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6 ثقــــــــافـــة

يـــــــا قامًة شمَخْت أْحنت لها القمُم
قرٌن وبعٌض من االعــــــــــــواِم واكبها
معــــــــــــلٌم لَم ال ؟ بل انت مدرسٌة
معّلٌم ثقٌف او انـــــــــــــــت جامعٌة
معلٌم؟ لـــــقُب الربَّ املسيـــــــٍح، إذاً
بـــــــاثننِي: شعٍر ونثٍر انــــــت مبتدٌع
هُم، مثلهــــما النُّــــبُل والُعنفواُن الشَّ
كلُّ الفــــضائِل، يا ذا الفضـــِل، أقدرها

فــــــي الذهِن يعلقُ ما قد طاب من ذِكٍر
كم قاَم من بيننــــا في مجـــلٍس جدٌل،
خُب نأٌي عن مخاصمٍة ِجــــــــدالنا الصَّ
ـُـــهروا كثرٌ بدعمــــــــَك ال إالُه قد شـ
وال تلْم إن أقُْل، ما كـــــــــلُّ من صعدوا
تعارٌض، قـــــيَل، في رُؤيـــــــاَك يأخذُه
َسجّيُة املــــرِء أحـــــــياناً تََعــــارُضُه
وحبُّ لبــــــــــــناَن، كُرُه الّطامعنيَ به
َّ يفعلُه وكم خشيُت علـــــــــيك الشر
أعمتهُم عصـــــبّياٌت فما عــــــــرفوا

حتبُّ زحـــــــلَة تعليها وتُــــــــكبرها
وكم حــزنُت كما كــــــــلُّ األلى حزنوا
وداعـــــــــــَي الهجِر أن زحالَك طّوقها
ويومها كلُّ لبناَن احلبـــــــيبِ بـــــــدا
وزحلـــــٌة صمدت فالّساُح ساحتهــــا
سعــــــــيُد، أصدُق ما قد قلَت نَشهدُه
فــ "نحن من خطٍر منضي الـى خطٍر" )4(

َمسرحـــــــَت ِشعرَك بَدْءاً وهو أصعبُه
ٌ حتى حلــــــــــــــرُت بأْن ياتيهِ مبتدئ
فـــ "بنُت يفتاَح، قدموُس" العظيُم هما
وإن يكونا الــــــــــى االسطورِة انتسبا
الّطرائُف)5( فـي إّما حكى" َلْهَو  "لبناُن 
كــــــــأنه ُملحقٌ بالسابقـــنِي مبــــا
وإن فــي "رندلى" والبــــــــعَد من غزٍل
ومرةً قلــــَت لي مستملـــــحاً: "غزلي
مـــــن كلِّ مــا صغَت في الفننِّي من دررٍ
فكل شامخــــٍة ما بعلبــــــكُّ َسَمْت
وكم يذكّرنــــي أغلى االحّبــــِة لــــي
واملّدعوَن جمــــــــاَل الشعِر في غـــزٍل
فإّن لي فـــــيه ما ال مثلُه غــــــــــزٌلُ
وإمنا الشــــــــعرُ ما األغزاُل تْسحـــرنا

سعيـــــُد، يــــا شاعراً يعلو على قمٍم
فإن جررَت يراعاً تنتشي ُصــــــــحٌف)8(
َحَببتَك اللغَة الــــــــفصحى تُطوعها
عريِّة ائتــــلقْت صيـــــاغُة اجلملِة الشِّ
حببتــــــــك الكبرَ األسمى، وذا خلقي
صراحـــٌة، جرأةٌ واحلــــــقُّ قلـــــت به
وقـــــــرُن مجٍد مضــــى كالرّيِح عابرةً
سعيُد، حتيــــــــــا بوجداِن األُلى قدروا

وجـــــــــــــــذَع أرزٍ هوى إذْ فتَُّه الهرُم
َهواَك لبناَن واإلميـــاُن والقــــــــــــيُم!
روّادهــــــــا الكثرُ في محرابها ازدحموا
منها تخرَّج أنـــــــــــــدادٌ مبا غنموا!!
أكِرْم فما أنت فيه األمثُل الــــــعمُم)1(
وما ابتـــــــدعَت فريدٌ، بــــــاهرٌ، متُم!
فضــــــــــائٌل كثرٌ يسمو بها الشِهُم
وإن أكرمـــــــــــها من طبعُه الكرُم!..

بــــــــــلى، وتبقى بِدفِء الِودِّ تعتصُم!
سيلسُة، أدٌب موضــــــــوُعنا احلتُِم)2(
لكن مقارعـــــٌة واحلــــــّجُة احلكُم...
وثــــــــــــــيقُ رأيَك باملغمورِ ما نِعُم!
على يديــــَك هُم أْهٌل بــــــــما نَعموا
كثْرٌ عـــــليك وإن البعـــَض يّتهـــــُم
ورأَي آخـــــــــــــــرَ واالفكارُ تصطدُم
أوْرى الصدور َفباَت احلقد يضـــــطرم)3(
َمنْ ال يلذُّ لهــــــــــــــم ااّل اذا جرُموا
حريَّة الرّأِي كــم تَْسمو وحُتـــــــــترُم!.

تقوُل أبطالها الفرساُن مـــــــــا هزموا
لهجِر زَحــــــــــــال وبيٍت بيعُه حرُم!!
بل كاد يحتّلها مــــــــــا عاصٌف ضرُم
مثيَل مـــــــــا نحن فيه والفداُء دُم!...
زحال الِفداُء، اإلبــــــاُء، الكبرُ والّشمُم!!
وسوف يبقى كذا لبناُن والعـــــــظُم!!
مـــــــــــا هّمنا ُجلجالٌت.. دربنا ألُم!..

وذاك يأتـــــيهِ ذو نضـــــٍج وملتـــــِزُم
فـــــــــــذا نبوٌغ ووعرَ الّّساِح تقتحُم!
فنٌّ جميٌل بأرقى الصــــــــــعبِ يّتسُم
فــــــفي األساطير مغزىً، ُطرفٌة، ِحكُم
أسمى احلكايا ومـــــــا قالْت به الّشيُم
روْت حكاياه فاحـــــــــلولْت بها الكِلُم
، نصيٌع كأْن وافى بــــــــه النسُم! شفٌّ
تقراُه راهبٌة والعـــــــــاهرُ األثِــــــُم"
فلي بــــ "أعــــــــمدٍة" ُشمٍّ هوىً َعرُم
بَسْمِق أعمدٍة فاستأنـــــــــسْت جنُم؟
ينتظُم)6( الّسْفِر  "فؤاد" حافُظ ما في 

ووحــــــــدُه وحدُه واحلسَن يــــــلتئُم
لو يقــــــــرؤوَن َلكانوا األصدَق اعتملوا
فحسـُب، بل انه كوٌن وال تـــــــــخُم!!

تهّيبْت وانــــــحنْت في الذُّروِة القمُم!!
من عطِر حبـــــــرَك بل يَفتوتُِن القلُم!!
تنقادُ صاغرةً.. باألصـــــــــــــِل تلتزُم
بحبكــــــــٍة َفرُدْت لـــم يأتها قَِرُم)7(
أعظـــــــــْم بُخلٍق عال يا أيها الهرُم!!
أَمُ")9( وال  يقــــْم حقٌّ  لم  "لو لم نكنْ 
كاحللِم يــــــــمضي وميضي بعدُه ُحلُم
ومـــــــــــــا يغيُب كبيرٌ رائدٌ، َعَلُم!!..
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3- اورى: مأله حقداً
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تقول من خطر منضي الى خطـر
بيتنا اخلطر         مـا هّم نحن خلقنا 

5-الطرائف: املستحسن والنادر من احلديث
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أرز هــــوى
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الفكر  تطور  في  أثروا  الذين  احلكمة  وشيوخ  الفالسفة  كبار  من  يعد   •
يرجع  مؤلفات  له  وليس  شيئاً  يكتب  لم  أنه  رغم  الفلسفة  وتقدم  البشري 
إليها ولكن ما خلفه تالمذته الذين أخذوا عنه يعد من أنفس اآلثار الفلسفية 

وأبقاها على مدى الدهر .
• لم يكن مقبول الشكل حيث انفه أفطس وشفتاه غليظتان وحليته كثة 
عقله  في  اتزانه  يفقد  أن  دون  بكثرة  الشراب  يتناول  وكان  جاحظتان  وعيناه 
وحسن خلقه ، قال عنه أفالطون : كان يحق أعقل وأعدل وأحسن من عرفت 

من الناس في حياتي 
األخالق  إلى علم  له في مطلع حياته  مال  الذي  الطبيعة  • حتول من علم 
هواة  من  هاو  سوى  ليس  وانه   ، شيئاً  يعرف  ال  بأنه  الناس  يصارح  كان   ،
أخيلة  وليدة  أنها  ويعتقد  الشائعة  األساطير  بحرفية  يؤمن  ال   , الفلسفة 
إذا  ويكشف  ويحلل  يختبر  أن  هو  حياته  في  عمله  أن  يعتقد  وصار  الشعراء 

استلزم األمر حكمة غيره املزعومة ، وكان هذا بدء املتاعب
ما  فخير  البشر  أما   ، واحلكمة  بالعلم  تفرد  الذي  وحده  اهلل  أن  يعتقد   •

نفعله ان نعرف أننا ال نعرف شيئاً ، 
إليه وقد  الذي يكثر اإلشارة   ، الداخلي  • لم يعرف متى جاءه هاتف الوحي 
مبا  يخبره  معه  سلبيا  الوحي  هذا  كان  وقد   ، لنواهيه  واخلضوع  طاعته  تعود 

ميسك عن فعله ال مبا ميكن أن يفعله ، .
• أسلوب نقاشه : يدعي اجلهل ويتلقى إجابة محدثه بالتسليم ، ثم يلقي 
األسئلة التي تثير الشكوك وتوقع محدثه بالتناقض وهذا ما عرف بالسخرية 
ليجعل  ترتيب منطقي  األسئلة في  يلقي  الثانية  املرحلة  وفي   ، السقراطية 
احلقائق  استخراج  على  الناس  ملساعدة  احلقائق  إلى  االنتهاء  امليسور  من 

بأنفسهم 
على  أقدمتم  إذا  أنكم  تعرفوا  أن  أحب   : يقول  احملكمة  أمام  دفاعه  في   •
، ألنكم إن قضيتم  ، أسأمت ألنفسكم اكثر من إساءتكم لي  قتل رجل مثلي 
إذا سمح لي أن أجلأ إلى  ، فأنا  آخر مثلي  ، لن يتيسر لكم أن جتدوا رجالً  علي 
والدولة   ، الدولة  إلى  اهلل  بعثها  كذبابة   ، والسخيف  املضحك  التعبير  هذا 
شبيهة بجواد عظيم ، كرمي وبطيء احلركة لضخامة جسمه ، وهو في حاجة 
إلى ما يبعث فيه احلياة ، وإذا كنتم لن جتدوا مثلي ، فنصيحتي لكم أن تبقوا 

علي . 
• كان سقراط يثق بأن املوت انتقال من عالم الدثور والفناء إلى عالم اخللود 
والبقاء ، وقد أكد ان الروح ال تولد مع اجلسد ، وال تفنى بفنائه ، وإمنا تشارك 

في األبدية احلق واخلير .

تاريخية: شخصية 
سقراط

يـــــــا ثلُج قد هّيتجـَت أشجاني 
بـــاهلِل َعنّي قـــــــــل إلختواني 
يـــــــــا ثلُج قـد ذكّترتني الوادي 
كـم قد َجَلسُت بحضـنه التـهادي 
يـا ثلُج قد ذِكرتـــــــــــني أّمتي 
ـَّمتي  مـشغوفًة حتَارُ فــــــــي ض
يــــــــا ثلُج قد ذكّرتني املوِقتتـد 
نعنو َلَديهِ كـــــــــأنُّه املسِجتـد 
يا ثــــــــلُج أنتض بثوبَك البتاهر 
َلو كنَت تدري الناس يـا طـــــاهتر 
َلو لم تذُب مـــــــــن زفرَة القلبِ 
لَبَنيُت منــــــــــَك هياكـَل احلبِّ 
يا مـــــــا أَُحيلى النجم إن الحــا
والّشاعر املـــــــسكني نَـّواَحــــا 
إن كـنَت جتـــــهُل أنَت فـــي يسرِ 
أنــــــــــــــا ال أُظّن روايَة العمرِ 
يــــــــا نفس نادي صاحب العرِش 
وتدرّعي بالّصبِر ثـــــــــم امشـي 

يا ثلُج قد هّيجَت أشجاني

ذكَرتنــــــــــــــــي أهلي بُلبَناِن
ما زاَل يرعى حرمـــــــــــَة العهد
ُمَتَنّصتاً لَِغذيــــــــــــِره الّشادي
َفكـــــــأنّني في َجـــــــنِّة اخلُلِد
أيّاَم تقــــــــضي الليَل في همـتي
حتنو عـــــــــلّي َمخاَفَة البـــــردِ
أيـــــاَم كُنا َحولـــــــــــُه نُنِشِد
وكأنَّنا النُّّساُك فـــــــــــي الزُّهِد
ونقائهِ كطـــــــــــــويِّة الشاِعر
لبعدَت عنــــــــــــــهم أمّيا بُعِد
حبِ أو دمعَي املنهـــــــــال كالسُّ
وحَفرُت في أركـــــــــــانها حلدي
والثلج يكـــــــسو األرض أشباحا
يقضي الّليالي فـــــــــاقَد الرّشِد
أو كنَت تعلـــــــــُم أنَت في عسر
أدوارها هـــــزٌل بال جـــــــــــــّد
يـــــــــــا رازق النّعاب فـي العشِّ

ال بّد بَـــــعَد اجلَـــــزرِ من مـــــدِّ

الشاعر رشيد أيوب


