديٍّ ل��ي��ٍل ُج��نْ��ِح ف��ي ال��زم��اَن ون��خ��وُض
بَ��ْع��ِض إِثْ��ِر ف��ي ي��م��رُّ ف��ب��ع��ٌض ـ��ُن ال��َع��ي��ـ ت��رم��ق��ه��ا ال��ح��ي��اِة وض��ف��اُف
ب��أرِض؟! ال��رس��وَّ وال م��ن��ه��ا، ف��اَت م��ا إل��ى ال��رج��وَع ن��م��ل��ك أْن دون

∗∗∗
ض��ف��اِف��ْك ف��وق «أول��ف��ي��َر» أرى ال ل��ي م��ا ب��ح��ي��رُة، ي��ا ال��ق��ل��َب، ح��دث��ي
م��ص��ط��اِف��ْك ف��ي ل��ل��ق��اءِ م��وع��ٌد وه��ذا ، ي��م��رَّ أن ال��ع��اُم أوش��َك
أض��ي��اِف��ْك؟ ع��ن ل��دي��ِك ف��م��اذا ُت، ع��د ه��أن��ذا وي��ِك ال��ع��ه��د! ص��خ��رَة
ال��س��واِف��ْك ال��ل��ي��ال��ي دم��َع��ه��ا س��ف��ك��ْت ب��ع��ي��ٍن ال��ض��ف��اَف أرَع��ى وح��دي ع��دُت

∗∗∗
ال��س��ك��وِن ق��ل��َب ي��ه��زُّ ه��دي��ٌر ـ��ت أن��ـ ك��م��ا ت��ه��دري��ن ب��األم��ِس ك��ن��ِت
ال��ج��وِن ال��ص��خ��ور ه��ذه ع��ل��ى ـ��َن ي��ت��داع��ي��ـ أم��واُج��ه��ا وض��ف��اٍف
وال��ح��زوِن ل��ل��رُّب��ى ال��م��وج َزبَ��َد وه��نً��ا ي��دف��ُع ال��ع��ل��ي��ل وال��ن��س��ي��ُم
األن��ي��ِن م��س��ت��ح��بَّ ال��م��سِّ ل��يِّ��َن ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى رغ��َوه��ا م��ل��ق��يً��ا
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∗∗∗
ال��ض��ف��اِف ب��ي��ن األم��واج، ف��وق م��ن��ِك ك��نَّ��ا ل��ي��ل��َة ت��ذك��ري��ن أتُ��رى
ال��ع��ف��اِف؟! وس��ت��ِر ال��دُّج��ى ج��ن��ح ت��ح��ت ي��ت��ه��اَدى ب��ن��ا زورٌق وس��رى
ال��م��ج��داِف أغ��ان��َي إال ـ��م��وج ال��ـ ف��وق ن��س��م��ُع ف��ل��ي��س س��ك��وِن، ف��ي
ال��َع��زَّاِف؟؟ م��وِج��ك ب��أن��اش��ي��ِد وال��ح��واف��ي ال��رُّبَ��ى ع��ل��ى ت��ت��الق��ى

∗∗∗
إن��س��يُّ س��م��اَع��ه يُ��َع��وَّْد ل��م ص��وٌت رنَّ غ��رٍة ح��ي��ن وع��ل��ى
َدِويُّ ل��ل��ه��ات��ف��ات ف��ي��ه ـ��َم��ُع يُ��س��ـ ف��م��ا ال��ط��روَب ال��ش��اط��ئَ ه��ب��ط
��يُّ ال��ل��جِّ وأن��ص��َت إل��ي��ه ءُ ال��ن��و س��َك��َن س��اه��ٌم ال��ل��ي��ُل وإذا
ن��ِج��يُّ ب��ه��نَّ أل��ق��ى ك��ل��م��اٍت ن��ج��وى ال��ص��وت ن��ب��أِة ع��ن ي��ت��ل��ق��ى

∗∗∗
ط��ي��رانَ��ْك! ِق��ْف وي��َك، أن��َت؟ ط��ائ��ر م��ه��ًال ك��ال��ط��ي��ر يَ��ُم��رُّ زم��انً��ا ي��ا
ج��ري��انَ��ْك! ب��ن��ا ف��ق��ْف ع��ط��اًش��ا، ن��ا وت��ع��دو ت��ج��ري ال��س��اع��اِت أه��ن��اءَ
أم��انَ��ْك خ��وٍف، ب��ع��د م��ن ونَ��ل��ق��ى، ٍم أيَّ��ا ب��أج��م��ِل ن��م��رْح َدْع��نَ��ا وي��َك
دورانَ��ْك! َف��ُدْر ب��ن��ا وم��رَّت ه��ا ذق��ن��ا ال��ع��ي��ش َل��ذَّة ن��ح��ن وإذا

∗∗∗
ب��ال��ت��اع��س��ي��نَ��ا ال��وج��وُد وف��اَض َض األر غ��م��ر ق��د ال��ش��ق��اءَ أنَّ ب��ي��َد
ال��ض��ارع��ي��نَ��ا إل��ى أس��رْع! ف��أس��رْع! ـ��َك ��ي��ـ ي��رجِّ إل��ي��ك ض��ارٌع ك��ل��ه��م
ط��ح��ونَ��ا ال��ش��ق��اءَ ت��ط��ح��ن رًح��ى وام��ِض أي��ام��ه��م ُم��ْش��ِق��يَ��اِت واف��ت��رس
ال��ن��اع��م��ي��نَ��ا! أن��ف��س ده��ُر، ي��ا وان��َس، ال��ح��زان��ى ال��ن��ف��وَس ف��اذك��ر رح��م��ًة،

∗∗∗
وي��ف��رُّ ي��دي م��ن ال��ي��وَم يُ��ْف��ِل��ُت ل��ع��ه��ٍد ال��ب��ق��اءَ أن��ش��ُد ع��ب��ثً��ا
وت��م��رُّ ت��ن��ق��ض��ي م��ا ووش��ي��ًك��ا أراه��ا م��ا غ��ب��ط��ٍة وس��وي��ع��اِت
ال��م��ق��رُّ ي��ط��ي��ب ال��س��رى ب��ع��د إن ق��رِّي ال��وص��ل ل��ي��ل��َة ي��ا وأن��ادي
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اْلبَُحرْيَُة

ف��ج��ُر ص��ب��اه��نَّ ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي ل��ي��س ل��ي��اٍل وغ��رِّ ��ب��ا ل��ل��صِّ أس��ًف��ا

∗∗∗
ل��ب��ع��ِض ب��ع��ًض��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ول��ن��ك��ْن ُح��بٍّ��ا ول��ن��ح��َي ال��غ��داة ف��ل��ن��ح��بِّ
��ي ب��ال��ت��ق��ضِّ ال��ن��وى ت��ؤذُن ف��ق��د س��اع��اٍت إث��َر ف��ن��ق��ت��ف��ي ول��ن��س��ارْع
ب��أرِض ف��ي��ه ال��م��رس��اَة نُ��ل��ق��ي ل��ي��َس ب��ح��ٍر ُع��ْرِض ف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي إن��ن��ا
ي��م��ِض��ي! وه��و ��ه، ل��جِّ ف��ي ن��م��ض��ي ن��ح��ن ول��ك��ْن يَ��ب��ي��ُن ٌ م��رف��أ ب��ه م��ا

∗∗∗
ال��ل��ح��ظ��اِت؟ ن��ش��وة ت��غ��ت��ال ـ��ُد، ال��ح��اق��ـ ال��زم��ن أي��ه��ا أن��َت، أك��ذا
ال��ل��ج��اِت؟ زاخ��ِر ال��ح��بِّ م��ن ًج��ا أم��وا ال��س��ع��ادَة ل��ن��ا يُ��زِج��ي ح��ي��ُث
ال��خ��ط��واِت؟ س��ري��ع��َة ع��نَّ��ا ـ��ص��ف��ِو ال��ـ ب��ل��ي��ال��ي ذاه��ٌب أن��ت أك��ذا
ال��ح��ي��اِة؟ ش��ق��اءُ ي��ن��ق��ض��ي ك��م��ا ه��ا ن��ع��م��ا م��الوُة ت��ن��ق��ض��ي أك��ذا

∗∗∗
ط��واَه��ا؟ ح��ي��ث ال��زَّم��اِن أب��ي��ِد ف��ي ص��رٌف م��ن��ك أغ��ال��ه��ا ْث: ح��دِّ ك��ي��ف؟
خ��ط��اَه��ا؟ ت��ب��ي��ُن أم��ا ن��راه��ا؟ أن ي��وًم��ا ن��م��ل��ك أل��ي��َس ل��ي، ق��ل وي��ك،
أت��راَه��ا؟ آث��اُره��ا، ح��ت��ى ت��ب��َق ��ا ول��مَّ ج��م��ي��ًع��ا، ولَّ��ْت أت��راه��ا
م��ح��اَه��ا؟ ق��د ال��ذي ه��و ص��ب��اه��ا ِغ ص��و ف��ي اف��ت��نَّ ال��ذي ال��ده��ر أَوذاك

∗∗∗
وص��م��ِت س��ك��وٍن ف��ي غ��ري��ق��ي��ن ت��ي، ال��ع��ا وال��ع��دُم ال��زم��اُن، أيُّ��ه��ذا
ص��ن��ع��ِت؟ ب��ه��ن م��اذا ص��ب��ان��ا؟ ِم ب��أي��ا م��اذا ال��ل��ج��ات: ع��م��ي��َق أْي
اخ��ت��ط��ف��ِت؟ م��ن��ا ال��غ��رام س��ك��رات م��ن م��ا ت��ع��ي��دي��ن أم��ا ح��دث��ي��ن��ي
م��وِت؟ ب��ع��د ت��ب��ع��ث��ي��ن��ه��ا أم��ا ـ��ك؟ دي��اج��ي��ـ م��ن تُ��ط��ل��ق��ي��ن��ه��ا أوم��ا

∗∗∗
وال��ش��ط��آُن ف��ي��ك ال��م��وُج ي��ك��ت��ُم م��اذا ال��ب��ح��ي��رُة، ه��ذه ي��ا أن��ِت
ال��زم��اُن ع��ل��ي��ه��ا أب��ق��ى م��ن ي��ا أن��ت، ُردِّي ال��ظ��ل��ي��ل��ُة ال��غ��اب��ُة أي��ه��ا
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ال��ن��س��ي��اُن!! أص��اب��ك ال اح��ف��ظ��ي ح��س��نً��ا!! يُ��ج��دَّك أن ي��س��ط��ي��ُع وه��و
��اُن ال��ح��سَّ ال��ط��ب��ي��ع��ُة وأن��ِت ـ��رَّْت م��ـ ل��ي��ل��ة ت��ذك��ري أن ح��ف��ًظ��ا ق��لَّ

∗∗∗
اص��ط��خ��اِب��ْك ج��ن��ون أو ال��ص��م��ُت ب��ك ـ��جَّ ل��ـ م��ا ب��ح��ي��رُة، ي��ا م��ن��ك، ل��يَ��ُك��ْن
ه��ض��اِب��ْك س��ف��وح ع��ل��ى ض��اح��ك��اٍت ت��راءَى ح��ال��ي��اٍت م��غ��ان��ي��ِك ف��ي
ش��ع��اِب��ْك ح��ول األل��ي��اف س��اب��غ��اِت ت��ه��ف��و ال��ح��وِّ ��ن��وب��ر ال��صُّ م��روج ف��ي
ع��ب��اِب��ْك ف��وق تُ��ط��لُّ ب��ي��ًض��ا، ِق، األع��ن��ا م��ش��رف��ة ال��ص��خ��ور، ن��ت��وءِ ف��ي

∗∗∗
ال��رع��وِد م��ث��َل ش��اط��ئ��ي��ك ع��ل��ى ًج��ا أم��وا ي��ه��دُر ال��ُع��ب��اب ف��ي ول��ي��ك��ن
ال��م��ف��ئ��وِد ق��ل��ب��َي إع��واَل ي��اِن ال��ود ف��ي تُ��ع��ول ال��ري��اح ان��ت��خ��اِب ف��ي
ال��ج��ل��م��وِد ب��ال��ج��ن��دِل ح��ش��اُه ِت أنَّ��ا ��ع ال��م��وقَّ ال��ج��دوِل ص��دى ف��ي
ال��م��ف��ق��وِد؟! ف��ردوس��ِه َريَّ��ا ال��ق��ل��ُب م��ن��ه ي��ن��ش��ُق ال��س��ريِّ ش��ذاِك ف��ي

∗∗∗
ج��ْوبَ��ا ن��ح��وِك ال��ش��ط��آن ب��ج��وُب ـ��ِه س��اري��ـ ه��بَّ م��ا ال��ن��س��ي��م ف��ي ول��ي��ك��ْن
ذْوبَ��ا م��ي��اه��ك ف��ي ال��ض��وءِ ��ة ف��ضَّ يُ��ل��ق��ي ال��ل��ج��ي��ن��يِّ ال��ن��ج��ِم ج��ب��ي��ن ف��ي
وق��ْل��بَ��ا ع��ي��نً��ا ن��راُه وف��ي��م��ا ُن، األُذْ ت��س��م��ع م��ا ش��ت��ي��ِت ف��ي ول��ي��ك��ن
أح��بَّ��ا» م��ا وأخ��ل��ص��ا أح��بَّ��ا «ق��د ي��ت��ل��و: ال��ص��وِت م��ن ه��ات��ٌف ل��ي��ك��ْن
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اإلهداء

… الحياة مجاهل يف التيه وأرهقهم الكون أرسار يف التأمل أطالوا الذين إىل
… والحنني اللهفة بني مضاجعهم وحشة إىل أحالمهم بأنس العائدين إىل

… التائه املالح عودة ارتقاب يف املهجور الشاطئ عرب املتطلعني إىل
حديث من وطرًفا أشعاره من بعًضا وأهدي لياليه وحي أقدم جميًعا إليهم

أسفاره.
طه محمود عيل





فينسَيا كرنفال يف اجلنُدول أغنية

الوهاب عبد محمد األستاذ املوسيقار تغريدة

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ِر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��ال��ي؟ ه��ات��ي��ك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��ن
ال��ج��م��اِل؟ م��ه��َد ي��ا وادي��ك، م��ن أي��ن ال��ل��ي��ال��ي؟ ��اُر ُس��مَّ ع��ش��اُق��ك أي��ن
ال��ق��ن��اِل ُع��رض ف��ي ال��ُج��ن��دوِل وُس��َرى ال��ك��رن��ف��اِل وع��ي��ُد ال��غ��ي��د م��وك��ُب

خ��م��َرْه ال��ك��رُم ��ى ي��ت��ش��هَّ ك��أٍس ب��ي��ن
ث��غ��َرْه ال��ك��أُْس ي��ت��َم��نَّ��ى وح��ب��ي��ِب
م��رَّْه َل أوَّ ب��ِه ع��ي��ن��ي ال��ت��ق��ْت
ن��ظ��َرْه ِل أوَّ م��ن ال��ح��بَّ ف��ع��رف��ُت

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ِر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��ال��ي؟ ه��ات��ي��َك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��َن

∗∗∗
ِرق��اِق ب��أق��داٍح ال��راَح يَ��م��ُزُج َس��اق��ي ق��رِب ف��ي ُم��س��ت��ض��ح��ًك��ا ب��ي م��رَّ
ل��ل��تَّ��الق��ي واب��ت��س��م��ن��ا ف��ن��ظ��رن��ا، ات��ف��اِق غ��ي��ِر ع��ل��ى ق��ص��دن��اُه ق��د

َزه��َرْه ال��َم��ْف��ِرِق ع��ل��ى يَ��س��ت��ه��ِدي وه��َو
ش��ع��َرْه ال��ف��ت��ن��ِة ب��ي��ِد ويُ��س��وِّي
ق��ط��َرْه ُل أوَّ َش��َف��ِت��ي ��ْت م��سَّ ح��ي��َن
ِع��ْط��َرْه ك��اس��َي ف��ي ذوََّب ِخ��ْل��تُ��ُه



طه محمود عيل ديوان

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ِر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��اِل��ي؟ ه��ات��ي��َك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��َن

∗∗∗
ال��لَّ��ف��ت��اِت ح��ل��ُو األع��ط��اف، َم��ِرُح ��م��اِت ال��سِّ َش��رق��يُّ ��ع��ر، ال��شَّ ذََه��ِب��يُّ
ال��ح��ي��اِة أُنْ��َس ي��ا ال��رُّوِح، ح��ب��ي��َب ي��ا ه��اِت ق��ال: خ��ذْ. ل��ه: ق��ل��ُت ُك��لَّ��م��ا

ُع��ْم��َرْه األوه��اِم ف��ي ض��يَّ��َع َم��ْن أَن��ا
ذْك��َرْه أُنْ��س��َي أو ال��ت��اري��َخ نَ��س��َي
غ��ي��َرْه يَ��ذُك��ُر يَ��ُع��ْد ل��م ي��وٍم غ��ي��َر
َم��رَّْه َل أوَّ ق��ابَ��ل��تُ��ه أْن ي��وَم

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ِر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��ال��ي؟ ه��ات��ي��َك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��َن

∗∗∗
ُه��نَ��ا ه��ا غ��ري��ٌب م��ص��َر، م��ن ق��ل��ُت: وَرنَ��ا وأص��غ��ى، أي��َن؟ م��ن ق��اَل:
َم��ْوط��نَ��ا ل��ي ف��ي��ن��ي��س��ي��ا ت��ك��ْن ل��م ف��أنَ��ا غ��ري��بً��ا ك��ن��َت إن ق��اَل:

ال��بُ��َح��يْ��َرْه أح��الُم اآلن م��نِّ��ي أي��َن
نَ��ْض��َرْه ال��ش��ط��آَن َك��َس��ِت وس��م��اءٌ
َص��خ��َرْه ق��م��ِة ع��ل��ى م��ن��ه��ا م��ن��زل��ي
ثَ��رَّْه ال��م��اء َم��ع��ي��ِن م��ن ع��ي��ٍن ذات

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��ال��ي؟ ت��ل��َك ف��ارس��وف��ي��ا م��ن أي��َن

∗∗∗
ال��ه��َرم��اِن؟ ف��أي��َن ال��ذك��رى، ه��اج��ِت ل��س��ان��ي: ف��ي ت��س��ري وال��ن��ش��وُة ق��ل��ُت،
��تَ��اِن؟ ��فَّ ال��ضِّ أي��ن ال��ن��ي��ل؟ م��اءُ أي��َن ال��م��غ��ان��ي؟ اُح ص��دَّ ��ح��ِر ال��سِّ وادي أي��ن

َع��بْ��َرْه ن��خ��ت��اُل م��ع��ي ك��ن��َت ل��و آه
إث��َرْه األن��ج��ُم تَ��ْس��بَ��ُح ب��ش��راٍع
نَ��بْ��َرْه أرخ��م ف��ي ال��م��وُج يَ��روي ح��ي��ُث
ك��ل��ي��وب��ت��َرْه ل��ي��ال��ي م��ن ل��ي��ل ُح��ْل��ُم

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��ال��ي؟ ه��ات��ي��َك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��َن
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∗∗∗
ال��ده��وِر وأَح��الِم ال��دن��ي��ا، ف��ت��ن��ِة ال��ج��س��وِر ب��ي��َن ِق��ْف ُح، ال��م��الَّ أَيُّ��ه��ا
ن��وِر يَ��ن��ب��وع ف��ي ال��ل��ي��َل يُ��غ��رق��ون وح��وِر ل��ول��داٍن ال��م��وُج ��ق ص��فَّ

األِس��رَّْه؟ ��اء وضَّ األْغ��يَ��َد ت��رى م��ا
ص��ْدَرْه أْس��َل��َم وق��د ب��ال��س��اق دقَّ
َخ��ْص��َرْه؟ ب��ال��س��اع��د ل��فَّ ل��ُم��ح��بٍّ
ف��ج��َرْه! يُ��ْط��ِل��ُع ال ال��ل��ي��َل ه��ذا ل��ي��َت

ال��خ��ي��اِل ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ِر، ع��روَس ي��ا ال��م��ج��ال��ي؟ ه��ات��ي��َك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��َن

∗∗∗
ال��ش��ج��يِّ ب��ال��ص��وت ُح، م��الَّ ي��ا ف��اْش��ُد، ال��وض��يِّ ك��ال��ن��ج��م ال��ُج��ن��دوُل َرَق��َص
ال��َع��ب��ق��ريِّ ُح��ْل��ُم ال��ل��ي��ل��ُة ه��ذه ال��وث��ن��يِّ ب��ال��ن��ش��ي��ِد وتَ��َرنَّ��ْم

وال��َم��َس��رَّْه ف��ي��ه��ا ال��ف��رح��ُة ش��اع��ِت
س��رَّْه ��اِق ال��ُع��شَّ ع��ل��ى ال��ُح��بُّ وَج��ال
ويَ��ْس��َرْه ال��م��اء، ع��ل��ى ب��ي، ِم��ْل يَ��ْم��ن��ًة
س��ح��َرْه ال��ل��ي��ل ت��ح��ت ل��ل��ج��ن��دول إنَّ

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي؟ ��ار ُس��مَّ ُع��ش��اُق��ك أَي��َن ال��م��ج��ال��ي؟ ت��ل��ك ف��ي��ن��ي��س��ي��ا، ي��ا أي��ن،
ال��ك��رن��ف��اِل؟ وع��ي��ُد ال��غ��ي��د َم��ْوك��ُب ال��ج��م��اِل؟ أط��ي��اُف ع��ي��ن��يَّ م��ن أَي��َن

ال��َخ��ي��اِل!! ُح��ْل��َم ي��ا ال��ب��ح��ر، ع��روَس ي��ا
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اْلَعاِشُق اْلَقَمُر

املقمرة. الصيف ليايل يف املفتوحة نافذتها تحت النائمة الرقيقة الغاللة ذات إىل

ال��م��ْض��نَ��ى ال��ق��م��ر ض��وءُ ��رف��ِة ب��ال��شُّ ط��اَف م��ا إذا
ال��م��ع��نَ��ى إش��راق��ِة أو ـ��ِم ال��ُح��ل��ـ م��ث��َل ع��ل��ي��ِك ورفَّ
ال��َوْس��نَ��ى َك��ال��زَّن��ب��ق��ة ـ��ِر، ال��طُّ��ه��ـ ف��راش ع��ل��ى وأن��ِت،
ال��ُح��ْس��ن��ا ذل��ك وص��ون��ي ال��ع��اري ج��س��َم��ك ��ي ف��ض��مِّ

∗∗∗
َل��ْح��نَ��ا ل��ض��وئِ��ه ك��أنَّ س��اٍب م��ن ع��ل��ي��ِك أغ��اُر
غ��نَّ��ى إذا أش��واًق��ا ِر ال��ح��و ق��ل��وُب ل��ه ت��دقُّ
يُ��ْع��نَ��ى م��ل��ي��ح��ٍة ب��ك��لِّ ع��رب��ي��ٌد ال��ل��م��س، رق��ي��ُق
ال��ح��ص��نَ��ا! ي��ْق��ت��ح��م أن ُق، ال��ش��و دع��اه إْن ج��ريءٌ،

∗∗∗
واس��ت��أْنَ��ى رآك، ح��ي��ن ـ��ِم، ال��غ��ي��ـ وراءِ م��ن ت��ح��دََّر
ال��َغ��نَّ��ا ري��اض��ه��ا ي��ُش��قُّ رف��ٍق ف��ي األرَض وم��سَّ
ال��رُّْك��نَ��ا؟ اس��ت��َل��َم ك��ي��َف ـ��ُب أع��ج��ـ وم��ا ل��ُه، ع��ج��ب��ُت
ال��ُغ��ْص��نَ��ا؟ ت��س��لَّ��َق وك��ي��َف ��ْوُك؟ ال��شَّ َر تَ��َس��وَّ وك��ي��َف

∗∗∗
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َدنَّ��ا أف��رغ��ه��ا ب��ٍة ص��ب��ا خ��م��ُر خ��دي��ِك ع��ل��ى
ي��ْف��نَ��ى أو ي��ن��ُض��ُب ال ـ��ِة ال��ف��ت��ن��ـ َج��نَ��ى م��ن رح��ي��ٌق
اف��ت��نَّ��ا َح��لِّ��ه��م��ا ف��ي ِن ط��لَّ��س��م��ا ن��ه��دي��ِك وف��ي
ال��رُّْدنَ��ا ي��ع��ال��ُج ب��اَت ِد ال��م��ع��ب��و ك��ن��زه��م��ا إل��ى

∗∗∗
ث��نَّ��ى أو ال��ث��غ��َر ه��ذا ـ��َل َق��ب��ـ إْن أغ��اُر أغ��اُر،
ال��لَّ��ْدنَ��ا ال��ج��س��َد وض��مَّ ل��ي��ٍن ف��ي ال��نَّ��ْه��َد ول��فَّ
َج��ْف��نَ��ا ل��س��ح��ِرِه وإنَّ ق��ل��بً��ا ل��ض��وئِ��ِه ف��إنَّ
َوْه��نَ��ا! أغ��واره��ا م��ن ءَ ال��ع��ذرا ال��م��وج��َة ي��ص��ي��ُد

∗∗∗
واس��ت��ْدنَ��ى ال��ش��وُق دع��اُه ��ا ل��مَّ ل��ي��ل��ٍة م��ن وك��م
ال��َغ��بْ��نَ��ا ي��ش��ت��ك��ي ط��ف��ًال ـ��ِك ي��دي��ـ ب��ي��ن ال��ج��بَّ��اُر ج��ث��ا
ح��ْض��نَ��ا ي��ص��ب ف��ل��م وراَم، ث��غ��ًرا يَ��نَ��ل ف��ل��م أراَد،
ف��نَّ��ا! ح��وي��ِت��ِه وأن��ِت رس��ًم��ا ذراع��ُه َح��َوتْ��ِك

∗∗∗
ِج��نَّ��ا ب��ص��دِرِه ك��أنَّ ف��اس��ت��ض��رى ه��واُه ع��ص��ي��ِت
وال��َح��ْزنَ��ا ��ْه��َل ال��سَّ ي��ط��وي ءِ ال��رَّع��ن��ا ب��ال��ن��ظ��رِة م��ض��ى
ِض��ْغ��نَ��ا س��ح��اِب��ِه وص��دَر أح��ق��اًدا ال��ل��ي��َل ي��ث��ي��ُر
ال��ك��ْونَ��ا! ص��راع��ُه ي��ه��زُّ َج��بَّ��اًرا ال��ط��ف��ُل وع��اَد

∗∗∗
األْس��نَ��ى ال��م��خ��دَع دوَن ءَ ال��ح��م��را ال��ش��رف��َة َف��ُردِّي
ال��ُم��ْض��نَ��ى ال��ع��اش��ق ه��ذا ِة ث��ور م��ن ال��ح��س��َن وص��ون��ي
ال��ظ��نَّ��ا م��خ��دع��ك ف��ي ُس ال��نَّ��ا ي��ظ��نَّ أْن م��خ��اف��َة
ُج��نَّ��ا! َق��َم��ٍر م��ن وك��م ل��ي��ٍل! م��ن أق��ل��ق��ِت ف��ك��م
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اِم يَّ اْخلَ َكأُْس

ال��ن��ج��وْم راَع ال��ذي ال��ف��ج��ِر ه��ات��ُف
آف��اِق��َه��ا ع��ن ال��ل��ي��َل وأط��اَر
ال��ك��روْم ب��ن��َت ب��ن��ا يُ��غ��ري يَ��َزْل ل��م
ع��ش��اِق��َه��ا ف��ي ال��وج��َد ويُ��ث��ي��ُر

∗∗∗
��َح��ْر ب��ال��سَّ غ��راًم��ا ُج��نَّ َص��يْ��َدٌح
ال��م��ش��وْق ال��رُّوِح ل��ه��ف��ُة أن��ط��ق��تْ��ه
ال��نَّ��َظ��ْر وم��ي��ع��اُد ال��ق��ل��ب، َم��وثِ��ُق
ال��ش��روْق ُع��رس ف��ي ال��نُّ��ور م��ه��رج��اُن

∗∗∗
أل��ح��اِن��ِه ف��ي ال��َج��نَّ��ِة َف��َرُح
ال��ع��اِب��ِر ��ح��اِب ال��سَّ ف��ي وص��داُه
أل��واِن��ِه ع��ل��ى ��ْح��َر ال��سِّ أرَس��َل
ش��اع��ِر وق��ل��ٍب ش��اٍد، ف��ٍم م��ن

∗∗∗
ال��ب��ع��ي��ْد ال��م��اض��ي م��ن ص��وتً��ا َل��ُه يَ��ا
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ال��نَّ��َغ��ْم ف��تَّ��ان اإلي��ق��اع رائ��َع
ال��ج��دي��ْد ب��ال��ل��ح��ن األش��واَق َد ج��دَّ
ال��ِق��َدْم ف��ي َع��ري��ٌق ك��ال��دن��ي��ا وه��و

∗∗∗
أح��الَم��ه��ا ن��ف��َض��ْت ع��ي��وٍن ك��م
واح��ِد ُح��ْل��ٍم غ��ي��َر ن��ادى، ح��ي��ن
أن��غ��اَم��ه��ا ال��ُم��ن��ى ف��ي��ه س��ل��س��ل��ْت
ال��خ��ال��ِد ب��ال��رح��ي��ِق ت��ش��دو وه��ي

∗∗∗
��نَ��ا ال��سَّ ال��ش��رِق ف��ي َ َألَْأل ك��لَّ��م��ا
ال��ن��اح��َل��ه األُك��فُّ ال��ب��اَب ��ِت دقَّ
َل��نَ��ا واف��ت��ْح ق��م ��اُر! ال��َخ��مَّ أيُّ��ه��ا
ال��ق��اِف��َل��ه رح��ي��ِل ق��ب��ل واس��ِق��ن��ا،

∗∗∗
َوَال زال��ْت، ال ال��ع��ش��اِق َخ��ْم��َرُة
ال��ح��ي��اْه ن��ه��ُر ي��ن��ب��وع��ه��ا م��ن َج��فَّ
ال��طِّ��ال ال��ع��م��ِر، َق��َدِح ف��ي ن��ض��ب��ْت،
��َف��اْه! ال��شِّ ت��س��ت��ه��وي األرواح ف��ي وه��َي

∗∗∗
ال��ف��ض��اءْ ه��ذا َع��بَ��َرْت ش��م��وٍس ك��م
ون��ج��وْم ب��دوٍر م��ن وأل��وٍف
وش��ت��اءْ رب��ي��ٍع ب��ي��ن وال��ث��رى
ال��ك��روْم ��اُج وهَّ ال��نُّ��وَّاِر ض��اح��ك

∗∗∗
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َج��َم��َدْت دم��وٌع ع��ن��ق��وٍد ك��لُّ
ش��ع��اَع��ا ف��ي��ه��ا َف��ِن��يَ��ْت وق��ل��وٌب
اتَّ��َق��َدْت إالَّ ال��ف��ج��ُر اح��ت��واَه��ا م��ا
َواْل��ِت��يَ��اَع��ا ح��ن��ي��نً��ا ت��ذك��و ج��م��رًة

∗∗∗
وثَ��ب��ْت ري��ش��تَ��يْ��َه��ا أص��ابَ��ْت ل��و
ال��ق��دي��ْم ��وق ال��شَّ م��ن ب��ج��ن��اح��ي��ن
اض��ط��رب��ْت م��ا إذا ال��ك��أَس ف��اع��ذِر
ال��ن��دي��ْم ك��فِّ ف��ي يَ��ْخ��ِف��ُق َح��بَ��بً��ا

∗∗∗
غ��راَم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��خ��ال��ُد أيُّ��َه��ا
األن��ي��ْق؟ وال��روُض ن��يْ��س��اب��وُر، أي��َن
وج��اَم��ا؟ إب��ري��ًق��ا م��ع��ش��وق��َك أي��َن
ال��رح��ي��ْق؟ ج��فَّ أم ال��ك��أَس؟ َح��َط��ْم��َت ه��ْل

∗∗∗
ال��ظ��ل��ي��ْل وال��وادي ال��ك��رَم��ُة ه��ذه
ال��ب��ل��ب��ُل وه��ذا ك��انَ��ا، م��ث��ل��م��ا
ال��ج��م��ي��ْل ب��ال��م��اض��ي أْش��بَ��ُه ح��اض��ٌر
األوُل ال��م��غ��نِّ��ي يُ��غ��نِّ��ي��ِه ل��و

∗∗∗
ال��غ��ص��وْن ك��لِّ ف��ي ال��ب��ي��ض��اءُ ال��ي��ُد
يُ��ش��رُق ونَ��ْوٌر تَ��نْ��َدى، زه��رٌة
ال��ح��ن��وْن ال��رُّوِح نَ��َف��ِس م��ن وال��ث��رى
ي��خ��ف��ُق وق��ل��ٌب ت��ه��ف��و، م��ه��ج��ٌة
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∗∗∗
ال��ُم��ح��ِس��ن��ا ال��ح��ب��ي��َب ��ي��َت ت��ش��هَّ ك��م
ال��ص��ب��ي��ْب ب��ال��ك��أِس َم��ث��واَك س��ق��ي ل��و
ال��ُم��ن��ى أح��ل��ى وم��ا وت��م��نَّ��ي��َت،
ق��ري��ْب وال��م��ث��وى م��ن��ه، خ��ط��واٍت

∗∗∗
ال��خ��ل��وْد؟ ِس��رَّ أع��ط��ي��تَ��ه أتُ��َرى
ي��دوْم س��ل��ط��انً��ا ال��ح��س��َن ح��ب��وَت أم
ال��وج��وْد أس��راَر ت��خ��ط��ئُ ع��ج��بً��ا،
ال��ن��ج��وْم! أع��م��اَر ال��ح��اس��ُب أيُّ��ه��ا

∗∗∗
أن��ط��ق��تَ��ه��ا ال��ت��ي ال��ك��أِْس َش��َف��ُة
ج��واب��ا ال��دن��ي��ا م��ن��ط��ِق م��ن تَ��دَْع ل��م
م��زَّْق��تَ��ه��ا ن��اظ��ِرْي ع��ن ُح��ُج��ٌب
وس��رابَ��ا ب��رًق��ا ال��ع��ي��َش ف��رأي��ُت

∗∗∗
ال��م��نَ��ى ال��ح��يَّ ال��خ��اف��َق ول��م��س��ُت
ال��ج��اب��ِل ب��ك��فِّ ت��ب��ك��ي ط��ي��ن��ًة
َع��لَّ��نَ��ا م��م��ا ال��رَّْش��َف��َة ت��ش��ت��ه��ي
ال��ن��اه��ِل ث��غ��ر ت��ح��ت م��ألى وه��ي

∗∗∗
وأم��س��ى تَ��ه��وى م��ن األن��خ��اَب نَ��ِس��َي
ال��غ��م��اَم��ا ي��س��ت��س��ق��ي أم��س��ي��َت م��ث��ل��م��ا
يُ��بْ��َس��ا األرض ف��ي ��ت��ُه رقَّ واش��ت��ك��ْت
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ح��ط��اَم��ا وال��ك��أُس اإلب��ري��ُق وغ��دا

∗∗∗
ال��ح��ب��ي��ْب زال وال زاال، ف��م��ا ال،
ال��وج��وَدا ب��ال��ح��بِّ ال��م��ف��ِع��ُم أي��ه��ا
ال��ق��ري��ْب ب��األم��س َغ��نَّ��يْ��َت م��ن إنَّ
ال��ُخ��ل��وَدا ��ْع��ِر ال��شِّ ربَّ��ُة م��نَ��َح��تْ��ُه

∗∗∗
م��س��اءْ ذاَت ط��ي��ُف��ك��م��ا ب��ي َم��رَّ
وك��أِس��ي أح��الم��ي ب��ي��َن م��ا وأن��ا
ال��خ��ف��اءْ أط��ي��اُف ب��َي اس��ت��ب��دَّْت
ب��ن��ف��س��ي ال��دن��ي��ا ع��ن وت��غ��رَّب��ُت

∗∗∗
أش��َف��َق��ا أَْن إل��ى ب��ال��ل��ي��ِل ِص��ْح��ُت
��َح��ْر ال��سَّ َ َوْل��يَ��نْ��أ … ن��ج��ُم��َك َف��ْل��يَ��ِق��ْف
ال��م��ل��ت��ق��ى ف��ي��َك ال��ع��ش��اُق َد َج��دَّ
ال��ق��َم��ْر ض��وء ع��ل��ى ال��ه��م��ُس َوَح��َال

∗∗∗
وغ��م��اْم ض��ي��اءٍ ب��ي��ن َف��ادخ��َال
ال��ق��دي��ْم وال��ل��ي��ِل األق��دار ح��ان��َة
ال��غ��راْم ُروُح ب��ه ي��ه��ف��و م��ج��ل��ًس��ا
ون��دي��ْم س��اٍق ف��ي��ه ن��ج��ٍم ك��لُّ

∗∗∗
ال��م��ذاْب؟ ال��نُّ��وِر َس��ْل��َس��ِل م��ن وان��ه��ال
ع��اص��ِر م��ن ل��ه��ا ل��ي��س خ��م��رًة
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ب��ال��َح��ب��اْب م��ن��ه��ا ال��ص��وف��يُّ َق��نَ��َع
ال��ش��اع��ِر ب��ك��أِْس ت��ن��ه��لُّ وه��َي

∗∗∗
إش��راِق��َه��ا ع��ن ش��اع��ُر ي��ا ف��ارِو
وص��ف��اءْ ن��وٌر ك��أُس��َك إنَّ��َم��ا
آف��اِق��َه��ا ع��ل��ى ط��ال��ع��َت ك��ي��َف
ال��س��م��اءْ؟ وأس��راَر ال��غ��ي��ِب روع��َة

∗∗∗
ال��م��ش��ِرَق��ا ال��ج��م��اَل أب��ص��رَت ك��ي��َف
اإلل��هء ُح��بِّ ف��ي ال��ف��ان��ي��َن بَ��َص��َر
ال��ُم��س��ت��غ��ِل��َق��ا األب��َد وف��ت��ح��َت
ال��ح��ي��اْة؟ ق��ل��ِب أو ال��ك��وِن ض��م��ي��ر ع��ن

∗∗∗
ال��ع��ري��ْق ��رِق ال��شَّ أب��روح��ان��ي��ة
ال��طَّ��ل��ي��ْق ال��ف��نِّ ب��بُ��وِه��ي��م��يَّ��ِة أْم
ال��س��ح��ي��ْق ال��ك��ون ف��ي ُروُح��ُك َس��بَ��َح��ْت
ل��غ��ري��ْق؟ َط��اٍف يَ��ْس��َم��ُع ال ح��ي��ث

∗∗∗
تُ��بْ��ِص��ِر ل��م ال��ذي أب��ص��رَت ح��ي��ُث
ال��ع��اَل��ِم ب��ه��ذا م��رَّْت أع��يُ��ٌن
ال��ُم��س��ت��ه��ت��ِر ال��ش��اِع��ِر س��رُّ ذاك
اْل��َع��اِل��ِم ال��ف��ي��ل��س��وِف َوُف��ت��ون

∗∗∗
ال��م��س��ت��رس��ل ال��نَّ��ْغ��م س��رُّ ذاك
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ال��م��طَّ��رِد ال��س��ل��س��ِل وال��ص��ف��اءِ
األَزِل ف��ي َف��ِن��يَ��ْت ش��اٍد ُروُح
ال��م��ن��ت��ق��ِد ش��ه��وَة وت��ح��دَّْت

∗∗∗
ُك��وِب��ِه ف��ي آالُم��ُه َص��َرَخ��ْت
آالِم��ِه م��ن ي��ث��أُر ف��ه��وى
ِب��ِه ت��ْش��ُدو ال��ذي ال��ب��ع��ُث إن��م��ا
أح��الِم��ِه! ف��ي ال��م��ف��ج��وِع ي��ق��ظ��ُة

∗∗∗
ل��ل��َوَرى ��ى ال��ُم��رجَّ ال��ب��ع��ُث إنَّ��َم��ا
تُ��ْح��َم��ُد ال ال��ت��ي ال��ح��يِّ غ��اي��ُة
ال��ثَّ��رى ه��ذَا ف��ي تَ��بْ��َع��ُث إن��م��ا
يُ��ْح��َص��ُد م��ا أو يُ��ْق��َط��ُف م��ا ب��ع��َض

∗∗∗
َس��نَ��ْح��يَ��ا أنَّ��ا ت��ع��زي��ًة َح��ْس��بُ��َه��ا
ال��زََّه��ِر ح��ي��اِة م��ث��َل َغ��ٍد، ف��ي
َط��يَّ��ا ال��م��ج��ه��وَل األَبَ��َد َوَس��نَ��ْط��ِوي
��َوِر ال��صُّ َش��تَّ��ى األْط��يَ��اف ُج��َدَد

∗∗∗
نَ��ْح��لُ��م��ا أن ت��ع��زي��ة ح��س��بُ��ه��ا
ال��م��ن��ت��ظ��ْر ��ب��اِح ال��صَّ ب��أن��اش��ي��ِد
��َم��ا ال��سَّ وج��ِه ع��ن األرَض ون��ش��قُّ
ال��ق��م��ْر ض��وءُ أو ال��ش��م��ِس ن��وُر ح��ي��ث

∗∗∗
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ل��نَ��ا ه��اَج أو َد َج��دَّ رب��م��ا
ُح��بِّ��نَ��ا م��ْن ِق��ص��ًة أو ً ن��ب��أ
َح��ْول��ن��ا أرنَّ��ْت ورق��اءَ نَ��ْوُح
ب��ن��ا َم��رَّْت ُق��بَّ��رٍة َش��َج��ى أو

∗∗∗
��ب��ا ال��صِّ ف��ج��ِر ف��ي إِْل��َف��يْ��ِن ُخ��َط��ى أو
ذوِب��ِه ِم��ْن ك��أَس��ي��ه��م��ا أتْ��َرع��ا
ال��رُّبَ��ى ت��ل��َك ع��ل��ى َراٍع ص��َدى أو
ُح��بِّ��ِه أغ��ان��ي ال��نَّ��اِي ف��ي َص��بَّ

∗∗∗
خ��اط��ري ف��ي َم��ثَّ��ْل��تَ��ه ُح��لُ��ٌم
ال��رُّواءْ ه��ذا ف��ي ال��ُخ��ل��َد ف��ع��ش��ق��ُت
ش��اع��ِر ع��ن َف��َح��َك��وا أن��ك��ُروُه
ال��ن��س��اءْ وأغ��وتْ��ُه ب��ال��خ��م��ِر ُج��نَّ

∗∗∗
ُم��ْغ��ِرُب ش��ذوذٌ ق��ال��وا: ول��ق��د
يُ��ف��ي��ْق ال الٍه وإب��اح��يَّ��ُة
ي��ض��ط��رُب م��ا ي��ْدروَن ل��و آِه
ال��ع��م��ي��ُق ال��ح��زِن م��ن ج��نَ��ب��ي��َك ب��يْ��ن

∗∗∗
ال��م��اِج��ن��ا ال��خ��ل��ي��َع يَ��ْغ��دو أََوَال
ال��ب��اس��ِم؟ ال��ص��ب��اِح ُع��ْق��بَ��ى رأي م��ن
س��اك��نَ��ا ج��م��اًدا ال��ح��يَّ ورأَى
ال��دائ��ِم؟ ال��َح��راِك ذيَّ��اَك ب��ع��د
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∗∗∗
نَ��ْش��َوتِ��ِه ف��ي يُ��غ��ِرُب أََوال
األخ��ي��ْر؟ ال��ي��وِم ف��ي ��ِة ال��ُغ��صَّ ش��ارُب
ش��ه��وتِ��ِه ف��ي يُ��م��ع��ن أََوَال
ال��ح��ق��ي��ْر؟ ال��دوِد إل��ى ال��ج��س��ِم ُم��ْس��ِل��ُم

∗∗∗
َل��َه��ا َغ��نَّ��ْوا ال��ت��ي ال��زُّه��ِد ق��ص��ُة
ال��َخ��ادِع ��راِب ب��ال��سَّ َع��لَّ��ل��ت��ه��ْم
أج��م��َل��ه��ا! م��ا ال��ش��اع��ر، ن��ش��وُة
��ائ��ِع!! ال��ضَّ ال��خ��ل��ْوِد م��ف��ت��اُح ه��َي

∗∗∗
اتَّ��ه��م��وا م��ا ح��ك��م��ًة أص��ابُ��وا ل��و
َوال��م��ْس��ت��ه��ج��ُن َالح��ي��َك َوبَ��َك��ى
َع��ل��م��وا ل��و دن��ي��اه��ُم م��ن ف��ه��َو
ُم��ْح��ِزُن!! َوَل��ْه��ٌو ، ُم��رٌّ َع��بَ��ٌث
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ال��نَّ��اُر واس��ت��ْخ��ذَِت ل��ه��ا، ال��ح��دي��ُد ذَلَّ أس��راُر؟ ل��ل��ن��ف��ِس ك��ْم ال��م��وِت ق��اه��َر ي��ا
َج��بَّ��اُر ��ْخ��ِر، ال��صَّ ض��رب��اِت ع��ل��ى ع��اٍت ط��اغ��ي��ٌة وه��و م��ن��ه��ا، ال��ب��ح��ُر وأش��َف��َق
أخ��ب��اُر ت��رِو أو ِس��يَ��ٌر، تَ��ح��ِوَه��ا ل��م وت��ض��ح��ي��ًة ُم��ثْ��َل��ى، أُح��دوث��ًة ح��واَك
ف��رَّاُر ال��رَّوِع ع��ن��د ال��م��ق��ات��ِل، خ��اف��ي ُم��ْح��تَ��ِرٌب ال��ي��مِّ َج��نَ��بَ��اِت ف��ي رم��اَك
أق��داُر تُ��ن��ِق��ذُْه ل��م ع��ي��ن��اَك ع��ل��ي��ِه َوَق��َع��ْت ول��و م��رام��ي��ِه ��دت��َك ت��رصَّ
م��وَّاُر ال��ب��ح��ِر وص��دُر داٍج، وال��غ��وُر م��ن��س��ربً��ا ال��ح��ي��ت��اِن م��س��ب��ِح ف��ي يَ��ِدبُّ
أزه��اُر ال��روض ف��ي ُق��ِت��َل��ْت ب��ه��ا وك��م ي��ق��تُ��لُ��َه��ا ال��ش��م��س ن��وُر األرِض ك��دودِة
وإك��ب��اُر إع��ظ��اٌم ال��م��ج��ِد م��ن ل��ه��ا ُرِف��َع��ْت ه��ام��ًة إالَّ ال��ُف��ْل��ُك ب��َك ه��وى
ت��ن��ه��اُر ال��م��وِج ج��ب��اُل ع��ل��ي��ِه ك��ادْت الم��َس��ُه ح��ي��ن ص��دًرا ال��ب��ح��ُر واس��ت��ق��ب��َل
وتَ��ذك��اُر ال��ع��ال��ي ��رِف ال��شَّ م��ن ذك��رى ُق��بَّ��ع��ٍة َغ��ي��َر َم��ش��ي��ٍد، ك��لُّ وغ��اَب
ال��َغ��اُر ال��ف��ات��ِح ج��ب��ي��َن ��ى تَ��َل��قَّ ك��م��ا َم��ْع��ق��َده��ا ال��م��وُج ��ى ف��ت��ل��قَّ أل��ق��ي��تَ��ه��ا،
تَ��يَّ��اُر وارت��دَّ ل��ه��ا، ب��ح��ٌر الن��ش��قَّ ب��ه��ا ال��م��ع��ج��زاِت زم��اُن يُ��َردُّ ول��و
ونُ��ظَّ��اُر ��اٌع ُس��مَّ ال��ع��وال��ُم ل��ه��ا م��ق��اط��ُع��ه��ا راَع��ْت خ��ط��ب��ٌة ك��أنَّ��ه��ا
ال��ث��اُر يُ��ؤخ��ِذ ل��م إن ال��ح��رُب، ب��ذك��ِره ه��ت��ف��ْت وال ربٌّ ل��ي ك��اَن ال ت��ق��وُل:

∗∗∗
وي��خ��ت��اُر ال��ُج��لَّ��ى يُ��ؤث��ُر وي��اف��ًع��ا م��س��اِب��ِح��َه��ا ف��ي ول��ي��ًدا ال��ب��ح��ار اب��َن ي��ا
أف��ك��اُر! ال��وه��م ف��ي ب��ه ت��ح��ي��ُط ف��م��ا َل��نَ��ا ِص��ْف��ُه ربَّ��اُن، ي��ا ال��م��اءِ؟ ع��اَل��ُم م��ا
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وأخ��ط��اُر؟ ُف��ج��اءاٌت أم وراح��ٌة؟ أت��س��ل��ي��ٌة ف��ي��ِه؟ ال��ف��ت��ى ح��ي��اُة وم��ا
إع��ص��اُر َغ��نَّ��اُه��نَّ أه��ازي��َج ع��ل��ى َرَق��َص��ْت أم��واِج��ِه ف��ي ال��س��ف��ي��ن��ُة إذا
أس��ت��اُر ��ه��ِب ال��شُّ خ��دور م��ن وأُس��ِدَل��ْت ف��اع��ت��ن��ق��ْت م��وس��ي��ق��اُه، ��ْح��َب ال��سُّ وأش��َج��ِت
ال��داُر ل��ه الح��ْت ن��ازٌح رن��ا ك��م��ا م��ب��ت��س��ًم��ا األُف��ق وراءَ ت��رن��و وأن��َت
وأم��ط��اُر أن��واءٌ ال��ل��ي��ل ذروِة م��ن تُ��َس��ْل��ِس��لُ��ُه َع��ذٍْب ُح��لُ��ٍم ف��ي غ��رق��اَن
أس��م��اُر ��اِق ل��ل��ع��شَّ ل��ي��اِل��ي��ِه ف��ي ك��م م��ف��اتَ��ِن��ِه ع��ن َح��دِّْث ال��ب��ح��ر، ع��اش��َق ي��ا
وأش��ع��اُر وأل��ح��اٌن، خ��م��ٌر، ��ي��ُف ف��ال��صَّ رواي��تُ��ه��ا؟ م��ا ف��ي��ه؟ ال��ص��ي��ف ل��ي��ل��ُة م��ا
أن��واُر ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ ُك��َوى م��ن َوَض��وَّأْت ان��ح��دَرْت آف��اِق��ِه م��ن ال��ن��س��ائ��ُم إذا
أب��ك��اُر ال��ج��نِّ ب��ن��اِت م��ن ع��رائ��ٌس غ��الئ��ل��ه��ا م��ن ع��اري��اٍت وأق��ب��ل��ْت
وأس��ح��اُر َع��ِش��يَّ��اٌت ب��ه��نَّ تُ��ج��َل��ى ِق��َدٍم م��ن ��اري��َن ال��سَّ ال��رب��اب��ن��ِة ُش��ْغ��ُل
��اُر خ��مَّ وال��ده��ُر ل��ه��ا، ك��ه��ٌف ال��ب��ح��ُر ُم��َع��تَّ��َق��ٍة خ��م��ٍر م��ن ك��أَْس��ك يُ��تْ��رْع��َن
ِق��ي��ث��اُر األُذِْن ف��ي أج��راَس��ه��ا ك��أَنَّ ب��ج��اري��ٍة م��ش��غ��وٌل ع��ن��ه��نَّ وأن��ت
أس��ف��اُر األش��واِق م��ن وَرنَّ��َح��تْ��ه��ا خ��وال��ُج��ه��ا ف��اض��ْت ق��د ال��ح��ب��ي��ب��ِة ص��وُت
اُر ه��دَّ وال��م��وُج م��ص��ط��رٌع وال��نَّ��وءُ ش��اِم��ُخ��ه��ا انْ��َدكَّ ل��م��ا ق��ل��ب��َك َل��ه��َف وا
أس��ط��اُر واألم��واُج ت��ق��رأُ، ع��ي��ن��اَك ف��ان��س��َرَح��ْت ال��م��ك��ت��وب ب��ال��ق��َدِر بُ��وِغ��تَّ
أش��ج��اُر ال��َم��ْرج��ان م��ن ع��ل��ي��ه ��ْت رفَّ ��ك��م��ا ض��مَّ ح��ي��ن ق��ب��ًرا، ال��ب��ح��َر ن��زل��ت��م��ا
ع��اُر!! وال ذلٌّ ف��ال ل��ج��ن��ٍب، ج��ن��بً��ا واتَّ��س��دا م��ث��واُه ف��ي ال��ح��ب��ي��ب��اِن ن��ام

∗∗∗
أح��راُر ال��ب��ح��ر وراءَ م��س��ت��ق��ل��وَن ي��ع��ش��ق��ه��ا ل��ل��ف��دائ��ي��ي��ن م��ص��ارٌع
أع��م��اُر األج��ي��اِل ف��ي ل��ك َدْت ت��ج��دَّ ذُِك��َرْت ك��ل��م��ا ك��ح��ي��اٍة، َم��ن��يَّ��ٌة
أخ��ط��اُر ه��اَج��تْ��ُه إِذَا ال��رج��اِل َخ��ْل��ُق خ��الئ��ق��ِه م��ن ل��ش��ع��ٍب ال��ف��خ��اُر ه��َي
وأغ��واُر ُخ��ل��ج��اٌن أج��نَّ��تْ��ُه وم��ا ش��واط��ئُ��ه��ا اح��ت��ازْت ب��م��ا ال��ب��ح��اُر ل��ه
وآث��اُر أم��اث��ي��ٌل ل��ل��خ��ال��دي��ن ُرِف��َع��ْت ج��دراِن��ِه ع��ل��ى م��ج��ٍد رواُق
س��اُروا م��ن آث��اِر ع��ل��ى ف��ي��ِه وِس��ْرَت س��اح��تَ��ُه واج��ت��زَت ب��اِب��ِه، م��ن دخ��ل��َت
��اُر َح��فَّ وال��تَّ��اري��ُخ ال��ده��ُر، رخ��ام��ُه نُ��ُص��ٌب أق��داِس��ِه ف��ي ب��اس��ِم��ك ي��ت��ي��ُه
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َإْفِريِقيٌّ َنِشيٌد

اْلُمَحاِرِب َعْوَدُة

املوت!» بحب الحياة قدسوا الذين «إىل

ِظ��لِّ��ي األرِض ف��ي ج��ب��اُل، ي��ا وات��ب��ع��ي، ح��ول��ي ال��ل��ي��ِل ف��ي ن��ج��وُم، ي��ا اُْرُق��ص��ي،
ال��ُم��نْ��َه��لِّ م��ائ��ِك ب��أن��اش��ي��ِد تَ��ح��ِت��ي ال��ن��ه��ر، ج��ن��ادَل ي��ا واْص��َدِح��ي،
ال��م��خ��َض��لِّ ُع��ْش��ِب��ِك م��ن َزَه��راٍت وأَْدِن��ي إل��يَّ ُربَ��ا، ي��ا وارف��ع��ي،
ِب��ذُلِّ ي��وًم��ا ت��ط��أِْك ل��م ق��َدًم��ا ون��َداه��ا ع��ب��ي��ره��ا م��ن ��ِخ��ي َض��مِّ
َوِص��لِّ أَْف��َع��ى ك��لِّ وأن��ي��اِب ـ��ِث ال��ل��ي��ـ ِم��ْخ��َل��ِب م��ن ب��ال��ج��راِح َه��َزأَْت
وَس��ْه��ِل َح��ْزٍن ب��ك��لِّ ��ي وِض��جِّ دي ال��وا إل��ى ص��وت��ي ري��اُح، ي��ا واح��م��ل��ي
ُرْس��ِل��ي األح��بَّ��ِة إل��ى وك��ون��ي ـ��ل ال��ل��ي��ـ نَ��س��م��َة ي��ا ب��ال��غ��رام، وانْ��س��ِم��ي،
أَْه��ِل��ي َم��ض��اِرِب ع��ل��ى ل��ي َض��وَّأَْت ن��اًرا ال��ق��ب��ي��ل��ِة ح��وم��ِة ف��ي إنَّ
ال��م��س��تَ��ِه��لِّ َش��ب��اب��ه��ا ب��أغ��ان��ي وَغ��نَّ��ْت ال��ص��ب��اي��ا ح��ول��ه��ا رَق��ص��ْت
وَق��بْ��ِل��ي ب��ع��دي ال��ق��روِن ون��داءُ ص��ب��اه��ا ووح��ُي إف��ري��ق��ي��ا ص��وُت
وتُ��ْع��ِل��ي ال��ح��ظ��وَظ ت��خ��ف��ُض ب��ي��ٍد ُح��َس��ام��ي ام��ت��ش��ْق��ُت ال��خ��ال��ِد ب��اس��ِم��ه��ا
وتُ��بْ��ِل��ي ال��ص��خ��وَر تُ��ن��ِض��ُج ن��اُره��ا ش��م��ٍس ك��لِّ م��ن ال��ح��م��ي��َم وش��رب��ُت
وأُم��ل��ي ال��ح��ت��وُف ت��ك��ت��ُب َق��َدٌر، ك��أنِّ��ي ح��ت��ى ال��ح��ي��اَة وق��ه��رُت
بَ��ذِْل ص��واح��ُب ��ٍة ِع��فَّ ع��ل��ى ـ��ِد ل��ل��م��ج��ـ أن��ت��نَّ ال��ق��ب��ي��ِل َع��ذَاَرى ي��ا



طه محمود عيل ديوان

ال��نُّ��ْج��ِل ع��ي��ونِ��ُك��نَّ م��ن َرْش��َف��ٌة ج��راح��ي وح��س��ُب ال��ظ��ام��ي روح��ي ح��س��ُب
ِل��ي أوم��أْت ك��م ال��ح��ي��اِة ب��م��ع��ان��ي ش��ف��اٍه ف��وق واب��ت��س��ام��ات��ك��نَّ
ِط��ْف��ِل��ي ذراع��يَّ ع��ل��ى وأُن��اِغ��ي ك��وِخ��ي ب��اب ع��ل��ى زوج��ي أل��َق��ى ح��ي��ن
ال��ُم��ِط��لِّ ال��ص��ب��اِح َس��نَ��ا ف��ي ص��ارم��ي ألج��لُ��و ال��ق��ص��ي��َر ال��ل��ي��َل وأن��اُم
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َلْيَلٍة ُحْلُم

ال��ن��ه��ِر ص��ف��ح��َة ال��ب��دُر ارت��ق��ى إذَا
ي��ج��ري زورٌق ف��ي��ِه ��ن��ا وض��مَّ
ال��ِع��ط��ِر م��ن نَ��س��م��ٌة وداع��ب��ْت
��ع��ِر ال��شَّ خ��ْص��َل��َة ُم��ح��يَّ��اِك ع��ل��ى
ال��َج��ْم��ِر م��ن ق��ب��ل��ًة َح��َس��ْوتُ��ه��ا
أَْدِري وم��ا ل��ه��ا ُج��ن��ون��ي ُج��نَّ
��ح��ِر وال��سِّ ال��ف��ت��وِن م��ع��ان��ي أيَّ
ث��غ��ِري! إل��ى ب��ه��ا أوح��ى ث��غ��ُرك
ده��ِري أت��اح��ُه م��س��اءٍ ُح��ْل��ُم
ص��دِري ف��ي ال��ح��ب��ي��ُس ف��ي��ه َغ��رََّد

∗∗∗
ال��ع��م��ِر ف��ي ف��ل��ي��س ف��ن��وِّل��ي��ن��ي
��ْع��ِر وال��شِّ ال��غ��رام ل��ي��ال س��وى
اإلثْ��ِر ف��ي ال��ن��ذي��ر رأي��ُت إنِّ��ي
ال��ف��ْج��ِر ط��ائ��َر ��اُه َك��فَّ ت��ط��ل��ُق
خ��م��ِري! واس��ُك��ب��ي ال��ك��أَس، ف��ق��رِّب��ي





َراِقَصٍة إَِىل

ش��اِع��َرا ف��تً��ى ك��لَّ وي��ت��رُك ال��خ��اط��را يُ��ْل��ه��ُم م��ا ب��ع��ي��ن��ي��ِك
��اِخ��َرا ال��سَّ ال��َق��َدرض ب��ه��ا َل��ِق��ي��ُت ال��ب��ح��ار وراءِ م��ن ف��ت��ن��ًة ف��ي��ا
وال��ح��اِض��َرا م��اِض��يَّ ون��ادي��ُت ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ��ْع��ُت َف��َج��مَّ َدَع��تْ��ِن��ي،
وال��ط��اِئ��َرا ال��خ��م��ي��ل��َة أَُح��يِّ ال��ذك��ري��اِت م��وك��ِب ف��ي وأق��ب��ْل��ُت
ع��اِب��َرا ُح��لُ��ًم��ا أَرى ف��ق��ل��ُت: تَ��رى؟ م��اذا ال��ق��ل��ُب، وس��اءَل��ن��ي
ح��اِئ��َرا ب��أرج��ائ��ه��ا أه��ي��ُم ب��ه��ا وأران��ي َج��نَّ��ًة، أرى
ع��اِص��َرا ل��َك��ْرَم��ِت��َه��ا وب��تُّ راح��ت��يَّ ��اِح��َه��ا ب��تُ��فَّ م��ألُت
ط��اِه��َرا وف��ًم��ا بَ��رًَّة يَ��ًدا وال��رِّض��ا ب��ه��ا ال��ح��نَ��اَن َوذُْق��ُت
ال��غ��اِب��َرا ال��م��َرَح ل��َي أَج��دَّْت ال��خ��ي��اِل ف��ي تَ��ُك��ْن ل��م ل��ي��ل��ًة ف��ي��ا
س��اِم��َرا ب��ه ل��ش��ع��ري وأْح��يَ��ْت ال��ح��ي��اِة س��ح��َر ال��ن��ي��ِل ع��ل��ى أف��اءَْت
ال��ذاِك��َرا ال��َواِف��َي ل��ه��ا وك��ن��ُت ق��ب��ِل��َه��ا م��ن ل��ي��ال��يَّ نَ��س��ي��ُت
ث��اِئ��ًرا م��ح��ت��ِدًم��ا َوَخ��لَّ��تْ��ُه ال��ف��ت��وَن ب��ق��ل��ب��ي أث��ارْت م��ن َس��ِل��ي
ال��ن��اِظ��َرا ب��ال��ن��اِظ��ِر وَع��لَّ��َق األص��غ��ريْ��ِن ألَّ��َف م��ن ب��ربِّ��ِك!
��اِم��َرا ال��ضَّ خ��ص��َرِك ب��ه��ا ول��فَّ أط��ي��اَف��ه ال��ض��وءُ أط��ل��َق إذا
ح��اِس��َرا ِب��َك��رَّتِ��ِه وع��اَد ال��ع��ي��وِن َل��ْح��ُظ نَ��ْح��َرك َق وط��وَّ
ال��س��اِح��َرا ��َدى ال��صَّ ق��دَم��يْ��ِك ع��ل��ى ال��ق��ل��وِب خ��َف��َق��اِت م��ن ��ْع��ِت وَوقَّ
ال��ق��اِه��َرا؟ روَح��ُه أم ال��ف��نَّ أرى ن��ف��َس��ُه: َف��تً��ى ُك��لُّ َث وَح��دَّ
ال��ن��اِض��َرا!! ��بَ��ا ال��صِّ ف��ي��ك وَم��ثَّ��َل إن��س��ان��ٍة ط��ي��َف ت��م��ثَّ��ْل��ِت��ِه





َتاءِ الشِّ ِيف

َط��َرِب��ي ل��ي ت��ع��ي��ُد ذك��رى ُربَّ وي��ا ن��س��ي��ُت، ف��ق��ْد ذكِّ��ري��ن��ي
يَ��ذُِب َل��ْم ال��ح��ي��اءُ ه��ذا ك��ي��َف أرى ال��ج��م��ي��َل َوج��ه��ِك وارف��ع��ي
م��ض��ط��رِب ال��ض��ل��وع ف��ي ث��ائ��ٍر إل��ى ال��ص��غ��ي��َر رأَس��ِك واس��ن��دي
َص��َخ��ِب وم��ن ث��ورٍة م��ن ث��اَب ف��م��ا َه��ْدِه��ِدي��ِه ال��ط��ف��ُل، ذل��ك
ال��ذَّه��ب��ي ش��ع��رِك م��ن َخ��َص��الٍت ع��ل��ى ال��نُّ��ع��اَس ع��ي��ن��َي وام��ن��ح��ي
ال��َع��َط��ِب َم��ْوِرَد م��ن��ِك ُم��وردي َح��ذَِري ف��م��ا ق��ات��ل��ي، َظ��م��ِئ��ي
ب��ال��َك��ِذِب َه��َم��ْم��ِت إْن تَ��ْح��ِف��ِل��ي وال ال��دم��وَع واص��ن��ع��ي ثَ��ْرثِ��ِري،
ُم��ْغ��تَ��ِرِب ح��ن��ي��ُن ل��ل��تَّ��َم��نِّ��ي وب��ي ال��خ��ي��اِل إل��ى ن��زوٌع ب��ي
َع��َج��ِب��ي وال ن��اف��ٌع أَس��ف��ي وم��ا ن��س��ي��ِت، إْن م��ن��ِك، َع��ج��ِب��ي وا
��ُح��ِب ب��ال��سُّ ��تَ��اءُ ال��شِّ أَط��لَّ أْن إل��ى ال��س��م��اءَ أرق��ُب أَزْل ل��م
ال��ُع��ُش��ِب ُس��ن��ُدس��يَّ��َة ��ًة ِض��فَّ أص��اِئ��ِل��ِه ف��ي ك��اَن م��وِع��ُدن��ا
ك��ثَ��ِب ع��ن ��راِع ال��شِّ وخ��ف��وَق زوَرِق��نَ��ا ت��ح��ت ال��ن��ي��َل ن��رق��ُب
ك��ال��لَّ��َه��ِب ال��رم��اِل ف��وق س��اَل َش��َف��ٍق ف��ي ال��ن��خ��ي��ل وظ��الَل
ال��ع��رِب م��ض��اِرِب م��ن غ��ادٌة ول��ي��ل��تُ��ن��ا م��ت��َرٌع ك��أُس��نَ��ا

∗∗∗
واق��ت��رب��ي! ال��غ��ري��ِب، ن��ظ��راِت َق��َدِح��ي إل��ى ت��ن��ظ��ري ال وي��ِك!
ال��َح��بَ��ِب ذل��ك ُروُح ف��ي��ه��م��ا ب��ِه ال��ن��ديَّ��ت��اِن ش��ف��ت��اِك



طه محمود عيل ديوان

ِع��نَ��ِب��ي!! م��ن ال��رح��ي��َق ه��ذا أنَّ ب��خ��م��ره��م��ا ال��م��نْ��تَ��ِش��ي َش��ِه��َد
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ِهَي

أكره.» وكيف أحب كيف علَّمتني التي «إىل

خ��م��ِره��ا؟ ف��ي أراب��َك ف��م��اذا ي��دي��َك، ف��ي م��ش��رق��ًة ال��ك��أُس ه��ي
َق��ْط��ِرَه��ا ف��ي ال��م��ن��يَّ��َة ك��أنَّ وب��اع��ْدتَ��َه��ا إل��ي��ه��ا ن��ظ��رَت
ُس��ْك��ِرَه��ا؟ م��ن ن��ش��واَن وع��رب��ْدَت ال��م��َس��اءِ ه��ذا ق��ب��َل ذق��تَ��ه��ا أم��ا
ُم��رَِّه��ا ف��ي ال��ص��ب��اب��ِة وك��لُّ ، ال��َخ��ِل��يَّ ك��ن��َت ي��وم ط��ع��ُم��ه��ا َح��َال
َج��ْم��ِرَه��ا ف��ي تَ��نْ��ُف��ُخ ال��ري��ح س��وى تَ��ُك��ْن ل��م ي��ٍد م��ن ب��ه��ا ُس��ق��ي��َت

∗∗∗
وْك��ِرَه��ا ف��ي وغ��رَّدَت َم��ِرْح��َت ال��ت��ي خ��ي��اُل ف��ه��ذا ��ْت! تَ��َل��فَّ
ع��ط��ِرَه��ا م��ن ُح��بَّ��َك ��م��َت ت��ن��سَّ م��ث��ل��م��ا ت��َزْل ل��م وُغ��رف��تُ��ه��ا
س��رِّه��ا ع��ن ال��ل��ي��ُل ي��ح��دِّث��َك ُم��ط��رًق��ا س��اه��ًم��ا ب��ه��ا وق��ف��َت
ِخ��ْدِرَه��ا ف��ي م��ث��واَك وذل��ك أم��ِس، ك��ان ك��م��ا ف��ي��ه��ا م��ك��انُ��َك
س��ت��ِرَه��ا م��ن ال��ُم��ه��دَّل وف��وق ال��وس��اِد، ف��وَق دم��ِع��ك وآث��اُر
ثَ��ْغ��ِرَه��ا؟ ف��ي ال��س��ع��ادة وذَْوَب ال��ح��ي��اِة، ص��ف��اءَ ��ا ح��قٍّ ذُْق��َت ف��ه��ل
َص��دِرَه��ا؟ ف��ي ارت��م��اُؤَك ف��ك��ي��ف ال��ظ��الِم ت��ح��َت ال��ب��اُب ُف��ِت��َح إذا
ش��ع��ِرَه��ا؟ ع��ل��ى يَ��َداَك وم��رَّْت س��اع��َداَك َخ��ْص��َرَه��ا ط��وى وك��ي��ف
ِذْك��ِرَه��ا؟ م��ن ت��رُج��ُف ال��َك��أُْس أم يَ��َديْ��َك؟ ف��ي ِرْع��َش��ٌة ه��ذه؟ وم��ا
َغ��ْدِرَه��ا!! ع��ن تُ��َح��دُِّث ِس��م��اٌت ال��خ��ي��ال؟ اب��َن ي��ا ج��ب��ي��ن��ك، ف��ي وم��ا



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ُط��ْه��ِرَه��ا ع��ل��ى َح��َرْص��َت ح��ي��اًة اآلدم��يُّ ال��ج��َس��ُد دنَّ��َس ل��ق��د
ثَ��أِْرَه��ا ع��ن ال��روُح ت��س��اِئ��لُ��ُه ش��اع��ٍر ع��ل��ى ف��ي��َك ال��ف��نُّ ب��ك��ى
ق��ب��ِرَه��ا ف��ي وُغ��يِّ��َب ُش��ع��اٌع خ��ب��ا ك��م َوْه��َدًة ب��ه��ا ن��زل��َت
َص��ْخ��ِرَه��ا ع��ل��ى وَح��طَّ��ْم��تَ��ُه��نَّ ال��رائ��ع��اِت ت��م��اث��ي��َل��َك رف��ع��َت

∗∗∗
ش��رَِّه��ا م��ن ُ ال��م��ب��رَّأ ف��أن��َت ال��س��م��اءِ، اب��َن ي��ا األرض زه��رَة ف��دَْع
ُزْه��ِرَه��ا م��ن ِر ال��م��نَ��وِّ وف��وق ال��ع��اِل��يَ��اِت ��ُح��ِب ال��سُّ ف��ي م��راُح��ك
َف��ْج��ِرَه��ا ف��ي ن��ش��ي��َدك وأْط��ِل��ْق ال��ح��ي��اِة، ف��وق َج��نَ��اَح��يْ��َك َف��ُم��دَّ

160



ُكوُمو ُة ُبَحْريَ

ال��نَّ��َظ��ْر َم��َدى «ك��وم��و» ت��ل��ك وال��َوتَ��ْر ال��ك��أَْس َه��يِّ��ِئ��ي
��َف��ْر ال��سَّ ��ُة ُش��قَّ ُط��ِويَ��ْت خ��واط��ري ي��ا واص��دح��ي،
ال��َم��َق��ْر ع��ن��ده��ا وَح��َال ال��ُم��نَ��ى َج��نَّ��ُة وَدنَ��ْت
ُم��نْ��تَ��َظ��ْر غ��ي��ِر م��وع��د ع��ل��ى ب��ه��ا بُ��ِع��ثْ��نَ��ا ق��د
��َغ��ْر ب��ال��صِّ ��يْ��ِخ ال��شَّ ُح��لُ��ُم ك��أَنَّ��ُه م��س��اءٍ ف��ي
��َج��ْر ب��ال��شَّ ��ْح��َن ت��وشَّ ُل وال��ج��ب��ا ال��ب��ح��يْ��راُت
ب��ال��ق��م��ْر وأس��ف��رَن م ب��ال��غ��م��ا ��بْ��َن وتَ��نَ��قَّ
ال��س��َه��ْر ُح��لَّ��َة ل��بَ��َس��ْت غ��ادٌة «وال��ب��رون��اُت»
ال��زَّه��ْر يُ��نْ��ثَ��ُر ك��م��ا ُر ال��دي��ا َف��وق��ه��ا نُ��ِث��َرْت
َع��بَ��ْر ل��م��ن ف��أش��ارْت رح��ابَ��ه��ا وَع��بَ��ْرنَ��ا
ال��َخ��َط��ْر ف��ل��ي��رك��ِب راَم َف��َم��ْن ُق��ب��َل��ًة، ه��اَك��ه��ا
ُزَم��ْر ت��ْل��ُوه��ا ُزم��ًرا ل��خ��ْدِرَه��ا ف��س��م��ون��ا
ش��َرْر وال دخ��اٌن ال ُم��َح��ل��ٍق زج��اٍج ف��ي
ال��نَّ��ِض��ْر ��نْ��ُدِس ال��سُّ ع��ل��ى ءَ ال��ف��ض��ا ب��ن��ا ي��ت��خ��طَّ��ى
ال��بَ��َص��ْر ع��ل��ى ت��س��ام��ى َط ��َرا ال��صِّ يُ��ش��ِب��ُه ُس��لَّ��ٌم
م��نْ��َح��ِدْر ��ْح��ِب ال��سُّ وإل��ى ُم��ْرتَ��َق��ى ال��ن��ْج��ِم ف��إَل��ى
ال��ِف��َك��ْر ��ُة ِق��مَّ دون��ه��ا ��ٍة ِب��ِق��مَّ وح��ل��ل��ن��ا
ُم��دََّخ��ْر ل��ل��م��ح��بِّ��ي��َن ك��ن��وِزَه��ا ف��ي بَ��َه��ٌج
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َرْر؟ ال��دُّ م��ن ق��ص��وٌر أْم ب��ح��يْ��رٌة؟ أْم ب��اب��ٌل؟
ل��ْل��بَ��َش��ْر؟ تَ��َم��ثَّ��ْل��َن ِة ال��ح��ي��ا ف��ي ال��خ��ل��ِد ُرؤى أم
ال��بُ��َك��ْر إل��ى وح��ن��ي��نً��ا أُم��س��ي��اتُ��َه��ا ح��بَّ��ذَا
��َف��ْر ل��ل��سَّ تَ��َه��يَّ��أَْن ال��س��ف��ي��ِن إل��ى ون��زوًع��ا
��َم��ْر ل��ل��سَّ وَه��لَّ��ْل��َن ال��ق��ل��وُب ُش��ْغ��َل��َه��ا نَ��ِس��يَ��ْت
ل��ْل��َم��َط��ْر ال��ص��ي��ف زه��رُة َرنَ��ْت م��ث��ل��م��ا أوُج��ٌه
ال��طُّ��َرْر ه��الل��يَّ��ُة ��م��اِت ال��سِّ أض��ح��ي��ان��يَّ��ُة
ب��ال��خ��َف��ْر َويَ��نْ��دي��َن ِب ب��ال��ش��ب��ا ��ْج��َن يَ��تَ��َوهَّ
ال��ع��ُم��ْر َل��ُه وت��ع��ط��ي ال��ش��ق��يَّ تُ��س��ِع��ُد ط��ل��ع��ٌة
تَ��ذَْر وال وتُ��ب��ِق��ي، ءُ ت��ش��ا م��ن ال��ح��ظَّ ت��م��ن��ح
ال��ص��َوْر ه��ذه إل��ى ءُ ال��س��م��ا ت��ن��ظ��ُر إنَّ��م��ا
األثَ��ْر ُم��ع��ج��َز ُم��ب��ِدًع��ا، خ��ال��ًق��ا ال��ل��ه ل��ت��رى

∗∗∗
م��ب��ت��َك��ْر ك��لَّ َغ��نِّ��َه��ا ب��ه��ا ُط��ْف ال��ن��ي��ِل ش��اع��َر
وال��ه��ذَْر ال��ت��ف��اه��اِت ف��ي َم��َض��ْت ق��د ال��ث��الث��وَن
األَُخ��ْر ألَيَّ��اِم��َك ـ��ِم ال��ن��ع��ي��ـ م��ن ف��ت��َزوذَْد
ال��ُغ��َرْر؟ َق��اِه��ِريَّ��اتُ��ُه أْم ال��ن��خ��ي��ِل، وادي أي��ن
ال��َح��َج��ْر!! أَْوَرَق ف��ُه��نَ��ا ال��ثَّ��َرى أخ��ص��َب تَ��ُق��ْل: ال
َش��َع��ْر!! ل��م��ن وي��وِح��ي ُد ال��َج��م��ا يَ��ْش��ُع��ُر ه��ن��ا ه��ا
ال��نَّ��َه��ْر ش��اط��ئَ ن��زل��وا أح��ب��ٌة ل��وال آِه
��يَ��ْر ال��سِّ م��ن وك��ري��ٌم ��ٌر ُم��َط��هَّ وُرف��اٌت
ال��ُح��َج��ْر ه��ذه ف��ي ل��َي ُش��ْرَف��ًة ل��ت��م��ن��ي��ُت
ال��ن��ظ��ْر ع��ن واٍن غ��ي��َر ع��ن��ده��ا ال��ع��م��َر أق��ط��ُع
ظ��ِف��ْر م��ن ع��اش ول��ق��د رأى م��ن ف��از ف��ل��ق��د

∗∗∗
َغ��بَ��ْر ع��اَل��ًم��ا ِص��ِل��ي ـ��ِد ال��ج��دي��ـ ال��ع��اَل��ِم اب��ن��َة ي��ا
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ُكوُمو بَُحرْيَُة

وال��َح��ض��ْر ال��بَ��ْدِو نَ��ْف��َح��ُة تُ��َراِث��ِه م��ن َدِم��ي ف��ي
َف��َخ��ْر ِل��َم��ْن وم��ع��اٍن َش��َدا ل��م��ن وأغ��اٍن
ال��خ��بَ��ْر ع��ي��ن��ِك ف��ي إنَّ أَْف��ِص��ِح��ي! تُ��ِس��رِّي��َن؟ م��ا
ال��ح��ذَْر يُ��ج��دي��ِه��َم��ا ل��ي��س ُه��نَ��ا ه��ا ال��غ��ري��ب��اِن
س��َق��ْر م��ن وج��س��م��اِن ِن ع��اِص��َف��ا ُروح��اِن ن��ح��ن
ث��أَْر! إن ال��ج��س��َم واع��ذري ط��غ��ى إْن ال��رُّوح ف��اع��ذري
وان��ك��َس��ْر ال��ك��اُس وه��وى ب��اب��ٍل َخ��ْم��ُر نَ��َض��بَ��ْت
َع��َص��ْر ل��م��ن ف��ط��وبَ��ى ِد ال��خ��ل��و َك��رم��ُة وُه��ن��ا
��َدْر؟ ال��صَّ ال��ظ��ام��ئُ يَ��ش��ت��ك��ي داِف��ٌق، وال��ن��ب��ُع ِف��ي��َم،
ب��ال��َح��َوْر؟ ��ْرَن ت��غ��مَّ ُن ال��ع��ي��و َه��ِذِه ولِ��َم��ْن
ب��األَُك��ْر ال��ط��ف��ِل َل��ِع��َب ب��ال��نُّ��َه��ى ي��ل��ع��ب��ن ب��ت��َن
ال��ق��َدْر ِم��َن وأخ��ف��ى ِع ��ع��ا ال��شُّ م��ن أص��ف��ى ه��نَّ
��َح��ْر؟ ال��سَّ ف��ي ال��ط��ي��ِر َوثْ��بَ��َة ال��ثُّ��َدى ت��وِش��ُك ول��م��ن
واب��ت��َدْر ��ْدِر ب��ال��صَّ َه��مَّ ِإلْل��ِف��ِه إل��ٍف ك��لُّ
وال��َوبَ��ْر ال��خ��زِّ وط��أََة واش��تَ��َك��ى ال��ث��وِب ف��ي ع��ضَّ
نَ��َق��ْر َق��يْ��ِدِه ف��ي ِب ال��م��ع��ذَّ ال��ط��ائ��ِر ِس��َم��ُة
��َع��ْر؟ ال��شَّ واْس��تَ��ْرَس��َل س��ُم ال��َم��بَ��ا ��ِت رفَّ َولِ��َم��ْن
ال��ثَّ��َم��ْر ن��ق��ُط��ُف ال ك��ي��ف اْل��َج��نَ��ى ن��اض��ُج ثَ��م��ٌر
َع��ثَ��ْر! أو ف��ي��ه َغ��وى أو آدٌم ال��خ��ل��َد أب��ى م��ا
َك��َف��ْر! م��ن ال��ل��َه وتُ��ِري ال��ِح��َج��ى ت��وِرُث َزلَّ��ٌة
ال��َك��َدْر م��ن ��ى ُم��َص��فٍّ ال��ح��بَ��اِب، ض��اِح��ُك ك��أس��ن��ا

∗∗∗
ال��َوتَ��ْر َرنَّ��ِة ع��ل��ى ـ��ِه وارش��ف��ي��ـ ال��َخ��ْم��َر ف��اس��ُك��ِب��ي
ال��م��َط��ْر نَ��ْغ��َم��ِة ع��ل��ى ـ��ه ف��اس��ق��ن��ي��ـ ش��ئ��ِت وإذا
ال��ذَِّك��ْر! ل��ن��ا وتَ��ب��ق��ى ُب ال��ش��ب��ا ي��ذه��ُب ف��غ��ًدا
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اْلَواِدي َأْفَراُح

التَّتِْويِج عيُد

ُم��ل��َه��ُم؟ م��ن��ه��م ��َح��َراءِ ب��ال��صَّ ط��اَف ه��ْل ف��ت��رنَّ��م��وا؟ أث��اره��م ب��ال��رُّع��اِة! م��ا
ال��م��ت��ك��لِّ��ُم؟ بَ��ْرُق��ه��ا ال��ن��ب��وءة وَج��َال ال��دَُّج��ى َغ��س��ِق ف��ي س��ي��ن��اءُ ض��وَّأَْت أم
��م��وا ف��ت��ب��سَّ أن��ظ��اُره��م وت��ق��اب��ل��ْت ��لُ��وا وت��أمَّ س��م��اِئ��َه��ا ِخ��الَل ن��ظ��روا
أع��َل��ُم ��ِب ال��م��ح��جَّ ال��غ��ي��ِب ب��ب��ش��ائ��ِر ف��أن��تُ��ُم ال��زم��اِن ف��الس��ف��َة إي��ٍه
وت��ن��َع��ُم ال��ش��ع��وُب ب��ه تَ��َق��رُّ ٌ ن��ب��أ َم��َع��اُدُه األس��ي��ويُّ ال��ن��ش��ي��ُد ه��ذا
وم��ع��َل��ُم ال��ق��دي��ِم ال��وح��ِي م��ن أَثَ��ٌر ط��ري��َق��ه��ا وإنَّ م��ص��ٌر، وط��ري��ُق��ُك��ْم
ال��ُم��ْض��َرُم ال��خ��ل��ود َق��بَ��ُس ف��دل��ي��لُ��ك��م ُخ��ط��اك��م ه��دَي ال��ف��ج��ُر ي��ك��وَن أالَّ
��ُم ال��م��تَ��َوسَّ وت��اُج��ه��ا ��ول��ج��اُن، وال��صَّ ول��واُؤَه��ا وع��رُش��ه��ا، م��ص��َر، س��ح��ُر ه��و
ُم��تَ��َق��دُِّم إص��ب��اِح��َه��ا ع��ل��ى ن��وٌر وإنَّ��ُه ال��ع��زي��ِز ص��اح��ِب��ه��ا وج��ب��ي��ُن
وت��رأُم ال��س��م��اءُ ت��ب��ارك��ُه وج��ٌه ث��غ��ِرِه ب��ض��اح��ِك ال��وادي ع��ل��ى أَوَف��ى
يُ��ْل��َه��ُم ن��ب��يٌّ أو يُ��َف��كِّ��ُر َم��َل��ٌك ك��أنَّ��ُه ال��ب��ع��ي��ِد ال��ن��ظ��ِر ُم��س��ت��رِس��ُل
ي��ن��ِس��ُم ب��ال��ع��ش��يَّ��ِة َرْوٍض أن��ف��اُس ط��ري��ِق��ِه َع��بْ��َر اآلم��اُل وك��أن��م��ا
األيْ��َه��ُم ال��ع��ري��ُض وال��ج��ب��ُل وال��ن��ه��ُر، خ��ط��َوُه ُر ال��م��ن��وَّ ال��ح��ق��ُل يَ��ت��ن��ظَّ��ُر
��ُم ي��ت��ب��سَّ م��ل��وِك��َه��ا ش��ب��اُب ف��ي��ه «ط��ي��ب��ٍة» م��ن ع��ائ��ًدا روًح��ا ف��ك��أنَّ
أن��ُج��ُم ودارْت أم��ٌم ��ت��ْت وت��ل��فَّ أع��ص��ٌر ف��م��اج��ْت ب��ه ال��ب��ش��ي��ُر ه��ت��َف
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��ُم ال��م��ت��ج��سِّ ُح��بُّ��َه��ا وه��ذا ِم��ْص��ٌر، ِب��ِه َس��ِع��َدْت ال��ذي ال��َم��ِل��ُك ه��و ه��ذا
تُ��ح��وُِّم ��ح��اِب ال��سَّ ع��ل��ى ال��ن��ُس��ور ِل��َم��ِن خ��واِف��ًق��ا ال��ُع��ب��اِب ع��ل��ى ال��ب��ن��وُد ِل��َم��ِن
ال��َع��يْ��َل��ُم َف��ُش��قَّ م��وس��ى ع��ص��ا أوم��ْت م��ثْ��ل��م��ا م��ائ��ج��اٍت ال��م��واك��ُب ِل��َم��ِن
يُ��س��َج��ُم رح��ي��ٌق أو ��ُق تُ��َص��فَّ ك��أٌس أن��داُؤُه ك��أنَّ��َم��ا ال��ص��ب��اُح ولِ��َم
وي��ح��لُ��ُم ب��ال��ش��ب��اِب يُ��ذَكَّ��ُر ش��ي��ٌخ ك��أنَّ��ه ف��ي��ه ال��ن��ي��ِل اخ��ت��الُج ولِ��َم
وأرَخ��ُم ال��ح��ن��وِن ال��وتَ��ِر م��ن أْش��َج��ى ٌد ُم��َردَّ ��ف��اف ب��ال��ضِّ ه��ت��اٌف ول��م��ن
وت��زُح��ُم ال��ن��ج��وَم ب��واِرُق��َه��ا ت��غ��زو ال��ذُّرا ح��ال��ي��َة م��ص��َر ع��واِص��ُم ول��م��ن
تُ��تَ��ْم��ِت��ُم ب��ال��دع��اءِ ش��ف��اٌه ولِ��َم��ْن وخ��واط��ري س��رائ��ري اح��ت��ش��اُد ولِ��َم
ال��م��بْ��َه��ُم ال��ح��ن��ي��ُن وَض��َح ق��د ف��ال��ي��وَم ف��ح��دِّث��ي ش��ه��دِت ق��د إس��ك��ن��دري��ُة،
أت��أثَّ��ُم وال ب��ه��ا أع��لُّ خ��م��ًرا واع��ص��ِري وغ��نِّ��ي ك��أس��ي ام��ل��ئ��ي ه��ات��ي
ال��م��ت��رنِّ��ُم غ��ري��ُدِك إذن إنِّ��ي وأي��َك��ه��م ال��م��ل��َه��م��ي��َن أف��َق ك��ن��ِت إْن
وال��م��ع��ص��ُم ب��م��ث��ِل��َه��ا ال��ب��ح��ار ِج��ي��ُد ي��تَّ��ِس��ْم ل��م ال��ت��ي ال��ب��ح��ِر ُدرََّة ي��ا
وَم��ق��ِدُم ال��ع��ظ��ي��ِم ل��ف��اروق َرْك��ٌب وزانَ��ه��ا ال��زم��اِن أع��راَس ْدِت َج��دَّ
ال��ُم��ْس��ِل��ُم ال��رش��ي��ُد ق��ي��ص��ُرِك ع��اَد ق��د وإنَّ��م��ا ال��ش��ع��وِب ج��بَّ��اُر َع��اَد م��ا
��ُم تَ��َوهُّ م��داُه ي��ب��ل��ْغ ول��م وص��ٌف ب��ج��الِل��ِه يُ��ِح��ْط ل��م م��ه��رج��اٍن ف��ي
َم��وِس��ُم وال��ك��ن��انَ��ِة ع��ي��ٌد ل��ل��ش��رِق وإنَّ��ُه ِم��راءَ وال ال��ش��ب��اب ي��وُم
ال��ِم��ْرَق��ُم وي��ش��رئِ��بُّ إل��ي��ِه يُ��ص��ِغ��ي ك��ت��ابَ��ُه ف��ي��ه ال��ت��اري��ُخ َف��تَّ��َح ق��د
ي��ه��َرُم ال خ��ال��ٍد ش��ع��ٍب ل��ش��ب��اِب آي��ٍة َل أوَّ ع��ل��ي��ه أَْم��ِل م��والَي،
وي��ح��ك��ُم ال��ح��ي��اِة ف��ي ب��اس��م��َك ويَ��س��ود رج��اءَُه ي��س��ت��م��دُّ ش��ب��اب��َك م��ن ه��و
��ُم وتَ��َق��حُّ تَ��وثُّ��ٌب ال��ش��ب��اَب إنَّ ��ًم��ا م��ت��ق��حِّ واث��بً��ا ج��ي��ًال ف��اب��ع��ثْ��ُه
��ُم ُم��ص��مِّ ك��ال��ح��س��اِم َم��ض��اءٌ م��ن��ه إه��اِب��ه ت��ح��ت األم��ويَّ ال��ف��ت��ى ه��زَّ
ي��ح��طِّ��ُم ال��ح��دي��ِد ِح��َل��ِق ف��ي «ش��م��ش��وُن» ك��أنَّ��ُه ب��ال��ع��روش ُح ي��ط��وِّ ف��م��ش��ى
��ُم ت��ت��أجَّ ت��خ��وِم��ِه وراءَ أم��ٌم ف��أج��ف��ل��ْت اس��تُ��ث��ي��َر ال��ث��الث��ي��َن دوَن
تَ��ْدَع��ُم وال��خ��الئ��ُق ال��م��واه��ُب، ت��ب��ن��ي وإن��م��ا ال��م��ل��وك م��وه��ب��ُة وال��م��ج��د
َف��يَ��ْع��ُرُم ال��خ��ي��اُل ِم��رَّتَ��ُه ويُ��ث��ي��ُر ي��ق��ي��نُ��ه ال��طَّ��م��وِح ب��ال��ش��ع��ِب وي��ض��ي��ُق
ُس��لَّ��ُم ال��ح��ق��ي��ق��ِة إل��ى ال��خ��ي��اَل إنَّ أح��الُم��ه��ا وِريُّ��َه��ا ال��ش��ع��وِب ق��وُت

∗∗∗
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��ُم وتَ��بَ��سُّ ُه��ًدى َم��ْع��ِق��ُدُه ك��ال��ح��قِّ ب��م��ف��َرٍق ال��وض��يءِ ال��ت��اِج ع��اق��َد ي��ا
ِم��نْ��َج��ُم ُح��الُه ي��ح��ِرْز ول��م َك��نْ��ٌز ي��ح��ِوِه ل��م ج��وه��ًرا ب��ت��اِج��َك أع��ِظ��ْم
وأض��خ��ُم ال��ج��ب��اِل م��ن أع��زُّ ع��رٌش ب��ه��م س��م��ا م��ال��ك��ي��َن أوِل م��ي��راُث
ع��ل��ي��ه��ُم ال��ب��اب��ل��يُّ ال��رح��ي��ُق ط��اَف ط��ال��ع��تَ��ه��م ح��ي��ن��م��ا ش��ع��ِب��َك نُ��وَّاُب
وي��ع��ُظ��ُم ال��ه��ت��اِف ع��ن ي��ِج��لُّ أم��ٌل وق��اَره��ْم واس��ت��خ��فَّ ب��م��ج��ِدَك ه��ت��ف��وا
يُ��ْق��ِس��ُم ال��ع��ظ��اِئ��ِم ف��ي ربِّ��َك ب��ع��د ب��َك ال��ذي وال��وط��ِن ب��ال��دس��ت��وِر أق��س��ْم��َت
ت��ق��دَُّم��وا ال��ذي��ن ال��ص��ي��ِد ل��ج��دوِدَك ��ًة وِذمَّ ال��ع��ظ��ي��ِم ب��وال��ِدَك ب��رٍّا
ي��ت��ك��لَّ��ُم خ��ف��وُق��ه��ا ي��ك��اُد ُم��َه��ٌج وال��ق��رى ال��م��دائ��ِن َع��بْ��َر وت��َط��لَّ��َع��ْت
��ُم يُ��نَ��غَّ أوت��اِرِه��نَّ ع��ل��ى َل��ْح��ٌن وَرْج��ُع��ُه ال��س��ح��اب ف��ي ل��ص��وتِ��َك تُ��ص��غ��ي
يُ��َه��يْ��ِن��ُم وه��و ال��ع��ص��ف��وُر ��َت وت��ن��صَّ ه��واِزٌج وه��ي ال��نَّ��َس��َم��اُت ل��ه خ��ش��ع��ْت
تَ��نْ��ُج��ُم ُخ��ْض��ٌر ف��ه��ي «ي��وس��َف» ت��أوي��ُل ل��ه��ا أوح��ى م��ث��ل��م��ا َس��نَ��اِب��ُل َوَص��َغ��ْت
ويُ��ْف��ِع��ُم ي��ه��زُّ م��م��ا روع��ت��ي ِزْد أح��الِم��َه��ا ص��َدى وي��ا م��ص��َر، ص��وَت ي��ا
��ُم ي��ت��رسَّ ال ُخ��َط��اَك ل��غ��ي��ر ش��ع��ٌب ودي��ع��ًة ي��دي��َك ف��ي ال��م��َق��ادة أل��ق��ى
تُ��ْف��َص��ُم ال ال��ت��ي ُع��رَوتِ��ِه ال��ده��ِر ف��ي ف��إنَّ��ه ي��دي��ِه م��ن ت��اَج��َك َف��تَ��َل��قَّ

∗∗∗
ال��م��ع��َل��ُم ال��ك��م��يُّ ال��ج��ي��َش ول��ي��ْع��رِض ب��ع��ي��ِده ال��ُه��م��اُم ال��م��ِل��ُك ف��ل��ي��ه��ن��أ
يُ��ْل��ثَ��ُم ل��واءً أو يُ��َق��بَّ��ُل س��ي��ًف��ا ف��أولِ��ه��ْم م��اث��ل��ون ج��ن��دك م��والَي،
وأق��َس��ُم��وا ال��ص��دوِر ع��ل��ى ال��س��ي��وَف وض��ع��وا ق��ائ��ًم��ا ج��واِدَك ع��ل��ى رأْوَك ��ا ل��مَّ
ال��ت��وأُم ال��ش��ق��ي��ُق ال��رَّوُح وك��أنَّ��ك م��اث��ًال ط��ي��ُف��َك «إب��راه��ي��َم» وك��أنَّ
تُ��ْك��َرُم ج��ي��ِش��َك ب��م��ث��ِل ال��ش��ع��وَب إنَّ ِب��ِه ِت��ْه ��ِر ال��م��ظ��فَّ ال��ج��ي��ِش ق��اِئ��َد ي��ا
وق��ش��ع��ُم ال��ح��دي��ُد ل��م��َع إذا س��ي��ٌل أنَّ��ه وت��ش��ه��ُد ت��ع��رُف��ُه األرُض
وزم��زُم؟ ال��ع��ت��ي��ُق ال��ب��ي��ُت أم تَ��رِوي؟ أم��ج��اِدِه ع��ن ع��كَّ��اءُ أم ط��وروُس
وال��ل��ه��ذَُم؟ س��ط��وَره��ا َخ��طَّ ال��س��ي��ُف ص��ح��ي��ف��ٌة وه��ي ال��س��وداِن، ح��وم��ُة أم
ت��ت��ه��زَُّم؟ س��ف��ي��ِن��ِه ح��وَل وال��ن��اُر أب��اَح��ه��ا ي��وم ال��ش��م��اءُ «م��وَرُة» أم
ال��ِم��ي��َس��ُم ه��ذا «ن��اف��اري��َن» يَ��ْع��ُل ل��م ت��آم��روا ع��ل��ي��ه ق��راص��ن��ٌة ل��وال
وأنْ��ُع��ُم ال��ش��ع��وِب ع��ل��ى تَ��ُم��رُّ بُ��ْؤَس��ى ف��إن��ه��ا ال��زم��اُن، َص��نَ��ع ل��م��ا ف��اغ��ف��ْر
ف��يُ��ْح��ِج��ُم ال��م��س��ت��خ��فَّ ُس��ط��اه��ا ي��رم��ي َس��ورًة روِح��َك ب��أِس م��ن ب��ه وان��ف��ْخ
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��ُم ويُ��ذَمَّ ب��ف��ع��ِل��ِه ال��ن��ب��ي��ُل يُ��ْل��َح��ى وُربَّ��َم��ا ال��ن��ف��وِس نُ��بْ��ِل م��ن ف��ال��رف��ُق
ت��أثَ��ُم ال��س��ي��اَس��َة ول��ك��نَّ نُ��ْس��ٌك، ُدع��اِت��ِه ح��دي��ُث زم��ٍن ل��ف��ي إنَّ��ا
َع��َرْم��َرُم ��ِب��ي��َن ال��م��ت��أهِّ م��ن ج��ي��ٌش أف��ِق��ِه ف��ي س��ح��اب��ٍة ك��لِّ ووراءَ

∗∗∗
م��ت��يَّ��ُم وه��و األش��ع��اِر ب��غ��راِئ��ِب واغ��تَ��َدى ال��ط��ب��ي��ع��َة َع��ِش��َق ف��تً��ى ق��ال��وا:
��ُم ويُ��َؤمِّ ال��ذُّرا ع��ال��يَ��َة ي��رت��اُد خ��ي��اِل��ِه ش��راِع ع��ل��ى ال��ب��ح��اَر وط��وى
وي��رُس��ُم ي��ص��وُغ ب��م��ا ال��ب��ي��اَن أرض��ى ش��اِع��ٌر أنِّ��َي غ��ي��َر زع��م��ت��ْم، م��ن أن��ا
ه��دَُّم��وا م��ا ب��ن��ي��اِن��ِه م��ن ورف��ع��ُت ج��دي��َدُه ال��ق��دي��م ع��ل��ى ب��ن��ي��ُت إنِّ��ي
َف��ُم يُ��َق��بِّ��ْل��َه��ا ل��م ك��أٍس وش��ع��اُع ُع��ل��ويَّ��ٌة ن��ش��وٌة ع��ن��دي ال��ش��ع��ُر
ال��م��رِزُم ال��س��ح��اُب ب��ه��ا ال��ج��ب��اَل َغ��نَّ��ى غ��اَرٍة م��الِح��ُم أو ِس��ْل��ٍم ول��ح��وُن
ال��دُم ��بَ��َه��ا َخ��ضَّ األرَض وخ��ل��ُت ن��اًرا ف��خ��ل��تُ��ُه ال��ن��داءِ ي��وَم أرس��ل��تُ��ه
أت��رِج��ُم َخ��َط��راِت��ِه��نَّ ع��ن ف��أت��ي��ُت خ��واِط��ًرا ف��اس��ت��ه��لَّ ع��رُش��َك، ودع��اُه
وأن��ِظ��ُم ال��ب��ع��ي��َد ال��ن��ج��َم أت��ن��اوُل وِخ��ل��تُ��ِن��ي ل��ل��س��م��اءِ رأس��ي ورف��ع��ُت
ال��م��ت��ض��رُِّم وروُح��ُه ال��ش��ب��اب، ص��وُت ف��إنَّ��ه ع��ط��ْف��َت إْن ن��ش��ي��دَي ف��اق��ب��ْل
وي��س��َل��ُم! ، وي��س��ت��ِع��زُّ ، ي��س��ت��ِظ��لُّ ب��َك ال��ذي ل��ل��وَط��ِن م��والَي ي��ا وَس��ِل��ْم��َت
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م��وثِ��ُق ب��ع��رش��َك ول��ي ال��والءُ ول��َك ال��م��نْ��ِط��ُق وأن��ت ب��ه ن��ط��ق��ُت ِس��ْح��ٌر
يَ��خ��ِف��ُق س��م��اِئ��َك ف��ي ن��ش��ي��دي ه��ذا خ��واِط��ِري ووح��َي إل��ه��ام��ي أف��َق ي��ا
ال��م��ت��ألِّ��ُق ش��ب��اِب��َك ون��وُر م��ص��ٌر، ال��س��ن��ا ع��ل��ويَّ ال��ش��ع��َر إل��يَّ ت��وِح��ي
��ُق يُ��َص��فِّ وال��ش��ع��اُع ُم��ص��ٍغ وال��ك��وُن رويُّ��ه��ا ال��ن��ج��وَم ه��زَّ وش��وارٌد
ُق وت��ش��وُّ ص��ب��وٌة ق��ل��ٍب ول��ك��لِّ ِه��زٌَّة ف��ي��ه��ا ل��ل��ن��ف��س ل��ي��ل��ٍة ف��ي
زوَرُق ل��ل��م��الِئ��ِك ع��ل��ي��ه��ا ي��س��ري م��س��ج��ورٍة ��ٍة ك��ل��جَّ األدي��ِم َريَّ��ا
ت��ت��م��ن��َط��ُق ح��وريَّ��اتُ��ُه ب��ال��زه��ِر وأق��ب��ل��ْت ال��ط��روُب ال��ش��ع��ُر ب��ه��ا غ��نَّ��ى
تُ��ش��ِرُق ال��ن��ب��وَِّة َق��بَ��ِس م��ن س��ي��ن��اءُ ك��أنَّ��م��ا ال��ُم��ْل��َه��ُم��ون ال��رع��اُة وش��دا
��ُق يُ��َح��قَّ ي��دي��َك ع��ل��ى ل��ِم��ْص��َر أََم��ٌل وإنَّ��ه ال��ح��س��اِن، ط��واِل��ِع��َك م��ن ه��َي
��ُق ال��م��ت��دفِّ وش��ع��وُره��ا وج��ن��انُ��ه��ا، ل��س��انُ��ه��ا ف��أن��ت ُس��ِئ��َل��ْت إذا م��ص��ٌر
ال��َم��ش��ِرُق ف��ي��ه م��ص��َر ي��ه��ن��ئُ ع��ي��ٌد إِنَّ��ه ب��ع��ي��دَك ف��رح��تَ��ه��ا َف��تَ��َل��قَّ

∗∗∗
وتَ��ْخ��لُ��ُق ال��م��أث��راِت تُ��ْح��ِي��ي ب��ي��ض��اءَ راح��ًة أَُق��بِّ��َل أن ل��ي ه��ْل م��والَي
ُم��وِرُق وغ��ص��ٌن ��َرٌة، م��َف��جَّ َع��يْ��ٌن ش��ع��اِب��ِه ف��ك��لُّ ال��وادي، ع��ل��ى َم��رَّْت
ي��ت��ألَّ��ُق س��اط��ًع��ا رب��ك ب��ره��اَن ف��أب��ص��روا ل��ل��ن��اظ��ري��َن وَج��َل��ْوت��َه��ا
وأح��َدُق��وا ُم��ْج��ِم��ِع��ي��َن ب��َك وت��س��اءَل��وا دع��اِت��ِه وِس��ْح��ُر ف��رع��وٌن ُردَّ ل��و
ُق ُم��َص��دَّ أن��َت ال��ي��وم، ب��ع��د س��ح��َر ال ف��ت��ص��ايَ��ُح��وا ع��ص��يَّ��ُه��م ع��ص��اَك َل��ِق��َف��ْت
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وتُ��َح��لِّ��ُق آم��الُ��ه��ا ب��ه��ا ت��س��م��و ب��أم��ٍة ال��ف��ت��يِّ ال��روِح ب��اع��َث ي��ا
م��ف��ِرُق ب��ن��وِرَك ��لُ��ُه يُ��َج��مِّ ت��اٌج ف��خ��اِره��ا ك��ن��وز ف��ي ال��ذخ��ائ��ر أغ��ل��ى
ال��ُم��ْه��َرُق ال��ش��ب��اب دُم وأََج��لُّ��ُه��نَّ ودم��اِئ��َه��ا آم��اِل��َه��ا م��ن ص��اَغ��تْ��ُه
ال��م��غ��َرْوِرُق وَج��ْف��ن��َي ال��ط��روُب ق��ل��ب��ي وي��وَم��ُه ال��ي��م��ي��َن يَ��نْ��َس ال أن��َس، إن
يَ��ْغ��َرُق ف��ي��ِه ال��رَّْح��َب ال��ف��ض��اءَ ِخ��ْل��ُت ص��اخ��ٍب ِخ��َض��مٍّ ف��ي روح��ي وُه��ت��اُف
��بَّ��ُق ال��سُّ ال��ب��اس��ل��وَن م��ص��َر ُح��رَّاُس ل��واِئ��ِه وت��ح��َت األع��ل��ى، ال��ق��ائ��ُد
َف��يْ��َل��ُق م��ص��ٍر آم��اِل م��ْن يَ��ْح��ُدوُه ف��ي��ل��ًق��ا ال��ك��ري��م��ِة ب��س��اَح��ِت��َك َط��اف��وا
ُق َويُ��َط��وِّ ُح��بُّ��ه��ا يَ��ح��وُط��َك ُم��َه��ًج��ا َف��َق��رَّب��وا ال��ُم��ثُ��وِل َش��َرَف وأَنَ��ْل��تَ��ُه��ْم
تَ��تَ��َح��رَُّق َل��ْه��َف��ٍة م��ن وس��يُ��وُف��ُه��ْم وأْق��س��م��وا ال��ك��ت��اب ع��ل��ى األُك��فَّ وض��ع��وا
تُ��ْم��َش��ُق َك��فٍّ ب��غ��ي��ِر ت��ك��اَد ح��ت��ى ح��دي��ُدَه��ا ف��ُج��نَّ ال��م��اض��ي، ل��ه��ا أَْوَم��ا
ويَ��ص��َع��ُق ال��ش��ام��خ��اِت ال��ج��ب��اَل ُ ي��ط��أ وف��اِت��ًح��ا ال��م��ب��ي��َن ال��ن��ص��َر ب��ك ذََك��َرْت
يَ��نْ��ِط��ُق ب��اس��ِم��َك وج��اءَ الس��ت��ج��اَب ب��ك ن��ادي��تُ��ه ل��و إب��راه��ي��َم، ص��ن��َو ي��ا
ال��ُم��ْم��ِل��ُق وي��غ��نَ��ى ب��ه، ال��م��واُت يَ��ْح��يَ��ا ال��ذي وال��ن��ه��ر وال��س��وداُن، م��ص��ُر، ل��ك
��ُق وتَ��َرفُّ وروح��ان��يَّ��ٌة، َع��ْدٌل، وظ��َاللُ��ُه ال��تُّ��َق��ى، ق��واِئ��ُم��ُه ع��رٌش
ال��ش��يِّ��ُق ال��خ��ي��اُل ب��َك إل��ي��ِه أس��رى انَّ��ُه َل��َو ي��ودُّ األق��ص��ى ال��م��س��ج��ُد
وتَ��ْخ��ُف��ُق ال��ق��ل��وُب ب��ه تَ��ُح��فُّ ع��م��ٌر ك��أنَّ��َم��ا ال��ص��الِة ف��ي َل��َك وق��ف��ٍة َك��ْم
م��ط��ِرُق ح��اٍن ل��دي��ِه وأن��َت َف��َرٍح، م��ْن ال��م��ح��راُب ��َت تَ��َل��فَّ وق��ف��َت ل��م��ا
َرْونَ��ُق ال��ط��ه��اَرِة م��ن ع��ل��ي��ه وج��ٌه ِس��راَج��ه يُ��ِض��يءُ بَ��َه��ٍج م��ن وي��ك��اد
يُ��ْل��َح��ُق ال َح��َض��اَرٍة أوُج ال��ش��رِق ف��ي ِب��ِه��ْم س��م��ا م��ال��ك��ي��َن ُس��نَّ��َة أْح��ي��يْ��َت
ويُ��ْع��َش��ُق يُ��ح��بُّ م��ا األُلُ��وَه��ِة ب��ع��َد تَ��َرى ول��ْن اإلل��ه، ح��بِّ ف��ي ف��ان��ي��َن
وأخ��ل��ُق أح��قُّ ب��ه ال��م��ل��وِك ِش��يَ��ُم وإنَّ��َم��ا ال��ش��ب��اَب ب��ه َع��َص��ْم��َت ُط��ْه��ٌر
َف��تُ��ْش��ِف��ُق ال��ع��ي��وُن ب��ال��ن��ظ��ِر وتَ��ُه��مُّ م��ه��اب��ًة ال��ن��ف��وُس ل��رق��ت��َك تُ��ْغ��ِض��ي
��ُق تُ��َرقَّ ح��ي��َن ال��ع��ظ��م��اءِ وَخ��الِئ��ُق رق��ي��ق��ٌة وه��َي تُ��ه��اب ال��س��ي��وَف إنَّ

∗∗∗
يُ��ْط��َل��ُق س��اع��ًة اْل��َوْح��ِي ك��ص��وت ً ن��ب��أ وال��ُق��َرى ال��م��داِئ��ِن ع��ل��ى ال��ب��ش��ي��ُر أل��ق��ى
ي��ت��أَنَّ��ُق ن��خ��ي��ل��ه��ا وه��بَّ َج��ْف��نً��ا، ��َح��ْت ف��م��سَّ ال��ح��ال��م��اِت ��َف��اَف ال��ضِّ َع��بَ��ر
ت��ت��رق��َرُق وس��رائ��ٌر ص��دَّاح��ٌة، خ��واط��ٌر ف��ه��َي م��ص��َر تَ��َم��ثَّ��َل َف��رٌح
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وأل��َص��ُق ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ق��ل��ِب��َك أَْدنَ��ى أنَّ��ه��ا ال��رع��ي��ُة آَم��ن��ِت ال��ي��وَم
ال��ُم��ْط��َل��ُق ال��والءُ ش��ع��ائ��ُرُه ت��اًج��ا إي��ث��اِرَه��ا م��ن ف��ح��ب��تْ��َك آثَ��ْرتَ��َه��ا،
تَ��ْرُم��ُق وع��ي��ٌن ل��ه، ت��ش��ي��ُر ك��فٌّ ب��دا إذا ال��رائ��ع��اُت، م��ص��ر َم��ِل��ك��اُت
ويَ��ع��بْ��ُق يَ��ض��وُع م��ا ال��ط��ه��اَرِة وم��َن َع��ب��ي��رُه يَ��ض��وُع أرواٍح وح��دي��ُث
ال��م��ونِ��ُق ال��رب��ي��ُع ب��يُ��ْم��ِن��ُك��َم��ا وج��رى ال��رَِّض��ا َ أظ��ل��كَّ��ُم��ا ِم��ْص��ٍر، ص��اِح��بَ��ْي ي��ا
تُ��َوثَّ��ُق ع��ل��ي��ه خ��ن��اِص��ُرَه��ا أَْم��َس��ْت أم��ٌة ال��م��َؤثَّ��ِل َع��ْرِش��ُك��َم��ا وف��داءُ

∗∗∗
��يْ��َدُق ال��صَّ ال��ك��الم ع��ل��ى يُ��ثَ��اُب ف��ل��ق��د ت��ك��لَّ��م��ي ال��ح��ي��اِة! أمَّ ي��ا ش��م��ُس ي��ا
أَْخ��َل��ُق؟ وب��ال��س��ي��ادة ب��ال��ح��ي��اة ه��َي أم��ٌة ض��وئِ��ِك ت��ح��َت م��ن��ا أأع��زُّ
ال��ُم��ْع��ِرُق وع��رُش��ُه��نَّ ال��ش��م��وِس م��ه��ُد ��نَ��ا ف��أُمُّ ُس��ئ��ل��ِت وإْن بَ��ن��وِك، إنَّ��ا
ال��م��ش��ِرُق ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��ش��ب��اُب ه��ذا يَ��ِزي��نُ��ُه ال��ع��ظ��ي��ِم، ل��ف��اروَق ع��رٌش
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ِق ْ الرشَّ َأِمَريُة

«فريال». املحبوبة األمرية امللكي السمو صاحبة مليالد األول العام يف القصيدة هذه نُِظمت

ج��دي��ُد؟ غ��راٌم أْم ب��ال��ن��ه��ر، َم��رَّ ش��ب��اٍب أُح��ْل��ُم ال��ُم��نَ��ى، ب��ش��ي��َر ي��ا
ع��ي��ُد؟ ل��ل��م��الِئ��ِك ق��اَم أم ء ال��خ��ض��را ��ة ��فَّ ب��ال��ضِّ األن��ب��ي��اءُ ش��دا أم
ون��ش��ي��ُد وف��رح��ٌة، دع��واٌت، ف��ي��ِه ال��ش��رِق م��م��ال��ُك م��ه��رج��اٌن،
��ي��ُد: ال��صِّ ال��م��ل��وُك ِب��ِه تَ��تَ��نَ��اَج��ى ص��داُه ��اِط��ئَ��يْ��ِن ب��ال��شَّ وه��ت��اٌف

∗∗∗
ال��خ��ل��وُد ي��ش��اءُ م��ا ��رِق، ال��شَّ َم��ِل��َك واح��ُك��ْم ال��ش��رِق أم��ي��رَة ي��ا اِس��ل��م��ي
ال��س��ع��ي��ُد ال��زم��اُن ه��لَّ��َل أب��ى! ُل»: «ف��ري��ا ال��ع��ذب ب��اس��م��َك ن��اَدتْ��َك ي��وم
ُس��ع��وُد ك��ل��ه��نَّ ول��ي��ال��ي��َك ش��ب��اٌب ال��ح��س��اُن أي��اُم��َك ُدم��َت،





ة مْرصيَّ ِسَريانادا

النِّيل َليَايل أغِنية

وخلدتها األوروبي األدب يف اشتهرت وقد اإليطالية، املوسيقى يف مأثور ِذْكر «للسريانادا»
نوافذ تحت معازفهم عىل العشاق بها يشدو ليلية أغاٍن عن عبارة وهي الحب، قصص

«… معشوقاتهم

أح��الِم��ي ربَّ��َة ي��ا اآلَن ف��ه��يَّ��ا ال��ل��ي��ُل دن��ا
ال��س��اِم��ي م��ح��راِب��ِه إل��ى ال��ُح��بِّ َم��َل��ُك دع��ان��ا
وأن��غ��اِم أن��اش��ي��ٍد وح��ُي ف��ال��دُّج��ى ت��ع��اَل��ْي،

∗∗∗
��ْح��ِب وال��سُّ واألش��ج��اِر، ال��م��اءِ، ف��ي ف��رح��تُ��ُه َس��َرْت
ال��ُح��بِّ ل��ي��ل��ة ف��ه��ذي اآلن، نَ��ْح��لُ��ِم ت��ع��اَل��ْي

∗∗∗
ك��ال��طِّ��ْف��ِل ��اِح ال��وضَّ ال��ق��م��ِر وض��وءُ ال��ن��ي��ِل، ع��ل��ى
وال��ظِّ��لِّ ال��م��اءِ خ��ل��َف ال��خ��ض��راءِ ��ِة ��فَّ ال��ضِّ ف��ي ج��رى
وال��طَّ��لِّ ال��ورِد ِب��َل��ثْ��ِم ن��ل��ه��و م��ث��َل��ُه ت��ع��اَل��ْي



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ال��ُع��ْش��ِب م��ن َم��ْه��ٌد ل��ن��ا ال��واِدي، ُربَ��ا ع��ل��ى ه��ن��اَك
ال��ح��بِّ بُ��ْل��بُ��ُل وي��ش��دو روَح��يْ��نَ��ا، ��ْم��ُت ال��صَّ يَ��لُ��فُّ

∗∗∗
م��س��ح��وِر األض��واءِ م��ن ش��طٍّ ع��ل��ى ب��ن��ا ي��ط��وُف
ال��ن��وِر م��ن ب��ح��ٍر ع��ل��ى ال��ظ��لِّ خ��اِف��ُق ِش��راٌع
ال��ُح��وِر األع��ي��ِن ن��ج��وى ال��ل��ي��ِل، ن��ج��وُم تُ��نَ��اِج��ي��ه

∗∗∗
ال��َق��ْل��ِب خ��اف��ُق خ��ي��اٌل ويَ��ِدي، ف��م��ي ع��ل��ى وأن��ِت
ال��ح��بِّ َل��يْ��َل��ُة ف��َه��ِذي اآلَن، نَ��ْح��لُ��ِم تَ��َع��اَل��ْي

∗∗∗
ل��ل��م��ح��بِّ��ي��نَ��ا ت��راءَْت أح��الٌم، ال��ص��ي��ِف ل��ي��ال��ي
ف��ي��نَ��ا س��ح��ُره��ا وي��ب��ق��ى ��اق��ي، وال��سَّ ال��خ��م��ُر، ت��غ��ي��ُب
ب��أي��ِدي��نَ��ا اٌح َص��دَّ ال��وه��اُج ك��أُس��ه��ا وه��ذا

∗∗∗
ال��ع��ذِْب ال��ه��وى ن��ب��ع م��ن ال��ل��ي��ل��َة، ن��ش��رب ف��ه��يَّ��ا
ال��ُح��بِّ ل��ي��َل��ُة ف��ه��ذي اآلن، نَ��ح��لُ��ِم ت��ع��اَل��ْي
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ُة يَّ اْملِْرصَ َواِطُئ الشَّ

املكس. صخور عىل ١٩٣٤ عام صيف

م��اءَ ��َق وص��فَّ ص��خ��ًرا، ش��دا ب��ح��ٌر س��م��اءَ وازده��اِك أرًض��ا، َح��يَّ��اِك
م��س��اءَ ب��ه��نَّ أن��ف��اًس��ا وي��رفُّ ُق��بُ��التُ��ه ال��ض��ح��ى ف��ي ش��ع��ابَ��ِك ي��ح��ب��و
واألن��داءَ ف��ي��ِك ��ِة األش��عَّ ش��تَّ��ى ح��بَّ��ُه أودَع ال��ص��بَ��واِت َد م��ت��ج��دِّ
األن��ب��اءَ ت��س��ت��ط��ِل��ُع ع��رَّاَف��ٌة، ك��أَنَّ��ُه ال��رم��ال ب��ت��خ��ط��ي��ِط َولِ��ٌع
واإلغ��راءَ ��ح��َر، ال��سِّ ال��ج��م��اِل ف��نِّ م��ن ي��ص��وُغ ال��خ��ي��ال، ل��ب��ُق ٌر وم��ص��وِّ
ت��راءَى ص��ف��ح��ت��ي��ِه ب��ريَّ��ا ُص��وًرا ��ه��ا وأدقَّ زي��ن��ًة ال��ش��واِط��ئَ ن��س��َق
َج��َالءَ ال��س��م��اءُ ب��ري��َش��ِت��ِه زاَدْت وإنَّ��َم��ا ال��س��م��اءَ، ب��ري��َش��ِت��ِه يَ��ج��ل��و
وض��ي��اءَ س��نً��ا أزه��ى وال ش��م��ًس��ا، ب��ه��ا م��ط��ال��ع��ِه م��ن أوَض��ُح ال��ص��ب��ُح ال
س��م��اءَ أرقَّ أو ب��دًرا، ب��أغ��رَّ أْف��ُق��ُه ال��م��ك��وَك��ُب ال��ل��ي��ل وال ، ك��الَّ
ح��م��راءَ ��ًة ول��جَّ أح��مَّ أُف��ًق��ا أح��ال��ه��ا األص��ي��ِل زاه��ي��ِة ُربَّ ي��ا
دم��اءَ ال��ص��خ��وَر ��رت وف��جَّ ل��ه��بً��ا، ��َرْت ون��شَّ ال��س��م��اءَ ط��وِت وك��أن��م��ا
ال��ق��م��راءَ ال��ل��ي��ل��َة ف��ي��ه��ا ط��ال��ع��ُت، ع��ل��ي��ل��ٍة ال��ن��س��ي��ِم، ع��اط��رِة ول��ربَّ
رداءَ ل��ل��ن��س��ي��م ت��ج��اذُب وَس��َرْت ُش��ع��اِع��َه��ا تَ��ح��ت األم��واُج ب��ه��ا رق��ص��ْت
إص��غ��اءَ ب��س��م��ع��ه��ا إل��ي��ِك أل��ق��ْت ب��ج��ف��ونِ��َه��ا ال��ك��رى راَن إذا ح��ت��ى
غ��ن��اءَ ال��ن��ش��ي��ِد ف��ي ف��ي��ب��دُع ي��ش��دو، ش��راِع��ِه ت��ح��ت ال��ن��وت��يَّ ��ُع ت��ت��س��مَّ
ال��م��اءَ واس��ت��َخ��فَّ ال��ش��واط��ئَ ف��ش��ج��ى ص��وتِ��ِه س��اح��َر ال��ص��ي��ِف ل��ي��ال��ي ه��زَّت
األص��داءَ تَ��تْ��بَ��ُع ح��ي��رى األْف��ِق ف��ي ف��ح��وََّم��ْت ال��طُّ��ي��وِر أج��ن��ح��َة وأث��اَر
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رواءَ ��ن��اُع ال��صَّ ال��ب��ح��ُر ذل��َك ل��ك ص��اغ��ه��ا ش��واط��ئُ ي��ا ف��وات��ُن ُص��َوٌر
وف��اءَ ِح��َم��اُه إل��ى ال��غ��ري��ب رج��َع م��ث��ل��م��ا ش��ع��اب��ك ع��ل��ى ف��ت��ن��ظَّ��ري��ِه
ووَف��اءَ م��ح��بَّ��ًة أَج��نَّ م��م��ا م��وُج��ُه ص��خ��وِرِك ف��ي ي��ض��رُب ظ��لَّ ك��م
ال��ُف��َص��َح��اءَ ال��م��ف��ِح��ُم ال��َع��ِي��يُّ ف��ه��َو ال��لُّ��غ��ى ب��م��ن��ط��ق��ة َع��يَّ��ْت إذا ُع��ذًْرا،
األح��ي��اءَ ح��دََّث ج��م��اٍد م��ن ك��م َل��ُه واس��ت��م��ع��ي ع��ل��ي��ه ال��ح��دي��َث ُف��َخ��ِذي
واألع��داءَ ف��ي��ِك األح��بَّ��َة وبَ��ال س��اه��ًدا ال��ل��يَ��ال��ي ط��وى ك��ي��َف وس��ل��ي��ِه،
األرج��اءَ ح��وَل��ِك ي��م��ألُ وال��ه��وُل خ��اَض��ه��ا ش��واِط��ئُ ي��ا ل��ك ل��ي��ل��ٍة ك��م
ال��دأَم��اءَ وت��ه��ِب��ُط ال��س��ح��اَب، ُ ت��ط��أ ك��أنَّ��َم��ا ال��ق��الِع م��ره��ف��ُة وال��س��ْف��ُن
ولِ��َواءَ َج��ْح��َف��ًال، م��ن��ه��ْم ب��ال��ن��يْ��ل وط��وََّح��ْت ال��ف��ات��ح��ي��َن ل��م��ص��َر ح��م��ل��ْت
أش��َالءَ س��ف��ي��ن��ٍة ك��لَّ وأط��اَر ب��الءَُه��ْم ع��ن��ِك ل��ردَّ اس��ت��ط��اع ول��و
األن��واءَ وج��نَّ��َد ال��رج��وَم، ون��ض��ا ال��دَُّج��ى َح��َش��َد ق��درًة ي��م��ِل��ُك ك��ان أو
ق��َض��اءَ وردَّ ق��دًرا، ب��ه��ا ف��رم��ى ف��أْق��بَ��َل��ْت ال��خ��ف��اَف غ��واِربَ��ُه ودع��ا
وس��اءَ ، أن��ب��اِئ��ِه��نَّ م��ن س��رَّ م��ا وردِِّدي ال��ح��ي��اِة ِس��يَ��َر ف��اس��ت��ع��رض��ي
ورج��اءَ تَ��ِع��لَّ��ًة ال��ج��دي��د وم��ن أُْه��بَ��ًة ق��دي��م��ِك م��ن ل��ي��وِم��ِك وُخ��ِذي
م��س��اءَ ص��ب��اَح ب��ن��ا إل��ي��ِك ت��ه��ف��و ُم��نً��ى وال��دن��ي��ا م��ص��َر، ش��واط��ئَ إي��ٍه
ف��ج��اءَ ال��وس��ي��ِم، ل��ل��ص��ي��ِف وأش��رِت ف��أق��ب��ل��ْت ال��رب��ي��ِع، أح��الَم ن��اج��ي��ِت
وش��اءَ ال��ح��ي��اِة، َم��َرِح م��ن ش��ئ��ِت م��ا وأُنْ��ِس��ِه ال��زم��اِن ص��ف��ِو م��ن يَ��ح��ب��وِك
ال��َغ��رَّاءَ س��م��اِت��َه��ا ال��خ��ل��وُد ط��ب��َع ل��م��ح��ٌة َج��ب��ي��ن��ِك ع��ل��ى ت��ض��يءُ وغ��ًدا
ح��ي��اءَ وغ��ضَّ ل��ه��ا، ال��ن��س��ي��م أص��َغ��ى ق��ب��ل��ٌة ثُ��ُغ��وِرِك ع��ل��ى ِم��نْ��ُه وت��رفُّ
غ��نَّ��اءَ خ��م��ي��َل��ٌة ف��ي��ِك ��ْع��ِر ل��ل��شِّ وه��يِّ��ئ��ي ال��ج��م��ي��َل، ال��ص��ي��َف ف��اس��ت��ق��ب��ل��ي
ب��ي��ض��اءَ َص��ْخ��َرًة م��اِئ��ِك ف��وق ل��ي وأف��ِرِدي ال��خ��ي��اِل، ل��ح��َن ��ِع��ي وت��س��مَّ
ال��ش��ع��راءَ وأَْل��ِه��ِم��ي ال��س��م��اءِ، ل��َغ��َة وأط��ِل��ِق��ي ال��ِج��ن��اِن، ح��وَر واس��ت��ع��رض��ي
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َخَياٌل

َع��بَ��ْر خ��ي��اٍل ب��ك��لِّ وِه��م��ن��ا ال��ص��وْر وع��ب��دن��ا ال��دَُّم��ى ع��ش��ق��ن��ا
ال��ذِّك��ْر وَش��ج��و األم��ان��ي، وش��دَو ��ب��ا ال��صِّ ُح��بَّ ال��ش��ع��َر، ل��َك وُص��غ��ن��ا
ال��م��ب��ت��ك��ْر ب��إي��ق��اع��ه��ا وغ��نَّ��ى ال��خ��ال��داُت ال��ُق��بَ��ُل ب��ه تَ��َغ��نَّ��ْت
ال��َق��َدْر وح��ك��م ال��ق��ل��وب، وع��رِش ال��ه��وى ب��ُم��ل��ِك إل��ي��َك وج��ئ��ن��ا
ال��ش��ج��ْر وَرق��ات ف��ي ال��ري��ِح يَ��ُد َع��ْربَ��َدْت م��ث��ل��م��ا ب��أف��ئ��دٍة،
ال��ِف��َك��ْر ُس��بُ��ح��اِت ع��ل��ى تُ��ِط��لُّ ال��ل��ح��اِظ س��اج��ي ب��أف��ِق��َك وأن��َت
ال��نَّ��َظ��ْر اتَّ��َه��ْم��نَ��ا بَ��ُع��ْدَت َف��َل��م��ا ال��ح��ال��م��ي��َن، ُرَؤى ف��ق��ل��ن��ا: دن��وَت،
ال��زََّه��ْر ع��ي��ون م��ث��ل م��ص��اب��ي��ُح ب��أض��واِئ��ه��ا ع��ل��ي��َك وح��ام��ْت
األَثَ��ْر ال��دل��ي��ُل ي��ت��ح��رَّى ك��م��ا ال��ط��ري��ِق َع��بْ��َر خ��ط��وَك ت��ت��بَّ��ْع��َن
ال��َح��َج��ْر ال��وث��ن��يُّ َق��بَّ��ل ك��م��ا ال��ُخ��َط��ا ق��دم��ي��َك م��ن يُ��ق��بِّ��ل��َن

∗∗∗
ال��ظ��َف��ْر ل��واءُ ع��ل��ي��ه ي��ِرفُّ َم��ْوك��ٍب ف��ي ح��وَل��َك ال��ح��س��ُن م��ش��ى
ال��َخ��َط��ْر ت��ح��دَّى واٍد ك��ج��بَّ��ار س��ل��ط��انَ��ُه ص��دُرك تَ��م��ثَّ��َل
ال��ق��م��ْر يُ��ْرض��ع��ان ك��أنَّ��ه��م��ا ال��س��م��اءَ ي��س��ت��ق��ب��الِن ب��نَ��ه��دي��ِن،
خ��َط��ْر َق��ص��ي��د ك��لِّ وروع��ِة ال��ك��ات��ب��ي��َن لُ��غ��ِة ع��ن ت��َس��ام��ي��َت
ف��اع��ت��ذْر م��ب��اه��ُج��ه��ا َدَع��تْ��ُه ال��ح��ي��اِة زواي��ا ف��ي ش��اع��ٍر س��وى
األَُخ��ْر ال��ل��ح��َظ��ات ف��ي ال��ل��ي��ِل، ص��دى وان��ت��ح��ى ك��أس��ه، ع��ل��ى أك��بَّ
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ال��م��ن��ت��ظ��ْر! ال��م��وِع��ِد ف��ي خ��ي��اَل��ك أح��الُم��ُه ت��رُق��ُب ح��ي��ث رن��ا
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ْمَثاُل التَّ

فصول أربعة يف اإلنساني األمل قصة

تصويره يف يُبدع عليه عاكًفا يزال وال وروحه، قلبه من تمثاله ينحت األمل، صانع اإلنسان
طينًا تمثاله يزال وال يميض الزمن ولكن وجمالها، ومرحها الحياة فيه متخيًال وصقله
السنون وتُشعره الطامح، الصانع دم يف الشباب وقدة تخمد حتى أصم، وحجًرا جامًدا
والحلم يتحرك، ال التمثال ولكن بتمثاله، هاتًفا أحالمه معبد إىل فيفزع والضعف بالعجز
حطاًما، فيهوي بالتمثال وتعصف املعبد، ذلك الليايل تجتاح وهكذا يتحقق، ال الجميل

عمله. يف القدر ويميض اإلنساني اليأس يرصخ وهنا

ورف��ي��ِق��ي م��ؤنِ��س��ي، وال��ن��ج��ُم ل��َك، ط��ري��ق��ي واتَّ��خ��ذُت ال��ل��ي��ُل، أق��ب��َل
رق��ي��ِق ال��غ��م��ام م��ن ، ش��ف��ق��يٍّ س��ت��اٍر خ��ل��ف ال��ن��ه��اُر وت��وارى
ع��ق��ي��ِق م��ن لُ��ج��ٍة ف��ي ك��ش��راٍع ج��ن��اًح��ا ف��ي��ه ال��م��س��اءِ ط��ي��ُر م��دَّ
س��ح��ي��ِق واٍد ك��لَّ وي��ج��ت��اُز ـ��ِل ال��ل��ي��ـ ف��ي ي��ض��رُب ح��ي��راُن م��ث��ل��ي، ه��و
ط��ري��ِق!! ف��ي ل��َوْك��ِرِه وك��لٌّ ُت، ُع��ْد ك��م��ا ال��ح��ي��اة رح��ل��ِة م��ن ع��اَد
ال��ع��م��ي��ِق ال��س��ك��وِن ف��ي ألل��ق��اَك ـ��ُت ج��ئ��ـ ه��أن��ذا ال��ت��م��ث��اُل أيُّ��ه��ذا
وع��ري��ِق ُم��ح��َدٍث، ك��ل وم��ن ـ��ِر وال��ب��ح��ـ ، ال��ب��رِّ غ��رائ��ب م��ن ح��ام��ًال
ال��ش��روِق ع��ن��د إل��ي��ه وأم��ض��ي ـ��ًال ل��ي��ـ ب��ه أع��وُد ال��ذي ص��ي��دي ذاك
ال��َم��ُش��وِق ال��غ��ري��ب ل��ه��ف��ِة ف��ي َن اآل ق��دم��ي��َك ع��ل��ى ب��ه أُل��ِق��ي ج��ئ��ت
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ال��م��م��ش��وِق! َك ل��ق��دِّ ووش��اًح��ا، ت��اًج��ا رأِس��َك ح��ول م��ن��ُه ع��اق��ًدا

∗∗∗
رش��ي��ِق ف��نٍّ ك��لِّ م��ن وم��ث��اٌل ش��تَّ��ى ب��دائ��َع م��ن أن��َت ص��ورٌة
األن��ي��ِق ال��ش��ب��اِب رون��ِق وم��ن ـ��ب��ي، ق��ل��ـ م��ن َج��ب��ل��تُ��َك، ه��ذه ب��ي��دي
ط��ري��ِق��ي أش��قُّ إث��ِرِه ف��ي ِط��رُت ج��م��اٍل م��ن ب��ارًق��ا ِش��م��ُت ك��ل��م��ا
ال��ب��ري��ِق ص��ف��اءِ وم��ن ع��ن��ُه، ع��ِة ال��رو م��ن أخ��ذُت ك��م ال��ن��ج��ُم، ش��ِه��َد
ال��رح��ي��ِق س��ك��َب م��س��م��ع��ي��َك ع��ل��ى ـ��ِه أغ��ان��ي��ـ س��ك��ب��ُت ك��م ال��ط��ي��ُر، ش��ه��د
إب��ري��ِق��ي م��ن ال��ك��ئ��وَس وم��ألُت َج��ن��اُه ع��ص��رُت ك��م ال��ك��رُم، ش��ِه��َد
ال��وري��ِق ال��رب��ي��ع ِم��ْع��َط��ِف ع��ل��ى ِر ال��غ��ا م��ن ت��رك��ُت م��ا ، ال��بَ��رُّ ش��ه��د
خ��ل��ي��ِق ب��م��ف��رق��ي��َك، ج��دي��ٍر ُدرٍّ م��ن ف��ي��ه أدَْع ل��م ال��ب��ح��ُر، ش��ه��د
وُط��ُروِق��ي ل��ي��ل��ة ك��لَّ ل��ه��ا ئ��ي إس��را ال��ط��ب��ي��ع��َة ح��يَّ��َر ول��ق��د
إف��ري��ِق��ي ص��ائ��ٍد أو ، أس��ي��ويٍّ ك��راٍع ع��ل��ي��ه��ا ال��ض��ح��ى واق��ت��ح��ام��ي
إغ��ري��ِق��ي ش��اع��ٍر أس��اط��ي��ِر ف��ي ي��ت��راءَى ُم��ج��نَّ��ٍح إل��ٍه أو

∗∗∗
ال��وث��ي��ِق ال��خ��ف��اءِ ف��ي ل��جَّ ش��بَ��ٌح إالَّ أن��ا ف��م��ا ت��ع��ج��ب��ي ال ق��ل��ُت:
ال��م��رم��وِق ال��غ��د ص��ورة ف��ي ح��ك ال��ض��ا األم��ل ص��ان��ُع أمُّ، ي��ا أن��ا
دق��ي��ِق م��ع��ن��ى ل��ك��ل وي��س��م��و ال��ف��نَّ ي��ع��ش��ق خ��ال��ٍق ص��وَغ ُص��ْغ��تُ��ُه
م��خ��ل��وِق��ي!! ف��ي ال��ح��ي��اة دب��ي��ُب ن��ي ف��أع��ي��ا ح��ي��اًة، وت��ن��ظَّ��رتْ��ُه
ب��ال��م��ف��ي��ِق غ��ٍد ف��ي أل��ق��اُه ل��س��ُت ل��ك��ْن ال��غ��ِد، ف��ي أق��وُل: ي��وم ك��لَّ
وض��ي��ِق ع��ذاٍب م��ن ال��ق��ل��ُب وش��ك��ا ط��ري��ق��ي ب��ل��غ��ُت وم��ا ع��م��ري، ض��اع

∗∗∗
ال��خ��ف��وِق ال��س��راج ف��ي ال��ض��وءِ رع��ش��َة إالَّ ال��ل��ي��ُل دج��ا م��ع��ب��دي! م��ع��ب��دي!
ال��ب��روِق الل��ت��م��اِع ال��رع��ُد ق��ه��ق��ه ل��م��ا ال��ع��واص��ُف ح��ول��َك زأرْت
دف��وِق س��ي��ٍل ب��ك��ل ��ْت ودقَّ ـ��مَّ ال��ص��ـ ن��واف��ذَك ال��دُّج��ى ف��ي ل��ط��م��ْت
ال��غ��ري��ِق ك��ال��ش��ه��ي��د ال��م��اء س��ارُب اح��ت��واُه ال��ج��م��ي��ِل، ل��ت��م��ث��ال��َي ي��ا
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التَّْمثَاُل

ال��م��ح��ي��ِق وال��ب��الءِ ال��وي��ِل م��ن ـ��ه ف��أح��م��ي��ـ ، ال��ق��ويَّ ذل��ك أُع��ْد ل��م
ت��ط��ي��ِق��ي ل��م م��ا ح��م��ل��ِت ح��ت��ى ِم اآلث��ا م��ن ج��ن��ي��ِت ل��ي��ل��ت��ي ل��ي��ل��ت��ي!
ع��روِق��ي! ص��م��ي��م م��ن س��اَل خ��م��ره��ا ك��أٍس ُص��ب��اب��َة واش��رب��ي ف��اط��رب��ي

∗∗∗
ال��م��ص��ع��وِق اخ��ت��الَج��ِة ف��ي ُم��ط��رٍق آدم��يٍّ ع��ل��ى ال��ض��ح��ى ن��وُر م��رَّ
ال��م��وم��وِق ��ب��ا ال��صِّ م��ي��ع��ة ف��ي ه��ب ال��ذا األم��ل ُح��ط��ام��ُة ي��دي��ه ف��ي
ط��ل��ي��ِق ال��ح��ي��اة ع��ب��َر ص��وٍت غ��ي��َر ش��ف��ت��ي��ِه األس��ى أط��ب��َق واج��ًم��ا
وأري��ِق��ي دم��ي، ف��ي ال��ن��اَر ف��اس��ك��ب��ي ع��ذاب��ي يُ��رْع��ِك ال ب��ال��ش��م��س: ص��اح
ال��ش��ف��ي��ِق ال��ف��ؤاد م��ن وأح��ن��ى ـ��ب ال��ق��ل��ـ ع��ل��ى أن��دى ال��م��ش��ت��ه��اُة ن��اُرِك
ح��ري��ِق م��ن ُش��ع��ل��ًة ال��روَح وخ��ذي رم��اٍد م��ن ح��ف��ن��ًة ال��ج��س��َم ف��خ��ذي
ال��رق��ي��ِق!! ال��ق��ض��اءِ ِخ��ن��ج��ِر ع��ل��ى ن��ي ال��ق��ا َدَم��ُه ي��رى ف��م��ا ق��ل��ب��ي ُج��نَّ
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ُدَعاَبٌة

وال��ِغ��ن��اءِ ال��ش��ع��ِر، وم��ج��ل��ِس وال��ن��س��اءِ ب��ال��خ��م��ِر، ح��ل��ف��ُت
ال��ِوض��اءِ أي��ام��ه��ا، وس��ح��ِر أوروب��ا ف��ي ال��ص��ي��ِف ورح��ل��ِة
ال��س��م��اءِ إل��ى م��ص��ٍر ورأَس م��ص��ٍر ل��واءَ ف��ي��ه��ا رف��ع��ُت
إخ��اِئ��ي ع��ن��ُك��م يَ��ُح��ْل ول��م أص��دق��ائ��ي ق��طُّ أن��َس��ُك��ْم ل��م
ف��ن��ائ��ي ح��ب��ك��م ف��ي وه��اَن ح��بٍّ ك��لِّ ف��وق أُح��ب��ُك��م

∗∗∗
ال��وف��اءِ ع��ل��ى ه��واُه أرب��ى وف��يٍّ ف��ي ت��ظ��نُّ��وَن ف��م��ا
ال��م��س��اءِ نَ��س��م��ة ه��ي��ن��م��ْت أو ل��ي��ًال ال��ص��ع��ي��ُد اح��ت��واُه إذا
ال��ش��ت��اءِ م��وس��ِم ف��ي ب��ال��غ��ي��ِد اخ��ت��ي��اًال «األق��ص��ر» وت��اه��ت
أص��دق��اِئ��ي ف��ي��ه��نَّ ع��رف��ُت وج��وٍه إل��ى ع��ن��ه��ا ص��َدف��ُت
ال��ت��ن��ائ��ي ع��ل��ى ب��ي ي��ج��م��ع��ك��م خ��ي��اٍل س��وى ل��ي وه��ل أن��ت��م،
ث��ن��ائ��ي! واس��ت��م��ط��روا ـ��ظ��ن��وَن، ال��ـ ت��ظ��ن��وا وال ف��ان��ت��ظ��رون��ي،





اَجلديدة تاِييُس

بعيد احتفل إذ بحريتها شاطئ عىل زيوريخ بمدينة ١٩٣٩ سنة أغسطس أول «ليلة
النارية واألسهم املشاعل وأنوار املرحة الصاخبة املواكب بني األكرب الوطني سويرسا

العظيم.» معرضها وأضواء

ال��ف��رِح! ن��ش��وُة ب��رأِس��ي ل��ع��ب��ْت ش��بَ��ح��ي؟ أم ل��دي��ِك؟ ال��م��ق��ي��ُم روح��ي
ال��ق��دِح ص��ب��اب��ُة ف��ي��ِك ب��ال��رُّوِح ص��ن��ع��ْت م��ا األرواح، ح��ان��َة ي��ا
يَ��لُ��ِح! ل��م ال��ف��ج��َر إنَّ ال��ف��ج��ُر؟ ل��َه��ٌب؟ أدي��ُم��ه��ا ل��ل��س��م��اءِ م��ا
م��ن��ذَب��ِح! ع��رِق م��ن ��َرْت ُف��جِّ أو ُس��ِج��َرْت م��ث��ل��م��ا ال��ب��ح��ي��رُة ولِ��َم
م��ن��س��رِح ال��ل��ح��ِظ س��اه��ي ك��ل م��ن َص��ِخ��ٌب وم��وك��ٌب ت��ط��ي��ُر، ن��اٌر
م��ن��َش��رِح ب��ص��دِر إل��يَّ ي��دن��و وف��ٌم ج��ارت��ي، اب��ت��س��ام��ُة ل��وال
ال��وق��ِح ال��س��اخ��ِر ق��ه��ق��ه��اِت ف��ي ل��ًظ��ى ت��م��وُر «روم��ا» ل��ح��س��ب��تُ��ه��ا
ال��ُم��َل��ِح ط��رائ��ُف ال��ذه��وِل وم��ن ف��أذه��ل��ن��ي ت��م��لَّ��ك��ن��ي، زه��ٌو
ال��م��ِرِح؟ األغ��يَ��ِد ه��ذا أع��ط��اُف ي��دي وم��لءُ ه��ن��ا ال��غ��ري��ُب أأن��ا
م��ج��ت��رِح ب��ذراِع ف��ج��ذب��ت��ه��ا غ��دائ��ُره��ا وج��ه��ي ع��ل��ى خ��َف��ق��ْت
وُم��ص��ط��ب��ح��ي ُم��غ��ت��بَ��ق��ي أي��ن م��ن ق��دح��ي، ل��ي تُ��دي��ُر وه��َي أدر، ل��م
ِم��ن��ِح م��ن ل��ديَّ ل��ل��غ��ن��اءِ ك��م ل��ه��ا ف��اح��ت��ش��دُت ال��م��غ��نِّ��ي، وش��دا
أبَ��ِح ول��م أن��ِط��ْق ل��م وع��رض��ُت، م��ح��رَّم��ٍة ب��ف��اك��ه��ٍة َع��َرَض��ْت

∗∗∗



طه محمود عيل ديوان

ُم��طَّ��رح��ي! وك��ي��ف ال��ف��راُر، أي��ن ِف��تَ��ٌن ك��لُّ��ُه ُص��نْ��ُع��َك ، َربِّ ي��ا
وم��تَّ��ش��ِح م��نُ��ج��ِرٍد ب��ي��ن م��ا خ��ال��ُق��ه��ا أن��ت ال��روائ��ُع، ه��ذى
ال��بُ��َرِح ع��ل��ى أش��ف��ى ل��ك��نَّ��ُه ب��راه��ب��ه��ا ت��ع��بَ��ْث ل��م «ت��اي��ي��ُس»
م��ن��ف��ت��ِح غ��ي��ِر ب��اٍب وط��روِق ُم��غ��لَّ��ق��ٍة أس��راٍر ب��ي��ن م��ا
َف��رِح م��ن َف��ُج��نَّ ف��ي��ِه ورآَك ف��أك��ب��َره ل��ه ال��ج��م��اُل ع��رض
يُ��تَ��ِح؟! ول��م يُ��ك��تَ��ْب ل��م ل��والك ق��َدٍر ع��ل��ى م��ع��اق��ب��ت��ي أتَ��رى

∗∗∗
ال��وَض��ِح ُم��ش��رٍق ووج��ٍه وي��ٍد، ش��ف��ٍة َج��نَ��ى ف��ي ع��ب��دتُ��ك إنِّ��ي
��بَ��ِح ال��سُّ ف��ي وج��لَّ ال��ن��ه��وِد، ثَ��م��َر ِم��س��ب��ح��ت��ي ج��ع��ل��ُت اس��ت��ط��ع��ُت، ول��و
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ين الرَّ هنر مخرة

«برن». فتاة إىل مهداة أغسطس ٢٠ ليلة

ال��م��ك��اِن ه��ذا ف��ي ش��اع��ُر، ي��ا أح��الِم��َك، ك��ن��ُز
ال��م��غ��ان��ي ب��ه��ات��ي��َك ط��وَّاٌف أن��غ��اِم��َك س��ح��ُر
ال��م��ج��ان��ي ه��ذي ع��ل��ى ��اٌف رفَّ أي��اِم��َك ف��ج��ُر
ب��األغ��ان��ي ف��اص��دْح ال��رَّيْ��ُن، ه��ذا ال��ش��اع��ُر، أيُّ��ه��ا

ُه��نَ��ا ه��ا وج��م��اٍد ح��يٍّ ك��لُّ
ال��م��ح��ِس��ن��ا ال��ح��ب��ي��َب ي��دع��و ه��ات��ٌف،

ب��ن��ا ال��ش��وُق دع��ا ال��رُّوِح، أخ��ا ي��ا
اْس��ِق��نَ��ا ال��رَّيْ��ِن، خ��م��رِة م��ن ف��اْس��ِق��نَ��ا

∗∗∗
ال��خ��ي��اِل؟ دن��ي��ا أم ش��اع��ُر؟ ي��ا ال��ف��ت��ن��ِة، ع��اَل��ُم
وج��ب��اِل؟ س��ح��اٍب، ب��ي��ن ُع��لِّ��َق��ْت أم��روٌج
ال��ل��ي��ال��ي ك��أس��اط��ي��ِر ق��ص��وٍر ب��ي��ن ض��ح��ك��ْت
وج��م��اِل! س��ح��ٍر أيَّ ف��ان��ظ��ْر ال��َج��نَّ��ُة، ه��ذه

��نَ��ا ال��سَّ ُح��ْل��َم ي��ا ال��رُّوِح ح��ب��ي��َب ي��ا
غ��نِّ��ن��ا ق��ْم س��اع��تُ��ن��ا، ه��ذه



طه محمود عيل ديوان

… أن��ن��ا إالَّ ال��ع��ش��اُق س��ِك��َر
اس��ِق��نَ��ا ال��رَّيْ��ِن، خ��م��رِة م��ن ف��اس��ق��ن��ا

∗∗∗
ال��ش��ع��راءِ ُح��ل��م ال��رَّيْ��ِن ِض��ف��اِف ف��وق ل��ي��ل��ٌة
ال��س��م��اءِ؟ ع��رُس أم ش��اع��ُر؟ ي��ا ال��ش��رِق أل��ي��ال��ي
ال��ن��دم��اءِ ب��ع��ُض واألن��ج��ُم س��ك��راُن، ال��دُّج��ى
وم��اءِ ص��خ��ٍر م��ن ال��ن��ه��ُر، وأص��غ��ى ال��غ��اُب، أن��ص��َت

ال��م��ع��ِل��ن��ا ال��ب��ش��ي��َر اآلن ف��اس��م��ِع
دن��ا وال��ف��ج��ُر ال��ل��ي��ل��ُة، ح��ان��ِت

ال��ج��نَ��ى ه��ذا م��ن األق��َداح ف��ام��أل
اْس��ِق��نَ��ا ال��رَّيْ��ِن، خ��م��رة م��ن واْس��ق��نَ��ا

∗∗∗
ِخ��َف��اَف��ا ال��وادي إل��ى َه��بُّ��وا ق��د ��اُق ال��ع��شَّ ه��ُم ه��ا
ِل��َط��اَف��ا وأح��الًم��ا أط��ي��اًف��ا ك��ال��ض��وءِ أق��ب��ل��وا
ُه��تَ��اًف��ا وال��ب��س��ات��ي��ن ه��م��ًس��ا ال��ش��اط��ئَ م��ل��ئ��وا
��َف��اَف��ا ال��ضِّ ف��اس��ت��وِح ال��رَّيْ��ُن! ه��ذا ال��ش��اع��ُر! أيُّ��ه��ا

ه��ن��ا وال��ح��بُّ وال��ح��س��ُن، ��بَ��ا، ال��صِّ
ل��ن��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي ي��ا

ال��م��ن��ى ش��دِو ع��ل��ى ال��ك��أَْس ف��ام��ِأل
اْس��ِق��نَ��ا! ال��رَّيْ��ِن، خ��م��رة م��ن واْس��ِق��نَ��ا

∗∗∗
ذك��َرْه أع��ذَب م��ا األم��ِس ح��دي��ُث «اآلِر» اب��ن��َة ي��ا
خ��م��َرْه ن��ش��رَب وأْن ال��رَّيْ��َن ن��رى أن ُح��ل��ًم��ا ك��ان
َس��ْك��َرْه ب��ع��د وأف��ق��ن��ا ف��س��ك��رن��ا، وش��ِربْ��نَ��ا
ن��ظ��َرْه ب��ع��د واف��ت��رق��ن��ا ل��وداٍع، ووق��ف��ن��ا
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الرَّين نهر خمرة

أن��ا؟ أي��ن أم اآلَن؟ أن��ِت أي��ن
ب��ي��نَ��نَ��ا! ال��ل��ي��ال��ي أي��دي ض��رب��ْت

ب��ن��ا: ك��ال��ُح��ْل��ِم ط��اَف ص��وٍت غ��ي��َر
اس��ِق��نَ��ا ال��رَّيْ��ِن، خ��م��َرِة م��ن اْس��ِق��نَ��ا
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ِمْرصَ َشاِعُر

زائ��ِري ب��أن��َك ق��ل��ب��ي وح��دَّث��ن��ي خ��واط��ري ف��اس��ت��ج��اب��ْت َخ��ي��ال��ي دع��وَت
ع��اِب��ِر ال��ل��ي��ِل َه��ْدأَِة ف��ي ص��ًدى وك��لَّ ص��ائ��ٍح ك��لَّ ال��دُّج��ى ب��ي أغ��َرى َع��ِش��يَّ��َة
م��ج��اِوِري وأن��َت ب��ال��نَّ��ْج��َوى، وأه��ت��ُف ُم��َق��اِرِب��ي وأن��َت ��اِري؟ ال��سَّ َم��ِن أق��وُل:
ال��غ��واِب��ِر ال��ل��ي��اِل��ي م��ب��ع��وُث ك��أنَّ��َك وخ��اِط��ًرا ُروًح��ا ال��ك��وِن ِم��ْلءَ ��َك أُِح��سُّ
ص��ادِر ال��غ��ي��ِب ع��ال��م م��ن ن��ب��أٍ َص��َدى َف��ِخ��ْل��تُ��َه��ا ُخ��َط��اَك، س��ْم��ع��ي ل��ي وَم��ثَّ��َل
س��راِئ��ِري َف��َه��بَّ��ْت ب��اب��ي ب��ه��ا َط��َرْق��َت رف��ي��ق��ٍة ب��ن��اٍن م��ن خ��ط��راٍت س��وى
ن��اِظ��ِري ُم��َح��يَّ��اَك يَ��ْل��َم��ْح ل��م وِش��ْم��تُ��َك، نَ��بْ��أًَة ل��ص��وتِ��َك أس��م��ْع ل��م ع��رف��تُ��ك،
ش��اِع��ِر وج��َه أرى أج��ي��اٍل، ُح��ْل��َم أرى ع��اش��ٍق روَح أرى م��ع��ش��وٍق، َط��يْ��َف أرى

∗∗∗
ال��ُم��َس��اِم��ِر األن��ي��ِس ع��ه��َد ب��ه��ا ْد َف��َج��دِّ ح��اف��ٍظ روَح ي��ا ال��ن��ي��ِل، ِض��ف��اَف إَِل��يْ��َك
ال��ُم��تَ��نَ��اِث��ِر ال��ن��دى ك��أْرَه��اِم َرِخ��ي��ًم��ا َس��ْل��َس��ًال ق��واف��ي��َك م��ن َج��نَ��اه��ا وس��اِق��ْط
ال��م��س��اِف��ِر ال��غ��ري��ب ِذْك��ِر ع��ل��ى ك��ئ��وٌس ��َق��ْت وَص��فَّ ال��نَّ��َداَم��ى، أرواُح ف��ي��ه َس��َرْت
ذاك��ِر ُع��َالَل��َة أو ذك��رى، َخ��يَ��اَل��َة ب��ه��ا ُط��ْف ال��ق��اه��ريَّ��ات: ال��ل��ي��ال��ي نَ��ِج��يَّ
ال��زََّواِه��ِر ال��ن��ج��وِم وأض��واءُ إل��ي��َك، ش��اِخ��ٌص ف��ال��ل��ي��ُل األش��ب��اح، َع��اَل��م وُج��ْز
ط��اِه��ِر ��ْع��ِر ال��شِّ م��ن ب��ُوْج��َداٍن َم��َرْح��َت ُق��ْدِس��َه��ا َم��َع��ارِج ف��ي س��م��اءً وط��اِل��ْع
ع��اِص��ِر َك��فُّ تَ��ْح��ِوَه��ا ل��م َك��ْرَم��ٍة َج��نَ��ى وُش��َع��اِع��َه��ا أن��داِئ��ه��ا م��ن وَس��ْل��َس��ْل��َت
ُم��َع��اِق��ِر ك��لُّ ب��اإلْل��َه��اِم ف��غ��رََّد ك��أُس��ه��ا اإلل��ه��يِّ ب��ال��خ��م��ِر ��َق تَ��َدفَّ
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َس��اِف��ِر ال��ُخ��ْل��ِد َس��نَ��ا ع��ن ف��ج��ٍر َوَألَْالءُ ص��َف��اِئ��َه��ا م��ن ُروح��ان��ي��ٌة ال��نِّ��ي��ل َع��َل��ى
ط��اِئ��ِر ع��ي��َن آف��اِق��َه��ا ع��ل��ى َم��َدْدَت ف��ط��اَل��َم��ا ال��دِّي��اَر ب��ع��ي��ن��ي��َك ف��ص��اِف��ْح
ال��نَّ��واِض��ِر ال��ح��ق��وِل ت��ل��ك ف��ي ال��َوْح��ِي ُخ��َط��ا واتَّ��ِب��ْع َم��ْس��َراَك، ال��ن��ه��ر ِض��َف��اِف ف��ي وُخ��ذْ
واألَزاِه��ِر ال��َج��نَ��ى ذاُت َوَج��نَّ��تُ��ُه ن��ه��ِرَه��ا ��اِق ب��دفَّ ف��رَع��ْوٍن ح��دائ��ُق
س��اِح��ِر تَ��َه��اِوي��ُل أو ، نَ��ِب��يٍّ ِع��ِص��يُّ رم��اِل��ِه وف��وَق ال��وادي، ُش��َع��ِب وف��ي
َق��يَ��اِص��ِر ع��روُش أرب��اٍب، ه��ي��اِك��ُل ��ٍد، ُس��جَّ َم��َح��اري��ُب ُرْه��بَ��اٍن، ص��واِم��ُع
ض��م��ائ��ِر ونَ��ْج��َوى أن��ف��اٍس، وت��ردي��َد ن��اِس��ٍك روَح ب��اح��ات��ه��ا ف��ي ��ع��ُر ال��شِّ َس��َرى
غ��اِم��ِر ��ْح��ِر ال��سِّ م��ن ِت��ي��ٍه ف��ي وتَ��ْس��بَ��ُح ع��ن��َده ال��روُح تَ��ثْ��َم��ُل ِش��َف��اٍه وه��م��َس
ال��ُم��بَ��اِك��ِر ال��رَِّب��ي��ِع ف��ي ِص��بَ��اه��ا وُح��ْل��ُم وَش��ْدُوه��ا ال��ح��ي��اِة إي��ق��اُع ال��ش��ع��ُر، ه��و
خ��اِط��ِر وإب��داُع روٌح، ول��ك��نَّ��ه ن��اِط��ٌق ال��ط��ب��ي��ع��ِة ب��أس��راِر وص��وٌت
ُم��ح��اِذِر غ��ي��َر ال��نَّ��ْج��ِم ب��روَج وي��غ��زو ط��ائ��ًرا ال��ب��رَق يَ��ق��ن��ُص ِذه��ٍن، وَوثْ��بَ��ُة
ش��اِع��ِر م��ف��ارَق إالَّ ان��ت��ظ��م��ْت وال ق��ي��ص��ٍر ت��اُج ي��ح��ِوَه��ا ل��م ُدرًَّة ف��ي��ا
ث��اِئ��ِر روُح تَ��ْح��ِت��َه��ا م��ن َدَع��ٍة، ع��ل��ى ال��ِح��َج��ى واس��ت��ك��بَ��َر ال��ق��ل��ُب ف��ي��ِك تَ��أَلَّ��َه
س��اِخ��ِر ِب��بَ��ْس��َم��ِة ِك��بْ��ًرا ��يْ��ِت��ِه تَ��َل��قَّ ش��اِم��ًخ��ا َض��ْوءَِك ال��ج��بَّ��اُر اع��ت��رَض إذا
آِس��ِر ب��راِث��ِن م��ن أس��َرى وأط��ل��ق��ِت نَ��ْظ��ُم��ُه ف��انْ��َح��لَّ اْل��َق��يْ��ِد ح��دي��َد َل��م��س��ِت
ال��َج��َواِه��ِر ِك��َرام م��ن ن��ال��ْت ال��نَّ��اُر إذا ص��الب��ًة إالَّ األح��داِث ف��ي ِزْدِت وم��ا
ال��م��ق��اِص��ِر ن��يِّ��راُت َح��يْ��َرى ف��ت��خ��َش��ُع ُك��وِخ��ِه س��ق��ي��ف��َة ال��ع��اِف��ي ب��ِك ي��زي��ُن
ال��ذََّخ��اِئ��ِر أْغ��َل��ى َض��مَّ َك��نْ��ٌز ب��أنَّ��ِك َدَرْوا وم��ا ال��ك��ن��وِز، أرِض ف��ي أض��اع��وك
ق��اِه��ِر ال��َف��نِّ م��ن ب��س��ل��ط��اٍن س��م��وت وط��ال��م��ا ال��ف��ن��وِن، م��ه��ِد ع��ل��ى وُه��نْ��ِت
م��آِث��ِر م��ن خ��لَّ��دِت��ه ب��م��ا أَش��ْرِت ��ٍة أمَّ آث��اَر ال��ت��اري��ُخ اف��ت��ق��َد إذا

∗∗∗
وس��اِم��ِر ن��اٍد ك��لَّ يَ��ْغ��َش��ى خ��ي��الُ��َك ي��َزْل ل��م ال��ن��ي��ل: ش��اع��َر َس��الًم��ا، َس��الًم��ا،
ب��ح��اِض��ِر واس��ت��ع��زَّْت ب��م��اٍض ت��غ��نَّ��ْت أم��ٍة إن��ش��اُد األْف��َواِه ف��ي وش��ع��ُرَك
ال��م��ق��اِب��ِر َص��ْم��َت ع��ن��َك وان��ف��ْض ُه��تَ��اَف��َك، خ��ال��ًدا تَ��أُْل ف��ال ح��يٍّ��ا، ب��ه��ا ه��ت��ف��َت

∗∗∗
وال��َح��َواِض��ِر وال��ُق��رى ال��بَ��َواِدي َس��َم��اَع م��ال��ئٌ ال��ص��وَت، تُ��ْرِس��ِل ل��م وإن َص��َداَك،
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ال��م��َح��اِج��ِر ف��ي أدُم��ٌع وح��ارْت ق��ل��وٌب، َه��َف��ْت إذا ال��ب��ائ��س��ي��َن، نَ��ْج��َوى وِذْك��َراَك
س��اِدِر وإط��راُق م��ْح��زوٍن، ون��ظ��رُة ب��اِئ��ٍس أنَّ��اُت ال��ق��ل��َب ع��ل��ي��َك يَ��ُدلُّ
ال��َح��َراِئ��ِر ب��ال��نُّ��ُف��وِس ِت��بَ��اًع��ا تَ��َواَل��ْوا ج��م��اَع��ٍة م��ن راِئ��ٌد إالَّ أن��َت وم��ا
ب��واِت��ِر ول��م��ِع أق��الٍم َش��ْدِو ع��ل��ى ُغ��بَ��اِرِه��ْم ت��ح��َت ال��ش��رِق ب��ادي��اُت َص��َح��ْت
ال��ثَّ��واِئ��ِر ال��ري��اِح َع��ْص��ِف ف��ي ال��رع��ِد َص��َدى َص��َرَخ��اِت��ِه��م م��ن ��اءِ، ال��ش��مَّ ال��ِق��َم��ِم وف��ي
ح��اِئ��ِر م��ن��ارُة ال��نَّ��ائ��ي َش��طِّ��َه��ا ع��ل��ى َك��أَنَّ��ُه��ْم ال��ح��ي��اِة أْف��ِق ف��ي يُ��ض��ي��ئ��وَن
ال��م��ق��اِدِر واع��ِت��س��اُف ال��لَّ��ي��ال��ي، َج��ف��اءُ ل��َش��ْج��ِوِه َف��َرقَّ َغ��نَّ��ى ش��اع��ًرا ف��ي��ا
ب��ال��م��َش��اع��ِر آخ��ٍذ ش��اٍد خ��م��ي��ل��ُة وال��نُّ��َه��ى ال��ِح��سِّ ع��اَل��ُم ب��ل ال، ال��دْه��ُر، َل��َك

∗∗∗
ع��اِط��ِر ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن ب��أن��ف��اِس نَ��ِديٍّ ب��م��ْض��َج��ٍع ْ واْه��نَ��أ ��ْرِق، ال��شَّ ظ��الِل ف��ي َف��نَ��ْم
ال��َع��بَ��اِق��ِر َم��ُه��د َف��ْه��َو ف��ي��ه، ِل��دات��َك وان��تَ��ِظ��ْم َج��نْ��بَ��َك ال��طُّ��ْه��َر ث��راُه ��ْد وَوسِّ
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الشاِعر موُت

ب��ج��راِح��ْه ��بً��ا م��خ��ضَّ ش��اٍد ـ��ك��ة األي��ـ ع��ن خ��رَّ ال��ش��ب��اب: ش��ع��راءَ
أق��داِح��ْه ف��ي ال��م��ل��َه��م��ي��َن خ��م��رُة ��ْت وج��فَّ ال��ن��ش��ي��ُد ث��غ��ِره ف��ي م��ات
َص��داِح��ْه ع��ن ال��رُّب��ى ت��س��أل َص��َح��ْت ـ��ِه م��غ��ان��ي��ـ ب��ع��ُض وه��ي ال��ن��ي��ِل، ��ُة ِض��فَّ
ج��ن��اِح��ْه ح��ول األن��داءِ وه��م��ُس ـ��ِر، ال��ف��ج��ـ ذروة ف��ي ص��داُه م��ن��ه��ا أي��ن
ن��واِح��ْه ش��ج��يَّ أو ال��ش��ع��ِر، ج��ه��ش��َة إالَّ أخ��رَس ب��ال��ص��ب��اِح بُ��وغ��ت��ْت
ب��اف��ت��ض��اِح��ْه ْدتُ��ُه ه��دَّ ل��َض��الٍل ع��ق��ل��ي ف��أس��َل��م ج��اءَن��ي، ٌ ن��ب��أ
وم��زاِح��ْه ل��ه��وه ب��ع��َض ِخ��ل��تُ��ُه ب��س��م��ع��ي ال��ق��ض��اءِ ف��ُم رم��اُه ل��و

∗∗∗
ب��َص��ب��اِح��ْه م��ائ��ٌج واألف��ُق ح، ال��م��ص��ب��ا ح��ام��َل ي��ا ال��ح��ي��اُة ف��ل��س��ف��ت��َك
م��ص��ب��اِح��ْه ف��ي ال��ح��ك��ي��َم أص��اب ق��د وم��اذا ال��ذُّب��ال ص��رع��ًة ل��ن��ا ِص��ْف
ِري��اِح��ْه ت��ح��ت ال��ص��دوُر وت��ه��وى ُج، ال��م��و ي��ف��ه��ُق ص��دِره ف��وق َش��اط��ئٌ
ِح��ْه َم��الَّ م��ن ال��م��ج��داُف وض��اع ف��ي، ال��ط��ا زورق��ي ل��ي��ل��ه ج��ن��ِح ف��ي ض��لَّ
وش��اِح��ْه م��لءَ ال��ح��ن��ي��ُن ي��ه��ف��و س��م، ال��ب��ا ال��ع��اش��ق ُخ��ط��ا ف��ي أن��ت ُج��ْزتَ��ُه
أش��ب��اِح��ْه إل��ى ال��وادي س��ن��ب��الُت وأوم��ْت ال��ش��ت��اءُ أق��ب��َل ف��ق��د ق��م،
أْدواِح��ْه؟ م��ن ال��واج��م��اِت يُ��نْ��ِط��ُق داٍع ال��ع��ذِب ُه��ت��اِف��َك م��ن أَل��ُه
��اِح��ْه ُص��فَّ ف��ي رق��دَت م��ث��ًوى ج��اء أْن إل��ى وال��ن��خ��ي��َل ال��ن��ه��َر َع��بَ��ر
أرواِح��ْه م��ن ال��م��ع��ِوالِت ف��دع��ا ال��ح��زان��ى ق��ل��وِب ع��ن ال��ع��ه��َد ح��م��َل
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وِم��راِح��ْه ��ب��ا ال��صِّ ف��ت��ن��ِة ف��ي ِدَر ��ا ال��سَّ ع��م��َرَك ت��ك��ن ل��م ال��ث��الث��ون
وك��ف��اِح��ْه ال��ع��ال ح��وم��ة ف��ي ـ��ِن، ال��ع��ي��ـ وس��ه��ُد ال��ف��ؤاِد، خ��ف��ق��ُة إن��ه��ا
ب��ن��ج��اِح��ْه! م��ك��لَّ��ل ش��ه��ي��د ُة وم��أس��ا ال��ص��دي��ق، ق��ص��ُة إنَّ��ه��ا
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��ي ال��ف��ضِّ ال��ك��وك��ِب ش��ع��اُع ب��األرض ط��اَف م��ا إذا
ب��ال��وْم��ِض ال��ب��رُق وج��اَش ال��ري��ُح أنَّ��ِت م��ا إذا
ال��غ��ضِّ ال��ن��رج��س ع��ي��وَن ال��ف��ج��ُر ف��تَّ��ح م��ا إذا
ُم��ْرَف��ضِّ غ��ي��ر ب��دم��ٍع ت��ب��ك��ي ل��زه��رٍة ب��ك��ي��ُت

∗∗∗
ب��ال��ل��م��ِح اإلش��راِق م��ن ت��س��َع��ْد ل��م ال��ده��ُر زواه��ا
وال��ص��ب��ِح ل��ألن��داءِ ـ��ِن ظ��م��آن��ي��ـ ج��ف��ن��ي��ِن ع��ل��ى
ُج��نْ��ِح؟ ف��ي ��َك ل��فَّ ق��د ـ��ِل ل��ل��ي��ـ م��ا ال��ن��وِر: أم��ه��َد
ُج��رِح��ي! ف��ي س��ن��اَك وواِر ال��دن��ي��ا خ��اط��ِر ف��ي أض��ئْ

∗∗∗
ال��دام��ي ُج��رح��ِك م��ث��وى ءُ، ح��س��ن��ا ي��ا األق��داَر، أرى
ال��رام��ي دُه س��دَّ ال��ذي ��ه��ِم ال��سَّ َم��وِض��َع أري��ه��ا
ال��ظ��ام��ي ال��ك��وك��َب ه��ذا ِح اإلص��ب��ا م��ش��رَق أن��ي��ل��ي
��ام��ي ال��سَّ ي��ن��بُ��وع��ه��ا م��ن َر األن��وا ي��رُش��ِف دع��ي��ِه

∗∗∗
ال��ش��م��ِس م��غ��رَب تُ��َق��بِّ��ْل ال��ف��ج��ِر أَدم��َع وَخ��لِّ��ي



طه محمود عيل ديوان

األم��ِس ع��ل��ى ت��أَس��ْي أو ـ��ِك ي��وم��ـ ع��ل��ى ت��ب��ك��ي وال
ب��ال��ل��م��ِس ال��ك��وِن ج��م��اَل ��ي َف��اش��ت��فِّ ال��ك��ون إل��ي��ِك
ن��ف��س��ي! ف��ي ف��األش��واُك ـ��ِك، ��ي��ـ ك��فَّ ف��ي األزه��اَر خ��ذي

∗∗∗
ال��وادي ف��ي ال��ص��م��ُت وش��اع ال��ل��ي��ُل أق��ب��َل م��ا إذا
ال��غ��ادي س��ح��اب��ِه ش��ج��وَن واس��ت��وح��ي ال��ق��ي��ث��اَر خ��ذي
��اِد وقَّ غ��ي��ِر ل��ن��ج��ٍم إش��ف��اًق��ا ال��ن��ج��َم وُه��زِّي
ال��ه��ادي! ال��رح��م��ِة ُش��ع��اَع ي��س��ت��دن��ى ال��ل��ح��َن ل��ع��لَّ

∗∗∗
ال��ُغ��نِّ أع��ش��اِش��ِه ف��ي ُر ال��ع��ص��ف��و س��ق��س��َق م��ا إذا
ُغ��ص��ِن إل��ى غ��ص��ٍن م��ن ِن ب��األل��ح��ا ال��روَض وش��قَّ
ال��ل��ح��ِن ��اف��ة ال��رفَّ ح��ُة ال��ص��دَّا خ��واط��ري أت��ت��ِك
ال��ُح��ْس��ِن! ع��اَل��م وت��رع��ى ب��أش��ع��اري ت��غ��نِّ��ي��ِك

∗∗∗
ال��نَّ��ْض��ِر ال��َوَرِق ف��وق ءُ األن��دا ذاب��ِت م��ا إذا
ال��ت��ب��ِر م��ن إب��ري��ٌق ِم األك��م��ا ف��ي ال��ع��ط��َر وَص��بَّ
��ح��ري ال��سِّ ع��ال��ِم��ه��ا م��ن ِم األح��ال ع��رائ��َس دع��وُت
ص��دري! ف��ي واألش��ج��اَن ـ��ِك، ج��ف��ن��ي��ـ ف��ي ال��ل��ح��َن تُ��ذي��ُب

∗∗∗
م��ج��ه��وَال زاَل م��ا أم ءُ ح��وَّا ي��ا ال��ح��بَّ ع��رف��ِت
م��ج��ب��وَال؟ األش��واِق ع��ل��ى ق��ل��بً��ا ت��ح��م��ل��ي ��ا أل��مَّ
وم��خ��ب��وَال! وم��ْح��زونً��ا، ف��رح��انً��ا، ِص��ِف��ي��ِه، ِص��ِف��ي��ِه،
األول��ى؟ ال��ن��ظ��رة ع��ن��د ـ��ِة ب��ال��ل��وع��ـ أح��سَّ وك��ي��َف

∗∗∗

200



العمياء املوسيقية

؟ ��بِّ ال��صَّ ص��ورُة م��ا أو ُب؟ ال��م��ح��ب��و آدُم��ك وَم��ن
ب��ال��ق��ل��ِب ح��واءُ، ي��ا ُم، واإلل��ه��ا أُل��ِه��ْم��ِت، ل��ق��د
؟ ال��ح��بِّ ل��دى ال��دن��ي��ا وم��ا ال��ح��بُّ ه��و ال��ق��ل��ُب، ه��و
ال��ُح��ْج��ِب؟ وال��م��ه��ت��وك��ِة ِر األس��را ال��م��ك��ش��وف��ِة س��وى

∗∗∗
َغ��نَّ��ى م��الح��ٍن أيَّ ـ��ِك ي��دي��ـ ب��ي��ن ال��ق��ي��ث��اَر س��ل��ي
ل��ح��نَ��ا أوت��اِره ع��ل��ى س��ال��ْت ص��ب��اب��ٍة وأيَّ
وال��ُح��زن��ا وال��ف��رح��َة، َم، واآلال اآلم��اَل، ح��وى
م��ع��ن��ى! وف��ي َل��ْف��ٍظ ف��ي َن واألك��وا اآلب��اَد، ح��وى

∗∗∗
م��ح��س��وِر! إط��راِق ع��ن ءُ، ح��س��ن��ا ي��ا ال��ح��س��ُن، ت��ع��ال��ى
م��غ��م��وِر! األن��واِر م��ن ك��وٍن ف��ي ال��ل��ي��َل أي��ش��ك��و
ال��ن��وِر؟ ت��وأَم إالَّ ُه س��وَّا م��ن ُه ج��الَّ وم��ا
ال��ح��وِر؟ األع��ي��ِن غ��ي��َر ُه ن��ادا إذ ��اه س��مَّ وم��ا
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اِمُئ الظَّ ْهُر النَّ

الجديد. رضيحه إىل زغلول سعد الخالد الزعيم بُرَفات السائر التاريخي املوكب

ال��ب��ط��ِل م��وك��َب َح��يِّ��ي ال��م��ج��ِد، ك��ع��ب��َة ي��ا واألم��ِل ال��ي��أِس ب��ي��ن ان��ت��ظ��اُرِك ط��اَل
تَ��ُط��ِل ل��م ال��طُّ��ْه��ِر ثَ��راِك ع��ن وُغ��رب��ٌة َق��ُص��َرْت ��ًة ُش��قَّ ��ى ال��ُم��رجَّ ال��م��آُب ه��ذا
األَُوِل؟ أي��ام��ِه م��ن ال��ع��ه��َد وج��دَّدوا ل��رؤي��ت��ِه ��وا َض��جُّ ه��ْل ال��ق��وِم، ل��ه��ف��َة ي��ا
ال��َع��ِج��ِل ال��ب��اِرِق ل��م��َع ي��س��ب��ُق ل��ه��ف��اَن م��ن��اب��ِع��ِه أق��ص��ى م��ن ال��ن��ه��ُر ��َق تَ��َدفَّ
ل��ي؟ ُخ��يِّ��َل ، م��اض��يَّ م��ن األس��اط��ي��ِر أيُّ ف��ي��س��ألُ��ُه: ال��ع��ات��ي تَ��يَّ��اُرُه ي��ث��ور
وم��ح��ت��ِف��ِل س��اٍع م��ن ال��م��الي��ي��ُن ف��ي��ه َم��َش��ْت ِض��ف��ت��يَّ ف��ي م��ض��َط��رٍب وأيَّ
��بُ��ِل؟ ال��سُّ م��ف��رَق م��ن��ه ال��َوْه��ُم ي��ب��ل��ُغ ال س��ف��ٍر م��ن ال��م��ن��ف��يِّ ال��ث��ائ��ِر أع��ودُة
ال��ج��ِذِل! ال��ه��ان��ِئ ب��ق��ب��ِر ع��ل��ي��ه َض��نُّ��وا ل��ف��ائ��ِف��ِه ف��ي ��ى ال��ُم��س��جَّ ال��ش��ه��ي��ُد ب��ل
ال��ج��َل��ِل ال��ح��ادِث َص��َع��ق��اِت ع��ل��ى ف��ي��ِه نَ��َس��ل��وا ال��ذي ب��األم��ِس ال��ي��وَم أش��بَ��َه م��ا
يَ��ِم��ِل ل��م ال��م��ج��ِد رك��از ع��ن ل��واُؤه وط��ٍن ف��ي ال��م��ج��ِد ت��راُث ال��رف��اُت ه��ذا
م��ق��تَ��ِت��ِل ال��ح��قِّ ف��ي م��س��ت��ش��ه��ٍد رف��اُت ن��ه��ض��ِت��ِه م��ي��راِث م��ن ال��ذخ��ائ��ِر أغ��ل��ى
واق��ت��ِب��ل��ي ف��ودي��ِه، م��ن ال��غ��اِر م��ع��اق��َد ف��اس��ت��ل��م��ي ال��ت��اري��ُخ ب��ه إل��ي��ِك م��ش��ى
وال��ُق��بَ��ِل؟ األش��واِق م��ن ادَّخ��رِت وم��ا َك��ِل��ٍم م��ن أع��ددِت ف��م��ا ال��ل��ق��اءُ ح��ان
واألم��ِل وال��ح��بِّ ال��ه��دى ب��ش��ي��ُر ه��ذا م��ط��ال��َع��ُه واس��ت��دن��ي ال��ن��ص��َر ف��اس��ت��ش��رف��ي

∗∗∗
وال��ج��ب��ِل ��ْه��ل ال��سَّ م��لءَ ال��ن��ه��ر ��ِة ِض��فَّ م��ن ع��ب��روا أش��ب��اُح��ه��م أم ال��ن��ي��ِل ع��واه��ُل



طه محمود عيل ديوان

ال��طَّ��َف��ِل ف��ي ال��ب��ي��ض��اءِ ��ُح��ِب ال��سُّ م��واك��ُب ك��أن��ه��ُم ال��وادي ع��ل��ى ِخ��ف��اًف��ا َم��رُّوا
م��ن��َس��ِدِل األح��ق��اِب ع��ل��ى م��اٍض أس��راُر وأع��ي��ِن��ه��م ذك��رى، أس��اري��ره��م وف��ي
ال��ِغ��يَ��ِل ع��ن ف��رع��وٌن َج��لَّ ب��ه، يَ��ٌد ل��ه��ُم م��ا ، َم��رَّ ل��ي��وٍم ي��س��ت��غ��ف��رون
وال��دوِل وال��ت��ي��ج��اِن ال��ص��وال��ِج َربُّ م��ض��اج��َع��ه��م ال��م��وت��ى يَ��س��لُ��ُب م��ن ك��ان م��ا
ال��َح��ف��ِل ال��م��ش��ه��د ف��ي م��ش��وا ال��وت��ي��ِن ن��ب��َض م��ل��ك��وا ول��و س��ع��ًدا ب��أرواح��ه��م ح��يَّ��وا

∗∗∗
َرُج��ِل ف��ي ال��خ��ل��ِد روُح تَ��َم��ثَّ��َل وك��م م��ع��ج��زٌة ل��ل��روِح ك��م ال��ُخ��ل��ِد ص��اح��َب ي��ا
وال��رُُّس��ِل ال��رُّواِد م��ن ال��ح��ي��اُة تَ��ْخ��ُل ول��ْم ال��ح��الُل، وال��س��ح��ُر ال��وح��ُي ي��ن��ت��ِه ل��م
األم��ِل م��ن دن��ي��ا أو ال��ح��قِّ م��ن ج��ي��ًال ب��ِه ال��ب��اع��ث��ي��ن ال��ش��ه��داءِ دِم وم��ن
خ��ج��ِل ع��ل��ى ثَ��نَّ��اه��ا ال��ب��غ��ِي َل��َه��اِذَم ش��رع��وا ك��ل��م��ا ص��وٌت ل��َك يَ��َزْل ول��م
َوَج��ِل م��ن ت��ص��ط��كُّ ص��دره ف��ي وال��ن��اُر ف��أخ��رَس��ُه ال��داوي ب��ال��م��دف��ِع وط��اف
��َع��ِل ك��ال��شُّ ح��م��راءَ وراي��اتُ��ُه تَ��تْ��َرى، م��واك��بُ��ُه زال��ْت م��ا ال��ض��خ��ُم ل��واُؤك
واألَس��ِل وال��ن��ي��راِن، وال��م��وِج، ب��ال��ص��خ��ِر ه��زأْت َج��بَّ��ارٍة َق��َدٍم ع��ل��ى ي��م��ش��ي
َم��ه��ِل ع��ل��ى ف��اس��لُ��ْك��ُه ب��األم��ِس، ُخ��ط��اَك أِل��َف��ْت ال��ذي ل��ل��ب��ي��ِت ط��ري��ُق��َك ه��ذا
ِق��بَ��ِل!! م��ن َخ��لَّ��ْدَت ب��م��ا ل��ل��زم��اِن م��ا م��ع��ال��ُم��ُه ح��ال��ْت ف��م��ا إل��ي��ه، ان��ظ��ْر
ُم��ن��دم��ِل َغ��يْ��َر ِم��ص��ٍر ج��ن��ِب ف��ي ل��ظ��لَّ ِح��َق��ٌب م��ض��ْت ل��و ج��رًح��ا ال��ي��وُم أس��اَل��ه
ال��َم��ث��ِل ال��م��ف��رُد ، األب��ديُّ ج��اللُ��َك ُخ��َط��ٍب م��ن أب��َدع��َت م��ا أروَع َف��ْل��يُ��ْل��ِق

∗∗∗
أج��ِل إل��ى ي��وًم��ا وح��يُ��ُه ي��ن��ت��ه��ي ال ض��م��اِئ��ِرن��ا ف��ي م��ع��نً��ى أن��َت ك��م��ا وع��ْش،
ال��َغ��ِزِل ال��ش��اع��ِر َخ��ط��راِت م��ن أرقَّ م��ل��ه��ِم��ًة اإلش��راِق س��م��ح��َة وص��ورًة
م��تَّ��ص��ِل األم��ج��اِد م��ح��ت��ش��ِد ح��ي��اُة م��خ��ل��دٌة أع��م��اٌر ال��ده��ِر ف��ي ذك��راَك
األَزِل ف��ي ��اِد ال��وقَّ ك��وك��ِب��َك ش��ع��اُع اتَّ��ج��ه��وا أي��ن��م��ا م��ن��ه��ا، ال��ن��اَس ي��ط��ال��ُع
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ب��غ��ض��اءِ وم��ن ح��بٍّ م��ن وأخ��ذَْت األح��ي��اءِ ب��ع��ال��م ت��رك��َت م��اذا
واألص��داءِ األش��ب��اِح ج��وَّاب��ُة َح��يَّ��ٌة ذك��ري��اٌت م��وت��َك ب��ع��د ل��َك
ال��ع��م��ي��اءِ ال��م��ق��ل��ِة غ��ش��اءَ ه��ت��ك��ْت ورب��م��ا ع��ن��َك ال��ص��م��ِت ح��ج��اَب ه��ت��ك��ْت
وح��ي��اءِ ��ٍة رقَّ م��ن ص��ورٍة ف��ي م��ت��واض��ٍع وادٍع م��خ��اي��َل ف��رأْت
األه��واءِ ل��م��ك��ام��ن ��اذٌة نَ��فَّ أنَّ��ه��ا إال ال��ن��ظ��راِت م��ت��ط��ام��ِن
ده��اءِ وف��رط ح��ذٍر م��ن يَ��ْخ��ُل ل��م ق��ان��ٍص س��ك��ي��ن��ِة ف��ي م��ت��ف��رِّس��اٍت
ال��ح��م��راءِ ك��ال��ج��م��رِة ��ٌد م��ت��وقِّ وق��ل��ب��ُه ال��ش��ت��اءِ ع��ل��ى أط��لَّ ش��ي��ٌخ
ال��ن��ائ��ي ال��م��ك��اِن ف��ي ف��رًدا وأق��ام رك��ب��ه��م ف��َش��يَّ��ع ب��ه، ال��رف��اُق م��رَّ
وس��م��اءِ ت��رب��ٍة غ��ري��ب��َة أم��س��ْت ش��رق��يَّ��ٍة ك��دوح��ٍة ال��ح��ي��اَة وط��وى
ض��وض��اءِ وع��ن ل��غ��ٍو ع��ن ب��ال��ص��م��ِت ��ع��ْت وت��رفَّ وح��اِده��ا ج��الل ل��ب��س��ْت
ب��غ��ن��اءِ ت��ُح��ْم أو ��ا، ع��شٍّ تَ��بْ��ِن أو ظ��الِل��َه��ا، ف��يءَ األط��ي��اُر ت��ن��زل ل��م
ال��خ��ض��راءِ ال��ُح��لَّ��ِة ت��ل��ك وْش��ِي م��ن غ��ص��ونَ��ه��ا ال��خ��ري��ُف ع��رَّى إذا ح��ت��ى
ال��غ��رب��اءِ ورط��ان��ُة ال��ه��وى لُ��َغ��ُة س��ج��ع��ه��ا ف��ي ص��دَّاح��ٌة ب��ه��ا َع��بَ��رْت
ال��ب��ي��ض��اءِ ال��ُق��م��ريَّ��ِة ب��ص��ب��اب��ِة ق��ل��بُ��ُه ي��خ��ف��ُق ل��ل��ن��س��ِر رح��م��ت��ا وا
األض��واءِ ورع��ش��ُة ال��م��س��اءِ ن��ج��ُم خ��ب��ا وق��د األخ��ي��ِر ال��َق��بَ��ِس ل��م��ع��ُة ه��ي
ال��ق��م��راءِ ال��ل��ي��ل��ِة ب��س��ح��ِر ثَ��ِم��ًال ش��دا وق��د ال��ح��ب��ي��ِس ال��روح وت��وثُّ��ُب
دم��اءِ غ��ري��ُق أو دم��ٍع، ف��ش��ري��ُق رم��ى إذا ال��غ��ري��ِر ال��ح��س��ِن وج��ن��اي��ُة
ال��طُّ��َرداءِ م��خ��اوُف وت��أثَّ��رتْ��ُه أوط��انُ��ُه ب��ه ض��اق��ْت وم��ه��اج��ٍر



طه محمود عيل ديوان

ش��ت��اءِ ص��ق��ي��ُع وال ��ف��اِر ال��سِّ دون م��ك��دودُة ش��ي��خ��وخ��ٌة تَ��ثْ��ِن��ِه ل��م
وإب��اءِ ك��رام��ٍة م��ه��ي��َض أم��س��ى ل��خ��اف��ٍق ال��ح��ي��اِة ح��قَّ م��ت��ط��ل��ٍب
ال��طُّ��ل��ق��اءِ ب��ف��رح��ِة ع��ل��ي��ه َض��نُّ��وا أم��وَره��م ي��س��وُس أم��ٍس ف��ي ك��ان م��ن
اإلث��راءِ م��ص��ادَر ل��م��ص��َر َض��م��نُ��وا ك��أنَّ��م��ا ف��ي��ه ال��م��اِل ب��اس��ِم ي��ق��ض��وَن
األح��ش��اءِ م��ن��ه��وم��ِة م��ف��غ��ورٍة، وم��ص��ارٍف ل��م��ق��اص��ٍف ق��ض��وا ه��الَّ
ال��ش��اءِ وج��ل��ِد ح��ن��ط��ِت��ِه، ب��ح��ص��اِد ��َل��ْت ت��َك��فَّ ث��م ح ال��ف��الَّ دَم أك��ل��ْت
ب��الءِ ش��رُّ وه��ي ال��س��ي��اس��ِة ِم��َق��ُة وم��ث��لُ��ُه ال��ع��ذاَب، ب��ه ب��ل��وَت ح��بٌّ
ال��ح��ك��م��اءِ وم��ن��ط��َق ال��ل��ب��ي��ِب، رأَي ��َه��ْت وس��فَّ ال��رج��اِل ب��أح��الِم َع��َص��َف��ْت
ورج��اءِ ه��داي��ٍة س��ب��ي��َل ك��ان��ت م��ط��م��وس��ٌة ُخ��ًط��ا س��اِح��ل��ه��ا ف��وق ك��م
ال��م��اءِ ط��ي��وُر ال��ب��ش��رى ل��ه��ا َح��َم��ل��ْت م��ح��ط��وم��ٌة م��ه��ج��ورٌة، وس��ف��ي��ن��ٌة
ال��ش��ه��داءِ؟ م��وك��ِب ط��ل��ي��ع��َة ك��ان��وا وج��م��اع��ٌة وربُّ��ُه؟ ال��ل��واءُ؟ أي��ن
ف��داِئ��ي؟ وص��دِر ، ح��واريٍّ ب��ي��َدْي م��داف��ٌع ال��ص��ف��وِف ف��ي ي��راٍع وأخ��و
ال��راِئ��ي! ل��ع��ي��ِن م��اث��ل��ٍة خ��رس��اءَ ح��ج��ارٍة ب��ب��ع��ض ح��ت��ى يُ��نْ��ص��ُف��وا ل��م
وف��اءِ م��ث��اَل أو ، ح��بٍّ ت��م��ث��اَل َص��ن��ي��ِع��ِه��م ك��ف��اءَ وج��دوا ف��م��ا وم��ض��وا،
األش��ي��اءِ ط��ب��ائ��ِع غ��ي��َر وت��ري��ُد ط��ب��اِع��ه��ا ل��وِن غ��ي��َر ال��س��ي��اس��ُة ت��أب��ى
ال��ُق��َرن��اءِ وم��وث��ق ال��ح��م��ي��م ُودَّ وزاده��م اإلن��ك��ل��ي��َز أح��بَّ ق��ال��وا:
ال��ح��ل��ف��اءِ وأك��رَم ال��دع��اِة أوف��ى ب��ه ص��اروا ال��ذي ال��ي��وُم أت��ى ق��د ه��ا
ال��ض��رَّاءِ ع��ل��ى رع��ايَ��تَ��ه��م ن��أب��ى وال ي��غ��اض��بُ��ه��م م��ن ن��غ��اض��ُب ب��ت��ن��ا
اآلراءِ م��آخ��ذُ ال��رج��اِل ذم��َم ب��ع��ائ��ٍب ول��ي��س ب��ه أخ��ذَْت رأٌي
ب��الءِ ودف��ِع ع��ادي��ٍة ردِّ ع��ن ع��اج��ٌز إنَّ��ك ف��ق��ي��َل: ، س��ك��تَّ ل��ك��ن
ال��ُك��رم��اءِ خ��الئ��ق ب��ع��ُض وال��ص��م��ُت ُم��َح��دِّث ك��لُّ ف��ي��ه ت��ح��يَّ��َر َص��ْم��ٌت
اآلب��اءِ ع��داوَة ال��ب��ن��ي��َن ويُ��ِري وق��اَرُه ال��ح��ل��ي��َم يُ��نْ��ِس��ي ع��ال��ٍم ف��ي
ورواءِ ط��ب��ي��ع��ٍة م��ت��ن��اف��راِت َع��ِش��يَّ��ٍة ب��ي��ن ف��ي��ه ال��ت��وائ��َم وتَ��رى
واإلص��غ��اءِ ال��ق��وِل ف��ي وتَ��َك��لُّ��ٌف م��ب��اس��ٍم اف��ت��راُر ب��ه ال��ك��راِم ج��ه��ُد
ل��ح��اءِ ب��غ��ي��ر ُخ��ِل��َق��ت ف��ك��أنَّ��م��ا ول��ح��اءَه��ا لُ��بَ��اب��ه��ا ع��رف��َت ُص��َوٌر

∗∗∗
ال��خ��ل��ص��اءِ َة َم��ودَّ ي��ص��وُن ش��ع��ًرا ف��ه��اَك��ُه ال��وداَد ل��ي تُ��خ��ِل��ُص ك��ن��َت ق��د
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إغ��ض��ائ��ي ه��ن��واِت��ه��م وع��ن م��َدِح��ي، ح��س��ن��اِت��ه��م ع��ل��ى ب��ه ال��رج��اُل ي��ج��ُد
وج��زاءِ ب��رح��م��ٍة ال��ك��ف��ي��ُل وه��و ح��اك��ٍم أع��دُل ف��ه��و ل��ربِّ��َك ف��اص��ع��ْد
إط��راءِ وم��ن ن��ق��ٍد م��ن ش��اءَ م��ا وع��دِل��ِه ال��زم��اِن ح��ك��ِم م��ن وتَ��َل��قَّ
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اْلَوْحِي َصَدى

ِد ال��م��ت��ج��دِّ أس��ل��وِب��ِه ف��ي ال��وح��ِي ص��دى ال��م��خ��لَّ��ِد ال��ج��م��اِل ن��ب��ِع م��ن ب��ي��انُ��َك
ال��م��غ��رِِّد ال��رب��ي��ِع ن��اِي ف��ي ال��ح��بُّ ش��دا ك��أنَّ��َم��ا ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي ل��ح��نُ��ه س��رى
ال��م��ردِِّد ال��زَم��ان ث��غ��ِر ع��ل��ى ق��دي��ٌم ك��ع��ه��ِدِه وه��و األس��م��اِع ع��ل��ى غ��ري��بً��ا
وال��غ��ِد ال��ي��وِم م��ل��ِه��ُم إال ه��و وم��ا وْح��ِي��ِه س��رُّ ان��ت��ه��ى ال��ن��وِر ج��ب��ِل إل��ى
ُم��ن��ش��ِد ت��رات��ي��َل أو ش��اٍد، ت��رنُّ��َم ب��آِي��ِه، واه��ت��ف األج��ي��اَل، ب��ه ف��غ��نِّ
ِد ال��م��ج��دِّ ��يْ��دح��يِّ ال��صَّ ب��روِح ي��ع��ي��ُش ش��اع��ٍر ق��ري��ح��ِة م��ن س��م��ًح��ا وأرِس��ْل��ُه

∗∗∗
ال��م��تَ��َع��بِّ��ِد ال��ك��ات��ِب ف��ؤاُد ح��واه��ا وروع��ٍة ج��الٍل، م��ن ش��تَّ��ى ع��وال��ُم
م��وع��ِد غ��ي��ِر ع��ل��ى ل��ي��ًال، زرت��ه وق��د ُم��ح��بَّ��ٌب ح��دي��ٌث ول��ل��ذك��رى ذك��رُت،
م��ع��ب��ِد ظ��لِّ ف��ي ال��روِح ك��ه��م��ِس رف��ي��ٌف، ح��وَل��ُه ول��ل��ري��ح إص��غ��اءٌ، ولِ��لَّ��يْ��ِل
��ِد ُم��س��هَّ أدي��ٍب َع��يْ��نَ��ْي ف��ي ال��ن��وِر، م��ن م��ج��اج��ًة إالَّ ال��م��ص��ب��اُح، ه��دأ وق��د
��ِد ال��م��ت��وقِّ ذه��ن��ه م��ن ب��ب��ارق��ٍة وت��ن��ث��ن��ي ح��ي��نً��ا، األف��ق وراء ت��رام��ى

∗∗∗
ِد وت��ودُّ رق��ٍة ف��ي ي��دي ي��داُه وص��اف��ح��ْت ف��ح��يَّ��ا، ه��م��ًس��ا، ف��ح��يَّ��ي��تُ��ه
ال��م��ش��رَِّد ال��خ��ي��اِل إم��ع��اَن ف��أم��َع��َن وب��ي��نَ��ُه ب��ي��ن��ي ال��ص��م��ت ج��الُل وش��اَع
وت��غ��ت��ِدي تَ��روُح ب��ال��ن��ج��وى م��الئ��ُك ل��خ��اط��ري ف��الح��ت أرع��اُه، وأم��س��ي��ُت
َم��ش��َه��ِد غ��ي��ر ع��ل��ى ت��ه��ف��و ب��أج��ن��ح��ٍة م��ن��ط��ٍق غ��ي��ر ف��ي ال��ق��وَل إل��ي��ه تُ��ِس��رُّ
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وال��ي��ِد ال��س��ري��رِة ع��فُّ ق��ل��ٌم ج��رى ك��ري��م��ٍة ال��ح��واش��ي ُغ��رِّ ُص��ح��ٍف ع��ل��ى
َم��ْق��ص��ِد ألن��ب��ِل ف��ل��بَّ��اُه دع��اُه ك��ات��ٍب ك��فِّ ف��ي ال��ق��وِل م��رام��ي ن��ب��ي��ُل
ال��م��ج��رَِّد ال��ج��م��اِل دن��ي��ا ف��ي ال��ح��قُّ ه��ي س��ي��رًة ال��ش��رِق ل��روح��ان��يَّ��ة ي��خ��طُّ
��ِد ال��م��ت��ج��سِّ ط��ي��ف��ه��ا ف��ي ال��رض��ا ي��ش��ي��ُع ق��رش��يَّ��ٍة ص��ورٍة ف��ي ت��م��ثَّ��ل��ه��ا
ال��م��ت��م��رِِّد س��ط��وَة ه��داه��ا وي��ط��وي ورح��م��ًة ح��بٍّ��ا، األرَض س��ن��اه��ا ي��ب��ثُّ
وأربَ��ِد وض��يءِ م��ن ال��ل��ي��ال��ي وج��وَه وَغ��يَّ��َرْت ال��ح��ي��اِة م��ج��َد ن��م��ْت ح��ي��اٌة
ُم��رش��ِد ت��واض��ِع ف��ي ، ن��ب��يٍّ ج��الُل رأوا ل��م��ا ف��اع��ج��ب ال��راءوَن، ب��ه��ا ت��ن��ادى
ال��م��ؤيِّ��ِد ال��ع��زي��ِز ب��س��ل��ط��اِن ي��ط��وُف ل��واُؤه وف��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ن تَ��س��ام��ى
ب��م��ع��ق��ِد ي��وًم��ا ال��ت��اُج م��ن��ه ح��لَّ وال ب��م��ف��ِرٍق ي��وًم��ا األك��ل��ي��َل ��ر ض��فَّ ف��م��ا
ال��م��ت��أوِِّد ال��ن��خ��ل��ِة ل��ج��ذع وي��أوي ال��ث��رى ي��ف��ت��رُش ح��ي��ن إل��ي��ه أح��ب
��ِد ال��م��ت��رغِّ ال��ع��ال��ِم ه��ذا م��ص��اي��ُر ي��م��ي��ِن��ِه وط��وُع ن��ع��ل��ي��ِه، وي��خ��ِص��ُف
��ِدي ال��صَّ ال��س��اغ��ِب ذل��َك دن��ي��ا ف��ل��لَّ��ِه ص��اديً��ا غ��رث��اَن ال��ه��ي��ج��اءِ إل��ى وي��م��ض��ي
��ِد ُس��جَّ ال��ل��ِه ش��ي��ع��ِة م��ن م��ٍأل ع��ل��ى ِظ��َالَل��ُه أف��اءَ دي��ٌن ول��ك��نَّ��ُه
ال��م��وطَّ��ِد ال��ع��ري��ض ال��ُم��ل��ِك ج��ب��ه��ُة وه��م ي��وم��ه��ْم ق��وَت ي��م��ل��ك��وا ل��م ك��أن ع��ف��اٍة،
وس��يِّ��ِد َم��س��وٍد م��ع��ن��ى ع��رف��وا ف��م��ا ك��ل��م��اِت��ه��ْم م��ن األرب��اِب ل��ف��ظ��َة َم��َح��ْوا
ال��م��ت��ف��رِِّد ال��م��ع��ج��ِز ب��ن��اءَ ب��ن��اه��ا أم��ٍة وم��ب��ع��وُث األع��ل��ى ال��م��ث��ل ه��و

∗∗∗
ِد؟ ال��م��ت��ع��دِّ إب��داِع��َك م��ن ال��ش��ع��ر وم��ا ي��دي؟ وم��ا إل��ي��َك ش��ع��ري م��ا ��ُد، ُم��ح��مَّ
م��وِرِد وأع��ذِب م��ي��ع��اٍد خ��ي��ِر ع��ل��ى ��نَ��ا ض��مَّ ال��ش��ف��اع��ِة ح��وُض ول��ك��نَّ��ُه
م��ول��دي ف��ج��َر أط��ل��ع��ْت ش��م��ٌس س��م��اءََك وأط��ل��ع��ْت نَ��م��اَك، إق��ل��ي��ٌم نَ��م��اِن��َي
وس��ؤَدِدي ق��وم��ي رك��ُن إالَّ ه��و ف��م��ا رك��نَ��ُه ِش��ْدَت ال��ذي ب��ال��م��ج��ِد أْش��ُد ف��إن
��ِد م��ح��مَّ ال��ن��ب��يِّ م��رض��اُة ف��ح��س��بُ��َك ِم��ْدَح��ًة ب��ال��ش��ع��ِر أُرض��ي��َك م��ا م��ح��م��ُد:
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واملعرفة.» الحكمة أدعياء «إىل

َغ��يَ��اِه��ِب م��ن ت��ح��تَ��ُه ف��ي��م��ا يُ��ف��كِّ��ُر ال��ك��واك��ِب ب��ي��ن ��اُح ال��وضَّ ال��ق��م��ُر َس��َرى
ُم��ق��اِرِب ال��ح��ي��اِة ف��ي م��ح��بٍّ ب��ص��وِت ه��ات��ٌف ال��خ��ل��يِّ��ي��َن وادي م��ن ف��ن��اداُه
ال��ك��واِع��ِب ال��ل��ي��ال��ي أح��الِم وأج��م��َل ��ب��ا وال��صِّ ال��ح��س��ِن روع��َة ي��ا ل��ُه: ي��ق��ول
ال��ث��واِق��ِب ال��ن��يِّ��راِت ب��ي��ن وراع��ي��َك ال��دُّج��ى ج��نَّ��ن��ي إذا ال��واف��ي ال��ع��اش��ُق أن��ا
ال��ع��ج��اِئ��ِب ب��ش��تَّ��ى ال��م��ألى ع��وال��َم��َك أرت��ِق��ي ك��ض��وئِ��ك ُح��رٌّ ل��ي��ت��ن��ي أال
ح��اِس��ِب! غ��ي��ر م��ن ال��ك��وِن ف��ي تُ��ب��ع��ث��ره��ا ال��ت��ي اب��ت��س��ام��اِت��َك ك��ن��َز ل��ي ل��ي��َت وي��ا

∗∗∗
ح��ن��اِن ش��ع��اَع ال��وادي ع��ل��ى وأض��ف��ى ج��ذالِن َص��ْف��ِو ف��ي ال��ض��وءُ إل��ي��ِه ف��أص��غ��ى
إن��س��اِن وج��ه أن��ح��ائ��ه��ا ف��ي يَ��َر ف��ل��م وال��ث��رى وال��م��اءِ ��ْح��ِب ال��سُّ خ��الل وج��اَس
ت��ل��ق��اِن��ي؟ ك��ي��ف أم أل��ق��اَك تُ��رى ف��أي��ن ن��اظ��ري ض��لَّ ص��اح��ب��ي ي��ا ب��ِه: ف��ص��اَح
م��ك��اِن��ي أخ��ذُت زج��اج��ي��ه��ا وراءَ ُش��رف��ت��ي ت��ح��ت ه��ن��ا إن��ي ل��ه ف��أوم��ا
ت��ران��ي ب��ح��ي��ث ال��وادي أن��زَل وأن ق��ائ��ًم��ا ال��ل��ي��َل أس��ت��ق��ب��َل أن ال��ب��رُد أب��ى
ال��ح��اِن��ي! ض��وئِ��َك َس��نَ��ا م��ن ع��ي��ن��ي تَ��َزوُُّد وام��ٍق ل��ك ع��اش��ٍق م��ن ال��ه��وى وح��س��ُب

∗∗∗
س��اخ��ِر ب��اب��ت��س��ام��ِة ع��ن��ُه وأع��رَض ح��ائ��ر ن��ظ��رَة ال��ض��وءُ ع��ل��ي��ه ف��أل��ق��ى
ش��اِع��ِر غ��ي��ُر س��اَق��ُه ِش��ْع��ٍر ُربَّ وي��ا ج��ه��ل��تَ��ن��ي ق��د ص��اح��ب��ي ي��ا ل��ه: وق��ال



طه محمود عيل ديوان

آِس��ِر رع��اي��ِة ف��ي أس��ي��ٍر ط��ري��ُق ط��ري��ُق��ُه ط��ال��ْت ال��م��ك��دوُد ال��م��وثَ��ُق أن��ا
ال��م��ق��اِدِر ِس��ي��اُط ب��ي وت��م��ض��ي وق��ف��ُت، ك��ل��م��ا ال��ش��م��س ط��اح��ون��ُة ت��ج��اذبُ��ن��ي
ح��اِس��ِر س��ه��م��اَن وج��ِه ف��ي ال��ت��م��ع��ْت ق��د ال��لَّ��َظ��ى م��ن دم��وٌع إالَّ ب��س��م��ت��ي وم��ا
ن��اِظ��ِري! األع��اج��ي��َب يَ��ْل��َق ل��م ف��ق��ب��ل��َك ع��ال��م��ي ال��ح��بِّ أع��ج��وب��َة ي��ا ع��ن��َك ف��دْع

∗∗∗
وأم��واِه ُع��ْش��ٍب ذات ب��أرٍض ف��م��رَّ ال��زاه��ي ال��ق��م��ُر ت��ف��ك��ي��ِرِه ف��ي وأم��ع��َن
إَل��ِه ِل��َط��يْ��ِف ص��وف��يٍّ م��ن��اج��اَة ض��راَع��ٍة ذو ع��اش��ٌق م��ن��ه��ا ي��ن��اج��ي��ه
تَ��يَّ��اِه ال��ح��س��ِن رائ��ِع ُم��َح��يَّ��ا ج��م��اَل ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ُم��ْش��ِه��ِدي ي��ا ل��ه: ي��ق��ول
أش��بَ��اِه غ��ي��ر م��ن ال��ن��اِس ف��ي أنَّ��ُه ع��ل��ى ج��ب��ي��ِن��ِه ن��وُر ال��ض��وءِ ب��ه��ذا ش��ب��ي��ٌه
ِش��َف��اِه ل��ل��ث��ِم أو ل��ض��مٍّ ف��أدن��و خ��ي��اِل��ِه ط��ي��َف األش��ب��اُح ل��ي وت��رُس��ُم
س��اه��ي وج��ف��نُ��ك ��اٌق، خ��فَّ وص��دُرَك راح��ت��ي خ��دَّك ��ْدُت َوسَّ ل��و تَ��َم��نَّ��يْ��ُت

∗∗∗
ُم��ج��ي��بَ��ا ال��ظ��الِل ب��ي��ن م��ن ون��اداُه ط��روب��ا ال��ش��ع��اُع ال��وادي ع��ل��ى ف��رفَّ
ح��ب��ي��بَ��ا ه��واَك م��ن وج��ًه��ا، أص��اف��ُح ل��ع��لَّ��ن��ي ع��ن��َك األغ��ص��اَن ه��ذه أِزْح
ك��ث��ي��بَ��ا ال��غ��دي��ر ش��طِّ م��ن اخ��ت��رُت ق��د إن��ن��ي ال��ع��ي��ِن ُق��رََّة ي��ا ف��ج��اَوب��ُه:
ُم��ِري��بَ��ا ل��ل��ن��ج��وِم ل��ح��ًظ��ا وخ��ال��س��ُت تَ��َط��لُّ��َع��ا ال��س��م��اءُ ع��ي��ن��ي أت��َع��ب��ْت إذا
ق��ري��بَ��ا ال��م��زار بُ��ْع��ِد ع��ل��ى يَ��راك ع��اش��ٍق ن��ه��زُة ال��م��اءِ ص��َف��ح��ات ف��ف��ي
ن��ص��ي��ب��ا! ال��ج��م��اِل س��ح��ِر م��ن وأوف��َر ق��س��ام��ًة أْوَف��ى أرع��اك ب��ِه، خ��ل��وُت

∗∗∗
س��ي��رت��ي ��رَت ح��قَّ أن��َت ن��ج��يِّ��ي وص��اَح: ح��ي��رٍة ف��رط م��ن ال��ض��وءِ اب��ت��س��اُم ف��غ��اض
ص��ورت��ي يُ��م��ثِّ��َل أن ل��غ��دي��ٍر وم��ا م��ف��ات��ن��ي وم��ج��َل��ى م��رآت��ي، ال��ك��وُن ه��و
ص��غ��ي��رِة ك��لَّ ال��م��ع��ش��وِق ف��ي يُ��َع��ظِّ��ُم ل��ع��اَل��ِم إالَّ ��اُق ال��ع��شَّ نَ��َظ��َر وم��ا
ص��خ��َرت��ي ��اء ص��مَّ م��ث��ل ُم��ح��يَّ��ا أدي��َم ب��ج��م��ال��ه ش��بَّ��ه��تَ��ن��ي ال��ذي أع��ي��ذُ
ال��ظ��ه��ي��رِة رأَْد ��وداءُ، ال��سَّ ال��ح��م��ة أن��ا ال��دُّج��ى ج��نَّ��ن��ي إن ال��ب��ي��ض��اءُ ال��ف��ح��م��ُة أن��ا
غ��ري��رِة! ك��لَّ األس��م��اك م��ن وغ��ازْل ��ٍة ب��ل��جَّ واق��ن��ْع األف��الك ع��اَل��م َف��دَْع
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∗∗∗
ُس��خ��ري��اِت��ِه ف��ي ال��ك��وُن ه��ذا غ��طَّ وق��د ُس��بُ��ح��اِت��ِه ف��ي ال��ض��وءُ ي��ه��ي��ُم وب��ي��ن��ا
ن��ظ��راِت��ِه ع��ن غ��اَب ط��ي��ًف��ا ي��ودُِّع ك��أن��م��ا ن��اٍر ق��رِب ف��ي ش��ب��ًح��ا رأى
ن��ب��راِت��ِه ف��ي ذاَب ق��ل��ٍب ب��ل��وع��ِة ص��وتَ��ه ويُ��رس��ُل ذراع��ي��ه، ي��م��دُّ
َص��َالِت��ِه ف��ي غ��ارٍق نُ��ْس��ٍك ك��ص��اح��ِب ش��اخ��ٌص ُم��َح��يَّ��اُه ال��س��اري ال��ق��م��ر إل��ى
َق��َس��َم��اِت��ِه ف��ي ال��َط��ْل��َق س��ن��اُه وأج��رى ال��ُخ��َط��ا واس��ت��م��ه��َل ال��ض��وءُ ع��ل��ي��ه ف��ح��اَم
أخ��ري��اِت��ِه ف��ي ال��ل��ي��َل ف��إنَّ ت��ك��لَّ��ْم! ق��ائ��ٌل أن��ت م��ا َش��ي��ُخ ي��ا ب��ه: وص��اَح

∗∗∗
وال��دُّن��ى ال��ع��وال��ُم وح��يَّ��تْ��َك ِس��ل��ْم��َت وال��م��ن��ى ال��ح��بِّ ب��اع��َث ي��ا ل��ه: ف��ق��اَل
ُم��ؤم��نً��ا ج��ذالَن ال��ح��بِّ ب��ه��ذا وع��اش ي��اف��ًع��ا أح��بَّ��ك ش��ي��ٍخ ج��وى ش��ف��ي��َت
ه��ن��ا ه��ا م��ث��واَي ال��ي��وَم ب��ل��غ��ُت أْن إل��ى ال��ذُّرا ع��ال��َي أرت��ق��ي ع��م��ري وأف��ن��ي��ُت
َم��ْوِه��نَ��ا وأدع��وَك أل��ح��ان��ي، ألط��ل��َق وأن��ث��ن��ي تَ��ران��ي ك��ي ن��اري وأوق��ُد
م��ح��س��نَ��ا ض��وءُ ي��ا أل��ق��اك ف��ه��أن��ذا ب��وص��ل��ه ي��ج��وُد ال ض��ن��ي��ٌن وِق��ي��َل:
ال��س��نَ��ا! آي��َة أن��ك��روا ل��ي��ل ونُ��وَّاُم س��اريً��ا ال��ب��دَر ت��ن��ب��ح ك��الٌب ت��س��اوْت

∗∗∗
ُم��ْغ��َض��بَ��ا وارت��دَّ ال��ض��وءُ ف��ي��ه ف��ح��دََّق
��ب��ا ال��صِّ ُس��خ��ِف��َك ف��ي أف��ن��ي��َت ل��ه: وق��ال
ُم��تْ��َع��ب��ا ال��س��ه��ِد م��ن ج��ف��نً��ا تُ��ِرْح ��ا ول��مَّ
ت��ت��ق��رَّبَ��ا أن ب��ال��ن��ار، وُس��خ��ري��ٌة
َخ��بَ��ا ق��د ج��ف��ون��ك ف��ي ش��ع��اع��ي ك��أَنَّ
ال��رُّب��ا ه��ذه ف��ي م��ث��واَك َع��بَ��ٍث وم��ن
َم��رق��ب��ا ال��ن��ور م��ن ت��ب��ل��ْغ ل��م ح��ي��ن ع��ل��ى
��ب��ا ال��م��ت��رقِّ ال��واه��َم إالَّ ك��ن��َت وم��ا
م��ذه��بَ��ا ِض��ق��ُت ب��ه��ْم ��اٍق ع��شَّ وث��ال��َث
َم��ْض��ِربَ��ا ال��خ��ل��يِّ��ي��ن ألم��ث��ال وك��ان��وا
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م��ذِن��بَ��ا ال��ده��ر ف��ي ك��ن��ُت م��ا أس��ف��اه، ف��وا
ص��بَ��ا أو ��َق ت��ع��شَّ م��ن ب��ن��ج��وى ف��أُْج��َزى
ال��م��ك��ذَّب��ا ال��دل��ي��َل ح��ب��ي ع��ل��ى وس��اَق
ن��ب��ا ه��ل ال��خ��ل��ِد م��ن ال��ه��اوي ال��ع��اص��َي َس��ِل
واج��ت��ب��ى؟ األرَض آث��َر ��ا ل��مَّ ال��ل��ي��ُل ب��ه
ك��وك��ب��ا ال��دُّج��نَّ��ِة ف��ي ق��ب��ل��ي أأب��ص��َر
��ب��ا ال��م��ش��عَّ ال��س��ح��ي��َق ال��دْرَب ل��ه أض��اءَ
وش��بَّ��ب��ا ت��م��لَّ��ى غ��ي��ري س��ن��ا ف��ي وه��ْل
��ب��ا ال��م��ث��قَّ ال��ي��راَع واه��ت��اَج ب��ح��واءَ
ُم��ع��ذَّبَ��ا ط��ري��ًدا روًح��ا ح��وي��تُ��ه��م��ا
وتَ��َص��بَّ��بَ��ا م��ن��ه��م��ا، ح��ي��ائ��ي ف��ذاَب
وأَْع��َق��بَ��ا ال��ش��ح��وَب، ه��ذا وأورث��ن��ي
��بَ��ا ت��خ��ضَّ ووج��ًه��ا ي��دن��و، ف��ًم��ا رأي��ُت
تَ��َوثَّ��بَ��ا ص��دٍر ف��وق خ��ف��وًق��ا وص��دًرا
ُركِّ��بَ��ا وال��ن��ق��ُص ال��َغ��يُّ ف��ي��ه��ا غ��رائ��ُز
ال��م��َح��بَّ��بَ��ا األث��اَم ض��وئ��ي ف��ي ��ُس تَ��َل��مَّ
��بَ��ا ال��م��ذهَّ ال��وش��اَح ه��ذا دَْع ش��ي��ُخ ف��ي��ا
بَ��ا ذُوِّ ال��ك��أِس ف��ي ال��م��س��ن��وَن َ ال��ح��م��أ تَ��َر
��بَ��ا ت��رسَّ وال��ت��راُب ف��ي��ه، ال��راُح ط��ف��ا
َم��أَْربَ��ا أش��رُف األرِض ك��الَب وإنَّ
ل��ت��ج��ن��ب��ا ال��ظ��الَم ض��وئ��ي ل��ه��ا ي��ن��ي��ُر
��بَ��ا ال��م��ح��جَّ ال��ط��ري��َق ي��س��ت��اُر ال��ل��صِّ ُخ��َط��ى
م��ع��ج��ب��ا ��ع��ُت ت��س��مَّ ض��وئ��ي، نَ��بَ��َح��ْت ف��إن
م��ط��ِرب��ا ال��ل��ي��ِل ف��ي رنَّ ل��ح��ٍن، ب��أرخ��ِم
��بَ��ا ُم��َرحِّ أَه��لَّ ب��ي ُم��ث��ٍن ت��ح��يَّ��َة
األَبَ��ا آدُم ي��ك��ن ل��م إْن آدٍم، ب��ن��ي
م��ه��َربَ��ا ال��رج��ِس ع��ال��م م��ن ل��ك��م رج��وُت
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م��ه��ذَّبَ��ا ا َج��دٍّ ب��ال��ك��ل��ِب وآث��رتُ��ُك��م
يَ��تَ��َك��لَّ��بَ��ا أْن ب��اإلن��س��ان وأج��م��ُل

∗∗∗
وغ��رَّبَ��ا ال��ش��ع��اُع األرِض ع��ن وم��اَل
ف��ت��ألَّ��بَ��ا ال��دُّج��ى ص��دِر ف��ي ووس��وَس
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ٌر َوَمخْ َزْهٌر

١٩٤٣





اإلهداء

األستاذ الجليل الكاتب صديقي الساحر والبيان الشاعر، القلم صاحب إىل
الزيات. حسن أحمد

ربيع مستهل يف عاًما عرشين منذ املنصورة، ضفاف عىل لقاء أول ذكرى
باسم.
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كليوبرتا ليايل

ال��ح��س��اِن ل��ي��ال��ي��ِك م��ْن ُح��ْل��ٍم أيُّ ك��ل��ي��وب��ت��را!
ال��ش��اط��ئ��اِن وت��َغ��نَّ��ى ف��غ��نَّ��ى ب��ال��م��وِج ط��اَف
ل��س��اِن ك��لُّ وش��دا ف��ؤاٌد ك��لٌّ وه��َف��ا
ال��زم��اِن وح��س��ن��اءُ ال��دُّن��ي��ا ف��ات��ن��ُة ه��ذه
ف��نِّ ك��لِّ م��ن ُم��ْس��تَ��ْل��ه��ٍم زورٍق ف��ي بُ��ِع��ثَ��ْت
تُ��غ��نِّ��ي ب��ح��وراءَ ي��خ��ت��اُل ال��م��ج��داِف َم��رِح
ُح��بِّ��ي ل��ي��ل��ُة ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ق��ل��ب��ي! أف��راَح ش��ارك��تَ��ن��ي ل��و آِه

∗∗∗
ُس��ك��ارى ��اٍق ُع��شَّ ب��ي��ن دارْت ك��ال��ك��أِْس ن��ب��أٌة
ط��ارا ال��ن��ي��ل س��م��اءِ ف��ي ج��ن��اٍح ك��لَّ َس��بَ��َق��ْت
ال��م��ث��ارا وال��وج��َد وال��ف��رح��َة ال��ف��ت��ن��َة ت��ح��م��ُل
ال��ع��ذاَرى ك��أَح��الم ال��ل��ح��ن ص��اف��ي��َة ح��ل��وًة
م��س��اءِ ذات ُح��بُّ��ه��ا دع��اه��ا ع��ذراءَ ُح��ْل��ُم
ال��ش��ع��راءِ َخ��ي��ال��ش م��ن ب��ش��راٍع َف��ت��غ��نَّ��ْت
ُح��بِّ��ي ل��ي��ل��ُة ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ق��ل��ب��ي! أف��راَح ش��ارك��تَ��ن��ي ل��و آِه
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∗∗∗
يَ��م��ي��ُد ن��ش��واَن ال��ص��اع��ُد ال��زورُق وت��ج��لَّ��ى
ع��ب��ي��ُد نَ��وات��يُّ ال��م��وج ع��ل��ى اُه ي��تَ��ه��دَّ
ون��ش��ي��ُد ه��ت��اٌف ب��أي��دي��ه��ْم ال��م��ج��ادي��ُف
ع��ت��ي��ُد م��ح��راٌب ال��ن��ه��ِر ف��ي ل��ه��م وُم��َص��لُّ��وَن
ج��دي��ُد َخ��ْل��ٌق َف��ُه��ْم ال��ل��ي��ِل َروَْع��ُة َس��ح��َرتْ��ُه��م
ي��س��ت��ع��ي��ُد وإل��ٌه يُ��َغ��نِّ��ي ربٌّ ك��ل��ه��ْم
ُح��بِّ��ي ل��ي��ل��ُة ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ق��ل��ب��ي! أف��راَح ش��ارك��تَ��ن��ي ل��و آِه

∗∗∗
ال��ب��دي��ِع ب��ال��ل��ْح��ِن األرواُح، أي��ت��ه��ا اِص��َدح��ي،
ال��خ��ل��ي��ِع ب��ال��م��وج ال��ض��وءِ، راق��ص��ات ي��ا اِم��َرح��ي،
ال��رف��ي��ِع ال��ف��نِّ ُح��لُ��َم ش��راع��ي، ت��ح��ت َق��بِّ��ِل��ي،
ال��رَّب��ي��ِع ل��ي��ِل ف��ي ال��ن��ي��ِل ض��ف��اف ب��ي��ن زورًق��ا
ال��ن��ج��وِم ض��وءِ ف��ي ت��ل��ع��ُب م��وج��ٌة رنَّ��ح��تْ��ُه
ال��غ��ي��وِم ف��وَق راق��ٍص ب��ش��ع��اٍع وتُ��ن��اِدي
ُح��بِّ��ي ل��ي��ل��ُة ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ق��ل��ب��ي! أف��راَح ش��ارك��تَ��ن��ي ل��و آِه

∗∗∗
ح��ول��ن��ا تُ��َغ��نِّ��ي وأش��واٌق خ��م��ٌر ل��ي��لُ��ن��ا
ِظ��لَّ��نَ��ا يَ��ْرَع��ى ال��نُّ��ور ف��ي س��اب��ٌح وش��راٌع
ق��ب��َل��نَ��ا وأف��اق��وا ُس��ك��اَرى، ال��ل��ي��ل ف��ي ك��ان
م��ث��ل��ن��ا ف��ب��ات��وا ال��ح��بَّ ع��رف��وا ق��د ل��ي��ت��ه��م
ل��ح��ن��ا ال��خ��م��رَة ش��رب��وا ك��أٌْس غ��رَّد ك��لَّ��م��ا
ي��ت��غ��نَّ��ى روٌح ال��ل��ي��ل ف��ي م��ا ك��لُّ ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
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ُح��بِّ��ي ل��ي��ل��ُة إنَّ��ه��ا ك��أْس��ي، ه��ات
ق��ل��ب��ي! أف��راَح ش��ارك��تَ��ن��ي ل��و آِه

∗∗∗
ال��رواب��ي ُخ��ْض��َر وي��ا ب��ال��ل��ِه ال��ن��ي��ِل ِض��ف��اَف ي��ا
اإله��اِب َغ��ضَّ ف��تً��ى ال��ن��ه��ر ع��ل��ى رأي��ت��نَّ ه��ل
ال��م��ذاِب ال��نُّ��وِر ف��ي ك��ال��خ��م��رِة ال��ج��ب��ه��ِة أس��م��َر
ال��ش��ب��اِب؟ أح��الِم ُص��نْ��ع م��ن زورٍق ف��ي س��اب��ًح��ا
ق��ري��ِب أو ب��ع��ي��ٍد م��ن َوَح��يَّ��ا َم��رَّ ي��ُك��ْن إن
ح��ب��ي��ب��ي! ف��ه��و وْص��َف��ُه، وأع��ي��دي ف��ص��ف��ي��ِه،
ُح��بِّ��ي ل��ي��ل��ُة ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ق��ل��ب��ي! أف��راَح ش��ارك��تَ��ن��ي ل��و آِه

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي وأح��الم ب��ال��ذك��رى ُع��ْدِت م��ن ي��ا أن��ِت
ال��خ��ي��اِل أرب��اُب َغ��نَّ��اُه ال��ذي ال��نَّ��ه��ر اب��ن��َة ي��ا
ال��ج��م��اِل ربَّ��اُت ت��س��ب��ُح ل��و ف��ي��ه وت��م��نَّ��ت
ال��ظ��الِل م��ع��ب��وُد ال��نُّ��ور، ع��ش��ي��ُق ��ادي ال��شَّ م��وُج��ه
ال��ده��وُر ل��ل��رواي��اِت وتُ��ص��غ��ي يَ��رِوي، يَ��َزْل ل��م
ت��دوُر ك��أٌْس ��ن��ا وال��سَّ س��ك��َرى، ال��خ��ْض��ُر وال��ض��ف��اُف
ُح��بِّ ل��ي��ل��ُة ت��ْرِوِه ل��م ُح��ْل��ٌم
ق��ل��ب��ي! أف��راَح واس��م��ع��ي ف��اذك��ري��ه،
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شتاء. فجر ُقبيل أعشاشها يف النائمة الطيور إىل

وال��ح��ن��اْن؟ ال��َه��َوى أغ��اري��ُد أي��َن ال��ب��ي��اْن؟ أي��َن ال��روض ُش��ع��راءَ ي��ا
ال��ح��َس��اْن! ال��زُّه��ور ب��ي��ن ُح��ْس��نَ��َه��ا ي��ا زه��رٌة روض��ك��م ف��ي ُول��َدْت ق��د
األواْن وس��ح��ُر ال��ن��ح��ل، وخ��م��رُة ال��نَّ��َدى وُح��بُّ ال��ف��راش��ات، ُح��ْل��ُم
ال��ِج��ن��اْن نَ��س��م��اِت م��ن ُم��َج��نَّ��ٌح ُم��ْرَس��ٌل ب��ه��ا األرَض ��َر ب��شَّ ق��د
ل��ل��ع��ي��اْن يَ��ِب��نء ل��م ط��ي��ٌف وال��ف��ج��ُر ال��دَُّج��ى َض��م��ي��ِر ف��ي ِس��رٌّ وال��ن��وُر
ال��م��ك��اْن وَص��ْم��ِت ال��ل��ي��ل وح��ش��ِة ف��ي ُغ��ص��ن��ه��ا ع��ل��ى ت��ه��ف��و أب��ص��رتُ��ه��ا
واألق��ح��واْن ال��ن��رج��س، ع��رائ��ُس ب��ه��ا تُ��ْزَه��ى ح��م��راءُ، أو بَ��ي��ض��اءُ،
وال��ش��اط��ئ��اْن وال��ج��دوُل، وال��ع��ش��ُب، ال��رُّب��ى، وت��ظ��لُّ تُ��ص��غ��ى، تَ��َظ��لُّ
ال��ب��ي��اْن ِس��ح��َر م��وس��ي��ق��اُه ت��س��ك��ب ه��ات��ٌف ح��ول��ه��ا م��ن��ك��م َول��ي��َس
ال��دِّن��اْن خ��م��ره��نَّ م��ن نَ��َض��بَ��ْت أم أق��داَح��ُك��ْم؟ ال��خ��م��رُة َم��لَّ��ِت ه��ل
األض��ح��ي��اْن ال��ق��م��ُر ف��ي��ِه ي��رق��ُص م��ه��ده��ا ع��ل��ى ال��ظِّ��لَّ ان��ظ��روا ُق��وم��وا
م��ه��رج��اْن ف��ي ال��ف��ردوِس أْرِب��ع��َة ل��ه��ا ��ْت زفَّ األن��س��اُم ت��ق��دُر ل��و
ال��ق��ي��اْن وش��دَو ال��ب��ش��ي��رات، ص��وَت أن��ف��اس��ه��ا خ��ف��ق م��ن وأس��م��َع��ْت

∗∗∗
ال��زم��اْن َح��َس��ن��اِت م��ن م��ي��الُده��ا زه��رٍة ك��م ال��روِض ش��ع��راءَ ي��ا
ِح��س��اْن ووج��وٌه وخ��م��ٌر، َزْه��ٌر، َش��ْدوك��م ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا م��ن ح��س��ب��ي
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وال��َق��َص��ِب ب��ال��زَّْه��ِر َم��ْع��ُروَش��ٌة َع��َج��ائ��بُ��َه��ا َش��تَّ��ى َح��انَ��ٌة ه��َي
��ُح��ِب ال��سُّ ُم��ْق��ِم��ِر َل��يْ��ٍل أنْ��َف��اُس تُ��َداِع��بُ��َه��ا ب��اتَ��ْت ُظ��لَّ��ٍة ف��ي
ال��لَّ��َه��ِب َراِق��ِص ال��زَُّج��اَج��ِة َص��اِف��ي َج��َواِن��بُ��َه��ا ِب��ِم��ْص��بَ��اٍح َوَزَه��ْت
َع��َج��ِب ِم��ْن أََف��اَق ِح��ي��َن يَ��ْخ��ُل َل��ْم َص��اِح��بُ��َه��ا َوْه��ُو ِف��ي��َه��ا «بَ��اُخ��وُس»
َوال��ذََّه��ِب اْل��يَ��اُق��وِت ِم��ن��ض ِش��ي��َدْت َق��ال��بُ��ه��ا، ��ْح��ُر َوال��سِّ َظ��نَّ��َه��ا، َق��ْد

∗∗∗
اْل��َم��اِس ِم��َن َق��َدٌح ب��ه يُ��ْزَه��ى َرِر ال��دُّ م��َن َح��ْل��ٌي إب��ري��ُق��ُه
أن��ف��اِس ذاُت م��ت��ح��رك��اٌت ُص��َوِر م��ن ح��ْول��ي��ه م��ا وك��أنَّ
أع��راِس ِش��بْ��ِه ف��ي ل��ه َوَم��َش��ْت األُُط��ِر م��ن م��واِض��َع��َه��ا ت��رك��ْت
إِْح��َس��اِس ِب��أََرقِّ ��ٍر ُم��تَ��َف��جِّ َوتَ��ِر ع��ل��ى ع��ازف��ٌة م��ن��ه��نَّ
ب��ال��ك��اِس َش��َف��تَ��يْ��ِه ع��ل��ى تَ��ْح��نُ��و ك��ال��ق��م��ِر ح��وراءُ وغ��ري��رٌة

∗∗∗
وأه��واءِ؟ أح��الٍم ُص��نْ��ُع أم ع��ج��بَ��ا! ف��وا ح��انَ��تُ��ُه؟ أََوت��ل��َك
ال��م��اءِ! م��ن خ��ارج��ًة «ف��ي��نُ��وس» واق��ت��رب��ا أه��لَّ ال��خ��ي��اُل َوَم��ِن
وإغ��راءِ س��ح��ٍر م��ن وي��م��ي��ُل ال��طَّ��ربَ��ا ي��ت��م��ث��ُل م��وك��ب ف��ي
ح��س��ن��اءِ ب��ذراِع م��ت��ع��ل��ًق��ا وث��ب��ا َف��تً��ى ن��اح��ي��ٍة وب��ك��لِّ
أزي��اءِ غ��ري��َب ي��ت��م��ثَّ��ل��وَن وِص��بً��ا ص��ب��اب��ًة ��ج��ون ي��تَ��َوهَّ
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∗∗∗
��اِب! ق��صَّ ح��ان��وت م��ن يَ��ِف��ُدوَن أنَّ��ه��ُم��و ت��َخ��اُل ال��ث��ي��اِب ُح��ْم��ُر
ال��ب��اِب م��ن��اف��ذَ ��ب��ون ي��ت��رقَّ َق��ِدُم��وا ِم��ثْ��َل��َم��ا ن��ش��اوى ج��ل��س��وا
أك��واِب رنَّ��اِت ع��ل��ى ي��س��ري ن��َغ��ٌم وَه��ْم��ُس��ُه��ْم ي��تَ��ه��ام��س��ون،
آداِب أه��ُل ، َف��نٍّ ��اُق ُع��شَّ ُه��ُم��و ق��ال: ��اَر، ال��خ��مَّ ت��س��أِل إْن
وأرب��اِب آل��ه��ٍة أن��ص��اَف خ��ْل��تَ��ه��ُم��و ال��تَّ��ب��غ ُدخ��اُن ل��وال

∗∗∗
ال��َح��َل��ِك م��َن ِق��َط��ٌع وك��أَن��ه��ا ِح��َل��َق��ا َش��ْع��رِه ُم��ْرِس��ل ك��لِّ ِم��ن
ال��َف��َل��ك ُق��بَّ��َة يُ��ْح��ِرُق وي��ك��اد اْألُُف��َق��ا يَ��ْس��تَ��ْش��ِرُف غ��ْل��يُ��ون��ُه
ُم��ْع��تَ��َرِك وْس��ِط ف��ي َف��َك��أَنَّ��ُه َوَرَق��ا ح��ول��ه يُ��بَ��ْع��ِث��ُر أم��س��ى
ُم��ْرتَ��ب��ِك ب��َك��فِّ ال��يَ��َراَع يُ��ْج��ِري ان��ط��َل��َق��ا َوْح��يُ��ُه أت��اُه ف��إذا
��ِح��ِك ب��ال��ضِّ ال��ثُّ��ْك��ِل ذوات يُ��ْغ��ِري اتَّ��َف��َق��ا ك��ي��ف��م��ا ش��ع��ًرا وي��ق��ول

∗∗∗
وأنْ��بَ��اءِ أَح��اِدي��ٍث َش��تَّ��ى غ��رائ��ب��ه��ْم ع��ْن يَ��ْرِوي «ب��اُخ��وُس»
ال��رَّائ��ي ِف��تْ��نَ��ِة ��بَ��ايَ��ا ال��صَّ وع��ن َص��واح��ب��ه��ْم ع��ن تَ��داَوُل ِق��ص��ٌص
ب��َح��وَّاءِ أْم ب��آدم بَ��َدأَْت م��ذاه��ب��ه��ْم ف��ي ال��خ��ط��ي��ئَ��ِة وع��ن
وإي��م��اءِ َغ��ْم��ٍز م��ن يُ��ْك��ِث��ْرَن ج��وان��ب��ه��ْم إل��ى وال��ُم��ْل��ِه��م��ات
ِب��ِإْغ��َف��اءِ َس��أٍَم م��ن ويَ��لُ��ذَْن ِب��ِه��ْم ��َراِب ال��شَّ ِف��ْع��ل م��ن يَ��ْع��َج��بْ��َن

∗∗∗
ال��ب��اِب م��ن َدَل��َف��ْت َف��نَّ��ان��ٌة َش��بَ��ٌح! ب��دا ��ا ل��مَّ ��تُ��وا وتَ��َل��فَّ
ب��إع��ج��اِب ُغ��َالل��ت��ه��ا أْل��َق��ْت ت��تَّ��ش��ُح ب��األزه��ار س��م��راءُ
وأع��ص��اِب ُروٍح ُخ��َط��ى إالَّ َل��َم��ُح��وا ف��م��ا تُ��راق��ص��ه��م وَم��ش��ت
ِم��ْط��َراِب ال��لَّ��ح��ِن ش��اج��ي َص��ْوِت ف��ي ال��َق��َدُح رح��ي��ِق��ِه ِب��ِس��رِّ وَس��َرى
ال��غ��اِب م��ن َف��رَّْت إلل��ه��ٍة ال��َف��َرُح ال��ح��انَ��ِة ب��ج��وِّ وش��دا
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∗∗∗
ي��َدا ت��م��دُّ «ب��ف��ي��ن��وٍس» وإذا ُح��لُ��ٌم َوَك��أَنَّ��َه��ا َرْق��َص��ٌة ه��َي
األَبَ��َدا: ن��داُؤه ي��ه��زُّ ق��ل��ٌب ت��ض��ط��رُم وه��ي ف��ي��ه��ا ال��ك��أُْس
ُس��َدى! ال��خ��ال��دي��َن ف��نُّ ض��اع ق��د ت��ح��ت��ُك��م؟ ال��ف��نِّ ف��ي ِزنْ��َج��يَّ��ٌة
َج��َس��دا؟ أم ك��ان؟ روًح��ا ال��ف��نُّ ت��ب��ت��س��ُم: ال��س��م��راءُ ف��أج��اب��ت
ب��دا! وال��ن��ه��اُر ولَّ��ى ال��ل��ي��ُل َويْ��َح��ُك��ُم ال��ش��ع��راءُ أي��ه��ا ي��ا

229





اْلَفْجِر َساِرَيُة

ال��خ��اط��ِر وُش��ْغ��َل ال��ع��ي��ن ف��ت��ن��َة ب��اك��ِر ص��ب��اٍح ف��ي ب��ي َع��بَ��َرْت
ال��ش��اع��ِر ش��ه��وات م��ن ل��ونُ��ه��ا وردٌة ف��ي��ه األش��ق��ُر ش��ع��ُره��ا
س��اح��ِر ب��ش��ب��اٍب ُم��نْ��ِب��ئ��ات��ي وق��ع��ه��ا ف��ي ال��ُخ��َط��ى ورش��ي��ق��اُت
غ��اب��ِر م��س��اءٍ أس��راِر ب��ي��ن ح��ائ��رٌة ُرًؤى وب��ع��ي��ن��ي��ه��ا
ع��اث��ِر ُح��بٍّ ��َة ِق��صَّ أم��ِس��ه��ا، وم��ن ال��ع��ي��ش، ح��اض��ر م��ن َرْت َص��وَّ

∗∗∗
ال��م��اط��ِر: ال��س��ح��اب َخ��ْل��َف ألألْت ي��اق��وت��ٍة َس��نَ��ا وال��ف��ج��ُر ق��ل��ُت،
ال��ط��ائ��ِر! ج��ن��اُح ي��خ��ف��ْق ل��م ح��ي��ن ام��رأٌة ت��س��ع��ى ال��س��اع��َة ه��ذه
س��ام��ِر؟ أو ط��ل��ع��ْت خ��دٍر أيِّ وِم��ْن أي��ن؟ وإل��ى تُ��راه��ا؟ َم��ْن
آس��ِر م��ن ه��ارٍب ك��أس��ي��ٍر ن��اح��ي��ت��ي م��ن اإلف��ري��َز ت��ق��ط��ع
ال��ح��ائ��ِر ال��ت��ف��اَت ت��أْل��و ال وه��ي ت��ب��ص��ره��ا أن األع��ي��َن تَ��تَّ��ِق��ي
ال��ث��ائ��ِر ال��ش��ف��ي��ِف ال��ب��رِد ل��ف��ح��َة وال ال��ث��وِب، بَ��َل��َل ت��ب��ال��ي ال
ال��ه��ام��ِر ال��دف��وق ال��م��اءِ م��س��رَب خ��اض��ت��ا ق��دم��اه��ا ت��ب��ال��ي أو

∗∗∗
ال��ط��اه��ِر ال��ب��ريءِ ال��روح دع��وَة اس��م��ع��ي ال��ف��ج��ر، س��اري��َة ي��ا أن��ِت،
ال��ن��اص��ِر ال��َح��ِف��يِّ إش��ف��اِق غ��ي��َر يُ��ْش��ِع��ْرن��ن��ي ل��م م��ث��لُ��ِك ب��ي م��رَّ
ال��ج��ائ��ِر ال��ق��ض��اءِ ل��ف��ري��س��اِت رح��م��ٌة ق��ل��ب��ي ال��ش��اع��ُر، وأن��ا
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ال��ع��اب��ِر ال��غ��ري��ِب داُر بَ��ُع��َدْت ف��م��ا أخ��ُت، ي��ا داُرك، ن��أْت إْن
ال��ش��اك��ِر وف��اءَ أت��ق��اض��اك ف��م��ا ال��م��أْوى، ذل��ك ش��اط��ري��ن��ي
ال��ظ��اف��ِر ل��ق��اءَ ��اِك ت��تَ��ل��قَّ ب��ه��ا ال��ف��نِّ آل��ه��ُة غ��رف��ٌة،
زائ��ِر ل��ح��ب��ي��ٍب تَ��َغ��نَّ��ْت م��ا ِم��ثْ��َل��ُه ن��ش��ي��ًدا وتُ��غ��نِّ��ي��ِك

∗∗∗
ن��اظ��ري! ف��ي ري��ب��ًة ت��خ��اَل��ْي ال ت��ض��ط��رب��ي! وال ��ي��ِك ك��فَّ ه��اِت
ال��س��اخ��ِر ال��زم��ان أب��اط��ي��ِل م��ن س��اخ��ٌر ج��داٌر ي��ئ��وي��ِك س��وف
ال��ذَّاك��ِر ه��م��س��اُت ف��ي��ه ل��ِك ص��ام��ت ِف��راٌش ي��ح��وي��ِك س��وف
غ��اِدِر ُم��ح��بٍّ ل��ْغ��ُو َص��ْف��َوُه يَ��ُش��ْب ل��م س��ك��وٌن ي��ط��وي��ك س��وف
خ��اط��ِري وه��زَّْت روح��ي، ل��م��س��ْت ي��ًدا وأس��ت��دن��ي وأن��ادي��ِك،
غ��اِف��ِر!! َربٍّ ُق��بْ��َل��ُة ��ُه َح��قُّ ف��ًم��ا وأس��تْ��ح��ِي��ي وأح��يِّ��ي��ِك،
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بِّ اْحلُ ُأْغِنَيُة

هايني: هنريخ األملاني الشاعر قال

جميًعا يجعلنا املرح فالربيع الكؤوس، فلنرفع الحب، زمن هذا الصحب أيها
شعاعك؟ أتصوِّبني الشمس، أيتها وأنِت البهيج، الحب ذا هو ها إخوانًا،

النارضة. األعناب فرحني لنقطف فلنذهب

املعنى: هذا يف وقلت

ال��زَّم��اِن ُح��ل��ِم م��ن ع��ُة ��ا ال��سَّ َه��ذِه رف��اق��ي، ي��ا
ب��األغ��اِن��ي ��وا ف��ِض��جُّ ، ـ��بِّ ال��ح��ـ َزَم��ُن ه��ذا إنَّ
ال��ح��س��اِن نَ��ْخ��َب واش��رب��وا َم��ْألَى األق��داَح ارف��ع��وا
ح��اِن! أق��رِب إل��ى ك��م ي��دع��و ��ْم��ُح ال��سَّ ف��ال��رب��ي��ُع

∗∗∗
ف��خ��ورا ي��خ��ت��اُل الُن ال��ج��ذ ال��م��ِرُح ال��رب��ي��ُع
ال��ص��دورا ب��ال��ح��بِّ ـ��ألُ ي��م��ـ ال��ذي ال��ح��س��ُن إنَّ��ُه
ال��ن��ض��ي��را! ال��ح��ل��َو ـ��ثَّ��َم��ر ال��ـ م��ن��ه ن��ق��ط��ُف ال ك��ي��ف
ن��ورا! اآلف��اق ام��ل��ئ��ي ـ��ُس، ال��ش��م��ـ أي��ت��ه��ا ي��ا أن��ِت،

∗∗∗
ف��ه��يَّ��ا ، ال��ح��بِّ زم��ن دع��ان��ا ق��د رف��اق��ي، ي��ا



طه محمود عيل ديوان

ال��نَّ��ِديَّ��ا وال��زَّْه��َر م��ِة ال��ك��ر َج��نَ��ى ال��روُض أْط��َل��َع
ال��ج��ِن��يَّ��ا ال��ك��ْرَم واع��ص��روا م��ن��ه األزه��اَر اق��ط��ف��وا
ف��ه��يَّ��ا!! ، ال��ح��بِّ َزَم��ُن دع��ان��ا ق��د رف��اق��ي، ي��ا
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ُقْبَلٍة َحِديُث

ف��م��ي؟ ف��ي ق��بَّ��ْل��تَ��ن��ي أن��َت َم��تَ��ى ال��م��ب��س��ِم: ح��ل��وُة ت��س��ائ��ل��ن��ي
ُم��ْل��َه��ِم! ك��اذٍب م��ن ل��َك ف��ي��ا ُق��ب��ل��ٍة وع��ن َع��نِّ��ي، ثْ��َت ت��ح��دَّ
ال��م��ع��ص��ِم َوف��ي ك��ان��ْت، ال��ث��غ��ر وف��ي ن��س��ي��ِت، ب��ل أع��اب��ثُ��ه��ا: ف��ق��ل��ُت
دِم��ي ف��ي ش��ع��ل��ٌة ذي ه��ي وه��ا ح��ي��ل��ت��ي؟ ف��م��ا تُ��ن��ك��ري��ه��ا ف��إْن
ُم��غ��رِم ش��اع��ٍر َش��َف��تَ��ْي م��ن ��تَ��اُه َح��سَّ ب��م��ا ش��ف��ت��ي��ِك َس��ِل��ي
تَ��ح��ت��م��ي؟ أََل��م وب��ال��رَّاح��ت��ي��ِن، ن��اظ��ري��ك؟ ع��ن��ده��ا تُ��غ��ِم��ض��ي أََل��ْم
ت��ن��دم��ي! ف��ال َق��ص��ٍد، غ��ي��ر وم��ن ِن��ْل��تُ��ه��ا ن��ع��م��ٌة أنَّ��ه��ا َه��ِب��ي
ال��م��ن��ع��ِم ل��ل��ف��ِم م��ض��اع��ف��ًة ث��ان��يً��ا أرج��ع��تُ��ه��ا ش��ئ��ِت ف��إْن

∗∗∗
تُ��ح��ج��ِم ف��ال ��ا، ح��قٍّ ك��ان إذا ب��أه��داب��ه��ا: ��ْت وغ��ضَّ ف��ق��ال��ْت،
م��أْث��ِم م��ن ص��ن��ي��ع��َك ف��ي وم��ا أراَك ال ك��ْي ع��ي��ن��يَّ س��أغ��م��ُض
تَ��ْح��لُ��م��ي!! أن وأف��دي��ِك ف��ق��ل��ُت: َق��بَّ��ْل��تَ��ن��ي ال��ح��ل��م ف��ي ك��أَنَّ��َك





اِعِر الشَّ َرُة َمخْ

وغ��ن��ائ��ي وُح��بِّ��ي، ري، أش��ع��ا َربَّ��ُة ربَّ��ت��ي،
ل��ل��ش��ع��راءِ تَ��ِب��ْن ل��م غ��اٍب ح��وريَّ��ُة ه��ي
ل��رائ��ي تَ��بْ��ُد ل��م ـ��ج��نِّ ال��ـ ب��ن��ات م��ن وع��روٌس
م��اءِ ص��ف��ح��ِة ع��ل��ى ٌد َص��يَّ��ا يَ��َر ل��م م��ث��َل��ه��ا
م��س��اءِ ك��لَّ ـ��دِت��ِه وح��ـ ف��ي ال��ش��اع��ر ِف��ت��ن��ُة
ال��لِّ��ق��اءِ ل��ح��َن ف��ِت��ِه غ��ر ف��ي األح��الُم َغ��نَّ��ِت
ال��ه��واءِ َخ��ْف��ق ع��ل��ى ـ��ِه َح��ْوَل��ي��ـ تَ��ْرُق��ُص وَس��َرْت
ال��وض��اءِ وال��ش��ه��ِب ـ��ج��م واألن��ـ ��ح��ِب ال��سُّ ورف��ي��ِف
ال��رواءِ ه��ذا ف��ي ـ��ط��ُر ت��خ��ـ ت��ك��ْن ل��م ول��غ��ي��ري
��ف��اءِ ال��صَّ ه��ذا ف��ي ـ��ل��ح��ِن ال��ـ ك��ه��ذا ت��رِو ول��م ال،
ال��ش��ت��اءِ ك��أَم��اس��يِّ م��ن��ه��ا ال��ص��ي��ِف ول��ي��ال��ي
ال��وف��اءِ م��ح��ض ع��ل��ى ـ��ن��ي وت��س��ق��ي��ـ أس��ق��ي��ه��ا ِب��تُّ
األن��ب��ي��اءِ ش��ف��اِه ـ��ر غ��ي��ـ َق��بَّ��َل��ْت م��ا َخ��م��رًة
ض��ي��اءِ م��ن ق��ط��راٍت ك��ان��ْت ال��غ��ي��ِب ف��ي خ��م��رًة
إن��اءِ أص��ف��ى ف��ي ديِّ ال��ور ب��ال��ش��َف��ق ُخ��ِت��َم��ْت
ون��ق��اءِ ص��ف��اءٍ م��ن ��اَرت��اُه َف��خَّ ُج��ِب��َل��ْت

∗∗∗



طه محمود عيل ديوان

ال��ن��دم��اءِ ح��دي��َث ـ��ل��ى أح��ـ وم��ا ع��ن��ه��ا، ح��دَّث��وا
وادِّع��اءِ: زه��ٍو غ��ي��ر ف��ي واح��ٌد م��ن��ه��م ق��ال
أت��ق��ي��اءِ ل��م��ل��وٍك ك��ان��ْت ال��خ��م��رُة ه��ذه
ش��ت��اءِ ف��ج��ر ف��ي بَّ��اِت ال��رَّ َج��نَ��ى م��ن ع��ص��روه��ا

∗∗∗
ال��ذك��اءِ ج��مِّ رائ��ٍع ل��غ��الٍم آل��ْت ث��م
ال��ُغ��َل��واءِ ش��دي��ِد ـ��ٍد، ع��رب��ي��ـ ال��ن��ظ��رة، َش��ِرِه
ال��ب��ن��اءِ م��رف��وَع ـ��ق��ص��َر ال��ـ وع��اَف ال��ب��ح��َر ع��ش��َق
اه��ت��داءِ غ��ي��ر ع��ل��ى ن ال��ك��و ف��ي ي��ض��رُب وم��ض��ى
وف��ض��اءِ ب��ح��ٍر ك��لَّ ي��ط��وي ك��ال��ق��رص��اِن ع��اش
ال��خ��ف��اءِ أع��اج��ي��ِب ـ��دى إح��ـ ُص��نْ��ُع��ُه ب��ش��راٍع
ال��ن��س��اءِ م��ق��ال��ي��َد ـ��ر ب��ال��ش��ع��ـ ي��م��ل��ك َغ��ِزًال
اش��ت��ه��اءِ ب��ع��د َص��بَ��ا أو ب��أُن��ث��ى ه��ام ك��ل��م��ا
وج��ف��اءِ ه��ج��ٍر ط��وَل إل��ي��ِه ال��ك��أُْس وش��ك��ا
ح��ي��اءِ ف��ي ف��أْغ��َض��ى ، ف��ارت��دَّ ي��ش��رَب أْن َه��مَّ
ال��والءِ ش��رُع وك��ذا م��ن��ه��ا، ب��ال��ق��ط��رة َض��نَّ
ال��دم��اءِ م��ش��ب��وُب وه��و وج��ي��ٌل، ج��ي��ٌل وم��ض��ى
ال��رُّخ��اءِ وال��رِّي��ح ئ��ِر ال��ث��ا ال��ع��اص��ِف ف��ي ض��اربً��ا
ال��ق��ض��اءِ ح��ك��ُم أو خ��ُر ال��س��ا ال��َق��َدُر وأت��اُه
ع��ي��اءِ ف��رِط م��ن ـ��رَخ، واس��ت��ص��ـ ال��رَّب��اِت ف��دع��ا
ال��ت��ن��اِئ��ي رغ��م ع��ل��ى ـ��ر ال��ش��ع��ـ ربَّ��ة ف��أتَ��تْ��ُه
ب��ال��رث��اءِ م��ث��ل��ي ـ��دُر أج��ـ ف��م��ا م��تُّ إْن ق��ال
ال��ف��ن��اءِ رغ��م ع��ل��ي ـ��ن��ي يُ��ح��ي��ي��ـ م��ن��ك ورث��اءٌ
ال��ب��ق��اءِ ِس��رَّ أو ل��َد ال��خ��ا ِس��رَُّه وح��ب��اه��ا
ان��ط��ف��اءِ: َوْش��َك ظ��ره ن��ا ف��ي وال��نُّ��وُر ه��ام��ًس��ا،
اإلن��اءِ ه��ذا ف��ي ُص��نْ��ُت م��ا أو اس��تُ��وِدْع��ُت م��ا ل��ِك
ال��س��م��اءِ ِب��نْ��َت ي��ا َق��ك، م��ع��ش��و ع��ن��ه ت��ذودي ال
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اِعِر الشَّ َخْمَرُة

نُ��َظ��َراءِ م��ن ل��ُه م��ا ب��ح��ٍر ُح َم��الَّ إن��ه
ل��واِئ��ي ال��ب��ح��ر ف��ي ـ��ش��ُر أن��ـ وب��ه أح��ي��ا، ف��ي��ِه

∗∗∗
وغ��ن��ائ��ي وُح��بِّ��ي، ري، أش��ع��ا َخ��م��رة ه��ذه
ال��ق��دم��اءِ ح��دي��ِث ف��ي أو ُم��ْح��َدٍث، ق��ص��ي��ٍد ف��ي
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َزَهَراِيت

ال��م��س��اءْ ت��رق��ب��ي��َن م��ث��ل��ي وأن��ت َم��ْوع��دي وم��ض��ى ان��ت��ظ��اري َط��ال
ال��وف��اءْ رم��ُز أن��ِت َزَه��رات��ي، ي��ا ي��ِد م��ن ال��ه��وى ف��ي ع��ن��دي ل��ِك ك��م

∗∗∗
ال��دائ��ُر ال��زَّم��ُن يَ��ُرْع��ِك وال ت��س��أم��ي ال وي��ِك زه��رات��ي، ي��ا
ال��زائ��ُر يُ��ْق��ِب��ُل ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ واب��ِس��م��ي واب��ت��ه��ج��ي، تُ��ط��ِرق��ي، ال

∗∗∗
ال��ع��ي��وْن إل��ي��ه ت��ص��ب��و م��ا أج��م��ل ت��ل��ق��ي��ن��ُه س��وف ق��ل��ي��ٍل ع��م��ا
ي��ه��وْن ه��واه ف��ي اص��ط��ب��اٍر ك��ل أنَّ��ُه ُم��ْع��ِل��نً��ا ب��اب��ي يَ��ط��رُق

∗∗∗
م��ي��ع��اَدُه؟ َ أخ��ط��أ تُ��َرى ه��ل أم خ��ط��وه ف��ي أب��ط��أ ه��ل أق��ول:
ارتَ��اَدُه؟ م��ا َق��بْ��ُل ح��يٍّ أْرَج��اءُ ل��ه��ِوه ف��ي وه��و ض��لَّ��ل��ت��ُه، أم

∗∗∗
ال��غ��راْم؟ ِس��رَّ ت��دري��َن ال أن��ِت أم ل��َع��ْل! وق��ول��ي: م��ث��ل��ي، ت��َع��لَّ��ل��ي
ال��ظ��الْم وس��اَد ال��ص��م��ُت خ��يَّ��م إن األم��ْل ب��س��م��اُت إالَّ أن��ِت م��ا



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ال��م��ط��ل��ِع رائ��ِع ل��ق��اءٍ ف��ج��َر ش��اط��ْرنَ��ن��ي ل��ِك أَخ��َواٍت ك��م
م��ع��ي! س��اه��راٍت ف��ي��ِه وِب��تْ��َن س��ام��ْرنَ��ن��ي ف��ي��ه م��س��اءٍ وك��م

∗∗∗
م��ث��ق��الْت ب��ال��ك��رى ج��ف��ون��ي ظ��نَّ��ْت زه��رٍة م��ن ف��ي��ه��نَّ ح��س��ن��ه��ا ي��ا
ُس��بَ��اْت م��ن تُ��وق��ظ��ن��ي ك��أن��م��ا ح��ي��رٍة ف��ي وه��ي ج��ب��ي��ن��ي، ��ْت َم��سَّ

∗∗∗
ي��دي وآنً��ا آنً��ا، ف��م��ي ع��ل��ى أوراُق��ه��ا ت��خ��ف��ُق س��اه��رًة
ال��م��وع��د! ص��اح��ب��ُة أنَّ��ه��ا أو أش��واُق��ه��ا أش��واق��َي ك��أنَّ

∗∗∗
ال��ق��م��ْر ض��وءُ ال��ش��رف��َة وزاي��َل ال��م��ك��اْن َزَه��رات��ي، ي��ا ب��ن��ا، خ��ال
��َح��ْر ال��سَّ ي��ل��وح ح��ت��ى م��ع��ي ابْ��َق��ي ل��ي��ل��ت��اْن؟ أم ؟ َم��رَّ م��ا أل��ي��ل��ٌة

∗∗∗
ال��ب��ق��اءْ ت��م��لِّ��ي ال زه��رات��ي ي��ا ال��وف��اءْ وع��ه��َد ال��ح��بَّ س��أل��ت��ِك
ال��م��س��اءْ وح��لَّ ال��ي��وُم، م��ض��ى وإْن ال��ل��ق��اءْ ف��ي أم��ٌل ع��ن��دي زال م��ا

∗∗∗
��لَّ��ِم ال��سُّ م��ن ب��اب��ي إل��ى ي��دن��و َس��َرى ط��ي��ٌف ال��ب��اِب زج��اِج َخ��ْل��َف
ُم��ب��َه��ِم ش��بَ��ٍح ذراع��ْي غ��ي��ر را ص��وَّ وم��ا ق��ل��ب��ي ل��ه خ��فَّ

∗∗∗
ن��اظ��ري ي��ك��ذب��ن��ي وم��ا س��م��ع��ي، ُم��رِه��ًف��ا ن��ح��وه أرن��و أظ��لُّ
ال��ع��اب��ِر ال��ُح��لُ��ِم م��ث��ل وزاَل اخ��ت��َف��ى ح��ت��ى الح م��ا ح��س��رت��ا، ي��ا
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َزَهَراِتي

∗∗∗
خ��ط��اْه وه��ِذي ج��اءَ ق��د أق��وُل: دم��ي ف��ي أْح��َس��ْس��تُ��ه��ا ُخ��ًط��ى وك��م
ص��داْه وي��ن��أَى ي��م��ض��ي، ل��ك��نَّ��ُه ال��س��لَّ��ِم َدَرَج وأُْح��ِص��ي أُْص��ِغ��ي

∗∗∗
ن��ه��اْر أو ل��ي��ل��ٍة ف��ي م��وع��ٍد ع��ن ل��ن��ا ح��دي��ٍث ك��م زه��رات��ي ي��ا
ان��ت��ظ��اْر؟ ط��وِل ب��ع��د س��ِئ��م��ن��ا أم��ا ح��ول��ن��ا م��ا ك��لُّ م��ن��ا يَ��ْع��َج��ُب

∗∗∗
م��خ��دع��ي ف��ي أس��م��ارِك ج��دَّدِت ت��ؤث��ري ف��إْن ال��ح��بَّ ن��اش��ْدتُ��ِك
يُ��ْخ��دَِع! ل��م ، ال��ح��بِّ ف��ي َف��تً��ى، أيَّ واذك��ري ال��ه��وى، م��واع��ي��َد ف��انْ��َس��ْي
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ٍة َقارَّ إَِىل ٍة َقارَّ ِمْن

األندلس إىل طريقه يف زياد بن طارق

الحروب يف الغزوات هذه وأروع أعظم ولعل الحرب، هذه بدء يف الغزو موانئ حديث ذاع
«طارق العظيم العربي القائد منه خرج الذي األفريقي امليناء «طنجة» من بدأت القديمة
وسار عام، ومائتي ألف من أكثر منذ محارب ألف عرش اثني يُِقلُّ أسطول يف زياد» بن
العظيم القائد ذلك باسم يت وُسمِّ الفاتح، جيشه بها نزل التي اء مَّ الشَّ الصخرة إىل به
وأغنى أجمل يف النظري منقطع نًرصا الغزوة هذه يف الحربية عبقريته له أتاحت الذي

األندلس. وهي األوروبية القارة بقاع وأقوى

ال��ظ��ل��م��اءِ؟ م��ن ب��أج��ن��ح��ٍة تَ��ْه��ُف��و ال��م��اءِ ص��در ف��وق ج��نٍّ أش��ب��اُح
ال��ن��ائ��ي؟ ال��خ��ض��مِّ ع��ل��ى ال��ج��ب��اِل ُق��نَ��ِن م��ن َوثَ��بْ��َن ال��س��م��اءِ ُع��ْق��بَ��اُن ت��ل��َك أم
ل��واءِ؟ وأيُّ تُ��رى، ال��س��ف��ي��ُن ل��َم��ِن ل��وائ��ه ت��ح��ت لُ��ْح��َن س��ف��ي��ٌن ب��ل ال،
واألن��واءِ ب��ال��م��وج، م��ت��ربِّ��ًص��ا ش��راع��ه��ا ت��ح��ت ال��ج��بَّ��اُر ال��َف��تَ��ى وَم��ِن
رداءِ ف��ض��َل ال��ل��ي��ل، ت��ح��ت ويَ��ُض��مُّ، س��ي��ِف��ِه ح��م��ائ��َل ب��ق��ب��ض��ت��ه يُ��ْع��ل��ي
ال��س��م��راءِ «إف��ري��ق��يَّ��َة» َوْس��ِم م��ن ج��ب��ه��ٍة ع��ال��َي ال��ن��ج��م ض��وءَ ويُ��ِن��ي��ُل
ال��ص��ح��راءِ يَ��ُد ُم��َح��يَّ��اُه َم��َس��َح��ْت ذْوِب��ِه م��ن ��نَ��ا ال��سَّ ب��ب��وت��ق��ة ذََه��ٌب
واألن��داءِ ال��ُغ��رِّ ال��ن��ج��وم ت��ح��ت س��ح��َره��ا ال��ص��ح��اَرى ف��ي��ه َج��َل��ْت ل��وٌن
ال��ع��ذراءِ ال��واح��ِة الب��ِن ق��ب��ُل م��ن م��وُج��ُه ت��ط��ام��َن م��ا ب��ح��ٍر وس��م��اءِ



طه محمود عيل ديوان

واإلي��ح��اءِ اإلل��ه��اِم، وم��س��اب��ُح ش��ط��وُط��ُه ال��خ��ي��ال أس��اط��ي��ُر ب��ح��ٌر،
ال��خ��ض��راءِ وض��ف��اف��ه��ا ب��نَ��خ��ي��ل��ه��ا، ش��ارْف��نَ��ُه س��ْح��ريَّ��ٌة وم��دائ��ٌن
ج��وائ��ي ب��ي��ن��ه��نَّ ذواه��َب ُس��ُف��ٍن ع��ل��ى وآل��ه��ٌة ُش��مٌّ، وم��ع��اب��ٌد
وف��ض��اءِ م��ف��ازٍة ك��ل ي��ط��وون أم��واِج��ِه ع��ل��ى «ي��ون��اٍن» أب��ط��اُل
ال��ش��ع��راءِ م��الح��َم ي��ت��ن��اش��دوَن س��م��اِئ��ِه ت��ح��ت ال��غ��اَر ي��ت��ج��اذب��ون
ال��ع��ص��م��اءِ «ق��رط��اج��ة» م��ن ويُ��دي��ُل س��ل��ي��ل��ه��م وه��و «ال��رُّوَم» ي��رم��ي زال م��ا
األن��ب��اءِ ع��ج��ائ��ِب وأيُّ ع��ج��بً��ا! ح��دي��ثَ��ُه ف��ك��ن��َت ِب��ِه َط��َل��ْع��َت ح��ت��ى
واإلرغ��اءِ اإلزب��اد ف��ي وال��م��وَج ل��واِم��ًع��ا ال��ب��روَق ِب��َك وي��س��ائ��ل��وَن
واإلرس��اءِ! ل��إلب��ح��ار َوَه��َداُه ش��راِع��َه��ا! نَ��ْش��َر ال��ب��دويَّ َع��لَّ��َم م��ن
ال��دأم��اءِ؟ ع��رائ��ُس ال��ج��ب��اِل ج��نِّ م��ن وأي��ن ال��ب��ح��اِر، م��ن ال��ق��ف��اُر أي��ن

∗∗∗
ال��زْرَق��اءِ؟ ��ِة ال��لُّ��جَّ ه��ذي ف��وق ِب��َك َرَم��ى م��ن وي��َح��َك! ال��ُح��ْم��ِر ال��ق��ب��اب اب��ن ي��ا
واألْض��واءِ األح��الِم م��ن أُُف��ٌق وَخ��ْل��َف��ُه ال��ف��ض��اءَ ب��ع��ي��ن��ي��َك ت��غ��زو
إن��اءِ ح��ف��اِف ف��ي ض��وءٍ ق��ط��راُت ك��أنَّ��ه��ا ال��ث��غ��ور َرُة ُم��نَ��وَّ ُج��ُزٌر
راِئ��ي خ��ي��ال��ُة ُق��ْرٍب م��ن وال��غ��رُب، ع��اَل��ٍم ح��ق��ي��ق��ُة بُ��ْع��ٍد م��ن وال��ش��رُق،
ال��خ��ض��راءِ ال��ج��نَّ��ِة ه��ذي أط��ي��اُف وت��راق��ص��ْت ال��ُم��نَ��ى ب��ص��ف��ح��ِت��ِه َض��ِح��َك��ْت
األَه��واءِ ث��اِئ��َر ق��ل��بً��ا ��اَك َك��فَّ ��َس��ْت وتَ��َل��مَّ ص��خ��وره��ا ف��وق َوَوثَ��بْ��َت
ل��ل��ق��اءِ! أن��دل��س��يَّ��ٌة َض��َربَ��تْ��ُه َم��ْوِع��ٌد ذَُراه��ا ف��ي َل��َك ف��ك��أن��م��ا
األص��داءِ: م��ره��وب��ُة ص��ي��ح��ٌة ل��ك وانْ��بَ��َرْت ح��ول��َك، وال��ف��ت��ي��اُن ووق��ف��َت
ال��ُغ��ربَ��اءِ م��َن ره��ٌط ب��ه��ا أَن��ت��ْم أم��َره��ا ج��ه��ل��ت��م إْن ال��ج��زي��رُة، ه��ذي
وراِئ��ي!! ال��س��ف��ي��ن إل��ى ال��ط��ري��ق ض��اَع إزائ��ي وال��ع��دوُّ خ��ل��ف��ي، ال��ب��ح��ُر
األرج��اءِ ع��ل��ى ُم��ط��ِب��َق��ٌة ح��م��راءُ س��ح��اب��ٌة ال��خ��ض��مُّ ف��إذا ��تُ��وا وت��ل��فَّ …
رج��اءِ ش��راَع إالَّ خ��ل��ِف��ِه م��ن س��ف��ي��ن��ٍة ك��لَّ ال��رُّب��اُن أح��رَق ق��د
��اءِ ��مَّ ال��شَّ ال��ص��خ��رة ف��وَق ب��ي��ض��اءَ ��ٍة أش��عَّ َخ��يْ��َط ال��ف��ج��ُر ع��ل��ي��ه أل��ق��ى

∗∗∗
ب��ن��اءِ أيَّ ال��ش��رق ِل��ُم��ْل��ِك ي��ب��ن��ي ط��ارٌق ف��ي��ه وس��ار ال��ن��ه��اُر وأت��ى
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َقارٍَّة إَِىل َقارٍَّة ِمْن

م��َس��اءِ ذاَت ب��ال��ب��ح��ر أح��الُم��ُه َط��وََّف��ْت ل��ي��اٍل َع��بَ��َرْت إذا ح��ت��ى
م��ي��ن��اءِ م��ن ل��ل��غ��زو ب��ه��ا أع��ِظ��ْم ق��ري��ًة ��ع ال��ُم��رصَّ األُُف��ِق ع��ل��ى ي��رع��ى
ال��م��اءِ! ص��دِر ف��وق ف��ن��ام��ْت ، ِظ��الٍّ ُخ��ل��ج��ان��ه��ا ع��ل��ى ل��ه��ا ال��م��س��اءُ َم��دَّ
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اَنِة اْحلَ رَاِقَصُة

ال��خ��ي��اْل ف��ي آل��ه��ًة ت��ع��ان��ُق ك��ال��خ��ي��اْل أع��ي��ن��ه��م ب��ي��ن َس��َرْت
يُ��ن��اْل ال َح��َرٍم ف��ي ال��ف��نِّ م��ن أَن��ه��ا َح��ِس��بَ��ْت ُم��َج��رََّدًة
ال��رج��اْل ع��ي��وَن تُ��ح��سُّ ول��ي��س��ْت ال��ن��ف��وِس اش��ت��ه��اءَ تُ��ح��سُّ ف��ل��ي��س��ْت
ال��ج��الْل ال��ع��ب��ق��ريِّ ع��رِش��ِه ع��ل��ى م��ع��بُ��وده��ا غ��ي��ر تَ��َرى ول��ي��س��ْت
وام��ت��ث��اْل ه��ًوى إالَّ ال��ف��نُّ وم��ا ل��ل��ُم��ثُ��ول ِع��نْ��َدُه ال��ه��وى َدَع��اه��ا
خ��بَ��اْل م��ن َم��ْس��َح��ٌة وج��َه��ه��ا َع��َل��ْت م��س��ح��ورٍة ِش��بْ��َه ل��ه ��ْت َف��َخ��فَّ
ب��ال��وص��اْل ُم��نِّ��يَ��ْت ك��م��ه��ج��ورٍة ح��ل��وٌة ن��ش��وٌة روح��ه��ا وف��ي
ال��دالْل وزه��اه��ا ��بَ��ا، ال��صِّ ج��الل��ه��ا ح��وَل��ُه ط��وََّف��ْت وق��د تَ��راه��ا

∗∗∗
واخ��ت��ي��اْل ِع��زٌَّة خ��ط��وه��ا وف��ي ب��ِه وتُ��ْل��ِق��ي ال��وش��اَح تَ��ُض��مُّ
ال��نِّ��ض��اْل ط��ول بَ��ْع��َد ب��ه وأل��ق��ْت س��ي��َف��ه��ا َح��َض��نَ��ْت ك��ف��ارس��ٍة
واْع��ت��داْل ِع��َوٍج ف��ي وت��رت��دُّ وتَ��ثْ��ن��ي��ِه��م��ا ي��ديْ��َه��ا تَ��ُم��دُّ
��ج��اْل ال��سِّ م��م��ت��ل��ئ��اِت وت��ج��ذُب ال��رَِّش��اءَ ت��ط��وي ال��نَّ��ب��ِع ك��ح��وريَّ��ة
ج��اْل َح��يْ��ُث يَ��ْغ��ُم��ُرَه��ا ال��نُّ��ور م��ن م��ائ��ٍج ف��ي ال��ط��ي��ِف ُم��َح��يَّ��َرَة
ال��ظ��الْل َج��َف��تْ��ه��ا روٍض ف��راش��َة تَ��َرى ف��ي��م��ا ل��ل��ع��ي��ِن تُ��َخ��يَّ��ُل
ال��زوَّاْل ع��ن��د ال��ش��م��ِس رف��رِف ع��ل��ى ِب��لُّ��ورٍة َوْس��َط وَزنْ��بَ��َق��ًة
اِل��ج��ب��اْل ُرءوِس بَ��يْ��َن وك��ال��ب��رِق ال��ج��ف��وِن بَ��يْ��َن ك��اْل��ُح��ْل��ِم ��ُل تَ��نَ��قَّ



طه محمود عيل ديوان

ال��َغ��َزاْل ووث��وَب ��بَ��ا ال��صَّ ه��ب��وَب أُْل��ِه��َم��ْت َق��َدٍم إْص��ب��َع��ْي ع��ل��ى
ان��ث��ي��اْل ف��ي ج��دوٍل م��ن ك��ف��رع��ي��ِن م��ن��س��اب��ت��ي��ِن ِذراع��ي��ِن وتُ��ْج��ِري
ال��م��ث��اْل ف��ري��ِد ج��س��ٍم ت��ق��اط��ي��َع تَ��ْرُس��م��اِن ح��ول��ه��ا ك��أنَّ��ه��م��ا
ال��ج��م��اْل! وي��ري��ُد ال��ه��وى، وي��رَض��ى ب��ال��راح��ت��ي��ِن ��اُه تَ��َم��سَّ أن أَبَ��ْت
ال��ض��الْل وتُ��ِري��َك ال��ه��َدى، تُ��ري��َك م��ف��ت��ون��ٌة وه��ي َع��َج��ٍب، وم��ن
ال��ذُّب��اْل ف��ن��اءِ ق��ب��ل تَ��راق��ُص، ��اب��ٍة َك��لُ��هَّ وت��س��ه��و تَ��َل��وَّى

∗∗∗
وال��ش��م��اْل ب��ِه ال��ج��ن��وُب تَ��راَم��ى ال��ش��راع م��ث��ل وت��ه��ب��ُط وت��ع��ل��و
ط��واْل ب��س��ي��اٍط تُ��َع��ذِّبُ��ه��ا خ��ل��ف��ه��ا ي��ًدا ك��أنَّ وت��ع��دو
اب��ت��ه��اْل ف��ي م��س��ت��غ��ف��ٍر ض��راع��َة وج��َه��ه��ا راف��ع��ًة وت��زح��ُف
ال��ح��ب��اْل ف��ي َوَق��َع��ْت ك��ُق��ْم��ِريَّ��ٍة ل��ل��ج��ب��ي��ِن ع��ان��ي��ًة وت��س��ق��ط
ك��الْل أو ض��نً��ى ع��ن ال وت��خ��ف��ُق ل��وع��ًة ت��رائ��بُ��ه��ا تَ��ِب��ضُّ
ال��ل��ي��اْل!! اس��ت��وَدَع��تْ��َه��ا ال��ذي وب��ع��ُض أش��واق��ه��ا ب��ع��ُض ول��ك��نَّ��ُه
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اِعُر الشَّ

واألَل��ْم ال��ح��بُّ َرْج��ُع��ُه ال��نَّ��َغ��ْم م��ن ع��ب��ق��ريٌّ
ال��ق��َم��ْم ف��ي ال��نُّ��وَر ش��ارَف ش��اع��ٍر ق��ل��ُب نَ��بْ��ُع��ُه
ال��ع��دْم ش��اط��ئ ع��ل��ى ِة ال��ح��ي��ا م��ول��َد ورأى
ال��ن��س��ْم م��ن وح��ف��ي��ٍف ال��نَّ��َدى م��ن رف��ي��ٍف ف��ي
وان��ت��ظ��ْم ال��ك��وَن ج��م��ع ��نَ��ا ال��سَّ م��ن وإط��اٍر
ال��ُح��لُ��ْم ح��وريَّ��ة ِم��ث��َل بَ��َدْت وق��د ورآه��ا
ِع��َص��ْم وم��ن ث��ي��اٍب م��ن ت��ج��رَّدْت َس��ْك��َرى ه��َي
َغ��ِن��ْم ب��ال��ذي ثَ��ِم��ٌل ب��خ��دره��ا الٍه وه��و
ت��ب��ت��س��ْم وه��ي ل��ه��ا، ُه راح��ت��ا ال��ك��رَم ت��ع��ص��ر
ال��ِق��َدْم ب��ش��بَّ��اب��ة ِة ال��رع��ا َل أوَّ ف��ش��دا
ال��غ��نَ��ْم راع��َي ب��ه��ا ءُ ال��غ��ن��ا يُ��ْس��ِع��َد أن ق��ب��ل
ال��س��أْم ف��اش��ت��ك��ى َوَم��َض��ْت، ش��ب��اب��ِه م��ن خ��ط��رٌة

∗∗∗
يَ��نَ��ْم ل��م ي��ق��ظ��اُن ـ��ُه ال��م��دل��ـ ال��ش��اع��ُر وإذا
ت��ض��ط��رْم ج��ن��ب��ي��ِه ب��ي��ن ص��ب��اب��ٌة أرَّق��ت��ه
ال��ق��َدْم ت��اِئ��َه ذاه��ًال َوْح��َدُه ال��ده��َر ي��ق��ط��ع
يَ��ْم وال��دِّ ��ْح��َب، وال��سُّ ك��َب، وال��ك��وا ال��ل��ي��َل، ي��س��أل



طه محمود عيل ديوان

وان��س��ج��ْم رقَّ ب��م��ا ـ��يُّ ال��ش��ج��ـ ق��ي��ث��اُرُه ن��اح
ال��ن��َدْم م��ن َع��بَ��َراٌت َج��َرْت خ��دِّه وع��ل��ى
��ق��ْم ال��سَّ ج��س��م��َه وبَ��َرى ق��ل��ب��ه ال��ح��بُّ ذوََّب
وارت��س��ْم ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن س��رَُّه ال��غ��ي��ُب وج��ال
وال��ن��َغ��ْم ال��ش��ع��ر أروُع ن��ش��ي��ده ف��ي ف��ج��رى

∗∗∗
ب��ي��ن��ك��ْم ال��ح��ف��ل ف��ي ه��و ش��اع��ٍر أيَّ ف��ان��ظ��روا
ال��َك��ِل��ْم ص��ورة ف��ي ئ��ع ال��روا ال��م��ب��دُع ذل��ك
ال��َق��َل��ْم ربَّ��ِة إل��ى ـ��ه اش��ت��ك��ت��ـ ال��ح��ك��م��ة ربَّ��ُة
وال��ح��َك��ْم ال��خ��ص��ُم َوُه��َو غ��راَم��ُه ن��ازَع��تْ��َه��ا
أََم��ْم ع��ن وتَ��َم��لَّ��ْوُه ش��ع��ره اآلن ف��اس��م��ع��وا
ب��ال��ِع��َظ��ْم ال��ك��وَن يَ��َس��ُع واس��ُم��ُه ال��ج��س��م ض��ام��ُر
أَش��ْم ك��ال��ض��ح��ى ب��اذٌخ وم��ج��دُه وق��ص��ي��ٌر،
واتَّ��َس��ْم ب��ال��ح��ب ف��از ال��ذي ال��ش��اع��ر ذل��ك
ن��َظ��ْم ب��ال��ذي خ��ال��ٌد ش��دا ب��ال��ذي خ��ال��ٌد

∗∗∗
ال��ع��َل��ْم! ال��ش��اع��ُر أنَّ��ه وَح��ْس��بُ��ُه «ن��اج��ي» ذل��ك
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َعاِشَقٌة

تهواه.» أنها يجهل الذي معشوقها تُناجي فتاة لسان عىل «قيلت

ال��َغ��َراُم ون��ادان��ي ال��لَّ��يْ��ُل أق��ب��َل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ال��ظَّ��َالُم ْرُه يُ��َص��وِّ ل��م ل��م��ح��بٍّ س��رٍّ أيُّ
تَ��نَ��اُم ال وع��ي��ٌن ت��ه��ف��و م��ه��ج��ٌة ن��ج��م ك��لُّ
ال��غ��م��اُم ُج��نَّ ب��ه م��ع��ش��وٌق ال��ب��در وش��ع��اُع
ح��راُم ال��ح��بَّ خ��ال م��ا ع��ي��ٍش ك��لُّ ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وَح��َراٌم،

∗∗∗
م��ك��اِن ك��لِّ ف��ي ال��ف��رح��ُة َغ��نَّ��ِت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ال��ع��اِش��َق��اِن وه��ن��اَك يَ��ْش��ُدو، ال��بُ��ْل��بُ��ُل َف��ُه��نَ��ا
ال��ت��دان��ي ظ��لِّ ف��ي ال��وح��ش��َة أش��ت��ك��ي أنِّ��ي َغ��يْ��َر
تَ��ْوأَم��اِن وروح��ي ال��ك��وِن ف��ي روُح��ك إن��م��ا
وأُع��ان��ي وح��دي، األي��اَم أق��َط��ع تَ��َدْع��ِن��ي ال
ح��ب��ي��ب��ي! ي��ا ف��ح��راٌم،

∗∗∗
واك��ت��ئ��اب��ي س��ك��وت��ي ال��لَّ��ي��ل َس��ِئ��َم ح��ب��ي��ب��ي يَ��ا
ب��ي م��ا ت��ع��َل��ُم ال أن��َت ول��ك��ن أه��واَك، أن��ا



طه محمود عيل ديوان

ع��ذاِب��ي ط��اَل ف��ق��د ذراع��ي��َك ب��ي��ن ل��ح��ظ��ُة
ال��ُم��ذَاِب ب��ال��ق��ل��ِب أن��ف��اَس��َك أم��زُج ل��ح��ظ��ًة
وش��ب��اب��ي ُح��بِّ��ي، ل��َك ويُ��َغ��نِّ��ي وأَُغ��نِّ��ي،
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وَس��َالٌم،
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اْألُوَىل اْلَكْرَمُة

وال��ط��ع��ِم ب��ال��ل��ون أن��ب��اْك م��ن ب��ال��ل��ه
ال��ك��ْرِم؟ غ��ارَس ي��ا ��اْك ك��فَّ َج��نَ��ْت وم��ا

∗∗∗
ب��ال��غ��رِس أغ��راك ح��وَّاءْ أم آدُم
ك��أِْس؟ ب��ال َع��الٍّ ��ْه��ب��اءْ ال��صَّ ش��ارَب ي��ا

∗∗∗
ال��ع��ه��َدا نَ��ِس��ي��ا م��ا م��ن��ه��ا َش��رب��ا ل��و
ال��ُخ��ْل��َدا ه��ج��را م��ا ع��ن��ه��ا ُح��دِّثَ��ا أو

∗∗∗
إب��ل��ي��ِس غ��رس م��ن ك��ان��ْت م��ا ص��ه��ب��اءُ
ال��ف��رادي��ِس َخ��ْل��َق زان��ْت ك��رم��ٌة ب��ل

∗∗∗
اإلث��ِم ع��ال��م َع��ْن األرواْح ب��ه��ا ت��س��م��و
ال��ُح��ْل��ِم ��ِة رقَّ ف��ي األَق��داْح ��اف��ُة ش��فَّ



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ال��ح��س��ِن ربَّ��َة ي��ا وال��ق��ي��ث��اْر ال��ك��أَْس
َغ��نِّ��ي ب��ه��ا غ��نِّ��ي األش��ع��اْر ربَّ��َة ي��ا

∗∗∗
ال��وْم��ِض ُع��ْل��ِويَّ��َة ُروًح��ا ب��ه��ا غ��نِّ��ي
أرِض ب��ال ع��ش��ن��ا نُ��وًح��ا أدرك��ْت ل��و

∗∗∗
األك��َواْن خ��اط��ر ف��ي ك��أح��الِم ع��ش��ن��ا
األح��َزاْن ي��ع��رف ال س��اٍم ع��اَل��ٍم ف��ي

∗∗∗
ال��م��خ��ت��وْم َدنِّ��ه��ا م��ن ه��ات��ي اْس��ِق��ن��ي ه��ات��ي
ال��م��ح��ت��وْم ع��م��رَي م��ن اآلت��ي ب��ه��ا أن��َس��ى
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اْلَباِسَلُة اْملَِديَنُة

ال��ج��بَّ��اُر وُروُح��ِك أن��ِت، َوَوَق��ْف��ِت وث��اروا ع��ل��ي��ِك، ج��ب��اب��رًة َط��َل��ُع��وا
اإلع��ص��اُر َه��اَج��ه��ا َج��َه��نَّ��َم إالَّ ي��ُك��ْن ف��ل��م ف��اْس��تُ��ب��ي��َح، ب��ب��اِب��ِك، ع��ص��ف��وا
وال��نَّ��اُر ِل��َه��ْولِ��َه��ا، ال��ح��دي��ُد، ش��اَب ي��وِم��ه��ا َوَق��اِئ��ُع ذُِك��َرْت إذا َح��ْرٌب
واإلْك��بَ��اُر اإلع��ظ��اُم ل��َح��م��اِت��ِك ف��م��نْ��ُه��م��و ال��ع��ص��وِر أب��ط��اُل ِق��ي��َل: ل��و
تُ��ثَ��اُر وك��ي��َف َم��َالِح��َم��ه��م ورأَى ِغ��نَ��اِئ��ِه وِس��ْح��ُر «ُه��وم��ي��ٌر» ع��اَد أو
األس��واُر ُح��رَّاِس��ه��ا ع��ل��ى ُدكَّ��ْت َم��ْح��ص��وَرٍة م��دي��ن��ٍة ُح��م��اُة وُه��ُم��و
ال��ق��ي��ث��اُر وت��رنَّ��َم ب��ه��م، وَش��َدا «ُط��ْرَوادٍة» ف��ي َغ��نَّ��اُه ال��ذي نَ��ِس��َي
ِح��ص��اُر وُف��كَّ ب��ه، ال��ُم��غ��ي��ُر ُردَّ ل��ك��نَّ��ُه ف��ي��ه��م «أَخ��ي��ٍل» م��ن ك��م
األن��ه��اُر ب��دم��اِئ��ِه َج��َرْت ل��ك��ْن ِك��ف��اِح��ِه ب��َوْص��ِف َم��ْل��َح��َم��ٌة تَ��ْج��ِر ل��م
ال��ِم��ْغ��واُر ال��ذائ��ُد ِح��م��اه��ا ع��ن ُه��و ��ٌة أُمَّ ال��ش��واط��ِئ َخ��ْل��ِف م��ن ن��اَدتْ��ُه
ِم��ض��م��اُر َوثْ��بَ��اِت��ِه م��ن يَ��ْخ��ُل ل��م َح��ْل��بَ��ٍة َف��َف��ارُس ع��ن��ه، يَ��ْس��أَل��وا إْن
وَف��َخ��اُر ُع��ًال ف��ي��ه��ا إم��ض��اُؤه َف��ص��ح��ي��َف��ٌة ت��اري��َخ��ُه، يَ��ْق��رءُوا أو
واألزه��اُر ال��ُع��ْش��ُب يُ��ِظ��لُّ ف��ي��م��ا َف��َم��ك��انُ��ُه َق��بْ��ِرِه، ع��ن ي��ب��ح��ث��وا أو
واألَْم��َط��اُر ال��رِّي��ُح تُ��َع��رِّي ف��ي��م��ا ُرك��اِم��ِه ت��ح��ت ال��ثَّ��ْل��ُج يُ��َغ��طِّ��ي ف��ي��م��ا
ِث��م��اُر يَ��ط��ي��َب أو َغ��ْرٌس ِل��يَ��ت��مَّ َم��َع��اِدَه��ا ب��أرِض َف��ِن��يَ��ْت ُم��ْه��َج��ٌة ه��و
ال��تَّ��يَّ��اُر ِب��ُروِح��َه��ا يَ��ثُ��وَر َك��يْ��َم��ا ُوُج��وِدَه��ا ِب��بَ��ْح��ِر ذاب��ت َم��ْوَج��ٌة ه��و
أَش��بَ��اُر وُدونَ��ُه ال��ُع��بُ��ور يَ��بْ��ِغ��ي إزاءَُه ال��َع��ُدوُّ وق��ف ش��اط��ِئ ف��ي
ال��َج��رَّاُر ال��َج��ْح��َف��ُل تَ��َالَش��ى ح��ت��ى َك��ِت��ي��بَ��ٍة ك��لَّ ع��ن��ه يَ��ْدَف��ُع زاَل م��ا



طه محمود عيل ديوان

ال��ثَّ��اُر يَ��َديْ��ِه ع��ل��ى َوتَ��مَّ أَْوَدى، ظ��اِف��ٍر بَ��ْس��َم��ُة َش��َف��تَ��يْ��ِه وف��ي َوَه��َوى
ال��غ��اُر ِم��ْف��َرَق��يْ��ِه ي��ك��لِّ��ُل َرأٌْس وبَ��أِْس��ِه ال��ح��دي��د ت��ح��ت ب��ه يُ��ْزَه��ى

∗∗∗
األَْح��َراُر َوَق��ُوُم��ِك أن��ِت، وَس��ِل��ْم��ِت ال��ِح��َم��ى َه��اَن ال األَبْ��ط��اِل، َربَّ��َة ي��ا
األَْق��َداُر؟! أَِم آِل��َه��ٌة، وأَق��وُل: ِج��نَّ��ٌة؟ أَْم ال��وََغ��ى أَب��ن��اءُ أأَُق��وُل:
واألَغ��واُر اآلج��اُم ب��ِه م��اَج��ْت ك��اِس��ٍر بَ��َراِث��ِن م��ن ي��ْس��تَ��نْ��ِق��ذُونَ��ِك
األش��ج��اُر ُط��ُرَق��اِت��ِه م��ن وتَ��ِف��رُّ ال��رُّبَ��ا تَ��ْخ��تَ��ِب��ئُ ��َط��واِت ال��سَّ ُم��تَ��َربِّ��ِص
��اُر ال��َق��هَّ ِش��تَ��اُؤِك أَتَ��اُه ح��ت��ى وِش��تَ��اءََه��ا َص��يْ��َف��َه��ا ال��ط��ب��ي��ع��َة َق��َه��ر
تَ��َح��اُر ال��ُع��ُق��وُل ف��ي��ه أبْ��َدْع��ِت��ِه، ال��ذي إنَّ وال��ُق��رى! ال��َم��َدائ��ن َم��ْج��د

∗∗∗
األس��راُر؟! ب��ه ح��اَط��ْت َع��اَل��ٌم أْم َم��ْس��ُح��وَرٌة َم��ِدي��نَ��ٌة أَأَنْ��ِت َع��َج��بً��ا
َق��َراُر ثَ��مَّ ول��ي��س ال��ُك��َم��اُة، ف��ي��ه��ا ويَ��ْه��تَ��ِدي يَ��ِض��لُّ ُم��َح��يِّ��ٌرة ُط��ُرٌق
األْح��َج��اُر ب��ه��ا ِص��ي��َغ��ْت ِزئْ��بَ��ٍق م��ن ك��أَنَّ��َم��ا ال��ع��ُدوِّ َق��َدِم ع��ل��ى َع��زَّْت
أْوَك��اُر ال��لَّ��َظ��ى وادي ف��ي ِل��ْل��ِج��نِّ وك��أَنَّ��َه��ا م��ْش��بُ��وبَ��ٌة، وَم��نَ��اِزٌل
ِج��َداُر ون��اءَ ُغ��َرٌف، ب��ه��م ض��اق��ت ب��ب��اِب��َه��ا ال��ج��ح��ي��م َزبَ��اِن��ي��َة َوتَ��رى
يَ��نْ��َه��اُر رءوِس��ِه��م ف��وق ��ْق��ُف وال��سَّ َم��ْخ��ُض��وبَ��ٍة ب��أذُْرٍع ي��ت��ص��ارع��ون
األْظ��َف��اُر أن��ق��اِض��َه��ا ع��ل��ى َدِم��يَ��ْت َخ��رائ��بً��ا ال��طِّ��بَ��اَق ب��ه��ا ي��ت��ن��ازع��ون
األب��َص��اُر وزاغ��ِت ال��ع��ق��وُل، َس��َه��ِت إذا ح��تَّ��ى ل��ه��م ص��اِم��َدًة ِزْل��ِت َم��ا
ال��ب��تَّ��اُر َوَع��رََّد ال��رُّم��اِة، أَيْ��ِدي وَع��ْربَ��َدْت ال��ُم��ْس��تَ��ْق��ِت��لُ��وَن، وتَ��َق��بَّ��َض
َدم��اُر ي��ح��ت��وي��ِه ِج��داٌر إالَّ ي��ك��ن ول��م ال��م��ن��ي��ُع، ال��ِح��ْص��ُن وتَ��َق��وََّض
ونَ��ه��اُر َل��يْ��َل��ٌة ت��ْم��ض��ي ل��ي��س أْن وح��دَّث��وا: ال��ُم��ْرِج��ف��ون ع��ل��ي��ِك وق��َس��ا
ِف��راُر ِم��ْخ��َل��بَ��يْ��ِه م��ن وال م��ن��ه، ل��ه��ْم م��ا ال��ُم��َح��لِّ��ق، ك��ال��نَّ��ْس��ِر أْط��بَ��ْق��ِت
��اُر وال��خ��مَّ ال��خ��م��ُر وأن��ِت ُرْع��بً��ا، َف��تَ��َرنَّ��ُح��وا ق��ل��وب��ه��م َوتَ��َف��رََّس��تْ��ِك
ال��م��وَّاُر وال��لَّ��َظ��ى يَ��ْع��َج��ُب وال��ثَّ��ْل��ُج ح��دي��ُده��م وذاَب َم��َداِف��ُع��ُه��ْم َوَخ��بَ��ْت

∗∗∗
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اْلبَاِسَلُة اْلَمِدينَُة

األَْش��َع��اُر َش��ْدِوِه ف��ي ل��ه ��ْت َرقَّ ش��اع��ٍر ت��ح��يَّ��َة «ال��ُف��وْل��َج��ا» ِف��تْ��يَ��َة ي��ا
ب��ح��اُر ��ِح��ي��ِق ال��سَّ ب��ال��تِّ��ي��ِه أْغ��َرتْ��ُه أن��ُه إالَّ ال��نِّ��ي��ِل وادي ُح َم��الَّ
داُر وتَ��ْق��ِذُف أُْف��ٌق، ب��ه يَ��ْرِم��ي ِب��ِش��َراِع��ِه ح��ائ��ًرا يُ��َط��وُِّف أب��ًدا
ويُ��ش��اُر ال��ُع��ال، ف��ي إل��ي��ه يُ��وَم��ا رائ��ًع��ا م��ث��اًال ب��ك��م َرَف��ْع��ُت إن��ي
األَْخ��َط��اُر ح��اَق��ِت إْن وُح��م��اتُ��ه��ا َح��ي��اِت��َه��ا بُ��ن��اُة وه��م ِم��ْص��َر ل��ش��ب��اِب

∗∗∗
األَْع��َم��اُر وتَ��ْرُخ��ُص ال��دِّي��اُر تَ��ْغ��لُ��و وبَ��ذَْل��تُ��ُم��و َق��دَّْم��تُ��ُم م��ا وِب��ْم��ِث��ل
وش��ع��اُر بُ��ُط��ول��ٍة ل��ك��لِّ َرْم��ٌز ِص��راُع��ه��ا وذاك َم��دي��نَ��ت��ك��م، ه��ِذي
األم��ص��اُر َح��دي��ث��ه��ا ب��ِم��ثْ��ِل ي��وًم��ا تَ��ْح��تَ��ِف��ْل ل��م َع��ج��ي��ب��ٍة ب��ك��لِّ ِج��ئْ��تُ��ْم
واألده��اُر األج��ي��اُل وتُ��ح��دُِّث وب��ُص��نْ��ِع��ُك��ْم ب��ه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ُث تَ��تَ��َح��دَّ
ال��ج��بَّ��اُر؟! ال��خ��اِل��ُد ��راُع ال��صِّ ه��ذا أُْس��ُط��وَرٌة أم ال��َك��ْوِن ف��ي أح��ق��ي��ق��ٌة
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َعاٍم ِمَئِة َبْعَد

الكبري عيل محمد وفاة عىل عام مئة مرور ذكرى

ال��س��ن��ي��ْن م��ن��اُر م��ص��َر ف��ي يُ��ض��يءُ ال��ج��ب��ي��ْن وه��ذا ال��رُّوِح ه��ذه ِم��ن
ال��م��ب��ي��ْن ��ب��اح ك��ال��صَّ رج��اءٍ وم��ن ال��ُم��ن��ى بَ��س��م��اِت م��ن ��ٌة أِش��عَّ
ت��ل��ي��ْن ال ت��ن��ث��ن��ي، ال ع��ارم��ٍة، ك��ال��ل��ظ��ى م��ش��ب��وب��ٍة ُق��ًوى وم��ن
ال��م��ك��ي��ْن ال��رف��ي��َع ال��م��ج��َد ل��ه ت��ب��ن��ى ارت��ق��ْت ث��م ال��م��ل��ك ب��ن��اءَ َخ��طَّ��ْت
األوَّل��ي��ْن ف��ي ف��رع��وُن َش��يَّ��َدُه ال��ذي ب��ع��د أن��َت ب��اٍن ُل أوَّ
تُ��ِب��ي��ْن ل��ي��س��ْت خ��رس��اءَ ِح��ج��ارًة ت��م��اث��ي��َل��ُه ال��ص��خ��ر م��ن َق��دَّ
ال��ف��ن��وْن وَف��ْج��َر ال��ع��ل��م وُش��ْع��َل��َة ال��ح��ج��ا م��ن��اَر أط��ل��ع��ت وأن��َت
ال��م��ه��ي��ْن ال��غ��ب��ي��ن ال��ش��ع��ُب ب��ه ع��زَّ م��ًع��ا وح��ي��اٍة دن��ي��ا ب��ن��اءُ
ال��ط��ام��ح��ي��ْن ع��ل��ى َع��زَّت م��ن��زل��ة إل��ى ج��دي��ًدا خ��ل��ًق��ا ب��ع��ثْ��تَ��ه
ال��م��ح��س��ن��ي��ْن ف��ي ال��ش��ع��ب ك��ه��ذا أي��ن ان��ظ��روا ف��ق��ل��ت: ال��ح��ض��اراُت، ق��ال��وا:
ال��ن��اس��ج��ي��ْن ِم��غ��زُل ي��دي��ه وم��ن ال��ورى ه��ذا ي��ل��ب��س ُق��ط��ن��ه م��ن
ال��َم��ن��وْن ُك��َراُت ال��ح��ْم��ُر وال��ُح��َم��ُم ص��ن��ِع��ِه م��ن ��اُب ال��ص��خَّ وال��م��دف��ُع
ال��س��ف��ي��ْن ال��ب��ح��ار م��لءَ وخ��وَّض��ْت ب��راي��ات��ه األرُض م��اَج��ِت ق��د
األم��ي��ن ال��ق��ويُّ ال��ش��رق وح��ارُس إف��ري��ق��ي��ا ُم��ن��ق��ذُ وج��ي��ُش��ه
ال��ع��ال��م��ي��ن س��ل��ط��ان��ك ف��ي وُدنْ��َت ال��ث��رى ُج��بْ��َت ��ْم��ِر ال��سُّ ب��ه��ؤالء



طه محمود عيل ديوان

ال��ف��ات��ح��ي��ْن؟ ف��ي ك��إب��راه��ي��َم وَم��ن أب��ط��الُ��ه ��ي��د ال��صِّ بَ��ِن��ي��َك وم��ن
ال��ج��ب��ي��ْن ف��وق وال��غ��اُر م��ؤت��ل��ٌق رأِس��ِه ع��ل��ى ال��ب��ط��والِت ت��اُج

∗∗∗
َم��ع��ي��ْن؟ ك��م��اءٍ ال��ت��ب��ر ج��داوَل ب��ه وأج��َرى ال��وادي َزْخ��َرَف َم��ْن
األق��دم��ي��ْن ف��ي س��اد إل��ٌه وه��و ل��س��ل��ط��ان��ه ال��ن��ه��َر وأخ��ض��َع
ي��م��ت��ل��ي��ْن؟ وال ��ح��َب ال��سُّ ت��خ��ت��زُن ال��ت��ي ال��س��دوَد ت��ل��ك بَ��نَ��ى وَم��ْن
ال��ه��ت��وْن ال��دف��وِق ال��غ��ي��ث ح��وام��ُل أق��ل��ع��ْت إذا األرِض غ��وائ��ُث
ال��ح��ص��وْن؟ ُش��مِّ األس��واِر ب��ه��ذه َدوِّه��ا ف��ي ال��ص��ح��راءَ أت��ى َوَم��ْن
ال��ص��ان��ع��ي��ْن م��ع��ج��زُة َص��نَ��ْع��تَ��ُه ال��ذي إنَّ ال��ده��ِر ع��ب��ق��ريَّ ي��ا
��ِن��ي��ْن ال��سِّ ِع��ْل��َم أُوتِ��َي وع��اِل��ٌم َف��نُّ��ُه َس��َم��ا أن��َت م��ه��ن��دٌس
ت��ِدي��ْن ف��ي��م��ا ب��ال��ق��وَِّة ف��ِدنْ��َت ُق��وٍَّة م��ن ل��ل��ف��نِّ م��ا أدرك��َت
ال��ث��م��ي��ْن ��ريُّ ال��سَّ ال��ل��ف��ظ آُج��رَُّه��ا ب��نَّ��اُؤه��ا أن��ا ش��ع��ٍر أب��ي��اُت
ل��ل��ن��اظ��ري��ْن ال��ك��وِن أُْف��ُق يُ��ْرَس��ُم ك��م��ا خ��ط��وٍط ب��ع��َض رس��م��تُ��ه��ا
ي��ل��ت��ق��ي��ْن ال األع��ي��ُن وت��س��ب��ح ي��ن��ت��ه��ي ال ال��ف��ك��ُر ف��ي��ه��ا ُ ي��ب��دأ
ال��خ��ال��دي��ْن م��وك��ِب ف��ي رف��ع��تُ��ه��ا وف��اروِق��ِه ال��ن��ي��ل ل��س��يِّ��ِد
ال��رن��ي��ْن َع��ذُْب ال��ت��اري��ُخ ِم��ْزَه��ُرَه��ا أن��ش��ودٌة َك َج��دِّ م��ن م��والَي،
ال��م��ْل��َه��ِم��ي��ْن أب��ن��ائ��ه م��ن وأن��َت ال��م��ج��تَ��ب��ى وال��َدك أل��ه��َم��ه��ا
ال��م��رس��ل��ي��ْن إل��ى ال��ل��ه ك��آي��ِة آي��ٌة روح��ي��ه��م��ا م��ْن وأن��َت
ال��ي��ق��ي��ْن ون��وُر ال��ح��بُّ إط��اُره��ا َس��ْم��َح��ٌة م��ش��رق��ٌة وص��ورة
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ْجَرِة اْهلِ َلْيَلِة ُحْلُم

ن��اظ��ري وم��لءُ ِس��ح��ٌر خ��اط��ِري ِم��لءُ ش��رق،ُ ي��ا
ال��زََّواِه��ِر؟ ُرَؤى أم ـ��ِم ال��ق��دي��ـ ل��ي��ل��ك أََوْح��ُي
ال��دي��اِج��ِر رائ��ع��ِة ل��ي��ل��ٍة أيُّ ش��رُق، ي��ا
ال��م��ق��اِدِر أع��ي��ُن ِم ال��غ��م��ا خ��ل��َف ن��ج��وُم��ه��ا
ل��ل��ُم��ه��اِج��ِر ـ��س��م��اءِ ال��ـ ج��وان��ِب ع��ل��ى ت��رن��و
ط��اِئ��ِر َج��ن��اح ِم��ثْ��َل ش��ع��اع��ه��ا م��ن تَ��ُم��دُّ
ب��ال��م��خ��اِط��ِر ُح��فَّ ـ��ب ل��ل��ح��ب��ي��ـ ال��م��ح��بِّ ُرْع��يَ��ا
ف��ح��اِذِر ه��ن��ا وم��ن ��َرى، ال��سُّ ه��ه��ن��ا ت��ق��ول:

∗∗∗
غ��اب��ِر م��ن بَ��َع��ثْ��تَ��َه��ا ل��ي��ل��ٍة أيُّ ش��رُق، ي��ا
ش��اِع��ِر؟ ُح��ل��ُم ذاك أم ل��ي، ت��ل��وح ح��ق��ي��ق��ٌة
ب��اِت��ِر ح��دَّ م��ان ال��ز ص��ح��ي��ف��ِة ع��ل��ى أرى
ل��غ��اِدِر ج��ري��م��ٌة ِف��ِرنْ��ِدِه ف��ي ت��ك��م��ُن
ف��اِج��ِر ع��ي��ِن أَل��ُف ـ��لُّ تُ��ط��ـ ب��ري��ِق��ِه وم��ن
ع��اِب��ِر م��الذَ ك��ان��ت ص��خ��رِة وراءَ ُم��ْل��ًق��ى
م��ن��اص��ِر أٍخ غ��ي��َر ُم��ف��رًدا إل��ي��ه��ا أَوى
ح��اِئ��ِر وه��م��ُس َرْوٌع ح��ول��ه: وال��ب��ادي��اُت
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س��اِح��ِر ت��م��ت��م��اُت ـ��نَّ أن��س��ام��ه��ـ ك��أن��م��ا
األداِه��ِر وث��ب��ُة ة، ال��ح��ي��ا ان��ت��ق��اَل��ُة ه��و
ال��غ��واِب��ِر األع��ص��ِر ف��ي ب��اس��م��ه ال��رع��اُة ش��دا
ال��م��زاِه��ِر ص��وادَح َف��ْرَح��ًة وأودع��وه
ال��ب��ش��اِئ��ِر أج��م��ل ة ال��ح��ي��ا إل��ى ب��ه ��وا َزفُّ
ال��ث��واِئ��ِر ـ��ع��واِص��ِف ال��ـ ق��س��وُة وف��ي��ه ل��ح��ٌن
ال��دواِث��ِر ـ��ع��ق��ائ��د ال��ـ َع��َل��ى ث��ورٌة وف��ي��ه
َس��اِخ��ِر اق��ت��ح��اَم ـ��ع��َة ال��م��ن��ي��ـ ال��ذَُّرا ي��ق��ت��ح��ُم
ال��ق��ي��اِص��ِر أل��وي��ِة ف��ي ب��ال��ج��ي��وش ُ ي��ه��زأ
ج��اِئ��ِر ك��ل ي��ه��زُم ف��اس��ٍد، ك��ل ي��ه��دُم
ق��اِدِر! ب��ن��اءَ ي��ب��ن��ي أم��ره ع��ج��ي��ِب وم��ن

∗∗∗
م��ش��اِع��ِري م��اِل��ٌك ـ��ُم ال��ق��دي��ـ س��ح��ُرك ش��رُق، ي��ا
ال��ن��واِض��ِر ال��ُح��َل��ى ف��ي ُن ال��ح��س��ا ال��ط��وال��ُع ه��ذي
ال��ح��ن��اِج��ِر أرخ��َم ـ��د ب��ال��ن��ش��ي��ـ ال��م��ط��ل��ق��اُت
ال��ط��واِئ��ِر ـ��ه��واِت��ِف ال��ـ َج��ْوَق��ُة ك��أن��ُه��نَّ
ال��م��ب��اِك��ِر ��نَ��ا وال��سَّ ـ��ع، ال��رب��ي��ـ َم��ْولِ��َد ح��يَّ��يْ��َن
خ��اِط��ِري ب��ن��اُت أو ، ُه��نَّ ال��خ��ي��اِل، ع��رائ��ُس
األزاِه��ِر أن��َض��َر ��ِه��نَّ أك��فِّ م��ن ي��ن��ث��رن
ال��م��آِث��ِر ُم��َخ��لَّ��ِد ُم��ْل��َه��ٍم ط��ري��ق ع��ل��ى
ل��ن��اِظ��ِري َج��َل��ْوتَ��َه��ا روع��ة أيُّ ش��رُق،
ش��اِع��ِر؟ ُح��ْل��ُم ذاك أم ل��ي، ت��ل��وُح ح��ق��ي��ق��ٌة
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ِغ��ن��اءُ؟ ال��ك��ون أَف��ي ُح! ال��رو أيَّ��تُ��ه��ا اِس��م��ع��ي
ض��ي��اءُ؟ ب��ال��ل��ي��ل أرض ال��ـ ن��واح��ي ف��ي ه��ل وان��ظ��ري!
ال��بَ��َش��راءُ ع��ن��ِك ��َر صَّ ق��ـ ي��ك��ْن إْن تُ��َراِع��ي ال
ال��ق��ض��اءُ أش��َج��اه��ا ـ��تْ��ِك، ح��ي��ـ ال��ت��ي ف��ال��ن��واق��ي��س
وال��بُ��َرح��اءُ واألَس��ى، ص��داه��ا َرْج��ُع ��َج��ى ال��شَّ
وب��ك��اءُ نَ��ْوٌح ـ��َع��ِة ال��ب��ي��ـ م��ن وال��ت��رات��ي��ُل
ال��ش��ه��داءُ وال��ي��ت��ام��ى ال��ثَّ��ك��ال��ى ردَّدت��ه��نَّ
ال��م��س��اءُ يُ��ْزَه��ى ب��ه��ا ن ك��ا ال��ت��ي وال��م��ص��اب��ي��ُح
ذَم��اءُ ف��ي��ه��ا ف��م��ا ال��ش��رِّ ق��ب��ض��ُة خ��ن��ق��تْ��ه��ا
س��واءُ وال��ل��ي��ُل ف��ه��َي ب��س��واٍد ص��ب��غ��وه��ا
وال��ش��ق��اءُ ف��ي��ه ـ��وي��ُل ال��ـ ق��ام ل��ل��ن��ور م��أْتَ��ٌم
ان��ت��ه��اءُ م��ن��ُه وال ءٌ، ب��د ل��ُه م��ا ل��ي��ل تَ��ح��ت
ال��س��م��اءُ ِب��ُرج��ع��اَك ـ��ْت َض��ن��ـ ال ال��م��ب��ع��وث، أي��ه��ا
وإخ��اءُ؟ ُح��بٌّ أرض ال��ـ ف��ي ف��ه��ل … األرَض ان��ظ��ِر
وأس��اءُوا! ض��لُّ��وا، أو َك، وص��اي��ا ال��ق��وُم نَ��ِس��َي
األب��ري��اءُ!! ب��ي��َع ـ��ق��ذُ، م��ن��ـ ي��ا ب��اع��وَك، وك��م��ا

∗∗∗
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ودم��اءُ دم��وٌع ـ��ي��ا وال��دن��ـ ال��م��ي��الد، ل��ي��ل��َة
ازده��اءُ ب��ال��س��ل��م ل��ِك ف��ي��ه��ا ك��اَن رب��وٍع ف��ي
��ع��راءُ ال��شُّ وي��ش��دو ن، ال��م��غ��نُّ��و ي��ش��دو ب��اس��م��ه
��ف��اءُ؟ ال��صَّ أي��ن أم ح��ة؟ ال��ف��ر ه��ذه ولَّ��ْت أي��ن
ِوض��اءُ أح��الٌم ـ��ف��ال األط��ـ م��ن ت��ص��اف��ْح��ِك ل��م
ال��ف��ض��اءُ م��ن��ه��نَّ ِري��َع ع��ي��وٍن غ��ي��َر رق��دوا،
ال��ل��ق��اءُ؟ ح��ان وه��ل دوا؟ ع��ا َه��ْل اآلب��اءَ، ت��رق��ب
ج��ف��اءُ وال��ل��ي��ل ِب��تْ��َن، أُم��ه��اٍت، أي��دي ب��ي��ن
ال��رج��اءُ! ع��زَّ وق��د ـ��ن، ي��ب��ك��ي��ـ ال��ن��ف��س ط��واي��ا ف��ي
األش��ق��ي��اءُ؟ ه��ؤالء تُ��راه��م، أي��ن وي��ح��ه��م،
�اءُ �ب� ه� وأرواٌح ٌد، أج��س��ا ال��ل��ي��ل، وراء ه��م
ي��ش��اءُ م��ا ع��ل��ي��ه��ا ـ��ُب ال��رع��ـ َرَس��َم ووج��وٌه
ن��ج��اءُ م��ن��ُه وم��ا ِت، ال��م��و م��أزِق ف��ي خ��ن��دق��وا
ال��ف��ن��اءُ ��اُه ي��ت��وقَّ س��ع��ي��ٍر م��ن م��وٍج ب��ي��ن
ال��ش��ت��اءُ يُ��رِس��ي��َه��ا ـ��ثَّ��ْل��ِج ال��ـ ُرك��اِم م��ن وج��ب��اٍل
ال��ه��واءُ م��س��راه ـ��ذر ي��ح��ـ ط��ائ��ٍر وح��دي��ٍد
ال��ت��ع��س��اءُ؟ يُ��س��اق ت ل��ل��م��و ف��ي��َم وع��ج��ي��ٌب!
ورض��اءُ! اك��ت��س��اٌب ـ��ز وال��خ��ب��ـ ال��خ��ب��ِز؟ َس��ب��ي��ِل ف��ي
ط��الءُ ال��ق��وم ل��دى ـ��قُّ وال��ح��ـ ؟ ال��ح��قِّ س��ب��ي��ل ف��ي
ب��راءُ! ال��ب��غ��ي م��ن ـ��ُد وال��م��ج��ـ ال��م��ج��د؟ س��ب��ي��ل ف��ي
ش��اءُ؟ ال��م��ج��َد ت��ن��اُل ـ��رى، ال��ك��ب��ـ ال��م��ج��زرة ف��ي أو
َم��ض��اءُ ��يْ��ِه ب��ك��فَّ ـ��ف ول��ل��س��ي��ـ ال��ب��اغ��ي، ك��ذب
واف��ت��راءُ!! وزوٌر، ل، ق��ا م��ا ك��لُّ وخ��داٌع

∗∗∗
ال��س��م��اءُ ب��ال��رُّوح ��ت��ه ـ��صَّ خ��ـ ال��ذي ال��ش��رق أي��ه��ا
ال��ب��ن��اءُ ��يْ��ه��ا ب��ك��فَّ ـ��َد ِش��ي��ـ ال��ت��ي ال��روح ه��ذه
ويُ��ض��اءُ يُ��ْج��َل��ى ل��م ال��ع��ا ن��وره��ا م��ن وال��ت��ي
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ال��ح��ك��م��اءُ! ع��ل��ي��ك َن ه��ا ال ال��ح��ك��م��ة، أب��ا ي��ا
ال��ن��داءُ: م��ن��ك ـ��ف��ع��ه��ا ي��ن��ـ ف��ق��د «أوروب��ا» ن��اِد
ال��ج��زاءُ؟ َح��قَّ أم ـ��ت��اُه، أخ��ـ ي��ا ال��س��اع��ُة، ح��ان��ِت
ال��ك��ب��ري��اءُ َص��َرَع��تْ��ِك ح��ت��ى ب��ال��ق��وَّة ِدنْ��ِت
غ��ذاءُ ل��ل��ن��ار ـ��ي��وم ال��ـ أن��ِت ال��نَّ��ار، ف��ي ارق��ص��ي
اإلن��اءُ ف��اض م��ا ـ��ط��ان ال��ش��ي��ـ ح��ان��ة ف��ي واش��رب��ي
ان��ت��ش��اءُ ال��ق��ت��ل��ى َدِم م��ن ف��ي��ه��ا ل��ل��م��وِت ح��ان��ٌة
ال��ن��دم��اءُ ف��ال��م��ن��اي��ا ف��ي��ه��ا، ش��ئ��ِت م��ن ن��اِدم��ي
ال��ع��ف��اءُ؟ ال��دن��ي��ا وع��ل��ى وغ��نِّ��ي، ال��ك��أَْس، وارف��ع��ي

∗∗∗
ال��ض��ع��ف��اءُ ع��ل��ي��ه ًم��ا ي��و يَ��ُه��ْن ل��م ق��ويٍّ��ا ي��ا
األق��وي��اءُ م��ن��ه ـ��زُع ي��ف��ـ واس��م��ه، وض��ع��ي��ًف��ا
األن��ب��ي��اءُ ع��ن��دي ـ��َح��ُد يُ��ج��ـ ال ال��م��س��ل��ُم، وأن��ا
ون��ق��اءُ وج��م��اٌل، ، ُح��بٌّ ال��ق��رآن: ف��ي أن��َت
ع��زاءُ! ال��ق��ول وف��ي ـ��ل��ى! ال��ُم��ث��ـ ِف��دي��تُ��ك َع��َج��ٌب
ال��ف��داءُ! ض��اع ق��د ـ��ِر؟ ال��ش��رِّي��ـ ال��ع��اَل��ِم أل��ه��ذا
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��الِم ب��ال��سَّ ��ْر وب��شِّ ، ل��ل��ح��قِّ وادُْع ع��اِم ب��ع��د ع��اًم��ا ب��ال��ه��ج��رة: غ��نِّ
وغ��م��اِم َم��ْوٍج ب��ي��ن ��ْل وت��ن��قَّ نَ��َغ��ًم��ا َق��ص��ي��دي، ي��ا ��ْل، وت��رسَّ
وذاِم ب��غ��ٍي م��ن األرض ن��واح��ي ف��ي م��ا ي��أُْخ��ذَْك ف��ال ، ال��ح��قُّ ص��وتُ��َك
َدَواِم��ي وأك��ب��اٍد َك��ْل��َم��ى، ُم��َه��ٍج إل��ى وال��ن��ور ال��ح��بِّ بَ��ِش��ي��َر ُك��ْن
س��اِم ال��م��ب��دأ م��ن م��ث��ال��يٍّ ف��ي واغ��ت��ربَ��ْت أوط��انَ��َه��ا ه��ج��رْت
ال��ُم��ْس��ت��َض��اِم ��م��ي��ر ال��ضَّ ذُلَّ وأبَ��ْت ال��م��ج��تَ��ب��ى ال��رق��ي��ق ع��ي��َش أِن��َف��ْت
��راِم ال��ضِّ ب��م��ش��ب��وب ال��رُّوَح تُ��ْش��ِع��ُل م��ح��ن��ٌة ه��ذي : ال��ح��قِّ ُدع��اَة ي��ا
ال��ُع��ق��اِم ��رِّ وال��شَّ ال��خ��ي��ِر، وص��راُع ِح��م��اٍم أو ح��ي��اٍة، ح��رُب ه��ذه
ب��ُح��س��اِم وت��ح��دَّى ب��ي��راٍع، وَه��َدى ف��رًدا، اإلس��الُم خ��اض��ه��ا
ِج��س��اِم أْح��داٍث م��ولِ��ُد خ��ْط��وه��ا، وف��ي ال��ل��ه، إل��ى ك��ان��ْت ه��ج��رٌة
ال��َم��َوام��ي! ت��ل��ك ف��ي ال��ش��ي��ط��اِن َض��لَّ��َة ف��ي��ا َم��ْس��َراه��ا، ال��ش��ي��ط��اُن َ أخ��ط��أ
ال��م��ق��اِم م��ل��ع��وُن األرض ف��وَق وه��و غ��ايَ��ِت��ِه م��ن ب��ال��خ��ي��ب��ِة آَب
ووس��اِم ف��خ��اٍر ُك��لَّ ��نَ��ْت ُض��مِّ خ��ال��ٍد ص��راٍع م��ن ص��ف��ح��اٌت
ُع��راِم ال��س��ي��ف ف��ات��ِك ل��ب��اٍغ أو َط��َغ��ى ل��ج��بَّ��اٍر ي��وًم��ا تُ��تَ��ْح ل��م
ال��ذِّم��اِم م��ه��دوِر ال��دَِّم م��س��ت��ب��اِح ق��وِم��ِه ف��ي أع��زٍل ل��َداٍع ب��ل
ال��طَّ��غ��اِم ال��ق��وم ع��ل��ى ال��رُّوح ِب��ُق��َوى أق��ط��اِرِه م��ن ال��ع��اَل��م زل��زَل
وأث��اِم ظ��ل��ٍم ك��ل م��ن بَ��ِرئَ��ْت ُح��رٍَّة دن��ي��ا َل أوَّ وبَ��نَ��ى
وس��اِم��ي آريٍّ ب��ي��ن ت��ف��رِّْق ل��م أل��وان��ه��م ع��ل��ى ال��ن��اَس تَ��َس��ُع
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∗∗∗
ُح��ط��اِم؟ م��ن ص��دي��ًع��ا ال��ظ��ل��َم ت��ذَُر يَ��ٌد م��ن��َك ه��ل األص��ن��اِم: ح��اِط��َم
األن��اِم!! أص��ن��اُم ال��ي��وم ويُ��ط��اق َخ��َش��بً��ا أو ح��َج��ًرا تُ��ِط��ْق��َه��ا ل��م
وال��م��تَ��َع��اِم��ي! ب��ه األع��م��ى أبْ��َص��َر زم��ٍن ف��ي ُص��نْ��ُع��ُه��م وع��ج��ي��ٌب
ال��ع��ظ��اِم ��مِّ ال��شُّ اآلل��ه��ِة م��ن��ط��َق ان��ت��ح��ل��وا َق��َزاَم��ى آدم��يُّ��ون
ال��ن��ي��اِم وأح��الَم ال��وه��م، ُص��َوَر ت��س��م��ع��ه��م م��ث��َل��م��ا وت��راه��م
وِح��م��اِم؟ َدم��اٍر م��ن دن��ي��ا أيُّ وي��ح��ه��م! ب��دن��ي��ا، ال��ن��اس ��روا ب��شَّ
س��واِم م��ن ق��ط��ي��ًع��ا األرض أُم��َم وتَ��رى ِح��َج��اه��م، ال��ن��اَس ت��س��لُ��ب
واتِّ��ه��اِم! ��ُق��وُه ل��فَّ ادَِّع��اءِ ف��ي أع��َج��بَ��ُه َوَم��ا ل��ل��ح��ق، ِق��ي��َل:
ال��زؤاِم؟ ال��م��وِت س��َوى ال��ح��رب ح��ات��ُم أط��ع��م��ُه��ْم َف��َه��ْل ل��ل��ُخ��ب��ز، ِق��ي��َل:
ال��رُّك��اِم وال��غ��ي��م ال��ل��ي��ل وراء م��ن اط��َل��ع��ي ��ْم��ُس، ال��شَّ أيَّ��تُ��ه��ا ي��ا أن��ِت،
��ه��اِم ال��سِّ ب��م��ش��ب��وب ��رِّ ال��شَّ م��اِرَد واص��َرِع��ي ق��وًس��ا، ب��ال��ن��ار س��دِِّدي
ال��م��ت��َراِم��ي ُدَج��اُه ال��نَّ��ْج��ُم ي��ح��ذر داِه��ٍم ب��ل��ي��ٍل األرُض َض��لَّ��ِت
ال��ظ��الِم خ��ف��اف��ي��ُش ح��ت��ى واْش��تَ��َك��ْت ُج��ن��ِح��ِه ف��ي أْع��يُ��نُ��نَ��ا َدِم��يَ��ْت

∗∗∗
ال��تُّ��َؤاِم وال��ح��بِّ ل��ل��ح��قِّ َم��ْورد ع��ل��ى ال��ش��رُق ��ه��ا َض��مَّ ُق��لُ��وبً��ا ي��ا
وش��آِم وع��راٍق، م��ص��ٍر، ب��يْ��َن ��ٌة أمَّ َج��َم��َع��تْ��َه��ا وش��ع��وبً��ا
ال��نَّ��َواِم��ي وال��ُخ��ْض��ِر ال��ُج��ْرِد، ال��ِب��َق��اِع ف��ي ط��ارٍق بَ��َق��اي��ا م��ن وب��ط��ونً��ا
ال��ِخ��يَ��اِم ُح��ْم��ِر أو ال��ِب��ي��ِض، ب��ال��ِق��ب��اِب َه��َف��ْت إالَّ ب��ه��ا ش��ع��ري ش��دا م��ا
غ��راِم م��ن ب��ش��ع��اٍع ق��ل��ٍب ك��لُّ ُح��بِّ��َه��ا م��ن ب��ُه��ًدى روٍح ك��لُّ
ع��اِم م��ط��ل��ع ف��ي اآلم��ال َم��ش��رَق ب��ه��ا وتَ��ْس��تَ��ْدِن��ي ال��ُق��ْربَ��ى ت��ذُك��ُر
ال��م��ت��س��ام��ي وأع��يَ��ا ال��بَ��ان��ي، أع��َج��َز ال��ذي ال��م��ج��د ع��ودَة ��ي وتُ��َرجِّ
ال��دع��اِم أُم��ويَّ��اِت وُع��روٍش ال��ِب��نَ��ى ه��اش��م��يَّ��اِت ب��ي��وٍت م��ن
ِض��َخ��اِم َح��َض��اَراٍت م��ن وت��راٍث ج��بَّ��ارٍة نُ��ًه��ى م��ن ون��ت��اٍج
ك��راِم أح��راٍر م��ه��َد إالَّ ك��ن��ِت وال ُه��نْ��ِت، ال ع��اُم: ي��ا ل��ه��ا ُق��ْل
وال��ك��الِم وال��ت��غ��نِّ��ي، ب��ال��ت��م��نِّ��ي، أه��لُ��ُه يَ��نَ��ْل��ُه ل��م م��ج��ٌد ذاَك
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س��ج��اِم ُح��رٍّ ودٍم ودم��وٍع، وض��نً��ى وص��بْ��ٍر، ب��آالِم، ب��ل
وص��داِم ك��رٍّ بَ��يْ��َن وال��لَّ��ي��اِل��ي دائ��رٌة ال��رَّح��ى إنَّ َل��َه��ا: ُق��ْل

∗∗∗
ال��زح��اِم! ه��ذا ف��ي ال��س��بَّ��اق نُ��ْه��َزُة غ��ًدا إنَّ ل��غ��ٍد ف��اْس��تَ��ِع��دِّي
ال��س��الِم! ��اق ل��ُع��شَّ ال��ب��ش��رى يَ��ْح��ِم��ل ال��ذي ل��ل��يَ��ْوِم أم��رك واج��م��ع��ي
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َسَمٌر

وخطيب وشاعر كاتب بني

َرَك��نْ��ْت؟ زاوي��ٍة أيِّ ف��ي أن��ْت أي��َن ش��ع��ِري، وح��َي ي��ا
ُح��ِق��نْ��ْت؟ ق��د ب��ال��م��خ��دِّر أم إغ��م��اءٍة ف��ي ُرْح��َت ه��ل
ان��س��َج��نْ��ْت؟ أم اع��تُ��ِق��ْل��َت أم ُن، ال��زم��ا ن��ام أم ِن��ْم��َت، أم
أب��نْ��ْت؟ وم��ا أش��رَت ف��م��ا ـ��ب ال��رق��ي��ـ ق��ل��م م��ن ِخ��ْف��َت أم
(ال��ب��رم��نَ��نْ��ْت) َح��َس��ْوَت ه��ل أم (ك��زوزًة) ُس��ِق��ي��َت َه��ل أم
(ال��ك��ون��ت��ن��نْ��ْت)؟ ب��ار ص��ن��ع م��ن زج��اج��ًة ش��رب��َت ق��د أم
ف��اخ��تُ��ِزنْ��ْت؟ س��ه��ًوا ت��رك��وك (ص��ال��ٍح) خ��زان��ة ف��ي أم
ُرِه��نْ��ْت؟ ق��د ب��أه��ِل��َك َح��لَّ��ْت ألزم��ٍة ال��ب��ن��وِك ف��ي أم
َح��نَ��نْ��ْت؟ ل��ي��اِل��ي��ِه إل��ى ـ��ِب ال��ح��ب��ي��ـ ج��ن��دوُل ذاَك أم
ك��م��نْ��ْت ش��واِط��ِئ��َه��ا وف��ي ـ��َت ه��م��ـ ال��ب��ح��ر ع��روس وإل��ى
«ال��ب��رل��م��نْ��ْت» ع��ض��َو ول��س��َت ب االن��ت��خ��ا ي��وم ُزْغ��َت أم
(َك��َرنْ��ْت) أم ص��وتً��ا أزاَد ـ��ُس ال��رئ��ي��ـ ن��ال م��ا تَ��ْدِر ل��م
ُغ��ِب��نْ��ْت وق��د ي��ن��ص��ف��وك ل��م م��ع��ش��ٍر ��َة َض��جَّ أن��ك��رَت
(ِك��نْ��ْت) أب��ط��ال ُم��ن��ج��ًدا ـ��ف��ِة ال��ح��ل��ي��ـ ج��وِّ ف��ي ِط��ْرَت أم
َش��نَ��نْ��ْت ق��د ف��ي��ه��ا ش��ع��واءَ غ��ارٍة م��ن ك��م وح��ُي ي��ا
ُف��ِت��نْ��ْت ق��د وب��ال��ب��ط��ول��ة ـ��ِد، ال��ط��ري��ـ ل��ل��ح��قِّ ثُ��ْرَت أم
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(ُك��ِرنْ��ْت)؟ أو (ك��ال��َم��اس) ع��ن ُم��داِف��ٍع س��ي��َف ف��س��ل��ل��َت

∗∗∗
ح��زنْ��ْت! أَال ال��خ��ط��وب؟ ف��ي ت��ك س��ك��و م��ا ش��ع��ري وح��َي ي��ا
ُج��ِن��نْ��ْت! إذَْن ب��ال��ح��ي��اِة؟ َرك ش��ع��و أم ُرش��دك أَف��ق��دَت
َظ��نَ��نْ��ْت م��ا ف��ي��ه��ا ـ��ت��ق��دي��ُر ال��ـ ج��اوز ي��وًم��ا ع��ش��رون
وه��نْ��ْت أو ب��ي��ان��ي َوَه��ى ـ��َت ن��أَي��ـ ُم��ذْ ش��ع��ري وح��َي ي��ا
(ب��ال��س��م��نْ��ْت) م��ش��يَّ��داٍت ع ك��ال��ق��ال ال��ق��ص��ائ��د ب��ع��د
(ال��الب��رنْ��ْت) ب��ق��ص��ر يُ��زري م��ش��ِرٍق ب��ي��ٍت ك��لِّ م��ن
ل��ح��نْ��ْت ب��ه��ا ن��ط��ق��ُت ِف��يَ��ٍة ق��ا ك��ل ب��ع��دك أم��س��ي��ُت
ُط��ِع��نْ��ْت؟ أم ت��ه��ج��م وأَن��ت َت أُِس��ْر ه��ل ش��ع��ري وح��ي ي��ا
ُدِف��نْ��ْت؟ م��ج��اه��ل��ه��ا وف��ي ِر ال��ب��ح��ا لُ��َج��ِج ف��ي ُغ��ْص��َت أم
(ُس��َرنْ��ْت) ف��ي ق��ب��ًرا م��رت��ي��َن) (ال ب��ك��اءَ ع��ل��ي��ك أب��ك��ي
َرَك��نْ��ْت؟ زاوي��ٍة أيِّ ف��ي أن��ْت؟ أي��ن ش��ع��ري وح��َي ي��ا

274



اْلَعاِئُد ْوُق الشَّ

١٩٤٥





إَِلْيَها

ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��وق ي��ه��دأ ل��م ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ م��ن
ن��اظ��ري��ه��ا ف��ي ُرًؤى ك��ان��ْت ال��ت��ي أم��ان��يَّ م��ن
ش��ف��ت��ي��ه��ا م��ن اس��ت��ل��ه��م��تُ��ه��ا ال��ت��ي أغ��ان��يَّ م��ن
ي��دي��ه��ا ب��ي��ن أدم��َع��ه��ا م��ازَج��ْت دم��وع م��ن
ل��دي��ه��ا راَق وم��ا ش��ع��ري م��ن رقَّ ق��د م��ا ك��لُّ
وإل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ه��و ك��ت��اٌب، ض��مَّ م��ا وه��و

طه محمود عيل





َوَجَواٌب ُسَؤاٌل

خ��ل��ي��َل��ْه؟ أو ل��َك م��ع��ش��وق��ٍة وك��م م��ث��ل��ي؟ أح��ب��ب��َت وه��ل تُ��س��ائ��ل��ن��ي:
ال��ن��ح��ي��َل��ْه: َراح��ت��ه��ا َش��َف��تَ��يَّ إل��ى ب��ك��أس��ي ��ْت َه��مَّ وق��د ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
م��ث��ي��َل��ْه! أع��رْف ول��م ال، ك��ح��بِّ��ِك، ي��وًم��ا أح��ب��ب��ُت أرى وم��ا ن��س��ي��ُت،
ِح��ي��َل��ْه تُ��خ��ف��ي��ِه م��ا إظ��ه��ار إل��ى ل��ي يَ��دَْع ل��م ج��وابُ��َك ل��ي: ف��ق��ال��ت
ت��ق��وَل��ْه أن ت��ح��اول م��ا تُ��ك��ذُِّب َح��يَ��اَرى أس��راٌر ع��ي��ن��ي��َك وف��ي

∗∗∗
وس��ي��َل��ْه ول��ه��ا غ��اي��ٌة، ل��ك��لٍّ ال��غ��وان��ي ه��وى ع��رف��ُت أَج��ْل، ف��ق��ل��ُت:
ق��ل��ي��َل��ْه يُ��درك ل��م ال��وع��د ك��ث��ي��َر ووص��ًال ِق��ًل��ى غ��رام��ه��نَّ خ��ب��رُت
ن��ب��ي��َل��ْة ش��اع��ري��اٌت وج��وٌه َق��نَّ��ع��ت��ه��ا ق��اس��ي��اٌت ق��ل��وٌب
ق��ت��ي��َل��ْه ي��رح��م ل��م ال��ح��بَّ وأنَّ ُج��رح��ي أُن��س��ي��ُت ط��ال��ع��ن��ن��ي إذا
س��ب��ي��َل��ْه ال��دن��ي��ا ف��ي ض��لَّ ش��ق��يٌّ ق��ل��ٌب ال��لَّ��ذَّات إل��ى وج��اذَبَ��ن��ي
غ��ل��ي��َل��ْه يُ��ْط��ِف��ئْ ل��م ال��ظ��م��آُن أن��ا ك��أٍس ص��ري��َع ت��ري��َن، ك��م��ا وُع��ْدُت،
«دل��ي��َل��ْه»؟ «ش��م��ش��وٌن» أط��اع وك��ي��َف ويْ��ِح��ي ق��ل��ُت: ت��ْض��ُع��ُف؟ ك��ي��ف ف��ق��ال��ت:

∗∗∗
أُط��ي��َل��ْه أن أوث��ُر األش��واِق م��ن ُح��ْل��ٌم ق��ل��ُت: ح��ي��اتُ��َك؟ م��ا ف��ق��ال��ت:
ج��م��ي��َل��ْه!! وام��رأٍة غ��نَّ��ي��ُت، ل��ه��ا ب��ك��أٍس ب��دأْت ��ٌة ِق��صَّ ح��ي��ات��ي
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ُرُج��وَع��ا ل��م��اٍض تَ��م��ِل��ك��ي َف��َل��ْن ـ��ب��ي ق��ل��ـ ف��ي ��وق، ال��شَّ ن��وازَع ي��ا اه��دئ��ي،
وول��وَع��ا تَ��َح��رًُّق��ا ع��م��ري، ـ��ن��ي��ُت أف��ـ ول��و ي��ع��ود، أن ه��ي��ه��اَت آِه،
ودم��وَع��ا ص��ب��اب��ًة ق��ل��ب��ي ب��ُت ذوَّ ول��و ي��ع��ود، أن ه��ي��ه��اَت آِه،
ال��ض��ل��وَع��ا ت��دكُّ ج��بَّ��ارًة ج��اءِ ال��ه��و ل��ث��ورت��ِك ي��ا اآلن، ف��اه��دئ��ي

∗∗∗
س��م��ي��َع��ا وج��دُت م��ا م��اض��يَّ دي��ُت ن��ا ل��و ال��ش��وِق، ن��وازَع ي��ا رح��م��ًة،
ن��ج��ي��َع��ا وم��ث��ل��ه��نَّ ع��ب��راٍت ِس��ت��ِر أَْل��َف دون��ُه ال��ق��ل��ُب أس��َدَل
أس��ت��ط��ي��َع��ا ف��ل��ْن ال��ه��وى ب��ع��َث ول��ُت ح��ا ل��و ال��ش��وِق ن��وازَع ي��ا رح��م��ًة،
ص��دي��َع��ا ال��ح��ي��اة ق��ب��ض��ة ف��ي ب��اَت إن��اءٍ ف��ي ذوى زه��ٌر ي��ح��ي��ا ك��ي��ف

∗∗∗
ن��زوَع��ا بَ��ْع��ُد ي��س��ت��ط��ي��ع ف��م��ا ـ��ب ب��ال��ق��ل��ـ ال��ش��وِق، ن��وازَع ي��ا رح��م��ًة،
ق��ن��وَع��ا رض��يٍّ��ا ب��ال��ك��رى ن��اع��ًم��ا ف��دع��ي��ه أْح��بَ��بْ��ِت��ِه ت��ك��ون��ي إْن
وخ��ش��وَع��ا ح��ول��ه م��ن ص��م��تً��ا نَ��ْج��ُث ف��ت��ع��ال��ْي س��ال أو األم��س نَ��ِس��َي
��ُم��وع��ا ال��شَّ وال��ع��روَس وال��خ��م��َر ـ��غ��اَم واألن��ـ ال��زَّه��َر ُح��ْل��ِم��ِه ف��ي ف��ك��ون��ي أو

∗∗∗
ص��ن��ي��َع��ا ب��ال��م��زار أح��س��ن��َت ـ��ق��اَك أل��ـ م��ا ال��م��ع��اوُد ال��زائ��ُر أيُّ��ه��ا
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َوِج��ي��َع��ا وُح��ل��ًم��ا رائ��ًع��ا َش��بَ��ًح��ا إالَّ وج��ه��ك س��م��اِت ف��ي أرى م��ا
ج��م��ي��َع��ا ع��م��ري آالَم أَل��َق��ى ف��ي��ه ك��أنِّ��ي ن��اظ��راَي ��اُه ي��ت��وقَّ
ه��زي��َع��ا م��ن��ه ن��ش��رَت إال م��ن��ه ه��زي��ًع��ا ط��وي��ُت ف��م��ا ل��ي��ل��ي ط��اَل

∗∗∗
م��خ��دوَع��ا وال خ��ادًع��ا ال واْم��ض ودع��ن��ي، ع��ن��َك َخ��لِّ ��وُق، ال��شَّ أيُّ��ه��ا
ل��م��وَع��ا وأج��ت��ل��ي��ِه خ��ل��وبً��ا ِق ك��ال��ب��ر أرع��اُه ال��ج��م��اُل َه��ذَا أيْ��َن
ي��ن��ب��وَع��ا ��رْت ف��جَّ م��ن��ه ب��ي��ٍد ك��أًس��ا أُس��ق��اُه ال��خ��ي��اُل ه��ذَا أيْ��َن
م��ن��وَع��ا! ال��وه��وُب أْص��بَ��َح وق��د ـ��رى ب��ال��ذك��ـ ِغ��ن��اِئ��ي م��ا أي��ن! ال أي��ن،

∗∗∗
ص��ري��َع��ا ق��ل��بً��ا وج��دَت ول��ك��ْن ـ��َك، ل��ي��ال��ي��ـ وع��ادْت ل��ي ش��وُق، ي��ا ُع��ْدَت،
ض��ج��ي��َع��ا ال��رَّم��اد ع��ل��ى وَج��َف��تْ��ُه أح��رق��ت��ُه ل��وع��ٍة ب��ع��د م��ن ُع��ْدَت
ص��ق��ي��َع��ا ث��ل��وج��ه��نَّ َه��رَّأتْ��ُه ع��واٍت ال��ف��راغ م��ن ول��ي��اٍل
ال��رب��ي��َع��ا؟ تُ��ع��ي��ُد ف��ه��ل ولَّ��ى! ـ��ع��م��ر ال��ـ رب��ي��ُع ُع��ْدَت؟ ف��ي��م ش��وُق! ي��ا ُع��ْدَت،
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والجرونا كربى وجزيرة الفيزوف بركان بني ١٩٣٨ عام سبتمرب يف رحلة «ذكريات
بها.» املشهورة

ال��ب��ح��ِر ف��ي ال��ف��ت��ن��ُة أم َك��بْ��ِري ف��ي ال��ص��ي��ف َل��يَ��ال��ي
��ْح��ِر ال��سِّ م��ن ُدن��ي��ا أم ال��رُّوم ب��ح��ِر وج��نِّ��يَّ��اُت
وال��زَّْه��ِر واألن��غ��اِم ِم األَْح��َال م��ن ش��طٍّ ع��ل��ى
ال��بَ��ْدِر َس��نَ��ا ��ض��ُه يُ��َف��ضِّ ع��ط��ًرا َج��وُُّه ��َس تَ��نَ��فَّ
ال��نَّ��ْض��ِر ال��ع��نَ��ِب ونَ��ْف��ُح ب��ِه ال��ب��رت��ق��ال أري��ُج
وال��ص��خ��ِر ال��م��وِج ـ��ن ب��ي��ـ ��اُق ال��ع��شَّ اآلل��ه��ُة أم
��ْع��ِر ال��شِّ َع��َراِئ��َس تُ��ِق��لُّ أْش��ِرَع��ٍة ت��ح��ت أه��لُّ��وا
ك��ال��خ��م��ِر ال��نُّ��وِر وب��ع��ُض وال��نُّ��وِر ال��ح��س��ن نَ��ش��اوى
��ْدِر ال��صَّ ُم��وَغ��ُر ُم��ِح��بٌّ أْبْ��َص��َرُه��ْم ح��ي��َن ��َد تَ��نَ��هَّ
واْل��َه��ْج��ِر ال��ِح��ْرَم��اِن م��ن َم��ْوتُ��وًرا ال��دَّْه��َر أََق��اَم
ال��ج��م��ِر ب��رك��ان��يَّ��ِة ـ��َق األُف��ـ تُ��ِض��يءُ ب��أَنْ��َف��اٍس
ال��ف��ج��ِر م��ع َوُج��ْزنَ��اُه ال��ل��ي��ِل ع��ل��ى َق��َص��دن��اُه
ب��ال��ذُّْع��ِر ال��نَّ��ْج��َم تُ��ص��ي��ُب َع��يْ��ٌن َل��ُه تَ��ْغ��م��ْض َف��َل��ْم
ك��رِّ وف��ي ح��وال��يْ��ِه، ف��رٍّ ف��ي ال��م��وُج وب��اَت
ب��ال��ث��أِْر آذن أو ـ��ُد ال��م��وع��ـ َدنَ��ا َق��ْد ف��ق��ال��وا:
ال��ِع��بْ��ِر إل��ى ال��ِع��بْ��ِر م��ن ِج��ئ��نَ��ا م��ث��َل��َم��ا َف��ُع��ْدنَ��ا
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ال��تِّ��بْ��ِر ِم��َن ده��ل��ي��ًزا ��خ��ِر ال��صَّ ب��ج��وِف ��م��نَ��ا ويَ��مَّ
��رِّ ال��سِّ ُس��َرى ال��غ��اف��ي ِئ��ِه م��ا ف��ي زورُق��ن��ا َس��َرى
رِّ ال��دُّ م��ن أط��واًق��ا ءُ األَْض��َوا َح��ْوَل��نَ��ا تَ��َراَم��ى
ُح��ْم��ِر إل��ى ُخ��ْض��ٍر، إل��ى ُص��ْف��ٍر، إل��ى ُزْرٍق، ف��م��ن
ال��دَّْه��ِر َل أوَّ ِص��بَ��اَه��ا َرأَْت ح��ي��َن ��ْم��َس ال��شَّ ك��أَنَّ
ال��بَ��رِّ ف��ي ال��ن��اِس ع��ي��وُن ف��اس��تَ��ْح��يَ��ْت ال��ُع��ْرُي َزَه��اَه��ا
تَ��ْس��ِري ت��يَّ��اِرِه ع��ل��ى ��بَ��ًة م��ح��جَّ َف��ج��اءَتْ��ُه
��ْخ��ِر ال��صَّ ع��ل��ى وأل��ق��تْ��ه��ا غ��الِئ��ِل��َه��ا م��ن ��ْت ون��ضَّ
تَ��دري! ال وه��ي ف��ن��ام��ت، ِس��نَ��ٌة َع��يْ��نَ��َه��ا وخ��انَ��ت
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الجميلة املودعة إىل

ُم��ودِِّع ي��م��ي��َن م��ودِّع��ٍة ب��ي��دَي أْس��َل��ْم��ِت��ه��ا ال��ت��ي ال��ح��م��ُر َزَه��َراتُ��ِك
ال��م��رض��ِع ِذَراِع ع��ل��ى نَ��اَم ك��ال��طِّ��ْف��ِل ح��م��ْل��تُ��ه��ا ال��م��ص��ي��ِف إل��ى وص��ل��ُت ��ا ل��مَّ
ُم��َق��نَّ��ِع ال��ظَّ��َالِم ف��ي ب��َط��يْ��ٍف أم��ش��ي ك��أنَّ��ِن��ي ال��رِّم��اَل َف��ْوَق ب��ه��ا أْم��ش��ي
��ِع ال��م��ت��رفِّ ذوق��ِك ب��ط��ابَ��ِع ُوِس��َم��ْت ِغ��َالَل��ٍة ط��يَّ ال��وَرق��اِت َم��ْض��ُم��وَم��َة
تُ��ْرَف��ِع ل��م أَْس��تَ��اُرُه َه��ْوَدٍج ف��ي ش��رق��ي��ٍة َك��أَِم��ي��َرٍة َم��ْح��ُج��وبَ��ًة
ال��م��ت��م��نِّ��ِع ِل��ب��َس��َة ع��ن��ه��ا وَخ��َل��ْع��ُت ��َرى ال��سُّ بَ��ْع��َد أويْ��تُ��ه��ا إذا ح��ت��ى
َم��ْض��َج��ِع��ي ف��ي أنْ��َف��اُس��ه��ا َدْت َوتَ��َردَّ َل��ْونُ��َه��ا وأْش��َرَق آلن��ي��ت��ي ��ْت َه��شَّ
تَ��َط��لُّ��ِع َوَف��ْرَط َس��ْه��ًرا تَ��ْش��تَ��ِك��ي ال ل��ح��اظ��ه��ا َح��ِي��يَّ تُ��َخ��اِل��ُس��ِن��ي َوَم��َض��ْت
ِم��ْس��َم��ِع��ي ف��ي َح��ِدي��ِث��َه��ا ُح��ْل��َو َوتَ��ُص��بُّ نَ��اِظ��ِري ت��غ��ازُل أْح��َالٌم أنْ��ِت، ه��َي
أْض��لُ��ِع��ي ُح��ْرَق��َة تُ��ِح��سُّ ح��ي��َن وتَ��ِف��رُّ ُم��ه��َج��ِت��ي ت��ع��اِن��ُق أْط��يَ��اٌف أنْ��ِت، ه��َي
ِل��تَ��َولُّ��ِع��ي بَ��ْس��َم��ٌة ُم��ْغ��َريَ��اِت��ِك ِم��ْن ِش��َف��اِه��َه��ا وِم��ْلءُ تُ��ع��اِب��ثُ��ِن��ي أْم��َس��ْت

∗∗∗
م��ع��ي س��اه��رٌة ل��ديَّ وأن��ِت ل��ي��ل��ي، وان��ق��ض��ى ح��ب��ي��ب��ُة ي��ا م��َك��رِك وم��ك��رِت
ال��م��م��ِت��ِع ال��ع��ج��ي��ِب ب��ال��خ��ب��ِر ت��أت��ي��ِك رق��ي��ب��ًة َع��َل��يَّ ع��ي��نً��ا أرس��ل��ِت��ه��ا
ل��م��وِض��ِع��ي رج��ع��ُت إن خ��ط��وي وت��ع��د ل��ش��رف��ت��ي م��ش��ي��ُت إن َح��راك��َي تُ��ح��ص��ي



طه محمود عيل ديوان

م��ْخ��دِع��ي!! ف��ي ب��َص��بَ��اب��ت��ي م��ت��ف��رٌِّد ح��ائ��ٌر ت��رك��تُ��ك ُم��ذ ب��أن��ي ش��ِه��َدْت
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َعاِشَقٍة َأْحَالُم

ل��ل��نَّ��َه��ْر أه��ب��ُط ح��ي��ن ـ��ب��ي، ح��ب��ي��ـ ي��ا ل��ل��ع��ذوب��ِة، ي��ا
ال��ن��ظ��ْر م��ف��ات��ن��َي ف��ي ـ��ع��ُن ت��م��ـ وأن��َت أس��ت��ح��مَّ ك��ْي

∗∗∗
م��ح��اس��ن��ي ج��ل��وُت ق��د م��َك أم��ا أن��ي ل��و ل��َوِدْدُت
م��ف��اِت��ِن��ي ج��م��ي��َع ك��ش��ف��ْت ُم��ب��ت��لَّ��ٍة ب��ِغ��الل��ٍة

∗∗∗
أت��ب��َع��ْك أن وأش��ت��ه��ي َط ال��ه��ب��و ال��م��اءِ إل��ى أه��َوى
م��َع��ْك وأن��ا ص��ع��وُدن��ا، ـ��ُه م��ن��ـ أه��واه م��ا وأش��دُّ

∗∗∗
ال��ج��م��اْل رائ��ق��ُة ح��م��راءُ س��م��ك��اِت��ِه م��ن ب��ي��ديَّ
ت��ع��اْل! ل��ي وان��ظ��ْر ت��ع��اَل ـ��َك! إل��ي��ـ أن��ظ��ْر ل��ي ف��ت��ع��اَل





وَشْيَطان اْمَرَأٌة

ال��ع��ج��وز ال��ب��ك��ُر ال��غ��ادُة ف��أن��ِت َخ��ل��وبً��ا دن��ي��ا ي��ا ال��ل��ُه ل��ح��اِك

املعري

إَِل��َه��ا ك��اَن وإْن ال��ده��ِر أبَ��َد َه��َواَه��ا ج��بَّ��اٌر يَ��ْع��ِص ال أق��س��َم��ْت
ق��ب��ض��ت��اه��ا واح��ت��وت��ُه ق��رَّبَ��تْ��ه ف��ات��ٌن م��ن��ه��ا أف��َل��َت وال ال
ُس��ط��اه��ا ال��ج��نِّ س��ط��وَة ت��ت��ح��دَّى س��اح��رٌة إنَّ��ه��ا ع��ن��ه��ا: ِق��ي��َل
ص��ب��اَه��ا م��وع��وٌد ال��ده��ر وب��ع��م��ِر م��وع��ودٌة ��ب��ا ب��ال��صِّ وع��ج��وٌز
ل��غ��اه��ا وم��أث��وَر ال��ح��بِّ ق��ص��َص ووع��ْت األوال��ي ِع��ل��َم َح��ِذَق��ْت
ُرَق��اه��ا ي��م��ح��و وال ش��ي��ط��اٍن غ��ي��ُر ك��ي��َده��ا ع��ن��ه��ا يُ��ذِْه��ُب ال ِق��ي��َل:
رواَه��ا م��ن ف��ي��ه��ا يُ��ْغ��ِرُب آث��ٍم ه��ًوى أح��ادي��َث ع��ن��ه��ا وَرَوْوا
يَ��َداَه��ا س��ف��ك��ت��ه��نَّ ب��دم��اءٍ ُص��ِب��َغ��ْت ل��ي��اٍل وأس��اط��ي��َر
ف��ت��اه��ا ح��س��ن��اءَ ك��ل م��ن س��رق��ْت أنَّ��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��رك��ب��اُن ي��ذك��ُر
َف��َع��َص��اَه��ا َدَع��تْ��ُه م��ع��ش��وٍق ك��لُّ زوِج��ِه ع��ي��ن��ْي ب��ي��ن وق��ت��ي��ٌل
ه��واَه��ا ِح��ْض��ِن ف��ي وه��و َس��َح��َرتْ��ُه ف��تً��ى م��ن وص��اًال ال��ت��ذَّْت ك��ل��م��ا
ش��ذاَه��ا ط��ي��ب م��ن األن��ف��اَس يَ��ْس��ِرُق زه��رًة أص��ي��ٍص ف��ي واح��ت��وتْ��ُه
ك��راَه��ا ف��ي َغ��اِرَق��اٍت ب��ع��ي��وٍن ��اَق��ه��ا ع��شَّ م��ثَّ��َل��ْت َزه��َراٌت
م��ن��ت��داَه��ا ف��ي أش��ب��اَح��ه��م أط��ل��َق��ْت ِس��تْ��َرُه أرخ��ى ال��ل��ي��ُل م��ا ف��إذا
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وش��ف��اَه��ا ظ��ام��ئَ��اٍت، وع��ي��ونَ��ا م��ل��ت��اع��ًة ��اق��ًة خ��فَّ ُم��َه��ًج��ا
ُرَؤاَه��ا وأش��واِق ول��ي��ال��ي��ه��ا، ل��ذَّات��ه��ا ف��ي األْم��َس ت��س��ت��ع��ي��د
ل��ظ��اَه��ا ال��ل��ي��َل ي��ل��ت��ه��ُم ش��ه��وًة، م��ش��ب��وب��ًة ب��ي��ن��ه��م ت��ت��ل��وَّى
رآه��ا م��ا ف��ن��ونً��ا ثَ��مَّ ف��رأى، أُْف��َق��ه��ا ي��وًم��ا ال��ش��ي��ط��اُن ع��ب��َر
ُس��َراَه��ا ع��ل��ي��ه��نَّ ال��رِّي��ُح ت��ح��ذر أح��ج��اُرُه رائ��ٍع واٍد أيُّ
ذَُراَه��ا ب��ع��ض م��ن األن��ج��َم ت��ح��َس��ُب ��ٍة ق��مَّ ف��ي ب��اذٍخ ق��ص��ٍر أيُّ
م��ن��ح��ن��اَه��ا ف��ي ��َرْت ُس��مِّ ك��أف��اٍع ��ٍة م��ل��ت��فَّ ح��ول��ه��ا ودروٍب
ُك��َواَه��ا م��ن ي��ه��ف��و ب��األق��داِر ه��و زاِج��ٍل ل��ح��م��اٍم وب��روٍج
ُص��واَه��ا ب��األم��س ع��ي��ن��اُه أخ��ط��أَْت ن��اح��ي��ًة َع��بْ��َق��ٍر م��ن ظ��نَّ��ه��ا
ح��ص��اَه��ا ال��ف��نُّ زخ��رَف ُط��رق��اٍت ي��رت��اُده��ا ح��ال��ٍق م��ن ف��ه��َوى
رب��اَه��ا زاَن ال��ذي ال��زَّْه��ِر م��ن��ظ��ُر ف��اه��ت��اج��ُه رن��ا ح��ي��ث ورن��ا
س��ن��اَه��ا ال��دراريُّ ف��ي��ه��ا بَ��ْع��ثَ��َرْت ت��ح��س��بُ��ه��ا ذََه��ٍب م��ن أُص��ٌص
ش��ف��ت��اَه��ا ل��ق��ط��اٍف َع��َط��َف��تْ��ُه زه��رًة ي��داه ��ْت َم��سَّ ك��ل��م��ا
ج��ن��اَه��ا إالَّ زه��رًة أص��ي��ٍص ف��ي يَ��دَْع ل��م ح��ت��ى ش��اءَ م��ا ف��ج��نَ��ى
ي��راَه��ا ال��م��اس م��ن َح��بَّ��اٍت م��ث��ل ف��ان��ت��ث��رْت ع��ط��ره��ا م��ن وان��ت��ش��ى
ف��زه��اَه��ا؟ ف��ي��ه��ا ش��اَع ن��وٍر أيُّ ال��ث��رى! غ��ي��َر ل��م��س��ْت م��ا ع��ج��بً��ا
ع��راَه��ا ��ا م��مَّ ِه��زٌَّة ف��ع��رت��ُه واخ��ت��ل��ج��ْت خ��ط��رٌة، أو ن��ظ��رٌة،
خ��ط��اَه��ا ال��ب��اَب ت��س��ت��ب��ُق َح��يَّ��ًة ُدًم��ى ع��ي��ن��ي��ِه ب��ي��ن واس��ت��ح��ال��ْت
ق��دم��اَه��ا ��ْت وَخ��فَّ ال��ح��سِّ ع��ال��م إل��ى ف��ارت��دْت ��ْح��ُر ال��سِّ ع��ن��ه��ا ُف��كَّ
م��داَه��ا ط��ال ده��َش��ٍة ف��ي س��اب��ًح��ا آث��اره��ا ف��ي ال��ش��ي��ط��اُن ورن��ا
وع��اه��ا! م��ا ول��ك��ْن َم��رَّْت ل��ح��ظ��ًة ف��رَّْت! ث��م اس��ت��ق��رَّْت ك��ي��ف َل��ه��ا! ي��ا
ان��ت��ب��اَه��ا ي��ب��غ��ى ال ح��ي��ن نَ��بَّ��َه��تْ��ُه، ص��دح��ٌة ورنَّ��ْت ال��ل��ي��ُل، ودن��ا
ط��رف��اَه��ا ت��راَم��ى ب��األب��اري��ِق ح��اِف��َل��ٌة م��ائ��دٌة ف��إذا
��ارت��اَه��ا ف��خَّ وائ��ت��ل��ق��ْت نَ��َس��َم��ْت وش��ذًا ن��وًرا ال��خ��م��رُة ِم��ْل��ُؤه��ا
ُم��ش��ت��ه��اه��ا ف��ي��ه��ا األن��ف��ُس ت��ج��د ال��رَُّؤى ك��ت��ه��اوي��ِل وص��ح��اٍف
ُدم��اه��ا ب��ال��رُّوح تَ��نْ��ِب��ُض خ��ال��ه��ا ح��ول��ه م��ن م��ق��ص��ورٌة وإذا
ُح��الَه��ا م��ن ف��ض��ٍل غ��ي��َر ت��ع��رَّْت ق��د ب��اب��ه��ا ف��ي غ��اِن��ي��ٌة وق��ف��ْت
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ص��ب��اه��ا راع ام��رأٍة ق��واِم ف��ي َرْت ُص��وِّ ق��د ف��ت��ن��ٍة م��ن َل��َه��ا ي��ا
م��ي��اَه��ا ي��تَ��َرْق��َرْق��َن وع��ي��وٍن ُخ��ْض��َرٍة م��ن ه��ال��ٍة ف��ي ط��ل��ع��ْت
م��ن��ت��ه��اَه��ا» ح��ت��ى ال��ل��ي��ل��َة واغ��ن��م��وا ان��ه��ض��وا أح��بَّ��اَي «ي��ا ن��ادْت: ث��م
ل��ن��داَه��ا ُم��ج��ي��ٌب ثَ��مَّ وال ال، ص��ًدى رج��َع ال ال��ص��وُت وت��الش��ى
ِوج��اَه��ا ��اه��ا ف��ت��ل��قَّ ف��رأتْ��ُه، ف��ال��ت��ف��ت��ْت، ِرْع��َدٌة، ف��ع��رت��ه��ا
ش��اَه��ا ال��وج��ُه ه��ذا ش��اَه يَ��تَ��َق��نَّ��ْع، ل��م ال��َم��ْس��ِخ ك��وج��ه وج��ًه��ا أب��ص��رْت
ن��ظ��رت��اَه��ا ��ْت ف��أجَّ ال��زَّْه��ِر أََرُج م��ن��ه��م��ا يَ��نْ��َدى ��يْ��ِه ك��فَّ ورأْت
ح��م��اَه��ا؟ داَس م��ن ي��ع��ِرُف أََوَال يَ��ُدُه اج��ت��رح��ت��ُه م��ا ع��رف��ْت
َص��َداَه��ا ب��ال��وي��ل ي��ن��ذر ص��ي��ح��ٌة وَم��َش��ْت َدوَّْت ال��م��س��خ! ل��ه��ذا ي��ا
تُ��راه��ا؟ م��ن ت��ت��ح��دَّى؟ أت��راه��ا ص��ارًخ��ا ع��ن��ه��ا ال��ش��ي��ط��اُن ف��ان��ث��ن��ى
ف��م��ح��اه��ا أَْوم��ا ��ْح��ِر، ال��سِّ ُم��ب��ي��ِن م��ن آي��ٌة ش��ف��ت��ي��ه��ا ف��ي َف��بَ��َدْت
ب��ع��ص��اَه��ا أش��ارت ح��ي��ن ع��ي��نُ��ُه، ف��اخ��ت��ل��ج��ْت ت��رم��ق��ُه َف��َدنَ��ْت
ف��اتَّ��ق��اَه��ا ش��َرَع��تْ��َه��ا ��ا ل��مَّ ِري��َع ج��م��ج��م��ًة ال��ع��ص��ا ت��ل��ك َل��ْت بُ��دِّ
م��ح��ج��راه��ا ب��ال��م��ن��اي��ا ي��خ��ت��رْم��ُه تُ��ِص��ْب م��ن ِج��نٍّ َم��ْل��ك��ِة م��ن ه��َي
ف��اَه��ا يُ��ل��ِج��ُم واألَس��ى ��ت وت��ن��حَّ م��ب��ت��ئ��ًس��ا غ��اض��يً��ا ��ى ف��ت��ن��حَّ
رداَه��ا ح��ان إْن األرَض ��ى يَ��تَ��َغ��شَّ ال��ذي ال��ص��م��ُت ب��ي��ن��ه��م��ا وَس��َج��ى
ع��رف��اَه��ا م��ا ق��ب��ل��ه��ا م��ن راح��ًة ف��اس��ت��روَح��ا ع��ي��ن��اه��م��ا وال��ت��ق��ْت
ُق��َواَه��ا ف��اس��ت��ح��يَ��ا ه��ي م��ن وَرأَى َل��ُه ف��اس��ت��خ��ذْت ه��و م��ن ع��رف��ْت
واش��ت��ه��اَه��ا ج��م��اٍل ك��لَّ اش��ت��ه��ْت ن��ظ��رًة ل��ي اغ��ف��ري أخ��ت��اُه، ق��ال:
أبَ��اه��ا م��ا أت��أبَّ��ى ل��و دم��ي، ف��ي ع��ارم��ًة ِش��رًَّة ل��ي واغ��ف��ري
ل��ظ��اَه��ا َوْق��ِد م��ن ال��ن��ار ف��ي م��ا ك��لُّ ع��ن��ص��ُرُه؟ م��ا ال��دم! ل��ه��ذا ي��ا
أذاَه��ا تَ��بْ��ِغ وال ��ا ح��قٍّ تَ��ُق��ْل إْن ُردَّه��ا زه��رات��ي ف��أج��اب��ْت:
وت��اَه��ا ع��ق��ل��ي، ب��ه��ا ض��لَّ ل��ح��ظ��ًة ُح��لُ��ًم��ا إال أذك��ر ال ق��ال:
ب��راَه��ا م��ن إال ال��روَح يَ��ردُّ ال تَ��ُك��ْن إن روٌح؟ أه��َي ِج��ْس��ٌم؟ أِه��َي
ن��اظ��راه��ا وأغ��َض��ى م��ن��ه ف��اس��ت��ح��ت ي��ج��َه��لُ��ُه م��ا ه��ول ��ْت ف��أح��سَّ
خ��الَه��ا م��ا ِم��نِّ��ي ش��ئ��ِت م��ا اط��ل��ب��ي ت��ب��ت��ئ��س��ي ال غ��ف��رانَ��ِك َص��اَح:
ض��ح��اَه��ا ف��ي��رب��دُّ ال��ش��م��س َم��س��ب��َح َق��َدم��ي تَ��تَ��َخ��طَّ��ى م��ن أَأَنَ��ا
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ُدَج��اَه��ا ف��ي غ��رَق��ى األرَض وأردُّ ف��م��ي ال��نَّ��ْج��َم ي��ط��ف��ئُ م��ن أأن��ا
ُم��رت��ق��اَه��ا ل��ي م��ن��ح��دًرا ف��يُ��َرى ي��ِدي ال��ش��مَّ ال��ق��م��َم وت��م��سُّ
ق��ط��ب��اَه��ا ي��ت��دانَ��ى ب��ي ف��إذا م��ح��وره��ا م��ن األرَض وأج��يءُ
اتِّ��َج��اَه��ا ت��دري ال ال��ك��وَن ف��ت��ج��وُب وج��ه��ت��َه��ا ع��ن ال��ري��َح وأص��دُّ
ُم��نَ��اَه��ا! ع��زَّْت ام��رأٌة؟! ت��ت��م��نَّ��ى م��ا َدْرِك ع��ن ع��اج��ًزا أأراِن��ي
أت��ب��اَه��ى!! ب��غ��روري إالَّ ك��ن��ُت وم��ا س��ل��ط��ان��ي، أض��ع��َف م��ا آِه،
رض��اَه��ا ُرْم��َت إن ن��ف��س��َي وِرَض��ا زائ��ِري س��الًم��ا اآلن ق��ال��ِت:
س��ف��اَه��ا أو ل��غ��ًوا ُق��ْل��َت م��ا ُق��ْل��تَ��ُه، م��ا أع��ظ��َم م��ا ال��ش��ي��ط��اُن، أي��ه��ا
ن��م��اَه��ا ال��ط��اغ��ي ِج��ْس��ِم��َي ش��ه��واٍت، س��وى ك��ان��ت م��ا ت��ل��ك، زه��رات��ي
ع��ق��رب��اَه��ا ق��ل��ب��ي ي��ن��ه��ُش َغ��يْ��َرٌة، ب��ه��ا واس��ت��ذلَّ��ت��ن��ي ق��ه��رت��ن��ي،
س��واَه��ا أن��ث��ى ت��م��ِل��ُك��ه ف��ات��نً��ا تُ��ِط��ْق ل��م أن��ث��ى وأن��ان��ي��ُة
ه��واَه��ا ذُلِّ ف��ي ال��م��رأَة ف��ارح��ِم ع��اق��بَ��ت��ن��ي ق��د ، ال��ح��قَّ َص��نَ��ْع��َت ق��د
أخ��اَه��ا! أل��َف��ْت ل��ق��د ك��اَن، م��ا غ��ي��ر وج��ه��ُه ف��أل��ف��ْت م��ن��ه��ا، ف��دن��ا
واج��ت��ب��اَه��ا ِح��ْق��ٍد بَ��ْع��َد ف��اج��ت��ب��تْ��ُه األَس��ى روُح ب��ي��ن��ه��م��ا َق��رَّبَ��ْت
ق��ط��رت��اَه��ا ��ْت وَش��فَّ ��ْت رفَّ دم��ع��ٌة ع��ي��ن��ه��ا م��ْن دم��ع��ٌة واس��ت��ه��لَّ��ْت
أس��اَه��ا ب��ثِّ م��ن ال��ن��ف��س ف��ي م��ا ك��لُّ وض��نً��ى ع��ذاب ك��لَّ ��نَ��ْت ُض��مِّ
بُ��ك��اه��ا م��ن يُ��خ��ف��ي ف��اح��ت��ال رح��م��ًة، ع��ي��ن��ُه ف��ت��ن��دَّْت ورآه��ا
رآَه��ا!! أْن ��ا َل��مَّ ال��ش��ي��ط��اَن أَبْ��َك��ِت الم��رأٍة ي��ا ال��ش��ي��ط��اُن! وب��ك��ى
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َوُهَو ِهَي

حب من صفحات

ِمنَْها

ُق��واْه ط��اغ��ي��اٍت م��وٍج ب��ي��ن م��ا راح��ٍة ب��ال ويْ��ِح��ي! وح��ي��دٌة!
ال��ح��ي��اْة ه��ِذي ب��أق��ي��ان��وس ح��يْ��َرى ك��أرج��وح��ٍة ال��ُف��ْل��َك ب��َي ت��ج��ري
ُخ��ط��اْه؟ س��ارت أي��ن ح��ب��ي��ب��ي؟ أَيْ��َن أرى م��ا وُس��ًدى ع��ن��ه، أب��ح��ُث
َس��نَ��اْه ف��أل��ق��ى ال��ح��ظُّ ِل��َي يَ��بْ��ِس��ْم ول��م إل��ي��ِه، ن��ج��ٌم يَ��ْه��ِدن��ي ل��م
أراْه ك��ْي إِثْ��ِرِه ف��ي ت��ح��م��ل��ن��ي بَ��رٍَّة م��وج��ٍة م��ن ل��ي ول��ي��س
م��ن��ت��ه��اْه! يُ��َرى ال أُْف��ٌق إل��ي��ه ب��ي يَ��ْدُن ل��م ال��راح��ة ش��اط��ئ م��ن
ه��واْه ل��ي ص��ف��ا إن��س��اٍن أع��زُّ ف��رح��ت��ا وا ال��ش��اط��ئ ف��ي ه��ن��اك
راح��ت��اْه ل��ي ب��اآلم��اِل تُ��ِش��ي��ُر ب��اس��ًم��ا ش��اخ��ًص��ا، ل��ي، م��ن��ت��ظ��ًرا
ال��ن��ج��اْة؟ ال��ري��اِح ع��ص��ِف م��ن وأي��ن ��َرى ال��سُّ ك��ي��ف ه��ي��ه��ات، ل��ك��نَّ��َم��ا
ج��ان��بَ��اْه؟ ب��ي م��ال ق��د م��ح��طَّ��ًم��ا زورِق��ي يُ��َرى أن ح��ت��ًم��ا أص��ار
��تَ��اْه لُ��جَّ وارت��م��ْت ت��ن��اءَى م��ه��م��ا َغ��ْوُرُه أو ال��ب��ح��ر ف��ض��اءُ وه��ل
م��داْه؟ أي��ك��ف��ي آالم��ي؟ ج��م��ي��ُع ب��ه تُ��واَرى أن م��داه ي��ك��ف��ي

∗∗∗
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وال��خ��ض��رِة ال��م��اءِ م��ن َك��ْح��لُ��ٍم ال��خ��ري��ف غ��ض��ون ف��ي زه��رٌة نَ��َم��ْت
م��ح��م��رَِّة ال��َوْش��ي رب��ي��ع��ي��ِة ُح��لَّ��ٍة ُزَه��ى ف��ي ك��زن��بَ��ق��ٍة
ال��ن��ظ��رِة ف��ي ال��ط��ه��ارَة وي��ج��ل��و ي��ش��فُّ ن��وًرا ال��م��راع��َي ت��ب��ثُّ
ب��ال��خ��م��رِة ال��س��مُّ ُم��ِزَج ب��ه ُم��ت��رًع��ا ق��دًح��ا ب��ه��ا ك��أن��ي
ُم��ْف��تَ��رَِّة ِش��بْ��ِه َش��َف��ٍة ع��ل��ى ُق��ب��ل��ٍة ف��ي ال��ح��بِّ َوَه��ُج ل��ه��ا
نَ��ْض��َرِة م��ن ف��ي��ه م��ا وآخ��ُر ال��ه��وى بُ��ْق��يَ��ا ه��ي إن��ه��ا أال
َق��ْط��َرِة م��ن ف��ي��ه م��ا وآخ��ُر َص��ْه��بَ��اُؤُه ِه��َي إنَّ��ه��ا أَال
زه��رِة! ف��ي إِْل��َف��يْ��ِن َولِ��ْل��َم��ْوِت َل��ْل��ح��ي��اِة ف��ي��ا وتُ��ْح��ِي��ي تُ��م��ي��ُت

∗∗∗
ال��س��ح��اْب داج��ي واألف��ُق م��ص��ط��رًع��ا ال��ع��ب��اْب ه��ي��اج ق��اوم��ُت أن��ا إن
ال��ص��ع��اْب وخ��ض��ُت ُح��رٍّا زم��اَم��ْه زورق��ي إل��ى ��ي ك��فِّ تَ��دَْع ول��م
ال��ص��الْب ال��ص��خ��ور ف��وق ُم��َح��طَّ��ًم��ا ال��ق��ض��ا خ��ف��يُّ يُ��ل��ق��ي��ه ف��س��وف
اض��ط��راْب دون ال��م��ج��داَف يُ��م��س��َك أن ع��اج��ٌز س��اع��ٍد أْق��َوى وإنَّ
ال��تَّ��بَ��اْب َح��ِف��ي��َر ال��ي��مِّ ف��ي ي��ح��ف��ُر ال��ذي ف��ه��و األم��َواَج ع��ان��د إن
ال��ع��ب��اْب ف��ي َم��ْف��ُغ��وَرٍة ُه��وٍَّة ف��ي ح��ت��ِف��ِه إل��ى يَ��س��ع��ى ال��ذي وه��و
ال��رَِّغ��اْب ط��ل��ي��َق ال��م��وَج ول��ي��ت��رِك ��ِه ك��فِّ م��ن ب��ال��م��ج��داف َف��ْل��يُ��ْل��ِق
ارت��ي��اْب دون ال��ح��تْ��ِم ال��ق��ض��اءِ إل��ى ي��ش��ت��ه��ي م��ا ب��ال��زورق َوْل��يَ��ْم��ِض
أص��اْب م��م��ا ال��ي��وم م��ف��رَّ ف��ال ج��وِف��ِه ف��ي ال��م��وُج ول��ي��ب��ل��ْع��ُه
ال��ع��ذاْب! ط��وِل غ��ي��ُر ك��ف��اح��ي ط��وُل ف��م��ا ن��ف��س��ي وي��َح ك��ف��اح��ي، ط��ال

∗∗∗
��ُح��ْب ال��سُّ بَ��ِك��يِّ ال��ظ��الم دج��يِّ ل��ي��ٍل ب��أع��ق��اِب ال��خ��ري��ُف أط��لَّ
ال��ل��َه��ْب وْق��ُد ال��ص��ي��ف م��ن ع��داه��ا زه��رٌة ال��رُّب��ا ف��ي م��ا وآخ��ُر
ال��ُق��ُش��ْب وال��َوَرَق��اِت ال��نَّ��ْور م��ن َع��َف��ا أدي��ٍم ف��ي وح��ده��ا َغ��َدْت
ت��ض��ط��رْب َوَق��َف��ْت ب��ه م��ك��انً��ا تَ��ِري��ُم ل��ي��َس��ْت ال��م��يْ��ِت ك��ح��ارس��ِة
ك��ثَ��ْب ع��ن ت��ط��اِل��ُع��َه��ا غ��ص��وٌن أدُم��ًع��ا ح��ول��ه��ا م��ن تُ��س��اِق��ُط
ص��بَ��ْب ش��اح��ب��اِت، أَُخ��ٍر إل��ى ِب��َه��ا وَرَق��اٍت م��ن ال��غ��ي��ُث، ج��رى

294



َوُهَو ِهَي

ال��م��ن��س��ك��ْب َق��ْط��ُرُه نَ��بْ��أٍَة ب��ال ف��وق��ه��ا م��خ��ت��ن��ًق��ا ت��ح��دَّر

∗∗∗
ال��م��ق��ت��ِرْب؟! ال��ح��ائ��ُر ال��زائ��ُر َم��ِن «ال��ج��ورج��ي��ن» زه��رُة ل��ه��ا َم��ْن ف��ي��ا
ح��دْب أو بَ��ِق��يَ��ْت رح��م��ٍة وم��ن ال��ف��راِش ف��ي م��ا آلخ��ر َج��ن��اٌح
ال��طَّ��َرْب َم��ث��اَر ك��نَّ أغ��اري��ُد إِثْ��َرُه وان��ق��ط��ع��ْت ال��ص��ي��ُف م��ض��ى
ذََه��ْب وغ��راٌم … أَتَ��ى غ��راٌم واخ��ت��َف��ى ع��ان��يً��ا ط��ي��ُره��ا ن��أى

إَِليَْها

ال��ع��ذاْب وي��م��ض��ي ال��ي��أُْس ب��ه يَ��ج��ِري ال��ُم��ْج��َه��َدا زورَق��ن��ا ت��ت��رك��ي ال
اْق��ِت��َراْب وْش��َك ال��م��وع��وُد ف��ال��ش��اط��ئُ ل��ل��رََّدى م��ج��داف��ه تُ��س��ِل��ِم��ي ال
ال��ص��ع��اْب أم��ام ال��رأَس ن��ح��ن��َي ل��ن أْزبَ��َدا أم ال��م��وُج أرغ��ى س��يَّ��ان
ال��ُع��ب��اْب! ون��ط��ِو ال��نَّ��ْوءَ ن��ق��ت��ح��م يَ��َدا إل��ي��ه��ا ُم��دِّي ي��دي! ه��ذي

∗∗∗
ال��ه��اِت��َف��ه ُربَّ��ان��ت��ي ي��ا ل��ب��يْ��ِك، ش��روْد: روٌح م��ن��ك ب��روح��ي ن��اَدى
ال��ع��اِط��َف��ه ت��ق��َه��َر أْن م��ن أع��ج��ُز ال��وج��وْد ب��ه��ذا ال��ن��اس ش��رائ��ُع
ال��ع��اِص��َف��ه ع��ل��ى أل��ق��اِك وج��ئ��ُت ال��ق��ي��وْد ه��ذي ح��طَّ��ْم��ُت ل��و َوِدْدُت
ال��خ��اِط��َف��ه! ب��ال��ب��س��م��ِة ف��ن��ن��ث��ن��ي ال��رع��وْد ب��ري��ُق وج��ه��ي��ن��ا يُ��ِض��يءُ

∗∗∗
ال��ك��ف��اْح ظ��الل ف��ي ش��بَّ��ا روح��اِن ه��ن��ا إنَّ��ا اآلن؟ أن��ِت وح��َدِك
ال��ري��اُح َم��زََّق��تْ��ُه م��ه��م��ا ل��ل��ي��أِس يَ��ْس��ُك��نَ��ا ل��ن ��اُق ال��خ��فَّ ش��راُع��ن��ا
ال��ب��ط��اْح ويَ��ْل��َق��ى األُْف��َق يُ��ط��ال��ع ��نَ��ا ال��سَّ َط��ْل��َق زال م��ا ون��ج��ُم��نَ��ا
ال��ج��ن��اْح وَم��دَّ ال��ض��وءَ ل��ن��ا أل��َق��ى ب��ن��ا م��رَّْت ��وُد ال��سُّ ال��غ��واش��ي إذا

∗∗∗
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أذَع��نَ��ا أو ل��ألخ��ط��ار الن م��ا وال��س��الْم ال��ه��دى ُربَّ��اُن ُح��بُّ��ِك
��نَ��ى ال��ضَّ ه��ذا ق��ل��ب��ِك يَ��ُرْع وال ال��زم��اْم ق��ب��ض��تَ��يْ��ِه م��ن تَ��نْ��ِزِع��ي ال
أنَ��ا وه��ذا أن��ِت، وه��ذه ظ��الْم ��ى وت��دجَّ نَ��ْوءٌ ث��ار ك��م
ال��ُم��نَ��ى ورج��ون��ا ل��ج��ن��ٍب، ج��ن��بً��ا ال��غ��راْم ب��اس��م ال��ه��وَل ب��ل��ون��ا إنَّ��ا

∗∗∗
وال��ع��اص��ف��اْت ال��م��وج اب��ُن أن��ا إنِّ��ي ال��م��أزِق ف��ي ِح��ِك ِب��َم��الَّ ِث��ِق��ي
ال��خ��ال��ي��اْت أي��اِم��َي ع��ن تُ��نْ��ِب��ي��ِك م��ف��رق��ي ف��ي ال��ب��ي��ُض ال��ش��َع��َراُت
ال��ح��ادث��اْت أروُع ف��ي��ه ت��ع��ص��ف ُم��بْ��ِرِق ُم��رِع��ٍد ُع��م��ٍر آث��اُر
ال��م��ظ��ل��م��اْت ال��ُق��لَّ��ُب ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك ال��م��ش��رِق روح��َي م��ن َرْت ك��دَّ م��ا

∗∗∗
األََل��ْم ع��ب��ق��ريِّ روٍح وأيِّ ح��زي��ْن ق��ل��ٍب أيِّ م��ن ح��ب��ي��ب��ت��ي
ال��ن��َغ��ْم؟ أرقِّ م��ن ل��ح��نً��ا ��رِت ف��جَّ م��ع��ي��ْن أو ل��ألس��ى واٍد وأيِّ
ال��َع��َدْم ب��وادي ال��م��يْ��ِت ح��ارس��َة «اْل��ُج��وِرج��ي��ْن» زه��رة ف��ي��ه َوَص��ْف��ِت
ي��ب��تَ��ِس��ْم؟! ال��ردى ف��ي��ه��ا ب��رَّاق��ًة ال��رن��ي��ْن ذات ك��ال��ك��أس َوِخ��ْل��ِت��َه��ا

∗∗∗
َم��َض��ى ق��د ِخ��ْل��ِت��ِه غ��راٍم ع��ل��ى ال��ذري��ْف ال��س��خ��ي��ن ب��ال��دم��ع ب��ك��ي��ِت
اْل��َف��َض��ا ويَ��ْغ��َش��ى األرَض يُ��َج��لِّ��ُل ال��خ��ِري��ْف ظ��لَّ ع��ي��ن��اِك َوأَبْ��َص��َرْت
األبْ��يَ��َض��ا ال��زن��ب��َق وتُ��ْدِم��ي َوْرًس��ا، ال��وري��ْف ال��ن��ض��ي��َر ��اُه ك��فَّ ت��خ��ض��ُب
يَ��نْ��ِب��َض��ا! أن ال��ق��ل��َب ف��ي��ه ي��روُع ش��ف��ي��ْف ب��ل��ي��ٍل ال��ط��ي��َر وتُ��خ��ِرُس

∗∗∗
ال��م��ح��ت��َض��ْر ال��ذَّاِب��ِل ال��رب��ي��ع ع��ل��ى ُخ��ط��اُه ت��م��ش��ي ال��َج��ْه��ُم ال��خ��ري��ف ه��ذا
ال��ق��َم��ْر ض��وءَ ت��خ��نُ��ُق س��ح��اب��ٌة ال��ح��ي��اْة أُْف��َق ت��ح��ج��ُب ك��آب��ٌة
ال��ص��َوْر؟ ه��ذي ص��اغ ع��ذاٍب أيُّ ِص��بَ��اُه! َغ��ضٌّ ال��ح��بُّ ه��ذا أُخ��تَ��اُه!
ال��ُم��نْ��تَ��َظ��ْر! ال��م��وِع��ِد ف��ي ك��ع��ه��ِدِه أراْه إنِّ��ي ال��ش��اط��ئَ، يَ��بْ��َرِح ل��م
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∗∗∗
ال��م��ف��ِزِع ال��خ��اط��ر ه��ذا م��ث��اَر ال��م��ب��َه��ِم ال��َق��َدِر ح��دي��ُث ك��ان
ت��س��م��ع��ي ف��ل��م ك��ان، م��ا وك��ان تُ��ْق��ِدِم��ي! ال ص��ح��ُت: ق��ل��ب��ي، ب��رغ��م
ت��رِج��ِع��ي أْن ف��ن��اَش��ْدتُ��ِك م��ع��ي، ت��أَل��ِم��ي وأن تَ��ْش��َق��ْي أن أش��ف��ق��ُت
َم��ِع��ي! وتَ��بْ��َق��ْي أبْ��َق��ى، أن وك��ان ن��أثَ��ِم ف��ل��م ال��ح��بُّ أب��ى ل��ك��ْن

∗∗∗
ال��ح��ذْر؟ ال��ع��اش��ق��ي��َن يُ��ف��ي��د م��اذا دع��ا؟ ق��ض��اءً أم ُح��ْل��ًم��ا أك��اَن
ال��ق��دْر! ح��ك��م ذاك روِح��ي أخ��َت ي��ا م��ًع��ا وُع��دن��ا نَ��ْق��ِدْر ف��ل��م ش��ئ��ن��ا
بَ��َش��ْر!! إالَّ ن��ح��ن م��ا دًم��ا، وال أدُم��ًع��ا وال َج��ه��ًدا ن��دَِّخ��ْر ل��م
ال��خ��ط��ْر! ال��ع��اش��ق��اِن ت��ح��دَّى إذا أروع��ا وم��ا ال��ح��بَّ أم��َج��َد م��ا

∗∗∗
ال��خ��ام��َدْة ال��ج��ذوَة ح��ت��ى يُ��ْل��ِه��ُب س��ن��اْه وه��ذا زاَل، م��ا ال��ح��بُّ
ال��واِج��َدْة األن��ف��س رب��ي��ُع وه��و ال��ش��ف��اْه وت��ذوي األزاه��ي��ُر ت��ذِوي
ال��خ��ال��َدْة ال��نَّ��ْض��َرَة وت��س��ت��م��دُّ ال��ح��ي��اْة تُ��ص��ي��ُب م��ن��ه ق��ل��وبُ��ن��ا
ال��ج��اح��َدْة! ل��ل��ي��ِد وبُ��ْؤَس��ى ل��ن��ا، رح��م��ت��اْه ف��وا أض��ع��ن��اُه إذا
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واس��ت��ف��ي��ق��ي ف��انْ��َه��ِض��ي بُ��ْرُدُه ق��س��ا ال��م��س��اءُ ه��ذا ال��ن��اُر أَأَيَّ��تُ��َه��ا
ال��ح��ري��ِق! ب��دفءِ ب��ع��ث��ِت ف��ه��الَّ م��ن��ُه أث��ل��ُج ��اي ك��فَّ ن��اُر أي��ا

∗∗∗
تُ��ْل��َه��ُب؟ َج��ذوٍة م��ن ف��ي��ِك أم��ا ؟ تُ��َش��بُّ ح��ي��اٌة بَ��ْع��ُد ف��ي��ِك أم��ا
ال��ُم��تْ��َع��ُب؟ ال��لَّ��َه��ُب ن��ف��س��ه ع��ل��ى وان��ط��وى غ��ف��ا أم أم��ق��رورٌة؟

∗∗∗
وأس��ت��ط��ِل��ُع؟ َوْه��نً��ا أراع��ي��ِك ُه��نَ��ا وح��دي ن��اُر، ي��ا أأج��ل��ُس،
يُ��ش��ِب��ُع! م��ا ف��ي��ه��نَّ ك��ان إن ال��رَس��اِئ��َل َه��ِذي ش��دق��ي��ِك م��لء ُخ��ِذي

∗∗∗
األج��ي��ْج وم��ن��ِك ال��وق��وُد ف��م��ن��ه��ا تُ��م��ه��ل��ي وال ُك��ِل��ي��ه��ا! ُخ��ِذي��ه��ا!
ب��ه��ي��ْج! ج��م��ي��ل ك��لَّ ال��ح��بِّ م��ن َح��َوْت ك��ل��م��اٌت ل��ه��ا م��ن وي��ا

∗∗∗
َم��تَ��ى! ش��ي��ئً��ا؟ أبْ��َق��يْ��ِت أن��ِت م��ت��ى ب��ه��ا؟ م��ا ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ أتُ��ب��ق��ي��َن
ح��س��رت��ا! وا تُ��َل��بِّ��ي��َن! وك��ي��ف ال��دَُّع��اءِ ب��ه��ذَا ��ي أَُرجِّ َوَم��اذَا
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∗∗∗
َرَم��اْد أو ب��ًل��ى غ��ي��ر ِع��ْف��ِت م��ا ل��ل��ش��راَه��ِة ي��ا أن��ِت؟ أج��ائ��ع��ٌة
ال��ِم��َداْد؟ َك��َط��ْع��ِم ش��ي��ئً��ا ت��ذَوَّْق��ِت وم��ا ط��ع��اٍم، ك��لَّ ��ي��ِت ت��ش��هَّ

∗∗∗
يَ��ْع��لُ��ُك أو ِل��َس��انُ��ِك يَ��لُ��وُك َم��ا يَ��بْ��َق َل��ْم ِب��َزاِدِك؟ ل��ي َوَم��ْن
أم��ِل��ُك ال��ذي ب��ك��ل أَِج��ئْ��ِك اص��ِب��ِري َويْ��ِك ال��ن��اُر، أَأَيَّ��تُ��َه��ا

∗∗∗
ِل��َط��اَف��ا ِرَق��اًق��ا ُك��نَّ أزاه��ي��َر األخ��ي��ِر ال��ُق��ْدِس��يِّ ب��ق��رب��ان��َي
ِج��َف��اَف��ا وأص��ابَ��ْت ن��ض��رًة ذََوْت ب��اَق��ٌة ب��ه��ا تُ��ْزَه��ى أزاه��ي��َر

∗∗∗
واتِّ��َق��اْد روع��ٍة ف��ي زواه��َر ال��غ��ص��وِن ف��وق تَ��أَلَّ��ْق��َن َك��ْم أََال
واْد ك��لِّ وم��ن روٍض ك��لِّ م��ن ��ْع��تُ��ُه��نَّ ج��مَّ ه��اتَ��يْ��ِن ب��ك��ف��يَّ

∗∗∗
ذََوى ش��ب��اٍب وأيُّ ، ل��ه��نَّ ق��ص��ي��ٍر ع��م��ٍر أيُّ رح��م��ت��ا ف��وا
انْ��َط��َوى! ثُ��مَّ َ َألَْأل ال��ب��رق ُس��َرى َس��َرى ك��ُح��ْل��ٍم ح��ي��اٍة وأيُّ

∗∗∗
يُ��نْ��َه��ُش م��ا ن��اُر، ي��ا يَ��بْ��َق، ل��م ُس��ع��اُرِك م��ا إذن ف��رغ��ِت؟ ��ا أح��قٍّ
تُ��ْرَع��ُش! ي��ًدا ع��ل��ي��ه��ا أض��مُّ إِنَّ��ِن��ي ال! ال��ُق��ص��اَص��ُة؟ أه��ذي

∗∗∗
األص��َف��ِر ال��يَ��اِب��ِس ال��وَرِق م��ن ��نَ��ْت ُغ��ضِّ ق��ط��ع��ٍة س��وى أك��ان��ت
أس��ُط��ِر! ف��ي ال��ُح��بِّ ��َة ِق��صَّ َح��َوْت م��ق��روءٍَة غ��يْ��َر م��ه��ل��ه��ل��ًة
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∗∗∗
أودع��تُ��َه��ا ال��وس��اَدِة وتَ��ْح��َت م��ع��تَ��زٍَّة َض��نَّ ب��ه��ا ض��ِن��نْ��ُت
ف��أط��ل��ع��تُ��ه��ا ش��وق��ي ُج��نَّ إذا َم��رٍَّة ِم��ئَ��تَ��ْي أُق��بِّ��ل��ه��ا

∗∗∗
واه��ت��يَ��اْج ث��ورٍة ف��ي ِل��س��انَ��ِك أََرى؟ م��اذَا ��َراَه��ِة؟ ل��ل��شَّ َف��يَ��ا
ال��س��يَ��اْج! ي��ت��خ��طَّ��ى أن ب��ج��م��رِك ال��م��ْص��َط��َل��ى م��ن إل��يَّ ي��ك��اد

∗∗∗
يُ��ط��ع��ُم؟ م��ا ن��اُر، ي��ا يَ��بْ��َق، أل��م ي��روُم؟ م��اذا ف��ردِّي��ِه! َخ��ِس��ئْ��ِت
يُ��ْؤلِ��ُم! م��ا َش��دَّ َل��ْل��ب��َل��ى! وي��ا َل��ْل��ح��ري��ق ي��ا ال��ُق��ص��اَص��ُة؟ أه��ذي
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َوَناٌر َناٌر

ت��س��ت��ث��ي��ري وال ل��ظ��اه��ا، تَ��ُش��بِّ��ي ال ال��ن��اُر ه��َي ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب��َة
ال��زم��ه��ري��ِر م��ن أح��نَ��ى ال��ن��اُر ف��م��ا ج��م��ره��ا تُ��وِق��ِظ��ي وال َدِع��ي��ه��ا
ال��س��ع��ي��ِر ع��ذاُب ه��واِك، ف��ي ل��ُه، يَ��ِل��ذُّ ُف��َؤاٌد راح��ت��ي��ِك ِف��َدى
زف��ي��ِري! م��ن رح��م��ًة وص��ون��ي��ه��م��ا ال��ح��ن��ون ث��غ��ري ِدْفءَ أَن��ي��ل��ي��ه��م��ا

∗∗∗
ال��م��س��اءْ؟ يَ��ْرَض��ى ك��ي��ف ع��ج��بً��ا ووا ع��ل��ي��ِك؟ أي��ق��س��و ك��ي��ف؟ ال��ب��رُد! َق��َس��ا
ال��س��م��اءْ؟ ب��وْح��ِي ف��ي��ِه وأش��رْق��ِت ال��غ��ن��اءِ ب��أرقِّ ِج��ئْ��ِت��ِه وك��م
ش��َق��اءْ أو ض��نً��ى وأيُّ ع��ل��ي��ِك، َط��َغ��ى ع��ذاٍب أيُّ أأخ��ت��اُه
وال��ع��ف��اءْ! ل��ل��رََّدى ودائ��ع��ن��ا تُ��ْس��ِل��ِم��ي ف��ال إل��ي��ِك َض��َرْع��ُت

∗∗∗
ال��وَرْق ب��ع��ُض أخ��ت��اُه ُه��نَّ وال ج��رى م��داٍد ب��ع��ُض ُه��نَّ ف��م��ا
ال��ح��َدْق ون��وُر ال��س��واِد وذَْوُب ال��ف��ؤاِد ش��غ��اُف ول��ك��ن��ه��نَّ
وال��رََّه��ْق ��نَ��ى ال��ضَّ ب��ع��د ل��روح��ي��ن وأش��واُق��ه��ا دن��ي��ا وأح��الُم
��َف��ْق! ال��شَّ وِس��ْح��َر ال��م��س��اءِ ج��م��اَل ي��ن��ظ��راِن أي��ك��ٍة إل��ى أف��اءَا

∗∗∗
ال��دم��وْع ل��ه��ي��َب وْج��نَ��تَ��يْ��ِك وف��ي األَس��ى َل��ذَْع ب��ق��ل��ب��ك أُِح��سُّ



طه محمود عيل ديوان

��لُ��وْع ال��ضُّ ب��ي��ن ال��ي��أُْس يُ��َص��اِرُع��ُه ُم��ْس��تَ��ْق��ِت��ٍل ص��ي��ح��َة وأس��م��ع
وال��خ��ش��وْع األس��ى زواه��ا وج��وًه��ا اْل��ُم��َص��َط��َل��ى ج��ان��ب ف��ي وأل��م��ح
ي��روْع! ك��م ل��لَّ��ظ��ى وي��ا ع��ل��ي��ه، َم��ْح��ِن��يَّ��ًة ف��ي��ه، م��ح��دِّق��ًة

∗∗∗
ض��ي��اءْ م��ن ب��أج��ن��ح��ٍة ِج��ئْ��َن ذك��ري��ات��َي أو ل��ي��ال��ي��ِك َل��ُه��نَّ
ال��ف��ض��اءْ وَط��َويْ��َن ال��ث��رى َف��ُج��بْ��َن ال��ظَّ��َالِم ت��ح��ت ص��وتَ��ِك ��ْع��َن تَ��َس��مَّ
ِظ��َم��اءْ ش��ف��اٍه م��ن ُق��بَ��ٍل ع��ل��ى راح��اتُ��ُه��نَّ ��يْ��ك ك��فَّ ��ُح تُ��َم��سِّ
ال��رََّج��اءْ ن��وَر ال��غ��ضِّ ق��ل��ب��ك وف��ي ال��دع��اءَ أذن��ي��ِك ف��ي وي��س��ك��ب��ن

∗∗∗
اْل��ُم��نْ��ِص��َف��ْه ال��رَّح��َم��ِة ب��آل��ه��ِة ال��خ��ي��اِل، وادي ع��رائ��َس ي��ا أال،
ال��ُم��ض��ع��َف��ْه اْل��يَ��َد ه��ذي وأَْم��ِس��ْك��َن ال��م��ش��رئ��بَّ ال��رََّدى ه��ذا ادف��ع��َن أال
تَ��ل��َق��َف��ْه أن ال��ن��اُر ك��ادِت ف��ق��د ال��ش��ه��ي��َد ال��غ��راَم ه��ذا وأَنْ��ِق��ذَْن
َش��َف��ْه! ردَّدتْ��ُه أو ال��ح��بِّ ي��ُد س��طَّ��َرْت م��ا أن��ب��ُل رس��ائ��ُل،

∗∗∗
ال��ش��ف��اْه ل��غ��ي��ر ال��غ��ص��وُن ب��ه��نَّ َرْت ن��وَّ م��ا أزاه��َر وُص��نَّ
َش��ذَاْه أو أَنْ��َف��اِس��ِه غ��ي��َر وال اْل��َه��َوى روِح غ��ي��َر نَ��َس��َم��ْت وال
ال��ح��يَ��اْه ك��لُّ ه��ي أو ال��ع��م��ُر ه��ي ل��ي��ل��ٍة ُرَؤى ُه��نَّ أزاه��ُر
ي��داْه َج��َم��َع��تْ��َه��ا إل��ه��ي��ٍة ب��اَق��ٍة ف��ي ال��ح��بُّ ت��م��ثَّ��ل��ه��ا

∗∗∗
وال��س��الْم ال��رَِّض��ا روَح اب��ع��ث��َن أال ال��خ��ي��ال وادي ع��رائ��َس ي��ا أال
اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اْم ب��ع��اِش��ِق��َه��ا ت��ث��وُر ال��ت��ي وبَ��يْ��َن ب��ي��ن��ي اْح��ُك��ْم��َن أال
ال��غ��راْم َع��ْه��ُد أي��َن وتَ��ْس��أَلُ��ُه ال��ِف��َراَق وتُ��ِط��ي��ُل تُ��َف��اِرُق��ُه
ال��ض��راْم ف��ي��ه��ا تُ��وِق��ُظ ال��ن��ار إل��ى أس��رع��ْت َض��يَّ��ْع��ِت��ِه، ق��ال: ف��إْن

∗∗∗
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َونَاٌر نَاٌر

ال��ق��ص��ي��ْد! ه��ذا ربَّ��ِة ألُخ��ت��َي اس��ت��م��ع��ِت ه��الَّ ع��رائ��ُس، ي��ا أال،
ال��ن��ش��ي��ْد! ك��ه��ذا ق��ل��ٌب َد وردَّ ��َف��اءِ ال��صَّ ب��ه��ذا ُروٌح أَغ��رََّد
ش��دي��ْد ق��ويٌّ إنِّ��ي ال��ن��ار إل��ى ب��ي تُ��ْل��ِق ال ال��ح��بُّ أن��ا ي��ق��ول:
ب��دي��ْد ُح��ط��اٍم ب��ع��ُض أن��ا وال ل��ه��ا َرَم��اٍد ب��ع��ُض أن��ا وم��ا

∗∗∗
يَ��نْ��َف��ُد ن��وُره��ا وال ت��ذوُب، م��اَس��ت��ي ال ال��ف��ْرُد ال��ج��وه��ُر أن��ا
يُ��نْ��ِش��ُد أو ��ْع��َر ال��شِّ يُ��ْل��َه��ُم ل��م��ن وأع��ط��ي��تُ��ُه ال��خ��ل��وَد ُم��ِن��ْح��ُت
األيِّ��ُد ال��خ��ال��ُد ع��رِش��َي ولِ��ي ال��ش��م��وُس وتَ��ه��ِوي ال��ع��روُش تَ��خ��رُّ
يَ��ُد ن��ازع��ت��ه��ا م��ا ال��ل��ِه ي��ُد رْت ص��وَّ م��ا أع��ظ��ُم ال��ق��ل��ُب ه��و

∗∗∗
ق��رِِّب��ي يَ��َدَه��ا ق��رِِّب��ي أال ال��خ��ي��اِل، وادي ع��راِئ��َس ي��ا أال،
وال��م��ذن��ِب ال��ب��ري��ئ��ِة ودع��وى ال��ن��وى ن��س��ي��ُت ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب��َة
ِب��ي! م��رَّ أو ك��ان م��ا األم��س ع��ل��ى ي��ُك��ْن ل��م ك��أْن ح��ت��ى وأُن��س��ي��ُت
أل��ه��ب��ي!! أو َف��ُش��بِّ��ي��ه ل��ق��ل��ب��ي، ال��ه��وى ردَّ ال��ُق��ص��اص��ِة ح��دي��ُث
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امللتقى يوُم

«س��ي��ن��اءُ» ح��يَّ��اِك أم «داوُد»، َغ��نَّ��اِك وأض��واءُ أن��غ��اٌم س��م��اُؤِك ه��ذي
ق��م��راءُ ال��ن��ي��ل ل��ي��ال��ي م��ن م��وع��ودٌة، س��ف��اِئ��نَ��ه��م أزَج��ْت ق��د ال��ن��ب��يُّ��ون أم
وال��م��اءُ وال��ري��ُح، ال��ث��رى، ب��ه��نَّ ي��ش��دو ُرًؤى ال��ق��دي��م ��ح��ر ال��سِّ م��ن ط��ال��ع��ت��ِك أم
ج��اءوا ق��د ب��ال��وح��ي ��ان��ه��ا ك��هَّ أنَّ أم ٌ ن��ب��أ أرب��اب��ه��ا م��ن «ط��ي��ب��َة» ج��اء أم
خ��ض��راءُ ال��ش��طِّ ف��ي زب��رج��دٌة ب��ِه ف��ائ��ت��ل��ق��ْت ال��ف��ت��ح ب��ن��ور «ع��م��رو» س��اَر أم
وص��ه��ب��اءُ تَ��نْ��َدى ف��اك��ه��ٌة ف��ه��نَّ وأودي��ٌة ب��ال��ب��ش��رى خ��م��ائ��ُل م��اج��ْت

∗∗∗
ءُ األج��الَّ ال��رُّْس��ُل َق��ِدَم ص��بَ��اِح��ِه وع��ل��ى ال��م��ل��ت��َق��ى، ي��وم ذل��َك م��ص��ُر، ي��ا
إس��راءُ ال��روِح ب��س��رِّ إل��ي��ِك وك��م وع��اط��ف��ٌة روٌح ب��ه��م إل��ي��ك أْس��َرْت
أب��ن��اءُ األمِّ ُه��ت��اَف يُ��ل��بِّ��ي ك��م��ا ع��روب��ت��ه��م م��ن ص��وٌت ف��لَّ��ب��وُه، دع��ا،
وأح��ي��اءُ أم��واٌت ال��ن��اُس أم��ره��ا م��ن ص��ن��ائ��ع��ُه ي��وٌم ب��ه��م أه��اَب ب��ل ال
أن��واءُ واألي��اُم َد، تَ��بَ��دَّ ف��ق��د تُ��راثَ��ه��م��و أي��دي��ه��م ف��ي��ه تَ��ُص��ْن ل��م إْن
األل��بَّ��اءُ اءُ األش��دَّ ي��ش��اء ك��م��ا ��َرَه��ا وس��خَّ ال��ض��ع��َف��ى، ب��ن��اص��ي��ِة ط��اح��ْت
��اءُ األرقَّ ال��م��وت��ى ف��ه��م��و غ��ف��وا وم��ن ل��ه��ا ال��م��س��ت��ي��ق��ظ��ون ه��ُم ده��ٍر أح��راُر

∗∗∗
وأرزاءُ َش��تَّ��ى ِغ��يَ��ٌر ع��ل��ي��ك��م��و واخ��ت��ل��ف��ْت ال��ده��ُر داَر ال��ع��روب��ِة، بَ��ِن��ي
أج��واءُ ل��ل��م��ج��د أع��ي��ن��ك��م أم��ام وان��ف��س��ح��ْت األم��ُس، ب��ض��ائ��ق��ت��ي��ه��ا م��ض��ى



طه محمود عيل ديوان

��اءُ َش��مَّ ك��ال��طَّ��وِد دع��ائ��ُم��ُه ش��رًق��ا أب��وَّتُ��ُك��م ش��ادْت ك��م��ا ِش��ي��دوا ال��ي��وم
َس��ْم��َح��اءُ ب��ال��ح��بِّ ن��اط��ق��ٌة، ب��ال��ح��ق وش��رع��تُ��ُه ُم��ث��ل��ى، َوح��دٌة دس��ت��وُرُه
وإح��ي��اءُ ب��ع��ٌث ل��غ��اب��رك��م ف��ي��ه��ا نُ��َه��ٌز ده��رك��م م��ن ب��ح��اض��رك��م ل��ك��م
��اءُ م��شَّ ب��ال��ُخ��ل��ف يَ��ْص��َدَع��نَّ��ُك��ُم��و ال س��واِع��دك��م ال��وث��ق��ى ال��ع��روة ع��ل��ى ُش��دُّوا
وش��ه��ب��اءُ األق��ص��ى، وال��م��س��ج��ُد ل��ب��ن��اُن، بَ��ُع��َدْت وال م��ص��ر، ع��ن ب��غ��داُد ت��ن��أ ل��م
وإدن��اءُ ت��ق��ري��ٌب ال��روح م��ن ل��ه��ا أرب��ع��ه��ا ب��ي��ن ت��ن��اءَْت ال��ت��خ��وم أيُّ
آب��اءُ ال��ت��اري��َخ َك��تَ��َب ب��ه َدٌم وج��رى ت��اري��خ��ن��ا، ج��رى ع��ل��ي��ه��ا أرٌض
أج��ن��اءُ وال��يَ��ْرُم��وِك وال��ق��ادس��يَّ��ِة، ب��أن��دل��ٍس م��ن��ه غ��رُس��ُه، م��ب��ارٌك
َوإِْم��َس��اءُ وإِْص��بَ��اٌح، ، وَق��رٌّ ، َح��رٌّ ِب��نَ��ْض��َرتِ��َه��ا يَ��ذَْه��ْب ل��م ال��نَ��ْف��ِح خ��وال��ُد

∗∗∗
إص��غ��اءُ واآلذان تُ��ِع��دُّوَن، ل��م��ا ش��اخ��ص��ٌة ف��األب��ص��اُر ال��ش��رِق! ب��ن��ي إي��ٍه
وإن��ش��اءُ ه��دٌم غ��ًدا إنَّ ش��رُق ي��ا َغ��ُدُه ب��ه ي��ج��ري م��ا ال��ش��رُق ي��س��ت��ط��ل��ُع
وإغ��واءُ إغ��راءٌ َف��ِل��ْل��َم��َط��اِم��ِع إغ��راءُ يَ��أُْخ��ذَْك ال ��ل��م ال��سِّ ب��ص��ي��ح��ة
وأَنْ��بَ��اءُ ُك��تُ��ٌب َوَص��َغ��ْت أق��الُم��ه��ا، وان��ب��ع��ث��ْت األي��اِم ُص��ُح��ُف تَ��َف��تَّ��َح��ْت
اءُ أودَّ ال��َج��لَّ��ي ع��ل��ى َح��قٍّ أن��ص��اُر َوَرنَ��ا َم��ْق��ُه��وَرٌة، أَُم��ٌم َوَط��أَْط��أَْت
راءوا وال ش��كُّ��وا، وال تَ��َش��كَّ��ْوا، ف��م��ا ب��ه��ا ال��ُم��ْرَم��ِض��ي��ن َم��سَّ ال��ح��رُب ��تْ��ُه��ُم َم��سَّ
غ��ل��ب��اءُ ال��ح��رب ف��ي أَُم��ٌم تَ��َرى وم��ا ل��ه��م أُِع��دَّ ق��د م��اذَا ال��غ��د ع��ال��م ف��ي
ب��نَّ��اءُ اإلح��س��اُن ل��ه��ا دن��ي��ا ب��ن��اءَ واش��ت��رع��ْت ل��إلن��س��ان م��واث��ي��َق َخ��طَّ��ْت
ب��ي��ض��اءُ ��ْل��ِم، ل��ل��سِّ ُم��بَ��رَّأٌة ي��ٌد ت��ض��يِّ��َع��َه��ا أن ع��ل��ي��ه��ا أخ��اف إن��ي
��اءُ نَ��سَّ األم��ِس، ع��ه��وِد م��ن ج��رى ِل��َم��ا س��ام��ُره��ا، ال��نَّ��ْص��ِر ُخ��م��اِر م��ن س��اع��ٍة ف��ي
ه��وج��اءُ ال��ري��َح إنَّ ��َك َك��فِّ ل��غ��ي��ر ��تَ��ُه أَِزمَّ تُ��ْس��ِل��ْم ال ِش��َراَع��َك َف��ُق��ْد

∗∗∗
أه��واءُ أَْخ��َل��تْ��ُه ف��ق��د أن��َت، ي��داَك ص��خ��َرتَ��ُه تُ��ْرِس ل��م إِْن م��ج��ُدَك ش��رُق، ي��ا
آراءُ تُ��نْ��ِق��ذُْه ل��م ق��وِم��َك، ص��دوُر ح��وَزتَ��ُه تَ��ْح��ِم ل��م إْن ��َك ح��قُّ ش��رُق، ي��ا
وظ��ل��م��اءُ وإع��ص��اٌر، ون��اٌر، دٌم، ج��واِن��بُ��ه��ا ك��ب��رى م��ل��ح��م��ٌة وال��ك��وُن
وح��وَّاءُ ال��ع��اص��ي، آدُم ��ِه ب��ك��فِّ ي��ص��ن��ُع��ُه ال��م��وُت ه��ذا ع��ن��دَك أك��ان
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وع��ن��ق��اءُ وتِ��نِّ��ي��ٌن، ون��س��ٌر، غ��وٌل، م��س��اب��َح��ه��ا ي��خ��ش��ى أج��ن��ح��ٍة ذات م��ن
ح��م��راءُ س��وداءُ ه��ول��ه��ا م��ن واألرُض وان��ط��ل��ق��ت ال��ري��ح ب��س��اَط خ��ط��اه��ا َش��أَْت
إع��م��اءُ ال��ن��ج��َم يُ��ص��ي��ب م��ن��ه��ا ي��ك��اد ص��اع��ق��ًة ال��لَّ��ْم��ِح َوْش��َك وت��ن��ق��ضُّ ت��ع��ل��و
أح��ن��اءُ األرِض ل��ص��در ث��ق��ل��ه��نَّ م��ن ُه��ِص��َرْت ق��د ال��ف��والذ م��ن وزاح��ف��اٍت
أش��الءُ ال��ص��مُّ ف��ال��ص��خ��وُر ع��رب��دْت، أو ه��اوي��ٌة ال��ش��مُّ ف��ال��ج��ب��اُل ��دْت، َص��عَّ إْن
وص��ح��راءُ غ��اٌب غ��دره��ا م��ن تَ��نْ��ُج أو وي��اب��س��ٌة م��اءٌ َش��رَِّه��ا م��ن يَ��ْخ��ُل ل��م
أخ��ط��اءُ ال��ي��وم ب��ع��د تُ��ْغ��َف��ُر ف��ل��ي��س س��وان��َح��ُه تُ��ْخ��ِط��ئْ ال ي��وُم��َك ش��رُق، ي��ا

∗∗∗
األح��بَّ��اءُ ال��ق��رَب َل��ِق��َي َج��نَّ��اِت��ِه وع��ل��ى ال��م��ل��ت��ق��ى، ط��اب «ف��اروَق» ع��ه��د ف��ي
وإزك��اءُ إن��ب��اٌت ف��ي��ه ل��ه��ا ِخ��ص��بً��ا ل��ه��ا وم��دَّ أع��راًق��ا، ال��ع��روب��َة َح��َم��ى
َألَْالءُ م��ن��ه ص��ن��ي��ٍع ل��ك��لِّ ف��ه��ي��ا م��آِث��ِرِه م��ن س��م��اءٌ وب��ارَك��تْ��ه��ا
األع��زَّاءُ وال��ش��مُّ ��ي��ُد، ال��صِّ م��ل��وُك��ُه وه��م��و آب��اُؤُه، ه��م ��رق ال��شَّ ع��ب��اق��ُر
غ��رَّاءُ ج��ل��واءُ ط��وال��ع��ك��م ه��ذي وع��ْص��َم��تَ��َه��ا ال��ك��ب��رى» «ال��وح��دة ُع��ص��ب��َة ي��ا
وأرج��اءُ ح��ب��ي��ب��اٌت رب��وٌع ب��ه��ا ش��ادي��ًة ب��األس��م��اء ِش��ْدُت ل��و وِدْدُت
أس��م��اءُ ل��ل��ف��ت��ي��اِن ال��م��نَ��اِق��َب إنَّ م��ن��اق��بُ��ُه ش��تَّ��ى ف��تً��ى ��ي أُس��مِّ وم��ا
أص��داءُ وال��غ��رُب َم��نْ��بَ��َه��ٌة، ف��ال��ش��رُق ذُك��ُروا إن وح��واريُّ��وُه ال��م��ص��ط��ف��ى
اءُ َف��دَّ ال��روِح ق��رش��يُّ م��س��ت��ق��ت��ٌل ب��ط��ٌل أوط��ان��ه ح��م��ى ع��ن وك��ل��ك��م

∗∗∗
وأن��داءُ أزاه��ي��ٌر ف��ه��و ثَ��راُه، ون��اس��م��ك��م ال��وادي ج��ئ��ت��م إن ب��ال��ل��ِه
َح��ْوبَ��اءُ وب��األش��واِق ع��ي��ٌن، ب��ال��دم��ع واْس��تَ��بَ��َق��ْت األم��ُس ب��ال��ذك��ري��ات وط��اف
ع��زالءُ ال��ده��ِر ص��راِع ف��ي ل��ك��م أُخ��ٌت ب��ه ت��س��ت��ج��ي��ر إخ��اءِ ح��ق��وَق ف��اق��ض��وا
وإْش��ق��اءُ إي��الٌم م��ن��ُه وِريُّ��َه��ا َم��ْس��َغ��بَ��ٌة ال��ع��ي��ِش ُف��ت��اِت م��ن ط��ع��اُم��ه��ا
ءُ األذالَّ ال��ق��وُم ُح��رَِّر ب��ه ع��ص��ٌر وح��رََّم��َه��ا ��اري، ال��شَّ ذََه��ُب أَح��لَّ��َه��ا
وأح��ش��اءُ َك��ْل��َم��ى م��ه��ج��ٌة ب��ه��ا ت��ن��زو ودًم��ا أدم��ًع��ا أث��خ��ن��ت��اه��ا َح��ْربَ��اِن
اءُ؟ ال��دَّ يُ��ْح��َس��ِم ل��م إْن ت��ق��ول��ون م��اذا رواي��تُ��ه��ا ه��ذي أو «ف��ل��س��ط��ي��ُن» ه��ذي
إبْ��َراءُ؟ ِت ال��ِع��الَّ م��ن ي��دي��ك��م ع��ل��ى ل��ه��ا أل��ي��س َوْل��َه��ى ل��ك��م تَ��َط��لَّ��َع��ْت
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أك��ف��اءُ ال��ع��ه��ِد ل��ح��م��ِل ال��ب��ن��ي��َن إنَّ أب��وَّت��ك��م ع��ن ف��ي��ه��ا ال��ع��ه��َد ح��م��ل��ت��ُم
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اُم اْألَيَّ

ت��ح��م��ل��ي��ْن ال��ذي ال��ع��بءِ ب��ذل��ك ت��ص��ن��ع��ي��ْن م��ا األي��اُم، أيَّ��تُ��ه��ا
ال��غ��ب��ي��ْن ال��م��س��ت��ض��اُم ح��ت��ى ع��ذرِك ي��ل��ت��م��ْس ل��م أي��ام، ي��ا ُغ��ِب��نْ��ِت،
ال��ج��ب��ي��ْن ف��وَق ال��غ��ي��ِب يَ��َراُع َج��َرى ِب��ِه م��ا ع��ل��ى ال��ن��اُس ي��ل��وم��ك
ل��ع��ي��ْن ل��ئ��ي��ٌم ف��ال��طَّ��بْ��ُع ، ب��ال��ش��رِّ أُول��ع��ْت ل��ق��د ق��ال: م��ن وق��ال
ال��م��ع��ي��ْن ال��ص��دي��َق ك��ن��ِت وإن ، ح��ظٌّ خ��انَ��ُه ل��م��ن أن��ِت ع��دوٌة
تَ��ف��ك��ري��ْن ال��ت��ي أن��ِت ك��أن��م��ا رأِي��ِه ف��ي أخ��ط��أ م��ن ل��ح��اِك
تُ��ْح��ِس��ِن��ي��ْن؟ وال تُ��س��ي��ئ��ي��ن ك��ي��ف ع��ي��ش��ه ف��ي ��نْ��َع ال��صُّ أس��اءَ وم��ن
ال��م��ب��ي��ْن! ال��ض��الل م��ن��ه ال ف��م��ن��ِك ده��ِرِه ف��ي ��لِّ��ي��ُل ال��ضِّ والَم��ِك
ال��ض��ن��ي��ْن ال��ح��ب��ي��ُب أن��ِت ك��أن��م��ا ُح��بِّ��ِه ف��ي ال��ح��رم��ان أُخ��و ح��تَّ��ى
ت��س��م��ع��ي��ْن أو ع��ي��ن��اك ت��رى م��م��ا آه��ٌة وال ش��ك��وى ال وأن��ِت
ال��ُم��ْض��َع��ِف��ي��ْن ي��رَح��ُم ال َق��ِويُّ��ُه َع��اَل��ٍم ف��ي ال��ن��اس َض��ْع��َف َل��م��ْس��ِت

∗∗∗
ل��ل��م��رج��ف��ي��ْن ي��ش��ف��ُع ال وال��ض��ع��ُف أراج��ي��َف��ه��م ب��ال��ح��س��ن��ى أخ��ذِت
وت��س��ت��غ��ف��ري��ْن تُ��ص��لِّ��ي��ن، َل��ُه��ْم رح��م��ٍة م��ن أي��اُم، ي��ا وأن��ت،
ح��ي��ْن ك��لَّ َك��ن��ِزِه م��ن ت��ول��ي��نَ��ُه��ْم ال��رَِّض��ا ك��لُّ أي��ام، ي��ا وأن��ِت،
ت��س��ك��ب��ي��ْن ع��ي��ش��ه��ْم ف��ي ح��الوًة ك��ال��وزي��ن ع��ل��ق��ٍم م��ري��ر ف��م��ن
ت��ل��ي��ْن ال ق��اس��يَ��ٍة غ��ل��ي��َظ��ٍة أن��ف��ٍس ف��ي ال��رف��َق وتُ��ن��ب��ت��ي��ن



طه محمود عيل ديوان

تَ��ف��س��ح��ي��ْن ال��ذي ب��ال��ُع��م��ِر ِض��ق��ُت إن ت��ص��ن��ع��ي��ْن ب��م��ا أدري ال��ذي أن��ا
س��خ��ي��ْن ه��اٍم وه��و دم��ع��ي، ي��رق��أ وم��ا ع��ذاب��ي، ي��م��ح��و م��ا ل��دي��ِك
ط��ع��ي��ْن داٍم وه��و ق��ل��ب��ي ي��ب��رئُ وم��ا ه��م��وم��ي، يُ��غ��ن��ي م��ا ل��دي��ِك
ال��ي��م��ي��ْن وخ��ان ال��ودُّ ��ن��ي ع��قَّ إن راح��ًة يُ��ش��ع��رن��ي م��ا ل��دي��ِك
ال��ح��ن��ي��ْن وج��اَر ال��ح��بُّ َظ��َل��َم إن ُس��ل��وًة يُ��ن��ص��ُف��ن��ي م��ا ل��دي��ِك
ال��س��ن��ي��ْن ف��ي َخ��ال��ٌد ب��أنِّ��ي أْح��لُ��ْم ول��م ف��ن��ائ��ي، أن��َس ل��م ل��والِك
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ْرِب َواْحلَ بِّ اْحلُ َبْنيَ

وح��ي��اِة م��وٍت بَ��يْ��َن واألم��ان��ي ذك��ري��ات��ي ي��ا ِج��ئْ��ِت��ن��ي، َخ��م��ٍس ب��ع��د
ال��ك��ائ��ن��اِت ذن��وب ك��لَّ َح��َم��َل��ْت ال��س��ن��واِت ف��ي ل��َه��ا ي��ا َخ��ْم��ٍس، ب��ع��د
ُط��ُرَق��اِت��ي وس��دَّْت ن��ج��م��ي َف��َط��َوْت ب��ال��ظ��ل��م��اِت ُزَح��ٌل ف��ي��ه��ا َص��اح
م��ؤات��ي وال��ح��بُّ ن��ش��واُن ��بَ��ا وال��صِّ وش��ت��اِت ب��ب��ي��ٍن ش��م��ل��ي َوَرَم��ْت
خ��َط��رات��ي ل��ي واذك��ري دع��ي��ه��ا أو ال��َخ��ال��داِت ال��م��آس��ي ف��ي ف��اح��ف��ظ��ي��ه��ا
ص��دَح��ات��ي وردِّي أن��غ��ام��ي، َص��ْف��َو وه��ات��ي أح��الم��ي، ب��ع��َض ل��ي أرج��ع��ي

∗∗∗
ي��ن��ب��ض��ا أن ِخ��ْف��تُ��ُه س��ك��وٍن ف��ي «األب��ي��ض��ا» ُخ��ْض��نَ��ا ل��ي��ل��ة ح��دِّث��ي
يُ��غ��م��ض��ا أن ن��ج��َم��ُه دع��ون��ا ق��د ال��رض��ا ب��ع��د م��ن ��ْخ��ِط ك��ال��سُّ وُدًج��ى
ُم��ْق��ِب��َض��ا وظ��الٍّ س��وَدا ل��ج��ًج��ا ف��ن��ض��ا ع��ل��ي��ه ال��رع��ُب ج��ث��م
وم��ض��ى وأرغ��ى، «ال��ن��ي��َل» دَف��ع م��ض��ا أو ث��ق��اٍب ع��وُد ك��ل��م��ا
ع��رَّض��ا خ��ب��ي��ٌث م��ن��ه��م وادَّع��ى ُركَّ��َض��ا ف��م��اج��وا ال��رك��ب يُ��نْ��ِذُر
ال��ف��ض��ا ف��ي وت��وارى ن��اًرا َش��عَّ ُم��ْغ��ِرًض��ا «ه��ت��ل��ريٍّ��ا» ن��ج��ًم��ا أنَّ

∗∗∗
ال��ق��ص��يَّ��ا؟ وال��ب��ح��َر ال��ب��رَّ ُج��ْزِت ك��ي��ف إل��يَّ��ا؟ أق��ب��ل��ِت ك��ي��ف ذك��ري��ات��ي
ع��ت��يَّ��ا؟ ال��ن��ار ط��اِغ��َي وُش��واًظ��ا دم��ويَّ��ا ��ا ل��جٍّ ال��ك��ون ُخ��ْض��ِت ك��ي��ف
ش��ج��يَّ��ا ع��ذبً��ا ن��غ��ًم��ا وابْ��ع��ث��ي��ِه ال��رويَّ��ا ه��ذا ج��دِّدي ذك��ري��ات��ي



طه محمود عيل ديوان

ح��يَّ��ا زل��ُت ال أن��ن��ي ع��ج��ي��ٌب ب��ل ع��ل��يَّ��ا ت��ردِّي��ِه أن ع��ج��ي��ٌب م��ا
ش��ف��ت��يَّ��ا ف��ي ض��ارٌع ون��ش��ي��دي ي��ديَّ��ا ف��ي وك��أس��ي ��اِك، أت��ل��قَّ
ه��يَّ��ا؟ ال��وق��ُت، ح��ان ُح، ال��م��الَّ أي��ه��ا َم��ِل��يَّ��ا: ي��دع��ون��ي ش��ادي��ِك ب��ي ط��اف

∗∗∗
تُ��راِع��ي ال ه��يَّ��ا! وي��ِك! س��ف��ي��ن��ي ي��ا ال��ش��راِع ��اق خ��فَّ ن��ن��ش��ر أن ح��ان
ذراِع ق��ي��َد «ف��ي��ن��ي��س��ي��ا» وَغ��َدْت ام��ت��ن��اِع ب��ع��د م��ن ال��ب��ح��ُر ت��دان��ى ق��د
ال��خ��داِع!! ُس��مَّ زه��ره��ا ف��ي ن��ف��ث��ْت األف��اع��ي! وي��ح ي��ا ال��ج��نَّ��ُة، ه��ذه
ال��م��ض��اِع ل��ل��ع��م��ر وي��َح ع��م��ري! ض��اع ال��ص��راِع أح��ادي��ث م��ن دع��ن��ي آه،
ال��ش��ع��اِع ص��اف��ي ص��ادٍح أُْف��ٍق ت��ح��ت وم��ت��اِع ُح��بٍّ نَ��ْه��َزَة ف��ال��ت��م��س
ووداِع! ل��ل��ق��اءٍ ْ وت��ه��يَّ��أ ال��ب��ق��اِع ب��ه��ات��ي��َك ُط��ْف ش��راع��ي، ي��ا

∗∗∗
ص��داه��ا رقَّ ن��ب��أٌة رنَّ��ح��ت��ه��ا َع��َراَه��ا؟ م��ا س��ف��ي��ن��ي ال��ب��ح��ر! أيُّ��ه��ا
ُدج��اه��ا؟ وان��ج��اب ال��م��ح��ن��ُة ه��ذه م��ن��ت��ه��اه��ا م��ن َق��ُربَ��ْت ��ا أَوح��قٍّ
ه��واه��ا؟ ب��م��ك��ن��ون ت��ش��دو ح��رًَّة ُم��نَ��اه��ا ال��دن��ي��ا ت��س��ت��ق��ب��ل أغ��ًدا
ف��داه��ا؟ م��ات م��ن ُع��ق��ب��اُه يُ��ِض��ْع ل��م ِح��م��اه��ا َع��زَّ ُح��رِّيَّ��ًة وأرى
َس��نَ��اه��ا؟ أي��ن داراِت��َه��ا ِم��ْن أن��ت أتَ��راه��ا؟ ت��أم��ْل!! ال��ش��رق! أيُّ��ه��ا
ف��ت��اه��ا! ال��ح��رَب َخ��ِس��َر ق��ال��وا: ي��وم ُخ��ط��اَه��ا وت��ق��دم��َت ع��ن��ه��ا ذُْدَت

∗∗∗
ال��م��غ��نِّ��ي؟ ال��ط��ي��ف ذل��ك تُ��راه م��ن ل��ح��ِن؟ أرخ��ُم ��ه��ا زفَّ ب��ش��رى أيَّ
ت��م��نِّ��ي؟ أم ل��س��ْل��ٍم، أم ، أِل��ُح��بٍّ أُذن��ي م��سَّ إذْ ص��وتُ��ُه ق��ل��ب��ي م��سَّ
ف��ِزدن��ي ال��ش��دو، إل��ى ظ��م��آُن أن��ا ظ��نِّ��ي ي��ك��ِذبْ��َك ال ��ل��م، ال��سِّ ب��ش��ي��ر ي��ا
ِس��نِّ��ي؟ ت��م��ت��دُّ ب��ع��ده��ا خ��م��ٍس أيُّ وُح��ْزِن ص��م��ٍت ف��ي ال��خ��م��ُس ب��ي ع��ب��رْت
َع��نِّ��ي ال��ق��يْ��َد ونَ��حِّ ال��ب��اب اف��ت��ح م��نِّ��ي ل��س��َت تَ��دْع��ن��ي إْن ق��ل��ب��ي: ص��اح
س��ج��ن��ي! أرِض��َي ف��ي ال��ي��وم س��ئ��م��ُت ق��د دع��ن��ي ال��ع��اَل��م أُب��ص��ر دع��ن��ي آِه،

∗∗∗
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َواْلَحْرِب اْلُحبِّ بنَْيَ

أص��دق��ائ��ي! ف��ه��بُّ��وا ال��ف��ج��ُر ذا ه��و ث��وائ��ي! م��ا م��ك��اٍن، ف��ي ث��وائ��ي م��ا
ال��س��م��اءِ ل��وَن ألرى اِف��ت��ح��وه��ا ال��ف��ض��اءِ َع��بْ��َر ن��اف��ذت��ي اِف��ت��ح��وا
وغ��ن��ائ��ي ل��ش��ع��ري ق��ي��ث��اري ح��نَّ ال��ص��ف��اءِ ن��وِر أو ��ل��م ال��سِّ ظ��الِل ف��ي
ل��ق��ائ��ي «ال��ب��ح��ي��راِت» ف��وق وان��ُش��دوا ال��ض��ي��اءِ أم��واج ب��ي��ن ف��ان��ُش��دون��ي
ال��رواءِ؟ ح��ال��ي م��وط��ٍن ف��ي ش��اع��ٌر ب��ق��اءِ م��ن ي��ش��ك��و ك��ي��ف ت��ق��ول��وا: ال
ال��ش��ع��راءِ!! ح��ي��اُة م��ا وج��ه��ل��ت��م أص��دق��ائ��ي ي��ا دع��وت��ي، ظ��ل��م��ت��م ق��د

∗∗∗
م��الَم��ا ال ع��ت��ابً��ا، ال وغ��راًم��ا، س��الَم��ا ُح��يِّ��ي��ِت، «اإلي��زار» اب��ن��ة ي��ا
أق��اَم��ا ب��وادي��ِك ط��اٍغ َش��بَّ��ه��ا ض��راَم��ا راع��ت ال��ت��ي ال��ح��رُب ه��ذه
ُم��ق��اَم��ا؟ م��ص��ُر تَ��ِط��ْب ل��م أتُ��راه��ا وَس��ق��اَم��ا وج��ًدا ال��غ��رب��ة ف��ي ذُْق��ِت
ذم��اَم��ا تَ��ْخ��ُف��ْر ول��م ع��ه��ًدا تُ��ِض��ْع ل��م دواَم��ا ل��م��ح��بِّ��ي��ه��ا ك��ان��ت م��ص��ُر
ِل��م��اَم��ا ذك��راه��ا ب��ك ��ْت أل��مَّ إْن ك��راَم��ا أح��ب��ابً��ا ال��غ��د ف��ي ف��اذك��ري
ال��ُه��ي��اَم��ا ع��ن��ِك َح��َم��َل��ْت ض��ف��اٍف ف��ي ال��ُق��َداَم��ى ل��ي��ال��ي��ه��ا ب��ع��ض واذك��ري

∗∗∗
وتُ��ِن��ي��ْل وتُ��نْ��م��ي ال��ُح��ب��ذَ، تُ��نْ��ِب��ُت ج��م��ي��ْل ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ ض��ف��اٍف ف��ي
ون��خ��ي��ْل وح��وٍر، ص��ف��ص��اٍف، ب��ي��ن واألص��ي��ْل ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ج��ر ي��خ��ط��ُر
س��ب��ي��ْل ك��لِّ ف��ي ال��نُّ��وَّاَر ت��ن��ش��ُر ج��م��ي��ْل ك��ل ع��ل��ى «ه��ات��ور» يَ��ُد
ال��س��ل��س��ب��ي��ْل ويَ��ْس��ِق��ي ال��خ��م��َر، يَ��ْع��ِص��ُر ال��ظ��ل��ي��ْل ال��ش��طِّ ع��ل��ى و«أزوري��ُس»
م��ث��ي��ْل؟ نْ��يَ��ا ال��دُّ ه��ذه ف��ي أل��ه��ا وق��ب��ي��ْل! دي��اًرا م��ص��ُر ه��ذه
ال��رح��ي��ْل؟! ع��ن��ه��ا غ��ًدا ي��دع��ون��ي ك��ي��ف أق��ول! م��ا وع��ج��ي��ٌب ل��ي، ع��ج��بً��ا
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ِة يَّ اْملِْرصِ ِبيَعِة الطَّ إَِىل

حزينة خواطر

ب��الدي؟ ف��ي ك��ال��ح��زي��ن��ِة ـ��ع��ُة، ال��ط��ب��ي��ـ أيَّ��تُ��ه��ا أن��ِت، ِل��َم
وش��ادي ش��ادي��ٍة ب��ي��ن ـَ��ُل ت��رس��ـ أغ��اري��ٌد ل��وال
يُ��غ��ادي أو يُ��راوح ق��ي��ٍة س��ا ح��ول ثَ��وٍر وخ��ي��اُل
ب��ال��ه��وادي ي��ض��رُب ال��خ��ض��ِر ِج ال��م��رو ف��ي ض��أٍن وق��ط��ي��ُع
ع��اِد ع��ه��ِد م��ن م��ه��ج��ورٌة َج��نَّ��ٌة أن��ك ل��ح��س��ب��ُت
ال��َق��ت��اِد ُم��نْ��َج��ب��ة وَل��س��ِت ـ��َم ال��ع��ق��ي��ـ ك��ن��ِت ال ه��ج��روِك،
اتِّ��ق��اِد ف��ي أرض��ِك ون��ج��وُم داف��ٌق وم��اؤك ع��ج��بً��ا
ُم��ع��اِد نَ��س��ٍق ف��ي َويُ��َم��لُّ ِط��راُزُه ي��روع ُح��ْس��ٌن
ف��ؤادي ف��ي ل��ِك ب��ف��رح��ٍة أح��سُّ وال إل��ي��ه أرن��و
س��واِد م��ن إط��اٍر ف��ي م��ح، ال��م��ال س��اذج��َة ح��س��ن��اءَ،
وه��اِد أو أب��اط��َح غ��رق��ى ُق��ًرى ل��ه��ا: ي��ق��ال ِدَم��ٌن
ع��م��اِد أو ُرك��ٍن أس��اُس ُع وال��ي��را ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ُن
ال��ج��الِد ج��ب��اب��رُة ل��ه��م ل ي��ق��ا ق��وٌم ل��ه��ا ي��أِوي
ال��ع��ب��اِد ب��ي��ن ب��ش��ق��ائ��ه��م أوث��روا ض��ع��اٌف وه��م
زاِد ب��وف��ي��ر ي��ت��م��ت��ع��وا ل��م ال��زاَد ال��م��ك��ث��رون
ال��ح��ص��اِد ث��م��ُر ول��غ��ي��ره��م َوَرْع��يُ��ُه، ال��غ��راُس ل��ه��م



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ه��ادي ك��لِّ ِق��بْ��َل��َة ل��ك��ن��ِت ِع ��ن��ا ال��صَّ ال��غ��رب ف��ي ك��ن��ِت ل��و
ل��ل��ج��م��اِد ال��ُم��ح��رِِّك ـ��رُّوح ب��ال��ـ ال��ف��نُّ ف��ي��ك واف��ت��نَّ
ووادي ن��اح��ي��ٍة ب��ك��لِّ ـ��ُس ال��ح��ب��ي��ـ ال��م��َرُح ��َر وت��ف��جَّ
ت��ن��ادي أو ف��خ��ٍر غ��داَة َة ��دا ال��شُّ أب��ت��در ول��ق��ل��ُت:
ب��الِدي! ي��ا ل��غ��ي��رِك، تُ��ْخ��َل��ْق ل��م ف��ي��ِك ال��روائ��ُع ه��ذي
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ِة اآلِهلَ َرُة َمخْ

ال��ت��ي ال��خ��م��ر م��َن ك��أًس��ا ه��اِت��َه��ا
ب��ه��ا ال��ف��نِّ آل��ه��ُة َس��ِك��َرْت
ُظ��لَّ��ِت��ي وت��ف��يَّ��أ اِس��ِق��ِن��ي��َه��ا
ُح��بِّ��َه��ا ب��أغ��ان��ي وت��رنَّ��ْم
َص��ْه��بَ��ائ��ه��ا م��ن ال��ن��ك��ه��ُة ه��ذه
ال��ج��س��ِد وِريُّ ال��رُّوح ش��بَ��ُع
َألَْالِئ��َه��ا م��ْن ��اع��ُر ال��شَّ ع��رب��د
األَبَ��ِد َض��ِم��ي��ِر ف��ي َك��نْ��ٌز وه��َي
َح��َس��ِن ي��وٍم ك��لِّ ف��ي ه��اِت��َه��ا
ال��خ��يَ��اِل وإْش��َراَق ال��وْح��ِي ن��ف��ح��َة
أُذُِن��ي ف��ي نَ��َغ��ًم��ا وأَْدِرَه��ا
وِج��بَ��اِل س��ح��اٍب ب��ي��ن م��ن ف��اَض
ال��نَّ��ِض��راِت ال��وُج��وِه ِس��ْح��َر ه��اِت��ه��ا
ال��م��ل��ه��َم��اِت ال��ّش��ف��اِه َخ��ْم��َر ه��اِت��َه��ا
ال��لَّ��وات��ي ��اع��ريَّ��اِت ال��شَّ وال��ع��يُ��وِن
ح��ي��اِت��ي آف��اَق ب��ال��نُّ��وِر َش��ْع��َش��َع��ْت
ُع��ْم��ِري ريِّ��ِق ف��ي ك��ال��ُح��ْل��ِم ذُْق��تُ��َه��ا
ح��ِي��يِّ ثَ��ْغ��ٍر م��ن ع��ذراءَ ُق��بْ��َل��ًة



طه محمود عيل ديوان

ف��ج��ِر ك��لِّ ف��ي ل��ه��ا ��ْع��ُت َوتَ��َس��مَّ
ال��َوِض��يِّ ب��إْل��ه��ام��ي تَ��نْ��َه��لُّ وه��َي
روح��ي ت��ْوأََم ي��ا َج��ْل��َواءَ، ه��اِت��َه��ا
ال��طَّ��ِري��َق��ا ل��ل��ُخ��ْل��ِد أب��ُص��ُر َف��ِب��َه��ا
نُ��وٍح ُف��ْل��ُك ك��ْرَم��تَ��يْ��َه��ا م��ن َخ��َال ل��و
غ��ري��َق��ا ب��ات أو ، ال��ج��وديَّ أخ��ط��أ
وْه��ِم��نَ��ا ف��ي أْخ��ط��أْت أراَه��ا م��ا
ال��ج��دوِد َم��ْه��د أو ال��غ��اب��ِة ع��اَل��م
َدِم��نَ��ا ف��ي ِخ��ْل��ق��ًة وأراه��ا
ال��ق��روِد أْح��َالم ب��ع��َض ُك��نَّ��ا ي��وم
ُك��بْ��َرتِ��ِه ع��ل��ى األْع��ل��ى نَ��ا َج��دُّ
ال��م��ن��ت��ق��ِص ن��ظ��رُة تَ��ِش��نْ��ُه ل��م
ِف��ْط��َرتِ��ِه َع��َل��ى زاَل م��ا ُه��َو
ال��َق��َف��ِص ح��دي��ِد َخ��ْل��َف َض��اِح��ًك��ا
ل��ع��وبَ��ا ال��غ��اِب ف��ي ك��ان ُم��ذْ ذاق��ه��ا
��ج��ِر ال��شَّ ث��م��ار م��ن ي��ت��غ��ذَّى
ط��روبَ��ا ن��ش��واَن يَ��ْح��لُ��ُم ف��م��ض��ى
ال��ب��َش��ِر م��راق��ي ف��ي ب��ح��ف��ي��ٍد
َش��َف��ه ف��وق ق��ط��رٍة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ال��َع��اَل��ِم ح��ي��اِة َم��ْج��َرى غ��يَّ��َرْت
َف��ْل��َس��َف��ه أو َم��ِرٍح َخ��ي��اٍل ف��ي
آَدِم ب��ع��ي��ن��ْي نْ��يَ��ا ال��دُّ أب��ص��َر
َق��ْل��بَ��ُه ��ْت َم��سَّ ح��ي��ن ف��ل��س��َف��تْ��ُه
ال��م��ن��ِط��ِق وِع��ْل��َم ال��ف��نَّ ف��اش��ت��ه��ى
�ُه َدْربَ� �اَرْت وأن� �ُه وأَرتْ�
يَ��ْرتَ��ِق ل��م ُس��لَّ��ِم��ِه ف��ي وه��و
ب��ن��ا َغ��رَّْرَت ال��ح��اِل��ُم، أيُّ��َه��ا
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اآلِلَهِة َخْمَرُة

ع��ل��ي��ن��ا ج��رَّ م��ا ُس��ك��رَك وك��ف��ى
ل��ن��ا ه��اِت أو ل��ل��غ��اِب ب��ن��ا ُع��ْد
إل��ي��ن��ا ال��ي��وم ب��ه أْح��ِب��ْب ع��ه��َده��ا،
تَ��ْرَض��ى ُك��نْ��َت م��ا ب��ال��ذي أََوت��رض��ى
وش��ق��اءْ ع��ذاٍب م��ن دن��ي��ا أيُّ
بُ��ْغ��َض��ا ال��َع��ال��م أْه��َل��َك ��يٍّ وُرقِّ
ودم��اءْ وَح��دي��ٍد، ن��اٍر، ب��ي��ن
ال��ق��دي��ِم ال��ك��وِن ُرَؤى ال��ِع��ْل��َم َش��وََّه
ال��ده��وْر م��س��رَّاِت ك��لَّ وم��ح��ا
ج��ح��ي��ِم؟ ن��اُر ج��وف��ه��ا أرٌض أََو
أس��ي��ر؟ ف��ي��ِه م��ا ك��لُّ وف��ض��اءٌ
أَيْ��ده��ا م��ن اش��ت��ك��ْت ال��ش��م��ِس أس��رُة
ال��م��ره��ق��وْن؟ األس��ارى ي��ش��ك��و ال ك��ي��ف
ق��ي��ده��ا م��ن أف��ل��ت��وا أط��اق��وا ل��و
ي��ش��رق��وْن ش��اءوا ح��ي��ث ه��م ف��إذا
ال��وض��يءُ ال��ب��دُر أص��ب��َح ق��د ي��ك��ن إْن
وح��دي��ْد غ��اًزا وال��ن��ج��ُم ح��ج��ًرا،
ال��ب��ريءُ ال��ج��ه��ُل أيُّ��ه��ا ف��س��الًم��ا،
ال��ج��دي��ْد ال��ك��وُن أي��ه��ا وع��زاءً،
ال��ف��ل��س��ف��اِت ح��دي��َث دَْع ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ُظ��لَّ��ِت��ي ْ ف��ت��ف��يَّ��أ ي��وم��ي ط��اب
وه��اِت ون��اول��ن��ي، ال��ك��أَْس، أتْ��ِرع
َض��لَّ��ِت��ي م��ن تُ��ن��ق��ذن��ي ُق��بْ��َل��ٌة
ِغ��رِّي��ِدَه��ا م��ن ل��ل��غ��اِب َف��ُق��ْم أو
ال��م��ِرَح��ا ال��ط��ل��ي��َق ال��رُّوح ن��ْس��م��ِع
ُع��ن��ق��وده��ا م��ن ال��خ��م��َر َونَ��ُع��بَّ
ال��ق��َدَح��ا وخ��لِّ ، ال��دنَّ وات��رِك

321





ِبيُح الذَّ اْلَغَراُم

الجسد وحي من

ُح��س��اِم خ��ض��ي��َب َس��لَّ��ْت م��ارٍد يَ��َد ظ��الَم��ه��ا ِخ��ْل��ُت ح��م��راءَ ل��ي��ل��ٍة ك��م
داِم��ي ِع��ْرٍض ف��وق ال��خ��ط��ي��ئ��ِة َش��بَ��ُح أُف��ق��ه��ا ف��ي س��ح��اب��ٍة ك��لَّ وك��أنَّ
ال��ج��اِم ب��ري��َق ب��ه��ا ال��دُّخ��اُن َش��ِرَب ح��ان��ٍة ن��واف��ذُ أن��ج��م��ه��ا وك��أنَّ
َح��راِم ط��ري��ق ف��ي ال��غ��واي��ِة ُس��ُرُج تَ��ْح��تَ��َه��ا ال��م��دي��ن��ِة أن��واَر وَك��أَنَّ
َق��تَ��اِم ن��ف��ي��ِث ف��ي ن��اٍر َه��بَ��َواُت َح��راِك��ِه ف��ج��ه��ُد ب��ه��ا ال��ه��واءُ ه��م��َد
ِح��م��اِم وش��ي��ُك أو ص��ري��ٌع ف��ي��ه م��ا ف��ك��لُّ ال��ف��ض��اءُ اخ��ت��ن��َق وك��أن��م��ا

∗∗∗
ب��أث��اِم ُض��رَِّج��ْت ع��واص��ُف ُق��بَ��ٌل ُروَح��ُه تُ��س��ارُق ج��س��ًدا أل��ف��ي��تُ��ن��ي
ُس��م��اِم ن��ق��ي��ُع ب��دم��ي ف��ك��أنَّ��ه��ا ل��ذع��ات��ه��ا م��ن وأض��جُّ أج��ت��اُح��ه��ا
ض��راِم ح��رَّ ك��ال��م��ق��روِر أل��ت��ذُّ م��خ��م��ورٍة م��س��م��ورٍة يَ��َدْي وع��ل��ى
واألح��الِم األه��واءِ م��ت��زاي��َل ال��ُق��َوى م��ه��دوَر األف��ك��ار م��ت��ض��ائ��َل

∗∗∗
ق��واِم رش��ي��ق أو ث��وٍب، ب��أن��ي��ِق ج��واذب��ي ه��نَّ ، ه��نَّ ه��َي تُ��َرى؟ م��ن ه��ي
ظ��الِم ك��لِّ وراءَ ال��ط��ارداُت ��َح��ى ال��ضُّ م��ع ال��ع��ائ��داُت ال��ش��ارداُت
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وس��الِم َم��ْه��َرٍب ط��ال��ُب م��ن��ه��نَّ ف��ِإنَّ��ِن��ي ص��ح��وُت إْن ال��ل��وات��ي ه��ن
غ��رام��ي! ع��ي��ون��ه��نَّ ب��ي��ن وذب��ح��ُت ش��ب��ي��ب��ت��ي ش��ف��اه��ه��نَّ ف��وق أخ��م��دُت
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اْمَرَأٌة

راِض��ي ج��م��ي��ل��ُة، ي��ا ب��ح��بِّ��ِك، إنِّ��ي اإلع��راِض ف��ي أم��ع��ن��ِت أم أَْق��بَ��ْل��ِت
أغ��راِض��ي ع��ن وس��م��وِت ال��ه��وى، ش��ط��َط ج��نَّ��بْ��ِت��ِن��ي ب��ل أع��رْض��ِت م��ا وال��ل��ه
واإلي��م��اِض اإلش��راِق ُع��ل��ويَّ��َة ِف��ت��ن��ًة إالَّ أراِك َل��ْس��ُت أل��ق��اِك
اإلغ��م��اِض ع��ل��ى يَ��ْق��َوى ال ف��أراُه دون��ه��ا م��ن ن��اظ��ري أُْغ��ِم��ُض ُرْح��ُت ك��م
ال��ركَّ��اِض ج��واده��ا ِزم��اَم نَ��ْف��ِس��ي وأط��ل��َق��ْت ال��س��ل��وَّ أل��ت��م��ُس وذَه��ب��ُت
وري��اِض ج��داوٍل بَ��ْرَد وي��خ��وُض م��ش��ب��وب��ٍة م��ف��ازٍة ن��اَر ي��ج��ت��اُز
واإلرَم��اِض ال��وْق��ِد غ��ي��ر تَ��ْل��َق ل��م ُح��ش��اَش��ِت��ي أنَّ غ��ي��ر غ��ي��رِك وَل��ق��ي��ُت
ال��م��ع��ت��اِض ُح��ل��ِم��ِك ك��ل��ذَِّة ُروح��ي تَ��ِج��ْد ف��ل��م ع��ن��ِك ب��ال��ل��ذَّاِت واع��ت��ض��ُت
وت��غ��اِض��ي ِذلَّ��ٍة ع��ن ال ب��ي��ديْ��ِك َوَج��ْدِت��نُ��ي ث��م َع��َص��يْ��ُت، ث��م وأََط��ْع��ُت
م��اض��ي! ب��أروِع ل��ي ت��س��َع��ى ُدن��ي��اِك تَ��َم��ثَّ��َل��ْت خ��ط��رِت إْن ألنَّ��ِك ل��ك��ْن





اْلَقْلِب ِنَداءُ

املرصيني. قدماء عند الحب ألغاني األوىل املجموعة من

نَ��اظ��ِري َوَع��ْن َع��نِّ��ي َ تَ��نْ��أ َوَل��ْم َداُره��ا نَ��أَْت ق��ل��ب��ي َح��ب��ي��ب��ُة
اآلَخ��ِر ��اِط��ِئ ال��شَّ م��ن يُ��ِط��لُّ ب��ال��َج��َم��اِل ُم��ْش��ِرًق��ا َوْج��َه��َه��ا أَرى
ال��َغ��اِدِر ب��تَ��ْم��َس��اِح��ِه ُم��ِدالٍّ بَ��يْ��نَ��نَ��ا م��ا يَ��ْف��ِص��ُل ال��نَّ��ْه��ر ُه��َو
ب��ال��خ��اِئ��ِر ُك��نْ��ُت َوَم��ا إل��يَّ َش��اِخ��ًص��ا َرْم��َل��تَ��ُه ��َد تَ��َوسَّ
ال��ث��اِئ��ِر ت��يَّ��اِرِه َغ��َواِرَب َف��ْألَُخ��ْض َرْغ��ِم��ِه َع��َل��ى إل��ي��ه��ا
��اِم��ِر ال��ضَّ بَ��َدن��ي ع��ل��ي وَس��اَل َم��ْوُج��ُه تَ��َق��اذََف��ِن��ي م��ا إذَا
َع��اِب��ِر َق��َدَم��ْي ال��ثَّ��رى أُِن��ي��ُل م��اِئ��ِه َع��َل��ى َك��أَنِّ��ي َم��َض��يْ��ُت
��اِح��ِر ال��سَّ ال��َه��َوى َه��ذَا ب��س��ل��َط��اِن م��اُؤُه يَ��اِب��َس��ًة َح��اَل َل��َق��ْد
ال��ظَّ��اِف��ِر ال��َق��ادِر ق��وُة وب��ي ال��َه��َوى َه��ذَا ِس��ْح��ُر وص��يَّ��رن��ي
ال��ق��اِه��ِر ِل��ُس��ْل��ط��اِن��َه��ا ل��يَ��ْع��نُ��و ال��م��ي��اِه ه��ذي ُس��ْل��َط��اَن إنَّ أال





اِين َفاُروسالثَّ

ال��م��ش��رق��ي��ْن وه��زَّ ب��ال��دن��ي��ا ط��اَف ل��ح��ظ��ت��ي��ْن، أو ل��ح��ظ��ٍة ف��ي نَ��بَ��أٌ،
وَم��يْ��ْن! إرج��اٌف ِق��ي��َل: ع��اٍم، م��ن��ذ ال��ش��ف��ت��ي��ْن ه��م��َس ك��اَن ل��و ن��ب��أٌ،
«ال��ع��ل��م��ي��ْن» ج��ن��ي��َن ك��اَن أنَّ��ُه ب��ال��ض��ف��ت��ي��ْن أم��ٌة وت��راه
ب��ي��ْن؟ ب��ي��َن أم ق��ص��ٌة؟ أم ح��ل��ٌم؟ أي��ْن؟ ال��ي��وم؟ أن��َت أي��ن م��وُس��ل��ي��ن��ي!

∗∗∗
وبُ��ع��ِد ق��رٍب ف��ي ��رَف��ِة» «ال��شُّ ل��ع��ن��َة يُ��ه��دي ال��ي��وم إل��ي��ك «ف��ي��ن��ي��س��ي��ا» َق��ْص��ُر
ال��م��ت��ردِّي؟ س��ق��وَط س��ام��وَك ك��ي��َف ال��م��ت��ح��دِّي أيُّ��ه��ذا ي��ا ع��ج��بً��ا!
يُ��ج��ِدي: ك��اَن ل��و ل��ي��ل��ِه ف��ي ص��ائ��ًح��ا وُس��ه��ِد َه��مٍّ ف��ي إم��ب��راط��وُرَك
وم��ج��دي؟ ب��س��ل��ط��ان��ي ولَّ��يْ��ت أي��ن بَ��ج��ن��دي؟ ولَّ��يْ��َت «ف��اروُس»، ي��ا أي��ن،

∗∗∗
ال��دَّم��اَرا ح��ول��يْ��َك أل��ف��ي��َت أن ب��ع��َد ف��رارا ك��اَن أم ال��ح��ك��َم؟ اع��تَ��زل��َت
ال��ِك��ب��ارا ال��ح��رِب ف��ي أْف��نَ��يْ��َت أن ب��ع��د ��غ��ارا ال��صِّ ال��زُّغ��َب ل��ل��م��ج��زرِة ُس��ق��َت
وأَُس��اَرى وَج��ْرَح��ى، َق��تْ��َل��ى، ذََه��بُ��وا َح��يَ��اَرى ال��م��وِت َح��وم��ِة ف��ي َل��ه��م ي��ا
ال��ص��ح��اَرى َوْج��َه م��ل��ئ��وا وُق��بُ��وًرا غ��بَ��ارا ال��رَّْك��ِض ف��ي ال��َج��وَّ ي��م��ل��ئ��وَن

∗∗∗
ال��ِق��بَ��اب��ا تَ��ب��ن��ي أم ال��رواي��َة، ت��رف��ُع ب��اب��ا» «آدي��َس أم ��وم��اِل» «ال��صُّ أع��ل��ى
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َس��َرابَ��ا ل��ل��َم��ْج��ِد َع��يْ��نَ��اَك َل��َم��َح��ْت وُع��بَ��ابَ��ا ِض��َف��اًف��ا «ال��ن��ي��ِل» َع��َل��ى أم
ذَابَ��ا؟ ال��ص��ح��راءِ، ف��ي ال��ج��ي��ِش، ِل��ه��ذا م��ا ع��ج��ابَ��ا أع��الًم��ا ال��ج��ي��َش َف��َدَف��ْع��َت
ق��ابَ��ا ع��ي��ن��ي��ِه م��ن ال��ن��ص��َر َظ��نَّ ح��ي��َن َس��َح��ابَ��ا ف��اْرتَ��دَّ ��ْم��ُس ال��شَّ ��َرتْ��ُه بَ��خَّ

∗∗∗
ال��ِب��الَدا؟ ��وُد ال��سُّ ق��م��ص��انَ��ك أَح��َم��ْت وُف��رادى ج��م��ًع��ا «ال��ُق��م��ص��اِن» أب��ا ي��ا
ِح��َداَدا ��ع��ِب ال��شَّ ع��ل��ى ك��اَن َل��ونُ��َه��ا ��واَدا؟ ال��سَّ ال��لَّ��وِن م��ن آثَ��رَت ِل��َم
َوَس��اَدا ب��ال��زِّيِّ َع��زَّ َش��ع��ٍب أيُّ ُم��َع��اَدا تَ��م��ِث��ي��ًال ب��األزيَ��اءِ ِج��ئ��َت
واع��ِت��َق��اَدا ي��ق��ي��نً��ا ب��ل اص��ِط��نَ��اًع��ا ال واتِّ��َق��اَدا ُش��ب��وبً��ا ال��رُّوُح إِنَّ��ُه

∗∗∗
َورس��وم��ا ط��ل��وًال ��ْل��َه��ا وت��أمَّ روم��ا أب��َواِب َع��َل��ى ِق��ْف م��وُس��ل��ي��ن��ي!
رج��وَم��ا ال��يَ��وِم َع��َل��ى وتَ��نَ��ظَّ��ْرَه��ا ن��ج��وم��ا األم��ِس ع��ل��ى تَ��ذَكَّ��ْرَه��ا ِق��ْف
ال��َغ��ُش��وَم��ا ال��َف��ظَّ َش��ي��َط��انَ��َك تَ��ْق��تَ��ِف��ي ال��تُّ��ُخ��وم��ا األرِض ف��ي َح��ْوَل��َك أض��َرْم��َت
ال��َج��ِح��ي��َم��ا؟ ب��َخ��َط��اي��اَك ذَاَق��ِت يَ��وَم «س��ُدوم��ا» أم «روم��ا» ت��ل��ك أَوك��ان��ت

∗∗∗
َف��َع��اَم��ا ع��اًم��ا «خ��ال��ٍد» ِألث��اِم ان��ت��ق��اًم��ا ال��ل��ِه يَ��ِد ِم��ْن ذَاَق��ْت ِه��َي
غ��الَم��ا تَ��رَح��ْم ول��م ش��ي��ًخ��ا تَ��ذَْر َل��ْم ال��ِح��َم��اَم��ا ب��ي��روَت َف��ْوَق َص��بَّ��ْت يَ��وَم
اح��ِت��َداَم��ا ث��اَر َك��ْم األس��ط��وُل ذِل��َك ِض��َراَم��ا! ال��بَ��ْح��َر يَ��م��ألُ َس��ِف��ي��ٍن ِم��ْن
ن��اَم��ا؟ ث��مَّ أْغ��َف��ى ��اط��ِئ ال��شَّ ع��ل��ى أم ال��س��الم��ا؟ راَم َه��ل ال��ي��وَم؟ راَح أي��َن

∗∗∗
ُم��ه��َدِر وَدْم��ٍع ق��اٍن ِب��َدٍم ال��َم��ظ��َه��ِر َزِريِّ ع��دواٍن أيُّ
ال��م��س��ت��ن��س��ِر َط��ي��ِرَك م��ن أَْج��ن��ٌح (اإلِْس��َك��نْ��َدِر) ِب��ِح��َم��ى َط��اَف��ْت ح��ي��َن
تَ��ثْ��أَِر َل��ْم أت��َرى ِل��ِم��ْص��َر!ٍ ي��ا م��ق��ِم��ِر! ب��َل��ي��ٍل ال��َم��وَت تَ��نْ��ُش��ُر
تَ��ذُْك��ِر؟! َل��ْم أَْم تَ��ذُك��ُر؟ أَتَ��رى ال��ُم��ْس��تَ��ْك��ِب��ِر؟ ال��م��ن��تَ��ِق��ِم ِب��يَ��ِد

∗∗∗
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الثَّاِني َفاُروس

��ه��ي��َدا ال��شَّ ��ع��َب وال��شَّ «ال��ُم��خ��ت��اَر» ف��اذك��ِر ب��ع��ي��َدا أم��ٍس ِم��ْن َل��ْس��َت م��وُس��ِل��ي��ن��ي!
وَِع��ي��َدا: ي��أل��و وال َويُ��ن��اِدي��َك، ن��ِش��ي��َدا ��رَق ال��شَّ يَ��م��أل روٌح ه��َو
َع��ِت��ي��َدا ِل��َس��اَق��يْ��َك ال��َق��يْ��َد َوُص��ْغ ال��َح��ِدي��َدا ��يْ��َك ب��ك��فَّ ُخ��ذ م��وُس��ل��ي��ن��ي!
َط��ِري��َدا!! ال��يَ��ْوَم يَ��ْخ��نُ��ُق��َك َف��َدِم��ي َوِري��َدا ال��نَّ��ْص��ِل ع��ل��ى م��ن��َك َف��َض��ْع أو
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ْيَطاِن الشَّ َهِزيَمُة

اْلِهْجَرِة َوْحِي ِمْن

ذواِئ��بُ��ْه؟! تَ��َل��ظَّ��ى داٍم َش��َف��ٍق ع��ل��ى ج��واِن��بُ��ْه تَ��ْدَج��ى ال��ل��ي��ِل ل��ه��ذا م��ا أَال
ك��واِك��بُ��ْه؟! ارت��ي��اًع��ا ف��ت��رتَ��دُّ يُ��ِط��لُّ ب��أف��ِق��ِه ال��َم��خ��وف ال��ظِّ��لُّ ذل��َك وم��ا
م��خ��اِل��بُ��ْه ُح��ْم��ًرا ��رُّ ال��شَّ ِف��ي��ِك ت��وثَّ��َب واس��َم��ِع��ي! َويْ��ِك! ان��ظ��ري، األرض أأيَّ��تُ��َه��ا
َس��َح��اِئ��بُ��ْه ال��ك��ائ��ن��اِت ��ي تُ��َغ��شِّ ُدَخ��انً��ا ال��ثَّ��َرى يَ��ْل��ِف��ُظ��َه��ا َح��ْم��َراءَ ِف��تْ��نَ��ًة أَرى
ح��اص��بُ��ْه ي��ل��َف��ُح ��يْ��ِف ال��صَّ ه��ج��ي��َر ك��أنَّ َه��بْ��َوٍة َح��رَّ أن��ف��اس��ه��ا م��ن وأش��ت��مُّ
َم��َض��اِربُ��ْه ل��ل��دم��اءِ َش��ْوًق��ا ��َج ت��َوهَّ ِخ��ن��ج��ًرا ت��س��ت��لُّ ال��ش��ي��ط��اِن ق��ب��ض��َة أرى
م��آِربُ��ْه َوَخ��ابَ��ْت ال��بَ��اغ��ي ُخ��يِّ��َب ل��ق��د «م��ح��م��ٍد» م��ن َم��ْق��تَ��ًال ي��ب��غ��ي ت��س��لَّ��َل
تُ��َج��اِن��بُ��ْه َوَم��اذَا ��اُه، تَ��َوقَّ َف��َم��اذَا م��وَص��ٌد! ال��ب��اُب م��ا ال��ن��اِر! س��ل��ي��َل ت��ق��دَّْم
ت��رائ��بُ��ْه؟! ال��ظَّ��َالِم ف��ي تَ��ْه��ُف��و ال��ن��وِر إِل��ى ف��راِش��ِه ف��ي ف��تً��ى إالَّ َف��َه��ْل ��ْل! ت��أمَّ
ذاه��بُ��ْه: ال��لُّ��بِّ ض��ائ��ُع َح��س��ي��ٌر وأن��َت ُع��ي��ونُ��ُه��م َزاَغ��ْت األش��ي��اُع يُ��َس��اِئ��لُ��َك
غ��راِئ��بُ��ْه؟! َرتْ��نَ��ا خ��دَّ ِس��ْح��ٍر نُ��ف��اثَ��ُة ب��ن��ا َع��بَ��َرْت تُ��َرى أم َغ��َف��ْونَ��ا تُ��َرانَ��ا
رواج��بُ��ْه م��ن��ه تَ��ْخ��ُل ل��م س��ي��ِف��ِه ع��ل��ى ق��اب��ًض��ا أش��َوَس ك��لُّ م��ن��ا زال وم��ا
رك��ائ��بُ��ْه؟ وتَ��م��ض��ي يَ��م��ض��ي؟ تُ��رى وأي��ن س��اريً��ا غ��ري��َم��َك تُ��ب��ِص��ْر ل��م ك��ي��َف تُ��َرى
وص��اِح��بُ��ْه!! ال��ن��ب��يُّ ال��داَر َه��َج��َر ل��ق��د ت��رى؟ ف��م��ا َوْه��نً��ا؟ ال��دار ف��ي وُج��ْس ْم، ت��ق��دَّ
ج��ان��بُ��ْه ال��ح��ق��ي��ق��َة يُ��ئ��وي َج��بَ��ٍل إل��ى راح��َل��تَ��ي��ه��م��ا ال��بَ��ي��داءِ ف��ي ي��ح��ثَّ��اِن



طه محمود عيل ديوان

وع��ن��اِك��بُ��ْه وْرُق��ُه ف��ي��ه اَك تَ��ح��دَّ غ��اِرِه نُ��ص��َب ح��ائ��ًرا وت��ن��ظَّ��ْر َف��ِق��ْف،

∗∗∗
ق��واِض��بُ��ْه وتَ��ْع��نُ��و ال��ط��اغ��ي ل��ه��ا ي��ذلُّ وف��ك��رٌة روٌح ال��ح��قَّ أنَّ ل��ت��ع��ل��َم
ك��اس��بُ��ْه! أن��ت ب��ال��ذي ف��أخ��ِس��ر ُدَخ��انً��ا، ان��ط��ل��ق أو ن��اًرا ال��ش��ي��ط��ان، أي��ه��ا َف��ِط��ْر،
غ��ي��اِه��بُ��ْه ت��زوُل م��ا ل��ي��ٌل األرَض ط��وى ربُّ��ه ال��ح��قَّ يَ��ْع��ِص��ِم ل��م ول��و َخ��ِس��ئْ��َت!
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اْلَوَداِع َمْوِكُب

��اِم��ِر! ال��سَّ ل��ي��ُل األح��ب��اَب أوح��َش ق��د ��اِع��ِر ال��شَّ ك��أُس ف��أي��َن ال��رح��ي��ُق، ه��ذا
��اِك��ِر! ال��شَّ ال��ُم��ِح��بِّ َه��َوى ت��ؤثِ��ري��ِه ِل��َم َق��ْل��بَ��ُه أح��لَّ��ِك وق��د ح��ي��اُة، ي��ا ِل��َم،
ال��ب��اِه��ِر ال��رف��ي��ِع األدِب ذل��َك م��ن َح��الُه��َم��ا ح��ي��ن يَ��َديْ��ِك م��ن��ه أخ��َل��ي��ِت
ب��ن��ظ��اِئ��ِر ح��س��نُ��ه يُ��ش��بَّ��ُه ال م��ا َف��نِّ��ِه غ��راِئ��ِب م��ن زاَدك ع��اَش، ل��و
ط��اِئ��ِر وأرَخ��ِم م��ثَّ��اٍل ب��أدقَّ وغ��ن��اِئ��ِه ت��م��ث��ي��ِل��ِه م��ن وظ��ِف��ْرِت
ال��ج��اِئ��ِر ال��زم��اِن يَ��ُد وتَ��َخ��طَّ��َف��تْ��ُه خ��ي��ال��ِه ط��ي��َف ال��م��ق��داُر م��ح��ا أَم��ٌل
ال��ب��اِك��ِر ال��ش��ب��اِب ف��ي َم��يْ��ٍت م��أس��اَة ي��وِم��ِه ب��ُم��ق��ب��ِل َ ف��رَح��تَ��نَ��ا وأص��اَر
ال��طَّ��اِه��ِر ال��ش��ه��ي��ِد م��ث��َل ب��ج��راح��ِه، ُم��َل��ثَّ��ًم��ا ال��ط��ري��ِق، َش��ْوَك ��ًدا م��ت��وسِّ
ذاِك��ِر ل��وع��َة ب��ال��دَّْم��ِع تُ��ط��ِف��ئُ��وا ل��ن ش��ب��اِب��ِه، رف��اَق ي��ا ال��َم��َراِث��ي، ُردُّوا
َم��َش��اِع��ِر أََرقِّ م��ن تَ��ح��دََّر وح��يً��ا وص��اَغ��ُه ال��ش��ب��اَب نَ��َظ��َم ف��تً��ي ه��ذا
ال��م��ت��ق��اِص��ِر ُع��م��ِرِه غ��اي��َة وال��خ��ل��َد َل��ُه َم��ًدى ال��ِق��َص��اَر ال��ث��الث��ي��َن ج��ع��َل
ال��زائ��ِر ال��ح��ب��ي��ِب َل��ْح��َن أش��واُق��ُه ِب��ِه َص��َدَح��ْت ال��ذي ب��ال��ش��ع��ِر َغ��نُّ��وُه
ال��ه��اِج��ِر ال��ح��ب��ي��ِب َل��ح��َن أن��ف��اُس��ُه ِب��ِه خ��ف��ق��ت ال��ذي ب��ال��ش��ع��ِر َغ��نَّ��وُه
��اِح��ِر ال��سَّ ال��ُم��َغ��نِّ��ي َوتَ��ِر ع��ل��ى ذاب��ت ُح��ش��اش��ًة ال��ش��ارداُت ال��ق��واف��ي ت��ل��ك
زاِخ��ِر ال��َف��َواِج��ِع ُم��ح��ت��ش��ِد ل��ل��م��وِت م��وك��ٍب ف��ي أص��داءَه��ا ��ُع��وا ف��ت��س��مَّ
ح��واِس��ِر ه��ن��اَك وأدواٍح ُخ��رٍس، ج��داوٍل ب��ي��َن ف��ي��ِه ال��ط��ب��ي��ع��ُة َم��َش��ِت
أزاِه��ِر َغ��ضَّ وال��ن��ع��َش َل��ُه، َك��َف��نً��ا أوراَق��ه��ا ��دْت ن��ضَّ اس��ت��ط��اع��ت ول��و
��اِع��ِر ال��شَّ وداِع إل��ى تَ��ِخ��فُّ أم��ًم��ا ف��ت��أَلَّ��َق��ْت ط��ي��ِرَه��ا س��واج��َع َوَدَع��ْت



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
وزواِه��ِر خ��واف��ٍق ب��ي��َن ��ه��ُب وال��شُّ ال��ذَُّرى ع��ن��َك ت��س��اءََل��ْت ال��خ��ي��اِل اب��َن ي��ا
ال��ه��اِدِر وال��خ��ض��مِّ ال��ع��واِص��ِف ف��وَق ش��ارف��تَ��ه��ا «م��ح��ج��وب��ٌة» وش��واط��ئٌ
ال��س��اِف��ِر ��بَ��اِح ال��صَّ َف��َل��َق ��ًح��ا ُم��تَ��َوشِّ ك��َع��ْه��ِدِه ال��س��م��اءِ ف��ي ج��ن��اُح��َك أيُ��َرى
ال��م��اِط��ِر ال��س��ح��اِب َح��َل��َق ُم��تَ��َق��لِّ��ًدا ك��َع��ْه��ِدِه ال��ُع��ب��اِب ف��ي ش��راُع��َك أيُ��َرى
م��غ��اِم��ِر ب��روِح ال��دن��ي��ا ف��ي ع��اَش م��ن َغ��َم��َراِت��ِه ع��ن وك��فَّ ��َراُع ال��صِّ ه��دأ
ال��س��اِئ��ِر ��ُروِد ال��شَّ ال��َم��ثَ��ِل م��ن أب��َق��ى ش��اِع��ٍر ق��ص��ي��دَة إال ال��ِب��َل��ى وط��وى
خ��واِط��ِر ورصَّ أل��ف��اٍظ رص��َف ال ُم��ْرَه��ٍف ِح��سٍّ ك��لَّ تَ��َم��ثَّ��َل ش��ع��ٌر
ب��س��ت��اِئ��ِر ُم��وَِّه��ْت ال��َم��َس��اِرِح ُخ��ُش��ُب َك��أَنَّ��َه��ا ال��ط��الءِ ��َح��َة ُم��ف��ضَّ وُدًم��ى
��اِخ��ِر ال��سَّ واب��ت��س��اِم ال��م��ص��ف��ِق ب��ي��ن أزي��اِئ��ِه ف��ي ال��ت��اري��َخ ت��ت��م��ثَّ��ُل
ال��ث��اِئ��ِر ال��غ��ب��اِر م��ن ال��زج��اِج َم��ْس��ُح َخ��يَ��اِل��ِه��ْم َج��ه��َد ن��ظَّ��اِم��ي��َن ُص��نْ��ِع م��ن
م��َس��اِخ��ِر ظ��الُل أو ك��ه��ٍف أش��ب��اُح ك��أن��ه��م ال��زم��اِن ع��ن ُم��تَ��َخ��لِّ��ف��ي��َن

∗∗∗
خ��اِط��ِر ��ِد تَ��َوقُّ ف��ي ق��ل��ٍب وذك��اءُ روح��ان��يَّ��ٌة ��ع��َر ال��شِّ إنَّ ق��وُم، ي��ا
ال��نَّ��اِظ��ِر وَع��يْ��ُن اآلِس��ي يَ��ُد ل��م��س��ت م��ا ف��وَق ف��أدرَك ب��ه «ال��ض��ري��ُر» نَ��َظ��َر
س��راِئ��ِر َوَغ��وَر أرواٍح أع��م��اَق س��اِب��ًرا ال��خ��الئ��ق ُص��َوَر ُم��تَ��َع��رًِّف��ا
ب��أس��اوِر ُح��لِّ��يَ��ْت ب��ك��فٍّ أوَم��ْت ال��ت��ي ل��ي��ل��ت��ُه ال��زَّن��ِج ع��روُس ه��ذي
ع��اص��ِر ووج��ن��ُة ُم��ع��ت��ِن��ٍق، وذراُع ع��اش��ٍق، ف��م��ه��ج��ُة أش��واٌق، وال��نَّ��ج��م
ف��اِئ��ِر ِع��رٍق ك��لِّ م��ن ��ًق��ا ُم��تَ��َدفِّ ��ًع��ا م��وقَّ ال��ح��ي��اِة م��وس��ي��َق��ى ��ع��ر ال��شِّ
ال��س��اِك��ِر ب��ال��رَّح��ي��ِق ي��ذك��روه��ا ل��م ب��رح��ي��ِق��ِه ُس��ُق��وا ل��و ب��اب��َل ع��ش��اُق
��اِح��ِر ال��سَّ ب��ال��ب��ي��اِن ��ُق يُ��َص��فِّ َم��رٍح ل��م��غ��رٍِّد أق��داُح��ُه��ْم ��تَ��ْت وتَ��نَ��صَّ
وح��ن��اِج��ِر أل��ُس��ٍن َش��تَّ��ى وال��ق��وُم ب��ل��س��اِن��ِه بُ��رَج��َه��ا ك��لَّ��َم أَوك��اَن
ال��م��ت��ن��اِف��ِر! ال��ع��اَل��ِم ه��ذا ل��ه��ج��اُت ��َدْت َوُوحِّ ال��ل��س��اِن ِع��َوِج م��ن نَ��ش��ُك ل��م
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وأي��اِدي؟ م��آث��ٍر ح��ي��اَة إالَّ وال��م��ي��الِد ال��م��وِت ب��ي��ن ُك��ن��َت َه��ل
ُس��ه��اِد؟ ول��ي��ل ض��نً��ى، ن��ه��اَر إالَّ ��ب��ا وال��صِّ ال��رََّف��اَه��ِة ع��ل��ى اس��ت��ط��ب��َت وه��ل
ِج��َه��اِد؟ َط��وي��ِل أو ص��ب��ٍر، ب��ج��م��ي��ل َش��َداِئ��ٍد، وَع��رَك أي��اٍم، وك��ف��اح
��اِد ال��َوقَّ ال��َك��ْوَك��ِب َص��ْم��ِت ِم��ث��ِل ف��ي ال��ذَُّرا تَ��رَق��ى ��ًع��ا، م��ت��رفِّ ُم��تَ��واض��ًع��ا،
واألن��ج��اِد األغ��واِر ف��ي ويُ��ض��يء ُه��نَ��ا وَه��ا ُه��نَ��اَك ��تَ��ُه أِش��عَّ يُ��ل��ق��ي
اإلِم��داِد َم��وُص��ول��ِة ق��ٍة َخ��الَّ َق��َراِئ��ٍح ن��ت��اُج ال��ُم��ثْ��َل��ى أْه��َرام��َك
اآلم��اِد ش��اس��ُع ال��َج��َواِن��ِب، َرْح��ُب وع��ال��ٌم ال��ط��ل��ي��ِق، ال��ِف��ْك��ِر م��ن ُدنْ��يَ��ا
َه��اِدي َم��نَ��اَرُة ال��واِدي ش��اِط��ِئ ف��ي ك��أنَّ��ه��ا ال��ُم��دل��ج��ي��َن ال��َح��يَ��اَرى تَ��ْه��ِدي
ال��م��ي��ع��اِد ف��ي ُخ��ط��اَك ي��ت��ن��ظَّ��ُروَن ِرْف��َق��ًة وان��ظ��ْر األه��راِم، ف��ت��ى ي��ا ُق��ْم،
ال��نَّ��اِدي؟ َص��ْدُر ف��أي��َن ! ال��نَ��ِديُّ ه��ذا َك��َدأِْب��ِه��ْم ال��َع��ش��يَّ ِب��َك ويُ��َس��اِئ��لُ��وَن
اآلبَ��اِد ورح��َل��َة ال��ح��ي��اِة َس��َف��َر ُم��زِم��ٌع ب��أن��َك َع��ِل��ُم��وا م��ا َل��ْه��َف، ي��ا
وتَ��نَ��اِدي ب��ن��ظ��َرٍة ال��وََّداِع ِع��ن��َد َع��وَّدت��ه��م ك��م��ا َظ��ِف��ُروا م��ا َل��ه��َف، ي��ا
ب��ال��م��رَص��اِد وال��م��وُت ُم��تَ��َف��رًِّدا، َض��اِرًع��ا ج��س��ًم��ا ال��ب��ي��َت ع��ل��ي��َك َدَخ��لُ��وا
إي��ق��اِد ف��ي وال��روُح َق��ٌة، أالَّ ُش��َع��اَع��ة وال��ج��ب��ي��ُن َص��ْح��ٌو وال��ف��ك��ُر
ويُ��راِدي َح��ي��نَ��ُه ي��ص��ارُع َرَم��ٌق ��تَ��ا تَ��َدجَّ َس��َح��ابَ��تَ��يْ��ِن ب��ي��ن وال��ش��م��ُس
ال��َف��اِدي ال��ن��ه��اِر ِب��َدِم َم��ْص��بُ��وَغ��ٌة ك��أنَّ��ه��ا ال��م��ي��اِه ق��ان��ي َش��اِط��ِئ ف��ي
ح��اِدي وال��م��ن��يَّ��ُة َرْك��ٌب، وال��رُّوُح م��ق��ارب، وال��م��س��اءُ َل��َك، ص��ورٌة ه��َي
نَ��َف��اِد وْش��َك وال��ُع��م��ُر ��اف��ٌة، رفَّ َف��َراَش��ٌة ال��َق��َض��اءِ ك��فِّ ف��ي وال��ق��ل��ُب
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واِإلس��ع��اِد! وال��خ��ي��ِر، ال��رَض��ا، ك��ن��ُز َق��ل��بُ��ُه َم��ن َق��ل��بَ��ُه أي��ش��ك��و ع��ج��بً��ا
وب��الِد؟ ��ٍة أمَّ ع��ن ��َس��ْت نَ��فَّ ك��م َرح��ابَ��ٌة وه��َو األن��ف��اُس وت��خ��ونُ��ُه
واألج��س��اِد األرَواِح ��ِة ِص��حَّ َع��ْن تَ��َس��ْل ف��ال ال��ن��ف��وَس األَج��ُل أت��ى وإِذَا

∗∗∗
ب��ب��ع��اِد تَ��ُرْع ف��ال اج��تَ��بَ��تْ��ُه م��ص��ُر ب��ع��اُدُه يَ��ُرْع��َك ال ب��ش��ارَة أأب��ا
وال��م��ي��الِد ال��م��وِت َم��ْه��ُد ِم��ْص��ُر ِه��َي ل��غ��َراِم��َه��ا! ي��ا ب��ه��َواَك، آث��رتَ��َه��ا
األوالِد ف��ي ال��ب��رَّ ف��ت��اُه وَرَع��ْت ال��م��ج��ت��ب��ى ��ِن��ي��َع ال��صَّ ِل��َواِل��ِدَك َح��ِف��َظ��ْت
األح��َف��اِد ف��ي ال��م��رج��وِّ ِل��َس��ِم��يِّ��ِه ح��نَ��انُ��ه��ا ف��اس��ت��ف��اَض ن��ج��ي��بَ��َك ورأت
ال��ب��ادي ال��رج��اءَ وَق��بَّ��َل��ِت ُح��بٍّ��ا، ��َرْت ف��ت��ف��جَّ يُ��تْ��َم��ُه ِب��يُ��ت��ِم��َك ذَك��رت
«ال��واِدي» ِض��َف��اِف م��ن إالَّ ل��ب��ن��اَن أََرى وم��ا ه��واَك ن��ازع��ه��ا لُ��ب��ن��اُن
ش��ادي َخ��َم��اِئ��َل أو ُح��بٍّ أع��ش��اُش ك��الُه��َم��ا وال��ن��خ��ي��ُل ف��ي��ِه األرز
ب��غ��داِد أو ��اِم ال��شَّ غ��ي��ر م��ص��ُر م��ا ص��ًوى وال تُ��خ��وَم ال ال��ع��روبَ��ِة أرُض
َع��بَّ��اِد» «ب��ن��ي أو «ط��ارَق» آِل م��ن وج��ي��رٍة ب��ال��َم��س��ِج��َديْ��ِن َوأُخ��وٍَّة

∗∗∗
األم��ج��اِد ب��ال��رف��ق��ِة م��ت��ألِّ��ٍق وم��ج��ل��ٍس ، ال��ن��ديِّ ب��أم��س��اءِ َق��َس��ًم��ا
وََغ��َواِدي َرَواِئ��ٍح ب��ال��ذِّك��َريَ��اِت أص��ائ��ٍل وط��ي��ِب أس��َح��اٍر، وَج��َم��اِل
ف��ؤاِد َع��زاءُ أو ن��ف��س م��رض��اُة ِم��زاِج��َه��ا َص��ف��ُو ل��ل��خ��ي��ِر وم��ح��بَّ��ٍة
أك��ب��اِد وف��ي ُم��َه��ٍج ف��ي وال��ن��اُر ل��ي��ل��ًة رف��اق��َك إل��ى اس��ت��م��ع��َت أالَّ
ح��داِد ول��ْح��ُن نَ��وٌح ف��ص��ري��ره��ا أق��الم��ه��م َش��ب��ا ع��ل��ى ال��م��داُد َج��َم��َد
ووَداِدي؟ م��ح��ب��ت��ي ح��قِّ ل��وف��اءِ أص��وُغ��ُه ال��رث��اءِ أيَّ ح��س��رت��ا! وا
األع��ي��اِد َوَف��ْرَح��َة ال��خ��ط��وِب ُك��َرَب َش��اَط��رتَ��َه��ا ال��ت��ي ل��ألَم��ِم أرث��ي��َك
األط��واِد َش��واِم��َخ ال��َم��ْغ��ِربَ��يْ��ِن ف��ي ِب��َص��ْوتِ��َه��ا وُج��زَت َدع��وتَ��َه��ا وأذع��َت
��اِد ال��ضَّ ُع��ُه��وَد أو ال��ع��روبَ��ِة َرِح��َم وب��ع��ي��ِدَه��ا َق��ري��ِب��َه��ا ب��ي��َن َوَوَص��ْل��َت
ال��م��تَ��َع��اِدي ال��ُم��تَ��نَ��اِف��ِر ال��َع��اَل��ِم ف��ي ِش��ْع��تَ��ُه ع��م��ا ال��ق��رَّاءَ ِث َح��دِّ ق��م
��اِد ال��نَّ��قَّ ��اَف��ِة ال��َوصَّ ِب��بَ��َراَع��ِة تَ��رى ك��م��ا وال��ش��ع��وَب ال��م��م��اِل��َك وص��ِف
وبَ��َواِدي َح��َواِض��ٍر ب��ي��ن وتَ��ُج��وُل وال��ثَّ��َرى وال��َخ��َض��اِرَم ال��َغ��َم��اِئ��َم تَ��ْط��ِوي
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األس��َداِد ُم��ْغ��َل��َق وت��ف��تَ��ُح تَ��ْغ��ُزو بَ��ص��ي��َرٌة وه��ي ال��ص��ح��ِف��يِّ ِب��َف��َط��انَ��ِة
األج��ن��اِد َم��َالِح��ُم تُ��ث��ي��ُر ال م��ا ب��وق��ِع��ِه أث��اَر ٌ نَ��بَ��أ ُربَّ��َم��ا ي��ا
َرَش��اِد س��ب��ي��ِل أو ِغ��يٍّ ل��س��ب��ي��ِل ج��م��اع��ًة أض��لَّ أو ق��ب��ي��ًال وَه��َدى
األغ��م��اِد ف��ي تَ��َق��رُّ ال��س��ي��وِف ي��وَم ال��ُم��نَ��ى تَ��َم��نَّ��يْ��َت ك��م ن��ف��س��ي َل��ْه��َف َوا
وَرَم��اِد؟ ِح��َج��اَرٍة نَ��ِث��ي��َر إِالَّ ع��ص��ِرَه��ا َح��ض��اَرِة م��ن تُ��ب��ِص��ُر ك��ن��َت ه��ل

∗∗∗
وَس��َواِد َدٍم ف��ي غ��رق��ى واألرُض آث��رتَ��ُه م��ا ال��ح��قَّ ��الَم ال��سَّ إنَّ
األح��َق��اِد وف��راِئ��َس ال��ه��وى َص��ْرَع��ى َخ��لَّ��ْف��تَ��ُه��م ك��م��ا زال��وا م��ا وال��ن��اُس
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َربْ��َوتَ��يْ��ْن ب��ي��ن ��اِع��ِد ال��صَّ ال��ض��يِّ��ِق َل��ل��ط��ري��ِق ي��ا
ل��ع��اِش��َق��يْ��ن ُخ��ط��ى َق��ْدٍر ع��ل��ى ُخ��طَّ ك��أن��م��ا
َع��ي��ْن أه��داُب ك��أن��ه��ا ح��ول��ه ��ج��رات ال��شَّ
ال��ج��ان��ب��ي��ْن ظ��ل��ي��َل ال��دَّار ب��ص��اح��ب ك��ع��ه��دِه
زاِئ��َريْ��ْن ق��دوم ع��ن ال��م��رنُّ ��دى ال��صَّ نَ��بَّ��أَُه
دي��م��ت��يْ��ْن ح��ج��اَب َش��قَّ م��اط��ٍر ي��وٍم ف��ج��ِر ف��ي
ل��ج��يْ��ْن َح��بَّ��اِت ال��وح��ُي م��ن��ه يَ��نْ��ِزُل ك��أن��م��ا
ط��ائ��ري��ْن ُع��شَّ ت��ه��زُّ خ��م��ي��ل��ٌة ف��ان��ت��ب��ه��ْت
زه��رت��يْ��ْن ش��ف��اِه م��ن َه��ْم��ٌس ال��غ��اب��ِة ف��ي وش��اع
وأيْ��ْن؟! ُس��راه��م��ا، وم��ا ه��ن��ا؟ ال��غ��ري��ب��ان َم��ِن

∗∗∗
م��دراُر وال��غ��ي��ُث ُق��دوُم��ُه��م��ا م��اذا

اُر ال��دَّ وال ٌع ط��الَّ اِر ال��دَّ ص��اح��ُب ال
ل��ي��ل��ت��ه��ا ُح��ْل��ُم َوْس��نَ��ى، ال��ب��ح��ي��رُة ه��ذي

وأغ��واُر ش��ط��آٌن م��ن��ه تُ��ِف��ْق ��ا ل��مَّ
أخ��ي��َل��ٌة ال��م��اءِ س��ح��اِب ت��ح��ت واألرُض

ونُ��وَّاُر ُع��ْش��ٌب ُرُه يُ��ص��وِّ م��م��ا
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ُرِف��َع��ْت م��ا ال��ش��رق��يِّ م��ه��ده ف��ي وال��ص��ب��ُح
أس��ت��اُر ال��غ��ي��م ن��س��ي��ج م��ن َوْرِدِه ع��ن

ِق��م��ٌم ل��ه��ا الح��ْت ف��م��ا ال��ج��ب��اُل ح��تَّ��ى
م��زم��اُر ال��ض��أن ل��ُرع��اة ش��دا وال

ص��اغ��ي��ٌة ال��ري��ُح ال��ق��ادم��اِن؟ ُه��م��ا ف��م��ن
أب��ص��اُر! واألرُض خ��ط��وه��م��ا ل��َوْق��ع

س��ام��ُرُه األش��ب��اح َزَم��ِن م��ن أع��اد
وأس��م��اُر؟ أش��ب��اٌح وال��غ��اب ف��ال��ل��ي��ُل

ط��ل��ع��ْت ِج��نِّ��يَّ��اتُ��ه��ا ال��ب��ح��ي��رُة أم
وتَ��يَّ��اُر! ي��ن��ادي��ه��ا م��وٌج ف��ه��بَّ

س��ب��ي��ل��ه��م��ا ض��الَّ ك��وك��ٍب راص��دا أم
أن��واُر ال��ل��ي��ل ن��ج��وم م��ن َخ��بَ��ْت ل��م��ا

ب��ه��م��ا ��نَ��ى ال��ضَّ م��ال َس��َف��ٍر ص��اح��ب��ا أم
م��ع��ط��اُر ل��ل��ف��نِّ َج��نَّ��ٌة َح��َوتْ��ُه��َم��ا

ه��م��ا؟ زائ��ران أم تُ��َرى؟ ع��اش��ق��ان أم
وزوَّاُر؟ ��اٌق ع��شَّ ال��ف��ج��ر م��ع وه��ل

∗∗∗
م��ث��ل��ن��ا يُ��ص��غ��ي ك��ان ل��و ك��م��ا ال��غ��ي��ُث وأم��س��َك
ح��وَل��ن��ا ال��غ��ص��ون ُوريْ��ق��اُت ح��ت��ى واع��ت��ن��ق��ْت
ال��ُغ��ُص��ن��ا ت��خ��اف أو ال��ن��س��ي��َم ت��خ��ش��ى ك��أن��م��ا
ه��ن��ا وم��ن ه��ن��ا م��ن ال��ش��ج��يُّ ال��ل��ح��ُن وان��ب��ع��ث
وأْرُغ��ن��ا ق��ي��ث��ارًة إي��ق��اِع��ه ف��ي ي��ث��ور
ال��ِف��تَ��نَ��ا يُ��ْش��ع��ل��وَن ال��س��م��اء ف��ي ِج��نٍّ��ا ك��أنَّ
ال��زَّم��ن��ا ي��ح��اك��م��ون ب��ه��ا أرب��ابً��ا ك��أنَّ
ب��ن��ا ُه��ج��َت م��ا ت��ع��رف م��ا اإلي��ق��اع ص��اح��َب ي��ا
��ن��ا؟ ال��سَّ ب��وارُق ال��ش��م��س ع��ل��ى ث��ارْت أم ال��ف��ج��ُر؟
ال��م��ح��زن��ا ال��ن��ش��ي��َد ه��ذا َغ��نَّ��يْ��تَ��ُه ق��د ل��ك م��ا
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ل��ن��ا؟ غ��نَّ��ي��َت أن��ت أم آل��ه��ًة َغ��نَّ��يْ��تَ��ُه

∗∗∗
��اُر َس��حَّ ال��ل��ح��ن ش��اج��ي ال��ص��وُت ذل��ك م��ا

��اُر َزخَّ اإلل��ه��ام م��ن ن��ب��ٌع يُ��ْج��ِري��ِه
آل��ه��ٌة ال��س��ح��ب ف��وق ��ُس تَ��نَ��فَّ ف��ي��ه

ث��وَّاُر األرض ف��وق وآدم��يُّ��ون
َوأَْف��ئ��دٌة أرواٌح تَ��ْه��ِم��ُس وف��ي��ِه

وَج��بَّ��اُر ورح��م��ٌن، ع��اٍن، م��ن��ه��ن
أََرٌج ل��ه ل��وٌن، ل��ه م��ذاٌق، ل��ه

وأث��م��اُر ش��تَّ��ى أب��اري��ُق��ه��ا َخ��ْم��ٌر
ن��اح��ي��ٍة ك��ل وأن��ادي ��ُه أش��ت��فُّ

داُر؟ ي��ا ال��غ��اب وراءَ ال��ُم��َغ��نِّ��ي َم��ِن
ُح��لُ��ٍم ص��دى أم ه��ذي! ال��س��م��ف��ون��يَّ��ُة

أط��ي��اُر! ال��ل��ي��ل خ��ل��ف تَ��ج��اوُب ك��م��ا
ص��اح��بُ��ُه ال��م��ج��ه��ور ل��ل��ِم��ْع��َزِف أع��اد

أوت��اُر! م��ن��ه ي��دي��ِه ف��ي ف��ع��رب��دْت
ُف��ِت��َح��ْت ُش��ْرَف��ٍة م��ن وم��ا أُْص��ِغ��ي أَظ��لُّ

ديَّ��اُر ال��ب��اب ِرت��اَج أزاح وال
ح��ارس��ه��ا ك��وَخ ��ْت َل��فَّ ال��ح��دي��ق��ُة ح��ت��ى

وأح��ج��اُر نَ��بْ��ٌت ف��ه��م��ا ب��ص��م��ت��ه��ا،
ارت��ف��ع��ْت م��ا ال��ف��نِّ ب��ج��الل ت��واض��ع��ْت

أْس��واُر ال��ج��وِّ ف��ي ل��ه��ا ال��ب��روج م��ث��َل
ش��يِّ��َق��ًة ال��ري��ح َه��م��س��ات إل��ى تُ��ْص��ِغ��ي

أخ��ب��اُر! ال��ري��ح ه��م��س��اُت ك��أن��م��ا

∗∗∗
َدا م��ردِّ ه��ات��ًف��ا س��م��ع��ن��ا ث��م ه��ن��ي��ه��ًة
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ب��دا ق��د ��ب��اُح ف��ال��صَّ ِس��ج��ْف��ري��ُد» «ي��ا ُق��ْم ي��ق��ول:
م��وع��دا؟ ل��ه��نَّ ت��ض��رْب أَل��ْم ال��وادي ع��رائ��ُس
غ��دا ش��ئ��َت ك��م��ا ونَ��ْم ال��ك��رى، ان��ف��ِض ُق��ِم م��اذا!
ُم��خ��لَّ��دا ��ب��ا ال��صِّ م��ن��ض��وَر ال��غ��اب��ِة ع��ل��ى واخ��ط��ر
وع��س��ج��َدا ج��وه��ًرا ِص��ي��َغ ال��س��ح��ريَّ س��ي��ف��َك ُخ��ذْ
ال��ردى ال��ع��ش��يَّ��ة ف��ي م��ن��ه ال��ت��نِّ��ي��ُن َل��ِق��َي ق��د
أخ��ل��دا ول��ل��س��ك��ون … َس��َرى ال��ري��ح م��ع ص��وٌت
ي��دا ب��ي وح��اط��ْت ي��دي ص��اح��ب��ت��ي ف��أْم��َس��ك��ْت
ال��ص��دى ه��ذا أو ال��ل��ح��ن ك��ه��ذا أس��م��ْع ل��م ت��ق��ول:
ش��دا ال��ده��ر ع��ل��ى ش��اٍد ب��م��ث��ِل��ِه وال ق��ل��ت:

∗∗∗
ق��ي��ث��اُر ال��م��وع��وِد ب��ال��نَّ��َغ��ِم ب��اح ق��د

وأس��راُر ��اٍق ُع��شَّ أح��الُم ف��ال��ف��ج��ُر
ويَ��ْع��بُ��ره��ا رؤي��اُه ��ُل يُ��َف��صِّ ص��ح��ا

ث��رث��اُر ال��ص��خ��ريِّ ال��ش��اط��ِئ ع��ل��ى م��وٌج
ح��ان��ي��ًة ال��ص��ف��ص��اف َوَرَق وزح��زح��ْت

وأزه��اُر أع��ش��اٌب ال��ب��ح��ي��رة ع��ل��ى
َع��ب��رْت أو َغ��نَّ��تْ��ُه ه��ل ال��م��اءَ: تُ��س��ائ��ُل

وأق��م��اُر؟ ��اٌت م��س��ت��ح��مَّ ب��ه ُش��ْه��ٌب
ُم��ْص��ِغ��ي��ٌة ال��غ��اَب إنَّ ال��ل��ح��ن ص��اح��َب ي��ا

وال��غ��اُر ال��س��ي��ُف «ِس��ْج��ِف��ري��َد»: م��ن ف��أي��ن
م��ض��ج��ُع��ُه ال��ع��ش��ب ن��ديِّ ف��وق زال م��ا

آث��اُر األغ��ص��اِن ع��ل��ى ي��دي��ِه وم��ن
تَ��ْع��ِزُف��ُه ، ال��ح��بِّ ن��ش��ي��ُد ال��ن��ش��ي��ُد، ه��ذا

أب��ك��اُر ال��ورد، ِم��ثْ��ُل ع��رائ��ُس، ل��ه
أج��ن��ح��ًة األن��غ��ام م��ن ب��ع��ث��ت��ه��نَّ

دوَّاُر األف��الِك م��ع ه��زي��زه��نَّ
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فاجنر ريتشارد منزل يف وأشعار ألحاٌن

نَ��َغ��ًم��ا أوْدع��تَ��ُه ق��ي��ث��ارٍة ص��در ف��ي
وال��ن��اُر واإلع��ص��اُر ال��م��اءُ ِم��زاُج��ُه

ع��ال��م��ه��ا أس��رار م��ن ش��ئْ��َت ب��م��ا تُ��ْف��ِض��ي
وأق��داُر وأي��اٌم ل��ي��اٍل ف��ي��ِه

وآل��ه��ٍة ن��اٍس م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��ت��ى
وأش��ع��اُر! أل��ح��اٌن ف��ه��َي ت��م��ازج��ْت
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وخيال فلسفة

ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا ل��م��وع��ٍد ودَع��تْ��ن��ا إل��ي��ن��ا ال��خ��ي��اَل أَْه��َدِت نُ��ْه��َزٌة
ع��ل��ي��ن��ا ي��ح��ن��و وال��ف��ج��ُر س��ْرن��ا، ـ��راء ال��ش��ج��ـ ال��غ��اب��ة ُظ��لَّ��ة ت��ح��ت ه��ن��ا ه��ا
ب��ي��دي��ن��ا ��اَح��ه��ا تُ��فَّ ف��ج��ن��يْ��ن��ا وان��ث��ن��يْ��ن��ا زه��ره��ا، م��ن وق��ط��ف��ن��ا
اس��م��ي��ن��ا ن��ق��ْش��ن��ا وب��أش��ج��اره��ا ي��وٍم س��ح��اب��َة ب��ه��ا َوَم��ِرْح��ن��ا

∗∗∗
وال��ج��ب��اِل وال��رُّبَ��ى ال��خ��ْض��ِر دي��ِة واألو ال��ب��ح��ي��راِت اب��ن��َة ي��ا ه��ن��ا ه��ا
ال��خ��ي��اِل وص��وَت ال��ه��وى ن��داَء ـ��ن��ا ف��ل��بَّ��ي��ـ ب��ال��ن��ش��ي��د ال��ح��بُّ ص��دح
وال��ظ��الِل وال��ن��دى ال��ُع��ْش��ب م��ن ـ��ق��ى م��وس��ي��ـ ال��ف��ج��ر ُخ��ط��ى ع��ل��ى َوتَ��ِب��ْع��ن��ا
ال��ل��ي��ال��ي ك��ه��وف م��ن ال��ري��ُح ب��ه��ا ـ��ف��و ت��ه��ـ أج��ن��ح��ة ح��ف��ي��َف وس��م��ع��ن��ا

∗∗∗
دم��اءُ؟ أم ب��ه��ا ت��م��ش��ي أن��اٌر خ��دَّي��ِك: يَ��ْص��بُ��ُغ وال��ح��ي��اءُ ل��ي ُق��ْل��ِت
واش��ت��ه��اءُ وص��ب��وٌة س��ك��ارى ٌم أح��ال ال��ش��رق ف��ت��ى ي��ا ع��ي��ن��ي��َك ِم��ْلءُ
واأله��واءُ األش��واُق َض��رََّج��تْ��ُه اب��ت��س��اٌم ال��م��ش��وق ث��غ��رِك وع��ل��ى
وغ��ن��اءُ؟ ف��وات��ٌن وغ��واٍن وخ��م��ٌر زه��ٌر دن��ي��اك ��ا أَوح��قٍّ

∗∗∗
واألغ��ان��ي وال��ُم��نَ��ى ب��ال��ح��بِّ ـ��ي��اِك دن��ـ َح��ِف��َل��ْت ��ب��ا ال��صِّ ف��ت��ن��ة ي��ا ُق��ْل��ُت:



طه محمود عيل ديوان

ال��ح��رم��اِن م��رارُة إالَّ ـ��ت��اِق ال��م��ش��ـ ال��َج��َس��د ح��رارَة أث��ارت م��ا
ف��تَّ��اِن رائ��ع ك��لِّ إل��ى ٍح أروا م��ع��اب��ُر أج��س��ادن��ا إنَّ
وال��وج��داِن ب��ال��ج��س��م ل��ك��ْن ـ��ظ��وِر ال��م��ن��ـ ال��ع��ال��م روح��يَّ��َة أه��وى أن��ا

∗∗∗
األش��ي��اءِ! ط��ب��ائ��َع ف��ي��ه��ا ـ��ي��اءُ األح��ـ أن��ك��ر ل��و ال��ح��ي��اُة ت��ك��ون م��ا
ال��ض��ي��اءِ وك��فُّ ال��ث��رى زه��وُر ـ��ه��ا ص��اغ��ت��ـ ك��ال��ف��راش��ِة أه��واِك أن��ا
إغ��راءِ وم��ن ط��ي��ن��ٍة م��ن ـ��ثَّ��ـ��ال ال��م��ـ ص��اغ��ه��ا ِف��تْ��نَ��ًة أه��واِك أن��ا
ح��وَّاءِ وم��ن آدٍم َه��َوى م��ن ِص��ي��َغ��ْت ال��خ��ل��د ِب��ْدع��َة أه��واِك أن��ا

∗∗∗
غ��رام��ي َوَص��ْح��َو إغ��ف��اءَت��ي ُح��ْل��َم َوُط��ْه��ٍر آث��اٍم م��ن أه��واِك أن��ا
واألوه��اِم ال��ظ��ن��ون ن��س��ي��ج م��ن ي��ق��ي��ن��ي تُ��بْ��دع��ي��ن أه��واِك أن��ا
وُع��راِم��ي وِش��رَّت��ي، ـ��ت��ه��ائ��ي، اش��ـ ويَ��نْ��بُ��وَع ق��ل��ب��ي ِدْفءَ أه��واِك أن��ا
آالم��ي َص��ْدَرُه ��دُت وسَّ ـ��ل��ي��ُل ال��ـ ط��وان��ي إْن ��ًدا ُم��ج��سَّ وح��ن��ان��ا

∗∗∗
وال��ت��ف��ك��ي��ر ال��خ��ي��ال ل��م��ح��اُت إالَّ ال��ك��ون ح��ق��ائ��ُق م��ا َع��َج��بً��ا!
ق��دي��ر ربٍّ ِب��ِذْه��ِن أض��اءَْت ِض األر ع��ل��ى ال��ن��ج��وُم ت��ش��رَق أْن َق��بْ��َل
وال��ت��ص��وي��ر ال��ت��ك��وي��ن ب��دي��ِع م��ن ب��ن��ظ��اٍم ُح��ْل��ِم��ِه ف��ي َوتَ��َج��لَّ��ْت

∗∗∗
ال��ُع��ب��اِب م��لء ال��ف��ض��اءِ، م��لء ـ��غ��اِب، ال��ـ م��لء ال��س��ج��ي��ن��َة ن��ف��َس��ك أْط��ِل��ِق��ي
ال��ش��ب��اِب وزه��ِر ال��ه��وى وَخ��ْم��ر ـ��د ال��خ��ل��ـ نَ��َغ��ِم م��ن ب��ال��ح��ي��اة واْح��لُ��ِم��ي
ال��غ��اِب غ��ص��ون م��ن نَ��بْ��ِن��ي��ِه ـ��ح��ور ال��م��س��ـ ال��ش��اط��ِئ ع��ل��ى ��ن��ا ُع��شُّ ه��ن��ا ه��ا
األرب��اِب م��واه��ُب َص��َق��َل��تْ��ُه ِط��ف��ٍل أْح��الَم ال��ب��س��ت��اَن ون��خ��طُّ

∗∗∗
ع��ي��ن��ا ال��غ��اب ج��ان��ب ف��ي وأدارْت ح��ي��اءٍ ف��ي أط��رق��ْت ث��م خ��ط��رٌة،
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ال��ه��وي��ن��ا ه��ن��اك ت��م��ش��ي ق��ام��ْت ث��م ف��دع��ت��ن��ي ب��اب��ت��س��ام��ٍة وان��ث��ن��ْت
ش��ف��ت��ي��ن��ا ف��ي ال��ح��ن��اُن َوُج��نَّ ل��ي، ف��ت��دان��ْت ع��ي��ونُ��ن��ا وت��الق��ْت
روح��ي��ن��ا وم��ازج��ْت َج��َس��َديْ��ن��ا، أذاب��ْت ق��د ُق��بْ��ل��ٍة ف��ي ف��اع��ت��ن��ق��ن��ا
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فيَنة السَّ عىلحاِجز

وال��زَّب��ْد ال��رغ��و إل��ى ت��رن��و ال��س��ف��ي��ن��ْة ح��اج��ز ع��ل��ى َح��نَ��ْت
األب��ْد ��ة لُ��جَّ ب��ه��ا ت��م��ض��ي ال��س��ج��ي��ن��ْة ال��ف��ت��ن��ُة ك��أَن��ه��ا
وال��ج��الُل ��ْم��ُت ال��صَّ يَ��زي��ن��ه��ا ال��م��ك��ان ��ُة َض��جَّ ب��ه��ا نَ��بَ��ْت
وال��ج��ب��اُل وال��ري��ُح ��ْح��ُب وال��سُّ أغ��ان��ي ح��ول��ه��ا م��ن وال��ب��ح��ر
وال��ظ��الِم ال��ن��ور ِب��ُم��ْل��تَ��َق��ى تُ��ِط��لُّ وح��ده��ا س��اه��رة
وال��غ��م��اِم ��ْه��ِب ال��شُّ تَ��ه��ام��َس تَ��َم��لُّ أو ��ْم��َت ال��صَّ ت��س��أم ال
َع��ي��ْن ك��لَّ ش��اق َم��ْع��ِزٍل ف��ي وال��ري��اِح ال��م��وج إل��ى تُ��ْص��ِغ��ي
س��ح��اب��ت��ي��ْن م��ن ُم��ِط��لَّ��ٌة ال��ص��ب��اِح ن��ج��م��ُة ك��أَن��ه��ا
ي��ش��فُّ روح��ه��ا ع��ن ي��ك��اد ب��ي��اٍض ف��ي ال��ث��وب ه��ف��ه��اف��ُة
ويَ��ه��ف��و خ��اط��ٌر ب��ه��ا يَ��ْس��ِري م��اٍض وأيِّ ذك��رى أليِّ
تَ��ب��دَّى ل��ه��ا س��رٍّ وأيُّ تَ��بْ��ِغ��ي ال��ُع��ب��اب وراءَ وم��ا
ا اس��ت��ب��دَّ ال��ح��ال��م ب��روح��ه��ا تُ��ص��غ��ي إل��ي��ه ل��ح��ن وأيُّ
ن��اظ��ري��ه��ا م��سَّ ل��و ي��ودُّ ع��راُه م��ا ل��ل��ب��ح��ر ع��ج��ب��ُت
ل��دي��ه��ا ج��اث��يً��ا ويَ��ن��ث��ن��ي ُع��الُه ف��ي ال��نَّ��ج��َم ي��ت��اخ��ُم
ط��ي��ف��ا يَ��ب��ي��ُن ال ُم��ج��نَّ��ٍح َص��بٍّ ال��ف��ض��اءِ ف��ي وه��ائ��ٍم
وأَغ��ف��ى َص��دره��ا ع��ل��ى ه��وى َوُح��بِّ َض��نً��ى م��ن ل��و ودَّ ك��م
ص��داه��ا ض��ائ��ٌع ب��ه��ْم��س��ٍة وأْل��َق��ى أنَّ��ٍة م��ن ب��ثَّ ك��م
ان��ت��ب��اه��ا ل��ه تُ��ْل��ِق��ي ف��ك��ي��ف نُ��ط��َق��ا يَ��ح��ي��ر ال ويْ��َح��ُه ي��ا
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اض��ط��راُب خ��ْف��ُق��ه��ا ع��ل��ي��ل��ٌة تُ��ْغ��ِن��ي َج��واُه ع��ن أن��ف��اُس��ه
ال��ع��ذاُب َل��ح��نُ��ه��ا ج��ري��ح��ٍة ال��ُم��َغ��نِّ��ي ف��م ف��ي ك��آه��ٍة
��ع��ْر وال��شَّ ال��ث��وَب يُ��ج��اذب ح��ي��اءٍ ف��ي وي��رت��دُّ ي��دن��و،
ف��اس��ت��ع��ْر ال��وج��ُد أث��اره ع��ي��اءٍ م��ن ك��لَّ وك��ل��م��ا
اب��ت��ع��ْد م��ا وه��و ُم��ب��اع��ًدا، وي��م��ض��ي راع��ًش��ا، ��ه��ا ي��ض��مُّ
وال��َج��َس��ْد ال��رُّوح لُ��ب��ان��َة ي��ق��ض��ي ب��ال��َح��ن��ي��ن ك��أنَّ��ه
��ح��اب��ا ال��سَّ وج��ه��ه ع��ن أزاح ال��ص��غ��ي��ُر ال��ط��ال��ع وال��ق��م��ُر
وال��ُع��ب��اب��ا األُْف��َق ي��س��ت��ش��رف ال��غ��ري��ُر ض��وءه ج��رى وق��د
ال��ش��روُق ب��اس��ِم��ِه دع��ا ل��م��ا ال��ط��روُب ال��ع��اب��ُث ال��م��ِرُح
ال��م��ش��وُق أيُّ��ه��ا ي��ا … إل��يَّ ل��ع��وُب م��وج��ٌة ب��ه ن��ادْت
��م��اءِ ال��سَّ ف��ي م��س��راَك وط��ال ُط��روق��ي ال��م��نْ��تَ��أَى ع��ل��ى ط��ال
ه��ن��اءِ م��ن ِش��ئْ��َت ب��م��ا واْح��لُ��ْم ال��خ��ف��وِق ص��درَي ع��ل��ى َف��نَ��ْم
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا م��ن��َك ب��ُق��بْ��ل��ٍة ال��ل��ي��ال��ي وح��ش��َة وأَنْ��ِس��ن��ي
ال��ع��ج��ي��ب ص��م��ِت��ِه ف��ي ول��جَّ ي��ب��ال��ي ال م��ر ل��ك��نَّ��ه
َم��ِس��ي��ُل: دم��ع��ه��ا وم��ن ق��ال��ْت، وم��رَّا ان��ث��ن��ى أبْ��ص��رتُ��ه م��ذ
ال��ج��م��ي��ُل ال��خ��ائ��ُن أيُّ��ه��ا ي��ا ُط��رٍّا ال��رج��ال م��ث��ُل ألَن��ت
أُم��س��ي��ات��ي خ��م��ر م��ن س��ك��راَن ش��ب��اب��ي م��ن ال��غ��ضَّ وه��ب��تُ��َك
وذك��ري��ات��ي ُح��بِّ��ي ص��وت م��ن ال��ُع��ب��اب ع��ل��ى ت��م��ض��ي ف��أي��ن
إل��ي��ه��ا م��خ��دع��ي م��ن ت��ن��س��لُّ ال��ت��ي ال��غ��ادُة ه��َي وم��ن
ع��ل��ي��ه��ا أْف��تَ��ِري أن��ن��ي أم ف��ت��ن��ت��ي م��ث��ُل أع��ن��ده��ا
ال��ت��ن��ائ��ي ع��ل��ى واْس��َل��ْم ف��دي��تُ��َك، ذم��ام��ي ودْع إل��ي��ه��ا اِذه��ْب
ش��ق��ائ��ي م��ن ال��ك��أَْس ل��ه��ا وام��َألْ غ��رام��ي ص��دره��ا ع��ل��ى اذْبَ��ْح
وال��وت��ْر ب��ال��ك��أِْس وَغ��نِّ وال��ع��ذارى ال��غ��ي��د م��ع واْل��ُه
ال��ثَّ��م��ْر ال��لَّ��ذَّة م��ن واق��ط��ْف األُوارا ال��ُغ��لَّ��ة م��ن وان��ِق��ْع
وَخ��ْل��َق��ا ِخ��ْل��ق��ًة َوِرثْ��تَ��ُه ي��ح��وُل، ال وال��ط��ب��ُع أب��وَك،
ِع��تْ��ق��ا ت��ن��اَل ل��ن ق��ب��ض��ت��ي م��ن ال��م��ل��وُل ال��ُق��لَّ��ُب أي��ه��ا ي��ا
ب��ح��َرا وُج��ْزَت أرًض��ا ُج��بْ��َت م��ا ب��اش��ت��ي��اق��ي أن��ت ُم��ط��ارٌد

354



فينَة السَّ حاِجز عىل

ُح��رَّا ال��ع��ي��وُن رأتْ��َك وإْن وث��اق��ي ف��ي أن��َت ُم��َق��يَّ��ٌد
َواألَل��ْم ال��ِب��ك��ر ال��ه��وى اب��َن ي��ا ِط��ْف��ِل��ي َك��بُ��ْرَت م��ه��م��ا ألن��َت
ب��ال��ِق��َم��ْم ت��ع��لَّ��ْق��َت وإْن ب��ظ��لِّ��ي م��س��ب��وق��ٌة ُخ��ط��اَك
ان��ت��ظ��ارْك ف��ي ال��ع��م��ر وأق��َط��ع َدْوًم��ا ِم��نْ��َك ال��ع��ه��د س��أح��ف��ظ
ج��وارْك إل��ى وأبْ��ك��ي ت��ب��ك��ي، ي��وًم��ا إل��يَّ ت��أِوي وس��وف
ال��غ��ض��وِب ال��م��ائ��ج ع��ل��ى َم��َش��ْت أُنْ��ثَ��ى ع��ذاب م��ن ض��راع��ٌة
ل��ل��ُه��ب��وِب ال��ري��ح س��واك��َن واس��ت��ح��ثَّ��ا ال��ل��ي��ُل ل��ه��ا ص��غ��ا
ب��ال��خ��ب��ْر ت��غ��ام��زن َغ��يْ��َرى، ن��ج��وُم ال��دَُّج��ى ف��ي وح��دَّق��ْت
ال��ق��م��ْر؟! ض��وءَه ي��رى أم��ا رءوُم ن��ج��م��ٌة وغ��م��غ��م��ْت
وال��ظ��الم��ا؟ ال��ب��ح��َر يُ��ؤلِّ��ب ��ِب��يَّ��ا ال��صَّ ذل��ك ي��رى أم��ا
وال��غ��رام��ا! ال��ع��ش��َق ُر يُ��َزوِّ َخ��ِل��يَّ��ا ف��ات��نً��ا َل��ُه ف��ي��ا
ش��ه��رزاُد ع��ن��ه تَ��ْرِوه��ا ل��م ل��ي��ل��ْة أل��ف ب��ع��د ل��ي��ل��ٍة ك��م
ُم��ع��اُد ل��ف��ُظ��ه��ا ِك��ذْب��ٍة ف��ي وُق��بْ��َل��ْة ل��ه ع��ن��اق وك��م
وال��ط��ب��ي��ع��ْة ال��ن��اس م��ف��ات��َن ��ْه ِح��سِّ ِم��لءَ ال��ض��وءُ ف��اس��ت��وع��ب
ال��وض��ي��َع��ْه ال��غ��ي��رَة أب��ش��ع م��ا ن��ف��س��ْه ق��رار ف��ي ًدا ُم��ردِّ
وال��س��ك��ي��نَ��ْه ال��ص��ف��َو ح��ول��ه م��ن أْض��َف��ى ث��م ال��ض��وءُ وارت��ع��ش
ال��س��ف��ي��نَ��ْه ج��ان��ب ف��ي خ��ط��اه ف��أْل��َف��ى ن��ف��س��ه واب��ت��س��م��ْت
ال��ح��زي��ُن ��ام��ُت ال��صَّ ج��م��الُ��ه��ا ال��ج��م��اُل ذل��ك ف��راع��ه
وال��ح��ن��ي��ُن ال��وج��ُد وه��زَُّه وال��خ��ي��اُل ��ع��ُر ال��شِّ ف��ش��اق��ه

∗∗∗
وال��ب��ص��ْر ال��لُّ��بِّ وِف��ت��ن��َة ال��م��س��اءِ روع��َة ي��ا ف��ق��ال:
ال��س��ه��ْر م��وص��ول��ُة وأن��ِت ب��ان��ق��ض��اءِ ال��ل��ي��ُل آذن ق��د
ال��خ��ج��وَل��ْة ال��ربَّ��ُة أي��تُ��ه��ا ال��ك��س��ي��رْه ال��م��ل��َك��ُة أيَّ��تُ��ه��ا
ال��ط��ف��وَل��ْة! ع��اَل��َم تَ��بْ��َرح��ي ل��ن ال��ك��ب��ي��رْه ال��ط��ف��ل��ُة أي��تُ��ه��ا
ب��ال��خ��ف��اءِ تَ��ل��ثَّ��م��ِت وإْن ع��نِّ��ي ت��ك��ت��م��ي��ن م��ا أع��ل��ُم
ب��اش��ت��ه��اِئ��ي ال��ظ��لِّ م��ت��ب��وع��ُة م��نِّ��ي وأن��ت ل��ي��اٍل خ��م��ُس
وال��دالِل ال��ح��س��ن ِف��تَ��ِن م��ن ع��رف��ُت ب��م��ا أُْزَه��ى ك��ن��ُت ق��د
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ج��م��اِل م��ن ِش��ْم��ُت م��ا أروَع اك��ت��ش��ف��ُت ال��ل��ي��ل��َة ل��ك��نَّ��ن��ي
وال��ش��بَ��اِب ال��ح��س��ن َزْه��َوِة ف��ي وذُلَّ��ْه ال��ه��وى ف��ي��ِك ع��ش��ق��ُت
وال��ك��ذاِب ال��لَّ��غ��و ع��ال��م ف��ي أج��لَّ��ْه م��ا ��م��ت، ال��صَّ وذل��ك
وال��رِّي��ْب ال��ش��كِّ ث��ورِة م��ن ف��ت��ات��ي ي��ا أن��ِت ه��ارب��ٌة
ال��ه��رْب! ن��ف��س��ِك م��ن ف��ك��ي��ف ال��َح��ي��اِة ��ة ض��جَّ م��ن َه��َربْ��ِت
األث��ي��ِم ش��ْوِك��ِه م��ن وردِك ف��ُس��لِّ��ي أوًال اب��دئ��ي ب��ه��ا
ال��ص��م��ي��ِم ف��ي ال��غ��در ك��ط��ْع��ِن��ك ال��ت��س��لِّ��ي وال يُ��ج��دي ال��بُ��ْع��ُد ال
وال��ش��ح��وِب ��م��ت ب��ال��صَّ ت��روع م��داه��ا يَ��ُط��ْل ل��م ه��ن��ي��ه��ٌة
ال��م��غ��ي��ِب َروَْع��ِة ع��ل��ى إالَّ م��ن��ت��ه��اه��ا ال��ل��ي��ُل ي��ب��ل��ِغ ل��م
ووج��ِد ��ٍة ِرقَّ ف��ي ي��ه��م��ُس ل��ل��وداع ال��ض��وءُ وال��ت��ف��َت
ب��ع��دي ال��ك��ائ��ن��اُت َف��ْل��تَ��ْرَع��ِك تُ��راِع��ي ال ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا

∗∗∗
وال��ظ��الُل ��ْح��ُب ال��سُّ أيَّ��تُ��ه��ا ري��اُح ي��ا م��وُج، ي��ا ل��ي��ُل، ي��ا
وال��ج��ب��اُل ال��ش��ه��ُب أي��ت��ه��ا وال��ِب��ط��اُح ال��ُغ��وُر أي��ت��ه��ا
وال��ودادا ال��ع��ه��َد ل��ه��ا ص��ون��ي ال��ث��رى ف��ي ال��م��اءِ، ف��ي ، ال��ج��وِّ ف��ي
وال��س��ه��ادا ال��ِف��ْك��َر وأبْ��ِع��ِدي ال��ك��رى ع��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ُردِّي
ال��زَّم��اِن ع��ل��ى ع��اش��ق��ات��ي ي��ا ال��ج��وى ِم��َن وأن��ق��ذي��ه��ا
ح��ن��اِن!! م��ن ف��يَّ م��ا وك��لِّ ُق��َوى م��ن ف��ي��ك م��ا ب��ك��لِّ
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ك��أْس��ي ب��ال��م��دام��ة وأت��رع��ُت ٍت ك��ث��ي��را نَ��ْخ��َب ش��رب��ُت ق��د أُك��ْن إْن
ج��ن��ِس ك��لِّ م��ن ب��ال��ج��م��ال ُم��ْغ��َرٌم ألنِّ��ي ب��ال��ح��س��ان؛ وتَ��ولَّ��ع��ُت
وي��أس رج��اءٍ ح��ال��تَ��ْي ع��ل��ى ـ��ُت أش��رك��ـ ث��م ال��ه��وى ف��ي ��دُت وتَ��وحَّ
ِرْج��س��ي ش��ي��اط��ي��َن ل��ذٍة ع��ل��ى ـ��ِب��ْس أح��ـ ف��ل��م غ��رام��ي ف��ي وتَ��ب��ذَّْل��ُت
��ي ِح��سِّ ي��م��أل وال��ط��ه��ُر ط��ل��ي��ًق��ا ـ��نِّ ال��ف��ـ ع��ال��م ف��ي أع��ي��ُش ف��ب��ُروح��ي
أُْرس��ي ِف��ي��م أو ال��ش��راَع أُْزِج��ي ِل��َم أُدري، ل��س��ُت ب��ح��اره ف��ي ت��ائ��ًه��ا
َق��بْ��ِس ك��لِّ م��ن ال��س��م��اءُ نَ��َم��تْ��ه��ا ءَ ب��ي��ض��ا ال��ح��ق��ِل ك��زه��رِة ق��ل��ٌب ل��َي
ل��ن��ف��س��ي أَُغ��نِّ��ي َوْح��ِدي وع��ل��ي��ه��ا أَُغ��نِّ��ي ع��ل��ي��ه��ا ق��ي��ث��ارت��ي ه��و
َج��ْرِس رائ��ِع ب��ك��لِّ أنْ��َط��َق��تْ��ه��ا ٌت ه��م��س��ا َخ��ْل��َوتِ��ي ف��ي إل��ي��ه��ا ِل��ي

∗∗∗
ُخ��ْرس ع��واص��َف ف��ي ال��نَّ��اِر َوَه��ُج ُق��ب��َالت��ي م��ن ِب��ه��نَّ ش��ف��اٍه ك��م
أم��س��ي وإط��راُق م��نْ��ُه ي��وِم��ي ِض��ْح��ُك ع��ب��رات��ي ِب��ِه َج��َرْت ووس��اٍد

∗∗∗
أُن��س��ي ل��ي��ال��َي أْش��َع��َل��ْت ك��م ـ��راءُ ال��ح��م��ـ أن��واُرِك ال��خ��دوُر! أيُّ��ه��ِذي
ب��رأِس��ي! ال��رَّم��اد ذل��ك س��وى ـ��نَّ م��ن��ه��ـ يَ��بْ��َق ل��م آِه ! أح��رق��ت��ه��نَّ





َواْلَقَمُر اْلَبْحُر

��َوُر؟ ال��صُّ ه��ذه «ك��اُن» ي��ا أي��ن م��ن ��ج��ُر وال��شَّ ف��ي��ِك ال��م��اءُ تَ��س��اءَل
ال��ق��م��ُر! يَ��ْح��لُ��ُم ب��ات ب��ه��ا ُرًؤى س��اب��ح��ٌة ف��ي��ه وال��ح��ور ال��ب��ح��ُر
بَ��َص��ُر وش��اق��ه ق��ل��ٌب، دع��اُه َغ��ِزٌل راق��ٌص وال��ض��وءُ أط��لَّ
ب��ش��ُر؟ أم ه��ؤالءِ آل��ه��ٌة ِف��تَ��ٍن م��ن ي��راه ف��ي��م��ا ي��ه��م��ُس
��َج��ُر ال��ضَّ روح��ه َم��سَّ ك��أن��م��ا ح��َج��ٍر إل��ى ل��ج��ٍة م��ن ي��ق��ف��ز
أث��ُر ب��ث��غ��ره��ا وم��ن��ُه إالَّ س��اب��ح��ًة ي��ري��م ال م��ع��رب��ًدا
وال��وب��ُر ال��خ��ري��ر م��ن��ه��ا ي��ع��ج��ُب ُخ��ل��َق��ْت م��ث��ل��م��ا ح��وَّاءَ ك��لِّ م��ن
ال��ق��دُر ن��داءَُه تَ��َح��اَم��ى ج��س��ًم��ا ونَ��َض��ْت رق��ائ��ًق��ا ع��ن��ه��ا أْل��َق��تْ��ُه
َح��َج��ُر ب��ن��ائ��ه��ا ف��ي اس��ت��وى وال َع��َم��ٌد ب��ه��ا َع��َل��ْت م��ا ح��ان��ٍة ف��ي
��تُ��ُر ال��سُّ وال��ن��س��ائ��ُم س��ق��ي��ف��ٌة، ل��ه��ا وال��س��م��اءُ ال��م��اءُ، ُج��دران��ه��ا
س��ك��روا وف��ت��ي��ٌة ت��ل��وَّى، ح��وٌر وس��ام��ُره��ا ُم��نْ��ِش��ٌد، ��اُره��ا خ��مَّ
وان��ت��ث��روا ال��ع��ب��اب ف��ي خ��وَّض��وا ق��د َق��َدٌم م��ن��ه��م ال��ش��طِّ ف��ي تَ��بْ��َق ل��م
ن��ظ��روا ح��ي��ث��م��ا ال��ق��ل��ب َوَودَّع��وا ش��رب��وا ح��ي��ن��م��ا ال��ع��ق��ل وَش��يَّ��ع��وا
وال��زََّه��ُر ال��ن��ج��وُم ك��أن��ه��نَّ ح��ول��ه��ُم ال��ح��س��ان وال��س��اب��ح��اُت
م��ب��ت��ك��ُر ال��رُّواءِ ع��ج��ي��ُب ل��وٌن بَ��َه��ٍج م��ن س��ي��ق��انَ��ه��نَّ ي��زي��د
ُم��ْع��تَ��َص��ُر ال��م��غ��ري��ات م��ن ذوٌب وَس��نً��ا وخ��م��رًة ورًدا ي��ض��يءُ
ي��ش��ت��ج��ُر ح��ول��ه��نَّ م��ن وث��ار ب��ه ط��ل��ع��ن إذا ال��م��وُج ت��غ��اي��ر
ُم��نْ��ح��َدُر ف��ي��ه ع��ن��ه��نَّ ي��ن��ش��قُّ َويُ��َرى ُم��ْرتَ��ًق��ى ي��ل��ت��فُّ ب��ه��نَّ



طه محمود عيل ديوان

ال��ث��م��ُر آده ال��غ��ص��ُن ي��ن��ف��ت��ل ك��م��ا ق��دوُدُه��نَّ م��ن��ف��ت��الت
��ْع��ُر وال��شَّ ال��ن��ه��وُد ت��ح��ذره��نَّ َع��َج��ٍب ب��أذُْرٍع ُم��ل��وِّح��ات
م��س��ت��ع��ُر ال��ص��دور ت��ح��ت وال��م��اءُ م��ن��ه��م��ٌر ال��خ��ُص��ور ف��وق وال��ض��وءُ
خ��ط��ُر َق��ْل��بَ��ُه راْع ك��م��ا يُ��ْرِغ��ي تَ��َوثُّ��ب��ِه ف��ي وال��ب��ح��ر ِزْل��َن م��ا

∗∗∗
َرُر ال��دُّ أص��داَف��ه��ا ف��ي��ه ت��ؤمُّ ف��م��ت��ى ِن��ْص��َف��ُه ال��ل��ي��ُل ج��اوز ق��د
ال��ش��َج��ُر ول��ي��ث��رث��ِر رم��الُ��ه، ب��ِه ول��ت��ئ��نَّ ال��ب��ح��ُر ف��ل��ي��ص��خ��ِب
ال��م��َط��ُر غ��م��ام��ه م��ن ول��ي��ن��ب��ج��ْس م��ائ��ِج��ِه ف��وق ال��ري��ُح ول��ت��ع��ص��ِف
ال��ش��رُر ب��م��ائ��ه تَ��راَم��ى وإْن ش��اط��ئَ��ُه ي��ن��ت��ح��ي��ن ال أق��س��م��َن
��َح��ُر! وال��سَّ ف��ي��ه ال��ل��ي��ُل ت��م��ازُج ذََه��ٌب ��ٌة ف��ضَّ وه��و يُ��َرى ح��ت��ى
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اِع َ الرشِّ َت َحتْ

َواْلَغْرِب ِق ْ الرشَّ بنَْيَ

ال��م��اءُ ل��َك ي��ص��دْح وِط��ْر، ش��راع��ي، ف��اخ��ف��ْق وأن��داءُ وأن��س��اٌم ن��وٌر م��س��راَك
ع��ذراءُ ال��ب��ح��ر ف��ي م��وج��ٌة ب��ه ت��ش��دو أم��ل ك��م ال��ح��ي��راُن ال��ق��ل��ق أيُّ��ه��ا ي��ا
وص��ه��ب��اءُ زه��ٌر م��اؤه َم��ْس��ب��ٍح ف��ي أرغ��نُ��ه��ا ال��س��ك��ران ب��ال��ن��غ��م ي��ح��دوَك
أج��واءُ؟ ف��ي��ه ج��دي��ٍد ُح��بٍّ ل��ك��ل م��ف��ات��ن��ِه ف��ي ي��ب��دو ال��ب��ح��َر تَ��رى أم��ا
ش��ق��راءُ؟ ال��ي��مِّ ف��ج��اج ف��ي ح��وريَّ��ٌة ب��م��ه��ج��ت��ه ط��ارْت ص��ائ��ٌد وف��ج��رُه
ألالءُ؟ ��اُه وشَّ أس��وٍد ُم��ْط��َرِف ف��ي غ��ان��ي��ٌة ت��غ��ش��اُه م��رق��ٌص ول��ي��ل��ُه
وإص��غ��اءُ ال��م��اض��ي إل��ى ال��ت��ف��اٌت ل��ه��ا وآل��ه��ٍة ح��وٍر م��ن م��واك��َب ش��تَّ��ى
أن��واءُ تُ��غ��نِّ��ي��ه��ن م��رنَّ��ح��اٌت أش��رع��ٌة ال��ش��وِق ب��ق��دي��م ت��ه��زُّه��ا

∗∗∗
إغ��راءُ ب��ال��تِّ��ي��ه ل��ه واٍد ُح م��الَّ َم��رٍح ف��ي األم��واج ع��ل��ى ي��ق��وده��نَّ
وه��وج��اءُ ُم��ْزٌن َق��ْل��بَ��ُه واس��ت��ض��ح��ك��ْت م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ب��رُق س��ال ع��ي��نَ��ي��ه ب��ي��ن م��ا
وب��أس��اءُ نُ��ْع��َم��ى ب��ع��ده��ا م��ن ع��ل��ي��ه واخ��ت��ل��ف��ْت ال��س��ب��ُع ال��س��ن��ون ع��ن��ه��ا َزَوتْ��ُه
وأع��داءُ ��اٌد ُح��سَّ األح��بَّ��ُة ب��ه��ا ع��ش��ي��رت��ه م��ن دي��اٍر ف��ي ُم��َغ��رِّبً��ا
غ��رَّاءُ ال��رأس َش��َع��راِت م��ن ب��ي��ض��اءُ ش��واردِه دن��ي��ا ع��ن ��تْ��ُه ك��فَّ وِق��ي��َل:
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∗∗∗
��اءُ م��شَّ ال��ح��م��ر ��ب��واِت وال��صَّ ب��ال��نَّ��ار دم��ي ِم��ْلءُ ال��ف��نُّ وه��ذا غ��رام��ي، ي��ا ال
س��م��ح��اءُ وه��ي إل��ي��ه��ا وع��ادْت إال ع��اص��ي��ٌة غ��ي��داءُ ي��دي م��ن أْف��َل��تَ��ْت م��ا
وأص��داءُ أط��ي��اٌف ذك��ري��ات��َك م��ن تَ��ْزُح��ُم��ُه ال��م��س��ح��ور ش��اط��ئ��ن��ا وذاك
وأه��واءُ وأش��واٌق، َوْح��ٍي، ربَّ��اُت َم��ش��ارف��ِه م��ن ال��ح��وان��ي ال��ص��خ��ور ع��ل��ى
وإم��س��اءُ إص��ب��اٌح تَ��ع��اق��َب وق��د ض��نً��ى ش��ك��وَن م��ا م��ن��ت��ظ��راٍت، أق��م��ن
س��ج��واءُ ال��ل��ح��ن، َوْل��ه��ى ال��ص��وِت، م��ج��روح��ُة م��ط��وَّق��ٌة بُ��ْع��ٍد ع��ل��ى رأت��ن��ي ح��ت��ى
وأف��ي��اءُ: دوٌح ل��وق��ع��ه��م��ا َص��َح��ْت وص��ًدى ن��ب��أًة ف��ك��ان��ت تُ��َغ��نِّ��ي ��ْت َه��مَّ
وإض��ن��اءُ وت��ع��ذي��ٌب س��ه��ٌد ع��ي��ن��ي��ه وف��ي ال��ح��ب��ي��ُب، ع��اد ق��د ال��ش��ع��ر ع��رائ��َس
وإغ��ف��اءُ؟ م��ن��ه��ا راح��ٌة ل��ُه أم��ا م��ت��اع��ب��ه دن��ي��ا م��ن ال��م��غ��ام��ُر آب
ق��م��راءُ واألرُض ن��اع��م��ٌة، وال��ري��ُح َدع��ٍة ف��ي ال��ب��ح��ر ب��أن يَ��ح��لُ��ْم َدِع��ي��ِه
غ��نَّ��اءُ ل��ل��ح��بِّ ج��نَّ��ٌة وأن��ه��ا ن��ائ��م��ٌة ��ل��م ال��سِّ ظ��الل ف��ي وأن��ه��ا
ال��م��اءُ ��ُه َزفَّ ن��ش��ي��ٍد أَْش��َج��ى يُ��ْس��ِم��ْع��ِك ل��م��زه��رِه واْص��غ��ي ك��أَس��ُه وق��رِِّب��ي

∗∗∗
دأم��اءُ ب��ال��ش��وق وه��ف��ْت س��ف��ي��ن��ٌة ف��ان��دف��ع��ْت ال��ش��وق، س��ح��ُر «ل��ب��ن��اُن» وق��ي��ل:
اءُ أِودَّ أه��ٌل ال��ه��وى ف��ي وأن��ن��ا أح��بَّ��ِت��ِه م��ن أنَّ��ا ال��ش��رُق ل��ه أَْوَح��ى
ش��ج��راءُ ال��خ��ل��د ك��رب��وع ُق��ًرى ب��ه ب��ش��اش��ت��ِه ع��ن ��ْت وش��فَّ ف��ق��رَّب��ت��ن��ا
ج��ل��واءُ ال��نَّ��ب��ت، ريَّ��ا ال��نَّ��ب��ع، م��س��ح��ورُة وم��رت��ف��ِع م��ن��ه��ا ُم��نْ��َح��دٍر ك��ل ف��ي
ح��وب��اءُ «األَرز» ن��س��م��اُت وق��بَّ��ل��ْت ن��واظ��ُرن��ا ب��م��غ��ان��ي��ِه ُف��َع��لِّ��َق��ْت
خ��ض��راءُ ل��ل��ش��رِق وزي��ت��ون��ٌة ش��دٌو، م��ن��اق��ره��ا ف��ي ط��ي��وٌر واس��ت��ق��ب��ل��ت��ن��ا
ح��واءُ ��تْ��ُه َم��سَّ إذ آدَم ك��ق��ل��ِب أج��ن��ُح��ه��ا ��تْ��ُه َم��سَّ إْن ال��م��وَج ��ُص تُ��رقِّ
اءُ وغ��دَّ روَّاٌح «ل��ب��ن��اُن» ب��ه��نَّ وأْخ��ي��ل��ٍة خ��راف��اٍت م��ن س��اح��ٍل ف��ي
ش��م��ط��اءُ ال��ده��ر م��ث��ُل وه��ي ص��ب��يَّ��ًة، ف��ات��ن��ًة ب��ي��روُت س��ف��ح��ِه ع��ل��ى الح��ْت
ج��اءُوا وم��ن راح��وا م��ن س��ف��ائ��ُن تَ��ْرَع��ى وال��ت��ف��ت��ْت اآلب��اد ص��خ��رَة ��دْت ت��وسَّ
إي��ح��اءُ! ب��ال��س��ح��ر ل��ه��ا م��ع��ل��ق��اٌت، ُص��َوٌر ب��اب��ٍل م��ن أم ب��ي��روُت؟ أت��ل��ك
أس��م��اءُ ال��م��ج��د ف��ي ل��ه��ْم م��ج��ددي��ن ِق��َدٍم م��ن ال��ش��ادي��ن ال��ع��ب��اق��رة ُش��ْغ��ُل
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اِع َ الرشِّ تَْحَت

وأض��واءُ أظ��الٌل ثَ��مَّ ح��ول��ن��ا م��ن ف��اع��ت��ن��ق��ْت « «ع��ال��يُّ ب��ال��ه��وى وأوم��أَْت
وأج��ن��اءُ زه��ٌر ن��اح��ي��ٍة ف��ك��لُّ ش��ج��ٍر وم��ن م��اءٍ م��ن ��ُق تُ��نَ��سِّ ق��ام��ْت
وأث��داءُ س��ي��ق��اٌن ف��ه��ي يَّ��نَ��ْت ف��ازَّ ِل��ًق��ا «ع��ش��ت��روت» م��ن نُ��بِّ��ئَ��ْت ك��أن��م��ا
ح��س��ن��اءُ؟ ال��ي��وم م��ث��ل��ي وادي��ِك أف��وَق َوِص��ف��ي: ان��ظ��ري ال��ح��س��ن ربَّ��َة ي��ا ت��ق��ول:
إْف��ض��اءُ ب��األل��ب��اب ال��ح��س��ن إل��ى ل��ه��ا ُم��دلَّ��ه��ٍة ب��أب��ص��اٍر رْف��ًق��ا ، َع��ال��يُّ
أن��ض��اءُ ، ع��ال��يُّ ي��ا م��ح��بُّ��وَن، إنَّ��ا وأًس��ى ه��ًوى م��ن ن��ش��اوي إنَّ��ا ، َع��ال��يُّ
ال��ُم��َل��يْ��َس��اءُ ال��ش��م��س ِب��ُخ��َط��ى َج��َرْت وق��د ف��رادس��ه��ا م��ن وداٌع بَ��ْع��ُد وح��ان
أح��ن��اءُ ال��ق��ل��ب وج��ي��ِب م��ن وأش��َف��َق��ْت أع��ي��نُ��ن��ا ال��وج��د ب��دم��وِع ف��اغ��روَرق��ْت
إي��م��اءُ ب��األْس��ف��اِر ال��َغ��ْرِب إل��ى ل��ه ق��ِل��ٌق ح��ائ��ٌر ش��راٌع ع��ن��ه��ا وس��ار

∗∗∗
وإْرغ��اءُ؟ إِْزب��اٌد ��َك اس��ت��خ��فَّ أم ع��اص��ف��ٌة؟ ��تْ��َك َم��سَّ ه��ل ب��َك؟ م��ا ب��ح��ُر ي��ا
أس��ن��اءُ؟ ال��ش��رق رب��وع م��ن َخ��بَ��ْت ل��م��ا م��وج��دٌة ��تْ��َك ش��فَّ أم ال��غ��رُب، أش��اق��ك
ش��اءوا م��ا ��اق ول��ل��ع��شَّ ف��ي��ه ل��ل��ح��س��ن َق��َم��ٌر وال��دُّج��ى ص��ف��اءٌ، ال��س��م��اءُ ه��ذي
إس��َراءُ ال��ش��ع��ر ب��ه��ذا إل��ي��ه��ا َول��ي بَ��ُع��َدْت م��ا م��ص��ُر ب��ي! م��ا ب��َك م��ا ب��ح��ُر ي��ا
وإدم��اءُ! َح��زٌّ ل��ه ال��ح��دي��ُد ه��ذا ي��ده��ا ف��ي ك��ي��ف ح��رٌّ وال��ع��ص��ُر َع��ِج��بْ��ُت
أن��ب��اءُ ال��ق��وم ج��الءِ ع��ن تَ��ِج��ئْ ل��م إْن ج��اري��ٌة ِف��ي��َك ب��ي رج��ع��ْت ال أق��س��م��ُت
أع��زَّاءُ أح��راٌر ال��ي��وم ف��أه��ل��ه��ا َظ��ِف��رت ب��ح��ريَّ��ات��ه��ا م��ص��ر وأنَّ
اءُ وَف��دَّ ع��ن��ه��ا م��س��ت��ق��ت��لٌّ ف��ه��بَّ ِب��ف��ت��ي��ت��ه��ا ن��ادْت إذا إالَّ أق��س��م��ُت،
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ا فينَّ من حلن

ال��م��ع��نَّ��ى وال��رُّوح ال��ث��ائ��ر ال��َع��َص��ِب اه��ت��زاز ف��ي
ف��غ��نَّ��ى األول��ى ال��ل��ي��ل��ُة ب��ال��ه��ن��اءِ َط��اَل��َع��تْ��ُه
ف��ت��م��نَّ��ى س��الًم��ا األرَض ح��ول��ه م��ن ورأى
ُح��زن��ا ن��اح أم ف��رٍح م��ن أَش��دا يَ��ْدِري، ل��ي��س
ف��ي��نَّ��ا! م��ن ل��ح��ٌن ِق��ي��َل: ب��الٍد؟ أيِّ م��ن ُق��ْل��ُت:

∗∗∗
ال��م��ك��اِن ج��وِّ ال ال��ن��ف��س ح��ن��اي��ا ف��ي ِس��ح��َرا األن��غ��اَم س��ل��س��ل��ي ف��ي��نَّ��ا ي��ا
األغ��ان��ي دن��ي��ا ف��ي ت��م��رح ُرًؤى أم ذك��رى أن��ِت أم ذي؟ أن��ِت ��ا أَوَح��قٍّ
ال��زم��اِن؟ روح ل��م��س��ْت ِش��ف��اٌه أم س��ك��رى األوت��اَر ه��زَِّت وب��ن��اٌن

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي م��س��رَّاِت اآلن ج��دِّدي ف��ي��نَّ��ا ي��ا
وق��ت��اِل ب��أرِض يَ��ْح��ِف��ْل ل��م ال��رَّاق��ص روُح��ِك
وج��ب��اِل م��وٍج ب��ي��ن ي��ْش��دو زال م��ا َط��ِربً��ا
وخ��ي��اِل ، وف��نٍّ وأح��الٍم، ب��أس��اط��ي��َر،
ال��ج��م��اِل دن��ي��ا ف��ي ال��ه��ائ��ِم ال��نَّ��غ��م روُح ه��و

∗∗∗



طه محمود عيل ديوان

اج��ت��م��اُع ��ْم��ل ل��ل��شَّ غ��اب��ِك ع��ل��ى ه��ل ف��ي��نَّ��ا ي��ا
اب��ت��َداُع ل��ل��راع��ي ف��ي��ِه ن��اٌي، ف��ج��رِك ع��ل��ى أم
ال��ت��م��اُع ال��ع��ش��يَّ��ات ن��ور م��ن أف��ق��ِك ع��ل��ى أم
ش��راُع ل��ل��ُح��بِّ ال��ل��ي��ل ت��ح��ت م��ائ��ِك ع��ل��ى أم
ال��وداُع! ال��ن��ف��س ع��ل��ى ج��رَّ وم��ا أم��س! م��ن آِه

∗∗∗
ال��ك��ب��ي��ِر وال��َف��ْل��ِس ال��غ��اب��ة ��َة ِق��صَّ وه��ات��ي ال��دن��ي��ا أس��م��ع��ي ف��ي��نَّ��ا ي��ا
األخ��ي��ِر ال��ل��ي��ل ف��ي ��اق ال��ُع��شَّ وص��دى ال��ذك��ري��اِت ش��دُو ب��ال��دان��وب أي��ن
أس��ي��ِر! ال��ح��بِّ ي��ِد ف��ي ق��ل��ٍب َغ��يْ��َر ال��ح��ي��اِة ب��أح��الِم ع��ن��ِك َرَح��ل��وا
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ة أندلِسيَّ

ف��س��ك��ْرُت ش��ب��اب��ي ع��ه��َد ج��دَّدا ال��رويَّ��ْة وال��ك��أُس ال��ن��ش��واُن ح��س��نُ��ِك
وع��ب��رُت ح��ي��ات��ي ف��ي ب��ي َع��ب��َرْت وض��يَّ��ة ول��ي��الٍت أي��اٍم ُح��ْل��ُم
ع��ص��رُت ال��خ��ل��د َج��نَ��ى ِم��ْن خ��م��ر أيُّ ب��ق��يَّ��ة ال��ك��أس وف��ي س��ك��راُن أن��ا

إل��يَّ��ْه ال��ك��أس ق��رِّب��ي ه��ات��ي آه،
أن��دل��ِس��يَّ��ْه ي��ا أن��ت واس��ق��ن��ي��ه��ا

∗∗∗
وال��ت��ق��يْ��ن��ا ف��ج��ئ��ن��ا، روح��ي��ن��ا، َق��اَد ُم��ْل��ِه��ِم ص��وٍت أيُّ ت��ق��ول��ي ال
إل��ي��ن��ا ي��ه��ف��و ب��ال��ه��وى م��اٍض روُح دم��ي م��ن ف��ي��ه ال��م��ش��ب��وُب َدُم��ِك
ع��ل��ي��ن��ا م��ا ط��رب��ن��ا أو َش��رب��ن��ا إْن ف��م��ي م��ن ق��رِّب��ي��ه��ا روح��ي! أْخ��َت

َج��ِن��يَّ��ْة ال��ح��س��ن م��ن ه��ات��ي��ه��ا آه
أن��دل��ِس��يَّ��ْة ي��ا أن��ت واس��ق��ن��ي��ه��ا

∗∗∗
ب��ي��ن��ن��ا م��ا ل��ف��ظ��ًة ص��ارت ث��م ن��ظ��رت��ي��ْن أول��ى ال��ن��ظ��رُة ك��ان��ت
أن��ا … ق��ال��ت وال … أن��ِت يَ��ُق��ْل: ل��م م��غ��ت��ربَ��يْ��ْن م��ن يَ��ْع��ج��ب وال��ه��وى
وَس��نَ��ا غ��م��اٍم م��ن أف��ٍق تَ��ح��ت لُ��َج��يْ��ْن م��ن واٍد ف��وق َوَس��بَ��ْح��ن��ا

ع��رب��يَّ��ْة ِس��م��اٍت ه��ا أت��م��ألَّ
أن��دل��ِس��يَّ��ْة ي��ا أن��ِت وأن��اِدي



طه محمود عيل ديوان

∗∗∗
ال��ش��ج��ْر وأوراَق ال��زَّْه��َر ت��ث��ل��م ال��م��غ��ي��ِب ظ��لِّ ف��ي ��م��س ل��ل��شَّ ي��ا ص��ح��ُت
وَس��ف��ْر وَداٍع ع��ن��د ُق��بْ��َل��ًة وح��ب��ي��ِب م��ح��بٍّ ب��ي��ن ِخ��ْل��تُ��ه��ا
ص��وْر إثْ��ِر ف��ي يَ��ذَْه��بْ��َن ُص��َوًرا ال��ع��ج��ي��ِب ل��ل��وادي ت��ن��ظ��ر ف��ان��ث��ن��ْت

َش��ِج��يَّ��ْة م��ن��ه��ا ه��م��س��ٌة وب��س��م��ع��ي
أن��دل��ِس��يَّ��ْة ي��ا أن��ِت وب��روح��ي

∗∗∗
زح��اِم ب��ع��د خ��ل��وًة وان��ت��ح��ي��ن��ا نُ��ض��اِر م��ن ش��طٍّ ِع��ن��د ون��زل��ن��ا
وج��اِم؟ ل��ح��ٍن ف��ي ال��ل��ي��ل��َة أل��ِك ال��ن��ه��اِر: ب��أع��ق��اِب وال��ل��ي��ُل ق��ل��ُت
ُم��داِم ك��أْس ه��ن��ا ه��ا أدارا إن وداِر أْه��ل م��غ��ت��رب��ْي ع��ل��ى م��ا

ن��ق��يَّ��ْه ك��خ��دَّي��ِك ه��ات��ي��ه��ا آه
أن��دل��ِس��يَّ��ْه ي��ا أن��ت واس��ق��ن��ي��ه��ا

∗∗∗
ال��زَّم��اِن أس��اط��ي��ِر ِم��ثْ��ُل ح��ان��ٌة م��ط��رِب َل��ح��ٍن بَ��يْ��ن واح��ت��وت��ن��ا
ال��ح��س��اِن وأه��واءَ ال��ع��ش��ق ف��تَ��َن ِب��ال��ذَّه��ِب ج��درانُ��ه��ا ُص��وِّرْت
ظ��ام��ئ��اِن ف��إنَّ��ا ك��أْس��ي��ن ِم��لءَ اش��رب��ي ل��بَّ��ي��ِك ُق��ْل��ُت: اش��رْب ق��ال��ت:

ب��اب��ل��يَّ��ْه أو روم��ي��ًة خ��م��رًة
أن��دل��س��يَّ��ْه ي��ا أن��ِت اس��ق��ن��ي��ه��ا

∗∗∗
وُع��ْج��ِب ب��إغ��راءٍ ال��ك��أَْس ت��دف��ع ي��دي ف��ي وي��داه��ا ب��ي ه��ت��ف��ْت
ق��ل��ب��ي! أس��رار ع��ن ي��ن��ط��ق ِخ��ْل��تُ��ُه َغ��ِرِد ش��ج��يٍّ ق��ي��ث��اٍر أيُّ
وُح��بِّ خ��م��ر ِم��ن األل��ح��اَن ي��م��زُج األب��ِد ق��دي��م م��ن ِط��ْف��ٌل ق��ل��ُت:

ذه��ب��يَّ��ْه ي��دي��ِه ف��ي ك��أَس م��لء
أن��دل��ِس��يَّ��ْه ي��ا أن��ِت ف��اس��ق��ن��ي��ه��ا
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∗∗∗
َص��بٍّ ك��لُّ وت��ع��اي��ا خ��اٍل ك��لُّ ب��ال��رواِح ون��ادى ال��ل��ي��ُل وم��ض��ى
ووث��ِب إي��م��اٍض ب��ي��ن م��ا ن��وُرُه راِح ك��أَْس إالَّ ال��م��ص��ب��اُح وخ��ب��ا
ل��ج��ن��ِب ج��ن��بً��ا ح��ول��ه ف��ب��ق��ي��ن��ا ال��ص��ب��اِح ض��وءَ وْه��ُج��ُه ت��ح��دَّى ق��د

ن��ديَّ��ْه ال��ف��ج��ر ع��َل��ى ن��ت��س��اق��اه��ا
أن��دل��ِس��يَّ��ْه ي��ا أن��ت وأغ��نِّ��ي

∗∗∗
َدنَ��ا وال��ص��ف دارِك بَ��ُع��َدْت أن��دل��س��يَّ��ْة ي��ا ال��غ��رب ع��روَس ي��ا
ِب��نَ��ا ُم��ط��ي��ف��اٌت وال��ب��ح��ي��راُت ال��ق��م��ريَّ��ْة ال��ل��ي��ال��ي أح��الُم أي��ن
ل��ن��ا دام��ت ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ح��ان��ًة، ال��ذَّه��ب��يَّ��ْة ال��ك��ئ��وس ب��ي��ن اذك��ري

وع��ش��يَّ��ْه ص��ب��اًح��ا أدع��وِك ح��ي��ن
أن��دل��س��يَّ��ْه ي��ا أن��ِت اس��ق��ن��ي��ه��ا
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فراء الصَّ الورَدة

ال��ص��ف��راءِ ال��وردة ه��ذي ق��ط��ِف م��ن َم��نَ��ْع��تَ��ِن��ي أراَك تُ��ع��ات��بُ��ِن��ي: ق��ال��ت
وال��ص��ه��ب��اءِ ب��ال��ش��ق��راءِ وه��ت��ف��َت َغ��نَّ��يْ��تَ��ن��ي ك��م ال��ل��ون ه��ذا وب��س��ح��ِر
أه��وائ��ي م��ن ال��ح��س��َن أع��ي��ذُ إنِّ��ي نَ��ْظ��َرتِ��ي ح��ب��ي��ب��ُة ي��ا ِل��ي اغ��ف��ري ق��ل��ُت:
ال��ح��م��ق��اءِ وال��غ��ي��رِة ��نَ��ى ال��ضَّ ِس��َم��َة وأتَّ��ِق��ي ف��ي��ِك، ال��ن��اس ظ��ن��وَن أخ��ش��ى
األض��واءِ ش��اح��ِب ون��ج��ٍم ش��اب��ْت، ل��ي��ل��ٍة ذْك��رى ع��ي��ن��ي��ِك َع��ْن وأذود
��اءِ وضَّ ك��وك��ٍب أو زه��رٍة م��ن ِش��ئْ��ِت��ِه م��ا اق��ط��ِف��ي يْ��ِك َخ��دَّ ل��وِن ف��ي
وف��اءِ وادِّك��اِر ل��َك ن��ظ��رٍة ف��ي أح��ب��ب��تُ��ُه ال��ذي أت��م��ن��ع��ن��ي ق��ال��ْت:
ه��وج��اءِ ش��ب��ي��ب��ٍة ذك��ري��اِت م��ن ذََوى م��ا ونَ��بْ��ِش��َك ال��م��اض��ي َع��ْرِض��َك ف��ي
إغ��وائ��ي م��ن ال��م��ف��ض��وَح ب��ه��ا تَ��ْل��َق��ى ال��ت��ي وب��س��م��ت��َك ب��ي، وب��س��خ��ري��ات��َك
ول��ق��اءِ! ق��ط��ي��ع��ٍة ب��ي��ن ح��ي��راَن ص��ب��اب��ًة أرْق��َت إن وج��ه��َك وش��ح��وِب





راَجة الدَّ راكَبة

وال��رَّواِح ال��ُغ��دوِّ ف��ي أْس��َرْف��ِت ��ب��اِح ال��صَّ ف��راش��َة ��ل��ي ت��َم��هَّ
��اِح ��فَّ وال��صُّ ال��ُع��ْش��ِب ف��وق وال��وث��ُب ال��ِف��س��اِح ال��طُّ��ُرِق ارت��ي��اُد م��اذا
ال��س��بَّ��اِح ِل ال��م��ه��دَّ ��َع��ِر ب��ال��شَّ وال��ب��ط��اِح ال��ُخ��ْض��ِر ال��رواب��ي ب��ي��ن
��راِح ال��سَّ ُم��ْط��َل��ُق وه��و وال��ن��ه��ِد ال��م��ج��ت��اِح ال��ع��اص��ِف ت��ح��ت ك��ال��م��وج
ك��ف��اِح ف��ي ال��س��اِق َخ��ْل��َف وال��س��اق وال��وش��اِح ال��ص��در ب��ي��ن ي��خ��ف��ُق
��اِح ال��ل��مَّ ال��ب��ارِق م��ث��ل ت��دور ال��ج��م��اِح ط��اغ��ي��ِة َح��ْل��َق��ٍة ف��ي
��راِح ال��صُّ ك��بَ��ِد ف��ي وح��لَّ��َق��ْت ال��ري��اِح م��ع ط��ارْت ل��و ت��ودُّ
اِح ��دَّ ال��صَّ روح��ِك ف��ي ��ٍة وِخ��فَّ ال��م��م��راِح ال��ج��س��د ه��ذا ب��ل��ط��ِف
م��ف��راِح ع��اب��ٍث ل��ه��واءِ ي��ا َج��نَ��اِح! ع��ن ال��ط��ي��َر تُ��ْغ��ِن��ي تَ��ك��اُد
ك��ال��رَّاِح ��ب��ا وال��صِّ ِص��ب��اِك، م��ن بَ��ْل األق��داِح خ��م��رة م��ن ال س��ك��راَن،
والح��ي الئ��ٍم م��ن يَ��ْس��تَ��ِح��ي ال م��زاِح ف��ي ال��ث��وب ط��رف ي��رف��ُع
��اِح ال��تُّ��فَّ خ��م��ي��ل��ِة ع��ن ونَ��مَّ ب��اف��ت��ض��اِح ال��ف��خ��ذي��ن آذََن ق��د
��اِح ال��وضَّ ُح��ْس��ن��ه��م��ا ع��ل��ى أخ��ش��ى واألق��اح��ي! ال��ورد ك��ث��ي��ِب ف��وق
األرواِح ث��ورَة أخ��ش��ى ص��رُت ب��ل اج��ت��راِح َويَ��َد اش��ت��ه��اءِ َع��يْ��َن
ب��ال��رَّاِح أو ب��ال��روح ل��و َوِدْدُت ال��ُم��بَ��اح ال��َح��رِم ه��ذا م��ث��ل ف��ي

ال��ص��ب��اِح! ع��ن ح��تَّ��ى ُص��نْ��تُ��ه��م��ا





ق الرشَّ أبناء إىل

ال��نِّ��ض��اَال إال ال��ح��قُّ ي��ع��رف ف��م��ا َخ��ي��اَال َوات��رك��وُه ُم��نً��ى َدع��وه��ا
ِش��م��اًال ون��رن��و ي��م��ي��نً��ا ن��ِط��لُّ ال��وع��وِد وراءَ م��اذا ال��ش��رق! ب��ن��ي
اق��ت��ت��اال ف��ي��ِه ال��م��ط��ام��ُع ت��ض��جُّ ع��ال��م ف��ي ��ْم��ِت ال��صَّ ح��ك��م��ُة وم��ا
يُ��واَل��ى ال ب��ه ال��ض��ع��ي��َف َرأَيْ��ُت ي��ِع��فُّ ال َج��اِرٌح زم��ان��ك��م��و
ال��ك��س��اَل��ى ال��خ��ام��ل��ي��ن وم��ض��ي��ع��ُة ال��ع��ام��ل��ي��ن نُ��ْه��َزُة وي��وم��ك��م��و
ال��ِح��ب��اَال م��ن��ه ال��م��ق��ادُر ��ى تَ��وقَّ ص��ائ��ٍد ُخ��َط��ى ف��ي��ِه ال��ع��ل��ُم َخ��ط��ا
اغ��ت��ي��اَال ف��ي��ه ال��ك��ه��ارَب وص��اد ال��ش��ع��اِع م��ل��ك��وت ف��ي ��ل ت��وغَّ
نَ��ك��اال وتُ��ل��ِق��ي ب��ع��ًض��ا تُ��َح��طِّ��ُم ب��ع��ض��ه��ا ف��ي ف��ه��َي وح��زَّب��ه��ا
ِج��ب��اال وُدكَّ��ْت س��م��اءً ف��خ��رَّت أْوج��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س» «دول��َة َرَم��ى
م��ن��اال م��ن��ه��ا أق��رب ال��نَّ��ْج��م تَ��رى ال��ظ��ن��وِن َوَراءَ ك��ان��ت م��داِئ��ُن
اع��ت��ق��اال ج��ن��ه��نَّ ع��ن َف��كَّ أو ـ��َم ال��ق��م��اق��ـ أْخ��ل��ى «س��ل��ي��م��اَن» ك��أَنَّ
خ��ي��اال ت��الش��ْت ثُ��مَّ ال��ل��م��ح َم��َدى ب��ه��ا َف��ط��اروا إل��ي��ه��ا وأْوَم��ا

∗∗∗
ال��م��ج��اال يَ��ُش��قُّ ال��ُم��ج��لِّ��ي ُغ��ب��اَر ت��ن��ظ��روَن وق��وف��ك��م ف��ف��ي��َم
ت��الال؟ ف��ج��ٍر ك��لُّ أف��ق��ن��ا وم��ن ال��ح��ظ��وظ س��واَد ن��ش��ك��و وح��تَّ��اَم
تَ��ع��ال��ى؟ وج��ب��اه��ا َس��َم��ْت أص��وًال يَ��ْع��ُرٍب ِم��ن ال��ش��رِق ب��ن��ي أل��س��ن��ا
وال��ن��واَال؟ ال��ن��دى م��ن��ه ون��رق��ُب ال��ح��ل��ي��ِف ع��ط��َف نُ��س��ائ��ُل أج��ئ��ن��ا



طه محمود عيل ديوان

ِص��ي��اَال ف��ي��ه��ا ال��ج��ب��اب��ُر تَ��م��اَدى م��ْح��نَ��ٍة ف��ي ب��األم��س ن��ص��رن��اُه
ذُب��اال م��ن��ه��ا نُ��ذِْك ل��م ال��ن��ار م��ن ��ٍة لُ��جَّ ع��ل��ى إل��ي��ِه س��ب��ح��ن��ا
وم��اال؟ وأغ��َض��ى ��الم ال��سَّ غ��داَة َح��واريَّ��ُه تَ��ن��اَس��ى ف��ك��ي��ف
س��ؤاال؟ ط��الٍب م��ن وأع��ف��اه��م ألرب��اب��ه��ا ال��ح��ق��وَق أردَّ
ظ��الال؟ َوتَ��نْ��َدى ن��وًرا ت��ألَّ��ُق ُح��ريَّ��ٌة األرض ع��ل��ى ��ْت ورفَّ
م��ق��اال وزْدن��ي ل��ي ُق��ْل ب��ربِّ��َك ل��ي ُق��ْل��َت ك��م ال��ح��ق��ي��ق��ة، نَ��ب��يَّ
ال��ن��زاال ��م��ت��َك َج��شَّ أم��م ع��ل��ى ي��ًدا وأح��ن��ى أن��دى رأي��تُ��ك
ُزالال ��ى ُم��َص��فَّ ال��وداد َس��َق��تْ��َك ��ٍة أمَّ ع��ل��ى ت��ق��س��و ل��ك ف��م��ا
ارت��ج��اال َوتُ��ْم��ل��ي تَ��ق��ض��ي ل��ك ف��م��ا ال��م��ص��ي��ر ب��ح��قِّ ال��ش��ع��وب وَع��دَت
ح��الال؟ ن��ه��بً��ا ل��ل��غ��ي��ر وتُ��ْس��َل��ُم أرُض��ه��م أه��ل��ه��ا م��ن أتُ��غ��َص��ُب
ال��ط��واال؟ ال��دُّه��وَر ف��ي��ه��ا ي��س��ودون ُح��رًَّة أرُض��ه��م ل��ه��م أل��ي��س��ْت

∗∗∗
ان��دم��اال ال��غ��داَة وي��أب��ى ي��س��ي��ُل ُج��ْرَح��ه��ا أرى ل��ي م��ا «ف��ل��س��ط��ي��ُن»
تَ��َق��ال��ى َش��َه��واٌت وت��ن��ه��ش��ه��ا ال��زَّاه��دي��َن ح��ي��رُة تَ��ن��ازُع��ه��ا
ُع��ض��اال! داءً ك��ان م��ا ! ال��ح��قُّ ه��و أدواُؤه��ا؟ أُس��اتَ��َك أع��زَّْت
َج��م��اال وي��زك��و ص��ف��اءً ي��ش��فُّ ع��ال��ًم��ا رم��ت��م إْن ال��ح��قُّ ه��و
ُم��ح��اال رم��ت��م��وُه ف��ق��د وإالَّ ات��ك��م م��ودَّ ع��ل��ي��ه أق��ي��م��وا
اح��ت��م��اال يُ��ط��اُق ال م��ا ف��ت��ح��م��ُل َج��نَ��ْت م��اذا ل��ل��ب��ري��ئ��ِة ف��ي��ا
ان��ف��ص��اال ت��أبَّ��ى م��اٍض وش��ائ��ُج ق��ل��ب��ِه م��ن ه��ي ب��ل ال��ش��رُق، ه��ي
ع��ال��ى ثُ��مَّ «خ��ال��ٌد» ُرْك��نَ��ه��ا ب��ن��ى وأم��ج��اُده��ا دن��ي��ا وت��اري��خ
تَ��وال��ى وال��ع��وادى ل��نُ��ص��رت��ه��ا دع��وًة «ل��ل��م��ص��ط��ف��ى» ال��ح��قُّ وع��ى
اح��ت��ف��اال إل��ي��ه��ا ال��نَّ��ص��ارى وه��بَّ اح��ت��ش��اًدا ال��م��س��ل��م��وَن ل��ه��ا تَ��ب��اَرى
وآال ص��ح��بً��ا ال��ج��زي��رة وأْق��َص��ى وال��راف��دي��ن واألَرز ال��ش��ام م��ن

∗∗∗
واح��ت��الال؟! ع��ب��ودي��ًة يُ��س��اُم إلس��الم��ه��ا م��ا و«إف��ري��ق��ي��ا»
اخ��ت��ي��اال وت��غ��دو ال��س��ي��وُف ت��روح وب��م��رَّاك��ٍش «تُ��ون��ٍس» ع��ل��ى
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وب��اال؟ ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��غ��اُة ويَ��ْل��َق ال��ح��روِب ن��اُر األرض ف��ي تَ��ْخ��ُب أل��م
ح��اال ال��ح��ال م��ن تَ��تَ��بَ��دَّْل أل��م ال��ح��اك��م��وَن؟ ب��ه��ا يَ��تَ��غ��يَّ��ْر أل��م
ك��الال أو ض��نً��ى أو َض��ع��ًة ب��ه��م ت��ح��س��ب��نَّ ال ��ي��ُد ال��صِّ ال��َع��رُب ُه��ُم
ِص��ق��اال وس��ي��وًف��ا ق��س��اورًة آب��اؤه��م ال��ب��أس ع��ل��ى ن��م��اُه��ْم

∗∗∗
َج��الال م��نْ��ه��ا ال��غ��ْرُب يَ��ْخ��َش��ُع ذًُرى ال��م��ش��رق��يْ��ِن ف��ي ال��َح��ض��اَرِة بُ��ن��اُة
َح��ب��ال��ى ال��لَّ��ي��ال��ي ف��إنَّ روي��ًدا ال��م��ط��م��ئ��نُّ ال��ش��ام��خ أي��ه��ا أال
َزواال يَ��ْل��َق��ى ُم��ْل��ُك��ك ك��اد ب��ه ي��وًم��ا األْم��ِس ع��ل��ى تَ��نْ��س��ى َل��َك وم��ا
س��ج��اال ح��ربً��ا «ب��ل��ب��ن��ان» َوتَ��ْرم��ي «س��وري��ًة» ب��ال��ن��ار ف��ت��ق��ذُف
ِم��ث��اال ف��داءٍ ل��ك��لِّ أق��م��ت��م ل��ك��م ط��وبَ��ى «أَُم��يَّ��ة» ش��ب��اب
ال��ج��ب��اال ي��ت��خ��طَّ��ى ع��اص��ٍف س��وى اس��ت��ن��ف��رْت ف��م��ا «دم��ش��ُق» دع��ت��ك��م
س��اال! ال��ح��قِّ أروق��ة ف��وق َدٌم ش��ي��ب��ك��م م��ن ال��م��ج��د ��ِة ِذمَّ وف��ي
��الال وال��ضَّ ال��ه��وى ت��ت��ح��دَّى ُق��ًوى ألوط��ان��ك��م ك��ون��وا ال��ش��رق ب��ن��ي
وغ��ال��ى َح��قٍّ ط��ال��ُب ش��طَّ ف��م��ا ل��ل��خ��ط��وِب ص��دورك��م��و أق��ي��م��وا

∗∗∗
اش��ت��ع��اال رأس��ي ��يْ��ُب ال��شَّ َج��لَّ��َل وق��د ال��س��ق��ام وراءِ م��ن ل��ك��م َف��ِزْع��ُت
وال��رج��اال!! ال��ُع��َال ذك��رُت ول��ك��ْن وال��ش��ب��اَب ال��ه��وى ب��ك��ي��ُت إْن وم��ا
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ألب��ط��اِل وِع��ْش��ِت ألج��ي��اٍل َس��ِل��ْم��ِت ُم��غ��ت��اِل ص��ي��ح��ُة راع��تْ��ِك ال ف��ل��س��ط��ي��ُن
أج��ب��اِل ذوائ��ب ف��ي ن��اٌر ل��ق��وم��ِك خ��ب��ْت وال ال��ُم��ف��دَّى ال��ج��ي��ُل َع��زَِّك وال
ال��غ��ال��ي تُ��ْرِب��ِك م��ن ال��رُّوح خ��ل��ج��ات ع��ل��ى غ��ب��اره��م ت��ح��ت ال��ش��رق ب��ادي��اُت َص��َح��ْت
ال��ع��ال��ي وال��س��ؤدُد ال��ف��ادي��ن ال��ع��رب َدُم خ��ي��ل��ه��م أِع��نَّ��َة يَ��ْس��تَ��ْه��ِدي ف��وارُس
إش��ع��اِل ذاُت ج��م��رٌة س��م��اءٍ وك��لِّ ��ٌر ُم��نَ��ضَّ ص��خ��ٌر م��ن��ه ط��ري��ٍق ب��ك��لِّ
ب��زل��زاِل رم��اِك ل��ي��ٍل ع��ل��ى رق��اًدا يَ��ِط��ْب ول��م ب��ص��ب��ٍح ْ ي��ه��دأ ل��م ال��ش��رُق ه��و
ج��وَّال ال��تِّ��ي��ِه دائ��م غ��ري��ٍب ل��ك��لِّ ِق��ْس��م��ٌة ال��ي��وم أنَّ��ِك أذاع��وا غ��داَة
وت��رح��اِل ح��لٍّ ب��ي��ن م��ا — م��واط��نُ��ه��ا واس��ُم��ُه — ال��م��واط��ن َج��مَّ ع��م��ره، َق��ض��ى
إْس��راِل ع��ه��د م��ن ذك��راِك ق��ل��ب��ه ع��ل��ى ه��ف��ْت وال ي��وًم��ا، ف��ي��ِك داًرا ح��لَّ وم��ا
خ��تَّ��اِل ال��وه��م ع��ال��م م��ن ُح��ْل��ٍم س��وى يَ��ك��ْن ل��م ال��ظ��ل��ُم َخ��طَّ��ُه وع��ًدا ال��ل��ُه م��ح��ا
وأه��واِل خ��ط��وٍب م��ن ن��ذي��ًرا ف��ك��ان ح��ق��ي��ق��ًة ي��ك��ون ك��ي��م��ا ال��ق��ن��ا َح��َم��تْ��ُه
ب��أوج��اِل وتُ��وِم��ي ب��أح��داٍث تُ��ِط��لُّ ف��ت��ن��ٍة أب��واَب ال��ق��وم ب��ي��ن وَف��تَّ��َح
ال��ع��ال��ي ال��ض��ح��ى نُ��وَر ال��ل��ي��ُل ل��ي��م��ح��و أراد م��ث��َل��م��ا ال��ل��ه آيَ��َة ل��ي��م��ح��و أراد
آج��اِل دي��اج��ي��ر ف��ي ُغ��وِري ش��ه��ب وي��ا واخ��م��دي م��دارِك ع��ن ��ي ُك��فِّ ش��م��ُس ف��ي��ا
ال��خ��ال��ي ل��ي��ل��ِك ف��ي ال��رُّْس��ل ق��ب��ل ك��ن��ِت ك��م��ا وارج��ع��ي أدي��م��ِك م��ن ��ي ُش��قِّ أرُض وي��ا
��ال��ي ب��ال��سَّ ه��و وم��ا ب��ال��غ��اف��ي، ه��و وم��ا م��ج��دُه ال��ش��رُق ي��س��ل��َو أن رأوا ض��الًال
ل وُض��الَّ ُط��غ��اٍة م��ن دن��ي��ا ��َر وط��هَّ ال��ث��رى َر نَ��وَّ ال��ذي ال��ف��ت��ح اب��ن��َة ي��ا أال
وإذالِل ِرقٍّ ب��ع��د م��ن ف��ح��رَّره��م أِذلَّ��ًة ك��ان��وا ف��ي��ِك ق��وًم��ا وأك��رَم
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وإج��الِل خ��ش��وٍع ف��ي تُ��َل��بِّ��ي ق��ل��وبً��ا وال��ُه��َدى، ال��ق��داس��ة م��ه��د ي��ا ال��ش��رُق، ل��ِك
أج��ي��اِل م��ي��راَث ف��ي��ك تُ��ف��دِّي ش��ع��وبً��ا وال��ُع��ال، ال��ع��روب��ة أرَض ي��ا ال��ش��رُق، ل��ِك
ب��ال��م��اِل ج��اءَ م��س��ت��ث��م��ٍر م��ن ُه��و َوَال ب��ال��ه��وى ج��اءَ م��س��ت��ع��م��ٍر م��ْن ه��و وم��ا
وأغ��الِل ق��ي��وٍد ف��ي تَ��ح��س��ب��ي��ِه َف��ال ق��ي��وَده ي��دي��ِه ع��ن أَل��ق��ى ال��ش��رُق ه��و
رئ��ب��اِل ب��راث��َن أو نَ��ْس��ٍر م��خ��ال��َب أرُض��ُه ع��ي��ن��ي��ِك ب��ي��ن م��ا تَ��ِه��ْج َس��ِل��ي��ِه،
أش��ب��اِل زم��اج��َر أو أس��وٍد زئ��ي��َر أُْف��ُق��ُه س��م��ع��ي��ِك ب��ي��ن م��ا يَ��ُم��ْج َس��ِل��ي��ِه،
أم��ث��اِل أروَع ال��ح��قِّ ف��ي ب��ه وي��ض��رْب غ��ال��يً��ا يَ��بْ��ذُْل��ُه ال��م��ه��راَق َم ال��دَّ َس��ِل��ي��ِه

∗∗∗
وآم��اِل ح��ق��وٍق ع��ن ح��دي��ٍث ب��ح��ْل��و ال��ورى أط��رَب ال��ذي ال��ش��ادي أيُّ��ه��ا أال
أظ��الِل وري��ف��ُة أن��ه��اٍر غ��زي��رُة َج��نَّ��ٌة ال��غ��ِد ع��اَل��ِم ف��ي ل��ن��ا: وق��ال
ال��ب��ال��ي ق��ي��ث��اَرك األس��م��اُع َم��لَّ��ِت ل��ق��د ف��ح��ْس��بُ��ن��ا وان��ت��ب��ه��ن��ا، ُخ��ِدْع��ن��ا، َس��م��ْع��ن��ا،
وأق��وال وع��وٍد م��ن زاًدا ال��ش��رَق ك��ف��ى تَ��ِزْد ال ال��م��واع��ُد ال��غ��رُب أيُّ��ه��ا وي��ا
ب��أس��م��اِل ُع��ْدن��ا ث��م اك��ت��س��ي��ن��ا، وم��ن��ه ��ٍق ُم��نَ��مَّ خ��ي��ال م��ن وج��ع��ن��ا ش��ب��ع��ن��ا
أدغ��ال!! ش��ري��ع��ُة ك��ان��ت، إذًا ف��ت��ْل��َك ح��ق��وَق��ه��م وت��غ��ص��ْب ��ْع��َف��ى ال��ضَّ تَ��نْ��دِب ف��ال
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وآالُم ج��راح��اٌت وق��بَّ��ل��تْ��َك وأح��الُم آم��اٌل ال��ش��رق ف��ي َح��يَّ��تْ��َك
وإس��الُم َف��ْرَح��ى َوثَ��بَ��ْت ع��روب��ٌة ��ت��ِه وِض��فَّ ال��وادي ع��ل��ى واس��ت��ق��ب��ل��ت��ك
وأي��اُم ال��ذك��رى م��ن ل��ي��اٍل ب��ه��ا وَه��َف��ْت أش��رق��ْت ج��ه��اٍد م��ن وِح��ْق��ب��ٌة
وإك��راُم إع��زاٌز ل��ل��ح��رِّ ِح��م��اُه ب��ل��ٍد ف��ي ال��م��ن��ف��يَّ ال��ع��ائ��َد ت��ع��ان��ق
آج��اُم األح��داث م��ن َح��َم��تْ��ُه ف��ق��د ل��س��اح��ت��ه��ا ْ ي��ل��ج��أ م��ن «ف��اروَق» دي��اُر
وال��ج��اُم ال��م��اءُ وي��رقُّ م��ع��اُش��ُه ب��ه��ا ال��م��س��ت��ج��ي��ِر ل��ل��ع��رب��يِّ ي��ط��ي��ب
ض��رغ��اُم ال��ق��ي��َد وي��ف��كُّ أص��ف��اَدُه، ب��ح��وم��ت��ه��ا ال��ع��ان��ي ال��ق��ل��ُم وي��ح��ط��م

∗∗∗
وأق��واُم أده��اٌر ع��ن��ه ت��ح��دث��ْت ب��م��ا ِج��ئْ��َت ال��ص��ن��دي��ُد ال��ب��ط��ل أي��ه��ا ي��ا
��اُم ب��سَّ ال��ل��ي��ل ج��ن��ب��اِت ع��ل��ى ب��رٌق ب��ه��ا ي��ط��ي��ر أن��ب��اءٌ «ف��ل��س��ط��ي��َن» َه��زَّْت
وأق��الُم ن��ور م��ن ص��ح��ائ��ُف ب��ه��ا وان��ب��ع��ث��ْت األم��س ذك��ري��اُت ل��ه��ا ع��ادْت
وص��م��ص��اُم رم��ٌح ب��ه ي��رنٌّ ص��وٌت يُ��ط��رِّبُ��ه��ا ق��رش��يَّ��اٌت وأنْ��ُف��ٌس
أن��غ��اُم ال��ع��ذب ال��ج��ه��وِريِّ ص��وت��ك م��ن تُ��غ��ازل��ه��ا آذانً��ا ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ��ْت نَ��صَّ
أع��الُم ب��ال��ن��ار َش��ِرَق��ْت وإْن َح��تَّ��ى م��غ��ت��ص��ٌب ال��داَر ي��ن��ال ال أق��س��م��ْت ق��د
ي��ل��ت��اُم ل��ي��س وُج��ْرٍح ف��ي��ه��ا، ي��س��ي��ل دٍم ك��لُّ اإلس��الم ف��ي ، ال��ح��قِّ ف��ي ال��ل��ه، ف��ي
نُ��وَّاُم! ال��ق��دس رب��وع ف��ي ه��ل وك��ي��ف! ن��ائ��م��ٌة ف��ه��ي ع��ن��ه��ا أُْق��ِص��ي��َت ظ��نُّ��وَك
َق��وَّاُم ال��خ��ل��ق ف��وق م��ن��ه��نَّ ال��س��ي��ُف ن��اح��ي��ة ك��لِّ ف��ي أط��م��اع��ه��م وت��ل��ك
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أح��ك��اُم ل��ل��ق��وم ول��ك��ن��م��ا ُح��ك��ًم��ا، ل��م��ن��ط��ق��ه��م أف��ه��ْم ول��م غ��درَت ق��ال��وا:
إج��راُم! ال��ظ��ل��م ف��ج��ه��اُد إذْن غ��دٌر؟ وط��ٍن وع��ن أه��ٍل ع��ن دف��اع��َك أف��ي
س��ام��وا أْه��َل��ُه ه��واٍن ك��م بُ��ْؤَس��ُه ي��ا ل��نُ��ْص��رتِ��ه ن��س��ع��ى م��ا ال��ح��قُّ ه��و ق��ال��وا:
أوه��اُم ال��ح��قِّ ف��ح��دي��ُث ي��ًدا، واق��ب��ض دع��وتُ��ه��م ت��خ��دْع��َك ال ش��رُق ي��ا ش��رُق ي��ا
��اُم س��جَّ يُ��ج��ري��ه��ن ال��غ��ضِّ ق��ل��ب��َك م��ن داف��ق��ًة ال��زَّي��ِت ع��ي��وِن غ��ي��َر أك��ان
ُم وظ��الَّ ��اٌر ق��هَّ ص��درَك ض��ل��وَع ب��ه��ا ي��ح��وط أن��اب��ي��ٍب غ��ي��ر وك��ان
إض��راُم ال��ك��ون ف��ي ل��ه��ا ل��ح��رٍب إالَّ ع��م��ل��وا وم��ا م��ط��اراٍت ��م��وَك ق��سَّ ق��د
ح��ام��وا ل��ل��رَّدى ب��س��رٍب ع��ل��ي��َك ه��ْم إن ت��ض��ح��ي��ٍة غ��ي��ر ف��ي ال��ِف��دا غ��ي��َر أُك��نْ��َت
اُم ه��دَّ يَ��ْخ��َدْع��َك ال ��َك، ل��ح��قِّ واس��م��ْع ص��ن��ع��وا ال��ذي « «ب��ال��ح��س��ي��ن��يِّ َس��ْل ش��رُق ي��ا
آث��اُم ال��س��ل��م ف��ي اْج��تُ��ِرَح��ْت ك��م ب��ه؟ غ��دروا ك��م ال��م��وع��ود ��رف ال��شَّ ع��ن س��ْل��ه��ْم
ذاُم وال َغ��ب��ٌن ال ف��دي��ت��َك، اِس��َل��ْم ُع��ُروبَ��ت��ُه ال��ف��ادي أيُّ��ه��ا ي��ا وأن��ت
وإل��ه��اُم ُح��رٍّ ف��تً��ى ل��ك��لِّ َوْح��ٌي وم��غ��ت��ربً��ا م��ظ��ل��وًم��ا ال��ح��قُّ ج��ه��ادك
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الجنوب ابن إىل الشمال ابن من

وُع��ُه��ودي ِع��نْ��َدُه ِذم��ام��ي ف��ح��يِّ ورودي ق��ب��ل ال��نِّ��ي��َل وردَت إْن أخ��ي!
وح��ف��ي��ِد ل��ن��ا الب��ٍن َونُ��ْس��ِل��ُم��ُه أُبَ��وًَّة ام��ت��زج��ن��ا ف��ي��ه ث��ًرى وَق��بِّ��ْل
س��ج��ودي ووَق��ِع ل��ت��ك��ب��ي��ري َس��ِم��ْع��َت ص��وت��ُه َل��بَّ��يْ��َت ال��ف��ج��ر أذن إن أخ��ي!
وق��ص��ي��ِدي ل��ف��ظ��ه��ا م��ن َم��ن��ط��ق��ي َخ��ال ب��آي��ٍة ه��ت��ف��َت أو ق��وًال ُص��ْغ��َت وم��ا
س��ع��ي��ِد أغ��رَّ ي��وٍم ع��ل��ى أََف��ْق��ُت م��ش��رًق��ا ريَّ��اَن ال��ص��ب��ُح ح��واَك إْن أخ��ي!
رق��ودي واس��ت��ح��اَل ج��ن��ب��ي ف��ي��ه نَ��بَ��ا س��ادًرا س��ه��م��اَن ال��ل��ي��ُل ط��واك إْن أخ��ي!
ح��ص��ي��دي وط��اب ج��نَّ��ات��ي خ��م��ائ��ُل زك��ْت ف��ق��د ص��ف��ًوا ال��م��اءَ ش��رب��َت إْن أخ��ي!
ع��ودي ��َف وق��صَّ زه��ري ف��ي ال��م��وُت م��ش��ى ن��ب��ُع��ُه ج��فَّ أو ال��ن��ه��ُر ج��ف��اَك إْن أخ��ي!
ش��ه��ي��دي! وأن��َت … ه��ذا ف��ي ش��ه��ي��دَك إن��ن��ي وأل��ح��اَك؟ تُ��الح��ي��ن��ي ف��ك��ي��ف
وج��ودي ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي وُج��ودك ف��إن��م��ا ح��ي��ات��ي، ال��وادي ف��ي ح��ي��اتُ��َك

∗∗∗
ب��ح��دوِد؟ ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��ص��ال َم��تَ��ى َف��َس��ْل��ه��م��ا ال��ش��اِط��ئَ��يْ��ن ن��زْل��َت إْن أخ��ي!
ع��ي��دي ل��ي��ل��َة ب��األح��زان َف��َج��لَّ��َل ب��نَ��بْ��أٍة ف��ي��َك ��وءِ ال��سُّ نَ��ذي��ُر َرم��ان��ي
ن��ش��ي��دي وم��اَت أح��الم��ي َم��زاه��ُر وأُْخ��ِرَس��ْت ص��ف��ٍو ب��ع��د س��م��ائ��ي وغ��ام��ْت
وج��دوِد ل��ن��ا آب��اءٍ أرِض َع��َل��ى ِف��راق��ن��ا ال��م��س��ت��ب��دُّ تَ��َم��نَّ��ى غ��داَة
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يُ��ودي ال��س��ي��ادة ُح��بَّ ب��ن��ا ل��ع��لَّ ُع��الل��ًة األم��ان��ي َزيْ��َف ل��ن��ا وزفَّ
وم��س��وِد س��يِّ��ٍد م��ن ب��ي��ن��ن��ا وم��ا وادَّع��ى م��ان ال��ذي ف��وق أُخ��وَّتُ��ن��ا
أب��ي��ِد ك��ال��ده��وِر «اح��ت��الل» ِف��َخ��اَخ ن��اص��بً��ا ف��اح��ذره «االس��ت��ق��الُل» ق��ال: إذا
ول��ي��دي وَض��ْرع زرع��ي م��ن ب��ح��رب��ي��ن، َج��نَ��ى م��ا َوْف��ِر ع��ل��ى م��نَّ��ان��ي، َق��بْ��ُل وك��م
ُج��ُح��ودي وراَم ب��ن��ك��ران��ي ف��ه��مَّ ِش��رٌَّة ه��اَج��تْ��ُه ال��ن��ص��ُر أت��اُه ف��ل��م��ا
ق��ي��ودي؟ أف��كَّ وع��ٍد؟ م��ن أأن��ج��ز ��ًة ِح��جَّ س��ب��ع��ي��ن ب��ع��د م��اذا َس��ْل��ُه، أَال
وُم��ع��ي��دي ُم��بْ��ِدِئ��ي ف��ي��ه��ا ال��ده��ر م��دى ك��أن��ُه ب��ق��ي��ٍد ق��ي��ًدا لُ��ن��ي يُ��بَ��دِّ
ح��دي��ِد ثُ��ْق��َل األش��واِك ع��ل��ى نَ��ُج��رُّ م��ك��بَّ��ٌل اإلس��ار ف��ي وك��الن��ا أخ��ي!
ب��دي��ِد ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ش��م��ٍل ذََه��بْ��ن��ا َوْح��َدٌة ال��ض��ي��م م��ن تُ��ح��رِّْرن��ا ل��م إذا
وج��ه��وِد غ��اي��ٍة ف��ي ��َدٌة ُم��َوحَّ ق��ض��يَّ��ٌة إالَّ وال��س��وداُن م��ص��ُر وم��ا
ب��ج��دي��ِد ي��أِْت��ن��ا ��ا ول��مَّ ج��دي��ٍد، ِب��ع��اَل��ٍم ال��خ��ادع��ي��ن ُه��ت��اَف َس��ئ��م��ن��ا
وع��وِد س��راَب أَْل��َف��ْت َدنَ��ا ف��ل��م��ا ب��م��اِئ��ِه وُِع��ْدَن ح��ش��اش��اٌت ��ْت وَج��فَّ
ب��ج��ل��ي��د ال��دُّج��ى ي��رم��ي ع��اص��ٍف ع��ل��ى ل��ن��اِرِه ال��س��اغ��ب��ي��ن ارت��ق��اُب وط��ال
رع��وِد وم��ي��ِض م��ن ِدْف��ئً��ا تَ��رُج ف��ال ح��ي��ات��ن��ا ن��اَر تُ��ذِْك ل��م يَ��ُدن��ا إذا
وري��ِد ب��ك��لِّ ��ا س��مٍّ ريُّ��ُه َس��َرى ح��ي��ات��ن��ا نَ��بْ��َع تَ��ْح��ِم ل��م يَ��ُدن��ا إذا
س��دوِد َخ��ْل��َف ش��اءَ م��ا وي��ح��ب��ُس��ُه ق��وِم��ِه م��ط��ام��ُع ش��اءَْت م��ا س��يُ��ج��ري��ِه
أس��وِد؟ ِج��ي��اُع أو ن��س��وٍر ِظ��م��اءُ وَح��ْول��ه��م ال��م��ض��ع��ف��ون ي��ن��ام وك��ي��ف

∗∗∗
م��ش��ي��ِد! ك��لَّ ال��ش��ط��آن م��ن يَ��ُرجُّ ث��ائ��ًرا غ��ض��ب��ان ال��ن��ي��َل َش��ِه��ْدَت ه��ل أخ��ي!
وص��دي��ِد دٍم م��ن ن��ف��ث��اٍت َع��ل��ى ل��ن��ب��ع��ِه ُش��واًظ��ا َم��َص��بَّ��يْ��ِه م��ن ج��رى
ش��ري��ِد ال��ف��الِة ف��ي ط��ي��ر َوأس��راِب ك��واس��ٍف واج��م��اٍت نَ��ْخ��ٍل وج��نَّ��اِت
لُ��ُح��وِد وراءَ ال��م��ْوت��ى َل��ُه وض��جَّ ��دى ال��صَّ ح��م��ل��ه م��ن ِري��َع ق��د ن��ب��أٍ َل��َدى
ص��ع��ي��ِد وان��ق��س��اِم أه��ٍل ل��ت��ْش��ت��ي��ِت تَ��َف��زَّع��ا وال��ش��م��ال ف��ي��ِه ج��ن��وبُ��َك
ف��ق��ي��دي وال��ه��ن��اءُ إْل��ِف��ي ال��ح��زُن ب��ه��ا ُظ��ْل��َم��ًة ح��ْولِ��َي ال��ص��ب��ح ض��ي��اءَ أح��ال
وع��ي��ِد َص��ْوَت ال��ج��بَّ��ار ال��ظ��ال��ِم ع��ل��ى ن��اَره��ا ف��أط��ل��ق��ُت أن��ف��اس��ي ��َر وَس��عَّ
م��ش��ي��ِد ك��ال��ج��ب��ال إخ��اءٍ ب��ه��ْدم وأرادن��ي ال��ُع��َرى م��ف��ص��وَم أرادَك
ج��ه��ي��ِد ��ب��اك ال��شِّ ف��ي ج��ري��ٍح َك��َط��ي��ِر م��م��زًَّق��ا ِش��ل��ًوا بَ��ْع��ُد م��ن ل��ي��أك��َل��ن��ا

384



النيل عىل

َم��ري��ِد ب��ه��نَّ ل��ش��ي��ط��اٍن م��ج��اًال يَ��دَْع ل��م األس��ال��ي��ِب ش��ي��ط��اِن تَ��ح��ايُ��ُل

∗∗∗
ع��ودي ال��ه��ن��يَّ��ِة: ل��َل��ي��ال��ي��ِه وُق��ْل ش��َراع��نَ��ا أط��ِل��ْق ال��ن��ي��ل اب��ن ي��ا ال��ن��ي��ل َع��ل��ى
ع��م��ي��ِد ش��ك��اة أو َوْل��َه��ى ب��رنَّ��ِة أي��ك��ِه ح��م��ائ��َم ال��وادي ع��ل��ى وأَرس��ْل
وج��ودي ب��ال��رح��ي��ق َع��َل��يْ��ن��ا َوُدوري ال��ج��نَ��ى م��ن ه��ات��ي ال��ن��ب��ع ع��روَس ي��ا وق��ل:
ع��ق��وِد وُح��ْم��ِر أك��ال��ي��ٍل ب��ُخ��ْض��ِر وارق��ص��ي ف��رع��اءَ ال��نَّ��خ��ِل ع��ذارى َوُه��بِّ��ي
ب��خ��ل��وِد م��وع��ودٍة ُم��َق��دََّس��ٍة م��ح��بَّ��ٍة ك��ئ��وَس وام��ألْ أخ��ي ي��ا أال
س��ع��وِد ب��روَج ال��س��اري ول��ل��ق��م��ر ن��وَره��ا ل��ل��ش��م��س ف��انْ��َع ه��ان��ْت ه��ي إذا
ِم��ي��دي ال��رَّواس��خ ��مِّ ب��ال��شُّ أرُض وي��ا أق��ل��ع��ي وي��ح��ِك ال��ن��ي��ل س��م��اءَ ي��ا َوُق��ْل:
ف��زي��دي! ال��م��زي��َد اس��ط��ع��ِت وإِن ل��ظ��ى، ��ري ف��ت��ف��جَّ أو ال��م��اءِ! ع��ي��وَن وغ��ي��ض��ي
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؟ ُح��بُّ ال��م��وت وراءَ ه��ل ف��دي��تُ��ِك! يُ��َح��بُّ رًدى ك��لُّ ف��ي��ِه َل��ِك َه��ًوى
َص��بُّ ف��ي��ِك ش��ي��ٍخ وك��لُّ إل��ي��ِك، م��ش��وٌق ف��تً��ى ك��لُّ م��ص��ُر، ف��دي��تُ��ك
ت��ح��ب��و ال��م��ه��ِد ف��ي رض��ي��ع��ٍة وك��لُّ ف��ط��ي��ٌم ط��ف��ٌل ب��ال��ِف��َدى وي��ح��لُ��م
تَ��ْش��رئِ��بُّ ل��وج��ه��ك ُم��َه��ًج��ا أرى وج��ه��ي ولَّ��ي��ُت وأي��ن��م��ا أراك
ووثْ��ُب ُخ��ًط��ى ��ف��اِف ال��ضِّ ف��وق ل��ه��ا م��ح��وِّم��اٍت ع��ل��ي��ِك وأرواًح��ا
وَع��ْص��ُب ت��ض��ف��ي��ٌر ب��ي��دي��ِك ل��ه غ��اٌر ال��ف��ادي��ن َدِم م��ن ع��ل��ي��ه��ا
َح��ْرُب وه��َي ال��ل��ي��ال��َي ��تْ��ِك ووقَّ ال��تَّ��ن��ادي ي��وَم ص��دوُره��ا َح��َم��تْ��ِك
َخ��ْط��ُب ورم��اِك غ��ي��ل��ًة ف��ض��اءَِك ��ْت وش��قَّ ع��ادي��ٌة رام��ت��ِك إذا
وَح��ْص��ُب َح��ًص��ى ف��ه��ي وب��ال��نَّ��س��م��اِت ووْق��ٌد َل��ًظ��ى َف��ْه��َو ب��ال��نَّ��ه��ر َدَع��ْت
وُخ��ْل��ُب ُظ��ف��ٌر ُغ��ص��ون��ِه وك��لُّ غ��ي��ٌل ف��ه��و ال��م��ن��وِّر وب��ال��ش��ج��ِر
وُش��ْه��ُب ُرْج��ٌم وْم��ُض��ه��ا ص��واع��َق ت��رم��ي اإلي��م��اِن ي��ِد ع��ن ح��ق��ائ��ُق
وس��ْك��ُب إي��م��اٌض ع��ي��ن��ي��ِه وف��ي ف��ت��ٌك ال��ج��بَّ��ار م��ه��ج��ة ف��ي ل��ه��ا
غ��رُب ال��س��م��َع ويُ��ل��ِق��ي ش��رٌق، ب��ه��ا يَ��ْش��ُدو ك��ال��غ��ن��ائ��يَّ��اِت َص��ن��ائ��ُع
��ْرُب ُعُ ح��واريُّ��ون أو ف��راع��ُن ص��داه��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي ويُ��بْ��ع��ُث
رْك��ُب وثَ��مَّ ��ف��اُف ال��ضِّ ب��ه ت��م��وُج رك��ٌب ف��ث��مَّ ب��ال��ص��ب��اِح أه��لُّ��وا
ت��دبُّ ج��ارح��ٍة ب��ك��لِّ إل��ي��ِك ن��ش��اوى م��ج��ن��ح��ٍة ب��أْرَواٍح
َش��ْع��ُب ال��ي��وم وه��بَّ بُ��ِع��ثَ��ْت، أََج��ْل ِم��ص��ٌر األح��ق��اِب م��ن بُ��ع��ثَ��ْت ل��ق��د
ُص��ْل��ُب! ف��ه��و ب��األم��ان��ِة وأُف��ِرَد ف��رٌد ف��ه��و ال��زع��ام��ة ف��ي ��َد تَ��وحَّ
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∗∗∗
ُح��ْج��ُب وَط��َوتْ��ُه َغ��بْ��َرٌة َع��َل��تْ��ُه أم��ٍس ل��ج��الِل م��ا ِم��ص��ُر! ل��ِك ف��ي��ا
ُق��ْرُب ي��س��ت��ج��ل��ي��ِه ل��ي��س ب��ع��ي��ٌد وط��ي��ٌف َص��ًدى َرْج��ُع ف��ه��و وأُبْ��ِه��َم
وثَ��ْل��ُب أذًى ف��ه��نَّ م��ن��اق��ب��ُه وح��ال��ْت م��الم��ح��ِه ريَّ��ا ذَوت
ِك��ذُْب األم��ِس ب��ع��َد وه��و وأْص��بَ��َح ِص��ْدًق��ا ال��ف��َدائ��يِّ��ي��َن َدُم أك��ان
رأُْب؟ ويُ��ق��ال: َوْح��َدٌة وتُ��ص��دُع ش��ادوا وي��ق��اُل: ب��نَ��ى م��ا ف��يَ��ه��دُم
ِخ��ْص��ُب؟ وأنَ��ار ُم��ج��ِدٌب ف��أَْوَرَق واٍد ب��ك��لِّ أُري��َق إذْن ع��الَم
ُزْغ��ُب؟ ال��طَّ��يْ��ِر ك��ف��رِخ وول��داٌن ع��ب��ق��ريٌّ ش��ب��اٌب ب��ه وج��اد
أك��بُّ��وا ف��ي��ِه أح��ق��اده��م ع��ل��ى ج��ي��ٍل ش��ي��وُخ يُ��ق��ال: م��ا ��ا أح��قٍّ
وُه��ْض��ُب ِق��َم��ٌم ُزْل��ِزَل��ْت م��ا إذا ج��ب��اٍل م��ن أرس��َخ األم��ِس وك��ان��وا
وَج��ذُْب َدْف��ٌع ال��ه��وى ِب��يَ��ِد ل��ه��ا ُح��لُ��وٌم م��ن��ه��م َوَه��ْت ل��ه��ُم ف��م��ا
وَص��ْح��ُب أه��ٌل ف��وَق��ه��ا ت��ع��ادي وأرٌض م��ق��طَّ��َع��ٌة أأرح��اٌم
نَ��ْه��ُب ل��ألَه��واءِ ُه��نَّ ض��م��ائ��ُر وتُ��ْش��َرى ب��ه��ا تُ��ب��اُع وأس��واٌق
وُك��تْ��ُب زوًرا أُْف��ع��م��ْت ص��ح��ائ��ُف ي��دي��ِه وف��ي ال��نِّ��ف��اُق ب��ه��ا ي��ط��وف
ُرْع��ُب م��ن��ه وي��أخ��ذَ نُ��ِش��َرْت إذا ُدج��اُه يَ��نْ��َس��ى أن ال��ل��ي��ُل ي��ك��اد
َح��ْس��ُب ال��ش��ع��ِب وَح��ْس��ُب ح��قٍّ إل��ى ت��ع��ال��وا ق��وم��ي ب��ن��ي ي��ا ت��ع��ال��وا
َع��ذُْب م��آلُن ح��ي��ات��ن��ا ون��ه��ُر ق��ط��ْف��ن��ا َج��نً��ى م��ن��ه ال��دس��ت��ور ه��و
وَع��بُّ��وا َط��ع��م��وا م��ا ب��ع��د ع��ل��ي��ه ث��اروا وال��ج��ان��ي��َن ��ْرِب ل��ل��شَّ ف��م��ا
وذن��ُب ع��ي��ٌب ل��ُه وم��ا وِع��ي��َب، أْخ��رى وأُب��ي��َح َم��رًَّة ف��أُْه��ِدَر
إْل��ُب وه��ي ال��دس��ائ��ُس ت��ح��رَّك��ِت ف��ازْت ف��ي��ه األك��ث��ري��ُة م��ا إذا
وِح��ْزُب َف��ْرٌد ب��اس��م��ِه ت��ح��دََّث وذي��َدْت ع��ن��ه ح��وِربَ��ْت ه��َي وإن
لُ��بُّ يَ��ط��ي��ش ل��ه��ن وأح��داٌث ب��م��ص��ٍر إالَّ تَ��َق��ْع ل��م ع��ج��ائ��ُب
وَغ��ْص��ُب َق��ْس��ٌر ُح��ْك��م��ِه ف��ي ف��م��ا إَل��يْ��ِه َق��ْوم��ي بَ��ن��ي ي��ا تَ��ع��الُ��وا
َع��ْل��ُب ل��ه��نَّ ال��ُق��ل��وب ف��ي م��ع��اٍن ول��ك��ْن ُك��ِت��بَ��ْت أْس��ُط��ٌر ه��و وم��ا
َرْح��ُب ال��ي��وم وال��م��ج��ال ط��ل��ي��ٌق ش��ع��ٍب ف��ك��لُّ ال��ش��ع��وُب ت��ح��ررِت
تُ��َل��بُّ وُم��نً��ى يُ��ْج��تَ��بَ��ى ل��ح��قٍّ ُدن��ي��ا األرِض ن��واح��ي ف��ي وَه��بَّ��ْت
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ُه��بُّ��وا؟ ت��ص��ي��ُح وال��ح��ي��اُة ون��رُق��د ج��دُّوا ي��ق��ول: وال��زم��اُن أن��ل��ع��ُب
ت��ْص��ب��و ل��ل��م��ج��ِد ل��ه وآم��اٍل َش��ْع��ٍب ب��ح��ريَّ��اِت ت��ق��ف��وا ف��ال
نُ��ْك��ُب ال��ل��ي��ل ظ��الِم ف��ي زع��ازُع ط��م��وٍح ش��ع��ٍب ُخ��َط��ى ت��ث��ِن��ي ف��م��ا
تُ��َش��بُّ ن��اٌر ُض��ل��وع��ِه وراءَ ب��ص��دٍر ��اه��ا ت��ل��قَّ ع��ص��ف��ْت إذا

∗∗∗
ق��ل��ُب؟! ب��ال��ح��ب ل��ك��م ي��خ��ِف��ْق أل��م م��ص��ٍر وُح��بَّ ال��ي��م��ي��َن س��أل��تُ��ك��م��و
وُح��بُّ رًض��ى َوْه��َي «ال��ف��اروِق» إل��ى أْوَم��ْت ل��م��ص��َر ال��زم��اُن َع��بَ��َس إذا
َج��ْدُب وال��ع��ي��ُش ق��ل��بَ��ه��ا ون��دَّى ه��واُه وظ��لَّ��ل��ه��ا ف��ق��بَّ��ل��ه��ا
َك��ْرُب ويَ��ُزوُل ��ٌة ُغ��مَّ ��ُع تَ��َق��شَّ ال��م��ف��دَّى ال��م��ل��ُك أي��ه��ا وب��اس��م��َك
َش��ْع��ُب ب��م��ص��َر يُ��ض��اُر ال وب��اس��م��َك َح��قٌّ ل��م��ص��َر يُ��ض��اُم ال وب��اس��م��َك
يُ��ْس��تَ��َط��بُّ داءٍ ك��لُّ وب��اس��م��َك تُ��ْش��َف��ى ال��داءِ ُع��ض��اِل م��ن وب��اس��م��َك
وك��ْس��ُب ُع��ًال وه��و َه��واَك وح��قِّ ونُ��وٌر ُه��ًدى وه��و ُع��الَك ب��ح��قِّ
ربُّ ال��ل��ه ب��ع��د ل��م��ص��َر وأن��َت م��ْص��ٌر ب��ال��روِح ��َه��ْت ت��وجَّ إل��ي��َك
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أم��ان��ي ف��ج��ُر ل��ل��ش��رق وع��ه��ُدُك��م��ا زم��ان��ي ُح��ْل��َم ك��ان ق��د ل��ق��اؤك��م��ا
ي��ع��ت��ن��ق��اِن ��يْ��ن ك��فَّ ف��ي ِل��َق��ْل��بَ��يْ��ِن وال��ُع��ال ل��ل��ع��روب��ة إالَّ ع��ه��َد وال
أَخ��واِن ه��م��ا أم س��ارا، ح��ب��ي��ب��ي��ِن م��ًع��ا ِس��ْرتُ��م��ا وق��د َع��يْ��ن��ي، تُ��َح��دِّث��ن��ي
دان��ي أش��رَق ��يِّ ال��لُّ��جِّ األح��م��ر م��ن م��وك��ٌب الح وق��د ق��ل��ب��ي، ويَ��ْس��أل��ن��ي
وأم��اِن ل��ُه ص��ف��ٍو ف��ي تَ��َط��اُم��ن ��ٍة َولُ��جَّ ش��راٍع م��ن م��ل��ك��يِّ ع��ل��ى
ح��وان��ي ال��ح��ج��اِز أرِض م��ْن س��رائ��ُر ��َح��ى وال��ضُّ ال��ع��ش��يَّ��ات ب��ي��ن ت��ن��اس��م��ُه
روان��ي ال��م��ش��وق ال��ث��غ��ر ف��ي ش��واخ��ُص َم��ُش��وق��ٌة م��ص��ر أرِض م��ن وأف��ئ��دٌة
َم��ع��ان��ي ال��ق��دي��ِم ال��وح��ي ِم��َن َوف��ي��ِه ِه��زٌَّة ال��روح م��ن ف��ي��ِه أُُف��ٍق إل��ى
ال��خ��ف��ق��اِن م��ن ت��ع��ل��م أل��م َوَك��ي��َف؟ ب��ج��ان��ب��ي؟ وأن��ت ق��ل��ب��ي ي��ا أت��ْس��أُل
ول��س��ان��ي خ��اط��ري م��ن��ي َوتُ��نْ��ِط��ُق تَ��َرى ال��ذي وأن��ت تُ��ص��ِغ��ي، ال��ذي وأن��َت
ب��ي��ان��ي س��م��اءِ ِم��ن ِش��ع��ري ��ر وَف��جَّ ف��ه��زَّن��ي إل��يَّ أوح��ى ال��ذي وم��ن��ك
ع��ي��اِن رأُي ذَاك ب��ل ي��ق��ظ��ٍة؟ ُرؤى َف��ِخ��ْل��تُ��ُه م��ن��ك، ال��ي��وم ج��الُل أن��اَل
ع��ن��اِن دون ال��ف��ل��ُك إل��ي��ه ت��س��ي��ر ال��ه��دى م��وق��ف ف��ي ال��ف��اروُق ال��م��ل��ُك ه��و
وأغ��ان��ي ف��رح��ٌة إالَّ ه��َي وم��ا م��ص��َرُه ال��ج��زي��رة ربُّ ب��ه��ا ي��ؤمُّ
ال��ح��دث��اِن م��ن ال��واق��ي ِح��ْص��نُ��ُه ه��م��ا ورك��نُ��ُه ال��ع��ري��ق ال��ش��رق ع��اه��ال ه��م��ا
م��ل��ك��اِن! آي��ات��ه��ا ف��ي تَ��َم��ثَّ��َل وال��نَّ��َدى وال��َم��ج��ُد واإلي��م��اُن ال��ح��بُّ ه��م��ا

∗∗∗
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َش��َف��تَ��اِن ب��ه رفَّ��ت م��ا ب��أع��ذِب تَ��بُ��ثُّ��ُه م��ص��ُر ال��ع��م��ر» «ط��وي��َل س��الًم��ا
وَم��غ��ان��ي ف��وق��ُه دوٍر ب��أْف��َراح ص��ب��اب��ًة ي��ث��ب��َن أم��واٌج ول��ل��نِّ��ي��ل
ج��ن��اِن ظ��الِل ف��ي ُخ��ْض��ًرا رف��ارَف ُم��ْف��رًدا ل��ق��ائ��َك ف��ي ط��راًزا تَ��ج��لَّ��ى
ال��ه��َرم��اِن «ال��ِق��بْ��َل��َة» يُ��ح��يِّ��ي وف��ي��َك ش��ع��بُ��ُه ال��ح��ج��ازيَّ ال��ش��ع��َب ب��َك يُ��ح��يِّ��ي
وُج��م��اِن لُ��ؤل��ٍؤ م��ن م��خ��اض��ره��ا بَ��َدت وق��د ال��ص��اح��ب��ان ف��ي��ه��ا ت��س��اءَل
ِح��س��اِن ب��ه��نَّ ب��أق��م��اٍر يُ��ض��ئْ��َن ��ذَى وال��شَّ ال��ن��ور «َم��كِّ��ي��َة» وآف��اُق��ه��ا
ال��ق��م��راِن ألالِئ��ه��ا ف��ي تَ��غ��اي��َر َص��ب��اح��ًة ال��ق��اه��ريُّ ال��م��س��اءُ ج��اله��ا
ال��لَّ��م��ع��اِن «ف��اروق��ي��ُة» م��ط��ال��ُع ب��ن��وره��ا تُ��ْزَه��ى اإلش��راق «س��ع��ودي��َة»
وط��نَ��اِن ُه��نَ��ا َه��ا أم َوَط��ٌن ُه��نَ��ا ي��وُم��ن��ا؟ م��ك��َة ب��ط��ح��اء أم م��ص��َر؟ أَف��ي
دوان��ي «ل��ل��ري��اِض» ق��ط��وًف��ا أنَّ أَم ال��ج��نَ��ى دان��ي��َة ال��نِّ��ي��ل ق��ط��وُف وت��ل��َك
وم��ك��اِن ص��ورٍة ف��ي اخ��ت��ل��ف��ْت وم��ا أص��اره��ا ال��ع��زي��ز» «ع��ب��د ي��ا ل��َك ه��ًوى
تَ��ْل��ت��ق��ي��اِن اران وال��دَّ ال��رَّح��ب، ع��ل��ى داُرُه دارك «ال��ف��اروق» أخ��و وأن��ت
ث��ان��ي ل��َك م��وط��ٌن إالَّ م��ص��ُر ف��م��ا ع��ن��ده��ا واأله��َل األوط��اَن ت��ذك��ر ف��إْن
ول��س��اِن ف��ك��رٍة ف��ي ��َدٌة ُم��َوحَّ ع��رب��يَّ��ٌة ��ٌة أمَّ إالَّ ه��ي وم��ا

∗∗∗
َج��ن��ان��ي؟ ص��وَت ال��ف��اروُق ل��ي وي��س��م��ع ه��ن��ي��َه��ًة ال��ع��ظ��ي��م ال��ض��ي��ُف ل��ي أيُ��ن��ِص��ُت
دخ��اِن! ُس��ْح��َب ال��ش��رق ف��ي أرى ل��ي ف��م��ا أُْخ��ِم��َدْت ال��غ��رب ف��ي ال��ح��رب ن��اُر ي��ق��ول��ون:
س��ن��اِن وال��ت��م��اِع ح��س��اٍم ب��رْع��ِد ت��خ��وم��ه ف��وق ال��ج��ه��م ب��ال��ش��ت��اءِ َم��َش��ْت
ال��ثَّ��وراِن ُم��وِش��ُك ج��م��ٌر ال��ق��دس وف��ي ��ٌة، ض��جَّ ال��ش��ام وف��ي ص��ي��ح��اٌت، ب��إي��راَن
غ��ِرق��اِن دٍم ف��ي إب��اءٍ ج��ري��َح��ا ط��ارٍق» «آل م��ن ال��غ��رب��يِّ ال��س��اح��ل وف��ي
ب��ب��ن��اِن ل��ه��ا وج��ًه��ا س��ت��رْت وم��ا ق��ن��اع��ه��ا أزال��ْت ف��ي��ِه ط��م��اع��ي��ٌة
ج��ان��ي ب��راث��َن أو ض��اٍر م��خ��ال��َب ��َزْت وت��ح��فَّ ��اَزه��ا ق��فَّ ي��ٍد ع��ن رم��ْت
��نَ��آِن ب��ال��شَّ األرض ت��ض��جُّ ع��الم ف��اس��أل��وا األْم��ِن» «م��ج��ل��ُس ه��ذا ق��ي��ل: ف��إن
وأم��اِن ِرًض��ى م��ن م��ع��نً��ى غ��ي��ر ع��ل��ى ح��دي��ث��ه��ْم ط��اَل ��ْل��ِم ال��سَّ دع��اة وف��ي��َم
َوراِن ال��دَّ ف��ي راَغ ح��ت��ى َوَداوَر ط��ام��ًس��ا ك��ال��ظ��لِّ ب��اَن ح��ت��ى َوأُبْ��ِه��َم
وده��اِن ص��ب��غ��ٍة ف��ي َرْت ُح��وِّ وإْن غ��اص��ٍب ص��ورَة األم��س م��ث��ل ال��ي��وم أََرى
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∗∗∗
َدَع��ان��ي وال��وف��اءُ ح��ي��ائ��ي ت��ث��ان��ي م��ق��ال��ٍة ع��ن ك��م ال��ش��رق م��ل��وَك إل��ي��ك��م
ب��ان��ي ُه��َو ب��ال��ذي ج��ي��ٌل يُ��ف��اخ��ر وك��ل��ك��م ف��رادى، ِش��دت��م ب��م��ا أَش��ْدُت
وك��يَ��اِن ح��وزٍة ف��ي تُ��ه��ددُه م��ط��ام��ٍع ب��يْ��َن وال��ش��رُق أن��اش��دُك��ْم
ُم��ع��اِن ب��ال��طَّ��ي��ب��ات ف��تً��ى ب��ك��لِّ واس��ت��ع��ن��ت��ُم أم��ره ج��م��ع��ت��م ف��ه��الَّ
يُ��ع��اِن��ي ال��وُع��ود ُخ��ْل��ِف م��ن زال وم��ا ب��ِه يَ��ح��ِف��ل��وا ل��م األْم��س ُح��َل��ف��اء أَرى
ب��ِض��م��اِن ح��ريَّ��ٍة م��ْن َف��اَز َوَال ��ِه ب��ح��قِّ ال��س��الم ظ��لِّ ف��ي ق��رَّ وم��ا
وه��واِن ِذلَّ��ٍة ف��ي م��ط��رَّح��ٌة َع��تَ��ب��ات��ه��م ع��ل��ى أَم��ان��ي��ِه َوت��ْل��َك
خ��واِن َح��ْوَل ال��رأَْي يُ��دب��ر ب��ج��م��ٍع ل��ُه و«ج��ام��ع��ٍة» ح��قٍّ م��ن أن��ق��ن��ع
بَ��يَ��اِن وس��ح��ِر ُك��تَّ��اٍب وأق��الم أَْل��س��ٍن غ��ي��ر ُق��وٍَّة م��ن ل��ه��ا ول��ي��س
ط��َع��اِن ي��وم ال��ق��وُل يُ��ص��ي��ب وم��اذا ع��ن��ده س��ي��َف ال ال��رأُْي ي��ف��ي��د وم��اذا
ُم��ت��ف��ان��ي َح��ْول��ه��ا ِم��ْن ب��م��س��ت��ق��ت��ٍل ��ب��وا وت��أهَّ ُرْك��نَ��ه��ا ف��ابْ��ن��وا ال��ب��أس ع��ل��ى
وَل��داِن ُص��ْل��ب��ٍة م��ن وأس��ي��اُف��ه��م ُش��ع��وب��ِه ك��لِّ راي��اُت ب��ه تَ��الَق��ى
وِرع��اِن ذًُرى ش��تَّ��ى ي��ن��اب��ي��ُع��ُه ُم��تَ��الط��ٍم زاخ��ٍر ب��ح��ٍر ك��أم��واج
َزم��اِن واْخ��ت��الِف َدْه��ٍر ك��رِّ ع��ل��ى خ��ال��ًدا ال��ع��روب��ِة َم��ْج��َد ب��ك��ْم َض��ِم��نْ��ُت
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ظ��الَم��ْه؟ ت��ْط��وي أو ال��غ��رَب تَ��ش��قُّ زم��اَم��ْه م��ل��ك��ْت م��ن ال��ري��ُح أت��دري
غ��م��اَم��ْه! ل��ث��ًم��ا واس��ت��ق��ب��ل��ْت ِب��ه، ج��ن��اًح��ا ف��اخ��ت��ل��ج��ْت ل��ل��ش��رق َه��َف��ْت
ِح��ي��اَم��ْه ت��س��ت��ه��دي ال��ن��ي��ل ض��ف��اُف ف��اش��رأبَّ��ْت وَح��وَّم، دن��ا وِق��ي��َل:
م��ن��اَم��ْه ي��ن��ف��ْض ل��م ال��طَّ��رِف غ��ض��ي��َض ُرب��اه��ا ع��ل��ى ال��ص��ب��اُح وع��ان��ق��ه
وال��س��الَم��ْه ال��رع��اي��ُة تُ��ظ��لِّ��ل��ه أُف��ًق��ا األزل��يِّ ب��ورده ي��ض��يء
ف��ش��اَم��ْه رن��ا ال��م��ل��ه��م��ي��ن ِب��ع��ي��ِن ب��رٌق «س��ي��ن��اءَ» ع��ل��ى وواَك��بَ��ُه
ُم��س��اَم��ْه ��َرًة ُم��َش��هَّ وأم��ج��اًدا ذك��ري��اٍت ت��ألَّ��َق إذْ تَ��َم��ثَّ��َل
ُع��راَم��ْه يَ��ْل��َق��ى أن ال��ده��ُر ي��خ��اف ف��اٍد األبْ��ط��ال م��َن ل��م��ح��ت��رٍب
وال��ك��راَم��ْة ال��ش��ه��ام��ة َغ��يْ��َر أبَ��ى َق��ْل��ٌب ��ي��ِه ك��فَّ ع��ل��ى ح��واريٌّ
ذم��اَم��ْه يَ��ْرَع��ى أَْو ال��ش��رق تُ��راَث ي��ح��م��ي ال��خ��ل��د ُش��راِة م��ن نَ��ح��ي��ٌف
ُح��س��ام��ه وَج��َل��ْت ع��زم��ه وس��لَّ��ْت ال��ل��ي��ال��ي ِغ��يَ��ُر ُخ��ُش��ونَ��ًة َك��َس��تْ��ُه
ُه��م��ام��ْه م��ض��ارب��ه��ا م��ن وأَن��ف��ذ م��راًس��ا ق��واض��ب��ه��ا ع��ل��ى أَش��دَّ
م��ق��ام��ْه ِب��ه��ا أط��اق ف��م��ا َوِذي��َد، ظ��ل��ٍم ط��ري��َد ال��ف��الة ع��ل��ى أَق��ام
ِح��م��ام��ْه! وادَّرأْت م��ن��ه ف��ع��ادت ال��َم��ن��اي��ا ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي َوب��اي��َع
م��س��ت��ه��اَم��ْه وروًح��ا ح��رٍّا دًم��ا وت��ط��لَّ��ب��وُه ق��ت��ل��ه أَح��لُّ��وا
غ��راَم��ْه ِب��ه��ا ال��ك��م��يُّ يَ��نْ��َس��ى وال ه��واُه ف��تً��ى ك��لَّ ال��ح��رُب ��ي تُ��نَ��سِّ
ال��ح��م��اَم��ْه ِب��َرنَّ��ت��ه��ا وتُ��ش��ج��ي��ِه ِم��ْس��َم��َع��يْ��ِه ي��ط��رُب ال��ل��ي��ث َزئ��ي��ُر
وراَم��ْه ��ق��ُه ت��ع��شَّ َخ��َط��ٍر إل��ى األم��اِن��ي أف��راُس ال��خ��ي��ل ووث��ُب
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اب��ت��س��اَم��ْه ��ب��ح ال��صُّ ف��م ِم��ن وي��رق��ُب ال��ع��وال��ي ��م��ر َوال��سُّ ال��ب��ي��ض يَ��ُص��فُّ
ج��اَم��ْه ويُ��دي��ُر ُح��بَّ��ُه يُ��َغ��نِّ��ي ون��اًرا دًم��ا راح��ي��ت��ه وي��ف��ُرك
وال��س��آَم��ْه ال��م��الل��ة ع��رَف وال اج��ت��واه��ا ف��َم��ا ال��ح��ي��اة رأى ك��ذل��ك
أَم��اَم��ْه! ْت وارت��دَّ خ��ط��اُه وراءَ َف��رَّْت الح إْن ل��ل��رََّدى م��ف��ازُع

∗∗∗
ال��ق��ي��اَم��ْه ي��وَم ه��ولُ��ه��ا يُ��ذكِّ��ُر َح��ْربً��ا َش��ِه��ْدَت ك��ي��ف ال��ه��ج��اءِ أخ��ا
وال��آلم��ه ب��ال��ض��غ��ي��ن��ِة تَ��م��أل ِس��ْل��ًم��ا ال��ح��رب ب��ع��د رأي��َت وك��ي��ف
وال��دم��اَم��ْه ال��ش��ن��اع��َة يَ��ْع��ُد ف��ل��م ��لُ��وُه َج��مَّ ق��د ع��اَل��ٌم وق��ال��وا:
ح��ط��اَم��ْه ل��ه��ا تُ��ِب��ي��َن أَْن ل��ت��ع��ج��َز ح��ت��ى ف��ي��ِه ال��م��م��ال��ُك ت��ن��اث��رِت
ن��ظ��اَم��ْه َف��َل��ٌك ب��ه��ا ي��دري وال ال��ل��ي��ال��ي ِب��ه��ا ت��ض��لُّ م��ت��اه��اٌت
م��س��ت��ض��اَم��ْه ال��خ��واط��ِر ُم��َف��زَّع��ُة دج��اه ف��ي ال��ش��ه��ي��دُة ف��ل��س��ط��ي��ُن
َط��غ��ام��ه وأف��رده��ا ب��ه��ا ف��ع��اث ح��م��اه��ا ع��ل��ى ال��م��س��ت��ب��دُّ أَق��ام
أَث��اَم��ْه ��لُ��ه��ا يُ��ح��مِّ ��اٍق وأفَّ داٌر َل��ف��َظ��تْ��ُه ب��آب��ٍق وج��اء
م��دام��ْه ُخ��بْ��ٍث ع��ل��ى وش��اط��رُه َج��نَ��اه��ا ك��يْ��ٍد ع��ل��ى ل��ه أب��اح
س��ه��ام��ْه! م��ق��ات��ل��ِه ف��ي ف��س��دَّد واْج��ت��ب��اُه ال��رم��اي��ة وع��لَّ��م��ُه
ض��راَم��ْه ورأى ل��ه��ي��ب��ه��ا أح��سَّ ِب��ك��أٍْس ��اُه َس��قَّ األَم��س نَ��دي��ُم
نَ��داَم��ْه ن��واج��ذه ع��ل��ى وع��ضَّ ��ارت��ي��ه��ا َف��خَّ ع��ن ال��ش��ي��ط��ان رم��ى
ان��ت��ق��اَم��ْه ال��ح��قُّ ل��ه��ا يَ��نْ��َس��ى َف��َل��ْن ف��ي��ه��ا ال��ب��اُغ��ون ي��م��رح ال أال
إق��اَم��ْه ل��ه��م ت��دوم أو ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��اٌة ل��ه��م تَ��ط��ي��َب أن ُم��ح��اٌل
ِدع��اَم��ْه رواس��خ��ه��ا م��ن وأث��ب��ُت أبْ��ق��ى األده��ار ع��ل��ى ع��روبَ��تُ��ه��ا
ض��م��اَم��ْه؟ ل��ُه ت��ش��دُّ أو ج��ري��ًح��ا؟ ت��أس��و ال��َغ��م��رات ف��ي وه��ي أت��ه��دأ
ه��ي��اَم��ْه؟ يَ��ش��ك��و ت��خ��وم��ه��ا وراءَ وم��ف��ت��دي��ه��ا األم��ي��ُن وم��ف��ت��ي��ه��ا
ِل��م��اَم��ْه ب��ه��ا ال��خ��ي��اَل م��ن��ع وال ع��ن��ه��ا غ��اَب م��ا أح��راره��ا ف��ت��ى
ت��ن��اَم��ْه أالَّ أَق��س��م��ْت ب��ل��ي��ٍل ع��ي��نً��ا يَ��ْغ��ُف ل��م ك��ع��ه��ده��ا، ك��أم��ِس،
ال��ُع��راَم��ْة َج��بَّ��اَر ال��ن��ف��س ج��س��وَر ��ا ص��فٍّ األح��داث ع��ل��ى ي��ؤلِّ��ُف��ه��ا
زم��اَم��ْه أَْل��َق��ى ق��د ال��ت��اري��خ ل��ه واح��ت��ش��اٌد ال��ع��روب��ة ف��ي ج��ه��اٌد
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∗∗∗
أُوام��ْه؟ َروَّْت أو ال��ق��ل��ب ج��راَح ال��ل��ي��ال��ي َش��َف��ِت ه��ل ��بَ��واِت ال��صَّ أخ��ا
ع��اَم��ْه يُ��ِت��مُّ ال��ج��الءُ ك��اد وق��د اغ��ت��راٍب ب��ع��د ب��س��وري��ا َح��ل��ل��َت
ص��دام��ْه ب��ِه أَط��ال ل��م��ق��ت��ت��ٍل ال��م��ع��اِدي ال��زم��ن ت��ح��يَّ��ُة ف��ق��ل��ُت:
ِع��ص��ام��ْه ت��ت��رْك ل��م ال��ش��ه��داءِ يَ��ُد ل��واءٍ ع��ن ال��ك��ت��ائ��ُب وأَش��رق��ِت
ل��ج��اَم��ْه ال��دن��ي��ا تُ��م��ِس��ُك ب��أْص��َه��َب ي��م��ِش��ي ال��ح��رب أُس��وِد م��ن ألَص��ه��َب
ه��اَم��ْه ل��ج��بَّ��اري��ن تَ��ْخ��ِف��ْض ول��م رأًس��ا ف��ح��ن��ي��َت ج��الل��ًة ح��واَك
ع��الَم��ْه! وك��م َل��ِق��ي��َت، أله��واٍل ع��ل��ي��ه أثَ��ٍر ك��م ال��م��ج��د ط��ري��ُق
س��ن��اَم��ْه تَ��رَق��ى أَن ال��ج��نُّ ي��ع��زُّ واٍد ب��رأس ه��ب��ط��َت ج��ب��ٍل وك��م
ش��آَم��ْه وح��م��ى ع��راق��ه ف��ص��ان إل��ي��ه ُخ��ًط��ى ال��غ��اص��ب��ي��ن ح��م��ي��َت
أُس��اَم��ْه وت��رى ب��ِه ن��س��ًرا تَ��َرى ف��اٍد ع��دن��اَن» «بَ��ن��ي م��ن ب��ج��ي��ٍش
والَم��ْه س��ي��ٍف ف��ي وه��و «ُع��بَ��يْ��َدَة» وت��ل��ق��ى ف��ي��ِه «خ��ال��ٌد» ي��روع��َك
خ��ي��اَم��ْه! رف��ع��وا أَس��ي��اف��ه��م ع��ل��ى األواِل��ي ِم��ن ال��ف��ات��ح��ي��ن ك��أَن

∗∗∗
وس��اَم��ْه ب��ط��ًش��ا أَذاق��ُه ع��ل��ي��ِه، ب��اٍغ ال��غ��رب ف��ي ك��م ال��ش��رِق، ُح��م��اَة
ال��ت��ه��اَم��ْه ي��ب��غ��ي ك��اس��ٍر م��خ��ال��َب ُم��ج��رَّداٍت ع��ل��ي��ه أَيْ��ٍد وك��م
ن��ه��اَم��ْة دم��ِه إل��ى ب��ه��ا ك��أَنَّ تَ��ع��اَوى َج��نَّ��ِت��ِه ح��ول ذئ��اٌب
زح��اَم��ْه ُم��ْع��تَ��رٍك ب��ك��لِّ تَ��ُش��قُّ ُم��ْش��رع��اٍت ص��وارَم ف��ه��زُّوه
ك��الَم��ْه َوَوَع��ى م��ت��ج��بِّ��ٌر ص��غ��ا تَ��َغ��نَّ��ى إذا األَص��مُّ ال��س��ي��ُف ه��و
س��الَم��ْه! ي��رج��و م��ن ال��وه��م ص��ري��ُع ده��ٍر ل��ص��راع ح��دَّه أَِع��دُّوا
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ن��اَدى؟ س��ْل��ٍم ب��أيِّ ال��ب��ش��ي��ِر! َويْ��َح ع��اَدا ال��م��ح��اِرُب وال َق��رَّ ال��س��ي��ُف ال
األح��ق��اَدا وتُ��نْ��ِب��ُت ال��ع��ذاَب تَ��ْج��ِن��ي ب��ه��ا ُق��ِت��ل��وا م��ن أج��س��اِد م��ن األرُض
َس��واَدا ف��خ��ال��ط��تْ��ُه — ال��ن��ه��اِر ش��م��َس َش��يَّ��ع��ت ُم��ذْ — َدًم��ا ل��ه��ا ال��س��ح��اُب ف��اض
ِح��داَدا؟ ال��س��م��اءَ َص��بَ��غ��وا أتُ��َراه��م��و أَح��ي��ائ��ه��ا ع��ل��ى ب��ه ال��ِح��داَد رأِت
َرَم��اَدا وأس��ق��ط��وُه أط��ف��ئُُ��وُه ل��و ك��وك��ٍب َم��ْط��َل��ِع ب��ك��لِّ ال��طُّ��غ��اُة َودَّ
ت��ت��ه��اَدى غ��م��ام��ٍة ك��لِّ َوبُ��روَق َه��َوى إذا ال��ش��ه��اِب َوْم��َض وت��خ��وَُّف��وا
األَْس��َداَدا آف��اق��ه��ا ع��ل��ى َض��َرب��وا ب��ِع��ْل��ِم��ِه��م ال��س��م��اءَ َوَص��لُ��وا انَّ��ه��م َوَل��َو
وه��اَدا تَ��ُؤمُّ أو ُك��ه��وًف��ا تَ��ْغ��ُزو َوبَ��ص��ائ��ٍر نُ��ًه��ى م��ن ل��واِم��ُع ل��وال
وف��س��اَدا ض��الل��ًة ال��وج��وُد وق��ض��ى س��ري��رٌة تَ��ِرقَّ أو ع��ْق��ٌل يَ��ْرَق ل��م
��اَدا؟ ال��َوقَّ ال��َك��ْوَك��َب ه��ذا نَ��صَّ َم��ْن ف��ت��س��اءَل��وا ُش��َع��اُع��ُه ال��طُّ��غ��اَة راَع
وِرغ��اَدا ع��دال��ًة َش��عَّ أَيَّ��اَم آب��اءَُك��م ب��ه ف��َس��لُ��وا تَ��ْج��َه��ل��وا إْن
أَْوت��اَدا ل��ح��ض��ارٍة ش��يَّ��دوا أو ب��ِه إالَّ ُح��رِّيَّ��ًة أب��ص��روا ه��ل
اآلب��اَدا وت��ن��س��ُج ال��ش��ع��وَب ت��ب��ن��ي ع��رب��يَّ��ٌة يَ��ٌد ل��ه��م َس��ن��اُه َح��َم��َل��ْت
واألس��ي��اَدا ال��ُع��بْ��داَن ت��ع��رُف ال َدْول��ًة ش��ادْت ب��األم��س ��ٌة أُمَّ ه��ي
َع��تَ��اَدا ت��ت��خ��اي��ل��ون وَع��ِدي��ِدك��م بَ��ع��دِّك��م ظ��ال��م��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا ُج��ْرتُ��ْم
َوَزاَدا ال��ح��ي��اَة ت��ج��ُد ب��ِه م��اءً أَْرِض��ه��ا م��واه��ب م��ن وَم��نَ��ْع��تُ��م��وه��ا
ِزن��اَدا ال��س��م��اءِ ك��فُّ ب��ه َق��َدَح��ْت ن��وِره��ا م��ن ف��تً��ى األق��ص��ى ال��م��غ��رب ف��ي
اس��ت��ع��ب��اَدا أوط��ان��ِه ع��ن َويَ��ِزي��َل َق��ْوَم��ُه ي��ح��رَِّر ك��ي س��ي��ًف��ا َس��لَّ��تْ��ُه
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واألج��ن��اَدا األس��ي��اَف دون��ِه م��ن وَح��َش��ْدتُ��ُم ب��ِه ِض��ْق��تُ��م ب��الُ��ك��م م��ا
إخ��م��اَدا ل��ن��اِره��ا ت��ع��رف��ون ال َدَم��َويَّ��ًة ث��ورًة أْش��َع��ْل��تُ��م��وه��ا
وِج��الَدا ب��س��ال��ًة أَش��دَّ وم��ض��ى ِج��َالَدك��م ال��ق��ت��اُل أَْوَه��ى إذا ح��ت��ى
األغ��م��اَدا ت��س��ُك��ِن ل��م وس��ي��وُف��ُه ُس��ي��وَف��ُه تُ��ه��اِدن��ون إل��ي��ِه ج��ئْ��تُ��ْم
ِم��داَدا ي��ِج��فَّ ول��م َم��زَّْق��تُ��ُم��وُه — س��ي��وف��ك��م ب��َح��دِّ — ع��ه��ًدا وك��ت��ب��ت��م��و

∗∗∗
وِع��َم��اَدا ُق��بَّ��ًة داُرَك اُر وال��دَّ تَ��َرى ك��م��ا أم��ي��ُر، ي��ا أَْه��لُ��ك، األَْه��ُل
وِب��الَدا ��ًة أُمَّ ال��ُع��روب��َة ج��ئْ��َت ج��اراِت��ه��ا أو ب��م��ص��َر نَ��َزْل��ت أنَّ��ى
األوالَدا ح��ن��انُ��ه��ا يَ��ُض��مُّ أُمٌّ ب��ص��دره��ا واْح��تَ��َوتْ��َك ي��َديْ��ه��ا، َم��دَّْت
وال��م��ي��الَدا ال��َم��ْه��َد ع��ل��ي��ك َردَّْت اْس��تَ��ْوَدْع��تَ��َه��ا م��ا َردَّ اس��ت��ط��اع��ت ول��و
وه��اَدى ال��م��ح��بُّ ج��م��َع م��ا ك��أََج��لِّ ط��اق��ًة ال��خ��وال��ِد ب��ال��ذَِّك��ِر َوأَتَ��تْ��َك
وِوح��اَدا ُغ��ْربَ��ًة ف��ي��ه��ا ق��اَس��يْ��َت ب��ص��خ��رٍة ال��زم��ان م��ن َل��ِق��ي��َت م��اذا
ِش��َداَدا وال��س��ن��ي��ن ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه��ا وَع��ْس��ِف��ه��م ال��طُّ��غ��اِة َص��َل��ِف م��ن َوبَ��َل��ْوَت
ِب��ع��اَدا وأَوس��ع��وك ع��ل��ي��ك ا َس��دٍّ ج��ب��الُ��ه��ا، وم��ث��لُ��ُه��نَّ ال��ب��ح��اَر، ج��ع��ل��وا
ِب��داَدا ال��ري��اِح م��ع وأَط��ْرتَ��ُه��نَّ أح��الم��ه��م م��ن َس��ِخ��ْرَت ف��أن��َت َدْع��ُه��م!
ُرق��اَدا َع��َرْف��َن ف��م��ا ال��ج��ف��وِن، ُغ��ْم��َض ع��ي��ونَ��ه��م َح��َرْم��َت ق��د ع��اًم��ا، ع��ش��ري��ن
واألَط��وادا ال��م��وَج وي��س��ائ��ل��ون ج��زي��رٍة ك��لِّ وراءَ ��تُ��ون يَ��تَ��َل��فَّ
وع��ادا ال��س��الَم، ��َل��ه��ا ف��ح��مَّ وم��ض��ى، ب��ِه ه��تَ��ف��ْت م��وج��ٌة … واٍد أيِّ م��ن
ج��ادا ال��ُح��ش��اش��ة ب��َدم ل��ب��الِدِه ف��ارٍس ب��ط��وَل��ة َق��َدُروا أن��ص��ف��وا ل��و
اس��ت��ش��ه��اَدا وراءَه ت��م��وُت ُم��َه��ًج��ا ف��ق��رَّب��وا ال��رج��ال ب��أح��رار ن��اَدى
األَص��ف��ادا وتَ��ْل��َع��ُن ال��س��ج��وَن ت��أْب��ى إلن��س��ان��يَّ��ٍة أو ل��ح��قٍّ ي��دع��و
األَم��ج��ادا وه��ذه ال��ف��ت��وَح ه��ذي ت��رى أن َع��يْ��ِن��ك َح��ْس��ُب ال��ف��وارِس ش��ي��َخ
ال��ذَّوَّادا ال��ب��اس��َل ف��ت��اُه ي��دع��و وق��ب��ائ��ًال م��ن��ازًال َه��بَّ «ال��رِّي��ُف»
ِق��ي��ادا ي��دي��ك م��ن تُ��َق��رُِّب خ��ي��ٌل وَح��ْم��َح��َم��ْت ل��َق��بْ��َض��تَ��يْ��َك، ال��ُح��َس��اَم َح��نَّ
اآلس��اَدا وتُ��ْط��ِرُب ال��نُّ��س��وَر تُ��ْش��ِج��ي َم��َالِح��ٌم َص��َداَك م��ن ��ح��اَرى ال��صَّ وع��ل��ى
اإلن��ش��ادا ال��وغ��ى ت��ح��ت ُف��رس��ان��ه��م َوأَْل��َه��َم��ْت ال��ُح��َداءَ، ال��ُع��ْرِب إل��ى أَْوَح��ْت
وج��ه��ادا ق��ائ��ًم��ا ص��راًع��ا إالَّ ت��رى ه��ل ِح��ي��ال��ك انْ��ُظ��ْر ال��ك��ري��م ع��ب��َد
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ال��ُق��وَّادا َ وه��يَّ��أ ال��ص��ف��وَف نَ��َظ��َم واح��ٌد ل��واءٌ أَْج��َم��ُع��ُه ال��ش��رق
م��ي��ع��ادا ��ٍب ُم��تَ��َرقِّ م��ن يَ��نْ��َس أو ل��س��ائ��ٍل ال��ج��واَب ال��س��ي��ُف ي��ت��رِك ل��م
ِوس��ادا ال��ش��ع��وب ل��ط��اغ��ي��ة ه��زُّوا وم��ا دًم��ا، ال��ه��ات��ف��ي��ن ح��ل��وُق س��ال��ت
وُم��ع��اَدا م��َك��رًَّرا إل��ي��َك، يَ��ْس��َم��ْع ُه َح��دَّ وأنْ��ِط��ْق ِب��ه، ال��ب��ي��اَن ف��ُص��ِغ
ِودادا ك��ال��س��ي��وف ال��ع��داوة رغ��م أِج��ْد ول��م ��ف��اه ال��شِّ اُت م��ودَّ َك��ذَبَ��ْت

∗∗∗
ِض��م��ادا ال��م��س��ل��م��ي��ن ِل��ُج��ْرح ْت َش��دَّ ي��ٌد َص��نَ��َع��ْت ب��ال��ذي ق��ل��وٌب َل��ه��َج��ْت
ِت��َالدا أش��مَّ ش��رًف��ا ب��ه��ا ص��ان��ت ��ٍة أُمَّ ونَ��ْخ��َوَة َم��ِل��ٍك، نَ��َدى َح��َم��َل��ْت
واإلب��ع��ادا ال��ج��وَر ي��ق��اس��ي ُح��رٍّا ��نَ��ْت وأَمَّ ، ي��َق��رُّ ال ع��زي��ًزا وَح��َم��ْت
ف��ؤادا م��ن��ه اآلالُم ت��ت��ن��ازُع م��ج��اه��ٌد ال��ُك��َم��اِة ال��ُغ��رِّ م��ن ف��اٍد
أك��ب��ادا َج��نَ��اِح��ِه ت��ح��ت ��ْل��ِم ال��سِّ ف��ي ��بَ��ْت ت��ع��قَّ ث��م ال��ح��رُب ع��ل��ي��ه ج��ارت
ُس��َه��ادا ال��س��ن��ي��ن ِب��تْ��َن وح��رائ��ٌر ال��َق��َط��ا أف��راخ م��ث��ل ِص��غ��اٌر ُزْغ��ٌب
ف��م��ادا ِب��ج��ان��بَ��يْ��ِه ال��زم��اُن َع��َص��َف أن��ُه إالَّ ال��م��ج��د رواِس��ي م��ن ه��و
وراَدى ، ف��َه��بَّ ع��اديَ��ًة، وأََح��سَّ َق��ْوَم��ُه ف��ف��اَدى ش��رٍّا، رأَى َرُج��ٌل
ف��ف��اَدى! أح��بَّ أَْن ذن��بً��ا ك��ان م��ا ب��الَدُه أح��بَّ إذْ ه��واُه ظ��ل��م��وا
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إندونيسَيا

ال��دُم؟ ص��ف��ح��ت��ه��ا ف��وق ي��ج��ري ال��ش��م��ُس أم ت��َض��رَُّم؟ س��م��اءٌ أم ح��م��ٌر؟ س��ح��ائ��ُب
تُ��رنِّ��ُم ح��ت��وٌف أو تُ��َغ��نِّ��ي س��ي��وٌف «إن��دون��ي��ِس��ي��ا» م��ن اإلص��ب��اح َم��ْش��ِرِق ع��ل��ى
ويَ��ط��َع��ُم يَ��ْرَوى م��ن��ه��ن ُج��ثَ��ٍث ع��ل��ى ض��اح��ًك��ا ال��م��وُت ي��زح��ُف ُرب��اه��ا وف��وق
��ُم ُم��َق��سَّ ن��ه��ٌب ال��غ��رب ألَه��ل وه��نَّ أْه��لُ��ُه ع��ن��ه��ن ِذي��َد ش��رٍق ف��رادي��ُس
َويُ��ْس��َج��ُم ال��رح��ي��ُق ال��ش��رِب ع��ل��ى يُ��داُر م��ث��ل��م��ا ال��ج��م��اِج��م م��اءُ ب��ه��ا يُ��داُر
ي��ت��ك��لَّ��ُم! ل��و ال��غ��ي��ُب، ص��داُه ك��أَنَّ ُم��ْح��نَ��ٍق ص��وُت أف��ق��ه��ا أو أرض��ه��ا وف��ي
َع��يْ��َل��ُم ويَ��ْف��َرُق أن��واءٌ، وتُ��ش��ِف��ُق ل��وق��ِع��ِه وال��ج��ب��اُل ال��ص��ح��اَرى ت��م��ي��د
أن��ج��ُم ثَ��مَّ وال آف��اٌق، ثَ��مَّ ف��ال َس��بَ��َح��ات��ه��ا ع��ن ال��ش��ه��ُب ح��تَّ��ى وت��رت��دُّ
وم��أث��ُم َض��الٌل ��اه��ا غ��شَّ األرُض إذا ��نَ��ا ال��سَّ ي��ش��رق أو ال��ش��م��ُس تُ��ض��يءُ وف��ي��م
ويُ��بْ��ِرُم ال��ق��ويُّ يَ��ق��ِض��ي م��ا ال��ع��ي��ش م��ن وح��ظُّ��ه��م ال��م��ض��ع��ف��ون ف��ي��ه��ا وأص��بَ��ح
ويُ��س��وَُّم ف��ي��ه��م ويُ��ْش��َرى يُ��ب��اُع ص��ح��وا إْن ��اءُ أرقَّ ن��ام��وا، إْن ءُ أذالَّ
تَ��أَلَّ��ُم��وا! َع��ذاٍب م��ن أو ل��م��غ��ت��ص��ٍب، ��م��وا ت��ج��هَّ م��ا إذ ثُ��وَّاًرا ��ْوَن يُ��َس��مَّ
وَح��رَُّم��وا؟ ل��ق��وٍم أَح��لُّ��وه وف��ي��م ال��وَغ��ى؟ ذل��ك إن��س��ان��ي��ٍة ألي��ِة
يَ��نْ��ِق��ُم ال��ج��ور ع��ل��ى روٌح ب��ل ، ال��ح��قِّ ع��ل��ى ث��ورٌة ت��ل��ك م��ا ال��ك��وِن، بُ��نَ��اَة روي��ًدا
تُ��نْ��َغ��ُم ك��ال��م��زام��ي��ر ك��ان��ت األَم��س ع��ل��ى ص��ي��ح��ٍة َرْج��ُع م��ن��ك��م��و إالَّ ه��ي وم��ا
تَ��ه��زَُّم ري��اٌح تُ��ذك��ي��ه��ا ال��نَّ��اِر م��ن ��ٌة لُ��جَّ ف��ه��و روُح��ُه ث��ارت ال��ش��رُق ه��و
ويُ��ه��َض��ُم يُ��س��ت��ب��اح وح��قٍّ أُِض��ي��َع، ول��ي��ل��ٍة ي��وم ب��ي��ن ِب��ع��ه��ٍد يُ��ن��اِدي
ُم��َخ��يَّ��ُم ظ��الٌم ي��ط��وي��ه��ا ال��ن��ور، إل��ى ش��وُق��ه��ا ط��ال م��وءودٍة، وح��ريَّ��ٍة
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ف��ُم! ل��ه��ا يَ��بُ��وَح أْن ويُ��ْؤبَ��ى تُ��داُس، ال��ُخ��َط��ى م��غ��ل��ول��ِة ��ي��ن، ال��ك��فَّ ُم��ك��بَّ��ل��ِة
ُم��ْك��َرُم وَع��ْه��ُدَك م��وف��وٌر، ج��اللُ��ك وال��وَغ��ى ��ل��م ال��سَّ س��يِّ��َد َس��الًم��ا، َس��الًم��ا،
تَ��ْح��ُك��ُم «س��ل��ي��م��اَن» ع��ن ف��ي��ه��م ك��أَن��َك ط��اَع��ًة واإلن��ُس ال��ج��نُّ إل��ي��ك وي��ع��ن��و
تُ��ْس��ِل��ُم ال��ُخ��ْض��ُر ��ب��ع��ُة ال��سَّ راح��ت��ي��َك وف��ي زم��اَم��ه��ا تُ��ْل��ِق��ي األرُض ي��دي��َك وب��ي��ن
م��غ��ن��ُم ع��ن��ك ب��ه يَ��بْ��ُع��ْد أو ل��غ��ي��رَك، رح��اب��ٌة ال��س��ح��ي��ِق ال��ك��وِن ف��ي تَ��بْ��َق ول��م
تَ��ْح��لُ��ُم؟ ب��ال��س��ل��م ع��زالءَ ��ٍة أمَّ ع��ل��ى واث��بً��ا وال��ج��ي��ِش ب��األُس��ط��ول ل��ك ف��م��ا
وتَ��ْزُح��ُم ال��ن��ج��وَم ت��غ��زو ب��أج��ن��ح��ٍة س��م��ائ��ه��ا ف��وق ال��ن��س��ر م��ث��ل وتَ��نْ��َق��ضُّ
تُ��َه��يْ��ِن��ُم؟ ال��غ��ص��ون ف��ي نَ��َس��َم��اٍت ع��ل��ى ط��ي��ره��ا َغ��يْ��َر أج��وائ��ه��ا ف��ي أَالَق��يْ��َت
و«َوْل��ه��ُم» َغ��ْص��بً��ا «ال��م��ي��ك��اُد» تَ��نَ��ازَع��ه��ا «م��ح��م��ٍد» م��ن ��ًة أمَّ إالَّ وأُبْ��ص��رَت
يُ��َح��طَّ��م��وا! أو يُ��ْم��َس��ُخ��وا أْن ب��ه��م يُ��راُد َخ��ْل��َق��ُه��ْم ال��ل��ُه ك��رََّم ِم��م��ن م��الي��ي��ُن
��ُم ال��م��ت��ب��سِّ ال��ب��ارُق ه��ذا ال��ده��ر م��ن وح��س��ب��ن��ا ِرض��اَك، ال��دن��ي��ا ه��ذه أَِن��ْل
ونَ��نْ��َع��ُم نُ��َس��رُّ ب��رؤي��اه وط��ي��ٌف ب��ل��م��ع��ِه نُ��ْس��َق��ى األوه��ام م��ن َس��راٌب
��ُم ن��ت��َوهَّ م��ا ال��ع��ي��ِش ن��ع��ي��م م��ن نَ��ذُْق ووع��وده��ا ال��ُم��نَ��ى ب��م��ع��س��ول ودع��ن��ا
تَ��ْزُع��ُم! ك��ن��ت م��ا بَ��ْع��َض م��ن��ه تُ��م��ث��ُل ص��ورًة ال��وه��م ف��ي ال��ك��ون ل��ه��ذا َونُ��بْ��ِدْع
ُس��لَّ��ُم وال��ف��ن ال��ع��ل��م م��راق��ي ف��ي ل��ن��ا «آدٍم» ُس��الل��ة م��ن ش��ع��وٌب ف��إن��ا
ُم��ْغ��َرُم ب��ال��م��ح��اس��ن وق��ل��ٌب َط��م��وٌح، ون��ظ��رٌة ال��خ��ي��اَل، تَ��ْه��َوى خ��ط��رٌة ل��ن��ا
ُم ت��ت��ه��دَّ وال تَ��بْ��َل��ى ال م��آث��َر وال��ه��دى ال��ح��قِّ ع��ل��ى نَ��بْ��ِن��ي أنَّ��ن��ا ع��ل��ى
نَ��نْ��َدُم! ال��بَ��ذِْل ع��ل��ى ل��س��ن��ا أواِئ��لُ��ن��ا، َرَع��ْت ك��م��ا ال��وف��اءِ، م��واث��ي��َق ونَ��ْرَع��ى
ت��ق��دم��وا األَول��وَن ال��م��س��ل��م��ون ب��ه ع��اَل��ٌم ال��غ��رِب س��اح��ل ح��ت��ى ال��ص��ي��ن م��ن
وأض��خ��ُم أس��م��ى ال��ك��ون ف��ي أث��ٌر ل��ه يَ��َزْل ول��م ِض��خ��اًم��ا، ح��ض��اراٍت بَ��نَ��ْوُه
وأنْ��ُع��ُم ُح��ْس��نَ��ي��اٌت َش��تَّ��ى، أي��ادي��ِه ال��رض��ا م��ن وع��ه��ٌد ��ورى ال��شُّ م��ن ن��ظ��اٌم
َوَم��ع��ل��ُم َه��ْدٌي ل��ل��ح��قِّ َض��وئِ��ِه ف��ف��ي ه��اللُ��ُه ع��ل��ي��ك أَْوَف��ى إن ال��ع��اَم َس��ل
ُم��َل��ثَّ��ُم ب��ال��ح��دي��د ق��ل��ٌب م��ن��ك يَ��ل��ْن َس��نً��ا ن��ورِه م��ن يَ��ْم��َس��ْس��َك إْن َل��ع��لَّ��ك
تُ��ْظ��َل��ُم ل��ي��س أم��ٌة وأنَّ��ا ُم��َق��اًم��ا، األَذَى ع��ل��ى ن��ط��ي��ق ال أنَّ��ا ويُ��نْ��ِب��ئْ��ك
يُ��ْح��َس��ُم! ب��ال��ش��رِّ ف��ال��ش��رُّ … يَ��ُك��ْن ل��م ف��إْن ��ن��ا، ب��ح��قِّ َج��زان��ا م��ن نَ��ْج��ِزي ال��ح��قِّ ع��ل��ى
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أس��ف��اِرِه م��ن ال��ي��وم ال��زع��ي��ُم آب ن��ه��اره رب��ي��َع ال��وادي ع��ل��ى ُردُّوا
ت��س��ي��اِرِه ع��ص��ا أل��ق��ى ال��دُّج��ى نَ��َص��َل إذا ح��ت��ى إل��ي��ك��ُم ال��ب��ح��اَر ج��اب
أدواِرِه ف��ي ال��ت��اري��خ ��ل ل��يُ��ن��قِّ ح��ي��اتَ��ه اإلل��ُه ق��در ال��ذي ه��ذا
إس��اِرِه وذل ب��آس��ره ورم��ى ق��ي��َده ف��ارق ال��م��ن��ف��يُّ األع��زُل
ب��ح��اِرِه وراءَ ب��ه��ا ال��وج��وُد ض��رب ب��ج��زي��رٍة م��ط��اَرٌد يُ��خ��اُف ع��ج��بً��ا
ب��خ��ط��اِرِه ُم��تَ��ل��ث��ٍم م��ائ��ٍج ف��ي ب��ص��خ��رٍة ال��ب��ع��ي��َد ال��م��ن��ف��ى ��م َف��يُ��ج��شِّ
ق��راِرِه َص��ْم��ُت ال��ب��ح��ر وح��َش وي��روع ع��ب��وره ال��غ��زاة أس��اط��ي��ُل ت��خ��ش��ى
أخ��ب��اِرِه م��ن ف��ك��نَّ أُِت��ْح��َن ح��ت��ى ب��ه��ا يُ��ْس��َم��ْع ل��م األم��ج��اد م��ن ِس��يَ��ٌر
��اِرِه ُح��ضَّ ع��ل��ى زم��ٌن ب��ه��ا ي��ط��ل��ْع ول��م ي��وًم��ا ت��ك��ن ل��م ال��ب��ط��ول��ُة ت��ل��ك
آث��اِرِه ِم��ن ال��ت��اري��ُخ غ��دا م��ْن ي��ا ُم��َك��ذٍَّب غ��ي��ر ال��ت��اري��خ ِث ح��دِّ ق��م
أن��ص��اِرِه م��ن ال��ف��دائ��ي��ي��ن ح��رَب ل��ن��ا ف��ِص��ْف ح��م��اك ع��ن ال��م��ص��اوُل أن��ت
أح��راِرِه ع��ن ي��ض��ي��ق ك��ي��ف وال��ك��وُن رح��م��ائ��ه��ا ع��ن تَ��ُص��دُّ ك��ي��ف واألرُض
أظ��ف��اِرِه وم��ن ال��ق��ان��ي ال��دُم ي��ج��ري أن��ي��اب��ه م��ن ��اُح ��فَّ ال��سَّ وال��غ��اص��ُب
م��زم��اِرِه ف��ي يَ��ْش��ُد ل��م��ا «داوُد» روي��دك��م ب��ال��س��الم َش��َدْوتُ��ْم م��ن ي��ا
وش��راِرِه دخ��ان��ه ب��ع��ُض وال��ب��رُق، ف��ال��دج��ى ن��اٍر، وم��ي��ُض ال��رَّم��اد ت��ح��ت
أخ��ط��اِرِه م��ن ه��ن ال��م��آم��َن أنَّ ت��ش��ه��دوا ال��ح��وادث إل��ى ال��س��الَم ُردُّوا
ب��ي��س��اِرِه ص��ارٌخ ال��ج��ن��اي��ِة ودُم ب��ي��م��ي��ِن��ِه ق��م��ي��َص��ُه ال��ب��ش��ي��ُر ح��م��ل
ب��م��ن��اِرِه ��َح��ى ال��ضُّ دُه ب��دَّ ك��ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ه��م ب��دَّد ال��ع��دل ض��ي��اءُ ه��ذا
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∗∗∗
دي��اِرِه س��م��اءِ ف��ي أب��َل��ج ب��ال��ح��ق ج��اءك��م وس��ع��ٌد ب��ِه أه��لَّ س��ع��ٌد
غ��اِرِه ��َر ُم��َض��فَّ ال��ع��ال��ي ل��ج��ب��ي��ن��ه وتَ��َخ��يَّ��روا ك��ع��ه��دك��م ف��اس��ت��ق��ب��ل��وه
ع��ق��اِرِه ك��أَْس األم��س ُس��ِق��ي��َت ُظ��ل��ٌم ال��ه��وى ع��ن��ك ن��ف��ى ف��ه��ل نُ��ِف��ي��َت! ق��ال��وا:
وداِره ال��م��س��يءِ أذى وخ��لِّ وَض��َح��ْت ال��ت��ي ب��دع��وت��ك ك��ف��روا م��ن تَ��ْل��َح ال
��اِرِه ك��فَّ ف��ي ال��ل��ِه ح��ك��َم ل��ل��ِه َف��دَْع ب��خ��ال��ق��ه��م َف��ِزَع��ْت آث��اُم��ه��م
ن��اِرِه م��ن الم��س��وا م��م��ا َج��ِزع��ي��َن الن��ث��ن��وا ف��ؤادك َل��م��س��وا ل��و وال��ل��ِه
وع��اِرِه ال��ن��ك��وص ذل م��ن ��ْل��َن ُح��مِّ وم��ا أن��ف��س��ه��م ظ��الم س��ن��اُه وم��ح��ا
ت��يَّ��اِرِه ف��ي ��م ال��شُّ ال��س��دوُد ت��ق��ِف ف��م��ا ي��غ��ض��ْب إْن ال��ب��ح��ر م��ث��ل ال��ش��ع��ُب
ت��ه��داِرِه ف��ي وال��ظ��ل��ُم ي��ه��دءوا ل��م رج��ال��ِه وي��َح األب��ط��اُل، ورج��الُ��ُه
ج��بَّ��اِرِه وع��ن ال��وادي ق��اه��ر ع��ن ع��زم��اتُ��ه��م ان��ث��ن��ت ف��م��ا ال��ح��ت��وَف خ��اض��وا
أغ��واِرِه إل��ى وَم��ش��وا أح��ج��اره ف��زح��زح��وا ال��ظ��الم ح��ْص��ن ع��ل��ى ط��ل��ع��وا
ثُ��وَّاِرِه ي��دْي ف��ي ي��س��ق��ط ل��ل��ح��ص��ن ف��ان��ظ��روا ال��س��رائ��ر َغ��ض��ب ب��ه ق��ذف��وا
أس��واِرِه ع��ل��ى ��رٌة ُم��نَ��شَّ ُح��ْم��ٌر خ��واف��ٌق ال��ج��ه��اد وراي��ات أم��س��ى
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ب��واض��ِح ال��ص��ب��اُح م��ا ف��دي��تُ��َك، م��ه��ًال! ��ادح ال��صَّ ال��ن��ف��ي��ر ع��ل��ى ال��ك��م��يُّ ه��بَّ
ال��ب��ارِح ال��م��ل��حِّ ب��ال��ش��وق َف��ِج��أَتْ��َك ال��وغ��ى أب��ط��ال ب��ي��ن ال��م��الح��م أيُّ
ال��ج��ان��ِح ال��ظ��الم َغ��َس��ِق ف��ي ووث��ب��َت ك��ًرى وال ه��دوءَ ال ل��ي��َل��ك ف��ق��ض��ي��َت
الم��ِح وم��ي��ٍض ف��ي تُ��ْرَع��ُش َح��ْم��راءُ غ��م��ام��ٌة ال��ج��ب��اِل خ��ل��ف م��ن وال��ش��رُق
ال��ج��ائ��ِح ب��ال��ق��ض��اءِ تُ��ن��ذر ه��وج��اءُ س��م��اِئ��ِه ف��وق ال��ب��رق ح��راَب َس��لَّ��ْت
ال��ط��ام��ِح ال��م��غ��ي��ر س��ي��ِف ع��ل��ى ه��ان��ْت وأم��ٌة ال��ج��ري��ح ال��وط��ن ص��ي��ح��ُة ه��ي
وأب��اِط��ِح ُربً��ى ع��ل��ى ُخ��ط��اَك تَ��ْرَع��ى ف��ت��م��اس��ك��ْت ح��ظَّ��ه��ا ب��ح��ظ��َك َق��َرنَ��ْت
َوَج��وارِح م��ش��ب��وب��ٍة ب��ج��وان��ٍح «أَُم��يَّ��ٍة» م��ج��ُد ال��ف��ادي��ن َم��ْوك��ب ف��ي
ج��ارِح ف��ري��س��ُة أن��ه��ُم أي��ق��ن��َت وس��الح��ِه ب��ع��دوِّه��م ِق��ْس��تَ��ه��م ل��و
ال��الف��ِح ��ع��ي��ر ال��سَّ ع��ل��ى ال��س��اب��ح��ون م��ص��ارٍع ب��ح��ر ال��َف��ج��َر ال��خ��ائ��ض��وَن
ط��رائ��ِح ال��ت��راب ف��ي َج��م��اج��م ش��تَّ��ى وتَ��ح��ت��ه��ا ال��س��ي��وف ع��ل��ى ال��ن��اه��ض��ون
ص��ف��ائ��ِح ُح��ط��ام ف��ي تَ��ض��رَّم ُم��َه��ًج��ا خ��رائ��بً��ا ال��ح��ص��وِن ع��ل��ى ال��راب��ض��ون
ج��رائ��ِح غ��ي��ر أل��ف��ي��َت م��ا أْل��َف��يْ��َت، أج��س��اده��م ع��ن َف��تَّ��ْش��َت ول��و ص��رع��ى
م��ذاب��ِح أيَّ ورأي��ِت دم��وي��ٍة، رواي��ٍة أيَّ َش��ِه��ْدِت «َم��يْ��َس��ل��ون»َ ي��ا
س��اب��ِح دم��ائ��ِك ف��ي ب��ب��اٍغ م��اج��ْت ب��ح��وم��ٍة ال��ج��راح ُم��ثْ��َخ��نَ��َة ووق��ف��ِت
ال��ف��ات��ِح! س��ي��ف ت��ح��ت ال��ج��الل��ة ذاُت ل��ه��وان��ه��ا! ي��ا «دم��ش��َق» ت��ت��أم��ل��ي��ن
ال��م��ت��ص��اي��ِح ده��ا ج��الَّ م��ن ��اءَ ش��مَّ وت��ق��دَّم��ْت ق��ي��وده��ا َح��دي��د ج��رَّْت
ال��ن��ازِح ال��ش��ه��ي��د َدَم «م��ي��س��ل��ون» ف��ي وت��ذكَّ��رْت ع��ذاب��ه��ا أل��ي��م نَ��س��يَ��ْت
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ُم��َك��اف��ِح وص��دِر م��ق��ت��ت��ٍل ب��ذراع ي��ح��وط��ه��ا ال��ظ��الم غ��س��ق ف��ي ه��بَّ م��ن
ال��ب��ائ��ح! ال��م��ح��بِّ م��ن ل��ل��ح��ب��ي��ب ي��ا ه��ت��اُف��ُه ف��ك��ان ص��وتً��ا ��َع��ْت وتَ��َس��مَّ
ف��س��ام��ح��ي! ال��ف��داءُ ق��لَّ وإن َق��َدري، ف��اغ��ف��ري ال��م��ق��ادر خ��ان��ت��ن��ي ��اُه! أُمَّ

∗∗∗
ِب��م��ص��اب��ِح يَّ��نَ��ْت وازَّ أع��الَم��ه��ا، ال��ق��رى ح��وال��ي��ِك ��ْت نَ��صَّ إن «ف��ي��ح��اءُ»
ووش��ائ��ِح َع��َص��ائ��ٍب ب��ي��ن ب��ال��َغ��ار وأق��ب��ل��وا ف��ي��ك ال��ُف��رس��ان وت��واك��ب
م��ف��ارِح ِخ��َض��مِّ ف��ي ل��ي��ل��ِك أب��ه��اءَ وأغ��رق��وا ال��م��ل��ه��م��ون ال��رع��اُة وش��دا
ب��م��دائ��ِح��ي م��ت��رن��ًم��ا ب��أزاه��ري، ُم��تَ��َق��رِّبً��ا ص��ف��وف��ه��م ب��ي��ن أق��ب��ل��ُت
ال��ف��اس��ِح ال��ف��ض��اءِ ف��ي ال��غ��م��اِئ��َم ورأى ف��ج��ِرِه ل��م��ط��ل��ع رن��ا ال��ش��ه��ي��ُد ح��ي��ث
م��الم��ِح أرقِّ ف��ي ال��ب��ط��ول��ة َوْج��َه ف��ت��م��ثَّ��ل��ْت روُح��ُه ل��ِك ��ت��ْت وتَ��ل��فَّ
ال��ُم��ت��ف��اوِح ب��زه��ره��ا إل��ي��ه ت��ه��ف��و ك��أَن��م��ا «م��ي��ل��س��ون» ف��ي ال��رُّب��ى ح��ي��ث
م��راوِح ثَ��راِك ف��ي َم��ْل��ٍك ب��دم��وع «ب��غ��دادي��ٌة» َغ��َس��َل��تْ��ُه وك��أن��م��ا
ج��وان��ح��ي ع��ل��ي��ه ��ْت ُض��مَّ م��ا وب��ك��ل ي��دي ج��م��ع��ْت م��ا ب��ك��لِّ إل��ي��ه أس��ع��ى
وم��ن��اف��ِح م��ن��اض��ل ك��لَّ ال��ش��رق ف��ي ب��اس��م��ِه أَُح��يِّ��َي ب��أن ال��ج��دي��ر وه��و
م��ان��ِح ال��ح��ش��اش��ِة ��اِب ووهَّ ي��َده، اق��ت��ن��ي م��م��ا ن��اف��ٍض ، ُح��رٍّ ك��لِّ م��ن
ال��س��ان��ِح ال��خ��ي��ال ُخ��دَع ف��ي ال��ق��ول ال ع��ش��ي��َرُه ب��ال��ح��ي��اة ف��اٍد ُك��لِّ أو

∗∗∗
ل��م��ات��ِح؟ ��راب ال��سَّ ف��ي م��اذا ب��ال��غ��رب: ظ��ن��ونَ��ه��م ال��م��ح��س��ن��ي��َن ل��ل��دع��اة ُق��ْل
م��ص��ال��ِح ب��ادِّع��اءِ ال��م��م��ال��ك ي��ط��أ م��ح��ال��ٍف وع��وُد تُ��غ��ري��نَّ��ك��م ال
أراج��ِح ظ��ه��ور ع��ل��ى تَ��تَ��ق��ل��ب��ون َوع��ِدِه م��ن وأن��ت��م ال��س��ن��ون ت��م��ض��ي
ذاب��ِح وِخ��نْ��َج��ُر ل��ك��م أُِع��دَّ َق��بْ��ٌر ل��راع��ك��م ال��ق��ن��اَع ح��س��ر ل��و وال��ل��ه
َوُم��ص��ال��ِح! أم��ٍة ب��م��ن��ق��ِذ يُ��ْدَع��ى ُم��نَ��وٌِّم ال��دم��اءِ ��اص م��صَّ ك��لِّ م��ن

∗∗∗
ق��رائ��ِح ن��ت��اج م��ن أخ��ل��ُد وَج��نَ��اُه يَ��ِض��ْع ل��م غ��رُس��َك ال��ع��ظ��م��ات «ي��وس��ف» ي��ا
��ادِح ال��صَّ ال��ن��ف��ي��ر م��ع ال��ك��ِم��يُّ ع��اد ل��ه��ا: وُق��ْل «دم��ش��ق» وانْ��ُظ��ر ل��ح��ظ��ًة ُق��ْم
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وص��اف��ح��ي! ال��ج��دي��َد ال��ف��ج��َر واس��ت��ق��ب��ل��ي ف��ان��ه��ض��ي ال��ع��روب��ِة ب��ن��َت ي��ا ودع��اِك
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اجلالء وعيد ُسوريا

واعتذار تحية

غ��ارا ه��ام��ات��ه��م ع��ل��ى ه��واك يَ��نْ��َدى أح��رارا ال��ش��م��س ت��ح��ت ب��اس��م��ِك ه��نَّ��أُْت
ن��ارا يَ��ُخ��ْض أو س��ي��ًف��ا ف��ي��ك يَ��ْم��ت��ش��ْق ل��م ف��تً��ى أيُّ األح��رار، ب��َل��د ي��ا دَم��ْش��ُق!
وأس��وارا آط��اًم��ا ي��ب��ن��ي��ه ل��ل��م��ج��د دِم��ه م��ن ال��م��ع��ب��ود، ال��وط��ن ع��ن ذَْوًدا
ال��ع��ارا ي��غ��س��ُل أو ال��ث��رى يُ��روِّي دًم��ا وج��رْت أع��راق��ه ف��ي «أَُم��يَّ��ُة» َزَك��ْت
وأس��ح��ارا أن��داءً ت��ب��ارَك ي��وٌم وأع��رف��ُه ��ي��ِه أُس��مِّ ال��ج��الءِ ع��ي��ُد
وال��دارا األه��ل تَ��ْل��َق��ى ف��ي��ِك ع��روب��ًة ج��ال ح��ي��ن ال��ب��غ��ي ل��ي��َل ال��ش��رق ع��ن ج��ال
إع��ص��ارا ال��ع��ذُب ال��ن��س��ي��ُم وه��اج ن��اًرا، ب��ه ف��ش��بَّ ال��وادي ده��ى م��ص��اٌب ل��وال
ب��تَّ��ارا م��ن��ه وس��لَّ��ْت ق��وًس��ا، تْ��ُه ش��دَّ َرُج��ٍل ف��ي ال��غ��ل��ب��اءَ األم��َة َع وَروَّ
أع��م��ارا ال��خ��ل��ِد ف��ي ل��ه��م ال��ن��ب��وُغ م��دَّ ق��ص��رْت إذا أع��م��اٌر ال��ن��واب��غ م��ن
ثُ��وَّارا م ال��ظَّ��الَّ ال��غ��اص��ُب ��اه��م َس��مَّ أث��م��وا م��ا ال��رأْي ف��ي م��م��ل��ك��ٍة أح��راُر
ف��ان��ه��ارا ال��ظ��ل��م ِح��ْص��َن ال��ط��واغ��ي��ت ع��ل��ى واق��ت��ح��م��وا ، ان��ح��لَّ ح��ت��ى ال��ق��ي��د ع��ل��ى ث��اروا

∗∗∗
وأق��ط��ارا آف��اًق��ا ال��ج��و ب��ه أط��وى راح��ل��ت��ي ال��ب��رُق إل��ي��ك ك��ان ل��والُه
وم��غ��وارا م��ق��داًم��ا ال��ص��ف��ائ��ح ت��ح��ت ُم��ْف��تَ��ق��ش��ًدا ال��ش��ع��َر أُزج��ي «ف��ي��ح��اءُ» وج��ئ��ُت
وأش��ع��ارا! أل��ح��انً��ا ال��م��دح ي��ن��ظ��م م��ا ل��ه��م ق��لَّ ال��خ��ل��د، ُش��راُة وال��م��ف��ت��دون،





الذكرى عامل يف

باشا علم أبو صربي د محمَّ

ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ب��ه��ذا ال��ِف��راق رغ��َم وت��ل��ق��ان��ي ال��ذك��رى ع��ال��م ف��ي أل��ق��اَك
َج��ذْالِن ال��خ��ل��د ف��ي َم��ِرٍح ص��ف��ح��تَ��ْي ع��ن ل��ي ف��ي��ش��رُق ��اح��ي ال��ضَّ وج��ه��َك إل��ى أرن��و
َف��نَّ��اِن ُروِح ع��ن ثَ��تَ��ا َح��دَّ ع��ي��ن��ي��ِن ف��ي ال��ع��ب��ق��ريَّ��ِة َل��َم��ح��اِت وأَج��ت��ل��ي
وج��دان��ي ِم��لء وأراُه ك��ع��ه��ِدِه، أْس��َم��ُع��ُه ال��م��وت، ب��رغ��م ح��يٌّ ألن��َت
وإح��س��اِن ُح��ْس��ٍن م��ن ط��ب��اع��َك ف��ي م��ا َم��اَزَج��ُه ال��ل��ف��ظ َس��ِريُّ ال��ب��ي��ان، ع��ذُب
ُش��بَّ��اِن أح��الَم ب��ح��ك��م��ت��ه��م أذك��ي وك��م ال��ش��ب��اِب ب��أح��الم ال��ش��ي��وَخ يُ��ذِْك��ي
رنَّ��اِن ��وِت ال��صَّ ج��ه��وريِّ م��ن��ط��ٍق ف��ي م��ل��ت��م��ًع��ا ال��ف��ك��ر، ع��م��ي��َق إل��ي��َك، أُْص��غ��ي
أف��ن��اِن ف��وق زاه��ٌر، ِم��ن��ه ال��ثَّ��َرى وف��ي ب��ارُق��ُه اآلف��اق ف��ي ي��ل��م��ُع ك��ال��غ��ي��ث
وأل��واِن ب��أش��ك��ال تَ��ُرْع��ُه ف��ل��م ب��ن��ظ��رتِ��ِه ال��دن��ي��ا َح��َوى ال��ض��م��ي��ر ع��فُّ
ل��س��ل��ط��اِن ُزْل��َف��ى وال ب��ط��ٍش خ��وَف ال خ��الئ��ق��ِه م��ن ب��ع��ري��ٍق ُم��َق��يَّ��ٌد
ش��ط��آِن ب��ي��ن ح��ب��ي��ًس��ا وي��ج��ري ح��رٍّا، م��ن��ط��ل��ًق��ا األس��داَد، ي��ق��ت��ل��ع ك��ال��ن��ه��ر
وب��س��ت��اِن ح��ق��ٍل ف��ي روائ��َع َش��تَّ��ى وي��ن��ش��ره��ا ألق��واٍم ال��ح��ي��اَة يُ��ْع��ِط��ي
ب��ه��ت��اِن ك��لَّ ف��ي��ِه ويُ��ْغ��ِرُق ع��ن��ه، ش��ائ��ب��ٍة ك��لَّ ي��رم��ي ال��ح��قُّ تَ��م��ثَّ��َل
ال��ج��ان��ي س��ط��وَة ف��ي��ِه ال��ع��دُل ي��أم��ن ال ب��ل��ِد ف��ي ال��َع��ْدل، وراع��ي ال��ق��ض��اء ح��ام��ي
إن��س��اِن؟ ُص��نْ��ُع أم تُ��َرى؟ ال��س��م��اءِ ُص��نْ��ُع َع��َج��بً��ا! الس��ت��ق��الل��ه، ��رح ال��صَّ وراف��ُع
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دان��ي وم��ن ق��اٍص م��ن ال��م��واك��ُب ه��ذي وم��ا ك��ي��ف؟ ال��م��وُت؟ ط��واَك ��ا أح��قٍّ ص��ب��ري!
رض��واِن؟ ج��نَّ��ات ف��ي ُه��ت��اف��َك ص��دى ه��ات��ف��ه��ا أَْس��َم��ْع��َت ف��ه��ل ��ْت َض��جَّ ك��األم��س
ال��ث��ان��ي! ي��وُم��ك ه��ذا ال��خ��ل��د ص��اح��َب ي��ا ك��ت��ائ��ب��ِه ف��ي واخ��ط��ْب ال��ح��قَّ ��ر بَ��شِّ ُق��ْم

∗∗∗
وأل��ح��اِن غ��ي��ٍد ُرَؤى ال��ش��ب��اُب ح��ي��ن يَ��َف��اَع��تَ��ُه ال��ك��ب��رى ال��ث��ورة واه��َب ي��ا
وأوط��اِن أه��ٍل ع��ن يُ��ص��اول ك��ه��ًال أم��انَ��ت��ُه ي��ط��رْح ل��م ال��ع��ه��ِد وص��اِح��َب
ال��ع��ان��ي ال��م��ْدنَ��ِف ل��ه��ذا َم��ْن ب��ح��ب��ه��ا، ُم��تَّ��ِق��ًدا ال��ق��ل��ُب ه��ذا م��ص��َر ع��ل��ى َوْق��ٌف
وان��ي وال واٍه ال وه��و ال��رَّدى، ع��اِدي ب��ه اس��ت��ب��دَّ ح��ت��ى ب��ه، اس��ت��ب��دَّْت ق��د
ق��ان��ي! دٍم م��ن وُج��ْرًح��ا خ��ض��ي��بً��ا س��ي��ًف��ا ح��وم��ت��ِه م��لءَ ص��ري��ًع��ا ل��ل��ش��ه��ي��د ي��ا

∗∗∗
ل��ن��س��ي��اِن ده��ٌر يُ��ْس��ِل��م��ه��ا ه��ي��ه��اَت ش��رٍف وم��ن م��ج��ٍد م��ن ال��ص��ح��ائ��ُف ه��ذي
وأزم��اِن أْج��ي��اٍل م��س��ام��ع ع��ل��ى يُ��َرتِّ��لُ��ه��ا ال��غ��ال��ي ال��وط��ن ذخ��ائ��ُر
ل��ف��رس��اِن وأن��اش��ي��ٌد أوط��انَ��ه��م، اف��ت��ق��دوا ق��د ��اٍق ل��ع��شَّ أغ��اٍن ف��ي��ه��ا
وأرك��اِن ��وَرى ال��شُّ م��ن أس��اٍس ع��ل��ى دع��ائ��م��ه��ا أْرَس��ْوا م��م��ل��ك��ٍة أح��راُر
��اِن س��جَّ أص��ف��اد وال ب��اٍغ ب��س��ي��ِف َح��ِف��ل��وا وال ٍد َج��الَّ َس��ْوَط يَ��ْرَه��بُ��وا ل��م
وأْش��ج��اِن وآالٍم دم��وع ع��ل��ى ذه��ب��وا وإْن ذُلٍّ ع��ل��ى أق��ام��وا وال
ب��ن��ي��اِن م��رف��وِع م��ن ال��ج��ي��ُل يَ��َرى ف��ي��م��ا يَ��َدُه��ْم ي��ذك��روا ل��م وإْن ال��بُ��نَ��اُة ه��م��و
ال��ب��ان��ي؟ َم��ِن ال��ب��اق��ي: األثَ��َر وس��ائ��ل م��آث��ره��م! ع��ن ال��ض��ح��اي��ا ت��س��أل��نَّ ال

∗∗∗
أح��زاِن ن��اَر وه��اج��ت إالَّ ب��ال��ق��ل��ب، َع��بَ��َرْت أو ل��ل��ف��ك��ر، س��ن��ح��ت م��ا ذك��راَك
ع��ام��ان؟ َم��رَّ أم َم��َض��ْت؟ أأرب��ع��وَن أس��أَلُ��ه��ا األوه��ام إل��ى م��ن��ه��ا َف��ِزْع��ُت
أوزان��ي َش��ْدَو ك��ل��م��ات��ي وأُنْ��ِس��يَ��ْت ش��واردِه ع��ن ش��ع��ري ال��خ��ط��ُب أذه��ل ق��د
وإي��م��اِن ح��قٍّ م��ن ال��ل��ه ص��اغ��ه ق��د َرُج��ٍل ي��دْي ف��ي دم��ًع��ا أُْج��ري��ِه ف��ج��ئ��ُت
ال��ح��ان��ي! ق��ل��ب��ه ف��ي ُج��ْرَح��ه��ا وَق��بَّ��َل��ْت زع��ام��تَ��ُه م��ص��ٌر ب��ارك��ْت ال��ذي ه��ذا
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األق��الِم وف��ج��ي��ع��ُة ال��نُّ��َه��ى رزءُ واإلس��الِم ف��ي��َك ال��ع��روب��ِة رزءُ
م��ْق��داِم م��س��ت��ق��ت��ٍل ب��ص��ف��وف��ه��م م��ت��وثِّ��ِب ف��ي األْح��رار م��أت��ُم ه��و
وح��س��اِم ي��راع��ٍة وح��َي ال��ش��رق ف��ي ي��زل ل��م ص��وتُ��َك ال��م��ث��ال��ي��ي��ن أأب��ا
س��الِم؟ َش��ه��ي��د أم ح��رٍب أص��ري��َع ب��ِه ال��دن��يَ��ا ت��س��أل ف��اٍد َون��داءَ
اآلالِم ك��ث��ي��رَة ال��ح��ي��اَة ُخ��ْض��َت َع��ش��ي��َرٍة ف��ك��اك أو داٍر ل��خ��الص
م��ت��رام��ي ُم��ْزب��ٍد وم��وٍج ُه��وٍج ع��واص��ٍف ب��ي��ن ال��ع��م��ر ِج��ْس��َر واج��ت��زَت
ِم ظ��الَّ غ��اص��ٍب أو ُم��ت��ج��بِّ��ٍر، م��س��ت��ع��م��ٍر ع��ل��ى ح��ربً��ا وش��ه��رت��ه��ا
ك��راِم ذائ��دي��ن م��ن َم��ْوك��ٍب ف��ي ن��اره��ا ال��ع��ري��ض��ِة ب��ب��س��م��ت��ك تَ��ْل��َق��ى
ووئ��اِم ه��ًوى ع��ل��ى ��ع��ي��ن م��ت��ج��مِّ م��ن��ازًال ال��ب��ع��اد ع��ل��ى م��ت��ف��رِّق��ي��ن
األع��الِم وش��وام��خ ال��رُّبَ��ى س��ي��ُل ال��تَ��ق��ى غ��وارب��ِه وف��ي م��اَج ك��ال��ب��ح��ر
األج��س��اِم ��َة وص��حَّ ال��ن��ف��وس َدَع��َة وق��رَّب��وا ال��ج��ه��اد ع��ل��ى ال��ح��يَ��اة وق��ف��وا
وي��ح��ام��ي دون��ه ي��ص��اول ق��ل��ًم��ا َوَه��بْ��تَ��ه أن��ت ال��ص��ي��د ال��ج��دود إرُث
إس��الِم وع��ن ع��رٍب َع��ن ال��ل��ه ف��ي م��ج��اه��ٌد ال��دم��اءِ م��ه��دور وش��ب��اَب

∗∗∗
واألك��م��اِم األف��ن��ان َم��ْس��ُح��ورِة َج��نَّ��ٍة ن��ازُح ال��غ��رِّي��ُد ال��ش��اع��ُر
آط��اِم ع��ل��ى آل��ه��ٍة أع��الُم وأَرزه��ا ال��ده��ور، ُظ��َل��ُل أف��ي��اؤه��ا
اإلل��ه��اِم وم��س��ب��ُح ال��ب��ي��ان م��س��َرى س��م��اؤُه أش��مَّ، َج��بَ��ٍل ع��ل��ى ق��ام��ت
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وغ��راِم ل��وع��ٍة ِن��ْض��وْي أش��واَق ك��وك��ٍب م��غ��رِب ب��ك��ل إل��ي��ه تُ��ه��ِدي
ال��ظ��ام��ي ال��م��ش��وق ال��وط��ن ه��و وأٌب، ن��ج��ي��ب��ه��ا ل��ق��اءِ إل��ى ت��ح��نُّ أُمٌّ
م��ق��اِم ح��ي��ن والت ال��رح��ي��ل، ي��وُم وي��وُم��ُه اإلي��اُب؟ م��ت��ى ي��ت��س��اءَالن

∗∗∗
أم��ام��ي ك��أن��ه��نَّ ال��ش��ه��ي��د ُص��َوُر ف��ت��م��ثَّ��َل��ْت ب��خ��اط��ري «ج��ن��ي��ُف» م��رَّْت
ب��س��ق��اِم م��ت��ف��رًِّدا ب��ص��ب��اب��ٍة، ��ًدا م��ت��وقِّ ُغ��ْرب��ٍة، ف��ي ��ًدا م��ت��وحِّ
واألح��الِم اآلم��ال م��ت��وثِّ��ُب وق��ل��بُ��ُه ع��ص��اُه، ع��ل��ى ي��دبُّ ش��ي��ٌخ
ض��خ��اِم ل��ل��ذِّْك��ري��ات ب��م��واك��ٍب َم��ل��ي��ئَ��ًة ال��وض��اءَ ال��ث��م��ان��ي��ن ي��ط��وي
ج��س��اِم ل��ل��َح��ادث��ات وَج��ح��اف��ٌل م��واث��ٌل ل��ل��م��أث��رات َوَج��الئ��ٌل
وَم��َراِم غ��اي��ٍة ع��ن خ��ط��وِه م��ن ثَ��نَ��ْت وال ِق��واه أوه��ْت م��ا ه��ي��ه��ات
ووس��اِم نَ��ْض��َرٍة ف��ي ق��ل��ب��ِه م��ن إره��اق��ه��ا ع��ل��ى ن��ال��ْت م��ا ه��ي��ه��ات
��اِم ال��ب��سَّ روح��ه ح��الَوُة ف��ي��ِه م��ذاق��ه��ا ب��ُم��رِّ ش��اب��ْت م��ا ه��ي��ه��ات
وَغ��َم��اِم أش��ع��ٍة ب��ي��ن ك��ال��ف��ج��ر ش��م��ائ��ٍل ن��ديِّ ع��ل��ى ال��ج��ب��ي��ن َط��ْل��ُق

∗∗∗
وذم��اِم م��ب��دأٍ ِل��ن��ْص��َرِة يَ��َدُه إرث��ه��ا م��ن ن��اف��ًض��ا اإلم��ارة اب��َن ي��ا
ن��ي��اِم م��ت��خ��ل��ف��ي��ن ق��وم��ه��م َع��ن م��ع��ش��ر ف��ت��ن��ُة وال��ج��اُه ال��ِغ��نَ��ى ح��ي��ث
ال��ح��كَّ��اِم وه��ي��ب��ة ال��م��ل��وِك ع��زِّ ف��ي وأن��ت ال��ح��ي��اة أب��ص��رَت ك��ي��ف ص��ْف
اِم َه��دَّ ٍن، م��ت��ل��وِّ ٍن، م��ت��خ��وِّ ب��ع��ال��ٍم ال��م��ال��ك��ي��ن دن��ي��ا ورأي��َت
داِم��ي وق��ل��ٌب م��ق��رَّح��ٌة ع��ي��ٌن وك��أن��ه��ا ق��ص��وُره��م إل��ي��َك تُ��وِم��ي
وِض��راِم دم ف��ي غ��رق��ى واألرُض ��ٌر ُم��تَ��َس��عِّ وال��وَغ��ى تُ��نْ��ذُر وم��ش��ي��َت
األي��اِم م��ن��اف��ذَ ب��ال��م��ض��ع��ف��ي��ن ت��ربَّ��ص��وا ق��اه��ري��ن م��ن ح��وم��ٍة ف��ي
األق��واِم م��ص��اي��َر ي��ت��ن��ازع��ون ف��ت��ألَّ��ب��وا ل��س��ي��ف��ه��م ال��ش��ع��وُب َع��نَ��ِت
وس��الِم ت��ح��يَّ��ٍة ل��ردِّ ُخ��ِل��َق��ْت راح��ًة يُ��َف��ارق أن يَ��راُع��ك ي��أب��ى
واألن��غ��اِم األض��واءِ م��ن َف��يْ��ٌض م��زاُج��ه��ا ال��ب��ن��اِن م��ل��َه��م��ُة ب��ي��ض��اءُ
ب��ِل��ث��اِم وج��ه��ُه ي��س��ت��ر واْرتَ��دَّ ل��ه��ا ف��اْس��ت��ْخ��ذَى ال��ظ��ل��م ِخ��ن��اق أخ��ذْت
ح��ط��اِم ص��دي��ُع ب��ه��ا ال��ح��دي��ُد ف��إذا ث��ائ��ٍر ق��ب��ض��َة ت��ه��زُّ ��بَ��تْ��ُه َوتَ��ع��قَّ
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ق��ت��اِم ُس��ح��ُب وال��ن��اُر م��ن��ث��ورٌة، ح��ج��ارٌة ال��ش��ام��خ��اُت ال��ح��ص��وُن وإذا
ال��ص��م��ص��اِم ��ُب ُم��َخ��ضَّ ال��ي��دي��ن ُط��ْه��ُر ج��ه��ادِه غ��ار ت��ح��َت ال��م��ج��اه��ُد وإذا
ظ��الِم ك��ل ع��ن��ه ي��م��زِّق وَس��نً��ا أع��م��اِق��ِه م��ن ال��ش��رق يَ��ه��زُّ روٌح
ح��م��اِم ب��رغ��ِم يُ��َق��بِّ��لُ��ُه َوَف��ٌم َم��ن��يَّ��ٍة ب��رغ��م تُ��ع��اِن��ُق��ُه َويَ��ٌد
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��َه��داءْ ال��شُّ أمُّ أن��ِت تُ��راِع��ي! ال ال��دِّم��اءْ م��ه��دور ف��ي��ِك ش��ه��ي��ٍد ك��م
ال��ف��داءْ ع��زَّ وم��ا م��ْص��ُر، ي��ا ل��ِك ودٍم م��ت��اٍع م��ن غ��اٍل ك��لُّ
ي��ش��اءْ م��ا م��ن��ا ال��م��ْج��د َول��داع��ي ِش��ئْ��ِت��ه م��ا ُخ��ِذي م��ص��ُر، ي��ا إي��ِه
األَُم��نَ��اءْ ب��ب��ن��ي��ك يُ��ودي ك��ي��ف ق��ات��ٌل «ب��أم��ي��ن» أودى ق��ي��ل:
ووف��اءْ س��م��اٍح م��ن م��ع��نً��ى ك��لُّ ُخ��ْل��ِق��ِه م��ن ب��ف��تً��ى يُ��وَدى ك��ي��ف
ال��رِّم��اءْ ش��ع��واءَ ع��س��راءَ ي��ٍد ع��ن رم��ى ث��م ل��ُه، ال��غ��در ك��م��َن
ال��ع��الءْ وم��رم��وَق ال��م��ج��د َدَرَج ُس��لَّ��م��ِه ع��ل��ى ي��رق��ى ص��اع��ًدا
وإب��اءْ ح��ي��اءٍ م��ن وم��زاٌج ون��ًدى ُح��بٌّ ال��م��س��ف��وك دُم��ُه
األص��دق��اءْ ق��ب��ل األع��داءُ يَ��ثْ��َم��ل ن��ف��ح��ِه م��ن َع��ِط��ٌر ورح��ي��ٌق
ذم��اءْ ب��ع��َض ح��وم��ت��ه ف��ي خ��رَّ ال��ذي ال��ح��ر ل��ل��وط��ن وه��ًوى
اف��ت��راءْ وأح��ادي��ُث وه��ٌم ق��ال: ق��ت��ل��ه ع��ن ٌ ن��ب��أ أت��اُه ل��و

∗∗∗
األب��ري��اءْ ي��ن��ت��ح��ي��َن ش��ه��واٌت ن��اَره��ا َش��بَّ��ْت ح��م��راءُ ف��ت��ن��ٌة
ال��ض��ع��ف��اءْ ب��ع��ق��ول واس��ت��ب��دَّْت ُق��َوى واْس��تَ��ْش��َرْت ه��وج��اءَ ع��رب��دْت
ه��ب��اءْ وه��و ص��اح��ب��ِه ع��ن ط��اَر ب��ِه ال��رِّي��ُح م��رَّت إن ب��اط��ٌل،
م��س��اءْ م��ن ُج��ن��ٍح ت��ح��ت ��ى وت��خ��فَّ َج��َرى ال��نُّ��وَر ل��م��ح م��ا وإذا
ب��راءْ ال��غ��در م��ن ال��رأُي إن��م��ا رأي��ِه ف��ي ط��ائ��ٌش ت��ق��ول��وا: ال
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ال��طُّ��ل��ق��اءْ ف��ي��ه��ا األح��رار وه��م��و آراؤه��م ل��ه��ْم ال��ن��اُس إن��م��ا
ول��ق��اءْ ف��راٌق ف��ي��ه��ا ل��ه��م��و وه��دى وب��رٍّ ودٍّ وع��ل��ى
األق��وي��اءْ ال��ح��اك��م��ي��ن َوتَ��َح��دَّ ب��ِه ف��اج��ه��ْر دًم��ا م��سَّ م��ا غ��ي��ر
ال��ع��داءْ ويُ��م��ل��ي��ِه ال��ح��ق��ُد ي��ك��ت��ب ب��م��ا ت��أخ��ذْ ال األوط��اَن واذك��ر
ال��دم��اءْ ُم��ج��ري أو األرواح ُم��زه��ُق أه��ل��ه��ا م��ن وال م��ص��ر م��ْن ل��ي��س

∗∗∗
ال��زع��م��اءْ ط��وُق ي��ح��م��ل م��ا ف��وق م��ح��ن��ٌة ه��ذي ال��ش��ع��ب زع��ي��َم ي��ا
وق��اءْ ال��رُّوُح ل��ك م��ن��ه َغ��َرًض��ا، ل��ه��ا ُك��نْ��َت وق��د األُوَل��ى ل��ي��س��ت
ال��س��م��اءْ س��ك��اُن م��ن��ه يُ��ْع��َف��ى ل��ي��س َرُه َق��دَّ وم��ا ال��ل��ُه، َر َق��دَّ
ع��زاءْ أو ل��ص��ب��ٍر أدع��وُه ك��ي��ف إي��م��ان��ه ف��ي م��ث��َل��َك ي��ك��ن م��ن
ب��ال��رث��اءْ! أح��رى ف��ي��ِه م��ن��ا م��ص��ُر رج��ًال ل��م��ص��ٍر أرث��ي إن��ن��ي
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اإلهداء

الكبري الكاتب صديقي الحمراء والزنبقة وأفروديت وسافو تاييس صاحب إىل
محمد. الصاوي أحمد
وحبه. ألدبه تحية
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واألشباح األرواح هذه

طه محمود عيل بقلم

يف بعضها يعيش الكتاب، هذا صفحات يف حوارها ويدور أشباحها تهيم األرواح، هذه
إليها أسع لم والخرافات، األساطري عاملي بني اآلخر البعض ويضطرب الحقيقة، عالم
يف يرتدد وحديثًا خيايل، يتمثلها صوًرا تبينتها ولكني مصادفة، ألقها ولم عمد، عن
ورأيت عنهم، وسمعت لهم قرأت أشخاص وبني بينها مطابقة فوجدت نفيس، خطرات
فعرضت املادة؛ عالم يف صنعوه وما الروح عالم يف إليه نزعوا ما بني ومواءمة اتفاًقا
يكاد كالٍّ أن فأيقنت واألسماء، واآلثار الوقائع واستعرضت واألهواء، والغرائز للطبائع

الغرار. هذا عىل وغرائزه طبائعه املتسقة الحوار، بهذا املعنيَّ يكون
أتمثل وأنا أني الشادية، الغادية وأساطريه الساحر، اإلغريقي الجو هذا يل وحبب
طيفها من انرسقت قد روحي أن يل خيل وفكًرا، إحساًسا وأستلهمها صوًرا، األرواح هذه
مما مشفقة ترى، بما مأخوذة اإللهي، الرشود لحظات أو اليقظة، أحالم يشبه فيما
األول، بعثها عند فيه عاشت أن لها سبق الذي عاملها يف سحابة وراء بها وكأني تسمع،
ال حرٍّا طليًقا الجو هذا يف فتنفست العليا، ومثله أفالطون طريق يف نفيس ووجدت
هذا يف برصي وأرسلت اتهام، أو حذر حريتي من يحد وال عقيدة، أو بيئة تقيدني
البرص، انتهى حيث من عملها البصرية وبدأت مداه، إىل يصل فلم البعيد الصاعد الطريق
ختام عند بي وإذا وأقدار، وقضايا وأرسار، خفايا وراءها موصدة، سحرية أبواب فإذا

نهاية. عىل أوف ولم غاية، إىل أصل لم الطريق ذات يف أزال ال قصيدتي



طه محمود عيل ديوان

الفن صواحب من حوريات، بني يجري حواًرا سمعت واألقدار األرسار عالم ويف
بينهن، يحكم فذٍّا عجيبًا إلًها بينهن ورأيت وتاييس، وبليتيس، سافو، هن: ورباته،
صوره، تعدد يف اإلغريق، آلهة بني له مشبه ال الذي «هرميس» وجدت فيهن، ويقيض
باملهمة ا حقٍّ الئق شاذ، عجيب إله وظائفه، وتناقض طبائعه، وتنافر مذاهبه، وتنوع
التجارة يف له واملاديات؟ الروحيات يف له إله غريه ومن القضية، هذه يف بها املوكل
بني يجمع والغناء، الشعر يف وله والعبث، الجد يف له والدهاء، الخداع يف وله والكسب،
وقبله، ذلك بعد هو ثم القطعان، ويرعى الشعراء، يلهم السفىل، والرغبات العليا، النزعات

للصوص؟ إله أو لص
لهن تلذ ال والحياة ورباته؟ الفن صاحبات بني يحكم ا، حقٍّ متناقضات إله غريه من

املتقلبة. الرقيقة أمزجتهن خالل من إال جماًال لها يرين وال التناقض، بهذا إال
الغاوية، املرحة الالهية، العابثة، األرواح هذه بني ليحكم «هرميس» غري يكن لم
الخبري العجيب، القوي اإلله هذا غري لهن يكن ولم املتكربة، اللطيفة املعذبة، املتأملة
«أفروديت» يف ووعاه رآه الذي رسها ويدرك وداللها، جمالها يعرف الذي ا، حقٍّ باملرأة
الحوريات يتعقب ماكر، قادر، مرح، إله غري لهن يكن ولم الصبابة. وإلهة العشق ربة
ليلة رسق إله يف رأيك وما باآللهة. مكره ويعبث العمالقة قوته وتتحدى معهن، ويلعب
متلبًسا «بيلوس» كهف يف بينها وجد السماوي، األوليمب قطيع من ثوًرا خمسني مولده
الظلمات. عالم إىل «هرياكليس» وقائد «أرجوس» العمالق قاتل ذلك بعد هو ثم بإثمه؟
أعظم «سوينربن» يراها التي واألناشيد واألماديح الغنائي الشعر ربة «سافو» وهذه
الرجال أحبت واآلالم، اللذات محيط يف حياتها اضطربت والتي التاريخ، عرفها شاعرة
يف تعد كانت إنها قيل: حتى العشق، من املريض اللون بهذا ووصمت اجتوتهم، ثم
معشوقها أجل من انتحرت التي الوامقة املحبة هذه هي ثم الرذيلة، كاهنة «لسبوس»

الرجال!! أجمل «فينوس» بعطر كان الذي «فاون» امليتيليني املالح
الخرافية؟ «بليتيس» رسصاحبتها وما املزعوم؟ رسشذوذها ما الواقعية، املرأة هذه
واالمتهان باالزدراء العميق الشعور هو الجنيس، االنحراف هذا العلماء به يعلل ما الرسهو
العصب يصدم فيه، األليم واإلخفاق الحب، يف الشديدة الخيبة هو اآلخر، الجنس من
الشاعرتني، حوار يف يتجىل ما وهذا نظامه، له يختل عنيًفا عميًقا هزٍّا فيهزه اإلنساني

النساء». «دنيا مقطع يف بالذات عنه يعربان وما
بغري الخاصة حياتها تستقيم ال التي اللعوب، الفاتنة الراقصة تلك «تاييس» أما
محبتهم أجواء يف إال يزدهر، وال يتفتح وال فنها ينمو ال والتي موداتهم، وغري الرجال
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الذكية املرأة هذه وقلوبهم، شفاههم رفيف وبني أبصارهم أشعات وتحت وإعجابهم
معنى ال خربتها وكما تعرفها كما الحياة ألن الرجال؛ عن تدافع أن غري لها يكن لم القلب
فذلك أقوالها، بعض يف جنسها بنات عىل عطفت وإن بهم، إال فيها بهجة وال بدونهم، لها

عليها. خالف ال التي البديهيات من
صنيع وبني السماء، يف األرواح هذه نزوع بني محسوس فرق ثمت كان فإن
روح فكل املنطق، به ويستقيم األشياء، طبائع به تقيض الذي فهو األرض، يف أصحابها
صحبة يف وهي له هيئت ما عىل وطبعت به وتأثرت والرش، الخري بحديث سمعت قد
ولينها، عنفها مدى أقوالها يف ندرك أن وهيهات األرضية، أطيافها يف حلولها قبل اآللهة
العالم يف مجرد روح وهي وخصامها، وسالمها ورضاها، وسخطها وبغضها، وحبها
املنظور، العالم يف وجسه روح من مزاج وهي أفعالها، يف ونلمسه ذلك نرى كما املعقول،
الدنيا. الغرائز ومستقر اآلثمة، األهواء مثار أرواحنا، سجون األرضية، األطياف وهذه
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الشخصيات

الفتاة أفروديت هرما ووالد الصبابة، إلهة أفروديت وزوج جوبيرت، اإلله ابن هرميس:
اإلغريق، آلهة رسول وهو بباريس، اللوفر متحف يف تمثالها املعروض الشاذة العجيبة
طفولته، يف القيثارة ومخرتع الفنون، جميع ومبتكر والوحي، واملوسيقى البالغة إله
اإلغريق له أقام وقد الغرامية، ومغامراته رجولته عن كثرية حوادث األساطري وتروي
التماثيل أجمل الرومان له نصب كما وجزائرها اليونان أنحاء من كثري يف املعابد شتى

الجحيم. إىل اآلثمة األرواح بقيادة املكلف إنه وقيل:
يف لها مدرسة وأنشأت امليالد، قبل السادس القرن يف ولدت إغريقية، شاعرة سافو:
العهد ذلك يف لسبوس وكانت واملوسيقى الشعر الفتيات لتعليم «لسبوس»؛ جزيرة
فاتنًا ومراًدا الحياة، بمباهج منها وأحفل والفن األدب لرجال أثينا من جاذبية أشد
املضطربة العنيفة واألهواء والجمال بالحب شعرها يف سافو تغنَّت وقد والقصف، للهو

الحب. ملذات يف السايف باملذهب جنسها بنات بني واشتهرت واملرح، الفتون بني
املشهورة، قصته فرانس أناتول فيها وضع التي القديسة غري أثينية، راقصة تاييس:
ومرًحا فتنة املرأة تكون ما أكثر مرحة فاتنة وكانت قرون. بأربعة امليالد قبل ولدت
من لكثري وغواية حياتها يف فن صاحبة وكانت أثينا، شبان بأنوثتها أسكرت حتى
عىل تسلطت وقد «مناندر» األثيني الشاعر عشاقها ومن الرجال، وأفذاذ الخيال أرباب
الذي املشعل إليه قدمت التي إنها وقيل: اآلسيوية فتوحاته يف وصحبته األكرب. اإلسكندر
بجمالها بطليموس وأغوت مرص هبطت أنها رواية ويف «برسبوليس»، مدينة أحرق

منها. تزوج حتى
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وأفرد لويس»، «بيري الفرنيس الشاعر إبداع خلقها التي الخرافية الشاعرة هي بليتيس:
الغنائي الشعر من مجموعة وهي بليتيس»، «أغاني باسم املزعومة ألشعارها كتابًا
املكبوتة، الجنس رغبات إىل ويرمز امللتهب، والحب املكشوف، بالغزل يتحدث الذي
عىل امليالد قبل السادس القرن يف ولدت وقد سافو، الشاعرة من محرفة صورة وهي
قضت حيث «لسبوس»، إىل صباها يف انتقلت ثم «بانفيل»، من بالقرب «املالس» شاطئ
الحبيبات. صواحباتها ومن لسافو معارصة وكانت والتهتك، والبؤس الحب يف حياتها
غنائه، وسحر شعره بقوة والنبات الجماد يحرك كان إغريقي شاعر إىل نسبة األرفيس:
إن قيل: حتى املعجزات خوارق أللحانه وكانت القيثار، عىل عزف من أبرع أنه ويُروى
فكانت لنغماته، الضارية الوحوش أخضع إنه وقيل: إيقاعه، بسحر بنيت «سيبا» مدينة
أنه األساطري ويف إليه، مصغية قدميه تحت وترقد أصدائها عىل كهوفها من تقبل
يف أفعى لدغتها العرس ليلة ويف فتزوجها، الجمال بارعة فتاة وكانت «يوريدس» أحب
وأخذ الفناء أرض فاقتحم عليها، حزنًا «أرفيوس» وجن لساعتها، فماتت رقصها أثناء
فتأثرت وحزنًا، لوعة املتفجرة أنغامه أشجى املوت، ملك «بلوتو» أمام قيثاره عىل يوقع
إليه، «يوريدس» بإعادة فوعدها عليه، زوجها وعطفت أنغامه من «برسيفون» زوجته
يتنصت وقلبه «أرفيوس» وخرج وراءه، يلتفت أن دون املوت أرض من يخرج أن عىل
أن تلبث لم ولكنها فرآها، خلفه نظر يسمعها لم فلما حبيبته، أقدام لواقع جنبيه بني

للقائها! املمتدتني ذراعيه بني وتبددت عينيه من تالشت
شعرائهم. وحي وسماء اإلغريق آلهة مقر األليمب:

طريق يف البحر واجتيازهم مرص، من إرسائيل ببني موىس خروج بعد السامري:
الذين قومه وسبق مواعدته إىل فذهب سيناء، طور يف ربه موىس واعد املقدسة، األرض
وتوالهم الحرية فيهم دبت غيبته طالت وملا يوًما، ثالثني زهاء الربية يف عنه تخلفوا
وقد عجب، خوار له يسمع الذهب من عجًال لهم فصنع السامري منهم فانربى القلق،
فتياتهم أجمل وقامت ويطربون، يغنون فباتوا الجديد، املعبود بهذا إرسائيل بنو فتن

وداعه. عند لهم موىس مقالة القوم ونيس النريان، ضوء عىل حوله ترقص
بعض عقيدة وهي املقدس، معناها والطابو انتقاًما، وأشدهم الطابو آلهة أعظم مانا:
ومن النائية، الرشق جزر وبعض اإلفريقي العاج شاطئ عىل املنترشين السود قبائل
الطابو» «عذراء يسمونها الجمال، بارعة فتاة جسد يف القدس روح حلول بها اإليمان
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وعصفت البحار وطغت الرباكني فثارت آلهتهم، أرواح غضبت برش أحد مسها إذا
املقدسة. العذراء لهذه انتقاًما الربوق ولعلعت الرياح

البدائية وطبيعتها الساحر الرشقي بجوها اشتهرت الهادي، املحيط جزائر من هاواي:
الحياة. خلجات وأحب العواطف أرق عن املرتجمة الفطرية وموسيقاها الفاتنة،

مغطى للماء بمورد مر وقد مدين، أرض يف موىس النبي قصة إىل إشارة موسوي:
من الورود تستطيعا أن دون استحياء عىل بأغنامهما فتاتان دونه تقف ثقيل، بحجر
لهما املاء وقرب بيديه البرئ غطاء فرفع وقدم لنجدتهما موىس فخف الرجال، زحام
والدها إىل ملرافقتها فدعته صفورة، واسمها الفتاتني إحدى به وأعجبت الغنم، وسقى

منها. موىس وتزوج ذلك وكان الشيخ،
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اِعر الشَّ

ال��غ��اِب��ِر ال��زََّم��ِن ��ِة ِق��مَّ إل��ى
ب��ال��ش��اِع��ِر ال��ش��ع��ِر ربَّ��ُة َس��َم��ْت
ع��اب��ًرا ص��ًدى األث��ي��َر يَ��ُش��قُّ
ال��خ��اِط��ِر ُم��َج��نَّ��َح��َة وروًح��ا
ال��زََّم��اِن وث��اِق م��ن ُح��رًَّة َم��َض��ْت
اآلِس��ِر ال��َج��َس��ِد َق��بْ��َض��ِة وم��ن
يَ��ُك��ْن ل��م ع��ال��ٍم ع��ل��ى وأوف��ْت
اِب��ِر ال��دَّ أم��ِس��َه��ا ع��ل��ى غ��ري��بً��ا
��دي��ِم ال��سَّ ب��ن��اِت ب��ي��ن ف��ي��ِه نَ��َم��ْت
ال��دائ��ِر ال��َف��َل��ِك م��ع َوش��بَّ��ْت
ال��ح��ي��اِة ف��ي ِس��ي��رتَ��َه��ا ��ُن تُ��َل��قَّ
ال��س��ائ��ِر ب��ال��م��ث��ِل وت��ن��ط��ُق
ُع��لِّ��َم��ْت م��ا أس��م��اءَ وتَ��ْرُس��ُم
ال��ق��اِدِر ال��م��ب��دع ال��َق��َل��ِم م��ن
ال��ع��ق��وُل َوَع��تْ��َه��ا ش��تَّ��ى م��ش��اه��ُد
ال��ن��اِظ��ِر ع��ن ُص��َواَه��ا وغ��اب��ْت
ال��وج��وِد ق��ب��َل ال��رُّوَح َح��َوى وج��وٌد
ح��اِض��ِر ف��ي تَ��َم��ثَّ��َل وم��اٍض
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ش��كُّ��ه��ا ف��ان��ج��ل��ى ل��ه��ا، ت��ب��دَّى
ال��ذَّاك��ِر وَْع��ِي��َه��ا إل��ى وث��اب��ْت
َس��ْم��ِع��ه��ا ع��ل��ى ف��م��رَّْت وأَْص��َغ��ت،
ال��غ��اِب��ِر م��ي��الِده��ا رواي��ُة
واق��رءوا ف��اس��ت��م��ع��وا ال��ب��ع��ُث، ه��و
ال��ش��اِع��ِر! ع��ن ��م��اءِ ال��سَّ ح��دي��َث
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َامءِ السَّ ِيف

ملك هرميس صحبه وقد األرض، عالم يف بالبعث الكلمة آذنته فنان هو جميل، روح يمر
سمرهن، يف انطلقن بحوريات طريقهما يف فيمران السماء، أقطار به يجوز حتى الوحي،

اآلتي: حديثهن فيدور بعثهن، انتظار يف

سافو:

ال��ع��اِب��ُر؟ ال��َم��َل��ُك َم��ِن َع��ج��ب��ُت!
ال��طَّ��اِئ��ُر؟ ��بَ��ُح ال��شَّ ذل��ك وم��ْن
َس��لَّ��َم��ا ف��م��ا ع��ل��ي��ن��ا أََه��الَّ
ال��ن��اظ��ُر ال��ن��اظ��َر ص��اَف��َح وال
��ٌة َزفَّ ح��ول��ه��م��ا ول��ل��رِّي��ِح
ال��س��اح��ُر ال��ِم��ْزَه��ُر َص��َدَح ك��م��ا
ج��دي��ٌد؟ ب��ع��ٌث األرِض ع��ال��ِم أف��ي
ال��خ��اط��ُر؟ َم��ثَّ��َل��ُه ال��وْه��ُم أِم

تاييس:

اإله��اِب ج��م��ي��ُل روٌح ه��و ن��ع��م
َم��َل��ْك َج��نَ��اَح��ْي ال��رِّي��اَح يُ��ِن��ي��ُل
ِب��ِه يَ��ْس��ِري ه��رم��ي��ُس وذل��ك



طه محمود عيل ديوان

ال��َف��َل��ْك ُس��بُ��َح��اِت ف��ي ال��نُّ��وِر ُس��َرى
ف��تً��ى ه��ذا … َش��كَّ ال … ع��رف��ن��اُه
َس��َل��ْك ف��ي��م��ن ال��ف��نُّ َس��يَ��ْس��لُ��ُك��ُه
أل��ح��انَ��ُه األرَض ت��م��ألُ غ��ًدا
َه��َل��ْك! م��ا إذا ص��داه��ا ويَ��بْ��َق��ى

بليتيس:

ال��ش��ق��يُّ ه��ذا ف��ل��ي��م��ِض األرِض؟ إل��ى
ب��ال��ش��ج��وْن ك��أُس��ُه َوْل��تَ��ِف��ْض أَال
أَم��ِرن��ا م��ن غ��ضَّ ِل��َم��ا ج��زاءً
ال��ع��ي��وْن تَ��الَق ل��ْم ك��أْن وم��رَّ
ب��ي��نَ��نَ��ا يَ��َزْل ��ا ول��مَّ أراُه،
ال��ف��ن��وْن أه��ِل لُ��وثَ��ُة أص��ابَ��تْ��ُه
أم��ِرِه م��ن ك��ان م��ا ص��حَّ ل��ئ��ْن
ي��ك��وْن ��ا م��مَّ األرِض ِش��ْق��َوَة ف��ي��ا

تاييس:

تَ��ْغ��َض��ِب��ي ال أخ��ِت، ي��ا ح��ن��ان��ِك،
اس��تَ��ْك��بَ��َرا وال َزْه��ًوا اخ��ت��اَل ف��م��ا
ال��ح��ي��اِة بَ��ْرُق ع��ي��ن��ي��ِه ك��فَّ ل��ق��د
يُ��ب��ِص��را أن دون ب��ن��ا ف��م��رَّ
غ��ش��ي��ٌة غ��ٍد ف��ي ِم��ثْ��لُ��ُه ل��ن��ا
ال��ثَّ��َرى رح��اَب ح��ل��ل��ن��ا م��ا إذا
ال��ش��ق��اءُ ه��ذا األرِض ف��ي ك��ان إذا
َرا ُق��دِّ وال بَ��ْع��ٌث ك��اَن ف��ال
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َماءِ السَّ ِيف

بليتيس:

ال��رَِّض��ا م��ع��نَ��ى ح��دي��ِث��ِك ف��ي أرى
ال��ح��ن��اْن ُه��تَ��اَف ف��ي��ِه وأس��م��ُع
إخ��وًة ل��ُه ذك��رِت ف��ه��الَّ
ال��زَّم��اْن َس��ْم��ِع ِم��ْلءُ ح��دي��ث��ه��ُم
األث��اِم ُرُم��وَز ال��ف��ن��وَن أص��اروا
ال��ب��ي��اْن ِس��ْح��َر ال��ش��رَّ واس��ت��ل��ه��م��وا
��نُ��وا لُ��قِّ م��ا ب��ح��واءَ وأغ��َرْوا
ال��ِج��ن��اْن َط��ري��ِد م��ن َح��ذَُق��وا وم��ا

∗∗∗
ش��اع��ٍر ب��ف��تً��ى ت��س��م��ِع��ي أل��ْم
أوزاِرِه ِع��ْبءَ ��لُ��َه��ا يُ��َح��مِّ
ف��ان��ت��َش��ى خ��م��رًة ��َف��َه��ا تَ��رشَّ
أث��م��اِرِه؟ ُم��رَّ ف��أل��ق��م��ه��ا
أزه��اِرَه��ا أج��م��َل أنَ��اَل��تْ��ُه
أزه��اِرِه؟ َش��رَّ ل��ه��ا ف��أه��دى
ت��س��َم��ِع��ي ل��م أخ��ِت ي��ا ك��ن��ِت إذا
أش��ع��اِرِه.. ب��ع��َض ف��اق��رأي ُخ��ِذي
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الَِدُة اْخلَ ُة يَّ اْحلَ

الخالدة.) الحية قصيدة من وتقرأ كتابًا تفتح (تاييس

يتكلم فيه، الغريزة وأثر واملرأة الرجل بني الفن حول حوادثها تدور قصيدة «ويف
بحماسة ودفعته جسدها، بمفاتن فأغوته لفنه، حيٍّا نموذًجا حسناء فتاة اتخذ فنان شاعر
كله واملوقف وفنه، روحه انهيار مدى رأى وقد منها، يفيق أن يلبث ال ملذات غمار يف
يشتهيها التي الخالدة الحية لهذه تصوير وهو وضعف، عنف وكله واضطراب، شذوذ

.«… لدغاتها رغم والشعراء الفنانون

ك��ال��ح��يَّ��ت��ي��ن ِذَراَع��يْ��ِن ��ْت َوَل��فَّ
تَ��ِط��ْر ل��م ن��ش��وٌة وب��ي ، ع��ل��يَّ
َف��ِم��ي م��ن ف��َم��ه��ا َق��رَّبَ��ْت وق��د
ُم��ْس��تَ��ِع��ْر َق��بَ��ٍس م��ن ��يْ��ِن ك��ُش��قَّ
رغ��ب��ًة ب��أن��ف��اس��ه��ا أش��مُّ
ال��م��ن��ك��س��ْر ج��ف��نُ��ه��ا ب��ي وي��ه��ت��ُف
م��ص��رع��ي ص��دِرَه��ا ف��ي تَ��بَ��يَّ��نْ��ُت
ال��م��ن��ت��ِح��ْر!! ال��ع��اش��ِق وآخ��رَة

∗∗∗
ي��ق��ظ��ٍة؟ أم أن��ا ُح��لُ��ٍم أف��ي
ال��خ��اط��ئَ��ْة؟ ال��م��رأُة ه��ذه وم��ن



طه محمود عيل ديوان

ال��ح��ي��اة ن��داءُ ب��ل … ال … ؟ ال��ح��بُّ ه��و
ال��ظ��ام��ئَ��ْة أج��س��اُدن��ا تُ��ل��بِّ��ي��ِه
ال��ح��ب��ي��ِب ل��ص��داُه دم��ي يَ��خ��فُّ
ال��ه��ازئَ��ْة ال��ق��درُة وت��دف��ع��ن��ي
ال��ق��راْر ب��ع��ي��د ب��ب��ح��ٍر ك��أنِّ��ي
ش��اط��ئَ��ْه وزَوى أف��َق��ه َط��َوى

∗∗∗
ع��اريً��ا ج��س��ًدا أرى؟ م��ا … أرى
ال��ج��ائ��َع��ْة ال��ش��ه��وُة ب��ه ت��ض��جُّ
س��اح��ٍر َح��َدَق��ْي أرى؟ م��ا … أرى
ال��رائ��َع��ْة ب��ال��ن��ظ��رِة ��ان ت��ؤجَّ
غ��اَدٍة َش��َف��تَ��ْي أرى؟ م��ا … أرى
ال��خ��ادَع��ْة ب��ال��ُق��ب��ل��ة ��اِن تَ��ِرفَّ
أرى؟ م��ا ث��م��ًرا! تُ��س��اق��ط��ن��ي
ال��ض��ائ��َع��ْة ال��ج��نَّ��ة َح��يَّ��َة أرى

∗∗∗
تُ��ن��ك��ري ف��ال أن��ِت، ب��ع��ي��ن��ِك
��اه��َدْة ال��شَّ أن��وث��ت��ِك ص��ف��ات
وك��م ج��س��وٍم َش��تَّ��ى تَ��َم��ثَّ��ْل��ِت
ب��اِئ��َدْة ُص��َوٍر ف��ي ْدِت ت��ج��دَّ
أرى؟ م��ا … ن��ع��م … ه��نَّ أن��ت ن��ع��م،
واح��َدْة ام��رأٍة ف��ي ال��ك��لَّ أرى
أرواح��ه��نَّ ف��ي��ِك َف��ِن��يَ��ْت ل��ق��د
ال��خ��ال��َدْة أي��ت��ه��ا أن��ِت وه��ا

∗∗∗
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اْلَخاِلَدُة اْلَحيَُّة

يُ��ص��اُغ َرَخ��اٍم وْح��َي ك��ن��ِت ل��ق��د
ال��دم��اءْ ي��ث��ي��ُر ل��ح��ًم��ا ف��أص��ب��ح��ِت
أَرى ال س��اذًج��ا ف��تً��ى وك��ن��ُت
ن��ق��اءْ م��ن َرْت ُص��وِّ ُدْم��يَ��ٍة س��وى
ع��اِب��ِر َق��َدَم��ْي ال��ث��رى أُن��ي��ُل
ال��س��م��اءْ ف��ي ب��أح��الِم��ِه ي��ع��ي��ش
ال��رج��اِل ك��ك��لِّ ش��ي��ئً��ا ف��أص��ب��ح��ُت
ال��ن��س��اءْ! ك��ك��لِّ ش��ي��ئً��ا وأص��ب��ح��ِت

∗∗∗
ال��دَُّم��ى ه��ذي أم��ي��رة وك��ن��ِت
ال��م��ن��اْل ع��زي��ِز ُح��س��ٍن وص��ورَة
ال��ج��م��اِل ف��نِّ ن��م��وذَج وك��ن��ِت
ل��ل��ج��م��اْل ال ل��ل��ف��نِّ أح��بُّ��ِك
ال��نُّ��ه��ى تَ��ح��دُّ ال م��ا ف��ي��ِك أرى
ال��خ��ي��اْل وراءَ م��ع��نً��ى ك��أنَّ��ِك
أش��ت��ِه��ي رج��ًال ف��ج��رَّدت��ن��ي
ال��رج��اْل ��ى تَ��َش��هَّ أن��ث��ى وج��رَّْدُت

∗∗∗
ف��ابْ��ُع��ِدي أو ح��واءُ َدع��ي��ن��ي
أن��ط��ِل��ْق غ��اي��ت��ي إل��ى دع��ي��ن��ي
ب��ي ض��اق ل��ق��د ون��اٌر؟ أخ��م��ٌر
أخ��ت��ِن��ْق أن وأوِش��ُك ِك��يَ��ان��ي،
أش��مُّ ب��ل ل��ه��بً��ا؟ أرى؟ م��ا … أرى
ال��ُم��ْح��تَ��ِرْق! ال��ج��َس��ِد رائ��ح��َة
��يْ��تُ��َه��ا ت��ش��هَّ أف��ع��ى ل��ِك ف��ي��ا
… نَ��ِزْق أُف��ع��واٍن م��ن ِل��َي وي��ا
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والفن املرأة

القراءة.) من تاييس وتمنع غضب يف الكتاب صفحة عىل يدها تضع (بليتيس

بليتيس:

ال��ف��ت��ى ه��ذا ُج��نَّ ف��ق��د ك��ف��ان��ا،
ال��م��ب��اْح ال��ك��الم ح��دَّ وج��اوز
ال��ن��ج��وم اخ��ت��الَج نُ��ِح��سُّ ن��ك��اُد
ال��ري��اْح ف��ي ُم��ْض��َط��ربً��ا ون��س��م��ع
ف��تَّ��اُك��ه��ا ال��غ��ري��زِة، م��ري��ُض
س��الْح أْم��َض��ى ال��ط��ب��ي��ع��ُة َح��بَ��تْ��ُه
ي��ح��م��وَم��ه��ا ال��ش��ي��اط��ي��ُن َس��َق��تْ��ُه
ال��ص��ب��اْح وذمَّ ال��رح��ي��َق ف��م��جَّ

∗∗∗
غ��َوى ح��ت��ى ب��ال��ف��نَّ ت��أثَّ��َم
ال��خ��اط��ئَ��ْة ب��ال��م��رأِة ال��ف��نُّ وم��ا
… ي��ش��ت��ه��ي م��ا وال��ل��ح��ُم ال��دُم ه��و
ال��ط��ارئَ��ْة وال��م��ت��ع��ُة ال��خ��م��ُر ه��و
ال��وح��وش ُس��َع��اُر ال��رج��اِل ف��ي وك��م



طه محمود عيل ديوان

ال��داف��ئ��ة ال��ُج��ثَّ��َة ل��م��س��وا إذا
ال��ف��ت��ى ه��ذا َف��نَّ ت��ذك��ري ف��ال
ال��خ��اس��ئَ��ْة ال��ح��ي��وان��ي��َة ب��ل
ف��اش��ت��اَق��ُه ح��وَّاءَ ج��س��َم رأى
ال��ُم��ْس��ِك��َرْة ال��ن��زوُة ب��ه ف��ه��اج��ْت
ج��س��َم��َه��ا ف��اش��ت��ه��ى روَح��َه��ا، َس��بَ��ى
م��س��ت��ك��ب��َرْة ب��ع��زَِّة ف��ث��ارْت
ع��ل��ي��ه وت��أبَّ��ى ج��س��ُم��ه��ا َس��َم��ا
خ��ن��ج��َرْه وج��ه��ه��ا ف��ي ف��ج��رََّد
ق��ص��ُدُه ف��ال��ت��وى ب��ه��ا، وه��مَّ
ال��ُم��نْ��َك��َرْة ص��ي��َح��ت��ه ف��أرس��َل

∗∗∗
ع��ط��ره��ا؟ م��ن ال��ُخ��ل��د يَ��نْ��ِس��ِم أل��م
زه��ِرَه��ا؟ ف��ي ال��ح��س��َن ي��ْع��ب��ِد أل��ْم
ف��ج��ِرَه��ا؟ م��ن ال��ن��وَر ي��ق��ب��ِس أل��م
س��ح��ِرَه��ا؟ م��ن ال��ف��نَّ ي��س��رق أل��م
ارت��وى ح��ت��ى ال��ف��نِّ ُغ��لَّ��ة َش��َف��ْت
ط��ه��ره��ا م��ن ال��ف��نُّ َدنَّ��َس وإْن
روُح��ه��ا ظ��م��أٍ ع��ل��ى وه��اَم��ْت
خ��م��ره��ا م��ن ال��ك��أَس م��ل��ئ��وا وك��م

∗∗∗
ق��ل��ب��ه��ا م��ن ال��ح��بِّ َم��ذْب��ِح ع��ل��ى
ألألَْه َم��ْن يُ��س��بِّ��ح س��راٌج
َل��ْم��ُح��ُه ال��دُّج��ى ي��ج��وُب م��ن��اٌر
م��رف��أَْه ب��ه ال��س��ف��ي��ُن ف��تَ��ْل��ق��ى
ال��ش��ت��اءِ بَ��ْرَد ال��ح��رارَة ي��ب��ثُّ
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والفن املرأة

ال��م��ط��ف��أَْة ُش��ْع��َل��تَ��ُه ويُ��ْل��ِه��ُب
ن��وِرِه ع��ل��ى ال��ح��ي��اُة وت��م��ش��ي
ام��رأَْة! ع��ي��ِن غ��ي��ُر ن��وُرُه وم��ا

∗∗∗
ال��م��ل��ه��م��ي��ن ��ُة ِق��صَّ خ��ط��ي��ئ��تُ��ه��ا
ال��ُم��ْف��تَ��َق��ْد ال��َف��َرُح وإغ��راؤه��ا
ال��خ��ل��وَد ي��رت��ق��ون ب��أرواح��ه��م
ال��ج��س��ْد م��ت��اع م��ن ُس��لَّ��ٍم ع��ل��ى
َف��نُّ��ه��م َل��ه��َوى ت��ك��ن ل��م ول��و
ال��َج��َم��ْد ق��ت��ي��َل ال��ظ��الم ص��ري��َع
ال��ح��ي��اِة س��ع��ي��ُر إالَّ ال��ف��نُّ وم��ا
األب��ْد م��ح��ي��ط ف��ي وث��ورتُ��ه��ا

∗∗∗
ب��ه َم��رَّْت ال��رُّوُح إذا ل��ه��ي��ٌب
ن��اِرِه ف��ي ال��رُّوُح ت��ض��اع��ف��ِت
ج��م��ِره ل��ظ��ى ال��ق��ويُّ يُ��ط��ي��ُق
ب��أن��واِرِه ال��ض��ع��ي��ُف وي��ع��ش��و
آث��اَم��َه��ا ح��واءُ ف��ي��ِه َرَم��ْت
أح��ج��اِرِه ُص��مِّ ع��ل��ى ف��ذاب��ْت
ع��اريً��ا ج��س��ًدا ق��رَّبَ��ْت ل��ق��د
ب��أس��راِرِه يَ��ِض��نُّ وق��ل��بً��ا
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َواْملَِثاُل اْألَْصُل

ال��ج��م��اْل؟ ه��ذا ال��ل��ه َص��نْ��َع��ِة أم��ن
ال��م��ث��اْل! ه��ذا ال��ف��نِّ وم��ن ن��ع��م،
ال��دَُّم��ى م��رم��ريِّ َم��ْع��ِرٍض ع��ل��ى
وال��ظ��الْل أش��ع��تُ��ُه تَ��َراَم��ى
ف��ات��ٍن َج��َس��ٍد م��ن ت��م��اث��ي��ُل
ال��رج��اْل ش��ه��واِت ع��ل��ى ت��أبَّ��ى
أس��راَره��ا ال��ط��ب��ي��ع��ُة َح��بَ��تْ��ُه
ال��خ��ي��اْل ف��ي��ِه ال��ح��ق��ي��ق��َة والَق��ى





َثْوَرٌة

سافو:

ال��ح��دي��ث ش��ج��وُن أخ��ذَتْ��ن��ا ل��ق��د
ش��ج��وْن م��ن ال��ف��ت��ى ح��دي��ث ف��ي وك��م
اس��َم��ُه وج��ه��ل��ن��ا ب��ه َس��َم��ْرن��ا
ال��ف��ن��وْن؟ رف��ي��ِع م��ن ح��ظُّ��ه وم��ا
إل��ه��اُم��ُه؟ ال��ش��ع��ِر ربَّ��ِة أِم��ْن
ال��ح��ن��وْن؟ « «األُرُف��س��يِّ ال��َوتَ��ِر أم
ب��ه ي��ج��ل��و ال��غ��ضِّ ال��م��رم��ِر أم
ال��ع��ي��وْن؟ وَل��ْم��َح ال��ش��ف��اِه رف��ي��َف

بليتيس:

األُولِ��م��ِب س��م��اءِ م��ن وح��يَ��ه ه��ب��ي
ال��غ��اب��ري��ْن ال��ح��ك��م��ة وآل��ه��ِة
ال��م��س��ت��ع��زِّ ب��ال��َم��َل��ِك ه��و ف��م��ا
ال��َم��ه��ي��ْن اآلدم��يُّ وَل��ك��نَّ��ُه
��م��اءِ ال��سَّ ب��ن��ُت اآلدم��ي��ُة وم��ا
وط��ي��ْن م��اءٍ ب��ن��ُت ول��ك��نَّ��ه��ا
ال��نُّ��ج��وِم أف��َق ال��ف��نُّ ل��ه��ا ي��ري��ُد



طه محمود عيل ديوان

س��ج��ي��ْن! َع��بْ��ٍد ج��س��ُم ف��يُ��ق��ِع��ُده��ا

سافو:

س��وى أراُه م��ا ف��نُّ��ه! وم��ا
ال��واس��َع��ْه م��ط��ام��ع��ِه أداِة
ال��ح��س��اِن غ��راَم ي��س��ت��غ��لُّ َغ��ًدا
ال��ذائ��َع��ْه ال��ش��ه��رِة إل��ى س��ب��ي��ًال
اس��ِم��ِه خ��ل��وَد ب��ه��نَّ ي��ص��ي��ُب
ال��ض��ائ��َع��ْهْ ق��راب��ي��نُ��ُه وُه��نَّ
ال��س��م��اءُ أط��ل��ق��ت��ن��ا ل��و ت��م��نَّ��ي��ُت
… م��َع��ْه بُ��ِع��ثْ��نَ��ا ل��و ح��بَّ��ذا وي��ا
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اْنِتَقاٌم

بليتيس:

ل��ن��ا م��غ��ًدى األرُض ح��ب��ذا أال
ب��ن��ا ال��م��ن��اي��ا ��رتْ��ه��ا ب��شَّ وإن
ال��م��س��ت��ط��اِب ب��ال��م��ن��زِل األرُض وم��ا
أت��راِب��نَ��ا ث��أُر ول��ك��نَّ��ه
ال��ف��ت��ى ه��ذا دِم م��ن ل��ن��ش��رَب
ب��أك��واِب��نَ��ا ال��رح��ي��ِق ��ى ُم��َص��فَّ
ال��رج��ال ح��ش��رج��اِت م��ن ون��ج��ع��َل
ألن��خ��اِب��نَ��ا ش��اٍد تَ��ح��يَّ��َة

سافو:

ِح��ًج��ى م��ن ُرِزُق��وا م��ا ون��س��لُ��ُب
ِق��ب��اْب م��ن رف��ع��وا م��ا ون��ه��دُم
خ��ال��ًدا نُ��ُص��بً��ا ل��ه��م ون��ب��ن��ي
ال��ع��ق��اْب َرْم��َز ال��ده��ر ع��ل��ى ي��ك��ون
ال��س��م��اءِ َل��َع��نَ��اُت ب��ه ت��ط��وف
ال��ع��ذاْب ُم��ثُ��الُت وت��رُص��ُدُه



طه محمود عيل ديوان

تاييس:

ق��ل��ت��م��ا م��ا غ��ي��َر أَرى ول��ك��ْن
ال��ص��واب ك��لُّ ال��رأِي ف��ي ال��غ��دُر وم��ا
ط��ي��ِرِه��ْم م��ن األْرُض َخ��َل��ِت إذا
ال��ق��س��ي��ْم ال��ج��م��اَل يُ��َح��يِّ��ي ذا ف��م��ن
وك��ِرِه م��ن ال��ح��بَّ يُ��ط��ِل��ُق وم��ن
ال��رَّخ��ي��ْم؟ ال��غ��ن��اءِ َخ��َط��راِت ع��ل��ى
ال��ج��ن��اَح ه��ذا ��ُش نُ��َرقِّ وف��ي��َم
ال��ن��ع��ي��ْم؟ ب��ب��ن��اِن ون��ص��ق��لُ��ه
ال��وق��وَع َح��ذَاِر ال��س��م��اءِ! ط��ي��وَر
ه��ش��ي��ْم؟ أو ال��ثَّ��رى ف��ي َح��َط��ٍب ع��ل��ى
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َساءِ النِّ ُدْنَيا

وغضب.) ألم يف تاييس تخاطب (بليتيس

بليتيس:

ال��ل��َح��ى س��وُد ب��ال��ح��بِّ أي��غ��ري��ِك
ال��ط��واْل؟ ال��ع��راُض ��َف��اِه، ال��شِّ ِغ��الُظ
أي��دي��ه��ُم ُص��نْ��ُع ال��ه��وى ك��أَنَّ
ُم��َح��اْل؟ ع��ي��ٍش ك��لُّ غ��ي��ره��م ف��م��ن
َع��اَل��ٌم ل��ن��ا ك��ان ش��ئ��ِت إذا
ال��ج��الْل ف��ي��ه األن��وثَ��َة ي��ح��وُط
َربَّ��اتُ��ُه ال��ج��ن��س ��َة ِرقَّ َح��َم��ْت
ل��ل��رج��اْل! ح��اج��ٌة ب��ه��ا ف��ل��ي��س
واِح��ٌد َه��ًوى اث��ن��ت��ي��ِن ل��ك��لِّ
م��ه��ج��ت��اْن س��رِّه ع��ل��ى تَ��َالَق��ى
ال��م��س��اءِ ف��ي ي��ض��م��ه��م��ا وُع��شٌّ
ي��ع��ب��ث��اْن ��َح��ى ال��ضُّ ف��ي ب��ه وروٌض
ِم��ْغ��َزٌل خ��ْدِرِه��َم��ا رك��ِن وف��ي
ق��ي��ث��ارت��اْن األري��ك��ِة وف��وَق
أق��ص��وص��ٌة ال��وس��ادة وت��ح��ت



طه محمود عيل ديوان

ع��اش��ق��اْن يَ��ْرِوَه��ا ل��م ل��ق��ل��ب��ي��ن

تاييس:

ال��ع��اش��ق��اْن؟ َص��نَ��َع تُ��َرى وم��اذا
ال��ح��س��اْن؟ ال��ل��ي��ال��ي ذك��ري��اُت وم��ا
ِب��ْدَع��ًة ي��ك��ْن ل��م إْن ح��دي��ثُ��ِك،
ال��زم��اْن ق��دي��ِم ف��ي َج��َرى َف��ُح��ْل��ٌم
ال��َه��َوى ف��ي ُم��خ��ف��ق��ٍة وص��ي��ح��ُة
ال��ل��س��اْن َس��ْك��َرى ال��رُّوِح، ُم��َع��رب��دِة
ال��ه��واْن ه��ذا األن��وثَ��َة أع��ي��ذُُ
ال��َج��ن��اْن! ال��ق��ويُّ ال��ده��اءُ وف��ي��ه��ا
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اْلَعِظيُم اْلَكْيُد

كالمها.) يف مسرتسلة (تاييس

تاييس:

ال��ُق��َوى َخ��ذََل��تْ��نَ��ا إن ال��ك��ي��ُد ل��ن��ا
ع��ج��اْب وف��نٌّ َش��تَّ��ى أح��اب��ي��ُل
ال��زَّم��ان َم��ِل��َك��اِت ع��ن ��اُه نُ��َل��قَّ
ك��ت��اْب ع��ن��ه��ا يَ��ْرِو ل��م أق��اص��ي��َص
ال��ن��م��ي��ر ص��ف��اءَ ن��س��ت��ع��ي��ُر وق��د
ال��ع��ب��اْب ص��راَع ن��س��ت��م��دُّ وق��د
ال��ق��ل��وِب ف��وق ال��ل��ي��َل ن��س��ح��ُب وق��د
��ح��اْب ال��سَّ ب��ق��وِس ال��ع��ي��وَن ونُ��ْغ��ِري
َغ��واي��اِت��نَ��ا م��ن ن��س��اِق��ُط��ه��م
ال��ش��ب��اْب ب��م��اء تَ��نْ��َدى أزاه��َر
��ع��وِر ال��شُّ م��وج ف��وق ألْألْت إذا
��راْب ل��ل��سَّ ً ظ��م��أ ب��ه��م أث��ارْت
ال��َغ��َض��ا َج��ْم��ُر ال��ُح��ْم��ر ب��أل��واِن��ه��ا
ال��ع��ذاْب َل��َف��ح��اُت ن��ف��ِح��ه��ا وف��ي
روُح��ه ت��رت��ِوي ال ال��ف��نُّ ه��و



طه محمود عيل ديوان

ال��ُم��ذَاْب األرج��واِن م��ن ب��أْش��َه��ى

∗∗∗
ال��ع��ب��ق��ريُّ ف��تَّ��انُ��نَ��ا ال��ح��س��ُن ه��و
ال��ق��اه��ُر س��ل��ط��انُ��ن��ا ال��ح��بُّ ه��و
ي��دي��ِه ف��ي لُ��ْع��بَ��ٌة … م��م��ث��ل��ه��ْم
ف��اِج��ُر إْص��ِب��ٌع وم��ثَّ��الُ��ُه��م
ال��ع��روِق ف��ح��ي��ِح م��ن وأل��ح��انُ��ه��م
ال��س��اِخ��ُر ال��َوتَ��ُر ��ُده��ا يُ��َص��عِّ
ُم��بْ��ِص��ٌر ص��نَ��ٌم ��اُم��ه��م ورسَّ
��اِع��ُر! ال��شَّ َف��ُه��ُم ُج��ِم��ُع��وا َف��ِإْن

∗∗∗
ب��ال��ج��م��اِل ُم��َدلَّ��َه��ٌة ق��ل��وٌب
ال��ُم��ْل��َه��َم��ا م��ع��ب��وَده��ا ف��ي��ِه تَ��َرى
غ��ي��ُرُه ال ال��ق��ل��ُب، ال��رج��ُل ه��و
ال��م��ْض��َرَم��ا ال��ق��بَ��َس ف��أْوِدْع��نُ��ُه
ال��م��س��ت��خ��فَّ ��ِرَس ال��شَّ ب��ِه أِن��ْم��َن
ال��ُم��ْغ��َرَم��ا ال��َف��تَ��ى ف��ي��ِه وأيْ��ِق��ْظ��َن
ال��س��ي��اَج ه��ذا اق��ت��ح��م��ت��نَّ م��ا إذا
واس��ت��س��َل��َم��ا! ال��ك��وُن َخ��َض��َع ف��ق��د

سافو:

ط��ب��ِع��نَ��ا ف��ف��ي َح��ذَاِر ول��ك��ْن
ب��ال��وداَع��ْه ��ونَ��ُه ي��س��مُّ ِل��يَ��اٌن
م��س��ت��أس��ٍد ج��راءُة وف��ي��ه��م
��ج��اَع��ْه ال��شَّ ب��اس��ِم ال��م��ن��يَّ��َة تَ��ح��دَّى
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اْلَعِظيُم اْلَكيُْد

تاييس:

ال��رَِّج��اِل َه��ْزُل ف��ذل��ك َوِه��ْم��ِت،
خ��داَع��ْه ع��ل��ي��ه��م أج��زن��ا وف��نٌّ
أع��ص��اِب��ِه��م ُص��ْل��َب ب��ه نُ��ذي��ُب
ال��م��ن��اَع��ْه ِس��رُّ ال��ع��ود ��ِة ِرقَّ وف��ي
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اِعِر! الشَّ َشْيَطاُن

سافو:

ع��اَل��ٍم ع��ن األح��ادي��َث أط��ْل��نَ��ا
ب��ال��خ��ف��اءْ أرُض��ُه ُم��َل��ثَّ��م��ٍة
أح��الِم��نَ��ا َم��ْط��َم��َح َج��َع��ْل��نَ��اُه
��م��اءْ ال��سَّ ِب��ُس��ْك��نَ��ى َش��ِق��ي��ن��ا ك��أنَّ��ا
ش��اع��ٌر ُح��بِّ��ِه ع��ل��ى ط��وان��ا
ال��ح��ي��اءْ نَ��ْزُر ال��م��ج��ان��ِة ك��ث��ي��ُر
ُق��ْدِس��َه��ا ف��ي ال��م��الئ��َك أث��اَر
األب��ري��اءْ س��ح��ِرِه ف��ي وأْوَق��َع

بليتيس:

ال��س��م��اءَ ج��از ك��ي��ف ل��ه َع��ِج��بْ��ُت
ال��ط��اِه��ِر ب��ال��م��أل وَغ��رََّر
ش��ي��ط��انُ��ُه ال��ك��وِن ف��ي أي��م��رُح
زاج��ِر؟ وب��ال وازٍع ب��ال
تَ��ْح��ِق��ِري وال «س��اف��و» ال��َوْه��َم َدِع��ي
��اع��ِر ال��شَّ م��ع��ج��زَة «ب��ل��ي��ت��ي��ُس»
ب��ح��يَّ��اِت��ن��ا نَ��تَّ��ِق��ي��ِه ف��م��ا



طه محمود عيل ديوان

ال��س��اح��ر ع��َص��ا أَْل��َق��ى ُه��َو إذا

السماء.) معارك يف الشاعر روح ارتفعت كلما ضجة تسمع (وكانت

تاييس:

ال��خ��ي��اُل ذاَك ه��َو َه��ْل «ب��ل��ي��ت��ي��ُس»
ال��غ��ي��وْم؟ ح��واش��ي ب��ي��ن ال��ُم��َج��نَّ��ُح
ب��أت��راِب��نَ��ا ص��اَح َع��ِش��يَّ��َة
ال��رُّج��وْم؟ ِق��ِس��يُّ أخ��ط��أتْ��ُه وق��د
ع��اِش��ٌق َم��َل��ٌك ل��ن��ا وق��ي��َل:
ال��ك��روْم، ب��ب��ن��ِت ال��ه��م��وَم يُ��َس��رِّي
ان��ت��َش��ى م��ا إذا ال��س��م��اءَ ي��ج��وُب
ال��ن��ج��وْم؟ ُخ��دوِر ب��ي��ن يُ��َع��ْرِب��ُد

بليتيس:

ال��ف��ت��ى ل��ه��ذا َش��تَّ��ى أع��اج��ي��ُب
ت��ذك��ري��ْن ال��ذي م��ن��ه��ا وأع��ج��ُب
ب��ي��ن��ن��ا أح��ادي��ثَ��ُه ك��أنَّ
غ��اب��ري��ْن آل��ه��ٍة أس��اط��ي��ُر
��ي��اُل ال��صِّ ه��ذا ل��ل��ف��نِّ ك��ان إذا
ال��غ��ب��ي��ْن ل��ل��ج��م��ال رح��م��تَ��ا ف��وا
إثْ��ِرِه ف��ي انِّ��َي ل��و َوِدْدُت
ال��دارج��ي��ْن ف��ي األرض ع��ل��ى درج��ُت

تاييس:

ش��ي��ط��انَ��ُه؟ ب��ال��ش��ع��ر أتُ��غ��وي��ن
ش��اع��رْة؟ أم أن��ِت، خ��ي��ال��ي��ٌة
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اِعِر! الشَّ َشيَْطاُن

بليتيس:

ال��م��س��ت��ب��دُّ آس��ُرُه ال��ش��ع��ُر ب��ل
اآلس��َرْة روَح��ه ل��ي ل��ي��َت ف��ي��ا
ال��خ��ي��اِل وث��ب��اِت ل��ي ل��ي��َت وي��ا
ال��ق��اِه��َرْة أرب��اِب��ِه وق��وَة
ال��ح��ي��اِة ف��ي ُم��ثْ��َل��ًة ل��ص��يَّ��ْرتُ��ُه
اآلخ��َرْة! ف��ي ال��ب��ع��ِث وُس��خ��ريَ��َة
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ِهيُد الشَّ اْلَفنُّ

تاييس:

األم��ْل ه��ذا «ِب��ل��ي��ت��ي��ُس» ل��ي ص��ف��ي
ِح��يَ��ْل! م��ن ل��ه اب��ت��دع��ِت وم��اذا

بليتيس:

ب��ال��ج��م��اِل ال��ف��ت��ى ه��ذا أَُدلِّ��ُه
ال��غ��َزْل رق��ي��ق م��ن وأُْس��ِم��ُع��ه
ب��ال��رح��ي��ِق ُج��نَّ��ًة وأورث��ه
ال��ُق��بَ��ْل َرَش��َف��اِت وأح��ِرُم��ه
أع��ص��ابُ��ُه تُ��َح��رََّق أْن إل��ى
َخ��بَ��ْل م��ن ط��ائ��ٌف وي��ص��َرع��ه

∗∗∗
ق��ب��َرُه ال��ردى ب��ع��د وأح��ف��ُر
ال��ه��اويَ��ْه ��ِة ِق��مَّ ع��ل��ى ه��ن��اك
زه��َرًة ق��ل��ِب��ِه ف��ي وأغ��رس
ن��ام��يَ��ه رواي��ًة ال��ش��رِّ م��ن
ش��راي��ي��ِن��ِه س��م��وُم َس��َق��تْ��َه��ا



طه محمود عيل ديوان

ال��ع��ات��ِي��ْه روُح��ُه ب��ه��ا ��ْت ورفَّ
ال��رج��اِل ق��ل��وُب إل��ي��ه��ا ت��خ��فُّ
ال��دام��يَ��ْة ب��ال��ش��وك��ِة وت��رج��ع

∗∗∗
ب��ه الح��ْت ال��ل��ي��ُل َج��نَّ��َه��ا إذا
ال��م��ض��ط��رْم ال��لَّ��َه��ِب م��ن ك��ع��ي��ٍن
ع��ط��ِرَه��ا م��ن ال��ش��ي��اط��ي��ُن ت��ث��ور
ال��م��ل��ت��ث��ْم ��اح��ر ال��سَّ ك��م��ج��م��رة
ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��رَُّج��ُل اس��ت��اَف��ه��ا إذا
ال��وِخ��ْم ك��ال��ح��ي��َوان َل تَ��َح��وَّ
ح��ولِ��ِه م��ن ال��ب��اله��ُة ت��ض��جُّ
ال��م��ب��ت��ِس��ْم! ��نَ��ِم ك��ال��صَّ وي��ن��ظ��ر

تاييس:

ُم��ْل��ِك��ِه م��ن أوالِك ال��ش��ع��َر َه��ِب��ي
ال��ب��روْج ذات األلُ��وه��ِة س��م��اءَ
ج��ان��ب��ي��ِك ع��ن ال��م��ع��ان��َي ون��صَّ
ال��ع��روْج وإل��ي��ِك ��َرى، ال��سُّ ف��م��ن��ه��ا
بُ��ِع��ثْ��ِت م��ا إذا ت��ص��ن��ع��ي��َن ف��م��ا
ال��زُّن��وْج ب��ن��اِت م��ن واح��دًة
« «ال��س��ام��ريِّ ��َة ِق��صَّ ت��ق��َرئِ��ي أل��م
ال��خ��روْج؟ ب��ع��د ال��ق��وُم َص��نَ��َع وم��ا
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َياِة! اْحلَ ُجُنوِن

س��م��ع��ه��م ف��ي ال��وح��ِي م��ن��ط��ُق نَ��بَ��ا
ال��ط��رْب رن��ي��ُن ع��ل��ي��ِه وخ��فَّ
ف��ت��ن��ٍة إل��ى ال��ع��ي��وَن وَم��دُّوا
َع��َج��ْب ح��ي��واٍن ف��ي ��ُد تَ��َج��سَّ
غ��ادٌة ب��أح��ض��اِن��ِه تَ��َراَم��ى
ال��لَّ��َه��ْب ش��ب��وَب ِص��ب��اه��ا أف��اَد
وأه��واُؤَه��ا ال��ح��ي��اِة ج��ن��وُن
ال��ذََّه��ْب! وب��ري��ُق أن��وث��تُ��ه��ا

∗∗∗
ال��ب��ي��اِن س��ح��ُر ال��ق��وِم م��ن ف��أي��َن
ال��وداْع؟ ُق��بَ��يْ��ل «م��وس��ى» َوَص��يْ��َح��ُة
ال��خ��ي��اَل ي��ع��ش��ُق��ون ال ال��ن��اُس ُه��ُم
ل��ل��ط��م��اْع ح��اف��ًزا ي��ك��ْن ل��م إذا
ال��ج��م��اَل ي��ع��ب��دون ال ال��ن��اُس ُه��ُم
ل��ل��م��ت��اْع نُ��ه��زًة ي��ك��ْن ل��م إذا
ال��ح��ي��اَة ي��أل��ف��ون ال ال��ن��اُس ُه��ُم
ل��ل��خ��داْع َم��ْع��ِرًض��ا ت��ك��ْن ل��م إذا





َياِة! اْحلَ َمْعِرُض

أج��س��اِم��نَ��ا ب��ع��ُض ت��م��اث��ي��لُ��ُه
��نَ��اْع ال��صَّ ال��ع��ب��ق��ريُّ ص��اَغ��ه��ا وق��د
ال��ع��اري��اِت ُص��َوُر وَل��ْوَح��اتُ��ُه
ال��ِق��ن��اْع ع��ن��ه��ا ال��ف��نُّ َق َم��زَّ إذا
ال��ف��ت��ى؟ ه��ذا تُ��ْغ��وي��َن ��ع��ِر أِب��ال��شِّ
ال��طِّ��ب��اْع! َوَج��َه��ْل��ِت إذْن َوِه��ْم��ِت
اآلدم��يِّ َص��بْ��َوُة َل��ُه أل��يْ��س��ت
ال��ِج��ي��اْع؟ ال��ذئ��اِب ت��ل��ك وش��ه��وُة





َوِعَتاٌب َفَزٌع

زنجية): بعثها عن صاحبتيها حديث من فزع بليتيس(يف

تَ��ْغ��َض��بَ��ا ف��ال ل��ن��ف��س��ي َرَج��ْع��ُت
تُ��ْس��ِه��ب��ا وال ال��ع��ت��اَب ��ا وُك��فَّ
ال��م��زاح ب��ه��ذا ُرْع��تُ��م��اِن��ي ل��ق��د
ُم��ْغ��ِربَ��ا ً ن��ب��أ وأب��َدْع��تُ��م��ا
ِرع��دٌة ذك��ِرِه م��ن ب��َي َس��َرْت
ال��َغ��يْ��َه��بَ��ا ب��ه َل��ِب��ْس��ت��ث َك��أنِّ��ي
ال��زن��وِج ب��ن��َت ك��ن��ُت ال «أت��اي��ي��ُس»
أَبَ��ا! أو ب��ه��م ��ا أُمٍّ ِش��ْم��ُت وال





اْألَْسَوُد ْحُر السِّ

معابثة): يف لها قائلة بليتيس فزع من بليتيس(ضاحكة

بَ��ع��ث��ه��م ف��ي ال��خ��ل��ي��ق��َة َوَص��ْم��ِت
ال��م��ن��ك��ُر ال��َح��َدُث ك��أنَّ��ه��ُم
أل��وانَ��ُه ال��ط��ي��ُف أخ��ط��أ وم��ا
األح��م��ُر ال��لَّ��َه��ُب ول��ك��نَّ��ُه
آدٌم زع��م��وا، ك��م��ا أب��وه��م،
ال��ُم��ْع��ِص��ُر ��ُه��ُم أُمُّ وح��واءُ
ال��ج��م��اَل ت��ت��م��لَّ��ى أع��ي��ٌن ل��ه��م
ت��ش��ع��ُر ب��ال��ه��وى وأف��ئ��دٌة

∗∗∗
ال��دَُّج��ى أق��اِص��ي ف��ي ن��اُره��م ل��ه��م
ال��ك��ه��وْف أع��اِل��ي ف��ي وأب��ي��اتُ��ه��م
ُع��ْرِي��َه��ا ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ِة َوِس��ْح��ُر
��ُف��وْف ال��شُّ ع��ن��ه��ا ال��ف��ج��ُر َه��تَ��َك إذا
ال��رب��ي��ُع ف��ي��ِه ��ُم يُ��َق��سِّ ون��اٌي
ال��َه��تُ��وْف ال��م��س��اءِ َش��ْج��َو وي��س��ك��ُب
ال��ح��ي��اِة َق��ْل��َب يُ��َم��ثِّ��ُل ورق��ٌص



طه محمود عيل ديوان

ال��دف��وْف ِب��نَ��ْق��ِر اس��تُ��ِخ��فَّ م��ا إذا

∗∗∗
ب��ال��خ��ف��اءِ َف��نُّ��ُه��ْم تَ��َف��رََّد
َواتَّ��َس��ْم ب��ِف��ْط��َرتِ��ِه��ِم وِص��ي��َغ
ب��أرواِح��ِه��ْم ج��دي��ًدا ي��ع��ي��ُش
ال��ِق��َدْم ب��روح ف��ي��ه��ْم ع��اَش وإن
وإي��ح��اُؤُه «م��ان��ا» ب��أس ل��ه
ب��األل��ْم ُروُح��ُه اض��ط��رب��ْت إذا
َش��ْدِوَه��ا ف��ي «ه��اواَي» ��ة َوِرقَّ
ب��ال��نَّ��َغ��ْم خ��اط��ُره��ا ج��اَش إذا
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ُرْقَيٌة!

واحد): بصوت وتنطقان السحرة إشارات بليتيس إىل تشريان وتاييس (سافو

ف��نِّ��ِه��ْم م��ن ل��ِك َف��ْل��يَ��ُك��ْن أال
ال��ج��ب��اْل وع��ت��وُّ ال��ل��ظ��ى س��م��وُّ
س��ح��ِرِه��ْم م��ن ل��ِك َف��ْل��يَ��ُك��ْن أال
ال��خ��ي��اْل س��ح��َر تُ��َع��طِّ��ُل ف��ن��وٌن
ن��اِرِه��ْم م��ن ل��ِك َف��ْل��يَ��ُك��ْن أال
ب��ال��ج��م��اْل م��ؤلَّ��ه��ٍة وش��اُح
ل��ل��ن��س��اءِ ف��ان��ت��ق��م��ي األرِض إل��ى
… ل��ل��رج��اْل ِم��ح��ن��ًة ب��ه��ا وك��ون��ي





َعْوَدٌة

أفق عىل الفنان ودع أن بعد الحوريات حيث إىل طريقه يف عاد وقد (امللك
األرض.)

هرميس:

ال��س��م��اءْ ع��ذارى َل��ُك��نَّ س��الٌم

الحوريات:

اإلَل��ْه روِح ل��ه��رم��ي��س س��الٌم

هرميس:

ج��وِّك��نَّ ف��ي ال��ش��رِّ َوْم��َض��َة أرى
أراْه ك��أنِّ��ي ص��وتً��ا وأس��م��ُع
ال��س��م��اءِ رح��اِب ف��ي ي��الح��ق��ن��ي
ص��داْه: م��س��م��ع��يَّ ف��ي وي��رت��جُّ
ال��وج��وِه ُغ��رَّ ال��ِب��ش��ُر ف��ارَق «ل��ق��د
ال��ش��ف��اْه!» ب��ورِد ال��ذب��وُل وش��اَع



طه محمود عيل ديوان

الحوريات:

ال��م��ج��ت��بَ��ى ال��َم��ل��ك أي��ه��ا أج��ْل،
ال��ض��م��ي��ْر ع��ذاَب ف��اغ��ف��ر ص��دق��ن��اَك
ق��رِب��نَ��ا م��ن ك��ال��ط��ي��ِر م��رَّ ل��ق��د
خ��ط��ي��ْر ربٍّ رع��اي��ة ف��ي ف��تً��ى
ول��ْم ع��نَّ��ا، ف��أع��َرَض رآن��ا
ق��ري��ْر ب��روٍح ال��س��م��اءَ يُ��َح��يِّ��ي
ب��أوه��اِم��ِه ُع��ج��بً��ا ت��خ��اي��َل
ال��م��س��ت��ط��ي��ْر َش��رِِّه ف��ي وأم��ع��ن

هرميس:

ال��ب��ريءَ ال��غ��الَم ه��ذا ظ��ل��م��ت��نَّ
ال��ح��ذَْر ن��اظ��ري��ِه م��ن َغ��ضَّ وق��د
ال��َق��َط��ا ك��ف��رِخ ب��ق��ل��ٍب أَه��لَّ
ال��ق��َدْر ج��ن��اِح ت��ح��َت ي��رف��رُف
ِب��ِه وح��يَّ��ا ف��ي��ِه رَآُك��نَّ
ل��ل��ن��ظ��ْر! ح��اَج��تَ��ُه أْدِر ف��ل��م

الحوريات:

ال��ف��ت��ى ق��ل��ُب ت��ك��لَّ��م وك��ي��ف
ال��ب��ش��ْر؟ س��ل��ي��ُل إالَّ ه��و وم��ا
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َامءِ السَّ اْبُن

هرميس:

ول��ك��نَّ��ُه ال��س��م��اءِ اب��ُن ُه��َو
وال��ت��م��اْم ت��رك��ي��بُ��ُه ال��ن��ق��ِص م��ن
ُص��نْ��ُع��َه��ا، ب��ْل ال��ط��ب��ي��ع��ِة، َص��نَ��اُع
وال��َوس��اْم َدَم��اَم��تُ��ُه ف��ِم��نْ��َه��ا
ي��ن��ت��ه��ي ال ح��ي��ث إل��ى يُ��ِس��فُّ
تُ��َراْم ال ق��م��ٍة إل��ى وي��س��م��و
إل��ه��يَّ��ٍة ب��ك��أٍْس ويُ��ْس��َق��ى
واألثَ��اْم ب��ال��ه��وى ُم��َرنَّ��ق��ٍة

∗∗∗
ي��س��ت��ق��رُّ ف��م��ا ش��تَّ��ى ن��ق��ي��ض��اِن
رض��اءْ أو م��ن��ه��م��ا َغ��َض��ٍب ع��ل��ى
وآالَم��َه��ا ال��ح��ي��اَة ت��ح��دَّى
األع��ل��ي��اء ال��ج��ب��اب��رِة ب��ب��أِس
ن��اِرَه��ا ع��ل��ى ُع��تُ��وٍّا ي��زي��ُد
َص��َف��اء ِم��ْن ج��وه��ُرُه وي��ل��م��ُع
َق��ْل��بُ��ُه نَ��ْض��َرٍة ع��ن وي��ن��ش��قُّ



طه محمود عيل ديوان

ال��ش��ت��اءْ ث��ل��وُج َط��َم��َرتْ��ُه وإْن
ال��م��س��ت��ه��اُم ال��ش��ارُد ال��م��رُح ه��و
ال��م��س��اءْ ع��ن��د ال��ف��راش��ِة ُش��روَد
يَ��َرى روًح��ا األُلُ��وَه��ُة َح��بَ��تْ��ُه
ال��س��م��اءْ ب��وح��ِي ع��ن��ه��ا وي��ن��ِط��ُق
َس��َرى م��ا إذا ال��خ��ي��اَل يُ��ح��سُّ
ال��خ��ف��اءْ ض��ِم��ي��ِر ف��ي م��ا وي��ل��م��ُس
أف��ِق��ِه ف��ي ال��ن��ج��َم وي��ب��ت��ِدُر
ِض��ي��اءْ م��ن ق��ط��رًة ف��ي��رُش��ُف��ُه

∗∗∗
أع��اج��ي��بَ��َه��ا ال��س��م��اءُ أَرتْ��ُه
ب��دي��ْع َف��نٍّ ك��لِّ م��ن َوَروَّتْ��ُه
ال��ج��م��اِل ه��ذا ب��ألالءِ ف��ض��نَّ
ي��ض��ي��ْع أن ك��ن��ِزِه ع��ل��ى وخ��اَف
ن��اظ��راُه َدُه يُ��بَ��دِّ أن أَبَ��ى
ي��س��ت��ط��ي��ْع م��ا ج��ف��ن��ي��ِه ف��أط��ب��َق
ِب��ِه ن��ادْت األرض ش��ارَف ف��إن
ال��رَّب��ي��ْع ك��ع��ي��ِن ع��ي��نً��ا َف��َف��تَّ��َح
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ُل اْألَوَّ اُن اْلَفنَّ

ال��ح��ي��اُة تَ��ش��بُّ ح��ي��ث ه��ن��ال��َك
ال��َع��َدْم ج��ن��ي��ُن ال��وج��وُد وح��ي��ث
ج��بَّ��ارٌة ال��ط��ب��ي��ع��ُة وح��ي��ُث
ال��ِق��َم��ْم وت��ب��ِن��ي ال��وه��اَد ت��ش��قُّ
ال��خ��ي��اِل ب��ن��ُت ال��س��ع��ادُة وح��ي��ث
األََل��ْم م��ع��ان��ي م��ن ول��ذَّتُ��ه��ا
ال��ك��ئ��وَس ��ا ش��جَّ ال��ط��ري��داِن وح��ي��ُث
ِق��َدْم م��ن ُص��بَ��ابَ��ت��ه��ا ��ا وَم��جَّ
َح��ْل��ِي��َه��ا ف��ي وال��ط��ب��ي��ع��ُة َرنَ��ا،
��نَ��ْم ك��ال��صَّ ع��اري��ٌة وح��واءُ
َس��َرى وأنَّ��ى س��اَر أي��ن ف��م��ن
أََم��ْم م��ن ُم��ْق��ِب��َل��ًة تْ��ُه تَ��َص��دَّ
َه��َف��ا ق��ل��ٍب أوُل ه��ن��اِل��َك
ب��ال��نَّ��َغ��ْم َش��َدا ص��وٍت وأوُل
َرْت ص��وَّ أُنْ��ُم��َل��ٍة وأوُل
ال��َق��َل��ْم ق��ب��ل ال��ل��وِح َع��َل��ى وَخ��طَّ��ْت
أغ��وي��ِت��ِه ح��واءُ َل��ِك ف��م��ا
ال��نَّ��َدْم َح��َس��راِت وأع��ق��ِب��ِت��ه



طه محمود عيل ديوان

ال��م��ج��تَ��بَ��ى راع��ي��ِك ك��ان ل��ق��د
ال��م��تَّ��َه��ْم رام��يَ��ِك ف��أص��ب��َح
ع��ي��نُ��ُه ذرف��ْت م��ا ول��والِك
ف��اب��تَ��َس��ْم ب��ارق��ًة ش��اَم وال
آب��اُؤُه ك��اَن ك��م��ا وع��اَش
ال��َغ��نَ��ْم! وي��رَع��ى ال��ن��ج��وَم يُ��َغ��نِّ��ي
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اْألَْعَمى اُن اْلَفنَّ

ال��ع��ي��وِن ب��ل��م��ِح يَ��ش��ق��ى ألج��ل��ِك
ال��ع��اب��َرْه ب��ال��ن��ظ��رِة ويُ��ْص��َرُع
يُ��ِص��ْخ ل��م ل��و األرِض إل��ى َل��َودَّ
ال��ح��اِس��َرْه ب��ال��م��ق��ل��ِة ارت��دَّ أو
س��م��ُع��ُه ع��زَّه��ا ف��تً��ى م��ن وك��م
ن��اظ��َرْه َح��ذٍَر َع��َل��ى وغ��ضَّ
يَ��ْس��تَ��ِم��ْع، ف��ل��م ف��ن��ادْت، ع��ص��اه��ا،
ال��ف��اِج��َرْه ل��ع��ن��ُة ِب��ِه ف��ح��لَّ��ْت

∗∗∗
َوَع��ى م��ا ع��ل��ى ُم��ق��ل��ت��اِن ل��ه
م��خ��ت��وم��ت��اْن ال��طُّ��ْه��ِر األََل��ِق م��ن
ال��زَّم��اْن ح��رك��اُت ع��ق��ِل��ِه ف��ف��ي
ال��م��ك��اْن وح��دوُد َرة، ُم��َص��وَّ
ثَ��رٌَّة أع��ي��ٌن ق��ل��ِب��ِه وف��ي
ال��ع��ن��ف��واْن ط��اغ��ي��ُة ال��ن��اُر ب��ه��ا
نَ��يْ��َزٌك خ��اط��رٍة ك��لِّ وف��ي
ال��زم��اْن ح��ج��اَب س��ن��اُه ي��ش��قُّ



طه محمود عيل ديوان

ال��خ��ري��ِف َوَرَق��اُت َه��َوْت م��ا إذا
��ن��اْن ال��سِّ َوَخ��َزاِت ل��ه��ا أح��سَّ
دم��ع��ًة زه��رٌة َس��َك��بَ��ْت وإن
دم��ع��ت��اْن ان��ح��درْت ق��ل��ِب��ِه ف��م��ن
ل��ل��رب��ي��ِع َش��ْدُوُه َع��َج��ٍب وم��ن
األواْن! ش��دَو ال��ط��ي��ُر يُ��ْخ��ِط��ئُ وق��د
ل��ح��نُ��ه��ا م��ا ال��رِّي��ح وق��ي��ث��ارُة
ح��ن��اْن أو ج��ف��وٍة ف��ي ال��ري��ِح س��وى

∗∗∗
ب��ال��ُم��نَ��ى ج��يَّ��اش��ٌة ع��واِل��ُم
ت��ض��ط��رْب ب��أه��واِئ��َه��ا ودن��ي��ا
أل��وانُ��ه��ا ن��ه��اي��ِة ال��الَّ م��ن
ال��م��ن��س��ك��ْب ب��ال��نَّ��َدى م��ش��ع��ش��ع��ٌة
ال��م��س��اءُ، وف��ي��ه��ا ال��ص��ب��اُح، ف��ف��ي��ه��ا
ال��م��ل��ت��ِه��ْب ��َف��ُق ال��شَّ وب��ي��ن��ه��م��ا
ال��ط��روْب َص��َدَح��اُت ب��ه��ا ت��ط��وُف
ال��م��ك��ت��ِئ��ْب! أنَّ��ُة ب��ه��ا وت��س��ه��و
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َحَناُن

هرميس): الحوريات(يخاطبن

ل��ن��ا أت��اح��ْت ف��ي��م��ا ال��ح��بُّ ل��َك
ال��ط��اه��َرْه ��ْم��َح��ُة ال��سَّ س��ري��رتُ��َك
ال��ح��دي��ِث ه��ذا ِم��ثْ��ُل َم��َل��ك وم��ن
ال��ح��اِئ��َرْه ال��ُم��َه��ِج ُط��م��أن��ي��نَ��ًة
ال��َف��تَ��ى ه��ذا َق��ْل��ِب ع��ل��ى َع��َط��ْف��َت
ث��اِئ��َرْه َف��نِّ��ِه ع��ل��ى ق��ل��وبً��ا
ن��اق��ًم��ا َم��َل��ًك��ا َرتْ��ُه وَص��وَّ
ال��ج��اِئ��َرْه!! آدم��ي��ِت��ِه ع��ل��ى

هرميس:

ِزْدتُ��ُك��نَّ ول��و ذاَك ُه��َو أج��ل
َف��نِّ��ِه ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ل��ِزْدتُ��نَّ
ال��س��م��اءُ نَ��َم��تْ��ُه روٍح ذن��ُب وم��ا
ِس��ج��ِن��ِه م��ن األرِض ف��ي ض��جَّ إذا
ال��ن��ج��وِم ف��وق م��ه��واُه تَ��َع��لَّ��َق
ك��نِّ��ِه ع��ل��ى َوْه��نً��ا َوَح��وََّم
َل��ْح��َظ��ًة ِظ��لِّ��ِه ف��ي ل��ي��ن��ع��َم



طه محمود عيل ديوان

ُح��ْس��ِن��ِه م��ن ع��ي��نَ��يْ��ِه وي��م��ألَ
ال��ن��ج��وِم ب��خ��دوٍر َوَل��ٌع َل��ُه
ط��ي��ِف��ِه م��ن تَ��َخ��لَّ��َص م��ا إذا
ال��خ��ي��اِل ك��وادي َل��يْ��ٍل ُربَّ وي��ا
َج��ْوِف��ِه م��ن ال��ح��ق��ي��ق��ُة َدَع��تْ��ُه
ال��َغ��َم��اِم ُص��ُدوَر يَ��ُض��مُّ ف��س��ار
ُس��ْدِف��ِه ف��ي ال��نُّ��وَر وي��س��ت��ض��ح��ُك
ال��دُّج��ى ف��ي ك��أع��ج��وب��ٍة وغ��اب
َوْص��ِف��ِه! ف��ي األس��اط��ي��ُر ت��ح��اُر

عندها.) شيئًا يرتقب وكأنما قريبة بيضاء غمائم إىل ينظر (هرميس

ال��ح��اِئ��ُم ش��ي��ط��انُ��ُه األرِض ع��ل��ى
ال��ح��اِل��ُم وج��دانُ��ُه ال��ك��ون وف��ي
األِث��ي��ِر ُع��ب��اِب ف��ي س��اب��ًح��ا م��ض��ى
ال��س��اِه��ُم ال��ن��ظ��ُر يَ��ْس��بَ��ُح ك��م��ا
يَ��نْ��تَ��ِه��ي أف��ٌق ف��ال ي��دوُر
ه��اِئ��ُم ك��وك��ٌب وال إل��ي��ِه،
أََرى ف��ي��َم��ْن اآلن ه��و وح��ي��ُث
ج��اِث��ُم ِس��رِِّه ع��ل��ى ه��ن��اَك

سافو:

ُه��نَ��اَك!

بليتيس:

أراه! ك��أنِّ��ي ه��ن��اك!
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َحنَاُن

بيده): هرميس(مشريًا

ال��رق��ي��ْق ال��غ��م��اِم ه��ذا خ��ل��َف ن��ع��م
ن��ادي��تُ��ُه ع��ط��ف��ت��نَّ م��ا إذا
يُ��ِف��ي��ْق أن َرْوِع��ِه م��ن اآلن ع��س��ى
ال��س��الْم م��ن��ي ال��روُح أيُّ��ه��ا أال
خ��ل��ي��ْق ال��ع��ذاَرى ب��ح��بِّ وأن��َت
ال��م��اث��الُت أح��الِم��َك ع��راِئ��ُس
ص��دي��ْق! َم��الٌك إال أن��ا وم��ا

هرميس.) حديث لهفة يف ويرتقبن القلق، عليهن يبدو الحوريات … (صمت

هرميس:

ش��اع��ري ي��ا ال��ف��ج��ُر، َط��َل��َع ل��ق��د
ال��ص��ب��اْح ن��ج��وُم ت��زوُل وك��ادْت
خ��ب��اءََك ف��ودِّْع ال��رواُح وح��ان
ال��رواْح ق��ب��ل أح��دِّثْ��َك وادُن

الشاعر:

أْم ؟ ُه��نَّ أم أن��َت؟ ب��ي أت��ه��ت��ُف
ال��م��ت��اْح؟ وال��ق��ض��اءُ ال��ردى ن��ذي��ُر

بليتيس:

أح��ادي��ثَ��نَ��ا؟ س��م��ع��َت تُ��راَك
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طه محمود عيل ديوان

الشاعر:

ال��ري��اْح! إل��يَّ نَ��َق��َل��تْ��َه��ا ل��ق��د
ال��س��م��اءِ ف��ي ل��ح��وريَّ��ٍة ع��ج��ب��ُت
ال��ع��ج��ْب ال��س��م��اءِ أه��َل وي��أخ��ذ
م��خ��م��ورًة ب��األرِض أت��ح��لُ��ُم
ال��ل��َه��ْب!؟ ف��ي راق��ص��ًة ال��دِم، م��ن
ج��ان��يً��ا، ال ال��م��وَت، ب��َي وتُ��ْغ��ِري
َغ��َض��ْب م��ن ث��ورٌة ول��ك��ن��ه��ا
ح��وريَّ��ِت��ي اِإلثْ��ِم م��ن ب��رئِ��ُت
ال��رِّيَ��ْب! وَخ��لِّ��ي ال��ظُّ��ن��وَن َف��ُردِّي

486



اءُ َحوَّ

ال��ت��ي وه��ي ح��واءَ أأب��غ��ض
وال��رَِّض��ا؟ ل��ه��ا ال��ح��ن��اَن ع��رف��ُت
ُخ��ْل��َدُه آدٌم ب��ه��ا وب��اَع
ال��ق��ض��ا؟ ل��ت��م��نَّ��ى يَ��ُك��ْن ل��م ول��و
ال��ح��ي��اَة َف��ُرْم��ُت ه��واه��ا، َوِرثْ��ُت
ال��ُم��بْ��َغ��َض��ا ال��ع��ال��م ل��ي وح��بَّ��ب
ال��ن��ع��ي��م ط��ي��َف األرض ع��ل��ى أراه��ا
َم��َض��ى! ف��ي��م��ا ال��ف��رادي��س وُح��ْل��َم
اتِّ��ب��اٍع َم��ْح��َض ح��ي��ات��َي وك��ان��ْت
َف��نِّ��َه��ا م��ن ط��رائ��َف ف��ص��ارْت
ال��ِق��َف��اِر َص��ْم��َت ش��ب��اب��َي وك��ان
ِج��نِّ��َه��ا م��ن ال��ه��واِت��ِف َوَرْج��َع
وال��ه��وى ��ب��ا ال��صِّ ل��ي��ال��ي ف��ع��ادْت
ل��ح��ِن��َه��ا ف��ي ال��م��ق��اِط��ِع أرقَّ
ح��ْض��ِن��َه��ا ف��ي ب��ؤس��َي وأف��رغ��ُت
َدنِّ��َه��ا م��ن ك��أِس��َي وأت��رع��ُت
َع��ذْبَ��ٍة ل��ه��ا ذك��ري��اٍت وك��م
ِب��َه��ا وأْح��يَ��ا ع��ل��ي��ه��ا أع��ي��ُش



طه محمود عيل ديوان

ال��ح��ي��اِة َخ��َل��َج��اُت َدِم��ي ف��ي ل��ه��ا
ب��أع��ص��اِب��َه��ا ُخ��ِل��ْق��ُت ك��أنِّ��ي
ال��ش��ب��اُب يَ��ْم��ِض��ي ح��ي��ن ُم��س��ام��رت��ي
ب��أح��ب��اِب��َه��ا ُروِح��ي وت��ه��ت��ُف
ال��ُغ��روِب ِع��نْ��َد ال��داُر ِب��َي وت��خ��ل��و
ب��اِب��َه��ا! ع��ل��ى وح��ِدي وأج��ل��ُس
ف��ان��ث��ن��ي��ُت ع��اِب��َس��ٍة ِش��بْ��َه بَ��َدْت
َألَْالُؤَه��ا ال��ش��م��َس زاي��َل وق��د
وض��وض��اءََه��ا ال��ح��ي��اَة َوِخ��ْل��ُت
أص��َداُؤَه��ا األرِض ع��ل��ى ت��م��وُت
ال��ن��س��ي��ُم ح��ت��ى اْل��َه��ْم��ِس ع��ن وك��فَّ
َم��اُؤَه��ا َل��ِع��ٍب ع��ن وأم��س��َك
تُ��ج��ي��ُب ال ف��ال��ت��ف��تَ��ْت ون��ادي��ُت،
إغ��راُؤَه��ا دع��اِن��َي ول��ك��ْن
ف��ت��اب��ع��تُ��ه��ا إزائ��ي َوَم��رَّْت
��َه��ا أُمِّ إل��ى وع��ي��ن��ي ب��ق��ل��ب��ي،
ِت��ْل��َك غ��ي��َر م��ف��اِت��نَ��َه��ا رأي��ُت
ج��س��ِم��َه��ا ف��ي يُ��َخ��لَّ��ْدَن ل��م وإن
ال��ك��ائ��ن��اِت ح��ولِ��َه��ا م��ن وأب��ص��رُت
��َه��ا َض��مِّ إل��ى تَ��ْه��ُف��و َج��َواِن��َح
ثَ��ْغ��ِرَه��ا ع��ل��ى ال��ص��ب��اُح َويَ��ْح��نُ��و
َل��ثْ��ِم��َه��ا إل��ى َش��ْوًق��ا ُج��نَّ وق��د
أم��ِرَه��ا ع��ن ال��ق��ل��ُب يُ��َس��ائ��لُ��ِن��ي
ِس��رَِّه��ا ع��ن أن��ا وأس��أَلُ��ُه
ض��ع��ُف��ه��ا ال��ه��وى ف��ي َويَ��ْع��ِط��ُف��ِن��ي
أس��ِرَه��ا ف��ي ب��أنِّ��ي َوأَنْ��َس��ى
ال��واِم��َق��اُت األن��ُج��ُم ِل��َي وتُ��بْ��ِدي
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َحوَّاءُ

ث��غ��ِرَه��ا ع��ل��ى األم��اِن��ي رف��ي��َف
ال��َح��يَ��اِة اه��ت��زاَز أن َف��أَْح��َس��ُب
س��ح��ِرَه��ا وُرَؤى ُح��بِّ��َه��ا َص��َدى
ال��ح��ي��اُة تُ��ْس��تَ��َح��بُّ ِل��ِك��ذْبَ��ِت��َه��ا
ب��ت��غ��ري��ِرَه��ا ال��زم��اُن َويَ��ْص��ُف��و
ق��ولِ��َه��ا ف��ي ال��ش��كُّ وي��أخ��ذن��ي
ب��أس��اري��ِرَه��ا َف��تُ��ْق��ِن��َع��ِن��ي
ل��ل��ج��داِل ش��ه��وٌة ب��ي وت��ع��ص��ُف
ب��م��ع��اِذي��ِرَه��ا ف��تُ��س��ِك��تُ��ِن��ي
أخ��ط��اِئ��َه��ا ك��لَّ ل��ه��ا غ��ف��رُت
ل��ت��ب��ري��ِرَه��ا! َدْم��َع��تَ��يْ��ِن س��وى
َم��رًَّة أف��ه��م��ه��ا أح��اوُل
وب��ت��ف��ك��ي��ِرَه��ا ب��ه��ا ف��أع��ي��ا
ربَّ��ٌة أم ه��َي؟ أم��خ��ل��وق��ٌة
ن��ي��ِرَه��ا؟ ف��ي ال��خ��الئ��ُق تَ��س��ي��ُر
أل��ت��ك��وي��ن��ه��ا؟ ِس��ْح��ُره��ا؟ وم��ا
أل��ت��ص��وي��ِرَه��ا؟! ُح��ْس��نُ��َه��ا؟ وم��ا
وم��ا ِب��ن��ِت��ي! ال��ط��ب��ي��ع��ُة: ت��ق��وُل
ت��أث��ي��ِرَه��ا! ب��ع��َض ل��ه��ا أُِح��سُّ

∗∗∗
ال��دالُل؟ ه��ذا ال��ط��ب��ي��ع��ِة أع��ن��د
ال��ح��ن��اْن؟ ه��ذا م��ث��ُل ِدْف��ِئ��َه��ا وف��ي
ال��ثَّ��َرى ُم��ْل��َك ه��اَك ل��ي: ِق��ي��َل إذا
ال��زََّم��اْن وُع��ْم��َر ��بَ��اِب، ال��شَّ ودن��ي��ا
ِن��ْل��تُ��ُه، ب��ال��ذي ل��ذَِّت��ي ف��م��ا
ال��ِج��ن��اْن، ب��رح��ي��ق نَ��ْش��َوتِ��ي وم��ا
وِه��زَّاِت��َه��ا ُروِح��ي ك��رع��ش��ِة
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طه محمود عيل ديوان

وال��ي��داْن! ص��دِرَه��ا ع��ل��ى وص��دري

∗∗∗
ص��وتُ��َه��ا ف��أس��م��ع��ن��ي وَغ��نَّ��ْت
ال��بَ��َدْن َخ��َل��َج��اِت ف��ي ال��رُّوِح َص��َدى
ال��ح��ي��اة ف��ي م��ا ك��أنْ��َف��ِذ ع��م��ي��ًق��ا
ال��زََّم��ْن ق��راِر ف��ي م��ا وأب��ع��ِد
ال��ع��ق��وْل ت��ط��ي��ُش ك��ي��ف َف��أَْح��َس��ْس��ُت
ال��ِف��تَ��ْن وت��ص��ُح��و ال��ق��ل��وُب وت��س��ُه��و
َربَّ��ِت��ي! ي��ا ال��ح��س��ُن: ل��ه��ا وق��ال
َح��َس��ْن»!! ش��يءٍ «ك��لُّ َل��ُه: ف��ق��اَل��ْت

∗∗∗
ال��رَُّع��اِة ب��ع��ُض ال��ن��ب��ِع ع��ل��ى رآه��ا
ال��ُغ��ُص��وْن إط��اِر ف��ي َرًة م��ص��وَّ
ال��ع��ي��وْن؟ ت��راُه أُح��ْل��ٌم ف��ق��ال��وا:
تَ��ُك��وْن؟ م��ن ح��وريَّ��ٌة؟ ال��غ��اِب أف��ي
ُح��بُّ��َه��ا م��زاه��رُه��ْم وم��سَّ
ال��ل��ح��وْن خ��ال��داُت ب��ه��ا ��ْت ف��رفَّ
أح��الَم��ُه��ْم ت��ع��اِن��ُق وب��ات��ْت
ال��س��ك��وْن ح��ت��ى ي��رق��ُص ك��اد وق��د

∗∗∗
ف��تً��ى ل��ع��ي��ن��ْي ب��م��رأًى والح��ت
ق��راْر م��ن َل��ُه ل��يْ��َس ال��ب��ح��َر ط��وى
م��وج��ت��اِن ص��دِرَه��ا ع��ن تَ��َف��تَّ��ُح
ال��م��َح��اْر ع��ن��ه��ا ال��ف��ج��ر ف��ي وي��ن��ش��قُّ
ِب��َه��ا غ��راًم��ا َف��ُج��نَّ رآه��ا
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َحوَّاءُ

ال��ن��ه��اْر ب��ع��د ال��ل��ي��َل ب��ه��ا وغ��نَّ��ى
ِج��نِّ��يَّ��ًة ��َق ت��ع��شَّ وق��ال��وا:
ال��ب��ح��اْر! ف��ي ت��اِئ��ٌه ش��اع��ٌر ف��تً��ى

∗∗∗
ال��خ��ال��دي��َن تُ��ْغ��ِوَي أن ال��ل��ُه َق��َض��ى
��اَق��َه��ا ُع��شَّ ب��ال��م��ج��ِد وتُ��غ��رَي
ال��ف��ات��ح��ي��َن ب��اِب��َه��ا ع��ل��ى َل��ِق��ي��ُت
وأب��واَق��َه��ا ال��ف��ت��وِح وََغ��اَر
ال��ق��ي��اِد َع��ِص��يِّ ُم��ِدلٍّ وك��لَّ
ف��اش��ت��اَق��َه��ا ال��ص��ب��اب��ُة َدَع��تْ��ُه
ُق��بْ��َل��ٍة ف��ي ��ْخ��َم ال��ضَّ َم��ْج��َدُه َس��َال
ذَاَق��َه��ا! َم��ْن وتُ��ْس��ِع��ُد تُ��ِذلُّ
ِل��ي ت��م��ثَّ��ْل��َن َش��تَّ��ى أم��ان��يُّ
ن��اِع��ِم ��ب��ا ال��صِّ َوِض��يءِ ب��ك��لِّ
ال��ت��راِب، ف��ي ح��ول��ه��ا ُم��بَ��ْع��ثَ��َرًة،
ال��ح��اِط��ِم ي��ِد ف��ي ال��دَُّم��ى ب��ق��اي��ا
ِض��ْح��ِك��َه��ا ف��ي وه��َي ب��ه��ا تَ��ُم��رُّ
ال��نَّ��اِدِم دم��ع��َة ذََرَف��ْت وم��ا
َف��ذٍَّة ِط��ْف��َل��ٍة ِم��ْن َل��ِك ف��ي��ا
ال��ع��اَل��ِم! َس��يِّ��َدَة َوُرْح��َم��اِك

سافو): بليتيس(مخاطبة

إغ��راءَنَ��ا ب��ال��ش��ع��ر ي��ح��اوُل
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طه محمود عيل ديوان

سافو:

واح��َدْة! واح��دة ل��ن��ؤِم��َن

بليتيس:

يَ��تَّ��ِق��ي��ِه م��ا ��نْ��ُك ال��ضَّ ال��م��وق��ُف ه��و

تاييس:

ص��اِئ��َدْه ب��اش��ٌق يَ��تَّ��ِق��ي ك��م��ا

سافو:

ال��ف��ؤاد ع��ط��وَف َص��بٍّ��ا ك��ان م��ت��ى
ال��ج��اح��ِدَة؟ ق��ص��ائ��ُدُه وه��ذي
ب��م��ثَّ��اِل��ِه ذَكِّ��ِري��ِه أَال
ال��خ��اِل��َدْة ب��ح��يَّ��ِت��ِه ون��اِدي
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َعَراءِ الشُّ ُقُلوُب

سافو): (محدثًا الشاعر

وأرب��ابَ��َه��ا ال��ف��ن��وَن َظ��َل��ْم��ِت
ظ��ال��َم��ْه ُح��وِريَّ��ِت��ي ك��ن��ِت وم��ا
ب��ت��ع��ِذي��ِب��َه��ا تَ��ِل��ذُّ ق��ل��وٌب
ع��اِرَم��ه ع��اِت��يَ��ة غ��رائ��ُز
ال��َه��َوى َس��َك��َراُت تُ��رنِّ��ُح��َه��ا
ال��نَّ��اِئ��َم��ْه ال��ِف��تَ��ُن وتُ��وق��ظ��ه��ا
َم��َل��ذَّاِت��َه��ا ُخ��م��ار م��ن َص��َح��ْت
اآلِث��َم��ْه أه��واءََه��ا تُ��َع��نِّ��ُف

∗∗∗
ت��ب��ِغ��يَ��اِن؟ م��ا ألخ��ت��ي��ِك؟ م��ا أال
ال��ُم��نْ��تَ��َض��ى؟ وال��خ��ن��ج��َر أق��ل��ب��َي
ت��رح��م��اُه! وال اق��ت��الُه! خ��ذاُه!
يَ��نْ��ِب��َض��ا أن بَ��ْع��ُد ل��ه ف��ل��ي��َس
واغ��ِرَس��ا ِش��ئْ��تُ��َم��ا م��ا أذي��ق��اُه
ُم��ْرِم��َض��ا م��ل��ت��ه��بً��ا ال��ش��رَّ ب��ه
��َالَم ال��سَّ إالَّ ف��ي��ه تُ��نْ��ِب��تَ��ا ف��ل��ن



طه محمود عيل ديوان

األب��ي��َض��ا! وال��زََّه��َر وال��ُح��بَّ

∗∗∗
ِب��ِه َط��اَف��ْت ال��نُّ��ور م��ن إن��اءٌ
ال��زَّنْ��بَ��ِق غ��ارس��ة ال��ح��بِّ يَ��ُد
ال��دَُّج��ى ف��ي ه��ات��ف��ٌة تُ��َغ��اِدي��ِه
ال��م��ش��ِرِق ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي وراق��ص��ٌة
ال��خ��ال��دي��َن ك��ُرَؤى ب��أج��ن��ح��ٍة
تَ��ْخ��ِف��ِق ل��م ال��ص��ب��اب��ِة ل��غ��ي��ر
ال��س��م��اءِ ف��ي َق��َدٍح م��ن وق��ل��ب��َي
يَ��ْس��تَ��ِق��ي!! آل��ه��ٍة نَ��بْ��ِع وم��ن
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اآلَدِميُّ ْيُف الطَّ

تهكم): (يف سافو

ال��س��م��اءِ س��ل��ي��َل ِل��ق��ان��ا أت��خ��ش��ى
��يَ��اءْ؟ ال��ضِّ ت��خ��اُف أم أت��ح��ذُرن��ا

مجرًدا): روًحا يعد لم وأنه جسًدا له أن فيحسن بالظهور (يهم الشاعر

ال��ل��ق��اءَ أح��بَّ م��ا ثَ��ِت��ي ُم��ح��دِّ
ال��ل��ق��اءْ دوَن ج��س��م��َي ح��اَل ل��ق��د
ط��ي��ِف��ِه م��ن تَ��َخ��لَّ��ْص��ُت وك��ن��ُت
ال��خ��ف��اءْ ف��ي يَ��ٌد ح��ول��ي ��تْ��ُه ف��ل��فَّ
ُح��ْل��ٍم ب��أض��غ��اِث أه��ِذي ك��أنِّ��َي
ال��س��م��اءْ!! ط��ري��َق ض��ل��ل��ُت إن��ي أو

تاييس:

ال��ف��رار! ال��ف��راَر!! … س��اف��و … ب��ل��ي��ت��ي��ْس
ال��ب��ش��ْر ط��ي��َف ال��روُح ل��ب��َس ف��ق��د
ع��اِريً��ا؟ ج��س��ًدا أت��بْ��ِص��ُرُه
ال��ُك��بَ��ْر! إح��دى ت��ل��ك ون��ق��ربُ��ه؟



طه محمود عيل ديوان

هرميس:

َع��اَق��ب��تْ��ُه ف��ق��د ِرْس��ِل��ُك��نَّ ع��ل��ى
ال��ق��دْر ب��ن��اُت ب��أق��وال��ك��نَّ

تاييس:

ب��أش��ع��اِرِه ع��اق��ب��ت��ُه ل��ق��د
َش��َع��ْر أو ه��ذَى م��ا ل��ي��تَ��ُه ف��ي��ا

مخبئه.) يف يرصخ الشاعر سمعن وقد امللك إىل يلتفتن (الحوريات

هرميس:

ال��س��م��اءَ إنَّ َويْ��َح��َك أت��ص��رخ؟
األََل��ْم َص��َرَخ��اُت ِل��تَ��أُْخ��ذََه��ا
ف��ال��ت��م��ْس ش��اع��ِري، ي��ا ال��غ��ي��ِم، م��ن
أََم��ْم م��ن ِب��ِه واخ��ِص��ْف ِدث��اَرَك
تَ��تَّ��ِق��ي م��ا ج��ن��اح��يَّ م��ن َوُخ��ذْ
ال��َق��َدْم َع��ث��اَر ال��س��م��اءِ ف��ي ب��ه
ال��ح��ن��ان غ��ي��َر ُرم��ُت م��ا وأق��س��ُم
ال��َق��َس��ْم ب��ه��ذا زع��ي��ٌم وإنِّ��ي
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ُجُل! الرَّ

اضطراب!) موقف يف الشاعر عن تنشق قريبة غمامة وراء من صوت (يسمع

هرميس.) إىل متجهتان وبليتيس تاييس بينما دهشة يف إليه تنظر (سافو

سافو:

ت��اي��ي��س! ب��ل��ي��ت��ي��س!

الحوريتان:

م��اذا؟

سافو:

… �را �ظ� ان�
ت��ظ��َه��ُر أع��ج��وب��ٌة ��َت ف��ثَ��مَّ

هرميس:

… ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ت��ى ت��ع��اَل



طه محمود عيل ديوان

تاييس:

ل��ل��س��م��اءِ! ي��ا
تَ��ْس��َخ��ُر؟ ب��ال��ف��ت��ى أم أِب��ال��ش��ع��ِر

سافو:

ال��ع��ظ��ي��م؟ اآلدم��يُّ ه��و أه��ذا

بليتيس:

ال��َم��نْ��َظ��ُر يَ��ْخ��دَُع م��ا ش��دَّ أال

تاييس:

أح��ادي��ِث��ِه م��ن ْرتُ��ُه تَ��َص��وَّ
يُ��ْؤثَ��ُر ل��وس��ام��ت��ه َف��تً��ى

هرميس:

ف��تً��ى أم ص��ورًة ت��ري��دي��ن��ه
واب��تَ��َس��ْم؟ ال��ِح��َج��ى ف��ي��ه ت��ه��لَّ��َل

سافو:

ال��ج��م��اِل ك��لَّ ال��رج��ول��َة رأي��ُت
ال��ُم��ْزَدَح��ْم ف��ي ال��َف��ْرُد ال��َرُج��ُل ه��و
ال��غ��ط��اءَ يُ��ْع��ِل��ي ال��ن��ب��ع ع��ل��ى ت��راُه
ال��َغ��نَ��ْم ويَ��ْس��ِق��ي ال��دالءَ ويُ��ْدِل��ي
داِرِه��نَّ إل��ى ال��ع��ذاَرى وي��ح��دو
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الرَُّجُل!

ال��َق��َدْم « «ُم��وس��ويَّ ال��ُخ��َط��ى َح��ِي��يَّ

هرميس:

اب��ن��ت��ي ي��ا ُق��ْل��ِت��ِه، ال��ذي ل��ش��دَّ
ال��ح��ن��ي��ْن ِم��نْ��ُه ��َج ت��وهَّ ك��الًم��ا
ج��ب��ه��ًة وال��ث��ِم��ي ه��ن��ا ت��ع��اَل��ي
ال��س��ن��ي��ْن ُح��ْل��ُم وه��ي ب��ه��ا ه��زأِت

وجهه): عىل بها وتمر صدره بيدها وتلمس الشاعر من بليتيس(تدنو

ال��دث��اُر؟ ه��ذا ��ْح��ِب ال��سُّ َخ��َم��ِل أم��ن
ال��ج��ب��ي��ْن؟ ه��ذا األرِض ح��م��أ وم��ن

هرميس:

روَح��ُه وان��ظ��ري ط��ي��َف��ُه َدِع��ي
ال��م��ب��ي��ن وال��ج��م��اُل ��بَ��ا ال��صِّ ف��ف��ي��ه��ا

بليتيس:

ال��روُح؟ ال��رج��ُل ه��ل

تاييس:

�ُه إنَّ� ال،
ال��وس��اْم ف��ي��ه تَ��َرْق��َرَق ُم��َح��يٍّ��ا
… ت��س��ت��أث��ران ب��ال��س��ح��ِر وع��ي��ن��اِن
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طه محمود عيل ديوان

سافو:

ال��ك��الْم! ه��ذا َل��َع��ْم��ُرِك خ��ي��اٌل
ال��رج��اِل ف��ي م��ا وع��ي��ن��اِن؟ ُم��َح��يَّ��ا
ال��ق��واْم َس��بْ��ِط أص��ي��َد ك��لِّ س��وى
ال��خ��ص��وَر ت��س��ت��درج��اِن ذراع��اُه
ال��غ��راْم! ح��دي��ُث ش��ف��ت��ي��ِه وف��ي

وذهول): قلق يف نفسه (محدثًا امللك

ع��ال��ِم��ي ُش��بْ��َه��ٍة ع��ن ت��ن��زَّه��َت
أس��َم��ُع م��ا ف��ي��َك راب��ن��ي وال
تُ��ِظ��لُّ ف��ي��م��ن ال��ب��راءََة ع��ه��دُت
أف��َزُع ري��ب��ٍة م��ن ِل��َي ف��م��ا
ول��ِك��نَّ��ِن��ي َخ��ْل��ًق��ا وأب��دع��َت
ي��ن��ِزُع َع��بَ��ٍث إل��ى أراُه
أرواِح��ِه أج��م��َل ��ْح��ُر ال��سِّ َس��بَ��ى
ي��خ��دَُع ب��م��ا ف��أن��ط��ق��ه��نَّ

∗∗∗
ال��ظ��ن��وُن ت��ف��ش��و ال��رُّوح ع��ال��م أف��ي
ال��ك��ِل��ْم؟ ب��ه��ذا روٌح وي��ن��ط��ق
أش��ي��ط��ان��ٌة … ن��ف��س��ي أس��اِئ��ُل
أَِث��ْم؟ َم��الٌك أم ل��ي؟ ت��وس��وُس
��َراِع؟ ب��ال��صِّ آذنَ��ِن��ي ال��ش��كُّ أم
ال��م��ن��تَ��ِق��ْم؟ غ��ض��ُب ب��ي ح��لَّ أم
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الرَُّجُل!

الشجية): األنغام من موج (يف السماء صوت

ال��غ��داَة آذنَ��ُه��نَّ ال��ب��ع��ُث ب��ل
تَ��تَّ��ِه��ْم ال تَ��ْل��َح��ُه��نَّ ف��ال
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ُل اْألَوَّ اْلَبْعُث

ب��ه��نَّ ط��اف��ْت اآلدم��ي��ُة ه��ي
وال��ط��ب��اْع غ��راِئ��ُزَه��ا وت��ل��ك
َط��يْ��ِف��َه��ا ف��ي ال��رُّوُح ت��درُج غ��ًدا
ِق��نَ��اْع إالَّ ل��ل��رُّوِح ال��ط��ي��ُف وم��ا
ال��ذِّْك��َريَ��اُت غ��وره��ا ف��ي س��ت��رق��ُد
��َراْع ال��سِّ ال��س��ن��ون وتُ��وق��ظ��ه��نَّ
ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ح��اِض��ِرَه��ا وت��م��ش��ي
��ع��اْع ال��شُّ َخ��ِف��يِّ م��اٍض ب��م��ص��ب��اٍح
ال��ج��دي��ِد ك��ال��ح��دي��ِث ن��ب��أٍة وك��م
ال��س��م��اْع ال��ق��دي��ُم إالَّ ه��و وم��ا
إل��ه��اُم��َه��ا وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ِر م��ن
ال��ي��راْع ب��ه��نَّ ت��ج��ري م��ق��ادُر
ت��ص��اِري��َف��َه��ا ل��ل��س��م��اءِ ف��دَْع
ان��ِق��َط��اْع بَ��ْع��َد ال��ب��ع��ُث أِذَن ف��ق��د

السماء): يف طريقه أخذ وقد الشاعر (مخاطبًا امللك

… ص��دي��ق��ي وداًع��ا،



طه محمود عيل ديوان

وذهول): حرية (يف الشاعر

ت��م��ض��ي؟ أي��ن إل��ى

بيده): (ملوًحا امللك

ف��ال��وداع! ال��م��ل��ت��ق��ى، إل��ى

وابتسام): عطف يف إليه ينظرن والحوريات بيده (ملوًحا الشاعر

ال��وداع!
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اْألَْرَبِع َياِح الرِّ ُأْغِنَيُة

١٩٤٣





األربع الرياح أغنية

طه محمود عيل بقلم

ونقلها بكشفها ونوَّه عام، ألفي من يقرب بما امليالد قبل عاش مرصي شاعر نظمها
مرصي شاعر لها وقدَّم ها وأتمَّ ،١٩٤٢ عام دريتون األب الجليل العالمة الفرنسية إىل
جوٍّا لها يهيئ وأن تَها قصَّ يتخيََّل أن محاوًال عام، ألفي من يقرب بما امليالد بعد محدث

فيه. نظمت الذي البعيد العهد ذلك بروح التمثييل الحوار فيه ل يرتسَّ مرسحيٍّا
١٩٤٣ القاهرة،





متهيد

آالف أربعة من أكثر منذ أي: املرصية، التاسعة األرسة عهد يف الرواية: زمن •
عام.

اآلن)، (بريوت فينيقيا أعمال من بيبلوس ميناء يف وقائعها بدأت مكانها: •
والكلدان فينيقيا عىل إذاك السيايس سلطانها تبسط العظيمة آشور وكانت
سواء املرصي التاريخ يف ذائع حديث ولبيبلوس كنعان. وأرض وميزوبوتاميا
وجدت التي العمارنة تل رسائل يف تقرأه … األدبي أو الديني أو السيايس
«مالح قصيدة نصوص من «برستد» إليه أشار وفيما أخناتون. امللك عهد من
الخصب إله أوزريس اإلله لقصة الدينية النصوص ويف املحطمة»، السفينة
يف ألقاه صندوًقا جثته وأودع والرش، الجدب إله «ست» أخوه قتله عندما والخري
عليها تعرفت شجرة جذع يف استقر حيث بيبلوس، ميناء إىل التيار فحمله اليم

مرص. إىل بها واإلبحار اقتالعها إىل بفتنتها وتوصلت بسحرها، إيزيس
الثغور أول «رافيا» ميناء غربي مرص شاطئ يف القصة وقائع وتنتهي

اآلن). (رفح الرشق جهة من املرصية
األشخاص: •

خيال، ورب فن صاحب مرصي. شاعر املتجول. املغني باتوزيس: -
غده. قبل ليومه يعيش

الجسم. ريايض البزة. أنيق فينيقي. رجل الفاتن. القرصان أزمردا: -
الحديث. خالب

الرشق. جمال تمثل الشعر. سوداء حروازا: -



طه محمود عيل ديوان

تمثل واملرح، والغناء الرقص إىل تميل والعينني. الشعر سوداء مريتا: -
الغرب. طابع

الشمال. تمثل وزيها. وتكوينها صورتها يف أوروبية شقراء ويشافا: -
الجنوب. تمثل هيفاء. زنجية أسميتا: -

الكهولة بني النزعة مادي يوناني رجل الحانة. صاحب أرسطفان: -
والشيخوخة.

خيالية. الطلعة، جذابة يونانية شابة أرسطفان. زوجة أنتجونا: -
أزمردا. القرصان سفينة خدم رئيس أسود عبد ماتوكا: -

فينيقي. بحار حرشاف: -
يوناني. بحار داريوس: -
إسباني. بحار رسنبال: -

حرشاف. صديقة أشورية امرأة إمرا: -
داريوس. صديقة أشورية امرأة نفراي: -

األفاقني. الشذاذ من فينيقي عمالق أزيرو: -
أزيرو. خليلة شيال: -

ألزيرو. قديمة خليلة سمارا: -
والشماليني اإلغريقيني البحارة من جماعة املرسحية: النكرات -
مختلفات الراقصات الفتيات من جوقة هوى، وبنات غانيات والرشقيني
يف يعملون السود العبيد من جماعة األمواج، عرائس يمثلن األعمار

أزمردا. القرصان سفينة
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ُل اْألَوَّ اْلَفْصُل

رفعت امللونة، الزجاجية بالقناديل مزدانة أنيقة، صغرية حانة التائه» «املالح حانة
مواجه عريض باب ذات األوىل. العصور يف العشاق مغامرات تمثل صور جدرانها عىل
الحانة صدر يف أنتجونا وزوجته الخمار أرسطفان «بيبلوس». بميناء البحر لرصفة
الشاطئ. عىل يمتد املساء ظل أخذ وقد بعناية، وصفها األقداح تجفيف يف منهمكان

أنتجونا:

ال��َج��ِم��ي��ْل َل��ْل��َم��َس��اءِ ي��ا

أرسطفان:

ِم��نْ��ُه أْج��َم��ُل ألن��ِت

أنتجونا:

ال��ن��ِب��ي��ْل أرس��ُط��َف��اُن
يَ��ُخ��نْ��ُه ل��ْم ِل��َس��انُ��ُه
َدِل��ي��ْل ِب��َغ��يْ��ِر َق��ْوٌل
َع��نْ��ُه ال��َق��ْل��ُب يَ��ْص��َف��ُح ال



طه محمود عيل ديوان

أرسطفان:

ال��تَّ��ْق��ِب��ي��ْل َع��ِن َف��ٌم
أَُص��نْ��ُه! َل��ْم ُص��نْ��ِت��ِه إِْن

يقول): وهو خدها عىل يربت ثم يقبلها عليها مال (وقد

أس��رع��ي أن��ت��ج��ون��ا، ي��ا أس��رع��ي،
ال��ن��ه��اِر أط��راَف ال��م��غ��رُب ط��وى ق��د
م��وض��ِع ِم��ْن ه��ن��ا ي��ب��ِق��ي ال س��وف
ال��ب��ح��اِر وُروَّاُد ��ْف��ِن ال��سَّ ق��اَدُة
ُم��بْ��دَِع ِزيٍّ ُك��لِّ ف��ي َوه��م��و
ال��تِّ��ج��اِر ح��وان��ي��ُت م��نْ��ُه َخ��َل��ْت ق��د

أنتجونا:

دَِع ب��ال��ل��ِه ال��زيِّ َح��دي��َث دَْع
ن��اِر ُش��ع��ل��َة َدم��ي، ف��ي تُ��ذك��ي، أن��ت
ال��ِم��رَف��ِع ف��ي أَُرى أن أَوت��رَض��ى
ُم��َع��اِر؟ ثَ��واٍب أو ذاك ب��ِإزاري

أرسطفان:

واس��م��ع��ي أن��ت��ج��ون��ا، ي��ا أق��ص��ري،
إِزاِر؟ أغ��ل��ى غ��ٍد، ف��ي م��ن��ي، َل��ِك

شفتيها): ت زمَّ (وقد أنتجونا

تَ��دَِّع��ي َوُع��ْس��ًرا تَ��نْ��َس��ى َغ��ٍد ف��ي
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ُل اْألَوَّ اْلَفْصُل

ب��ال��نُّ��ض��اِر! َم��ْألَى َوَس��راوي��َل��َك

أرسطفان:

ال��ن��س��اءِ َش��َراَه��ُة َل��َه��ا تَ��بٍّ��ا
األش��يَ��اءِ أَْق��بَ��َح ِب��ِه��نَّ تُ��غ��ِري
َوال��َم��َس��اءِ ال��ص��ب��اِح ف��ي يَ��ْح��لُ��ْم��َن
َواألْزيَ��اءِ وال��ج��وَه��ِر ب��ال��ُح��ِل��ّي

منظر انتباهه فيسرتعي حوله ما يتأمل وهو باتوزيس اللحظة هذه يف (يمر
اإلنشاد): يف ويسرتسل قيثاره ويعتمد ببابها فيقف الحانة،

باتوزيس:

غ��رام��ي ي��ا ه��ي��م��ان، ه��ي��م��اُن
ل��ل��ُم��داِم ظ��م��آُن ظ��م��آُن
يَ��ْدِري َل��يْ��َس ال��ل��بِّ ُم��ش��رَُّد
وال��ظَّ��َالِم ال��نُّ��وِر تَ��َع��اُق��َب
ألُْخ��َرى ح��انَ��ٍة ِم��ْن ه��ي��م��اُن
ِزَم��اِم َوَال َق��َراٍر ب��ال
َويَ��ْش��ُدو ِق��ي��ثَ��اَرُه يَ��ُش��دُّ
ل��ل��غ��م��اِم! ل��ل��رِّي��ِح، ل��ل��نَّ��ْج��ِم،
ح��ي��نً��ا ال��ك��ئ��وِس ودَّ يَ��ْخ��ُط��ُب
ال��ِك��َراِم ُش��رَّابُ��َه��ا وودَّ
ويَ��ْل��َق��ى أغ��اِن��يَّ��ُه يُ��ْل��ِق��ي
ب��ابْ��ِت��َس��اِم ال��َق��ْوِم َم��بَ��اِذَل
إِالَّ تَ��ْس��َم��َع��اِن ال أُذْنَ��اُه
َج��اِم َوِض��ْح��َك راٍح تَ��ص��ِف��ي��َق
إِالَّ تُ��بْ��ِص��َراِن ال َع��يْ��نَ��اُه
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َوال��وس��اِم ال��ح��س��ِن م��ط��اِل��َع
غ��راِم��ي ي��ا ظ��م��آُن، ه��ي��م��اُن

باتوزيس): (إىل أرسطفان

ِب��نَ��ا م��رُّوا م��ث��ل��َك ك��ث��ي��روَن
ب��اِب��نَ��ا َع��ْن ال��زب��ائ��َن َف��َردُّوا
َش��ْرِب��نَ��ا ف��ي ال��س��آَم��َة وبَ��ثُّ��وا
َك��ْرِب��نَ��ا! َع��ْن ِب��بُ��ْع��ِدَك ْج َف��َف��رِّ

باتوزيس:

تُ��ْق��ِص��ِن��ي ال ال��س��يِّ��ُد أيُّ��َه��ا ي��ا
ُم��وئِ��ِس��ي َرْح��َم��ٍة م��ْن تَ��ُك��ْن وال
ِدْرَه��ِم م��ن ��اَي َك��فَّ َص��ِف��َرْت إِْن
ال��ُم��ْف��ِل��ِس ب��ال��رُج��ِل أن��ا َف��َم��ا

أرسطفان:

ال��ِغ��نَ��ى؟ ه��ذا ل��وُن ي��ك��وُن وَم��ا
ال��خ��ي��اِل؟ ِغ��نَ��ى

باتوزيس:

األن��ُف��ِس! ِغ��نَ��ى بَ��ِل
أح��تَ��ِف��ْل َف��َل��ْم ب��ال��نَّ��ْف��ِس َغ��ِن��ي��ُت
وال��م��ل��بَ��ِس ال��زَّاِد ب��ال��زَّاِئ��َل��يْ��ِن:
��اَج��ٌة َوهَّ ال��َف��نِّ ك��ن��ور ع��ن��دي
واْق��ِب��ِس َوُخ��ذْ، ك��أًس��ا، ل��ي ف��ه��اِت
َم��ِع��ي ي��وًم��ا «ط��ي��ب��َة» ف��ي ُك��نْ��َت ل��و
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ُل اْألَوَّ اْلَفْصُل

ال��م��ج��ِل��ِس ف��ي ب��ات��وزي��َس رأي��َت
��اِن��َه��ا ُك��هَّ َخ��ْم��َرِة ِم��ْن يَ��س��ق��ي��َك
تُ��ْم��َس��ِس َل��ْم َع��ذَْراءَ م��ص��ريَّ��ًة
ُرْف��َق��ٍة ف��ي ��ْدِو ال��شَّ َرخ��ي��ِم َع��َل��ى
ال��م��غ��رِس ال��طَّ��ي��ِب��ي ال��ك��راِم م��ن

أنتجونا:

أن��َت؟ ط��ي��ب��ٍة م��ن

باتوزيس:

أج��ْل

أنتجونا:

�ذَا �بَّ� ح�
ال��م��ش��م��ِس! ش��ت��اِئ��ه��ا ف��ي َم��ْغ��داَي

باتوزيس(بعاطفة):

أغ��ت��ِدي س��يِّ��دت��ي، ي��ا ل��ك��ن��ُت،
��ن��دِس ال��سُّ خ��م��ائ��ِل ف��ي إِل��ي��ِك
��َع��ْت َج��مَّ َوَم��ا اخ��ت��ارْت م��ا ب��ك��لِّ
ال��لُّ��وتَ��ِس َزَه��ِر ِم��ْن إِل��ه��ِت��ي
��بَ��ا ال��صِّ ل��ه��ذا يُ��ْه��َدى أن َوَق��لَّ
األق��َدِس! ال��نَّ��َه��ِر َك��نْ��ُز وال��ح��س��ِن
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أنتجونا:

ُم��ْع��َج��ُب أن��َت َف��تً��ى ال��َغ��ري��ُب ال��م��ن��ش��ُد أي��ه��ا
ُم��َح��بَّ��ُب ج��م��ي��ٌل ال��غ��ن��اءُ ط��ي��ب��َة َع��ْن م��ن��َك

باتوزيس(غناء):

تَ��ْل��َع��ُب ال��رِّي��ُح ب��ه ��َراُع َوال��شِّ ال��ن��ه��ُر َح��بَّ��ذَا
ُم��ذَْه��ُب َوال��م��اءُ ك��ال��زَّبَ��ْرَج��ِد، َش��طَّ��يْ��ِن ب��ي��ن
َف��يُ��ْط��َرُب يُ��َغ��نِّ��ي ��ِج��يُّ ال��شَّ ُح��ُه َم��الَّ َراَح
َوَم��وِك��ُب نَ��ش��ي��ٌد وال��ح��ق��وِل اْألُْف��ِق َوَع��َل��ى
ط��يِّ��ُب األْرُض تُ��نْ��ِب��ُت م��ا ال��زَّاِرُع��وَن، أي��ه��ا
اش��رب��وا! َخ��ْم��ِرِه َوِم��ْن أوزري��َس َزْه��َر اق��ط��ف��وا

وهي األقداح، عن يدها كفت وقد زوجها إىل تنظر لذيذ، حلم شبه يف (أنتجونا
تقول):

أنتجونا:

ال��ج��م��ي��ْل ال��ن��ش��ي��ُد ه��ذا
ِب��نَ��ْج��َوانَ��ا يَ��ْش��دو
ال��ن��ي��ْل وادي ُح َم��الَّ
َغ��نَّ��انَ��ا ب��األْم��ِس
ب��ال��ت��رت��ي��ْل َوَه��زَّ
وُش��ط��آنَ��ا م��وًج��ا

باتوزيس:

َه��زَّنِ��ي َص��ًدى أيُّ
ع��ج��اْب ُح��ْل��ٍم وأيُّ
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م��وط��ن��ي إل��ى ل��ي َه��ْل
إِي��اْب؟ ِم��ْن ربَّ��ِت��ي ي��ا
َردِِّدي ربَّ��ِت��ي ي��ا
ال��ج��م��ي��ْل ال��ن��داءَ ه��ذا
َغ��ِد ف��ي أْم ال��يَ��ْوَم
ال��نِّ��ي��ْل؟! ِض��َف��اَف أََرى

أنتجونا:

َدْم��ُع��ُه َل��ْل��َف��تَ��ى ي��ا
ال��ق��ي��ث��اْر َع��َل��ى يَ��ْج��ِري
اْدُع��ُه أرس��ط��ف��اُن
ال��ب��ح��اْر ع��ي��ُد ف��ال��ل��ي��ُل
َوْق��ُع��ُه َوش��دوُه
األس��م��اْر ِب��ِه تَ��ح��ل��و

أرسطفان:

أن��ت��ج��ون��ا ي��ا م��راَح��نَ��ا، ذك��رِت
َوال��ت��م��نِّ��ي ال��ص��ب��ابَ��ِة َوأي��اَم
س��اح��راٍت «ب��ط��ي��ب��َة» ول��ي��الٍت
ع��نِّ��ي ال��ده��ِر، ف��ي تَ��ِغ��ْب، ل��م ُرؤاه��ا

أنتجونا:

ال��رََّواِب��ي ُخ��ض��ِر ع��َل��ى َوُظ��لَّ��تُ��نَ��ا
ال��م��غ��نِّ��ي ال��م��وِج ع��ل��ى وزورق��ن��ا
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أرسطفان:

َف��ْج��ِر ُك��لِّ ف��ي ِرع��اِت��َه��ا َوَش��ْدَو
ال��م��ط��م��ئ��نِّ ال��َق��ط��ي��ِع َج��رِس َع��َل��ى

أنتجونا:

ت��ه��ف��و َوه��ي ال��ح��م��ائ��ِم وتَ��رج��ي��َع
ال��م��رج��ح��نِّ ب��ال��ن��خ��ي��ِل ح��وائ��َم

أرسطفان:

ط��اَل��ْت ف��رع��وَن بَ��ِن��ي ِم��ْن دي��اٌر
َوُرْك��ِن َح��َض��اَرتِ��َه��ا ِم��ْن ب��أُسٍّ
أََط��لَّ��ْت ُف��ِت��َح��ْت أب��وابُ��ه��ا إِذَا
ب��ظ��نِّ يَ��ْوًم��ا تَ��ُج��ْل َل��ْم َع��َج��اِئ��ُب
َوتَ��ْج��لُ��و آش��وٍر ُص��نْ��َع ��ي تُ��نَ��سِّ
َف��نِّ ُك��لِّ ُم��ل��ه��م��اٍت َرَواِئ��َع

إىل وتقدمه ترفعه أنتجونا املائدة، عىل ويضعه قدًحا يمأل (أرسطفان
تقول): وهي باتوزيس،

أنتجونا:

ش��اع��ِري ي��ا اآلَن، وَغ��نِّ اِش��رْب،
��اِم��ِر ال��سَّ م��ع ال��ل��ي��َل ه��ن��ا واْق��ِض
��اِح��ِر ال��سَّ ال��بَ��َل��ِد َل��ْح��َن َوَه��اِت
خ��اِط��ِري بَ��ِرَح��ْت م��ا ال��ت��ي م��ص��َر
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يغني): وهو شكًرا وينحني واحدة، دفعة القدح باتوزيس(يرشب

ب��اب��ل��يَّ��ة أم ِط��ي��ِب��يَّ��ٌة َخ��ْم��َرٌة
ُق��ُدس��يَّ��ة روٍح ن��ف��ح��ُة ه��ذه
أري��ح��يَّ��ة ��ْي ب��ك��فَّ ال��ُح��ْس��ن م��ن��ح��ُة
ال��ب��ش��ريَّ��ة َق��ْل��َب ال��رح��م��َة ت��م��ن��ُح
ال��ب��ريَّ��ة، ربَّ��اِت أج��م��َل ي��ا َل��ِك،
أص��غ��ريَّ��ْه! ِم��ْن ص��اِدَرٌة َدَع��وٌة

وهو متطلًعا الحانة بباب باتوزيس فيقف تقرتب، بعيد من ضجة (تسمع
يقول):

م��ش��اع��ِل ش��تَّ��ى ال��م��ي��ن��اءِ س��اح��َة أَرى
م��ف��اِت��ِن َش��تَّ��ى ال��ب��ح��ِر َس��َم��اءَ تَ��بُ��ثُّ
أق��بَ��ل��وا ال��م��واِخ��ِر ��ْف��ِن ال��سُّ َرب��اب��ن��ُة
ال��س��ف��اِئ��ِن ع��ي��َد ال��م��اءِ، ع��ي��َد يُ��ح��يُّ��ون
ب��م��وك��ٍب ال��ط��ري��ِق أق��ص��ى م��ن يَ��ل��وُح��وَن
م��اِج��ِن ن��ش��واَن ُك��لُّ ف��ي��ه ت��ص��اي��َح
وح��بَّ��ذَا ال��ب��ح��اِر ع��ي��ُد ح��بَّ��ذَا أال
م��الِح��ِن��ي! ش��ج��يُّ أو ف��ي��ه ش��راب��َي

أنتجونا:

ال��م��وِك��ِب َج��م��اَل ان��ظ��ْر أرس��ط��ف��اُن
ال��م��ط��رِب ال��ن��ش��ي��ِد ل��ذيَّ��اَك واس��م��ْع
ك��أنَّ��ُه��ْم بُ��ُع��ٍد ِم��ْن أراه��ُم
َم��ْل��َع��ِب ف��ي أو ي��ل��ه��وَن م��رق��ٍص ف��ي
َوَم��َش��ى َف��تَ��اًة َض��مَّ َف��تً��ى ُك��لُّ
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ال��م��ع��ج��ِب ال��م��ح��بِّ َزْه��ٍو ف��ي ي��خ��ط��ُر
… إل��ي��ه��م أُن��ظ��ر

أرسطفان:

أرى م��ا أن��ت��ج��ون��ا،
م��ؤلَّ��ِب ه��ائ��ٍج َخ��ل��ي��ٍط غ��ي��َر
ب��ي��ن��ه��ْم ال��ع��اب��ث��ي��َن، ال��رج��اِل م��ن
ال��ُق��لَّ��ِب وال��غ��راِم األث��اِم أُخ
أس��واِق��ِه��ْم ف��ي ال��ح��بِّ َوبَ��ائ��ع��اِت
ال��ذََّه��ِب! ج��ام��ع��اِت ال��ن��س��اءِ م��ن
ُس��ك��َرُه��ْم ع��ل��ي��ِك أخ��ش��ى ح��ب��ي��ب��ت��ي،
واذَه��ِب��ي ف��اج��ت��ن��ب��ي��ه��ْم ح��ان��ت��ي، ف��ي

أنتجونا:

غ��ي��َرًة؟ أْم ف��ت��ن��ًة تَ��َخ��اُف؟ ِم��مَّ
ب��ي؟ وثِ��ْق��َت أم��ا س��وءًا؟ ب��ي ت��ظ��نُّ

أرسطفان:

ص��غ��ي��َرتِ��ي ي��ا اآلن، إل��يَّ أص��ِغ��ي
ال��م��ح��بَّ��ب َم��خ��دِع��ِك إل��ى وام��ض��ي

أنتجونا:

ه��ن��ا ه��ا س��أب��ق��ى ك��ال!
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أرسطفان:

اذه��ب��ي ب��ل
غ��ض��ب��ي ت��ث��ي��ري وال

أنتجونا:

اْغ��َض��ِب!! ب��ِل

خلفي): باب إىل لها مشريًا زوجته بيد (يأخذ أرسطفان

ب��أم��اِن ف��اذه��ب��ي ط��ري��ُق��ِك، ه��ذا
ال��ح��اِن ط��ري��ِق ع��ل��ى ال��ه��ت��اُف س��اَر
ال��طِّ��ال وس��وس��َة ع��ل��ي��ِك أخ��اُف إنِّ��ي
ن��ش��واِن ��ب��ا، ال��صِّ ع��رب��ي��ِد ك��أِس ف��ي
ف��ش��ب��ابُ��ُه ُع��ْم��َرُه، ال��م��خ��اط��َر َوه��َب
غ��واِن��ي خ��ي��اُل أو ك��أٍس أح��الُم
م��ت��ربِّ��ٍص ج��ارٍح ن��ظ��رَة وأخ��اُف
ال��ُق��ْرَص��اِن ح��ب��ائ��َل ُح��الُه تُ��خ��ِف��ي
َح��س��بْ��ِت��ِه ال��ح��دي��َث س��اَق إذا َغ��ِزًال،
ال��وج��داِن وش��اِع��ِر ال��خ��ي��اِل ربَّ
ِب��َه��ا يَ��ع��ي��ا ال ال��ج��نِّ إِن��اَث يُ��غ��ِوي
ب��ن��اِن ب��ط��رِف وي��ق��ن��ص��ه��ا ِح��يَ��ًال،
ك��أنَّ��ه��ا ُه��ن��اَك س��ف��ي��ن��تَ��ُه أرس��ى
ب��س��ت��اِن ف��ي ��اِق ال��ع��شَّ م��ق��ص��وَرُة
أث��اِث��َه��ا ُك��لُّ ال��ُح��ُج��َراِت، م��ل��ع��ون��ُة
ال��ج��اِن��ي ِس��ي��اُط أو ال��ض��ح��يَّ��ِة َق��يْ��ُد
ف��س��ب��ي��لُ��َه��ا َل��َه��ا زائ��رًة يَ��دُْع إِْن
ال��ن��س��ي��اِن وع��اَل��ُم ال��رق��ي��ِق س��وُق
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أم��ي��رٍة وخ��ط��ِف ج��اري��ٍة ق��ن��ِص ع��ن
أغ��ان��ي! ال��ب��ح��اِر ُق��رص��اِن ع��ن��َد ك��م

متضايقة.) كأنها الخلفي الباب من أنتجوتا (تخرج

أرسطفان:

ه��يَّ��ا ب��ات��وزي��س، ي��ا وأن��َت،
َش��ْدَوا ال��َم��َس��اءِ َف��َض��اءَ اِم��َألْ
م��ف��رح��اٍت أغ��ان��ي��َك َوابْ��َع��ْث
َش��ْج��َوا يَ��ِس��ْل��َن وآنً��ا آنً��ا،
��ك��ارى ال��سَّ ��ُة َض��جَّ َع��َل��ْت َوإِْن
ل��ه��َوا ال��ش��ارب��ي��َن َم��َع َف��اْل��ُه
َص��ْدَرا ��ب��اِب ب��ال��سِّ تَ��ِض��ْق َوَال
َل��ْغ��َوا يَ��نْ��ِط��ُق��ون م��ا َوُظ��نَّ

بأزيائهم الحانة يدخلوا حتى نشيدهم ينشدون وهم املالحني موكب (يقرتب
أماكنهم.) ويأخذون نشيدهم يف مستمرون وهم البهجة،

الجميع:

ال��س��ف��ي��ِن ق��ادُة ن��ح��ُن
ال��ب��ح��اْر س��ادُة ن��ح��ُن
��ف��اُر ال��سِّ يَ��ع��زُّن��ا ال
ال��َخ��ط��اْر ي��ه��زُّن��ا أْو
ال��ج��م��اِل، م��ن ع��ي��ُدن��ا
وال��ف��خ��اْر وال��ج��الِل،
ال��ب��ح��اْر س��ادُة ن��ح��ن
ال��ب��ح��اْر
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البحارة: أحد

َم��ْه��ُدنَ��ا اَل��ب��ح��اُر

الجميع:

َم��ْج��ُدنَ��ا ��ِف��ي��ُن َوال��سَّ

البحارة: أحد

خ��اف��َق��ا ِش��راًع��ا ع��ش��ق��ن��اه��ا َق��د

آخر: بحار

ع��اِش��َق��ا؟ ي��وًم��ا يَ��ُك َل��ْم أيُّ��نَ��ا

الجميع:

ال��ج��اري��اِت َع��روِس ال��م��اءِ الب��ن��ِة
ال��ح��ي��اِة أع��ي��اِد أج��م��ُل ع��ي��ُده��ا
ال��ك��ائ��ن��اِت! ف��ي ِم��ثْ��لُ��ُه ع��ي��ٍد أيُّ

البحارة: أحد

ث��غ��ِر ُك��لِّ ف��ي ��اُق��ه��ا ُع��شَّ غ��اَدٌة
ال��َغ��ِري��بَ��ا وال��وج��َه ال��م��ج��ه��وَل ت��ع��ش��ُق

آخر: بحار

ل��ب��ح��ِر بَ��ْح��ٍر ِم��ْن األش��واَق ت��ح��م��ُل
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الجميع:

ح��ب��ي��بَ��ا ب��ال��ُق��رِب ت��ؤث��ُر ال َوه��ي

البحارة: أحد

ال��ص��راِع ُح��بَّ َوِرثَ��ْت أب��ي��ه��ا َع��ْن
ع��ت��يَّ��ا غ��ض��ب��اَن األرَض الق��ى يَ��ْوَم

آخر: بحار

��راِع ال��شِّ ظ��لِّ ف��ي ت��رُق��ُص ط��ف��ل��ٌة

آخر: بحار

ال��ع��ص��يَّ��ا َوال��ن��وءَ ال��م��وَج َوت��ق��وُد

الجميع:

ال��ب��ح��اْر ب��ن��ُت إنَّ��ه��ا
ال��ب��ح��اْر

ويهللون.) يصفقون (الجميع

رسنبال:

ال��ُم��داِم ب��أب��اري��ِق ��ْل َع��جِّ ��اُر ال��خ��مَّ أي��ه��ا
ال��غ��راِم أف��اوي��َق ال��ش��رِق َخ��م��رة م��ن ه��اِت��نَ��ا

واألباريق.) باألقداح يرسع (أرسطفان
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عىل وبالطرق اإلعادة مع ينشدون وهم ويرفعونها أقداحهم يملئون (الجميع
املوائد.)

الثاني.) الشطر يرددون والجميع األول الشطر يغني (أحدهم

الجميع:

أص��ح��اب��ي ي��ا ال��ك��أس��ا َغ��نُّ��وا
األك��واِب ف��ي ال��ش��م��س��ا َح��يُّ��وا

الحانة): يتأمل (وهو رسنبال

ال��ح��انَ��ْة ه��ذي أج��م��َل م��ا ب��ال��ل��ِه
م��زدانَ��ْة ج��درانُ��ه��ا َوِض��ي��ئ��ٌة
ال��ف��ت��انَ��ْة ال��رائ��ع��ِة ��َوِر ب��ال��صُّ
وال��م��ج��انَ��ْة ال��ص��ب��وَة تُ��َم��ثِّ��ُل

حرشاف:

َش��َرْد ال��ب��ح��ِر ف��ي ُح ال��م��الَّ ص��اح��بُ��ه��ا

داريوس:

األبَ��ْد آخ��َر يَ��ُع��وُد َوُربَّ��َم��ا

رسنبال:

نَ��ِف��ْد ح��ت��ى ش��رابَ��ُه َح��َس��ا بَ��ْل ال!
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داريوس:

ال��زَّبَ��ْد ي��ع��ص��ُر ��ِة ال��لُّ��جَّ ف��ي ف��ه��ام

حرشاف:

ب��رأِس��ِه ج��ن��يَّ��ٌة ع��ب��ث��ْت بَ��ْل

رسنبال:

ج��ن��ِس��ِه ب��ن��اِت إح��دى َف��َظ��نَّ��َه��ا

حرشاف:

ب��ن��ف��ِس��ِه م��انَ��ْف��ُع��ُه َويْ��َح��ُه ي��ا
َوَك��أِْس��ِه؟ ُح��بِّ��ِه أس��ي��ُر َوْه��َو

رسنبال:

ال��َخ��ْم��ِر َق��َدِح أْم ال��ب��ح��ِر ف��ي أغ��اَص

حرشاف:

يَ��ْدِري؟ ال َح��يْ��ُث ِم��ْن ��ْع��ِر ال��شِّ أبْ��ُح��ِر أْم

داريوس:

َوُدلَّ��نَ��ا ُق��ْل ��اُر، ال��خ��مَّ أي��ه��ا ي��ا
َل��نَ��ا ُق��ْل أي��َن؟ ال��َح��انَ��ِة؟ ص��اح��ُب َم��ْن
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(دهًشا): أرسطفان

أن��ا! ه��ذا؟ م��ن ال��ح��انَ��ِة؟ ص��اح��ُب م��ن

داريوس:

بَ��يْ��نَ��نَ��ا نَ��َراَك أْن ع��ج��ي��ٌب أن��َت؟

حرشاف(ضاحًكا):

ال��م��رآِة ف��ي وج��ِه��َك إل��ى ان��ظ��ر
ال��َح��يَ��اِة ع��ج��ي��ب��َة َل��نَ��ا َوِص��ْف

داريوس:

ال��َق��ْرِن وح��ي��َد ي��ا غ��اٍب، أَيِّ ِم��ْن

رسنبال:

تُ��َك��نِّ��ي! ال ال��ص��ح��ي��ُح؟ اس��ُم��َك وم��ا

(مبتسًما): أرسطفان

أرس��ط��ف��ان

أرسطفان): شارب بشعرات حرشاف(ممسًكا

َم��ْغ��لُ��وُط َع��َل��ٌم
ال��َم��ْض��بُ��وُط َوَش��ْك��لُ��ُه ��تُ��ُه ص��حَّ
ال��خ��ي��وُط ه��ِذِه َع��نْ��ُه تُ��نْ��ِب��ئُ
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رسنبال:

أخ��ُط��بُ��وُط أن��َت أرس��ط��ف��اُن

داريوس:

ُم��ْض��ِح��َك��ْه َش��ع��راٌت ه��ذي ِح��رش��اُف

رسنبال:

م��رتَ��ِب��َك��ْه ِب��يَ��ٍد ��ُه��نَّ يَ��ل��فُّ

داريوس:

��َم��َك��ْه ال��سَّ م��ث��َل يَ��ْرُع��ُد ش��ارٍب ف��ي

حرشاف:

��بَ��َك��ْه! ال��شَّ ه��اِت داري��وُس، ي��ا ، إل��يَّ

متواصل.) (ضحك

مترضًعا): (هامًسا أرسطفان

َغ��نِّ��ي ه��ي��ا ب��ات��وزي��ْس
ل��ح��ن! ب��ص��دى ع��نِّ��ي ذده��م

عاليًا، فريفعه قدًحا فيناوله أرسطفان إىل ويشري مائدة باتوزيس (يرتقي
ينشد.) وهو
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باتوزيس:

ال��زم��اِن َم��َس��رَّاِت ��ْح��ُب، ال��صَّ أي��ه��ا ي��ا ُدوا، َج��دِّ
ب��األغ��اِن��ي ��وا َف��ض��جُّ ال��ُح��بِّ َل��يْ��َل��َة ه��ذي إِنَّ
ال��ح��س��اِن! نَ��ْخ��َب واش��رب��وا م��ألى، األق��داح اِرف��ع��وا

األقداح.) رافعات يصفقن والنساء أقداحهم يرفعون (الرجال

حرشاف:

ال��ح��س��اِن ل��ل��ص��واِح��ِب

إمرا:

ل��ل��ش��ب��اِب

نفراي:

ل��ل��غ��زْل!

رسنبال:

ل��ل��ق��دوِد

داريوس:

ل��ل��خ��دوِد

حرشاف:

ل��ل��ث��غ��وِر
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باتوزيس:

ل��ل��ُق��بَ��ْل!

داريوس:

ل��ل��ع��ي��وِن

حرشاف:

ل��ل��ف��ت��وِن

رسنبال:

ل��ل��ج��ن��وِن

باتوزيس:

ل��ألم��ْل!

قدحها): رافعة (واقفة إمرا

نَ��َه��ْل! ش��ارٍب ُك��لُّ ال��َج��م��ي��ل َص��اح��ب��ي نَ��ْخ��َب

يهتفون): والجميع فيقبلها حرشاف عليها (يميل

الجميع:

ال��َغ��َزْل ي��ح��ي��ا ال��ُق��بَ��ْل ت��ح��ي��ا
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إمرا): إىل مشريًا قدحه حرشاف(رافًعا

ج��م��ي��َل��ْه ي��ا ع��ي��ن��ي��ِك، َونَ��ْخ��َب

داريوس:

ُط��رٍّا ال��غ��ان��ي��اِت أظ��رَف ي��ا

تجذبه): (وهي نفراي

ِح��ي��َل��ْه؟ ت��ري��ُد أْم تُ��غ��ي��ظ��ن��ي

داريوس:

إِم��را َص��ن��ي��َع أَُح��يِّ��ي إنِّ��ي

نفراي:

ت��ق��وَل��ْه! أن ��ْع��ُت تَ��َوقَّ َق��ْوٌل

داريوس:

َغ��يْ��َرى! أن��ِت ش��كَّ ال ِن��ْف��َراَي

(ساخرة): نفراي

ال��َه��ِزي��َل��ْة؟ ه��ِذِه أِم��ْن َغ��يْ��َرى؟
َخ��ْم��َرا ام��تَ��َألَْت أن��َت داري��وس
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داريوس:

س��ك��رى أن��ِت ن��ف��راي! أن��ِت بَ��ْل

نفراي:

َع��يْ��ٌن َل��َك م��ا داري��وُس
ض��يَ��اِئ��ي َوْه��َج ت��ط��ي��ُق
ق��ل��ي��ًال ل��وج��ه��ي اُن��ظ��ر
ح��ي��اءِ م��ن تَ��ذُْب َوَال
ِم��نِّ��ي ال��ج��م��ي��الِت أيُّ
ب��اإلِْط��َراءِ أََح��قُّ
س��ح��ِري ت��ع��رف «ب��ي��ب��ل��وس»
َوَروائ��ي َوِف��تْ��نَ��ِت��ي
ال��ه��وي��ن��ا خ��ط��رُت إِذَا
َوَرائ��ي َوال��ع��اش��ق��وَن
ج��م��ي��ٍل س��اٍب ُك��لِّ ِم��ْن
َوال��ث��راءِ ��ب��ا ال��صِّ َج��مِّ
ثَ��ْغ��ِري ت��ق��ب��ي��َل ن��اَل َل��ْو
ال��س��م��اءِ ب��ُم��ْل��ِك أتَ��ى
ُح��بِّ��ي َص��َدْق��تُ��َك ل��ك��ْن
ن��اءِ ال��ب��ح��ِر، ف��ي وأن��َت،
َع��ْه��ٌد ل��َك م��ا داري��وُس
ِن��س��اءِ زي��ُر ألَنْ��َت

خالبة رقصة يف وتبدأ وشاحها، نازعة بمعطفها ملقية واقفة فجأة تثب (ثم
رقصتها تنتهي ثم اإلعجاب. صيحات وترتدد األعناق، إليها ترشئب مثرية
والهتاف، التصفيق بني صدرها، عىل اليدين مضمومة رأسها، حانية فتقف
لضمها، ذراعيه ا مادٍّ قدميها مقبًال فينحني داريوس عيني يف الفتنة وتلمع

يصيح): وهو
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داريوس:

ال��رج��اْل أي��ه��ا اه��ت��ف��وا، ه��ي��ا
وال��دالْل ال��ح��س��ِن ل��ربَّ��ِة
ال��ج��م��اْل م��ع��ب��ودِة ن��ف��راَي

إمرا.) أذن (يف

َش��َف��تَ��يْ��َه��ا ع��ن يَ��بْ��َح��ُث ع��ل��ي��ه��ا ي��ح��ن��و داري��وس

إمرا:

َق��َدَم��يْ��َه��ا ُم��َق��بِّ��ًال يَ��َديْ��َه��ا ب��ي��َن َخ��رَّ ق��د

صدره، رأسها موسدة العينني مغمضة وهي بها وينزل داريوس (ويحتضنها
يناجيها): وهو

داريوس:

ح��ب��ي��بَ��ِت��ي ي��ا رأَس��ِك، ه��ن��ا َض��ِع��ي
ج��م��ي��َل��ِت��ي ي��ا أه��واِك، م��ا ل��ش��دَّ
خ��ط��ي��ئ��ت��ي واغ��ف��ري ، إل��يَّ اُْرنِ��ي
َغ��يْ��َرتِ��ي َع��ْن ف��اص��ف��ح��ي ال��غ��ي��وُر، أن��ا

بعضهما.) (ويقبالن

حرشاف:

وال��غ��ن��اءْ ال��رق��ِص إل��ى ه��ي��ا ال��ن��س��اءْ أي��ه��ا ي��ا واآلن،
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اكرتاث دون املهيبة ومشيته العجيب بزيه الحانة أزمردا يدخل (وفجأة
الحانة آخر يف بانحراف مكانه ويأخذ األنظار، منظره فيسرتعي بالجميع،

لنفسه): يقول وهو خفي، طرف من باتوزيس إليه ينظر بينما

باتوزيس:

ن��ص��ُف��ُه؟ ي��ب��ي��ُن ال��وج��ُه ذل��َك َم��ْن
َوْص��ُف��ُه َع��نِّ��ي غ��اَب م��ا َف��تَ��ى ه��ذا
َوأَنْ��ُف��ُه وََع��يْ��نُ��ُه، َج��ِب��ي��نُ��ُه،
َط��يْ��ُف��ُه؟ أْم تُ��َرى! أْزُم��ْرَدا أذاك
َح��تْ��ُف��ُه يُ��ِص��بْ��ُه َل��ْم ل��لَّ��ع��ي��ِن ي��ا
��ُه يَ��ُح��فُّ ��بَ��ا وال��صِّ أَراُه َح��يٍّ��ا
��ُه ت��س��ت��خ��فُّ األق��داِح ف��ي وال��َخ��ْم��ُر

داريوس:

ون��اِوْل ال��ك��اَس أت��رِع َه��يَّ��ا ��اُر ال��خ��مَّ أيُّ��ه��ا

حرشاف:

بَ��اِب��ْل َخ��ْم��ِر م��ن واس��ق��ن��ا َش��يَّ��ا ال��دَّنِّ ف��ي تَ��دَْع ال

الخمر بأباريق أرسطفان ويرسع جديد من الحانة جو يف املرح (ويرسي
رسنبال): فيهتف

رسنبال:

ش��ج��يَّ��ا؟ ل��ح��نً��ا تُ��س��م��ع��ن��ا أم��ا ال��ش��ادي، أي��ه��ا
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نفراي:

ع��ب��ق��ريَّ��ا ق��ص��ي��ًدا ، ال��ح��بِّ ش��اع��َر ي��ا غ��نِّ��ن��ا،

داريوس:

ورويَّ��ا وزنً��ا األل��ح��اِن م��ص��ريَّ��َة ��ًة ِق��صَّ

إمرا:

أس��ي��ويَّ��ا ن��ش��ي��ًدا أو

حرشاف:

ه��يَّ��ا ال��م��ص��ريُّ أي��ه��ا

ويشرتك آخر حينًا والغناء حينًا اإلنشاد يف ويأخذ قيثاره باتوزيس (يعتمد
أبياتها): بعض يف الجميع معه

باتوزيس:

ب��ات��وزي��ْس ال��ش��ع��ِر، ف��ي ل��ك��م، يَ��ْروي
�ْرَوى يُ� �ا م� �ل �م� أج�
إِي��زي��ْس ِب��ِه أوح��ْت َق��َص��ٍص م��ن
�َوى �ْه� يَ� �ْن َم� �ُب �ِج� �ْع� يُ�
��ْج��َوا وال��شَّ ال��وج��َد وي��س��ت��ث��ي��ُر
ْح م��الَّ ف��تَّ��ى ك��ان األي��اْم غ��اِب��ِر م��ن َم��َض��ى، ف��ي��م��ا
واألق��داْح ب��ال��غ��ي��ِد أح��الْم ل��ي��لُ��ُه أو ن��ه��اُره
واألف��راْح ال��لَّ��ه��ِو ف��ي م��س��ت��غ��ِرًق��ا
ال��ُح��ْس��ِن م��ع��ب��وَدِة ه��ي��ف��اء ب��آش��وري��ٍة ُج��نَّ
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��ْف��ِن ال��سُّ أم��ي��َرُة ال��م��اء ف��ي س��ف��ي��ن��ٌة ل��ه��ا ك��ان��ْت
ال��َف��نِّ أُع��ج��وبَ��ُة ش��راُع��ه��ا
ال��ح��بَّ أغ��ان��َي َف��َغ��نَّ��اه��ا َم��رَّ َوَل��يْ��َل��ًة
ال��َق��ْل��ِب تَ��ِح��يَّ��َة ف��ح��يَّ��اه��ا تُ��ص��غ��ي، ف��اس��ت��م��ه��ل��ْت
ُق��ْرِب ِم��ن ت��دع��وه ف��أوَم��أَْت
وال��ش��رِق ال��غ��رِب ف��ي واألس��ف��اْر ال��ق��ن��َص وع��لَّ��َم��تْ��ُه
ال��ع��ش��ِق ��ِة لُ��جَّ أو ال��ب��ح��اْر ق��اص��ي��اِت ف��ي ف��ط��وََّف��ا
ال��ب��رِق ك��َس��نَ��ا َم��رَّا ع��ام��ي��ن
ال��َق��نْ��ِص إل��ى أس��رى ��يِّ ال��ف��ضِّ ال��ش��اط��ئ ف��ي َول��ي��ل��ًة
ال��لِّ��صِّ س��ف��ي��ن��ُة األرِض ش��ع��ِب م��ن َدنَ��ْت ب��ي��ن��ا
ح��رِص وف��ي خ��وٍف ف��ي ت��دبُّ
ب��ال��ب��اِب ه��ات��ٍف م��ن ال��ص��وِت رنَّ��ُة وَخ��َدَع��تْ��َه��ا
األرب��اْب رح��م��َة ي��ا ال��م��وِت ح��ش��رج��ِة ف��ي ي��ص��ي��ُح
ال��ع��ب��اْب ث��ن��اي��ا ف��ي غ��ري��ٌق ه��ذا
ال��ق��رص��اْن ق��ب��ض��ِة ف��ي اإلح��س��اْن ن��خ��وُة وأوق��ع��ت��ه��ا
األْزم��اْن س��ال��ِف م��ن ال��ول��ه��اْن ع��اش��ُق��ه��ا ي��زل َوَل��ْم
وال��خ��ل��ج��اْن ال��رِّي��َح ع��ن��ه��ا ي��س��أُل
نُ��وِح ��تَ��ْي ِق��صَّ ف��ي ع��ن��ُه ح��دَّث��وا راٍو: وق��اَل
ال��رُّوِح ع��اَل��ِم ف��ي م��ن��ُه ُزوَِّج��ْت إِل��ًه��ا إنَّ
ال��رِّي��ِح! آل��ه��َة ف��أن��ج��ب��ت
ش��ادي��ُك��م َل��ْح��ِن أو األم��واْج ص��دى ف��ي س��م��ع��ت��م ف��إن
تُ��َغ��اِدي��ُك��ْم َح��يْ��َرى األث��ب��اْج ع��ل��ى ت��ه��ف��و أُغ��ن��يَّ��ًة
ت��ن��ادي��ك��ْم! وه��َي ل��ه��ا، ف��ه��َي

حرشاف:

ل��ل��غ��ادْر ي��ا ل��ل��ف��اج��ْر ي��ا
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داريوس:

ن��ل��ق��اُه؟ أو نَ��راُه! أي��َن

باتوزيس:

ِم��نْ��ُه! ال��ث��أر أردت إِْن َع��نْ��ُه ال��رِّي��ِح إِل��َه َس��ْل
ت��ف��تَ��ِق��ْدُه إْن ج��اث��ٌم م��ك��اٍن ُك��لِّ ف��ي ُه��َو
تَ��ِج��ْدُه ع��ن��ه تَ��َس��ْل إن َزَم��اٍن ُك��لِّ ف��ي َوُه��َو
تَ��ْع��تَ��ِق��ْدُه ل��م وإْن اآلَن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َوتَ��َراُه
يَ��ِع��ْدُه ال��ده��ُر يَ��ْط��ِوِه َم��ْه��َم��ا ��رِّ ل��ل��شَّ َم��ثَ��ٌل

إمرا:

ال��ح��انَ��ه؟ ه��ِذِه أس��َرى ال��ل��ي��ل��َة ه��ذه أَنَ��ْق��ِض��ي
َف��تَّ��انَ��ْه ال��لَّ��ذَّاِت م��ن أل��َواٌن ب��ي��ب��لُ��وَس َوف��ي

حرشاف:

��انَ��ْه ُح��سَّ ف��ال��ل��ي��ل��ُة اإلِخ��واُن، أي��ه��ا ��وا، َه��لُ��مُّ

نفراي:

م��آلنَ��ْه ب��اإلِغ��راءِ ال��َح��ْم��َراءُ ال��ُغ��َرُف َوَه��ِذي

داريوس:

آنَ��ْه إل��ى آٍن ِم��ْن يَ��نْ��ُظ��ْرَن َوَم��ْع��ُش��وَق��اتُ��نَ��ا
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رسنبال:

أوك��انَ��ْه ال��َف��ْج��ِر َط��يْ��ُر ي��ه��ج��َر أن َق��بْ��َل ��وا َه��لُ��مُّ

حرشاف:

ُع��ْق��ي��انَ��ْه ال��م��اءِ ف��وَق ُل األوَّ ��َف��ُق ال��شَّ َويُ��ْج��ِري

داريوس:

��انَ��ْه س��فَّ ��ِة ال��دفَّ إل��ى ال��ُف��ْل��ِك ص��اِح��ُب َويَ��ْدُع��و

باتوزيس:

األك��واْب َف��ْل��نَ��ْرَف��ِع
األنْ��َخ��اْب َوْل��نُ��ِدِر

رسنبال:

اإلِْغ��َراءْ ص��ح��ة ف��ي

وإمرا: نفراي

ال��َح��ْم��َراءْ َوال��ُغ��َرِف

حرشاف:

ب��اخ��وِس نَ��ْخ��َب بَ��ْل
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داريوس:

ب��ي��ب��ل��وِس َوُح��وِر

الحانة): يغادرون وهم واحد، صوت يف (ينشدون الجميع

ب��ي��ب��ل��وُس َوْل��تَ��ْح��َي ب��اخ��وُس َف��ْل��يَ��ْح��َي

إمرا): بذراع يأخذ حرشاف(وهو

ه��يَّ��ا ب��ن��ا ه��يَّ��ا ال��دُّن��ي��ا ف��وات��َن

املوائد عىل الرشاب، ثمن بنقودهم، ألقوا وقد أزمردا، عدا ما الجميع، (ويغادر
مبتهًجا.) جمعها إىل أرسطفان فيرسع

أزمردا): تجاهل متعمًدا أرسطفان باتوزيس(إىل

َح��ْل��ِق��ي َج��فَّ َق��ْد ِب��َج��ْرَع��ٍة إَِل��يَّ
ب��ن��اِن��ي ��اِدي ال��شَّ ال��ِم��ْع��َزُف َوأَْوَه��ى

مرًحا): ضاحًكا باتوزيس إىل به ويرسع قدًحا (يمأل أرسطفان

ف��اش��رْب ب��ات��وزي��ُس، إَِل��يْ��َك، إَِل��يْ��َك
نَ��اِن ال��دِّ م��خ��تَّ��َم��َة م��ع��تَّ��َق��ًة
َوَل��ْه��ٍو َش��ْدٍو ف��ي أَبْ��َدْع��َت َل��َق��ْد
األغ��اِن��ي! نَ��ْظ��ِم ف��ي أب��دع��َت َك��َم��ا

باتوزيس): إىل مشريًا (للخمار أزمردا

َف��ِإنِّ��ي ب��ث��ان��يَ��ٍة َل��ُه َوَه��اِت
تُ��َغ��نِّ��ي آل��َه��ًة َك��أَنَّ َط��ِربْ��ُت
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ن��ب��ي��ٌل ط��ي��ب��يٌّ َغ��نَّ��اَك َل��َق��ْد
َع��نِّ��ي َ يَ��نْ��أ َل��ْم َك��أَنَّ��ُه أََراُه
ح��تَّ��ى ال��ن��ي��ِل ِض��ف��اِف م��ن تَ��َح��دََّر
ال��م��غ��نِّ��ي ث��وِب ف��ي آش��وَر أت��ى

لباتوزيس.) (مشريًا

ه��يَّ��ا ال��ك��أَْس ه��اِت أب��ات��وزي��َس
ِم��نِّ��ي اآلَن وادُن ت��ع��اَل، ت��ع��اَل،
أُْص��ِغ��ي ف��ج��ئ��ُت ال��ط��ري��ِق ف��ي س��م��ع��ت��َك
َف��نِّ ُس��بُ��ح��اِت ف��ي وأن��ت إل��ي��َك،
تَ��ُخ��نْ��ُه ل��م ص��دي��ق��َك َوأْزُم��ْرَدا
يَ��ُخ��نِّ��ي! ل��م وص��وتُ��َك ف��راَس��تُ��ُه،

أزمردا إىل به ويخف قدحه يحمل مًعا، والفرح الدهشة يتصنع (باتوزيس
يقول): وهو

باتوزيس:

ال��ق��دْح! َل��ن��ش��وِة َويَ��ا ال��َف��َرْح! َل��ف��ج��اءات ي��ا
َش��بَ��ْح؟ أنْ��َت أْم أن��َت؟ ��ا أَح��قٍّ أْزُم��ْردا؟ أأن��َت

أزمردا.) ثياب إىل (مشريًا

ال��ح��ل��ْل ن��ف��ائ��َس أرى أرى؟ م��ا ال��ج��الُل! ه��ذا
بَ��ط��ْل م��ن��ه��ا ل��ي يَ��بْ��ُرز أُس��ط��وَرٌة َك��أَنَّ��ه��ا
ال��ذََّه��ْب؟! ِص��دارِة ف��ي األم��ي��ُر ه��ذا َم��ْن أق��وُل:
ك��ال��ش��ُه��ْب! ال��م��ض��وِّئ��اِت ال��َج��َواِه��ِر َوَه��ِذِه
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أزمردا:

ال��زََّم��ْن ع��ل��ى َع��َرْف��تُ��ُه َف��تً��ى بَ��ْل تَ��ُق��ول: َوال
��ُف��ْن! ال��سُّ َونَ��ْق��تَ��اُد ال��بَ��ْح��ِر ف��ي نَ��ْع��َم��ُل َم��ًع��ا ُك��نَّ��ا

قدحه): باتوزيس(رافًعا

ال��َع��ظ��ي��ْم ال��ث��راءِ نَ��ْخ��َب
ال��َق��دي��ْم ال��ص��دي��ِق نَ��ْخ��َب

قدحه): (رافًعا أزمردا

ال��رخ��ي��ْم ال��غ��ن��اءِ نَ��ْخ��َب
ال��ك��ري��ْم َض��ي��ِف��ي َونَ��ْخ��َب

باتوزيس:

تُ��ري��ْد وم��اذا تَ��ْع��ِن��ي؟ م��ا ض��ي��ُف��َك!
ال��َع��ت��ي��ْد ال��ث��ريُّ أن��َت ت��ض��ي��ف��ن��ي
َش��ري��ْد ُم��َغ��نٍّ غ��ي��َر أُك��ْن َوَل��ْم
َم��ش��ي��ْد؟ ب��ن��اءٍ أو ق��ص��ٍر أيِّ ف��ي
ال��س��ع��ي��ْد؟! ال��م��ك��اِن ه��ذا ف��ي ت��ق��ي��ُم

أزمردا:

ال��ق��ص��وْر َوف��ي��َم ق��ص��ٍر؟ ف��ي أُق��ي��ُم
ال��ب��ح��وْر ه��ذي س��ل��ط��ان��َي َوَط��ْوَع
ال��ث��غ��وْر ح��ال��ي��اِت ف��ي��ه��ا أؤمُّ
ال��بُ��ك��وْر نَ��ْض��َر اآلص��اِل م��ب��ت��ه��َج
ج��س��وْر ق��رم��زيٍّ ش��راٍع َع��َل��ى
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ال��ن��س��وْر َس��َم��اءَ يَ��ْغ��ُزو م��ن��ط��ل��ًق��ا
وال��دَّبُ��وْر ��ب��ا ال��صَّ ب��ي��َن يَ��ِن��ي وال
ال��ح��وْر ال��ح��س��اِن أه��واءَ ي��ث��ي��ُر
ال��َم��ن��ش��وْر ِظ��لِّ��ِه ف��ي تُ��َرى ح��ت��ى
ال��م��ق��دوْر! ال��َغ��ِد إِل��ى ي��ح��م��ل��ه��ا

باتوزيس:

م��ك��م��نَ��ْه ع��رف��ُت ص��اِح، ي��ا ِس��رَُّك،
ال��ق��رَص��نَ��ْه وع��ي��ُش ال��راس��ي س��ف��ي��ن��َك
أل��َع��نَ��ْه! م��ا َويْ��َح��ُه، ل��ل��ث��راءِ، ي��ا

أزمردا:

م��ه��ذارا ف��ت��ى، ي��ا ت��زاُل، أال
ثَ��ْرثَ��اَرا م��ن��ِش��ًدا أو ثً��ا ُم��ح��دِّ
َواألش��َع��اَرا األل��ح��اَن ��ُق تُ��َل��فِّ
وال��ب��ح��اَرا ال��س��ف��ي��َن تَ��تَّ��ِه��ُم
اب��ِت��َك��اَرا ال��ق��راص��َن َوتَ��ْخ��لُ��ُق
ع��اَرا؟ ال��رِّج��ال ت��ك��س��و ُص��ورٍة ف��ي

باتوزيس:

يُ��واَرى! ول��ن يُ��ْم��َح��ى ل��ن ع��اُرَك
��َم��ًة م��ن��عَّ أزم��ردا أن��َت أذاك��ر
م��ط��اِل��ِع��َه��ا؟ أب��ه��ى ف��ي ك��ال��ش��م��ِس ب��ي��ض��اءَ
ت��رُم��ُق��َه��ا ال��م��ي��ن��اءِ ع��ل��ى َم��َش��يْ��نَ��ا إذا
م��داِل��ِع��َه��ا ف��ي ن��اٌر وع��ي��ن��اَك َخ��ْل��َس��ا،
واث��ب��ٌة وه��ي ُخ��ط��اه��ا ع��ن خ��دع��ت��ن��ي
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م��راِت��ِع��َه��ا ف��ي ت��ل��ه��و ال��غ��زال��ِة ِم��ثْ��َل
ب��ه��ا وِط��ْرَت غ��دًرا ب��ه��ا ظ��ف��رَت ح��ت��ى
ت��اِب��ِع��َه��ا َخ��ْط��َو أَض��لَّ��ْت ال��ري��اِح م��ث��ل
ش��ف��ع��ْت وم��ا ج��بَّ��اٍر َق��نْ��َص َق��ن��ْص��تَ��َه��ا
م��داِم��ِع��َه��ا م��ن ال��دوام��ي ح��تَّ��ى ل��دي��َك
ع��اري��ٌة، األس��واق ف��ي وه��ي ب��ؤس��ه��ا، ي��ا
وب��ائ��ع��ه��ا! ش��اري��ه��ا ب��ي��ن َل��َه��ا وي��ا
ب��ه��ا ال��ع��ي��وُن ت��ل��ت��فُّ ال��ج��س��ِم م��ع��روَض��ُة
م��ق��اط��ع��ه��ا أخ��ف��ى م��ن ت��ن��ف��ذُ تَ��ك��اُد
ي��ف��ح��ُص��ه��ا ال��م��ثَّ��اِل ُدْم��يَ��ُة ك��أن��ه��ا
ص��ان��ِع��َه��ا أخ��ط��اءَ ل��يَ��َرْوا ��اُدُه نُ��قَّ
يَ��نْ��ُق��ذُه��ا ��اُب وال��ق��صَّ ال��ش��اُة ك��أنَّ��َه��ا
أض��اِل��ِع��َه��ا ف��ي ل��ح��ًم��ا َج��سَّ م��ا ب��م��ث��ِل
ُدَه��ا يُ��َج��دِّ َم��رَّْت ك��لَّ��َم��ا روايَ��ٌة
وق��ائ��ع��ه��ا م��ن ويُ��ْح��ِي��ي ب��ح��ٍر ق��رص��اُن
اج��ت��رَح��ْت ب��م��ا آب��اءٍ م��ص��ائ��َب ف��اذُك��ْر
ف��واِج��ِع��َه��ا ف��ي ��ه��اٍت أُمَّ أو ي��داَك،
أبً��ا ال��غ��داة ص��رت إِْن ف��ت��ات��َك واذك��ْر
ل��ط��اِل��ِع��َه��ا! َم��ْق��دوًرا ِم��ث��لُ��َك وك��اَن

أزمردا:

ش��اِع��َرا األم��َس ف��ارق��تُ��َك ك��م��ا أراَك
س��اِخ��َرا ال��ن��اس م��ن ع��رب��ي��ًدا، ال��ده��ِر ع��ل��ى
ب��م��ْزَه��ٍر ت��ش��دو ال��ح��ان��اُت ب��َك تَ��رام��ى
ال��ع��واه��را وال��ن��س��اءَ ��ك��ارى ال��سُّ تُ��غ��نِّ��ي
َف��راش��ٌة ف��ي��ه��ا أن��َت ل��ه��ٍو ح��وان��ي��ُت
ح��ائ��را ال��ع��م��َر أض��واِئ��َه��ا ع��ل��ى تَ��َظ��لُّ
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ب��ح��ان��ٍة ع��ت��ي��ٌق ك��رس��يٌّ وس��اُدَك
آج��َرا وام��تَ��نَّ ��اُر ال��خ��مَّ ض��اَف��َك إذا
وال��ِغ��نَ��ى ال��ج��اه ع��ل��ى تُ��ْزري ع��ج��ب وم��ن
وال��ج��واِه��َرا ال��ُح��َل��ى ه��ذي ب��ي وت��س��أُل
أرى وم��ا ��ك��اَرى ال��سُّ ب��ي��ن ب��ي ُ وت��ه��زأ
ال��م��واِخ��َرا يَ��َل��صُّ َف��تَّ��اٍك غ��ي��َر ب��ه��م

باتوزيس:

ف��ِإنَّ��ِن��ي ت��ك��لَّ��ْم أزم��ردا! وَغ��ْدُرَك
أظ��اِف��َرا! أن��ق��ى ال��غ��اب وْح��ش م��ن��ك أرى

أزمردا:

غ��ادَرا ك��ن��ُت م��ا ب��ات��وزي��س، روي��َدَك،
ُم��غ��اِم��َرا أس��ي��ويٍّ��ا إالَّ ك��ن��ُت وم��ا
ال��ط��وى ع��ل��ى ال��ه��ائ��م��اِت ال��ص��ب��اي��ا أب��ي��ُع
ن��اِض��َرا ريَّ��اَن ال��ع��ي��َش ألم��ن��ح��نَّ
ورب��م��ا ال��رج��اَل ف��ي��ه��نَّ وأخ��دُع
ع��ب��اِق��َرا ول��دَن أو ن��ج��وًم��ا نَ��َس��ْل��َن
ال��ذَُّرى ع��ال��ي��َة ال��دُّوَر ب��ه��نَّ وأغ��ش��ى
ح��راِئ��َرا اإلِم��اءَ م��ن��ه��نَّ ألج��ع��َل
ي��ُس��ْم��نَ��َه��ا ال��ش��ع��وِب ف��وَق وآل��ه��ًة
ال��م��ق��اِدَرا يَ��ُق��ْدَن ربَّ��ات م��ق��اَدَة
ال��ت��ي ل��ل��س��اع��ِة ال��ف��نِّ خ��ي��ال َف��َخ��لِّ
وال��خ��واِط��َرا ال��نُّ��ه��ى ال��م��اُل ل��َك ي��دي��ُن
ف��ال��ت��م��ْس ال��خ��ط��ي��ئ��اِت ��اُر غ��فَّ ال��م��اُل ه��و
ق��اِدَرا وي��ب��ِط��ُش يَ��ْع��ُف��و خ��ال��ًق��ا ب��ه
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باتوزيس:

ع��نِّ��ي ال��س��ح��َر ه��ذا ُك��فَّ َدْع��ِن��ي ��اِح��ُر ال��سَّ أيُّ��ه��ا
ب��أُذِْن��ي ُم��رنَّ��اٍت ��ْح��ِر ال��سِّ ِم��َن أن��غ��اٍم أيُّ
م��نِّ��ي ال��ن��ش��وُة تَ��بْ��ل��َغ َل��ْم م��ا تَ��بْ��ل��َغ أْن ِك��ْدَت
وِم��َج��نِّ��ي ِب��َس��يْ��ِف��ي ال��ش��رِّ يَ��ِد ف��ي أُْل��ق��ي ِك��ْدُت
وال��ت��ج��نِّ��ي ال��ت��ح��دِّي ه��ذا م��ن اآلَن َع��َل��يْ��نَ��ا ال
وَل��ْح��ِن��ي! ك��أس��ي ول��ي ال��ب��ح��ِر، ف��ي س��ل��ط��انُ��َك َل��َك

أزمردا:

ال��ري��اْح آل��ه��َة ي��ص��وُغ ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��خ��ي��اُل َوَل��َك
��ب��اْح ب��ال��صَّ م��غ��نِّ��ي��اٍت ب��ال��ع��ش��يِّ م��ت��رنِّ��م��اٍت
��راْح ال��صُّ ال��َك��ِذِب م��ن ِق��ص��ٍص ف��ي ت��ذك��ره��نَّ تَ��ْح��ت��اُل
ب��ت��اْح! أو ت��ع��ل��ُم ِب��ِه��نَّ إِزي��ُس ال ��ُق تُ��نَ��مَّ ِق��ص��ٍص
ال��م��زاْح! َق��ْوِل ف��ي تَ��ِج��دُّ وأن��َت ت��غ��م��زن��ي، وت��روُح

باتوزيس:

وال ال��ظ��نَّ دَِع أزم��ردا ويْ��َك
ال��ح��ي��اِة َه��ْزِل م��ن ��َة ال��ق��صَّ تَ��ْح��َس��ِب
م��ض��ى ع��اٍم م��ن «ط��ي��ب��َة» ف��ي ك��ن��ُت
ال��رُّواِة ألخ��ب��اِر ��ْع��ُت وتَ��َس��مَّ
ف��ي ي��ظ��ه��رَن أرب��ٌع َف��تَ��ي��اٌت
م��خ��ت��ل��ف��اِت ُص��َوًرا ع��اٍم ك��لِّ
َع��َل��ى ي��ت��خ��طَّ��رَن رائ��ع��اٍت
ال��نَّ��َس��م��اِت م��ثْ��َل األم��واِج ه��ِذِه
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أزمردا:

ل��ي ِص��ف��ه��نَّ أال ، ُه��نَّ ح��ب��ذا
ال��ج��ه��اِت؟ أيِّ وف��ي ي��ط��ل��ع��َن؟ ك��ي��َف

باتوزيس:

ذه��ٍب م��ن َرْم��لُ��ُه ش��طٍّ َف��وَق
ال��ح��ص��اِة ُدرِّيِّ ال��م��اءِ ل��ؤل��ؤيِّ
ال��ثَّ��َرى ُم��ْل��َك يَ��ُح��ْز يَ��ُح��ْزُه��نَّ م��ن
ال��ط��اغ��ي��اِت ال��ب��ح��اِر َوَم��ق��ال��ي��َد

أزمردا:

إِذن ك��ن��ُت ل��ي يَ��ْس��نَ��ْح��َن ل��و آِه،
ال��َغ��َزواِت! وربَّ ال��ب��ح��ِر س��يِّ��د
ال��ِغ��نَ��ى أح��ب��وَك ب��ات��وزي��َس، ك��ن��ُت،
ال��خ��ال��ي��اِت ال��ع��ص��وِر َوَم��س��رَّاِت

باتوزيس:

أف��ي أزم��ردا، ألط��م��اع��َك ي��ا
األن��اِة! ب��ع��َض ِق��ْف! ال��ري��ِح؟ م��ل��ك��وِت

أزمردا:

��داِت؟ ال��م��ت��ج��سِّ ب��ال��ُق��َوى ت��ؤم��ُن ب��ات��وزي��ُس أَوأن��َت
راِت؟ ُم��َص��وَّ اإلن��اِث ُص��َور ف��ي األرواِح َوِب��َه��ِذِه
�ُن! �ؤم� ت� �ت أَوأنَ�
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باتوزيس:

ال��م��ع��ج��زاِت ُك��ب��رى وال��روُح ال! ك��ي��ف
ال��م��م��اِت ب��ع��ِد م��ن ون��ع��ي��ُش ب��ه��ا ك��آل��ه��ٍة ن��ح��ي��ا

أزمردا:

ال��خ��ي��اِل ُص��نْ��ِع أو ال��وه��ِم ن��س��ي��ِج م��ن ال��رواي��ُة ه��ذي
�ُن؟ �ؤم� تُ� �َت أَوأن�

باتوزيس:

��الِل وال��ضَّ ب��ال��خ��دي��ع��ِة أُوم��ُن ل��س��ُت
ال��رِّج��اِل ط��اغ��ي��َة ي��ه��دُّ ال��ق��ويِّ ب��ال��رُّوِح آم��ن��ُت
ال��ج��ب��اِل م��ن ال��ع��ت��يِّ ع��ل��ى ال��س��م��اءِ ص��اع��ق��َة وي��ص��بُّ

أزمردا:

يُ��ج��ادْل ن��ش��واَن ب��ب��ات��وزي��َس ع��ه��دي يَ��ُك��ْن َل��ْم
ي��ن��اض��ْل زاَل ال َوه��و س��ي��ف��ي، أغ��م��دُت َوَل��َق��ْد
ال��م��ب��اِذْل ه��ذي َودَْع اآلَن، ف��ق��ِم ض��ي��ف��ي، أن��َت
واص��ْل أن��َت م��ا وِص��ْل ال��ع��ذِب ب��ال��ك��َرى ْ وت��ه��نَّ��أ
ال��خ��الخ��ْل وربَّ��اِت ��فِّ وال��شَّ ال��ُق��رط ذواِت ِم��ْن
َوبَ��اب��ْل آش��وَر ح��وري��اِت ُح��ْل��ُم��َك َول��يَ��ُك��ْن

باتوزيس(مغضبًا):

ب��ق��ائ��ْل؟ أن��َت ف��م��ا ، ال��ودِّ أخ��ا ي��ا ُع��ذري، َل��َك
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أزمردا:

ُم��ع��ان��دي تَ��ُك��ْن ال ال��رق��ي��ُق، ال��َف��تَ��ى أي��ه��ا ي��ا
م��ق��اص��دي أخ��ي، ي��ا تُ��ِربْ��َك، ف��ال أخ��ي، أن��َت
ش��اه��دي َوال��وف��اءُ ال��ق��دي��َم َع��ْه��َدنَ��ا ذََك��ْرُت
ش��ارِد َه��َواٍن ف��ي أراَك أنِّ��ي َف��َراَع��ِن��ي
ال��َم��َوائ��ِد َس��َواِق��ِط ِم��ْن ك��ال��ه��رَِّة تَ��ق��ت��اُت
َوس��اِع��ِدي أخ��ي َوُك��ْن س��ف��ي��ن��ت��ي، ف��ي تَ��ع��اَل
ال��ُم��َواِع��ِد ل��ل��ِغ��نَ��ى وََغ��نِّ نْ��يَ��ا ال��دُّ واس��ت��ق��ب��ِل
ال��َم��َواِرِد َع��ذْبَ��َة ال��َح��يَ��اِة م��ب��اِه��َج َوذُْق
ال��َع��َق��اِئ��ِد تَ��َواِف��َه َواطَّ��ِرْح ال��َخ��يَ��اَل دَِع
وَج��اِل��ِد! َواْق��تَ��ِح��ْم، ال��رَِّج��اِل، م��الِح��َم َوُخ��ْض

باتوزيس:

ص��دي��ق��ي ي��ا ال��خ��ي��ِر، م��س��اءَ ل��ي: ُق��ْل
ط��ري��ِق! إَِل��ى ُك��لٌّ َوْل��نَ��ْف��تَ��ِرْق

«شيال» بذراعه متعلقة «أزيرو» يبدو حيث الحانة بباب ضجة تعلو (وفجأة
مكانه أزيرو ويأخذ «سمارا»، بينهن والنساء الرجال من جماعة ورائه ومن

إليه): الجماعة من رجل فيندفع شيال يقبل وهو ألزمردا مواجًها

أزيرو:

ت��روم؟ُ م��ا اآلن؟ ع��نِّ��ي إِل��ي��َك

الرجل:

ال��زع��ي��ُم! أيُّ��ه��ا ��ي، َح��قِّ أط��ل��ُب

548



ُل اْألَوَّ اْلَفْصُل

أزيرو:

ل��ئ��ي��ُم؟ ي��ا ��َك، َح��قُّ ُه��نَ��ا أه��ا

جهوري): (بصوت الرجل

ال��َم��ل��وُم! أن��ا بَ��ْل ال��ل��ئ��ي��ُم؟ أن��ا

أزيرو:

ال��َم��ْح��ُم��وُم أي��ه��ا تَ��ه��ِذي إالَم
أراَك �ًدا غ�

بيده): (مهدًدا الرجل

م��ح��ت��وم!! م��وع��ٌد

التهديد): عالمة بسفيه يلعب (وهو أزيرو

ال��ص��ب��اْح؟ إل��ى ف��تَ��ى، ي��ا ت��ع��ي��ُش، أال

وجهه): تقلص (وقد الرجل

أع��ي��ُش؟ أال

ساخًرا): (متوعًدا أزيرو

تُ��َرْع! َوال تَ��َخ��ْف ال
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استخفاف): (يف الرجل

م��ن��َك! أخ��اُف؟ م��م��ن

لسيفه): (مشريًا أزيرو

ال��س��الْح م��ن ب��ل

رشاسة): (يف الرجل

َش��َرْع ال��ه��وى ف��ي ن��ح��ن أزي��رو ع��ف��ًوا
ل��ل��ك��ف��اْح يُ��َع��دَّ ل��م ِس��الٌح ه��ذا
َوَف��َزْع! ب��ك��اءٌ أْو ِغ��نَ��اءٌ َغ��ًدا

الجماعة: أحد

ب��ن��ف��ِس��ِه نَ��َج��ا َق��ْد ل��ل��ش��ق��يِّ ي��ا

شيال:

ب��رأِس��ِه تُ��ِط��ْح َل��ْم أزي��رو َك��يْ��َف

أزيرو:

ل��ل��م��ِس��ِه إِْص��بَ��ًع��ا أُم��دَّ َل��ْن ال
أراُه �ًدا غ�

الجماعة: أحد

َرْم��ِس��ِه! ف��ي راق��ًدا
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(مصفقة): شيال

ال��ش��راب��ا ه��يِّ��ئ أرس��ط��ف��ان

سمارا:

َواْألَْك��َوابَ��ا ال��ص��ح��اَف َل��نَ��ا اِم��َألْ

أزيرو:

ع��ج��ابَ��ا َوَخ��ْم��َرًة ف��اك��َه��ًة

صحفتني أمامهما واضًعا وشيال بأزيرو بادئًا باألقداح أرسطفان (ويرسع
يهتفون): وهم فريفعونها األقداح موزًعا بالجميع ويمر والتني، العنب من

الجميع:

ون��ط��رُب ون��ل��ع��ُب ن��ش��رُب ال��زَّع��ي��ِم نَ��ْخ��َب

شيال:

اط��َربُ��وا َه��يَّ��ا اش��َرب��وا َه��يَّ��ا

يهتف): وهو شيئًا صدارته من ويخرج أذنها يف يهمس ثم (يقبلها أزيرو

واق��ت��رب��ي ن��اظ��ري��ِك أغ��م��ض��ي ش��ي��ال
أُه��ِدي��ِه إِل��ي��ِك ك��ن��ٌز ع��ن��دَي

دنانري من مصاًغا عقًدا عنقها يف فيضع منه وجهها وتقرب عينيها (تغمض
يف مكانها من سمارا تنهض بينما بلهفة ينظرون والجميع صغرية، ذهبية

وكمد): غيظ
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عنقها): تتحسس (وهي شيال

ُع��نُ��ِق��ي؟ ف��ي َوض��ع��َت أزي��رو م��اذا
�ٌد؟ �ق� ِع�

أزيرو:

ت��ي��ه��ي ح��ب��ي��ب��ت��ي، ي��ا أَْج��ل،
َوأََرى رأي��تُ��ه، ِع��ق��ٍد أَج��م��ُل
ف��ي��ِه م��ا أح��بَّ أم��س��ى ج��ي��َدك

العقد): تتأمل وهي سمارا (إىل شيال

ان��ظ��ري��ِه! ه��اِك

خبث): (يف سمارا

َع��ج��ب��ي! وا … ن��ظ��رُت
ت��م��وي��ِه وب��ع��ُض ن��ح��اٍس ب��ع��ُض

شيال.) عنق إىل (مشرية

ف��ي��ِه م��ا أح��بَّ ه��ذا ك��اَن َل��ْو
ي��س��اِوي��ِه ِدْرَه��ٍم ِم��ْن ب��اَت م��ا

(غاضبة): شيال

ال��ع��ي��وْن ع��ن الخ��ت��ف��ي��ُت س��م��ارا، ي��ا م��ث��لُ��ِك، ك��ن��ُت َل��ْو
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أزيرو): إىل تشري (وهي سمارا

أك��وْن! م��ا أع��َل��ُم ول��س��ُت … ل��ك��ن��ُت َرَج��ٌل ل��ي ك��اَن ل��و
ويُ��س��رق��وْن ال��رج��اُل يُ��ْس��بَ��ى وه��ك��ذا ُس��ِرْق��ُت ل��ك��ن

سمارا): يف (صارخة شيال

ال��ج��ي��وِب! س��ارَق��َة ي��ا َوي��َح��ِك،

عنها): تشيح (وهي سمارا

ال��ق��ل��وِب! س��ارق��ِة م��ن أش��َرُف

شيال:

ال��ج��م��اِل َع��ُدوََّة ي��ا أأن��ِت،

حدة): (يف سمارا

ال��رج��اِل خ��اط��َف��َة ي��ا أن��ِت، بَ��ْل
ال��س��ف��ي��ن��ه ف��ي ال��ق��رص��اِن م��ن أَْس��َط��ى
ال��م��دي��ن��ه!! ق��رص��ان��َة ي��ا َك��يْ��ُدِك،

أزمردا قدمي بني بقوة بها ويدفع سمارا فيصفع حانًقا أزيرو (وينهض
أزيرو يتقدم بينما كرسيه عىل ويجلسها أزمردا فريفعها بكاء، تتشج وهي

صائًحا): منه

أزيرو:

ال��ق��رص��اُن! أيُّ��ه��ا ع��ن��ه��ا، تَ��نَ��حَّ
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رائع): (بصوت أزمردا

ال��س��ك��راُن؟ أيُّ��ه��ا ت��ك��ون، َوَم��ْن

سيف به ويرضب سيفه، أزمردا يجرد خاطفة ملحة ويف سيفه أزيرو (فيستل
عاجًزا.) أزيرو ويقف فيكرسه أزيرو

(مدمدًما): أزيرو

ُخ��نْ��تَ��ِن��ي! ق��د

قلنسوته): ينزع وهو عنف (يف أزمردا

ال��ج��ن��اْن خ��ان��َك ب��ل
ال��ج��ب��اُن! أيُّ��ه��ا ل��وج��ه��ي اُن��ظ��ْر

الحانة.) جوانب من صيحة (وترتدد

الوجه.): ممتقع (وهو أزيرو

ردا … أزم ردا … أزم
ردا … أزم

رعب يف االسم هذا يرددون وهم خوًفا متالصقني والنساء الرجال (ويرتاجع
فيهرع باتوزيس إىل ويشري قلنسوته، ويتناول سيفه أزمردا يغمد بينما وفزع،
سمارا تتبعهما الحانة يغادران وهما كاملسحور، جانبه إىل ويسري طائًعا، إليه

والهمسات!) الصيحات هذه بني

554



الثاين الفصل

األول املنظر

«رافيا» ميناء غربي مكان يف الصباح يف راسية املنظر األخاذة الصغرية سفينته أزمردا،
جميل ونبت األلوان مختلفة برية زهرات فيه الرمال. متألق منبسط غريب شاطئ عىل
تبدو األفق وعىل الصخور بعض بينها منترشة والزيتون، النخيل من صغرية وشجرات

الشاطئ. دهشة يف يتأمالن وماتوكا أزمردا وجبال. سحاب أشباح

ماتوكا:

إِزائ��ي؟ ال��غ��داَة أرى م��ا َس��يِّ��دي!

أزمردا:

وال��م��اء ال��ث��رى ض��اح��ُك ش��اط��ئٌ

ماتوكا:

ج��م��ي��ٌل، زه��ٌر وف��ي��ه ن��ب��ٌت، ف��ي��ِه
أض��واءِ ف��ي ت��م��وُج َوظ��الٌل
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أزمردا:

َع��نْ��ُه ال��ق��واف��ُل تَ��ذُْك��ُر ك��ال��ذي
ال��ش��ت��اءِ م��س��ت��َه��لِّ ف��ي ع��اٍم ُك��لَّ
ك��ن��ع��اَن أرِض م��ن ال��ع��اب��ري��َن ُم��ْل��تَ��َق��ى
َس��يْ��ن��اءِ ح��م��ى أو م��ْص��َر إل��ى

ماتوكا:

ري��ٍح أيُّ خ��ف��يَّ��ة، روٍح أيُّ
ال��خ��ف��اءِ؟ ف��ي ب��أْج��نُ��ٍح َح��َم��َل��تْ��ن��ا
��ْت وأمَّ ال��ش��راَع ذل��َك نَ��َش��َرْت
ال��رواءِ ال��ع��ج��ي��َب ال��ش��اط��ئَ ذل��ك

ماتوكا): كالم يسمع لم (وكأنه أزمردا

م��ص��َر إِل��ى ال��ط��ري��ِق ِل أوَّ ف��ي ن��ح��ُن
األن��ب��اءِ ع��ج��ي��ب��ُة َوه��ذي

األصداف): بني يبحث منحنيًا البحر إىل متوجًها أزمردا (تارًكا ماتوكا

واألص��داف ت��ل��م��ُع ال��رم��اِل ِل��ه��ذي ي��ا
ال��ألالءِ ك��ث��ي��رُة ف��ي��ه��ا
ع��ص��م��اء ُدرٍَّة ع��ن ف��ي��ه��نَّ ف��ألف��ت��ش��ن
ل��ق��ائ��ي! ال��ح��ظ��وُظ ول��تُ��ْح��س��ِن

أزمردا:

ال��َخ��َط��ر م��وق��ِف ف��ي ن��ح��ُن ال��ح��ذْر ال��زِم م��ات��وك��ا ي��ا
ال��ق��دْر! ُه��ْزَوَة ي��ا ال��آلل��ِئ، ف��ي اآلَن ت��ط��َم��ُع
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بحثه): يف مستمر (وهو ماتوكا

ال��ح��ذَْر أل��زُم م��ت��ى ع��رف��ُت س��ي��دي، ي��ا م��ن��َك،
ال��ب��ش��ْر! يَ��ق��ن��ُع ال ك��ي��ف َس��ي��ِدي َوتَ��َع��لَّ��ْم��ُت
َرْر ال��دُّ م��ن ي��ت��ي��ٍم ع��ْن ب��اح��ٌث ال��ب��ح��ِر، ف��ي أن��ا،
األَُخ��ْر! ي��ت��ي��م��اِت��َك ع��ن ب��اِح��ٌث أن��َت م��ث��َل��َم��ا
وال��خ��ف��ْر! ال��دَّلِّ م��ن ال��ُم��َرنَّ��َح��اُت ال��ص��ب��اي��ا

أزمردا:

ال��َح��َج��ْر ب��رَّاَق��ُة ت��ُغ��رََّك ال ، ال��غ��رُّ أي��ه��ا
َم��َط��ْر ب��ال بَ��ْرٌق ذاَك ال��ظ��م��ا م��ن َح��ْل��ًق��ا ِج��فَّ

عنه أزمردا فينرصف سيده كالم إىل مصغ غري عمله يف ماتوكا (ويستمر
يقول): وهو صخرة، عىل ويجلس

أْل��َق��ى ال��ب��ح��ِر ب��ذل��ك ع��م��ري ِع��ْش��ُت
َواألن��واءِ ال��ري��اِح َش��تَّ��ى ف��ي��ِه
ري��اِح م��ث��َل أْل��َق ل��م أنِّ��ي غ��ي��َر
ال��خ��رس��اءِ! ل��ل��ع��واص��ِف ي��ا األم��ِس!
ب��ات��وزي��س ت��ح��دََّث ال��ت��ي ت��ل��ك أه��َي
ال��ص��ه��ب��اءِ؟ َم��ْج��ل��ِس ف��ي ع��ن��ه��ا
ال��م��وِج آل��ه��ُة ال��رِّي��اِح، ف��ت��ي��اُت
ال��دأم��اءِ؟ ع��رائ��ُس ال��م��غ��نِّ��ي،
ال��ن��اُس َل أوَّ خ��راف��ٍة م��ن ِق��َص��ٌص
ب��ق��ض��اءِ ح��ادٍث ُك��لَّ ب��ه��ا
��ح��ِر، ال��سِّ ربَّ��ِة «ط��ي��ب��ٍة»، وأس��اط��ي��ُر
واإلِغ��راءِ ال��خ��ي��اِل وم��ه��ِد
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ال��ف��ل��َك نُ��ِح��سُّ ال ُرق��اُدن��ا َوع��ج��ي��ٌب
ال��م��اءِ ه��دي��َر َوال ت��ج��ِري
أم��ًرا َدبَّ��َر ب��اتُ��وزي��ُس أتُ��َرى
إِس��ق��ائ��ي! ف��ي واش��ت��طَّ ف��س��ق��ان��ي
ف��ان��س��اَب ال��ن��وِم ف��ي أغ��طُّ ورآن��ي
ال��رق��ط��اءِ ك��ال��ح��يَّ��ِة خ��ف��ي��ًف��ا
ال��م��رس��اَة، وان��ت��زَع ال��ش��راَع، َح��لَّ ث��م
ال��ه��واءِ م��ه��بَّ م��س��ت��ل��ه��ًم��ا
م��ات��وك��ا أي��َن أم ال��ع��ب��ي��ُد ف��أي��َن … ال
ال��ده��اءِ ال��ق��ويُّ ال��ح��رِص ال��ش��دي��ُد
ال��ك��أِس ص��ري��َع ب��ات��وزي��س زال ف��م��ا … ال
واأله��واء األح��الِم نَ��ْه��َب
يَ��ْه��ِذي ب��اَت، ك��م��ا ُم��خ��دع��ي ف��ي ه��و
وال��غ��ن��اءِ وب��ال��طِّ��َال ��ك��ارى، ب��ال��سُّ
أح��ت��اُل ال��س��ف��ي��ن��ِة ُم��نْ��ِش��َد ف��ل��ي��ك��ن
اإلِغ��واءِ م��واق��ِف ف��ي ب��ِه
ص��ي��ٍد ع��ل��ى ِف��خ��اخ��ي أْط��بَ��َق��ْت ك��ل��م��ا
ال��ظ��ب��اءِ ن��اف��راِت م��ن غ��ري��ٍر
م��ي��ن��اءٍ، ُك��لِّ ف��ي األس��واِق غ��اش��ي��اِت
ال��خ��ب��اءِ ص��اح��ب��اُت وم��ن��ه��نَّ
ص��ي��دي م��وس��َم ال��ب��ح��اِر ع��ي��ُد ك��اَن
ِم��الءِ ب��ال��ُم��ْغ��ِري��اِت دي��اِر ف��ي
ب��ي��وٍم ال��ي��دي��ِن ِص��ْف��َر م��ن��ه��ا ُع��ْدُت
ال��م��س��اءِ ُخ��م��اِر م��ن ف��ي��ِه أُِف��ْق ل��م
َع��لِّ��ي ال��غ��رِب إِل��ى وج��ه��ت��ي ف��ل��ت��ك��ن
ب��ل��ق��اءِ! غ��ن��ي��م��ت��ي م��ن ظ��اف��ٌر

يقول): وهو السماء، صفاء متأمًال البعيد األفق إىل متطلًعا أزمردا يقف (ثم
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ال��ص��ب��اْح ه��ذا أج��م��َل م��ا ع��ي��ُن ي��ا
ال��طِّ��م��اْح َق��ويَّ نَ��ْف��س��ي ف��ي ي��ث��ي��ُر
ال��َم��راْح وُح��بِّ وال��َك��أِس، ل��ل��ص��ي��ِد،

عىل نزهة إىل قادمات كأنهن جميالت فتيات أربع اللحظة هذه يف (تبدو
الرقص يشبه فيما األيدي متماسكات واحًدا ا صفٍّ يتمخطرن وهن الساحل،
يقول): وهو مبتهًجا، كفيه ويفرك الرجاء نفسه يف فيشيع املوقع، املوسيقي

��ب��اْح ال��صِّ ال��وج��وُه ه��ذي م��ا ع��ي��ُن، ي��ا
ال��رِّم��اْح م��ث��ُل ال��ق��ام��اُت َوه��ِذِه
ال��ِم��الْح ال��ص��ب��اي��ا، ال��ح��س��ِن، ط��وال��ُع

(لنفسه)

ال��نَّ��ج��اْح يُ��ْخ��ِط��ئَ��نْ��ِك ال ح��ب��ائ��ل��ي،
يُ��ت��اْح؟ ه��ل ل��ي؟ ال��ص��ي��ُد يُ��ت��اُح وه��ل

ومنظر الجميل باليوم مبتهجات وهن أزمردا مكان من اقرتبن وقد (الفتيات
لهن): تحية بيديه ويشري قليًال رأسه يحني وهو أزمردا إىل وينظرن امليناء،

أزمردا:

ال��ح��س��اُن أي��ه��ا ص��ب��اًح��ا، ِع��ْم��َن

الفتيات:

ال��رُّبَّ��اُن أي��ه��ا ص��ب��اًح��ا، وِع��ْم
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أزمردا:

األواُن ح��بَّ��ذا أم��ب��ح��راٌت؟
أم��اُن ك��لُّ��ُه ص��ف��ٌو ف��ال��ب��ح��ُر
ال��ح��ن��اُن ��ه��ا م��سَّ ال��ري��اُح َح��تَّ��ى
ال��ش��ط��آُن ل��ل��ك��َرى َع��َط��َف��تْ��ه��ا أو
تُ��َزاُن َل��ْو ُح��س��َن، ي��ا س��ف��ي��ن��ت��ي،
ال��زَّم��اُن يُ��س��ع��ده��ا أو ب��ك��نَّ

كأنما ويقفن له فيبتسمن كالمه، أتم أن بعد باسًما إليهن يتوجه (أزمردا
الغريب زيه ومن منه النظرات يختلسن بينا الراسية سفينته عىل يتفرجن

الجميل):

حروازا:

ب��رح��ي��ِل م��ؤذن��اٍت َل��ْس��نَ��ا ال��ربَّ��ان، أيُّ��ه��ا
ل��س��ب��ي��ِل نَ��ْس��َع��ى ال��ش��اط��ِئ إِل��ى ج��ئ��ن��ا م��ا نَ��ْح��ُن

مريتا:

ال��م��ي��وِل وإرض��اءُ ال��ن��ف��ِس، ت��س��ل��ي��ُة إِن��ه��ا
ال��ج��م��ي��ِل وال��ب��ح��ِر ال��ض��اح��ِك األُُف��ِق ن��وِر بَ��ي��َن

أزمردا:

م��ل��يَّ��ا تَ��خ��ط��رَن ال��ش��اط��ِئ، ف��ي ، أن��ت��نَّ ح��ب��ذا
ع��ل��يَّ��ا رفَّ م��ن أج��م��َل ي��ا ال��ح��وِر، أرقَّ ي��ا
إِل��يَّ��ا م��ن��ك��نَّ ال��َع��ذُْب ال��َح��دي��ُث ه��ذا ح��بَّ��ذا

حروازا): (إىل
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ال��ث��ريَّ��ا أُخ��َت ي��ا ح��س��ن��اءُ، ي��ا أن��ِت، خ��بِّ��ري��ن��ي
أُذُن��يَّ��ا ف��ي نَ��َغ��ًم��ا يَ��ْس��ِري ال��س��اح��ُر َص��وت��ِك
ال��ُم��َح��يَّ��ا ه��ذا َس��نَ��ا ِم��ْن ف��ت��وٌن َوب��ع��ي��ن��يَّ
ال��ن��ديَّ��ا؟ ال��ِخ��ْص��َب ال��وادَي ه��ذا تَ��ْس��ُك��نَّ أتُ��َرى
ال��رض��يَّ��ا ال��ع��ي��َش تَ��ْم��نَ��ْح��ن��ه��ا ال��ت��ي ال��داُر َح��ب��ذا
ال��َوض��يَّ��ا ال��َم��ْغ��نَ��ى ذل��َك أْل��َق��ى أي��َن َخ��بِّ��ري��ن��ي،
وََع��ِش��يَّ��ا ُص��بْ��ًح��ا ِج��ئْ��ُت م��ا إِذا ألَُح��يِّ��ي��ِه

حروازا:

ال��َع��ج��ي��ِب وال��زيِّ ��ِة ال��َرقَّ أخ��ا ي��ا
ُه��نَ��ا ه��ا َغ��ري��ٌب َش��كَّ ال أنْ��َت
ال��ق��ري��ِب ال��ن��ي��ِل م��رف��ِإ ع��ن تَ��َس��ْل إِْن
��نَ��ا ال��سَّ ه��ذا ع��ل��ى َغ��ْربً��ا ف��اتَّ��ِج��ْه

مريتا:

ال��خ��ص��ي��ِب ال��وادي ذل��ك ع��ن تَ��س��ْل أو
ال��ُم��ن��ى روُض أو األُن��ِس، َم��غ��ن��ى ف��ه��و

ويشافا:

َح��ب��ي��ِب َش��طِّ َع��َل��ى ف��ي��ِه نَ��ْل��تَ��ق��ي
ِب��نَ��ا ��ْوُق ال��شَّ َدَع��ا م��ا ع��اٍم ُك��لَّ

أسميتا:

َرت��ي��ِب ف��ي��ِه َم��نْ��ِزٍل ِم��ْن َل��نَ��ا م��ا
َل��نَ��ا! داٌر أْط��راف��ه��ا ِم��ْن ِم��ْص��ُر
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املوقع، الرقص يشبه فيما األيدي متماسكات األوىل خطراتهن إىل يعدن (ثم
أزمردا.) عن مبتعدات األول طريقهن يف متجهات

أمرا): نفسه يف يدبر كان كأنما خاطف تفكري بعد (هاتًفا أزمردا

ال��ب��ح��ر، ح��ل��م ال��ج��م��ي��ل��ة ال��ل��ح��ظ��ة ه��ذه
ال��راق��ص��ات ال��س��ف��ائ��ن ح��ل��م
م��اش��ئ��تُ��ن، ت��غ��نَّ��ي��ن أو وام��رْح��ن، س��رت
وال��ح��ي��اة ب��ال��ص��ب��ا وان��ع��م��ن
ف��ت��ي��ات��ي، ي��ا ي��وم��ك��ن، ول��ي��ك��ن
ال��ك��ائ��ن��اِت ل��ه��ذه ع��ي��د ي��وم

خلفها): (ناظرة ويشافا

م��نْ��ُه َوأَْع��َج��ُب ُم��ْع��ِج��ٌب َرُج��ٌل
��ي��اِت! ال��شِّ ال��ج��م��ي��ُل ال��ُم��ذَْه��ُب ِزيَّ��ُه

وال األربع الفتيات فريى الشاطئ من مقبًال اللحظة هذه يف ماتوكا (ويظهر
الفتيات إىل شاخًصا مكانه يف واقًفا فرياه أزمردا إىل وينظر يراه، ما يصدق

يقول): إزاءه ماتوكا يرى وحني مأخوذ وكأنه

ماتوكا:

ال��ظ��ه��وُر ب��وج��ه��َك آذنَ��ن��ي
َوال��ح��ب��وُر األُنْ��ُس َع��نِّ��ي َف��َغ��اَب
م��غ��روُر ي��ا أس��وُد، ي��ا وأن��َت،

يبتعدن.) وهن الفتيات إىل (مشريًا

ال��ن��وُر! ي��غ��ي��ُب َح��يْ��ُث ِم��ْن تَ��ْظ��َه��ُر
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أزمردا): يشري حيث (شاخًصا ماتوكا

ت��رى أم ي��م��رْح��َن، ال��ب��ح��ر ح��ور أأب��ص��ر
أح��ل��م؟ أن��ا أم ال��م��س��ح��ور، ال��ش��اط��ئ ه��و

أزمردا:

ف��وات��ٌن ح��وٌر ال��م��رئ��يُّ ال��واق��ُع ب��ل
م��أث��ُم دع��اه��نَّ أْو َل��ْه��ٌو دع��اه��نَّ
َح��ِس��بْ��تُ��ن��ي ح��ت��ى أدع��وه��نَّ ت��ح��اي��ْل��ُت
ي��ت��رنَّ��ُم ش��اع��ًرا أو َص��بْ��َوٍة أخ��ا
ُه ف��ص��دَّ ال��ص��م��ي��ِم ف��ي س��ه��م��ي وس��دَّدُت
ُم��َل��ثَّ��ُم ج��الٌل أو ، َخ��ِف��يٌّ خ��ي��اٌل
م��ث��ل��ه��ا أَر ل��م ف��ي��ه��نَّ ُق��ًوى رأي��ُت
تَ��تَ��َك��لَّ��ُم ُع��ْل��وي��ٍة ك��آل��َه��ٍة

ماتوكا:

��ط��ا وال��سُّ ال��ج��راءَة ت��ع��لَّ��م��ُت أِم��ن��َك
ف��تُ��ح��ج��ُم؟ تَ��ه��مُّ أزم��ردا َوأل��ق��اَك

أزمردا:

خ��طَّ��ت��ي ت��ل��َك ف��م��ا ت��وك��ا، م��ا روي��دَك،
ف��ي��ه��ج��ُم يُ��س��ت��ث��اُر ��ْن ِم��مَّ أن��ا َوال
وج��رأٌة ، ت��ع��فُّ ل��ي��س��ْت ق��درٌة َول��ي
��ُم ال��م��ت��أجِّ ال��َق��ْس��وَر ُس��ط��اه��ا ي��خ��اُف
ب��ن��ظ��رٍة ال��ن��ف��وِس أه��واءَ َوأش��ت��فُّ
م��خ��تَّ��ُم وه��و ، ال��دَّنِّ ف��ي ال��طِّ��ال ت��ذوق
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َوال��ه��وى ��ع��ر ب��ال��شِّ أح��ت��اُل َول��ك��ن��ن��ي
َوأُل��ه��ُم ال��خ��ي��اَل ال��ح��س��َن َوأس��ت��ل��ه��ُم
ض��راوُة ��رت��ُه ن��فَّ َص��يْ��ٍد ُربَّ ويَ��ا
��ُم ُم��ن��غَّ ل��ف��ٌظ ال��ق��ي��ِد ف��ي َوأس��ل��س��ُه

ماتوكا:

ال��ع��ج��ي��ب��اُت! ُق��واه��نَّ َول��ك��ْن

أزمردا:

�َرْع تُ� ال
وأع��ظ��ُم أق��وى ُب ال��خ��الَّ َف��َل��ل��م��نْ��ط��ُق

لسانه.) إىل (مشريًا

ال��َف��ُم ي��م��ض��غ��ه��ا ال��ل��ح��ِم ه��ذا ب��ق��ط��ع��ِة
َوأْح��ِط��ُم ال��ج��ب��اِل أرك��اَن أُزل��ِزُل

ماتوكا:

ال��ِف��راَر! ح��اول��َن ه��نَّ َوإِْن

أزمردا:

�ي �ل� �ائ� �ب� ح�
وت��ْدَه��ُم ال��ف��ض��اءَ ال��ري��ِح ع��ل��ى تَ��ُس��دُّ
أرب��ٌع؟ ق��ن��ائ��ُص ��ي ك��فِّ م��ن أتُ��ْف��ِل��ُت
وَم��ْغ��نَ��ُم! م��ت��اٌع ل��ي ج��م��ي��ًع��ا َل��ُه��نَّ
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ماتوكا:

تُ��َرى ف��م��ا ب��ال��ك��الِم ف��ض��ول��ي أث��رَت
وت��ب��س��ُم؟ ن��ح��وه��نَّ ت��رن��و وق��وُف��ك

أزمردا:

َوأتَّ��ق��ي آث��اره��نَّ ف��ي ألم��ض��َي
ال��م��ت��ك��تَّ��ُم ي��ظ��ه��َر ح��ت��ى ُخ��ط��اه��نَّ
أَُرى ال وأس��م��ُع أب��دو، ال أراه��نَّ
ُم��بْ��َه��م! ال��ظ��لِّ ض��ائ��ُع خ��ي��اٌل ك��أن��ي

ماتوكا:

تَ��تَّ��ِق��ي؟ وم��ا

أزمردا:

غ��رائ��ٌز ال��ن��س��اءَ إنَّ
��ُم يُ��تَ��وهَّ إِذ ال��وه��م دب��ي��َب ت��ح��سُّ

ماتوكا:

ت��ب��ت��غ��ي؟ وم��ا

أزمردا:

َوإِن��ه��ا أس��راَره��ن
ي��ج��ث��ُم ال��ح��ظُّ َخ��ْل��َف��ُه ب��اٍب م��ف��ات��ي��ُح
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بقوة): كتفه عىل طيلساته يلف (وهو ماتوكا

تَ��ِق��ْف! ال إِل��ي��ه��نَّ أزم��ردا! إل��ي��ه��نَّ
أُق��ِدُم! ك��يْ��َف ان��ظ��ري ال��ش��رِّ أآل��ه��ة

الفتيات.) أثر يف أزمردا (وينطلق

الثاني املنظر

البحر، عن تحجبها بيضاء صخرة خلف ونبات شجر ذات الواحة تشبه خرضاء بقعة
وراء اختفى وقد لهن أزمردا بتعقب يشعرن أن دون الفتيات إليها يهبط األنظار، وعن
الشفافة غالئلهن يخلعن أخذن وقد فرياهن صغرية، فجوة من عليهن مطالٍّ الصخرة

حروازا: تنشد بينما العشب عىل ويلقينها

حروازا:

وال��ُخ��ْض��َره ال��م��اءِ ب��ي��َن ال��ب��ي��ض��اء ص��خ��رت��ن��ا إل��ى
ال��ُح��رَّه رق��َص��تَ��ك وارُق��ص��ي ِم��ري��ت��ا، ي��ا ت��ع��ال��ْي،
��ْخ��َره ل��ل��صَّ ال��م��وِج وش��دِو اْس��م��ي��تَّ��ا، ت��رن��ي��م��ِة ع��ل��ى
ال��نَّ��بْ��َره َس��اح��ِر ب��ص��وٍت وي��ش��اف��ا أن��ِت وغ��نِّ��ي
ال��ثَّ��رَّه األْع��يُ��ِن ح��واف��ي ع��ل��ى ال��رِّي��اِح أغ��ان��يَّ
س��رَّْه ال��ه��وى أْف��ش��ى ق��د األم��واِج، ع��رائ��َس وأن��ِت،
م��ف��ت��رَّه األرِض ُزه��وِر م��ن ِش��ف��اٌه ون��ادت��ِك
َع��بْ��َرْه ف��ان��ط��ل��ق��ي أو ال��ب��ح��ِر، وراءِ م��ن ف��ه��بِّ��ي
ب��ال��زَّْه��َره ال��رَّف��اِف ال��نَّ��دى ل��ح��َن َم��َع��نَ��ا وََغ��نِّ��ي
َغ��رَّه أو ال��ب��رَق أث��اَر إِذا ��ح��اِب ال��سَّ َوتَ��ْل��َع��اَب

األمواج عرائس وتثب مطربات، ضحكات البحر فضاء من ترتدد (وفجأة
الورد بضفائر يتحلني عاريات، شبه الشعور مرسالت راقصات شاديات
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الرقص يف جميعهن يأخذن بينما املكان، جوانب ويمألن الرباقة واألصداف
ينشدن): وهن التوقيعي،

ال��م��وِج ع��رائ��َس
ال��ح��ب��ي��ب��اُت ن��ح��ُن
ال��َم��ْرِج ع��ل��ى َل��نَ��ا
م��ي��ق��اُت ل��لَّ��ه��ِو

∗∗∗
ال��َف��ْج��ُر يَ��ْط��َل��ِع إِن
األص��داْف تُ��َف��تِّ��ِح
ال��بَ��ْح��ُر َويَ��ْص��دِح
زف��زاْف م��وك��ٍب ف��ي

∗∗∗
ج��ئ��ن��ا َق��ْد َل��بَّ��يْ��ِك
َوال��روِح ب��ال��ج��س��ِم
ال��لَّ��ْح��ن��ا َف��َس��ْل��س��ل��ي
ال��رِّي��ِح آل��ه��َة

∗∗∗
ن��ام��وا ��اق��ن��ا ُع��شَّ
��اْج ال��وهَّ ف��ج��رن��ا َع��ْن
أن��غ��اُم َواألف��ُق
َواألم��واْج َوال��ش��طُّ

∗∗∗
ال��ن��ف��س��ا َم��تَّ��ع��وا م��ا
ال��ح��وِر ِب��َط��ْل��َع��ِة
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ال��ك��أس��ا َم��ل��ئ��وا أو
ال��ن��وِر َخ��م��رِة م��ن

وتبدأ ويشافا فتتقدم رقصتها من مريتا بانتهاء إنشادهن من (وينتهني
أغنيتها):

ويشافا:

��ب��ا ال��صَّ أُخ��ُت أن��ا
ال��ش��م��اْل ب��ن��ُت أن
��ب��ا ال��صِّ روُح أن��ا
ال��َخ��ي��اْل ُح��ْل��ُم أن��ا

∗∗∗
س��اع��دي َط��وََّق��ْت
ال��ج��م��ي��ْل «إِي��ج��ا» ب��ح��ر
ب��ال��يَ��ِد َواح��تَ��َوْت
ال��ظ��ل��ي��ْل م��ص��َر َش��طَّ

∗∗∗
ال��رَق��اْد ��ى أتَ��َش��هَّ
ال��م��َرْح َوأُح��بُّ
ب��ال��وداْد يَ��ج��ئْ َم��ْن
ب��ال��َف��َرْح ِج��ئْ��تُ��ُه

∗∗∗
ال��م��الْل ي��ش��ك��و ل��ي��س
َه��واْه ل��ي ص��ف��ا َم��ْن
ال��ش��َم��اْل ري��َح إِنَّ
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ال��ح��ي��اه ري��ُح ه��َي

الفتيات(ينشدن):

وك��ن��تُ��ه��ا ال��ري��اُح ل��ي ف��ك��ان��ْت آل��ه��ت��ي، س��اءَل��ُت
أُع��ِط��ي��تُ��ه��ا إِل��ه��ت��ي س��أل��ُت ك��م��ا ال��ح��ي��اُة، َوه��َي
م��ل��ك��وتُ��ه��ا يَ��دي وف��ي ال��زم��اِن، أبَ��د ب��ه��ا أح��ي��ا

تغني): وهي (تتقدم حروازا

ال��ض��ي��اءْ ِب��نْ��ُت أو ��رِق ال��شَّ ري��ُح أن��ا
ال��ش��روْق أن��ف��اَس تَ��ْم��نَ��ُح َم��ْن أن��ا
ال��س��م��اءْ ط��اق��اِت أْف��تَ��ُح ِب��يَ��دي
ي��ُروْق وألْالءٍ ذًَرى ع��ن
َض��ْح��وتِ��ه��ا إل��ى ال��ش��م��َس أص��َح��ُب
يَ��دي ف��ي َويَ��َداه��ا يَ��ْس��ب��ي تَ��ْس��َع��ى َوه��ي
س��اح��ت��ه��ا ف��ي ال��ش��م��ُس ل��ي َه��يَّ��أْت
ال��رََّغ��ِد َوع��ي��َش ال��ُح��بِّ َم��نْ��ِزَل
ال��طَّ��ع��اِم ُح��بُّ يُ��ش��غ��ف��ن��ي تُ��رى َك��ْم
وه��ي��اَم��ا اش��ِت��ه��اءً «آب��ي��س» م��ث��ل
َوال��ت��ه��اِم ب��م��ض��ٍغ يُ��غ��ري نَ��ه��ٌم
ال��ط��ع��ام��ا ي��ش��ت��اُق ح��ي��ن «س��ي��ٍت» م��ث��ل
َس��ن��اْه روُح أو ال��ش��رِق، ِب��نْ��ُت أن��ا
ال��ح��ي��اْة ري��ُح أو ال��ش��رِق، ري��ُح أن��ا

الفتيات(ينشدن):

َوك��ن��تُ��ه��ا ال��ري��اُح ل��ي َف��ك��ان��ْت آل��ه��ت��ي، س��اءَل��ُت
أُع��ط��ي��تُ��ه��ا إِل��ه��ت��ي س��أل��ُت ك��م��ا ال��ح��ي��اُة، َوه��َي
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م��ل��ك��وتُ��ه��ا يَ��دي َوف��ي ال��زم��اِن، أبَ��َد ب��ه��ا أح��ي��ا

مريتا:

ال��َغ��رِب ري��ُح أن��ا
�اِد اآلب� �ُت �نْ� ِب�
ال��ق��ل��ِب َه��ْم��ُس أن��ا
ال��ش��ادي َرْج��ُع أن��ا
�بِّ �ُح� ال� �ُز َرْم� �ا أن�
�وادي ال� �ذا ه� �ي ف�
ُخ��ًط��ى ف��وق ال��ص��ح��راءَ أْع��بُ��ُر ال��ت��ي أن��ا
وأش��واِق َوأح��الٍم ِذْك��ري��اٍت ِم��ْن
َوَط��نً��ا ل��ه��ا ُروح��ي اتَّ��خ��ذَْت ال��ت��ي أن��ا
��اِق ُع��شَّ ع��ان��ي��َن آِل��ه��ٍة أج��س��اَد
ن��اظ��رٍة غ��ي��َر ورائ��ي، ي��وًم��ا أْرُن ل��م
��اِق َخ��فَّ ال��غ��رِب ب��أُْف��ِق ِل��ض��ْوءٍ إالَّ
س��اب��ح��ٌة وال��ش��م��ُس م��وُج��ُه ي��ه��ت��اج��ن��ي
ِق أالَّ ال��ن��ي��راِن م��ن ب��ح��ٍر م��ث��ِل ف��ي
ل��َع��ْوَدت��ِه أبْ��َرْح ول��م ح��ب��ي��ب��ي َم��ض��ى
ُم��ْش��ت��اِق ِج��دِّ ب��ف��ؤاِد ال��رُّب��ى ع��ل��ى
ج��دائ��َل��ُه ش��ع��ري ع��ل��ى يُ��ْرخ��ي وال��ل��ي��ُل
إِره��اق��ي ال��ب��رُد وزاَد ال��رِّم��اِل، ف��وَق
وه��وْت ج��ب��ه��ت��ي، ب��ك��ف��ي س��ن��دُت وق��د
إِْط��راق��ي ط��ول م��ن ي��دي م��ن ق��ي��ث��اَرت��ي
��ت��ه وض��فَّ ال��وادي ف��ي ك��ان م��ا ق��ب��ِل م��ن
وم��ي��ث��اِق َع��ْه��ٍد ُم��ْخ��تَ��ِل��ف��ا ُم��ْل��ك��اِن
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الفتيات(ينشدن):

َوك��ن��تُ��ه��ا ال��ري��اُح ل��ي َف��ك��ان��ْت آل��ه��ت��ي، س��اءَل��ُت
أُع��ط��ي��تُ��ه��ا إِل��ه��ت��ي س��أل��ُت ك��م��ا ال��ح��ي��اُة، َوه��ي
م��ل��ك��وتُ��ه��ا يَ��دي َوف��ي ال��زم��اِن، أبَ��َد ب��ه��ا أح��ي��ا

وتغني): (تتقدم أسميتا

ال��ح��ي��اِة ري��ُح ال��ج��ن��وب، ب��ن��ُت أن��ا
ال��م��اءَ تَ��س��وُق ِزنْ��ِج��يَّ��ٌة أن��ا
ال��نَّ��ب��اِت وُح��ْل��ُم ال��ثَّ��َرى، ُح��بُّ أن��ا
األح��ي��اءَ َوأبْ��َع��ُث أْح��يَ��ا ف��ي��ِه
َوال��ك��ائ��ن��اِت ال��َح��يَ��اِة ِس��رُّ أن��ا
ال��ح��ي��اِة ري��ُح ال��ج��ن��وِب ري��َح إنَّ

الفتيات(ينشدن):

َوك��ن��تُ��ه��ا ال��ري��اُح ل��ي َف��ك��ان��ْت آل��ه��ت��ي، س��اءَل��ُت
أُع��ط��ي��تُ��ه��ا إِل��ه��ت��ي س��أل��ُت ك��م��ا ال��ح��ي��اُة، َوه��ي
م��ل��ك��وتُ��ه��ا يَ��دي َوف��ي ال��زم��اِن، أَبَ��َد ب��ه��ا أح��ي��ا

املوج عرائس سارت وقد غالئلهن ارتداء يف يتضاحكن وهن الفتيات (وترسع
إليه العيون فترشئب فجأة عليهن ويدخل مكانه أزمردا فيغادر البحر، إىل

يقول): وهو بينهن، الصوت فيشيع الرائع الفاتن زيه يف وهو

أزمردا:

ال��س��م��اءِ ري��اَح ي��ا أن��ت��نَّ األرواُح، أي��ت��ه��ا ال��ف��ات��ن��اُت، أي��ه��ا
ووالئ��ي؟ ت��ح��يَّ��ت��ي م��ن��ي ت��ق��ب��ل��َن ب��أن ل��ك��نَّ ه��ل ج��م��ي��الُت، ي��ا
األس��م��اءِ ال��ص��ف��ات ه��ذي واه��ُب وم��ن ، أس��م��اؤك��نَّ تُ��راه��ا م��ا
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األرج��اءِ؟ واس��ع وال��م��ل��ك ال��ب��أس ه��ذا ح��ب��اك��نَّ وم��ن ت��راُه؟ م��ن

حروازا:

وه��الِك م��ق��دٍَّر ل��ع��ي��ٍش ال��ن��اس ي��ب��ع��ث أن ق��ب��ل م��ن ُول��دن��ا ق��د

مريتا:

األف��الِك دورة ق��ب��ل م��ن األرب��اب، ي��وج��د أن ق��ب��ل م��ن ووج��دن��ا

ويشافا:

ش��ب��اِك ص��ري��ع ط��ي��ٌر وي��ه��وي ق��نَّ��اص ال��ص��ي��د إِل��ى ي��غ��ت��دي ق��ب��ل��م��ا
ف��ك��اِك م��ن ل��ه ف��م��ا أوث��ق��ت��ُه، ب��ث��وٍر ال��ح��ب��اُل ت��ع��ل��ُق ق��ب��ل��م��ا

أسميتا:

ال��م��ش��ت��اِق ق��ب��ل��ة وم��س��ت��ه «م��ات��ري��ت»، ج��س��م ال��ه��وى الم��س ق��ب��ل��م��ا

مريتا:

ل��ع��ن��اِق أح��ض��انُ��ه واح��ت��وت��ه��ا ، ُم��ح��بٍّ ذراُع ��ه��ا َض��مَّ ق��ب��ل��م��ا

حروازا:

ِق خ��الَّ ٍر، م��ص��وِّ ، أزل��يٍّ إِل��ٍه، ِرغ��اُب أُش��ِب��َع��ْت ق��ب��ل��م��ا
اآلف��اِق!! ف��ي ف��ُس��دت ه��ذا، س��ل��ط��ان��ي ال��ري��ح إِل��ه��ة م��ن��ح��ت��ن��ي
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حروازا): (إىل أمردا

م��ع��ي تَ��َع��اَل��ْي ال��ح��س��ِن َربَّ��َة ي��ا
ال��َم��ْوض��ِع ذل��َك ف��ي س��ف��ي��ن��ت��ي
َوارج��ع��ي نَ��ْظ��َرًة َع��َل��يْ��ه��ا أل��ِق��ي
م��ع��ي! ه��يَّ��ا اآلن؟ ن��زل��ِت ه��الَّ

حروازا:

م��ه��يَّ��أه س��ف��ي��ن��ت��ي ل��ي إنَّ … ال
م��رف��أه ت��ؤمُّ ال��ثَّ��ْغ��ِر إِل��ى ت��ج��ري
ُم��ن��ش��أه ف��ي��ه ل��َي أُِع��دَّْت ح��ي��ُث
ُم��َض��وَّأه ق��ل��وُع��ه��ا م��ن��ش��ورٌة
س��ب��ي��لُ��ه��ا ال��َم��دى ع��ل��ى م��أم��ون��ٌة
ط��ولُ��ه��ا ع��ل��م��َت ل��و ذراٍع أْل��ُف
ال��س��م��اءِ م��ع��ارَج ب��ه��ا أرَق��ى
��اءِ ال��وضَّ م��ن��زل��ه��ا ف��ي ل��ل��ش��م��ِس

لنفسه): (قائًال أزمردا

ُس��َدى؟ م��ح��اول��ت��ي ض��ه��ب��ت ق��د أأق��ول:
ت��ن��َف��دا! ل��ن وس��ائ��ل��ي إِن ه��ي��ه��ات
َف��َم��ْع��ِذَرة تَ��ْج��َه��ْل��نَ��ِن��ي إِْن ال��ربَّ��اُت، أيَّ��تُ��ه��ا
َرة ال��ُم��َق��دَّ اآلل��ه��ِة ق��س��م��ُة ِل��ق��اؤك��نَّ
ال��م��َع��بِّ��َرة َوال��ُخ��َط��ى ب��ال��وج��وِه ع��رف��ت��ك��نَّ

لحروازا.) (مشريًا

َرة؟ ال��م��نَ��وَّ ال��م��ط��ال��ِع اب��نَ��َة ح��روازا أَل��ْس��ِت
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ال��ُم��َع��طَّ��َرة أن��َف��اَس��ُه أْو ال��َم��ْش��رِق َح��ب��ي��بَ��َة

ويشافا.) (إىل

��َرة؟ ال��ُم��نَ��ضَّ ال��ش��واط��ِئ اب��نَ��َة وي��ش��اف��ا أَل��ْس��ِت
ال��م��ؤثِّ��رة ال��َق��ِويَّ��َة روَح��ُه ال��ش��م��اِل، ط��ي��َف

مريتا.) (إىل

َرة؟ ال��م��ص��وَّ ال��ف��ت��ن��َة م��ري��ت��ا، ي��ا أن��ِت، أَل��ْس��ِت
ال��م��ع��ص��ف��َرة ال��م��غ��اِرِب َربَّ��َة ال��َم��َس��اءِ، ُح��ْل��َم

اسميتا.) (إىل

��َرة ال��م��ف��جَّ ال��ي��ن��اب��ِع اب��نَ��َة اس��م��يِّ��ت��ا، ي��ا َوأِن��ت،
ال��م��ق��ِم��َرة ال��ج��ب��اِل ع��ذراءَ ال��غ��ابَ��ِة، إِل��َه��َة

حروازا:

ُم��ن��ب��ه��َرة َف��تَ��ى، ي��ا َرَويْ��َت، م��م��ا ع��ق��ولُ��ن��ا

مريتا:

ُم��ْح��َض��َرة ُروٌح ال��َك��ْوِن َوراءِ م��ن أن��َت َش��كَّ ال

أسميتا:

��َح��َرة! ال��سَّ ِع��ْل��َم أُوت��َي م��ش��ع��وذًا تَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن
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الفتيات): (إىل أزمردا

ال��س��م��اءِ ص��ف��اُت م��ثَّ��ل��ْت م��ا أظ��رف ي��ا ف��وات��ُن، ي��ا ج��م��ي��الُت، ي��ا
ب��أْح��َل��ى ��يَ��اِت ال��م��س��مَّ أَرقَّ ي��ا
أس��م��اءِ ِم��ْن ال��ش��ف��اِه ف��ي َج��َرى م��ا
وح��س��ٍن ش��ب��اٍب ِم��ْن َف��ْل��يَ��ِزدُك��نَّ
َوم��س��اءِ ٍد ُم��َج��دَّ ُص��بْ��ٍح ُك��لُّ
ال��وادي آل��ه��ُة خ��ط��وك��نَّ ورع��ْت
وال��م��اء وال��ث��رى، األف��ق، ع��ل��ى
ت��راءى م��ا ب��ال��ذي َح��ِريَّ��اُت ي��ا
ب��َس��َم��اِع َج��َرى َوال ل��ع��يَ��اٍن،
تَ��ن��اَه��ى ال��م��ج��نَّ��ح��اُت ال��س��ف��ي��ُن م��ا
ذراِع أل��ِف ب��أل��ِف َط��َرف��اه��ا
َم��َج��ادي��َف ل��ُك��نَّ ��َق��ْت َص��فَّ ك��ال��ت��ي
�راِع ش� �زيِّ �رم� �ق� ب� �ْت �يَّ� َوَح�
وال��ب��ْح��ِر، ال��ب��رِّ ع��ج��ائ��ِب ِم��ْن َج��َم��َع��ْت
�اِع �ت� َوم� �ذٍة ل� �لِّ ك� �ْن َوِم�
، أي��ِدي��ك��نَّ ط��وُع س��ف��ي��ن��ت��ي ف��ي م��ا ُك��لُّ
�اِب �ي� َوث� �ٍر �وَه� َج� �لِّ ُك� �ن م�
نَ��َس��ج��ت��ه��نَّ َوْرِديَّ��ٍة ش��ف��وٍف ِم��ْن
�اِب األرب� �ُس �رائ� ع� �ذارى �ع� ال�
آلٍل ي��ت��ي��ِم ِم��ْن ي��واق��ي��َت، ِم��ْن
ك��ع��اِب َع��يْ��ُن ال��ُح��ْل��ِم ف��ي رأتْ��ه��ا م��ا
ق��ط��َرتْ��ه��ا ��ه��ا ب��ك��فِّ ط��ي��وٍب ِم��ْن
غ��اِب ُك��لِّ ِم��ْن ال��ج��م��اِل َم��ِل��ك��اُت
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ويشافا:

ب��س��ف��ي��ِن َوَس��ب��ح��ن��ا ب��ش��راٍع م��رح��ن��ا َك��م

أسميتا:

ي��ق��ي��ِن ِم��ْن وََع��َرف��ن��ا َخ��يَ��اٍل م��ن َوَس��م��ع��ن��ا

مريتا:

ال��م��ص��وِن؟ وال��درِّ ب��ال��ج��وَه��ِر ت��ؤث��ُر أيُّ��ن��ا

حروازا:

ال��ث��م��ي��ِن؟ َوب��ال��ث��وِب ب��ال��طِّ��ي��ِب ت��ؤث��ُر أيُّ��ن��ا

ويشافا:

ال��ف��ت��وِن؟ ربَّ ي��ا ع��ن��دَك ل��ي ي��ص��ل��ُح أي��ه��ا
ال��م��ب��ي��ِن َوال��لَّ��ف��ِظ ��ِة ب��ال��رَّقَّ ال��ف��ات��ن أيُّ��ه��ا

ويشافا): (إىل أزمردا

ال��ب��ق��اِع ُخ��ْض��ِر م��ن ال��ح��س��ن��اءُ ال��ق��ادم��ُة أي��ه��ا
ب��ذراِع م��ن��ه��ا «إِي��ج��َة» ط��وَّق��ت م��ْن ي��ا أن��ِت،
��ع��اِع ال��شُّ ��اِف رفَّ ب��ي��َن م��ص��ٍر أط��راَف واح��ت��َوْت

∗∗∗
ال��ص��دي��ِق ق��ل��ِب ف��ي ال��ب��ه��ج��ة ب��اع��ث��َة ي��ا أن��ِت،
أن��ي��ِق ال��ثَّ��وِب م��ن َف��تَّ��اٍن ُك��ل ع��ن��دي َل��ِك

576



الثاني الفصل

∗∗∗
ال��رش��ي��ِق وال��ق��دِّ س��اق��ي��ِك م��ن ال��ف��ت��ن��َة يُ��ب��رز
ال��ش��م��اِل أس��اط��ي��ِر ُص��نْ��ُع ِم��ْزَه��ٌر ع��ن��دي َل��ِك
خ��ي��اِل ِب��نْ��ُت ب��وه��ي��م��ي��ٌة م��وس��ي��ق��اُه َوْح��ُي
َوِج��بَ��اِل س��ح��اٍب ب��ي��َن م��ن ف��اَض ل��ح��ٌن َوه��و

∗∗∗
س��ح��َرْه أب��ل��َغ م��ا ش��ق��راءُ، ي��ا ال��م��رس��ُل، َش��ْع��رِك
ب��َزْه��َرة ال��ح��ب��ي��ب��اِت أوان��يِّ ِم��ْن تَ��َح��لَّ��ى إِْن
ُدرَّه ��ْرِق ال��شَّ ب��ح��اِر م��ن م��ف��رق��ي��ِه ف��ي َوَزَه��ْت

∗∗∗
ح��َج��رْه ال��ش��رق��يِّ األُُف��ِق ض��وءِ ت��ح��َت ع��ن��دي ل��ِك
ف��ت��َره ع��ي��ن��اك َغ��َف��ْت إِن َع��بْ��َق��ِريٌّ َووس��اٌد
وك��َرْه ال��ص��ائ��ُد ي��ر ل��م ن��ع��اٍم ري��ُش ح��ش��ُوُه

حروازا:

ل��ي أع��ددَت تُ��َرى م��اذا َوأن��ا،
وُح��ِل��ي وش��ف��وٍف، ط��ي��وٍب، م��ن
ال��َغ��َزِل ال��رق��ي��ُق ال��ش��ادي أي��ه��ا

حروازا): (إىل أزمردا

ال��ض��ي��اءْ ب��ن��َت ي��ا غ��ي��داءُ، ي��ا أن��ِت، أس��ي��ويَّ��ُة ي��ا
ال��ن��ق��اءْ ُم��َس��ْل��َس��َل��َة أن��ف��اًس��ا ال��ش��رَق وه��بْ��ِت م��ن ي��ا
ال��س��م��اءْ ط��اق��اِت ال��م��اءِ ع��ي��وِن َع��ْن تُ��َف��تِّ��ُح َم��ْن ي��ا
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∗∗∗
ال��ش��روْق ب��ص��ه��ب��اءِ ال��ن��ش��وى ال��ذه��ب��يَّ��ُة أن��ف��اُس��ِك
َع��ق��ي��ْق ِم��ْن إن��اءٍ ف��ي ِع��ط��ٌر يُ��ن��اس��م��ه��نَّ ال ِل��َم
َس��ح��ي��ْق َزَم��ٍن ف��ي ال��ح��بِّ ب��س��رِّ س��اح��رٌة َم��َزَج��تْ��ُه

∗∗∗
م��اْس ِع��ْق��ُد ج��م��ي��ل��ُة، ي��ا ال��ج��م��ي��ل��ِة، ب��ل��بَّ��ت��ِك أْح��َرى
ان��ع��ك��اْس أش��ع��ِت��ِه ف��ي ل��ذات��ِك أو روح��ِك ل��ص��ف��اءِ
ج��ن��اْس ل��ج��وه��ره وم��ا م��ن��ُه، األرِض ك��ن��وِز ف��ي م��ا

∗∗∗
خ��ات��م��اْن بَ��ْل خ��ات��ٌم، ال��ره��ي��ف��ِة ب��ِإص��ب��ع��ِك أح��رى
ي��اق��وت��ت��اْن ف��ي��ه��م��ا ال��م��ق��ادي��ِر ب��أح��ك��اِم تُ��وِم��ي
ال��زم��اْن ع��رِش َع��َل��ى م��ت��وََّج��ٌة ب��ه��م��ا ُخ��تِّ��َم��ْت م��ا

∗∗∗
ال��ذي��وْل ض��اف��ي ُم��ط��رٌف ال��رش��ي��ق��ِة ب��ق��ام��ت��ِك أح��رى
ق��ت��وْل ف��ات��ن��ٍة أح��الَم ال��ه��وى يَ��ُد َع��َل��يْ��ِه َرس��م��ْت
ذب��وْل أو أُف��وٌل ل��ه��ا ول��ي��س وأزه��اٌر، ش��ه��ٌب

∗∗∗
أب��دع��تُ��ُه ال��ذي ِن��ْل��ِت س��ف��ي��ن��ت��ي اح��ت��وت��ِك ف��ِإذا
ج��م��ع��تُ��ُه ال��ج��ن��يِّ ال��ك��ْرِم م��ن ثَ��َم��ٍر م��ن َوط��ع��م��ِت
أت��رع��تُ��ُه إِل��ه��ت��ي ب��َخ��ْم��ِر ق��َدٍح م��ن َوَش��ِربْ��ِت

حروازا:

ُح��ْس��ِن��ِه ف��ي َف��تً��ى رأي��تُ��نَّ َه��ْل أَخ��َوات��ي، ي��ا
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ظ��نِّ��ِه ُح��س��ِن ع��ن��َد ن��ك��وَن أالَّ َض��رَّن��ا م��ا

مريتا:

وَف��نِّ��ِه س��ح��ِرِه غ��ي��َر أح��ذُر م��ا أُخ��ت��اه،

حروازا:

ع��ي��ِن��ِه ِم��ْلءَ ال��طِّ��ي��بَ��َة أَرى إِن��ي ت��ح��ذَري، ال
ِس��نِّ��ِه بَ��يَ��اِض ف��ي يُ��ض��يءُ ق��ل��بُ��ُه يَ��ك��اُد

ويشافا:

ع��ب��اَرتِ��ِه ِم��ْن أل��َط��َف أس��م��ع��ِت

حروازا:

إِش��اَرتِ��ِه ِم��ْن أْج��َم��َل َوَرأيْ��ِت
ص��دارت��ِه؟ ف��ي تَ��ْع��بَ��ُث َويَ��َداُه

مريتا:

ال��ق��واْم َس��بْ��ُط ح��وَّاءُ، ي��ا أغ��راِك،
ال��ك��الْم يُ��ت��مَّ َح��تَّ��ى ان��تَ��ِظ��ِري

مريتا): (إىل أزمردا

ال��ص��ح��راءِ إِل��ه��َة ه��و»، «ي��ا أُْخ��َت
ال��ع��ذراءِ ال��ط��ب��ي��ع��ِة ج��م��اَل ي��ا
ال��س��وداءِ ال��غ��الل��ة ذات األش��واق، ال��ح��يَّ��ُة ال��ص��ب��ي��ُة أيُّ��ه��ذي
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ال��م��س��اءِ ح��ف��ي��ف وأص��داؤه��ا ال��ذك��رى، ل��ح��ن��ه��ا ق��ي��ث��ارة ع��ن��دي ل��ك
ال��ب��ي��داءِ ف��ي ال��وح��وُش وتُ��ل��بِّ��ي ف��ي��ل��بِّ��ي ص��وتَ��ه��ا ال��ط��ي��ُر ي��س��م��ُع

∗∗∗
ال��ن��ديَّ��ه ال��ع��ذاب ب��أن��ف��اس��ك ال��وادي ع��ل��ى ت��رف��رف��ي��ن م��ن ي��ا أن��ِت،
ال��ع��س��ج��ديَّ��ه األص��ائ��ل ظ��الل ال��ن��ب��ع ع��ل��ى ت��راق��ص��ي��َن م��ن ي��ا أن��ِت،
األب��ديَّ��ه ي��د وش��يَ��ه ن��س��ج��ت ش��فٌّ ال��م��ك��لَّ��ل ��ه��ر ال��شَّ ه��ذا ح��قُّ
ال��س��رم��ديَّ��ه آي��ات��ه رائ��ع��اٌت ف��ي��ه ُح��س��ن��ِك ِس��م��اُت خ��ال��داٌت

∗∗∗
وُج��م��اِن م��ق��دٍس نُ��ض��اٍر م��ن إِزاٌر ال��ن��ح��ي��ل ال��ح��ص��ر ه��ذا ح��قُّ
ال��خ��ل��ج��اِن م��س��ح��ورة ب��ح��ار ُدرِّ م��ن ق��رط��ان األذن��ي��ن تَ��يْ��ِن ح��قُّ
ال��ن��س��ي��اِن ح��دائ��ق م��ن ُع��ص��رْت س��الٌف ال��رق��ي��ق ال��ف��م ه��ذا ح��قُّ
م��م��ل��ك��ت��اِن ع��ل��ي��ه وق��ام��ت ال��وادي ُرب��ى ُخ��ط��اِك َق��بَّ��ل��ْت ق��ب��ل��م��ا

وحروازا): ومريتا الفتيات(ويشافا

ال��ج��ن��وْب! ف��ت��اَة ي��ن��س��ي ال��ف��ات��ن��ا نَ��رى إنَّ��ا
ت��ذوْب؟ ش��وًق��ا ت��ك��اد أُْخ��تَ��نَ��ا ي��رى أَم��ا
ال��ذه��وْب وْش��ك وال��ي��وُم ف��اتَ��ن��ا ق��د ال��وق��ُت

أسميتا): (إىل أزمردا

ال��م��ن��ح��دْر ع��ل��ى تُ��ط��لِّ��ي��ن م��ن ي��ا ال��ق��م��ر ج��ب��ال ب��ن��ت ي��ا ح��يِّ��ي��ت،
ال��ش��ج��ْر ب��ال��ح��ي��اِة وي��ت��غ��نَّ��ى ال��م��ط��ر وي��ب��ك��ي ال��ب��رق ف��ي��ض��ح��ك

∗∗∗
��ْح��ِر ال��سِّ ربَّ��َة ي��ا ف��رع��اءْ ي��ا ُح��يِّ��ي��ِت،
ال��ن��ه��ِر م��ن��ب��ِع م��ن ال��م��اءْ ت��س��وُق م��ن ي��ا
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ال��ق��م��راءْ ال��ل��ي��ل��ة ف��ي ْح ال��م��الَّ ن��ش��وَة ي��ا
ال��خ��ض��راءْ ��ف��ِة ال��ضِّ ف��ي ْح ال��ف��الَّ ف��ت��ن��َة ي��ا

∗∗∗
ح��قُّ ل��ه��ا َح��قٌّ ��ْع��ِر ال��شَّ ع��ق��ي��ص��ُة
َح��قُّ يَ��ْح��ِوِه َل��ْم ال��ع��ط��ِر م��ن ذوٌب

∗∗∗
َزْه��َره َش��َف��تَ��ْي ف��ي ال��نُّ��وُر م��زاُج��ُه
ق��ط��َره ذوِب��ِه ِم��ْن ال��ح��وُر ِت ودَّ ك��م

∗∗∗
ال��غ��اِب آل��ه��َة يُ��ْغ��ِري ع��ب��ي��ُرُه
ال��ص��اب��ي وال��ج��َس��د ل��ل��ج��م��ِر ب��ال��رق��ِص

∗∗∗
ال��ف��ت��اْن ل��ون��ِه ف��ي أح��الْه م��ا ج��ي��دِك
ال��م��رج��اْن م��ن ع��ق��ٌد ْه ح��الَّ ل��و يَ��ْس��ح��ُر

∗∗∗
األش��واْق ب��ه��ا تَ��ذك��و ال��ُح��ْم��ُر ح��بَّ��اتُ��ُه
ال��ع��ش��اْق ُم��َه��ُج ب��ل ب��ح��ُر يَ��نْ��ِم��ه��ا َل��ْم

∗∗∗
�اْج � �َوهَّ ال� �َك ذراُع� يُ��ب��دي م��ا ِس��ْح��َر ي��ا
ع��اْج م��ن أس��ورٌة ع��ن��دي ب��ه تُ��ْزَه��ى
ال��َف��رُد ج��وه��ُرُه م��ن��ُه ال��ث��رى ف��ي م��ا
وال��ه��ن��ُد ت��س��أُل ع��ن��ُه إِف��ري��ق��ي��ا
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حروازا:

ال��وداْع وق��ُت ح��اَن أَخ��وات��ي، ي��ا
��ع��اْع ال��شُّ وم��اَل ال��ي��وُم انْ��تَ��َص��َف

أزمردا.) إىل (متلفتة

ص��اح��ب��ي ي��ا أل��ق��اَك، … َغ��ٍد إِل��ى
��راْع ال��شِّ وِظ��لِّ ال��ش��م��ِس م��وك��ِب ف��ي

مريتا:

نَ��َرى أن إِل��ى ح��روازا َف��ْل��نَ��ب��َق
ال��ط��ري��ْق ت��ل��فُّ ال��ظ��لِّ ح��واش��َي
وال��ثَّ��َرى َج��ْم��َرُه يُ��ل��ق��ي ف��ال��َق��ي��ظ
ال��ح��ري��ْق َه��بَ��واِت ف��ي م��ف��ازٌة

حروازا:

��َرى ال��سُّ أخ��ش��ى ل��ك��نِّ��َي َوِدْدُت
س��ح��ي��ْق! ن��اءٍ وال��َم��ْش��ِرُق وح��دي،

أزمردا:

ال��م��ش��رِق ف��ات��نَ��َة ِش��ئْ��ِت ك��م��ا
… ِع��دي��ن��ي ول��ك��ْن
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حروازا:

ن��ل��ت��ق��ي! غ��ًدا

وأسميتا بويشافا مريتا تنتحي بالرحيل إيذانًا ثوبها حروازا تنسق (وبينما
تقول): وهي جانبًا،

مريتا:

وْح��َده��ا! ي��واِع��ُده��ا

أسميتا:

ال��م��زل��ِق ذل��َك ف��ي تُ��ف��كِّ��ُر ال وه��َي

ويشافا:

ص��ب��وًة ب��ه��ا ل��ع��لَّ

أسميتا:

ص��ب��وٌة؟

مريتا:

��ِق��ي ال��شَّ واآلدم��يُّ ه��َي وم��ا

ويشافا:

َم��ْس��َح��ٌة وج��ِه��ِه وف��ي ال، ولِ��ْم
وال��رَّون��ِق؟! ال��ج��اذب��يَّ��ِة م��ن
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أسميتا:

ح��ل��وٌة َرنَّ��ٌة َص��وتِ��ِه َوف��ي
ال��م��ن��ط��ِق س��اح��رُة ال��ح��بِّ م��ن

مريتا:

َغ��يَّ��ُه؟ تَ��تَّ��ِق��ي ال أت��ل��ق��اه

أسميتا:

تَ��تَّ��ِق��ي!؟ أآل��ه��ٌة وك��ي��َف؟

مريتا:

ك��ال��بَ��َش��ْر األرِض َوف��ي ال��س��م��اءِ ف��ي ن��ح��ُن ِع��ص��م��ٌة
َش��َع��ْر إِذا — وإِل��ٌه — آدٍم اب��ُن ي��ت��س��اوى
األث��ْر ف��ي َف��ْرَق َوال خ��الَف ف��ال أح��بَّ��ا إِْن

ويشافا:

ال��ح��ذْر م��وق��َف وُخ��ذي تَ��َق��دَِّم��ي م��ري��ت��ا، ي��ا

أسميتا:

َخ��ط��ْر! ف��ي م��ن��ه أُْخ��تُ��ن��ا َش��رِِّه دوَن َف��ْل��نَ��ُح��ْل

يف يدها وضعت وقد باالنرصاف حروازا تهم حتى العبارة هذه تتم تكاد (وال
تقول): وهي أزمردا، يد
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ال��ل��ق��اءْ! إِل��ى … وداًع��ا ال��رق��ي��ُق، ال��س��يِّ��ُد أي��ه��ا

ويشافا:

… أْم��ِه��ل��ي

مريتا:

س��واءْ م��وق��ٍف ف��ي ن��ح��ُن ت��ريَّ��ِث��ي ب��ل
ال��س��م��اءْ إِش��راق��ُة ب��ع��د تَ��ُح��ْل َول��م ع��ل��ي��ن��ا م��ا
ال��ض��ي��اءْ م��وك��ِب ف��ي ال��س��ف��ي��ن��ِة إِل��ى َم��َض��يْ��ن��ا إِن
ن��ش��اءْ! ب��م��ا وظ��ِف��رن��ا ك��ن��وَزه��ا َوَرأي��ن��ا

أزمردا:

وال��رض��اءْ م��ن��ك��نَّ ال��س��م��اح��ُة ه��ذه ح��بَّ��ذا
وال��ص��ف��اءْ! ال��ودُّ ذل��َك س��ف��ي��ن��ت��ي ف��ي ح��بَّ��ذا

أزمردا): من يدها سحبت (وقد حروازا

ت��ذه��ب��َن؟ أو

تردد): (بعد مريتا

ال��م��س��اء! يُ��ْق��ِب��َل أن ق��ب��ل ل��ح��ظ��ًة

حروازا:

؟ وح��دك��نَّ ت��ذه��ب��َن أو
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مريتا:

َغ��ن��اءْ! م��ن ع��ن��ِك وم��ا

حروازا:

َق��ْوَل��ُه؟ ْق��َن أت��ص��دِّ

مريتا:

أتَ��ُش��كِّ��ي��َن؟

حروازا:

ِم��راءْ ال

خبث): يف (مندفًعا أزمردا

ادِّع��اءْ وال زوًرا ق��ل��ت ف��م��ا َربَّ��ت��ي أس��ًف��ا

حروازا:

ال��وف��اءْ! ل��َك وِم��نَّ��ا ال��م��ب��ي��َن ب��ره��ان��َك ه��اِت

حروازا إىل ويقدمها أخاذ بريق ذات كبرية ياقوتة صدارته من أزمردا (يخرج
اإلعجاب.) نظرات بني

مؤثر): (بصوت أزمردا

وال��لُّ��بِّ ال��ع��ي��ِن ِس��ْح��َر ح��س��ن��اءُ، ي��ا إِل��ي��ِك، إِل��ي��ِك،
وال��ُع��ْج��ِب وال��ف��ت��ن��ِة، وال��س��ل��ط��اِن، ال��م��ج��ِد، ورم��َز
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ال��ق��ل��ِب ص��ورَة ت��ح��وي ح��م��راءَ ي��اق��وت��ًة ُخ��ذي
! ال��ص��بِّ ع��اش��ِق��ه��ا م��ن ال��رَّبَّ��اِت َربَّ��ِة ه��دي��ُة

مشدوهة): تتأملها (وهي حروازا

ال��دِم ك��ل��وِن

فيها): تحدق (وهي مريتا

وال��غ��ي��رِة

تلمسها): (وهي أسميتا

وال��ش��ه��وِة

تتنهد): (وهي ويشافا

! وال��ُح��بِّ

حماسة): (يف أزمردا

واْس��ِب��ي م��ع��ب��ودت��ي، ي��ا األرب��اَب، واْف��ِت��ن��ي ُخ��ِذي��ه��ا
َغ��ْرِب إِل��ى ش��رٍق م��ن ال��ع��اَل��م وْل��تَ��ْم��ِل��ك��ي أَال

مريتا:

إِح��راَزا؟ ال��ع��ال��َم ب��ه��ا تُ��ْح��ِرْز ل��م أراَك وك��ي��ف
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أزمردا:

وإع��ج��اَزا وح��يً��ا أُل��ِه��م��تُ��ُه ال��ذي ال��س��رُّ ه��و
إِع��زاَزا ال��رَّبَّ��اُت ب��ِه َض��نَّ��ْت ج��وه��ٌر ف��ه��ذا
«ب��ح��رواَزا» تُ��ْس��َم��ى إِل��ه��ٍة ل��غ��ي��ر يُ��ْخ��َل��ْق ول��م

مريتا:

غ��ي��ُرُه؟ أع��ن��دك

أزمردا:

ف��اَزا ل��ل��ذي وط��وب��ى ع��ن��دي

ويشافا:

ي��واق��ي��ٌت؟

أسميتا:

وب��األس��م��اءِ؟

رائعة): إشارات بيديه يشري (وهو أزمردا

�اًزا! �ج� وإِي� �ا �ابً� �ه� إِس�
ال��ق��ص��يَّ��ه ال��ب��ح��اِر ف��ي ف��ط��وَّف��ُت أراك��نَّ أي��ن ال��س��م��اءُ أل��ه��م��ت��ن��ي
خ��ف��يَّ��ه ال��ق��ض��اءِ م��ن ب��روٍح أب��ح��رُت إِي��زي��س ب��اس��م ول��ب��ب��ل��وَس
ال��ع��س��ج��ديَّ��ه وال��ع��ص��ا وال��ت��اج أوزري��س ك��ن��ز م��ن ال��ك��ن��ي��ن ون��ق��ل��ت
ال��س��ح��ريَّ��ة ال��ق��ي��ث��ارَة ح��تَّ��ى ال��م��ن��ظ��وم ول��ؤل��َؤُه وي��واق��ي��تَ��ُه
إل��يَّ��ْه أق��دام��ك��نَّ وق��ادْت أن��ت��نَّ ح��ي��ُث س��ف��ي��ن��ت��ي ق��ادْت ث��م

588



الثاني الفصل

ش��ف��ت��يَّ��ْه ع��ل��ى ص��وتُ��ه��ا س��رى ال��ري��ِح آل��ه��َة وب��أس��م��ائ��ك��نَّ
ه��ديَّ��ْه ب��أل��ِف ��ْت ُخ��صَّ وك��لٌّ ل��ح��روازا ال��ه��داي��ا م��ن أل��ًف��ا إِنَّ

لهن.) يديه يمد (وهو

ي��ديَّ��ْه ف��ي أي��دي��ا َض��ع��َن أال اس��م��ي��ت��ا، وي��ا وي��ش��اف��ا، وي��ا م��ري��ت��ا، ي��ا
ال��ق��دس��يَّ��ْة!! ال��ودائ��ع وخ��ذن ل��ل��ك��ن��ز، ل��ل��س��ف��ي��ن��ة، اآلَن ب��ي س��رن

إىل متجهات كاملسحورات به ويرسن أزمردا عىل األربع الفتيات (وتقبل
السفينة.)
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الرسير فوق معلق األثاث، وثرية أنيقة حجرة سفينته، مقدم يف أزمردا القرصان مخدع
بهو يجاورها متنوعة، وسياط حبال، من حلقات وبحوائطها رائع، ملاع سيف بها
مضطجع باتوزيس متواضع. أثاث وبه زجاجية، بقناديل مزدان رحب وهو السفينة
منبعث نور غري الستائر مسدلة حوله الصغرية والنوافذ الربان، بمخدع الرسير عىل
أن بعد طعام مائدة حامًال ماتوكا يدخل صغرية، كوة من يتخللها الضحى شعاع من

الباب. يطرق

وساده): يف يتقلب باتوزيس(وهو

ع��ن��دي؟ ُه��ن��ا ه��ا َم��ن

ماتوكا:

م��ات��وك��ا! ع��ب��ُدَك

باتوزيس:

ع��ب��دي! م��ن؟ أن��ت؟ َم��ْن



طه محمود عيل ديوان

واضطراب): دهشة يف باملائدة يتقدم (وهو ماتوكا

م��ات��وك��ا! ع��ب��ُدَك
ال��نَّ��ه��اْر ه��ذا وط��اَب س��ي��دي ي��ا ُح��ي��ي��َت،
اِإلف��ط��ار ب��وْج��بَ��ِة م��وع��دي ف��ي آِت ل��م

باتوزيس:

أف��َه��ُم ال أك��اُد تُ��َرى ي��ا َج��رى، م��اذا

ماتوكا:

ت��ع��ل��ُم ل��و أع��ج��ُب ج��رى ق��د ال��ذي إنَّ
ال��َك��َرى ص��رع��ى ون��ح��ُن ال��ري��اْح ح��م��ل��ت��ن��ا ق��د
ال��ثَّ��َرى! ب��ه��ذا إِالَّ ال��ص��ب��اْح رأي��ن��ا وم��ا

باتوزيس:

ثَ��ًرى؟ أيُّ

ماتوكا:

ال��رِّم��اْل ف��ي��ِه ت��ض��ح��ُك ش��اط��ئٌ
س��ل��س��اْل َوم��اؤُه داف��ئٌ ن��س��ي��ُم��ُه

∗∗∗
ال��ب��ح��ِر رب��اب��ُن س��ن��اْه ِم��ْن يَ��ع��رُف��ُه
م��ص��ِر! َط��َرَف��ْي م��ن ن��ل��َق��اْه م��ا ُل أوَّ
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باتوزيس:

م��ص��ٌر؟

ماتوكا:

اآلْن ف��ي��ه��ا ونَ��ح��ُن م��ص��ُر! أَج��ْل:
ي��وم��اْن دون��ُه م��ن ثَ��ْغ��ُر دون��ن��ا م��ن

املائدة): إىل باتوزيس(مشريًا

األح��الْم ه��ذِه م��ن م��رب��وَك��ا ِزل��ُت م��ا
ت��وك��ا؟ م��ا ت��ل��َك م��ا

ماتوكا:

ط��ع��اْم م��ن م��ائ��دٌة
اإلغ��راءْ ك��ث��ي��رُة ح��اِف��َل��ْة م��ائ��َدٌة
َس��يْ��ن��اءْ م��ن ت��دل��ُف ق��اف��ل��ْة ب��ه��ا ج��اءَْت

∗∗∗
ن��اض��ج��ه ف��اك��ه��ٌة ب��ه��ي��ْج روٍض ك��لِّ م��ن
ط��ازَج��ه َوبَ��ْق��َل��ٍة ن��ض��ي��ْج ل��ح��ٍم وك��لِّ

∗∗∗
ُم��ْح��َض��ُر ٌ ُم��َه��يَّ��أ ف��ال��رح��ي��ْق تَ��َش��أ وإِْن
يُ��س��ك��ُر ش��م��ي��م��ُه َع��ت��ي��ْق َل��ْوٍن ك��لِّ م��ن

∗∗∗
ال��س��ن��ي��ن ت��وال��ي ع��ل��ى ك��ال��ك��وَك��ب ط��وََّف
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ال��ص��ي��ْن ب��ح��اِر إِل��ى ال��م��غ��رِب ش��اِط��ِئ م��ن

∗∗∗
ال��ُه��وْج ال��ري��اِح وف��ي وال��نَّ��َدى ��نَ��ا ال��سَّ ب��ي��ن
ال��ث��ل��وْج ي��ذُرو وال��َق��رُّ ��دى ال��صَّ يُ��ذْك��ي وال��َح��رُّ

∗∗∗
ال��ص��يْ��ِف بُ��َك��ِر ف��ي �واْن اإلخ� �ُة �يَّ� �ح� ت�
ال��ض��ي��ِف! ل��س��يِّ��دي ال��رُّب��اْن س��يِّ��ِدي م��ن

باتوزيس:

اآلن��ا؟ ال��نَّ��ْوِم م��ن ق��اَم ه��ل أزم��ردا وال��س��يِّ��ُد

ماتوكا:

ي��س��ت��ق��ص��ي ال��ش��اط��ِئ ع��ن��َد ه��و
ُرك��ب��ان��ا َويُ��َس��اِئ��ُل ً نَ��بَ��أ

∗∗∗
أَم��ْر س��يِّ��دي ش��اءَ إِن
��تُ��ْر ال��سُّ ه��ات��ي��َك أرف��ُع

الضحى نور فيغمر باتوزيس من بإشارة الستائر رفع يف ماتوكا (ويميض
بشعاع املتألق السيف منظر فريوعه حوله فيما يحملق باتوزيس املخدع،

النهار.)

السيف): إىل باتوزيس(مشريًا

أَرى؟ ال��ش��يءُ ذل��ك م��ا
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ال��نَّ��ظ��ْر ي��ب��ه��ُر ي��ك��اد
ن��اِدَرٌة أِح��ْل��يَ��ٌة
أثَ��ْر م��اٍض م��ن ذاَك أم

(متباهيًا): ماتوكا

س��يِّ��دي س��ي��ُف ذاَك ب��ل
ال��َخ��َط��ْر ع��ل��ى وََع��ْونُ��ُه
ال��ب��ح��وِر ِم��لءُ ح��دي��ثُ��ُه
وال��ُج��ُزْر وال��ثُّ��غ��وِر
َم��َش��ى إِذا ال��رََّدى ُه��َو
َخ��بَ��ْر ك��ائ��ٍن َف��ُك��لُّ

باتوزيس:

ه��ِذِه؟؟ ��ي��اُط ال��سِّ َوَم��ا
��َرر ال��شَّ ِم��َن أل��س��نَ��ٌة

حماسة): (يف ماتوكا

ال��ح��دي��َد َل��ذُْع��ه��ا يُ��ل��ي��ُن
ال��َح��َج��ْر! ي��ف��تِّ��ُت أو
َم��ْن تُ��ن��ِط��ُق أو تُ��خ��ِرُس
وال��َح��َص��ْر! ال��ك��الَم تَ��ْش��ك��و

باتوزيس:

ال��ح��ب��اُل؟ وه��ذه
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حماسته): يف (مرتسًال ماتوكا

ال��َق��َدْر! َح��بَ��ائ��ِل م��ْن ُه��نَّ
ال��رِّق��اِق ��وِق ب��ال��سُّ ت��ل��ت��فُّ
ال��نُّ��ُض��ر وال��م��ع��اص��ِم
ال��َح��َوْر! ب��ه��ا ض��ارًع��ا ل��ل��دُّم��ِوع ت��رقُّ َوال

باتوزيس(مشمئًزا):

َك��َف��اَك م��ات��وك��ا َك��َف��اَك
! يَ��ُس��ّرْ ال ف��ال��ح��دي��ُث
أْو ال��ك��أَْس إل��يَّ َق��رِّْب
َوال��ثَّ��َم��ْر! ال��ن��ض��ي��َج ه��ذا

وهو الرسير، يف جلس وقد باتوزيس أمام فيضعها باملائدة يرسع (ماتوكا
من قطعة ويأكل ويرشبه قدحه به ويمأل لونًا فيختار الرشاب أنواع يقلب

النضيج.)

مرسور): باتوزيس(شبه

ط��يِّ��ُب وال��ط��ع��اُم ال��س��الُف ه��ذي ط��يِّ��ب��ٌة
أْش��َرُب وع��ْه��دي أزم��ردا م��ْوث��ِق َع��ل��ى إنِّ��ي
تُ��نْ��َس��ُب؟ ل��ل��ج��ن��وِب أأن��َت م��ات��وك��ا ِل��َي ُق��ْل
تُ��نْ��ِج��ُب ل��ل��ك��راِم أنْ��َج��بَ��تْ��َك ب��الًدا إنَّ

متألم): (شبه ماتوكا

ل��س��يِّ��دي؟ أذك��ره��ا ه��ذه ال��ب��الد أيُّ
م��ول��دي! ك��اَن َوأَيْ��َن أن��ا أيْ��َن م��ن ج��ه��ل��ُت
ُم��وِج��ِدي وال��خ��ف��اءُ ال��وج��وِد ه��ذا ف��ي َدَرْج��ُت
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وَغ��ِدي ي��وم��ي بَ��ْع��َد ي��أت��ي أْم��ِس��ي ك��أن��م��ا
ي��ِد م��ن ال��ح��ي��اِة م��ص��اي��ِر ف��ي ل��ل��ع��ب��ي��ِد م��ا
أس��َوِد َع��بْ��ٍد غ��ي��َر ال��رئ��ي��ُس م��ات��وك��ا ول��ي��َس
��ِد ال��تَّ��َرغُّ ��َة َج��مَّ ال��ح��ي��اَة أزم��ردا َح��بَ��اُه

العنف.) إىل لهجته تغريت (وقد

ُم��ْرِص��ِد ق��ض��اءٍ ُروَح ُروُح��ُه ف��يَّ َوبَ��ثَّ
وب��ال��ُم��َه��نَّ��ِد َش��اءَ إِذا ��وط ب��ال��سَّ يَ��ُص��وُل
س��يِّ��ِدي! ف��داءُ دم��ي س��يِّ��َدُه، َويَ��ْف��تَ��ِدي

باتوزيس:

ُم��َض��لِّ��ُل! َع��بَ��ٌث ال��ح��ي��اَة؟ أزم��ردا َح��بَ��اَك
ُم��َغ��لَّ��ُل ب��س��ح��ِرِه بَ��ْط��ِش��ِه، أس��ي��ُر أنْ��َت
تُ��َق��تِّ��ُل أو تَ��ْص��َرُع ق��وٌَّة م��ن��ُه َس��بَ��تْ��َك
ت��ع��دُل واألص��وُل َس��واءُ وأزم��ردا أن��َت
وت��ع��ق��ُل؟ م��ث��َل��ُه تُ��ِح��سُّ إِنْ��َس��انً��ا أل��س��َت
ت��ف��ع��ُل؟ ال أو ال��ض��م��ي��ُر ب��ِه ي��وِح��ي م��ا ت��ف��ع��ُل
��ُل؟ تُ��َؤمِّ غ��ٍد ف��ي رج��اءَ ال ت��ع��ي��ُش ك��ي��َف
ت��رف��ُل ُق��واَك ف��ي وأن��َت أزم��ردا ي��رع��اَك
م��ه��م��ُل م��ن��ُه أن��َت َه��ِرْم��َت أو م��رض��َت ف��ِإن
��ُل ت��ن��قَّ أج��وائ��ه��ا ف��ي األط��ي��اِر إِل��ى اُن��ظ��ْر
وت��ن��زُل ه��ن��ا ش��اءْت م��ا ت��ص��ع��ُد س��ي��دًة
ُم��ذَلَّ��ُل وال��ث��رى ال��س��ح��اُب ل��ه��ا ٌ ُم��َوطَّ��أ
وت��ن��س��ُل ُح��رًَّة ال��وك��ون ف��ي ال��ح��ي��اَة ت��ب��ن��ي
ال��س��ل��س��ُل وال��نَّ��م��ي��ُر وال��ف��ض��اءُ ال��ض��ي��اءُ ل��ه��ا
تُ��م��ثَّ��ُل ط��ائ��ٍر ف��ي ُح��رًَّة ال��ح��ي��اُة ه��ي
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��ُل تَ��َف��ضُّ أو َع��َل��يْ��َك ب��ه م��نٌّ ال َح��ق��َك

ماتوكا:

تُ��َخ��ِي��ُل؟ ال��ذي ال��ك��وُن ل��ي أنَّ��ى س��يِّ��دي، ي��ا
أج��ه��ُل! إِنِّ��ي ال��ع��اَل��ُم؟ ذاك ل��م��ث��ل��ي أنَّ��ى
��ُل ال��م��ؤمَّ وال��غ��ُد ال��ح��ي��اُة، ه��ي س��ف��ي��ن��ت��ي
ال��م��ن��زُل وط��اَب ال��ع��ي��ُش ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ل��ي ط��اَب ق��د
ال��م��خ��م��ُل ه��ذا ال��رُّب��اِن س��ي��دي ك��س��اءِ وم��ن
وأث��م��ُل ه��ان��ئً��ا أع��لُّ َش��راِب��ِه َوِم��ْن
أج��م��ُل! ال��ح��ي��اِة ه��ذي م��ن ل��َي ح��ي��اٍة أيُّ

يعاوده ثم مبهوتًا باتوزيس ويظل باملائدة الحجرة ويغادر ينحني (ثم
الفتيات ومعه أزمردا البهو إىل يدخل بينما الفراش عىل فيتمدد الكسل،
وجلود والصور ومنظره البهو يتأملن هن وبينما باسًما، يحييهن وهو األربع
من ويختفي الكنز ليعد أزمردا إليهن يعتذر جوانبه، عىل املعلقة الحيوانات

يتهامسن): عنه منشغالت وهن صغري باب

(متعجبة): ويشافا

ال��م��وع��وَدة ال��س��ف��ي��ن��ُة أه��ِذِه
ال��م��ن��ش��وَدة؟! ال��ع��ج��ائ��ِب ح��ام��ل��ُة

(حائرة): مريتا

م��س��دودة! ط��اق��اتُ��ه��ا أرى؟ م��اذا
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أسميتا:

ال��م��رص��وَدة! ك��ن��وُزه وراؤه��ا

حروازا:

وُُع��وَده ن��رى س��وف ��ل��ي! تَ��م��هَّ
ال��م��ش��ه��وَدة! ال��رائ��ع��َة َوال��ِف��تَ��َن

مريتا:

ال��ع��ط��ِف م��ن ه��زَّاٍت ال��م��ه��م��وِس ب��ص��وتِ��ِك أُح��سُّ

حروازا:

ب��ب��ره��اٍن ج��اءَ َل��َق��ْد

مريتا:

ت��ك��ف��ي! ي��اق��وت��ٌة َوَه��ْل

حروازا:

َوال��وص��ِف؟ ال��وض��ِع ب��ه��ذا ت��راب��يٌّ أي��غ��ري��ن��ي

مريتا:

ال��زَّي��ِف ظ��اه��ِر ب��أم��ٍر ح��روازا أغ��راِك َل��َق��ْد
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ويشافا:

تُ��ْغ��ِف��ي أن ال��ف��ت��ن��ِة م��ن ذراع��ي��ه ع��ل��ى َوِك��ْدِت

(مبتسمة): حروازا

ط��رف��ي م��ن َغ��ض��ض��ُت ح��ي��َن ه��ن��اك ح��دي��ث��ك��نَّ َح��َزْرُت
َض��ْع��ِف م��ن أظ��ه��رُت م��ا ي��غ��رنَّ��ِك ال … م��ري��ت��ا
ال��ل��ه��و وب��ع��ُض م��نِّ��ي َع��بَ��ٌث ف��ه��ذا

مريتا:

وال��ظَّ��ْرِف

حروازا:

يُ��خ��ف��ي! وم��ا ل��ن��ا يُ��س��رُّ م��ا ألع��رَف ب��ه أردُت

أسمتيا:

ان��ا؟ ت��ح��دَّ إِذا وك��ي��َف

ويشافا:

ُج��ْرِف؟ ش��ف��ا ع��ل��ى ون��ح��ُن

واعتداء): قوة (يف حروازا

��ْخ��ِف! ال��سُّ م��ن��ت��ه��ى ه��ذا ال��ن��اَس؟ ت��خ��اُف أآل��ه��ٌة
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مريتا:

ال��ل��ي��ُن؟ ي��ن��ف��ِع ل��م وإِن

حروازا:

ب��ال��ُع��نْ��ِف! األْم��َر أَخ��ذُْت
خ��ل��ف��ي! وم��ن ح��ول��ي م��ن ف��اْص��ُم��ْدَن واج��ه��ت��ُه إِذا

حينًا ويستمعن أصواتهن، من فيخفضن املجاورة بالحجرة أصواتًا (ويسمعن
بعضهن يميل ثم املكان، محتويات إىل آخر حينًا وينظرن الصوت مصدر إىل
عىل خلفي باب من أزمردا يدخل بينما قلقات يتهامسن وهن بعض عىل
انفعال): يف هامًسا بالفرح املمزوج االضطراب شديد وهو املخدع يف باتوزيس

أزمردا:

أم��ا ب��ات��وزي��ُس ! ه��نَّ ه��ن��ا! ه��نَّ
ب��ال��ب��اِب؟ أص��وات��ه��نَّ ت��س��م��ُع
أِف��ْق ب��ات��زي��س ه��نَّ ه��ن��ا ه��نَّ
ه��يَّ��اِب! غ��ي��َر ع��ل��ي��ه��نَّ اُخ��رْج
ن��غ��ًم��ا اس��ت��ث��ْر ق��ي��ث��ارَك، أِع��دَّ
ال��غ��اِب ف��ي ال��وح��وَش ح��ت��ى ي��روُِّض
ش��ادي��ٍة ب��ي��َن ت��راه��نَّ ح��ت��ى
ب��أك��واِب! ��اص��ٍة رقَّ َوبَ��ي��َن
ِب��ِه ظ��ف��رُت ل��م��ا ق��ل��ب��ي ي��ك��اُد
َوإع��ج��اِب ف��رح��ٍة م��ن يَ��ط��ي��ُر
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مبهوتًا): الفراش من ينهض باتوزيس(وهو

ن��ف��س��ي أث��رَت أزم��ردا ُه��نَّ م��ن
��ي؟ ِح��سِّ وه��ج��َت أوه��ام��ي وُرْع��َت

فمه): عىل بأصبعه (مشريًا أزمردا

ب��ه��م��ِس َوُق��ْل ال��ص��وَت ت��رف��ِع ال
ال��ج��ْرِس خ��ف��ي��َض ي��س��م��ع��َن ف��ه��نَّ
األم��ِس ُح��ْل��ُم ال��رِّي��اِح آل��ه��ُة
ال��ش��م��ِس ش��روِق ف��ي َل��ق��ي��ت��ه��نَّ
ال��ُم��ْل��ِس وال��ص��خ��ور ال��غ��ي��اِض ب��ي��َن
ال��دم��ق��ِس غ��الئ��ِل ف��ي ي��رق��ص��َن
ي��أِْس ب��غ��ي��ِر أح��ت��اُل زل��ُت م��ا
ال��ج��ن��ِس ل��ض��ع��ِف ��ع��َن تُ��س��مَّ ح��ت��ى
َوأُنْ��ِس اب��ت��ه��اج��ة ف��ي َوج��ئ��َن

باتوزيس:

ال��ك��أِس! ت��خ��يُّ��الُت ه��ذه ب��ل
اإلِن��ِس ب��ن��اِت م��ن إِالَّ ه��نَّ م��ا
األخ��سِّ ت��دب��ي��رك ف��ي َوَق��ْع��َن
ن��ف��س��ي ووي��َح أزم��ردا وي��ح��َك
نَ��ْح��ِس! ي��وُم ال��ي��وَم أن أح��َس��ُب

(مالطًفا): أزمردا

رأس��ي؟ ب��ع��ي��ن��ْي ِش��ْم��ُت م��ا تُ��ن��ك��ُر
! م��سِّ أيُّ ب��ات��وزي��ُس ��َك َم��سَّ
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باتوزيس:

ت��ص��ن��ُع؟ ب��آل��ه��ٍة ف��م��اذا ُق��ْل��تَ��ُه ك��م��ا أن��ه��نَّ وه��ْب

أزمردا:

ال��م��ط��م��ُع ق��ادن��ي م��ا ش��راع��َي ي��ن��ت��ظ��م��ن ق��وًى أس��خ��ره��نَّ
أق��ل��ُع أو ش��ئ��ُت ك��م��ا أرس��و ص��اح��ب��ات��َي أو ب��أس��َي أس��ي��راِت
وأس��ت��م��ت��ُع ال��ث��راءَ وأج��ِن��ي ال��ث��غ��وِر م��ن��ي��َع ب��ه��ن وأغ��زو

باتوزيس:

ال��س��م��اءِ؟ م��ل��ك��وِت ف��ي أت��ط��م��ُع

أزمردا:

ي��ق��ن��ُع ال ع��اَش م��ا ال��م��رءُ ه��و

باتوزيس:

م��ن��ه��وم��ٍة غ��رائ��َز ُخ��ِل��ْق��نَ��ا
تَ��ش��ب��ُع! وال تُ��روَّى ف��ل��ي��س��ت

أزمردا:

ح��ك��م��ت��ي َواتَّ��ِب��ْع م��ع��ي ت��ع��اَل
إِص��ب��ُع! س��ع��ادت��ن��ا ف��دوَن
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باتوزيس:

ِغ��نً��ى م��ن ُح��ْزتَ��ُه م��ا يَ��ْك��ِف أل��م
ال��ن��س��اءْ؟ غ��ري��ِب م��ن ت��ق��ت��ن��ي َوَم��ا
ال��ك��ائ��ن��اُت ب��م��ن��س��رَك أض��اق��ْت
ال��ه��واءْ؟ ح��ت��ى ت��خ��ط��ُف ف��ح��اول��َت

أزمردا:

ال��ح��دي��ُث ه��ذا ِم��ن��َك ل��ي��ض��ح��ك��ن��ي
ُه��راءْ وق��وٌل ب��دي��ٌع خ��ي��اٌل
ال��م��ت��اِع اغ��ت��ص��اُب ال��ح��ي��اِة دل��ي��ُل
ال��ف��ن��اءْ دل��ي��ُل إِالَّ ال��زه��ُد وم��ا
ت��س��ت��ط��ي��ُع م��ا ب��أوف��َر ت��م��تَّ��ْع
ت��ش��اءْ م��ا واغ��ت��ص��ْب ت��ق��ت��ص��ْد وال

باتوزيس(صائًحا):

ال��ل��ع��ي��نَ��ه ال��ح��ان��ِة ل��م��س��اءِ ي��ا
ال��س��ف��ي��نَ��ه ل��ه��ذه ق��ادن��ي َق��ْد

ضارًعا): نفس ثورة يف (مالطًفا أزمردا

وال��رع��ونَ��ه ��ُة ال��خ��فَّ ه��ذه م��ا
��ك��ي��نَ��ه ال��سَّ واْل��زِم ص��ي��اًح��ا ك��َف��ى
ال��رزي��نَ��ه ه��ي��ئ��تَ��ك َف��دَْع ال أو
رن��ي��نَ��ه وِزْد ��ح��َك ال��ضِّ وأك��ث��ِر
ل��ح��ونَ��ه ال��ه��وى وادي م��ن وه��اِت
م��ج��ن��ونَ��ه! م��خ��م��ورًة، م��س��ح��ورًة،
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باتوزيس(ضارًعا):

ال��ح��زي��نَ��ه اآلل��ه��َة س��أل��ت��َك
ال��م��ف��ت��ونَ��ه ال��ُم��َه��َج ه��ذي تُ��ؤِذ ال
م��س��ك��ي��نَ��ه ب��ري��ئ��ٌة ف��ِإن��ه��ا

أزمردا:

ُم��ج��ونَ��ه ي��طَّ��رْح ل��م ف��تً��ى أن��َت
وال��م��ع��ونَ��ه ال��رَّح��م��َة ي��س��أل��ن��ي
ق��ِن��ي��نَ��ه ف��ي ال��خ��م��رَة رأى ول��و
ودي��نَ��ْه! ب��ه��ا دن��ي��اُه ل��ب��اَع
األف��ي��نَ��ه! ال��ُم��ث��َل ه��ذي ع��ن��ك دَْع
ال��ث��م��ي��نَ��ه! ُف��رص��ت��َك تُ��ِض��ْع وال

باتوزيس(غاضبًا):

أخ��ونَ��ْه َل��ْن ق��رص��اُن، ي��ا ع��ه��دَي،
أك��ونَ��ْه!! ول��ن أزم��ردا، ك��ن��ُت م��ا

أزمردا:

ال��ن��زاْع ه��ذا تُ��ِث��ْر ال وي��ح��َك! ب��ات��وزي��س أج��ن��ن��َت
ال��ش��ع��اْع ض��اح��ك��َة وال��ك��أَس ح��دي��ث��ن��ا، ُح��ْل��َو أن��س��ي��َت
ال��ب��ق��اْع آل��ه��ِة ال��رِّي��ح ب��ن��اِت ع��ن ط��ي��ب��َة ورواَة
وال��خ��داْع؟ وال��ت��غ��يُّ��ُر، وال��ت��ن��كُّ��ُر، ال��ت��ش��اؤُم، ف��ي��َم
وال��س��م��اْع؟ ل��ل��رويَّ��ة دع��وتُ��ك إِذا ال��ص��ي��اُح ولِ��َم
ان��ت��ف��اْع! وال رج��اءَ ال ص��وت��َك؟ تُ��س��م��ع��ه��نَّ أت��ري��ُد
ال��ص��راْع أَُه��ِب ع��ل��ى ه��ن��ا وال��ع��ب��ي��ُد أم��ري، أح��ك��م��ُت
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ال��ش��ج��اْع أزم��ردا وس��ي��ُف ال��س��ي��اُط تَ��ه��ِوي ب��ِإش��ارٍة
ال��م��ت��اْع م��ن ادَّخ��رُت م��ا أج��م��َل ع��ل��ي��َك ع��رض��ُت إِنِّ��ي
وال��ط��ب��اْع ال��غ��رائ��ُز ف��ي��َك وخ��ان��ن��ي أب��ي��َت ل��ك��ْن
َوداْع! وال س��الَم وال ب��ات��زي��ُس! ب��ن��ف��س��ك ف��اس��ل��ْم
ال��ش��راْع!! وي��ن��ط��ل��ُق ال��داع��ي ي��ه��ت��ُف ق��ل��ي��ٍل ��ا ع��مَّ

املجاور، البهو من صوت يرتفع بينما الحجرة بمغادرة باتوزيس (ويرسع
عليهن.) داخل وأزمردا الفتيات عىل املستحوذ القلق صوت هو

حروازا:

وال��ص��ي��اُح ��ُة ال��ض��جَّ ه��ذه م��ا
تُ��ت��اُح ال وال��رؤي��ُة ن��س��م��ُع
األش��ب��اُح تَ��ْق��ت��ت��ُل ك��أن��م��ا
األرواُح! تَ��ِث��ُب أو ح��ول��ن��ا م��ن

أزمردا:

ال��م��الُح أيَّ��ت��ه��ا م��ع��ذرًة،
ال��ِم��راُح ه��زَُّه ق��د ف��خ��ادم��ي
األل��واُح ت��ح��ت��ه م��ن ف��ان��زل��ق��ْت
األق��داُح ��ِه ك��فِّ م��ن وان��ت��ث��رْت
ال��ص��ي��اُح! ��ُه واس��ت��خ��فَّ ف��ض��جَّ

مريتا:

وال��ك��ن��ُز؟
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أزمردا:

يُ��ت��اُح ل��ح��ظ��ة ب��ع��د

ويشافا:

ال��ل��م��اُح؟ ودرُُّه ي��اق��وتُ��ه

أزمردا:

��راُح! ال��صُّ ال��م��ق��دَُّس وال��ذَّه��ُب

أسميتا:

ال��ب��ط��اُح تُ��ظ��ل��ُم ق��ل��ي��ٍل ع��م��ا
وال��رواُح ال��غ��دوُّ وي��ص��ع��ُب

أزمردا:

ال��رَّاُح ت��ج��يءَ ح��ت��ى ه��ن��ي��ًة

تراه أن دون أزمردا إىل يشري وهو حائًرا سيده مخدع يف ماتوكا (ويظهر
له): تقول وحروازا أزمردا إليه فيرسع الفتيات،

حروازا:

ال��م��راُح ب��ن��ا راَح ف��ق��د أس��ِرْع

(ألزمردا): ماتوكا

ق��ب��وه��ا غ��ي��اب��ة ف��ي ال��س��ج��ي��ن��َة إِنَّ
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وِص��ي��اح��ا ت��م��رًُّدا ت��ك��فُّ ل��ي��س��ْت
أذوُده��ا ف��ج��ئ��ُت ُع��ص��اب��ت��ه��ا ق��ط��َع��ْت
ال��م��ص��ب��اح��ا ي��دي ف��ي تُ��ح��طِّ��ُم ف��ه��وْت
ش��راِرِه ب��ع��ُض ط��اَر ال��ع��ن��اي��ُة ل��وال
واج��ت��اَح��ا ش��ع��ل��ًة ال��س��ف��ي��ن��َة وط��وى

أزمردا:

… ع��ذابً��ا ِزْده��ا

ماتوكا:

ع��ذَّب��تُ��ه��ا س��ي��دي
وج��راَح��ا دًم��ا ُم��ِل��ئَ��ْت وق��د ف��أبَ��ْت

أزمردا:

ف��أْل��ق��ه��ا ال��ص��ي��اِح ع��ن ت��ك��فَّ ل��م إِْن
… �مِّ �ي� ال� �ي ف�

ماتوكا:

��اح��ا ال��ف��ضَّ َص��وت��ه��ا أخ��ش��ى
ري��ب��ًة زائ��راِت��َك ف��ي��م��ألُ ي��ع��ل��و
ح��ا م��الَّ ل��ن��ج��دِة ي��س��ت��خ��فُّ أو

أزمردا:

م��ات��وك��ا؟ وال��ح��لَّ
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ماتوكا:

ل��ه��ا م��ع��ي ت��ع��اَل
وس��م��اح��ا رًض��ى أب��دْت ف��ل��رب��م��ا

يظهر خيالهما يختفي وحني السفينة قبو إىل بأزمردا ماتوكا (ويرسع
األربع الفتيات عىل ويدخل املخدع، باب خلف مخبئه من فجأة باتوزيس

الخوف.) من وراءه متلفتًا فيهن متفرًسا

باتوزيس): برؤية بوغتت (وقد حروازا

ه��ن��ا! ه��ا ِج��ئْ��َت وك��ي��ف ال��ف��ت��ى أي��ه��ا أن��َت، م��ن

باتوزيس(هامًسا):

أن��ا! وم��ن ه��ن��ا، أن��ِت م��ن ل��ل��س��ؤال َوْق��َت ال
!… ل��ن��ا وق��ت ال … ال��ُق��رص��اِن س��ف��ي��ن��ِة ف��ي أن��ت��نَّ

حروازا:

ي��ك��وُن! وم��ن

باتوزيس:

نَ��ا ال��دُّ َش��رُُّه ي��م��أل ق��ات��ٌل
… أزم��ردا ه��و ب��ل

حروازا:

ب��ن��ا؟ ص��ان��ًع��ا تَ��راُه وم��ا
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باتوزيس:

َدنَ��ا! إِْن وي��ح��ك��نَّ ؟! ب��ك��نَّ ص��ان��ًع��ا أراُه

حروازا:

ض��ن��ى ت��خ��ش وال أذًى، تَ��خ��ْف ال ع��ل��ي��َك، ْن ه��وِّ
ص��ن��ي��َع��نَ��ا ف��ارتَ��ِق��ْب ن��ح��ُن ال��ري��اِح آل��ه��ُة
ح��وَل��ن��ا ي��ح��وُم رأي��تَ��ُه إِْن ي��ُرْع��ك وال

ويشافا:

ُم��ْح��ِس��ن��ا! نَ��راَك إِنَّ��ا ف��ت��ى ي��ا ت��ك��وُن، وم��ن

باتوزيس:

ال��م��ع��ذَُّب ال��ش��ج��يُّ ب��ات��زي��ُس م��ص��َر ب��ن��ي م��ن
وم��ط��رُب م��َغ��نٍّ ه��ن��اَك واس��م��ُه ش��اع��ٌر،

مريتا:

ب��اتُ��زي��ُس؟ م��ص��َر ب��ن��ي م��ن

أسميتا:

ت��ذه��ُب؟ أي��ن إل��ى

باتوزيس:

م��غ��رَُّب ش��ري��ٌد ال��ح��ي��اة، ه��ذه ف��ي أن��ا،
أض��رُب!! ال��تِّ��ي��ِه ف��ي أن��ا أذه��ُب! أي��َن ال أي��َن؟
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مخدعه.) إىل متجًها السفينة أقىص من قادم وهو أزمردا أقدام وقع (وتسمع

باتوزيس:

… خ��ط��اُه ه��ذه

مريتا:

أت��ى! ق��د

حروازا:

اس��م��ع��ي ب��ل

مريتا:

ه��ن��ا؟ م��ن ق��ري��ٌب أه��و

باتوزيس(مشريًا):

ال��م��خ��دِع! ف��ي

مكانه): من يتحرك باتوزيس رأت (وقد حروازا

أخ��ائ��ٌف؟

باتوزيس:

م��وض��ع��ي! ف��ي ث��اب��ٌت ب��ل
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مريتا:

ش��ج��اٌع أن��َت

خصمه): للقاء يتأهب باتوزيس(وهو

��ِع��ي! ت��ش��جَّ َربَّ��ت��ي

ويقف ماتوكا عليه يدخل سيفه، تقلد يف يرسع مخدعه يف أزمردا (وبينما
شيئًا.) وراءه أن ويدرك أزمردا إليه فيلتفت مبهوتًا خلفه

أزمردا:

ُم��رت��اًع��ا واج��ًم��ا أراَك ل��ي م��ا

ماتوكا:

تُ��راع��ا ل��ن ع��ف��َوَك س��ي��دي ي��ا
… �ْن �ك� ل�

أزمردا:

ُص��داًع��ا ِزدت��ن��ي ت��ك��لَّ��ْم،

ماتوكا:

األت��ب��اع��ا َخ��انَ��ِت س��م��ارا إِنَّ
ُم��ط��اع��ا س��يِّ��دي، أم��رَت، ك��م��ا
ال��م��ص��راع��ا ب��اب��ه��ا دوَن ف��ت��ح��ُت
خ��داع��ا وان��س��رق��ْت ف��أف��ل��ت��ْت
وض��اع��ا ��ح��ى امَّ ال��ظ��لُّ ك��أن��ه��ا
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(خائًفا): أزمردا

ال��ق��اع��ا؟ أت��ش��قُّ ت��م��ض��ي؟ وأي��ن
ش��ع��اًع��ا؟ ب��ي��ن��ن��ا ت��س��ت��ح��ي��ُل أم
ش��ج��اع��ا ول��ت��ك��ْن َم��تُ��وك��ا، أس��رْع
ال��ش��راع��ا وان��ش��روا ال��ح��ب��اَل اط��ووا
ِس��راع��ا! ه��ن��ا ه��ا إل��يَّ وأت��وا

وهن بينهن باتوزيس فريى الفتيات عىل املخدع باب من أزمردا (ويدخل
واضًعا صامتًا ويقف املوقف فيفهم الغضب، بريق عيونهن ويف متحفزات

سيفه.) مقبض عىل يده

باتوزيس(ساخًرا):

ت��ح��ي��ٌة ول��ي��س أزم��ردا أق��ب��ل��َت
س��الُم! ع��ل��يَّ وال ل��ل��زائ��راِت،

أزمردا:

ف��إن��م��ا ال��ع��اه��راِت، أج��ي��َر ي��ا َص��ْه،
َح��راُم! خ��ط��اَك م��ن ال��ح��رائ��ِر ق��رُب

باتوزيس:

ج��ه��َرًة؟ ص��دي��ق��ك أو ض��ي��َف��َك أت��س��بُّ
واإلك��راُم؟ ال��ودُّ ف��أي��َن ع��ج��بً��ا؟

(صارًخا): أزمردا

ض��ي��ف��ي؟
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حروازا:

أتُ��نْ��ِك��ُر؟

أزمردا:

إِث��َم��ُه وأغ��س��ُل ب��ل
ب��دم��ائ��ِه

باتوزيس(ساخًرا):

اآلث��اُم تُ��غ��س��ُل ل��و
ف��ِإن��ه��ا ال��زائ��راِت ع��ي��وَن ان��ظ��ْر
وِض��راُم ول��ع��ن��ٌة ع��ل��ي��َك َرَص��ٌد

(صارًخا): أزمردا

… دع��ه��نَّ

باتوزيس:

… أن��َت دع��ه��نَّ ب��ل

ا): (مستخفٍّ أزمردا

وم��ا أَج��ْل
تَ��ب��غ��ي��ِه؟
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باتوزيس:

ك��الُم! ب��اس��م��ه��نَّ ل��ي م��ا

الفتيات): (إىل أزمردا

خ��ي��ان��ًة أردُت ف��م��ا ب��ك��نَّ ق��س��ًم��ا
يُ��ش��اُم! ب��ك��نَّ آل��ه��ٍة ع��ط��َف ب��ل
ص��واح��ب��ي ت��ك��نَّ أن إِال ُرْم��ُت م��ا

باتوزيس:

يُ��راُم ال��ح��ي��اِة ف��ي ش��يء ك��لُّ م��ا

حروازا:

َدَع��ْوتَ��نَ��ا وك��ي��ف ت��ض��ارْح��ن��ا، َل��ْم ِل��َم
�ِز؟ �ن� �ك� �ل� ل�

مريتا:

واِإلل��ه��اُم أوزوري��ُس

أزمردا:

وه��ذه ، اآلدم��يِّ ط��ب��اُع ه��ذي
�ُه �اُع� �م� أط�
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باتوزيس(ساخًرا):

ل��زاُم! ع��ل��ي��ِه ف��رٌض

مريتا:

أَرْدتَ��ن��ا أن��َت ال��ق��رص��اِن ح��ي��ل��ُة بَ��ْل
وي��س��اُم ِف��راُؤُه يُ��ب��اُع َص��يْ��ًدا

حروازا:

ِب��ْع��تَ��ن��ي م��ا إِذا ت��س��وِّم��ن��ي وب��ك��م
وِزح��اُم ض��ج��ٌة َح��ْوَل��َك ��وُق وال��سُّ

بوجهها): إليه (مدنية ويشافا

… ج��م��ال��ي ان��ظ��ْر

نفسها): حول (تدور أسمتيا

… ِف��ت��ن��ت��ي ت��أم��ل ب��ل

طربًا): باتوزيس(صائًحا

غ��راُم! ك��ل��ك��نَّ ل��ل��رش��اق��ِة ي��ا

مريتا:

ُق��ًوى ��رن��ا تُ��س��خِّ أن تَ��ط��م��ُع أَوك��ن��َت
اإلِج��راُم؟ ب��ه��ا ي��ح��دو ل��س��ف��ي��ن��ٍة
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أزمردا:

ال��ص��م��ُت ل��ك��نَّ خ��ي��ٌر

تواجهه): (وهي حروازا

ل��ن��ا خ��ي��ٌر ُق��ْل
ت��س��ل��ي��ٌم! ب��ي��دي��َك

مريتا:

اس��ت��س��الُم! أو

باتوزيس(ساخًرا):

؟ ب��ه��نَّ أزم��ردا أَوثِ��ْق��َت

أزمردا:

تَ��َرى ك��م��ا
… ب��م��وت��َك ِث��َق��ِت��ي

املالطفة): باتوزيس(متصنًعا

ال��ذَّاُم يُ��ف��ي��ُد م��ا

باتوزيس): بطعن ويهم سيفه يجرد (وهو أزمردا

خ��ط��وٍة آخ��ُر ب��ات��وزي��ُس ق��ادتْ��َك
َم��الُم! َع��َل��يَّ م��ا ُخ��ذْه��ا ل��ل��م��وِت!
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دونه): بذراعها (تحول حروازا

… ِق��ْف

(حانًقا): أزمردا

… ال

حروازا:

… ح��ذاِر

االندفاع): (محاوًال أزمردا

ابْ��ع��دي ب��ِل
… ذراَع��ِك ُردِّي

أزمردا): وجه يف بقبضتها تلوح وهي رائع (بصوت حروازا

ِح��م��اُم! يُ��ردُّ ال
أق��ص��ري األث��ي��م��ُة ال��ن��ف��ُس أي��ه��ا ي��ا
اإلق��داُم! خ��انَ��ِك م��ك��انَ��ِك وِق��ف��ي

هائلة بقوة فإذا ينفخن، وهن حروازا وراء وأسميتا وويشافا مريتا (وتقف
أيدي من السياط وتقع الوراء، إىل وعبيده وماتوكا أزمردا تدفع كالعاصفة
حول أصابعه وتتقلص أزمردا ذراع وتتجمد رعبًا يرجفون وهم الرجال
ويسقط يرى، ال جباًرا يصارع كأنه بعنف يهتز وجسده سيفه مقبض

يهدر): وهو يستطيع فال جاثيًا اسرتداده فيحاول يده من السيف
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أزمردا:

ِم��ْس��م��ع��ي أص��اَب م��اذا أرى! م��ا ؟ أُح��سُّ م��اذا
�َك؟ �ل� ِت� �نَّ �ك� �اس� �ف� أن�

باتوزيس:

زع��زِع ري��ٍح َه��بَّ��ُة بَ��ْل

حروازا:

َخ��َدْع��تَ��نَ��ا

أزمردا:

أْخ��دَِع ل��م

حروازا:

�ي! �دَّع� ت� �الٍم ك� أيَّ
يُ��س��م��ِع!! ل��م ب��م��ث��ل��ه��ا ن��ه��اي��ًة ت��رى س��وف

صوته): خفت (وقد أزمردا

ل��م��ص��رع��ي! ي��ا ل��ل��ه��ْوِل! ي��ا ، أن��ت��نَّ أه��ك��ذا
األرب��ِع ال��ري��اِح ِس��رُّ م��ا ال��ي��وِم ق��ب��َل أدِر ل��م
ب��م��وض��ِع س��ف��ي��ن��ٍة ع��ل��ى ت��ألَّ��بْ��َن إذا
ي��خ��ض��ِع!! ل��م م��ن تُ��خ��ِض��ُع ُق��ًوى م��ن َل��ك��نَّ ف��ي��ا
�يَّ إِل� �ا �وك� �ات� م� �يَّ إِل�
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حراًكا): يستطيع ال (وهو ماتوكا

س��يِّ��دي!

أزمردا:

… م��ع��ي أن��َت
… ال��رج��اُل؟ أي��َن

صوته): حبس (وقد ماتوكا

… ه��م

أزمردا:

�ا أم�
… أس��رع إِل��يَّ تَ��رى؟
إِل��يَّ أس��رع

(باكيًا): ماتوكا

… أط��ي��ُق ال

متخاذًال): يركع (وهو أزمردا

أع��ي! ُع��ْدُت م��ا آه

ال وكأنه فيحدق يراه ملا بأتوزيس فيذهل أزمردا عني يف الدموع (وترتقرق
يصدق):
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باتوزيس:

أدم��ِع؟ ب��ع��ُض ع��ي��ن��ي��َك أف��ي أزم��ردا وي��ح��َك
واألَل��ِم ال��خ��وِف ِخ��داع أم دم��وُع��ك ذي ��ا أح��قٍّ
ال��ت��م��س��اُح أي��ه��ا أت��ب��ك��ي،

خافت): (بصوت أزمردا

تَ��لُ��ِم وال تَ��ْش��َم��ْت ال
ال��َع��َدِم م��ن أن��ق��ذن��ي ب��ات��وزي��س أن��َت ص��دي��ق��ي
وال��نَّ��َدِم!! ال��ت��ك��ف��ي��ِر س��اع��ُة ف��ه��ذي ص��ف��ًح��ا أال

يقول): وهو ضارًعا، الفتيات إىل (وينظر

إِن��س��ان��ي��ت��ي َف��َوَج��ْدُت وج��دتُ��ه��ا ال��دم��وُع ه��ذي
أُم��ن��ي��ِة م��ن َع��زَّ م��ا ل��ي أرج��ع��ت��نَّ أن��ت��نَّ
ل��س��ع��ادت��ي ف��ي��ا ُع��م��ري، ُح��ِرْم��تُ��ُه ��ع��ور ال��شُّ ه��ذا
م��رَِّة ألوِل إِن��س��اٌن اآلن أن��ي أح��س��س��ُت
م��ن��يَّ��ت��ي! ل��ق��اء ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��ُت ب��ه��ا ال��ح��ي��اُة وه��ي

(متأثرة): مريتا

َع��نْ��َك! َع��َف��ْونَ��ا وإِذا

مريتا): (إىل أزمردا

ل��ل��رَّح��َم��ِة ي��ا ل��ل��نُّ��ب��ل، ي��ا
خ��ط��ي��ئ��ِة ك��لَّ اآلن م��ن��ي َوَم��َح��ْوِت ل��ي، أح��س��ن��ِت
إِل��ه��ت��ي ب��اس��ِم اإلِح��س��اِن ف��ي ال��ع��م��َر ف��ألُف��ن��ي��نَّ
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حروازا:

ك��ذْبَ��ا ي��ن��ط��ق ف��راح ع��ج��ًزا خ��رَّ ل��ك��ْن ت��اب م��ا ال��ح��ن��اِن ه��ذا ب��ع��ض
ح��ربَ��ا وي��رت��دُّ ِس��ل��ًم��ا ل��ي��ل��ق��ى ي��ح��ت��اُل ال��م��وِت م��ف��ازِع ف��ي إنَّ��ه

(ضارًعا): أزمردا

ع��تْ��بَ��ا أم��ل��ُك ول��س��ت ق��وًال اآلن أس��ت��ط��ي��ع ف��م��ا ربَّ��ت��ي رح��م��ًة
ح��بَّ��ا ق��ل��ب��َي م��ألت م��ن ي��ا ال��ح��س��ن��اء أي��ت��ه��ا أن��ِت ال��ش��رِق! اب��ن��ة ي��ا
ذنْ��بَ��ا ح��ب��ي ك��ان م��ا ح��بِّ��ي ع��ن��ك ف��أخ��ف��ي أخ��اف م��ا ب��ع��ُد ي��ع��ْد ل��م
ُرْغ��ب��ى آخ��ر وت��ل��ك م��وت��ي ب��ع��د ف��ع��دي��ن��ي م��ص��رع��ي ح��اَن ي��ك��ن إِْن
غ��ص��بَ��ا أف��ق��ْدك ال��ي��مِّ ف��ي ب��ج��س��م��ي ت��ل��ق��ي وال ال��ع��زاءِ ب��ع��ض ام��ن��ح��ي��ن��ي
ص��بَّ��ا أم��س��ي��ُت ف��ف��ي��ه ال��ت��ق��ي��ن��ا، ف��ي��ه ال��ذي ال��م��ك��ان ع��ش��َب ��دي��ه وسِّ
ق��ل��بَ��ا م��ن��ِك ص��ب��اب��ت��ي ��ت وض��مَّ ع��ي��ن��اَي م��ح��ي��اِك َق��بَّ��َل��ْت ع��ن��دم��ا
ج��ْدبَ��ا ال��رُّوح م��ن م��ق��ف��ًرا ج��س��ًدا ��ي ف��م��سِّ ف��ج��ًرا س��ري��ِت م��ا ف��إذا
ع��ذْبَ��ا ريَّ��ان، ال��ص��ب��اح، ك��ش��ع��اع روًح��ا أح��بَّ��ِك ظ��الٍّ ع��ان��ق��ي��ه
رْط��بَ��ا األف��ان��ي��ِن ن��اض��َر ورًق��ا وم��دِّي ال��ظ��الل ف��وق��ُه واس��ح��ب��ي
س��ْك��بَ��ا ال��غ��م��ائ��َم ف��وق��ُه ف��اس��ك��ب��ي ك��ي��ان��ي، ال��ل��ي��ال��ي أبْ��َل��ِت وإذا
وغ��ربَ��ا ش��رًق��ا س��ري��ِت وأنَّ��ى ش��ئ��ِت ك��م��ا ال��ف��ض��اءِ ف��ي ف��ذرِّي��ِه أو
ق��ْرب��ا!! ُم��ح��بَّ��ِك تَ��ح��رم��ي ف��ال ال��ع��ي��ِش م��ن أل��ذُّ م��ي��ت��ٌة إن��ه��ا

ممزقة بسمارا وإذا السفينة، جوانب بها ترتدد وصيحات ضجة (وتسمع
عبدان ووراءها الباب من هاربة تظهر الوجه شاحبة اليدين دامية الثياب
منرصفات بها فيحطن األربع بالفتيات تلوذ وهي السياط، أيديهما يف يتبعانها

انتباه.) دون أزمردا عن

حروازا:

ال��ف��ت��اُة؟ أي��ت��ه��ا أن��ِت، م��ن
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سمارا:

ال��س��ج��ي��نَ��ه ال��م��ك��بَّ��ل��ة أن��ا
ت��ت��أم��ل��ونَ��ْه ال��ذي ال��وح��ِش ذل��َك ض��ح��ي��ُة وأن��ا

باتوزيس:

ال��م��دي��نَ��ه وح��س��ن��اءُ ب��ب��ل��وَس ب��ن��ُت س��م��ارا ه��ذي
ال��م��ش��ي��نَ��ه ل��خ��ْدع��ت��ِه أف��ط��ْن ول��م أن��َق��ذَه��ا ب��األم��ِس

سمارا:

ال��س��ف��ي��نَ��ه ه��ذي إِل��ى َط��وًْع��ا ت��ب��ع��تُ��ُه ال��وف��اءِ ب��اس��ِم
ال��ل��ع��ي��نَ��ه ال��ش��رِّ وم��ب��اءة واألذى، ال��خ��ي��ان��ِة وْك��ِر
ف��ن��ونَ��ْه ُم��ب��ت��دًع��ا ال��نَّ��ذَل ف��ك��ان رج��ًال وظ��ن��ن��تُ��ُه

جراحها.) إىل (تشري

ال��ث��خ��ي��نَ��ه ال��ج��راح��اِت وان��ظ��رَن ب��ال��ل��ه، أن��ق��ذن��ن��ي

كان الذي سحرها عنه فينفك أزمردا دون بالفتاة انشغلت وقد (حروازا
يف ذراعه فيمد عروقه يف تجري بالدماء ويشعر ذراعها، بتأثري عليه مسلًطا
وبدا هيئته تبدلت وقد العبيد ووراءه واقًفا ويهم سيفه، ويتناول عنهن غفلة

يصيح): وهو عينيه، يف الرش

أزمردا:

ال��ك��ف��اُح أِذَن رج��ال��ي ه��يَّ��ا
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يتقدمون): العبيد رشع وقد باتوزيس(صائًحا

ال��َوَق��اُح أيُّ��ه��ا ال��وراءِ، إِل��ى
تُ��ب��اُح! م��ا ُل أوَّ دم��اؤك��م

أزمردا:

ِم��زاُح ف��ق��ولُ��ُه ت��س��م��ع��وا ال
ج��م��اُح! ل��ه ِه��ي��َج ق��د س��ك��راُن

بسيفه): هاجًما أزمردا رأى باتوزيس(وقد

وال��س��الُح ق��رص��اُن، ي��ا أن��ت، م��ا
يُ��ط��اُح! ب��ه أزم��ردا رأُس��ك

بغتة): فيقف أزمردا وجه يف ذراعها رفعت (وقد حروازا

أرواُح ي��ا ال��ق��رص��ان، ه��و ه��ذا
يُ��زاُح وج��ه��ه ع��ن ق��ن��اُع��ُه

يستطيع): فال الحركة يحاول (وهو أزمردا

��ي��اُح ال��صِّ ال ال��ص��م��ُت َل��ُك��نَّ خ��ي��ٌر

حروازا:

ت��ق��وُل؟ م��اذا
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عنف): (يف أزمردا

!… ُح ال��م��الَّ أق��ل��َع

حروازا:

ال��طِّ��م��اُح ب��ك واس��ت��ش��رى ط��غ��ي��َت

مهددات): بأيديهن ملوحات وثورة غضب (يف أسميتا ويشافا، مريتا،

! ِل��صُّ ي��ا
م��ف��ض��وُح! ي��ا
��اُح! ف��ضَّ ي��ا

بدأت وقد أيديهن رافعات باتوزيس جانب إىل مندفعات والفتيات (حروازا
جديد): من العاصفة

الفتيات:

��اُح س��فَّ ي��ا ال��م��وُت، َع��ل��ي��َك َح��قٌّ
ال��م��ت��اُح وال��َق��َدُر ال��ردى ن��ح��ن
وال��ج��ن��اُح ال��رح��ُب ال��ف��ض��اءُ َل��ن��ا
��راُح ال��سَّ يَ��ع��زُّن��ا ال ن��ط��ي��ُر

حروازا:

ُج��نَ��اُح ف��ال ال��ف��ل��َك نُ��غ��رِق إِن
تُ��س��ت��ب��اُح ال��ق��رص��اِن س��ف��ي��ن��ُة
ري��اُح! ي��ا اِْع��ص��ف��َن، … ب��ن��ا ه��يَّ��ا

وتسقط الستائر وتطري األبواب فتتخبط بالسفينة واألربع الرياح (وتعصف
األبواب من الهرب محاولني صارخني العبيد، ويتكفأ البهو جوانب من الصور

625



طه محمود عيل ديوان

السفينة جانب من خفة يف األربع الرياح تثبت بينما جاثيًا، أزمردا ويقع
وسمارا.) باتوزيس ومعهن الغرق عىل املوشكة
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أزمردا باتوزيسيرثي

األربع الفتيات هبطت وقد أزمردا، باتوزيس فيها يرثي التي القصيدة هذه عىل عثرنا
البحر فضاء إىل بعينيه متجه وهو به، مر مما مذهوًال البحر، ساحل من مكان يف به
وهو يشري، حيث ينظرن حوله والفتيات الغارقة السفينة مكان غىل مشريًا وأمواجه

ينشد:

ُم��َج��نَّ��ُح وخ��ي��اٌل يُ��ْل��َم��ُح َل��ي��َس أثَ��ٌر
يَ��ْس��بَ��ُح ال��م��وُت ح��ْوَل��ُه ُم��َح��طَّ��ٌم وش��راٌع
تُ��َرنِّ��ُح أو نَ��ْس��َم��ٌة تَ��ه��زُُّه ال ُم��ْغ��َرًق��ا
أف��ي��ُح ال��غ��وِر م��ظ��ل��ُم م��زم��ج��ٌر ي��ح��ت��وي��ه
م��س��رُح وان��ف��ضَّ ـ��ن��ُة ال��س��ف��ي��ـ ت��ل��ُك��ُم غ��رق��ْت
ي��ط��م��ُح؟ ع��اَد أم��ا ال��طَّ��م��وِح! ل��رُّبَّ��ان��ه��ا م��ا
أك��ل��ُح ال��َوْج��ِه أغ��ب��ُر ذاه��ٌل وه��َو وي��ح��ُه
يَ��ض��ب��ُح وه��و ح��وَل��ُه رج��الُ��ه ��ا ي��ت��ك��فَّ
َويَ��ْم��رُح ي��ت��غ��نَّ��ى ب��ي��ن��ه��ْم ك��اَن م��ا ب��ع��َد
ُح يُ��َل��وِّ ب��ال��م��ن��اي��ا ُم��ْص��َل��تً��ا ال��س��ي��ُف َغ��رَُّه
وي��ذب��ُح يَ��ْف��ِري ك��ي��َف رم��ى إِذا يُ��ب��ال��ي ال
أم��زُح ال��خ��ي��ِر دع��وَة َدع��ْوتُ��ه إِذ خ��ال��ن��ي
يُ��نْ��َص��ُح ك��اَن أو ـ��ح��َة ال��ن��ص��ي��ـ َر َق��دَّ ل��و ع��اَش
ي��ق��ب��ُح وال��خ��ي��ُر ـ��زِة ب��ال��غ��ري��ـ ال��ش��رُّ ي��ح��س��ُن
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ت��ص��دُح ك��أَْس وال ـ��َق، رح��ي��ـ ال األم��ِس، ص��اح��ب
ي��ط��ف��ُح ب��ال��م��وِت ِئ��َك إِن��ا م��ن ال��ي��وَم ف��اش��َرِب
وأب��ط��ُح ، وش��طٌّ ـ��َك، ِم��خ��ل��ب��ي��ـ ال��ب��ح��ُر أِم��َن
ال��ُم��َف��تَّ��ُح! األق��اُح ك��أن��ه��نَّ وع��ذاَرى
وت��ف��ض��ُح وتُ��غ��وي ت��ص��ي��ده��نَّ م��ح��ص��ن��اٌت
أْج��نُ��ُح! ف��ل��ل��رِّي��ِح ، ـ��رَّ تُ��َغ��ـ ال ��ْق��ُر، ال��صَّ أي��ه��ا
يُ��َزْح��َزُح ال ص��ام��ًدا ب��أُس��ه��ا ��اَك ي��ت��َل��قَّ
ت��س��ن��ُح َم��ق��ادي��ُر ءِ ال��س��م��ا رح��م��ِة م��ن ُه��نَّ
ُح ُم��س��رَّ ط��ل��ي��ٌق ـ��ُن ال��س��ج��ي��ـ ال��ط��ائ��ُر ف��إذا
ُح ُم��َط��رَّ َص��ري��ٌع ُم ال��غ��ش��و ال��ص��ائ��ُد وإذا
ي��ن��ض��ُح ال��ع��رِق س��ائ��ُل َق��ْل��بُ��ُه ال��َغ��دِر َدِم م��ن
يُ��ف��رُح ال��م��وُت م��ا ت��َك! ب��م��و ف��رح��ًة ال ف��اْم��ِض
ي��ص��َف��ُح! ل��ي��س َق��َدٌر ه��ال��ًك��ا ع��ن��َك ع��ف��ا ق��د

628


