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املنثور خمتار

الطبيعة قانون

عبارة وهو لضعفه، الضعيَف يرتك وال األمري سطوَة يهاب ال نافذ قانوٌن الطبيعة قانوُن
أسبابها كانت النتائج تلك تشابهت وكلما نا، حسِّ تحت تقع كثرية ألسباب نتائج ة ِعدَّ عن
جمعت قد السماوية الكتب كانت وإن به خاصة كتب يف بمدوَّن ذلك وليس متماثلة،
املستفُرس يرجع وإنما استطاعتهم، بقدر والحكماءُ الفالسفُة منها شيئًا ورشح موادَّه،
الحقائق اإلنسان يجد ففيها بهم، تمرُّ التي بالحوادث أصحابها خربُة كثرت صدور إىل عنه

الجاهلني. عىل الغامضة الخفية األرسار تلك يعرف ومنها الكثرية
إليها يلتفت ال التي الذهبية بنصائحهم دائًما العالم هذا يوافون الذين الشيوخ هؤالء
أنها ولو القضية هذه إن ويقولون فيها، نزاع ال قضيًة للمأل يبسطون العاقلون القوم إالَّ
القضايا وأكرب األمور أهم من أنها إال فهمها، الصغرية العقول ذوي عىل يسهل بسيطة
صدق مع إنها كذلك ويقولون طويٍل ألمٍد األشياء وثبات البرش نهوض عليها يرتتب التي

بها! يُحَفل وال تُهَمل ما فكثريًا به النفوس وإقرار تتضمنه ما
ثابت األساس أن «تأكد اآلتية: الجملة معنى تتعدى ال الربهان القوية النظرية تلك
— البلد هذا غالبًا بالذكر أخصُّ وأنا — للقارئ ذكرُت إذا وإني بالبناء»، تهمَّ أن قبل
معنى فأي وإال مبالًغا، أكون فال ينبذونها أكثر أو تسعني الناس من نفر مائة كل يف أن
وتحافظ النجاح، لها تضمن قوية، دعائم عىل مشيَّدة كانت إذا ِمها وتهدُّ األعمال لتاليش

بقائها؟ عىل



قطرتان

الحياة مرسح

يظهر ممثلني سوى ليسوا ونساء رجال من والناُس مرسٌح العالُم إنما شكسبري: وليم قال
الطفولة زمن وهو األول فالدور أدوار: سبعة يمثل حياته يف واملرءُ ويختفي، عليه كلٌّ
يحمل تلميذًا يصبح حني والثاني مرضعه، ذراَعْي بني ويقيءُ يرصخ رضيًعا يكون إذ
إىل الذهاب من ويتظلم البجع كطري يقفز الصباح، يف وسناءً بًرشا يفيض ووجهه ِقَمْطَرُه
تحكي حارة تنهدات يتنهد عاشًقا فيه يكون الذي الزمُن وهو الُحبِّ دوُر والثالث املدرسة،
الرابع والدور فؤاده، مالكة لحاظ بها يخاطب مطربة أغانَي ينشد وهو األفران» «زفرات
النمر، لحيَة تشبه ولحيتُه أيمانه يف يغلظ جنديٍّا يكون حني واإلقدام الشجاعة دور وهو
املدافع، فوهات يف ولو فخاًرا يجديه عما باحثًا بخفة الغاراِت ويقتحم الرشف عىل يغار
يجلس الذي الدور وهو والخامس يلبث، وال يدوم ال املاء كحبب أراه الذي الفخار هذا
ولحيتُه حادٌّ وبُرصه مستديٌر ممتلئٌ وبطنُه الناس بني ويقيض األحكام رسير عىل فيه
فيها صدر ملا واٍع الحوادث، من بكثري ملمٌّ وفكره راجح عقله مخصوًصا، ا قصٍّ مقصوصٌة
ووضعه الحجم الواسعة القماش الرفيعة األردية باكتسائه يبدأ والسادس األحكام، من
الصغر وقت يلبسها كان التي جواربُه غدت وقد بجانبه، كيًسا وتعليقه عينيه أمام املنظاَر

األطفال. صوَت يحاكي متلعثًما ضئيًال وصوتُه حجمها» «لكرب لرجليه مالئمة غريَ
الثانية الطفولة فهو الغريُب املحزُن التاريُخ هذا به ينتهي الذي األخريُ املنظُر أما
وتََضْعُضع بل والذوق والبرص األسنان فقُد يتبعه املتناهي والخبل الشيخوخة» «يعني

الجسد. جميع

والفلسفة واألدب الشعر ماهية

املوسيقيِّ نظامها يف املتحركة األجرام من متألقة حية أنشودة بأرسه العاَلَم بأن آمنَّا إذا
األنشودة هذه عن بلغتنا املعربِّ هو الشعر بأن نؤمن أن علينا الصعب من فليس البديع،
فني أسلوب يف الوجود روح عن الرتجمة هي الشعر فمهمة السحرية، واملوسيقى العلوية
يف عنايته الشاعُر يحرص أن ذلك معنى وليس وجماله، الوجود هذا بعظمة يشعرنا جذاب
املتفاعلة الشاعرية لديه دامت ما للشاعر مادة الكون يف ما فكلُّ الجزئيات، ويرتك الكليات
أن الشاعر يكفي ولكن االستعداد، هذا لديه شاعر كل أن بهذا أُِرْد لم وإن يراه، ما مع

عامة. األدب بل الشعر عنارص أهم من فاإلخالُص ينظمه، ما يف مخلًصا متأثًرا يكون
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الحيِّ الجمال عن فضًال الجميلة الفنية بالصور االستمتاع غاية نستمتع أننا وكما
يسحرنا الدقيقة، الفنية اآلثار تشوقنا وكما وتشجينا، الرائعة املوسيقى تطربنا وكما ذاته
نحاول كما الحياة، ومظاهر الكائنات أرسار إىل بواسطته نهتدي ألننا ؛ العبقريُّ الشعُر
الرمزية اآلثار يف أو كالصور، الصامتة الفنية اآلثار يف ُصورها بعَض نرى أو نراها أن
الواضح إحساسنا نتائج من والفنون الِحَرف يف املختلفة الجمال تعابري يف أو كاملوسيقى،

البديع. ونظامه العالم بجمال املبهم أو
األشياءَ تناول ولو الروح عامليَّ الشاعر كان ما إذا العاملي الجمال بهذا نحسُّ ونحن
الرائع: الشعر هذا يف جواده ويصف جواده مع شأنه لنا يصف مثًال املتنبي فهذا املألوفة،

ت��غ��رُب أيَّ��ان ال��ش��م��َس ف��ي��ه أراق��ُب ك��م��ن��ت��ُه ال��م��دن��ف��ي��ن ك��ل��وِن وي��وٍم
ك��وك��ُب ع��ي��ن��ي��ِه ب��ي��ن ب��اٍق ال��ل��ي��ل ِم��ن ك��أن��ه أغ��رَّ أذنَ��ْي إل��ى وع��ي��ن��ي
وت��ذه��ُب رح��ي��ٍب ص��دٍر ع��ل��ى ت��ج��يء إه��اب��ِه ف��ي ج��س��م��ِه ِم��ن ف��ض��ل��ٌة ل��ه
ف��ي��ل��ع��ُب م��راًرا وأرخ��ي��ِه ف��ي��ط��غ��ى، ع��ن��انَ��ُه أُدِن��ي ال��ظ��ل��م��اءَ ب��ه ش��ق��ق��ُت
أرك��ُب ح��ي��ن م��ث��ل��ه ع��ن��ه وأن��زُل ب��ه ��ي��ت��ُه ق��فَّ ال��وح��ِش أيَّ وأص��رُع
ي��ج��رُِّب ال َم��ْن ع��ي��ن ف��ي ك��ثُ��رْت وإن ق��ل��ي��ل��ٌة ك��ال��ص��دي��ق إالَّ ال��خ��ي��ُل وم��ا
م��غ��يَّ��ُب ع��ن��َك ف��ال��ح��س��ُن وأع��ض��اِئ��ه��ا ش��ي��ات��ه��ا ُح��س��ِن غ��ي��َر ت��ش��اه��ْد ل��م إذا

بل وحدها باملظاهر يقنع ال الذي املتعمُق الشاعُر إالَّ الشعر هذا مثَل يقول ولن
يف يندمج هنا واملتنبي األشياء، أحقَر وصف ولو خلفها ما إىل متصوِّفة بروح يتغلغل
نبي حرضة يف أنك تشعر ويجعلك املدهش الوصف هذا يصفه حينما جواده نفسية
للحياة الصادق الرتجماَن كان أمره هذا كان وَمن يشءٍ، كل إىل ببصريته نافذ للشعر

للوجود. النابه املفرسِّ وكان
لزومياته: يف املعري العالء أبي قول يف نَّا تََمعَّ وإذا

ُم��ش��اِر ك��لَّ ل��ل��ح��ك��م��اء وأش��رِت ق��دي��م��ٌة ال��س��م��اءِ ف��ي إن��ِك ُش��ْه��ُب ي��ا
اإلن��ش��اِر؟ ب��ح��ادث أف��ت��خ��ب��ري��ن ��ًم��ا م��ن��جِّ ي��ك��ون م��وٍت ع��ن أخ��ب��رِت
��اِر؟ ال��ع��شَّ م��ل��ي��ك��ِك م��ث��ل ك��ان ل��و ق��ي��ص��ٍر أو تُ��بَّ��ٍع ل��ل��ُم��َم��لَّ��ك َم��ْن
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ال��م��ئ��ش��اِر! وح��ام��َل ال��ُح��س��اِم َربَّ ُم��ْه��ِل��ٌك ال��غ��وائ��ِل م��ف��ت��نُّ وال��دَّْه��ُر

برجاحة شعرنا فيها نا تمعَّ إذا الفلسفي، بالتأمل املشبعة القصيدة هذه آخر إىل
الحياة. غرور إىل وتنبهنا اإلنسانية رجاحتنا فوق

أنشودة ق نتذوَّ أو مللتون املفقود» «الفردوس يف نقرأ حينما شعورنا حاُل كذلك
حبيبته» إىل الراعي «أنشودة أو لشكسبري والحب» «الوقت أو « الذكيِّ الجمال «إىل شيليل
شعوٌر فإنه موضوعاته، اختالف عىل العاملي الشعر روائع من وأمثالها مارلو لكريستوفر

الشعور. يف تعمقنا أو تسامينا بمبلغ ذلك وقبل كذلك بل األدبية باملتعة يُقاس ال
املختلفة، بفروعه الغنائي الشعُر وأشهُرها شتى رضوبًا للشعر أن يف مشاحَة وال
منظوًما، وجدانيٍّا وتعبريًا تصوًُّفا يكون أن قبل كالمية موسيقى الواقع يف ولكنه
قد بل الشعر، بماهية لها شأن ال ولكن الشعر معظم يف رضوري عنرص واملوسيقى
القول وصفوُة رتيبة، بأنغام والتسلية اإلطراب من بكثري أعظم هي التي ماهيته تفسد
أو موسيقية لغة يف تصوُّفيٍّا تفسريًا الوجود وتفسري الحياة عن التعبري الشعر ماهية أنَّ

باملوسيقية. شبيهة
كذلك واملجتمع الحياة وعن شخصياتنا عن التعبريُ فماهيتُه عامًة األدب عن ا أمَّ
الوجود تفسري يف الفنَّانني بقية مع األديُب يشرتك وبذلك التقليد، ال األصالة تعبريَ
بفنه بعد فيما الشاعُر استقلَّ وإْن الشاعُر ع يتفرَّ األديب وعن والجمال، الحقِّ وتقديس

أديب. شاعر كل ولكن شاعًرا أديب كل فليس املجنَّحة، وروحه مظهره يف الخاص
التي مرآته وهو الفنَّان»، مزاُج يراها كما الحياة هو الفنَّ «إنَّ : الفرنيسُّ األدُب يقول
يوِجد ما وهذا األدبي، التعبري أساُس هو الشخصيُة أو فاملزاُج الكائنات، عليها تنعكس
شخصيات ممثًال للحياة شتى مرائَي األدُب يصبح إذ األدب، ثروة من يزيد الذي التبايَن
تعيش وهكذا محدودة، معينة قواعد له الذي للعلم خالًفا متنوِّعة نظر ووجهات عديدة
اآلثار هذه أكانت سواءٌ قوية، شخصيات ِمن خلفها ملا تبًعا األدبية واآلراء األدبية املؤلَّفات

ذلك. غري أم أدبية دراسة أم تمثيلية رواية أم شعًرا أم قصة
خاصة الشعر إىل اإلشارة بعد عامة بصفة األدب إىل لإلشارة موجب من وليس
جميَع شعره يف يستوعب أن يستطيع القويَّ الحيَّ الشاعَر بأن التوكيد يف الرغبة سوى
بالذات فرًدا القويِّ الحيِّ بالشاعر أعني وال لذلك، القابلية عنده دامت ما األدب فنون
ِمن جمعنا فإذا تختلف) الشعراء أذواُق دامت (ما العاملية الشعرية الطاقة مجموع بل
وشيللر وهيني وكيتس وشيليل وبريون وكولردج وجيته ودانتي وملتون وشكسبري هومر
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والرشيف ار وبشَّ الرومي وابن وتنيسون والفردويس موسيه ودي والمارتني وهوجو
إنَّ مبالغٍة غري يف نقول أن استطعنا العامَة اإلنسانيَة الشعريَة الطاقَة وأرضابهم الريض
ميادين جميع عىل يُغري أن عىل القدرة كل قادٌر الشعر وإن لها حدود ال الشعر ميادين

الشاعر. مع القوية واملالءمة القوية املناسبات ُوِجَدْت متى األدب
تعريُفها اختلف ولذلك يشء؛ كل وعلل الحياة قوانني معرفُة فغايتها الفلسفُة ا وأمَّ
إىل املعرفة يف الخالصة الرغبة فيثاغورس عدَّها منذ أي العصور، شتى يف وتطبيُقها
الفكر فحص مع العلوم شتى بني التوفيق رسوَل الفلسفُة أصبحت حيث هذا زمننا
وانتهت أبحاثها يف كثرية علوًما تشمل الفلسفة أخذت وهكذا اإلنسانية، والذاتية اإلنساني
بني ما يفرِّق ال أن العاملي الشعر خصائص أظهر من كان وملَّا اإلنسان، صميم إىل
شأن الشعر هذا مع الفلسفة شأن وجدنا إذا عجب فال استيعابه يف والفكر العاطفة
ه يعدُّ الذي الشعر قبل تأتي الفلسفة بأن القول إىل بروننج ذهب حتى العام، األدب
املشهور الطبيعة شاعر وردزورث ِمْن حتى الرأي هذا مثل ونلمح لها، خالصٍة أسمى
وأسمى األدب أسمى ِحليُة هي العظمى الفلسفية الغاية أن عىل اد النقَّ أكربُ أجمع وقد

الشعر.

اللغة حياة

هه يوجِّ أن يجب الذي املعقول السؤال هو هذا لغٍة؟ أيُة بل العربية اللغة تحيا بماذا
ثم كريمًة، حياًة حياتها عىل الحريصني زمالئه وإىل نفسه إىل الضاد لغة عىل غيوٍر كلُّ

سؤاله. عىل الطبيعي الجواب تحقيق عىل يتعاون
املتنوعة ثروتها عىل ترتتب كما استعمالها انتشار عىل جداٍل بال ترتتب اللغة حياة إن
ميتٌة لغٌة مثًال الهريوغليفيُة فاللغُة والنفوذ، االنتشار وزيادَة الكرامَة لها تضمن التي
أن بعد التاريخ من جانب عىل ومقصورة محدودة ثروتها وألن مستعملة غري اآلن ألنها
يف حية لغة اإلنجليزية واللغة والثقافة، الحضارة مجاراة عن فانقطعت ُحماتها اندثر
املتنوعة الثقافة واسعة وألنها الحديثة الحضارة ألسنة من لساٌن ألنها الحارض وقتنا
البالد ويف اإلنجليزية اإلمرباطورية يف واألممية االقتصادية والعالقات السياسة رعتها وقد

عامليًة. لغًة فأصبحت املتحدة الواليات ويف الربيطاني للتاج املوالية
من املاليني نظر يف مقدسة لغة فهي الكريم القرآن لغة العربية لغتنا إىل نظرنا وإذا
مرفوًعا، اإلسالم علم دام ما البقاء مضمونة قداسة بل كرامة لذلك تبًعا ولها املسلمني،
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الصحيح باملعنى العاملية األلسنة من لسانًا تصبح أن يمكن ال ذلك من بالرغم ولكنها
ثروتها تتنوع لم ما فقط الطويلة الحياة بدل القوية بالحياة نابضة تكون أن يمكن وال
وأدب علم لغة العربية اللغة تكون أن يجب املشتبكة، الحياة مرافق جميَع تشمل بحيث
قطر، دون قطر مصالح عىل مقصورة غري شاملة، وثقافة واقتصاد وسياسة وفلسفة وفن
باٍب، كلِّ يف العاملية التصانيف أشهر إليها تنقل وأن أعالم، بها التأليف عىل يتوفر وأن
املستمرة، القوية الحياة وبني الصحيحة الكرامة بني اللغة تجمع وحدها الخطة بهذه
دائًما ون يحسُّ وإنما بفقرها، وال وضعفها بعجزها وقت أيِّ يف يشعروا لن أبناءها ألن
لنرشها ويتطوَّعون بها فيعتزون حميدٍة ومرونٍة مجيٍد وتاريخ مزدادة ثروة ذاُت أنها

بديًال. عنها يرتضون وال
حتٌم واجٌب أنه أرى لها محبتي ومع مرص يف املتمكنة اإلنجليزية للغة إجاليل فمع
وال قيٍد بغري — نجعلها أن حياتها وضمان الوطنية لغتنا حماية يف لخطتنا تنفيذًا علينا
فإننا انقطاع، دون إليها الرتجمة عىل ر نتوفَّ وأن املدارس، جميع يف التعليم لغَة — رشٍط
باملعنى أصيًال التأليف يكن لم ما التأليف عىل الرتجمة فيه تُقدَّم أن يجب دور يف اآلن
لينتفعوا منها الطالب وتمكني اإلنجليزية اللغة بتدريس العناية ينايف ال وهذا الصحيح،

اإلنجليزية. املصنفات من معارفهم زيادة يف بها
وذخائرها ومعاجمها قواعدها فإنَّ الفصحى للغة أنترص أني تقدَّم مما وبديهيٌّ
بإمكان أومُن ألني تامٍة رصاحٍة يف هذا أقول العربي، العالم يف للتوحيد قابلة تجعلها
تبًعا — الكتابة لغة — الفصحى واللغة تتالقى حتى تدريجيٍّا التخاطب لغة تهذيب
بواجب أومن بأني ح أرصِّ كذلك الشعبية، واملجالت الصحف وازدياد التعليم النتشار
سبيل يف يقف غبيٍّا حرًصا يكون ال أن برشط الرشيفة، لغتنا تقاليد خري عىل الحرص
ما العربية اللغة بلغت ملا املاضية العصور يف واإلبداُع االجتهاُد فلوال واإلبداع، االجتهاد

للفناء. مرادًفا إال الوقوف وليس سابقة، عزة من بلغته
محسنني نكون أن ذلك بعد علينا ثم املبني، لساننا دراسة يف ُر التبحُّ علينا يجب
عن باستمرار نزكي أن أعيننا نصَب واضعنَي وتأليٍف، ترجمٍة من الصالح بإنتاجنا إليه
يجب العامة، الثقافة خدمة يف أتقنَّاها التي اللغوية أدواتنا استعمال نحسن وأن معارفنا
املعارف ودوائر الكربى الحديثة املعاجم وضع يف التساند مًعا الحكومة وعىل األهايل عىل
الصنيَع هذا التايل الجيُل لنا يحمد حتى العربية اللغة إىل الشاملة الرتجمة وتنظيم املنوَّعة
العظيمُة الثقافيُة الرسالُة هذه تنتقل وهكذا ، وأسدَّ أجلَّ بهمٍة هو يتابعُه وحتى الجباَر،
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العربية للغة نمهد وبذلك األخرى، العربية األقطار إىل شعلتها وتمتدُّ جيٍل، إىل جيٍل من
باهًرا. نريًا مستقبًال

وهو أال رصيٌح، فواضٌح نظًما أم نثًرا الكاتبني الضاد أبناء من املثقفني واجُب ا أمَّ
الغيور تطلَع بمراحل سبقنا الذي الغرب إىل متطلعني اختيار وحسن جراءة يف اإلنتاُج
تراث من لغتهم إىل يُنقل ما بكل ويعتزُّون يفرحون اإلنجليز إنَّ ولغته، قوميته عىل
دليل بمثابة النقل هذا يعتربون ألنهم األخرى األمم وشتى واليابانيني والصينيني العرب
يأبون الذين الجامدين فقهائنا إىل يصغوا ال أن رينا متنوِّ عىل فيجب عامليَّتها، عىل جديد
منطق فبأيِّ وإالَّ األموات! إحسان عىل يعيشوا أن حظهم وكلُّ أذهانَهم، يشحذوا أن
العربي الشعر ترجمَة يستصغرون ال اإلنجليز بينما شكسبري آثار ترجمة يستصغرون
من جزءًا — لغتهم إىل تُرجمْت متى — يعدُّونها بل ونحوها، الخيام ورباعيات القديم

آدابهم؟!
والفرنسية واألملانية واألمريكية اإلنجليزية والعلوم اآلداب نقل إىل األمم أحوُج إننا
الجامدون يقوله ما يضريهم وهل العاملون؟ فأين لغتنا، إىل خاصة بصفة واإليطالية
معها؟! يتمىشَّ ال العربي الذوق ألن املرتجمات بهذه العربي األدب إىل يسيئون أنهم من
كما أمينًا نقًال البيان يف الغربية األساليب أرقى إليها ننقل أن لغتنا ثروة يزيد مما أليس
إذا والتفكري التعبري يف آفاقنا تتسع وكيف الرشقية؟ اآلداب إزاءَ ذلك مثل الغربيون يفعل

والثقافة؟! الحضارة يف سبقونا ممن غرينا آفاق إىل نتطلع لم
بروح بَررًة نكون أن يجب السواء، عىل وشعرائنا لُكتَّابنا الرئيسيَّة مالحظاتي هذه
ثقافته جميع الستيعاب قابلٌة العظيمة لغتنا أن عىل مربهنني فيه، نعيش الذي العرص
كرامتَها ونصون تستأهلها التي الشاملَة الحياَة لها نضمن وبذلك ذلك، عىل وقادرٌة

وكرامتَنا.

الفن حديث

وال الروسية اليابانية الحرب ذكرى وال املالية الرشكات حديُث وال القطن حديُث ليس
عرِف يف خطري حدٍث أو ثورٍة بمثابة يُعدُّ بما األمور هذه أمثال وال البلقان مشاكل
يف نقرأ األصحِّ عىل أو نسمع فنحن أخرى؛ أموٌر الخطريُ والحدُث الثورُة وإنما ، الفنِّ
املمثلني نبوغ عن ونقرأ ١٩٠٥ سنة منذ برتفالي) (مدام أغاني عن اإلنجليزية الصحف
ابتداع عن ونقرأ الباهرة، املوسيقى صاالت توجد حيث إنجلرتا يف واملوسيقيني الهزليني
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حد إىل اإلنجليز بني هذا اخرتاعه نجاح وعن الهزلية املوسيقية للرواية إدواردز جورج
رواج عن ونقرأ متوالية، مرة وتسعني أربعمائة ُمثَِّلْت (فريونيك) روايته إن حتى بعيد،
الفنَّ تَعني التي هي الحوادث هذه ومثل مدهًشا، رواًجا The Gibson Girl أغنية مثل
مبارش غري طريق من أحيانًا الفنِّ عىل أثَّرْت وإن السياسية وغري السياسية املشاكل ال
يف ظهرت حينما االنتخاب بحقِّ للمطالبات بالنسبة حدث كما مثًال الهزيل التصوير يف

مضْت. قليلة سنوات منذ إنجلرتا
يحبُّ شعٌب فنحُن امَلِرح، الغنائي التمثيل هذا أمُر مرص يف يعنينا أن ويجب
الشيخ صوت وتقديسنا وغريها العربي) التمثيل (داُر بذلك تشهد كما والغناءَ املوسيقى
فحبذا غنائيات! شبه إىل شكسبري رواياِت نحوِّل أن إالَّ أبينا إننا حتى حجازي، سالمة
هذه بتمصري ولو بالدنا يف النوع هذا إلدخال الغنائي بالتمثيل هذا افتتانُنا استُِغلَّ لو
منها سمعتُه ما كلُّ بل كاملًة سماعها فرصُة يل تُتح لم وإن البديعة، األوروبية املوسيقى
وعزَّز نفيس، يف التأثري قويَة كانت بالقاهرة الكربى األوروبية الحفالت بعض يف مختارات
واستمتعوا أخريًا إنجلرتا زاروا الذين املثقفني الوجهاء بعض من سمعته ما بها إيماني
األوبرات خلق إىل ذلك من نتدرَّج وقد الجميل، التمثيل من اللون بهذا استمتاع خريَ
همة عىل عزيٍز غريُ وهذا خالًصا، شعًرا تكون أن برشط (عايدة) رواية غرار عىل العربية
بعُض هو هذا وحافظ، وشوقي مطران ء األجالَّ أساتذتنا بالذكر وأخصُّ األعالم، شعرائنا

مرص؟ يف الحديث هذا يضيع فهل الفن، حديث

الشعراء طبقة

ومثل الشئون، معظم يف ويدقق يشء ألقلِّ يتيقظ االنفعال كثريَ الشاعُر يكون أن بد ال
بما يؤثر أن ويستطيع القلب، يف فتقع القلب من كلمتُه تخرج الذي هو الرجل هذا
غري النفسية اليقظة يحدث ما هناك وليس وتعي، تفهم كانت نفٍس أيِة عىل يقرُضه
يرشف أن يقدر هناك السماكني! فوق ما إىل بصاحبه ينتقل الذي فهو (التأمل)، كثرة

تصوير. أجمَل ره ويصوِّ تمثيل، أحسَن فيمثِّله الكون هذا عىل
من بها يحيط ما أليس والفحص؟ النظر دقة إىل البرشية النفوس يدفع ماذا ولكن
كان لذلك مالقاتها؟ طرق عن البحث إىل تدفعها التي القوية واألزمات الشديد الضيق
الوسطى الطبقة هي الشعراء معظُم منها يخرج التي الطبقة أن املعقول البديهي من
أحسَن يرتبى فإنه منها شبَّ إذا الرجل أن والدليل نزاع، بال مرتبة منها أقل التي أو
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تقع وملا األفراد، من النوع هذا طبيعُة وهي أوًال والداه يرصفها التي للعناية تربيٍة
والعرب الغالية النصائح أفضَل بخربته منها يستفيد التي الجمة الحوادث من عيناه عليه
عيون إال تنظر وال ، الرشِّ عن تنأى مفكرة عاملة قوة دائًما ويكون وصفها عىل فيقدر
تمام أبا أن تعلم أن وحسبك بعضهما، عىل وتعطفان وتتحببان فتتناجيان الطبيعة
العلم بأسباب يأخذ زال وما بمرص جامع يف بالجرة يسقي فقريًا كان املشهور الشاعر
لم الكبري وحكيمهم الفرنسيس شاعر هوجو فكتور وأن إليه، وصل ما إىل وصل حتى
رفعته درجة إىل وصل عصاميٍّا كان أنه ذلك عىل زد بل والسعة الرياش أهل من يكن
عنايته إال الشاعر منزلة إىل الوصول عن العظيم الغني يمنع وما وفطنته، باجتهاده
تربيته وفساد الكاذبة بالظواهر وانخداعه النفسية بلذته عنايته من أكثر الجسمية بلذته
القياس ذاك عن شذَّ رجل اثنني: من واحًدا يكون أن ا فإمَّ الشعَر تناول ولو الغالب، يف
لألدب محب أو جالٍل، عىل جالًال الشعَر فيزيد خلقه وحسن آدابه وعلوِّ نفسه لشهامة
عن حقيقة صدر بما إال نفسه يؤثر ال الغالب يف وهو البالغة يف طمًعا يقول ما يقول
عاجز صاحبه أن غري برشي قلب كل يف ومطبوع نفس كل يف ماثٌل والشعُر انفعاٍل،
العبارات من كثري يف ترى ولقد نطًقا، وتأديته به الالئق الرتكيب يف ووصفه بيانه عن
وال السليقُة، ورائدها الطبع مبعثُها شعرية ومعاني خواطر العامة أفواه من كانت ولو
الثوب ذلك من متجرًِّدا يكن لم ما الغريبة التشبيهات تستنبط فكرية قوة ذا املرء يكون
الوجود إىل صادقة ونظرة ينفع، وعلٌم يفيد أدٌب إال عنه ينزعه وال املادة، ثوب الكثيف:
التي الفضيلة مناهج عىل فيقف املغلق فكره باب ويفتح والحق، الباطل بني بها يميز

السيئة. عواقبها إىل الوجدان فينبه الرذيلة بمهبط ويدري اتِّباعها عىل يحثُّ

الشعراء رعاية

واألغنياء، والوالة للملوك الصناعية املدائح طريق عن بالشعر ب التكسُّ فكرة اآلن نحتقر
مثل عىل حتى نعيب وقد الساميُة، والفكرُة العاطفُة تمليه ما إال املديح شعر من نقبل وال
وهجائه كافور عىل انقالبه ثم بكافور اتصاله عن فضًال الدولة بسيف اتصاله املتنبي
زمانهم أنَّ إىل نشري أن املتقدمني العربية لشعراء اإلنصاف من ولكن الهجو، أقبَح إياه
يتلمسون الذين وحدهم يكونوا لم وأنهم معايرينا، غريُ الُخلُقية معايريَهم وأن زماننا، غريُ
اإلنجليز الشعراء معظَم أن فاملعروف رزقهم، وصيانة أدبهم لحماية األنصار السادة
أيَّ ينل لم نفسه شكسبري فهذا والحماية، التشجيع ذلك ملثل املمتاز بإنتاجهم مدينون
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إليه أهدى وقد يرعاه كان الذي سوثامبتون إيرل وساطة بفضل إالَّ القرص لدى حظوة
التقدير، يف الغلوِّ منتهى اآلن نعتربه أسلوب يف أشعاره من أهدى ما بعد فيما شكسبري
واألدباء، للشعراء مالزمة العادة هذه بقيت طويٍل بزمٍن اإلليصاباتي العهد بعد وحتى
يواجه كان فقد (الفصول) نظم الذي (١٧٠٠–١٧٤٨م) طومسون جيمس ذلك مثال
— (الشتاء) قصيدته عىل ينل ولم نبيل»، «لورد منها أنقذه أن لوال لندن مدينة يف املجاعة
جنيهات ثالثة غريَ الطبع لحقِّ ثمنًا — إليه املوَمى الشعري كتابه من األول الجزء وهي
وعرشين بواحد نفحه الديوان إليه أهدى الذي ِوِذنجتون اللورد ولكن شلنات، وثالثة

فيه. تأميله ق فحقَّ جنيًها
عمٍّ ابَن (وكان بكرنج تشارلس السري رعاية عىل للحصول عبثًا دريدن سعى وكم
نفوذ له كان الذي بركشري إيرل رعاية عىل الحصول يف نجح وأخريًا كرومويل)، ألوليفر

أخريًا. اإليرل ابنة من ج تزوَّ أنه نجاحه من وبلغ األدب، عالم يف عظيم
عه فشجَّ بوب الشاعر نفس يف الطيب األثر ِترينْبُل وليم السري تقدير لحسن وكان
السري وكان الشاعر نفس يف الطيب األثر هذا والش للسيد كان وكذلك ديوانه، طبع عىل
والش وكان البارزين، األرايض أصحاب من والش السيد كان كما ممتاًزا، سياسيٍّا ِترينبُل
ملضارعة األهلية من لك ما مثل له أحًدا أعرف ال «إني التقدير: هذا مثل بوب إىل ه يوجِّ
يف اإلجادة هذه بمثل شيئًا ينظم لم فرجيل إنَّ أقول أن مطلًقا التملق من وليس ملتون!
املعاوناُت تنفعه كانت مثلما الشاعر لينفع يكن لم قيمته برغم التشجيع هذا ولكنَّ سنِّه.»

املاديُة.
رعاية والحظِّ الشهرة نحو أديسون جوزيف خطاها التي األوىل الخطوة وكانت
منصبًا عليه فعرض ِبلِنْهايم» «معركة عن بقصيدته إعجابه أثر عىل له جودولفني اللورد

الوزارة. منصَب أديسون بلغ وأخريًا حكوميٍّا
وفد فقد االنتحار، غري مآٌل له كان ملا كراب للشاعر السخيَّة بريك مساعدة ولوال
لوجه، وجًها املجاعة فالقى املخطوطات من وحزمة جنيهات ثالثة غري يملك ال لندن عىل

بريك. أريحية سوى أدبه ينقذ ولم
بعبارات وأمثالهم البائسون النابغون األدباء أولئك ق تدفَّ إذا هذا كلِّ بعد عجَب فال
من وليس أدبهم، وحياة بحياتهم لهم يدينون ملن العبودية بعبارات بل قة املنمَّ الثناء

الجامدة. بيئاتهم نؤاخذ أن علينا بل نؤاخذهم أن اإلنصاف
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أمثال: النابهني أدبائنا من ضئيل غري نفر شأن بل العرب أدباء شأن كان كذلك
من الصارخة شكواهم فإنَّ العبد، إمام ومحمد السباعي ومحمد إبراهيم حافظ محمد
أنفسنَا، نلوم أن علينا بل اللوم أقلَّ نلومهم أن لنا وليس ٌة، محقَّ صادقٌة شكوى الجمهور
ذلك يكون ال أن أرجو ولكن النابهني، األدباء هؤالء فضل األمة فيه تقدِّر يوٌم وسيأتي
عرش الثامن القرن يف اإلنصاَف ذلك ينصفهم َمن اإلنجليز أدباءُ وجد فقد زمنهم، بعد

العرشين. القرن يف أدباءَنا نخذل ال أن بنا فأحرى عرش التاسع وأوائل

الوطنية الرتبية

وكيف تاريخه، ومجمَل وطننا حدود نعلم أن املرصية الوطنية الرتبية عنارص أهمُّ ليس
اإلدارة نظام هو وما العمومية، الجمعية هي وما الشورى مجلس هو وما اآلن، نُحَكُم
باملايض تربطنا التي القومية املعارف من ذلك إىل وما بالدنا، يف والفالحة والتعليم
هو واحٌد شعٌب جميًعا املرصيني أن ندرك أن نظري يف ها أهمُّ وإنما واملستقبل، والحارض
الالتينية Aegyptus كلمة ترجمة إال «قبطي» كلمة فليست املرصي، أي القبطي الشعب
املرصيني دعا َمْن أول ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان بعينها، لطائفة تسمية فهي أصًال، إغريقية وهي
الثابتة الحقيقة هي هذه املقوقس، إىل الشهرية رسالته يف التسمية بهذه العرب بني من
يف النظار مجلس سكرتري بك زكي أحمد البحاثة إليه ذهَب ما وليس وعلميٍّا، تاريخيٍّا
وقد العربي التمثيل بدار ١٩٠٨ سنة مارس ٢٧ الجمعة يوم يف ألقاه الذي خطابه
إىل محرَّفة نسبٌة هي «قبطي» كلمة أن إىل أشار حيث العجيب الخطأ من حوى ما حوى
إليه هه وجَّ ما ولعلَّ العالمة، الصديق البك من وقوعه يدهشني واضٌح ٌ خطأ وهو «قفط»،

بخطئه. أقنعه قد رصيح تصحيح من ماسربو املسيو الكبري األثري
جميًعا فنحن معظمهم، أو املرصيون يجهلها الوطنية الرتبية يف نقطٍة أهمُّ هي هذه
قليلًة)، آالًفا إالَّ الفاتحني عدد يكن (ولم ملرص العرب فتح بحكم مسلمٌة وأغلبيتنا أقباط،
أن كما األغلبية، لدى مقدَّسٌة جامعٌة اإلسالمية الجامعة أنَّ يف شكَّ وال مسيحيٌة، واألقليُة
املرصيني املسيحيني شأن كذلك نفوسهم، إىل حبيبة وفتوحاتهم وسريتهم العرب مجد
شعٌب مرصيسكنها أن هذا كلِّ بعد يبقى ولكن وأعالمها، وتراثها املسيحية ملجد بالنسبة
بأن جديٌر — بعنَرصيِْه — وأنه الدين، اختالف من بالرغم وأخالقه وعاداته دمه يف ٌد موحَّ
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قطرتان

اآلخر بصوالح عنَرصيِْه من كلٌّ يُعنى ألن وأهٌل الحرص، كلَّ الوطنية األخوَّة عىل يحرص
ولخري لخريه مواهبه استثمار يف يساعَد وأن كرامته عىل يحرص وأن وآماله وهمومه
الوطنية األخوَّة معنى يجهل الذي والشعُب الوطنيُة، األخوَُّة تنتفي ذلك بغري إذ الوطن،
وألن أموره بإدارة يستقلَّ ألن أهًال يَُعدُّ وال الوطنية، الرتبية معنى يفهم ال وتطبيًقا ً مبدأ

العاقبة. هذه مثل هللا وقانا املتمدن، العالم احرتاَم يكتسَب

الحروب فظائع

واقعة عن فيه تكلم اإلنكليزية املجالت إحدى يف بليًغا مقاًال شوروز كارل السيد أنشأ
يف القتال بميدان الناظر يراه ما وصف يف كتبه مما شيئًا ننرش أن رأينا وقد جتسربج،
القتىل جثث إىل النظر من أبشع وال أقبح ال قال: الوقائع، إحدى لحدوث الثاني اليوم
الشمس ألشعة عرضًة حتفهم يذوقوا أن قبل أكثر أو يوًما لبثوا وقد الحرب ساحة يف
بالسواد، واصطبغت وجوُههم فانتفخت سحنتهم تنكرت وقد الحار، والهواء املحرقة
أن عن بعدوا حتى هيئتهم وتبدَّلت تتحرك، ال مكانها يف ثابتة وصارت أعينهم وبرزت
بعضهم آخرون ووقع صفوًفا، مرتَّبني غريُهم وبقي بعُضهم انفرد وقد ويُعَرفوا، يُميَّزوا
ُرفعت وقد بالصلح الراحة يريد َمن هيئة آخرين عىل وبدت أكواًما، فكانوا بعض عىل
بعضهم وبقي يركعون، نفر وأخذ الجلوس صورة يف آخرون وظهر منهم، فريق أيدي
شديدة الحرب كانت بينما منكًرا تشوًُّها كثريون تشوَّه وقد بأظفاره، األرَض ينبش

الرءوس. فوق يرفرف امَلنُون وملك الوطيس،
فضاء يف املناضد ووضعت باألنني، واملزارُع الحيوانات ومحابُس الدياُر امتألت
وكذلك املكشوفة وسواعدهم مرافقهم، إىل مرفوعة وأكمامهم الجرَّاحون ومكث األرض،
أسلحتهم عىل قابضون — منهم قليًال إال — وهم بالدماء، مخضبة الكتانية قطيالتهم
آخر، مكان عىل أو املنضدة فوق راقد جريح بمداواة مهتمني يكونون بينما بأسنانهم
من أكواٌم وبجانبها الدماء برُك خلفهم من وهناك ما، بعمل مشتغلة أيديهم تكون أو

اإلنسان. قامة عن األحايني بعض يف ارتفاعه يزيد مما املقطوعة واألرجل السواعد
الجراح إليه فيخفُّ األلم من يقاسيه مما يصيح غالبًا وهو املنضدة عىل راقد الجريُح
باالستعداد الخدم إىل ويشري يؤذيه الذي العضو برت يف يرشع ثم جرحه برسعة ويفحص
كانت حني بها عليه قابًضا كان التي أسنانه» «بني من سالحه فيخرج آخر، إلحضار
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بالبرت، يبدأ ثم بالدم، امللطخة قطيلته1 يف مرتني أو مرة بخفة ويمسحه مشغولتني، يداه
نادى: ثم فؤاده أعماق من صادًرا كثريًا تنهًدا وتنهد خلفه إىل نظر عمله من انتهى فإذا

… «غريه»
نازًعا — يشتغل وهو طويٌل زمٌن عليه مىض وقد — الجراح ترى أن نظرك ويلفت
بثبات عمله يعمل لم إنه عينيه) من تنهمل الغزيرة (والدموع قائًال يده من سالحه
املجاهدين من جرحوا ممن كثريين وترى البرش! طاقة رؤيته عن تعجز يشاهده ما فإن
إىل يصل ثم دامية وأعينهم متجعدة وُجبُنُهم وسكون بجلد سكوت وهم آالَمهم يتحملون
يائس ورصيُخ الفضاءَ تشقُّ منكرة األلم من وأصوات كليم، فؤاد من أنني صدى أذنيك
ضئيلة أصواتًا تسمع ثم أموُت!» «دعني أو اللورد!»2 «أيها … اللورد!» «أيها يقول: قانط

«وطني!» أو «أبي!» أو «أمي!» وتقول: تردِّد

مرصي قلم من

لألديب اإلنجليزية باللغة العنوان بهذا صغريًا كتابًا بالقاهرة عبَّاس أمِّ مطبعة أصدرت
الثورة أقطاب من باشا عصمت طلبة له املغفور نجل وهو طلبة فؤاد عيل الشاعر

العرابية.
أخرجه بمرص، الخديوية الحقوق مدرسة طلبة من املدريسِّ الكتاب هذا ومؤلُف
عىل والصحفية املدرسية كتاباته من نَُخبًا فيه جمع وقد الطلبة زمالئه اقرتاح عىل بناءً
دقة يف مني توفيًقا أكثر كان ولكنه يراع)، من (قطرة من األول الجزء يف فعلُت ما نحو
بموضوعاته دسًما صغره عىل كتابه فجاء ع، التوسُّ إىل لجأُت أني بينما ووجازته اختياره
األدبية مزاياها فإنَّ اإلنشائية الطلبة فائدة منها األوُل الغرُض كان ولنئ املنوَّعة، القيِّمة

ذلك. من أبعُد
تعلم كيفية فيها تناول بديعة مدرسية مقدمة وايلد فوجهان السيد له كتب وقد
التي الجوفاء التقاريظ عن بعيدٌة املقدمُة وهذه وكتابًة، وسماًعا قراءًة األجنبية اللغات
ليس الغالية والنصائح الصائبة اآلراء من الكثري وفيها شيوخنا، كتب يف حتى اعتدناها

(املنجد). العامة عند الفوطة وهي املاء بها ينشف كساء من قطعة القطيلة: 1
الرب. أيها بمعنى 2

19



قطرتان

للكتابة، القلم تناول قبل نقاطه وتحديد وتقسيمه املوضوع بدرس العناية توكيده أقلها
حينما الطالَب ينصح وهو جامعة، وحدة يف ببعض بعضه املوضوع ربط يتيرس وبذلك
لزوم ال التي الكلمات متجنِّبًا وأقرصها األلفاظ أبسط إال يستعمل ال أن شكٍّ يف يكون
كلمتني، استعمال الخطل فمن املراد املعنى عن للتعبري واحدٌة كلمٌة كفت إذا بحيث لها،
فنٌّ ذاتها يف الكتابة إنَّ واحدة، وترية عىل التعبري أو اللفظ تكرار الخطأ من كان كذلك
يُنصح ما وخريُ وتهذيبه، صقله املوضوعُة القواعُد إليه تؤدِّي ما وغايُة موهبٌة، والفنُّ
ذلك بعد يعرب ثم أوًال موضوعه عن جليًة ناصعًة فكرًة ذهنه يف يكوِّن أن الكاتُب به
من قشور وال فيها شوائب ال متماسكًة وحدًة منها تجعل بسيطة سمحة لغة يف عنها
للكمال نماذج الكتاب هذا موضوعات تكن لم ولنئ والحذلقة، والتعقيد والثرثرة التكرار
العناية نتائج عىل ماثٌل وشاهٌد جيِّدٌة، — وايلد فوجهان السيد قال كما — فإنها اإلنشائي

األدبي. بالتحصيل
اللغة يف املؤلف براعُة (١) اآلتيُة: االعتباراُت الكتاب هذا من تعنينا هذا وبعد
ثم فطريٍّا تعلًُّما سيالن بجزيرة كوملبو مدينة رأسه مسقط يف تعلمها التي اإلنجليزية
اختيار يف ورجاحتُه لباقتُه (٢) ظاهًرا. تَفوًُّقا املرصيني زمالئه عىل بذلك ق فتفوَّ مدرسيٍّا،
سيالن، يف الطويلة إقامته أثناء اإلنجليزية تربيته آثار من شك بال وهذا موضوعاته، نقط
األدبي ذوقه نضوُج (٣) الحقيقة. بهذه االعرتاف يف الوطنية الوجهة من علينا ضريَ وال
بني املقارنة ويكفي ظروفه، مثُل لهم تُتَْح لم الذين املرصيني زمالئه من كثريين أذواق عن
حنينه (٤) إرهاٍق. أيَّما الطلبُة بها يُرَهُق التي محة السَّ العربية اإلنشاء كتب وبني كتابه
١٨٩٧م، سنة يف مرص إىل عنه ارتحل حينما له وداعه قصيدة يف رأسه َمسقط إىل
الصادق الشعور وهذا وأجداده، أهله وطن إىل ال أجنبيٍّ بلٍد إىل يقصد إنما بأنه وشعوره
يطابق إنه إذ تصنُّع، وال فيه مواربة ال الذي األدبي إخالَصه نحرتم يجعلنا بأن قمنٌي

الرومي: ابن العبقريِّ الشاعر بقول ويذكِّرنا املطابقة تماَم الوجدانية الحقيقة

ُه��ن��اِل��ك��ا ال��ش��ب��اُب ��اه��ا ق��ضَّ َم��آرُب إل��ي��ه��م��و ال��رج��اِل أوط��اَن وح��بَّ��َب
ل��ذل��ك��ا ف��ح��نُّ��وا ف��ي��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��وُد ذكَّ��رت��ه��م��و أْوط��انَ��ه��م ذَك��روا إذا
ه��ال��ك��ا ُغ��وِدَر ب��اَن إْن َج��َس��ٌد، ل��ه��ا ك��أنَّ��ُه ح��ت��ى ال��ن��ف��ُس أِل��َف��تْ��ُه ل��ق��د

عىل ر توفَّ ما إذا منزلته برفعة كفيلة مواهب ذو طلبة فؤاد عيل األديب أنَّ مشاحَة وال
األديَب األدُب يعصم ال حيث ببالدنا ذلك إمكان يف نشكُّ كنا وإن املستقبل، يف األدِب خدمِة
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واإلخالُص الناظم، الناثر املؤلف هذا إخالَص برسوٍر أالحظ وإني والجوع، العْري ِمَن
روائع ولنقل الناضج األدبي للتأليف املستقبل يف كفٌؤ أنه وأعتقُد األدب، أركان أهمِّ ِمن

وحديثه. قديمه بني العربي الشعر نفائس مقدمتها ويف اإلنجليزية اللغة إىل آدابنا
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املنظوم خمتار

العظيم النيل

ال��م��ن��ت��َظ��ْر ك��األم��ِل ج��ئ��َت ل��ق��د ال��ق��م��ر»1 «ج��ب��ال ِم��ْن واف��ًدا أي��ا
��ف��ْر ال��سَّ ه��ذا َم��ت��اع��ِب ِم��ْن وال ال��ط��ري��ِق َع��ق��ب��اِت ِم��ْن ت��ش��ُك ول��م
��َج��ْر ال��ضَّ وُروَح ال��ع��ن��اءَ يَ��بُ��ثُّ ك��لُّ��ه ُج��ْزتَ��ُه ال��ذي وبَ��ْع��ُض
األب��ّرْ ال��وف��يَّ ُح��ِرم��ن��ا م��ا إذا األب��رَّ ال��وف��يَّ إالَّ ك��ن��َت ف��م��ا
ال��ق��م��ْر ش��ع��اع ذَْوَب ف��ي��ك رأْت وص��ف��ه��ا ف��ي األس��اط��ي��َر ل��ع��لَّ
��َوْر ال��صُّ وه��ذي ال��ن��ض��اِر ب��ه��ذَا اس��ت��ق��رْت ف��ي��ك ال��ش��م��ُس ك��ان��ت وإْن
ُم��دََّخ��ْر أَل��ٍق ِم��ن ف��ي��َك ف��ك��م ال��ح��ي��اِة ب��ف��يْ��ض ع��ل��ي��ن��ا ت��ف��ي��ُض
تُ��ح��ت��َق��ْر ف��ال إل��ي��ن��ا وتُ��ْل��َق��ى تَ��س��ت��ع��زُّ ن��ع��م��ٍة ِم��ن ف��ي��َك وك��م
ال��ق��َدْر؟ رس��وُل وأن��َت وك��ي��ف ال��ح��ي��اِة؟ ص��م��ي��ُم وأن��َت وك��ي��َف
اح��ت��َض��ْر ��ا ل��مَّ ألْزِري��َس وروٌح ال��ح��ن��اِن روُح إلي��زي��س وف��ي��ك
ال��ب��ص��ْر ق��ب��َل ال��رُّوُح ب��ه��ا تَ��ه��ي��ُم ال��ل��وات��ي ال��ِج��ن��اَن ه��ذي ف��أن��ب��تَّ
��يَ��ْر ال��سِّ أَل��ه��ت��ك إن غ��رَو وال ال��ق��روُن ع��ب��دت��َك إْن ِب��دَْع ف��ال
َش��ع��ْر ف��ؤاٍد ك��لُّ ون��اج��اَك ال��ف��ن��وُن ق��دَّس��ت��َك إْن ب��دَْع وال
وال��ِف��َك��ْر ل��ن��ا ال��خ��ي��اِل ح��ن��ي��َن ال��ح��ق��وِل ِغ��راُس إل��ي��ك وح��نَّ��ْت

النيل. منابع عن الشهرية األسطورة إىل إشارة 1



قطرتان

ال��ح��ج��ْر وه��ذا ال��رم��اُل وه��ذي ال��ب��اس��م��اُت ال��ُم��َه��ُج ل��ك وغ��نَّ��ْت
وال��ب��َش��ْر! ل��ل��ث��رى أص��َل��ه��ا وي��ا ال��ح��ي��اِة اب��َن ي��ا ب��ح��بِّ��َك تَ��س��اَوْوا

قرصالجزيرة

وج��داُن ل��ل��نَّ��اس ك��م��ا ف��ل��ل��دي��اِر ب��ان��وا َم��ْن ح��اَل واْرُق��ْب ب��ال��ج��زي��رة ِق��ْف
ُم��ْزداُن ال��ج��مِّ ب��ال��ف��خ��اِر ون��اط��ٌق م��آث��ره��م ِم��ن ب��اٍق زاَل وم��ا زال��وا
ظ��م��آُن ال��ن��ه��ر أم��اَم َوْه��َو ب��ال��دَّم��ع، يُ��س��ع��ف��ُه (ال��ن��ي��ل) وج��اِري ط��وي��ًال ب��ك��ى
أل��ح��اُن اآلذاَن تُ��س��ِع��ُف وال ف��ي��ِه، ض��اح��ك��ٌة األن��واُر ال ��ْم��ت ال��صَّ وح��ش��ِة ف��ي
ك��ان��وا ل��ألَُل��ى ُح��س��نً��ا تُ��رطِّ��ُب ك��ان��ت ُم��دَّك��ٌر ال��ف��ج��ِر ُدم��وع م��ن ول��ل��نَّ��َدى
أل��واُن ول��ألح��زاِن ف��ي��ه، ع��اش م��ا ب��ح��رق��ت��ه��ا أذوْت زف��َرٌة ول��ل��ه��وى
وت��أن��اُن ِش��ع��ٌر ��اَش��ه��ا رشَّ ك��أنَّ ��ِره��ا ت��ف��جُّ ِم��ْن رث��اءٌ ول��ل��ع��ي��ون
ُغ��زالُن ِص��ي��َد ق��د ب��ج��نْ��بَ��ات��ه��ا وك��م م��ح��اس��نَ��ه��ا ف��ي��ه��ا رأْت ل��ح��اٍظ ف��ك��م
ج��نَّ��اُن2 ال��ح��بَّ ك��أنَّ ال��ش��ب��اِب َع��بْ��ُث ب��ل��ل��ه��ا ث��مَّ ت��ج��لَّ��ْت ُص��ُدوٍر وك��م
وأف��ن��اُن أط��ي��اٌر ال��ي��وم ت��رث��َك ل��م إذا ال��ج��ن��ان اح َص��دَّ ك��ن��َت ال ق��ص��ُر ي��ا
ل��ه��ف��اُن ال��ب��ي��ن بَ��ع��د ت��ي��تَّ��َم ك��م��ا ج��زٍع وف��ي ط��ال��ْت غ��رب��ٍة ف��ي وال��ح��وُر
إن��س��اُن ي��ه��واه ب��ه ل��ح��س��ن��ه��نَّ أث��ٌر ه��ل ال��ح��س��ن ب��اك��ي ي��س��أل��َن م��َرْرَن
إت��ق��اُن ف��ي��ه ف��نٍّ إت��ق��اَن ف��زْدَن ع��اط��رًة ال��وش��ي ذي��وَل ج��َرْرَن َف��ك��ْم
وال��ب��اُن ال��ُف��لُّ ف��م��اد رق��ْص��َن وك��م َس��نً��ى ك��لَّ داع��بْ��َن وك��م س��ط��ع��ن وك��م
ه��ان��وا َم��ْن بَ��ع��د ف��ه��نَّ ُف��ِج��ْع��َت ح��ت��ى ل��ه ف��ن��اءَ ال ُح��س��نً��ا ُح��س��ن��َك ك��س��يْ��َن
(غ��م��داُن)؟ اإلي��ن��اس م��ج��م��ع م��ن وأي��ن ع��ج��ٍب؟ ف��ي م��ن��ك ك��ْس��َرى) (إي��واُن وأي��ن
دان��وا م��ن ح��ك��م ف��ي (ق��رط��ب��ٍة) ع��زُّ أو ُم��ب��ِدِع��ِه ل��ذَّاِت ف��ي ج��ع��ف��َر) (ق��ص��ُر أو
ب��ه��ت��اُن ف��ي��ه م��ا ال��ذي ال��رِّث��اءِ أش��ج��ى ُم��ع��ذَّب��ٌة أط��ي��اٌر ال��ي��وَم ل��ت��ن��ِش��د

. البستانيُّ الجنَّان: 2
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أش��ج��اُن ال��ط��ي��ر ذك��َرى ول��ك��نَّ ِص��ْدًق��ا، أح��س��بُ��ُه ك��ن��ُت م��ا ل��ه��ا أن��ي��ٍن م��ن ك��م
تَ��ْح��نَ��اُن ف��ي��َك ِم��ْن ي��ج��ذب��ه��ا وال��ع��ي��ُن ل��م��س��م��ع��ه��ا تَ��ْح��نَ��انً��ا ي��خ��ف��ُق ال��ق��ل��ُب
إح��س��اُن ل��ل��ُح��ْس��ن ب��ه ي��زاُل ال م��ا ُق��بَ��ٍل ِم��ْن ال��ح��ص��ب��اءِ م��ن وب��ال��س��ن��يِّ
ُن خ��الَّ األق��م��اُر ل��ه��ا ال��ع��روس م��ْش��َي س��اح��ت��ه��ا ف��ْوَق غ��ان��ي��اٌت م��َش��ْت ف��ك��ْم
ج��ذالُن وه��و رآه��ا م��ا ��َض��ْت وف��ضَّ خ��ط��رت إذا ��ْت م��سَّ م��ا ك��لَّ ��ب��ْت ف��ذهَّ
أزم��اُن؟ ج��اَدت��ُه ال��ذي ال��زم��ان ع��ل��ى ب��ن��ف��ح��ت��ه��ا ج��ادْت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي أي��ن
ب��س��ت��اُن ل��ل��ُخ��ل��د م��ق��ص��ورٍة وك��لُّ ٌس��ط��ع��ْت ُدرِّيَّ��ة ن��اف��ذٍة وك��لُّ
وأح��زاُن أت��راٌح غ��اب م��ا وك��لُّ أج��م��ع��ه ��ف��ُو ال��صَّ ف��ي��ه��ا م��رَّ م��ا وك��لُّ
ت��ي��ج��اُن؟ واس��ت��رض��تْ��ُه ال��م��ل��ك ج��الل��ُة ل��ع��زت��ه دان��ْت ال��ذي ال��ج��م��اُل أي��ن
ف��ت��اُن؟ ال��م��غ��ري��ك ح��س��ن��ه��ا ِم��ْن وأن��ت م��ن��ق��ب��ًة ت��أل��وك ال ال��ط��ب��ي��ع��ة أي��ن
آُن؟3 ل��ه م��ا س��ق��اٍم ف��ي ك��أن��ه��ا ب��ه��ج��ت��ه��ا ب��ع��د ِم��ْن ع��ب��س��ْت ب��ال��ه��ا م��ا
أغ��ص��اُن ال��زَّه��ِر ب��راح ت��ث��نَّ��ْت وال م��داع��ب��ٍة ف��ي رق��ي��ٌق ال��ن��س��ي��م ف��ال
وم��رج��ان ِت��بْ��ٌر ل��ه ال��غ��روُب وال ج��واه��رِه م��ن ك��ري��ٌم ال��ش��روُق وال
وي��زداُن أض��واءً األن��َس يَ��س��ت��ج��م��ُع م��ن��ت��ِع��ٌش (ال��ن��ي��ل) َع��بْ��َر (ال��م��ق��ط��م) وال

∗∗∗
ع��ن��واُن ل��ل��ت��اري��خ ح��ال��َك ف��إنَّ ِس��يَ��ٍر ِم��ْن ��بْ��َت ح��جَّ ب��ال��ذي بُ��ْح ق��ص��ُر ي��ا
وإي��م��ان دي��ٌن ذك��َرُه ي��زل ول��م ع��ب��ٌر ك��ل��ُه ل��م��ج��ٍد ت��اًج��ا ِع��ش��ت ق��د
ه��تَّ��اُن ال��ع��ل��ي��اء ع��ل��ى دم��ع��ي ل��ك��نَّ م��ن��دث��ًرا ال��ل��ه��َو ف��ي��ك أن��دُب ج��ئ��ُت م��ا
وس��ل��ط��اُن ب��أٌس ل��ه وك��ان ُم��ل��ًك��ا، ص��اح��ب��ُه س��اَس ل��ج��الٍل َم��ظ��اه��ٌر
وأع��واُن أع��الٌم (ال��ن��ي��ل) ع��ل��ى م��ن��ه م��زدح��ًم��ا (إس��م��اع��ي��َل) م��ج��ِد ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ن��ش��واُن اإلس��راِف م��ن يُ��َه��دُّ وق��د ج��الل��ت��ِه ف��ي ت��غ��ال��ى ب��ن��اءً ب��ن��ى
ع��دواُن ��اِد ول��ل��ح��سَّ األن��ام، م��ث��ل ِع��َظ��ٍم ع��ل��ى ��اٌد ُح��سَّ ف��ل��ل��م��م��ال��ك
ن��ك��راُن اإلح��س��ان ع��ل��ى يُ��ث��ي��ُب ك��م��ا ش��غ��ٍف ع��ن ال��ع��م��ران ف��ي ت��ف��ان��ي��ه ج��ازوا

∗∗∗

املحدود. الوقت اآلن: 3
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ري��ح��اُن ل��ألرواح روَح��َك ف��إنَّ م��ك��ت��ئ��بً��ا ِب��نْ��َت م��ه��م��ا ق��ص��ُر ي��ا وال��ي��وَم
ف��نَّ��اُن ال��ف��نَّ��ان إل��ى يَ��ه��شُّ ك��م��ا أدب��ي ع��اش��ًق��ا ائ��ت��ن��اٍس ب��ع��د ت��ه��شُّ
وك��ت��م��اُن ت��ف��ك��ي��ٌر س��ك��ون��ك وف��ي ي��س��اورن��ي ح��زٌن ل��ي ظ��الل��ك وف��ي
أوط��اُن ال��م��رءِ دم��ِع غ��اي��َة ف��إنَّ (ُط��َل��يْ��ِط��َل��ٍة) ِم��ن ب��دم��ع��ي األح��قُّ أن��ت

∗∗∗
وإخ��واُن (م��ص��ٌر) ب��ك��ْم وع��اش��ت ع��ش��ت��ْم ون��ع��م��ت��ه��ا (م��ص��ٍر) ب��ن��ي ش��ب��اَب وي��ا
ش��اُن ش��أِن��ن��ا ف��ي ل��ه ل��ج��ي��ٍل ��ا ح��جٍّ َظ��م��أٍ ع��ل��ى ع��ن��ك��م ن��ائ��بً��ا وق��ف��ة ل��ي
س��ل��واُن ي��خ��ش��اه م��ا ال��ب��رِّ ِم��ن ف��اب��ن��وا َم��آث��َرُه ك��ت��ذك��اري ذك��رت��م ف��إْن
ع��رف��اُن ال��ج��ه��ِد ف��ي ب��ه��ا يُ��غ��ال��ي ف��ل��ن َم��ف��اخ��ِرن��ا ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ح��ق��وٌق ل��ه
وب��ن��ي��اُن ت��ج��اري��ٌب ال��ح��ي��اة إنَّ ع��م��ٍل ب��ال ب��ت��ذك��اٍر ال��ح��ي��اُة وم��ا

الشعر من نغمة

األثَ��ْر دف��ي��ُن وذل��ي ووج��دي أَس��ْر ل��ق��ل��ب��ي ال��غ��وان��ي دالُل
ال��رج��اءُ؟ ف��ك��ي��ف
ال��ش��ف��اءُ؟ وف��ي��َم
دواءُ �ي ل� �ا وم�
؟ ال��م��ف��ّرْ وأي��ن

وف��ّرْ ل��ق��ت��ل��ي دع��ان��ي وح��س��ٌن س��ح��ْر ول��ح��ٌظ َس��ب��ت��ن��ي ع��ي��وٌن
ال��ك��م��يُّ ف��ه��ذا
�ويُّ �ق� ال� وذاَك
ال��س��خ��يُّ ودم��ع��ي
�ْر �ك� ش� �ن َم� وال

ائ��ت��َم��ْر م��ا ق��س��ا ض��ع��ي��ًف��ا وأه��وى ال��خ��َف��ْر وأخ��ش��ى ال��ج��م��اَل أخ��اُف
ال��م��ن��اِل ع��زي��َز
ال��م��الِل ج��س��ي��َم
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ال��ج��م��اِل رب��ي��َب
ال��خ��ط��ْر! ك��ث��ي��َر

ال��ن��ظ��ْر أث��ي��َم ح��ب��ي��ب��ي وَخ��لُّ��وا وال��س��ه��ْر ال��ج��ف��ا ف��ح��س��ب��ي دع��ون��ي
�داُه ف� �ي �روح� ف�
س��ن��اُه وِم��ل��ئ��ي
أراُه �ا م� إذا
! ال��م��ق��ّرْ ف��ص��دري

َع��بَ��ْر وص��ف��ٌو ت��ولَّ��ى وأن��ٌس واس��ت��ع��ْر ط��ف��ا ول��وٌع ك��ف��ان��ي
ي��ردُّ ف��ج��س��م��ي
�ودُّ ي� �ي �ل� �ق� وع�
�دُّ ي��ص� وِح��ب��ي
ان��ت��ص��ْر وه��ذا

أث��ْر ب��س��م��ع��ي ال��ح��ب��ي��ب ل��ص��وِت ان��دث��ر؟ ال��وف��اء ف��ك��ي��ف دع��ون��ي،
�يَّ �ل� ع� �اذا وم�
�ديَّ ل� �ري �ه� وط�
�يَّ إل� �ري �خ� وف�
�ْر؟ ذك� أم �ال َس�

ُم��ِق��ّرْ م��ط��ي��ٌع ف��إن��ي س��ن��اك ي��ق��ّرْ أنَّ��ى ال��ق��ل��ِب أم��ال��ك��َة
ل��ح��ال��ي ��ي ف��ِرقِّ
خ��ي��ال��ي وَح��يِّ��ي
ِم��ث��ال��ي ذا ف��م��ن
��يَ��ْر؟ ال��سِّ ح��م��ي��ُد

َظ��ه��ْر م��ا اخ��ت��ف��ى ال��ن��ع��ي��ُم وأن��ِت َم��ّرْ ال��زَّْه��ِر ع��ل��ى ال��ن��س��ي��ُم ألن��ِت
ت��ج��ع��ل��ي��ن��ي ف��ال
ال��ع��ي��وِن وح��قِّ
ج��ن��وِن ف��ي ك��م��ن
ل��ل��ق��م��ْر! س��م��ا
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قطرتان

القلب دليل

ق��دي��ُر وال��غ��راُم ق��اٍس وال��ح��س��ُن ال��ه��وى أث��ِر ف��ي ف��رح��ل��ُت ال��ه��وى رح��َل
وع��ب��ي��ُر ن��ف��ح��ٌة ق��ل��ب��ي ودل��ي��ُل ض��ي��ائ��ه��ا ب��ه��يِّ م��ن ع��ي��ن��ي وَح��س��رُت
خ��ب��ي��ُر ال��ج��م��اِل أس��راِر ب��خ��ف��يِّ ك��أنَّ��م��ا ال��س��ب��ي��َل ع��رَف ف��رأي��ت��ُه

الحسن مملكة

جغرايف) (وصف

��ي ِح��سِّ ب��أع��ذِب وأِف��ي��ِك ن��ف��س��ي ب��أط��ي��ِب أف��دي��ِك
ك��أس��ي وُس��َالف��ُة وغ��دي وأم��س��ي ال��ي��وُم ف��ألن��ِت

∗∗∗
وَق��ْط��ف��ي ��ْه��َد ال��شَّ َم��رْآِك ب��وص��ف��ي ال��ح��ظَّ وأن��اُل
ويَ��ش��ف��ي ال��رُّوَح ل��ي يُ��ْه��ِدي َرْش��ف��ي وح��ي��اِت��ِك ف��دِع��ي

∗∗∗
ال��م��ت��ع��ال��ي ال��ل��ِه َوْص��ُف ال��ح��ال��ي ِل��س��ن��اِك َوْص��ِف��ي
ال��تَّ��ال��ي ال��ع��ب��د ص��ل��واُت وح��ال��ي ف��ي��ِك وغ��رام��ي

∗∗∗
ب��اس��ِم��ْك ال��ص��ان��ُع ش��اءَ م��ا ج��س��ِم��ْك ب��م��ح��اس��ِن وأرى
ب��ل��ثْ��ِم��ْك ال��ُخ��ْل��ِد وِج��نَ��ان ب��رس��ِم��ْك اإلب��داَع َج��م��َع

∗∗∗
ال��ك��اف��ي األن��ِس و«ث��م��اِر» ��اف��ي ال��صَّ ال��ح��بِّ «ن��ه��ِر» ِم��ْن
ال��واف��ي ل��ن��ع��ي��م��ي أه��ف��و ��اف��ي ال��ضَّ ��ْم��ِس ال��شَّ وُش��ع��اِع

∗∗∗
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َج��م��اِل ك��لِّ و«ط��ب��ي��ع��ُة» ال��غ��ال��ي ال��ُح��ْس��ِن «م��م��ل��ك��ُة»
ِم��ث��ال دوَن و«ري��اٍض» ج��ب��اِل ب��ي��ن «ب��وه��اٍد»

∗∗∗
«ي��م��تَ��دُّ» ك��م و«نُ��ُف��وٍذ» يُ��َح��دُّ ل��ي��س وج��الٍل
يُ��َودُّ ِم��ن��ه «ب��ح��ٍر» ف��ي و«م��دُّ» ال��ح��ل��ُو «ال��َج��ْزُر»

∗∗∗
ال��ف��تَّ��اِن ��ْح��ِر ال��سِّ «ل��غ��ُة» وأغ��ان��ي وأغ��اري��ٌد
ال��ه��ان��ي ال��ح��بِّ م��م��ل��ك��ة ال��ب��ان��ي «ال��ف��ت��ِح» ول��س��اُن

∗∗∗
َدنِّ ب��أك��رِم وَس��َك��ْرُت ب��ت��أنِّ ب��ه��ا ف��م��رح��ُت
َع��نِّ��ي س��ب��ي��َل��َك ص��ْح��ُو ي��ا وأنِّ��ي4 ال��ب��ؤَس ون��س��ي��ُت

النيل كروان

حجازي) سالمة الشيخ عرصه يف النيل كروان إىل (أُهِديَت

يَ��ت��م��ل��م��ِل ول��م يَ��س��أْم ل��م ب��ال��ح��بِّ ص��ادًح��ا ي��ا
ال��ُم��ن��َزِل ال��ِغ��ن��اءِ ِم��َن ال��ج��م��اَل يَ��رت��ش��ُف ال��ل��ي��ُل
ال��وج��وْد ف��ي ��ِل ال��م��ؤصَّ ال��ح��س��ِن َم��س��ام��ُع إل��ي��ك أص��غ��ْت
يَ��ع��وْد ت��س��ِدي ب��م��ا ُح��س��ٍن ِم��ن ف��ق��دتْ��ه م��ا وك��أنَّ
ال��ِغ��ن��اءْ ب��أل��واِن ��ادي ال��شَّ أي��ه��ا رب��ي��بُ��َك إن��ي
ال��َع��زاءْ ألل��واِن ال��ُم��س��ِدي أي��ه��ا ع��ل��ي��لُ��َك إن��ي
ُزه��ورِه ُع��ط��وِر وِم��ن ال��ع��ظ��ي��ِم ال��ن��ه��ِر ِم��َن ص��وٌت

األنني. األن: 4
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ُح��ب��ورِه ائ��ت��الِق وِم��َن ح��ول��ه (ال��ط��ب��ي��ع��ِة) وِم��َن
ِغ��ن��ائ��ك��ا ج��م��وع ِم��ن ��ُض ال��م��ف��ضَّ ال��ق��م��ُر وك��أن��م��ا
ن��دائ��ك��ا غ��ي��َر ول��س��َن األث��ي��ِر َم��ت��ِن ع��ل��ى ُج��ِم��َع��ْت
ُرس��وْم أو ض��ي��اءً تُ��رس��ل��ه ب��ال��ل��ح��ِن ُم��ع��ج��ًزا ي��ا
ال��نُّ��ج��وْم تُ��رتِّ��ل��ُه ب��م��ا ال��زم��اِن ن��اُي ويُ��ع��ي��ُده
ال��ص��الْة ُروِح ف��ي واألح��الِم ب��ال��ل��ح��ِن غ��ذَّي��ت��ن��ي
اآلل��ْه ه��ب��ِة ِم��ن ف��ه��و وال��م��ش��اع��ِر، ال��ع��واط��ِف ُق��وُت
أن��ف��اس��ي وت��م��ل��ك��ْت ب��ه وج��رْت دم��ي س��ك��ن��ْت
ال��ن��اِس! ف��وَق ال��ن��اِس ه��ذا ب��ي��ن أن��ي ف��ش��ع��رُت
ب��ال��ح��ن��ي��ْن ي��خ��ف��ُق (ال��ن��ي��َل) إنَّ ال��ن��ي��ِل) وادي (ك��رواَن
األن��ي��ْن م��ث��ل��ي وردَّدْت ال��زَّم��اِن أج��ي��اُل س��ك��ن��تْ��ه
ال��ج��م��اْل ه��ي ال��ح��ي��اَة ن��َر ل��ل��ح��ي��اِة ن��ش��ي��َدَك ف��أِط��ْل
ال��م��ح��اْل! س��وى وال��م��ح��اَل ال��س��ع��ادة، ه��ي ال��ه��م��وَم ون��َر

ومرآتها هرة

عام) متنزه يف فسقية من ترشب بيضاء هرة (وصف

��ك��وْن ال��سُّ أدقِّ ف��ي تُ��ؤدٍة ع��ل��ى وال��م��ن��وْن ال��ُم��ن��ى م��ش��ِي م��ث��َل َم��ش��ْت
ال��ع��اش��ق��ي��ْن خ��ش��ي��َة ل��ه��ا ك��أنَّ ال��ع��اذل��ي��َن ح��ذِر ع��ل��ى وس��ارْت
ض��ن��ي��ْن زه��ٍر أرج��وان��يِّ ع��ل��ى ال��ب��ه��اءِ ن��ض��ي��ِر س��ن��دس��يٍّ ع��ل��ى
ال��ح��ارس��ي��ْن تَ��ق��ه��ُر ول��ك��ن��ه��ا أن��اٍس ِم��ن ل��ه َم��سٌّ يُ��ح��رَُّم
ل��ل��ن��اظ��ري��ْن وتُ��ط��ِرُق دالًال ال��ع��روِس5 ث��وِب م��ث��ل ف��ي وت��خ��ط��ر
م��ع��ي��ْن م��اءٍ وَم��ش��َرِب تَ��ش��وُق ل��ف��س��ق��يَّ��ٍة ت��ج��لَّ��ْت ��ا ف��ل��مَّ
ث��م��ي��ْن ونُ��وٍر ب��أن��ٍس ��ت ف��ش��عَّ ق��ف��زه��ا ِم��ْن ال��ع��ي��ُن ��َم��ِت ت��بَ��سَّ

األبيض. لونها إىل إشارة 5
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األم��ي��ْن ب��ال��خ��ي��اِل ف��ق��بَّ��ل��ه��ا ُش��رب��ه��ا ف��ي ال��م��اءَ وق��بَّ��ل��ِت
ح��ن��ي��ْن م��ن رش��ف��ٍة ف��ي ك��َص��بَّ��ي��ِن ُح��ل��َوُه رش��ف��ا ق��د ل��س��ان��اِن
ل��ل��ع��ي��وْن ِه��رَّة ت��م��ثِّ��ل��ُه ال��غ��ري��ُب ال��ج��م��اُل ه��ذا ف��ل��ل��ِه
ك��ال��م��ت��ق��ي��ْن ��ِل ال��ت��أمُّ وب��ي��ن ال��س��ك��وِن ف��رِط ب��ي��ن ون��ش��ه��ُدُه
دي��ْن خ��ي��َر وت��ل��ه��م��ن��ا ت��ش��وُق ح��ادث��اٍت م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ِة ف��ي وك��م
ب��ال��ظ��ن��وْن ال��ه��دى ف��ن��ب��ي��ُع ل��ن��ا َح��س��رٌة غ��ف��ل��تَ��ن��ا ول��ك��نَّ
ال��م��ب��ي��ْن ال��ج��م��اُل إالَّ ال��ص��ف��ُو وم��ا أن��ٍس ص��ف��َو أن��ف��َس��ن��ا ون��ح��رم
َم��ه��ي��ْن ح��ي��واٍن أو ال��ن��اِس أو ال��ج��م��اِد ب��ي��ن َم��رآُه وس��ي��ان
ال��ع��ال��م��ي��ْن! دول��ِة ع��ل��ى ت��س��وُد َص��ول��ٌة ل��ه ال��ج��م��اِل ف��م��ل��ُك

املحرَّمة الفاكهة

ش��ع��وري ُح��ل��َو ن��ش��ق��ُت وم��ن��ُه ب��دم��ي، ُح��بُّ��ُه ك��األزاه��ِر ال��ف��واك��ِه َع��بَ��ُق
ال��ح��وِر ع��ط��ُر ل��ل��وج��داِن ش��ف��ت��اِك اح��ت��وْت وم��ا ال��ع��ب��ي��ِر م��ن أن��ِت ول��دي��ِك
ال��ن��وِر ل��غ��ي��ِر تُ��خ��َل��ْق ل��م وال��ع��ي��ُن ُح��رَِّم��ْت ول��ك��ْن ف��اك��ه��ت��ي وأراِك
ُس��روري ع��ب��ي��ُرُه��نَّ ل��ي��س ل��س��واَي م��ح��بَّ��ٌب ع��ط��رُه��نَّ غ��واٍن ِم��ْن ك��م
ل��ل��م��ه��ج��وِر! األح��الِم َم��وئ��َل ي��ا ف��ن��ع��م��ت��ي أن��ِت أن��ِت ع��ب��ي��ُرِك ��ا أمَّ

الحب عيد

األول��ى ال��ل��ي��ال��ي وََع��ت ك��م��ا ع��ه��ًدا ف��ج��دِّدي ال��غ��راِم م��ي��الُد ال��ي��وم
ال��م��أم��وال ث��وابَ��ه ع��رف��ِت ف��ل��ق��د ب��ط��ف��ل��ٍة ول��س��ِت ط��ف��ل��تَ��ُه زل��ِت م��ا
ج��ه��وال ال��ح��ي��اِة ِب��ِغ��نَ��ى أو ب��ال��ح��بِّ أزْل ل��م ك��أن��ي ب��ه بَ��خ��ل��ِت ول��ق��د
ه��زي��ال؟ ه��واِك ف��ي يُ��ح��َس��ُب أيَ��ظ��لُّ ص��ب��اب��ت��ي ُع��ْم��ُر ال��س��ن��وات ِم��َن خ��م��ٌس
َم��ل��وال يَ��غ��ي��َب أن ال ُق��رب��ِه، ف��ي دائ��ًم��ا ج��م��الُ��ِك ب��ه أح��قُّ ُع��ْم��ٌر
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م��ح��م��وال وُش��ع��اع��ِه ك��ط��ي��وف��ِه يَ��زْل ول��م ال��رب��ي��ِع ف��ي ق��ل��ب��ي أي��ق��ظ��ِت
خ��ج��وال وج��ن��ت��يْ��ِك أراق��ُب وأن��ا نُ��وَّارٍة َش��ذى أن��َس��ى ل��ْن أن��َس إْن
م��ج��ه��وال ك��م��ح��ب��ت��ي ه��ًوى نُ��ف��ش��ي ال��ه��وى َع��بَ��ِق ِف��ي ال��ن��ارن��ِج ون��واف��ُح
ج��م��ي��ال ال��رب��ي��ِع وج��َه وأري��ت��ن��ي ل��ب��س��م��ت��ي اب��ت��س��م��ِت ح��ت��ى أع��َرف��ت��ِه
م��ش��غ��وال؟ ب��ه��ا م��ف��ت��ونً��ا زل��ُت م��ا ع��ب��ادًة ال��س��ع��ي��ِد ي��وم��ي ِم��ن وخ��ل��ق��ِت
غ��ل��ي��ال تَ��بُ��لُّ ال إذْ ت��ن��ت��ه��ي ال ُم��ش��اَع��ٌة ال��س��ن��ي��ن ف��ي ُح��بِّ��ي ص��ل��واُت
َم��ط��ل��وال ك��ال��نَّ��دى األش��ع��ِة ف��وَق أع��ي��ُده��ا ث��م األي��اُم ب��ه��ا ت��م��ض��ي
م��وص��وال؟ م��ت��س��ام��يً��ا ل��غ��راِم��ن��ا أع��ددت��ِه ف��م��ا ذك��راه��ا ال��ي��وم
ظ��ل��ي��ال ب��ع��ُد يَ��ُش��بُّ ال��رَّب��ي��ِع َغ��ْرُس م��ث��ل��م��ا ال��م��الح��ِة م��ع َش��بَ��بْ��ِت ف��ل��ق��د
ُف��ض��وال ال��رج��اءُ ل��َي ف��ب��ات أم��ل��ي، م��ح��ِرًق��ا ِب��بُ��ع��ِدِك ال��ع��ان��ي ال��ف��ت��ى وأن��ا
م��ش��م��وال ب��م��ش��اع��ري ورع��ي��تُ��ه م��ح��ب��ت��ي خ��ي��اَل ش��ع��ري ِم��ْن وخ��ل��ق��ُت
م��ب��ذوال أًس��ى ق��رب��ان��ي وج��ع��ل��ُت ك��ع��ب��ًة ال��ح��ب��ي��ب��َة ُع��زل��ت��َي وتَ��ِخ��ذُت
ق��ت��ي��ال؟! ب��ات ه��واَي ك��أنَّ ح��ت��ى َم��ن��اح��ٍة ع��ي��ُد ال��ح��بِّ أَِع��ي��ُد ل��ه��ف��ي!

الوداع

ال��ح��زي��ْن ق��ل��ب��ي نَ��بْ��َض ُش��ع��اْع ي��ا ان��ت��ه��ْب
يَ��ح��ي��ْن! ال ل��ي��تَ��ه ال��وداْع وق��ُت ح��اَن
ال��ق��ري��ْب ذاك أن��ا ُش��ع��اْع ي��ا ان��ت��ه��ْب
ال��ع��ج��ي��ْب! َم��َداَك ف��ي ُم��َش��اْع ُروح��ي إنَّ
ولُ��بِّ��ي ج��س��م��ي أن��َت ون��ف��س��ي ُق��وت��ي أن��َت
ق��ل��ب��ي ن��ب��َض وان��ت��ه��ْب ��ي ِح��سِّ ِس��رَّ ف��اخ��ت��ط��ف
ِس��واْك؟ َع��زاءٌ ه��ل ال��َع��َزاءْ وتَ��َولَّ
ال��ِف��ك��اْك َوْح��ُي ف��ي��َك ال��رَّج��اءْ َل��ْم��ُح ف��ي��َك
أَس��اْة ِم��ْن ل��ه��ا م��ا ِج��راْح ب��ق��ل��ب��ي ك��م
َش��ف��اْه نُ��َواٌح ل��و ال��نُّ��َواْح ل��م��ث��ل��ي م��ا
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ُع��ْم��ري ِط��ْف��َل أك��ْن إْن ال��َغ��َراْم ش��ي��ُخ أن��ا
وِش��ع��ري ُح��بِّ��ي َم��ْه��َد ال��ظَّ��الْم ع��رف��ُت ق��د
ال��ذك��ري��اْت ُدَج��ى ف��ي َدْع��ِن��ي ث��مَّ ان��ت��ه��ْب
ال��ح��ي��اْة! َم��أوى َوْه��َي ِل��َف��نِّ��ي َم��نْ��ًف��ى ِه��َي
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