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َمٌة ُمقدِّ

الرحيم الرحمن هللا بسم

األدب كتب من شيئًا هللا— يرحمه — والدي عىل أقرأ صبيٌّ أنا إذ زهري البهاء شعَر عرفُت
عرفته. مذ زهري البهاء شعَر أحببُت وقد الليايل، بعض يف

عىل وتراكيبه، اللطيفة ألفاظه ثنايا من معانيه يستشفَّ أن الناشئ لعقيل يتأتَّى كان
وكان النثر، ويف أحيانًا الشعر يف كثيًفا املعاني دون حجابًا والرتاكيُب األلفاُظ تقوم حني
فهو ذوقي، بذلك لتأثر حتى وطربًا، أْريحيًِّة نفيس يف يستثري ونََغمه املوسيقي وزنه موقع

والوزن. األنغام من نوع إىل البيان يف يهفو
األياُم لنا حِفظت وفيما عنه الكاتبون كتب فيما زهري البهاء سرية ذلك بعد درست ثم

وتقديًرا. له حبٍّا مألني ما وتفوُّقه الرجل امتياز من يل فتجىلَّ آثاره، من
قوََّة العفِو وفضيلِة الخرِي حبِّ إىل يجمع العظيم؛ الخلق ُمثُِل من ِمثاٌل زهري البهاء
الفائقة، الِفَطر ألهل إال تجتمع ال صفات وتلك اإلباء، وِعزََّة النفِس ورشَف الشخصية

منصبه. مثل يف كان وملن زهري البهاء كعِرص عٍرص يف خصوًصا
مطروح، بن يحيى املرصي الدين جمال املشهور للشاعر صديًقا زهري البهاء كان
وابن زهري البهاء تعارف قوص ويف زمنًا، بقوص أقام ثم ٥٩٢ه، سنة بأسيوط ُولد الذي
الدين نجم الصالح امللك بخدمة مًعا اتصال ثم الصبا، أيام كاألخوين وعاشا مطروح،
صار أن بعد خدمته يف واستمرا الكامل، امللك أبيه حياة يف امللك يتوىل أن قبل من أيوب

ملًكا.
منزلته. وارتفعت حاله، وحسنت لدمشق، وزير صورة يف فكان مطروح ابن أما
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امللك عاد ثم … دمشق والية عن مطروح ابن ُعزل ٦٤٦ه، سنة «ويف خلكان: ابن قال
متنكر عليه، متغري الصالح وامللك الخدمة، يف مطروح وابن املرصية الديار إىل بعسكره
مواظب مطروح وابن املنصورة عىل عسكره الصالح امللُك وخيَّم عليه، نََقمها ألمور له؛
وأقام مرص إىل مطروح ابُن وصل الصالح امللك مات وملا عنه. اإلعراض مع الخدمة عىل

٦٤٩ه.» سنة مات أن إىل داره يف بها
الرياسة رتبة وهي تزيد، أو جاَهها الوزارَة تزاحم رتبًة بلغ فقد زهري البهاء أما
نرويه حديث يف — وعزله أيامه أواخر يف أيًضا الصالح امللُك له تنكَّر وقد اإلنشاء، لديوان
عليه، تَِبعته كل تكن لم ذنب من يتنصل أن نفسه رشف زهري للبهاء فأبى — بعد مفصًال
ولزمها داره، إىل فوره من فرحل عنه، اإلعراض مع الخدمة يف يقيم أن شممه له وأبى

مات. حتى معدًما فقريًا
يف بمقامه أيًضا عظيم فهو — رأيت كما — ُخلقه يف عظيًما زهري البهاء كان وإذا

. العربيِّ األدِب تاريخ
هذا يف العربيُّ األدُب وكان العبايس، العرص من األخري القسم يف زهري البهاءُ عاش
. اللفظيِّ واإلغراِب والسجِع البديعيِة ناِت باملحسِّ والعناية التنميق يف املدى جاوز قد الدور
— الدين محيي القايضالفاضل أحدهما: العرصرجالن؛ ذلك يف اإلنشاء أئمة وأشهر
صالح وزير املرصي، ثم العسقالني ثم البيساني الرحيم عبد عيل أبو — الدين مجري أو

.٥٩٦ سنة املتوىفَّ لعهده، اإلنشاء ديوان وصاحب الدين
األصفهاني، حامد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الوزير الكاتب العماد وثانيهما:

.٥٩٧ سنة املتوىفَّ
امُلنشئني. بعمدة الكاتب العماد ويلقب البالغة، بشيخ الفاضل القايض ب ويُلقَّ

واستعارات، واقتباس، وجناس، سجع، من فيها بما ِل الرتسُّ أساليَب العماد أدخل وقد
املعروف مؤلفه مثل الطراز؛ هذا عىل كتبًا التاريخ يف فكتب العلمية، املؤلفات يف وكنايات

القديس. الفتح يف القيس بالفيح
سار الفاضلية، بالطريقة تعرف طريقة اإلنشاء كتابة يف فله الفاضل القايض أما
فيما ُسننًا سنَّ وقد العربي، األدب يف وفشْت عرصه، بعد جاء ومن عرصه أهُل نهجها عىل

الدعاء. وغري الدعاء أساليب ويف تُختم، وما والتواقيع الرسائُل به تُصدَّر
والتورية، واملطابقة، االقتباسوالتضمني، وكثرة باإلطناب، الفاضلية الطريقة وتمتاز
املفردات إىل امليل ومع اللفظية، ناِت املحسِّ من إليه وما الجناس يف اإلرساف مع واملجاز،

الفخمة. والرتاكيب الغريبة
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القايض كان محالٍّ فحلَّ األيوبية، الدولة يف اإلنشاء لديوان رئيًسا زهري البهاء ُعنيِّ
مذهبه. أتباع من تلميذان بعده وتواله قبل، من صاحبه الفاضل

واإلنشاء الشعر يف هو فابتدع مجدها، عنفوان يف الفاضلية والطريقة زهري البهاء جاء
ُموِجز فهو األساليب؛ ويف املخاطبات صور يف املرسومة التقاليد عن به خرج جديًدا نمًطا
يرىض فال والبساطة، الوضوح إىل نزَّاٌع وهو اللفظ، ِزينة يف ُمقتصٌد وهو اإلطناب، يُحب ال
والتفنن. اإلبداع مواهب تقتل البيان يف نُُظٍم عىل للجمود عدوٌّ وهو والكناية، املجاز كثرة
نظموا إذا األوىل الجاهلية كالَم العادي بكالِمهم الناُس يستبدل أن يريد ال هو ثم
القواعد مقتىض عىل أساليبهم والكتاب الشعراءُ يصحح أن يريد وإنما كتبوا، أو الشعر
سهولة عىل ذلك يجني أن غري من وحارضهم، ماضيهم بني الصلة تنقطع ال حتى العربية،

وحياتها. ونموها اللغة حركة عىل وال التفاهم،
يه، ويقوِّ يمدُّه ما العرص ذلك يف يلق لم العربيِّ األدب إصالح يف الجديد املذهب هذا
يف متحمًسا يجاهد ِكَفاح رجَل الوديع، وخلقه السمحة، بفطرته زهري البهاء يكن ولم

جديد. ملذهب دعوة سبيل
قيودها، عنها يفك الذي املذهب هذا التقليُد أفسدها التي األذواق من لكثرٍي يَُرْق لم
مؤلفاتهم عىل وقفنا الذين املؤرخون أغفل ولقد الِفَطر. مسايرة إىل التكلُّف من ويُخلِّصها
كالقلقشندي املوضوع؛ بهذا منهم تخصص َمن حتى اإلنشاء، ديوان يف زهري البهاء شأن
بقلمه ُكتبْت التي الرسائل من شيئًا أحٌد منهم لنا يَْرِو فلم األعىش، صبح كتاب صاحب

مقاًما. دونه هم ُكتَّاب رسائل من نقلوا ما كثرة عىل
إىل فرنسا ملك التاسع لويس كتاب عىل الردِّ يف رسالته ذلك من عليه ُعثر ما وكلُّ

بعد. فيما لها وسنعرض أيوب، الدين نجم الصالح امللك
عيل ونقلها خططه، يف املقريزيُّ أوردها ثم تاريخه، يف اإلسحاقيُّ الرسالة هذه ذكر

التوفيقية. الخطط يف باشا مبارك
والعماد القايضالفاضل يكتبه كان بما مقارنتها عند — تهدي املفردة الرسالة وهذه
ديوان ذلك عىل ويعني زهري، البهاءُ بها اختص التي امَلنَازع إىل — وأرضابهما الكاتب
زهري البهاء بطريقة علًما تزيدنا الرسالة لهذه أخوات إىل الباحثون ق يوفَّ أن وعىس شعره،

وخصائصها.
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فهو زهري، البهاء يف نفخت ما روحها من فيه ِمُرص نفخت شاعًرا أعرف ولسُت هذا،
بالد يف مولده كان وإن القصوى، الغاية إىل لهجته ويف ذوقه، ويف عواطفه، يف مرصيٌّ

الحجاز.
لذكرى إحياءً املرصي، الشاعر زهري البهاء يف البحث هذا وضعُت كله ذلك أجل من
البهاء يف بحوث نرش إىل املايض العاِم يف سبقني وقد تَذْكاُره، بيننا يحيا أن جديٌر رجٍل
واألستاذ األمريية، الثانوية باملدارس املدرسان والسقا، املنشاوي األستاذان وشعره زهري
رسالتي. من فرغت أن بعد كتبوا ما عىل واطلعُت املرصية، بالجامعة املدرس الشايب،

العربي األدب لدرس املعارف وزارُة وضعتَُه الذي املنهِج مطابقَة األساتذُة تحرَّى وقد
أن بعد رسالتي أنرش أن يل غ يُسوِّ ما وهذا وجهتي. غري وجهٌة البحث يف فلهم وتاريخه،

الثناء. جميل عليهم مثنيًا بفضلهم، معرتًفا القيمني، كتابيهم نرشوا
الرازق عبد مصطفى
١٩٣٠ مارس مرصيف
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عاصم بن منصور بن جعفر بن الحسن بن يحيى بن عيلِّ بن محمد بن ُزَهرْي الفضل1 أبو
زهري. بالبهاء املعروف الدِّين، بهاءَ ب امللقَّ األَْزدي، الَعتَكي املهلَّبي

كان الذي املهلَّب إىل ينتسب زهري فالبهاء ُصْفَرة، أبي بن املهلَّب إىل نسبة واملهلبيُّ
جليًال. سيًِّدا وكان النَّاس، أشجع من

يُشاوره، هللا عبُد به فخال بمكة، ِخالفته أيام الزُّبري بن هللا عبد عىل قِدم أنَّه ُروي
أمري يا َشَغلك قد الذي هذا «من فقال: ، القريشِّ أُميَِّة بن َصْفوان بن هللا عبُد عليه فدخل
املهلَّب فهو قال: الِعراق، أهِل سيُِّد هذا قال: ال؛ قال: تعرفه؟ أَما قال: هذا؟ يوَمك املؤمنني
هللا عبد فهو قال: قريش، سيُِّد قال: املؤمنني؟ أمري يا هذا َمْن املهلَّب: فقال ُصْفَرة! أبي بن
أجواًدا نُجباء أوالد َة ِعدَّ وَخَلَف وثمانني، اثنتني سنة املهلَّب وتُُويفِّ نعم. قال: صفوان! بن

طويًال. زمنًا يَّته ذُرِّ يف املجد وتسلسل أمجاًدا،
َشنُوءَة، أزد هي واألْزد األَْزد. قبيلة من بطن الَعتيك: إىل نسبة (بفتحتني) والَعتَِكيُّ

بالسني. األْسد ويقال
ويجمع ، باملرصيِّ بعُضهم ويصفه ، بالحجازيِّ زهريًا البهاء املؤرِّخني بعُض ويصف

الوصفني. بني آخرون له

وقيل الفضل «أبو ٨٧٤ه: سنة املتوىف بردي، تغري بن يوسف املحاسن ألبي الزاهرة النجوم كتاب يف 1

العالء». أبو
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رواهما روايتني يف مكة، من بالقرب نخلة بوادي أو بمكة زهري البهاء َمْولُِد كان وَلِنئ
مرصيُّ الرُّوح، مرصيُّ امَلنْشأ، ِمرصيُّ زهريًا البهاءَ فإنَّ به، واجتمع عَرفه الذي خلكان ابن

القائل: وهو العاطفة،

أوق��اِت م��ن ب��م��ص��َر ل��ي َم��َض��ى م��ا وَح��يَّ��ا م��ص��ٍر ع��ه��َد ال��ل��ه ف��َرَع��ى
وُم��ن��ح��ِدراِت ب��ن��ا ُم��ص��ِع��داٍت ف��ي��ِه وال��م��راك��ُب ال��نِّ��ي��ُل َح��بَّ��ذا
وال��ُف��راِت ِدْج��َل��ٍة م��ن وَدْع��ن��ي ـ��ِل ال��نِّ��ي��ـ ع��ن ال��ح��دي��ِث م��ن ِزْدِن��ي ه��اِت
َل��ذَّاِت م��ن اش��ت��ه��ي��ُت ف��ي��م��ا ـ��زِة وال��ج��ي��ـ ب��ال��ج��زي��رِة وَل��يَ��ال��ي
ال��بُ��َزاِة بُ��ط��ون َح��َك��ى وج��وٍّ ـ��ِس ال��طَّ��واوي��ـ ظ��ه��وَر َح��َك��ى روٍض ب��ي��ن
وال��َج��نَّ��اِت ال��ري��اِض ب��ي��ن ـ��ط��اء ال��رق��ـ ك��ال��ح��يَّ��ِة ال��خ��ل��ي��ِج َم��ْج��َرى ح��ي��ُث

والقائُل:

وال��َخ��ْف��ِض ال��َع��يْ��ش م��ن ف��ي��ه��ا م��ا م��ث��َل وال ت��روُق��ن��ي م��ص��َر م��ث��َل م��ص��ًرا أَر ول��ْم
ب��ع��ِض ع��ل��ى ب��ع��ًض��ا أخ��ت��اُر ف��ال س��واءٌ، ج��م��ي��ُع��ه��ا ف��ال��ب��الُد ِب��الدي وب��ع��َد

والقائل:

ش��اِئ��ُق ِل��َي ب��ع��َده��ا م��ك��اٍن وأيُّ ن��ع��ي��ِم��ه��ا وط��ي��ِب م��ص��ٍر ع��ن أأْرَح��ُل
ال��م��ف��ارُق ��نَ��تْ��ه ُض��مِّ م��ا ال ال��طِّ��ي��ُب ه��و ِل��ن��اش��ٍق ث��راه��ا أوط��انً��ا وأت��رُك
وف��اس��ُق ن��ق��يٌّ ي��ه��َوى م��ا وتَ��ج��َم��ُع ب��ه��ج��ًة وال��ق��ل��َب ال��ع��ي��َن ت��روُق ب��الٌد

أيًضا: يقول الذي وهو

ه��ت��اُن ال��ش��آب��ي��ِب ه��طَّ��اُل ال��غ��ي��ِث م��ن وبَ��ْرق��ٍة ال��َع��ِري��ِش ب��ي��ن واديً��ا َس��َق��ى
أوط��اُن ق��ي��ل إذا أوط��انً��ا ه��ن��ال��ك َس��َرى إذا ع��نِّ��ي ال��رَّْط��ُب ال��ن��س��ي��ُم وَح��يَّ��ا
رض��واُن ش��ئ��َت ك��ل��م��ا م��ن��ه��ا ل��ع��ي��ن��ك ج��نَّ��ًة ج��ئ��َت ج��ئ��تَ��ه��ا م��ا م��ت��ى ِب��الٌد
وِع��ق��ي��اُن ي��ف��وُح م��س��ٌك وح��ص��ب��اءَه��ا ت��رابَ��ه��ا أنَّ األش��واُق ل��ي تُ��م��ثِّ��ُل
ُس��ل��واُن ال��ده��َر ع��ن��ك��ُم ل��ي م��ا ب��أنِّ��َي ع��ِل��م��تُ��ُم تُ��راك��م م��ص��ٍر س��اك��ن��ي َف��ي��ا
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َم��آلُن؟ ب��ال��ش��وِق َوْه��َو ف��ي��ه أي��ن وم��ن ل��س��واك��ُم م��وض��ٌع ف��ؤاِدي ف��ي وم��ا
أج��ف��اُن َ وتَ��ْرق��أ أح��ش��اءٌ َ ف��تَ��ْه��دأ ب��ي��ن��ن��ا ال��ب��ع��ِد ��َة ُش��قَّ يَ��ط��ِوي ال��ل��ُه ع��س��ى
ُش��ك��راُن ال��ت��ص��وُّف رأي ع��ل��ى وع��ن��ِدي نَ��ذَرتُ��ه ص��وٌم ال��ي��وِم ب��ذاَك ع��ل��يَّ

الحجاز بالد رأسه مسقط كان وإن مرصيٌّ فهو ِمرص بحبِّ ُهتافه هذا كان وَمن
له. ترجموا َمن بإجماع

قبل وتويف ،(١١٨٦ سنة فرباير ٢٧) ٥٨١ سنة ة الحجَّ ذي خامس زهري البهاء ولد
حدث بَوبَاءٍ (١٢٥٨ سنة نوفمرب ٢) ٦٥٦ سنة من القعدة ذي رابع األحد يوم مغرب
الصغرى القرافة يف برتبته الظهر صالة بعد الغد من وُدفن العام، ذلك والقاهرة بمرص

القبلية. جهتها يف عنه هللاُ ريض الشافعيِّ اإلمام ُقبَِّة من بعيد غريَ
«حسن يف السيوطيُّ ذكره كما األعَىل عيد بالصَّ قوص مدينة يف زهري البهاءُ ونشأ
قوص، إىل نسبتَه زهري للبهاء الطويلة ترجمته يف خلكان ابن يذكر ولم امُلَحارضة».
من قديمة صحبٌة االثنني بني كان أنَّه َمْطروح بن الدِّين لجمال ترجمته يف ذكر لكنه
أمور يف فرٌق بينهما وليس كاألَخَوين، كانا حتى عيد الصَّ ببالد وإقامتهما با، الصِّ زمن
مدينة من مطروح وابُن املودة. تلك عىل وهما الصالح امللك بخدمة اتَّصال ثم الدنيا،
مدينٌة الُفْسطاط بعد مرص بأرض وليس عيد، الصَّ ُمدِن أكربُ هي يومئذ وقوص أسيوط،
فيها املرافق، ُمتَّسعة األسواق، َحفلة وسواكن، والنُّوبة واليمن مكة باب وهي منها، أعظُم
الفنادق من كثريٌ وفيها والحجاز، واليمن والَحبَش الهند بحر من الواردُة القوافُل تنزُل
والفنون الصنائع أرباُب ويسكنها والبساتني، واملدارس امات والحمَّ الفاخرة، والبيوت
وَمن واإلسكندريِّني واملرصيني املغاربة اِج الُحجَّ ملتقى وكانت واألغنياءُ، والعلماءُ والتُّجار

. الحجِّ من صدورهم يف انقالبهم وإليها جدَّة إىل يذهبون منها بهم، يَتَّصُل
السعيد «الطالع كتاب صاحب ويقول والعلماء، الِعلم َمنْبَُع الزمان قديم من وقوص
بن جعفر الفضل أبو الدين كمال وهو الصعيد»، بأعىل والرواة الفضالء ألسماء الجامع
مكانًا عَرش ِستََّة بقوص إن (٧٤٨ه/١٣٤٧م): سنة املتوىفَّ األدفوي، جعفر بن ثعلب

للتدريس.
عرًضا. إالَّ األدفويِّ كتاب يف ِذكٌر زهري للبهاء يرد ولم
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نسخة يف وجدنا أنَّا غري أبيه، سرية عن زهري للبهاء ترجموا ممن أحٌد ثنا يُحدِّ ولم
وصَف — أدب ٢٠٥١ رقم — زهري البهاء شعر لديوان املرصية الكتب بدار قديمة خطية
والتقوى. الصالح أهل العادة يف بذلك ويُنعت روحه»، هللاُ قدَّس محمد «بالعارف أبيه

كالم أن إالَّ معروف، غري تاريخ يف قوص إىل مكة من زهري البهاء والد وانتقال
الودُّ ونشأ الصعيد، يف ِصبَاه زمن قىض زهريًا البهاء أن يفيد خلكان، كابن املؤرخني،

العهد. ذلك يف مطروح ابن وبني بينه
وادي إىل أُرستُه هاجرْت حني طفًال كان زهريًا البهاءَ أنَّ الظنِّ إىل يسِبق وربما

فهي: أوَّالهما ا أمَّ بالحجاز؛ عهده فيهما يذكر قصيدتني شعره يف نجد لكنا النيل؛

ِظ��اللُ��ه تَ��ِرفُّ ك��ان��ت ب��ه وع��ي��ٍش ِم��نً��ى م��ن ��ِب ال��ُم��َح��صَّ ع��ه��ِد إل��ى أِح��نُّ
وِرم��الُ��ه ح��ص��ب��اؤه ح��بَّ��ذا وي��ا ون��س��ي��ُم��ه أم��واُه��ه َح��بَّ��ذا وي��ا
َغ��زالُ��ه ع��ن��ي غ��اَب إِذ ح��زن��ي وي��ا م��زاُره ع��ن��ي َش��طَّ إِذ أس��ف��ى وي��ا
ِح��ج��الُ��ه َح��َوتْ��ه ق��د ت��م��اٍم وب��دُر لُ��ب��ان��ٌة ال��م��روت��ي��ن ب��ي��ن ِل��َي وك��م
خ��ي��الُ��ه س��رت ح��ي��ُث ل��ع��ي��ن��ي وب��اٍد ح��دي��ثُ��ه ك��ن��ُت ح��ي��ُث ب��ق��ل��ب��ي ُم��ق��ي��ٌم
َخ��بَ��الُ��ه ي��ع��ت��ري��ه ص��ري��ٌع ك��أن��ي وأن��ث��ن��ي ال��ح��ج��از أي��اَم وأذك��ر
ارت��ح��الُ��ه ال��ح��ج��ي��ج ب��ي��ن ِم��ن آَن إذا ُم��ْس��ِع��ًدا ِل��َي ك��ن ب��ال��َخ��يْ��ِف ص��اِح��ب��ي وي��ا
ُط��والُ��ُه م��ن��ه ي��ه��ت��زُّ ال��َق��نَ��ا ب��ح��ي��ث ي��م��ي��ِن��ه ع��ن َك��ذَا ال��واِدي ج��ان��َب وخ��ذْ
َج��اللُ��ه ع��ل��ي��ك ي��خ��ف��ى ال ج��ئ��َت إذا م��ش��رًق��ا ل��زي��ن��ب ب��ي��تً��ا ت��رى ه��ن��اك
ب��الُ��ه ع��ن��ِك س��اع��ًة ي��خ��ل��و ل��ي��س وق��ل زي��ن��ٌب ت��س��م��ع ح��ي��ُث ب��ذك��ِري ف��َع��رِّْض
ح��الُ��ه؟ ك��ي��ف ع��ن��دك��م ف��الٌن ت��ق��ول: ب��َس��ْم��ع��ه��ا ذك��ري َم��رَّ م��ا إذا ع��س��اه��ا

هي: الثانية والقصيدة

وح��ن��ي��ن��ي ن��ح��َوه��ا ش��وق��ي ُط��وَل وي��ا ع��ه��وَده��ا أن��س��ى ل��س��ُت أرًض��ا ال��ل��ُه س��ق��ى
وق��ري��ن��ي ب��ه��ا إْل��ف��ي ��ب��ا ال��صِّ وك��ان م��ن��ازٌل ب��ه��نَّ ل��ي ك��ان��ت م��ن��ازُل
وَح��ُج��ون أبْ��َط��ح م��ن دون��ه وم��ا ِم��نً��ى م��ن ��ب ب��ال��م��ح��صَّ ع��ه��ًدا ت��ذك��رُت
وق��ط��ي��ن واف��ٍد م��ن وإخ��وانَ��ن��ا وَزْم��زٍم ال��م��ق��ام ب��ي��ن وأي��اَم��ن��ا
وُم��ُج��ون ب��ه ج��دٍّ ِم��ن ِش��ئ��ُت ك��م��ا واس��ًع��ا ف��ي��ه ل��ي ال��وق��ت َع��ِه��دُت زم��اٌن
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ُغ��ض��وِن ب��غ��ي��ر َغ��ضٌّ وج��ُه��ه وإذ َم��نْ��َظ��ٌر ل��ل��ع��ي��ن ف��ي��ه نَ��ْض��ٌر ال��ع��ي��ُش إِذ

املقام بني عهدها إىل زهري البهاء يِحنُّ التي الذكريات هذه طفٍل ذكريات وليست
مستكمًال. فتًى قوص إىل جاء شاعرنا يكون أن بُد فال وزمزم،

وسمع األدب وقرأ فيها ُربِّي أن بعد قوص من زهري البهاء وانتقل املؤرخون: قال
السلطان بخدمة فاتَّصل القاهرة إىل ووصل ل، والرتسُّ والنثر النظم يف وبََرع الحديَث،

عنه. نائبًا كان أيام الكامل أبيه حياة يف أيوب الدين نجم الفتح أبي الصالح امللك
بن إسماعيل الدين مجد األمري بخدمة ذلك قبل اتَّصل كان زهريًا البهاء أن ويظهر
مديحه ُل أوَّ هي بقصيدة القوصية أعمال لتولِّيه ٦٠٧ سنة شاعُرنا هنَّأه الذي اللََّمطيِّ

مطلعها: — پلمر طبعة يف كما —

َم��ْغ��رَس��ا ال��ُج��ود غ��ارس ي��ا وُه��نَّ��ئ��تَ��ه َم��ْل��ب��ًس��ا ال��ِع��زِّ الب��َس ي��ا تَ��َم��لَّ��ي��تَ��ُه

ومنها:

وأنْ��َف��َس��ا األن��اِم ف��ي ق��ب��ي��ٍل أع��زَّ ف��اخ��رْت ِه��َي إذا ق��وٌص أص��ب��ح��ت ب��ه

ومنها:

تَ��َق��دَّس��ا ق��د ب��ه وادي��ه وأص��ب��ح والي��ٌة ال��ص��ع��ي��َد م��ن��ه َش��رَّف��ت ل��ق��د

كقوله: منه؛ العوَن بعضها يف يلتمس األمري هذا مدح يف قصائد زهري للبهاء ونجد

وال��َك��َال ال��م��اءَ ب��ه��ا َج��ْدب��ي إل��ى ت��س��وق ص��دف��ة رأي��َك ُح��س��ن م��ن ن��ظ��رٌة ع��س��ى
أت��ب��دََّال أْن َع��ل��ي��اَك ل��ي وت��أنَ��ُف وَص��ْرَف��ه ال��زم��اَن أش��ك��و ف��ه��أن��ذا
أت��ح��وَّال أن ��رُت أخَّ م��ا ول��والك ب��م��ث��ِل��ه��ا ُم��ق��اَم ال ب��أرٍض م��ق��ي��ٌم
��ال م��ت��ن��صِّ ج��رى ق��د م��م��ا ال��ده��ر أرى ل��ع��لَّ��ن��ي م��ن��ك ال��رأي ب��ُح��ْس��ِن ل��ي ف��ُج��ْد
َص��يْ��َق��ال ال��م��واه��ب ذا ي��ا ل��ه ف��ُك��ن��َت ��َدى ال��صَّ خ��ال��ط��ه ال��س��ي��ف إال ك��ن��ُت وه��ل
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قصيدة يف ٦٠٩ سنة الصوم بشهر وتهنئًة لألمري مدًحا زهري البهاء ديوان يف ونجد
منها: والثناء، بالشكر تفيض

بَ��َدا ك��م��ا وع��اد َك��َرًم��ا ال��َم��َدى ج��از ب��م��ا م��س��أل��ٍة غ��ي��ر م��ن بَ��َدا َم��ْوًل��ى
األج��ودا ال��س��ح��اَب ك��ان وإن ي��وًم��ا يُ��ِن��ي��لُ��ه ال��س��ح��اُب ال ُج��وًدا وأن��ال

مطلعها: التي كالقصيدة أيًضا؛ وثناءٌ مدٌح أخرى قصائد ويف

يَ��ِض��ي��ُره��ا؟ ال ب��م��ا َض��نَّ��ْت ب��الُ��ه��ا ف��م��ا خ��ف��ي��ُره��ا ال��ل��ق��اء ي��وَم َخ��َف��ٌر ل��ه��ا
َس��ِف��ي��ُره��ا وأَنْ��َت إالَّ َع��ُظ��َم��ْت وإِْن ِن��ْع��َم��ٌة ال��ل��ِه أن��ُع��ِم م��ن ن��ال��ن��ي وم��ا
أخ��ي��ُره��ا ل��دي��ه يُ��ْرَج��ى ب��أوَّل��ه��ا تَ��َك��رًُّم��ا وج��اد ال��نُّ��ْع��َم��ى بَ��َدأ وَم��ْن

عن ينمُّ اللََّمطي الدين مجد األمري مدح يف زهري للبهاء شعًرا ذلك بعد نجد ثم
انفصل ثم لألمري كاتبًا كان زهريًا البهاء بأن ترصيٌح القصائد بعض ويف وَعتْب. شكوى
الديوان نسخ من مختلفتني نسختني (عىل ٩١٢ سنة أو ٦١٩ سنة ففي خدمته، من
قصيدته اللمطيِّ بن إسماعيل بن الدين مجد األمرِي يف زهري البهاءُ قال أوالهما)، ح أُرجِّ

أوَّلها: التي

ف��ع��ل��تُ��ُم َف��ه��الَّ ق��وًال ل��ن��ا وق��ل��تُ��م َوَف��ي��تُ��ُم َف��ه��الَّ وع��ٌد ع��ن��دك��م ل��ن��ا
وأن��ت��ُم ن��ح��ن ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ف��ش��تَّ��اَن ع��ه��وَدُه أض��ع��تُ��م ا ُودٍّ ل��ك��م َح��ِف��ظ��ن��ا

ومنها:

��ُم؟ أت��ي��مَّ ب��ع��َدك��م ق��وٍم أيِّ إل��ى ال��نَّ��َوى م��ن ال��ب��ع��ي��َد أن��وي ت��ارك��ي ف��ي��ا
َل��ُم��ْع��ِدُم ف��ي��ه اإلث��راء َك��ثُ��ر وإِْن داُرُه ِب��َي نَ��بَ��ْت إق��ل��ي��ًم��ا إنَّ أَال
��ُم َل��ُم��ذَمَّ ع��ن��ك��ُم بُ��ْع��ِدي ف��ح��اول��ُت ُص��روُف��ه أل��ج��أت��ن��ي زم��انً��ا وإن
وأع��ظ��ُم م��ث��ل��ي ذاك ف��ي وأنَّ��ُك��م ف��راق��ك��م ف��ي غ��ال��ط أنِّ��ي وأع��ل��م
وزم��زُم ال��َم��ق��اُم ف��ي��ه ��ن��ي ض��مَّ ول��و ب��م��وط��ٍن ُم��ق��اٌم ع��ن��ك��م ل��ي ط��اَب ف��ال
ويَ��ن��َدُم ع��ل��ي��ك ي��أَس��ى ول��ك��نَّ��ه ك��ات��ٍب ف��ق��ِد ع��ل��ى ي��أَس��ى ال وم��ث��لُ��ك
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ويَ��ك��تُ��ُم إل��ي��ه ت��وِح��ي م��ا ف��ي��ك��ت��ُب وت��ص��ط��ِف��ي م��ن��ك تُ��دن��ي��ه ال��ذي ذا ف��م��ن
َف��ي��ف��َه��ُم تُ��ش��ي��ر أو َف��ي��ْدِري ت��ق��ول َف��ط��ان��ٌة م��ن��ه تُ��رض��ي��ك ال��ذي ذا وَم��ْن
ت��ت��رنَّ��ُم ال��ف��ال أط��ي��ار ك��لُّ وم��ا أري��ج��ٌة ال��ري��اض أزه��اِر ك��لُّ وم��ا

مطلعها: قصيدٌة الَعتْب عن تِنمُّ التي قصائده ومن

َج��َرى ك��م��ا ال��رَّق��ي��ب إل��ى ال��ح��دي��َث ن��ق��َل َس��َرى إذا ال��ن��س��ي��َم أنَّ أع��ل��م��ت��ُم

ومنها:

يُ��ْم��تَ��َرى ال م��ث��ل��ه��ا ف��ي َل��َم��َح��ب��ًة ل��ي إنَّ َع��ْط��ًف��ا ال��دِّي��ن م��ج��َد م��والَي
وت��ن��كَّ��َرا نَ��بَ��ا ل��م��ا وَج��ِه��ل��ت��ه��ْم ع��رف��تُ��ه ح��ي��ن ال��ن��اَس َع��رف��ُت َم��ْن ي��ا
تَ��َغ��ي��را ي��ق��ال أن ع��ن��دي ويَ��ِع��زُّ َع��ِه��دتُ��ه م��ن��ك ال��ُم��ْزن ك��م��اء ُخ��لُ��ٌق
ال��ُم��ف��تَ��َرى ال��ح��دي��ث ه��ذا م��ن ح��اش��اَي ِق��ًل��ى ع��ن ج��نَ��ابَ��ك أه��ُج��ْر ل��م م��والَي
يَ��ْك��ُف��َرا أن أول��ي��تَ��ه ل��م��ا ي��رَض��ى ً ام��َرأ ك��ن��ُت إن ب��ال��رَّح��م��ن وك��ف��رُت

خدمته: من انفصل وقد األمري هذا يمدح أيًضا زهري البهاء وقال

س��ب��ي��ُل إل��ي��ه م��ا ق��درك وع��ل��وُّ ت��ب��دي��ل ل��ه��ا م��ا م��ج��دك آي��اُت
ن��زي��ُل ل��ل��َف��ْرَق��َدي��ِن وك��أنَّ��ن��ي ق��ط��ع��تُ��ه ل��دي��ك زم��ٍن ع��ل��ى أَس��ِف��ي
وَق��ِب��ي��ُل َم��ْع��َش��ٌر ِل��َي ف��ك��أنَّ��ه��ا س��اب��ًق��ا ل��ك ب��خ��دم��ت��ي ان��ت��س��ب��ُت وإذا
ال��َم��ط��ل��وُل روُض��ه م��ن��ه ف��اه��ت��زَّ أن��ش��أتَ��ه ال��ذي األدب ه��و ه��ذا

بعد كانت القاهرة إىل ُقوص من زهري البهاء هجرَة أنَّ عىل ذلك كلُّ دلَّ وربما
الصالح امللك بخدمة لالتَِّصال ِهْجرتَه ولعل ،٦١٩ سنة بعد اللمطيِّ خدمة من انفصاله
— الصالَح بها َمَدَح العهد هذا يف قصيدًة له نجُد فإنَّا ٦٢٢؛ سنة حوايل فيما كانت
صالح املسعود امللك بأخيه الصالح امللك قبل اتَّصل يكون وقد — إليها اإلشارة ستأتي
هذا بها مدَح قصيدًة شاعرنا ديوان يف فإنَّ الكامل؛ امللك بن يوسف ر املظفَّ أبي الدِّين

القصيدة: هذه وأول پلمر، طبعة يف كما ،٦٢٠ سنة اليمن من َقِدم ملَّا امللك

15



زهري البهاء

وس��ل��ط��اُن ال��م��ل��وك تَ��ع��نُ��و ل��ه وُم��ل��ٌك وإم��ك��اُن م��ك��اٌن ك��ن��ت��م أي��ن��م��ا ل��ك��م

ومنها:

وال��ج��اُن اإلن��ُس ل��ه��ا ذَلَّ��ْت َس��ط��وٌة ل��ه وراي��ًة رأيً��ا ال��م��س��ع��ود ال��م��ل��ك ه��و
ِول��داُن ال��م��ك��ات��ِب م��ل��ك وأق��رانُ��ه ِع��بْ��ئَ��ُه ي��ح��م��ل ب��ال��م��ل��ك ن��اه��ًض��ا َغ��َدا
ُق��ْض��ب��اُن؟ وه��ي أي��اَم��ه��ا ذك��رْت ف��ه��ل ب��اس��ِم��ه ال��م��ن��اب��ر أع��واُد وت��ه��ت��زُّ

ومنها:

وأزم��اُن ل��ذاك أزم��اٌن َم��رَّ وق��د وال��ُم��نَ��ى ب��ال��م��واع��ي��ِد ن��ف��س��ي أَُع��لِّ��ل
ل��ِح��ْرم��ان ِس��واك ِم��ن ِح��بَ��ائ��ي وأنَّ َم��ذَلَّ��ٌة س��واك م��ن ِع��زِّي أنَّ أرى
وأوط��اُن ك��ان ح��ي��ث أه��ٌل م��ن��ه ل��ه اغ��ت��رابُ��ه إل��ي��ه َم��ْن غ��ري��بً��ا ول��ي��س
إي��واُن وإيَّ��اه ي��ح��وي��ن��ي أن��ا ف��ه��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��م��س��اف��َة ال��ل��ه ق��رَّب وق��د

:٦٢١ سنة مرص إىل قوص من بها وأرسل اليمن، من رجوعه بعد يمدحه وقال

��ع��ُر وال��شِّ ال��م��دُح ل��ك م��ش��ت��اًق��ا وواف��اك م��ص��ُر ع��اش��ٍق ع��ل��ى ت��ب��ُع��ْد ول��م أت��ت��ك
ُخ��ْض��ُر وس��اح��اتُ��ه ُح��ْم��ٌر ف��أس��ي��اُف��ه وال��نَّ��َدى ال��ب��أس ذي ال��م��س��ع��ود ال��م��ل��ك إل��ى

الصالح مَلك أتى أن إىل الرشقيَّة البالد إىل الصالح امللك خدمة يف زهري البهاءُ وتوجه
امللك عىل املشهورة الكائنُة َجَرت أن إىل كذلك وأقام خدمته، يف إليها فانتقل ِدَمْشق، مدينة
عليه وقبض عنه، وتفرقوا بنَابُلس وهو عسكره وخانه دمشق، عنه وخرجت الصالح
بنابلس زهري الدين بهاء وأقام الكرك. بقلعة واعتقله الَكرك صاحُب داود النارص امللُك
الديار ومَلك الصالح امللك خرج حتى ذلك عىل يزْل ولم بغريه؛ يتَّصل ولم لصاحبه، وفيٍّا

٦٣٧ه. سنة القعدة ذي أواخر يف وذلك خدمته. يف إليها فعاد املرصيَّة،
الصالح امللك خدمة يف دام زهريًا البهاء إن الزاهرة: النجوم كتاب صاحب ويقول

الصالح. امللك تُُويفِّ أن إىل أيوب الدين نجم
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ديوان َوىلَّ مرص ُملَك توىلَّ حني أيوب الدين نجم الصالح امللك أن األعىش: صبح ويف
لُقمان بن الدين فخَر الصاحَب بعَده وَوىلَّ َرصفه ثم ُزهريًا، الدين بهاءَ الصاحَب اإلنشاء

األيوبية. الدولة انقراض إىل فبِقي األْسَعْردي،
الشاعر زهريٌ الدين بهاء الصاحُب اإلنشاء ديواَن ُويلِّ ثم املحارضة: حسن ويف
وأقام األسعردي، لقمان بن إبراهيم الدين فخُر الصاحُب بعَده وُويلِّ ف ُرصِ ثم املشهور،

األيوبية. الدولة انقراض إىل
امللك مات أن إىل الصالح امللك خدمة يف بقي زهريًا الدين بهاء أن الصحيَح ولعلَّ
الصالح للملك حدث ٦٤٦ سنة يف أنَّه املؤرِّخون ذكر فقد ٦٤٧؛ سنة شعبان يف الصالح
يف َقْرحة إليه وانضاف برؤه، َعُرس ناسور منه َن تكوَّ ُركبته باطن يف َوَرٌم الدين نجم
فسار الشام، إىل مرص ديار من مسريَه اقتىض ته ِهمَّ ُعلُوَّ أن إالَّ الِفراش؛ فلِزم الصدر،
أرض إىل املسري عىل عازم َفرنْس ُرواد2 أن ُمخربٌ ه خربَّ ثم ِدَمْشق، بقلعة ونزل ة ِمَحفَّ يف
َطناح بأُشُموم ونَزَل ة ِمَحفَّ يف مريض وهو دمشق من السلطان فسار وأْخِذها؛ مرص
جيوش وردْت صفر، أواخر ويف ِدمياط. عند للِكَفاح َة الُعدَّ وأعدَّ ،٦٤٧ سنة املحرَّم يف

ه: نصُّ هذا ووعيد، تهديد كتاَب السلطان إىل ملكهم وبعث ، العدوِّ

عيلَّ يخَفى ال أنه كما الِعيسويََّة، ِة األُمَّ أمنُي أني عليك يخَف لم فإنه بعُد، ا أمَّ
املحمدية. األمة أمنُي أنَّك

من إلينا يحملونه وما األنَدلُس جزائِر أهَل عندنا أن عليك خاٍف وغري
النساءَ، ُل ونرمِّ الرجال، ونُقتِّل البقر، َسوَق نسوُقهم ونحن والهدايا، األموال
الكفايَة، لك أبديُت قد وأنا الدياَر. منهم ونُخيل بيان، والصِّ بالبناِت ونستأثر
وأدخلَت األيمان، بكلِّ يل حلفَت فلو والنهاية؛ الغاية إىل النصيحَة لك وبذلُت
واصًال لكنُت ْلبان؛ للصُّ طاعًة الشمَع امي ُقدَّ وحملَت والرُّهبان، الُقَسس عيلَّ
حصلت هدية فيا — يل البالُد تكون أن فإما عليك؛ البقاع أعزِّ يف وقاتَلك إليك،
إيلَّ. ٌة ممتدَّ اليمنى فيُدك عيلَّ، والغلبة لك البالُد تكون أن ا وإمَّ — يدي! يف

ومؤرخو فرانسا. ملك بمعنى Roi de France الفرنيس للفظ تعريب فرانس: ريد أو فرانس رواد 2

السابعة. الصليبية الحرب يقود كان الذي التاسع لويس عىل علًما ذلك يجعلون العرب
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تمأل طاعتي يف حرضْت عساكر من وحذَّْرتك لك، قلُت ما وعرفت عرَّفتك وقد
القضاء. بأسياف إليك مرسلون وهم الحىص، كعدد وعددهم والجبَل، السهَل

القايض فكتب واسرتجع، بََكى املرُض به اشتدَّ وقد السلطاِن عىل الكتاُب ُقرئ فلما
الجواب: محمد بن زهري الدين بهاء

وصحبه وآله ِهللا رسول ٍد ُمَحمَّ سيدنا عىل وصلواته الرَّحيِم، الرحمِن ِهللا بسِم
وعدد جيوشك بكثرة فيه تهدِّد وأنت كتابُك وصل فإنه بعُد، أما أجمعني.
علينا بََغى وال َجدَّدناه، إالَّ ِقْرٌن ِمنَّا ُقِتَل وما السيوف، أرباب ونحن أبطالك،
وَفتْحنَا ُحروبنا، وِعَظم سيوفنا، حدَّ املغروُر أيها عينُك رأْت فلو رناه؛ َدمَّ إال باٍغ
أن لك لكان واألوائل؛ منكم األواخر ديار وتخريبَنا والسواحَل، الحصوَن ِمنُْكم
عليك؛ وآخره لنا أوَّلُه يوم يف القدم، بك تَِزلَّ أن بدَّ وال بالنَدم، أناملك عىل تََعضَّ
قرأَت فإذا يَنَقِلبُوَن﴾، ُمنَقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم الظنون تيسء فهنالك
تَْستَْعِجلُوُه﴾، َفَال ِهللا أَْمُر ﴿أَتَٰى النحل: سورة ِل أوَّ عىل منه فتكون هذا كتابي
َقْولِِه إىل ونعود ِحنٍي﴾، بَْعَد نَبَأَُه ﴿َوَلتَْعَلُمنَّ ص: سورة آخر عىل أيًضا وتكون
َوهللاُ ۗ ِهللا ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ن مِّ ﴿َكم القائلني: أصدُق وهو تَعاىل
وإىل عك، يَْرصَ وبَْغيُك ٌع»، َمْرصَ َلُه البَاِغي «إنَّ الحكماء: وقول اِبِريَن﴾. الصَّ َمَع

والسالم. يُسلمك. البالء

امللُك وتُويف ،٦٤٧ سنة من صفر أواِخر يف الصالح امللك خدمة يف كان زهري فالبهاءُ
جهاٍد ويف ، ُمستمرٍّ مرٍض يف قضاها أْشُهٍر بَعد السنِة ِتلك ِمن شعبان أواسط يف الصالح

ًرا. مظفَّ كلُّه يكن لم
الصالِح بامللِك ُمتَّصًال َظلَّ زهريًا البهاءَ أنَّ ترجيح إىل بنا أدَّى الذي الَفْرِض هذا بعد
الكتب دار يف املوجود — العيني3 تاريخ ِكتَاِب يف وجدنا الصالح، امللُك مات أن إىل
زهريًا البهاءَ َف َرصَ الصالح امللَك أنَّ عىل رصيًحا يَُدلُّ ما — ج١٩ بالفتوغرافيا املرصية
املرصية: الكتب دار نسخة عن النصَّ هذا ننقل أْن فرأينا بقليل، موته قبل ِخدَمِتِه من

٨٥٥ه/١٤٥١م. سنة املتوىف العيني محمود الدين لبدر الزمان أهل تاريخ يف الجمان عقد كتاب هو 3
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ترجمة يف قال الزمان، مرآة عىل الذيل كتابه يف اليونينيُّ القطُب وذكر ُقلُت:
من بالكرك الصالح امللُك خرج ا فلمَّ قال: الصالح، امللك كاتب زهري البهاء
صحبته، يف املذكوُر زهري الدين بهاءُ كان املرصية، الديار إىل وسار االعتقال،
واملتقدِّم الدرج كتَّاب يف إليه املشار هو مرتبٍة، وأجلِّ منزلٍة أعىل يف عنده فأقام
سنة يف رسوًال َُه وسريَّ به، واجتماًعا الصالح بامللك اختصاًصا وأكثرهم عليهم،
حلب، صاحب يوسف الدين صالح النارص امللك إىل وستمائة وأربعني خمس
ذلك، إىل يجب فلم إليه، إسماعيل الدين عماد الصالح امللك إيفاد منه يطلب
كيف وقال: واستصعبها، وأعظمها اإلنكار غاية الرسالة هذه النارص وأنكر
وقد يقتله حتى األيوبي البيت وكبري أبي خال وهو إليه عمه أُسريِّ أن يََسعني
الصالح امللك إىل زهري البهاء ورجع أبًدا. أفعلها ال أنني وأشهد بي؟! استجار
الحنق. من نفسه يف ما عىل وسَكت عليه فعُظم الجواب، بهذا هذا الدين نجم
عىل نازل وهو يسرية بُمَديْدة أيوب الدين نجم الصالح امللك موت وقبل
قال: أحد. عليه يطلع لم ألمٍر وأبعده زهري، الدين بهاء عىل تغريَّ املنصورة،
كتابًا الصالح امللك عن كتب أنه عليه: ه تغريُّ سبَب أنَّ زهري البهاء يل حكى
ليعلِّم الصالح امللك إىل الكتاب وأدخل الكرك، صاحب داود النارص امللك إىل
«أنت األسطر: بني بخطِّه كتب الصالح امللك عليه وقف فلما العادة؛ عىل عليه
له فاكتب يده، ِمن ويُعطيه يَِصله َمن يحبُّ وأنَّه عمي، ابن عقل قلة تعرف
زهري والبهاء ه ليُغريِّ زهري البهاء إىل الكتاَب وسريَّ يعجبه»، ما الكتاب هذا غري
زه وجهَّ فختمه بختمه فأَمره لقمان، بن إبراهيم الدين لفخر فأعطاه مشغول،
امللك واستبطأ لوقته، اب النجَّ به فسافر يتأمله، ولم اب نَجَّ يد عىل النارص إىل
ذلك بعد زهريًا الدين بهاء عنه سأل ثم عليه، ليُعلِّم إليه الكتاب عود الصالح
يجرس وَمْن البهاء: قال األسطر؟ بني بخطِّي كتبتُه ما عىل وقفَت ما له: وقال
الكتاب سريَّ أنه وأخربه عمه؟! ابن إىل بخطه السلطان كتبه ما عىل يقف أن
يدركوه، فلم اب النجَّ طلب يف وا وسريَّ السلطان، قيامُة فقامت اب؛ النجَّ مع

له. وتألَّم عليه فعُظم بالكرك، النارص امللك إىل الكتاب ووصل
ويقول املؤلم العتب فيه عليه يعتب وهو الصالح امللك إىل جوابه كتب ثم
مثل عىل ُكتَّابك اطِّالع بي وإنما حقي، يف منك يصدر ما بي ما «وهللا فيه: له
الدين وبهاء زهري، الدين بهاء عىل وغِضب الصالح امللك عىل ذلك فعزَّ هذا.»
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الدين فخر وهو الِكتاب لكاتب ينسبه ولم نفسه، إىل ذلك ينسب مروءته لكثرة
تعاىل. هللا رحمه — لقمان بن

الذنب عىل واملؤاخذة والغضب التخيُّل كثري الصالح امللُك وكان قال:
معذرة. يقبل وال عثرة، يُقيل ال الوهم، عىل واملعاقبة الصغري،

إالَّ مدائحه من وِخلو الصالح امللك رثاء من ِخْلٌو زهري البهاء ديوان أن ويالحظ
قليًال.

، الرسِّ كاتب أو الصالح امللك عهد يف اإلنشاء ديوان كاتَب زهري الدين بهاء كان
أجلُّ إال ه يتوالَّ ال وكان به، ُمعتَنًى عظيًما كان األيوبية الدولة عهد يف اإلنشاء وديوان

الدولة. أهِل أعظُم الرسِّ كتابِة رتبة ومتويلِّ البالغة، ُكتَّاِب
أجوبتها، وكتابة السلطان، عىل الواردة الكتب قراءة الرسِّ كاتب وظيفة ومن
صدوًرا املراسيم وترصيف عليها، والتوقيع الَعْدِل، بدار القصص لقراءة والجلوس

ووروًدا.
مع األيوبي الدين صالح ذلك فعل كما تارًة، الوزارة إىل الرسِّ ِكتَابَُة تجمع وكانت

الفاضل. القايض بعد العمل عليه استمر كما أخَرى عنها وتفصل الفاضل، القايض
الدين نجم الصالح للملك وزيًرا كان زهريًا الدين بهاء إن املؤلفني: بعُض ويقول
أرباب من كان إذا للوزير َلَقٌب والصاحب ُزَهري. الدين بهاء بالصاحِب بونه ويلقِّ أيُّوب
ديوان رياسة وهي رتبتُه، كانت فقد وزيًرا يكن لم وإن زهريًا الدين بهاء أن عىل األقالم،
مجًدا منها أوَىف كانت وربما األيُّوبيِّني، عهد يف ومجَدها جاَهها الوزارة تُقاسم اإلنشاء،
يف كما — عمره آخر ويف فقريًا، مات زهريًا البهاءَ فإن العالية؛ املكانِة هذه ومع وجاًها.
وأقام وُكتُبَه موجوَده باع حتَّى حالُه انكشف — الوردي ابن وتاريخ الفداء أبي تاريخ
ولُطٍف مروءٍة ذا كان أنه عىل له املرتجمون وأجمع أجلُه. أدركه حتى بالقاهرة بيته يف
بالخري، إالَّ عنده ط يتوسَّ وال الصالح، امللك صاحبه من متمكنًا كان وقد أخالٍق، ومكارم

غريه. يبلغه لم ما الرِّفعة من وبلغ كثريًا، خْلًقا ونََفع
وبُْعٍد ذَوٍق، وُحسِن ٍة ِرقَّ ِمْن الشاعِر نفِس يف بما يحسُّ زهري البهاء لشعر والقارئ
فيقول: بالثَِّقل، الَوْصِف بغري يَْهُجو قلََّما أنَّه ُروِحِه لُطِف عىل يَُدلُّ ومما واألذَى، الرشِّ َعن

ُق��ْربُ��ه ال��م��وِت َم��َل��ُك ك��أنَّ��م��ا وثَ��ق��ي��ٍل
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ي��ح��بُّ��ُه ت��راه َم��ن ك��لُّ��ه��ْم ال��ن��اِس ف��ي ل��ي��س
ش��ربُ��ه س��اغ ل��م��ا ءِ ال��م��ا ع��ل��ى اس��م��ه ذك��رَت ل��و

ويقول:

ِح��سُّ ال��ن��اِس م��ث��ل َق��طُّ ف��ي��ِه ل��ي��س وَج��ل��ي��ٍس
ح��ب��ُس َرْغ��ِم��َي ع��ل��ى ـ��ُت ك��ن��ـ أي��ن��م��ا م��ن��ه ِل��َي
ن��ف��ُس ل��ل��ص��خ��ر وه��ل ه، ف��ت��ن��ه��ا ن��ف��ٌس ل��ه م��ا
نَ��ْح��ُس ه��و ل��ي��وٌم ه أل��ق��ا ف��ي��ه ي��وًم��ا إنَّ

ويقول:

أَج��ِل��ي ك��أن��ه ح��ت��ى أخ��ش��اه ط��ل��ع��ت��ه ل��ب��غ��ض ث��ق��ي��ٍل ُربَّ
ع��م��ل��ي ك��أن��ه ح��ت��ى أل��ق��اه أش��اه��ده ال ق��ل��ُت وك��ل��م��ا

ويقول:

ط��وي��ُل ه��مٌّ رؤي��ِت��ه ِم��ْن ِل��َي ث��ق��ي��ًال ي��ا
ي��زوُل ل��ي��س ش��ًج��ي ـ��ِق ال��ح��ل��ـ ف��ي ه��و وب��غ��ي��ًض��ا
ف��ض��ول ف��ي��ك أض��ع��اف��ه ال��وَرى ف��ي ف��ض��ٍل ك��لُّ
س��ب��ي��ُل؟ م��ن��ك ل��ي أي��ن خ��الٌص م��ن��ك ل��ي ك��ي��ف
أق��وُل م��ا أدري ل��س��ُت ح��ت��ى ف��ي��ك أم��ري ح��ار
ث��ق��ي��ُل وال��ل��ه أن��ت ث��ق��ي��ٌل وال��ل��ِه أن��ت

ويقول:

األص��ي��ِل وف��ي ��َح��ى ال��ضُّ ف��ي زرتُ��َك ال��ت��ث��ق��ي��ِل خ��ي��ف��ُة ل��وال وال��ل��ه
ب��ال��ث��ق��ي��ل ال��ِع��ش��رة ف��ي ول��س��ُت خ��ل��ي��ِل��ي ع��ن ال��ت��خ��ف��ي��َف أرى ل��ك��ن
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ويقول:

ع��ن��ه ال��ب��ع��َد ن��ت��م��نَّ��ى بَ��ِرْح��ن��ا م��ا وث��ق��ي��ٍل
م��ن��ه أث��ق��ُل ج��اءن��ا َف��ف��ِرح��ن��ا ع��ن��ا غ��اب

األوَّل الشباب عهد يف الفقر صولة إالَّ تُِلنْهما لم وِعزِّة بإباء يشعُر لديوانه والقارئ
لم تذلُّال تكون تكاد لهجة يف عونًا، وغريِه اللمطيِّ األمري من يلتمس كان حينما لشاعرنا،

زهري. البهاء شعُر ذلك بعد يعِرْفه
فإنَّ بحثنا؛ ِمن املهمِّ الجانِب إىل وصلنا َفَقد زهرٍي البهاءِ شعِر إىل وصلنا َقْد وإِذْ
ديوان صاحب هو حيُث ِمن زهريًا البهاءَ ال حديثنا، مدار هو املرصي الشاعر ُزَهريًا البهاءَ

أيوب. الدين نجم الصالِح امللك عهد يف اإلنشاء
األخرية القرون يف وموضوعاِتِه وأساليِبِه ُصَوِرِه يف َجَمَد َقد العربيُّ الشعُر كان ولقد
وبتَواِيل للشعراء، تشجيعهم وِقلَّة الدولة، ُشئون يف األعاجم بتحكُِّم العبايسِّ العرص من
–٣٥٨) الفاطميِّني ة ُمدَّ النِّيل وادي يف الشعُر انتعش ثم اإلسالمية، املمالك عىل الِفتَن
(٥٧٦–٦٥٠) األيوبيني عهد ويف عظيمة، عناية العربية باللغة لهم كان الذين (٥٧٦

املدنيَُّة. وازدهرْت واألدِب، العلِم فنوُن القصري عهدهم يف راجْت الذين
من العهد ذلك مدنيُة أنتجت ما كلَّ شعُره وَوِسَع زهريٌ البهاءُ نشأ العهد هذا ويف

ثمرات.
العربي»: «األدب كتاِبِه يف ُهيار قال

ندرك يجعلنا املرصية، الدولة يف الرسِّ كاتب املهلَِّبي، زهري الدين بهاء شعر إن
دقائق من أُلوٍف عن للتعبري واالستعداد املرونة من العرب لسان بَلغه ما

الزاهية. الدين صالح خلفاء مدنية صقلتها التي العواطف

كان زهري الدين بهاء شعَر أن عىل يدلُّ ما زهري للبهاء خلكان ابن ترجمة ويف
الرتجمة: تلك يف خلكان ابُن قال الناس، بأيدي متداوًال حياته، يف مجموًعا

ديوانه، رواية وأجازني املمتنع، السهل يُقال: كما وهو لطيٌف، كلُّه وِشِعُرُه
إلخ. … الناس بأيدي الوجود كثري وهو
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أنَّ عىل يَدلُّ ما الديوان هذا من املرصية الكتب بدار املوجودة الَخطِّيَّة النُّسِخ ويف
نسخة من صحيفة آخر ففي ديوانه؛ يف ما عىل فيه وزاد شعره جمع تالمذته بعض

نصه: ما أدب) ٢٠٥١ (رقمها خطِّيَّة

شعر من وجدت ما آخر هذا الشيخ: تلميذ وهو — الديوان هذا جامُع قال
بَمنِّه الجنة وأثابه — هللا رحمه — املهلَّبي عيل بن محمد بن زهري الفضل أبي

وكرمه.

فيها: جاء َمٌة ُمَقدِّ النسخة هذه ويف

رحمه موته بعد كتبتُه فإني هللا؛ رحمه قال وقلُت: الديوان هذا يف ُكِتب ما كلُّ
سنة شهور من األوىل جمادى يف — تعاىل هللا حماها — املحروسة بِدَمْشق هللا

ا.ه. منه. أسمعه ولم وستمائة وستني سبع

عىل وشكره آالئه، مزيد عىل ِهللا حمِد بعد ا «أمَّ أوَّلُها: أخرى َخطِّيَّة نسخة وتوجد
كالمه من وجدُت ما أجمَع أْن «أحببُت كالم: وبعد جزائه.» جزيل من به ل تفضَّ ما
إال جامعها اسم عىل يدل ما فيها وليس ١٠٠٢ سنة النسخة هذه ُكِتبَْت باهلل.» مستعينًا
طبعة يف وورد اليماني.» محمد بن محمد الفقري العبد عىل ِهللا ِنَعِم «ِمن بآخرها: أنَّ
بعد زهري الدين بهاء ديوان جمع الذي أنَّ الهوامش: ببعض ذكرها، سيأتي التي پلمر،
عليها أكسفورد بمكتبة موجودة حسنة نسخة يف مذكور ذلك وأنَّ الدين، رشف هو وفاته
أبي بن محمد بن أحمد العبَّاس أبو هو هذا الدين ورشف التصحيح. يف الطابع اعتمد

والدار. املولد َمْشقي الدِّ األصل، امَلْوِصِيل الحالوي بابن املعروف خطاب، بن الوفاء
ومدَحه. الشام بالد يف زهريًا البهاء َلقي املذكور الدين رشف أنَّ خلكان ابُن ذكر وقد
.٦٤١ سنة أخيه يف له تعزيًة الدِّين ف َرشَ إىل زهري البهاء أرسلها قصيدة الديوان ويف

يف وطبع مراًرا، طبعه وأعيد بمرص، قديم عهد منذ زهري البهاء ديوان طبع وقد
حجرية طبعة وتليها ١٢٧٧ه، سنة بمرص َحَجرية طبعة َطبَعاته ل وأوَّ وغريها، بريوت

بمرص. ١٢٧٨ه سنة أخرى
مع الديوان فيه منهما ُل األوَّ مجلدين: يف ١٨٧٦ سنة بكمربدج الديوان هذا وطبع
العرب، عند ساميٍة منزلة من للشعر ما عىل تشتمل َمٌة مقدِّ أوَّله ويف وهوامش، تعليقات
وعليها شعًرا منظومة باإلنجليزية للديوان ترجمة والثاني الديوان، صاحب ترجمة وعىل
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بعض قتله الذي كمربدج بمدرسِة العربيِة اللغِة ُمَدرُِّس پاملر هنري أدور طبعه رشوح،
العرابية. الحوادث أثناء ١٨٨٢ سنة سينا طور ببادية العرب

أيًضا طبع زهري البهاء ديوان «إن مطبوع»: هو بما القنوع «اكتفاء صاحُب ويقول
«. العربيِّ األصيل للمتن املتنوِّعة القراءات مع ١٨٨٣ سنة باريس يف

أئمة من زهري والبهاء فاأليُّوبيني، الفاطميني عهد يف قلنا، كما نهضٌة، للشعر كانت
أيوب. بني عرص يف الشعريَّة النهضة

ثالٍث: نََواٍح من تتجىلَّ النهضة هذه يف زهري البهاءِ وعبقريَّة

األسلوب. ناحية (١)
األوزان. ناحية (٢)

الشعر. يتناولها التي املوضوعات ناحية (٣)

األُسلوب ناحية األوىل الناحية

الناس يستخدمها لهجة ففيه هذا، بعرصنا شبيًها اللُّغة جهة من زهري البهاء عُرص كان
ولهم اليوميَّة؛ حياتهم يف وعواطفهم أفكارهم عن بها ون ويعربِّ ومعامالتهم، معايشهم يف
يف الحياة لغُة كانت اإلنشاء. حاولوا أو النظم عالجوا إذا إال إليها يلجئون ال أخرى لهجٌة
بسهولة وتصل وانتقالها، حركتها يف الحياَة تُساير ولكنها ملحونًة، لغًة مظاهرها َشتَّى
تتساَمى اإلعراب مستقيمًة لغًة والكتابة الشعر لغُة وكانت ة. والخاصَّ ة العامَّ أفهام إىل
باعتبار القديم، والنثر القديم الشعر بأساليب تتَّصل أْن وتحاول للعامة، التبدُّل عن
من وُوجد ونثره، العصور من يتلو ما شعُر فيها يَُصبَّ أن ينبغي قوالَب األساليب تلك
ة العامَّ لغة عىل تعاليًا واإلنشاء القريض لغة يزيد أن همه كان َمْن والكتَّاب الشعراء
تزيني يف وبالتأنُّق االبتذال، عن البعيدة االستعمال، القليلة الَجْزلة، العبارات باختيار
الجهة من تقديٌر لبعضها يكون قد التي البديعية نات بامُلحسِّ والنثريَّة الشعريَّة األساليب

والوضوح. البيان جمال عن بعيدة لكنها الصناعية؛
وُمرونتها بََساطتها يف الجارية الحياة لغة فجعل جديد، بمذهب فجاء زهري البهاء ا أمَّ
املستطاع؛ جهد اللَّحِن من فيها ما وتقويم اإلعراب، قواعد عىل تطبيقها بعد للشعر لغًة

الشعر. فنون من عواطفه به وتفيض نفسه، به تجيش كانت فيما ذلك عىل وَجَرى
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والبعد الطبع فيض من فيه بما لَعْرصه صادقة مرآٌة هو كما زهري البهاءِ وشعُر
يف يتجىلَّ املرصيُّ والروُح والتعبري، اللغة حيث من لعرصه مرآٌة أيًضا هو التكلُّف، عن
القديم يف عرفناه مرصيٍّ شاعٍر أيِّ يف يتجىلَّ مما بأكثر الصعيديِّ القويصِّ الشاعر هذا

والحديث.
الصعيد: إىل ٌق تشوُّ قصائده بعض يف زهري وللبهاءِ

وَم��نَ��اِم��ي يَ��ْق��ظ��ت��ي ف��ي ب��ك��م وأه��ِذي ول��ي��ل��ٍة ي��وٍم ك��لَّ إل��ي��ك��م أِح��نُّ
س��الِم��ي ف��ي��ه ال��ط��ي��ُب ف��ذاك إل��ي��ك��م َس��َرى إذا ال��ن��س��ي��م ِط��ي��َب تُ��نْ��ك��روا ف��ال
ب��ُغ��الِم؟ ��رت بُ��شِّ ُح��بْ��َل��ى ك��ف��رح��ِة ب��َف��رح��ٍة رس��ول��ي م��ن��ك��م ع��ائ��ٌد ف��ه��ل
وُم��ق��اِم ع��ن��دك��م ل��ي م��َض��ى وع��ي��ٍش وأه��ِل��ه ل��ل��ص��ع��ي��ِد ق��ل��ب��ي وي��رت��اح
ِك��راِم ل��ديَّ ق��وٍم ع��ل��ى ي��م��رُّ أنَّ��ه أج��ل م��ن ال��نِّ��ي��ل وروَد وأه��َوى

يف مرصيِّته نفحات زهري البهاء شعر يف نستقيص أن أردنا لو القول بنا ويطول
واألخالق. امَلنَازع أِرْستُْقراطي كان وإن اللغة يف ديمقراطيته ودالئل والذوق، التعبري

أن إىل نشري أن يفوتنا وال الستيفائها، ديوانه عىل نُحيل نماذج لذلك نذكر أننا عىل
له قصيدة تخلو فقلَّما شعره، يف الَحِلف كثرة زهري البهاء أسلوب يف املرصية نفحات من

ليقول: حتى يمني، من

أح��ِل��ُف أنِّ��َي أح��ت��اج م��ا ووال��ل��ه م��الل��ة م��ن ف��ارق��ت��ك��م م��ا ووال��ل��ه

∗∗∗
وأن��واء ل��دم��ع��ي أم��واه م��خ��اف��ُة زي��ارت��ي ع��ن َص��دَّك��م ق��د ل��ع��ل��ك��م
ال��م��اء ع��ل��ى َم��َش��ي��ت��م ف��ي��ه وأخ��ل��ص��ت��ُم تَ��دَّع��ونَ��ه ال��ذي ال��ح��بُّ ص��َدق ف��ل��و
ب��أح��ش��ائ��ي وج��ٍد ن��ي��راُن وه��ال��ت��ك��ُم ل��ه��ي��بَ��ه��ا َخ��ِش��ي��تُ��م أن��ف��اس��ي ي��ك وإن
َح��رَّاء ل��ش��وِق��َي ن��ار ل��ظ��ى وخ��وض��وا م��رًة ال��ح��بِّ ف��ي رف��اع��ي��ي��ن ف��ك��ون��وا
ب��َح��ْوراء ال��ِج��ن��ان ف��ي ع��ن��ك��م اع��ت��ض��ُت أو ب��غ��ي��رك��م َرِض��ي��ُت إن رض��اك��م ُح��ِرم��ُت

∗∗∗
ق��ل��ب��ي؟ وك��ي��َف ال��ِب��ع��اِد ع��ل��ى ـ��َت أن��ـ ف��ك��ي��ف ل��دي��ك ق��ل��ب��ي
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∗∗∗
ك��ئ��ي��ب��ا ت��زال ال ل��ي، ُق��ْل وَح��تَّ��اَم، م��ف��ك��ًرا أراك ل��ي م��ا ص��اح��ب��ي ف��ي��ا

∗∗∗
ت��ت��ع��ْب ل��ل��ع��اذل ق��ل��ت ت��س��ل��و ال��ع��اذل ل��ي ق��ال
أل��ع��ْب ب��ال��ع��اذل أن��ا أل��ه��و ب��ال��ع��اذل أن��ا
وأش��رب ل��ي يُ��َغ��نِّ��ي َم��ْن إالَّ ��اق ال��ُع��شَّ ف��ي ل��ي��س

∗∗∗
يُ��ِج��ي��ُب ف��ال ال��ج��واَب وأس��أل��ُه ال��رق��ي��ُب غ��ف��ل إذا أُح��دِّث��ه
رط��ي��ُب ُغ��ص��ٌن ألن��ه يَ��ل��ي��ن ع��س��اه أع��ط��ف��ه ح��ي��ن وأط��َم��ُع
ال��طَّ��روُب َرَق��ص إذا َع��َج��ٌب وال ف��ؤادي يُ��ب��ص��ره ح��ي��ن ويَ��خ��ف��ُق
أت��وُب؟ م��ن��ه ل��ع��لَّ��ن��ي ج��ن��ي��ُت ذن��ب أيُّ ل��ي ق��ل م��والي ف��ي��ا
ح��ب��ي��ُب؟! ي��ف��ع��ل��ه ل��ي��س ف��ف��ْع��ل��ك ع��دوٌّ أم ل��ي ق��ل أن��ت ح��ب��ي��ٌب

∗∗∗
ي��ت��ع��تَّ��ْب وع��ذول��ي ف��ي��ه أن��ا ف��ي��م��ا أن��ا
ف��ي��غ��ض��ْب أو ف��يَ��ْرَض��ى َل ق��ا ل��م��ا أُْص��غ��ي ال أن��ا
تَ��تَ��ق��لَّ��ْب وال��لَّ��ي��ال��ي ون��دي��م��ي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
يَ��ت��َع��ْب ال��ع��اذَل ودَِع ف��ي��ه ن��ح��ن ف��ي��م��ا ه��اِت

∗∗∗
نَ��َص��ِب��ي م��ن��ه��ُم ن��ص��ي��ب��ي ب��ه��ْم بُ��ِل��ي��ُت ق��وًم��ا أَرى
ِب��ي وي��ح��ل��ف ل��ي ف��ي��ك��ذُب يُ��نَ��اِف��ُق��ن��ي م��ن ف��م��ن��ه��م
ك��ذِب ِم��ن ق��ال ق��د َل��ذي ال��ـ ب��ت��ص��دي��ق ويُ��ل��ِزم��ن��ي
ب��ال��َع��َج��ِب ج��ئ��ُت ع��ن��ه ـ��ُت ح��دث��ـ إذا ُع��ْج��ٍب وذو
رج��ب م��ن ش��ع��ب��اُن م��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د ي��دري وم��ا
َع��َرِب وال ُع��ْج��ٍم ف��ي ـ��ه م��ن��ـ أح��م��َق أب��ص��رُت وم��ا
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أَدِب وال �ٍل �ق� ع� �ال ب� ب��ه َش��ِق��ي��ُت ق��د وأح��م��َق
ال��َه��َرِب ف��ي أم��ع��ن��ُت وإن يَ��ت��بَ��ُع��ِن��ي ي��ن��ف��كُّ ف��ال
ط��ل��ِب��ي ف��ي ف��ه��و ق��ت��ي��ًال ل��ه َق��تَ��ل��ُت ق��د ك��أنِّ��ي
��ب��ِب ال��سَّ ع��ن ت��س��أْل ف��ال َص��ِح��ب��تُ��ه��ُم َم��ا ألم��ٍر
ب��ال��َخ��َرب4 ال��ب��اُز ن��ص��ي��ُد أنَّ��ا ع��ق��ل��ن��ا ��ن يُ��ح��سِّ
ك��ال��ذَّه��ِب ال��ن��ق��د ع��ن��د ـ��َر5 ��ف��ـ ال��صُّ ظ��ن��نَّ��ا ق��د وك��ن��ا
ال��َع��َط��ِب ع��ل��ى وأش��ف��ي��ن��ا ب��ح��اج��ت��ن��ا ن��ظ��َف��ْر ف��ل��م
ال��ت��ع��ِب س��وى نَ��ربَ��ْح ول��م ُرح��ن��ا م��ث��َل��م��ا َرَج��ع��ن��ا

∗∗∗
��بَ��ا ُم��تَ��رقِّ ل��ه��ا ل��م��ي��ع��اٍد وك��ن��ت ال��دَُّج��ا ه��ج��م وق��د زارت وزائ��رة
وَم��ْرَح��ب��ا أه��ًال ق��ل��ُت ح��ب��ي��ب��ي ت��ق��ول ك��الم��ه��ا َرخ��ي��ُم إالَّ راع��ن��ي ف��م��ا
��بَ��ا م��ح��جَّ س��واي ع��ن َم��ُص��ونً��ا ووج��ًه��ا م��ش��ت م��ا ل��غ��ي��ري أق��داًم��ا ف��ق��ب��ل��ت
ط��يِّ��ب��ا ك��ن��َت ل��ق��د ف��ي��ه��ا َس��َه��ري ف��ي��ا ل��ي��ل��ِت��ي م��ث��َل ل��ي��ل��ًة ع��ي��ن��ي ت��ر ول��م
وت��س��ب��بَ��ا زارن��ي ح��ت��ى تَ��َح��يَّ��َل م��ح��س��ٍن إح��س��اَن ال��ش��ك��ر ك��لَّ س��أش��ك��ر
وت��ع��ذَّبَ��ا؟! م��ش��ى ح��ت��ى ق��ي��م��ت��ي وم��ا وزارن��ي تَ��َع��نَّ��ى ق��د ألج��ل��ي ح��ب��ي��ب

∗∗∗
ال��ح��س��اِب! ف��ي ن��ف��َس��ك غ��ال��ط��ِت وال��ت��ص��اِب��ي ال��ت��ص��اغ��ُر ذا ك��م
ب��ال��خ��ض��اِب ال��ت��ع��لُّ��ل إال ب��ق��ي��ٌة ف��ي��ك ي��ب��ق ل��م
ال��َخ��َراب ع��ن ال��خ��راُج ُرِف��َع ًة م��ودَّ أق��ت��ض��ي��ك ال
��ب��اِب ال��شَّ ُم��ع��اش��رة وف��ي ِب ال��ش��ب��ا ف��ي إّال ال��ع��ي��ش م��ا
ال��ك��ت��اِب ُع��ن��وان وذاك ال��ن��ق��اِب ف��ي رأي��تُ��ك ول��ق��د

غربة، وبطنه برأسه اإلَوزَّة، شكل عىل وهو معروف، طائر والحبارى الحبارى، ذكر (بفتحتني): الَخَرب 4
صقًرا رأينا «ما أمثالهم: ومن الضعيفة، الطيور من وهو غالبًا. السماني كلون وجناحيه ظهره ولون

الوضيع. يقهره أن يحاول للرشيف يرضب خرب»، يرصده
النحاس. من نوع الصفر: 5
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ج��راِب ف��ي ِع��ظ��اٌم ق��ال��وا ت��ح��تَ��ه ��ا ع��مَّ وس��أل��ت
ال��رِّك��اِب أيْ��دي ِب��ه��ا س��ارت ق��ض��يَّ��ًة َع��نْ��ِك وس��م��ع��ُت
ل��ل��ِع��ت��اِب! ��ِة األزقَّ ف��ي ل��ك َوْق��ف��ة م��ن وك��م َه��ذَا
ال��ح��ج��اِب ف��ي ال��ح��رائ��ر ِس��تُّ ُح��رٌَّة ق��ال��وا وال��ي��وَم
ال��ج��واِب وق��ت ي��ك��ن ف��ل��م ِب ب��ال��ج��وا أن��ِط��ُق وأردُت
ال��تَّ��َص��اِب��ي؟ ه��ذا م��ت��ى ف��إل��ى ��ب��ا ال��صِّ ذََه��ب ه��ذه ي��ا
ال��ِق��َح��اِب ِش��يَ��ُم وال ال ئ��ر ال��ح��را ِش��ي��م ه��ذه م��ا

∗∗∗
ِك��َف��ايَ��ت��ِه إل��ى ي��وًم��ا ت��ح��ت��اُج ف��ق��ْد ال��رج��اِل خ��اِم��َل تَ��طَّ��ِرْح ال
ح��اج��ت��ِه6 ع��ن��د ال��ش��يْ��ِش م��ن خ��ي��ٌر م��ح��ت��ق��ٌر وه��و ال��نَّ��ْرِد ف��ي ف��ال��يَ��كُّ

∗∗∗
أح��نَ��ُث ث��م ك��لَّ��م��تُ��ه ال وأح��ل��ُف يَ��نْ��ُك��ُث ث��م خ��ان��ِن��ي ال يُ��ع��اه��دن��ي
وت��ح��دَّث��وا اس��َم��ُع��وا ال��ن��اس أيُّ��ه��ا ف��ي��ا ودأبُ��ه ي��زاُل ال َدأْب��ي وذل��ك
ويَ��ْع��بَ��ُث ب��ي ه��ازئً��ا َج��ْف��نً��ا ويَ��ك��ِس��ر غ��ًدا ن��ع��م ي��ق��ول: ِص��ْل��ن��ي، ل��ه أق��ول
ُث نَ��تَ��ح��دَّ س��اع��ًة خ��ل��ون��ا وك��نَّ��ا زارن��ي ك��ان ل��و ال��ن��اس ب��ع��َض ض��رَّ وم��ا
وأم��ك��ث؟ ال��ع��ذاب ف��ي أب��ق��ى وَح��تَّ��اَم ُم��ع��ذَّب ه��واك ف��ي إن��ي أم��والي
وأُبْ��َع��ُث ال��ن��ه��اِر ف��ي م��راًرا أم��وت أك��ن ول��م تُ��ِرْح��ن��ي روح��ي م��رًَّة ف��خ��ذ

∗∗∗
ال��َخ��ب��ي��ث��ا ب��اط��ِن��ه ك��ن��َه وأع��ِرُف ب��خ��ي��ٍر س��أذُك��ره ل��ي ص��دي��ٌق
ال��ح��دي��ث��ا ه��ذا اك��ت��م��وا وب��ال��ل��ه ع��ن��ه يُ��ق��ال ال��س��ام��ع��ي��ن وح��اش��ا

هكذا: پلمر طبعة يف والبيت 6

حاجته عند اليبس من خري محتقر وهو الربد يف فاللني
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∗∗∗
ع��اب��ْث وال��س��ك��راُن ـ��َت َع��ِب��ث��ـ ال��دالل س��ك��ر م��ن م��والي
ن��اك��ْث ف��ي��ه أنَّ��ك خ��ل��ُت م��ا ال��َه��َوى ف��ي ع��ه��ًدا ونَ��َك��ث��َت
وب��اح��ْث ع��ن��ه��ا س��ائ��ٌل أن��ا ق��ض��يَّ��ٌة أُش��كُّ ال ل��ك
ح��ادْث ال��َع��تْ��ِب ل��ذاك س��ب��بً��ا أِج��ْد ف��ل��م ال��ح��ب��ي��ُب َع��تَ��َب
ث��ال��ث ال��ي��وم وه��ذا أره ل��م ي��وم��ان ل��ي وال��ي��وم
ال��ح��وادْث تُ��َغ��يِّ��ُره م��م��ن أن��ه أح��س��ب ك��ن��ُت م��ا
ب��اع��ث ع��ل��ي��ه ال��وداِد ِص��ْدُق ال��ذي ال��َع��تْ��ُب ل��ي ويَ��َل��ذُّ

∗∗∗
ص��ح��ي��ِح ج��س��ٍم ل��ك��لِّ س��ق��ٌم ه��و وع��ائ��د
ال��ص��ري��ِح ال��ك��الم وال �دِري ي� �ارِة �اإلش� ب� ال
ُروح��ي ت��خ��رُج ت��ك��اد ح��ت��ى ي��خ��رج ول��ي��س

∗∗∗
ال��ف��ات��ح��ه ح��ْف��ِظ م��ث��َل ودِّي ت��ح��َف��ُظ ُم��س��اِم��َح��ه ب��َوْص��ل��ه��ا وغ��ادٍة
ال��ف��ادح��ه ال��ُخ��ط��وب ف��ي ِص��ح��اب��ي ف��ي��ا رائ��َح��ه ق��ام��ْت ث��م ب��وع��ٍد وَف��ْت
س��اِف��ح��ه ب��دم��وٍع أع��نْ��ت��م َه��بْ��ُك��ْم ط��اف��ح��ه ن��ف��ًس��ا ل��َي َرِح��ْم��ت��م َه��بْ��ُك��ْم

ال��ن��ائ��ح��ه ب��نَ��ْوح ال��ثَّ��ْك��َل��ى ت��ف��ع��ُل م��ا

∗∗∗
وت��ص��َف��ح ك��ث��ي��ٍر ع��ن ت��ع��ف��و ف��إن��ك ��رت ت��أخَّ ك��ث��ي��ًرا ك��ان��ت وإن أت��ت��ك

∗∗∗
وال��ت��وب��ي��ِخ ف��ي��ه ال��ل��وم ك��ث��رُة تُ��ج��دي ل��ي��س ال��ذي ال��غ��اف��ل أي��ه��ا
ال��ت��اري��خ ف��ي ال��رواة رواه��ا م��ا م��ن��ه��ا ال��وي��ل ل��ك غ��ف��ل��ة إن��ه��ا
ال��ب��ط��ي��خ؟ روائ��ح ت��خ��َف��ى ك��ي��ف أع��َم��ى ب��أن��ك َه��ْب ق��ي��ل وك��م��ا
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∗∗∗
ع��ب��َدْك ك��ن��ُت ك��ن��ُت وح��ي��ث��م��ا م��وًل��ى ك��ن��َت ك��ن��َت وح��ي��ث��م��ا

∗∗∗
َخ��دِّي وأُْف��ِرَش��ه ع��ي��ن��ي ف��أُْس��ِك��نَ��ه رس��وَل��ك��م ي��وٍم ك��لَّ ع��ن��دي ل��ي��ت وي��ا
ع��ن��دي ال��َوَرى أَع��زُّ أن��ت��م ��ُك��م وَح��قِّ ح��ال��ٍة ك��ل ع��ل��ى ألرع��اك��م وإن��ي
بُ��ع��ِد ِم��ن أَُس��لِّ��َم أن ِم��نِّ��ي وب��ال��رَّغ��ِم ب��ي��ن��ن��ا وال��بُ��ع��ُد ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��ك��م

∗∗∗
ب��ال��بُ��ع��د وج��ه��ك م��ن ـ��ِن��َي َم��تِّ��ع��ـ ال��ل��ه ب��ح��ق
وال��َص��دِّ ال��ِه��ْج��ران إل��ى م��ن��ك أش��وق��ن��ي ف��م��ا
ل��ل��ِج��دِّ ن��ص��لُ��ح وال ل��ل��ه��زِل ت��ص��لُ��ح ف��م��ا
بَ��ْرد؟ م��ن ف��ي��ك وم��اذا ِث��ْق��ٍل م��ن ف��ي��ك وم��اذا
��ع��ِد ب��ال��سَّ ��ي��َت ُم��سِّ وال ب��ال��خ��ي��ِر ُص��بِّ��ح��َت ف��ال

∗∗∗
تَ��تَّ��ِق��ْد ب��ات��ت ال��ع��اش��ق ح��ش��ا م��ث��ل ُع��ِه��ْد َق��طُّ م��ث��لُ��ه��ا م��ا ول��ي��ل��ة
م��ن��ف��ِرْد وح��ي��ًدا أُق��اِس��ي��ه��ا ِب��تُّ أِج��ْد ف��ل��م ُم��ؤنِ��ًس��ا ف��ي��ه��ا ط��ل��ب��ُت
وت��ِل��ْد ف��ي��ه��ا ال��م��رأُة ف��ت��ح��بَ��ُل ُف��ِق��ْد ف��ق��د ص��ب��ُح��ه��ا ��ا ف��أمَّ ط��ال��ت

∗∗∗
األَح��ْد وال ال��خ��م��ي��س ف��ال ـ��س ال��خ��م��ي��ـ ي��وَم ووع��دت��ن��ي
َغ��ْد وال��ل��ِه إي ق��ول ع��ن ت��زد ل��م اق��ت��ض��ي��تُ��ك وإذا
ال��َع��َدْد م��ن َض��ِج��رُت وق��د ُر تَ��ُم��ْر أي��اًم��ا ف��أع��دُّ
ال��ب��ل��ْد؟ م��ن نَ��َف��ْوُه ف��ه��ل ـ��َب ال��خ��ط��ي��ـ أوص��ي��ت وت��ق��ول
أح��ْد ع��ل��ى اتَّ��ك��ل��ت ف��م��ا ـ��ِب ال��خ��ط��ي��ـ ع��ل��ى اتَّ��ك��ت وإذا

∗∗∗
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س��يِّ��ُد! ب��األراِذل ت��أذَّى ق��د ف��ك��م وس��اق��ط نَ��ذٍْل ك��ل م��ن األذَى تَ��َوقَّ
ِم��بْ��رُد؟ ال��ُم��َه��نَّ��ِد َح��دِّ ِم��ن وي��أخ��ذ ��ٌة بَ��قَّ تُ��ؤِذي��ه ال��ل��ي��َث أنَّ ت��ر أل��م

∗∗∗
ل��دي��ك��ا م��ق��داري أع��ِرف وب��ه��ا إل��ي��ك��ا ح��اج��ات��ي ُل أوَّ ه��ذه

∗∗∗
ع��ب��َدْك أوح��ش��َت س��يِّ��دي ع��ن��دْك ق��ل��ِب��َي س��يِّ��ِدي
وع��َدك؟ تُ��ن��ج��ز م��ت��ى ـ��ن��ي: وح��دِّث��ـ ِل��ي ُق��ْل س��يِّ��دي
ع��ه��َدْك؟ أذك��ر م��ث��َل��م��ا ع��ه��ِدي ت��ذك��ُر أتُ��َرى
َك؟ ودَّ أح��ف��ظ م��ث��َل��م��ا ودِّي ت��ح��َف��ُظ تُ��َرى أم
ع��ن��دك ش��ئ��َت إن أك��ْن أو ع��ن��دي ش��ئ��َت إن ب��ن��ا ُق��ْم
وح��َدْك أن��ت ��ْل ف��ت��ف��ضِّ وح��ِدي داِرَي ف��ي أن��ا

∗∗∗
َخ��دِّي؟ ف��وق ودم��وع��ي ي��ران��ي م��والي أي��ن

∗∗∗
ط��ارُد ل��ل��َم��س��رَّاِت ح��دي��ثُ��ه وج��ل��ي��ٍس
وب��ارُد ث��ق��ي��ٌل ـ��َو َف��ه��ـ ال��ش��ت��اءِ ل��ي��ل م��ث��ُل

∗∗∗
ب��ك��اس��ِد ول��ي��س َم��ْع��روٍض ُربَّ ف��ي��ا َع��رض��تُ��ه ع��ل��ي��ك��م ا ودٍّ تُ��رِخ��ص��وا ف��ال
ب��زائ��ِد ي��ش��ت��ري��ه ُزب��وٍن وأل��ُف ط��ال��ٍب أل��ُف ل��ه ع��ن��دي ��ُك��م وح��قِّ
ل��ألب��اع��ِد؟ أب��ق��ي��تُ��م ال��ذي ذا ف��م��ا ف��ع��َل��ك��م األق��ارب ف��ي ه��ذا ك��ان إذا

∗∗∗
م��س��دوُد م��ن��ه ج��ئ��تُ��ك��م ط��ري��ًق��ا وأنَّ وج��وَه��ك��م رأي��ُت م��ا ب��أنِّ��ي َوِددُت
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∗∗∗
ُع��ِه��ْد؟ َه��ْل َس��ِم��ْع��تُ��م، َه��ْل َرأَيْ��تُ��م، َه��ْل ِب��تُّ��ه ل��ي��ٍل ط��وِل ع��ن َح��دِّثُ��وا
وتَ��ِل��ْد ف��ي��ه ال��م��رأة ت��ح��بَ��ُل أط��َوَل��ه َم��ا ال��ل��ُه َرَع��اه ال

∗∗∗
ح��اِم��د م��ن ال��ن��اس ف��ي ل��ه ل��ي��س ف��ع��لُ��ُه س��ي��ئٌ ص��دي��ٌق ل��ن��ا
وال��زائ��د ب��ال��ن��اق��ص ِب��ع��ن��اه ق��ي��م��ٌة ل��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان ل��و

∗∗∗
ع��ه��وُد؟ وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ي��ك��ن أل��م غ��ادري��ن ي��ا
ال��ج��ح��وُد؟ ه��ذا ف��م��ا ـ��تُ��ك��م َق��ِض��ي��ـ ل��ي وب��ان��ْت ظ��ه��رْت
ش��ه��وُد ِخ��ي��ان��ت��ك��م وع��ل��ى خ��ن��ت��ُم م��ا وح��ل��ف��ت��ُم
ال��ج��دي��ُد ص��اح��بُ��ك يَ��ْه��ِن��ي��ك ال��ه��وى ف��ي ت��ب��دَّل َم��ْن ي��ا
ال��ص��دوُد أع��ج��ب��ن��ي ك��ذاك د ال��ص��ُدو أع��ج��ب��ك ك��ان إن
تُ��ري��ُد ال رأي��تُ��ك إذا ـ��ُد أُري��ـ ال ب��أنِّ��ي واع��َل��ْم
ال��ب��ع��ي��ُد ف��أن��ا ص��اح��ب��ي ـ��يَ��َر ت��غ��ي��ـ ف��إن ال��ق��ري��ُب وأن��ا
ع��ي��ُد ال��ي��وُم ذاك م��ن��ك ـ��ي ق��ل��ب��ـ ف��ي��ه أَُخ��لِّ��ص ي��وٌم
أع��وُد ف��م��ا ه��واك إل��ى ـ��وَد أع��ـ أن ت��ط��ل��ب وع��س��اك
ش��دي��ُد ُخ��لُ��ٌق ال��ه��وى ف��ي ِل��ي ب��أن��ن��ي ع��ل��م��َت ول��ق��د

∗∗∗
وح��َدْك ل��ك ف��إن��ن��ي وح��ِدي ِل��َي ك��ْن م��والَي
ع��ن��دك ق��ل��ِب��َي ف��إنَّ ع��ن��ِدي ب��ق��ل��ب��ك وك��ن
ق��ص��َدك ال��ل��ُه خ��يَّ��َب ال ج��م��ي��ٌل ق��ص��ٌد ف��ي��ك ل��ي
بُ��ع��دك أُوث��ر ول��س��ت بُ��ْع��ِدي تُ��ؤث��ر ح��اش��اك
ع��ه��دك أن��َس ل��م وال��ل��ِه ف��إنِّ��ي ع��ه��دي ت��ن��َس إن
ودَّك ي��ح��َف��ظ زال م��ا �بٍّ �ح� م� ودَّ �َت �ع� أض�
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ع��ب��دك ش��ئ��َت ك��م��ا أدِّْب اع��ت��راٌض ع��ل��ي��ك ل��ي م��ا
ب��ع��َدْك ح��اِل��َي س��وءَ وا ع��نِّ��ي غ��ب��َت إن م��والي

∗∗∗
ذا وال ذا ال رأي��ك س��وء ف��م��ن ال��ج��م��ي��ُع ف��ف��ات ال��ج��م��ي��َع ط��ل��ب��َت

∗∗∗
أَرْك ل��م ث��الٌث ف��ِل��ي َخ��بَ��َرْك ِل��ي ق��ل ب��ال��ل��ه
�رْك � أخَّ �ا م� �ي �َودَّت� َم� إل��ى ال��ن��اِس أس��ب��َق ي��ا
ُم��ن��ت��ظ��َرك يَ��َزْل ل��م ـ��ق ال��ط��ري��ـ إل��ى ون��اظ��ري
ُم��ْع��تَ��َرْك ع��ن��ي ِغ��بْ��َت م��ذ وال��َك��َرى ج��ف��ون��ي ب��ي��ن
َغ��يَّ��رك ق��د ال��ذي ه��ذا وَم��ْن ت��غ��يَّ��رَت ك��ي��ف
خ��ب��َرك ع��ن��ي ق��ط��ع��َت ُم��ع��ذِّب��ي ي��ا وك��ي��ف
َع��ذَرك ق��ل��ب��ي الَم��َك ك��لَّ��م��ا غ��رام��ي وِم��ن
وال��دََّرك ��م��اُن ال��ضَّ ل��ك ال��ه��وى خ��ن��ُت م��ا وال��ل��ه
َش��َرك ع��ي��ن��ي��ك نَ��َص��ب��َت ل��ق��د ع��ي��ن��ي��ك وح��قِّ
تَ��َرك وال ل��ن��ا أب��ق��ى ف��م��ا ق��ال وح��اس��ٍد
��َرْك نَ��فَّ ح��تَّ��ى َظ��بْ��ُي ي��ا ج��ه��َده ي��س��ع��ى زال م��ا

∗∗∗
َس��رَّْك ك��ان إن َض��نً��ى م��ن ب��ي ال��ذي ه��ذا َس��رَّن��ي ق��د
ف��أْم��َرك ب��ه ع��ل��م��َت وق��د َك ِرض��ا ع��ن ذل��ك ك��ان إن
ع��م��َرك ال��ل��ه يُ��ط��ي��ل ق��ت��ل��ي ال��ه��َوى ف��ي ق��ص��دك ك��ان أو
أَم��رَّك وم��ا ال��م��ح��بِّ ق��ت��ل ف��ي أح��الَك م��ا م��والَي
َق��ْدَرك ف��ي��ه أج��َه��ُل ف��ل��س��ُت ل ال��ج��م��ا م��ن ش��ئ��َت ك��ي��ف ت��ْه

∗∗∗
خ��اس��رْه َص��ْف��َق��ٍة ف��ي ُم��ذَبْ��ذَبً��ا َم��ْزَرَع��ْه وال ش��غ��َل ال أص��ب��ح��ُت
آخ��رْه وال دن��ي��ا ال أص��ب��ح��ت وت��ف��ص��ي��لُ��ُه األم��ِر وج��م��ل��ُة
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∗∗∗
ال��ع��اُر وال ه��ذا ف��ي وال��ل��ِه ال��ن��اُر م��ح��ت��رٌق وه��و ق��ل��ب��ي ال��غ��دَر وي��أنَ��ُف
وتَ��ذْك��اُر ف��ي��ه��ا أم��ٌل ف��ُم��ؤنِ��س��ي َق��ُص��رْت وإن ط��ال��ت إن ال��ه��ج��ِر ول��ي��ل��ُة

رثاء: يف وله

أن��ص��اري ِق��لَّ��َة وا ب��ع��َدك غ��ي��ُره ل��ي ك��ان م��ا واح��ًدا ي��ا
أس��راري ح��اف��َظ وي��ا ُح��زنِ��ي ُم��ْش��تَ��َك��ى وي��ا ُس��ْؤل��ي م��ن��ت��ه��ى ي��ا
ال��دار م��ؤن��َس ي��ا وح��ش��ْة ف��ي أص��ب��ح��ْت ق��د ب��ع��دك م��ن ال��داُر
ن��اِر ف��ي ب��ع��ِدك م��ن إنِّ��َي َج��نَّ��ٍة ف��ي أص��ب��ح��َت ق��د ك��ن��َت إن

امرأة: يعاتب وقال

خ��اِط��ْر ف��ي��ك ل��ي م��ا وال��ل��ِه تَ��غ��َل��ِط��ي ال ه��ذه ي��ا
ع��اِم��ْر أمُّ أن��ِك ف��َص��حَّ ِل ال��ُم��ح��ا ب��ال��ق��ول خ��دع��وِك
ص��اب��ر م��ن��ك ال��ح��م��اق��ِة ه��ذي ع��ل��ى ق��ل��بً��ا ل��ي أظ��ن��ن��ِت
دف��ات��ر ف��ي��ه��ا ُس��طِّ��رْت ق��د ق��ض��يَّ��ًة ع��ن��ِك وس��ِم��ع��ُت
ح��اض��ر ك��ن��ُت ك��أنِّ��ي ح��ت��ى ج��م��ي��ُع��ه��ا إل��يَّ نُ��ِق��ل��ْت
واألم��ائ��ر ب��ال��دالئ��ل ل��ك ش��رح��تُ��ه��ا أردِت ف��م��ت��ى
ذاك��ر! ال��ن��اس ف��ي ل��ه��ا ف��َل��َك��م ن��س��ي��ِت��ه��ا أن��ت ك��ن��ِت إن
ش��اك��ر ال��ن��اِس ج��م��ي��ع ف��ي ل��ك أِج��د ف��ل��م ع��ن��ك وس��أل��ت
ال��ح��رائ��ر ِش��يَ��ُم ه��ذه م��ا ح��رَّة أن��ِك وزع��م��ِت
ظ��اه��ر ال��ن��اِس ل��ك��ل ك��ذبً��ا ي��ك��ن ف��ال َك��ذَب��ِت ف��إذا

∗∗∗
ك��ث��ي��ُر ال��ع��اش��ق��ون م��ات ف��ق��ب��ل��َي ٍل ب��أوَّ ل��س��ُت ال��ح��بِّ ذا ف��ي م��تُّ ف��إن

∗∗∗
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ُم��ص��َط��بَ��ْر ال��ب��ع��ِد وال ال ال��َج��َف��ا ع��ل��ى ل��ي م��ا أن��ا
��َه��ر ال��سَّ َع��رَّف��ت��ه��ا ح��ي��ن ال��َك��َرى م��ق��ل��ت��يَّ أن��ك��رْت
ال��ن��ظ��ر أق��نَ��َع رب��م��ا ن��ظ��رٌة م��ن��ك ف��ع��َس��ى
�ْر �ب� خ� وال �وٌل رس� ال ال��ذي ال��ُم��ْع��ِرُض أي��ه��ا
واع��ت��ذر ج��اء ل��ي��ت��ه َج��َرى م��ا م��ن��ه وَج��َرى
ُم��غ��ت��َف��ْر ل��ُم��َح��يَّ��اك �ًة �رام� ك� �ٍب ذن� �لُّ ك�

∗∗∗
ع��م��َرُك��ْم ال��ل��ه ل ط��وَّ ال��َج��َف��ا ذا ع��م��ر ��روا َق��صِّ
ق��دَرك��م ال��ل��ه ش��رَّف �زورٍة ب� �ي �ون� �رِّف� َش�
ض��رَّك��م؟ ك��ان ال��ذي م��ا ُم��ح��بَّ��ُك��م وص��ل��ت��م ل��و
أج��َرك��م ال��ل��ه أع��ظ��م ص��ب��وًة ال��ح��بِّ ف��ي ِم��تُّ

∗∗∗
وج��اُر وم��م��ل��وٌك ض��ي��ٌف �ي �ن� ألن� أِدلُّ �ي إنِّ�

∗∗∗
ق��م��ْر ع��ن��دي ال��روض ف��ي ب��ات ف��ق��د راج��ًع��ا ُع��ْد األُْف��ق ق��م��َر وي��ا
َس��َح��ْر ي��ا ِق��ْف ب��ال��ل��ه وب��ال��ل��ه ه��ك��ذا ه��ك��ذا ل��ي��ل��ت��ي وي��ا
ال��خ��ب��ر ال��ن��س��ي��م ع��ن��د ف��أص��ب��ح ث��ال��ٌث ب��ي��ن��ن��ا وم��ا َخ��َل��ْونَ��ا

∗∗∗
ال��َم��َط��ْر وم��ن��ك ال��ري��اُح ف��م��ن��ك أًس��ى ت��ب��ك��ي ث��م ال��ه��َوى أث��رَت

∗∗∗
��ْر يُ��َف��سَّ ال وح��دي��ٌث ��ى يُ��َس��مَّ ال ح��ب��ي��ٌب ل��ي
أُع��ذَْر ك��ن��ُت ل��ع��لِّ��ي ُل ال��ق��و أم��ك��ن��ن��ي ل��و آِه
يُ��ذَْك��ْر ل��ل��ن��اس أنَّ��ه ل��ح��ب��ي��ب��ي أرَض��ى ل��س��ُت
ُم��نَ��كَّ��ْر م��ع��روٌف ه��و ول��ك��ن م��ع��روٌف وه��و
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��ْر تَ��نَ��مَّ ال��وص��َل ُس��م��ت��ه م��ا ف��إذا ظ��ب��ٌي ُه��َو
يَ��تَ��ع��ثَّ��ر ول��س��ان��ي ي��ج��ري دم��ِع��َي ف��ت��رى
ف��أك��ث��ر ق��ال وإن ـ��واِش��ي ال��ـ تُ��ِط��ِع ال س��يِّ��ِدي
وَق��دَّْر ال��واش��ي ظ��نَّ��ه ق��د م��ا غ��ي��ُر ف��ح��دي��ث��ي
��ْر يُ��َك��فَّ ال ل��ذن��ٌب ـ��بِّ ال��ح��ـ ف��ي ال��َغ��ْدِر ذن��ب إنَّ
ي��ت��ك��رَّر م��م��ا ـ��م��ُع ال��س��ـ وم��لَّ ال��ش��ك��وى ط��ال��ت
تَ��َغ��يَّ��ْر م��ا ح��ال��ي ه��و وح��ال��ي ع��م��ري وان��ق��ض��ى

∗∗∗
ال��وَْع��را َم��نْ��َظ��َرك أرى ال ح��ت��ى م��ن��َك أِرْح��ن��ي
ال��ك��ب��رى ال��راح��َة ع��نِّ��ي ك بُ��ْع��َد أرى ص��رُت ف��ق��د
األُخ��رى ف��ي ت��ش��َف��ُع وال ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ن��ف��ُع ف��م��ا

∗∗∗
ح��ض��وري غ��ي��ر م��ن��ُك��م ب��ق��ل��ب��ي م��ا ي��ش��ف��ي ل��ي��س
ال��ي��س��ي��ِر ب��ال��خ��ط��ب ل��ي��س ع��ن��ك��م ال��ب��ع��ِد َخ��ْط��َب إنَّ

∗∗∗
ال��ن��ظ��ْر ج��م��ي��ِل م��ن تُ��ْخ��ل��ِن��ي ف��ال ع��ل��ي��ك إالَّ اع��ت��م��ادي ول��ي��س

∗∗∗
َض��يْ��ُر ع��ل��ي��ِك ف��م��ا ِص��ل��ي ال��ح��س��ِن روض��َة ي��ا
ُزَه��ي��ُر؟ ب��ه��ا ل��ي��س روض��ًة رأي��ِت ف��ه��ل

∗∗∗
ال��ض��م��ي��ِر داخ��ل ف��ي أس��ك��ن��ت��ه أم��ي��ري ج��ع��ل��ت��ه وص��اح��ٍب
ال��بَ��ُخ��وِر ف��ي ال��ن��ار م��ث��َل ف��ك��ان أُم��وري م��ن ال��خ��ف��يَّ أودع��ت��ه
ت��أخ��ي��ري ي��رى وه��و َق��دَّم��تُ��ه ن��ظ��ي��ري ي��ك��ن ول��م َص��ِح��ب��تُ��ه
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∗∗∗
أس��ت��ب��ش��ُر ب��وج��ه��ك ألن��ي أراك ي��وَم س��روِرَي وي��وُم

∗∗∗
م��س��ت��ب��ش��را ض��اح��ًك��ا وت��راه م��ك��ت��ئ��بً��ا ب��اك��يً��ا وت��ران��ي
ُم��س��ت��ه��ت��ًرا ب��ي ال��ده��َر ي��زال ال أن��ه م��ن��ه أل��ق��اه م��ا ب��ع��ُض
َدَرى َم��ْن وي��دري ك��ان م��ا ك��ان أط��ي��بَ��ه م��ا ف��ي��ه واف��ت��ض��اح��ي

∗∗∗
أَرْك ل��م ُك��لَّ��ه ي��وم��ي ق��َط��ع��ُت م��ال��ك��ي ي��ا وال��ل��ه أْوَح��ش��ت��ن��ي

∗∗∗
ُم��ن��ت��ِش��َرْه ك��ث��ي��رٍة ِل��ْح��ي��ٍة ذي وأح��م��ٍق
أَرْه �م �ل� ف� �دِّة �ش� ب� وج��َه��ه ف��ي��ه��ا ط��َل��ب��ُت
ُم��ح��ت��َق��َرْه ك��ب��ي��رٍة ِل��ْح��ي��ٍة م��ن ل��ه��ا تَ��بٍّ��ا
ل��م��ْس��َخ��َرْه م��ث��ل��ه��ا ـ��ُط ق��ط��ـ ك��ان م��ا ُم��ض��ح��ك��ة
ب��ال��ِم��ْزَم��َرْه ��ه��ا وَزفَّ ب��ه��ا ��وَق ال��سُّ م��َض��ى ف��ل��و
ُم��َوف��َره َض��يْ��ع��ٍة ـ��َل ُم��َغ��ل��ـ ل��ه ��ل��ت ل��ح��صَّ

∗∗∗
وج��ائ��ُز س��ِم��ع��تُ��م ق��د م��ا وُم��ح��تَ��َم��ٌل ف��ُق��ل��تُ��ُم س��ِم��ع��تُ��م أن��تُ��م ع��ذُرك��م، ل��ك��م

∗∗∗
ال��ن��اِس م��ع ص��لَّ��ى ق��د وال��ي��وَم ت��ائ��بً��ا غ��دا ق��د ف��الن ق��ال��وا:
ال��ك��اِس؟ ل��ذََّة ي��ن��َس��ى وك��ي��ف ل��ه وأنَّ��ى ذاك م��ت��ى ق��ل��ُت:
واآلِس ال��ورد ب��ي��ن س��ك��راَن أب��ص��رتُ��ه ال��ع��ي��ن ب��ه��ذي أم��ِس
إف��الِس ت��وب��ة وج��دتُ��ه��ا س��ائ��ًال ت��وب��ت��ه ع��ن ورح��ُت
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∗∗∗
��َخ��ْط ال��سَّ ُم��رَّ وب��اذًال ال��رِّض��ا ُح��ْل��َو م��ان��ًع��ا ي��ا
غ��ل��ْط ال��ح��بِّ ف��ي أم��وَت ب��أن ت��رَض��ى أن ح��اش��اك

∗∗∗
وي��ب��ي��ُع ج��م��ي��ل��ُه ي��ش��ت��ري��ن��ي م��وًل��ى م��ث��ل��ك ال��ج��م��ي��ِل ك��ث��ي��َر ي��ا

∗∗∗
م��ت��رِع غ��ي��ر ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ٌب ك��ان وال ُم��تْ��َرٌع َف��ْه��َو ال��ه��وى ف��ي ف��ؤادي م��ألت��م
إص��ب��ع��ي ال��ح��ب ُرزَّة ف��ي وق��ع��ت وق��د إص��بَ��ًع��ا ع��نِّ��َي يَ��نْ��َف��كُّ ع��اذل��ي وال

∗∗∗
ق��اط��ُع وال��ل��ح��ُظ ال��لَّ��ح��ظ س��ي��َف س��لَّ وق��د ب��ي��ن��ن��ا ال��وص��َل ي��ق��ط��ع أن ق��ص��َده أرى
واس��ُع وح��ل��ُم��ك ض��ي��ٍق ف��ي م��ح��بُّ��ك ل��ه ف��ق��ْل رس��ول��ي ي��ا ��ْل تَ��تَ��ف��ضَّ ف��إْن
ال��م��دام��ُع ع��ل��ي��ه م��نِّ��ي نَ��َش��ف��ْت وال ُغ��لَّ��ٌة ل��ق��ل��ب��َي اب��ت��لَّ��ْت م��ا ف��وال��ل��ه
خ��اض��ُع ال��ح��بِّ س��وى ش��يء ف��ي أن��ا ف��م��ا ع��ل��م��ت��ُم خ��ض��وًع��ا م��نِّ��ي تُ��ن��ك��روا ف��ال

∗∗∗
��ف��ْه ال��صِّ ف��وق وردٌة ل��ن��ا َخ��دَّيْ��ه ف��وق

∗∗∗
��ُه وَك��فَّ ال��رس��وِل وج��َه ل��ه إك��راًم��ا وَل��ِث��م��ُت

∗∗∗
ب��خ��اف��ي ح��ال��ي ول��ي��س غ��ن��يٍّ��ا م��ص��َر دخ��ل��ُت
ن��ص��اف ذاك وم��ث��ل ح��ري��ٍر ِح��ْم��ل ع��ش��رون
�اِف � �فَّ َش� �ٍر �وه� وج� آلٍل �ن م� �ٌة �ل� �م� وج�
ال��نِّ��ظ��اِف ال��ِم��الِح م��ن تُ��ْرٌك م��م��ال��ي��ُك ول��ي
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أُك��اف��ي وب��ال��ج��زي��ِل ��ي َك��فِّ أب��ُس��ط ف��ُرح��ُت
�الِف وُس� �ٍف �ال� �س� ب� ش��م��ل��ي أج��َم��ُع وص��رُت
�ي �اِف� أَُص� أزال وال �ي أواِخ� أزاُل وال
ِح��َراِف��ي تَ��َم��اَم ك��ان��وا ُح��َرَف��اءٌ ل��ي ف��ص��ار
وال��ِخ��َراِف ال��ِج��َدا م��ن �واٌن ِخ� �وٍم ي� �ل وك�
األص��ن��اِف م��ن م��ع��ي ثَ��م��ي��ٍن ُك��لَّ ف��ب��ع��ُت
ولِ��ح��اف��ي َط��رَّاح��ت��ي ح��تَّ��ى ال��ب��ي��ُع واس��ت��ه��ل��ك
ان��ص��راف��ي ق��ب��َل ب��م��ص��َر ج��م��ي��ًع��ا ذاك ص��رف��ُت
وَع��َف��اِف��ي ث��روت��ي م��ن ف��ق��ي��ًرا ف��ي��ه��ا وص��رت
ح��اِف��ي ُع��ْري��اَن َج��ْوع��اَن م��ن��ه��ا خ��روِج��َي وذا

∗∗∗
ف��ي��ِك؟ م��وتِ��َي ي��ك��ف��ي��ِك أَم��ا ف��ق��ل��ُت: وَص��بَ��اب��ت��ي ب��ه��ا وج��ِدي ع��ن ت��س��ائ��ُل
أخ��ي��ِك ع��ق��َل أف��س��دِت ل��ق��د ف��ق��ل��ُت: تَ��َع��لُّ��ًال أخ��اه��ا ��ي��ن��ي تُ��َس��مِّ وك��ان��ت

∗∗∗
ال��َم��َس��اغ َه��يِّ��ن��ِة ك��ال��م��اء ح��اج��ٍة ف��ي أرس��ل��تُ��ه
ال��بَ��َالِغ ح��َس��َن ي��ك��ن ل��م إذ ق��ض��ائ��ه��ا ح��س��َن َف��ح��ِرْم��ُت
ل��ل��دِّم��اغ وتَ��ص��َع��ُد ب��ه��ا ِد ل��ل��ف��ؤا يُ��رَس��ل ك��ال��خ��م��ر

∗∗∗
َح��يْ��نَ��ْك! َالَق��يْ��َت أش��ت��ِه��ي َال م��ا م��ن��َك أُالِق��ي ك��م
ع��ي��نَ��ْك! أوَق��َح وم��ا ـ��ي ت��س��ت��ح��ـ ال��ن��اِس وع��ي��وُن
وب��ي��نَ��ْك ب��ي��ن��ي ج��م��ع��ْت ط��ري��ًق��ا ال��ل��ه ل��ع��ن

∗∗∗
َش��َغ��ل��ْك غ��ي��ري وج��دَت َل��ْك ي��ِح��قُّ ه��اج��ري ي��ا
أط��َوَل��ْك! م��ا ال��ه��وى ش��رح ف��ي ال��دم��ع ل��س��اَن وي��ا
َه��َل��ْك ��ن ع��مَّ تَ��َس��ْل ال ـ��ي َع��ن��ـ ال��س��ائ��ُل أي��ه��ا ي��ا
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ول��ْك ل��ي ع��دوٍّ ك��لُّ ب��ات��ه ب��ل��ي��ٍل ِب��تُّ

∗∗∗
ُم��َدْرَم��ك��ه وِك��س��رٌة َس��َم��َك��ْه ع��ن��دي أص��بَ��َح
ال��بَ��َرك��ْه س��ب��ي��ِل ع��ل��ى �ا �َره� �ِض� أُْح� أن أردُت
م��ح��رِّك��ه ب��ع��َده��ا ءُ ي��ج��ي ِل��َم��ا ت��ج��ع��ل��ه��ا

∗∗∗
ش��غ��ِل؟! ب��ال ت��ك��ون ي��وٍم أيِّ��م��ا ف��ف��ي ج��م��ع��ٍة ي��وُم وذا م��ش��غ��وًال ك��ن��َت إذا

∗∗∗
َف��َع��ْل ل��و غ��ي��ري ف��ل��ي��َت يَ��ْل��زُم��ن��ي م��ا َف��َع��ل��ُت

∗∗∗
س��أق��وُل ب��ع��ده��ا ِم��ن ول��ك��نَّ��ن��ي ف��ع��ل��تُ��ُم أق��وُل ال زم��انً��ا وك��ن��ُت
َق��بُ��وُل ف��يَّ ُع��لِّ��ْم��ُت إذا وإن��ي ع��ل��ي��ك��ُم َع��لَّ��م��تُ��م��ون��ي ل��ق��د َل��َع��ْم��ِري
ط��وي��ُل وال��زم��اُن ق��ول��ي وي��ذك��ر ق��ط��ي��ع��ت��ي يُ��ري��د م��ن ب��ع��ِدي َس��يَ��نْ��َدُم

∗∗∗
ال��ع��ي��ِل ذوي ال��ق��اط��ن��ي��ن ك��ع��ي��ش ِع��ي��ٍل ب��ال ال��غ��ري��ِب ع��ي��ُش وم��ا

∗∗∗
��ْه يَ��ُه��مُّ ال ُط��رٍّا ـ��اُس ال��ن��ـ وغ��اَب ج��ئ��ت ف��إذا

∗∗∗
وِم��نْ��ُه��ُم وِم��نِّ��ي ب��ال��ي ل��ه��م َص��َرف��ُت ل��َع��َواذِل��ي ال��ه��وى ف��ي اح��ت��ق��اري ول��وال

∗∗∗
اإلم��اُم ال��ش��ي��خ ج��اءن��ا اس��ت��رح��ن��ا ق��ل��ت ك��ل��م��ا
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واح��ت��ش��اُم ان��ق��ب��اض ـ��ه م��ن��ـ ك��لَّ��ن��ا ف��اع��ت��ران��ا
ِف��داُم ف��ه��و ول��ن��ا َف��ْدٌم ال��م��ج��ل��س ف��ي َف��ْه��َو
وال��س��الُم ث��ق��ي��ٌل ـ��خ ف��ال��ش��ي��ـ ال��ج��م��ل��ِة وع��ل��ى

∗∗∗
ُم��َع��لِّ��ِم��ِه م��ن ال��ح��قَّ ُخ��ِذ َربِّ ي��ه��ُج��رن��ي ف��ص��اَر َع��لَّ��م��وه ُه��ْم

∗∗∗
ال��س��الِم م��ن أق��لَّ ف��ال َت َم��َرْر إذا َع��َل��يَّ َس��لِّ��ْم
ب��ال��م��الِم ��ك أَُخ��صُّ ف��ال ِع ال��ط��ب��ا ك��لِّ ف��ي ال��غ��دُر
غ��رام��ي! وف��ي ع��ل��ي��ك َوَل��ه��ي ف��ي ال��ُع��ذَّاَل أك��ث��َر م��ا
َس��َق��اِم��ي؟ أك��تُ��ُم��ه��م ف��ك��ي��ف َك ه��وا ك��ت��م��تُ��ه��ُم َه��بْ��ِن��ي

∗∗∗
ِخ��ْدم��ْه ل��ه��ا أُفٍّ ِخ��ْدم��ٍة ف��ي م��ج��ه��وَده ال��ب��اذُل أي��ه��ا ي��ا
ال��لُّ��ق��م��ه ت��أك��ل ه��ذا ب��دون ض��ائ��ع؟ تَ��َع��ٍب ف��ي م��ت��ى إل��ى
ال��ظُّ��ل��م��ه ف��ي ال��راق��ُص ك��أنَّ��ك غ��اف��ٌل ل��ه ت��ش��َق��ى وَم��ْن ت��ش��َق��ى

∗∗∗
اح��ت��ش��اِم ب��ال إل��ي��ك ِم��نِّ��ي وق��ل��تُ��ه��ا ال��خ��ف��اءُ بَ��رَح
ال��ح��راِم وال ل��ل��ح��الِل ال ب��ق��يَّ��ٌة ف��ي��ك تَ��بْ��َق ل��م

∗∗∗
ِس��واُك��ُم أح��ٌد ل��ي م��ا وق��ل��ُت َخ��َالُك��ُم م��ا ال��ن��اِس ك��لَّ َخ��لَّ��يْ��ُت
أرع��اك��م دائ��ًم��ا ُخ��ْل��ِق��ي ُخ��ل��ِق��َي أج��ف��اُك��م م��ا ع��ل��يَّ وأن��ت��ُم
ي��ه��واك��ُم َم��ْن أف��ل��َح ال وال��ل��ه أرض��اك��ُم أس��خ��ط��ن��ي م��ا وك��ل

أع��ط��اك��ُم! م��ن س��ب��ح��اَن ذا وب��ع��د

∗∗∗
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ي��دي��ُك��ُم ف��ي ض��ائ��ًع��ا ِل��ي ي��ِرقُّ رآن��ي م��ن
�ُم �ك� �ي� �ل� ع� �الٌم وس� ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا ك��ان

∗∗∗
إل��ي��ك��ُم أل��ج��أت��ن��ي ح��اج��ًة ال��ل��ه ل��ع��ن
ع��ل��ي��ُك��م أم��وري ف��ي �ي �ن� �ال� أح� �ا �انً� وزم�
ي��دي��ُك��م م��ن ـ��ِل��َص��ِن��ي يُ��َخ��ل��ـ أن ال��ل��ه ف��ع��س��ى

∗∗∗
ِن��ْع��َم��ْه ب��أل��ف الَي َم��ْو أل��َف ي��ا ت��رك��تَ��ِن��ي

∗∗∗
وح��راِم َح��َالٍل ع��ن ف��ت��ج��اَف��ْوا ل��ن��ا ال��زه��َد أظ��ه��روا أن��اٍس ك��م
وق��ي��اِم ص��ي��اٍم ف��ي واج��ت��ه��اًدا َوَرًع��ا وأب��َدْوا األك��َل ق��لَّ��ل��وا
ال��ظ��الِم ف��ي ال��َح��َزانَ��ى أك��ل أك��ل��وا ف��رص��ٌة أم��ك��ن��ت��ه��م ��ا ل��مَّ ث��م

∗∗∗
واس��ت��رح��نَ��ا واف��ت��ض��ح��ن��ا وُق��ل��ن��ا ال��ن��اُس س��ِم��ع
وت��رك��ن��ا َف��َف��َع��ْل��ن��ا نَ��دي��ِم��ي وال��ب��دُر ب��تُّ
وأَط��ْع��ن��ا ف��س��ِم��ع��ن��ا ال��تَّ��َص��اِب��ي ي��دع��ون��ا ب��ات
َظ��نَّ��ا ك��ان ق��د م��ا ب��ع��َد ي��ق��ي��نً��ا وج��ع��ل��ن��اه
وه��نَّ��ا ب��ال��وص��ِل ـ��َر بَ��ش��ـ ِل��َم��ْن ال��ل��ُه َش��ك��َر
أت��م��نَّ��ى ش��يءٍ ك��لُّ م��ن��ه ِل��َي ح��ب��ي��ٌب ل��ي
يَ��تَ��ثَ��نَّ��ى غ��ص��ٌن وه��و ي��ت��ج��لَّ��ى ب��دٌر َف��ْه��َو
اص��ط��ل��ح��ن��ا تَ��الَق��يْ��نَ��ا أن ��ا ف��ل��مَّ غ��ض��ب��اَن ك��اَن
ي��ت��ج��نَّ��ى أْن ��ه َح��قُّ ول��َع��ْم��ِري ي��ت��ج��نَّ��ى
َم��ْع��نَ��ى ال��ح��س��ِن ذاك غ��ي��ر وف��ي��ه ال��ح��س��َن َج��َم��ع
وُح��ْس��نَ��ى؟ ح��س��نً��ا َح��َوى ق��د ح��ب��ي��ب��ي م��ث��ُل ل��ه َم��ْن
ِم��نَّ��ا ال��ع��اذِل ع��ل��ى م��ا ِل��ي وق��ْل ثْ��ِن��ي َح��دِّ ه��اِت
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ع��نَّ��ا ي��س��أُل ل��ه م��ا ع��ن��ه ن��س��أُل ال ن��ح��ن

∗∗∗
وإف��ض��ال ف��ض��ٍل ذو وأن��ت إذالِل��ي تُ��وج��ب َم��َح��بَّ��ت��ي
ح��اِل��ي ع��ن ت��س��أَل أن يُ��وج��ب م��ا ال��ودِّ س��ال��ف م��ن وب��ي��ن��ن��ا
ب��اِل��ي ع��ن يَ��بْ��َرُح ال ُش��ْك��ُرك ك��م��ا ُش��ْغ��ِل��ي ب��ال��ك ع��ل��ى ف��اج��َع��ْل

∗∗∗
َخ��ْرَدل��ْه تُ��س��اِوي ل��ي��س��ت ب��غ��ل��ٌة ص��دي��ِق��ي ي��ا ل��ك
ُم��َش��كَّ��َل��ْه ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى ُن ال��ع��ي��و ف��ت��ح��س��بُ��ه��ا ت��م��ِش��ي
ُم��س��ت��ع��ِج��َل��ْه أَق��ب��ل��ْت م��ا إذا �ْدِب��رًة ُم� �اُل �َخ� وتُ�
أن��م��َل��ْه تُ��س��رع ح��ي��ن ي��ل��ِة ال��ط��و ُخ��ْط��وت��َه��ا م��ق��داُر
َزْل��َزَل��ْه ِه��َي ف��ك��أنَّ��م��ا م��ك��انَ��ه��ا َوْه��َي ت��ه��ت��زُّ
ِص��َل��ْه ب��ي��ن��ك��م��ا ك��أنَّ ـ��َك أش��بَ��ه��ت��ـ ب��ل أش��بَ��ْه��تَ��ه��ا
وال��بَ��َل��ْه وال��م��ه��ان��ِة ل��ِة ال��ثَّ��ق��ا ف��ي ص��ف��اِت��ك ت��ح��ِك��ي

∗∗∗
َم��آلُن م��ن��ك ف��ق��ل��ب��ي أق��وَل ح��تَّ��ى ِل��ي وتُ��ن��ِص��ُت ت��خ��لُ��و م��ت��ى ِش��ْع��ِري ف��ل��ي��َت
آذان ل��ل��ح��ي��ط��اِن ي��ق��ول��ون: ف��ه��م أح��ٌد ب��ي��ن��ن��ا ح��دي��ثً��ا ي��دِري إيَّ��اَك
س��ل��ط��اُن ال��ن��وَم إن ي��ق��ول��ون: ف��ه��ْم ل��ه ال��س��ه��اَد ذَا أش��ك��و ب��نَ��ْوِم��َي ِل��ي َم��ْن
س��ل��ي��م��اُن ع��ص��ِري ف��ي أن��ا ك��أن��م��ا ل��ك��م ال��س��الِم َح��ْم��ِل ف��ي ال��ري��َح أس��ت��خ��دم

∗∗∗
دنِّ ُك��لِّ م��ن َس��ْك��َرًة وتَ��ْس��َك��ُر ي��وٍم ك��لِّ ف��ي ص��ب��وًة تُ��َج��دُِّد
تَ��لُ��ْم��ن��ي وال ع��ل��يَّ تَ��ع��ِت��ْب ف��ال ص��دي��ٍق م��ن ل��ك م��ا ال��ح��قَّ أق��ول
ال��تَّ��َج��نِّ��ي س��ك��ِر ف��ي أن��ت ول��ك��ْن نُ��ْص��ِح��ي َق��ِب��ل��َت َص��َح��وَت ل��و ن��َص��ح��تُ��َك
ال��ُم��َغ��نِّ��ي يَ��لُ��ِم ف��ال يَ��ط��َرْب ول��م ق��ل��ٍب ب��غ��ي��ر ال��غ��ن��اءَ َس��ِم��َع وَم��ْن
وَج��ْف��ِن��ي ع��ي��ِن��ي م��ن ال��ن��وِر م��ك��اَن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا خ��ب��أتُ��َك ل��و ُم��َراِدي
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∗∗∗
َخ��لِّ��ِن��ي م��ن��َك َخ��لِّ��ِن��ي أَِع��ي وال أُص��ِغ��ي ل��س��ُت

∗∗∗
َل��ْوِن ك��لِّ ف��ي يُ��َح��بُّ م��ل��ي��ٌح ال��م��ل��ي��َح إنَّ

∗∗∗
َع��ِه��ْدنَ��اه��ا م��ا أم��وٌر م��ن��ك��م بَ��َدا ق��د نَ��َراُك��ْم
َس��تَ��رن��اه��ا ك��نَّ��ا ق��د ءَ أش��ي��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ش��ف��ت��م
�ا �اه� َرَدْدن� �ٌث �ادي� أح� ع��ن��ك��م ل��ن��ا ج��اءْت وَك��ْم
رأي��ن��اه��ا م��ا وق��ل��ن��ا �ا �اه� �ن� رأي� �اء �ي� وأش�
وَف��َع��ل��ن��اه��ا َج��س��ْرن��ا ح��تَّ��ى ب��ن��ا زل��ت��م وم��ا
َس��َدْدن��اه��ا ن��ح��ن ف��ه��ا ط��اٌق ب��ي��ن��ن��ا وك��ان��ت

∗∗∗
َرْس��ُم��ْه ع��ن��ك يَ��ْخ��َف��ى ل��ي��س ه��ذا ي��وُم��ك َس��يِّ��دي
ن��ج��ُم��ْه أش��رق وق��د ـ��ُر ال��ف��ج��ـ ط��ل��ع ق��د ب��ن��ا ق��م
��ْه َش��مُّ ال��م��يِّ��َت يُ��ن��ع��ش َج��ن��يٌّ ورٌد ع��ن��دن��ا
ِع��ل��ُم��ْه ِع��نْ��دك ال��ذي ـ��ُف ��ي��ـ ال��ضَّ ذل��ك ول��دي��ن��ا
��ْه أََح��مُّ ال��طَّ��ْرِف أح��وُر رش��ي��ٌق س��اٍق ول��ن��ا
وَط��ْع��ُم��ْه ب��ريَّ��اُه ـ��ُك ال��م��س��ـ ي��َع��ب��ق وِخ��َواٌن
وف��ه��ُم��ْه ال��َج��مُّ ف��ض��لُ��ه م��ن��ه ي��رِض��ي��َك وأخ
��ْه أََش��مُّ األن��ِف ش��ام��خ أدي��ٌب ال��ظَّ��ْرِف ك��ام��ُل
��ْه تَ��ذُمُّ م��ا م��ن��ه ِت��ي��َك ي��أ ال ال��ِع��ْش��رِة َح��َس��ُن
��ْه وبَ��مُّ م��س��م��وٍع ُب �ر أط� �ُره ِزي� �نٍّ �َغ� وُم�
��ْه يُ��ِت��مُّ ُرؤي��اك غ��ي��ر ش��يءٌ ل��ي��س وس��روٌر
َس��ْه��ُم��ْه ُدن��ي��اه م��ن أن��ت داٍع �وَة دع� �ْب �أِج� ف�
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��ه ي��ه��مُّ ال ُط��رٍّا ُس ال��ن��ا وغ��اب ج��ئ��ت ف��إذا

∗∗∗
م��ن��ا ج��رى م��ا ونَ��َط��ِوي ت��ع��اَرْف��ن��ا ال��ي��وم م��ن
ق��ل��ن��ا وال ق��ل��ت��م وال �اَر ص� وال �اَن ك� وال
ف��ب��ال��ُح��ْس��نَ��ى ال��َع��تْ��ب م��ن �دَّ بُ� وال �ان ك� وإن
ع��نَّ��ا ل��ك��م ق��ي��ل ك��م��ا ع��ن��ك��م ل��ن��ا ق��ي��ل ف��ق��د
ذُْق��ن��ا وق��د ذُق��تُ��م وق��د ه��ج��ٍر م��ن ك��ان م��ا ك��ف��ى
ك��نَّ��ا ك��م��ا ل��ل��َوص��ِل ـ��َع نَ��ْرج��ـ أن أح��َس��َن وم��ا

∗∗∗
وتَ��َج��نِّ��ي ظ��ل��ٌم ف��ي��ك َف��لُ��ْم��ِن��ي أو تَ��لُ��ْم��ن��ي ال
م��نِّ��ي تَ��ْخ��لُ��ُص ب��ذا م��ا ل��َع��تْ��ٍب تُ��س��اِب��ْق��ِن��ي ال
يُ��غ��ن��ي ال��ق��وُل ه��ذا ل��ي��س وإنِّ��ي إنِّ��ي ت��ق��ْل ال
ع��نِّ��ي ي��س��أُل ي��ك��ن ل��م ع��م��ن أس��أل ال أن��ا
تَ��ُزْرنِ��ي َال َال أو ـ��رط ال��ش��ـ ف��ب��ه��ذا تَ��ُزْرن��ي إْن
وأَِرْح��ن��ي ال��تَّ��َج��نِّ��ي ه��ذا م��ن ب��ال��ل��ه ف��اس��ت��ِرْح

∗∗∗
إل��ي��ه م��ش��ت��اٌق أن��ا ح��ب��ي��ب م��ن ِك��ت��ابً��ا ي��ا
ع��ل��ي��ه ال��ل��ُه س��لَّ��م س��الٌم م��ن��ه ج��اءن��ي

∗∗∗
إل��ي��ه ج��ئ��َت إِذَا َض األر َق��بِّ��ل رس��ول��ي ي��ا
ع��ل��ي��ه غ��ض��ب��اَن ك��ن��ُت ب��أنِّ��ي َع��رِّْف��ه ث��م

پلمر: طبعة ويف

َم��ْرِض��يِّ غ��ي��ُر ال��ك��لُّ أف��ع��الُ��ه ب��ه بُ��ِل��ي��ت ال��ذي ال��رِض��يَّ إنَّ
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��يِّ ِذمِّ إس��ار ف��ي ك��م��س��ل��ٍم ب��ُرؤي��ت��ه ٍة ِش��دَّ ف��ي وك��ن��ُت
تُ��ْرِك��يِّ َك��فِّ م��ن ع��ظ��ٍم خ��الَص يَ��ِدِه م��ن خ��َل��ْص��ُت ج��ه��ٍد وب��ع��د

∗∗∗
تَ��َالِف��ي��ِه يُ��ْرَج��ى ف��ارٌط ول��ي��ت��ه ب��ه ان��ت��ف��ع��ُت م��ا وولَّ��ى ال��ش��ب��اُب م��ض��ى
ف��ي��ِه َج��َرى م��ا ل��ي َج��َرى ال ل��ي��ت��ن��ي أو ب��ه أَُس��رُّ ف��ي��ه ع��م��ًال ل��ي أول��ي��َت
ك��م��اض��ي��ه ب��اق��ي��ه ك��ان إن وال��وي��ُل أك��ث��ُره ض��اع ل��ع��م��ٍر َح��ْس��َرتَ��اُه َوا
ف��ي��ه وال��ذي ق��ل��ب��ي ي��ح��َف��ُظ ال��ل��ه س��اك��ِن��ِه م��ث��ُل َم��ْن أو ق��ل��ِب��َي م��ث��ُل َم��ْن

∗∗∗
ال��غ��ال��ي��ْه ح��ي��ات��ي وي��ا ـ��َز ال��ع��زي��ـ ق��ل��ب��ي ي��ا م��والَي
ب��خ��اف��ي��ه ع��ل��ي��ك ل��ي��س��ت ح��اج��ًة ألط��ل��ُب إن��ي
ع��اري��ه وإالَّ �ًة ِه��بَ� ِب��ُق��بْ��ل��ٍة ع��ل��يَّ أن��ِع��ْم
ِه��يَ��ْه وك��م��ا ب��ع��ي��ن��ه��ا — ـ��َت ُع��ِدم��ـ ال — ل��ك وأع��ي��ده��ا
راض��ي��ه ون��ف��س��ي ُخ��ذْه��ا �ادًة زي� أردَت وإذا
زاوي��ه ف��ي ب��َخ��ْل��وٍة ُن ال��زم��ا ل��ن��ا ي��ج��ود ف��ع��س��ى
خ��ال��ي��ه ط��ري��ٍق ف��ي ـ��َدَك َوح��ـ أل��ق��اك ل��ي��ت��ن��ي أو

∗∗∗
ال��ن��اح��ي��ه ت��ل��ك وق��ط��ع��َت ��ب��ا ال��صِّ ع��ن َك��ب��رَت ق��ال��وا
ال��ع��اري��ه ث��ي��اَب واخ��َل��ْع ل��رج��ال��ه ��بَ��ا ال��صِّ َف��دِع
ب��اق��ي��ه ال��ش��م��ائ��ُل ت��ل��ك وإن��م��ا َك��ِب��رُت ونَ��َع��ْم
ه��ي��ه ك��م��ا ال��ش��ب��اِب ُس أن��ف��ا ِع��ْط��َف��يَّ م��ن وي��ف��وح
ال��ح��اش��ي��ه رق��ي��ُق ق��ل��ب ��ب��ا ال��صِّ ن��ح��و ب��ي وي��م��ي��ُل
زاوي��ه ف��ي ب��ِق��يَّ��ٌة ـ��م ال��ق��دي��ـ ال��طَّ��َرِب م��ن ف��ي��ه

∗∗∗
يَ��َدّيْ ب��ي��ن م��ن ال��ظَّ��ب��ي م��ث��َل َف��رَّ م��ا ع��ن��د وح��ب��ي��ب��ي ت��ران��ي ل��و
َط��ّيْ األرض َط��َويْ��ن��ا ق��د وت��ران��ا خ��ل��ف��ه وأع��دو ي��ع��دو وم��ض��ى
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ش��ي ق��ل��ُت م��نِّ��ي؟ ت��ط��ل��ُب م��ا ق��ال: ال ق��ل��ت: ع��ن��ي؟ تَ��رِج��ُع م��ا ق��ال:
إل��ّيْ ال ع��نِّ��ي ال��تِّ��ي��ُه وث��ن��اه َخ��ِج��ًال م��ن��ي ي��ح��م��رُّ ف��ان��ثَ��نَ��ى
ع��ل��ّيْ ك��ان م��ا أف��ع��ُل ل��و آِه أَْل��ث��َم��ه أْن ال��ن��اس ب��ي��ن ِك��دُت

∗∗∗
وإل��ّيْ م��نِّ��ي ه��و وح��ب��ي��بً��ا وَع��َل��ّيْ ع��ن��دي ال��ن��اِس أع��زَّ ي��ا
ش��ي م��والي م��ن اإلِع��راض ذا ت��ح��ت ُم��ع��ِرًض��ا ع��نِّ��ي أص��ب��ح ل��ه م��ا
؟ ع��ل��ّيْ زاد ال��ذي ذا َم��ن تُ��َرى ي��ا أع��َه��ُده م��ا أي��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
يَ��َدّيْ َغ��يْ��ٍظ م��ن آك��َل أن ك��دُت ك��لَّ��م��تُ��ه م��ا م��رَّ إذ َف��اتَ��ِن��ي
َح��ّيْ ��اِق ال��ُع��شَّ َم��يِّ��ُت َه��نِّ��ئُ��ون��ي، ب��ه ال��ع��ش��ِق ف��ي ِم��تُّ َق��ْد َم��ْن أن��ا

وأساليُب ِعباراٌت زهرٍي البهاءِ ديواِن يف يُوجد مما غريِها وكثرٍي األشعار هذِه يف
هذه يف وحتَّى الِقَدم منذ يستعملوها أن يتأبَّْون والشعراء عربيَّتِها، من أكثُر يَّتها ِمْرصِ
لغَة ويُؤثرون البيان، وجمال الشعر بجمال وإخالًال وضعًفا تَبَذًُّال ذلك ويَُعدُّون العصور،
الراقي الشعر بني اللغة جهة من تُفرِّق تكاد ال حتى الراقية، العربية عصور يف الشعر
أن يَْرَىض اآلن حتى عرص أيِّ يف املعدودين من شاعًرا تجد ولسَت العصور، مختلف يف

يقول: أن وال والشيش، اليََك كلمة شعره يف يستعمَل

َخ��لِّ��ن��ي م��ن��ك َخ��لِّ��ن��ي أع��ي وال أص��غ��ي ل��س��ت

يقول: أن وال

واس��ت��رح��ن��ا واف��ت��ض��ح��ن��ا وق��ل��ن��ا ال��ن��اس س��م��ع

كما املمتنع، السهل هو فإنما عليه، يقدرون وال بل ذلك؛ يُريدون ال هم هللاَ! أستعفر
إِنَْشاءِ يف التوفيق هذا َق لتَُوفَّ زهرٍي البهاءِ كعبقريَِّة عبقريٍَّة من بد وال َخلِّكان، ابن يقول
هو بلساٍن َطَربًا، بها أقلَّ العامُة تكون وال ُة، الخاصَّ لها يطَرب ل، األوَّ الطراز من أشعار

واألسواق. البيوت ولسان التحاور لسان
األلفاظ تخريُّ يف تني امُلتََزمِّ الشعراء من غريه مجاراة عن عاجًزا زهري البهاءُ يكن لم
وَعَرف والدِّين، األدَب َدَرس عامًلا رجًال كان فقد نات؛ باملحسِّ تزيينها يف املتأنِّقني العربية،
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ويذكر الحوادث، إىل يُشري إذ شعُره؛ عليه يَنِمُّ ما واإلسالمية الجاهليَّة العرب أخبار من
دليٌل األيوبيني عهد يف الرسِّ لكتابة واختياُره الشعراء، وغري الشعراء من كثريين أسماء

العرص. ذلك يف واألدبية العلمية الرياسة من منزلته عىل
يف وتفكرياتهم تعبرياتهم يف الشعراء من غريه مسلك َسَلك قد زهري البهاء بل
وإبداًعا، طرافًة الشعريَّة فنونه سائر دون — غالبها يف — زهري البهاء ومدائُح مدائحه.

املدائح: هذه أمثلة ومن ُهيار، يقول كما األيُّوبيني، عهد يف القِرص شاعُر أنه مع

ُم��َح��بَّ��ِب! أغ��رَّ ي��وٍم م��ن ل��ك ف��ك��م م��ق��رَِّب ول��يٍّ واٍل م��ن ال��ل��ُه َل��َك
ُم��َط��نَّ��ب ال��َع��َالء ف��ي ب��ي��ٍت ب��أرف��ع ال��وَرى ف��ي ال��م��م��نَّ��ع ال��م��ج��ِد م��ن َح��َل��ل��َت
أغ��ل��ِب ك��لُّ أم��ث��ال��ه ع��ن ويُ��ْغ��َل��ُب ق��ي��ص��ٍر ك��لُّ أم��ث��ال��ه ع��ن ��ُر يُ��َق��صِّ
ال��ُم��َه��لَّ��ِب ال��َج��َواِد آل ف��ي ِق��ي��ل ك��م��ا تَ��ْل��َق��ه ب��وادي��ه تَ��ْح��لُ��ْل م��ت��ى ج��واٌد
ل��ُم��ْص��َع��ِب أَْوٍس اب��ن ق��ال ب��م��ا وأوَل��ى ل��م��ال��ٍك ق��ي��ٍس اب��ن ق��ال ب��م��ا أح��قُّ
وَح��ْوَش��ِب ي��وًم��ا ال��َف��يَّ��اِض ل��ِع��ك��ِرم��ة انْ��تَ��َم��ى م��ا َج��ْدواه ال��ِع��ْج��ل��يُّ ش��اه��د ول��و

بن عادي بن محمد بن يوسف النارص امللك السلطاَن بها يمدح له قصيدة ومن
أيُّوب: بن يوسف

ويَ��أنَ��ُف ل��م��ث��ل��ي ي��أب��اه��ا وم��ث��لُ��ك ِش��ي��َم��ِت��ي ال��ن��ق��ي��ص��َة ت��رَض ل��م ك��ن��ُت وم��ذ
��ُف أت��أسَّ غ��ي��ِره��ا ل��ش��يء ول��س��ُت ُح��ْرم��ت��ي إق��ام��َة إالَّ أب��ت��غ��ي وال
��ُف تَ��تَ��ل��هَّ وال ت��ه��ف��و ال ه��ي ف��ه��ا أِب��يَّ��ٌة ن��ف��ٌس ال��ل��ه ب��ح��م��ِد ون��ف��س��ي
يَ��تَ��َل��طَّ��ُف ب��ه��م غ��ي��ري أح��ٌد وال ون��س��وًة ص��غ��اًرا أط��ف��اًال ول��ك��نَّ
��ُف ي��ت��رجَّ رح��م��ٍة م��ن ل��ه��م وق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ه��ُم ال��ن��س��ي��ُم ه��بَّ إذا أغ��اُر
��ُف تَ��َق��شُّ ع��ل��ي��ه��م ي��ب��دو أن وح��زنِ��َي ��ُم تَ��نَ��عُّ ع��ل��ي��ه��م ي��ب��ُدو أن س��روِرَي
ي��وس��ُف وي��وس��ُف ض��اع��وا ال ووال��ل��ه وي��وس��ًف��ا اإلل��ه لُ��ط��َف ل��ه��م ذََخ��رُت
يُ��ْؤَل��ُف ل��ي��س ل��م��ا أدع��وه ك��أنِّ��ي ��ًة َم��َش��قَّ أش��ُك��و ح��ي��ن ش��ع��ري أَُك��لِّ��ُف
وتُ��ْش��َغ��ُف ُح��ْس��نً��ا األل��بَ��اُب ب��ه تَ��ِه��ي��ُم ٍل تَ��َغ��زُّ ل��ك��ل م��ع��ت��اًدا ك��ان وق��د
تَ��َك��لُّ��ُف ع��ل��ي��ه ��ك��َوى ال��شَّ ف��ي وي��ظ��َه��ُر رون��ٌق ال��تَّ��َغ��زُِّل ف��ي ع��ل��ي��ه ي��ل��وح
َم��ْص��َرٌف ول��ل��ه��مِّ َم��ْس��َالٌة ول��ل��ق��ل��ب راح��ٌة ل��ل��رُّوِح ف��ي��ه ش��ع��ري زال وم��ا
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أه��يَ��ُف وال��غ��ص��ُن ال��غ��ص��ُن ف��ي��ه ويُ��ل��ه��ي��ك أح��ور وال��ظ��ب��ُي ال��ظَّ��بْ��ُي ف��ي��ه يُ��نَ��اِغ��ي��َك
أت��أنَّ��ُف دائ��ًم��ا ف��ي��ه��ا ك��ن��ُت وإن َم��ذلَّ��ة إل��ي��َك ال��ش��ك��َوى وم��ا ش��ك��وُت

أولها: ، اللمطيِّ النصري األمري مدح يف قصيدة وله

َح��َس��ن��ات��ه م��ن ال��ي��وُم ه��ذا ك��ان إذ َه��َف��واِت��ِه ع��ن ال��ده��ِر ل��ه��ذا َص��ْف��ًح��ا
َخ��تَ��م��اِت��ه ف��ي ال��ل��ه ب��اس��م ك��م��ك��ان م��ك��انُ��ه ال��ك��ت��اِب ف��ي يُ��َس��طَّ��ُر ي��وٌم

ومنها:

ِص��ف��ات��ه ب��ُح��س��ن ال��دن��ي��ا ��َل وُم��َج��مِّ َص��َف��ات��ه َق��ْرَع األيَّ��ام م��ع��ج��َز ي��ا
َس��َرات��ه خ��ي��ُر ال��ده��ر ف��ي وه��م ح��س��بً��ا ُس��َرات��ه��ا خ��ي��ر ال��ِب��ي��ِد ف��ي ُه��م ق��وم
َغ��َف��الت��ِه ال��ُع��َال وه��َب ��ٍظ ُم��تَ��ي��قِّ م��ن��ُه��م نَ��ْدٍب ب��ك��ل ال��زم��اُن َش��ُرف
ِم��ي��ق��اِت��ه ِم��ن َل��بَّ��اك وق��د زم��نً��ا م��ن��ط��ق��ي أح��رَم ال��م��ع��روِف َم��نْ��س��َك ي��ا
ِت��ه ِع��الَّ ع��ل��ى َه��ِرًم��ا ال واف��اك ُم��َزيْ��ن��ٍة ُزَه��يْ��ُر ال ُزَه��يْ��ُرك َه��ذَا
َل��يْ��ِل��يَّ��ات��ه ح��س��َن ع��ص��رك ل��ُزَه��ي��ر اس��ت��ِم��ْع ث��م وَح��ْولِ��يَّ��اِت��ه َدْع��ه
َج��َف��ن��اِت��ِه وع��ن ��اٍن َح��سَّ ذك��ر ع��ن أض��رب��وا َج��ْف��نَ��ة آل ف��ي أُن��ِش��دْت ل��و

العادل امللك بن محمد الفتح أبي الدين نارص الكامل امللك مدح يف قوله ذلك ومن
اإلفرنج: من دمياط ثغر انتزاعه وذكر

ال��ُك��ف��ِر ِم��لَّ��ُة أع��َق��اب��ه��ا ع��ل��ى وُردَّْت ال��نَّ��ْص��ِر ُح��َل��ِل ف��ي ال��دِّي��ن ِع��ْط��ُف اه��ت��زَّ ب��ك
ال��نَّ��ْح��ِر ل��ي��ل��ُة أردي��تَ��ه م��ن ب��ك��ث��رة ك��أنَّ��ه��ا ل��ل��ع��دوِّ َغ��ْزٍو ول��ي��ل��ة
ال��َق��ْدِر ل��ي��ل��َة ��ي��تُ��ه��ا َس��مَّ أن غ��رَو وال ق��دَره��ا ال��ل��ُه َش��رَّف ق��د ل��ي��ل��ًة ف��ي��ا
ُغ��رِّ وس��ان��ح��ٍة ُدْه��ٍم ب��س��اب��ح��ٍة ع��ن��ُه��م وال��ب��ح��ر ال��بَ��رِّ س��ب��ي��َل س��َددَت
َص��ْق��ِر م��ن أف��ت��َك راح ُغ��راٍب ب��ك��ل َم��َض��ى َم��ْن أس��اط��ي��ِر ف��ي ل��ي��س��ْت أس��اط��ي��ُل
ُزْه��ِر أَن��ُج��ٍم م��ن ف��ي��ه م��ا زان��ه وإن وه��ي��ب��ًة ه��وًال ال��ل��ي��ل ك��م��ث��ل وج��ي��ٍش
بَ��ْدِر ل��ب��ن��ي وال ال ُزَه��ي��ٍر آلل م��ث��لُ��ه ق��طُّ ي��ك��ن ل��م ج��واٍد وك��ل
ال��ف��ج��ِر ع��ن ��راَة ال��سُّ تُ��غ��ن��ي ب��أوض��اح��ه��ا ض��وام��ٍر ف��وق ال��ل��ه ج��ن��وُد وب��ات��ت
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ب��ال��ن��ص��ِر ج��ذالَن األرض وج��ُه وأش��رق ِح��زبَ��ه ال��ل��ه أيَّ��د ح��تَّ��ى ِزل��َت ف��ال
ال��ن��ح��ِر م��وض��ِع ف��ي اإلس��الم ِق��ب��ل��ِة َل��ِم��ْن إن��ه��ا ال��م��ك��اِره، ِدم��ي��اَط ال��ل��ه ك��ف��ى
ال��ث��غ��ر ذل��ك م��ن ال��ري��ِق م��ح��لَّ يَ��ُح��لُّ ألن��ه إالَّ ال��ن��ي��ِل م��اءُ ط��اب وم��ا

جلدك: الدين شجاع األمري بن عيل الدين عالء بها يمدح قصيدة ومن

تَ��َع��طُّ��ُف ف��ي��ك ك��ان َه��الَّ غ��ص��ُن وي��ا ال��ت��ف��ات��ٌة م��ن��ك ك��ان َه��الَّ ظ��ب��ُي ف��ي��ا
تَ��تَ��خ��طَّ��ُف ح��ول��ه م��ن وأل��ب��ابُ��ن��ا آم��ٌن ه��و ال��ذي ال��ح��س��ِن ح��رَم وي��ا
تَ��ع��ِط��ُف ال��واَو أع��رف ف��إنِّ��ي ع��ل��يَّ ُص��ْدِغ��ه واو ي��ا ل��ل��وص��ِل ع��ط��ف��ٌة ع��س��ى

٦٢٢ سنة يف وذلك أيُّوب، الدين نجم الصالح امللك السلطاِن َمْدِح يف قصاِئِدِه ومن
واتصل القاهرة إىل قوص من جاء حني مدحه يف قصائده أُوىل ولعلها پلمر، طبعة يف كما

به:

تَ��نْ��ِط��ُق ج��ف��وٍن م��ن ق��ل��ب��ي وت��الف ال��م��ت��م��لِّ��ُق َط��ْرُف��ه ال��زي��ارَة وع��َد
وأَْع��َش��ُق ال��رش��ي��ِق ب��ال��َق��دِّ وأَه��ي��م وج��دتُ��ه ح��ي��ُث ال��ح��س��َن أله��َوى إن��ي
ُم��ط��ِرُق ِص��لٌّ ع��ل��ي��ه ال��ك��ث��ي��ب م��ث��ل ذُؤاب��ٌة ع��ل��ي��ه َك��َف��ٌل وب��ل��يَّ��ت��ي
أف��َرق ال أن��ت��ه��ي، ال أن��ث��ن��ي، ال َخ��وَّف��وا إن َس��وَّف��وا، إن َع��نَّ��ف��وا، إن
ف��يَ��ْع��بَ��ُق األُك��فُّ تَ��س��َح��ُق��ه ك��ال��م��س��ك ف��ض��َل��ه ف��أش��ك��ُر تَ��َل��ًف��ا وي��زي��دن��ي
يُ��ْخ��ِف��ُق ال أن��ه ل��س��ع��ي تَ��ق��ِض��ي ��ٍة ب��ه��مَّ ال��َع��َالء إل��ى س��ع��ي��ُت ول��ق��د
تُ��َح��دُِّق إل��يَّ َغ��يْ��رت��ه��ا َف��ْرِط م��ن ن��ج��وَم��ه ك��أنَّ ل��ي��ٍل ف��ي وس��ري��ُت
تَ��ْس��ت��رِزُق ب��ب��اب��ه ال��م��ل��وُك ت��ق��ف ال��ذي ال��م��ل��ِك ُس��َراِدَق وص��ل��ُت ح��تَّ��ى
ي��ت��ألَّ��ُق ل��ي ال��دِّي��ن ن��ج��ُم الح ق��د ف��إنِّ��ن��ي ال��س��م��اءِ ن��ج��َم ي��ا ف��إل��ي��َك
وَرْونَ��ُق ال��زم��اُن ب��ه ي��ت��ي��ُه ح��س��ٌن ل��زم��ان��ه ال��ذي ال��م��ل��ُك ال��ص��ال��ُح
تُ��ع��َش��ُق وال��م��ك��ارُم يُ��ْرَه��ب ف��ال��ب��أس وَم��ح��بَّ��ًة م��خ��اف��ًة ال��ق��ل��وَب م��أل
ُم��س��ت��رِزُق ب��ه��ا م��ا ح��تَّ��ى وأن��ل��َت م��ت��َظ��لِّ��ُم ب��ه��ا م��ا ح��تَّ��ى ف��َع��َدل��َت
يُ��خ��ل��ق��وا ل��م ب��أن��ه��م ظ��ن��ن��ُت ح��تَّ��ى ل��ِق��ي��تُ��ه ح��ي��ن ال��ن��اَس رف��ض��ُت َم��ْن ي��ا
ويُ��َش��رِّق ت��ارًة يُ��َغ��رِّب غ��ي��ِري رك��ائ��ب��ي إل��ي��َك م��ص��ٍر ف��ي ق��يَّ��دُت
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واألب��ل��ُق م��ارٌد إل��ي��ه يُ��ْل��ق��ى ب��َم��ْع��ِق��ٍل ح��ل��ل��ُت إذْ ع��ن��دك وَح��َل��ل��ُت
أْس��بَ��ُق ال ال��ُع��َال ُرتَ��ِب إل��ى أب��ًدا ب��ع��َده��ا أنِّ��َي األق��واُم ��َن وتَ��يَ��قَّ
يَ��ْل��ح��ُق��وا ل��م م��ا وَل��ِح��ق��ُت يَ��نْ��ِط��ق��وا، ل��م م��ا ون��ط��ق��ُت يُ��رَزق��وا، ل��م م��ا َف��ُرِزق��ُت

محمد: العزيز امللك بن الدين النارصصالح امللك يمدح وقال

ف��ت��َع��لَّ��َال ب��م��وع��ٍد م��ن��ه وَق��ِن��ع��ُت ف��تَ��َدلَّ��َال م��ك��انَ��ه ال��ح��ب��ي��ُب َع��َرف
أوَّال أع��ه��ُد ك��ن��ُت ق��د ك��م��ا ِب��ْش��ًرا وج��ه��ه ف��ي أِج��ْد ف��ل��م ال��رس��وُل وأت��ى
ُم��تَ��َم��ْل��ِم��ًال ك��لَّ��ه ل��ي��ل��ي وَس��ِه��رُت م��ت��ف��كِّ��ًرا ك��لَّ��ه ي��وم��ي ف��ق��ط��ع��ت
ُم��تَ��َخ��يَّ��ال ف��ك��رت��ي ف��ي م��ت��ح��رًِّك��ا ي��ك��ن ل��م ش��يءٍ ك��لَّ أح��ِس��ُب وأخ��ذُت
َف��تَ��ق��وَّال ب��غ��ي��ِظ��ه ف��ع��اد َس��َه��ِري ف��ردَّه م��ن��ه زار ط��ي��ًف��ا ف��ل��ع��لَّ
س��ال ق��د َع��ن��ي ي��ق��ول ف��راح ع��ن��ه ِس��رَّن��ا أك��تُ��ُم ِب��تُّ ن��س��ي��ٌم وع��س��ى
يَ��تَ��م��يَّ��َال أن ال��غ��ص��ِن وط��ب��ُع غ��ي��ِري، أم��اَل��ه ي��ك��ون ب��أن َخ��ِش��ي��ُت ول��ق��د
ف��ت��ب��دَّال ام��رئ ع��ل��ى ال��ق��م��ي��ُص َع��تُ��َق وط��ال��م��ا ال��ج��دي��َد ط��ل��َب وأظ��نُّ��ه
أتَ��ذَلَّ��ال أن ال��دِّي��ن ص��الُح ي��أبَ��ى وإن��م��ا ال��غ��راِم ف��ي ال��ت��ذلُّ��َل أه��َوى
��ال أت��ن��فَّ أن ال��َف��ْرِض ق��ب��ل وأردُت ل��م��دح��ه ال��رق��ي��ِق ب��ال��غ��زل ��دُت َم��هَّ
ُم��نْ��زال ك��ت��ابً��ا أت��ل��و ف��ك��أنَّ��م��ا ك��لُّ��ه ِص��دٌق ف��ي��ه م��دي��ح��ي َم��ْن ي��ا
يُ��ت��أوََّال ل��ن ال��ق��وم ع��ن��د وال��نَّ��صُّ بَ��يِّ��ٌن نَ��صٌّ ف��ي��ه َوَالئ��ي َم��ْن ي��ا

تنقيص من الشعر يف الجديَد مذهبَه يكتنف بما يشعر كان زهريًا البهاء ولعل
الشعر يف يسلك كان لذلك تذوُّقه؛ عن التكلُّف أفسدها التي األذواق ضعف ومن خصوِمه،
يحاول أنه األحيان، من كثري يف عليه، ويظهر غالبًا؛ القديم املذهب املديح، شعر ، الرسميِّ
الخايل البسيط السهل مذهبه إىل عاد عواطُفه، بالشعر َهتَفت إذا حتى طبعه، يف ما غري

الِفَطر. من القريب التصنُّع، من
«مرآة كتاب صاحب قول يف أحكامهم َصَدى نجد خصوٌم زهري البهاء وملذهب

:٧٦٨ سنة املتوىفَّ اليمني لليافعي اليقظان» وعربة الجنان

لالختصار ولكن تاريخه، يف منه شيئًا وذكر لطيف، شعره وكل خلكان: ابن قال
الضعيف. عزمي قوَّى وال أعجبني وال منه، شيئًا أكتب لم والتخفيف
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كما املمتنع، السهل من لطيًفا شعَره يرون كثريون مريدون زهري البهاء ملذهب لكْن
خلكان. ابن عن نقلنا

العصور أكثر كان زهري البهاء عرص أنَّ شاعرنا، لديوان مِتِه مقدِّ يف پلمر، ويرى
استقرار من تِبعها وما الصليبيَّة الحروب بسبب الَغْرب، وثقافة العربيَّة الثقافة بني ِصلًة
، األوروبيَّ الشعَر يُشاِبُه زهرٍي البهاءِ شعَر إنَّ ويقول: زمنًا، ِفَلسِطني يف َغْربيَّة مملكة

عرش. السابع القرن يف اإلنجليز الشعراء أفكاَر تُحاذي أفكاره وأكثر

زهري البهاء عبقريَِّة نواحي من الثانية الناحية
األوزان ناحية الشعرية النهضة يف

ال وذلك األَنَْدلُس؛ من اآلتية التوشيح أوزاُن انترشت زهري البهاء عهد يف كانت أنه أسلفنا
املوسيقية الِفَطر فاهتدت جديد، الشعرية األلحان من فنٍّ إىل الشعراء نبَّه يكون أن بدَّ
شأن وهذا التأثري. ومن املوِسيقى من الحظِّ املوفورة واألوزان اللطيفة البحوِر اختيار إىل
يقول: الخفيفة. األوزان غري إىل يَرَكُن قلَّما املديح شعر غري يف نجده فإننا زهري؛ البهاء

َع��ِه��ْدتُ��ه ع��ّم��ا يَ��ُح��ْل ل��م َع��َرف��تُ��ْه ق��د َح��ظِّ��ي ه��و
ع��ذرتُ��ْه ال��ودِّ ف��ي ـ��واُه أه��ـ َم��ْن ��ر َق��صَّ ف��إذا
َس��َل��ك��تُ��ه ق��د ط��ري��ٌق ـ��بِّ ال��ح��ـ ف��ي ِل��َي أنِّ��ي غ��ي��ر
تَ��ِب��ع��تُ��ه م��ا ع��ي��ن��ي ن��وُر ع��نِّ��ي ال��بُ��ع��َد أراد ل��و
َص��ِح��ب��تُ��ْه م��ا تَ��َج��نَّ��ى ل��و ق��ل��ب��ي وه��و ق��ل��ب��ي إنَّ
اح��ت��م��ل��تُ��ه ال��َغ��ْدَر خ��ال م��ا ح��ب��ي��ب��ي م��ن ش��يءٍ ك��لُّ
َع��ِدم��تُ��ْه ال ُخ��ْل��ِق��ي ذاك غ��ي��وٌر ال��ح��بِّ ف��ي أن��ا

بيت: ُدو وقال

َم��تَ��ى ال��ع��ه��َد ن��ق��ض��ت��ُم َم��تَ��ى ب��ال��ل��ه أت��ى َراْح م��ا وم��ث��ل ع��ذولِ��ي راْح َق��ْد
َش��ِم��تَ��ا َم��ن ُس��ْؤَل��ه ف��يَّ أدرك ق��د أم��ل��ي ذا وم��ا ب��ك��م ظ��نِّ��ي ذا م��ا

∗∗∗
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ال��ص��ح��ي��ُح ال��ن��س��ي��ُم وه��و ع��ل��ي��ًال ال��ن��س��ي��ُم َه��بَّ
��بُ��وُح ال��صَّ ط��اَب ف��اآلَن ف��ان��َه��ْض وق��تُ��ك وط��اب
ال��َف��ِس��ي��ُح يُ��ض��يء ب��ه نُ��وًرا ال��ك��أِس ع��ن وُخ��ذْ
وري��ُح ول��وٌن ط��ع��ٌم م��ن��ه��ا ط��اَب َق��ه��وٍة ِم��ْن
ُروُح وْه��َي ال��ح��ش��ا وف��ي راٌح وْه��َي َدنِّ��ه��ا ف��ي

∗∗∗
وُروِح��ي ع��ي��ن��ي ي��ا ح��اش��اك ُم��تَ��َج��نِّ��يً��ا ُم��ْع��ِرًض��ا ي��ا
ال��ق��ري��ح ب��ال��ج��ف��ِن ع��ل��ي��َك ءُ ال��ب��ك��ا ف��ع��َل م��ا ت��دِر ل��م
ال��ج��ري��ح ل��ل��ق��ل��ِب ف��آِه ءِ ب��ال��ج��ف��ا ق��ل��ب��ي وَج��َرح��َت
ال��ق��ب��ي��ِح أه��ِل م��ن ول��س��َت ـ��َت ف��ع��ل��ـ ب��م��ا ف��يَّ ُق��بِّ��ح��َت
ب��م��س��ت��ري��ح م��ن��ك ل��س��ُت ـ��ًح��ا ُم��س��ت��ري��ـ م��نِّ��ي ك��ن��َت إن
ال��م��ل��ي��ِح؟ ال��َح��َس��ِن وج��ه��ك م��ن ب��ن��ظ��رٍة أف��وُز ف��م��ت��ى
ال��ص��ري��ح ال��ودِّ م��ن ب��ه ـ��َت ع��ل��م��ـ م��ا ض��م��ي��ري م��ن ل��ك
ب��ال��ص��ح��ي��ِح ي��ش��ه��د ف��ه��و ـ��َرك ض��م��ي��ـ ف��َس��ْل أن��َت وك��ذاك

∗∗∗
َخ��َل��ِدي وال خ��اط��ري ف��ي ت��ج��ِر ل��م اش��ت��ه��رْت ال��ت��ي ال��َف��ْع��ل��ة ف��اع��َل ي��ا
األب��ِد! إل��ى س��بَّ��ًة ل��ه��ا ف��يَ��ا وتُ��ًق��ى ��ٍة ِع��فَّ ب��ع��د ف��ع��ل��تَ��ه��ا
أح��ِد ع��ل��ى بَ��ع��ده��ا ِم��ن َع��تْ��َب ال ل��ه يُ��ش��ار ال��ذي وأن��ت ه��ذا

∗∗∗
ا ��دَّ وال��صَّ ال��َع��ت��َب أط��ال ا ِج��دٍّ ت��ائ��ٌه ح��ب��ي��ب��ي
��ْه��دا ال��سُّ ع��ن��دَي وَخ��لَّ��ى ِف��ي��ه م��ن ��ه��د ال��شُّ َح��َم��ان��ي
ا وال��خ��دَّ ال��ق��دَّ تُ��ري��ك ت��ه��َوى ك��م��ا وه��ي��ف��اء
��ْل��َدا ال��صَّ ال��َج��ْل��م��َد تُ��ذي��ب ب��أل��ح��اٍن وتُ��ش��ج��ي��ك
ا وال��َح��دَّ ال��س��ام��ع ع��ل��ى ال��غ��س��َل يُ��وج��ب ول��ف��ٍظ
َوال��ح��م��دا ال��ش��ك��ر ��ى ت��ق��صَّ ش��ع��ب��انً��ا ال��رح��م��ُن ج��زى
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ال��ع��ه��دا ذل��ك أع��دن��ا ل��ش��وَّاٍل ِع��ْش��ن��ا وإن

∗∗∗
ال��ن��ض��ي��د ب��ال��ورد ـ��آن ال��م��ل��ـ ال��طَّ��بَ��ُق أت��ان��ا ق��د
ال��خ��دود ف��ي إال ـ��ورَد ال��ـ أُِح��بُّ ال أنِّ��ي غ��ي��َر
ب��ق��ص��ي��ِد ب��ي��ٍت ك��لُّ ش��ع��ٌر م��ن��ك وأت��ان��ي
ال��ن��ش��ي��ِد ح��س��ِن ع��ن ـ��ن��اه أغ��ـ ف��م��ا ال��ح��س��ِن ك��ام��ل

رثاء: يف

ب��وج��ِد م��ن��ك وُرح��ُت ل��ح��ٍد َق��ْع��ِر ف��ي أم��س��ي��َت
ب��ع��دي ِع��ش��َت ل��و َوِددُت َم��ْن يَ��ا بَ��ع��دك وع��ش��ُت

هجو: يف

ف��ص��اع��دا وأب��اه ص��اع��ًدا ال��ل��ه ل��ع��ن
واح��دا ث��م واح��ًدا ف��ن��ازًال وب��ن��ي��ه

∗∗∗
ال��زي��اَرْه ب��م��ي��ع��اِد م��ن��ه��ا ��ِري ُم��بَ��شِّ ال��رس��وُل ج��اء
أم��اَرْه ب��خ��اتَ��ِم��ه��ا وأت��ى س��الَم��ه��ا إل��يَّ أه��َدى
اإلش��اَرْه ت��ل��ك وح��بَّ��ذا ـ��ِث ال��ح��دي��ـ ب��ع��ض ع��ن وأش��ار
ِب��ش��اَرْه ُروح��ي وه��ب��تُ��ه ُل ال��رس��و ق��ال م��ا ص��حَّ إن

∗∗∗
ت��دوُر وك��اس��ات ـ��ل ال��ن��ي��ـ ع��ل��ى ُدوٌر ح��بَّ��ذا
وت��م��وُر م��ن��ه��ا ُض األر ت��م��وُج وَم��َس��راٌت
ق��ص��وُر ف��ي��ه��ا ن��ل��تُ��ه ل��ع��ي��ٍش م��ا وق��ص��وٌر
س��روُر! ال��ل��َه، ـ��ت��غ��ف��ر أس��ـ ل��ي، م��رَّ ق��د ب��ه��ا ك��م
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زوُر ال��ع��اَل��ِم ف��ي ـ��ع��ي��ش ال��ـ ذاك غ��ي��ِر ع��ي��ش ك��لُّ
ن��ظ��ي��ُر ع��ن��دي ل��ه ِض األر ع��ل��ى ل��ي��س م��ن��زٌل

∗∗∗
وال��راِس ال��ع��ي��ن��ي��ن ع��ل��ى ق��ل��ت: ع��ائ��بً��ا ل��ي أص��ب��ح وج��اه��ل
ال��ن��اس َم��ْع��َش��َر ي��ا أُش��ه��دك��م ِع��ْرَض��ه ل��ي َع��رََّض ق��د أراه

∗∗∗
َف��َش��ا ق��د ب��ه ف��َوج��ِدي ال��رش��ا وذاك دع��ون��ي
ش��ا ك��ي��ف يُ��ع��ذِّب��ن��ي ل��ه ح��الًال َح��َالًال
ف��ان��تَ��َش��ى َم��َع��اِط��ِف��ه ف��ي ال��ري��ِق خ��م��رُة َس��َرْت
ال��ح��ش��ا! ذاك َط��يَّ وي��ا ِم! ال��ق��وا ذاك َم��ْش��َق ف��ي��ا
م��ش��ى! َم��ْن ح��بَّ��ذا ف��ي��ا ُخ��ْف��ي��ٍة ف��ي ِل��َي م��ش��ى
ُم��س��تَ��وِح��ش��ا ال��ظ��ب��َي ت��رى ب��أن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س

∗∗∗
ِح��ْف��ِظ؟! ك��لَّ غ��ي��ري وَح��ِف��ظ��َت أض��ع��تَ��ن��ي أراَك ل��ي م��ا
ووع��ِظ نُ��س��ك ف��ي تَ��َظ��لُّ ُت ح��ض��ر ف��إذا ُم��تَ��ه��تِّ��ًك��ا
ب��ف��ظِّ غ��ي��ري ع��ل��ى ي��وًم��ا ت��ك��ن ول��م ع��ل��يَّ َف��ظٍّ��ا
َح��ظِّ��ي وُس��وء ال��زم��اِن نَ��َك��ِد م��ن ال��ل��ه وح��قِّ ه��ذا

∗∗∗
م��ش��ع��ش��ع��ْه وق��ه��وٌة ُم��نَ��وَّع��ْه م��ائ��دٌة
ُم��تْ��َرَع��ْه ال��وداِد ك��أَس ت��راض��ُع��وا وس��ادة
أرب��ع��ْه أو ث��الث��ٍة ع��ل��ى ي��زي��دون وال
وَدَع��ْه س��ك��وٍن ي��وَم يَ��َزْل ل��م ي��وٌم ف��ال��ي��وُم
ال��ُج��ُم��ع��ْه ص��الة ب��ع��د ع��ن��دن��ا ك��ن أخ��ي ف��ي��ا

∗∗∗
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أِل��َف��ه! ق��ل��ٍب وي��َح أْص��َل��َف��ْه م��ا ت��ائ��ٌه
أت��ل��َف��ْه ل��و ل��ي��تَ��ه يُ��ت��ل��َف��ُه أن ك��اد
أق��ِط��َف��ه أن أِص��ْل ل��م �ٍر زاه� روٍض أيُّ
أْع��ِط��َف��ْه أن أُِط��ْق ل��م ن��اع��م وق��ض��ي��ب

∗∗∗
ع��ْش��َق��ا م��تُّ ال��ذي أن��ا وت��ب��َق��ى أن��ت ت��ع��ي��ُش
أل��َق��ى أن��ا ال��ذي ت��ل��َق��ى ع��ي��ن��ي ن��وَر ي��ا ح��اش��اك
َف��ْرق��ا َه��ْج��ِرك وب��ي��ن م��وت��ي ب��ي��ن أِج��ْد ول��م
أش��َق��ى؟ ف��ي��ك َم��تَ��ى إل��ى ل��ي ُق��ْل ال��ن��اِس أن��ع��َم ي��ا

∗∗∗
َح��نَ��ِق أو َغ��َض��ٍب م��ن ح��اش��اُك��م أح��ب��ابَ��ن��ا
بَ��ِق��ي وال يُ��ْغ��ض��بُ��ك��م َم��ْن ع��اش ال أح��ب��ابَ��ن��ا
ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى دُع��وه م��ن��ك��ُم دالٌل ه��ذا
ُخ��لُ��ِق��ي ع��ن ل��ك��م ح��بِّ��ي ف��ي خ��رج��ُت م��ا وال��ل��ه
تَ��َع��لُّ��ِق��ي ف��ض��ل��ك��م ِر س��ت��و ف��ي بَ��ِرح��ُت وم��ا
َل��ِق��ي وم��ا م��ن��ك��ُم ـ��ب��ي ق��ل��ـ ي��ل��ق��اه م��ا وي��اله
��ِق��ي ال��شَّ ق��ل��ب��ي ��ُروا َف��ب��شِّ ب��ال��رض��ا ت��ج��ودوا ل��م إن
َح��َرِق��ي وا َع��تَ��ب��تُ��م إذا م��ن��ك��م َخ��ْج��ل��ت��ي َوا
َع��َرق��ي ف��ي أو دم��ِع��ي ف��ي أغ��َرَق أن أك��اُد
ِق؟ ُم��ص��دَّ ح��اس��ٍد م��ن َك��ِذٍب ف��ي ِح��ي��ل��ت��ي م��ا

∗∗∗
َه��َل��ْك ف��ي��م��ن تَ��ْه��ِل��َك أن إيَّ��اَك َل��ْك ق��ل��ُت أَم��ا ق��ل��ُب ي��ا وي��ح��َك
أْش��َغ��َل��ْك وم��ا أغ��ن��اَك ك��ان م��ا س��اك��نً��ا ال��ه��وى ن��ار م��ن َح��رََّك��ت
َس��َل��ْك إالَّ األع��داءَ ب��ي يُ��ْش��ِم��ُت َم��ْس��َل��ًك��ا يَ��دَْع ل��م ح��ب��ي��ٌب ول��ي
َم��َل��ْك ل��َم��ا أح��س��َن أو َرقَّ ل��و ل��ي��تَ��ه وي��ا ُروح��ي َم��لَّ��ك��تُ��ه
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أْخ��َج��ل��ْك؟ أو أْدم��اك أو ��ك َع��ضَّ َم��ْن يْ��ِه َخ��دَّ أح��م��َر ي��ا ب��ال��ل��ه
أذْبَ��ل��ْك؟ وم��ا ق��ل��ب��ي م��ن ت��ش��رُب َك��ْم ع��ي��ن��ي��ه نَ��ْرِج��َس ي��ا وأن��ت
َق��بَّ��ل��ْك إذ ل��ل��ِم��ْس��واِك أغ��اُر إنَّ��ن��ي َم��ْرَش��ِف��ِه َل��َم��ى وي��ا
َع��دَّل��ْك ال��ذي ال��ل��ه ت��ب��ارك ِع��ْط��ِف��ه م��ن ال��غ��ص��ِن َم��َه��زَّ وي��ا
أْج��َم��ل��ْك! وم��ا ال��َغ��ْدَر! أق��ب��َح م��ا غ��ادًرا تُ��َرى ح��اش��اك م��والي
ل��ك تَ��مَّ م��ا ال��ع��ال��م ف��ي تَ��مَّ م��ا ُم��ْش��ِب��ٍه ِم��ْن ِف��ْع��ل��ك ف��ي َل��َك م��ا

∗∗∗
م��ح��م��وُل ال��ع��ي��ن��ي��ن وع��ل��ى م��ق��ب��ول م��ن��ك ش��يء ك��ل
وم��ب��ذوُل ع��ن��دي َه��يِّ��ٌن تَ��َل��ِف��ي م��ن يُ��رض��ي��ك وال��ذي

∗∗∗
ت��أوي��ُل ل��ه��ا ل��ي��س أق��والُ��ه ي��ق��وُل م��ا ي��ج��ه��ُل وج��اه��ٍل
ق��ل��ي��ُل ي��ق��ول��ه م��ا ك��ث��ي��ُر ف��ض��ول ك��ل��ه��ا ف��ص��وٌل ل��ه��ا
ال��ع��ق��وُل ��ه تَ��ُم��جُّ ك��الُم��ه أص��ول ل��ه��ا م��ا ف��روٌع ف��ه��ي
م��ح��ص��ول ل��ه ك��ان ف��ل��ي��تَ��ه ال��ط��وي��ُل ح��دي��ثُ��ه أت��ع��ب��ن��ي
ث��ق��ي��ُل ب��ارٌد ال��رَّص��اُص ه��و أُِط��ي��ُل وال األم��ِر وج��م��ل��ُة

∗∗∗
ف��أط��اَال؟ وت��ج��نَّ��ى َم��اَال َع��نِّ��َي َل��ُه م��ا
َم��الال؟ أم ح��ب��ي��ب��ي م��ن دالال ذاك �َرى أتُ�

∗∗∗
َك��َرَم��ْك إال ت��ل��َق ل��م زرتَ��ه إن م��ن��زٌل
َخ��َدَم��ْك إال ت��ل��َق ل��م ب��ه ع��م��ن تَ��َس��ْل وإن

∗∗∗
ي��ح��ي��ى أب��ا أن��ت م��ن ُف أع��ِر وم��ا ي��ح��ي��ى أب��ا
ال��دن��ي��ا؟ ف��ي أن��ت ش��يءٍ أيُّ ل��ي وُق��ْل ف��ح��دِّث��ن��ي
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األح��ي��ا؟ م��ن ال��م��وت��ى؟ م��ن اإلن��س؟ م��ن ال��ج��ن؟ م��ن
األش��ي��ا م��ن ش��يءٍ ف��ي تُ��ْف��ِل��َح أن م��ن��ك ب��ع��ي��ٌد
َرْع��يَ��ا وال َس��ق��يً��ا وال س��ه��ًال وال أه��ًال ف��ال

∗∗∗
رض��يَّ��ا ال��ب��اِل ن��اع��َم م��ن��ه ِب��تُّ ون��دي��ٍم
ال��ث��ريَّ��ا ال��ب��دُر ق��ارن ك��أًس��ا ي��ح��م��ُل ج��اءن��ي
َه��ِن��يَّ��ا واش��َربْ��ه��ا أن��ت خ��ذه��ا ق��ل��ُت خ��ذه��ا ق��ال
ال��ُح��َم��يَّ��ا ُس��ك��ر ب��ال��َه��َوى ُس��ك��ِري ف��وق ت��ِزْدن��ي ال
َح��ِي��يَّ��ا ال��رأِس ُم��ْط��ِرَق ع��نِّ��ي أع��َرَض ع��ن��ده��ا
َرِويَّ��ا ك��أًس��ا ه��اِت��ه��ا إالَّ وال��ل��ه ال ق��ل��ت
نَ��ْه��يَ��ا ل��ك أع��ِص��ي ل��س��ُت أم��ًرا ل��ك أع��ِص��ي ل��س��ُت
َص��ِب��يَّ��ا ال��ش��ي��َخ ت��ت��رك ُع��َق��اًرا ف��س��ق��اِن��ي��ه��ا
َغ��يَّ��ا ال��رش��َد وتُ��ري��ك رش��ًدا ال��غ��يَّ وتُ��ري��ك
إل��يَّ��ا م��ن��ه أو ـ��ك��أُس ال��ـ إل��ي��ه م��نِّ��ي يَ��َزْل ل��م
ال��ُم��َح��يَّ��ا َط��ْل��َق ل��ن��ا ـ��ُح ��ب��ـ ال��صُّ ب��دا ح��تَّ��ى ه��ك��ذا
يَ��تَ��َه��يَّ��ا! ال م��ث��لُ��ه��ا وص��ٍل ل��ي��ل��َة َل��َه��ا ي��ا

اللُّْطِف من وفيها والقوايف، ِشعِرِه يف زهريٌ البهاءُ يستعملها التي األوزان أمثلة هذه
كثري. يشء النغمة وحسن

قوله: يف العروض، يُخرجه ال ُمخرتًعا وزنًا له أنَّ زهرٍي للبهاءِ املرتجمني بعُض وذََكَر

ال��ش��م��ائ��ْل! ه��ذه أل��ط��َف م��ا َش��ُم��ول ب��ه َل��ِع��ب��ْت َم��ْن ي��ا
م��ائ��ْل ال��ن��س��ي��م م��ع ك��ال��غ��ص��ِن َدالل يَ��ُه��زُّه نَ��ْش��واُن
رس��ائ��ْل َط��ْرَف��ه ��َل َح��مَّ ق��د ل��ك��ن ال��ك��الُم يُ��م��ك��ن��ه ال
وغ��اف��ل غ��ائ��ٌب وال��ع��اذُل وأْه��نَ��ا وق��تَ��ن��ا أط��ي��َب م��ا
ذاه��ْل ذاك ب��ب��ع��ِض وال��ع��ق��ُل وس��ك��ٌر وَم��َس��رٌَّة ع��ش��ٌق
غ��الئ��ْل ف��ي ي��م��ي��ل وال��غ��ص��ُن ِق��ن��اٍع ف��ي ي��ل��وح وال��ب��دُر
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ذاب��ْل ال��ع��ي��ون ف��ي وال��نَّ��ْرِج��ُس َغ��ضٌّ ال��خ��دود ع��ل��ى وال��ورُد
ك��ام��ل ن��ح��بُّ ب��م��ا واألُن��س ص��اٍف نُ��ِح��بُّ ك��م��ا وال��ع��ي��ُش

َماميني الدَّ فعل كما علمهم، يف مخرًجا الوزن لهذا يجدوا أْن الَعروضيُّون ويُحاول
علم يُسيغها ال أوزانًا ابتدَع زهري البهاء يكون أن يهمنا الذي وليس الَخْزرجيَّة. رشح يف
إىل محبًة وأدناها األوزان ألطف لشعره اختار شك غري من زهريًا البهاء لكن العروض؛
بعده وال عهده قبل وال عهده، يف مستعمًال يكن لم ما ذلك من واستخرج السليم، الذوق

قليًال. إالَّ

الشعرية املوضوعات ناحية الثالثة الناحية

فنون من العربيَّة شعراءُ له تََعرَّض ما كل يجمع زهري البهاءِ شعِر من إلينا وصل ما
والفخر. والرثاء، والخمريَّات، والوصف، والنسيب، والغزل، والهجاء، كاملديح، الشعر:

نََمٌط ذلك عدا فيما وله الغالب؛ يف بُروحه تََشبُّعا شعره أقلُّ زهري البهاء ومديح
يف قوَله لذلك مثاًال پلمر وذكر الطرافة، من نوع إىل املطروقة املوضوعات يُخرج خاص

املشيب:

ال��م��ش��ي��ِب ص��ب��ح ب��دا وق��د ِب ال��ش��ب��ا ل��ي��ل ان��ج��ل��ى ف��ق��د
ع��ي��وب��ي م��ن ي��خ��َف��ى ك��ان م��ا أن��واِره ف��ي ورأي��ُت

ِعْشًقا: املوت يف وقوله

ح��ي��ات��ي َس��َل��ب��َت وق��د وح��ي��اِت��ي ُروح��ي ت��م��ل��ك��َت وق��د ُروح��ي أن��ت
ال��م��م��اِت ط��ع��ُم ك��ي��ف ال��ن��اَس أُخ��ب��ر ب��وص��اٍل ف��أْح��ِي��ِن��ي ش��وًق��ا ُم��تُّ

وقوله:

وأُب��َع��ُث ال��ن��ه��اِر ف��ي م��راًرا أم��وُت أك��ن ول��م تُ��ِرْح��ن��ي ُروح��ي َم��رًَّة ف��خ��ذ

∗∗∗
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وأب��ه��ُج أب��ه��ى ال��ِب��ي��َض ال��ِم��الَح وإنَّ غ��ال��ٌط ��ْم��ِر ال��سُّ ع��اش��َق ع��ن��دي إن أَال
ُم��َف��لَّ��ٌج وث��غ��ر وج��ٌه ل��ه��ا يُ��ض��يء غ��ادٍة ب��ي��ض��اءَ ك��لَّ أله��َوى وإن��ي
أب��ل��ُج أب��ي��ُض ال��ح��قَّ أن ش��كَّ وال ال��َه��َوى ف��ي ال��ح��قَّ أت��بَ��ُع أنِّ��ي وح��س��ِب��َي

∗∗∗
راض أن��ت ب��ه ب��م��ا راٍض أن��ا واإلع��راِض ال��ص��دود ك��ث��ي��ر ي��ا
ال��تَّ��َغ��اض��ي؟ وأي��ن ال��رَض��ا؟ ذاك أي��ن ل��ي ق��ل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه ه��اِت
وان��ق��ب��اض ذك��ره��ا ع��ن َح��ي��اءٍ ف��ي وإن��ي إل��ي��ك ح��اج��ًة ل��ي إن
اإلع��راض ف��ي وأن��ت ع��ن��ه��ا ـ��ِري��ِض ال��تَّ��ع��ـ ف��ي أن��ا أردتُ��ه��ا م��ذ ح��اج��ة
م��اض��ي وه��ذاك م��س��ت��ق��ب��ٌل ذاَك ل��ح��ٍظ س��ي��ُف دون��ه ف��ي��ك أَم��ل��ي
ال��ت��ق��اض��ي ف��ي ي��ن��ق��ض��ي ال��ُع��م��َر ودع ب��وع��ٍد م��ن��ك أف��وَز أن أش��ت��ه��ي

∗∗∗
��َخ��ْط ال��سَّ ُم��رَّ وب��اذًال ال��رَِّض��ا ح��ل��َو م��ان��ًع��ا ي��ا
غ��ل��ْط ال��ح��بِّ ف��ي أم��وَت ب��أْن تَ��ْرَض��ى أن ح��اش��اك

اسم كتمان يف شاعرنا قول ومنه ؛ مرَّ فيما بعُضه مىض كثريٌ پلمر ذكره ما وغري
الحبيب:

زي��ن��ب��ا وت��ذك��َر تَ��نْ��َس��ى أن وإيَّ��اَك وال��ِح��َم��ى ب��ال��ب��اِن ح��دث��َت إذا ف��َع��رِّْض
��بَ��ا ُم��َح��جَّ ب��ال��ج��م��ال م��ص��ونً��ا وَدْع��ه إش��ارٌة ��ى ال��م��س��مَّ ذاك م��ن س��ت��ك��ف��ي��ك
��بَ��ا وَل��قَّ وَك��نَّ��ى ��ى َس��مَّ َم��ْن م��ث��َل ت��ك��ن ِص��ف��ات��ه م��ن واح��ٍد ب��وص��ٍف ل��ي أِش��ْر

∗∗∗
ال��ُم��ع��ذَّبَ��ا ال��ف��ؤاَد يَ��ش��ِف ول��م وع��اَد َم��ض��َج��ِع��ي ب��ال��لَّ��ي��ل زار ل��ط��ي��ٍف َع��ِج��ب��ُت
ف��ت��ه��يَّ��ب��ا ال��دَُّج��ى ف��ي ق��ت��ي��ًال رآن��ي وإن��م��ا ُم��ري��ٍب أم��ٍر ع��ن ص��دَّ وم��ا
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أيًضا: املشيب يف وقوله

وأط��َربَ��ا أه��ي��َم أن ت��م��ن��ع��ون��ي ف��ال ب��ع��ارض��ي ت��رون م��ا م��ش��ي��بً��ا ول��ي��س
ف��أْل��ه��بَ��ا ش��ع��ري أط��راف ف��ي تَ��َع��لَّ��ق َل��ِث��م��تُ��ه ث��غ��ٍر ن��ور إال ه��و ف��م��ا
أش��ي��ب��ا ُرح��ُت أش��ن��بً��ا ت��ب��دَّى ف��ل��م��ا وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ت��ج��ن��ي��ُس وأع��ج��ب��ن��ي
��ب��ا وتَ��َع��جُّ روع��ًة ف��أب��دْت م��ش��ي��بً��ا أب��ص��رْت ال��ت��رائ��ِب ب��ي��ض��اء وه��ي��ف��اء
وتَ��َج��نَّ��ب��ا َج��نَ��ى م��م��ن َح��َربَ��ا ف��وا تَ��َج��نَّ��ب��ْت ث��م ال��ش��ي��َب ه��ذا ِل��َي ج��ن��ْت

∗∗∗
ُم��نْ��َص��ِل��ُت ال��بَ��ي��ِن وح��ادي ال��رح��ي��ِل ي��وَم ي��غ��ِل��بُ��ه��ا وال��دم��ُع تُ��ودُِّع��ن��ي ج��اءت
ي��ن��ف��ل��ُت األش��راك م��ن ال��َغ��زاِل م��ث��َل َدَه��ٍش وف��ي خ��وٍف ف��ي َوْه��َي وأق��ب��ل��ْت
َش��ِم��ت��وا وق��د ن��ال��وا ل��ق��د ال��ُوش��اة وي��َح تُ��َودِّع��ن��ي ال��واِش��ي خ��ي��ف��َة تُ��ِط��ْق ف��ل��م
ت��ل��ت��ف��ُت ث��م ق��ل��ي��ًال ع��نِّ��ي ت��س��ي��ر ب��اك��ي��ٌة وْه��َي وراح��ْت أب��ك��ى وق��ف��ُت

الُوشاة: يف وقوله

ال��ش��ك��ُر ل��م��ث��ل��ه��ا يَ��ِق��لُّ ع��ن��دي ي��ًدا ل��ل��وش��اِة ألش��ك��ر إن��ي
األم��ُر ب��ي��ن��ن��ا ت��أكَّ��َد ح��ت��ى ب��ق��ول��ه��ُم ف��أغ��َرْون��ا ق��ال��وا

الَغرْية: يف وقوله

ِس ال��ُج��الَّ ب��م��س��ام��ِع َغ��يْ��رت��ي م��ن ح��روُف��ه تَ��ُم��رَّ أن اس��َم��ك وأُنَ��زِّه
ال��ن��اِس ك��لُّ وأن��ت ال��ُوش��اِة خ��وَف ك��ن��اي��ًة ع��ن��ك ال��ن��اِس ب��ع��ُض ف��أق��ول
ال��َم��يَّ��اِس َق��واِم��ك ب��َه��زِّ ُم��ْغ��ًرى ألن��ه ال��نَّ��س��ي��ُم َه��بَّ إن وأغ��ار
ال��ك��اِس ف��ي م��ش��رًق��ا َخ��دَّك ف��أُظ��نُّ ب��دا إذا ال��ُم��داِم س��اِق��ي ويَ��ُروع��ن��ي

∗∗∗
م��غ��رُم ب��ه��واه��ا ُم��ْغ��ًرى أن��ا زع��م��وا ف��ي��م��ا ال��واش��ون ص��دق
أح��ت��ش��ُم وال أه��واه��ا أن��ا الئ��م��ي ع��نِّ��ي ش��اء م��ا َف��ْل��يَ��ُق��ْل
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يَ��نْ��ك��ِت��ُم م��ا أك��تُ��ُم إن��م��ا أك��ت��ُم��ُه ف��ال ال��وج��ُد غ��ل��َب
يَ��ْرَح��ُم َم��ن إل��ى ال��ش��ك��وى إن��م��ا ل��ه؟ أش��ُك��و يَ��ْرَح��ُم��ِن��ي م��ن أي��ن
ت��زُع��ُم م��م��ا أع��ظ��ُم إن��ه ب��ه��ا وج��دي ع��ن ال��س��ائ��ل أي��ه��ا
ال��تُّ��َه��ُم ت��ح��ل��و ف��ي��ه ف��ح��ب��ي��ب��ي غ��ي��َره أو ب��ي��ن��ن��ا خ��ي��ًرا ُظ��نَّ

پلمر لها استشهد وقد بيان، إىل تحتاج أن من أظهُر غزله يف زهري البهاء ورقة
حبيبه: رسوَل يخاطب البهاء بقول

ق��ري��ُب أُِح��بُّ م��م��ن ف��ع��ه��ُده��م��ا ب��ن��ظ��رٍة ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ك م��ن أُف��ْز وَدْع��ن��ي

قوله: الباب هذا يف مختاراته ومن

ع��ج��ي��ُب ُزَه��ي��ُر ي��ا ع��ج��ي��ٌب وق��ال��ت أْع��َول��ت رأت��ن��َي ل��م��ا وغ��ان��ي��ٍة
رط��ي��ُب ال��ش��ب��اِب م��اء م��ن وُغ��ْص��ِن��َي ِب��َم��ْف��ِرِق��ي ب��ي��ًض��ا لُ��ْح��َن ش��ع��راٍت رأْت
م��ش��ي��ُب ذاك ق��ل��ت م��ش��ي��ٌب؟ وق��ال��ت ِص��بً��ا ع��ل��ى م��ش��ي��بً��ا م��نِّ��ي أن��ك��رْت ل��ق��د
ط��روُب ي��ق��ال أن أُب��ال��ي ول��س��ُت ِه��زٌَّة ال��ح��ب ن��ش��وٍة ف��ي ول��ي أروح
وي��ط��ي��ُب ذا ك��لُّ ل��ق��ل��ب��ي يَ��َل��ذَّ م��ت��ه��تِّ��ٌك ع��اش��ٌق خ��ل��ي��ٌع ُم��ِح��بٌّ
م��ري��ُب يُ��ق��اَل ال ح��ت��ى وَص��رَّح��ُت َخ��َالع��ت��ي َل��ِب��س��ُت ب��ل ِع��ذَاري خ��ل��ع��ُت
ورق��ي��ُب ع��اذٌل ب��غ��ي��ٍظ ي��م��وت ب��ال��رض��ا َح وَص��رَّ أه��َوى َم��ْن ِل��َي َوَف��ى
ح��ب��ي��ُب ي��زوَر أْن إالَّ أُنْ��َس وال م��دام��ٌة تُ��داَر أن إالَّ ع��ي��َش ف��ال
ف��أُِن��ي��ُب ال��تُّ��َق��ى ل��ي��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي ف��أج��ي��بُ��ه ال��ه��َوى ل��ي��دع��ون��ي وإنِّ��ي
ذن��وُب ت��ك��وَن أن إالَّ ع��ف��َو وال م��ذن��ٌب إنِّ��َي ال��ع��ف��َو ي��ح��بُّ َم��ْن ف��ي��ا

∗∗∗
ال��ن��س��ي��ِب م��ن وال��رق��ي��َق س��ِن ال��م��ح��ا م��ن ال��دق��ي��ق أه��وى

امرأة يف تََغزُّلُه الدقيق املعنى إىل املبذولة الصورة عن الجمال فهم يف تساميه دالئل ومن
يقول: إذ عمياء؛ يف وتََغزُّلُه سمراء، ويف بيضاء، ويف قصرية، امرأة ويف طويلة،
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َق��َدَح��ا وال ع��ي��ن��ي ف��ي ذاك ش��انَ��ه��ا م��ا ل��ه��م ف��ق��ل��ُت َع��ْم��يَ��ا ��ْق��تَ��ه��ا تَ��َع��شَّ ق��ال��وا
وَض��َح��ا إذا َخ��دِّي ف��ي ال��ش��ي��َب تُ��ب��ص��ر ال أب��ًدا أن��ه��ا ف��ي��ه��ا وج��ِدَي زاد ب��ل
َج��َرح��ا ُم��ْغ��َم��ٍد م��ن َع��َج��ِب��ي وإن��م��ا َع��َج��ٌب ف��ال م��س��ل��وًال ال��س��ي��ُف يَ��ْج��ِرِح إن
ط��ف��ح��ا ق��د س��ك��راَن ن��اظ��ُره ون��ام ب��ه خ��ل��وُت ب��س��ت��اٌن ه��ي ك��أن��م��ا
ان��ف��ت��ح��ا م��ا ب��ع��ُد ف��ي��ه ال��َغ��ضُّ وال��نَّ��رِج��س ك��م��ائ��م��ه م��ن ف��ي��ه ال��ورُد تَ��َف��تَّ��ح

أيًضا: وله

نَ��َظ��َرْه ع��ن��ه��ُم إال ال��طَّ��ْرِف وس��ال��ب��ي َم��َح��بَّ��ت��ِه��ْم ع��ن إالَّ ال��ق��ل��ِب ص��اِرِف��ي ي��ا
َس��ِه��َرْه ب��م��ن ع��ل��ٌم ع��ن��دُك��م ول��ي��س َدَع��ٍة وف��ي أَْم��ٍن ف��ي ال��ل��ي��َل وِب��تُّ��ُم
ثَ��َم��َره! ف��ي��ك��ُم ل��َغ��ْرس��ي َج��نَ��ي��ُت ف��م��ا م��ح��ب��تِّ��ك��م ف��ي وف��ائ��ي غ��رس��ُت ف��ك��م
وُم��خ��ت��ص��َره ف��ي��ن��ا م��ش��روح��ًة تُ��ق��ال تُ��َه��ٍم س��وى ش��ي��ئً��ا م��ن��ك��ُم أنَ��ْل ول��م
وال��ب��ش��َرْه واألل��ح��اِظ ال��َخ��ْص��ر ض��ع��ي��ف��ة ع��اش��ِق��ه��ا إت��الِف ف��ي ال��ع��زم ق��ويَّ��ة

قوله: ذلك ومن

َج��ِل��ي��ِس��ي ال��ن��س��ي��م ِط��ي��ِب م��ن ف��ي��رت��اَب ت��ح��يَّ��ًة ال��ن��س��ي��م ف��ي ل��ي ت��ب��ع��ث��وا ف��ال
وخ��م��ي��ِس! م��ض��ى ق��د خ��م��ي��ٍس م��ن ف��ك��م ب��َزْورٍة ال��خ��م��ي��ِس ف��ي وَع��دتُ��م وك��ن��تُ��م
ب��بُ��وِس��ي رض��ي��ُت بُ��وِس��ي يُ��رِض��ك��م ف��إْن ت��رتَ��ض��ونَ��ه م��ا ك��لَّ ألرَض��ى وإن��ي
ن��ف��وس ب��غ��ي��ر ��اٌق ُع��شَّ ال��ن��اِس وف��ي ع��زي��زًة ع��ل��يَّ نَ��ْف��ًس��ا ل��ي أنَّ ع��ل��ى

به: والتأثُّر املرأة لجمال الفهم وكماُل اللَّْهجة ِصدُق زهري البهاء غزل يف ويظهر

ص��دي��ُع ال��زُّج��اِج م��ث��ُل ��ك��ُم وَح��قِّ ف��إنَّ��ه ق��ل��ب��ي ب��ال��َع��ت��ِب تَ��ْق��َرُع��وا ف��ال
دم��وُع ف��ه��و َرقَّ ب��ش��ع��ٍر ب��ك��ي��ُت ع��ل��ي��ك��ُم دم��وِع��ي تَ��نْ��َف��ْد وإن س��أب��ك��ي
ب��دي��ُع ال��ب��دي��ِع ذاك ف��ي وش��ع��ِرَي وص��ورًة م��ع��نً��ى ال��ُح��س��ِن ال��ب��دي��َع أُِح��بُّ
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يقول: فهو دقيق، نظٌر وتقديره العشق يف وله

ُم��ت��رِع غ��ي��ر ال��َه��َوى ف��ي ق��ل��ٌب ك��ان وال ُم��تْ��َرٌع ف��ه��و ب��ال��َه��َوى ف��ؤادي م��ألتُ��ْم

أيًضا: ويقول

تَ��ذِْرُف ل��ي��س ال��ه��َوى ذك��ر ع��ل��ى وع��ي��نً��ا ال��َه��َوى م��ن ِخ��ْل��ًوا ب��ات ق��ل��بً��ا ال��ل��ه ل��ح��ى
ويَ��ش��ُرُف ج��الًال ع��ي��ن��ي ف��ي وي��زداد ع��اش��ٌق ِق��ي��ل َم��ْن ك��لَّ أله��َوى وإنِّ��ي
وتُ��َل��طِّ��ُف أخ��الق��ه م��ن ��ُث تُ��َدمِّ ف��ض��ي��ل��ٌة إال اإلن��س��ان ف��ي ال��ع��ش��ُق وم��ا
وتَ��َظ��رُُّف ل��ه آداٌب ف��ت��ك��ثُ��ر ُق��ربَ��َه وي��ط��ل��ُب ي��ه��َوى م��ن يُ��ع��ظِّ��م

∗∗∗
األخ��الِق م��ك��ارَم وأه��َوى َف وال��ظَّ��ْر وال��م��الح��َة ال��ُح��س��َن أع��َش��ُق

∗∗∗
وأع��َش��ُق ال��رش��ي��ِق ب��ال��ُغ��ص��ِن وأِه��ي��ُم وج��دتُ��ه ح��ي��ُث ال��ُح��س��َن أله��َوى إن��ي

∗∗∗
ن��ع��ي��ُم ه��واك ف��ي ش��ف��اءٍ وك��ل ه��داي��ٌة ه��واك ف��ي َض��الٍل ف��ك��لُّ

∗∗∗
ال��ك��راِم أخ��الُق وْه��َو أُن��اٌس ال��ح��بِّ ف��ي الَم
األن��اِم ك��لِّ م��ن ـ��اِق اْل��ع��ش��ـ س��وى ال��ن��اَس أرى م��ا

ويقول:

وَع��ْل��ي��ائ��ي األن��ام ف��ي م��ج��دي ازداد ب��ه ف��إن��ه خ��ي��ًرا ال��ح��بَّ ع��نِّ��ي ال��ل��ه ج��َزى
أس��م��ائ��ي ل��ت��ح��ُس��َن أف��ع��ال��ي ��ُن أح��سِّ ألن��ن��ي ج��م��ي��ًال ذك��ًرا ل��ي وَص��يَّ��ر

املعاني أرشف من معنًى عن ُ يُعربِّ ولكنه عِف، الضَّ بعض النَّْظِم هذا يف يكون وقد
وألطفها.
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التقاليد؛ رسمتها التي الغزل ُصَور عن خرج العربيِّ األدِب يف َفُن زهرٍي البهاءِ وََغَزُل
حراء، الصَّ تجوب ناقته عىل الحبيب لسفر وصًفا وال والدِّمن، األطالل عىل بكاءً فليس
ونعٌت وعتاب، حوار من يتبادلونه وما الحياة يف األحباب بني يجري ملا حكايٌة ولكنَّه
نُُزْوٍع ِمن امُلِحبِّ نفس يف يُحدث وما نفِسه للُحبِّ ووصٌف عاشقني، بني ُمْمِتعة ملجالَس

الكمال. إىل
تجد ما فيه تجد ال املعاني ُمتَّصل موضوع عن عبارة تكون زهري البهاء وقصائد
الواحد، الشعر أجزاء بني الصلة يفقد يكاد واستطراد ل تَنَقُّ من العربيِّ الشعر غالِب يف
الشعر يف نادٌر وهو ، الحبِّ يف العبادة استعمال من يتحرَّج ال زهريًا البهاءَ أنَّ ويُالَحظ

كقوله: وذلك ، العربيِّ

ُع��بَّ��اده م��ن وه��و ن��اًرا يُ��ص��ِل��ي��ه ب��م��ح��بِّ��ه ف��ع��لُ��ه ال��ع��ج��ائ��ب وِم��ن

وقوله:

وخ��ض��وُع ِذلَّ��ٌة ف��ي��ه ك��ان وإن ع��ب��ادت��ي ف��ي��ك زاَن ُح��بٍّ��ا س��أش��ك��ر
خ��ش��وُع ه��واك ف��ي ص��الت��ي ف��ك��لُّ رق��ٌة ل��ل��ص��ب��اب��ِة وع��ن��دي أَُص��لِّ��ي

وقوله:

ال��َوثَ��ْن ي��ع��بُ��د َم��ْن وي��َح ع��ب��دتُ��ه ح��ب��ي��ٌب ل��ي

ُحبِّه عن تَِنمُّ وُصَوٍر مَلَشاهٍد تسجيلُُه زهرٍي البهاءِ ِشْعِر يف الجديدة الفنون ومن
أمثلته: من ونذكر َطبَعي، وغري َطبَعي نعيم من فيه ملا وتذوُّقه لوطنه،

ال��م��آرْب م��ن ف��ي��ه ��ي��ُت َق��ضَّ وم��ا ب��س��ت��اِن��ي ل��ل��ه
ال��ج��وان��ْب ُم��ْخ��َض��رُّ وال��ع��ي��ُش ب��ه َزَم��ِن��ي ع��ل��ى ل��ه��ِف��ي
��ح��ائ��ب ال��سَّ أي��دي ل��ه ب��ك��رْت وق��د ل��ه بَ��َك��رُت َوَل��َك��ْم
س��اك��ْب وال��َق��ْط��ُر س��اك��ٌن ـ��ه م��ن��ـ وال��ج��و ف��ي��روُق��ن��ي
تَ��َرائ��ْب ف��ي ع��ق��وًدا ي��ح��ك��ي أغ��ص��ان��ِه ف��ي وال��طَّ��لُّ
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ج��ان��ْب ك��لِّ م��ن ف��ت��أرَّج��ْت أزه��اُره وتَ��َف��تَّ��ح��ْت
ال��ث��ع��ال��ْب ك��أذن��اب ثَ��َم��ٌر َدْوح��اِت��ه ع��ل��ى وب��دا
ذائ��ْب األوراق ع��ل��ى ذََه��ٌب آص��الُ��ه وك��أنّ��م��ا
َم��ذَاِه��ْب ب��ه��ا ال��َولُ��وِع ف��ي ل��ي ذه��ب��ي��ٍة َك��ْم ف��ه��ن��اك

∗∗∗
��ح��اِري��ر ال��شَّ وأص��واُت ال��ن��واع��ي��ِر ِح��سُّ َع��َال
ت��ك��دي��ِر غ��ي��ِر م��ن َص��َف��ا وق��ٌت ل��ن��ا ط��اَب وق��د
م��أم��وِر غ��ي��َر أَِدْره��ا م��والَي أل��َف ي��ا ف��ُق��ْم
ال��دن��ان��ي��ِر رغ��م ع��ل��ى ك��ال��دن��ان��ي��ر وُخ��ذْه��ا
ن��وِر ع��ل��ى ن��وًرا تَ��ِزْد ��بْ��ِح ال��صُّ َس��نَ��ا م��ن أَِدْره��ا
م��ن��ث��وِر غ��ي��ِر ه��ب��اءٍ ـ��ل م��ث��ـ أص��ب��ح��ْت ُع��ق��اًرا
م��ق��رور ع��ي��ُن رأتْ��ه��ا ن��اٍر م��ن أح��س��َن ب��دْت
األزاه��ي��ر بُ��ْس��ِط ع��ل��ى ال��نِّ��ي��ِل ش��اط��ئَ ن��زل��ن��ا
أس��اري��ر ذو وج��ٌه ِج ب��ال��م��و ل��ه أض��َح��ى وق��د
ال��ق��واري��ِر أن��ص��اِف ـ��ل م��ث��ـ َح��بَ��اٌب ��طِّ ال��شَّ وف��ي
ب��ت��ب��ك��ي��ر وَواَف��ي��نَ��ا ال��ل��ه��و إل��ى تَ��َس��ابَ��ْق��ن��ا
م��اخ��وِر َربُّ وف��ي��ن��ا م��ح��راٍب َربُّ وف��ي��ن��ا
م��س��اخ��ي��ِر ق��وم وم��ن م��س��ات��ي��ِر ق��وٍم وم��ن
ُزوِر وم��ن َح��قٍّ وم��ن ه��زٍل وم��ن ِج��دٍّ وم��ن
ال��دس��اك��ي��ِر ف��ي وط��وًرا ال��م��ق��اص��ي��ِر ف��ي ف��ط��وًرا
ال��نَّ��ح��اري��ر ال��ِق��بْ��ط م��ن ت��دري ك��م��ا وره��ب��ان
م��وف��وِر اإلح��س��ان م��ن ُح��ْس��ٍن ذي ك��لُّ وف��ي��ه��م
ك��ال��م��زام��ي��ر ب��ص��وٍت ل��ل��م��زام��ي��ر وت��اٍل
دي��اج��ي��ر ف��ي ب��دوٌر ال��ب��ران��ي��س ت��ل��ك وف��ي
ل��ل��ت��ص��اوي��ر تُ��َص��لِّ��ي ك��ال��تَّ��َص��اوي��ِر وج��وه
ك��ال��زن��اب��ي��ِر خ��ص��وٌر ال��زن��ان��ي��ِر ت��ح��ت وم��ن
ب��م��ذخ��ور َض��نُّ��وا وال ��ْوا بَ��قَّ ف��م��ا أت��ي��ن��اه��م
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ال��م��ش��اه��ي��ِر ال��ُغ��رِّ م��ن ي��وٌم ل��ن��ا َم��رَّ ل��ق��د
وت��ق��دي��ِر م��ي��ع��اٍد ـ��ِر غ��ي��ـ م��ن خ��ل��تَ��ه م��ا ع��ل��ى
ت��ق��دي��ِر ك��لَّ َوَق��دِّر ق��وٍل م��ن ش��ئ��َت م��ا ف��ق��ل

الشئون؛ من كثري يف عرصه أحواَل يَستخرج أْن البهاءِ ِشعر يف الناظُر ويستطيع
بعواطفه متصلة شعره وموضوعات دينية، وغري دينية وشئون عادات إىل يُشري فهو
لحياة صورة شعرهم يكون الذين الشعراء من غريه بخالف االتصال؛ أشدَّ زمنه وبحياة

عواطفهم. غري وعواطف حياتهم، غري
عرصه: شئون من زهرٍي البهاءِ ِشعُر نَُّه يتضمَّ مما نََماِذُج وهذه

ب��اآلي��ات ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ج��ئ��ُت ال��م��ع��ج��زاِت ص��اح��ب ال��ح��بِّ ف��ي أن��ا
ك��ل��م��ات��ي ��ن��وا ت��ل��قَّ ح��ت��ى ـ��ي��ن ��ي��ـ أمِّ ق��ب��ل��ي ال��غ��رام أه��ل ك��ان
وُدع��ات��ي ِش��ي��ع��ت��ي وال��م��ح��بُّ��ون ��ا َح��قٍّ ال��وق��ِت ص��اح��ُب ال��ي��وم ف��أن��ا
راي��ات��ي ع��ل��ي��ه��ُم خ��اف��ق��اٍت وس��ارْت ُط��بُ��ول��ي ف��ي��ه��ُم ُض��ِرب��ْت

∗∗∗
ف��ت��وُح ك��لُّ��ه��ن َخ��َط��راٌت ول��ي َل��ِق��ي��تُ��ه ق��د ال��ذي األم��ر ف��ي ��ن��ُت تَ��َك��هَّ

∗∗∗
م��واردي ل��ي تَ��ْص��ُف ل��م ف��ارق��تُ��ك��م م��ذ وال��ل��ِه
ُم��س��اع��دي؟ ب��ق��رب��ك��م ب��ع��ده��ا زم��ان��ي ف��ه��ل
ل��ل��م��س��اِج��ِد! ع��ل��يَّ أص��ب��ح��ْت ن��ذوٍر ف��ك��م

∗∗∗
ح��م��ي��ِد؟ غ��ي��ِر وال��ل��ه م��ذه��ٍب ع��ل��ى أراك��ُم ل��ي م��ا األص��ح��اِب َم��ع��َش��َر أي��ا
ب��رش��ي��ِد؟! ف��ع��لُ��ه َم��ْن م��ن��ك��ُم ف��م��ا بَ��ق��يَّ��ٌة ل��وٍط ق��وِم م��ن أن��ت��ُم ف��ه��ل
ب��ب��ع��ي��ِد م��ن��ك��ُم ل��وٍط ق��وُم ف��م��ا ب��ع��ي��ن��ه��م ل��وٍط ق��وَم ت��ك��ون��وا ل��م ف��إن

∗∗∗
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ت��ق��ل��ي��دا ب��ال��رح��م��ِن ي��ك��ف��ر راَح ق��د ف��ل��س��ف��ًة ال��ع��ل��م ف��ي يَ��دَِّع��ي وج��اه��ٍل
وم��ع��ق��ودا م��ع��ق��وًال ن��ف��َس��ك َع��نَّ��ي��َت ل��ه: ف��ق��ل��ُت م��ع��ق��وًال أَع��ِرُف وق��ال:
م��س��دودا ع��ن��ك ب��ابً��ا تَ��ْق��َرُع أراك ت��ذك��رُه؟ ال��ش��يءُ وه��ذا أن��ت أي��ن م��ن
داودا ب��َن س��ل��ي��م��اَن ل��س��ُت ف��ق��ل��ُت: ت��ف��َه��ُم��ه ل��س��َت ك��الم��ي إن ف��ق��ال:

∗∗∗
ال��َخ��ْض��ُر َع��بَ��ر ق��د ال��ق��وِم: ج��ه��وُل ي��ق��ول ذك��ِره أف��ان��ي��ن ف��ي أَف��ْض��ن��ا م��ا إذا

∗∗∗
إِْف��َالِس��ي ح��ال��َة رأى ل��م��ا الئ��ًم��ا ل��ي أص��ب��ح وص��اح��ٍب
أك��ي��اس��ي األَْك��يَ��اِس َع��َل��ى أُْف��ِن��ي أَزْل ل��م ام��رٌؤ إنِّ��ي َل��ُه: ق��ل��ُت
راس��ي! ع��ل��ى م��رَّ م��ث��ل��ه��ا ك��م ب��ي م��رَّ َم��ا ُل أوَّ َه��ذه َم��ا
ب��اس م��ن ذل��ك ف��ي ع��ل��ي��ك وم��ا ل��ن��ف��س��ي أرَض��ى وم��ا َدْع��ِن��ي
ال��ن��اس ع��ن ال��ن��اُس الش��ت��غ��ل ألح��وال��ه��م ال��ن��اس ن��ظ��ر ل��و

∗∗∗
ال��ن��اَس��ا ي��ع��رف ال َم��ْن ال��ن��اِس ف��أس��ع��ُد أح��ٍد إل��ى تَ��رَك��ْن ف��ال ال��ثِّ��ق��اُت َق��لَّ
أج��ن��اس��ا َج��رَّب��ُت وق��د رأي��ُت وق��د أص��َح��بُ��ه ال��ل��ه ف��ي ص��اح��بً��ا ل��ي أل��َق ل��م

∗∗∗
ن��اس��ا ك��ن��ت��م ف��م��ا ن��اًس��ا َح��ِس��ب��تُ��ُك��ُم ال��ِع��َدا ع��ل��ى ان��ت��ص��اًرا أرج��و ق��ص��دتُ��ك��م
راس��ا ت��رف��ع��وا ول��م ض��ي��ًم��ا ت��دف��ع��وا ول��م أًخ��ا ت��ن��ف��ع��وا ول��م ج��اًرا ت��م��ن��ع��وا ف��ل��م

∗∗∗
نُ��ح��وس��ا ل��ه ال��س��ع��وُد ت��ل��ك وت��ب��دَّل��ت ال��ت��ح��ى ل��م��ا
ن��ف��ي��س��ا م��ع��نً��ى َخ��دَّه ـ��ِل��ُق ي��ح��ـ راح ل��م��ا أب��دي��ت
ال��خ��س��ي��س��ا ال��ق��ص��َد يَ��ق��ِص��د ل��م �ه أنَّ� �ه �ن� ع� �ُت وأذع�
م��وس��ى إل��ي��ه ف��س��اق َخ��ْض��ٌر وع��ذارُه �َدا َغ� �ْن َل��ك�
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∗∗∗
ال��ي��اس راح��ُة م��ن��ه��م ف��ال��ُغ��نْ��ُم ل��ل��ن��اِس ال��ح��اج��َة أص��َع��َب م��ا
آِس��ي وال ش��ك��واه يُ��ظ��ه��ر ل��م��ن ُم��َواٍس ال��ن��اس ف��ي يَ��ب��َق ل��م
ال��ن��اس م��ن ل��ل��ن��اس بُ��دَّ ال ِغ��نً��ى ع��ن��ه��م ل��ك م��ا ذا وب��ع��د

∗∗∗
َم��ِض��ي��ُض ال��ق��ل��وب ف��ي أم��ٌر ف��ذل��ك ع��ي��ادٍة م��ن ح��اش��اُك��م أأح��ب��ابَ��ن��ا
م��ري��ض يُ��ع��اد م��ا ق��ال��وا ال��س��ب��ِت ف��ف��ي ع��ائ��ٌق ��ب��ِت ال��سَّ س��وى ع��ن��ك��م ع��اق��ن��ي وم��ا
وف��روُض يَ��رَع��ْون��ه��ا ُس��نَ��ٌن ل��ه��ا ب��ه��ا أل��ف��وا وق��د ع��اداٌت ول��ل��ن��اس
وبَ��ِغ��ي��ُض ب��ي��ن��ه��ْم ث��ق��ي��ٌل ف��ذاك ب��ي��ن��ه��م ال��ُع��ْرِف ع��ل��ى يُ��ع��اِش��ْره��م ل��م َف��م��ْن

∗∗∗
ف��اج��ع��ي؟ ب��ال��ب��ي��ن أن��ت ��ا أَح��قٍّ ح��ب��ي��ب��ي، َوَداَع��ه��ا: أردُت ل��م��ا وق��ائ��ل��ٍة
َم��َس��ام��ع��ي ف��ي َج��َرى م��ا ق��ل��ب��ي راَع ل��ق��د َس��ِم��ع��تُ��ه ح��دي��ٌث يَ��ْص��ُدْق ال َربِّ ف��ي��ا
ب��األص��اب��ع ب��ي��ن��ن��ا ��ب��ت��ه نَ��قَّ وق��د ح��زي��ن��ًة ت��ب��ك��ي ��ت��ِر ال��سِّ وراء وق��ام��ت
ال��م��ق��اِن��ِع ف��ض��ول ف��ي ف��ال��ت��ق��ت��ه َه��َوى م��ت��ن��اث��ًرا ل��ؤل��ًؤا ف��أرت��ن��ي ب��ك��ْت
ط��ائ��ع غ��ي��ُر ُم��ك��رٌه ع��ل��ي��ه وأنِّ��ي َح��ِق��ي��ق��ٌة ال��ف��راَق أنَّ رأْت ول��م��ا
ال��م��ط��ال��ِع ف��ي أن��واُره��ا أش��رف��ْت إذا م��ث��لُ��ه��ا ال��ش��م��ُس م��ا وال��ل��ه ف��ال تَ��بَ��دَّْت
ال��م��دام��ِع م��ج��اري ب��ال��يُ��س��َرى وتَ��م��َس��ُح إش��ارًة ع��ل��يَّ ب��ال��ي��م��ن��ى تُ��َس��لِّ��ُم
ن��ق��ائ��ِع ذاَت األرًض ت��رك��ن��ا أن إل��ى ص��ب��اب��ًة وأب��ك��ي ت��ب��ك��ي بَ��ِرح��ْت وم��ا
رائ��ع ال��نَّ��بْ��ت رائ��ق ِخ��ْص��ٍب ك��ث��ي��رَة َع��بَ��رات��ن��ا م��ن األرُض ت��ل��ك س��تُ��ْص��ِب��ح

∗∗∗
ِج��ي��َف��ه ُدن��ي��اِك إن��م��ا ال��ش��ري��ف��ْه ال��ن��ف��ُس أيُّ��َه��ا
َس��ِخ��ي��ف��ه ف��ي��ه��ا ـ��ب��ت��ه��م َرغ��ـ ف��ي ال��ن��اِس وُع��ُق��وُل
َخ��ِف��ي��َف��ه ِف��ي��ه��ا َرتُ��ه ك��ا َم��ْن أس��َع��َد َم��ا آِه
ال��وظ��ي��ف��ه أب��ازي��ر َت أك��ث��ر ال��م��س��ِرُف أيَّ��َه��ا
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ال��ق��ط��ي��ف��ه ب��ت��وس��ي��ِع ـ��َرْح تَ��ف��ـ ال ال��م��غ��رور أيُّ��َه��ا
َخ��ل��ي��ف��ه ال��دُّن��ي��ا ف��ي نَ��َك أن��ـ َه��ْب ال��م��س��ك��ي��ُن أيُّ��َه��ا
ال��ك��ث��ي��ف��ه وال��دن��ي��ا نُ��ك س��ل��ط��ا ال��م��وَت يَ��ُردُّ ه��ل

∗∗∗
ال��ع��وات��ُق ال��خ��دور ف��ي ح��ت��ى وي��ه��واه س��ام��ٍع ك��لُّ ل��ه ي��ص��ب��و ال��ذي ك��الم��ي
وُم��َخ��اِرُق ن��ف��س��ه م��ن َم��ْع��بَ��ٌد ل��ه تَ��ِزي��نُ��ه ل��ح��وٍن ع��ن َغ��ِن��يٌّ ك��الم��ي
ويُ��واف��ق َط��بْ��ِع��ه ف��ي م��ا يُ��الئ��م ��ه يَ��ُخ��صُّ ن��ص��ي��ٌب م��ن��ه ام��ِرٍئ ل��ك��لِّ
رق��ائ��ق وه��و ��وِف��يُّ ال��صُّ ويُ��ن��ش��ُده ف��ك��اه��ٌة وْه��َو ال��نَّ��ْدم��اُن ب��ه يُ��غ��نِّ��ي
ع��اش��ُق ه��و م��ن األح��ب��اَب وي��س��ت��ع��ط��ف ط��ال��ٌب ه��و َم��ْن ال��ح��اج��اِت ي��ق��ت��ض��ي ب��ه

∗∗∗
ال��َوص��ِل ع��ل��ى يَ��ُدلُّ َش��ْك��ًال أرى ل��ع��لِّ��ي َه��َج��رتُ��ُم ل��م��ا ال��رم��ِل َخ��طَّ ت��ع��ل��م��ت
ع��ق��ل��ي َس��َل��ب��ْت َوْج��ن��ٍة ف��ي َع��ِه��دتُ��ه��م��ا وح��م��رٌة ب��ي��اٌض ف��ي��ه ��ب��ن��ي وَرغَّ
��ْم��ِل ل��ل��شَّ ربِّ ي��ا ق��ل��ت: اج��ت��م��اع وق��ال��وا: ل��ل��رَِّض��ا ربِّ ي��ا ق��ل��ُت: ط��ري��ٌق وق��ال��وا:
ال��رم��ِل ع��ل��ى أُخ��طُّ أنِّ��ي تُ��ن��ك��روا ف��ال ع��ام��ِر م��ج��ن��ون م��ث��َل ف��ي��ك��م ف��أص��ب��ح��ُت

شاعُر َقِريِضِه سائِر يف فهو غالبًا، َمدائِحه يف ِمْهنٍَة شاعَر زهري البهاءُ كان وإذا
كقوله: سجاياها؛ وترسُم عليه، هي ما عىل نفَسه تجيلِّ نفثاٌت وله الطبع؛

تَ��ِزِد ول��م تَ��ن��ُق��ْص ل��م ال��ح��اُل ب��ي َد تَ��َج��دَّ ��ا ع��مَّ س��ائ��ل��ي ي��ا
أح��ِد إل��ى أش��ك��و وال أْف��نَ��ى رج��ٌل ف��إنَّ��ن��ي ع��ل��م��َت وك��م��ا

∗∗∗
أُف��اِرُق ل��ل��ذي��ن ال��ت��ف��ات��ي ي��ط��ول وأن��ه أل��وٌف أنِّ��ي ُخ��لُ��ق��ي وِم��ْن
ب��ارُق ال��دُُّج��نَّ��ِة ف��ي َش��َج��ِوي ويَ��ب��َع��ُث ط��ائ��ٌر األراك��ة ف��ي وج��دي ي��ح��رِّك
س��واب��ُق وال��دم��وُع إالَّ ويُ��ذك��ر م��ن��زًال األرض ف��ي ف��ارق��ُت م��ا وأق��ِس��ُم
يُ��ف��اِرُق ول��ي��س أوط��اِن��ي أُف��اِرُق ُم��ؤن��ٌس ال��ب��ع��ِد ف��ي اآلداب م��ن وع��ن��دي
ط��ال��ُق ِم��نِّ��َي َف��ْه��َي ِس��واه��ا ��ا وأمَّ وح��َده ال��ش��ع��ِر ف��ي ��اِق ال��ُع��شَّ ص��ب��وة ول��ي
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∗∗∗
َخ��َالِق��ي م��ن ال��م��ح��بَّ��ِة ف��ي ن��ُة ال��خ��ي��ا تَ��ُك ل��م ك��ن��ُت ُم��ذ
ال��نِّ��ف��اِق وال ال��ري��اءِ م��ن ب��ك��ي��ُت وم��ا بَ��َك��ي��ُت ول��ق��د
ال��َم��ذَاِق ف��ي إالَّ ال��دم��َع ـ��ك��ي ت��ح��ـ األل��ف��اظ ب��رق��ي��ق��ِة
ال��م��آق��ي َج��َرِت أم أف��واُه ال��ـ ب��ه��ا ن��ط��ق��ْت ه��ل ت��دِر ل��م
ال��رِّق��اِق ف��ي وال��ح��الوُة ـ��ْت وَرق��ـ م��ع��اِن��ي��ه��ا َل��ُط��ف��ْت
ال��ِع��راِق م��ج��اورُة ل��ط��ًف��ا َزانَ��ه��ا ق��د ِم��ْص��ِريَّ��ٌة

∗∗∗
وق��ِري��ن��ي ص��اح��ب��ي ِح��َف��اِظ��ي يَ��ُس��رُّ ذك��رتَ��ن��ي م��ا إذا ت��ل��َق��ان��ي ك��ذل��ك
وَض��ِم��ي��ن��ي ك��اِف��ل��ي َح��يَ��ائ��ي وك��ان ف��اع��ًال ل��ل��ق��وِل ك��ن��ُت ق��وًال ق��ل��ُت إذا
ج��ب��ي��ن��ي َف��وَق ال��ص��دِق ن��وُر ويَ��ن��ِط��ُق بَ��َش��اش��ِت��ي ب��ال��وف��اءِ ع��نِّ��ي ��ُر تُ��بَ��شِّ

∗∗∗
وذئ��ابُ��ه��ا آس��اُده��ا ب��ه��ا تَ��َس��اوى َم��َع��اش��ٍر ب��الِد ف��ي ُم��ق��اِم��ي ك��م إل��ى
ِرَق��ابُ��ه��ا أن��ك��رتْ��ه ش��يءٌ ل��َع��ْم��ُرَك وإن��ه ال��ث��م��ي��َن رَّ ال��دُّ وق��لَّ��دتُ��ه��ا
ِرح��ابُ��ه��ا ع��ل��ي��ه م��س��دوٌد ه��و وال ُم��روءٍة ذي ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ض��اق��ِت وم��ا

∗∗∗
َق��بْ��ل��ي ع��اش��ق يُ��بْ��ِده��ا ل��م ُح��َج��ج ل��دي ألُدم��ِع��ي ال��وش��اُة ارت��اب إذا وإن��ي
ال��ُك��ح��ِل ش��دة م��ن ال��دَّْم��ع أن وأوه��ُم ٌة ِح��دَّ ف��ي��ه ال��ذي ال��ك��ح��َل وأس��ت��ع��م��ل
م��ث��ل��ي ع��اش��ٍق ف��ي ال��واش��ون يَ��ْط��َم��ُع ف��م��ا تَ��خ��ْف ف��ال ع��ل��يَّ أم��ا ص��اح��ب��ي ف��ي��ا
ال��َع��ذِْل م��ن يَ��َم��لُّ م��نَّ��ا َم��ْن س��يَ��ْدرون وم��ن��ه��ُم ِم��نِّ��ي وال��ُع��ذَّاَل وَدْع��ِن��َي

بعض إليه يشكو داريا قايض بن هللا عبد الفتح أبي الدِّين فخر الوزيِر إىل وكتب
غلمانه:

ُم��َخ��يَّ��ُب إل��ي��ه ي��س��َع��ى َم��ْن وغ��ي��ُرك ُم��َض��يَّ��ٌع ل��دي��ه ُودِّي ال��ذي س��واَك
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أرغ��ُب ال��ف��ض��ي��ل��ِة أه��ِل ف��ي وإنِّ��َي َم��َح��بَّ��ًة إل��ى آت��ي��َك م��ا ووال��ل��ه
وتُ��ن��َس��ُب إل��ي��َك ال تُ��ْع��َزى ل��غ��ي��رك َج��ْف��وًة ب��اب��َك دوَن أل��َق��ى ِل��َي ف��م��ا
وَم��ْرَح��ُب أه��ٌل أي��ن ش��ع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا زائ��ًرا ج��ئ��ُت إن ال��ب��اب ِب��َردِّ أَُردُّ
يُ��تَ��َج��نَّ��ُب ُق��ْربُ��ُه م��م��ن أن��ا وال ج��اه��ًال ال��زِّي��ارِة ب��أوق��ات ول��س��ُت
يَ��تَ��ه��ذَّب أخ��الق��ه م��ن ك��ان ب��م��ا أنَّ��ه ال��م��رء خ��ادم ف��ي ذك��روا وق��د
ف��ت��أدَّب��وا آدابُ��ه��ا وأع��دت��ه��ُم ف��ي��ه��ُم ال��ل��ط��اف��ُة م��ن��ك س��رْت ف��َه��الَّ
أص��ع��ُب ج��ن��اب��ك ع��ن بُ��ع��ِدي أن ع��ل��ى أِل��ْف��تُ��ه��ا م��ا ح��ال��ٌة ع��ن��دي ويَ��ص��ُع��ُب
أغ��ل��ُب وال��ش��وُق ��وَق ال��شَّ ف��ي��ك أُغ��اِل��ب ك��ارًه��ا ل��ق��ائ��ك ع��ن ن��ف��س��ي وأُم��ِس��ُك
أَتَ��ع��تَّ��ُب ب��ه إلدالٍل ��ا وإمَّ ِن��ْل��تُ��ه��ا م��ن��ك ِع��زًَّة ��ا إمَّ وآنَ��ُف

∗∗∗
ك��ات��ِب َخ��طِّ ف��ي ال��ع��ي��ُن رأت��ُه َم��ا إِذَا اس��م��ه��ا ِم��ن يَ��ُك��ْوُن َح��ْرٍف ع��ل��ى أغ��اُر

∗∗∗
ِص��َف��اِت! َح��ِم��ي��ِد ِم��ن ف��يَّ وَل��َك��ْم ُخ��ْل��ٍق م��ك��اِرِم ِم��ن ف��يَّ ف��َل��َك��ْم
َوَف��اِت��ي َوَف��اِئ��ي ف��ي َك��اَن َوَل��ْو ال��ودِّ ل��ذي ال��وف��اءِ ِس��َوى أرَض��ى ل��س��ُت
َح��َس��راِت��ي ل��َف��ْق��ده ل��ت��واَل��ْت ب��ؤًس��ا أف��ارُق ف��ل��و وأل��وٌف
وال��لَّ��َح��ظ��اِت ال��ض��م��ي��ِر ع��فُّ ـ��الِق واألخ��ـ وال��ش��م��ائ��ل ال��ل��ف��ِظ ط��اه��ر
ال��َخ��َل��واِت َط��يِّ��ُب ال��ُخ��ْل��ِق َدِم��ُث ف��إنِّ��ي وال��وق��ار ال��ص��م��ِت وم��ع

∗∗∗
أتَ��ذَلَّ��ال ل��ن َق��طُّ ح��ب��ي��ٍب ل��غ��ي��ر أن��ن��ي ك��ن��ُت ُم��ذْ ال��م��ش��ه��وِر ُخ��لُ��ِق��ي وِم��ْن
ال��ُم��تَ��َدلِّ��َال األغ��ي��َد أش��ك��و ك��ن��ُت ب��ل��ى! ل��ح��ادٍث َش��َك��وُت م��ا ده��ًرا ِع��ش��ُت وق��د
وال��ِق��َل��ى ال��ه��ج��ِر َس��ْط��وَة إال ِخ��ف��ُت وم��ا وال��َه��َوى ��ب��اب��ِة ل��ل��صَّ إال ُه��نْ��ُت وم��ا
تَ��َغ��زُّال ت��س��ي��ل وأع��ط��اف��ي وأغ��ُدو ص��ب��اب��ًة ت��ذوُب وأخ��الق��ي أروح
تَ��َف��تُّ��َال ال��ن��ض��ي��ِر ال��ُغ��ص��ن م��ن وأه��َوى ��تً��ا تَ��َل��فُّ ال��غ��ري��ِر ال��ظ��ب��ِي م��ن أُِح��بُّ
وال��ُع��ال ال��م��ج��ِد م��ن ح��ظِّ��ي ف��ات��ن��ي وم��ا ��بَ��ا وال��صِّ ال��ل��ه��ِو م��ن َح��ظِّ��ي ف��ات��ن��ي ف��م��ا

∗∗∗
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�ُدوُم يَ� ال �ذا َه� إنَّ ��ا َه��مٍّ ال��ح��ام��ُل أيُّ��َه��ا
ال��ُه��م��وُم ت��ف��نَ��ى ك��ذا ُت ال��م��س��رَّا ت��ف��نَ��ى ِم��ث��َل��َم��ا

∗∗∗
��ْه ُغ��مَّ ع��نِّ��َي ف��رَّج��ْت ري��ٍح ن��ف��ح��ُة ح��بَّ��ذا
وِح��ْش��َم��ْه ِت��ي��ًه��ا أك��ث��رْت ف��ت��اٍة ث��وَب ض��رب��ْت
��ْه وث��مَّ وال��َخ��ْص��َر ـ��رََّة وال��س��ـ ال��ب��ط��َن ف��رأي��ُت

∗∗∗
ن��ج��م��ي وذا ف��ي��ه ط��ال��ع��ي ذا أب��ًدا ع ُم��َروَّ ب��ال��ف��راق أن��ا

∗∗∗
ال��دوِن إل��ى ي��م��ي��ُل َم��ْن إالَّ ْوُن ال��دُّ وَم��ا َف��ائ��ًق��ا َك��ان َم��ا األش��ي��اءِ ِم��ن أُِح��بُّ
ثَ��ِم��ي��ن غ��ي��َر ال��ل��ح��ِم وأك��َل ُزَالٍل ��ٍق ُم��َص��فَّ غ��ي��َر ال��م��اء ُش��رَب ف��أْه��ج��ُر
ثَ��م��ي��ن ب��ك��لِّ إال أرتَ��ِض��ي وال ت��رك��تُ��ه رخ��ي��ٌص ه��ذا ل��ي ق��ي��ل وإن

∗∗∗
�َزيُّ��ِن تَ� أو ل��ل��َوَرى تَ��َص��نُّ��ٍع م��ن َخ��لِّ��ِن��ي
ال��ت��س��نُّ��ن ه��ذا ف��رط يُ��ري��بُ��ن��ي ف��ل��َع��ْم��ري

الصوفية: مشايخ من صالٍح َرُجل يف يقَدح إنسانًا سمع وقد وقال

ال��ثَّ��نَ��ا؟ ط��يِّ��ُب ِب��ِه َم��خ��ُص��وًص��ا َزال وَم��ا ق��دَره ال��ل��ُه َش��رََّف ِف��ي��َم��ن أيُ��ْق��َدُح
َه��يِّ��ن��ا ال��ن��اِس ف��ي ال��ق��وِل ق��ب��ي��ُح ول��ي��س ف��ع��ل��تَ��ه ف��ي��م��ا أح��س��ن��َت م��ا ل��ع��م��ُرَك
وال��َخ��نَ��ا ال��ُف��ْح��ِش ع��ن نَ��زِّْه��ن��ا ��َك ِب��َح��قِّ س��م��اُع��ه ي��س��وء ق��وًال ق��ائ��ًال ف��ي��ا
أح��س��ن��ا ك��ان ال��ذي األم��ُر ف��ات��ك ل��ق��د س��اك��نً��ا تَ��بْ��َق ول��م تُ��ح��ِس��ْن ف��ل��م ن��ط��ق��َت
ِغ��نَ��ى ل��ف��ي ال��ح��دي��ِث ه��ذا ع��ن وإن��ك ب��َم��ْع��ِزٍل ع��ن��ك ال��ق��وم إن ال��ق��وَم دَِع
أن��ا وال ال��ق��ب��ي��ل ذاك م��ن أن��َت وال خ��ال��ٌص ال��ل��ه م��ع ِس��رٌّ ل��ه��م رج��اٌل
وال��ع��ن��ا ال��تَّ��َك��لُّ��ِف ه��ذا م��ن ال��وي��ُل ل��ك رج��ال��ه م��ن ت��ك��ن ل��م أم��ًرا ت��ك��لَّ��ف��َت
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ه��ن��ا وال ه��ن��اك م��ع��دوٌد أن��ت وال ��ًدا تَ��َزهُّ وتُ��بْ��ِدي ال��دن��ي��ا إل��ى ت��م��ي��ل

والرتسل، والنثر النظم يف «وبرع زهري: البهاء ترجمة يف الزاهرة» «النجوم كتاِب ويف
شعره: ومن … األخالق حسن فاضًال، رئيًسا وكان الفائق، الرائق الشعر وله

َض��يَّ��ع��ا ك��ان ال��ذي ال��ودَّ ل��ه ح��ِف��ظ��ُت وخ��ان��ن��ي أُح��بُّ َم��ن َج��ف��ان��ي ��ا ول��مَّ
َم��وِض��َع��ا ��ْل��ح ل��ل��صُّ أب��ق��ي��ُت ول��ك��ن��ن��ي ب��م��ث��ل��ه ��دوَد ال��صُّ ق��ابَ��ل��ُت ش��ئ��ُت ول��و
رَع��ى وم��ا رع��ي��ُت ول��ك��ن��ي أك��ي��ًدا وب��ي��نَ��ه ب��ي��ن��ي ك��ان ق��د م��ا ك��ان وق��د
س��َع��ى ل��َم��ن ال خ��انَ��ن��ي َم��ن ي��ا ال��ذن��ُب ل��ك ب��ي��ن��نَ��ا ف��ف��رَّق ال��واش��ي ب��ي��ن��ن��ا س��َع��ى

الحكيم بن د ُمَحمَّ إِىل الدِّين، َصَالِح ولِدِه يَدِّ عىل يَّة، امِلْرصِ ِبالديار َمْوتِه عند وكتب
قاله: َما آِخُر وهو الديريني، الدِّين ِعَماد

ِب��نَ��ا يَ��ِل��ي��ُق َال َح��ِدي��ٌث َه��ذَا أَنَ��ا َس��ِم��ْع��ُت َوال أَنْ��َت ُق��ل��َت َم��ا
ال��َح��َس��ن��ا وأظ��ه��روا ال��ق��ب��ي��َح َس��تَ��روا َص��ح��ب��تَ��ُه��ُم إِذَا ال��ِك��َراَم إنَّ
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