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مقدمة

حسني طه بقلم

من فيك أصابنا ما أفدح وما أمل، من بك نعقد كنا ما أعظم ما بني! يا وجهك هللا نرضَّ
رأيناك ثم وثقة، وحبٍّا رجاء القلوب فيمأل السماء؛ يف ضوءه يلوح هالًال رأيناك لقد يأس!
فيها يبتسم ساعة إال هي وما وإعجابًا. وغبطة رًضا قلوبنا فيمأل األرض؛ نوره يغمر بدًرا
وما والسماء األرض ليمأل الرشق من يسعى أحدهما كريمني، شخصني عن املظلم الليل
الزياد مواطن من موطن يف الحق عن ليذود الشمال من واآلخر الفجر، وهو نوًرا بينهما
تصري حتى فتميض أنت وأما شمًسا، يصري حتى فيميض الفجر فأما أنت؛ وهو الحق عن

موتًا.
يبلغ أن قبل الناس نور يخبو وأن حني، إىل الكواكب نور يسطع أن هللا قىض كذلك

غايته. إىل وينتهي أمده
السكينة تنزل أن نسألك وإنما أمضيت، ما نقض وال قضيت، ما رد نسألك ال إنا اللهم
الحق: وقولك قلت فإنك والقنوط؛ اليأس من والعزاء بالصرب نفوسنا وتعصم قلوبنا، عىل

اْلَكاِفُروَن﴾. اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْئَُس َال َُّه ﴿إِن
الساللم اتخاذ يحاولوا وأن يقنطوا وأن يرجوا، وأن ييأسوا أن يستطيعون واألحياء
َمْزَحًال قدره وعن مهربًا هللا قضاء من يجدوا أن دون األرض، يف األنفاق واتخاذ السماء إىل

محيًصا. أو
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وأن به، الَهَرم ويضيق بالَهَرم يضيق حتى بعضهم يهرم أن الناس عىل هللا قىض
منه ينتظرون كانوا ما للناس ويحقق آرابه الشباب من يبلغ أن قبل بعضهم يخرتم

فيه. ويأملون
طالبًا كنت أيام لك أقولها كنت عزيز! يا إيٍه لك: أقول كنت ما أكثر وما عزيز! يا إيٍه
أن بعد لك أقولها وكنت الدرس، ساعات غري يف إليه وتختلف الدرس يف أستاذك إىل تختلف
وتسخط قليًال ترىض وطنك إىل وعدت العلم طلب يف أبعدت أن وبعد الجامعة يف تخرجت
منك أسمع أن أحب وكنت حلًوا، كان ألنه الرضا؛ حديث منك أسمع أن أحب وكنت كثريًا،
أقول تسمعني ال وكنت النقاء. فيه ويشيع اإلباء يملؤه كريًما كان ألنه السخط؛ حديث
املاء منها ينساب الصافية العني كأنه عذبًا بالحديث لسانك ينطلق حتى عزيز! يا إيٍه لك:
أن ويوشك بالُحَمم، يقذف الربكان كأنه بالحديث لسانك ينطلق أو والرياض، الخمائل بني
إنما فإنك بني! يا ِرْسِلَك عىل حينئٍذ: لك أقول كنت ما أكثر وما يشء. كل حوله من يحرق

الظاملني! إىل وال املستعمرين إىل ال الصديق األستاذ إىل تتحدث
من وبيني بينك ما املوت قطع وقد وحني حني بني لك ألقولها إني عزيز! يا إيٍه
منك أسمع ذلك عىل ولكني ساخًطا! حديثك أسمع وال راضيًا، حديثك أسمع فال األسباب،
قلبي؛ إىل يصل وإنما األسماع، إىل يتحدثون ال املوتى ألن سمعي؛ إىل يصل ال صامتًا حديثًا
املاء يف تغيب املوتى أجسام أن بني يا لتعلم وإنك القلوب. إىل يتحدثون ما كثريًا املوتى ألن
واليقظة، النوم يف منها وتسمع إليها فتتحدث القلوب، يف تحيا نفوسهم ولكن الرتاب، يف أو

والظعن. اإلقامة ويف
املكان؛ يحدها وال الحرص ينالها وال اإلحصاء يبلغها ال نفًسا للميت إن عزيز! يا إيٍه
األوقات اختالف وعىل واحد وقت يف كثرية قلوب يف تنزل وهي واحدة، أنها عىل كثرية فهي
ويسمعون إليك ليتحدثون كثريين غريي قوًما وإن إليك ألتحدث إني والشئون. واألطوار
ليتحدث الريف، قرى من قرية يف أقام قد كريًما وقوًرا شيًخا وإن الساعة، هذه يف منك
يمس أن ذلك من يمنعه ال كلها، الليل ساعات ويف كلها النهار ساعات يف منك ويسمع إليك

املقام. فيطيل الضيف عنده يقيم أن أو الزائرون، به يلم أو جفنه النوم طائف
هو نفسه ويمأل الوحشة وتملؤه الحب يملؤه بشًعا، حلًوا أنًسا بني يا بك ليأنس إنه
يكون كيف تفهم شاعر فأنت بني، يا الحديث هذا عني لتفهم إنك وجزًعا. ولوعة أًىس
إليك ليتحدث الكريم الوقور الشيخ هذا إن مؤنسة. الوحشة تكون وكيف موحًشا األنس
مسَّ ك يَمسَّ وأن األذن سمع يسمعك وأن العني رأي يراك أن يريد ولكنه منك، ويسمع

الصامت الحديث بهذا أصدقائك ومن بني يا منه قانع أنت سبيًال! ذلك إىل يجد فال اليد،
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مقدمة

ولعلَّه القناعة، علمك املوت ألن قانعني؛ غري وأصدقاءَك هو ولكنه وبينهم، بينك يدور الذي
لم فأحياء وأصدقاؤك أبوك فأما إمتاًعا. وأحسنه الحديث خري هو النفوس حديث أن علمك

القناعة. ألوان من اللون هذا الحياة تعلمهم
تتحدثه الذي املر الحلو الحديث بهذا وصديقك أبيك من لتقنع إنك عزيز! يا إيٍه
األحياء فأما سبيًال. نفسك إىل النسيان يجد وال تنىس ال املوت بعد ألنك والقلوب؛ النفوس

النسيان؟! ألوان من لون إال العزاء وهل بالنسيان! يمتحنون ما أكثر فما
الذي العزاء هذا يلهمنا أن أسأله ولكني وصربًا، عزاءً يلهمنا أن هللا أسأل كنت لقد

فيه. نسيان ال الذي العزاء وهو أنت، تعرفه
وإنما القارئ، أسمع أكن فلم أكثره، منك سمعت أن بعد بني، يا شعرك قرأت لقد
عن فكففته القصيدة أول عيلَّ القارئ قرأ وربما تنشدني. كنت حني صوتك أسمع كنت
عذوبة أعذب بني يا أنت فصوتك سائرها، أنت منك أسمع أن وآثرت القراءة، يف امليض
فيه طامًعا الشعر تحاول كنت حني بني يا شعرك عرفت فقد وقًعا. وأحسن نغًما وأحر
حني بني متعثًرا قلمك به ويجري متلعثًما، لسانك به وينطلق نفسك يف يثور به، واثق غري
ذلك لك أؤكد وكنت منه. عرق عىل أنك وإىل الشعر، أنه إىل تطمنئ أن تريد وكنت وحني.
القراءة؛ وسعتك ما القدماء شعر تقرأ أن يف عليك وألح حثٍّا، الشعر قول عىل وأحثك تأكيًدا
مطمئنًا وكنت ويروعني. يروقني ما ذلك من أرى وكنت ومنهاجهم. مذهبهم لك ليستقيم
ما التجارب أللوان وخضوعك الرشق إىل وعودتك الغرب إىل رحلتك أن إىل االطمئنان كل
ويبلغك أَِبيَّه منه لك ويروِّض َعِصيَّه الشعر من لك سيطوع ذلك كل يلني، وما منها يقسو
ما الشعر من فقلت أحببت، ما ذلك من لك تم وقد تريد. ما فيه الترصف حسن من
نفسك حديث وكان أمرك، خاصة يف نفسك حديَث الشعر كان مواطنيك. أرىض وما أرضاك
املرصيون فينتظر الخطب يلم كان لقد حتى األمر، من مرص ينوب فيما املرصيني ونفوس

يقرءوه. أو شعرك يسمعوا أن
املحن، من لكثري معرضون بأجسامهم املوت يستأثر حني الشعراء إن بني! يا معذرة
للناس ملك هي وإنما لهم ملًكا ليست حياتهم والفالسفة: الكتاب شأن ذلك يف شأنهم
فيه. ا حقٍّ جميًعا للناس ألن ويذاع؛ ينرش أن خليق موضوعه يكن مهما فشعرهم جميًعا،

ألمَّ وما السياسة يف بشعرك نكتِف فلم شعرك، من حفظنا ما ننرش أن رأينا وقد
تجيد كنت فكم واملوت، الحب يف شعرك معه نرشنا وإنما خطب، من واإلنسانية بالوطن
دائًما، محبٍّا فكنت النفس، مرتف الذوق صايف الحس مرهف كنت واملوت؛ الحب يف الشعر

امللهمني. الشعراء شأن ذلك يف شأنك األيام، لك أضمرت بما الشعور إىل سبَّاًقا وكنت
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دائًما: تذكره فكنت شخصه، ترى أن دون صاحبته الشباب، أول منذ املوت صاحبت
تحس كالم، غري يف نفسك تناجي حني وتذكره شعرك، يف وتذكره حديثك، يف تذكره
عنه وتسأل العراف عنه فتسأل عليك، فيمتنع شخصه ترى أن وتريد جانبك إىل محرضه
مستوثق، غري فرأيته الربق، خطف مثل يف شخصه عن لك الستار رفع وكأنه الكف. قارئ
كان الهادئ. املوج بني ينتظرك كان وقد املوج؟! بني ينتظرك أتراه املوت عن وتساءلت
بلغِت إذا حتى عنيفة، السيارة وكانت كذلك، ا جدٍّ هادئًا بينه املوت وكان ا، جدٍّ هادئًا املوج
يف وأثارت جميًعا، الهادئ واملوج الهادئ املوت إىل أسلمتك تبلغه أن لها ُقسم الذي املكان

عنيًفا. وجزًعا صاخبًا حزنًا وصديقك وأهلك أبيك قلوب
الكبري الضئيل هذا ديوانك وجعل قلوبنا! عىل السكينة وأنزل بني، يا وجهك هللا نرضَّ
مهما الحق نرص إىل ودعوة وإخالص، ووفاء وألفة حب رسالة وسامع، قارئ كل قلب يف

عسريًا. نرصه يكن ومهما بعيًدا الحق يكن
وتغلظ القلوب له تجمد الذي الجدب العزاء هذا من وعصمنا بني! يا وجهك هللا نرضَّ

نلقاك. حتى عنك عزاء وممسني مصبحني إلينا أحاديثك يف لنا وجعل الطباع، له
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دمعي… كان لو

السنة يف تلميذًا وكان ،١٩٢٦ سنة مايو يف الثانوية الجيزة مدرسة بصحيفة نرشت
الرابعة.

∗∗∗

أع��ان��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ي��وًم��ا ِب��تُّ م��ا أش��ج��ان��ي ُم��ذِْه��بً��ا دم��ع��ي ك��ان ل��و
األج��ف��ان م��ق��رَّح ال��ف��ؤاد دام��ي ل��م��ع��ذَّب ال��ب��ك��ا ط��ال وإن إن��ي
األح��زان؟! ك��ث��رُة ش��ب��اب��ي تُ��ف��ن��ي م��ع��ذبً��ا أع��ي��ش ل��ك��ي ج��ن��ي��ت م��اذا

∗∗∗
األش��ج��ان دج��ى ف��ي وأص��ب��ح أُم��س��ى م��ع��ذبً��ا غ��دوت ق��د رف��ًق��ا ده��ر ي��ا
ال��دان��ي ال��م��ش��ي��ب إل��ى ال��ول��ي��د ت��دع��و ��ة وُم��ل��مَّ ح��ادث ي��وم ك��ل ف��ي
س��الن��ي وال��ح��ب��ي��ب يُ��ْق��َض��ى وال��ع��م��ر م��ق��رح وال��ف��ؤاد ت��ب��ك��ي ف��ال��ع��ي��ن
ل��ث��ان��ي ي��ذل أن ي��أب��ى وال��ج��د ل��ب��ط��ش��ه أِذلَّ أن ي��رج��و وال��ده��ر
األوط��ان ب��واج��ب أق��وم ح��ت��ى م��ت��ن��م��ًرا ق��اس��يً��ا ت��ك ال ده��ر ي��ا
ال��ف��ان��ي ال��ض��ع��ي��ف ع��ل��ى ال��ق��ت��ال س��ي��َف م��ج��رًِّدا أراك أن ال��ت��خ��اذل وم��ن

∗∗∗
ال��خ��ف��ق��ان دائ��ُم س��ق��ي��ٌم ب��اٍك ب��ب��اط��ن��ي وال��ف��ؤاد وج��س��م��ي ج��ف��ن��ي
ال��س��ل��وان راح��ة يُ��ع��ق��ب ح��س��ب��وه م��ع��ش��ر ش��ي��م��ة ال��ش��ع��ر ن��ظ��م��ت ول��ق��د
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ال��ب��ان غ��ص��ون ع��ل��ى ال��َه��زار غ��نَّ��ى ك��ل��م��ا ط��روبً��ا أن��ظ��م��ه ف��ط��ف��ق��ت
ال��ع��ان��ي ش��ج��و ف��ه��اج ال��ح��م��ام ن��اح ك��ل��م��ا ح��زي��نً��ا أن��ظ��م��ه وج��ري��ت
زم��ان��ي خ��ط��وب ف��ي ن��ف��س��ي وع��زاء ب��ل��س��م ق��ل��ب��ي ل��ج��رح أن��ت ش��ع��ر ي��ا
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… فأجبتها

.١٩٢٧ سنة فرباير يف اإلرادة بمجلة نرشت

∗∗∗

ن��ورا: ي��ن��ش��د ب��ات ال��ُم��دلِّ��َج ي��ه��دى ض��ي��اؤه��ا َف��َالَح س��ف��رت وق��د ق��ال��ت
ب��دورا؟ ال��س��م��اء ف��ي ت��ع��ش��ق أت��راك ل��ل��ع��ال ت��رن��و ت��ب��ي��ت أراك م��ال��ي
ده��ورا أراه إن��ي آخ��ٍر، م��ن ل��ه م��ا ط��وي��ل ل��ي��ل��ي ف��أج��ب��ت��ه��ا:
س��م��ي��را رض��ي��ت��ه��ن ال��ن��ج��وم وك��ذا ال��دج��ى ف��ي ِخ��الٍّ ال��ب��در ات��خ��ذت ول��ذا
ص��ب��ورا وب��ات ع��ف��ا ج��ن��ي��ِت وإذا ب��ح��ب��ه��ا ال��ف��ؤاد ه��ام ال��ت��ي أن��ِت
ع��ش��ي��را ال��ح��م��ام ن��دب إذا ط��رف��ي ب��ك��ى وال ع��ش��ق��ت ل��م��ا ه��واك ل��وال
وأس��ي��را ط��ائ��ًع��ا وف��يٍّ��ا ع��ه��دي ع��ل��ى أب��ق��ى ف��إن��ن��ي وص��ل��ِت ف��إذا
وك��س��ي��را ب��ائ��ًس��ا ش��ق��يٍّ��ا ح��ب��ي ع��ل��ى أب��ك��ي ف��إن��ن��ي ه��ج��رِت وإذا
ش��ه��ورا ه��ج��رت وإن أب��ي��ت وإن ـ��ت وص��ل��ـ إن ال��ع��زي��زة ب��ال��روح ي��ف��دي��ك
ك��ث��ي��را! ف��اح��ذروه ال��م��خ��ل��خ��ل ه��ذا ب��ح��ي��ن��ا: خ��ط��رِت أن ل��م��ا ن��ادي��ت
وج��س��ورا ه��ائ��بً��ا ال��م��ن��ي��ة تُ��س��ق��ي وع��ي��ون��ه ف��ات��ك ه��و س��اح��ر ه��و
ش��ه��ورا ال��ك��س��وف والك��ت��م��ل ط��ل��ع��ت ل��م��ا س��اف��رًة ال��ش��م��س رأت��ِك ق��د ل��و
ده��ورا ال��خ��س��وف والك��ت��م��ل خ��ج��ًال م��س��رًع��ا ولَّ��ى ال��ب��در رآِك وإذا
م��ح��س��ورا رأس��ه وط��أط��أ خ��ج��ًال ع��وده أح��ن��ى ال��غ��ص��ن رآِك وإذا
ي��ع��ف��ورا ت��ظ��ن��ه��ا ال��ري��اض وس��ط ت��م��اي��ل��ت ال��ج��م��ال أس��ك��ره��ا ه��ي��ف��اء



عزيز ديوان

ن��ورا م��يَّ��ز ظ��ل��م��اء ل��ي��ل��ة ف��ي ك��ام��ًال ب��دًرا رأي��َت رأي��َت ف��إذا
وأم��ي��را س��ي��ًدا ق��ب��ًال أخ��ض��ع��ُت وك��م ن��ف��س��ي ال��ه��وى ألح��ك��ام خ��ض��ع��ت
ت��وت��ي��را ق��وس��ه َوتَّ��ر ل��ل��ح��رب ف��ات��ك ب��ط��ول��ة ت��ره��ب��ن��ي ه��ي��ه��اَت
م��ن��ص��ورا م��ع��زًَّزا ال��ع��ري��ن ي��ح��م��ي ل��ع��زه ال��ج��ب��اه ت��ع��ن��و ال��ذي وأب��ي
وم��ش��ي��را! وم��ح��رًِّض��ا ث��ائ��ًرا ه��ا ع��ال ك��م ال��م��ن��اب��ر ع��ن��ه ف��ل��ت��س��أل��وا
ص��ب��ورا وظ��ل ص��الب��ت��ه الن��ت ف��م��ا ال��دن��ي��ا م��ص��ائ��ُب ع��ل��ي��ه ُص��بَّ��ْت
م��دح��ورا غ��دا ج��ب��ٍل ع��ل��ى ُص��بَّ��ْت أن��ه��ا ل��و م��ص��ائ��ٌب ع��ل��ي��ه ُص��بَّ��ْت
وق��ص��ي��را ق��ي��ص��ًرا أخ��ض��ع ص��ال إن وم��ع��ان��د ص��اب��ر ه��م��ام ش��ه��م
وم��ري��را ف��ارًس��ا ال��م��ن��ي��ة يَ��ْس��ق��ي َق��ْس��وًرا يُ��خ��ض��ع ال��ح��ب ل��ح��ك��م ف��اع��ج��ب
وغ��ري��را أع��زًال غ��زاًال ب��ل ال غ��ادة ال��غ��وان��ي ب��ي��ن م��ن ويُ��ِع��ز
وال��ت��غ��ي��ي��را ال��ت��ب��دي��ل ي��ق��ب��ل ال ح��ك��م��ه ق��وي م��ل��ك ل��ك��ن��ه
ون��ف��ورا ت��دلُّ��ًال ال��ح��ب��ي��ب ه��ج��ر إذا ال��دن��ي��ا م��ص��ائ��ب ش��رُّ وال��ح��ب
وط��ه��ورا ص��اف��يً��ا ع��ش��ًق��ا وك��ان ال��م��ح��بُّ ع��فَّ إذا م��ك��رم��ة وال��ح��ب
ت��س��ع��ي��را ��رت ُس��عِّ ن��ار ال��ح��ب ب��م��ش��ورت��ي واتَّ��ع��ْظ ك��الم��ي ف��اس��م��ع
وح��رورا ل��ح��ُظ��ه��ا ن��اًرا يُ��ْص��ِل��ي��َك غ��ادة م��ح��ب��ة ف��ي وق��وًع��ا واح��ذر
ال��ش��ورى ي��س��م��ع��ون م��م��ن ك��ن��ت إن وم��ج��رِّب ع��اش��ق ن��ص��ي��ح��ة اس��م��ع
وأخ��ي��را أوًال ل��ق��وم��ك واغ��ض��ب ل��تُ��تَّ��َق��ى ح��ي��ي��ت م��ا ل��ع��رض��ك واغ��ض��ب
ال��م��ع��س��ورا ��ر ويَ��سِّ ال��رش��اد س��ب��ل وم��ب��يِّ��نً��ا م��خ��ل��ًص��ا ص��دي��ق��ك وان��ص��ح
وع��ش��ي��را أًخ��ا ي��ف��دي ف��تً��ى ـ��رم��ه��م وأك��ـ ل��ب��ع��ض��ه��م ام خ��دَّ ف��ال��ن��اس
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الوالدين الذنبذنب

١٩٢٧ سنة فرباير يف اإلرادة بمجلة نرشت

∗∗∗

ال��غ��ان��ي��ات ب��ك��اء اس��م��ْع ال��ش��اه��ق��ات ال��ق��ص��ور وس��ط
ال��ف��ات��ن��ات ال��رام��ي��ات ال��م��وق��ظ��ات ال��ن��اع��س��ات

دف��ي��ن أل��م م��ن ي��ب��ك��ي��ن
وف��ي��ر ع��ن��ده��ُم وال��خ��ي��ر ك��ث��ي��ر ع��ن��ده��ُم ال��م��ال
ن��ض��ي��ر م��اٍس م��ن وال��ع��ق��د ح��ري��ر أو ص��وف ال��ل��ب��س

ح��اس��دي��ن ص��اروا وال��ن��اس
وزور ك��ذب أي��ام��ه وزي��ر م��ن زوَّج��وه��ا ق��د
خ��ط��ي��ر م��ن��ص��ب��ه ل��ك��نَّ ال��خ��م��ور ي��رت��ش��ف ال��ل��ي��ل ف��ي

ال��وال��دي��ن ذن��ب وال��ذب
ك��اإلم��ا ب��ي��ع��ت ال��س��وق ف��ي إن��م��ا زوج��وه��ا م��ا
��م��ا ت��ن��عَّ ال��ش��اري��ان ت��س��اَوم��ا وال��وال��دان

ل��ل��م��ن��ون ُزفَّ��ت وال��ب��ن��ت
األم��ل ُق��ط��ع ب��م��روره ال��ع��س��ل ش��ه��ر ان��ق��ض��ى ل��م��ا
ال��ِك��ل��ل رب��ات ب��ال��ب��ي��ض ال��غ��زل إل��ى ع��اد ال��زوج

ال��ف��اس��ق��ي��ن ال��رج��ال ش��أن



عزيز ديوان

ال��م��وم��س��ات ب��ي��ن ل��ي��ع��ي��ش ال��م��اض��ي��ات ال��ع��ه��ود ن��س��ي
م��ن��ك��رات ال��م��آرب ي��ق��ض��ي ال��ف��اس��ق��ات ال��غ��وان��ي وم��ع

خ��دي��ن ل��ه ص��ار وال��ك��أس
ال��س��دف ج��ن��ح ف��ي ف��ت��راه ال��ت��ل��ف إل��ى ص��ار ال��زوج
ال��ش��رف م��ع ض��اع وال��م��ال ال��وِج��ف أو ال��ذل��ي��ل ي��م��ش��ي

دي��ن ال��م��غ��روَر ي��ردع ال
وت��س��ل��ط��ت ع��ق��ل��ه ف��ي ت��ح��كَّ��م��ت ال��ك��روم ب��ن��ت
ف��أذع��ن��ت ال��ق��م��ار ل��ع��ب َزيَّ��نَ��ْت ه��ي ول��ن��ف��س��ه

ال��م��س��ت��ه��ي��ن ال��غ��ب��ي ن��ف��ُس
َض��ي��اع أو رب��ح وال��ل��ع��ب ال��ج��ي��اع م��ع ال��ق��م��ار ل��ع��ب
وال��م��ت��اع األوان��ي خ��س��ر ال��ِض��ي��اع م��ع ال��ب��ي��وت خ��س��ر

ال��دائ��ن��ي��ن م��ل��ك وال��م��ال
م��راء ال ع��دل وال��ح��ك��م ل��ل��ق��ض��اء ال��ش��ك��اوى رف��ع��وا
ال��وف��اء أو ال��دي��ون ـ��دي��ُد ت��س��ـ ع��ل��ي��ه اس��ت��ح��ال ��ا ل��مَّ

ال��س��ج��ون ق��اع ف��ي ��وه زجُّ
ال��م��ج��ال ه��ذا ف��ي ال��ص��ب��ر ال��م��ح��ال م��ن ال��ف��ت��اة رأِت
ِخ��الل م��ن ع��ود وال��ج��س��م ان��ه��م��ال ف��ي م��ن��ه��ا ف��ال��دم��ع

ال��ج��ن��ون خ��ال��ط��ه وال��ع��ق��ل
ع��ي��ن��ه��ا ق��رَّح وال��دم��ع ح��ظ��ه��ا ت��ب��ك��ي ال��ل��ي��ل ف��ي
ع��وده��ا أس��ق��م وال��ه��م ج��ف��ن��ه��ا خ��اص��م وال��ن��وم

ي��ل��ي��ن ال ق��اٍس وال��ل��ي��ل
وال��ص��غ��ي��ر ط��ع��اًم��ا، ي��ب��غ��ي ال��س��ري��ر ع��ل��ى ال��ول��ي��ُد أنَّ
ك��ال��ض��ري��ر ح��ي��رى واألم ي��ث��ور أو ي��ب��ك��ي ج��اع إن

األن��ي��ن م��وص��ول وال��ط��ف��ل
خ��الل م��ن ع��وًدا ت��ج��دِن إل��يَّ ان��ظ��ر بُ��نَ��يَّ ق��ال��ْت:
م��ال ل��دي ول��ي��س ل��ب��ن ب��ه م��ا ج��دي��ٌب ث��دٌي

م��ع��ي��ن م��ن م��ال��ي أوَّاه
ث��ري��د أو ح��ل��ي��بً��ا ه��بْ��ه��ا ول��ي��د ي��ا دم��وع��ي اش��رب
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الوالدين ذنب الذنب

ح��دي��د ال ج��وع ب��ف��ت��ك ت ت��م��و أن ال��ع��دال��ة ق��ض��ِت
خ��ئ��ون غ��دار وال��ده��ر

ب��ن��ف��س��ه��ا ال��رَّص��اَص َح��ش��ِت زوج��ه��ا م��س��دَس أخ��ذْت
ب��ه��ا ف��م��ا ال��ح��ي��اة ه��ج��ر ل��ه��ا وح��ال ��ع��ْت وت��ش��جَّ

س��م��ي��ن وال ي��س��رُّ َغ��ثٌّ
ب��ال��ع��ج��ل ق��واه��ا خ��ارت م��ه��ل ب��ال ال��رَّص��اص ن��ف��ذ
األج��ل ُق��ض��ي ق��د واآلن ال��ح��ي��ل أع��ي��ت��ه وال��ط��ب

ال��وال��دي��ن ذن��ب وال��ذن��ب
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فتايت! يا

… الطفولة شعر من

ال��م��ق��ام دون ت��ح��ي��ة وك��ل ال��ف��ؤاد م��ال��ك��ة ال��ل��ه س��الم
ال��غ��رام ف��ي أس��ي��رك م��ن س��الم س��الم��ا أخ��ت��ي ي��ا ال��ل��ه س��الم
َس��ق��ام ُم��ْض��نَ��ى ع��اش��ٍق ك��ل��ي��ٍم ف��ؤاد م��ن س��الم م��ع��ذب��ت��ي
غ��رام��ي َج��وى ب��ال��دم��وع وأط��ف��ي ح��ب أيَّ «ف��ت��ات��ي» ي��ا أح��ب��ك
ض��راِم ف��ي — ق��ل��ب��ي — ال��ق��ل��ب وإن ح��ب أيَّ «ف��ت��ات��ي» ي��ا أح��ب��ك
ال��ه��ي��ام ف��رط م��ن ذاب وق��ل��ب��ي ي��وًم��ا ع��ن��ك بُ��ع��ًدا أط��ي��ق ول��س��ت
ال��ك��رام ب��ن��ت ي��ا ال��ص��ب��ر ب��غ��ي��ر ق��ل��ب��ي داوي��ُت ال ه��واك وح��ق
ع��ظ��ام��ي م��ح��ب��ت��ك��م َط��ح��ن��ت ول��و ه��واك��م أس��ل��و ال ال��ح��ب وح��ق
س��الم ف��ي س��الم ف��ي س��الم ي��وم ك��لَّ «ف��ت��ات��ي» ي��ا ع��ل��ي��ك





اهلاديعيل» عبد «حممد املرحوم رثاء

١٩٣٠ سنة يناير ٢٦ يف الحقوق بكلية زمالئه أحد

أس��ن��ان��ه ف��ي ال��ورد م��ث��ل م��ات أغ��ص��ان��ه ف��ي ك��ال��ورد ن��اش��ئ
ج��ث��م��ان��ه ف��ي ال��ري��ش ن��اش��ئ��ات ت��ن��ت��ش��ر ��ا ل��مَّ ال��ط��ي��ر وك��زغ��ب
رض��وان��ه وف��ي ال��ع��م��ر ج��ن��ة ف��ي ال��ب��ان غ��ص��ون م��ن وك��غ��ض��ن
ح��وذان��ه أو ال��ن��ب��ت ه��ش��ي��م م��ن ص��ف��رة ع��ل��ي��ه ال��وج��ه س��اه��م
أح��ي��ان��ه م��ن ال��ب��ان ي��ن��ج��و ك��ي��ف دوح��ه ف��ي ب��ه ال��م��وت ع��ص��ف

∗∗∗
ت��ش��ن��ان��ه أو ال��م��اء ك��ف��ي��ض ـ��ض ق��ري��ـ ي��واس��ي��ن��ي أن ب��دًع��ا ل��ي��س
إخ��وان��ه ل��دى م��رج��وٍّا ك��ان ف��اض��ًال زم��ي��ًال أرث��ي إن��م��ا
تَ��ح��ن��ان��ه ف��ي ي��س��رف ب��ه��م وب��رٍّا أه��ل��ي��ه ع��ن��د وأث��ي��ًرا
خ��ل��ص��ان��ه م��ن ي��ل��ق��اه ب��م��ن وح��ف��يٍّ��ا وع��ط��وًف��ا ون��ب��ي��ًال

∗∗∗
ره��ب��ان��ه ال ال��دي��ر ع��ذارى م��ن م��ب��س��م ع��ل��ي��ه ال��خ��د أم��رُد
أش��ط��ان��ه م��ن ال��خ��م��س��ي��ن ج��اوز ض��ام��ر ك��ش��ي��خ ال��ع��ود أع��ج��ف
ع��رف��ان��ه ِب��َج��نَ��ى ج��ن��ونً��ا َف��ُج��نَّ ال��ع��ل��م ش��ه��وة م��ل��ك��ت��ه
إي��ه��ان��ه ف��ي ل��جَّ ش��ب��اب ع��ن اله��يً��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��ف��س أوق��ف



عزيز ديوان

غ��دران��ه م��ن ال��رش��ف ي��ط��ي��ب خ ون��ق��ا ع��ذب ال��ع��ل��م وأج��اج

∗∗∗
ري��ع��ان��ه ف��ي ش��اب ب��ش��ب��اب س��اع��ًة ت��رف��ق ال��ل��ي��ل س��اِه��َر
خ��ي��الن��ه ف��ي ال��ش��م��س ت��غ��ي��ب م ل��ي��و ع��ي��ن��ي��ك ض��وء م��ن واق��ت��ص��د
م��ع��ن��ان��ه إل��ى ال��ص��ادي أي��ه��ا ش��أوه ب��ع��ي��د ال��ع��ل��م م��ن��ه��ل
أح��ض��ان��ه ف��ي األغ��رار ي��رت��م��ي خ��ادع س��راب أل��ف دون��ه
ح��زان��ه أو ال��ص��خ��ر ك��ص��الد وع��رة وح��زون وف��ي��اٍف
ح��م��ان��ه ع��ل��ى ال��ض��بُّ ي��ه��رأ ال��ل��ظ��ى ف��ح��م م��ن ُق��دَّ وخ��ش��ام
ق��ي��ع��ان��ه ف��ي ال��ن��دب وي��ت��وه ق��م��ًة م��ن��ه ال��ج��اه��ل ي��ب��ل��غ
ط��وف��ان��ه ف��ي ال��م��وج وي��ظ��ل َزب��ده ي��ع��ل��و ال��ب��ح��ر وك��ذاك

∗∗∗
إدم��ان��ه ع��ل��ى إدم��انً��ا زاد وض��ن��ى س��ق��اًم��ا ازداد ك��لَّ��م��ا
أدف��ان��ه ف��ي ال��ط��رف وي��ج��ي��ل داءه ي��ش��ك��و ال��خ��م��ر ك��ص��ري��ع

∗∗∗
ك��ث��ب��ان��ه ع��ل��ى األي��م زح��ف��ة زاح��ًف��ا إل��ي��ه ال��داء وس��رى
ك��ت��م��ان��ه إل��ى ال��غ��ي��ب ض��م��ه��ا ه��ي��ض��ة ل��وال ك��اد أو ون��ج��ا
ن��ي��ران��ه أو ال��ق��ي��ظ ك��س��واف��ي ص��ال��ب س��ب��اٌط وأغ��بَّ��تْ��ه
ف��ق��دان��ه ف��ي ال��ل��َه واس��ت��ع��ض��ن��ا ع��اج��ًزا ي��دي��ه ال��ط��ب ن��ف��ض

∗∗∗
وس��ن��ان��ه أو ال��ل��ي��ل ل��اله��ي ال ��رى ال��سُّ ألن��ض��اء ال��م��ج��د إن��م��ا
ب��س��ت��ان��ه؟ ع��ن ال��زارع أغ��ف��ا ج��نً��ى ي��ث��م��ر ل��م ال��غ��رس ل��ه��ذا م��ا
ن��ع��م��ان��ه م��ن ال��ق��ل��ب س��ق��اه ب��ل ج��دول س��ق��اه م��ا وش��ع��ري ال
س��ه��م��ان��ه ف��ي ال��م��رء اح��ت��ي��ال م��ا م��ي��س��ر ك��ن��ادي ال��دن��ي��ا م��ث��ل
ج��ع��الن��ه ع��ل��ى ال��خ��ي��ر ي��ح��ب��س ظ��ب��يُ��ه ج��وًع��ا يَ��ه��ل��ك غ��ض��رب
س��ح��ب��ان��ه إل��ى ن��زَّاع وه��و ب��اق��ل ع��ل��ي��ه ق��ال م��ن��ب��ر
ذي��ق��ان��ه م��ن ال��ج��مَّ ف��س��ق��اك ش��ه��ده��ا ت��ج��ن��ي ج��ئ��ت رش��وف أو
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ف��رت��ان��ه م��ن ال��غ��ي��ث وس��ق��اك ع��اط��ًرا س��الًم��ا ال��ق��ب��ر أي��ه��ا

∗∗∗
ت��ه��ت��ان��ه ف��ي وال��دم��ع ق��ائ��ًال ب��ع��ض��ه ي��ب��ك��ي ال��ش��ي��خ رأي��ت ل��و
دي��ران��ه إل��ى ال��ب��در وأوى م��غ��ربً��ا غ��اب��ت ��اء ال��ض��حَّ ه��ذه
إب��ان��ه ف��ي ال��ب��رج��ي��ن ك��ال د وع��ا وال��ل��ي��ل ال��ص��ب��ح ع��اد ث��م
أح��زان��ه ف��ي ُك��فَّ ل��ب��ص��ي��ر م��ًع��ا وال��ب��در ال��ش��م��ُس وألن��َت
م��رن��ان��ه أو ال��ص��وت خ��ف��يِّ ـ��ن ب��خ��ن��ي��ـ ت��ب��ك��ي األم س��م��ع��ت أو
ج��بَّ��ان��ه م��ن ال��م��ي��ت يُ��ع��ي��ُد ل��و راض��يً��ا ف��داه ��ي��ت ل��ت��ش��هَّ

∗∗∗
س��ل��وان��ه ع��ن ال��ق��ل��ب ت��وان��ى م��ا خ��اش��ًع��ا ج��م��ي��ًال ص��ب��ًرا «أب��ي» ي��ا
م��رج��ان��ه أو ال��در ك��ع��ق��ي��ق ق��ان��يً��ا دم��ًع��ا «أم» ي��ا ك��ف��ك��ف��ي
إي��ط��ان��ه م��دى ط��ال وإن ب اغ��ت��را ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��رء ف��م��ق��ام
رح��م��ان��ه ب��رض��ا أح��ظ��ى ف��ه��و ال��ص��ب��ا ش��رخ ف��ي م��ات ق��د ي��ك��ن إن
م��ي��زان��ه ف��ي ج��دَّ ع��ل��ي��ه أو ل��ه م��ث��ق��ال ال��م��رء ي��وم إن

∗∗∗
ن��ي��س��ان��ه أو ال��ع��م��ر خ��ري��ف ف��ي ج��ئ��ت��ن��ا أن��ى ب��ال��م��وت م��رح��بً��ا
أغ��ص��ان��ه م��ن ال��ش��وك ق��ت��اد ـ��ت ج��ن��ي��ـ روض ع��ل��ى أب��ك��ي ال أن��ا
ش��ري��ان��ه م��ن ال��َح��ب وزي��ن ـ��ت ف��ذق��ـ ط��ب��انً��ا ال��ن��ب��ت وب��ل��وت
ل��ي��ان��ه ف��ي ال��داخ��ل وأن��ا ألوائ��ه م��ن ال��ع��ي��ش س��ئ��م��ت م��ا
س��رح��ان��ه إل��ى ف��ارت��اح ِة ال��َم��ع��رَّ ش��ي��َخ ش��ج��ا م��ا ش��ج��ان��ي ب��ل
خ��وَّان��ه م��ن ال��ود ف��رج��وت م��رش��دي ظ��ن��ون��ي وادي ف��ي ض��لَّ
أردان��ه! ف��ي ج��اء ع��دوٌّ أو ن��اص��ح��ي أه��ذا أدري أع��د ل��م
أض��غ��ان��ه ع��ل��ى ال��ق��ل��ب خ��ت��م ��ع إمَّ ع��زوف م��ن ف��ك��أيِّ��ْن
ل��ق��ي��ان��ه إل��ى أش��ت��اق ك��ن��ت وك��م ِب��ن��ُت إن ب��ال��ع��ت��ب م��غ��رم
ن��ه خ��الَّ م��ص��ط��ف��ى ك��ن��ُت «ك��ن��ُت» ف��إن «غ��ب��ت» إذا ل��ح��م��ي آك��ٌل
ع��دوان��ه م��ن ال��ُم��ه��ل وج��رع��ت ��ن��ي ع��قَّ ك��ن��وٍد م��ن وك��أيٍّ
ق��ي��ن��ان��ه م��ن ال��ش��وك ق��ت��اد ُت وح��ص��د إال ال��خ��ي��ر زرع��ت م��ا

25



عزيز ديوان

ري��ان��ه م��ن ال��راح ك��ح��م��ي��ا ال��ه��وى ي��س��ق��ي��ن��ي راح وح��ب��ي��ب
أي��م��ان��ه م��ن ال��م��ق��ص��ود س��م��ه��ج م��ا ب��ع��د ف��ولَّ��ى ال��غ��در آث��ر

∗∗∗
وج��دان��ه ع��ل��ى ال��م��وت خ��يَّ��م ف��تً��ى ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ي��ب��ك��ي إن��م��ا
أق��ران��ه ع��ل��ى بَ��زَّ َش��ِوٌل ال��ص��ب��ا م��ج��ان��ات ف��ي غ��ري��ر أو
م��ي��زان��ه ف��ي اآلث��ام ك��ف��ة َف��َع��َل��ْت ف��ي��ه ال��ش��ي��ط��ان ن��ف��خ
… ديَّ��ان��ه إل��ى ي��دع��وه ي��وم ص��ادق وع��د ه��ول م��ن م��ش��ف��ق
ش��ي��ط��ان��ه ع��ن ي��ب��ح��ث َل��َه��ٍف وف��ي ف��ي��ن��ق��اد ال��ص��ور ن��اف��خ …
أدران��ه ص��ف��ا ال��ق��ل��ب وف��ي ن ب��ن��و أو م��ال ي��ن��ف��ع ال ي��وم
… ص��وان��ه م��ن ال��ع��ه��ن ك��ط��ي��ر ـ��ر وي��ط��ي��ـ ع��س��ي��ب ي��ن��دكُّ ي��وم
ب��ن��ي��ان��ه م��ن ال��ه��ي��ف ه��وج ـ��زع ت��زع��ـ إن م��ا أيِّ��د ص��ل��د ك��ل …
ن��ق��ص��ان��ه م��ن ال��خ��س��ران ك��ف��ة وع��ل��ت ك��ي��ل��ي ط��ف ق��د ي��ك��ن إن
أل��وان��ه ع��ل��ى ال��ث��ل��ج ت��غ��ل��ب ن��ي��ة وش��ف��ي��ع��ي ف��ع��ذي��ري
إي��م��ان��ه ف��ي ك��ال��ط��ود ث��اب��ت ه��ًوى ي��س��اوره ل��م وف��ؤاد

∗∗∗
رض��وان��ه ف��ي ال��روح وط��ل��ي��ق ال��ِب��ل��ى وادي ف��ي ال��دود س��م��ي��ر ي��ا
أش��ج��ان��ه ع��ل��ى ب��ال��م��وت ـ��ك أه��نِّ��ي��ـ ال��م��وت ُح��رق��ُة ل��وال ك��دت
أزم��ان��ه م��ن ال��غ��اب��ر ف��ي ك��ان م��ث��ل��م��ا ه��ض��ي��ًم��ا ال��ح��ق ت��َر ق��م
أرس��ان��ه م��ن ال��م��ش��دود أرس��ل ج��ام��ًح��ا ِه��َض��بٍّ��ا ال��ب��غ��ي َوتَ��َر
ط��غ��ي��ان��ه ف��ي ال��ودي��ان أه��ل��ك راع��ب م��ج��ل��ع��بٍّ وك��س��ي��ٍل
س��ك��ان��ه وع��ن ال��روح ع��ال��م وع��ن ال��م��وت ع��ن ف��ح��دث��ن��ا ق��م
غ��ف��الن��ه م��ن ال��ق��ل��َب وأَْح��ِي ب ال��خ��را ال��ن��ف��س ه��ذه ��ْر ف��ع��مِّ ق��م
ح��دث��ان��ه ف��ي اإلس��الم ن��ص��روا األَُل��ى ال��ص��ن��ادي��د ��ي��د ال��صِّ واذك��ر
خ��ص��م��ان��ه ع��ل��ى ال��ل��ه ل��ظ��ى ن��وا ف��ك��ا ال��ح��رب س��اق��ه��ا ع��ن ش��م��رت
إي��وان��ه ع��ل��ى ال��ب��وم ي��ن��ع��ق ش��ارد ف��ك��س��رى ال��دن��ي��ا دوَّخ��وا
أع��وان��ه م��ن ال��ح��رب ص��رع��ى ب��ي��ن م��ل��ك��ه ي��ن��ع��ي ال��روم وه��رق��ل
ول��دان��ه وع��ن ال��خ��ل��د ع��ن بً��ا م��س��ت��ط��ا ح��دي��ثً��ا ف��ح��دث��ن��ا ق��م
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عيل» الهادي عبد «محمد املرحوم رثاء

ع��ق��ي��ان��ه أو ال��ث��ر ج��م��ان م��ن أس��م��اع��ن��ا ع��ل��ى ال��س��ح��ر وان��ث��ر
ن��س��وان��ه م��ن وُِع��ْدن��اه��نَّ ت��ي ال��ل��وا وال��ِع��ي��َن ال��ح��وَر وص��ف��َت إن
أل��ح��ان��ه ف��ي ال��ف��ن ي��ح��ار ع��ب��ق��ريٍّ��ا ن��ش��ي��ًدا ف��أن��ش��دن��ا ق��م
ع��ي��دان��ه أو ال��ك��ون ب��ك��ران س��ح��ره ويُ��زري ال��ص��م يُ��س��م��ع
أف��ن��ان��ه ع��ل��ى ع��ي��ن وال ر َه��زا ي��ش��دو ف��ال ال��ط��ي��ر ي��ع��ج��م
ظ��ي��ان��ه ش��ذا م��ن ن��ف��وًس��ا ـ��ر ـِّ ف��ع��ط�� ال��ط��ه��ر ع��ن ف��ح��دث��ن��ا ق��م

∗∗∗
أدج��ان��ه ف��ي ال��غ��ي��م ط��واه ب��ل ص��ف��ا ب��دًرا ي��ا ال��وج��ه ص��ب��وح ي��ا
س��وس��ان��ه م��ن ن��ق��ط��ف أن ق��ب��ل ذوى غ��ص��نً��ا ي��ا ال��ع��ود ن��ض��ي��ر ي��ا
أك��ف��ان��ه ع��ل��ى ال��م��وت َل��َه��ف ف��ل��ت��ع��ش ح��ي��اة ال��ذك��ر إن��م��ا
س��ل��ط��ان��ه ع��ل��ى ال��م��وُت غ��ل��ب ذاك��ر وف��يٌّ ال��ودَّ ص��دق
خ��ل��ج��ان��ه ف��ي ال��م��اء غ��اض ث��م ال��ث��رى ي��ن��اب��ي��ع ��ت ج��فَّ ول��ئ��ن
ري��ح��ان��ه ش��ذا األرض ي��م��أل ب��ع��ده ي��ب��ق��ى ال��ح��زن ف��ذك��يُّ
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الوداع حتية

حفلة أقيمت البعثة عودة وليلة املرصية، الجامعة من العراق إىل علمية بعثة ذهبت
القصيدة. هذه فألقى له، وزميل اآلداب بكلية الطالب فهمي عزيز لألستاذ تكريمية
املوافق ١٣٤٩ه سنة رمضان ٢٩ يف العراقية اليومية السياسة يف نرشت
السادس بالعدد ٣١ يونيو يف املرصية الجامعة بصحيفة نرشت كما ١٤ / ٢ / ٣١م،

الثانية. السنة من

∗∗∗

ال��ب��ان ف��وق ال��ع��ص��ف��ور غ��رد م��ا ت��ح��ي��ة رب��اك ع��ل��ى ال��س��الم دار
وي��ع��ان��ي ال��ه��وى ف��ي ي��ش��ق��ى ��بُّ وال��صَّ م��رك��ب أخ��ش��ن إل��ي��ك رك��ب��ت إن��ي
ال��ع��ق��ي��ان س��ب��ائ��ك ف��ق��ل��ت: ت��ج��ري س��ب��ائ��ًك��ا األص��ي��ل م��ع رأي��ت ح��ت��ى
س��ك��ران ب��أْغ��يَ��ٍد ال��ُم��داُم ل��ع��ب ك��م��ا ��ص��ه��ا ف��رقَّ ب��ه��ا ال��ن��س��ي��م ل��ع��ب
ال��ع��ي��دان ه��ات��ف ت��ج��اوب ل��م��ا ��ًال م��ث��قَّ ف��ق��ام ب��ه ال��ن��ع��اس ل��ع��ب

∗∗∗
ث��ك��الن م��ت��ل��ه��ف ح��اض��ر م��ن ت��ح��ي��ة ال��ج��م��ي��ل ال��م��اض��ي ك��ع��ب��ة ي��ا
آن ف��ي وذك��رت��ه��ا ف��ن��س��ي��ت��ه��ا ع��ش��ي��رت��ي وادَّك��رُت رأي��ت��ك إن��ي
ال��دان��ي ب��أم��س ي��وم��ي ع��ن وش��غ��ل��ت ع��ب��رت��ي ف��اس��ت��ف��اض��ت رأي��ت��ك إن��ي
ال��ش��ان؟ ال��ي��ت��ي��م وال��م��ل��ك ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ال��ج��ح��اج��ح ال��ب��ه��ال��ي��ل أي��ن
اإلي��وان؟ ع��ن ف��أس��أل��ه َح��َج��ر ب��ه ب��اٍق ه��ل ال��خ��ل��د ق��ص��ر أي��ن أم



عزيز ديوان

ال��ع��ق��ب��ان ك��واس��ر ت��ب��ت��ن��ي��ه ـ��ًم��ا ه��ش��ي��ـ ف��ص��ي��ره ب��ه ال��ف��ن��اء ع��ب��ث
وس��ن��ان ب��غ��اف��ل ط��اف ك��ال��ح��ل��م وت��ن��ق��ض��ي ت��ج��يء أي��ام وال��م��ل��ك
األزم��ان! ي��ت��ي��م��ة ف��ي��ك ل��ق��ل��ت ـ��ض ال��ق��ري��ـ ن��ظ��م ع��ل��ى َج��َل��د ل��ي ك��ان ل��و

∗∗∗
ال��ف��ي��ن��ان ل��م��ج��دك ال��زم��ان وج��ه َع��نَ��ا ك��م��ا ال��وج��وه َع��نَ��ِت ق��د ب��غ��داد
أن��وش��روان ك��س��رى ع��ل��ى خ��ط��رت وال أح��د رام��ه��ا م��ا دول��ة ف��ي
َغ��َف��الن ف��ي وأن��ت ع��اث ال��ذئ��ب ه��ض��ي��م��ة ت��ري��ن ك��م��ا أن��ت وال��ي��وم
م��ع��ان��ي؟ ال��ف��ؤاد وف��ي أق��ول م��اذا آث��اره��ا َع��َف��ْت ق��د ط��ل��ول��ك ه��ذي
أوث��ان! ع��ل��ى ي��ب��ك��ي َم��ن ب��ؤس ي��ا دارس ق��دي��م ط��ل��ل ع��ل��ى أب��ك��ي
ل��ل��ع��م��ران! ف��ق��م��ت ارع��وي��ت ه��الَّ ع��ف��ا رس��م ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ل��ل��ذي ق��ل
ن��وم��ان إل��ى م��ج��ٌد ي��س��ت��ب��ْق ل��م ال��ث��رى ألن��ض��اء ه��ذا ي��ا ال��م��ج��د
ال��ب��ن��ي��ان إل��ى م��س��ت��ب��ق وال��غ��رب دارس م��ح��ل ع��ل��ى ال��ن��واح ف��ي��م

∗∗∗
ال��رن��ان ب��ص��وت��َي أص��ي��ح ب��ل ال ج��ه��ال��ة ال��ن��ائ��ح��ي��ن م��ث��ل أأن��وح
ال��ح��دث��ان ن��وازل ط��وت��ه أم��ًال ل��ي ت��ع��ي��د ال��ص��ب��اح ت��ب��اش��ي��ر ه��ذي
ل��ل��ب��ره��ان ت��ح��ت��اج ال ك��ال��ش��م��س ج��ل��ي��ة ال��ن��ه��وض ت��ب��اش��ي��ر ه��ذي
ال��ج��ان��ي ال��زم��ان ي��ج��م��ع��ه��ا ف��ل��س��وف ال��م��ن��ى ال��ده��ر ب��دد ي��ك إن ب��غ��داد
ال��ظ��م��آن غ��ل��ة ت��ن��ق��ع ول��س��وف ب��م��ع��اده��ا ره��ي��ن��ة األم��ور إن
ال��ب��ان��ي ال��م��ج��دِّ ل��ل��ش��ع��ب ال��م��ج��د وج��ددي ال��زم��ان ه��زل إذا ِج��دِّي
وره��ان ح��ل��ب��ة ف��ي أذي��ال��ه م��ج��رًِّرا إل��ي��ك ي��س��ع��ى ل��ن ال��م��ج��د

∗∗∗
ب��ي��ان��ي ف��ازدري��ت ب��اب��ل س��ح��ر م��ن ع��ق��دة ل��س��ان��ي وف��ي أت��ي��ت إن��ي
ال��ك��روان؟ س��اج��ع وأش��ج��ى ه��زج ب��ل��ب��ل ت��غ��ن��ى وق��د أق��ول م��اذا
ل��س��ان��ي! ع��ق��ل��ت ق��د إن��ي ه��ي��ه��ات ش��اع��ر؟! زه��اوي ي��ا ب��ع��دك أي��ق��ول
أل��ح��ان��ي وع��ن َه��َزج��ي ع��ن ي��ض��ي��ق ه ش��اع��را وال��رُّص��اف��ي ج��م��ي��ٌل أَيْ��ٌك،

∗∗∗
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الوداع تحية

ب��ال��ش��ك��ران اْل��ُع��رف وف��اء ج��ه��دي خ��واط��ري أُب��ي��ن أن أح��اول ع��ب��ثً��ا
ش��ي��ط��ان��ي وخ��ان��ن��ي ع��ي��ي��ت م��ال��ي واس��ع ل��ل��ق��واف��ي م��ج��ال ه��ذا
أش��ج��ان��ي ق��رب��ت ذك��رى ول��رب ل��ذاك��ر ال��ك��رام ُع��دَّ إذا إن��ي
األدج��ان م��وح��ش أم��ي��ًم��ا ل��ي��ًال ب��رك��ب��ن��ا ال��م��ط��ي خ��بَّ وق��د ج��ئ��ن��ا
أوط��ان إل��ى َض��َج��ٍر ع��ل��ى ئ��ب��ن��ا رك��ا ح��نَّ��ت ف��م��ا ل��ق��ي��ن��اك��م أه��ًال
ع��ون��ان األس��ى ع��ل��ى ون��ح��ن أن��ت��م وه��ا ال��م��اض��ي َس��ْك��َرة ف��ي إخ��وان��ن��ا
األزم��ان ع��ل��ى أب��ق��اه��ا واألم��ُس ال��ُع��َرى أق��وى ب��ك��م ل��ت��ج��م��ع��ن��ا إن��ا
م��ش��ت��رك��ان واآلالم ال��ج��رح ف��ي أن��ن��ا إل��ي��ن��ا ح��بٍّ��ا وي��زي��دك��م

∗∗∗
ال��تَّ��ح��ن��ان ل��واذع ال��ذك��ري��ات ف��ي ت��ن��ت��اب��ه وال��ه��وى ل��ن��رح��ل إن��ا
وال��ن��ه��ران ال��ن��ي��ُل ال��ت��خ��وُم ل��وال ي��ل��ت��ق��ي إل��ي��ك��م ش��وق م��ن وي��ك��اد
وط��ن��ان ل��ي ال��ي��وم وأن��ت م��ص��ٌر م��وط��نً��ا رض��ي��ت��ك ق��د إن��ي ب��غ��داد
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اسلميمرص

بالعدد املرصية الجامعة بصحيفة نرشت مرص» «اسلمي بعنوان له قصيدة ومن
.١٩٣١ سنة يونيو يف الثانية السنة من السادس

∗∗∗

وم��ع��ي��ن ن��ص��ي��ًرا ال��ل��ه ح��س��ب��ك ال��ق��رون م��ر ع��ل��ى م��ص��ر اس��ل��م��ي
ال��ع��ري��ن أش��ب��ال ب��ع��ض وه��ذا د ال��خ��ل��و م��ه��د ي��ا أن��ت ت��ض��ام��ي ل��ن
ال��م��ن��ون ذاق ول��و ال��ب��ذل س��اع��ة يَ��ِه��ْن ال م��ص��ر ل��ي��اله ت��ك��ن م��ن
ج��ن��ون؟ أم ع��ران��ي م��ا داء أه��و ال��ه��وى ت��ص��بَّ��ان��ي إن ت��س��ل��ن��ي ال
األن��ي��ن؟ م��وص��ول ال��ل��ي��ل ق��ط��ع��ت أم ه��ج��ع��ت��ي أف��ط��اب��ت ت��س��ل��ن��ي ال
ره��ي��ن؟ ل��ي��ل��ي ي��دي ف��ي ش��ب��اب��ي أم ق��س��م��ت��ي أش��ب��اب��ي ت��س��ل��ن��ي ال
دف��ي��ن س��وي��دائ��ي ف��ي داء ه��و ت��ل��م ال ت��ع��ظ��ن��ي ال ت��س��ل��ن��ي ال
وال��ع��اش��ق��ي��ن ال��ج��وى ب��م��زام��ي��ر ال��ه��وى ش��رع ف��ي ال��ص��بَّ ت��ك��ون ل��ن
ال��م��ه��ي��ن ال��ل��وح ذل��ك إال ه��و وم��ا ف��ي��ش��ج��ي��ن��ي ال��ع��ود ي��ص��دع
ك��ال��غ��ب��ي��ن ف��أغ��دو ال��ل��ح��ن ـ��ل��م��ك��ن��ي وي��م��ـ ال��ن��اس إل��ى أص��غ��ي ول��ق��د
وي��زي��ن ف��خ��اًرا ال��ص��بَّ يُ��ك��س��ب ب��م��ا ق��م��ت��م ل��ق��د إخ��وان��ي إي��ه
ال��غ��ص��ون ف��وق ب��ه��ا ال��ط��ي��ر ه��زج ال��ت��ي ق��واف��يَّ م��ن��ي ح��س��ب��ك��م
ك��ال��ض��ئ��ي��ن ف��ص��ارت ال��ن��وق ع��اص��ر ب��ه��ا ال��ب��ي��د ف��ي ال��رك��ب��ان وح��دا
ال��ن��اظ��م��ي��ن ه��راء م��ن ت��ح��س��ب��وه ف��ال وج��دان��ي ي��م��ل��ي��ه َك��ِل��ٌم



عزيز ديوان

وض��ن��ي��ن ش��ح��ي��ًح��ا ب��ال��ش��ع��ر ك��ن��ت وإن ب��ال��ش��ع��ر ال��م��ع��ت��ز وأن��ا

∗∗∗
وأف��ون واف��ت��ئ��ات بَ��ْغ��ٍي ع��ه��َد م��ض��ى ع��ه��ًدا ي��ا ال��ل��ه رع��اك ال
وال��ص��اب��رون ل��ه��ا ال��ص��ب��ر ج��زع ب��ه��ا ل��ل��ن��اس ع��ه��د ال م��ح��ن��ة
ونِ��رون ك��س��رى ع��ه��د وأع��ادت م��ًع��ا وال��ن��س��ل ب��ال��ح��رث ع��ص��ف��ْت
ال��م��ن��ون ح��دي��ه ب��ي��ن ذُْق��نَ��ا ه��ب ك��ل��م��ا ب��ت��وًك��ا س��ي��ًف��ا ون��ض��ت
ال��م��ن��ص��ف��ي��ن ع��ن��د ال��رف��ق ف��ي َم��ثَ��ل ب��ه��ا ق��ي��س��ت إن ال��ح��ج��اج دول��ة

العهد: لذلك املرصيني السياسيني بعض وصف يف قال أن إىل

وط��ي��ن م��اء م��ن ك��ال��ن��اس أن��ه ف��ن��س��ي غ��روًرا ال��ح��ك��م غ��ره
ث��م��ي��ن م��غ��زاه��ا ل��ك��نَّ ـ��ج��ي��ة أُح��ـ ال��م��غ��رور ق��ص��ة ذك��رت��ن��ي
ال��ف��ط��ي��ن ي��غ��ن��ي م��ا ال��ع��ن��وان ذل��ك وف��ي وال��ث��ور» «ال��ض��ف��دع اس��م��ه��ا
م��وس��ل��ي��ن أو م��ص��ط��ف��ى ع��ن ن��اق��ًال ض��ف��دع ع��ل��ي��ن��ا ص��ال ه��ك��ذا
ال��غ��اص��ب��ي��ن ح��راب ص��ال��ت ب��ل ج��ال أو ص��ال م��ا ب��ه أج��زى ق��س��ًم��ا
ف��ات��ح��ي��ن ط��غ��اة ال��ده��ر َك��رى ف��ي أع��وان��ه وم��ن م��ن��ه خ��ل��ق��ت
ال��وض��ي��ن ال��ك��اس��ي ق��ف��ازه��ا ُه��ْم رة ال��س��ت��ا خ��ل��ف ي��د ل��وال ق��س��ًم��ا
ال��م��ت��ي��ن ال��دور ال��م��س��رح ه��ذا ف��وق َم��ثَّ��َل��ْت َض��ف��اد ع��ن أزي��ح��ت م��ا

∗∗∗
ال��وت��ي��ن أص��ل إل��ى ي��ن��س��اب ك��اد ب��ه م��ص��ر ح��دج��وا س��ه��م أي
وس��ن��ي��ن ق��رن ن��ص��ف س��ق��ت��ه س غ��را وه��و دس��ت��وره��ا س��ف��ح��وا
خ��ي��ري��ن ك��رام أب��ن��اء دم س��وى ال��ل��ه ي��ع��ل��م س��ق��اه م��ا
ال��ذاب��ح��ي��ن ث��واب ب��أي��دي��ه��م َم��ن إل��ى ق��رب��انً��ا األش��الء ح��م��ل��وا
ال��م��س��ت��ش��ه��دي��ن دم م��ن أض��اع��وا ٍل غ��ا أيَّ ع��ل��ي��ه��م ال��ل��ه ب��ه��ل��ُة

∗∗∗
ووزي��ن ص��ابً��ا ال��ك��أس وس��َق��ْوه��ا ع��ن��وًة غ��ل��ل��وه��ا ق��ي��دوه��ا
وف��ت��ون ف��ج��ور ب��ل غ��رور م��ن ل��ه ي��ا ب��ق��ص��ور ورم��وه��ا
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مرص اسلمي

ب��ال��م��رت��زق��ي��ن ال��م��ال ف��ي��ض ـ��ل ـَّ وتَ��ك��ف�� ق��س��ًرا األح��رار ك��م��م��وا
ق��اص��رون رع��ان ف��ال��ق��وم ي��ة ب��ال��وص��ا وق��ام��وا ال��ش��ورى ح��رَّم��وا
ال��ج��ن��ي��ن؟ ال��غ��ي��ب ع��ل��ى ع��ه��ًدا أخ��ذوا ف��ه��ل رج��ًم��ا أع��وام��ه��ا ق��رروا
ال��ج��ب��ي��ن ي��ن��دى م��ا ال��ح��ك��م ف��داءَ ـ��وا ـُّ واس��ت��ح��ل�� ح��الل ك��ل ح��رَّم��وا
ال��ش��ف��ون ب��ال��ل��ح��ظ ال��ن��ص��ح ن��زي��ه ن ي��رم��ق��و وراح��وا ال��رأس رك��ب��وا
ل��ب��ن��ي��ن ج��دود م��ن ع��ل��ي��ه��م ـ��ف وق��ـ واألن��س��اب األش��راف ف��ه��م
ه��ج��ي��ن أو َدِع��يٌّ ال��ن��اُس نُ��س��ب إذا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي م��ن وس��واه��م
م��ه��ي��ن أو ج��ل��ي��ًال ال��دود ي��رح��م ف��ل��ن ال��ت��ي��ه زخ��رف م��ن َخ��لِّ��ن��ي
ال��م��ن��ون م��ح��ت��وم ال��دج��ال ي��خ��دع ف��ل��ن ال��ص��ل��ف ض��ل��ة م��ن َخ��لِّ��ن��ي
ت��ح��ي��ن ل��ن ذك��رى ال��م��وت َوبُ��َع��يْ��َد ع��ص��ا س��ح��ًرا أب��ط��ل��ت وق��دي��ًم��ا

∗∗∗
ال��م��ع��رق��ون ب��ال��ج��دود ي��ب��اه��ي ال إن��ه ج��دودي ع��ن ت��س��ل��ن��ي ال
ال��م��ؤم��ن��ي��ن ص��ل��وات ع��ل��ي��ه��م ف م��ن��ا ع��ب��د ب��ن��ي م��ن انِّ��ي ول��َو
ال��ي��م��ي��ن ك��ف��ي ف��ي ال��ب��در وك��ان ري ي��س��ا ف��ي ك��ان��ت ال��ش��ه��ب انَّ ول��َو
ال��م��ال��ك��ي��ن ب��س��ن��اه��ا أب��اه��ي ن��ي ص��ول��ج��ا ك��ان��ت ال��ش��م��س انَّ ول��َو
ص��اغ��ري��ن س��اروا س��رت وأنَّ��ى ب��ي، ب��رك��ا ��وا ح��فُّ ال��ن��اس انَّ ول��َو
ي��ف��ت��ت��ن��ون م��ن ب��ي��ن ف��ت��ن��ت��ن��ي وال ال��دن��ي��ا ه��ذه غ��وت��ن��ي م��ا
وط��ي��ن م��اء وأن��ا ب��ح��زم ل��ي وم��ن ح��زم أخ��و أن��ي ل��و ذاك

∗∗∗
ال��م��س��ت��ن��س��ري��ن ع��ل��ى ال��ع��ه��د ب��ع��د إذا ح��ت��ى ال��رح��ى ال��ده��ر أوق��ف
ب��ال��غ��ص��ون وأش��اروا َف��ُج��نُّ��وا ال��م��ج��نِّ ظ��ه��ر ل��ه��م ال��ده��ر ق��ل��ب
م��ؤم��ن��ون م��راًرا ح��ج��ر م��ن ـ��دغ ي��ل��ـ ل��ي��س ح��ط��م��وه��ا! ح��ط��م��وه��ا
وأب��ي��ن أم��ه��ات وال��دراري ل��ك��م ال��ش��م��س ك��ان��ت ل��و ق��س��ًم��ا
زاح��ف��ي��ن إل��ي��ن��ا ج��ئ��ت��م ل��و ع��ة ال��ش��ف��ا ال��ي��وم ل��ك��م اس��ت��ط��اع��ت م��ا

∗∗∗
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن أج��َر ال��ل��ه يُ��ض��ي��ع ال ض��ح��ي��ت��م��و م��ا ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ي
ض��ن��ي��ن ُم��ْس��تَ��بْ��ق ك��ل ورض��اء ح��ًج��ا ع��ن يُ��ض��ح��ى م��ص��ٍر ه��وى ف��ي
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عزيز ديوان

وه��ج��ي��ن أص��ي��ل ال��خ��ي��ر ض��يَّ��ع إْن ال��ل��ه ع��ن��د ال��ع��رُف يَ��ض��ي��ع ل��ن
ودي��ن إي��م��ان ال��ل��ه ع��ن��د ه��و ووف��ا ج��ود ال��ن��اس ع��ن��د ه��و
وال��م��ن��ون ع��ن��ه��ا ال��ت��اري��َخ َس��ِل ٍر، َك��نَ��ا ش��ت��ى ال��ه��وى ول��ب��ان��ات
دي��ن ل��ألح��رار األوط��ان وه��وى م��ت��ع��ة ب��ق��ي��س ل��ي��ل��ى ف��ه��وى
دي��ون؟ م��ن ع��ل��ي��ن��ا م��ا ق��س��ط��ن��ا ه��ل ف��ان��ظ��روا ج��م��ي��ًع��ا ل��ي��الن��ا ه��ي
ال��س��ن��ي��ن؟ م��ر ع��ل��ى ت��م��ن��ت��ه م��ا ال��م��ن��ى أف��ان��ي��ن م��ن ج��م��ع��ن��ا ه��ل
ال��ج��ب��ي��ن ��اء وضَّ ف��ي��ه م��ص��ر ف��ج��ر أرى ي��وم إل��ى أح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ي
ح��زون! أم ث��راه��ا م��ن س��ه��وب ف��ي ب��ع��ده أع��ظ��ام��ي أب��ال��ي ال
ال��ش��ط��ون أم��ان��ي��ك م��ن نُ��ق��رِّب ل��م إذا م��ص��ر ي��ا ال��ن��ي��ل س��ق��اك ال
ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ل��واك ونُ��ع��يِّ��ر غ��اب��ًرا س��ل��ي��بً��ا م��ج��ًدا ون��ع��ْد
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طهحسني الدكتور

يف بالهرم هاوس سينا بفندق الجامعة من فصله بعد لتكريمه أقامها حفلة يف
.١٩٣٢ سنة أبريل ٧ يف السياسة جريدة يف بعضها نرش وقد ،١٩٣٢ سنة أبريل ٤

∗∗∗

ح��ن��ي��ن��ا؟! ل��ي ي��ب��ع��ث ل��ل��ش��ع��ر ف��م��ا س��الن��ي أو ش��ع��ري س��ل��وت وك��ن��ت
األم��ي��ن��ا؟ َداِع��يَ��ُه ل��ب��ي��ت ف��ه��ل ُم��ه��ي��بً��ا ش��ي��ط��ان��ي َع��َل��يَّ أل��ح
دي��ون��ا ل��ه وف��ي��ت م��ا ن��ج��ي��ًع��ا ق��ري��ض��ي ل��ه أص��وغ ل��و وط��ه

∗∗∗
ي��ع��ك��ف��ون��ا ع��ل��ي��ه��ا ألوث��ان ل��ك��ن ال��ل��ه ل��دي��ن غ��ض��ب��وا وم��ا
ي��ه��ون��ا ل��ن ب��خ��ي��ر ف��ص��اح��ب��ن��ا أف��ي��ق��وا ب��ه: ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل
ي��ل��ي��ن��ا أن وي��أب��ى وه��ًج��ا ي��زد ن��ار ت��م��س��س��ه إن ال��ت��ب��ر ك��ذاك
َزب��ون��ا َع��َش��ْوَزنَ��ًة ف��ش��نُ��وه��ا ب��ط��ًش��ا ال��ي��وم أش��د وص��اح��ب��ن��ا
ف��واع��دون��ا ل��دي��ه وم��وع��دك��م ف��ج��ًرا ال��ل��ي��ل ب��ع��د إن وم��ه��ًال

∗∗∗
ودي��ن��ا ع��رًض��ا ال��ه��وى ف��ي وي��رخ��ص ب��دي��ن��ا م��ك��رم��ة ي��ب��ي��ع س��واك
دي��ون��ا ك��رام��ت��ه م��ن ي��ؤدي ُم��ْس��تَ��رقٌّ ال��وظ��ي��ف��ة ف��ي وغ��ي��رك
ح��اف��ظ��ي��ن��ا ل��ع��ه��دك س��ت��ل��ق��اه��م ك��راًم��ا ك��ان��وا م��ث��ل��م��ا وص��ح��ب��ك



عزيز ديوان

ي��م��ي��ن��ا ل��ه ب��ن��ت ي��وم ع��ق��دن��ا وداد ع��ل��ى ع��ه��دت ك��م��ا ون��ح��ن
األم��ي��ن��ا ال��ب��رَّ ن��ب��يَّ��ن��ا ل��ك��ن��ت ت��ول��ى م��ا ال��ن��ب��وَّة زم��ن ول��و
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن��ا ب��ن��ي��ك ع��ل��ى ه��واك ت��ج��ن��ى وإن ه��واك أس��ل��و ول��ن
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مرصالفتاة نشيد

٢٣ / ١٢ / ١٩٣٣ يف القرش متطوعي أنشودة

وط��ن��ي ث��رى اخ��ت��رت ال��خ��ل��د ول��ي ال��دن��ي��ا ب��ه بُ��دِّل��ُت ل��و وط��ن��ي
ب��دن��ي ب��ه ال��ن��ي��ل ع��ن اع��ت��اض م��ا ال��وادي ب��ه ف��اض ل��و وال��ك��وث��ر

∗∗∗
ه��ب��وا ال��م��ج��د: ف��ق��ال م��ص��ر دع��ت ف��ل��ب��وا داع��ي��ك��م وه��ن��اك ه��ن��ا
ف��ج��ر ال��ن��ي��ل اب��ن ي��ا ال��ل��ي��ل وب��ع��د األغ��ر ي��وم��ك��م��و ال��ت��اري��خ وف��ي

∗∗∗
تَ��ِك��رُّ آج��ال م��ص��ر ودون��ك غ��ي��ب ال��ي��وم ب��ع��د ي��روع ف��ك��ي��ف
وص��ع��ب؟ م��ي��س��ور ال��م��ج��د ف��ي وه��ل ت��ف��ر وال ال��رق��اق ال��ب��ي��ض ع��ل��ى

∗∗∗
ال��ح��م��ام��ا راي��ت��ه ت��ح��ت وَل��بُّ��وا ق��ي��اًم��ا وط��ن��ي ب��ن��ي ي��ا ق��ي��اًم��ا
ض��رام��ا ب��ع��ث��ن��اه��ا ج��ارت ف��إن س��الم��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ن��ش��رن��اه��ا

∗∗∗
م��ص��ر ب��ه��الل َوتِ��ْه ه��ي��ا آم��ون اب��ن ف��ي��ا
ال��ث��ري��ا ف��ي ه��ن��اك �رَّا �ق� م� �ه ل� �يِّ َوَه�



عزيز ديوان

∗∗∗
ال��ل��واء ال��ش��رق ف��ي م��ص��ر ي��ا ف��ارف��ع��ي خ��ط��وة إال ال��م��ج��د دون ل��ي��س
األن��ب��ي��اء ع��ه��د ال��وح��ي ع��ه��د م��ن��ذ إخ��وة ج��م��ي��ًع��ا ال��م��اض��ي ف��ي ن��ح��ن

وج��ه��ادي ع��زم��ي ل��ك ش��ب��اب��ي م��ص��ر ي��ا ل��ك
�ؤادي وف� �ي �روح� وب� وع��ذاب��ي ون��ع��ي��م��ي

ال��خ��ل��ود م��ه��د ي��ا أن��ت

∗∗∗
ل��ل��وث��وب ح��ي��ن ب��ع��د ��ز ت��ح��فَّ ال��غ��ض��وب ال��ل��ي��ث رب��ض��ة رب��ض��ن��ا
ن��ص��ي��ب��ي إذن ال��خ��ل��ود ف��ي ن��ص��ي��ب��ك ف��ط��ي��ب��ي ن��ف��س��ي ل��ل��ف��دا وط��اب��ت

∗∗∗
األب��ر وك��ل��ك��م م��ص��ر دع��ت م��س��ت��ح��ق َدي��ن ول��ألوط��ان
م��ص��ر ت��ح��ي��ي��ن أو ف��داك ن��م��وت ي��ش��ق م��ا ال��ع��زائ��م ع��ل��ى ول��ي��س

∗∗∗
ال��ع��ت��ي��د ال��ه��رم ل��ن��ا ال��ف��ري��د ال��م��اض��ي ل��ن��ا
ن��س��ود س��دن��ا ك��م��ا ال��ب��ع��ي��د األم��ل ل��ن��ا

∗∗∗
س��ن��ى؟! ف��ازدادت ال��ش��م��س ت��وج��ت��ه ف��تً��ى ف��رع��ون ق��ب��ل ع��رف��ت��م ه��ل
م��ًع��ا؟! وال��ح��رب ال��ع��ل��م ف��ي ب��ه��رت أم��ًة م��ص��ر ق��ب��ل ع��ل��م��ت��م ه��ل

∗∗∗
ل��ل��ك��ف��اح وأع��دوا ف��اس��ت��ع��دوا دورك��م ه��ذا ال��ش��ب��ان أي��ه��ا
ال��س��م��اح وي��رض��اه��ا ت��رض��ى ي��د ف��ي ق��ل��ب��ه ج��س��ور ب��ال��دن��ي��ا ف��از

∗∗∗
وج��ه��ادي ع��زم��ي ل��ك ش��ب��اب��ي م��ص��ر ي��ا ل��ك
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الفتاة مرص نشيد

�ؤادي وف� �ي �روح� وب� وع��ذاب��ي ون��ع��ي��م��ي
ال��خ��ل��ود م��ه��د ي��ا أن��ت

∗∗∗
وط��ن��ي ث��رى اخ��ت��رت ال��خ��ل��د ول��َي ال��دن��ي��ا ب��ه بُ��دِّل��ُت ل��و وط��ن��ي
ب��دن��ي ب��ه ال��ن��ي��ل ع��ن اع��ت��اض م��ا ال��وادي ب��ه ف��اض ل��و وال��ك��وث��ر

∗∗∗
ال��م��ح��ن ص��اِف��ح��وا ال��زم��ن غ��اِل��ب��وا
�ن �وط� ال� �ا دع� إن ال��ث��م��ن أن��ت��م

∗∗∗
�م �الدك� ب� �رروا وح� ت��ض��ام��ن��وا ت��ع��اون��وا
ج��ه��ادك��م وج��ه��وا د االق��ت��ص��ا س��ب��ي��ل وف��ي

∗∗∗
ال��ع��ال إل��ى ي��دي خ��ذي ي��دي خ��ذي ال��ع��ال إل��ى
َس��َال أٌخ أخ��ي ي��ا ـ��ش ي��ع��ي��ـ أن اس��ت��ح��ق ف��م��ا

∗∗∗
ه��واه��ا ف��ي ش��بَّ ال��ن��اس وق��ال ح��م��اه��ا ف��ي روح��ي أس��ل��م��ت إذا
ث��راه��ا ق��ب��ري ف��ي دن��س��ت ف��ق��د س��اله��ا ي��س��ل��و ال ق��ي��ل ف��ل��م��ا

∗∗∗
وج��ه��ادي ع��زم��ي ل��ك ش��ب��اب��ي م��ص��ر ي��ا ل��ك
�ؤادي وف� �ي �روح� وب� وع��ذاب��ي ون��ع��ي��م��ي

ال��خ��ل��ود م��ه��د ي��ا أن��ت
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إبراهيم حافظ حممد

.٢٧ / ٨ / ١٩٣٢ يف األسبوعية بالسياسة نرشت
بك. إبراهيم حافظ محمد الكبري للشاعر رثاءً

∗∗∗

أم��ان��ي��ا األم��ي��ن ال��ط��ي��ف م��ن ل��ي خ��ذي س��اريً��ا زال وم��ا ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ط��ي��ف دن��ا
واف��ي��ا ع��ه��دي م��ث��ل ب��ط��ي��ف��ي وع��ه��دي ع��ازًف��ا ط��ب��ع��ي م��ث��ل ب��ط��ي��ف��ي ف��ع��ه��دي
ف��ؤادي��ا م��ن ش��ع��ب��ة وط��ارت َف��ِرْق��ُت دن��ا وإن ال��خ��ي��ال ش��ط إذا أح��نُّ
ال��ت��راق��ي��ا َص��َدْع��َن أن��ف��اس��ي ب��ال ف��م��ا غ��م��رة ك��ل ع��ل��ى ل��ص��بَّ��ار وإن��ي
ه��اف��ي��ا ال��ف��خ ف��ي ب��ات ع��ت��ي��ق، ج��ن��اُح م��ح��م��د ق��ي��ل: ي��وم ف��ؤادي ك��أن

∗∗∗
ب��ي��ا م��ا ف��ي��زداد ف��ي��ه��ا ب��م��ا أغ��ص ث��م��ال��ة ح��ت��ى ال��ك��أس ف��ي��ك ت��ج��رَّع��ت
ن��واص��ي��ا ل��ش��ق��وا أو رق��ابً��ا َل��َج��زُّوا ب��ع��ض��ه ب��ال��ن��اس ك��ان ل��و م��ا م��ن��ك ِب��نَ��ا
ل��ي��ا ب��دا ث��م ف��ي��ك ل��س��ان��ي زج��رت ِط��الب��ه َع��زَّ ال��ص��ب��ر رأي��ت ول��م��ا
ب��ي��ا م��ا ال��ن��ار ج��ذوة م��ن ب��ه ف��ؤاد ي��ط��ق ف��ل��م ي��ث��وب أن ح��ل��م��ي ف��ن��ادي��ت
ب��ي��ان��ي��ا ات��ه��م��ت ل��م��ا ال��وف��ا أع��ذت تَ��َه��يَّ��بَ��ا وال��خ��ل��ي��ل ش��وق��ي س��م��يَّ��اك
ت��م��ادي��ا ال��ع��ذول ال��ل��وم ف��ي وأس��رف ح��ي��ل��ة ل��ل��ش��ع��ر ل��ي��س وح��دي ف��أع��ذرت
رج��ائ��ي��ا؟ وص��ان م��ط��ران خ��ل��ي��ل��ك ن��وى ف��ه��ل األرب��ع��ون ع��ل��ي��ك وك��رَّت
س��اه��ي��ا؟! أط��رق ال��ي��وم ش��وق��ي ب��ال ف��م��ا ت��دف��ًق��ا ك��ال��خ��ض��م ب��ش��وق��ي وع��ه��دي



عزيز ديوان

ه��ي��ا ك��م��ا ال��م��غ��ي��ب ب��ع��د ف��ي��ب��ع��ث��ه��ا ه��وت إذا ال��ش��م��وس ي��رث��ي ال��ذي وش��وق��ي

∗∗∗
ل��ي��ال��ي��ا ��ى وُح��مَّ ن��وم م��ن ل��ه��وَّم ص��ح��ا ول��و ده��ًرا ال��ش��رق ب��ه��ذا أه��ب��ت
م��ت��ن��ادي��ا ال��ص��دى وادي��ه ��ع ف��رجَّ نُ��وًَّم��ا ال��ن��ي��ل ح��م��ا ف��ي ق��وًم��ا ون��ادي��ت
راغ��ي��ا ب��ال��ن��ار األرض ج��وف وح��م��ح��م ف��ي��ه��ُم ال��م��الئ��ك ال��ص��وَر ن��ف��خ ول��و
ع��اوي��ا وال��وح��ش ال��ج��ن ح��ت��ى ف��ك��ب��ر أذان��ه األم��ي��ن ال��روح أرس��ل ول��و
ه��ان��ي��ا ال��ن��وم ذل��ك ع��م��ي��ًق��ا وك��ان ن��وم��ن��ا وال��ل��ه ط��ال ص��ح��ون��ا ل��ق��ال��وا:
ع��ت��اب��ي��ا ادخ��رت م��ا ش��غ��ف��ون��ي ول��و م��الل��ة وف��ي��ه��م ق��وم��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ت
م��رادي��ا ب��لَّ��غ��ون��ي ق��وم��ي ش��اء ول��و ن��اص��ح وح��س��ب��ي ق��وم��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ت
ال��م��ح��اب��ي��ا ي��ؤث��رون ب��ق��وم��ي وع��ه��دي ع��ات��بً��ا زل��ت وم��ا ق��وم��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ت
ن��واع��ي��ا غ��ض��ابً��ا َولَّ��ْوا ج��وب��ه��وا وإن م��الط��ف! ح��ب��ي��ب ق��ال��وا: ُدوه��ن��وا إذا
ل��ي��ا ح��ال ط��ب��ع��ي ال��ج��ل��ف ال��ج��اه��ل��يُّ أن��ا وإن��م��ا ح��ب��ي��بً��ا ش��ئ��ت��م إذا ف��ل��س��ت

∗∗∗
ال��ن��واع��ي��ا ت��ج��ي��ب أص��داء ال��ش��رق وف��ي ب��ن��ان��ه��ا م��ص��ر ال��ي��وم ع��ل��ي��ك ت��ع��ض
ال��ب��وال��ي��ا ال��ع��ظ��ام ال��دود اق��ت��س��م إذا وال��ح��ش��ا ال��ج��وان��ح ف��ي إال أن��ت وم��ا
ال��ذراري��ا وال��ب��ن��ون بَ��ِن��ي��ه��م بَ��ن��ون��ا غ��ًدا ي��ورِّث��ه م��ي��راث وإن��ك
ال��ت��ق��اض��ي��ا ال��ح��س��اب ع��ن��د أح��س��ن��وا ف��م��ا زي��ن��ًة ال��م��ج��د أل��ب��س��وا ب��ق��وم ك��أن��ي
ع��اري��ا ال��م��ج��د م��ن ث��وب ف��ي ال��م��رء يُ��رى ف��ق��د ظ��اه��ره ال��م��ج��د ي��خ��دع��نْ��ك ف��ال
ال��ع��واري��ا اس��ت��رد م��ا ح��ك��م ق��ال ول��و َل��ِع��ْف��تَ��ه َم��ج��ٌد َم��نَّ ل��و ال��ذي وأن��ت
ح��اف��ي��ا ال��س��ي��ر َوَح��ا م��ن إال آب وم��ا ال��دم��ا ان��ت��ع��ل ال��ذي ال��ع��ص��ام��يَّ أل��س��ت
ب��اق��ي��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ع��ق��ًدا ف��ت��ن��ظ��م��ه��ا ع��ص��يَّ��ة ِج��دُّ وه��ي ال��ق��واف��ي ت��روم
ن��ائ��ي��ا أل��ف��اه ال��م��ط��ب��وع رام��ه إذا ول��ف��ظ��ه ال��ب��ع��ي��د ال��م��ع��ن��ى وت��ودع��ه��ا
س��اع��ي��ا ج��اء ُرْم��تَ��ه م��ا إذا إل��ي��ك ع��ص��يُّ��ه ال��وري��د ح��ب��ل م��ن وأق��رب
ع��ذاري��ا إال األص��داف ت��خ��رج ف��م��ا ع��ي��ب��ه��ا وذل��ك ت��ث��ق��ب ل��م آلل��ئ

∗∗∗
خ��اوي��ا ف��أص��ب��ح ال��ش��ادي وُق��ْم��ِريَّ��ه أُنْ��َس��ه ك��ن��ت وق��د ال��وادي ذل��ك خ��ال
ح��ال��ي��ا ب��األم��س ك��ان م��غ��نً��ى وأق��ف��ر ب��ش��اش��ة ب��ع��د ال��روض ه��ذا ح وص��وَّ
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إبراهيم حافظ محمد

ال��ع��ن��ادي��ا أث��ار غ��ن��ى إذا «غ��ري��ض» وم��ن��ب��ع ال��م��ص��ب ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أن
ال��ن��وادي��ا ي��ج��وب َظ��رف م��ن ش��ئ��ت وم��ا دع��اب��ة وح��ل��و أن��س ي��ك��ن ل��م ك��أن

∗∗∗
ش��ادي��ا ق��ب��ُل م��ن األي��ك ف��ي م��ا ك��ان وق��د ن��ائ��ح ب��ع��دك األي��ك ب��ه��ذا ك��أن��ي
وادي��ا وغ��ن��ي��ت ج��ي��ًال ب��ه��ا ش��غ��ل��ت ح��ج��ًة س��ت��ي��ن ب��ع��د م��اذا ال��ل��ه ل��ك
ن��اع��ي��ا! ب��ع��دك ال��ق��ط��ر ف��ي م��ن ق��ام وق��د ف��ي��ش��ت��ف��ي خ��ص��ي��م ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ك أم��ا
ل��ي��ا وال ع��ل��يَّ ال ع��ن��ه��ا ذه��اب��ي غ��اس��ل��ي ج��اء إذا ال��دن��ي��ا م��ن ف��ح��س��ب��ي
رث��ائ��ي��ا؟ ف��ف��ي��َم ل��ق��م��ان وح��ك��م��ة ي��وس��ف وأخ��الق داوود م��زام��ي��ر
ال��غ��وادي��ا ي��ح��ث ح��م��ح��ام ال��رع��د م��ن غ��ل��ًة ال��غ��ي��ث ي��ب��رد ل��م وإن س��ق��اك
ال��م��داوي��ا؟ أع��ي��ا ال��خ��ط��ب ه��ذا ب��ال ف��م��ا س��ل��وًة ل��ي ُم��ْع��ق��بً��ا ب��ش��ع��ري وع��ه��دي
ت��م��ادي��ا ف��زدن��ي ق��ل��ب��ي ي��ا ش��ئ��ت ف��إن الئ��ذ ب��ال��ن��ار ال��رم��ض��اء م��ن ك��أن��ي
ص��ال��ي��ا أدب��ر األي��ام ص��اول وم��ن ف��راض��ن��ي ال��ع��ن��اد وال��ده��ر ت��س��اج��ل��ت
راس��ي��ا ك��ال��ط��ود ال��ألواء ف��ي ك��ن��ت وإن واألس��ى ال��س��ه��د ع��ل��ى إال راض��ن��ي وم��ا
ال��دي��اج��ي��ا؟ ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ج��م إل��ى ي��ش��ق واث��بً��ا ط��رف��ك ب��ال م��ا وق��ائ��ل��ة:
راق��ي��ا؟ ال��ن��ج��م ي��ب��ت��غ��ي ل��دي��غ أأن��ت ج��اه��ًدا ب��ال��ل��ه ال��ن��ج��م ت��ن��اج��ي ف��ف��ي��َم
ص��اب��ي��ا! ال��ن��ج��م ي��س��ت��ع��ب��د ه��ك��ذا وال ك��اه��ن ال��غ��ي��ب ي��س��ت��ط��ل��ع ه��ك��ذا ف��م��ا
ح��ادي��ا ال��ل��ي��ل ي��خ��رق غ��ري��بً��ا وخ��لَّ��ى ق��اف��ًال ت��ت��اب��ع ل��ي��ل��ى ي��ا ال��رك��ب ه��و
ف��ؤادي��ا َس��َل��بْ��َن ب��دويَّ��ات إل��ى ص��ب��وة ل��ي��ل ي��ا ال��ع��ي��ر ب��ي اع��ت��س��ف��ت وم��ا
ح��اب��ي��ا ق��ل��ب��ي خ��ل��ُت إال ب��ص��دري ض��رام��ه��ا ي��ش��ب م��ا وج��د وأع��الق
ل��ي��ال��ي��ا ال��م��ط��يُّ َخ��بَّ إذا ف��م��اذا ف��ش��ب��ي��ب��ت��ي م��ض��ى م��ا أم��ا … ال��ل��ه ل��ي
ع��ظ��ام��ي��ا َع��رق��ن ح��ت��ى ب��ي زل��ن وم��ا ش��ك��ي��م��ت��ي ع��ق��رن أي��ام ق��وارع
ع��وادي��ا ي��وم ك��لَّ ع��ل��ي��ن��ا وي��ج��ل��و ب��ن��ب��ل��ه ال��زم��ان ي��ص��م��ي��ن��ا زال وم��ا
ال��م��راس��ي��ا ع��ل��ي��ه أل��ق��ت ول��و ع��ل��ي��ه��ا ج��ران��ه أل��ق��ى األي��اَم َع��َج��َم وَم��ن
ث��ان��ي��ا ت��ل��ق��ف��ت س��ه��ًم��ا ل��ي رش��ن إذا ف��اع��ل��م��ي ال��غ��ش��م��ش��م األل��وى ذل��ك أن��ا
ل��ي��ا! وال ل��ه��ذا ل��ي��ل��ى ي��ا أن��ت ف��م��ا وأن��ج��م��ي ول��ي��ِل��ي ل��ي��َل��ى ي��ا دع��ي��ن��ي
م��ق��ام��ي��ا م��ل��ل��ت إن��ي اْغ��رب��ي ل��ق��ل��ُت ق��ط��وف��ه��ا ل��ي دن��ت آم��ال��ي أن ول��و
داج��ي��ا ك��ان أورًق��ا دل��ي��ًال ف��ط��ار ط��ل��ي��ع��ًة ال��ص��ب��اح أزج��ى وق��د ف��ق��ام��ت
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عزيز ديوان

ل��ي��ا ه��ي��ا ف��ق��ل��ت: َش��ْك��َرى ت��ع��ن��ف��ن��ي وع��ي��ن��ه��ا ع��ل��ي��ك! وي��ل��ي ي��ا ت��ردد:
س��اري��ا زال وم��ا ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ط��ي��ف دن��ا وع��ج��ل��ي األم��ان ال��ط��ي��ف م��ن ل��ي خ��ذي
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املوت حلن

.١٩٣٣ سنة يناير يف املرصية الجامعة بصحيفة نرش

∗∗∗

ال��م��ن��ون؟ ع��ن��د أو ال��ك��ون ه��ذا س��ر ال��ن��ج��وم ع��ن��د ه��ل ال��ع��راف أي��ه��ا
ال��ظ��ن��ون ب��ي ��ْت َوَل��جَّ وال��ل��ه ِح��ْرُت تُ��نْ��ِب��ن��ي ل��م م��ا ِع��ْل��ُم��ك ك��اذٌب
األول��ي��ن ج��ه��ل ف��وق َوَج��ِه��ْل��ن��ا ق��ب��ل��ن��ا أُن��اس ال��س��رَّ ج��ه��ل
وآم��ون ع��اد ق��ب��ل م��ن أم��م ب��ه ن��اءت وق��د ال��ع��بء ح��م��ل��وا
دج��ون: ذي ب��ل��ي��ل ال��س��اري ح��ي��رة ح��ائ��را ن��ف��س��ي س��اءل��ُت ول��ك��م
ح��ي��ن؟ ب��ع��د م��ص��ي��ري م��ا ج��ه��ادي؟ م��ا أن��ا؟ م��ن س��ب��ي��ل��ي؟ م��ا وج��ودي؟ م��ا

∗∗∗
َش��ط��ون واٍد ي��ج��م��ع��ن��ي وغ��ًدا ن��وى َج��دَّ ل��ق��د أم��ي ب��ن��ي ي��ا
وال��ي��ق��ي��ن ت��ج��لَّ��ى ال��ح��ق ذل��ك ال��ص��ب��ا ش��رخ ف��ي م��ات ت��ق��ول��وا: ال
ال��م��ن��ون م��ح��ت��وم ال��دم��ُع ي��ردَّ ل��ن ف��ارَع��ووا ب��ك��ان��ي َم��ن ِم��ن��ي ل��ي��س

∗∗∗
س��ج��ي��ن ع��ص��ف��وٌر األص��ف��اَد ف��ارق ف��ق��د ع��اش! ل��ي��ت��ه ت��ق��ول��وا: ال
وق��رون ِع��ق��اب ف��ي س��ل��س��ب��ي��ل ال��ق��ط��ا ش��اق ك��م��ا ال��خ��ل��د ش��اق��ن��ي
ح��رون ط��ي��ر ع��ن ال��وك��ر وي��ض��ي��ق ال��ش��رى أُْس��ِد ع��ن ال��غ��اب ي��ض��ي��ق ق��د



عزيز ديوان

∗∗∗
ال��ه��ات��ف��ي��ن ب��ي��ن ال��م��وت ج��الل ف��ي واه��ت��ف��وا ف��رع��ي ب��ال��غ��ار َك��لِّ��ل��وا
ت��ف��ع��ل��ون ان��ت��ص��اري ي��وم ك��ن��ت��ُم ك��م��ا ح��ف��ل ف��ي ن��خ��ب��َي واش��رب��وا
ال��ي��اس��م��ي��ن ب��ع��ط��ر ال��ج��و وام��ل��ئ��وا واع��زف��وا س��ري��ري ح��ول وارق��ص��وا
ال��ج��ب��ي��ن م��رف��وع ع��ش��ُت ق��د أْن ـ��ب��َي ف��ح��س��ـ ش��اء م��ا ش��اء م��ن ول��ي��ق��ل
غ��ب��ي��ن ح��ظٌّ ب��ه��ا ي��ق��ع��د ول��م ل��ي ال��ل��ي��ا ح��ي��ف َع��زم��ت��ي ي��ض��ع��ض��ع ل��م
ال��ح��ن��ي��ن ب��ت��رج��ي��ع ص��م��ت��ي ت��زع��ج��وا وال أخ��رى ق��ب��ل��ًة َق��بِّ��ل��ون��ي

∗∗∗
س��دي��ن ص��خ��ر ع��ن ال��دود يَ��ع��فَّ ل��ن ت��ح��ت��ف��ل��وا وال ق��ب��ري ج��م��ِه��روا
ال��رص��ي��ن ال��ش��ع��ر ي��ن��ش��د أن ي��ن��ب��غ��ي ه��ك��ذا ق��ي��اًم��ا، ش��ع��ري وان��ش��دوا
ال��وض��ي��ن ال��ن��س��ج ن��ظ��م��ه��ا ق��واٍف ف��ي آي��ات��ه ن��زل��ت وح��ي ه��و
ال��ح��زي��ن روح��ي وص��دى ون��ج��ات��ي م��ًع��ا وآم��ال��ي آالم��ي ه��و
وال��ع��ي��ون ال��ك��راك��ي وس��اج��ل��ت م ال��ح��م��ا ع��لَّ��م��ت ع��ش��ت انِّ��ي ول��َو
ح��ي��ن؟» ب��ع��د م��ص��ي��ري م��ا ج��ه��ادي م��ا أن��ا؟ «م��ن وغ��ن��وا ش��ع��ري رتِّ��ل��وا
خ��اش��ع��ي��ن ق��ب��ري ح��ول س��اًع��ا خ��ر ب��ال��م��ب��ا ف��ط��وف��وا ش��ئ��ت��م وإذا
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شوقي رثاء

.١٩٣٣ سنة مارس ٢٩ يف الرشق كوكب بجريدة نرشت

∗∗∗

ي��ح��ت��دم األي��ام ن��وب ع��ل��ى ق��ل��ب ال��ه��م��م؟ ب��ك أس��رت أم ال��ه��م ب��ك أس��رى
وال��ظ��ل��م األن��وار ت��ش��اب��ه��ت ح��ت��ى وت��ت��ب��ع��ه ب��آم��ال��ي ي��ح��دو زال م��ا
أََم��م م��اؤه��ا ب��س��راب ت��ل��ف��ع��ت واص��ب��ة ش��ج��راء ق��ذف ه��وج��ل ف��ي
األي��م ِع��ْرَزال��ه��ا إل��ى تَ��ِخ��فُّ ك��م��ا ب��ه��ا ي��ل��ج م��ا ف��ي��ه��ا اآلل ت��ج��ف��ل
ت��س��م وال ت��ص��ب��و ال ن��ص��ب��اء ه��وج��اء ب��ه ت��م��ي��ل ع��ود راك��ب��ه��ا ك��أن
ال��ع��ن��م ب��ه م��م��زوًج��ا ال��رط��ب ب��ال��ل��ؤل��ؤ م��ح��اج��ره ج��ادت ال��ه��دى اس��ت��ب��ان ل��م��ا
خ��دم ل��ي واألي��ام ال��ع��م��ر س��ك��رة ف��ي ث��ك��ل��ت��ه��م��ا وآم��ال��ي ج��ن��ب��ي اب��ن وي��َح
َض��َرم ل��ه ي��خ��ب��و وال ال��س��ن��ون ت��م��ض��ي م��ع��ظ��م��ه ش��اب ب��ق��ل��ب ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
ت��ص��ط��ل��م وال��ي��وم زواي��اه��م��ا إال ك��ب��دي وال ق��ل��ب��ي م��ن ده��ر ي��ا تُ��ب��ِق ل��م

∗∗∗
وت��ض��ط��رم ت��خ��ب��و م��ؤج��ج��ة ن��ار أض��ل��ع��ن��ا ب��ي��ن وه��ن��ا ال��ب��رق س��اري ي��ا
ي��ل��ت��ئ��م ث��م آنً��ا ي��س��ف��ر ال��ج��و ف��ي ب��رائ��ق��ه الح��ت ق��ب��س ك��أن��ه��ا
ي��ل��ت��ئ��م ال��ج��رح أظ��ن وك��ن��ت ج��رًح��ا ل��ن��ا ه��ج��ت ال��ري��ح ب��س��اط خ��ض��ب��ت ل��م��ا
وال��دي��م ال��ري��ح ج��زت��ك األم��ام إل��ى م��ت��ئ��ًدا ب��ال��ل��ه ُع��ْج ال��ب��رق س��اري ي��ا
ال��ظ��ل��م ص��ح��رائ��ه ف��ي ت��روع��ك وال وح��ش��ت��ه ب��ع��ض وب��دد إل��ي��ه ف��ق��ف



عزيز ديوان

وه��م��وا أو ال��وج��د ال��ش��ع��راء ع��اود م��ا م��ؤت��م��نً��ا زل��ت ال ��ب��ا ال��صِّ ن��س��ي��م وي��ا
رذم واب��ل م��ن��ه��ا ال��ق��ف��ر ي��ع��ط��ر ب��ن��ادي��ة ت��ب��خ��ل وال ال��س��الَم أَْق��ِر
األل��م آي��ة ش��ع��ر ول��ح��ن��ك ل��ح��ن��ي ط��ربً��ا ل��ي ه��يَّ��ج��ت ل��ق��د َح��م��ام وي��ا
س��دم س��ادر ك��الن��ا َح��م��ام ي��ا نُ��ْح ُح��َرًق��ا ل��ي أوري��ت ف��ق��د َح��م��ام ي��ا نُ��ْح
م��ل��ت��ئ��م وال��ش��م��ل َرَف��ٍه ف��ي وال��ع��ي��ش بُ��َل��ْه��ِن��يَ��ٍة ف��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ي��ن��ا ج��ارت

∗∗∗
األم��م وج��ه��ه��ا وول��ت ال��ع��ي��ون ل��ه��ا واس��ت��م��ع��ت ج��ب��ري��ل ن��ادم��ت ك��رم��ة ي��ا
أُت��ه��م ك��دت ح��ت��ى ب��ال��ص��ب��ر ول��ذت ي��ط��اوع��ن��ي ال ودم��ع��ي دم��ع��ي دع��وت
وال��ح��ل��م ال��روح ف��ل��بَّ��ى دع��ان��ي وك��م ح��ف��اوت��ه ف��ي ه��ان��ي ل��بَّ��ي��ت ش��ئ��ت ل��و
ت��ل��ت��ط��م ال��ه��دى وب��ي��ن ال��ض��الل ب��ي��ن م��وزع��ًة ن��ف��س��ي ه��وى ت��ب��ع��ت ل��ك��ن
ت��س��ت��ل��م وال��روح ب��ه��ا ي��ط��وف ق��ل��ب��ي م��ج��ان��ب��ة أولِّ��ي��ه��ا دار ورب
ن��ه��م م��ق��ب��ٌل وق��ل��ب��ي ع��ن��ه��ا ص��ددت ل��ه ف��خ��فَّ م��ع��م��وًدا ال��ش��وق دع��ا إذا

∗∗∗
ق��زم وال م��ي��ل ال م��ط��اع��ي��ن وه��م ك��ال��ح��ة ال��ف��رس��ان ش��ن��ه��ا وغ��ارة
ش��م��م ع��رن��ي��ن��ه��م ف��ي ال��ع��داوة س��ود ص��ي��د ه��ام��ات��ه��م ف��ي ال��س��رائ��ر ب��ي��ض
س��خ��م وال ض��غ��ن ال ال��ض��م��ائ��ر وف��ي أزًم��ا أن��ي��اب��ه��م ت��رى ال��س��ب��ال ص��ه��ب
وال��ع��ج��م وال��ب��ط��ح��اء وال��ش��ام ال��ه��ن��د ل��ب��ي��ع��ت��ه ��ت خ��فَّ ال��ذي ش��وق��ي وأن��ت
س��ل��م��وا وال ت��س��ل��م ل��م ال��ع��ن��اي��ة ل��وال وان��ط��ف��أت ال��ل��ه ب��إذن م��ن��ه��ا ن��ج��وت

∗∗∗
ي��ن��ح��س��م! األم��ر ل��ع��ل ال��ج��دي��د ه��ات��وا ج��دي��دك��م ه��ات��وا ف��ق��ل: ال��ج��دي��د! ق��ال��وا:
ف��ن��ح��ت��ك��م ش��ئ��ت��م وإن ال��ج��دي��د ه��ات��وا آي��ت��ه ال��م��ج��ن��ون ف��ي «ق��دي��م��َي» ه��ذا
ق��دم��وا وإن وأن��ط��ون��ي��و وك��ل��ي��وب��ات��را وع��ن��ت��رة ق��م��ب��ي��ز «ج��دي��دَي» ه��ذا
وال��ن��س��م ال��رَّوح ف��أي��ن ي��س��ت��ق��ي��م ال ص��اح��ب��ه ظ��ل ك��ت��اب ال��ج��دي��د ه��ذا
أع��ت��ص��م ب��ال��ح��ق ب��ل ال��ح��ق أك��ت��م ال ص��ور ب��ع��ض��ه ك��ت��اب ال��ج��دي��د ه��ذا
ي��ص��م ق��د وال��ت��وف��ي��ق اج��ت��ه��ادك وم��ا م��ج��ت��ه��د ت��ق��ل��ي��د أك��ث��ره ل��ك��نَّ
ق��دم؟! وال َخ��ل��ق ف��ال ال��ف��رن��ج ع��ل��ى ت��ث��ب��وا أن وال��ت��ج��دي��د ال��ف��ض��ل أغ��اي��ة
وت��رت��س��م ح��رب��اء ت��ش��ك��ل ك��م��ا وت��س��ت��ره��ا س��اق ع��ن ��ر تُ��ش��مِّ ح��رب
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شوقي رثاء

ع��ل��م��وا ل��و األوه��ام ل��ه��ا ت��ك��ي��د ح��رب ب��ه��ا أري��د م��اذا غ��اي��ت��ه��ا أدِر ل��م
ُح��م��م أف��واه��ه��م وف��ي ال��رج��ال ل��ه��ا واج��ت��م��ع��ت ال��ح��زن��ي��ن ع��ل��ى َرح��اه��ا دارت
ت��غ��ت��ن��م ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى وك��الٍّ ط��وًرا ب��ه��م ت��م��ي��ل أو إل��ي��ه��م ت��م��ي��ل ط��وًرا

∗∗∗
ال��ن��دم أث��خ��ن ج��رًح��ا ي��ن��ق��ع ه��ي��ه��ات ف��اق��ت��ص��دوا ق��وم ي��ا ل��ك��م ن��ذي��ر إن��ي
م��ت��ه��م ال��ن��ص��ح وب��ع��ض ض��م��ي��ري وف��ي ع��ن��ق��ي ف��ي وه��و وَدي��ن ِدي��ن وال��ن��ص��ح
زع��م��وا وم��ا ت��ه��ات��رت��م ف��ي��م��ا وال��ف��ص��ل م��رج��ع��ه األي��ام إل��ى ب��ع��ُد وال��ح��ك��م
ورم ش��ح��م��ه��ا وأخ��رى ال��ج��م��ال م��ن ن��اح��ي��ة ال��ت��ج��دي��د ف��ف��ي ت��ولَّ��وا أَيْ��نَ��ا
ت��وم ب��ع��ض��ه ت��راث ال��ق��دي��م وف��ي رم��م ب��ع��ض��ه ت��راث ال��ق��دي��م وف��ي
وال��ن��غ��م ال��ن��ظ��م ف��ه��و ت��ج��رد ف��إن وع��اط��ف��ة وإي��م��ان وح��ي ال��ش��ع��ر
ف��ت��ن��ت��ظ��م أل��ف��اًظ��ا ي��ؤل��ف وم��ن دم��ه م��ن األوت��ار ي��ن��س��ج م��ن ب��ي��ن ك��م
رح��م وال ق��رب��ى أواص��ره��ا ل��ي��س��ت راب��ط��ة األرض ش��ع��اب ف��ي وب��ي��ن��ك��م

∗∗∗
ال��ق��ل��م وان��ت��ش��ى دع��اه��ا دع��ت��ه إذا آب��ده��ا ال��ي��وم ي��ق��ي��م ل��ل��ق��واف��ي م��ن
ح��ل��م ع��ادن��ي أم ت��أوَّب��ن��ي ط��ي��ف أس��أل��ه��ا رح��ت ل��ع��ي��ن��ي َم��ثَ��ْل��َت إذا
ال��رق��م ب��ه ت��س��ع��ى أو ال��ش��وك ي��ح��ف��ه دغ��ل ع��ل��ى ن��وم��ي ف��م��ا أوي��ت وإن
وال��ع��ج��م األع��راب ن��ظ��م ب��م��ا ت��زري م��رث��ي��ًة ال��ي��وم ن��ظ��م��ت اس��ت��ط��ع��ت ل��و
ال��ع��ل��م ذل��ك ق��ال��وا: ال��م��ج��د؟ م��ا ق��ي��ل: إن أم��ل ل��ه ي��ص��ب��و م��ا م��ج��دك ب��ع��د م��ا
ي��س��ت��ن��م ال��م��ج��د وه��ذا ال��خ��ل��ود إل��ى ص��اع��دًة األج��ي��ال ه��ام��ه��ا ل��ه ت��ح��ن��ي

∗∗∗
اج��ت��رم��وا م��ا ال��ي��وم ع��ن��ه ت��ك��ف��ر م��ص��ر ح��رم��ت��ه األه��واء ش��اءت وم��أت��م
اح��ت��ش��م��وا وم��ا ال��م��وت��ى ع��ل��ى ح��ت��ى أواه زم��ن��ي» ب��ي ي��م��ت��د أن أوث��ر ك��ن��ت «م��ا
ي��ن��ت��ق��م وال��ت��اري��خ ت��س��ج��ل ف��ي��م��ا م��ن��ص��ف��ة واألي��ام ال��ن��ي��ل ش��اع��ر ي��ا
وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي م��ا س��ي��ح��س��م غ��ٌد وح��س��ب��ك��م ح��س��ب��ي ف��ق��ل: ت��ولَّ��وا ل��ئ��ن
ن��ق��م��وا أن ب��إب��راه��ي��م أض��ر وال ت��آل��ف��ه��م م��ج��ٍد ف��ي أح��م��د زاد م��ا

∗∗∗
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عزيز ديوان

ك��ل��م أن��ه��ا إال ق��ل��ب��َي ح��ب��ات م��وج��دت��ي ب��ع��ض وه��ذي وف��ي��ُت ش��وق��ي
أم��م ب��ع��ده م��ع��اد ال��ف��راق ب��ع��د ي��ج��م��ع��ن��ا س��وف أَنَّ��ا ال��ح��زن ع��ن َس��لَّ��ى
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الشيب نذير

١٩٤٢ سنة سبتمرب يف

م��ش��ي��ب ي��ا ب��ك وم��رح��بً��ا ـ��ر ب��ال��ن��ذي��ـ وس��ه��ًال أه��ًال
ش��ح��وب ي��خ��ال��ط��ه ن��ج��ًم��ا م��ف��رق��ي ب��ع��ارض الح��ت
ال��ه��ب��وب ال��غ��ي��ث ف��أول ـ��ت ـْ ك��ره�� وإن رض��ي��ت ول��ئ��ن

∗∗∗
ط��روب؟! ق��ل��ب ل��ه م��ن ـ��ر ي��ك��ب��ـ وك��ي��ف ك��ب��رت! ق��ال��وا:
ي��ذوب ش��وٍق م��ن وال��ب��ع��ض ج��الم��د ال��ق��ل��وب ب��ع��ض
رب��ي��ب رع��ب��وب األرض ـ��ح س��ط��ـ وف��وق ال��س��ل��وُّ ك��ي��ف
ف��ي��س��ت��ج��ي��ب ت��ح��ث ع��ي��ن��ي وه��ذه ي��ج��س ق��ل��ب��ي

∗∗∗
ال��ح��ب��ي��ب َرِض��َي ظ��ل��ه��ا ف��ي ل��ي��ل��ة إال ال��ع��م��ر م��ا
ال��ج��دي��ب ال��زم��ن ب��ه��ا س��ه��و ع��ن ف��ج��اد ال��زم��ان غ��ف��ل
ال��ع��ج��ي��ب ال��ق��در ب��ه��ا وج��رى ت��ف��وي��ت��ه��ا ع��ل��ى ح��رص��وا

∗∗∗
ال��رق��ي��ب ��دك ت��رصَّ وإن ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ ذك��ر ع��ل��ى ف��اش��رب



عزيز ديوان

ذن��وب دع��ائ��م��ه ع��ه��ًدا ي��ا ع��ل��ي��ك ال��س��الم وق��ل:
ي��ع��ي��ب ال ذن��ب وُربَّ ـ��م ال��ك��ري��ـ ال��رج��ل ب��ه��ا ي��زه��و

∗∗∗
ال��ع��ن��دل��ي��ب ب��ل��ح��ن ف��ش��دا ال��ه��وى أن��ط��ق��ن��ي أي��ام
ال��ك��ث��ي��ب ض��م َم��ن ك��ب��ع��ض ء ال��ظ��ب��ا م��ع ك��ن��ت أي��ام
ن��ص��ي��ب أو ف��ن��ق��ن��ط ل��ن��ا ـ��اك تُ��ح��ـ وق��د ال��ش��ب��اك ن��رم��ي
ال��س��ل��ي��ب؟ ال��خ��ص��م ف��أيُّ��ن��ا ن ل��ه��و ك��م��ا ب��ه��ن ن��ل��ه��و
ال��ق��ل��وب ت��داول��ه��ا ك��أس وال��ه��وى ونُ��س��ق��ى ن��س��ق��ي
ت��ن��وب ع��ن��ا رس��ائ��ل ن ال��ع��ي��و وف��ي ال��ح��دي��ث ن��ط��وي
ال��ن��س��ي��ب ف��اط��م��ة ول��غ��ي��ر زي��ن��ب��ا ب��ه��ن��د ن��ع��ن��ي
ت��س��ت��ري��ب ب��ث��ن��ة ل��ع��لَّ ـ��ث ب��ال��ح��دي��ـ ل��ي��ل��ى ون��خ��ص

∗∗∗
ق��ري��ب ب��أول��ه ع��ه��دي ي��زل ول��م ال��ش��ب��اب درج
ال��ن��ص��ي��ب! ب��ئ��س وال��ص��ب��ا ب��ك ش��ب��ا م��ن ن��ص��ي��ب��ك ه��ذا
ي��ري��ب وم��ا ي��ري��ب ال م��ا واس��ت��ب��ح ع��ذارك ف��اخ��ل��ع

∗∗∗
ي��ن��ي��ب م��ن م��ث��ل��ك ف��ل��ي��س ت ل��ج��ج��ـ ك��م��ا ل��جَّ ق��ل��ب ي��ا
ق��ل��وب أم ق��ل��ب أف��أن��ت ت��م��ت ول��م م��تَّ ق��ل��ت ك��م
ي��ت��وب ال ق��ل��ب��ي إن ـ��ب��ي ق��ل��ـ ف��ل��س��ت س��ل��وَت ول��ئ��ن
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طولون أسطول

١٩٤٢ سنة ديسمرب ٢١ يف

اإلق��دام ع��ل��ي��ك��م ج��ن��اه ه��ذا ف��ن��ام��وا ال��رف��ي��ع ال��ش��رف أن��ق��ذت��م��و
اس��ت��س��الم ص��ب��ره��ا ع��ن��ه��ا: ق��ي��ل إذ ب��ه��ا أزرى ال��ذي ال��ع��ار ودرأت��م��و
ت��ض��ام وه��ي ال��ع��ي��ش ب��ن��وه��ا ي��أب��ى أم��ًة ج��دي��د م��ن وب��ع��ث��ت��م��وه��ا
ض��رام وه��و األس��ط��ول ع��ل��ى ح��ذًرا ل��ه��ف��ًة ال��م��ن��اي��ا ع��ل��ى ت��ت��زاح��م��ون
َل��َه��اُم ال��ع��دو ان��ط��ل��ق إذا ج��ي��ش ي��ح��وط��ه ال��س��ف��ي��ن م��ح��ش��ود وال��ب��ح��ر
أج��رام ش��واظ��ه ك��أن ُح��م��ًم��ا ال��ع��دى وت��ص��ل��ون ن��اًرا ت��ص��ل��ون��ه��ا
ف��ت��رام ث��غ��رة ال��ك��ت��ائ��ب ب��ي��ن ت��ع��د ول��م ال��ح��ص��ار ض��اق إذا ح��ت��ى
ح��رام ع��ل��ي��ه ف��أس��ط��ول��ي رج��ك��م ب��وا ه��ي��ا ان��س��ف��وا األم��ي��رال: ص��اح
زؤام وه��و ال��م��وت م��ت��رش��ف��ي��ن م��ق��اب��را ال��خ��ض��م ال��ب��ح��ر ف��ن��زل��ت��م��و
أق��ام��وا ال��ذي��ن إل��ى ال��س��الم ت��ن��ه��ي ع��لَّ��ه��ا ال��ش��واط��ئ إل��ى ت��ت��ل��ف��ت��ون
وط��ع��ام م��ض��غ��ة وأن��ت��م ن��ابً��ا م��وج��ه ت��رام��ى م��ح��ش��ود وال��ب��ح��ر
واألع��الم ال��غ��ار َس��َداه ك��ف��ن ح��واك��م ال��ع��ت��يُّ ال��ق��در أن��ص��ف ل��و

∗∗∗
وع��ظ��ام ص��غ��ائ��ر ال��ف��ت��وح وم��ن ج��الل��ة ال��ف��ت��وح ك��أي��ام ي��وم
األي��ام ج��الل��ه��ا وع��ن��د أب��ق��ى أن��ه إال ك��أس��ت��رل��ت��ز ي��وم



عزيز ديوان

ال��م��ق��دام وأخ��ط��أ ال��ج��ب��ان ظ��ف��ر ورب��م��ا ي��ص��اب ب��م��ا ل��ي��س وال��ف��ض��ل

∗∗∗
دوام ال��ن��ح��وس وال ل��ل��س��ع��ود م��ا ل��ه��م وال ع��ل��ي��ك ال ف��رن��س��ا ص��ب��ًرا
إب��رام ب��ع��ده ل��ك وال ن��ق��ض ل��ه��م وم��ا ع��ل��ي��ك ج��رى ال��ق��ض��اء ح��ك��م
ي��ل��ت��ام ب��ع��ده ه��ذا ه��ي��ه��ات ي��ن��دم��ل ��ا ول��مَّ ج��رح ع��ل��ى ج��رح
األي��ت��ام ب��ك��ائ��ه��ا س��رَّ ي��دِر ل��م ف��ؤاَده��ا! ال��نَّ��ِع��يُّ ص��دع م��رض��ٍع ك��م
األي��ام ث��ي��اب��ه��ا س��واد ن��س��ج��ت ع��رس��ه��ا ت��ج��ه��ز ك��ان��ت وخ��ط��ي��ب��ة
ل��ث��ام ل��ه��ن ه��ل��ع ع��ن ألم��ي��ط ب��م��رص��د وال��ع��دو ال��ت��ج��ل��د ل��وال
أوام ال��ذه��ول م��ن وأص��اب��ه��ن ت��ش��وف وط��ول ج��زع ِم��ن وَل��ِه��ْم��َن

∗∗∗
أح��الم ف��ص��ول��ه��ا خ��ي��ال ن��س��ج��ت وال خ��ب��ر ي��روه��ا ل��م أس��ط��ورة
ع��ق��ام وق��ي��ل: ب��ه ُرم��ي��ت داء ش��ج��رات��ه ص��وَّح��ت ج��ي��ًال زع��م��وك
أوه��ام وح��ك��م��ه��م ك��ال��ب��ب��غ��اء وش��أن��ه��م ال��ح��ظ��وظ أل��س��ن��ة وال��ن��اس
اآلج��ام وأب��ي��ح��ت م��ل��ك��ه��م ع��ن ُزح��زح��وا ك��رام ق��ال��وا: أن��ص��ف��وا ل��و
األي��ام وث��اب��ت ال��س��ب��ي��ل ل��ك��م وت��ه��ي��أت م��ك��ان��ك��م ال��زم��ان ع��ل��م
غ��م��ام درك��ه��ن ع��ن ي��ث��ن��ك��م ال س��م��اوة ك��ل ق��ع��س��اء إل��ى ف��ام��ض��وا
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∗∗∗

ووج��دي ال��ل��ي��ال��ي م��ن م��ج��ي��ري َم��ن س��ه��دي ف��ي��ك��ن ط��ال ل��ي��ال��يَّ ي��ا
م��رد م��ن ل��ه وم��ا وق��ض��اء ف��ت��داع��ت ب��ال��م��ن��ى ص��اح ق��در
ع��ن��دي! ل��ك ي��ٍد ك��م ل��ي��ل ي��ا أن��ت وح��س��ب��ي ن��ج��يِّ��ي ي��ا ال��ل��ي��ل أي��ه��ا
ورد ك��ل م��ن ال��ح��م��ي��م وش��رب��ت ه��ن��اء ب��ع��د ال��ح��ي��اة ط��ع��م ح��ال
وج��ن��دي ط��وع��ي ال��زم��ان ك��ان ي��وم ه��وان��ا ك��ت��م��ت ك��م ل��ي��ل ي��ا إي��ِه
ال��ت��ح��دي ط��ول ب��ع��د ال��ده��َر ي��ط��رب ن��ش��ي��ًدا زف��ي��ري م��ن ال��ي��وم ف��ان��ش��ر

∗∗∗
وك��د َس��ْع��ٍي ب��ع��د ال��ده��ر غ��ال��ه ل��ع��ه��د َم��َردَّ ال ك��ان م��ا ك��ان
ل��غ��م��د س��ي��ف وك��ل وان��ت��ب��اه ل��ص��ح��و ح��ل��م ك��ل ك��ان م��ا ك��ان
ق��ص��د غ��ي��ر ف��ي ت��ل��ح ذك��ري��ات إال م��ن��ك ل��ي ل��ي��س ال��ح��ب أي��ه��ا
وت��ج��دي ت��ل��ح ل��ي��ت��ه��ا ل��ي��ت��ه��ا وم��ن��ه��ا ف��ي��ه��ا أع��ي��ش ذك��ري��ات
وي��ردي ال��ح��ي��اة ي��ب��ع��ث م��ح��رق ش��ع��اع ح��ول ك��ال��ف��راش ط��ائ��ًف��ا
ي��ص��دي ال��خ��م��ر وأول ح��ي��ن ب��ع��د وت��ح��ل��و ح��ي��نً��ا تَ��َم��رُّ ذك��ري��ات



عزيز ديوان

∗∗∗
رش��د س��ن ج��اوزا ط��ف��ل��ي��ن َل��ْه��َو ن��ل��ه��و ال��ع��م��ر م��ي��ع��ة ف��ي ك��ن��ا ي��وم
ب��ح��ق��د ال��زم��ان ع��ل��ى ت��دنَّ��س ل��م ق��ل��وب ص��ف��اء ع��ل��ى ن��ت��الق��ى
ب��ودي اس��ت��ج��ب��ت ل��و وب��ودي وص��م��ت خ��ش��وع ف��ي وأن��اج��ي��ك
وأب��دي ف��ي��ك ال��ح��دي��ث وأع��ي��د وتُ��ْص��ِغ��ي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وأن��اغ��ي��ك
ورد دوح ع��ل��ى ال��ن��دى ك��وش��ي ـ��ر ت��ب��اش��ي��ـ ال��م��ض��يء وج��ه��ك وع��ل��ى
وج��ه��د ل��ه��ف ب��ع��د ال��ن��ف��س ت��ه��دأ ح��ت��ى ت��رع��ش ي��دي��ك ف��ي وي��دي
وم��د ج��زر ب��ي��ن م��ا ورف��ق ـ��ف ع��ن��ـ ف��ي خ��ص��رك ي��ض��م وذراع��ي
ون��ه��د ن��ح��ر ب��ي��ن م��ا غ��ارق��ات ه��م��وم��ي ال��ح��ن��ون ص��درك وع��ل��ى
ب��رد ك��ل ف��ي ش��اع ث��ن��اي��اك م��ن ع��ب��ي��ًرا ي��زك��ي ال��ع��ل��ي��ل وال��ن��س��ي��م
ب��ط��رد؟ ن��ف��س��ي ج��زي��ت م��ن��ه��ا ك��ي��ف م��الك��ي ف��ي��ه��ا ك��ن��ت أن��ت ج��ن��ة
ب��ود؟! ال��وداد أج��زك ل��م ك��ي��ف وض��ي��ًف��ا م��ض��ي��ًف��ا ب��ي رح��ب��ت أن��ت
ن��ك��د ج��د ط��ال��ع ع��ن��ك ذادن��ي ول��ك��ن ج��ح��دت م��ا ال��ل��ه ي��ع��ل��م
َج��دِّي آدُم ال��ه��ب��وط ق��ب��ل��ي ث��ر آ وه��ل آدم��يٌّ إال أن��ا م��ا
ع��ن��دي ل��ل��م��رء خ��ي��ار ال م��ج��بَ��ر وك��لٌّ م��س��يَّ��رون ف��ي��ه��ا ن��ح��ن

∗∗∗
وس��ع��دي ال��غ��رام م��ول��د ش��ه��دت ب��أرض ال��م��ق��ي��م ال��غ��ائ��ب أي��ه��ا
رغ��د األم��ان��يِّ م��ن رف��ي��ٍف ف��ي وي��ق��وى ي��ن��م��و ال��ول��ي��د ب��ال��ج��ن��ي��ن
ب��ع��ه��دي ال��وف��يُّ ال��ن��ازح وأن��ا م��ق��ي��م ع��ه��دت ك��م��ا ش��يء ك��ل
ع��م��د غ��ي��ر وف��ي ع��ام��ًدا واس��ت��م��ع ي��س��اًرا وأخ��رى ي��م��ن��ًة ف��ال��ت��ف��ت
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∗∗∗

ال��ح��ق��ب ول��غ��ز ال��زم��ان س��رُّ ـ��ك ج��الل��ـ ه��ذا ب��ح��ر ي��ا ت��ع��ال��ي��ت
ال��ك��ت��ب ط��يَّ وت��ط��وي��ه م��ن��ه ـ��ر وت��س��خ��ـ ال��زم��ان ه��ذا ت��ص��اح��ب
ال��ح��ب��ب م��ض��اء ال��ن��دام��ى وي��م��ض��ي ال��ق��رون م��ن��ه ح��انُ��ك ت��ن��ادم
ال��ه��رب ب��ذي��ل ال��زم��ان والذ ال��زم��ان وس��ع��ت ق��ب��ًرا ل��ك ف��ي��ا

∗∗∗
ت��س��ت��ج��ب ول��م ع��ن��ه��ا ت��س��اءل��ت آي��ة م��ن ف��ي��ك ك��م ب��ح��ر وي��ا
ت��ق��ت��رب وال ف��ي��ه وت��ط��م��ع ع��ن��ه وت��رت��د ب��أم��ر ت��ه��م
ك��ال��م��ض��ط��رب؟! ارت��دادك وف��ي��َم ك��ال��م��س��ت��ع��دِّ ان��دف��اع��ك ف��ف��ي��َم
ال��ح��ج��ب؟ وراء وم��اذا م��ن��ك ـ��ك َم��ْوج��ـ ي��راق��ص م��اذا ب��ح��ر وي��ا
ال��غ��ض��ب ب��ط��يء ال��ح��ل��ي��م وط��ب��ع ال��ل��ي��ان ع��ن��د وت��س��ك��ن ت��ل��ي��ن
رس��ب ق��د م��ا ال��رم��ل م��ن وي��ط��ف��و ال��ص��خ��ور ت��ئ��ن ح��ت��ى وت��ش��رس
وال��م��خ��ش��ل��ب ال��آلل��ئ ب��ي��ن ـ��ك ج��م��ع��ـ ال��ن��ق��ي��ض��ي��ن ب��ي��ن وت��ج��م��ع
ال��ن��س��ب ب��ح��ب��ل وت��ن��ت��س��ب��ان ال��غ��م��وض اآلدم��ي ي��ش��اب��ه��ك
وط��ب ع��ل��ٌم ال��ن��ف��َس ي��ك��ش��ف ول��ن ال��رج��ال م��ن��ك ال��غ��وَر ي��س��ب��ر ول��ن



عزيز ديوان

∗∗∗
ال��غ��ب��ب وه��َي ال��ط��ب��ي��ع��ة ث��غ��ر ـ��ك ج��م��ال��ـ ه��ذا ب��ح��ر ي��ا ت��ع��ال��ي��ت
ال��ص��خ��ب ح��ت��ى س��ك��ران وت��م��ج��ن ال��م��ج��ون ح��ت��ى ن��ش��وان ت��ع��رب��د
ال��ذه��ب وف��ي��ك ال��ل��ج��ي��ن ف��أن��ت ال��غ��روب ع��ن��د ال��ش��م��س ت��غ��ازل��ك
ال��ل��ه��ب س��ن��اه��ا ب��ي��ن ت��رق��رق ص��ف��ح��ة ع��ل��ى م��ن��ك وت��ش��رق
ال��ق��ض��ب م��ن��ك وت��ن��ش��ق دم��اءً أك��ال��ي��ل��ه��ا ع��ل��ي��ك وت��ض��ف��ي
ال��ش��ه��ب وف��ي��ك ال��س��م��اء ف��أن��ت ب��ال��ن��ي��رات األْف��ق وي��ج��م��ع��ك
ال��ذن��ب ذوات ف��ي��ه��ا ُج تَ��ب��رَّ ش��رف��ة م��ن ال��ب��در ي��س��ام��رك
ك��ال��م��رت��ق��ب ال��ب��در وي��ل��ح��ظ��ك ض��وئ��ه ع��ل��ى ف��ت��ع��ك��س��ه��ن

∗∗∗
غ��ل��ب ل��م��ا ب��ح��ر ي��ا ف��ل��ب��ي��ت إل��ي��ك خ��ف��ي ح��ن��ي��ن دع��ان��ي
ج��ل��ب وم��اذا ال��زم��ان وأش��ك��و ب��ن��ف��س��ي أف��ض��ي ج��ئ��ت��ك ب��ح��ر وي��ا
ص��ل��ب! ص��الد غ��الظ ق��ل��وب م��ن أن��ف��ذ ص��خ��ورك ل��ع��لَّ
وث��ب … ج��رًح��ا ب��ح��ر ي��ا ـ��ع وأن��ق��ـ ه��م��وم��ي ف��ي��ك وأُغ��رق
ح��ب ب��ح��ر ي��ا زل إن ال��ده��ر ل��ه ف��م��ا م��ث��ل��ي ال��ده��ر ش��اغ��ب وم��ن
ال��رق��ب ك��ل��س��ع ال��س��ه��ام ووق��ع ال��رج��ال ك��خ��ت��ل ال��زم��ان وغ��در

∗∗∗
اق��ت��رب ح��ي��ن ت��ش��رد غ��ري��ب إل��ي��ك ي��ش��ك��و ب��ح��ر ي��ا ح��ن��ان��ي��ك
اغ��ت��رب ل��م��ا األرض ب��ه وض��اق��ت داره ف��ي ت��ش��رد غ��ري��ب

∗∗∗
ال��ع��ج��ب وه��ذا ال��ج��م��ال وه��ذا ال��ج��الل ه��ذا ب��ح��ر ي��ا ت��ع��ال��ي��ت
وان��ت��ح��ب ونُ��ْح ال��ح��ي��اَة ف��غ��نِّ ال��ح��ي��اة ل��ح��ن ن��ش��ي��دك وه��ذا
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املختار عمر روح إىل

١ / ٢ / ١٩٤٣ يف طرابلس سقوط

ع��م��ر ي��ا ال��ح��قُّ ال��ج��زاء ه��ذا ال��ق��در وأم��ه��ل ال��زم��ان ص��ب��ر
وال��خ��ور ال��ذل م��وك��ب��ي��ن: ف��ي وم��ض��وا خ��زي��ه��م ع��ل��ي��ه��م ُط��ردوا
ال��ن��ذر وأوف��ت ال��زم��ان ن��ذر غ��رًدا م��ؤذنً��ا ش��ه��ي��د ي��ا ق��م
ال��ب��ش��ر ب��ح��دب��ه ع��ل��ي��ك ي��ب��خ��ل ول��م ال��م��س��ل��م��ون ع��ل��ي��ك ص��ل��ي
اإلب��ر ش��كَّ��ِت إال ذك��روك َوم��ا األل��ي��م ل��م��ص��رع��ك ج��زع��وا
س��ي��ر ف��ع��م��ره ال��س��ن��ي��ن خ��ل��د وف��ي ال��زم��ان س��م��ع ف��ي ك��ان م��ن

∗∗∗
ال��دع��ر ال��س��اف��ح أط��ل ل��م��ا م��ع��ه وأح��م��د ال��م��س��ي��ح ض��ج
ائ��ت��م��روا! ب��ه ل��م��ن ل��ل��س��م��اء ي��ا ل��ه��م؟! س��اغ ك��ي��ف ح��يٍّ��ا ص��ل��ب��وك
وال��ب��ص��ر ال��ج��الد ي��د خ��ش��ع��ت ش��ف��ع��ت ل��و ال��ت��س��ع��ون أع��وام��ك
ال��خ��ب��ر ي��ن��ش��ط ح��ت��ى ي��وم��ي��ن ن��ص��ب��ت ه��ام��ة إال ف��ه��وي��ت
وال��ن��ف��ر واألن��ص��ار ال��ل��ه ف��ي ف��س��ع��وا دع��وت��ه��م ال��ذي��ن وي��رى
ن��ص��روا! وم��ن ت��ب��ع��وا م��ن ع��ق��ب��اك ول��ه��م م��ه��اج��ًرا أن��ت ل��ل��ه

∗∗∗
ق��ت��روا أو ال��ح��ي��ت��ان ع��ل��ى ض��نُّ��وا وم��ا ال��م��ح��ي��ط ف��ي ب��ج��س��م��ك أل��َق��وا



عزيز ديوان

ال��س��ف��ر ل��ي��ق��رب ال��ه��واء م��ت��ن ع��ل��ى ط��ائ��ري��ن ب��رأس��ك وم��َض��وا
س��ك��روا ب��ن��ص��ره��م ك��ال��ف��ات��ح��ي��ن ظ��م��أ ع��ل��ى روم��ا أت��وا ح��ت��ى
ات��ج��روا م��ا وب��ئ��س اإلل��ه غ��ض��ب ش��روا ال��ذي��ن م��ن ال��م��س��ي��ح ب��رئ

∗∗∗
ال��ِغ��يَ��ر أه��ل��ه��ا م��ع��ادَن ت��ص��ه��ر ول��م ال��زم��ان ه��رم أم��ة ي��ا
ال��ث��م��ر ه��و وه��ا ال��غ��راس ط��اب وُك��ل��وا ص��ن��ي��ع��ك��م ع��ذاب ذوق��وا
اف��ت��ق��روا ه��م إذا ال��ح��س��ام ي��ب��ن��ي وال ال��رج��ال أخ��الق ال��م��ل��ك
وال��ب��ط��ر ال��ب��غ��ُي ع��ن��ه��ا ي��غ��ِن ل��م ان��ص��رم��ت ال��ت��ي ال��ث��الث��ي��ن إن
ال��ق��در ك��أن��ه األم��ور ف��رض ل��م��ن ب��ق��اء ال ش��ورى وال��م��ل��ك
ال��ب��ق��ر وي��ت��ب��ع ال��رع��اة ي��ع��دو ُدًم��ى وال��ش��ع��وب ال��ح��ض��ارة ف��ي��َم

∗∗∗
ال��ح��ج��ر وأط��ب��ق ال��بُ��ن��اة ف��وق وه��وى ص��رح��ه ت��داع��ى م��ل��ك
ال��ح��ذر ب��َي ي��ق��ع��د ول��م ش��ع��ري ل��رث��ى ش��م��ات��ة ي��ق��ال ل��وال
ان��ت��ش��روا أي��ن��م��ا ج��ه��اًرا ف��ي��ه��م وص��ح ال��م��ج��رم��ي��ن ش��ه��ي��د ي��ا ق��م
أث��ر؟ ك��أس��ك��م ف��ي َدِم��ي م��ن ه��ل وص��ح ال��ذاب��ح��ي��ن ش��ه��ي��د ي��ا ق��م
وال��س��ور اآلي��ات تَ��نْ��ُف��ذ أن ف��ع��س��ى م��رتِّ��ًال ال��س��م��اء ف��ي ق��م
ال��ص��ع��ر خ��ده ي��ن��ف��خ األرض ف��ي وم��ش��ى ص��دره ت��ح��ج��ر ف��ي��م��ن
اع��ت��ب��روا س��دت��م أن��ى ق��وم ي��ا م��ع��ن��ا: م��ردًدا ال��س��م��اء ف��ي ق��م
ق��در س��ادك��م ب��أرض س��دت��م ف��إن ال��ع��زي��ز ل��ل��ه ال��م��ل��ك
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قصاص

٢٨ / ٢ / ١٩٤٣

وال��ن��دم ال��ذك��ر ب��ي��ن ح��ي��ات��ك واج��رع ت��ل��ِم وال ت��ج��زع ف��ال ارت��ض��ي��ت أن��ت
أََم��م وم��ن ب��ع��د ع��ل��ى ال��س��راب َف��اْح��ُس م��ق��ت��در ال��س��ل��وان وال دام ال��ع��ه��د ال
ك��ال��ج��رم وال��ع��ذر ب��ه ك��ف��رت م��م��ا م��ع��ت��ذًرا ال��ي��وم ع��ن��ه ت��ك��ف��ر م��اٍض
وال��ح��ك��م ال��خ��ص��م ب��ي��ن ي��ج��م��ع وك��ي��ف م��خ��ت��ل��ف وال��م��ي��زان ال��ع��دال��ة أي��ن
ت��ج��م ول��م ت��رح��م ف��ل��م ال��ع��ذاب َح��ْم��ُل ط��ب��ي��ع��ت��ه ف��ي ض��ع��ي��ًف��ا م��ن��ه ع��ذب��ت
واس��ت��ل��م ك��ان أن��ى ح��وال��ي��ه وط��ف ي��س��ع��ف��ه ال��ن��وم ل��ع��ل ع��ل��ي��ه ف��اس��ه��ر
األل��م م��ن ت��ل��ق��ى وم��ا ال��ب��ريء ه��ذا َع��نَ��تً��ا ��ْل��تَ��ه َح��مَّ م��ا ع��ذاب��ي��ن: واح��م��ل
رم��ي وه��ي ال��ده��ر رم��ان��ي رم��ي��ت ل��م��ا ش��ق��اوت��ه م��ن ووي��ل��ي ل��ي وي��ل��ت��ا ي��ا

∗∗∗
ُم��تَّ��ه��م ِج��دُّ م��اٍض م��اض��ي��ه؛ يُ��ْش��ق��ي��ه ق��ل��ًق��ا م��دن��ًف��ا أع��ي��ن��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
ل��م��ع��ت��ص��م ب��م��ي��س��ور ال��س��ل��وُّ وال ج��ن��اي��ت��ه م��ن ع��زائ��ي ال��ك��ئ��وس ف��ي ال

∗∗∗
واألك��م اإلل��ف��ي��ن ع��ن ذُدت ش��ئ��ت ل��و ل��ه أب��ي��ح ل��م��ا ال��ب��ل��ى رم��اه أي��ك
م��ح��ت��ش��م غ��ي��ر ت��ن��ع��ي وح��دك وُرْح��َت س��ن��د وال إل��ف ب��ال األل��ي��ف ب��ق��ي
ب��ال��ذم��م؟ ال��ب��ر إال ال��م��روءة دي��ن وه��ل ب��ال��وف��اء وف��اءً ج��زي��ت ه��ال



عزيز ديوان

∗∗∗
وال��رق��م ال��ش��وك ب��ي��ن ك��ن��وم��ك إال دغ��ل ع��ل��ى ن��وم��ي ف��م��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ن��م
ل��ل��ك��رم أدن��اك م��ا ل��ل��ب��غ��ي أدن��اه ق��س��اوت��ه ال��ب��اغ��ي ل��ص��اح��ب��ك واغ��ف��ر
ال��ح��ل��م ص��ح��وة ف��ي أو ي��ق��ظ��ان وس��ن��ان ح��ج��ًج��ا وس��دت��ه��ا ال��ت��ي ال��ذراع أي��ن
وال��ل��م��م أذن��ي��ك ع��ل��ى ال��وس��اد ح��ت��ى وق��س��ا ب��ع��ده��ا ال��ل��ي��ال��ي آل��م��ت��ك ه��ل
ال��س��أم م��ن ح��ال ع��ل��ى ي��ه��دأان ال ف��زع ف��ي ج��ف��ن��ي��ن م��ن ق��ل��ب��اه ح��ر وا
س��ل��م؟ وف��ي ه��اٍن م��ض��ج��ع ف��ي ع��ل��ي��ك س��ه��رت ط��ال��م��ا ع��ي��ون م��ن��ك وأي��ن
ه��م��م��ي؟ ب��ع��ض��ه س��ي��اج م��ن��ك وأي��ن َج��َل��دي ب��ع��ض��ه ع��زم دون��ك وأي��ن
وف��م��ي ي��دي م��ن إال ال��ن��اس وأق��رب م��خ��ي��ل��ت��ي ع��ن إال ال��ن��اس أب��ع��د ي��ا
وال��ن��ق��م ال��ده��ر ع��وادي ع��ن��ك ت��رد س��اه��رة ال��ل��ه ف��ع��ي��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ن��م
َدَع��م م��ن ال��ل��ه ظ��ل ح��س��ب��ك … إاله ح��م��ى ك��ل ال��ل��ه ك��ف��اك ح��م��اه ف��ي ن��م
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محام! يا

ي��ط��ارح وال��ف��ؤاد تُ��ص��غ��ي ووق��ف��َت ن��ائ��ح َح��م��ام وج��اوب��ه��ا ن��اح��ت
ال��ج��ارح ع��ن��ه ن��ام ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ج��رح��ه ي��رق��أ ك��اد ج��ري��ًح��ا ن��ك��أت
ب��ائ��ح ش��اك وش��ج��اه أن��ات��ه��ا ش��وق��ه والع��َج ال��ذك��رى ل��ي ه��اج��ت
ن��وائ��ح ع��ل��ي��ك آه��اٌت أَْج��َدتْ��ك ول��ي��ت��ه��ا ح��م��ام ي��ا وآًه��ا آًه��ا
ال��ن��ازح وال��ح��ب��ي��ب ك��ب��ثِّ��ك ش��ع��ري ت��ج��اوب ح��م��ام ي��ا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
ال��م��ان��ح وه��و ف��س��ق��اك وس��ق��ي��ت��ه ع��ط��ف��ت��ه ث��م ع��ل��ي��ه ع��ط��ف��ت ول��ك��م
ش��ارح ه��و م��ا وش��رح��ت ل��ه ف��ح��ال ال��ه��وى ل��ح��ن غ��ن��ي��ت��ه ط��ال��م��ا ي��ا
وم��راج��ح أرائ��ك وغ��ص��ون��ه��ن ال��رُّب��ا ع��ل��ى ال��ظ��الل م��ع م��ت��ن��ق��ل��ي��ن
ال��ذاب��ح وال��ذب��ي��ح س��ه��م��ك أص��م��اه ط��ائ��ر أول ول��ي��س ال��ج��ن��اح خ��ف��ض
ب��ارح ال��م��س��دد س��ن��ح إذا ق��در ج��ن��اح��ه وراش ل��ه ال��س��ه��ام ِرْش��َت
ص��ادح وإل��ُف��ك ب��ه ص��دح��ت ق��د ك��م ش��اغ��ر أي��ك ف��ي��ه خ��الءً أض��ح��ى
ك��ال��ح ال��خ��م��ي��ل��ة م��غ��ب��رُّ وال��روض م��وح��ش وك��ر ف��األي��ك ال��ه��وى ج��م��ح
ج��ام��ح ح��ب وك��ل أن��ت وج��م��ح��ت زائ��ل ود وك��ل ال��ح��ب��ي��ب ج��م��ح
ط��ائ��ح ب��ل��بِّ��ك وط��ح��ا ال��ن��وى ي��وم م��ق��ادر ح��م��ام ي��ا ج��ن��اح��ك ��ت ق��صَّ
ف��ادح ب��ي��ن وك��ل أن��ت وب��ق��ي��ت ال��ن��وى ف��اخ��ت��ار األق��دار ب��ه ط��اح��ت
س��اف��ح ج��ف��ن وك��ل ال��ش��ئ��ون م��ن��ا ون��ب��ه��ت ح��م��ام ي��ا ه��وانً��ا أورت
ف��اض��ح وج��دي ك��تَّ��م��ت وإن ش��ع��ري م��وص��ول��ة آه��ة ك��ل��ح��ن��ك ل��ح��ن��ي
وأك��اف��ح؟! ال��ه��وى ف��ي ت��ك��اب��د م��اذا وات��ئ��د ب��ج��ن��ب��ي أو ب��ج��ن��ب��ك رف��ًق��ا



عزيز ديوان

ال��ق��ادح أن��ت وأن��ت ال��ج��راح م��ن��ا ون��ب��ه��ت ح��م��ام ي��ا ه��وانً��ا أورت
ن��وائ��ح وت��ل��ك األول��ى ف��اخ��ض��لَّ��ِت وال��رُّب��ا ال��خ��م��ائ��ل ف��ي ج��م��اًدا ن��اح��ت
ج��وان��ح ل��ه��ن وال ل��ل��ج��م��اد م��ا وب��ي��ن��ن��ا ال��ج��م��اد ب��ي��ن م��ا ش��ت��اَن

66



زينبصدقي إىل

زلة. كلَّ ووقاها هللا عافاها … زلة بمناسبة
.١ / ٣ / ١٩٤٣

∗∗∗

دالل��ه��ا ع��ل��ي��ك وس��ط��ا ج��م��ال��ه��ا إل��ي��ك أوح��ى
وإخ��ال��ه��ا ح��س��ب��ت��ه��ا ن ال��ج��ن��ا ح��ور م��ن ش��ق��راء
إق��ب��ال��ه��ا ي��زي��ن��ه��ا ن ال��ح��س��ا ب��ي��ن ح��س��ن��ه��ا ي��ا
م��ث��ال��ه��ا ن��ح��ن ف��ق��ل��ن: ب��ي��ن��ه��نَّ ت��ألأل ب��در
وه��الل��ه��ا ع��وده��ا ـ��ب زي��ن��ـ ق��ل��َن: رأي��ن��ِك ل��م��ا

∗∗∗
خ��ال��ه��ا ال��م��ل��ي��ح��ة ع��ذر ب��آم��ر ول��س��ت يَ��نْ��َه��ى
خ��الل��ه��ا ت��زن��ه ل��م م��ا ش��ائ��ن ال��م��ل��ي��ح��ة ح��س��ن
م��ج��ال��ه��ا ش��اء ش��ئ��ت م��ا ب��دي��ه��ة وح��س��ن َظ��رف
ووص��ال��ه��ا وغ��م��زه��ا ل ال��ح��ال ال��س��ح��ر وح��دي��ث��ه��ا
م��ال��ه��ا ال��ذخ��ائ��ر ف��ي ه��و ع��ام��ر ك��ب��ي��ر ق��ل��ب
ش��م��ال��ه��ا وأغ��دق��ت��ه ـ��ن ال��ي��م��ي��ـ ال��ك��فِّ ف��ي ح��م��ل��تْ��ه

∗∗∗



عزيز ديوان

ون��ب��ال��ه��ا آه��ة دي ف��ؤا وف��ي ت��ت��أوه��ي��ن
م��آل��ه��ا ال��ض��ل��وع ب��ي��ن آه��ة م��ن ل��ه آٍه
ض��اللُ��ه��ا وض��لَّ زلَّ��ت أن��ا ق��دم��ي ل��ي��ت��ه��ا ي��ا
أوص��ال��ه��ا وت��م��زق��ت ط��ي��ش��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا وج��ن��ى
ك��اللُ��ه��ا ال��ح��ب��ي��ب ق��دم ع��ن وزال أن��ت وس��ل��م��ِت
م��ث��الُ��ه��ا وع��اش َخ��َل��َدْت اس��ل��م��ي ال��ش��رق س��ارة ي��ا

… زوزو عزيزتي

م��ش��م��ش��ه وب��لِّ��غ��ي��ه م ال��س��ال ي��ه��دي��ك ك��رك��ور
م��ن��ع��ش��ة وذك��رى ع��ن��دي دالَّ��ة وزوزو ف��ل��ه��ا
م��س��ت��وح��ش��ة ط��يِّ��ه ف��ي ق��ب��ل��ة م��ن��ي وإل��ي��ك
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أمل

٦ / ٣ / ١٩٤٣

أج��ل م��وح��ش ل��ي��ل ول��ك��ل أم��ل ل��ي والح ال��ب��ش��ي��ر ه��ت��ف
وال��رس��ل! األن��ب��اء ت��ص��دق أن وع��س��ى ال��م��ن��ى ال��ق��در أن��س��أ ال
ي��ص��ل وم��ا ال��م��اض��ي أس��ل��ف م��ا ع��ل��ى ع��ت��اب وال زم��ان ي��ا ت��ب
ال��وِج��ل ق��ل��ب��ي ال��ب��ش��ائ��ر دق إذا ع��ل��ي��ك وم��ا زم��ان ي��ا ت��ب

∗∗∗
ال��غ��ي��ل ن��ذي��ره ع��ن��د س��ع��ف��ت��ه وك��م ال��زم��ان ن��ذر وك��م ب��ش��رى
م��ط��ل ووع��ده ال��ب��ش��ي��ر وع��د وك��م ال��زم��ان ح��ن��ث وك��م ب��ش��رى
م��ث��ل ل��ي َوج��دَّ ع��ن��ه أق��ص��رت أم��ل ل��ي َوَج��دَّ أف��ق��ت ل��م��ا
خ��ت��ل وم��اؤه ال��س��راب ب��رق ل��ه الح ظ��م��آن وك��أن��ن��ي

∗∗∗
ي��ش��ت��م��ل األي��ام ع��ل��ى وج��د وع��اودن��ي أح��الم��ي ب��ش��رت
ال��ح��ي��ل ض��اق��ت ج��م��اًح��ا إال وأب��ى ب��ك��ب��ح��ه ه��م��م��ت ل��م��ا
وال��ج��ب��ل ال��س��ه��ُل َح��َرم��َت ل��م��ا ب��ن��ا وض��اق آم��ال��ي ف��وس��ع��َت
ي��ب��ت��ه��ل ص��داه ك��رج��ع ص��وت��ي ف��إذا ب��ه أم��ل م��ن وظ��ف��رت



عزيز ديوان

∗∗∗
ال��غ��زل وودي األم��ي��ن أن��ت ال��م��ث��ل ووده وف��ي��ت م��ن ي��ا
ث��م��ل ن��وم��ه ض��م��ي��ٌر وص��ح��ا ه��وى ال��ف��ؤاد ِس��نَ��ِة م��ن أي��ق��ظ��ت
وال��ع��ذل ال��ت��ب��ري��ح وع��ذاب��ي ن��دم ص��ب��اب��ت��ي ف��وق م��ن��ك ب��ي
وال��َع��ل��ل ال��ب��رد م��ن��ه ورض��اك ورًض��ا ِم��نَّ��ة وص��ف��ح��ك ف��اص��ف��ح

∗∗∗
ت��ح��ت��ف��ل وه��ي األم��ان��ي م��ع��ه��ا اح��ت��ض��رت إذا ال��ب��ش��رى ك��ان��ت ال
ال��خ��ج��ل رده ف��ه��الَّ م��ن��ه��ا ن��ض��ر ب��ي��ان��ع ال��زم��ان ع��ص��ف
ال��م��ل��ل وردن��ي اس��ت��ج��ب��ت وك��م ه��ات��ف��ًة اآلم��ال زال��ِت م��ا
األم��ل ي��ق��رب ال��ت��م��ن��ي وم��ع َش��َرك وال��م��ن��ى ال��ت��م��ن��ي ب��ي��ن
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طيف

١٨ / ٣ / ١٩٤٣

دم��وع��ي واس��ت��درَّ ش��ج��ون��ي أث��ار وخ��اط��ري ال��ج��ف��ون ب��ي��ن س��رى خ��ي��ال
ه��زي��ع غ��ي��ر آب ��ا ل��مَّ ال��ل��ي��ل م��ن م��ض��ى وم��ا م��ع��اًدا يُ��خ��ل��ف ف��ل��م أل��مَّ
خ��ش��وع ب��ع��د ال��ق��ل��ب ف��ي��ه��ا ت��ن��بَّ��ه ب��ل��ي��ل��ة ج��ف��ون��ي ت��غ��م��ض ف��ل��م وع��اد
س��م��ي��ع! غ��ي��ر ك��ان ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ف��ي��ا م��روًِّع��ا ح��دي��ثً��ا ق��ل��ب��ي إل��ي أس��رَّ
ه��ج��وع��ي ن��واك ي��ف��زع ال ال��ل��ي��ل ب��ك أت��ى إذا ��ل ت��م��هَّ أه��وى م��ن ط��ي��ف ف��ي��ا
ب��ق��ن��وع ال��ه��وى أي��ام ك��ن��ت وال ب��ذات��ه ب��خ��ي��ًال أه��وى م��ن ك��ان ف��م��ا
ن��زوع��ي واس��ت��ب��دَّ ف��ؤادي ف��ط��ار ص��ب��اب��ًة ال��ُم��ِل��حُّ ال��ن��أي زادن��ي وق��د
ن��ج��ي��ع��ي ذوب وه��ي دم��وع��ي ب��ق��اي��ا ت��رى أو م��ك��ان��ك ت��ب��رح ال ط��ي��ف وي��ا
وول��وع ج��ًوى م��ن ف��ي��ض ول��ل��ق��ل��ب ��ل ت��رسُّ ب��ع��د ال��ع��ي��ن��ان ت��ن��ض��ب وق��د

∗∗∗
رب��ي��ع؟ غ��ي��ر ل��ل��ع��م��ر وه��ل وك��ي��ف ص��ف��اؤه؟ ي��ع��ود ه��ل ت��ولَّ��ى زم��ان
ب��ج��م��ي��ع س��اع��ًة ع��م��ري ل��ق��اض��ي��ت ل��ب��ع��ض��ه ال��زم��ان ارت��د ل��و زم��ان
ض��ل��وع��ي ال��غ��ري��ب وم��ث��واه وب��ي��ن��ي ب��ي��ن��ه ِح��ي��ل َم��ن ال��ل��ه ض��م��ان ف��ي أال
ص��ري��ع ش��ب��ي��ه أو ق��ع��ي��ًدا ف��ع��دت ع��ام��ًدا ال��ده��ر ه��اض��ه ج��ن��اح��ي وك��ان
ل��م��وع ال��س��م��اء ف��ي ب��رق ك��وم��ض��ة ب��س��م��ة ال��ده��ر ف��م ف��ي ل��ع��ي��ن��ي وك��ان



عزيز ديوان

ل��ط��ل��وع اه��ت��دت ح��ول��ي م��ا وأظ��ل��م ن��ق��اب��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي س��ود أَس��دل��ت إذا
ب��رج��وع ال��م��ن��ى أغ��رت��ه ع��اد ول��و ف��ات��ن��ي ي��وم ف��ات��ن��ي ش��ب��اب��ي وك��ان
ص��ن��ي��ع��ي واغ��ت��ف��رت ذن��وب��ي ن��س��ي��ت ع��ل��م��ت��ه ل��و ال��ذي م��ن��ك وب��ي ح��ب��ي��ب��ي
ووج��ي��ع ع��ارم داء ك��ل وم��ن غ��م��رة ك��ل ف��ي أف��دي��ه وم��ن ض��ن��اي
ش��ف��ي��ع��ي! ف��ي��ك أل��ق��اه م��ا ل��ي��ت ف��ي��ا واح��د؟ ال��ي��وم أن��ك ب��ع��دي أي��ض��ن��ي��ك
س��ري��ع! خ��ط��و وأخ��ط��وه��ن ق��ص��اًرا م��راح��ًال ال��ح��ي��اة أط��وي ل��ي��ت��ن��ي وي��ا
ب��س��ط��وع ال��م��ن��ى ش��م��س آذن��ْت وق��د ب��ل��وغ��ه ع��ن��د أل��ق��اك م��رف��أٍ إل��ى
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أبريل أول فرح

١ / ٤ / ١٩٤٣

م��ق��ل��ت��اه وت��ج��نَّ��ت ه��واه ال��ص��بَّ ع��اود
ش��ف��ت��اه داع��ب��ت��ه��ا خ��م��ًرا ال��وه��م وأدار
ص��اح��ب��اه وت��ج��اف��ى ع��ن��ه��ا ��ار ��مَّ ال��سُّ ع��زف
ي��داه ال��ك��أس ت��ل��م��ِس ��ا ول��مَّ م��ن��ه��ا وص��ح��ا

ُع��رس ل��ي��ل��ة ف��ي وه��و
ورث��اه دم��ًع��ا ـ��م��ع ال��ش��ـ ف��ف��اض ال��ش��م��ع أش��ع��ل
ش��ذاه ق��ب��ل روح��ه ف��ف��اض��ت ال��زه��ر وج��ن��ى
اش��ت��ه��اه؟ م��ا م��ن��ه أي��ن وق��ال��وا ال��ن��اس ع��ج��ب
اع��ت��راه؟ م��ا ج��ن��ون أم خ��ي��ال أم أم��زاح

ح��دس؟! أي وه��م أي
ي��راه أن ت��م��نَّ��ى َم��ن ال��زف��اف ل��ي��ل ف��ي غ��اب
س��واه يُ��ل��ِف ف��ل��م ـ��ل ال��ح��ف��ـ ف��ي ال��ط��رف وأج��ال
ع��زاه ف��ي��ه��ا ق��دًح��ا إالَّ األق��داح وط��وى
ف��اه أُط��ب��ق ع��ن��دم��ا ف��زلَّ��ت ب��ال��ك��أس ه��مَّ

أم��س ل��ي��ل��ة وم��ض��ت
ط��رف��اه ت��داع��ى ـ��ن ال��ل��ح��ـ س��ك��رة ف��ي وت��ر



عزيز ديوان

ه��واه ال��ش��اك��ي ع��وده ال��م��غ��ن��ي ك��فِّ ف��ي أنَّ
اح��ت��واه ح��ي��ن ض��ارًع��ا ه��م��ًس��ا ي��ن��ط��ق ل��و ودَّ
رج��اه ف��ي��ه ث��اك��ًال ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي وان��ح��ن��ى

ب��ه��م��س ج��اد ل��و آِه
ط��واه ال��ف��ج��ر وم��ع ح��ل��ًم��ا ال��ف��رح��ة ف��ي زفَّ
ص��داه ال��ل��ي��ل ��ع رجَّ ل��ح��نً��ا ال��ش��اع��ر وش��دا
م��ن��اه ف��ي��ه��ا م��ن��ي��ت ن��واًح��ا ع��ادت ف��رح��ة
آه! ال��م��ي��الد ف��ي ح ال��رو س��ك��ب��ت��ه وج��ن��ي��ن

��ي؟! ال��ت��أسِّ ق��ل��ُب ي��ا ك��ي��ف
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القلب ح سبَّ

١٩٤٣ سنة أكتوبر يف

ال��ي��دي��ن م��آلن ال��ح��ال��ي��ن ف��ي أن��ا تَ��ِص��ْل��ِن��ي ال أو َف��ِص��ْل ال��ق��ل��ب س��ب��ح
ي��غ��ن��ي ع��ن��ك ف��ب��ع��ض��ي ع��ن��ي ت��غ��ب إن م��ن��ي ب��ع��ض��ي ي��زل ل��م ب��ع��ض��ي أن��ت
ال��ذك��ري��اِت ق��دي��م م��ن وه��اِت خ��ذ ن��دي��م��ي ي��ا
ال��ح��ي��اِة ع��ن��وان وه��ي ت��وات��ي ال��ذك��رى ه��ذه

∗∗∗
أُذْن��ي؟ ي��م��أل ي��زل ل��م ص��وت أي��ن ع��ن��ي؟ األح��زان ح��م��ل ص��در أي��ن
م��ن��ي؟ ال��ي��وم أن��ت أي��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��أج��ب��ن��ي ص��وت��ي بَ��حَّ ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ص��وت��ك؟ س��م��ع��ي م��ن أي��ن وج��ه��ك؟ ع��ي��ن��ي م��ن أي��ن
خ��م��رك؟ ث��غ��ري م��ن أي��ن ص��درك؟ رأس��ي م��ن أي��ن

∗∗∗
ض��ن ب��ع��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ده��ر أس��ف ل��ع��ي��ن��ي الح��ت إن ال��ع��م��ر ف��ي ب��س��م��ة
رش��ف��ت��ي��ن م��ن��ه ش��ئ��ت إن خ��ذ ق��ال: ف��زدن��ي ال��م��اء ذل��ك وي��ح��ي ص��ح��ت
ف��اح��ت��رق��ن��ا ورش��ف��ن��ا واف��ت��رق��ن��ا واج��ت��م��ع��ن��ا
ع��ن��ا! ال��ن��ه��ل��ة ح��ب��س َوَم��نَّ��ا ج��اد م��ن ل��ي��ت



عزيز ديوان

∗∗∗
ت��ج��دن��ي ش��ئ��ت أي��ن��م��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��اف��ت��ق��دن��ي وروح ج��س��م��ان ن��ح��ن
وي��غ��نِّ��ي ي��ب��ك��ي م��ح��راب��ك ح��ول ول��ح��ن��ي ج��ن��ب��ي ف��ي ال��خ��ال��د ع��رش��ك
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قلبان…

َج��َرح��ا م��ن��ه��م��ا وك��لٌّ ج��ري��ح ك��لٌّ واج��ت��رح��ا ال��ح��ب ف��ي ج��م��ح��ا ك��م ق��ل��ب��ان
س��م��ح��ا ق��د ك��ان وع��ي��ًش��ا ال��ش��ب��اب ق��ب��ل س��ل��ف��ت ل��ن��ا أي��اًم��ا أت��ذك��ر ق��ال��ت:
س��ن��ح��ا؟ ب��م��ا ت��ن��ع��م ف��ل��م اغ��ت��رب��ت ح��ت��ى ب��واك��ره تَ��يْ��نَ��ْع ول��م اف��ت��رق��ن��ا ث��م
م��رح��ا؟ ب��ع��دن��ا وع��ادت ال��ح��ي��اة ل��ك ض��ح��ك��ت وه��ل ال��دن��ي��ا؟ م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا
رج��ح��ا؟ ح��س��ن��ه��ا ب��أخ��رى ع��ن��ا ش��غ��ل��ت وه��ل ال��غ��ان��ي��ات ب��وص��ل ن��ع��م��ت وه��ل
ج��ن��ح��ا؟ ال��ذي وال��ق��ل��ب ال��ج��وان��ح ع��ل��ى اس��ت��ع��رت ن��اره ب��ش��وق اك��ت��وي��ت أو
ب��رح��ا م��ا ف��ال��ش��وق س��ال��ي��ًة ك��ن��ت إن وك��ف��ى ش��اه��د ف��دم��ع��ي اس��أل��ي��ن��ي ق��ل��ت:
ف��ان��ك��ب��ح��ا ف��اض ب��دم��ع ش��رق��ت إال َس��َح��ر وال ف��ج��ر ف��ي ذك��رت��ك وم��ا
وال��ق��دح��ا ال��خ��م��ر وِع��ْف��ُت أف��ق��ت إال ك��در وال ص��ف��و ع��ل��ى ش��رب��ت وم��ا
ش��رح��ا! وك��م أوح��ى وك��م ال��ش��ب��اب ق��ب��ل وأط��رب��ن��ي غ��نَّ��ى ك��م ال��ح��ل��و وص��وت��ك
ص��دح��ا! وإن غ��ن��ى إذا ك��ن��اري ب��ه وذك��رن��ي س��م��ع��ي ف��ي ت��ردد وك��م
س��ف��ح��ا! م��ا ي��ردع��ه ف��ل��م دم��ًع��ا وس��ال م��ع��ظ��م��ه ش��اب ل��ق��ل��ٍب وارح��م��ت��اه
ن��زح��ا أو ح��لَّ أنَّ��ى ت��ش��رَّد ك��م��ن ف��اف��ت��ق��دت��ه��م��ا وح��س��ي روح��ي م��ل��ك��ت
س��ن��ح��ا م��ا ب��ع��ض رددن��ا ق��ال��ت: ي��داك! م��ل��ك��ت م��ا ب��ع��ض ف��ُردِّي ع��م��ري وض��اع





احلظ زهرة

ول��ي��د ح��ظ وي��زوره��ا ت��ن��ج��ل��ي ال��غ��م��ام��ة ل��ي��ت
ج��دي��د م��ن وتَ��يْ��نَ��ُع ذب��ل��ت زه��رة إال ال��ح��ظ م��ا
ل��ل��م��زي��د واْس��َع��ْي ن��ف��س ي��ا ف��ان��ع��م��ي ف��رد وال��ع��م��ر
ه��ج��ود ف��ي وت��غ��رب ت��س��ري س��ح��اب��ة ش��ب��ه وال��ع��م��ر





الوفد حتتراية

١٩٤٣ نوفمرب يف

س��ع��د خ��ل��ي��ف��ت��ه ف��ي ح��يٍّ��ا زال وم��ا ال��وف��د ب��ه أه��ب��ت إذ ف��ل��بَّ��ى دع��وت
ال��ع��ه��د ج��دد ك��ل��م��ا ع��ه��ًدا ن��ج��دد رح��اب��ه ح��ول ك��ال��ب��ن��ي��ان ن��ح��ن وه��ا
ال��س��ع��د ب��ه ي��ح��دو ال��رك��ب ه��ذا س��ع��د وي��ا م��اض��يً��ا زال م��ا ال��رك��ب ه��ذا م��ص��ر ف��ي��ا
وال��ق��ي��د األس��ر ف��ي��ه��م��ا م��نَّ��ا ن��ال وه��ل وط��ارًق��ا ع��ن��ا م��ص��ر ي��ا س��ي��ش��ًال س��ل��ي
ص��ه��د ل��ه ي��زول ال غ��ل��ي��ًال ن��روِّي ن��زل ول��م ظ��ام��ئ��ي��ن ال��م��ن��اي��ا وردن��ا
ت��رت��د ث��م ت��ارًة وت��ن��أى إل��ي��ن��ا ق��ي��اده��ا ف��تُ��رخ��ي ح��ي��نً��ا ن��راوده��ا
ن��غ��دو وم��ا ن��روح م��ا ِب��َراٍح ن��ش��اوى ون��ن��ث��ن��ي ت��ل��ي��ن ح��ت��ى ن��ج��اذب��ه��ا
ب��د خ��م��ره��ا م��ن ل��ي��س ف��ك��أس وإال وك��ري��م��ة ح��رة ح��ي��اة ف��إم��ا

∗∗∗
ت��ش��دو ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي س��واج��ع��ه ب��ش��ي��ره واف��ى ال��ع��ي��د ه��ذا م��ص��ر ب��ن��ي
بَ��ع��د ويَ��ح��ف��زه��ا م��اٍض ب��ه��ا ي��ه��ي��ب أم��ة ب��آم��ال ش��ادت ان��ط��ل��ق��ت إذا
ال��ج��ه��د ي��ف��ض��ح��ه ال��ك��ب��ت وب��ع��ض ن��ش��ي��ج ل��ه��وات��ه��ا ف��ي ال��ص��وت م��ج��رى ح��ب��ي��ب��س��ة
ال��وج��د ف��ي��ع��ِق��ل��ه��ا ال��ذك��رى وت��غ��ل��ب��ه��ا ال��م��ن��ى ف��ت��ط��ل��ق��ه��ا ال��ذك��رى ت��ع��اوده��ا
ال��خ��ل��د ه��ي وأخ��رى األول��ى ف��ي ال��خ��ل��د ل��ه م��ج��اه��ًدا م��ن��ا م��ات م��ن ع��ل��ى س��الم
ي��ع��دو وال ي��ح��ول ال وج��ًه��ا م��ص��ر إل��ى م��س��ل��ًم��ا ال��روح أس��ل��م م��ن ع��ل��ى س��الم



عزيز ديوان

ال��رف��د ب��راث��ن��ه ل��ي��ث ب��ه��ا ي��ج��ود ذراع��ه ي��وم س��ي��ن��وت ع��ل��ى س��الم
ال��ل��ح��د غ��ي��ب��ه ي��وم س��الم وأل��ف ب��وع��ده ب��رٍّا س��ي��ن��وت ع��ل��ى س��الم

∗∗∗
س��ع��د؟ ب��ن��ا أه��اب إذ وث��ب��ن��ا وك��ي��ف ح��دي��ث��ن��ا أت��اك ه��ل ق��رن رب��ع م��ض��ى
ال��ح��ش��د ان��ت��ظ��م وال أزج��اه��ا ال��خ��ي��ل ف��ال ح��اس��ًرا ال��ح��م��اي��ة دار ع��ل��ى أغ��ار
ال��ص��د وال ال��ت��أبِّ��ي ط��ول ي��ث��ن��ه ف��ل��م ب��اب��ه��ا ي��ق��رع ب��اري��س إل��ى وخ��فَّ
ال��م��ج��د ب��راح��ت��ه أم��ل��ى م��ا ��ل وس��جَّ م��ن��ص��ت وال��غ��ي��ب ال��ت��اري��خ ع��ل��ى وأم��ل��ى
س��ه��د ب��ه��م وط��ال ج��ي��ران ف��ه��وَّم زئ��ي��ره ال��ف��ض��اء أرج��اء ت��ج��اوب
ال��ه��ن��د َع��َص��ِت وق��د ث��وار ال��ري��ف وف��ي م��ن��اه��ض ال��دروز س��ل��ط��ان ال��ش��ام ف��ف��ي
ع��ه��د؟ وي��ج��م��ع��ن��ا أرض ت��ف��رق��ن��ا وح��ض��ارًة أم��ًة ج��م��ي��ًع��ا أل��س��ن��ا
ن��ج��د واْل��تَ��َف��تَ��ْت ب��غ��داد وف��ي ب��م��ص��ر ه��اج��ع ت��ن��ب��ه ش��ام��يٌّ أنَّ إذا
ال��وع��د أُن��ج��ز وق��د وع��د ع��ل��ى ك��أنَّ��ا ُف��ج��اءًة وان��ت��ب��ه��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا غ��ف��ون��ا

∗∗∗
ب��ن��د ي��د وك��ل ح��وال��ي��ه��ا وق��وًف��ا ل��واءه��ا رف��ع��ن��ا م��ذ ق��رن رب��ع م��ض��ى
وال��رَّن��د وال��ط��ي��ب ال��م��س��ك م��ن��ه��ا وي��ن��ب��ت دم��اؤه��م ال��وق��وف ب��أق��دام ت��س��ي��ل
َوْرُد ض��ي��غ��م ف��تً��ى أو غ��الم وك��ل ل��ب��وءة خ��ود ك��ل غ��ض��ابً��ا ن��ه��ض��ن��ا
ال��ج��ه��د ع��ظ��م إن ال��ن��ص��ف ع��ل��ي��ن��ا ف��ق��ل��ن: ن��س��اءن��ا واب��ت��درن��ا غ��ض��ابً��ا ن��ه��ض��ن��ا
ال��ص��ل��د ال��ح��ج��ر ق��ل��ب��ه غ��م��راٍت أخ��و ب��ح��م��ل��ه ي��ن��وء م��ا ع��نَّ��ا ��ْل��َن تَ��ح��مَّ
وال��ب��رد ال��س��ه��م ع��زن��ا إم��ا ال��درع ه��ي ش��ك��ي��م��ًة وارت��دي��ن ن��ق��ابً��ا َح��َس��ْرَن
ورد؟! أم ب��ك��ف��ك ق��اٍن دم أه��ذا خ��ض��ب��ت��ه��ا ك��ي��ف ال��غ��ي��ل ه��ذا اب��ن��ة ف��ي��ا
ال��ع��د ي��خ��ط��ئ��ه��ا ال��ن��ي��ل ب��ن��ات وأي��دي ي��ًدا ل��ن��ا إن ال��ن��ي��ل ه��ذا اب��ن��ة وي��ا

∗∗∗
ال��ج��د يُ��س��ف��ر أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وك��نَّ��ا ل��واءه��ا رف��ع��ن��ا م��ذ ق��رن رب��ع م��ض��ى
وال��ن��ج��د ال��غ��ور دون��ه ش��وط ال��ن��ص��ر إل��ى ي��زل ول��م س��ع��د ال��ل��ه ق��ض��اء ول��بَّ��ى
َوْق��د ح��اف��ره��ا ت��ح��ت ت��ل��ظَّ��ى ب��ح��رب وآذن��وا ال��زع��ي��م ح��س��اد وه��لَّ��ل
رد م��رس��ل��ه��ا ن��ح��ر ف��ي ل��ه��ا ف��ك��ان س��ه��ام��ه��م راش��وا ي��وم ه��ان��ت م��ص��ر ف��ال
م��س��ودُّ وال��ل��ي��ل ك��ال��ث��ع��ب��ان تَ��س��لَّ��ُل ل��ع��ص��ب��ة ال��ط��ري��َق خ��لَّ��ي��ن��ا ن��ح��ن وال
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الوفد راية تحت

ال��َج��دُّ ي��ص��ح��ب��ه ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى وق��ل��ن��ا: م��ص��ط��ف��ى ال��زع��ام��ة أع��ب��اء ��ل وُح��مِّ
ال��زن��د ب��راح��ت��ه ف��ل��ي��ث��ق��ب ال��زن��د ك��ب��ا وال��ه��وى ال��ي��د ال��ط��اه��َر األم��ي��َن أل��ي��س
ال��ع��ه��د نُ��ِق��َض وك��م ع��ه��ًدا س��م��ه��ج��وا وك��م ب��إف��ك��ه��م ال��م��رج��ف��ون ف��ي��ه ت��ع��اق��ب
ال��ط��ود ق��واع��ده م��ن أرس��ى زال وم��ا ون��اط��ح وَْع��ٍل ك��ل م��ن��ه��م ت��ع��اق��ب

∗∗∗
وا ُع��دُّ ب��ن��وت��ه��ا ف��ي م��ن��ه��ا ال��رغ��م ع��ل��ى ب��ري��ئ��ة م��ن��ه��م م��ص��ر ق��وًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
ع��م��د وح��اض��ره��ُم ع��ف��و ف��م��اض��ي��ه��ُم وأح��س��ن��وا أس��اءوا إذ ف��ه��ان��وا أس��اءوا
ال��ج��ن��ُد؟ وال��ح��رَم ال��ق��دَس اس��ت��ب��اح ف��ك��ي��ف ب��وح��ي��ه��ا ي��ه��ت��دون ج��ن��وًدا وك��ان��وا
ال��ف��ق��د رزئ��ه ف��ي ه��ان م��ه��م��ا ت��خ��لَّ��ف م��واط��ن ي��ق��ال: أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز
ي��ب��دو ال��ذي ال��خ��ل��ي��ُل ال��ُودَّ ل��ك وأب��دى س��ج��ع��ه رقَّ وإن ��اع س��جَّ ك��ل وم��ا
ش��ه��د ف��م��ه وف��ي س��م ق��ل��ب��ه وف��ي س��م��اح��ًة وي��ب��دي ح��ق��د ب��ه ي��ل��جُّ

∗∗∗
وي��ع��ت��د ب��األص��ول ي��زه��و وآخ��ر ق��اص��ًرا ال��ش��ع��ب ي��زع��م َدِع��يٌّ وم��ن��ه��م
��رد؟! ال��سَّ ل��َي وأنَّ��ى وأل��ق��اب، وع��ل��م وم��ح��ت��د وج��اٌه وأن��س��اٌب ب��ي��وت
وغ��د وم��ع��ظ��م��ه��ا َف��ْدٌم ب��ه��ا ي��س��ود وأم��ة م��ح��دث��ون رع��اع ون��ح��ن
ف��رد ج��م��ع��وا وإن ف��ي��ه��م م��ا ل��ع��م��رك ادََّع��وا م��ا ج��از إذا ال��دن��ي��ا ه��ان��ِت ل��ق��د

∗∗∗
ال��وه��د وي��ت��س��ع ال��وادي ب��ه��ا ي��ض��ي��ق ن��ق��ن��ق��ت ال��ل��ي��ل أق��ب��ل إم��ا … ض��ف��ادع
ج��ل��د ل��ه��ا واس��ت��ج��دَّ ش��م��س ك��ع��بَّ��اد ت��ح��ول��ت ال��م��ب��ي��ن ال��ص��ب��ح أس��ف��ر إذا
ج��ح��د وع��اوده��م َم��انُ��وا ب��أن��ف��س��ه��م خ��ل��وا ف��إن ي��ع��ل��ن��ون ال م��ا يُ��ِس��رُّون
ارت��دُّوا دون��ه��م ال��ش��ي��ط��ان آم��ن ول��و ق��ل��ب��ه��م وي��ه��زأ آم��ن��ا ي��ق��ول��ون:
إدُّ وم��ع��ظ��م��ه ض��ع��ف ال��ت��ق��ى ف��ب��ع��ض رح��م��ة ال��ي��وم ف��ي��ه��م ت��أخ��ذن��ك��م ف��ال
ال��ق��ص��د وس��ن��ت��ه ال��ت��ق��وى وم��ذه��ب��ه م��ذه��ب��ي غ��ي��ر ي��رى أن ل��غ��ي��ري ي��ط��ي��ب
ال��ن��ق��د ي��دع��م��ه ال��رأي وب��ع��ض ورأي��ي وم��ذه��ب��ي ح��ي��ي��ت م��ا ِدي��ن��ي وذل��ك
ال��ح��د ه��و ورأي��ي رأي ل��ه ك��الن��ا ب��ع��ات��ب ول��س��ت ف��ل��ي��ع��ت��ب ش��اء ف��م��ن
ال��م��ه��د رح��م وال ت��رح��م ال رب ف��ي��ا ب��ن��وه��م األول��ي��ن م��ه��َد ع��قَّ إذا
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عزيز ديوان

∗∗∗
ود؟! وي��ع��ط��ف��ك��م ع��ف��و وي��ط��م��ع��ه��م ج��راح��ه��ا ي��ث��خ��ن��ون ي��وم ك��ل أف��ي
ال��َع��د؟! ك��م��ل إذا ح��زٌب وراب��ع��ه��م وض��ي��زن خ��ال واب��ن ع��م اب��ن أك��ل
ال��ِع��د وال��ن��ف��ر واألن��ص��ار ال��ع��ض��و ه��و رئ��ي��س��ه وح��زب رأس ب��ال ف��ح��زب

∗∗∗
ن��رد! وي��ج��م��ع��ه��ا ن��اٍد ي��ؤل��ف��ه��ا م��ذه��ب غ��ي��ر ع��ل��ى ل��ه��ي��ئ��اٍت ع��ج��ب��ت
ال��ِج��د ه��زل��ه��م أن إال ال��ِج��دِّ ع��ن غ��نً��ى ف��ي وال��ن��اس م��ص��ر ف��ي ول��ك��ن��ن��ا
لُ��دُّ ألن��ف��س��ه��م وأع��داء خ��ص��وم وأن��ه��م أراه م��ا م��ن��ه��م ال��ن��ف��س ش��ف��ى
ح��ق��د وي��ج��م��ع��ه��م س��ع��ي ي��ف��رق��ه��م وك��ت��ل��ة ح��زب ب��ي��ن ف��ل��وًال أراه��م
ال��ن��د ه��و وال��دل��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا ت��دل آي��ة وال��وف��د ال��وف��د إال م��ص��ر وم��ا
ال��رم��د األع��ي��ن ت��ب��ص��ر م��ا ت��رى ب��ع��ي��ن ن��اظ��ر أن��ك ال��ش��م��س ي��ع��ي��ب ول��ي��س
ال��ِوْرد؟! َع��ذَُب إن ال��ن��ب��ع ي��ع��اب ف��ك��ي��ف ش��ارب ذوق ف��ي ال��م��اء ط��ع��م ح��ال إذا

∗∗∗
ال��ق��ص��د ع��ن��ده ي��س��ت��وي ص��راط وه��ذا واض��ح أب��ل��ج ال��ح��ق ه��ذا م��ص��ر! ب��ن��ي
ح��د ل��ه��ا ف��ل��ي��س ال��ف��وض��ى ش��ئ��ت��ُم وإن ح��ك��م��ه��ا ف��ذل��ك ال��ش��ورى ش��ئ��ت��ُم إذا
ع��ب��د وال َم��ُس��ود ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ب��َق ول��م ب��أم��ره��م ال��ح��اك��م��ي��ن زم��ان ت��ول��ى
ال��ف��رد س��ل��ط��ان��ه ب��ال��دس��ت��ور وب��دل ع��ه��ده ع��اد ال ال��ف��رد زم��ان ت��ولَّ��ى
ع��ق��د ح��ول��ه��م��ا وال��س��ل��ط��ات ال��ت��اج ب��ه وي��زده��ي ال��م��ن��ي��ع ال��ع��رش ب��ه ي��ع��ز
وال��ع��ه��د ال��ش��رط ه��و ه��ذا غ��ي��ره��ا ع��ل��ى ل��س��ل��ط��ة اع��ت��داء ال م��داه ل��ك��لٍّ
ال��وع��د ص��دق إن ال��م��وع��ود أف��ل��ح ل��ق��د ل��ع��ه��ده؟ ال��ي��م��ي��ن أم��س ت��ق��س��م��وا أل��م
ال��نَّ��دُّ ع��ط��ره��ا م��ن ف��اح دم��اء ع��ب��ي��ر ش��ه��دائ��ك��م م��ن ال��دس��ت��ور م��ذب��ح ع��ل��ى
ي��ن��ق��د وال��ذع��ر اإلش��ف��اق م��ن ي��ك��اد أم��ة ت��ام��ور ال��دس��ت��ور ه��ي��ك��ل وف��ي

∗∗∗
ال��رش��د ورائ��ده ف��ل��ي��ت��ب��ع ش��اء ف��م��ن ق��ي��اده��ا أل��ق��ت ال��ن��ي��ل زع��ي��م إل��ي��ك
رد وال س��الم ال أل��ق��ت ح��ي��ث إل��ى م��ًع��ا وش��ي��ط��ان��ه ف��ل��ي��ج��ن��ح ش��اء وم��ن
ف��ي��ش��ت��د ال��ح��ادث��ات إل��ي��ه ت��ف��يء م��غ��ام��ًرا ح��دي��ًدا ق��ل��بً��ا ل��ه��ا وه��ب��ت
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الوفد راية تحت

ال��ط��رد ش��ف��ه ك��ل��م��ا م��ض��اء ي��زي��د م��اض��يً��ا ك��ال��س��ي��ف ال��ل��ه ب��راه وع��زًم��ا
ال��غ��م��د واس��ت��لَّ��ه ال��ن��اب ف��ي��ه��ا ت��ق��ل��ق��ل ب��ن��اج��ذ ال��ح��ادث��ات ع��ج��م��ت��ه إذا
ال��ح��م��د ول��ه زاه��ًدا ش��ع��ري ال��م��دح م��ن خ��ال وق��د س��واك أم��دح ل��م م��دح��ت��ك
ال��وف��د ب��ه ي��ع��ز رم��ز ل��ه��ا ألن��ت أم��ت��ي ف��م��ادح اح! م��دَّ ق��ي��ل: ف��إن
ب��ع��د؟ آم��ن��ة َوْه��َي أم��ن��ا ف��ك��ي��ف ��ة م��ل��مَّ وه��ي األح��داث ب��ك أَِم��نَّ��ا
وال��ج��ه��د وال��ع��زم ال��روح م��ن��ا ي��ل��ب��ي��ك ط��اع��ة وأم��رك وآم��نَّ��ا أَِم��نَّ��ا
وال��ب��ع��د ال��ق��رب ال��س��رى ف��ي ع��ل��ي��ه��ا س��واء ب��أم��ة ف��اْس��ِر اآلم��ال ب��ك ع��ق��دن��ا
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طفل مناجاة

.٢٥ / ١ / ٤٤ بتاريخ ٢٦٥ العدد الثقافة بمجلة نرشت

∗∗∗

أب��دع��ك ل��رب ال��ك��وَن س��بِّ��ح م��ض��ج��ع��ك ��د ت��وسَّ ال��ط��ف��ل أي��ه��ا
أط��ل��ع��ك إل��ه ال��ب��در أخ��ا ي��ا م��خ��دع��ك ف��ن��اغ��ى ال��ب��در أط��ل��ع

م��ع��ك ف��ال��ل��ه ال��ل��ي��ل ي��رع��ك ال
ال��ف��ال وح��ش وال ال��ج��ن ش��ب��ح وال ط��ف��ل ي��ا ال��ل��ي��ل ي��رع��ك ال
وط��ال ري��اء أخ��ش��ى إن��م��ا أق��ب��ال م��ه��م��ا اإلن��س��ان واح��ذِر

م��وق��ع��ك واع��ل��م ف��ي��ه ف��ت��ف��رس
ال��ح��ذر ف��ال��رأي رأي��ك ل��غ��د ف��ادِّخ��ر أم��ر راب��ك وإذا
ت��ذر أو ف��ي��ه ت��أخ��ذ أن ق��ب��ل ت��س��ت��ش��ر ال أو ن��ف��س��ك واس��ت��ش��ر

ي��خ��دع��ك أن ن��اص��ح ت��م��ن��ى ك��م
خ��ط��ر ذو ق��وىٌّ ت��ح��دك إن م��ق��ت��در ك��ع��زي��ز وتَ��ك��بَّ��ْر
ب��ال��ب��ط��ر ال��ت��دان��ي ي��غ��ري��ه ل��ي��س م��ف��ت��ق��ر ل��ص��غ��ي��ر وت��واض��ع

ص��انَ��ع��ك َم��ن ع��ارًف��ا وت��ج��اه��ل
ب��دا أو م��ن��ه أخ��ف��ي��ت م��ا وان��َس ال��ن��دى وض��ع ف��ي ال��م��ع��روف وض��ِع
ي��دا أو خ��ي��ًرا م��ن��ه ��ل ت��ؤمِّ ال ع��دا ل��و ف��م��اذا أح��س��ن��ت أن��ت

ض��يَّ��ع��ك خ��ئ��ون ال��خ��ي��ر ض��ي��ع



عزيز ديوان

خ��ط��ب��ه م��ن م��ش��ف��ًق��ا وت��رف��ق ب��ه ت��ه��زأ ال ال��م��ج��ن��ون وارح��م
ل��ب��ه ف��ي م��ا ع��ي��ن��ي��ه ف��ي إن ق��ل��ب��ه؟ ف��ي م��ا أن��ت أف��ت��دري

روَّع��ك ع��ن��ه ال��س��ت��ر أزي��ح ل��و
ج��م��ح��ا؟ ق��د ب��ه ش��ي��ط��ان أي اج��ت��رح��ا؟ م��اذا ال��م��ج��رَم وس��ِل
ان��ص��ل��ح��ا ث��م ت��اب ج��اٍن ُربَّ ان��ت��ص��ح��ا ث��م ج��ار ع��م��ن واع��ُف

ي��س��م��ع��ك ح��ت��ى ال��غ��ش��ي��ة زح��زِح
وزم��ن ح��دود ل��ل��ه ل��ي��س ووط��ن دي��ن ب��ي��ن ت��ف��رق ال
ل��ل��س��ن��ن ع��ب��ي��ًدا ال��ن��اس وأرى ال��وث��ن ُع��بَّ��اد ض��ل ف��ي��م��ن ض��ل

م��رج��ع��ك وت��ع��رَّف ف��ت��ج��رَّد
ون��س��ب ج��ن��س ب��ي��ن ت��ف��رِّق ال وألب ألم نَ��ْس��ٌل ك��ل��ن��ا
ال��م��ن��ق��ل��ب وإل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ن��ح��ن ن��غ��ت��رب وم��ه��م��ا األرض ��ن��ا أُمُّ

أودع��ك ق��د م��ا ال��ل��ه ي��س��ت��رد
س��ادر إال م��ن��ه ي��خ��ل��و ل��ي��س ش��اع��ر ض��م��ي��ٌر ال��دي��ن إن��م��ا
ق��اه��ر أم��ر ال��ص��ادق وح��ي��ه ع��ام��ر ق��ل��ب ال��ح��ي وال��ض��م��ي��ر

م��ش��رع��ك وتَ��خ��يَّ��ر ف��ت��ح��رر
ي��م��ت��ح��ن ل��م م��ن األح��ي��اء م��ي��ت ل��ل��م��ح��ن واف��رح ل��ل��ده��ر واب��ت��س��م
تَ��س��ت��ِك��ن ال ث��ان��يً��ا وت��ل��ق��ف ف��اس��ت��ه��ن س��ه��م ن��ال��ك وإذا

أوج��ع��ك م��ه��م��ا أواه! ت��ق��ل: ال
وَج��َل��د ك��ف��اح ال��م��ج��د إن��م��ا األس��د ع��زم ف��ي دن��ي��اك واق��ت��ح��م
األم��د ط��ال وإن ال��ش��وط وابْ��لُ��ِغ َع��نَ��د ال��ده��ر إذا ال��ده��َر ع��اِن��د

م��ع��ك ف��ال��ل��ه ال��ل��ي��ُل يَ��ُرْع��َك ال
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الشاعر أهيا

.١٥ / ٢ / ٤٤ بتاريخ ٢٦٨ العدد يف الثقافة بمجلة نرشت

∗∗∗

أس��اء أم ب��ال��م��ن��ى ال��ده��ر س��رك ع��زاء ال��ح��زي��ن ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
واس��ت��ض��اء ف��اه��ت��دى وال��ض��ال ئ��ر ال��ح��ا ل��ل��ع��اب��ر ال��س��ب��ي��ل أض��أت ك��م
ب��ي��ض��اء خ��اللُ��ه��ا ت��ت��ج��ل��ى ح��ت��ى ف��ي��ك أخ��ت��ه��ا ال��ن��ف��س ت��ل��م��ح
رواء ف��اس��ت��زادت ال��ب��در زان��ه��ا ل��ي��اٍل ص��ف��اء ف��ي ك��ال��ن��ب��ع أن��ت
غ��ش��اء ال��زم��ان ع��ن��ك��م��ا يُ��ِزْح ل��م رب��ي أم��ر م��ن وال��روح روح أن��ت

∗∗∗
وف��اء ع��اد ث��م الح إذ ح��ال ك��ظ��ل ال��ح��ي��اة ه��ام��ش ف��ي أن��ت
اس��ت��ع��ص��اء ع��ن��ده ال��ل��ف��ظ ي��ع��ج��ز غ��ري��ب ال��م��ع��ان��ي م��ن م��ع��نً��ى أن��ت
األح��ي��اء ح��يَّ��ر ال��ده��ر ف��م ف��ي ول��ح��ن األراك ع��ل��ى ط��ي��ر أن��ت
ج��زاء ت��ري��د ال ث��م س��ائ��ًغ��ا ش��ه��ًدا ال��ورد ت��رش��ف ك��ال��ن��ح��ل أن��ت
ج��اء وال��وح��ي ال��ن��س��ي��ب دع��اك إن ال��ع��ذارى ج��ف��ون ف��ي ك��ال��ح��ل��م أن��ت
ه��راء وال��رم��ال ح��ش��ًوا وال��ح��ص��ى ش��ع��ًرا ال��درَّ ت��ن��ث��ر ك��ال��ب��ح��ر أن��ت

∗∗∗
ن��ج��اء ت��راه��م َم��ن وي��ن��اج��ي��ك ه��م��ًس��ا لُ��ْح��َت ك��ل��م��ا ال��ن��اس ي��ه��م��س



عزيز ديوان

وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ال��خ��م��ر ي��ش��رب ض��الًال ي��ه��ي��م ش��ارد ش��اع��ر
اف��ت��راء م��ن��ك ي��ن��ال ل��س��ان م��ن أق��س��ى ت��ن��اج��ي��ك ال��ت��ي وال��ع��ي��ون
ري��اء وُم��ب��ٍد ح��اق��د ك��ل��ه��م ص��دي��ق ف��ي��ه��م ول��ي��س م��ن��ه��م ل��س��ت
وف��اء ي��ري��ك ال��ذي ع��ل��ي��ك ال ص��دي��ًق��ا ت��ظ��ن م��ن م��ن��ك م��ش��ف��ق
ون��ج��اء م��ه��ربً��ا األرض ف��ي إن ع��ن��ه��م ب��ن��ف��س��ك ف��ارب��أ م��ن��ه��م ل��س��ت
ث��ن��اء يُ��ف��ي��ض أو ال��ود ي��دع��ي ك��ذوبً��ا ت��ص��دق ف��ال م��ن��ه��م ل��س��ت
ش��واء ت��ش��وى ال��ع��ظ��ام الس��ت��س��اغ��وا رف��اتً��ا رأَْوك ف��ل��و ت��ص��دِّْق ال

∗∗∗
أش��ي��اء م��ع��ل��ٌن أن��ت م��ا غ��ي��ر وتُ��خ��ف��ي ش��ي��ئً��ا ع��ن��ك ال��ن��اس ي��ع��رف
ال��بُ��رح��اء َش��ك��اتُ��ك ف��ت��ذك��ي ـ��ق��ى ت��ل��ـ م��ا ش��ع��رك ل��غ��ي��ر ت��ش��ك��و ل��س��َت
ال��ف��ض��اء ت��ق��ي��س أو األرض ت��ذرع وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ال��س��م��اء ف��ي ش��ارًدا
ارت��ي��اء إال ال��ع��ي��ون ت��راه ال م��زي��ًج��ا وال��دم��وع ال��ش��ع��ر ت��م��زج
ال��غ��ن��اء ي��س��ت��ث��ي��ر ك��ال��خ��م��ر ف��ي��ه ال��ق��واف��ي ت��ص��ب ال��ذي وال��ن��ج��ي��ع

∗∗∗
دع��اء ي��ج��ي��ب��وا ل��ن … ش��ئ��ت م��ا ف��ادع ث��م��ود ف��ي ص��ال��ح ال��ن��اس ف��ي أن��ت
غ��ب��اء م��دَّع��ي��ن ع��ن��ك أع��رض��وا م��ب��ي��نً��ا ب��ال��دل��ي��ل ج��ئ��ت وإذا
ك��دراء ُم��رًَّة ال��ك��أَس واج��رِع وح��ي��ًدا ح��ي��ي��ت ك��م��ا وح��ي��ًدا م��ت
ال��ث��واء؟! رض��ي��ت ق��د ب��ال��ل��ه ك��ي��ف ي��رض��ى ل��ي��س ال��ذي ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
األع��ب��اء واْط��رِح ال��ي��وم ف��اه��دأ ث��ق��ي��ًال ع��ب��ئً��ا ال��ح��ي��اة ح��م��ل��ت ق��د
ه��ب��اء وال��ن��ش��ي��د ال��ع��م��ر ذه��ب ع��زاء ال��ح��زي��ن ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
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الفجر أذان

.١٥ / ٥ / ١٩٤٤ بتاريخ ٥٦٧ العدد الرسالة. بمجلة نرشت

∗∗∗

ت��ج��وي��د ال��ل��ح��ن ه��ذا أك��ب��ر ال��ل��ه ت��وح��ي��د ال��ذك��ر ه��ذا أك��ب��ر ال��ل��ه
ت��غ��ري��د وال��ت��س��ب��ي��ح ال��ط��ي��ر وس��ب��ح دع��ة وف��ي رف��ق ف��ي ال��ك��ون ت��رن��م
م��خ��ض��ود واألف��ق م��ع��ت��ك��ف وال��ب��در ص��اغ��ي��ة ِج��د أذنً��ا ال��ل��ي��ل وأره��ف
ت��ه��ج��ي��د ل��ل��ح��ي ك��م��ا ف��ل��ل��ج��م��اد ح��ج��ر م��ن ال��ك��ون ف��ي م��ا يُ��ط��رق وك��اد
داود وال��م��زم��اَر ال��ذِّْك��َر د وردَّ م��ن��اب��ره أع��ل��ى ف��ي أذَّن ب��الل
رع��دي��د! ال��ع��زم ب��ع��د ت��راج��ع ك��م��ا م��ن��ه��زم وال��ل��ي��ل س��رى ص��وت ل��ل��ه
وج��ل��م��ود ب��رك��ان ت��ن��اث��ر ك��م��ا غ��ي��اه��ب��ه أش��ت��اتً��ا ك��ال��ِع��ه��ن تَ��ِط��ي��ر
م��ع��ق��ود ال��ن��ور ول��واء ف��ي��ن��ج��ل��ي ج��ح��ف��ل��ه أع��ق��اب ف��ي ال��ص��ب��ح وي��زح��ف
م��ح��دود ال��ك��ب��ت ب��ع��د ت��ج��اوب ح��ت��ى َوْه��ن ع��ل��ى َوْه��نً��ا س��رى ص��وت ل��ل��ه
م��ش��دود ف��ال��م��م��دود ال��ذك��ر ي��رده م��ن��ط��ل��ًق��ا اآلف��اق ف��ي ي��ج��ل��ج��ل ب��ي��ن��ا
م��واع��ي��د ت��ن��ج��ز ول��م ال��م��ع��اد َج��دَّ ف��ان��ت��ب��ه��وا ن��وَّام ي��ا أك��ب��ر ال��ل��ه
وت��ج��دي��د ف��ك��ف��ران ت��ن��س��ئ��وه أو وم��ع��ذرة ف��ت��ف��ك��ي��ر ت��ن��ج��زوه إن
ت��ردي��د ال��ص��در ف��ي ل��ه ره��ي��ب ل��ح��ن ن��غ��ًم��ا ص��وت��ه ي��س��ري ال��م��ؤذن ه��ذا
ت��ص��ع��ي��د وال��ل��ح��ن ص��اع��دة ف��ال��ن��ف��س ع��ال��م��ه��ا أدران م��ن ال��ن��ف��س ي��ط��ه��ر
م��ردود ب��اإلث��م ف��إذا ت��م��س��ه��ا ع��اب��رة ال��ج��و ف��ي ت��ع��وي��ذة ك��أن



عزيز ديوان

ال��ب��ي��د دون��ه��ا ح��دوًدا األث��ي��ر م��ع م��خ��ت��رًق��ا ال��ك��ون ي��ج��وب ح��ب��ي��ب ل��ح��ن
األغ��اري��د؟ أس��رى إذا م��ن��ه وأي��ن ه��ات��ف��ه ال��ل��ي��ل ي��ج��وب ش��ج��يٌّ ل��ح��ن
م��ف��ق��ود؟ اإلل��ف ب��أن ال��ح��ب��ي��ب وك��ر ذكَّ��ره��ا ال��ط��ي��ر ل��ح��ون م��ن��ه وأي��ن
ال��ع��ود؟ ب��ه ي��ف��ض��ي أو ب��ال��ش��وق ت��ب��وح ت��ل��ه��ف��ه��ا ف��ي ال��م��ث��ان��ي م��ن��ه وأي��ن
م��ول��ود ال��ف��ج��ر ه��ذا … ال��ص��ب��ح أش��ع��ة وان��ب��ل��ج��ت ال��ل��ي��ل م��ات أك��ب��ر ال��ل��ه
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قلبعجوز

٦ / ٧ / ١٩٤٤ يف

؟! ال��ِغ��رِّ ن��زوة ي��ن��زو ق��ل��ِب��َك ب��اُل م��ا ��ع��ر وال��شِّ ال��ِح��سِّ ب��ع��د ��ك ح��واسُّ م��ات��ت
س��ح��ر ب��ال م��س��ح��وًرا ��ت ت��ل��فَّ إذا ب��دم��ي��ت��ه م��أخ��وذًا ك��ال��ط��ف��ل ي��ِض��ج
وال��زه��ر األش��واك ع��ل��ى أك��بَّ إال ن��ض��ارت��ه م��ن غ��ص��ن ت��أوَّد وم��ا
ك��ال��ت��ب��ر؟ الح ل��ون ت��وه��ج وإن ق��ب��ًس��ا ظ��ن��ه ب��رًق��ا ش��ام أك��ل��م��ا
… … … … … … … … … …
ال��ج��م��ر م��ن ف��ح��م إل��ى ي��ح��وُل وال م��راج��ل��ه ت��خ��ب��و ال ي��ق��ظ��ان ي��ن��ام
ال��ُج��ْح��ر ف��ي وه��ي ج��م��اًدا ال��س��ك��ون م��ن ت��ح��س��ب��ه��ا ال��ن��ض��ن��اض ال��ح��ي��ة ك��أن��ه
ال��ق��ر ف��ي ال��ك��ه��ف ب��ش��ق��وق وت��ح��ت��م��ي ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ه��اج��ت إن رق��ط��اء ت��ن��س��اب
ص��خ��ر م��ن ُق��دَّ ه��ذا ق��ل��ب��ك ل��ي��ت ي��ا ُخ��لُ��ق ب��ال ك��ث��ع��ب��ان ل��ق��ل��ٍب ف��اْع��َج��ْب
ت��ذري م��ا اإلب��ص��ار ح��دة م��ن وق��لَّ غ��ش��اوت��ه��ا ��ك��رى ال��سَّ ع��ي��ن��ك ع��ل��ى ران��ت
ت��ج��ري أن��ح��ائ��ه��ا ف��ي ال��ج��داول وال خ��م��ائ��ل��ه��ا ك��ان��ت ك��م��ا ال��ِج��ن��ان ف��ال
تُ��غ��ري إب��ري��ق��ه��ا ف��ي ال��م��دام��ة وال س��م��ر ف��ي ��ار ��مَّ ال��سُّ وال ال��نَّ��ِديُّ وال
ط��ي��ر م��ن األي��ك ف��ي م��ا ال��ل��ح��ن د وردَّ أغ��ن��ي��ًة ال��غ��رِّي��د ال��ب��ل��ب��ُل ��ع َووقَّ
ال��ع��ص��ر! س��ال��ف ف��ي ل��ه��ا ط��رب��ت وك��م س��ج��ع��ت��ه ال��ي��وم أذن��اك ف��أن��ك��رت
ال��َغ��ْور ص��اف��ي ن��ب��ًع��ا ن��ف��س��ك ف��ي��ض م��ن ل��ه تُ��ِع��دَّ أو ج��م��ي��ًال ال��ج��م��ي��ل ل��ي��س
ال��ظ��ه��ر ف��ي ك��ال��ش��م��س ح��ائ��ل��ة وال��ش��م��س م��ن��ح��رف ال��ب��در ف��ن��ور ع��َش��ْوت إذا



عزيز ديوان

ص��دري ف��ي ال��ج��رح وج��اف ج��ن��ب��ي ن��ك��أت أل��م م��ن ال��ط��ي��ر ك��ذب��ي��ح خ��اف��ًق��ا ي��ا
ص��ب��ري خ��ان��ن��ي ح��ت��ى ت��ب��رم��ت وم��ا ث��م��ل وف��ي ص��ح��و ف��ي ق��ل��ب ي��ا غ��درت
ت��ف��ري ب��ال��ذي ف��رف��ًق��ا إي��اب وال ع��ج��ل ع��ل��ى ولَّ��ى ف��ق��د ال��ش��ب��اب ��ا أمَّ
ال��ع��م��ر ب��اق��َي ف��اه��دأ ده��رك ف��ص��ول واخ��ت��ل��ف��ت ال��ع��م��ر رب��ي��ع ال��رب��ي��ع؛ ولَّ��ى
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السني جارة أيا

.٢٥ / ٨ / ١٩٤٤ بتاريخ ص٣ ٢١٤٢٢ عدد األهرام بجريدة نرشت
من والحقوق اآلداب يف العالية شهاداته ونال باريس يف دروسه الشاعر تلقى
منذ األملاني الجيش دخلها يوم الفرنسية العاصمة يف يزال ال وكان الكربى، جامعتها

الرائعة. القصيدة هذه يف وصفه ما وهذا سنوات، أربع

∗∗∗

ج��ان��ب��ه ه��ي��ض إذ األج��واء ب��ه وض��اق��ت م��خ��ال��ب��ه إل��ي��ه وارت��دت ال��ن��س��ر ه��وى
ت��ج��اذب��ه ِدراًك��ا أن��ف��اًس��ا ال��ذع��ر م��ن ق��اب��ًض��ا ال��ج��ن��اح��ي��ن م��ط��ويَّ ت��رنَّ��ح
واث��ب��ه وال��س��ح��ب ال��ري��ح ب��س��اط ت��ح��دَّى ك��اس��ر أش��الء ال��نِّ��ض��و ف��ه��ذا ��ْل! ت��أمَّ
رغ��ائ��ب��ه ت��ش��ت��ه��ي��ه م��م��ا وأي��س��ر ط��رف��ه م��س��ارح م��ن أدن��ى «ال��ري��ن» رأى
م��آرب��ه ِب��ِريٍّ تُ��ق��ض��ى أن وه��ي��ه��اَت ك��دأب��ه ال��ق��ري��ب «ال��س��ي��ن» إل��ى ف��خ��فَّ
ي��راق��ب��ه وِح��ل��ًف��ا أج��ن��اًدا «ال��ت��ب��ر» ع��ل��ى م��خ��ل��ًف��ا ال��ب��ع��ي��د «ال��م��ان��ش» إل��ى وط��ار
وص��اح��ب��ه ال��ش��م��ال ي��ع��ن��و أو ال��ق��ط��ب إل��ى م��ج��ازًف��ا ال��ش��م��ال اج��ت��اح ل��و وودَّ
ي��غ��ال��ب��ه ِه��َزبْ��ٌر إال راع��ه ف��م��ا ُدبَّ��ه��ا ع وروَّ روس��ي��ا ف��ي وأوغ��ل
م��ص��ائ��ب��ه ح��لَّ��ت ال��ل��ه ع��ي��ون ول��وال اله��ثً��ا ال��ن��ي��ل ش��ارف ح��ت��ى وط��وَّف
ك��ال��ب��ه؟! وال��داء اإلش��ب��اع ل��ه وأنَّ��ى ارت��وى م��ا ال��م��ج��رة أم��واه ع��بَّ ول��و
ي��ق��ارب��ه ج��ن��ًس��ا اآلري ف��ي ي��َر ول��م وس��ح��ن��ة ب��ج��ن��س ال��س��ام��ي ع��ل��ى أدل
أع��ات��ب��ه؟! ل��م��اذا أدري ال ك��ن��ت وإن ب��ج��ن��س��ه اع��ت��زاًزا ك��ال��نَّ��س��ر أَر ول��م



عزيز ديوان

ق��واض��ب��ه تُ��َف��لُّ ال ب��ج��ي��ش وب��اه��ى ح��ض��ارة وف��ض��ِل ب��م��ي��راث ف��خ��رن��ا
م��ض��ارب��ه؟ م��ق��ل��ت��ي��ه أص��اب��ت وك��ي��ف م��ج��ن��دًال ب��ات ك��ي��ف ش��ع��ري! ل��ي��ت ف��ي��ا
ج��ائ��ب��ه وال��غ��رب ال��ش��رق ج��اب ش��اءَ ول��و ج��ن��اح��ه راش ش��اء ل��و م��ن وس��ب��ح��ان
م��ذاه��ب��ه ع��ل��ي��ه أع��ي��ت م��ا ش��اء ول��و ع��اث��ًرا وأرداه أم��ل��ى م��ن وس��ب��ح��ان

∗∗∗
غ��اص��ب��ه ت��ج��اس��ر ق��د ب��غ��اٍب ن��زي��ًال ص��روف��ه��ا ش��ه��دت أي��ام وق��ائ��ع
ث��واق��ب��ه أب��ط��أت��ه أَْه��يَ��م ب��ل��ي��ٍل ع��ري��ن��ه ي��وًم��ا األق��دار ل��ه أب��اح��ت
ك��ارب��ه وال��ج��وع ك��ال��م��ح��م��وم ��م ت��ه��جَّ ج��ح��ف��ًال ح��ي��ات��ي أن��س��ى ل��ن أن��َس ف��إن
غ��ب��اغ��ب��ه ت��دلَّ��ت وح��ًش��ا أرى ك��أن��ي خ��اط��ري ي��ك��ذب م��ا ب��ع��ي��ن��ي رأي��ت
ن��اك��ب��ه وال��ل��ي��ل ال��غ��ب��راء ع��ل��ى ي��ب��ي��ت م��ش��ت��ت إال ب��اري��س ف��ي ي��ب��َق ف��ل��م
ت��رائ��ب��ه ن��ح��وٍل م��ن ت��ب��دو وآخ��ر ح��ل��ق��ه ج��فَّ ج��ائ��ع إال ي��ب��َق ول��م
س��ح��ائ��ب��ه ت��وال��ت ل��ي��ل ف��ي وي��رع��ش��ن ال��ط��وى ع��ل��ى ال��س��م��اء ي��رص��دن أرام��ل
ي��داع��ب��ه وب��ات أم��ش��اج ال��ث��دي م��ن ت��ح��لَّ��ب��ت ال��ول��ي��د أرض��ع��ن ه��ن إذا
ح��الئ��ب��ه ي��ل��ي��ن ق��د وم��م��ا وس��ؤر وال��ض��ن��ى ال��ج��وع ��ه ش��فَّ ج��س��م ع��ص��ارة
خ��اض��ب��ه وال��دم وي��اله أب��ي! ت��ص��ي��ح: ي��ت��ي��م��ة ن��ح��ي��ب إال راع��ن��ي وم��ا
س��اك��ب��ه ي��ن��زف وال��ج��رح ح��م��اي��ت��ه��ا ت��ع��وَّدا س��اع��دي��ن إل��ي��ه��ا ي��م��د
ض��ارب��ه وال��ذلُّ ال��ن��ص��ر ق��وس ب��س��اح��ة ف��ي��ل��ق ب��ع��د ف��ي��ل��ًق��ا ط��اف��وا ع��ش��ي��ة
ك��ت��ائ��ب��ه وه��ذي … ن��ص��ر إل��ى ي��ش��ي��ر ص��ل��ي��ب��ه��م ال��ش��ه��ي��د ق��وس ع��ل��ى ورفَّ
ج��وان��ب��ه األن��ف��ل��ي��د ب��ق��ب��ر وم��ادت م��غ��ي��ب ث��راه ف��ي ش��ه��ي��د وض��ج
م��ع��ات��ب��ه وال��ش��ه��ي��د ش��ه��ي��د زئ��ي��ُر س��م��َع��ه يَ��ْص��َع��ُق ب��ن��اب��ل��ي��ون ك��أن��ي
م��ح��ارب��ه وي��غ��ض��ي غ��ي��ظ م��ن ي��زم��ج��ر ح��اش��د وش��ع��ب��ك ال��غ��ازي ال��ف��ات��ح ه��و
وط��ال��ب��ه وال��ب��ي��ان ش��ع��ري ��ر وق��صَّ ن��اظ��ر وص��ف ع��ن ج��لَّ ي��وٌم ف��ل��ل��ه
غ��ال��ب��ه وال��ش��وق األف��راح ي��ش��اط��رك م��ه��نِّ��ئ ب��ش��رى ب��اري��س ي��ا وب��ش��راك
رك��ائ��ب��ه إل��ي��ك ح��نَّ��ت وم��ا ب��ع��رس م��وك��ب دف م��ا ال��ش��ع��ر ع��ذارى ي��زف
وص��اح��ب��ه ِخ��الٍّ ع��اد غ��ري��م ورب م��ص��اف��ح ال��ش��ق��ي��ق وال��ج��ار أه��ن��ي��ك
ي��غ��اض��ب��ه راح ال��م��ح��ب��وب ع��ات��ب وم��ن ب��ش��ف��ع��ة أول��ى م��ن��ك وج��اري ع��ت��ب��ت

∗∗∗
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السني جارة أيا

أخ��اط��ب��ه ف��ج��ئ��ت أم��س ل��ي وُش��بِّ��ه ش��ب��ي��ب��ت��ي ادَّك��رت ال��س��ي��ن ج��ارة أي��ا
ت��ش��اغ��ب��ه ه��ن��اك ع��ي��ن وال زم��انً��ا ظ��ل��ه وارف ح��ول ن��ع��م��ن��ا وأي��ًك��ا
ك��واك��ب��ه ت��ه��اوى ل��ي��ٍل ف��ي ِب��بُ��ول��وَن م��وع��د غ��ي��ر ع��ل��ى ت��الق��ي��ن��ا وي��وم
أن��اوب��ه وك��أًس��ا ك��أًس��ا ي��ن��اوب��ن��ي م��راش��ف رح��ي��ق م��ن ن��ش��اوى وم��ن��ا
م��ج��اوب��ه ف��إن��ي ت��ب��رح ال م��ك��انَ��ك ات��ئ��د أال ال��ح��ب��ي��ب ال��ط��ي��ف أي��ه��ا ف��ي��ا
ن��وائ��ب��ه؟ ت��ط��اق ال ج��ح��ي��ًم��ا ف��ع��اد ح��دَّه ج��اوز ال��ش��وق أن أع��ن��دك
وس��ال��ب��ه وال��ش��ب��اب ق��ل��ب��ي ف��ع��ن��دك وات��ئ��د م��ك��ان��ك ت��ب��رح ال ح��ن��ان��ك
ع��واق��ب��ه ت��ل��وح ف��ج��ر ل��ه ي��ل��وح ع��ال��م ع��ي��د أم ب��اري��س ي��ا أع��ي��دك
غ��ي��اه��ب��ه ت��م��وج ك��ون ف��ي ت��ب��لَّ��ج م��م��اث��ًال ف��ج��ًرا ال��ن��ور ب��ه��ذا ذك��رن��ا
ون��اص��ب��ه األس��اُس ال��ظ��ل��م م��ن َف��ُدكَّ ح��ط��م��ت��ه ي��وم ال��ب��اس��ت��ي��ل ب��ه ذك��رن��ا
ج��وائ��ب��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ت��ج��وب أم��ي��نً��ا وه��اديً��ا ل��ل��ش��ع��وب م��ن��اًرا وك��ن��ت
ن��وادب��ه األش��م ال��ص��رح ع��ل��ى ون��اح��ت رك��ن��ه وان��ه��ار ال��م��ل��ك أدي��ل ف��ك��ي��ف
م��ط��ال��بُ��ه ف��ي��ك «ل��ل��دوت��ش» ُق��ض��ي��ت وه��ل م��ل��ك��ه��ا وأط��راف روم��ا ع��ن «ال��دوت��ش» س��ل��ي
ك��اس��ب��ه ب��ال��غ��در ذَلَّ م��ص��ي��ٌر وب��ئ��س ب��غ��ادر ح��لَّ األق��دار م��ن ق��ص��اص
م��واك��ب��ه؟ ت��ط��ل ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وف��ج��ر وف��رح��ة ب��ش��ي��ر أم ه��ذا أع��ي��دك
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العاصفة هدوء بعد

لبنان. حوادث عىل تعقيب
.٢٨ / ١١ / ١٩٤٣ بتاريخ ٢١١٩٢ عدد األهرام بجريدة نرشت

∗∗∗

ودف��اع��ي ت��ط��وع��ي ب��ع��د ون��دم��ت ي��راع��ي ول��م��ت ش��ع��ري ع��ن ��رت ك��فَّ
ق��ن��اع ب��غ��ي��ر وب��دت ن��اب��ه��ا ع��ن ��رت ك��شَّ إذ ري��ائ��ه��ا ح��ج��اب ه��ت��ك��ت
وال��داع��ي ال��ه��وى وح��ي م��س��ت��ل��ه��ًم��ا م��ح��ام��يٍّ��ا ال��ي��راع أط��ل��ق��ت ب��األم��س
ال��م��ل��ت��اع أس��ى ف��ي أط��رق وال��ي��وم ط��ائ��ًع��ا ه��واه��ا ف��ي ق��ل��ب��ي ل��ب��ي��ت
ون��زاع��ي ال��ه��وى ع��ن��ه��ا وي��ص��دن��ي ون��زع��ة ال��وف��اء ف��ي��ه��ا ي��ن��ت��اب��ن��ي
واإلي��ق��اع ال��ج��رس ح��زي��ن ل��ح��ن أن��ن��ي ال��ف��ج��ي��ع��ة ف��ي إل��ي��ه��ا َس��ب��ق��ْت
ن��اع أو م��ع��يِّ��ر ب��ي��ن وال��ن��اس ج��ري��ح��ة وه��ي ب��ال��غ��ار ك��لَّ��ل��ت��ه��ا
وص��راع ح��ل��ب��ة ف��ي ج��ي��ف��ة ع��ن ت��ع��ف��ًف��ا ال��ش��ام��ت��ي��ن ف��ي��ه��ا وزج��رت
وش��ع��اع��ي ن��وره��ا م��ص��در «ط��ول��ون» ه��ال��ًة ع��ل��ي��ه��ا ش��ع��ري م��ن وع��ك��س��ت
واإلق��ن��اع! ال��دف��ع ق��ب��ل َع��يَّ ق��د ب��ه أدل��ى َم��ن ف��ل��ي��ت ال��دف��اع َع��يَّ

∗∗∗
س��ب��اع ع��ري��ن ع��ل��ى زأرِت ه��الَّ م��أم��ن: ف��ي اس��ت��أس��دت ِل��لِّ��بَ��اِة ق��ْل
ال��م��ن��ص��اع: وذل��ة ال��ع��ذاب خ��س��ف ده��ا ج��الَّ ي��س��وم��ه��ا ل��ل��ع��ج��وز ق��ل
األوج��اع؟! م��رارة أف��ت��ؤث��ري��ن ك��ري��م��ًة ال��ق��ي��ود م��ن ان��ت��ف��ض��ِت ه��الَّ



عزيز ديوان

ِل��َل��ك��اع وم��ط��ي��ة ل��م��ت��ي��م ت��ع��لَّ��ة وال��ظ��ن��ون ظ��ن��ي أخ��ل��ف��ت
ال��م��رت��اع م��ظ��ه��ر ف��ي وت��ن��كَّ��ري «م��م��ث��ل» ج��ن��اه م��م��ا ف��اس��ت��غ��ف��ري
ب��س��م��اع ت��ع��ط��ف��ي أذن��ت ف��إذا ص��ادًق��ا ال��ن��ص��ي��ح��ة أول��ي��ك زل��ُت ال

∗∗∗
م��نَّ��اع ��ر م��ظ��فَّ ك��لِّ وع��ري��ن وغ��اب��ه��م ال��دروز ج��ار ي��ا ل��ب��ن��ان
ج��ي��اع وب��ي��ن ع��اط��ش��ة ب��ي��ن م��ا ��رت وت��ن��مَّ ال��ش��رى ف��ي ذئ��اب ع��اث��ت
ال��ق��اع ف��ي أو ال��س��ف��ح ف��ي ب��ه��ا واب��ط��ش ُم��ْج��تَ��ٍر ُل يُ��َؤوِّ أو ب��ح��ل��م��ك ف��ارب��أ
خ��داع ب��ع��د ال��ح��ق ه��ذا س��ل��ب��ت��ك م��ن��ح��ة ح��ق��وق��ك زع��م��ت ال��ت��ي إن
ض��ي��اع ب��ع��د ارت��دَّ م��ا م��ض��ري��ة غ��ض��ب��ة ول��وال راغ��م��ة ردت��ه
ال��واع��ي ال��ل��ب��ي��ب ال��درَس ول��ي��ف��ق��ه «م��ح��اي��ًدا» ي��زال ال م��ن ف��ل��ي��ع��ت��ب��ر
ب��م��ت��اع ��ل ُم��ت��ف��ضِّ ُم��ن��ع��م م��ن م��نَّ��ًة يُ��م��ن��ح ل��ي��س ي��ؤخ��ذ ال��ح��ق
ال��م��ب��ت��اع ص��ف��ق��ة ت��ع��ادل ح��ت��ى ي��ش��ت��رى أو ع��ن��وًة ي��ؤخ��ذ وال��ح��ق
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العالئي» األديب«حممد إىل

صفحات عىل لقاء أول ذكرى ،٢٤ / ١ / ١٩٤٤ بتاريخ ٥٥١ عدد بالرسالة نرشت
.٣٦ صفحة ٥٤٩ العدد يف الجحيم» ضفاف «عىل قصيدته له نرشت وقد الرسالة،

∗∗∗

ال��دام��ي «خ��ف��اق��ه» ع��ل��ى ج��ن��ب��ي وض��ج وآالم��ي أش��ج��ان��ي ك��ام��ن أث��رَت
ال��ظ��ام��ي روح��ك ول��ك��ن ت��ق��ول ك��م��ا س��غ��بً��ا ال ال��م��ح��روم ال��ش��اع��ر أي��ه��ا ي��ا
أن��غ��ام ب��ع��َض َع��ْرِب��ْد ال��ي��أس س��اع��ة ف��ي م��ب��ت��ك��ر وال��ت��ع��ب��ي��ر ال��ش��ك»، «ع��رب��د إن
ب��إل��ه��ام أش��رق أو ال��ن��ور م��ن ف��اق��ب��س ع��وض ال��ض��ح��ى ش��م��س م��ن ق��ل��ب��ك ن��ور ف��ي
آث��ام م��اخ��ور ف��ي وال��ن��اس ي��ح��وم أب��ًدا ح��ائ��ل ظ��ل «ال��ح��ق��ي��ق��ة» إن
ب��أوه��ام م��ح��ف��وف ال��ت��ق��ال��ي��د م��ن ع��رم ه��ائ��ل س��دٌّ ال��ح��ق��ي��ق��ة دون
أق��زام ع��ج��ز أو ُم��تَّ��ج��ر خ��ي��ال يُ��زوِّره م��ا إال ال��ح��ق��ي��ق��ة وم��ا
ه��دام ك��لُّ م��ن��ه��م ال��زوَر وي��دع��م م��ج��ردًة ت��أب��اه��ا ال��ن��اس غ��رائ��ز
أح��الم ب��ي��داء ف��ي ال��ل��ي��ل وع��س��ع��س ت��ن��ظ��ره م��ح��راب وال ال��م��ص��لَّ��ى» «خ��ال
ال��س��ام��ي؟ ال��م��ب��دأ وأي��ن ال��م��س��ي��ح أي��ن ت��س��أل��ه: ال��م��ح��زون ب��ال��م��ع��ب��د وط��ف��ت
أص��ن��ام ح��ول إال ال��ش��م��ع وأط��ف��أ أغ��ن��ي��ة ال��دج��ال ال��ك��اه��ن وت��م��ت��م
ال��ط��ام��ي ال��س��اح��ل ح��ول ال��ش��ك ل��ج��ة ف��ي ع��اص��ف��ة واج��ت��اح��ت��ك ب��اإلث��م ك��ف��رت
إح��رام��ي ل��ي��ل ف��ي وح��دت��ي» «ي��ا ت��ق��ول: ش��رًق��ا» ال��م��ن��ى «م��خ��دور األرض ف��ي وِه��ْم��َت
ب��أرح��ام ن��وص��ل ول��م ال��وداد م��ن راب��ط��ة ب��ع��د ت��ص��ل��ن��ا ل��م إن أُخ��يَّ



عزيز ديوان

إع��ظ��ام��ي ي��خ��ط��ئ��ك ف��ل��م األوان ق��ب��ل ف��ح��ول��ت��ه ف��ي ع��ذبً��ا ش��ع��رك ع��ظَّ��م��ت
لُ��وَّام��ي ي��ح��ت��جُّ ك��م��ا ال��ع��ن��ي��د أن��ا أُذن��ي ف��ي ال��ل��ح��ُن وراق ق��ل��ب��ي وَرقَّ
إق��ح��ام ش��ر رك��ي��ًك��ا ي��ق��ح��م��ون إذ م��ب��اذل��ه��م م��ن وق��ر س��م��ع��َي ي��ص��ي��ب
ن��ظَّ��ام أن��غ��ام م��ن ب��ال��ش��ع��ر أع��وذ خ��م��ي��ل��ت��ه ف��ي ف��اص��دح ال��ش��ع��ر ك��ذل��ك
وأن��س��ام��ي» «ج��وي ف��ي ال��ك��أس ف��ف��اح��ت خ��م��رت��ه ال��ح��رم��ان ك��رم��ة م��ن ع��ص��رت
وال��ج��ام ال��خ��م��ر ب��ط��ع��م ع��ل��ي��م إال ب��ه ي��ل��ذ ال ط��ع��م ال��ب��واك��ي��ر وف��ي
إح��ج��ام! ب��ع��د ت��رض��ى ن��ف��س��ك ول��ي��ت ل��ي ي��ش��ف��ع ال��دم��َع ف��ل��ي��ت دم��ع��ي ن��زح��ت
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ميتبنياألحياء

.٢٩ / ٥ / ١٩٤٤ بتاريخ ٥٦٩ عدد الرسالة بمجلة نرشت

∗∗∗

ط��يَّ��ا ال��ع��م��ر ب��ق��اي��ا أط��وي إن��م��ا ح��يَّ��ا ل��س��ت أن��ي غ��ي��ر ح��يٌّ أن��ا
ال��م��ح��ي��ا ط��ل��ق ض��اح��ًك��ا وأران��ي م��ق��ل��ت��يَّ��ا ف��أذوى ال��ق��ل��ُب ذَبَ��َل

رض��يٍّ��ا ال��ب��ال ن��اع��م وأران��ي
ش��ق��يَّ��ا! ك��ن��ت ك��م��ا ال��ي��وم ل��ي��ت��ن��ي

ووص��ال وت��ع��ذي��بً��ا ه��ج��ًرا ح��رَّه نَ��ْص��َل��ى ال��ع��م��ر أت��ون ف��ي ك��ن��ا ي��وم
وت��س��لَّ��ى ح��ب��ي��بً��ا ال��ق��ل��ب ب��دَّل م��الَّ ث��م ح��ب��ي��ب م��ن��ا دن��ا إن

ت��ولَّ��ى أو ت��ج��نَّ��ى َم��ن ن��ب��ال��ي ال
ح��ف��يَّ��ا ن��ع��دم ل��م ال��ح��ب دع��ان��ا إن

س��ل��س��ب��ي��ال ن��ب��ًع��ا ��رن��اه ف��جَّ ي��وم وه��دي��ال وح��يٍّ��ا ال��ش��ع��ر ك��ان ي��وم
وف��ض��وال ل��ه��ًوا ال��ِج��دُّ ك��ان ي��وم وذل��وال س��ه��ًال ال��ع��ي��ش ك��ان ي��وم

ال��م��ث��وال ال��َق��َم��اِريَّ ع��ل��م��ن��ا ي��وم
ال��رويَّ��ا ال��ق��م��اريَّ ع��ل��م��ن��ا ي��وم

َح��ب��اب��ا ال��ع��م��ر ن��رش��ف ك��ن��ا ي��وم ش��ب��اب��ا ال��ج��س��م ن��ره��ق ك��ن��ا ي��وم
وص��اب��ا؟ غ��س��ل��ي��نً��ا ال��ك��رم ح��ال ك��ي��ف خ��راب��ا؟! ال��ق��ل��ب ذل��ك أض��ح��ى ك��ي��ف

ت��راب��ا؟ ال��ق��ل��ب ج��ذوة ح��ال��ت ك��ي��ف



عزيز ديوان

ي��ديَّ��ا؟! ِص��ف��ًرا ب��ع��ده��ا أم��س��ت ك��ي��ف
ص��دي��دا ع��ادت غ��ش��وة غ��ش��ي��ت��ه��ا ج��دي��دا؟ رأيً��ا ت��رى ال ل��ع��ي��ن��ي م��ا
ع��ت��ي��دا ك��ان ال��ذي ال��ق��ل��ب ذل��ك وئ��ي��دا؟ خ��ف��ًق��ا خ��اف��ًق��ا ل��ق��ل��ب��ي م��ا

ج��م��ودا ح��ول��ي ج��ام��د ش��يء ك��ل
إل��يَّ��ا ي��وح��ي م��ا دن��ي��اي ف��ي ل��ي��س

إزائ��ي ��تُّ ت��ل��فَّ آٌل ب��دا أو س��م��ائ��ي ف��ي ب��ري��ق الح ك��ل��م��ا
تُ��رائ��ي أظ��الل ب��اآلل وإذا ك��س��ن��اء َوْم��ٌض ب��ال��ب��رق ف��إذا

ن��دائ��ي رج��ع وال��ص��دى وأن��ادي
ش��يَّ��ا األوه��ام ف��ي أُْل��ِف ل��م ل��ي��ت��ن��ي

وب��ح��لِّ��ي ب��ح��ال��ي راٍض وأن��ا ح��ول��ي ي��غ��دون أو ال��ن��اس وي��روح
وع��ق��ل��ي م��ش��دوه ح��ي��ران وأن��ا ل��ش��غ��ل أو ِل��َل��ْه��ٍو وي��ِج��دُّون

م��ث��ل��ي ي��ش��غ��ل م��ا َدْرِك ع��ن ع��اج��ز
خ��ف��يَّ��ا ��ا م��سٍّ ب��ي ظ��نَّ رآن��ي م��ن

ش��ج��اه ُح��ل��ٍم م��ن ال��روح أف��اق م��ذ اح��ت��واه وال��ي��أس ال��روح ه��ذا ش��اَب
س��واه ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ن��ش��د ع��ب��ثً��ا ه��واه م��اض��ي م��ن ��بُّ ال��صَّ وأف��اق

ب��ش��ذاه ف��اق��ن��ع ال��ي��وم ك��ب��رت ق��د
خ��ل��يَّ��ا م��ث��ل��ي َف��ِع��ْش أو ج��م��اًدا ِع��ْش

أُذن��ي؟ يُ��ط��رب ال ال��ل��ح��ن ل��ه��ذا م��ا ب��ل��ح��ن ال��ش��ادي ال��ب��ل��ب��ل أي��ه��ذا
ف��دع��ن��ي! أو ه��ذا غ��ي��َر ص��وتً��ا ه��اِت ال��ت��ج��نِّ��ي؟ ه��ذا م��ا ال��ب��ل��ب��ُل أيُّ��ه��ا

تَ��لُ��ْم��ن��ي ال أو لُ��ْم ال��دوح أم��ي��ر ي��ا
ش��ج��يَّ��ا ال��م��اض��ي ف��ي ال��ص��وت ه��ذا ك��ان
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الكروان سجعة

.١٩٤٤ سنة يوليو ١٧ بتاريخ ٥٧٦ عدد الرسالة بمجلة نرشت

∗∗∗

م��ق��ت��در ب��ارع ��َح��ر ال��سَّ ف��ي ه��ات��ٌف
م��خ��ت��ص��ر س��اج��ع ُم��ط��ن��ب ص��ادح
ال��م��ب��ت��ك��ر ل��ح��ن��ه ه��زَّن��ي م��ط��رب
ال��ق��م��ر ل��ي��ال��ي ف��ي ه��ات��ًف��ا ي��زْل ل��م
ال��ذَِّك��ر ودع��ت��ن��ي وج��ُده ع��اده
ال��م��ح��ت��ض��ر ��ب��ا وال��صِّ ال��ه��وى ف��اح��ت��س��ب��ُت
ال��نَّ��ِض��ر وال��ش��ب��اب ال��م��ن��ى ودع��وت

∗∗∗
ال��نَّ��َه��ر وخ��ري��ر ال��رُّب��ا ه��م��س ب��ي��ن
ال��ش��ج��ر وح��ف��ي��ف ��ن��ا ال��سَّ ودب��ي��ب
ال��دُّبُ��ر واع��ت��راض ��ب��ا ال��صَّ وه��ب��وب
ال��س��ه��ر ل��ي وح��ال م��ج��ل��س��ي ل��ي ط��اب

∗∗∗
ال��م��س��ت��ق��ر يَ��ْع��ذُُب ع��ن��ده��ا ج��ن��ة



عزيز ديوان

ال��ث��م��ر ب��ش��ه��يِّ ح��اف��ل دوح��ه��ا
وال��زه��ر ورده ع��اب��ق روض��ه��ا
��َدر وال��صَّ ورده س��ل��س��ل م��اؤه��ا
ال��م��ش��ت��ج��ر ن��خ��ل��ه��ا ��ه��ا ح��فَّ ج��ن��ة
يَ��نْ��أَِط��ر ق��ائ��ًم��ا ي��س��ت��وي ب��ي��ن��م��ا

∗∗∗
ك��در يَ��ُش��بْ��ه��ا ل��م ال��زم��ن ف��ي ل��ي��ل��ة
ال��ُع��ُم��ر ِه��بَ��ات م��ن ف��ذَّة ل��ي��ل��ة
أَُخ��ر ل��ل��ي��اٍل ب��ه��ا ف��ت��زوَّْد

∗∗∗
واب��ت��ِدْر ه��اِت��ه��ا اس��ق��ن��ا غ��الم ي��ا
ال��م��خ��ت��ب��ر ح��ل��وَة ُم��رًَّة ه��اِت��ه��ا
ُح��ُم��ر وأواٍن ذه��ب ك��ئ��وٍس ف��ي
ت��س��ت��ع��ر َدم��ي ف��ي رط��ب��ًة ه��اِت��ه��ا
أص��ط��ب��ْر أع��ْد ل��م واب��ت��دْر ه��اِت��ه��ا

∗∗∗
اع��ت��ب��ر! ن��دي��م��ي ي��ا ه��اَك��ه��ا ه��اَك��ه��ا
وال��خ��ف��ر ث��وب��ه��ا زان��ه��ا ع��ان��س
ال��م��ن��ه��م��ر دم��ه��ا ال��ع��ن��ب ع��ق��ي��ق م��ن
َس��ِك��ر رآه��ا م��ن ل��ل��ن��ظ��ر ف��ت��ن��ة
م��غ��ت��ف��ر ذن��ب��ه��ا ه��يِّ��ن وزره��ا
ال��ع��ص��ر ق��دي��م م��ن ُع��تِّ��ق��ت خ��م��رة
ُم��َض��ر وأب��وه��ا ب��اب��ل ��ه��ا أمُّ
ال��ح��ف��ر أق��اص��ي ف��ي ص��ه��رج��ت ق��ه��وة
ال��ح��ض��ر ع��ه��د ق��ب��ل ك��اه��ن ��ه��ا دسَّ
ُس��َرر ذو ق��ي��ص��ر م��ث��َل��ه��ا يَ��ذُْق ل��م
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الكروان سجعة

∗∗∗
م��زده��ر روض��ك��م ال��رُّب��ا ط��ي��ور ي��ا
ال��خ��ب��ر؟! م��ا وي��ح��ك��م ن��ائ��ح ك��ل��ك��م
ال��خ��ور ه��ذا ب��ع��ض ح��س��ب��ك��م ح��س��ب��ك��م
َض��ِج��ر وُم��َغ��ٍن ن��اق��م ش��اع��ر
ال��وت��ر ه��ذا ف��وق ع��ازف ك��ل��ك��م
ال��ِغ��يَ��ر م��ه��ب ف��ي ري��ش��ة ك��ل��ك��م
ف��ان��ك��س��ر ده��ره ه��دَّه ك��ل��ك��م
م��ف��ت��ق��ر ُم��ش��ت��ٍك م��وج��ع ك��ل��ك��م
ال��ح��ور ب��راه ق��د م��دن��ف ع��اش��ق
ال��ق��در ض��ح��اي��ا م��ن �س �ائ� ي� وأٍخ
ال��س��م��ر ل��ي��ال��ي ف��ي ص��ادًح��ا ي��ع��د ل��م
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الكف قارئ يا

.٢٥ / ٩ / ١٩٤٤ بتاريخ ٥٨٦ عدد الرسالة بمجلة نرشت

∗∗∗

ال��خ��ب��ر ي��ص��دِق ل��م إذا ع��ل��ي��ك وال ال��ق��در؟ أض��م��ر م��اذا ال��ك��فِّ ق��ارئ ي��ا
ُع��م��ر أو ع��م��رو وَج��دِّي … زي��ًدا وه��ب��ه ع��ن��ت��رة ه��ب��ه ب��اس��م��ي؟ اه��ت��م��ام��ك وم��ا
واألث��ر ال��خ��طُّ ع��ل��ي��ه ي��دل م��اذا أس��ط��ره��ا ب��ي��ن ف��اق��رأ ب��ال��ك��ف ع��ل��ي��ك
م��ن��ب��ت��ر؟ ال��ح��دَّ أن ال��ن��ح��س وآي��ة م��ت��ص��ل ال��خ��طَّ أنَّ ال��يُ��م��ن أَط��ال��ع
غ��رر؟ ح��ول��ه��ا وت��خ��ف��ى ك��وش��م ت��ب��دو ث��م��ان��ي��ة ج��ن��ب��ي ع��ل��ى ال��ش��ي��ات وم��ا
ي��ن��ت��ظ��ر وال��ش��ر ك��ب��ارح��ة ع��ن��دي ف��س��ان��ح��ة ت��ج��ف��ْل ال ال��ف��أِل ع��ن خ��بِّ��ر
وال��ك��ب��ر؟ ال��ه��م ع��ل��يَّ ف��ي��ه يُ��ل��حُّ أج��ل إل��ى ع��م��ري ف��ي ال��ل��ه أن��س��أ ه��ل
وم��ح��ت��ض��ر ن��اءٍ ك��أق��رب��ه��ا: ع��ن��دي وأب��ع��ده��ا آم��ال��ي؟ أب��لَّ��غ وه��ل
ال��ظ��ف��ر؟ يُ��ع��ق��ب ف��م��اذا ارت��وي��ت إذا ظ��م��أ ع��ل��ى ب��آم��ال��ي ظ��ف��رت ه��ب��ن��ي
ح��ج��ر؟ أغ��واره��ا ه��اوي��ة ج��وف ف��ي وح��ص��ى َح��رًَّة َح��ْزنً��ا ��د أُوسَّ وه��ل
ال��َح��َض��ر وال ي��وًم��ا ع��بَّ��ده��ا ال��ِب��ي��ُد ال ب��راك��ب��ه��ا ت��ن��ب��و َق��ذًَف��ا َه��ْوَج��ًال أم
م��ط��ر ب��ه��ا ي��ع��ل��ْق ول��م ال��س��واق��ي إال ح��ش��ائ��ش��ه��ا ت��ك��أل ل��م ج��رداءَ ق��ف��راءَ
ت��س��ت��ع��ر؟ أيَّ��ان ب��ه��ا وأُش��وى ح��يٍّ��ا ف��تَ��ط��َع��م��ن��ي ح��ول��ي م��ن ال��ن��ار تُ��ق��دح أم
ال��س��ف��ر؟ ن��ادان��ي إذا ال��رح��ي��ل ي��وم م��ن��ق��ل��ب��ي ال��ح��ي��ت��ان م��س��ب��ح ف��ي أنَّ أم
ال��ه��ذر ه��و — ت��دري ل��و — ب��ال��غ��ي��ب ف��ال��رج��م م��ب��ت��دع غ��ي��َر واه��رف ل��ك ب��دا م��ا ق��ل



عزيز ديوان

ي��دَّث��ر ح��ي��ن ل��م��ي��ت خ��ي��ار وال واح��دة واألك��ف��ان ك��ال��ل��ح��د ال��ل��ح��د
م��ف��ت��ق��ر األم��وال إل��ى ال��غ��ن��يَّ إن أم��ل أن��ه ل��وال ك��اْل��ُع��ْدِم وال��م��ال
ال��ك��در» ي��ح��دث ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��و «وع��ن��د ط��ارئ��ة اإلن��س��ان ع��ل��ى ح��ال وال��س��ع��د
ال��ن��ذر ل��ه��ا ت��وف��ي م��ن ال��ح��ي ع��رَّاف��ة ص��دق��ت م��ا األق��دار ف��ي ال��ت��ش��اب��ه ل��وال
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مة املحطَّ القيثارة

.٢٠ / ١١ / ١٩٤٤ بتاريخ ٥٩٤ عدد الرسالة بمجلة نرشت

∗∗∗

أوت��اره��ا رم��ى ل��م��ا ال��ِب��َل��ى ورم��ى ش��ع��اَره��ا ال��ع��ن��ك��ب��وت ع��ل��ي��ه��ا ن��س��ج��ت
ح��واره��ا! ُح��رم��ت وق��د ع��ل��ي��َك ل��ه��ف��ي خ��ل��ي��ل��ة ك��لِّ دون ع��زاءك ك��ان��ت
س��ت��اره��ا ع��ل��ي��ك أرخ��ت ل��ي��ل��ة ف��ي ال��ه��وى ت��ب��اري��ح ل��ه��ا ش��ك��وَت ق��د ك��م
أس��راره��ا ب��دوره��ا ف��اس��ت��ودع��ت��َك ول��ه��ي��ب��ه ال��ج��وى آالم وش��رح��َت
خ��م��اره��ا ي��ل��م أو ي��ه��ت��ك وال��ن��ج��م س��واك��م��ا س��م��ي��ر وال ت��ت��ن��اج��ي��ان
ج��واره��ا ت��ك��ون م��ا أه��دأ وأوي��ت ط��رح��ت��ه��ا ال��ص��ب��اح ط��ل��ع إذا ح��ت��ى

∗∗∗
أُواره��ا ق��َدح��ت إذا ع��ل��ي��ك ب��اٍك ف��أن��ي��نُ��ه��ا ح��ي��اتَ��ه��ا ع��ل��ي��ك َوَق��َف��ْت
ن��اره��ا وي��ض��رم ي��ل��ه��ب��ه��ا وأس��اك ك��ش��ْدوه��ا أس��اك ل��وال ون��ش��ي��ج��ه��ا
ق��راره��ا ت��س��ت��ث��ي��ر ح��ت��ى ش��ئ��ت م��ا ط��ل��ق��ًة ت��ش��دو األل��ح��ان ع��زَّاف��ة
أظ��ف��اره��ا ط��ف��لُ��ه��ا وي��ق��ل��م ي��ف��ري ب��رَّة أمٍّ ح��ن��ان ع��ل��ي��ك ت��ح��ن��و
ون��ه��اره��ا ل��ي��َل��ه��ا ط��وَع��ك وت��ظ��ل ب��دي��ل��ة ال��وف��اء ع��ل��ى ت��ق��ت��ض��ي��ك ال
إط��اره��ا ال��ح��ن��ي��ُن ش��قَّ وال ي��وًم��ا ح��رة ب��آٍه ن��ط��ق��ت م��ا ل��والك

∗∗∗



عزيز ديوان

أش��ع��اره��ا راويً��ا ي��ع��زف وال��ق��وس ش��ف��اه��ه��ا ف��وق ال��ش��ع��ر ع��روس م��ات��ت
��اَره��ا ُس��مَّ ص��م��تُ��ه��ا وأذه��ل ح��ي��نً��ا ف��ت��ج��اوب��ت أل��ح��انَ��ه��ا ال��ص��دى وح��ك��ى
إص��راره��ا ف��ع��اودْت ع��ن��ك وأش��اح ن��ائ��م ف��ه��وَّم زم��نً��ا غ��ن��ي��تَ��ه��م
وه��زاره��ا ع��ي��ون��ه��ا زج��رت ل��م��ا ف��ت��ل��ق��ف��وا ل��ح��ن��ه��ا ع��ن��ه��م وح��ب��س��ت
ُع��َق��اَره��ا واس��ت��س��غ��َت س��واه��ا خ��م��ًرا ف��ت��ذوق��وا ك��أس��ه��ا ع��ن��ه��م وص��ب��ن��ت
إس��اره��ا واح��ت��م��ل��َت ع��ن��ه��م وغ��ن��ي��َت م��ت��رف��ًع��ا ي��ائ��ًس��ا ع��ن��ه��م ف��ص��دف��َت
تَ��ذك��اره��ا ح��اف��ًظ��ا وح��َدك وب��ق��ي��َت ف��ُح��رم��ت��ه��ا دون��ه��م ع��زاءك ك��ان��ت
أخ��ب��اره��ا م��خ��لِّ��ًدا ال��م��ص��اب ف��ي��ه��ا ف��اح��ت��م��ْل ده��ًرا ع��ن��ك ه��م��وم��ك ح��م��ل��ْت
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الضمري

.١١ / ١٢ / ١٩٤٤ بتاريخ ٥٩٧ عدد الرسالة بمجلة نرشت

∗∗∗

ادَّك��ر تَ��نْ��َس أو ن��اداك ت��ن��ْم إن ال��س��ه��ر ط��ول م��ن َوْس��ن��اُن ص��اح��ب
ع��ذر أو ت��ج��نَّ��ى أم��ان��ي��ك م��ن س��ك��رة ف��ي غ��اف��ل��ت��ه ك��ل��م��ا
ث��أر إث��م إل��ى ع��دت وإذا ع��ف��ا وزر ع��ن ��رت ك��فَّ ف��إذا
تُ��ِس��ر م��ا ي��دري ك��تَّ��م��ت م��ا وه��و ك��ن��ه��ه ف��ت��دري م��ل��م��وًس��ا ل��ي��س
ال��ب��ص��ر ل��م��ح ف��ي ي��س��ت��ي��ق��ظ ث��م س��اع��ًة ف��ي��غ��ض��ي وت��واري��ه
وِف��َك��ر ش��ع��ور م��ن ت��راثً��ا ب��ل خ��ال��ًص��ا ش��ع��وًرا أو ع��ق��ًال ل��ي��س
م��دَّخ��ر ق��دي��م إح��س��اس وه��و م��ل��ه��م أو ب��اط��ن ع��ق��ل ف��ه��و
ه��ص��ر ق��د م��م��ا ��ه��د ال��شَّ واس��ت��س��غ��َت ت��ري��اق��ه م��ن ال��ص��اَب ج��رع��ت ك��م
م��ن��ت��ص��ر أو ط��ارد وغ��ري��ٌم آب��ق ط��ري��ٌد ال��ده��َر أن��ت��م��ا
ال��م��ف��ر؟ ف��أيَّ��ان ح��ت��ًم��ا م��وع��ًدا م��رج��ئً��ا أح��ص��ى ولَّ��يْ��َت أي��ن��م��ا

∗∗∗
ان��ت��ش��ر ال��ظ��ل إذا ك��ال��ظ��ل ف��ه��و ��ًع��ا إمَّ أو ش��اح��بً��ا ي��ت��راءى
ي��أت��م��ر ض��ع��ي��ف أح��ي��انً��ا وه��و ت��ارًة ع��ن��ي��ف ج��بَّ��ار وه��و
ان��ه��م��ر ال��س��ي��ل إذا ك��ال��س��ي��ل وه��و ص��رص��ر وري��ح إع��ص��ار وه��و
ان��ح��س��ر ال��م��وج إذا ك��ال��م��وج وه��و ط��غ��ى ال��ب��ح��ر إذا ك��ال��ب��ح��ر وه��و



عزيز ديوان

ب��ت��ر ال��س��ي��ف إذا ك��ال��س��ي��ف وه��و رم��ى ال��س��ه��م إذا ك��ال��س��ه��م وه��و
ال��م��زدج��ر وه��و اآلم��ر وه��و ط��ي��ع وع��اٍص ن��اٍه آم��ر
ال��ح��ذر ف��ي وب��ال��ْغ ��ب��ه��ا ف��ت��رقَّ س��اع��ًة إال ال��ع��م��ر ي��ن��ام ال
ك��ال��م��ح��ت��ض��ر أو ك��ال��م��خ��م��ور ع��دت غ��اف��ًال ع��ن��ه��ا ن��م��ت إن س��اع��ًة
واس��ت��ع��ر وتَ��ج��لَّ��ْد وت��رف��ْق ت��ن��م ال أو ن��ْم ال��س��اه��ر أي��ه��ا
ف��اع��ت��ذر أن��ب��ن��ا ن��ح��ن وإذا وزرن��ا ف��ع��ل��ي��ن��ا َج��نَ��يْ��نَ��ا إن
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النسوة نون

يف قررن النساء إن قالوا: .١٥ / ١ / ١٩٤٥ بتاريخ ٦٠٢ رقم الرسالة بمجلة نرشت
اللغة؛ من النسوة نون بحذف املطالبَة قليل منذ القاهرة يف انعقد الذي مؤتمرهن

ذلك. يف األبيات هذه فهمي عزيز الدكتور فنظم بالرجال، ملساواتهن تحقيًقا

∗∗∗

ن��ونَ��ُه��نَّ��ه ل��ي��س��ت ال��ن��ون ح��دي��ثُ��ُه��نَّ��ه؟ أت��اك َه��َال
ج��م��َع��ه��نَّ��ه وذكِّ��ْر أَف��ص��ْح وث��ي��ق��ة ال��ق��رار ه��ذا
ش��ع��وَره��نَّ��ه! أرقَّ وم��ا … س��م��َع��ُه��نَّ ت��خ��دش ال��ن��ون
َل��ُه��نَّ��ه؟! وم��ا ل��ل��رج��ال م��ا ن��س��اءه��م ال��رج��اُل ظ��ل��م
ف��روُض��ه��نَّ��ه ال��ن��س��اءَ ي��ك��ف��ي ك��ف��اي��ة ف��رض ال��ن��ون
ك��ي��َده��نَّ��ه ت��ث��ي��روا ف��ال ف ل��ل��خ��ال أح��س��م وال��م��ي��م
ق��ي��اَده��نَّ��ه َم��ْل��ك��َن م��ذ ث��ة األن��و م��ن ال��ن��س��اء بَ��ِرئ
خ��دوَره��نَّ��ه ل��زم��ن إذا ة ال��ح��ي��ا وم��ا ال��ِخ��ب��اء ِع��ْف��َن
َح��ْم��لُ��ه��نَّ��ه ال��ع��ق��ائ��ل ح��س��ب ف��ادح األم��وم��ة ع��بء
األج��نَّ��ْه م��ن ح��م��ل��َن وم��ا ـ��ن اح��ت��م��ل��ـ م��ا ال��ع��ق��ائ��ل ح��س��ب
ُس��نَّ��ْه ال��ف��رض ه��ذا إن ع��ة وال��رَّض��ا ل��ل��غ��وان��ي م��ا
ِم��نَّ��ْه ف��ت��ل��ك ع��ط��ف��ن وإن ح ج��ن��ا ف��ال ص��دف��ن ف��إذا
ح��ي��ائ��ه��نَّ��ه غ��ي��ر ل��ه��نَّ ب ن��ق��ا ف��ال ال��ن��ق��اُب ُرف��ع



عزيز ديوان

إس��اره��نَّ��ه اس��ت��ح��ال ح��ت��ى ن��س��اءَه��م ال��رج��اُل أس��َر
ح��ري��َم��ه��نَّ��ه واس��ت��ب��اح ئ��ل ال��ح��ال ع��ل��ى ال��ح��ل��ي��ُل وط��غ��ى
ب��ح��اِل��ه��نَّ��ه ب��رم��ن وال ـ��ن ش��ك��ي��ـ ف��م��ا ال��َوث��اق ع��ق��د
األِع��نَّ��ْه ي��ده م��ن وج��ذب��ن خ��دي��ع��ة م��ك��َر وم��ك��رن
ال��دج��نَّ��ْه ل��ه ي��ن��ي��ر ق��در ج��ن��اح��ه راَش ال��ط��ي��ر
ال��م��ط��م��ئ��نَّ��ْه ال��ذئ��اب ع��ل��ى ـ��ع ال��ودي��ـ ال��ح��م��ل وت��م��رَّد
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رشيد

.٢٩ / ١ / ١٩٤٥ بتاريخ ٦٠٤ عدد الرسالة بجريدة نرشت

∗∗∗

زوال��ه ع��ن��د ك��ال��خ��ي��ال واه��يً��ا أس��م��ال��ه ف��ي ك��ال��خ��ي��ال ب��ي م��رَّ
وش��م��ال��ه ي��م��ي��ن��ه ع��ن ذاه��ًال ك��ط��ري��د وال��ُخ��ط��ا ال��ط��رف ح��ائ��ر
ب��ان��ه��ي��ال��ه ص��اخ��بً��ا ال��رع��د ي��ن��ذر س��ي��ًال ت��م��ط��ر وال��س��م��اء راع��ًش��ا
س��ع��ال��ه دون ال��ري��اح وص��ري��ر بُ��ْرٌد ي��واري��ه م��ا ال��بَ��رُد ي��ه��رأ
ل��ح��ال��ه ت��رقَّ ب��أن أح��رى أن��ت ��ْل تَ��م��هَّ ال��ُم��ِج��دُّ ال��ع��اب��ر أي��ه��ا
َواِل��ه وال��ق��ل��ُب ال��ش��ري��د ف��ت��ب��ع��ت ي��ت��ن��بَّ��ه ي��ك��د ل��م ط��ف��ل! ي��ا ص��ح��ت:
وس��ؤال��ه ح��ي��ائ��ه م��ن م��ط��رًق��ا ن��اءٍ غ��ي��ر ب��م��س��ج��د أن��وي ح��ي��ث
واب��ت��ذال��ه ف��ض��ول��ه ع��ن ع��ازف م��ن��ه��م يُ��س��بِّ��ح َم��ن وال��م��ص��ل��ون
م��ق��ال��ه؟ ذل��ي��ل وق��ع��ه��ا م��ن أي��ن … ج��م��ًع��ا ص��اح وي��ا أخ��ي ي��ا ح��رًم��ا
ك��الل��ه م��ن ص��وت��ه بَ��حَّ ب��ع��دم��ا م��س��ت��ج��ي��بً��ا وال راح��ًم��ا ي��ج��د ل��م
م��آل��ه م��ن م��ش��ف��ًق��ا ال��ب��ال ك��اس��ف ُح��ن��ي��ن ��ْي ِب��ُخ��فَّ ع��ائ��ًدا ف��ان��ث��ن��ى
وآل��ه ب��ع��ي��س��ى ال��ف��ت��ى واس��ت��ج��ار وج��ًه��ا ال��ك��ن��ي��س��ة إل��ى ولَّ��ى ث��م
ج��الل��ه! م��ن اس��ت��ح��ى ردَّه َم��ن ل��ي��ت رك��ًال ال��ك��ن��ي��س��ة س��ادن رده
اح��ت��م��ال��ه ف��وق ال��وق��وف أط��ال أو ن��ه��اًرا أق��ام ل��و ال��دَّي��ر ع��ل��ى م��ا
ض��الل��ه ف��ي ه��ًدى ع��ل��ى ي��ل��وي ل��ي��س وج��ه غ��ي��ر ع��ل��ى ه��ائ��ًم��ا ف��م��ض��ى



عزيز ديوان

ب��م��ال��ه ي��ض��ن ال ال��ن��ب��ل ه��زَّه أري��ح��يٍّ��ا ف��تً��ى أرى ب��ي وإذا
ِع��ق��ال��ه م��ن ن��اش��ًط��ا ف��رَّ ك��ال��ذي وي��ع��دو وال��ن��دام��ى ال��ح��اَن ي��ت��رك
أوح��ال��ه ف��ي ف��ال��ط��ري��ق ل��ح��ظ��ًة ان��ت��ظ��رن��ي بُ��ن��يَّ ي��ا ب��ال��ط��ف��ل ص��اح
ن��وال��ه ب��ع��َض ال��ج��واُد وأض��اف ت��دثَّ��ر! وق��ال: ث��وب��ه وان��ت��ض��ى
ب��م��ث��ال��ه ف��اع��ت��ب��ْر ال��درَس ذل��ك م��ل��يٍّ��ا رأي��ت م��ا ف��ت��أم��ل��ت
آِل��ه غ��ي��ر وأيُّ��ه��م ش��ع��ري! ل��ي��ت ُم��تَّ��ق��ي��ه رب��ه ع��ن��د أيُّ��ه��م
اب��ت��ه��ال��ه ع��ن��د إل��ي��ه أص��غ��وا ع��ن��ه وم��ال��وا ب��خ��ٍد ص��َغ��وا إذْ ل��ي��ت��ه��م
أس��دال��ه؟! م��ن ع��ل��ي��ه وأرخ��ى ـ��ل ال��ل��ي��ـ ج��نَّ��ه إن ال��ش��ري��د ل��ه��ذا م��ن
الغ��ت��ي��ال��ه زاح��ًف��ا ال��غ��ول ي��ح��س��ب ُج��بٍّ ت��ح��ت ِدم��ن��ة ع��ن��د ق��اب��ع
َك��ِرم��ال��ه م��ه��ل��ه��ل ق��م��ي��ص م��ن ف��ض��ل غ��ي��ر ال��ث��رى إل��ى ت��ع��رَّى ق��د
وخ��ي��ال��ه؟ ال��دج��ى غ��ول م��ن م��ش��ف��ًق��ا وح��ي��ًدا أم��س��ى ال��ي��ت��ي��م ل��ه��ذا م��ن
ن��ص��ال��ه ب��ي��ن وه��و ال��ص��وت ي��دف��ع وع��راء َط��ًوى م��ن ف��ك��ي��ن ب��ي��ن
أوص��ال��ه ف��ي ال��ف��ن��اء وي��دب خ��الًص��ا ي��ب��غ��ي ب��ال��ح��ي��اة ع��ال��ق
ح��ب��ال��ه ب��ي��ن وه��ي ال��ف��خُّ ع��زَّه��ا ق��ط��اٌة ت��ل��وَّت ك��م��ا ي��ت��ل��وَّى
ل��ع��ي��ال��ه ب��ذَل��ه��ا ال��ل��ُه ف��رَض زك��اًة ع��ن��ه ال��م��ان��ع��ون أي��ه��ا
أم��ث��ال��ه ع��ل��ى ب��ه��ا ض��ن��ن��ت��م إن ص��الًة ت��ق��ي��م��وا وال ت��ص��وم��وا ال
إذالل��ه ف��ي ال��م��م��ع��ن��ون أي��ه��ا ج��زاءً غ��ن��م��ت��م م��ا ال��ل��ه ي��ع��ل��م
وان��ت��ش��ال��ه ب��ع��ت��ق��ه وت��واَص��وا ث��وابً��ا أردت��م إن ال��ب��رَّ أح��س��ن��وا
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مهسالساعة

.١٢ / ٣ / ١٩٤٥ بتاريخ ٦١٠ عدد الرسالة بمجلة نرشت

∗∗∗

ن��ب��ض��ا وت��ن��ب��ض زح��ًف��ا وت��زح��ف ون��ف��ض��ا ه��م��ًس��ا ال��ث��وان��ي تَ��ُع��دُّ
أرض��ا وتُ��ب��ع��د ش��م��ًال وت��ج��م��ع ال��ق��ري��ب وتُ��ق��ص��ي ال��ب��ع��ي��َد وتُ��دن��ى
��ا وق��ضَّ ت��وال��ى م��ن وش��كَّ��ل��ه��ا ف��ج��ي��ًال ج��ي��ًال ال��ن��اس ت��وارث��ه��ا
��ا وغ��ضَّ ج��ف��نً��ا ث��بَّ��ت ال��ه��رُّ إذا ه��ر ع��ي��ن ف��ي ال��ب��ع��ض ت��ص��وره��ا
ت��ق��ض��ى وال��ح��ج ل��ل��ن��اس م��واق��ي��ت ع��ن��ه��ا ت��ع��د ل��م األه��ل��ة ول��وال
��ا َح��ضَّ ت��أُل ول��م س��ن��اه��ا ه��داك ت��وارت ال��غ��ي��وم خ��ل��ف ال��ش��م��س إذا
أف��ض��ى ه��و ب��م��ا أه��ل��ه��نَّ إل��ى وتُ��ف��ض��ي ال��ل��غ��ات ب��ي��ن ��د ت��وحِّ
��ا غ��ضَّ ك��ان ال��ذي ال��ش��ب��اب ف��ت��ح��ي��ي ال��ح��ب��ي��ب ب��وص��ل ص��بٍّ��ا ��ر ت��ب��شِّ
خ��ف��ض��ا وي��م��ع��ن ج��ه��ًرا وي��ن��ط��ق ال��ج��م��اد ي��ب��ي��ن أن ع��ج��ب وم��ن
ف��رض��ا وت��س��ق��ط ف��رًض��ا ف��ت��وج��ب ص��م��ت��ه��ا ف��ي وت��ف��ص��ح ت��ب��ي��ن
ب��ع��ض��ا وف��ارق��ت ح��ي��نً��ا ف��ش��ي��ع��ُت ودَّْع��تُ��ه ف��ات م��ا وت��ه��م��س:
ن��ق��ض��ا ح��ك��م��ي ي��ق��ب��ل وه��ي��ه��اَت م��ض��ى ق��د م��ا ي��رج��ع وه��ي��ه��اَت
وم��رض��ى؟! نَ��ْوَك��ى ال��ن��اس م��ن وت��ل��ق��ى ل��غ��ًوا ل��ت��س��م��ع ع��ن��ي أت��ع��رض
ب��غ��ض��ا وي��ض��م��ر ال��وداد ي��ري��ك َدِع��يٌّ ع��ل��م��ت ل��و وم��ع��ظ��م��ه��م
وع��ض��ا غ��م��ًزا — غ��ب��ت إن — وي��ف��ري��ك م��ح��ض��ر ف��ي ي��رائ��ي��ك س��واي



عزيز ديوان

أغ��ض��ى ه��و إذا م��ن��ك وي��ه��زأ ت��ش��ت��ه��ي م��ا ي��ب��ث��ك وغ��ي��ري
أم��ض��ى ال��س��ي��ف ف��ت��ك��ة م��ن وف��ت��ك��َي ع��ادت��ي ع��ل��ى أُْم��ل��ي ال��وق��ت أن��ا
وي��ن��ض��ى ي��س��لُّ ي��ك��اد ف��ع��زم��ي ع��زم��ة إل��ى ب��ادْر ش��ئ��ت ف��إن
غ��م��ض��ا دام م��ا ي��ري��ب��ك م��ا ودع ال��م��دى ت��ج��ري ال��م��ق��ادي��ر وخ��لِّ
ن��ه��ض��ا ألم��رك وان��ه��ض ال��غ��د إل��ى ت��رج��ئ��ن وال … ت��ن��ب��ه ت��ن��ب��ه
ق��ب��ض��ا ل��ل��ري��ح رم��ت إن ت��م��ن��ي��ك ووه��م ال��ع��اج��زي��ن م��وع��د غ��د
ت��رض��ى ال��غ��د ف��ي ل��ع��ل��ك وب��ادر ف��ع��ج��ل غ��ي��وب — ع��ل��م��ت ل��و — غ��د
��ا وغ��ضَّ ص��ابً��ا األم��ان��ي وت��ج��ن��ي األوان ف��وات ب��ع��د س��ت��ن��دم
م��ح��ض��ا ال��ن��ص��ح ل��ك ب��ذل��ت ق��د ف��ك��م ت��ل��ح��ن��ي! وال ح��ذار ح��ذاِر
��ا م��ضَّ ع��اد م��ا م��الل��ك ول��وال ال��ن��ذي��ر م��ل��ل��ت ح��ت��ى وأن��ذرت
وم��ض��ا ف��ي��زداد ي��ص��دُّ ب��درع ال��ح��ت��وف ل��ق��ي��َت أص��خ��َت ق��د ول��و
وف��وض��ى ج��ه��ًال ال��ع��م��ر ف��ي وت��س��رف ال��ش��ح��ي��ح ض��ن��ي��ن ب��ف��ل��س ت��ض��ن
وع��رض��ا! وج��اًه��ا ك��ن��ًزا وت��رخ��ص ب��دون ت��ض��ن ل��ل��ض��الل! ف��ي��ا
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س��اه��ُره ال��س��ه��د ب��ع��د ال��ل��ي��َل وودع ب��وادُره الح��ت إذ ال��ص��ب��ح ��س ت��ن��فَّ
دي��اج��ره وان��ج��اب��ت ال��ل��ي��ل ان��ج��ل��ى ل��م��ا ك��وك��ب��ه األس��ح��ار غ��ل��س ف��ي ج��اله
آخ��ره ال��ح��ش��ر ك��أن ظ��الم ع��ل��ى م��ن��ع��ق��ًدا ك��ان دخ��ان ب��ي��ن أن��اف
ب��ش��ائ��ره أذك��ت م��ا ال��وج��د وج��دَد وه��ج م��ن ع��ن��ه ط��رف��ي ف��ارت��د ش��خ��ص��ُت
م��ع��اص��ره؟ م��نَّ��ا م��ن ال��ك��ف��ر درى ف��ه��ل ك��ف��روا وق��د ش��يء ع��ل��ى ال��م��ج��وس ل��ي��س
م��ج��ام��ره ت��غ��ل��ي ال��ذي ال��ح��دي��د وال ه��ي��اك��ل��ن��ا ف��ي إال ال��ن��اُر تُ��ع��ب��ِد ل��م

∗∗∗
ب��اه��ره ش��اع ل��م��ا ج��ف��ن��ي��ه وغ��ض ن��اظ��ره ال��ف��ج��ر ع��ن��د ل��ل��ه أه��لَّ
ي��خ��ام��ره! م��ا وان��ظ��ر األف��َق ��ِل ت��أمَّ ش��ف��ًق��ا ل��ون��ه��ا ت��راءى ال��دم��اء ت��ل��ك
زاخ��ره؟ ف��اض ل��م��ا األف��ق ح��م��رة ف��ي ف��ل��ق ع��ل��ى ال��ب��ادي ال��دُم ه��ذا أس��ال
ظ��اه��ره؟ األرض ب��ج��وف ��ا ع��مَّ ون��مَّ س��ب��ائ��ك��ه ُح��م��ًرا ف��ان��ع��ك��س��ت غ��اض أم
ب��اك��ره؟ ج��ف ن��ج��ي��ع رواه��ا ف��ه��ل ص��وَّب��ه ع��زري��ُل واب��ل أص��اب��ه��ا
م��ائ��ره؟ اآلف��اق ش��ف��ق ف��ي ف��ذاب ص��يِّ��ب��ه األث��ب��اج إل��ى ت��رام��ى وه��ل

∗∗∗
م��ق��ادره أم��ل��ت ب��م��ا ال��ق��ض��اء ج��رى وآه��ل��ه��ا! ال��دن��ي��ا ي��رُث َم��ن س��ب��ح��ان
م��ن��اب��ره واه��ت��زَّت ال��ش��رق وه��لَّ��ل ي��ج��ل��ج��ل��ه ن��اق��وس ال��غ��رب م��ن دوى
دوائ��ره ش��اءت ك��م��ا ال��ع��ب��اد ع��ل��ى واخ��ت��ل��ف��ت األي��ام ال��ق��در ت��داول



عزيز ديوان

ن��ج��اوره ه��اٍر ج��ُرف ش��ف��ا ع��ل��ى س��اخ��رة واألق��دار ن��ح��ن وإن��م��ا
ي��ض��اف��ره ح��ظٌّ ل��ه ي��ت��اَح ح��ت��ى أم��ل ع��ل��ى — أب��ل��ى وإن — ال��ش��ج��اع ل��ي��س
ن��اص��ره ال��راح ب��س��اط ب��ع��د وع��ز وم��ن��ت��ص��ر ن��ش��وان ال��ح��ل��م م��ن ص��ح��ا
أظ��اف��ره خ��ط��ت��ه��ا ال��م��ق��اب��ر أي س��اع��ده ال��غ��ب��راء ن��ب��ش م��ن ي��دِر ل��م
آس��ره األس��ر ب��ع��د ب��ال��ق��ي��د وآب ش��ف��اع��ت��ه ت��ق��ب��ل ول��م األس��ي��ر ع��ص��ى

∗∗∗
غ��ام��ره ي��ل��ق��اه م��ا ي��ن��س��ف ك��ال��س��ي��ل وان��دف��ع��وا «ال��ب��ل��ج��ي��ك» ع��ل��ى أغ��اروا ِج��نٌّ
ق��اه��ره «ال��م��ان��ش» وع��ب��ر ال��ش��م��ال إل��ى زاح��ف��ه «األل��زاس» ج��رف م��ا س��رع��ان
زواخ��ره ص��ب��ت م��ا ال��ش��رق ف��ي وص��بَّ وص��اع��ق��ًة ط��وف��انً��ا ك��ال��ب��رق ف��ارت��د
ح��واض��ره ت��س��ل��م ول��م ال��ع��ذاب م��ن��ه ب��ه��م أح��اق م��ل��ك م��ن رب��ك أدال
ي��خ��اط��ره م��اذا م��ض��رُم��ه��ا ي��دِر ل��م ع��ش��وزن��ًة وش��نَّ��وه��ا أض��رم��وه��ا ه��م
م��ق��اب��ره ف��ي��ه��ا م��ق��ب��رة وك��ل ل��ح��اض��ره��م ق��ب��ر ح��اض��رة ك��ل ف��ي
ق��س��اوره؟ زال��ت ف��ه��ل … ال��ع��ري��ن ه��ذا غ��ي��ل��ه��م؟ أي��ن ال��ض��واري؟ األس��ود أي��ن
أع��اص��ره أص��ل��ت��ه��ا ال��ج��و ص��واع��ق م��ع��ال��م��ه��ا؟ ��ت ع��فَّ ه��ل ب��رل��ي��ن وأي��ن
ي��س��اوره م��ا ل��وال ال��ل��ي��ل ي��ح��م��وم��ه��ا س��ق��ر آث��اره��ا وم��ح��ت زل��زل��ت أم
س��ت��ائ��ره ل��وال م��ن��ه��ت��ك وال��ل��ي��ل اس��ت��ع��رت إذا ف��ي��ه��ا ط��ال��ع��ة ف��ال��ش��ه��ب
س��ائ��ره األش��الء م��ن أدي��م ع��ل��ى ح��واف��ُره��ا َش��لَّ��ْت ص��اف��ن��ة وال��خ��ي��ل
ت��ح��اذره؟ س��ي��ل ف��ي ت��س��ب��ح وك��ي��ف ي��م��ن��ع��ه��ا؟ واإلق��دام أَتُ��ح��ج��م ح��ارت؛
ه��ام��ره األش��الء م��ن ي��ف��ي��ض دم ي��ح��رك��ه��ا ب��أط��الل ال��رَّغ��ام م��ال
س��ات��ره ال��ن��ي��ران م��ن ح��م��اه��م وال ن��ك��ب��ت��ه��ا ي��وم ع��ن��ه��ا «س��ي��ج��ف��ري��د» ي��غ��ِن ل��م
م��واخ��ره ي��ط��ف��و وم��ا ي��م��وج ب��ح��ر وداث��ُره��ا ال��ق��ت��ل��ى ج��ي��ف ك��أن��م��ا
م��خ��اف��ره وان��دكَّ��ت «س��ي��ج��ف��ري��د» ف��ان��ه��ار م��ع��اق��ل��ه��م ف��ي غ��ش��ي��ت��ه��م ه��زي��م��ة
ع��س��اك��ره؟! ط��ارت م��ا رب��ك ش��اء ل��و ج��ان��ب��ه ع��ز ع��ري��ض م��ل��ك وأي��ن
غ��ف��ائ��ره ِع��ْه��ٍن ع��ن ت��ط��اي��ر ك��م��ا ك��ت��ائ��ب��ه��م ع��ن وزال��وا َش��ع��اًع��ا ط��اروا

∗∗∗
م��ص��ادره ت��ش��ف��ق ول��م ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي م��وق��ع��ه ج��لَّ ب��رٌق «ب��رل��ي��َن» ن��ع��اِك
ن��ؤازره زل��ن��ا وم��ا ال��ح��ل��ي��ف ن��ص��ر ي��ح��ق��ق��ه م��ا ع��نَّ��ا ال��ح��زن وخ��ف��ف
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ش��اه��ره وال��م��وت م��ن��ص��ل��ت وال��س��ي��ف راض��ي��ًة م��ص��ر ح��م��ل��ت��ه��ا أم��ان��ة
ط��ائ��ره ال��ِح��ل��ف��ي��ن ع��ل��ى ن��ح��س وال��ف��ال ع��واق��ب��ه��ا ت��س��ل��م ل��م ال��ع��ن��اي��ُة ل��وال

∗∗∗
ن��اح��ره؟! ال��س��ل��م ف��ي وم��ن ال��ذب��ي��ح م��ن ك��ن��ان��ت��ك��م ف��ي م��اذا ال��ح��ل��ف ع��ص��ب��ة ي��ا
ي��ح��اوره! وه��م م��ن ال��وه��م َف��ع��لَّ��ه س��الف��ت��ك��م م��ن س��رابً��ا أوردت��م��وه
م��ظ��اه��ره ازدان��ت ق��د ِخ��وان ع��ل��ى م��وائ��دك��م م��ن ن��واًة وزدت��م��وه��ا
آم��ره ال��ح��ال��ي��ن ف��ي أع��دل وال��س��ي��ف س��ف��ًه��ا وإْن ع��دًال إْن ت��ق��ض��ون ال��ي��وم
ع��اذره ص��ال إم��ا ال��غ��م��د ف��ي ال��ح��ق ب��ح��ج��ت��ه أف��ت��ى إذا ال��ق��ض��اة ق��اض��ي
ب��وات��ره ح��ي��نً��ا ح��م��ي��ت وإن ح��ق ي��ؤي��ده ال م��ل��ك ي��ن��ه��ض ول��ي��س
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الشاعر

.١٩٤٥ سنة نوفمرب بتاريخ ٢ عدد املرصي الكاتب بمجلة نرشت

∗∗∗

��دا ت��وسَّ أنَّ��ى األق��دار ت��ط��ارده ُم��ش��رًَّدا وح��ي��ًدا ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ش��تَّ��َت
وال��ي��دا وال��ج��ن��ب ال��ُخ��فَّ م��ن��ه ي��ج��رِّح ط��رق��ات��ه ف��ي وال��ش��وك س��رى م��ا س��رى
س��رم��دا ال��ح��ي��ن ف��ي أب��ك��ت��ه ض��ح��ك��ْت وإن ��م��ْت ت��ج��هَّ ي��وًم��ا دن��ي��اه اب��ت��س��م��ت إذا
وأس��ع��دا َس��رَّ غ��نَّ��اك إذا ع��ل��ي��ك ن��واُح��ه يَ��خ��ف��ى ال��ِغ��رِّي��د ال��ط��ائ��ر ه��و
ُم��َردِّدا ويَ��ْح��ك��ي أوح��ى م��ا ال��ج��ن ع��ل��ى م��س��ج��ًال ف��ي��ص��غ��ي ج��نٌّ ��ن��ه تُ��ل��قِّ
م��وع��دا تُ��خ��ل��ف األق��دار ول��ك��ن��ه��ا ب��ك��اذب ول��ي��س ي��ف��ع��ل ل��م ق��ال إذا
وت��م��رَّدا أغ��الل��ه م��ن ت��ح��رَّر م��ج��ن��ح ال��س��م��اء ن��ح��و ب��ه ي��ط��ي��ر
واه��ت��دى ع��ن��ه س��م��ا واٍد ف��ي ض��لَّ ف��إن ج��ن��اح��ه واٍد ك��ل ف��ي ب��ه وي��ه��وي
��دا م��ص��فَّ ي��ع��ي��ش أن وي��أب��ى م��ن��اًال ال��ث��رى م��ن أدن��ى ال��ع��ل��ويَّ ال��ع��ال��م ي��رى
م��ج��ه��دا ف��ارت��دَّ ال��ش��ك ن��ح��و ال��س��ي��ر ب��ه وان��ت��ه��ى وال��ش��ك اإلي��م��ان تَ��ن��اَزع��ه
ال��ِع��دا ب��ه��ا ي��ل��غ��و األح��ق��اد ول��ك��ن��ه��ا وي��ح��ه��م! ُج��نَّ وم��ا م��ج��ن��ون! ي��ق��ول��ون:
ُم��زِب��دا ��ر ت��ف��جَّ ف��ب��رك��ان وإال م��ت��رق��رق ض��اح��ك إم��ا ال��ب��ح��ر ه��و
م��ع��ق��دا ل��غ��ًزا ح��ال��ي��ه ع��ل��ى ت��راه ش��ع��وره ُم��ج��ٍد غ��ي��ر وي��رض��ى ي��ث��ور
غ��دا ي��ع��ق��ب��ه��ا س��وف م��اذا وي��ع��ل��م وق��وع��ه��ا ق��ب��ل األح��داث ي��رى ذك��ي
��دا م��ت��ع��مِّ ق��ل��ب��ه وي��ق��س��و ي��ل��ي��ن ط��ب��ع��ه غ��ي��ر ع��ل��ى ي��ب��دو وق��د ع��ن��ي��د



عزيز ديوان

ج��ام��دا ال��ح��ق��ي��ق��ة غ��ي��ر ع��ل��ى وي��ب��دو ص��ب��اب��ًة ي��ذوب أو ح��ن��انً��ا ي��ف��ي��ض
��دا م��س��هَّ ق��ل��بً��ا ال��ل��ي��ل م��ن��ه وخ��ض��خ��ض األس��ى ب��ه اس��ت��ب��دَّ ال��ل��ي��ل ج��نَّ��ه إذا
م��غ��رِّدا ال��ك��ن��اري ال��ل��ي��ل ف��ي ف��س��اج��ل ل��ش��ع��ره ال��ن��واح ي��رَض ول��م ت��أبَّ��ى
م��ج��رَّدا ص��وتً��ا ال��ل��ح��ن ف��ك��ان وغ��نَّ��ى ال��ه��وى! ي��ع��رف ال ق��ي��ل: ح��ت��ى وك��اب��َر
س��يِّ��دا ال��ب��ري��ة ف��ي ي��ت��م��ل��ْق ول��م ل��ق��ول��ه ال��ه��وان ي��رَض ف��ل��م وع��فَّ
ال��ن��دى ع��ن س��واه اس��ت��غ��ن��ى ل��و وودَّ ب��ش��ع��ره ال��خ��ي��ري��ن ف��ت��ات ع��ن س��م��ا
وم��وردا ِخ��وانً��ا ظ��ن��وا ك��م��ا ول��ي��س يُ��رى وم��ا يُ��ح��س م��ا إال ال��ش��ع��ر وم��ا
ُم��ن��ش��دا ت��ُك وال ق��وَّاًال ت��ُك ف��ال ح��ق��ه ل��ش��ع��رك ت��ع��رف ل��م أن��ت إذا
م��س��وَّدا وم��وًل��ى ع��ب��ًدا ف��ع��ْش ع��ل��ي��ك ح��ق��ه��ا ل��ن��ف��س��ك ت��ع��رف ل��م أن��ت وإن
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.١٤ / ١١ / ١٩٤٥ بتاريخ ٢٢٨٩ العدد املرصي الوفد بجريدة نرشت

∗∗∗

ه��ن��ا ه��ا ف��اص��دح ه��ن��اك ال��غ��راب ن��ع��ق وع��ي��دن��ا ال��م��ش��رك��ي��ن ع��ي��د ع��ي��دان:
ع��ن��دن��ا ب��ال��ع��ب��ادة أَوَل��ى ف��َل��م��ص��ُر وَم��ن��اتَ��ه التَ��ه ي��ع��ب��د ك��ان َم��ن
اق��ت��ن��ى وم��ا ي��داه اك��ت��س��ب��ت م��ا ف��ع��ل��ي��ه دم��ي��ة ه��واه��ا ف��ي يُ��ش��رك ك��ان أو
وإم��ام��ن��ا إم��ام��ه��ا ال��زع��ي��م ه��ذا زع��ي��م��ه��ا خ��ل��ف وص��لِّ ب��م��ص��ر س��بِّ��ح
ال��س��ن��ا؟! ه��ذا م��ا ال��ل��ه��م س��ب��ح��ان��ك ل��ن��وره ي��ش��اء م��ن ي��ه��دي ال��ل��ه
وأع��ل��ن��ا أس��ر ��ا إمَّ وم��ض��ائ��ه ن��وره ه��ال��ة وت��ل��ك ال��زع��ي��م ه��ذا
ل��ي��ن��ا س��ه��ًال ال��َع��ْج��م ق��ب��ل ك��ان م��ن ص��الب��ًة أش��د ال��ُج��لَّ��ى ف��ي وت��راه
أخ��ش��ن��ا أو ك��ال��ص��ف��ا ص��ل��ًدا ك��ان م��ن س��الس��ًة ال��ن��م��ي��ر ك��ال��م��اء وي��ع��ود
م��ؤم��ن��ا أو م��ؤم��ًال إل��ي��ه وان��ظ��ر وت��ي��ق��نً��ا ��ًال ت��أمُّ إل��ي��ه ف��ان��ظ��ر
م��ط��ع��ن��ا! ��ى ت��ش��هَّ ك��م ك��ي��ذب��ان أو ج��اح��د ت��ط��اول وإن األم��ي��ن ه��ذا
الغ��ت��ن��ى ت��م��نَّ��ى ول��و ال��ف��ق��ي��ر ه��ذا أب��ى ل��م��ا أراد ول��و األب��يُّ ه��ذا
«ق��ن��ا» إل��ى ال��س��م��وم ري��ح ب��ه ق��ذف��ت ك��ال��ح أرق��م س��م��وَم «ال��ك��ت��اُب» َف��حَّ
ف��ت��ف��ن��ن��ا ت��ج��ارًة ال��ك��الم تَ��ِخ��ذَ م��ت��ف��ي��ه��ق آث��م ع��زة أخ��ذت��ه
ج��ن��ى َم��ن م��ن��ه��م األخ��الق ع��ل��ى وج��ن��ى ت��آم��روا وال��ذي��ن ال��م��ش��ع��وذ ك��ذب
م��س��ك��ن��ا وارت��ض��وه��ا إل��ي��ه��ا س��ف��ل��وا ح��م��أة ف��ي ول��وغ��ه��ا ال��ك��الُب ت��أب��ى



عزيز ديوان

أَل��ُس��ن��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ُة وأط��ل��ق��ِت ط��ف��ح��ت ان��ط��وت ض��غ��ائ��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ف��وس وإذا

∗∗∗
ال��َون��ى ال��س��ي��ر ع��ن وأق��ع��ده��ا ق��ع��دت وم��ل��ة م��ل��ح��دون ف��م��ن��ه��م خ��رج��وا
ان��ث��ن��ى أو ف��رَّ ال��ن��ق��ع ت��ح��ت ك��رَّ إن م��ارق وك��لٌّ ش��ي��ًع��ا وت��ف��رق��وا
ب��ي��ن��ن��ا! أق��ام��وا ارت��داده��م ق��ب��ل ب��ه��ا ك��ف��روا م��ن ف��ل��ي��ت ب��م��ص��ر ك��ف��روا
إي��م��ان��ن��ا ب��ن��ا وم��ض��ى دي��ن��ه��م ع��ن ش��ي��ط��ان��ه��م ورده��م ب��م��ص��ر ك��ف��روا
وال��خ��ن��ا ال��خ��ي��ان��ة م��ن ال��زع��ي��م ب��رئ ل��ه ان��ت��س��ب��وا وم��ا س��ع��ٍد إل��ى نُ��س��ب��وا
ب��ن��ا ف��س��م��ت ��دت وت��وحَّ ب��ه��ا ف��س��م��ا واح��د ف��ي ��ًة أمَّ س��ع��د ك��ان ق��د
م��ت��ل��ون��ا؟ ت��رى أم ب��ل��ون م��ن��ه��م م��ت��ف��رًدا ت��رى ه��ل ع��ي��ن��ك! ف��اس��ت��ف��ِت
م��ت��وه��ن��ا «ه��ي��ك��ًال» أو «ج��ب��ه��ًة» أو «ه��ي��ئ��ًة» أو «ك��ت��ل��ًة» ع��ل��ي��ه��م واش��ه��د
ال��ف��ن��ا أل��وي��ة ت��ح��ت إل��ي��ه��ا دل��ف��ت ل��ع��ص��ب��ة ت��ح��ل ال ال��ن��ي��اب��ة» «دار
دوِّن��ا؟! إن ك��ت��اب��ه يَ��س��وخ َم��ن أم ب��ي��م��ي��ن��ه وك��ت��اب��ه أت��ى أف��م��ن
ب��يِّ��ن��ا؟! ُص��راًح��ا ك��ذبً��ا اف��ت��رى ك��م��ن ح��ق��وق��ه��م ال��ع��ب��اد إل��ى ي��ردُّ أف��م��ن
ت��ذع��ن��ا أن أو ال��ش��ع��ب ب��أم��ر ف��ي��ن��ا ح��ك��وم��ة ت��ق��وم أن ال��س��ي��اس��ة أَب��ِت

∗∗∗
م��وه��ن��ا ي��ودع ف��ج��ًرا واس��ت��ق��ب��ل��ي ف��اس��ل��م��ي ع��ي��دك ي��وم ه��ذا م��ص��ر ي��ا
وم��أم��ن��ا ي��ل��وح ص��ب��ًح��ا تُ��رى ح��ت��ى ال��دج��ى واق��ت��ح��م��ي األش��واك ع��ل��ى س��ي��ري
م��ع��دن��ا أص��ف��ى ال��ح��ال��ي��ن ف��ي وب��ق��ي��ت ن��اب��ه��ا وع��ض��ك أح��داث ص��ه��رت��ك
ت��ج��ب��ن��ا أن وخ��وف��ه��ا ال��ف��ل��ول ح��ذُر ردَّه��ا ف��ل��ول م��ن ص��ف��وف��ك ب��رئ��ت
أرع��ن��ا أو م��غ��ام��ًرا ال��ج��س��وَر ح��ِس��ب م��غ��ن��ًم��ا ال��س��الم��َة رأى ال��ج��ب��اُن وإذا
ل��ن��ا واب��ت��س��م��ت األف��ق ف��ي م��نً��ى الح��ت ب��ع��ده��ا أخ��رى ث��م ح��رب ب��ي��ن م��ا
ال��م��ن��ى م��رارت��ه��ا م��ن ف��ن��ج��ن��ي ت��ؤت��ي ع��ظ��اِت��ه ل��ع��لَّ ال��م��اض��ي ف��ت��م��ث��ل��ي
وم��وَّن��ا ث��راك ب��ه��ا ال��ش��ه��ي��د خ��ض��ب ق��ط��رة أدي��م��ك م��ن ش��ب��ر ك��ل ف��ي
ال��ج��ن��ى إل��ى ال��ح��ص��اد ع��ن��د وت��ط��ل��ع��ي ك��ري��م��ًة ال��ح��ي��اة ظ��ل ف��ت��ف��يَّ��ئ��ي
وأح��س��ن��ا أس��اء م��ن وي��ن��ص��ف ي��ج��زي ع��لَّ��ه ق��ري��ب ل��غ��ٍد وت��ه��ي��ئ��ي
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زمانا أهبتبكم بنيوطني

.١٩٤٦ سنة نوفمرب ١٥ يوم ٩٥ عدد األمة صوت بجريدة نرشت

∗∗∗

وال��ح��راب��ا األس��ن��ة ش��َرع وَم��ن ال��ع��ذاب��ا ه��ذا س��ام��ه��ا َم��ن س��ل��وا
ال��ع��ق��اب��ا؟! ف��رض ش��ري��ع��ة ب��أي ي��داه ت��بَّ��ت ده��ا ج��الَّ س��ل��وا
وال��ص��واب��ا ��ة ال��م��ح��جَّ ل��ه ي��رد ض��م��ي��ر أو ع��ق��ل ي��ن��ه��اه أم��ا
ي��ع��اب��ا أن ب��ال��م��س��وِّد وأول��ى م��س��ت��ب��د ي��ع��اتَ��ب أن ض��الل
ت��غ��اب��ى إذا ع��ل��ي��ه ت��ح��زن ف��ال أه��ل غ��ي��ر ي��خ��اط��ب أن وج��ه��ل
س��راب��ا ظ��م��أ ع��ل��ى وي��ورده��ا وح��م��ًق��ا ص��ل��ًف��ا خ��ده ��ر ي��ص��عِّ
ح��س��اب��ا ل��ع��اق��ب��ة ي��ح��س��ب ول��م ت��ج��نَّ��ى وك��م إل��ي��ه أس��دت وك��م
ص��اب��ا ال��ن��ص��ر ك��أَس م��ص��ر ُع تَ��ج��رَّ ع��دل وب��أي ج��ري��رة ب��أي
ذب��اب��ا غ��ل��ب��وا م��ا م��ص��ر ول��وال ف��الًة غ��ن��م��وا م��ا م��ص��ر ول��وال

∗∗∗
واإلي��اب��ا؟ ال��س��الم��ة غ��ن��م��وا وق��د ب��ع��بء ن��ه��ض��وا ه��ل «دن��ك��رك» س��ل��وا
رك��اب��ا؟ ل��ه��م ال��ن��ع��ام تَ��خ��ذوا وه��ل ط��اروا ك��ي��ف ع��ن��ه��م س��ل��وا«ال��ص��ح��راء»
ال��س��ح��اب��ا؟ ال��ع��دو م��ع س��ب��ق��وا وق��د ب��أرض ث��ب��ت��وا ه��ل «ال��ع��ل��م��ي��ن» س��ل��وا
غ��ض��اب��ا؟! أس��ًدا ت��ب��دل��وا وك��ي��ف ان��ك��س��ار ب��ع��د ت��ع��اظ��م��وا ف��ك��ي��ف
اإله��اب��ا؟ ال��ك��ف��ن م��ن ن��س��ج��وا وه��ل ص��ب��ًح��ا وأدوه ه��ل «ال��م��ي��ث��اق» س��ل��وا



عزيز ديوان

خ��ض��اب��ا؟ س��واع��ده��م ع��ل��ى وس��ال ك��ذابً��ا ف��م��ه��م ع��ل��ى ج��رى وك��ي��ف
اغ��ت��ص��اب��ا؟ ع��ن��ده��م ال��ح��ق ف��أض��ح��ى ب��ش��رع ش��رًع��ا اس��ت��ب��دل��وا وك��ي��ف
ن��اب��ا وت��م��د ص��ن��ي��ع��ه ج��زاء ك��ري��ًم��ا األف��ع��ى ت��ل��دغ ك��ذل��ك
ال��ذئ��اب��ا غ��ل��ب وم��ن وذؤب��ان آوى واب��ن رق��ط ال��ن��اس وب��ي��ن

∗∗∗
واس��ت��ج��اب��ا دم��ًع��ا ال��ق��ل��ب ف��ح��ال ق��ل��ب��ي زج��رُت ال��ج��ه��اد ع��ي��د وي��ا
ال��م��آب��ا ص��ادف��ت ك��ي��ف دم��وع��ي ول��بَّ��ْت ف��اس��ت��ع��ص��ى ال��ش��ع��ر دع��وت
وال��ش��ع��اب��ا ال��م��س��ال��ك ل��ن��ا ت��ض��يء َه��ْدٌي وأن��ت ال��س��ن��ون ت��ع��اق��ب��ت
ال��ص��ع��اب��ا ذلَّ��ل��ن��ا اإلج��م��اع ع��ص��ا ��ت وش��قَّ خ��رج��ت ع��ص��ب��ة ول��وال
وال��س��ب��اب��ا ال��ت��ط��اح��ن نَ��ْع��ُد ول��م اتَّ��ع��ظ��ن��ا ف��م��ا ال��س��ن��ون ت��ع��اق��ب��ت
وع��اب��ا خ��وَّان ك��ل وأم��ع��ن وع��ب��د م��رت��زق ك��لُّ ت��ه��ج��م
ال��س��ح��اب��ا وع��ال «م��ص��ط��ف��ى» ت��ج��اوَز أدن��ى ل��ك��ان ال��س��ح��اب ن��ط��ح��وا ول��و
ق��راب��ا؟! ي��س��ك��ن ف��ل��م وج��رده س��ي��ًف��ا ب��راه ك��ي��ف ال��ل��ه! ت��ع��ال��ى
غ��اب��ا؟! تُ��راه أي��ن ال��رك��ب: ت��ن��ادى ب��ص��خ��ر س��ف��ي��ن��ت��ه��ا ارت��ط��م��ت إذا
ع��ذاب��ا ح��م��ل��ن��اه��ا ن��ك��أت إذا ج��راح م��ن ف��دي��ت��ك وط��ن��ي وي��ا
وال��م��ص��اب��ا؟ ال��ف��ج��ي��ع��ة ي��ش��اط��ره ج��ري��ح س��وى ال��ج��ري��َح ي��أس��و وه��ل
ال��س��غ��اب��ا ال��س��ب��ع ب��ب��ط��ش��ه يَ��ُروع ال��م��ن��اي��ا َوَرَد ق��س��ور م��ن وك��م
ال��ع��راب��ا ح��م��ى ال��ج��ي��اد س��ام وإن ف��رَّت ال��خ��ي��ل ع��ل��ي��ه ك��رَّْت إذا
ت��راب��ا وزك��ا روض��ًة وأي��ن��ع م��س��ًك��ا ف��ف��اح ث��راك دم��ه روى
ال��رح��اب��ا واج��ت��اح ال��ن��ي��ل ف��ض��ج ش��ه��ي��ًدا ث��وى «ال��ج��ن��وب» ف��ي وآخ��ر
خ��راب��ا ن��ف��وس��ه��م أض��ح��ْت وم��ن وال��م��ط��اي��ا ال��خ��وارج ال��ل��ه ل��ح��ا
وال��رق��اب��ا ال��م��راف��ق ال��ح��ل��ف م��ع أح��ل��وا إذا ال��ج��الء ك��ان وال
ال��ث��واب��ا واس��ت��بَ��ق��وا ال��رض��وان إل��ى ف��داءً ذه��ب��وا ل��ألُل��ى وط��وب��ى

∗∗∗
ه��اب��ا! ق��ي��ل: ص��وت��ي بَ��حَّ ف��ل��م��ا زم��انً��ا ب��ك��م أه��ب��ت وط��ن��ي ب��ن��ي
ج��واب��ا ع��ن��ك��م ال��ص��دى ألس��م��ع��ه ن��ط��ق��ن��ا ك��م��ا ال��ج��م��اد ن��ط��ق ول��و
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السجن يف

األجانب. سجن نزيل فهمي عزيز الدكتور السجني للحر يردد وصوتي ومرصتناديهم
.١٩٤٦ سنة يونيو ١٤ يوم ٢٤٦٤ عدد املرصي الوفد جريدة يف نرشت

∗∗∗

ال��م��ج��رَُّد ال��ح��س��اُم ال��غ��م��َد ي��س��ك��ن وق��د أوح��ُد ال��ي��وم أن��ك ع��زاءً ك��ف��اك
ت��ج��ل��د ف��ي��ه ال��ح��زن ع��ن��ك وي��ذه��ب م��وح��ش وال��ل��ي��ل ال��س��ج��ن ع��ذاب ي��ه��ون
��د م��ص��فَّ وه��و ال��ص��وت م��ن��ه وي��ره��ب ع��ري��ن��ه ال��م��ن��ي��ع ال��ل��ي��ث ي��ؤس��ر وق��د
أش��ه��د زل��ت وم��ا أدع��وه��م زل��ت وم��ا ال��ح��م��ى ع��ن ي��ذودوا أن ب��ق��وم��ي أه��ب��ت
ت��ه��دد وط��وًرا َط��وًرا ب��ه��م تُ��ِل��مُّ زواح��ف وال��خ��ط��وب ب��ق��وم��ي أه��ب��ت
ي��ردد وص��وت��ي ت��ن��ادي��ه��م وم��ص��ر أزل ول��م ص��وت��ي بَ��حَّ ح��ت��ى وأن��ذرت





لفادهيا قربانا نذرتنفَيس

.١٩٤٦ سنة يونيو يف األجانب سجن يف وهو كتبها

∗∗∗

راع��ي��ه��ا أرض ف��ي غ��اص��بُ��ه��ا وع��اث أه��ل��ي��ه��ا ع��دوان م��ن ال��ل��ه إل��ى ش��ك��ت
ي��ردي��ه��ا ال��ص��ب��ر ب��ق��اي��ا ل��وال ي��ك��اد ي��ص��ارع��ه��ا! ي��أٍس م��ن ق��ل��ب��اه ح��رَّ وا
م��اض��ي��ه��ا ن��س��ي��ان ع��ل��ى ن��ف��س��ي ورض��ت ب��ح��اض��ره��ا ع��ل��ًم��ا غ��ده��ا م��ن ف��زع��ت
س��ال��ي��ه��ا ع��دوان وم��ن م��ن��ه��ا ف��ش��اب ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ق��ل��ب��ي وَق��ْف��ُت
ل��ف��ادي��ه��ا ق��رب��انً��ا ن��ف��س��َي ن��ذرت أم��ل ب��ال ال��م��اض��ي م��ن أف��ق��ت ل��م��ا

∗∗∗
أب��ك��ي��ه��ا ك��دت ح��ت��ى ال��دم��ع وع��زَّن��ي م��واج��ع��ه��ا ف��ه��اج��ت��ن��ي م��ص��ر ذك��رت
ي��ف��ري��ه��ا! ال��ل��وم ف��إن ل��وم��ي ع��ن��ك دع ك��ب��دي ع��ل��ى ال��ج��ان��ي وأن��ا الئ��م��ي ي��ا
��ي��ه��ا يُ��رجِّ ألوط��ار ي��غ��ن��ي وق��د وه��ًوى س��ام��ًرا ل��ي��ش��ج��ي ي��غ��ن��ي ك��لٌّ
م��ذاك��ي��ه��ا م��ن ج��وادي زع��م��ت وال وط��ر وال ف��ي��ه��ا س��ام��ر ل��ي ول��ي��س
ف��أح��ك��ي��ه��ا ص��دري ب��ه��ا ي��ض��ي��ق ح��ت��ى أُك��تِّ��م��ه��ا آالم��ي ه��ي وإن��م��ا

∗∗∗
م��غ��ان��ي��ه��ا ف��ي أس��ي��ًرا ق��ل��ب��ي وب��ات وط��نً��ا ب��ه��ا أع��دل ف��ل��م ع��ن��ه��ا ن��زح��ت
ب��وادي��ه��ا م��س��ح��وًرا األرض ف��ي وِه��م��ت م��ف��ات��ن��ه��ا ع��ن إال ش��ع��ري وص��ن��ت



عزيز ديوان

م��ج��ال��ي��ه��ا راق��ت ك��م��ا وص��ف��ي وراق ج��داول��ه��ا ��ت رقَّ ك��م��ا ش��ع��ري ورقَّ
م��راع��ي��ه��ا ف��ي غ��زاًال ذك��رت إال ج��ؤذره ف��ي��ه ِك��ن��اًس��ا رأي��ت وم��ا
ن��وادي��ه��ا ف��ي ن��دي��ًم��ا ذك��رت إال ك��در وال ص��ح��ٍو ع��ل��ى ش��رب��ت وم��ا

∗∗∗
ت��دان��ي��ه��ا وأح��ي��ان��ي ال��ل��ق��اء ع��ن��د أم��ل��ي ل��ي ُردَّ إل��ي��ه��ا ُرِددُت ��ا ل��مَّ
م��وان��ي��ه��ا أول��ى م��ن ال��س��ف��ي��ن��ة ب��َي واق��ت��رب��ت ال��ي��مَّ إل��ي��ه��ا ط��وي��ت وق��د
ن��واح��ي��ه��ا! م��ن ري��ًح��ا ��م ت��ن��سَّ وق��د ت��وثُّ��ب��ه م��ن ق��ل��ب��ي ي��ِط��ف��ر ف��ك��اد
ض��واح��ي��ه��ا ف��ي دم��ع��ي أن��ث��ر ف��ُرح��ت اتَّ��أَدت ع��ن��دم��ا دم��وًع��ا ق��ل��ب��ي وح��ال
رواب��ي��ه��ا م��ن رف��ي��ًف��ا ح��ل��ل��ت ل��م��ا ل��ن��ع��م��ت��ه ع��رف��انً��ا ل��ل��ه س��ج��دت
س��واق��ي��ه��ا؟! م��ن ن��اًرا أُص��ل��ي��ت وك��ي��ف س��ق��ًرا ع��ن��ده��ا ح��ي��ات��ي ح��ال��ت ف��ك��ي��ف

∗∗∗
أع��ادي��ه��ا! م��ن ف��آًه��ا ال��رم��اة، أي��دي واخ��ت��ل��ف��ت ال��ده��ر ص��روف ع��ل��ي��ه��ا ج��ارت
ي��ص��م��ي��ه��ا ال��رح��م��ن ي��د ل��وال وك��اد ف��ش��ت��ت��ه��ا م��س��م��وًم��ا ال��س��ه��م ل��ه��ا راش��وا
آس��ي��ه��ا! ع��دوان م��ن ل��ل��ج��ري��ح��ة ي��ا م��ق��ات��ل��ه��ا ف��ي ج��راًح��ا وأث��خ��ن��وه��ا
ه��ادي��ه��ا وال��وف��د ن��ه��ض��ت��ه��ا ف��ج��ر ف��ي ان��ت��ك��س��ت م��ا واألح��زاب ال��خ��وارج ل��وال
ون��ادي��ه��ا؟! ش��وراه��ا م��ج��ل��س ف��ف��ي��َم ورق ع��ل��ى ح��ب��ًرا دس��ت��وره��ا ك��ان إن

∗∗∗
ي��غ��ري��ه��ا «ال��وع��د» ل��ع��لَّ ال��ج��الء ق��ب��ل غ��اص��ب��ه��ا ي��ل��ق��ي��ه َش��َرٍك م��ن ف��زع��ُت
ي��م��ل��ي��ه��ا ال��ح��ل��ف» و«ش��رط ال��ق��ي��ود م��ن ب��س��ل��س��ل��ة ُش��دَّت إذا ال��ج��الء وم��ا
ي��ض��ن��ي��ه��ا وال��ص��ب��ر ص��اب��رة وم��ص��ر س��ادرة واألح��زاب ال��رأي ��ب ت��ش��عَّ
ن��اه��ي��ه��ا وال��ق��ي��د آم��ره��ا وال��ق��ي��د ي��ك��بِّ��ل��ه��ا أس��ٍر م��ن ت��ن��ه��ض وك��ي��ف

∗∗∗
ي��ص��اف��ي��ه��ا ال َم��ن م��ح��ن��ت��ه��ا ل��ي��ل ف��ي ب��ه��ا واس��ت��ب��د ح��ي��رى م��ص��ر ��ت��ت ت��ل��فَّ
ض��واري��ه��ا ول��بَّ��اه ال��ك��ف��اح إل��ى ق��ض��ي��ت��ه��ا ح��ام��ي ب��ه��ا أه��اب وق��د
ح��ام��ي��ه��ا وال��ل��ه م��ن��ق��ذه��ا وال��وف��د ع��اص��ف��ة ك��ل ف��ي ُربَّ��انُ��ه��ا وال��وف��د
وف��ادي��ه��ا ال��م��اض��ي س��ي��ف��ه��ا وم��ص��ط��ف��ى وس��اع��ده��ا ال��واق��ي درع��ه��ا وم��ص��ط��ف��ى
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حمَوه وا ودُّ الرمحن من نور

عيد يف باشا النحاس عىل االعتداء عقب السعدي، بالنادي ١٣ / ١١ / ١٩٤٨ يف
الجهاد.

∗∗∗

ال��خ��وَّان ال��ج��اح��د س��ه��م وارت��دَّ ال��رح��م��ن ع��ن��اي��ة ع��ل��ي��ك س��ه��رت
ال��م��ل��ك��ان وح��اط��ك ��دوك وت��رصَّ أج��ن��اده ال��دج��ى ف��ي ��ب ت��رقَّ ل��م��ا
ال��ن��ي��ران م��ن راح��ت��ه وح��م��ت��ك ق��ض��اءه ال��ع��ل��يِّ ال��ل��ه ي��د دف��ع��ت
دوان! وال��ح��ت��وف يَ��خ��ِط��ُر وال��م��وت س��ي��ل��ه��ا ت��دف��ق وق��د أن��ت ل��ل��ه
ح��ان وق��ل��ب��ك ال��ج��رح��ى ع��ل��ى ت��ح��ن��و ب��م��رص��د وال��م��ن��ون رأي��ت��ك ول��ق��د
ص��وَّان م��ن ُق��دَّ ق��ل��ب��ك وك��أن ب��م��رص��د وال��م��ن��ون رأي��ت��ك ول��ق��د
ال��ق��ان��ي ال��ن��ج��ي��ع ��ب��ه��ا خ��ضَّ واألرض رح��م��ة وق��ل��ب��ك ال��ج��رح��ى ع��ل��ى ت��ح��ن��و
وح��ن��ان ج��ًوى م��ن ع��ط��ًف��ا وت��ذوب وم��ح��ب��ة ه��ًوى ع��ن ع��ل��ي��ه��م ت��ح��ن��و
ال��ق��م��ران ن��وره ف��ي وك��أن��م��ا م��ش��رًق��ا ي��س��ط��ع ��اح ال��وضَّ وج��ب��ي��ن��ك
اإلي��م��ان ص��ادق م��ن وج��الل��ة م��ه��اب��ة ال��ي��ق��ي��ن ن��ور م��ن وع��ل��ي��ك
ال��ش��ي��ط��ان! ي��د ت��ط��ف��ئ��ه ه��ي��ه��اَت م��ح��َوه ودُّوا ال��رح��م��ن م��ن ن��ور

∗∗∗
ل��س��ان��ي ال��ب��ي��ان ع��ن ال��ج��الُل ع��ق��د ُح��وَّم وال��م��ن��اي��ا ن��ظ��رتُ��َك ل��م��ا
األج��ف��ان! م��ع��اق��د ب��ي��ن ح��م��ل��ت��ك ألم��ة ال��ح��ي��اة ردَّ م��ن س��ب��ح��ان



عزيز ديوان

ال��ح��دث��ان! م��ن ف��ِرق��ت م��ا ل��والك ألم��ة ال��ح��ي��اة ك��ت��ب م��ن س��ب��ح��ان
ال��ع��دوان م��ن س��ل��م��وا ك��م��ا واس��ل��ْم وص��ح��ب��ه ال��ن��ب��ي ص��ب��ر ك��م��ا ف��اص��ب��ر
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مطران خليل

العزاء. يف عنه باشا النحاس رفعة أنابه وقد ٢ / ٧ / ١٩٤٩ يف املرصي يف نرشت

∗∗∗

ف��بَ��زَّا ده��ًرا ال��ط��ي��ور س��اج��ل��ت��ه ه��زَّا ال��ش��ع��ر دول��َة ه��زَّ ش��اع��ر
رم��زا ل��ل��ب��داوة وات��خ��ذن��اه ف��ي��ه ف��اف��ت��نَّ ال��ج��دي��د ي��ف��ت��ه ل��م
تَ��ع��زَّى أو ب��ش��ع��ره��م ت��غ��نَّ��ى َم��ن ��ى ي��ت��أسَّ ي��زل ل��م اث��ن��ي��ن ث��ال��ث
وم��غ��زى؟ ل��ف��ًظ��ا ال��خ��ل��ي��ل ك��ب��ي��ان ب��ي��ان م��نَّ��ا وأي��ن ش��وق��ي أي��ن
وم��زا َع��ْرَف��ه��ن ال��طُّ��ه��ُر ف��ت��ق رح��ي��ق ك��أن��ه��ن وس��ج��اي��ا
األع��زا ال��زم��ان س��ال��ف ف��ي ك��ان ب��واٍد ال��ق��ري��ض راي��ة ن��ك��س��ت

∗∗∗
ك��ن��زا ق��ب��ُر ي��ا اس��ت��ودع��وك إن��م��ا رف��اتً��ا ح��وي��ت م��ا ال��ق��ب��ر أي��ه��ا
ك��زَّا ح��ي��ن م��ائ��ه أط��ب��اق ت��ح��ت غ��اص��ت ال��ش��ع��ر آلل��ئ ب��ح��ٌر غ��اَض
ح��زَّا م��ص��ر ف��ي األل��ي��م وال��م��ص��اب ك��ل��ي��م وال��ع��راق ل��ب��ن��ان إن
ن��غ��زا ج��دد ال��ج��دي��د وال��م��ص��اب ش��اع��ري��ه��ا ف��ي ال��خ��ط��وب ف��ج��ع��ت��ه��ا
غ��م��زا ل��ل��ن��ق��د أت��اح ن��ب��ل ربَّ ن��ب��ًال ع��فَّ ال��ذي ال��ش��اع��ر ذل��ك
ع��ج��زا ال��ن��اس ف��ي اإلب��اء ت��ظ��ن��وا ال إب��اء ص��اح��ب��ي��ه إرث ع��ن ع��فَّ
اس��ت��ع��زَّا أراد ول��و ط��وًع��ا ع��ن��ه وت��خ��لَّ��ى م��ك��ان��ه ع��ل��م��ن��ا ق��د



عزيز ديوان

∗∗∗
ن��زَّا ال��ك��فِّ أخ��رَق ال��ذي��ل ط��اه��ر ��ا ع��فٍّ ع��اش ال��ذي ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
ِرج��زا ال��ع��فَّ ل��س��انَ��ه ��ل يُ��ح��مِّ أو ب��ه��ج��اء ي��راع��ه يُ��دنِّ��س ل��م
تُ��ج��زى ت��وخ��تْ��ه ب��م��ا ن��ف��س ك��ل ج��ن��اه��ا ف��اح��ص��د ال��ن��واة غ��رس��ت ق��د
ف��وزا! ال��خ��ل��د ح��س��ب��ك ال��ص��ب��ر ��ه��ا ح��فَّ س��ب��ي��ًال ال��خ��ل��ود إل��ى وت��س��نَّ��م
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∗∗∗

َس��ِه��دا َم��ن األي��ام رح��ل��ة م��ن وآَب ا وان��س��دَّ ال��ن��اَي وأل��ق��ى ال��ش��راع ط��وى
يَ��ِردا أن ك��اد ��ا ف��ل��مَّ ال��ض��ف��اف ن��ح��و س��ف��ي��ن��ت��ه ف��ان��س��اب��ت ج��ب��ري��ل ح��داه
األم��دا ي��ب��ل��ِغ ��ا ول��مَّ ال��ري��اح م��ع م��ن��ح��دًرا ال��ح��ي��ران ال��زورق ت��رنَّ��ح
واتَّ��أََد ال��ف��لُ��ك ف��م��ال ال��ص��خ��ور ع��ل��ى ف��ان��خ��ل��ع��ا ف��ي��ه م��ج��ًدا ال��م��وج ت��ق��اذف
واح��ت��ش��دا ال��م��وج ف��ض��جَّ ال��وداع ل��ح��ن ش��اع��ره أل��ح��ان ف��ي ال��ب��ح��ر د وردَّ
ف��ان��ع��ق��دا ال��ل��ي��ل ل��واء م��ن��ه وان��س��اب غ��ارق��ًة ال��ي��مِّ خ��ل��ف ال��ش��م��س وم��ال��ت
واطَّ��ردا ال��ل��ح��ن رج��ع ت��ج��اوَب ح��ت��ى م��ت��ص��ًال ظ��لَّ ص��م��ٌت ال��ك��وَن وأذه��ل

∗∗∗
ال��زب��دا ب��دَّد س��واًدا ال��ح��داد م��ن م��دَّث��ر ال��ب��ح��ر ه��ذا ال��ب��ح��ر ش��اع��ر ي��ا
بَ��َددا أل��ح��ان��ه��ا ذه��ب��ت ق��ي��ث��ارة م��ف��ت��ق��د ال��ج��ي��ل ه��ذا ال��ج��ي��ل ش��اع��ر ي��ا
ك��م��دا أض��ن��اه��م��و أو ال��ش��وق ح ب��رَّ م��ا إذا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن َم��ن ال��ُح��بِّ ش��اع��ر ي��ا
واض��ط��ه��دا ج��ار َم��ن ب��ه��ا ت��ل��ظَّ��ى ن��اًرا وُم��ش��ع��ل��ه��ا ال��ك��ب��رى ال��ث��ورة ش��اع��ر ي��ا
َح��س��دا ن��اق��ٌم إال ش��ع��ِرك وح��قِّ ي��ج��ح��ده ل��ي��س م��ج��ًدا ��اد ل��ل��ضَّ ب��ن��ي��ت
ج��س��دا ف��ارق��ت��ن��ا وإن ب��ع��دت وإن ض��م��ائ��رن��ا ف��ي وث��اٍو ح��يٌّ ألن��ت
أب��دا خ��ال��د ول��ح��ن َش��ِج��يٌّ ش��دٌو خ��َل��دي وف��ي س��م��ع��ي وف��ي ح��يٌّ ألن��ت





اجلهاد وحي

ال��ش��ب��اب��ا واح��ت��س��ب��وا م��ص��ُر ِش��ب��الُ��ِك واس��ت��ج��اب��ا ف��ل��بَّ��ى ب��ن��ا أََه��ب��ِت
ق��اب��ا ال��م��وت م��ن��ه��ا ك��ان وُف��وًدا ال��م��ن��اي��ا ب��ي��ن غ��ي��ل��ه��م ت��دفَّ��ق
وغ��اب��ا آج��اًم��ا ال��ن��ي��ل رب��وع ف��ح��ال��ت أُول��ى ك��رًَّة وك��رُّوا
واض��ط��راب��ا ع��ن��ًف��ا ال��رع��د ك��ص��وت زئ��ي��ر ع��ل��ى ال��نَّ��ف��ي��ر ص��دح وق��د
اغ��ت��ص��اب��ا ال��ح��ق ي��ح��ب��س َظ��ل��وًم��ا خ��ص��ًم��ا وي��رد ال��ِح��م��ى ع��ن ي��ذود

∗∗∗
ون��اب��ا ظ��ف��ًرا ن��ش��ب��ت��ه��م��ا وق��د ح��رٍّ ك��لُّ ل��ل��م��ن��ي��ة ��د ت��رصَّ
ال��س��غ��اب��ا! ال��س��ب��ع ب��ط��ش��ه ع وروَّ ال��م��ن��اي��ا َوَرَد َق��ْس��َوٍر م��ن وك��م
ال��ع��راب��ا ح��م��ى ال��ج��ي��اد س��ام وإن ف��رَّت ال��خ��ي��ل ع��ل��ي��ه ك��رَّْت إذا
ال��رح��اب��ا واج��ت��اح ال��ن��ي��ل ف��ض��جَّ ش��ه��ي��ًدا ث��وى ال��ج��ن��وب ف��ي وآخ��ر
وغ��اب��ا وه��وى … ف��اس��ل��م��ي ف��دي��ت��ك أم��ي! ل��ب��ي��ك ه��ات��ًف��ا: ت��رنَّ��ح
ت��راب��ا وزك��ا روض��ًة وأي��ن��ع ِم��ْس��ًك��ا ف��ف��اح ث��راِك دُم��ه روى
أص��اب��ا وم��ن أُص��ي��ب م��ن ف��داؤك أب��ق��ى وأن��ت ال��ش��ب��ول! أمَّ ف��ي��ا
ال��ث��واب��ا واس��ت��ب��ق��وا ال��رض��وان إل��ى ف��داء ذه��ب��وا ِل��ألُل��ى وط��وب��ى

∗∗∗
غ��راب��ا وف��دت ك��لَّ��م��ا وت��زج��ر ت��ت��رى األح��داث أرى وط��ن��ي ب��ن��ي
ك��ت��اب��ا ون��ط��وي��ه��ا ص��ح��ائ��ف��ه��ا ون��ت��ل��و ال��ذك��رى د ن��ج��دِّ ف��ف��ي��َم
ن��ق��اب��ا ل��ه��ا ال��ع��دو ح��س��ر وق��د ح��ي��اءً تُ��غ��ض��ي ألم��ة ع��ج��ب��ت



عزيز ديوان

ح��ج��اب��ا ح��ج��ت��ه��ا دون وأل��ق��ى وغ��در ل��ؤٍم ن��اِج��ذَْي وأب��دى
س��راب��ا ظ��م��أ ع��ل��ى وي��ورده��ا ك��ذاٍب ب��آم��اٍل ي��ع��لِّ��ل��ه��ا
وال��رق��اب��ا ال��م��راف��ق ل��ه ي��ح��ل «ب��ح��ل��ٍف» وي��غ��ري��ه��ا ل��ه��ا ي��ك��ي��د

∗∗∗
ال��ص��واب��ا ف��ق��دوا وق��د م��ع��اق��ل��ه��م م��ادت ي��وم ع��ن��ه��ا ال��ح��ل��ف��اءَ َس��ِل
ال��س��ح��اب��ا؟ ال��ري��ح م��ع س��ب��ق��وا وق��د ظ��ه��ي��ًرا أو ُم��ع��ي��نً��ا وج��دوا ف��ه��ل
ُع��ب��اب��ا ��وا ش��قُّ وال ث��ب��ت��وا ف��م��ا وب��ح��ًرا ب��رٍّا ج��ي��ش��ه��م وش��ت��ت
وان��س��ي��اب��ا َوْه��نً��ا ال��ِع��ه��ن ك��ط��ي��ر ط��اروا ي��وم ع��ن��ه��ا ال��ص��ح��راء َس��ِل
واإلي��اب��ا ال��س��الم��ة غ��ن��م��وا وال أف��اق��وا م��ا ب��ع��ه��د ن��ك��ث��ت ول��و
ذئ��اب��ا؟! وان��ط��ل��ق��وا ال��ن��ص��ر ت��راءى ��ا ل��مَّ ل��ل��ح��ق ت��ن��كَّ��روا ف��ك��ي��ف
وص��اب��ا؟! غ��س��ل��ي��ن��ا ال��ك��رم ف��أض��ح��ى ب��خ��م��ر خ��م��ًرا اس��ت��ب��دل��وا وك��ي��ف
خ��ض��اب��ا؟! ح��م��ل��وا أم األع��واد ع��ل��ى ح��يٍّ��ا ح��م��ل��وه ه��ل «ال��م��ي��ث��اق» َس��ِل

∗∗∗
ع��ت��اب��ا م��ن��ه��ا واس��م��ع��وا إل��ي��ه��ا ث��وب��وا ب��م��ص��ر ح��ل��ف��ت وط��ن��ي ب��ن��ي
ب��اب��ا واغ��ت��ن��م��وه م��ن��ه م��ت��ي��ن ب��ح��ب��ل واع��ت��ص��م��وا ال��دس��ت��ور إل��ى
ن��اب��ا ال��ح��دث��ان إذا ِرقٍّ وم��ن إس��ار م��ن ع��ت��ق ال��دس��ت��ور ف��ف��ي
وخ��اب��ا ه��ًوى ض��لَّ ال��زع��م��اء م��ن ف��ري��ق ع��ل��ى ه��ان ال��دس��ت��ور أرى

∗∗∗
ال��ع��ذاب��ا؟! أذاق��وه��ا ح��ك��م��وا إذا ُغ��نْ��ٍم ط��الب ي��س��وس��ه��ا إالَم
ان��ت��ح��اب��ا وان��ت��ح��ب��وا ال��دس��ت��ور ع��ل��ى ن��اح��وا ال��ح��ك��م وزال زال��وا وإن
ال��ُم��ص��اب��ا» دُة ال��ُم��َع��دِّ ت��ص��ف «ك��م��ا إال ع��ل��ي��ه ال��دم��وع ذرف��وا وم��ا
ث��ي��اب��ا آون��ة ك��لَّ ي��ب��دِّل أث��ي��م ل��دج��ال ت��ص��غ��وا ف��ال
ِس��ب��اب��ا أو س��ف��اًه��ا وع��يَّ��ره��ا رم��اه��ا إذ «ل��ل��زع��ام��ة» ��م ت��ج��هَّ
ال��ص��ع��اب��ا وج��نَّ��ب��ه��ا س��ل��م��ت إذا ره��ط ع��واء ال��زع��ي��َم ض��رَّ وم��ا
ال��ج��واب��ا أس��م��ع��ه��ا ش��ه��رت��ه إذا م��ص��ر ص��ق��ل��ت��ه ال��ذي ال��س��ي��ف ه��و
وال��ح��راب��ا ع��ن��ه��ا ال��س��ه��م ��ى ت��ل��قَّ ع��دوٌّ ل��ه��ا ال��س��ه��ام راَش وإن
ال��ص��الب��ا وال��ق��م��م ��مَّ ال��شُّ ي��دكُّ وع��زم ص��ل��ب م��ن ال��ل��ه ب��ن��اه
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