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«جالل كتاب من منقولة باستانبول قپو يكي تكية يف (صورة الرومي الدين جالل موالنا
تهران). بجامعة األستاذ الزمان بديع لألستاذ الرومي» الدين



مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

الذي الكتاب وهو الرومي. الدين لجالل املثنوي كتاب من ُصَوًرا فيه عرضت كتيِّب هذا
الفارسية». اللغة يف «القرآن تسميته: فشاعت الجامي، الرحمن عبد الشيخ اه سمَّ

مقدمة وأثبتُّ الثالث، الجزء وفاتحة الكتاب، من األول الجزء من فصلني ترجمت
مجملة. الشاعر سرية الرتجمة قبل وقدَّمت الثالث، للجزء الناظم كتبها قصرية عربية

الصويف وباألدب الدين، جالل العظيم بالصويف التعريف إىل الكتيِّب بهذا وقصدت
الفارسية. اللغة به زخرت الذي

الصويف األدب يف وأبحاث ترجمات فاتحة ويجعله ترجمُت، بما ينفع أن أسأل وهللاَ
الوكيل. ونعم حسبنا وهو وأجدى. أوسع

١٩٤٦م) تموز ١٣٦٥ه/٢٦ شعبان ٢٧) يف القاهرة





الدين جالل سرية

١

أرجاء يف كثرية قريب َعْهٍد إىل وكانت والشام، مرص يف قائمة تزال ال املولوية تكايا
عاش حيث قونية يف الطريقة مشيخة وكانت عظيمة، مكانة القوم عند لها وكان تركيا،
السالطني عند منزلة — قونية َچَلبي ى ويُسمَّ — للشيخ وكان الطريقة. صاحب ومات
أت ونَشَّ أبنائه، من امللك يتوىل من عثمان سيَف الشيخ يقلِّد أن سنتهم وجرت العثمانيني،
يف شتى آثار لها وكان كباًرا، أدباء وأخرجت الصوفية، كبار من كثريًا املولوية تكايا

اإلسالمي. العالم
العظيم الشاعر الصويف الرومي الدين جالل وهو «موالنا» إىل ينتسبون املولويون

الرشقي. اإلسالمي العالم يف األثر والعظيم الصيت، الذائع املثنوي» «الكتاب صاحب
كنت «إن معناهما: بيتان الجامي الرحمن عبد الكبري الصويف الشاعر عن ُرِوَي وقد
يف القرآن هو املولوي املعنوي املثنوي إن املعنى: واقصد اللفظ فدع املعرفة بأرسار عامًلا
الكتاب.» أوتي ولكنه نبيٍّا يكن لم العظيم؟ هذا وصف يف أقول ماذا الفاريس. اللسان

يف العربي رشحه وُطِبَع والعربية، والفارسية بالرتكية كثريًا املثنوي ُرشح وقد
التي الرتكية وترجمته نفسه الكتاب بوالق يف ُطِبَع كما ،١٢٨٩ سنة الوهبيَّة املطبعة
آخر ويف يومنا، حتى املثنوي طبعات أجمل الطبعة هذه تزال وال نحيفي، الشاعر نظمها

آخرها: حني املصحِّ لرئيس عربية أبيات الطبعة هذه

وض��ُع��ه ط��ب��ًع��ا ب��ال��ح��س��ن زه��ا وق��د ك��م��ال��ه ف��ي ك��ال��ب��در ب��دا وإن
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ط��ب��ع��ه» أت��م ق��د «ال��م��ث��ن��وي ت��اري��خ��ه: ف��ي ص��اح ي��ا وُق��ْل ف��ِص��ْح

مطبعة أخرجت فقد الطبع. تاريخ وهو ،١٢٦٨ ل بالُجمَّ األخري الشطر وحساب
سنة. وتسعني سبع قبل املثنوي طبعات أجمل بوالق

بعد مىض الذي القرن هذا يف تِزد لم وصاحبه باملثنوي البالد هذه معرفة ولكن
وقد عاًما، عرشين منذ الفاريس األدب تعلِّم اآلداب كلية رشعت حني إال الكتاب، طبع
فأنشئ األخرى، الرشقية وباآلداب التصوف، من فيها وما الفارسية باآلداب عنايتها زادت
املعهد. هذا لطالب اليوم يدرَّس واملثنوي اآلداب، بكلية الرشقية اللغات معهد سنتني منذ
لغات إىل الكتاب فُرتِْجَم وشعره، الدين بجالل العناية إىل املسترشقون سبَقنا وقد
العناية هذه بلغت وقد اإلنكليز، مسترشقو به عناية الغربيني أكثر وكان عدة، أوُربيَّة
برتجمة اإلسالمي التصوف يف الكثرية أبحاثه أتم الذي نكلسون األستاذ بأعمال غايتها

والرتجمة. الفاريس األصل وطبع اإلنكليزية، إىل كله املثنوي

٢

املثنوي الخالَديْن: بأثَريِْه والتعريف الرومي، الدين بجالل التعريُف بحثي موضوع
كلها. اإلسالمية واآلداب والشعر التصوف يف مكانته وتبيني والديوان.

وآراؤه. كتبه والثاني: وأرسته. الدين جالل تاريخ األول: قسمان: والكالم
«يقول فقال: املثنوي بها صدَّر التي العربية املقدمة يف نفسه الدين جالل ذكر
يزد لم البلخي» الحسني بن محمد بن محمد تعاىل هللا رحمة إىل املحتاج الضعيف العبد
يُجمعون الدين لجالل ترجموا الذين ويكاد وجده، أبيه وتسمية نفسه تسمية يف هذا عىل
بكر، أبي إىل نسبه سلسلة يذكر من ومنهم الصديق، بكر أبي ولد من بَكري أنه عىل
املسيب بن ثابت بن مودود بن محمود بن أحمد بن الحسني بن محمد بن محمد فيجعله
الحلواني األئمة شمس عن ويُروى بكر، أبي بن الرحمن عبد بن حماد بن املطهر بن

أدهم. بن بإبراهيم الدين جالل تصل أخرى نسبة
أشارك أن أريد وال له، املقام يتسع فليس النسب، هذا عىل الوقوف أطيل أن أود وال
العصبيات هذه فإن وغريه؛ سينا ابن يف تنازعوا كما والرتك الفرس من نسبه يف املتنازعني
وأمثاله الدين جالل يف يقال ما وخري لهم، خ نؤرِّ الذين الكرباء هؤالء إىل يشء أبغض

الشاعر: قول يُنَشد أن بمعارفها وغذتهم اإلسالمية الحضارة أتهم نشَّ ممن
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ت��م��ي��م أو ب��ق��ي��س اف��ت��خ��روا إذا س��واه ل��ي أب ال اإلس��الم أب��ي

الخطيبي. أحمد بن الخطيبي الحسني باسم الدين جالل جدَّ يذكر املؤلفني وبعض
يدعو ما لدينا وليس نابهة، بلخية أرسة من موالنا أن الباحث فيه يرتاب ال والذي
ملكۀ الدين جالل جد حسني تزوج خوارزم، بملوك باملصاهرة اتصالها يف االرتياب إىل
تعظيم يف املغالون ويقول (٥٦٨–٥٩٦ه)، خوارزمشاه تُكش الدين عالء بنت جهان
الدين بهاء محمد الزيجة هذه من ولد ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بأمر كان الزواج هذا إن البيت: هذا
من الثانية يف وابنه تويفِّ الدين بهاء أبا الحسني أن ويُروى الدين، جالل والد وهو ولد،
من الطالب عليه وأقبل صيته ذاع والوعظ للتعليم وتصدَّى الدين بهاء كرب فلما عمره،

اللقب. بهذا به لقَّ هللا رسول أن ويروى العلماء، سلطان َب لُقِّ حتى صوب، كل
قطب محمد خوارزم ملك خاله وبني الدين بهاء بني نفور وقع أنه عىل الرواة يتفق
فذهبوا بعُد، من اإلسالمية البالد عىل التتاَر أثار الذي امللك وهو ،(٥٩٦–٦١٧) الدين
عرشة اثنتي عليه جاَلَدُهم التتار أيدي يف ُملًكا َمنُْكِربتِي الدين جالل البنه وترك بملكه

تُمحى. ال سرية الخطوب عىل تارًكا ُقِتَل أن إىل واملغرب املرشق يف سنة
مكانة من امللك َغرية إىل خوارزم وملك العلماء سلطان بني وقع الذي النفور ويُعزى
الصوفية، يكره الدين فخر وكان منه، السلطان ر نفَّ الرازي الدين فخر إن ويقال: الشيخ،
لك ملكه يرتك أن السلطان «يرى يقول: الدين بهاء إىل أرسل خوارزمشاه أن ويروى
بكالم ويأخذنا بنا يستهزئ امللك «إن الدين: بهاء فأجاب أخرى.» بالد إىل ويذهب
نحن.» فسنذهب امللك، فليطمنئ علينا، يعرضه الذي ملكه إىل حاجة يف ولسنا الحاسدين،
ثم واملريدين، العامة حزن وال السلطان ندُم السفر عن يثنه ولم للسفر، باإلعداد أمر ثم
بغداد تلقاء ه وتوجَّ الكتب، من كثرية أحماًال معه وحمل تالميذه، من ثالثمائة ومعه رحل
جماعة لقيه بنيسابور مرَّ فلما عمره، من الرابعة يف الدين جالل محمد وابنه ،٦٠٧ سنة
برشَّ العطار إن ويقال: العطار، الدين فريد الكبري الشاعر الصويف منهم العلماء من

(وهي نامه» «إالهي كتابه وأعطاه الطفل عىل وبارك البنه، عظيم بمستقبل الدين بهاء
استانبول يف طبعت وقد بيت، وخمسمائة آالف ستة زهاء فيها طويلة صوفية منظومة

ريرت). األستاذ نرشها سنتني، منذ
كربائها من جماعة فاستقبله بغداد، بلغوا حتى السفر ورفاقه الدين بهاء واصل
التي املستنرصية املدرسة يف وأنزلوه ْهَرَوْرِدي، السُّ الدين شهاب الشيخ فيهم وعلمائها
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دجلة، عىل مرشًفا قائًما أبنيتها من كثريٌ يزال وال العبايس، باهلل املستنرص الخليفة بناها
سنة املتوىفَّ عمر حفص أبا يكون أن ينبغي الدين بهاء استقبل الذي ْهَرَوْرِديُّ (والسُّ

.(٥٦٣ سنة َ تُُويفِّ فقد النجيب أبو الكبري ْهَرَوْرِديُّ السُّ وأما ،٦٣٢
وحلب. دمشق ثم للحج الحجاز إىل سار ثم ويعلِّم، يعظ حينًا بغداد يف ولبث

أرَزنجان يف فأقام وأرمينية، (األناضول) الروم بالد يف رحالت بعُد له وكانت
سنوات سبع فأقام (قرمان)، الرندة إىل انتقل ثم مختلفة، ُمَدًدا َمْلطية ويف بأرمينية

موىس. األمري بناها التي املدرسة يف يدرس
حارضة قونية مدينة إىل (٦١٦–٦٣٤) السلجوقي الدين عالء السلطان دعاه ثم
عاًما، عرش ستة ُزهاء استمرَّت رحالت بعد بها واستقر ،٦٢٣ سنة إليها فرحل ُملكه،
من خلون عرشة لثماني الجمعة يوم ضحى َ تُُويفِّ حتى بها وعلم أَلتونيا مدرسة يف وأقام

.٦٢٨ سنة الثاني ربيع

٣

الدين جالل

سن يف طفل وهو أبوه به ورحل ٦٠٤ه، سنة األول ربيع سادس بلخ يف الدين جالل ُولد
تزوج وعرشون، إحدى وِسنُّه الرندة، مدينة يف ج وتزوَّ وترحاله، حله يف وصحبه الرابعة،
عالء ابناه له ُولَِد الزيجة هذه ومن السمرقندي، الدين رشف الال بنت خاتون جوهر
وفاتها بعد فتزوج طويًال، معه تِعْش لم خاتون جوهر أن ويظهر ولد، وسلطان الدين

بعده. عاشت أخرى
عىل أباه فخَلف سنة، وعرشون أربٌع جالل وُعْمُر الدين بهاء العلماء سلطان تويف

السن؟ هذه يف العلماء سلطان يخلف ِألَْن تأهل حتى جالل درس فكيف درسه،
التصوف وأمارات الذكاء مخايل وأن نادرة، مواهب ذا كان الدين جالل أن ريب ال
واإلقامة. السفر يف يفُرت ال العلم تحصيل يف مجدٍّا كان أنه ويروى صباه، يف عليه بدت

السن ته أعدَّ منذ درسه حرض الدين جالل أن ريب فال أبوه، فأوَّلُهم شيوخه وأما
التصوف أخذ وأنه وحلب، دمشق يف شيوخ عن العلم ى تلقَّ أنه كذلك ويروى عنه، للتلقي
الدين وحسام زركوب الدين صالح وعن أبيه، أصحاب أحد الرتمذي الدين برهان عن

هذا. من أكثر وشيوخه درسه عن أعرف وال چلبي،
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يف أبيه نهج عىل واستمر طالبه، وكثر قونية يف مدارس أربع يف الدرس جالل توىل
نفسه يف وأثَّر جالل وجهة غريَّ حَدث كان ثم سنة، عرشة بضع الدينية العلوم درس
بني الدين وجالل وقع أنه أرجح ولكني الحدث، هذا تأِريَخ أستطيع ولست بليًغا، أثًرا
جمادى ٢٦ دقيًقا: تأريًخا الرواة بعض أرََّخه وإن عمره، من واألربعني والثالثني الخامسة

.٦٤٢ سنة الثانية
فال التربيزي، الدين شمس العجيب الدرويش هذا لقاء هو العجيب الحادث ذلكم

الطريق. منعَرج كان فعندها موالنا، تاريخ من املرحلة هذه يف وقفة من بُدَّ

٤

التربيزي الدين شمس

حسن خليفة أُميد كيابُُزرك إىل ينتهي نسبه إن قيل: التربيزي، ملك بن عيل بن محمد هو
وأحرق فخاَلَفُهم اإلسماعيلية من الدين شمس أبو وكان اإلسماعيلية، شيخ الصباح

العلم. لتلقي تربيز إىل الدين شمس ابنه وأرسل قالعهم، يف اإلسالم إىل ودعا كتبهم
بها. بَزَّاًزا أبوه وكان تربيز، يف ُولَِد إنه أيًضا: ويقال

املؤرخني: بعض يذكره الطريقة يف سند وله تربيز، يف شيوخ عن التصوف وأخذ
الشعراء. تذكرة صاحب السمرقندي دولتشاه منهم

النساء بني ُربِّي حتى رائًعا جميًال صباه يف كان الدين شمس إن دولتشاه: يقول
الَفراشة. أي «پروانه» لقب حتى سياحاته كثرت ثم عليه، َغرْيًَة

أحيانًا يعظهم من يلقب عليهم، شديًدا سامعيه يف مؤثًِّرا جريئًا النفس، قوي وكان
ملهم أنه واعتقاده نفسه ثورة ولكن يظهر، فيما الدرس قليل وكان والحمري، بالثريان

يلقاه. من يسحران كانا
اه سمَّ الذي كتابه مقدمة يف اإلنكليزي املسترشق نكلسون األستاذ وصفه وقد
وأن وقوَّته، ثورته يف سقراط مشابهته وبنيَّ تربيز، شمس ديوان من مختارة» «قصائد

رقيق. بليغ بكالم الخشنة آرائه عن ُ يعربِّ من وجد منهما كالٍّ
مدرس من الدين جالل نقل الذي العجيب الصويف هذا عن يُرَوى ما إجمال ذلكم
املوسيقى. وسماع الشعر ونظم الصوفية، للرياضة منقطع صويف إىل الدينية العلوم يعلم
الدين ركن شيخه إن ويقال: َشَكرريز، خان يف ونزل قونية إىل الدين شمس جاء

الصويف. الطريق يف ليدخله الدين جالل إىل أرسله
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املثنوي من فصول

علماء بني ما تمثيل بها يراد وشمس، جالل بني األول اللقاء عن قصص وتُرَوى
وتأثريُ هؤالء. إىل هؤالء من الدين جالل تحوُّل وتبينيرسعة خالف، من والصوفية الظاهر
جالل فأشعار بيان؛ إىل يحتاج ال قلبه يف وتمكُّنه رسائره إىل ونفوذُه جالل يف شمس
واإلجالل بالحب فياضة تربيز، شمس ديوان اه سمَّ الذي ديوانه ويف املثنوي يف الدين
من واحدة طفرة َل تحوَّ جالًال أحسب ال ولكن به، واإلعجاب شمس إعظام يف واملبالغة
شعره ودل الصوفية، شيوخ عن وأخذ تصوف، بيت يف نشأ فقد الصوفية؛ إىل العلماء
نفسه، يف الذي للشوق إثارة إال إياه شمس لقاء يكن فلم إليها؛ وَميٍْل لها استعداد عىل

فؤاده. يف التي للنار وتأجيًجا
املتنزهات، يف ويسايره به ويخلو التربيزي، إىل ويأنس درسه يهجر الدين جالل أخذ
عن ويرصفه بأستاذهم، يَْستَِبدُّ أخذ العجيب الضيف هذا أن الدين جالل تالميذ ورأى
من يهرب أن إىل واضطروه الدرويش، بهذا فثاروا العلماء؛ سنن عن به ويحيد سبيله،
ويقال: قونية، إىل وأرجعه إليه فذهب عنه، يصرب لم الدين جالل ولكن تربيز، إىل قونية

قونية. إىل به فرجع ولده الدين جالل فأرسل أيًضا، دمشق إىل خرج إنه
أمره، يف األحاديث وتختلف أخباره، وتنقطع التربيزي بعدها يختفي ثورة تقع ثم
قتله يف وشارك الدين، جالل تالميذ بعض قتله ويقال: قتلته، السلطان رشطة إن فيقال:
أخباره تقىصَّ لجالل الثاني االبن ولد سلطان إن ويقال: الدين. جالل بن الدين عالء

ودفنها. برئ من جثته أخرج حتى
التربيزي وفاة وكانت عالية، قبة عليه ُمَشيٌَّد الدين لشمس مزار اليوم قونية ويف

.٦٤٥ سنة يظهر فيما

٥

َد وردَّ وإنشادها، األشعار ونظم والغناء املوسيقى باستماع وُشغف بالرياضة جالل ُشغل
فراضهم املريدون إليه واجتمع املثنوي، الكتاب ونظم منها، كثري يف الدين شمس اسم

املولوية. باسم بَْعُد من ُعِرَفْت التي طريقته عىل
،٦٧٢ سنة الثانية جمادى خامس األحد يوم مغرب َ تويفِّ أن إىل هذا عىل واستمر
يف قائمة تزال وال السلجوقي، الدين عالء له شادها التي القبة يف أبيه بجانب وُدِفَن
الذي الشكل عىل للمولوية تكية اتُِّخذَْت أبنية العثمانيني سالطني عليها زاد وقد قونية،

قونية. يف اليوم يُرى
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الدين جالل سرية

مرشب وجهه النحيف، وال بالبادن ليس القامة، معتِدَل هللا رحمه الدين جالل وكان
املجاهدة. بطول ْفَرة الصُّ إىل لونه ومال نُحف ثم بحمرة،

العثماني. الرتكي األدب يف املحمود األثر صاحب ولد سلطان ابنَه وترك
چلبي، الدين حسام ونجيِّه خدينه لوصيته إنفاذًا الطريقة مشيخة يف موالنا وخلف
الشيخ حفدة وتداول ،٧١٢ سنة تويف أن إىل ولد سلطان فخَلفه ،٦٨٣ سنة تويف حتى
والتكايا، بالطرق فعلوا ما الكماليون فعل أن إىل قونية، چلبي يسمى منهم وكل املشيخة،
وقد الكتب، وبعض وحفدته الدين جالل مخلَّفات بعض فيه متحف اليوم قونية وتكية

الرحالت. كتاب يف ووصفتها ١٣٥٥ه سنة زرتُها

٦

والديوان املثنوي

منثورة رسالة إليه وتنسب والديوان، املثنوي الدهر: عىل الخالدين أثريه الدين جالل ترك
استانبول. مكتبات يف نسخ ومنها فيه»، ما «فيه اسمها

ألًفا وعرشين خمسة تحوي عظيمة، فلسفية صوفية فمنظومة املثنوي فأما
الكتاب نسخ بعض عليه تشتمل الذي السابع والجزء أجزاء، ستة يف بيت، وسبعمائة
مخاطبًا السادس الجزء مقدمة يف يقول نفسه واملؤلِّف الدين، جالل كالم يشبه ال منحول

چلبي: الدين حسام

م��ث��ن��وي ت��م��ام در س��ادس ق��س��م م��ع��ن��وي اي آرم��ت م��ي ب��ي��ش��ك��ش
ي��ط��ف1 ل��م م��ن ح��ول��ه ي��ط��وف ك��ي ص��ح��ف ش��ش زي��ن ران��ورده ج��ه��ت ش��ش

الدين جالل ابن ولد سلطان وكتب القديمة. النسخ السابع الجزء من خلت وقد
السادس. الجزء عقب الكتاب خاتمة

ى تَُسمَّ التي القافية من الرضب هذا اسم وهو «املثنوي»، كتابه الرومي ى سمَّ وقد
اللزوميات كتابه العالء أبو سمى كما اللفظية التسمية هذه سماه املزدوج، العربية يف

محض. لفظي باسم
املثنوي نظم أن الثاني الجزء مقدمة يف الناظم ثنا فيحدِّ املثنوي، نظم تاريخ وأما
األجزاء ينظم استمر وقد ،٦٦٢ سنة النَّْظم يستأنف وأنه الدين، حسام لغياب مدة تأخر
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الجزأين بني الفرتة أن قدرنا فإذا سنتان، جزء لكل فيكون ٦٧٢؛ سنة تويف حتى الخمسة
الشاعر بدأ فقد سنتني، يف نُِظَم األول الجزء وأن يُْرَوى، كما سنتني كانت والثاني األول

سنة. ٥٤ وِسنُُّه الهجرة من ٦٥٨ سنة الخالدة منظومته ينظم الصويف

٧

واملثنوي الدين حسام

بدعوة الكتاب نظم إنه األول: الجزء بها صدَّر التي العربية املقدمة يف الدين جالل يقول
الدين حسام أن معلنًا جزء، كل أول يف هذا ويكرر چلبي، الدين حسام صديقه من
أن ويكفي وتشويقه، ِتِه وِهمَّ الرجل هذا بربكة فيه يسري وأنه الكتاب، نظم إليه يوحي
وأنه والثاني، األول الجزأين بني الفرتة يف الدين حسام غاب حني النظم ترك أنه نعرف

نامه».2 «حسامي السادس الجزء فاتحة يف الكتاب ى سمَّ
تدل وكتابة. إنشاءً كله الليل يقطعان أحيانًا وكانا يكتب، وحسام يميل جالل كان

نفسه. املثنوي من وفصول الروايات هذا عىل
التربيزي الدين شمس مكانة بَه الشَّ بعض تشبه املثنوي من الدين حسام فمكانة

الديوان. يف
عنده. ومكانته الدين حسام صفة يف األول الجزء مقدمة يف يقول ماذا وانظر

املثنوي

منثورة بمقدمة قسم كل وصدر أقسام، ستة املثنوي سماه الذي كتابه الدين جالل َم قسَّ
والرابع، والثالث األول األجزاء مقدمات هي عربية ثالٌث الست املقدمات هذه من قصرية،

فارسية. واألخريات
يف وباَلَغ كتابه فيها وصف فقد كله، الكتاب مقدمة وهي األول، الجزء مقدمة فأما
الدين بحسام وأشاد الكتاب، نظم إىل إياه الدين حسام صديقه دعوة بنيَّ ثم به، اإلشادة

وبيته.
الكتاب بدأ فيه، ومغاالته به اعتداده ليتبني كتابه، يف قوله من شذرات هنا ونثبت
الوصول أرسار كشف يف الدين أصول أصول أصول وهو املثنوي، كتاب «هذا بقوله:
فيها كمشكاة نُوِرِه َمثَُل األظهر، هللا وبرهان األزهر، هللا ورشع األكرب، هللا فقه وهو واليقني،
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واألغصان، العيون ذوات الَجنان، ِجنان وهو اإلصباح، من أَنَْوَر إرشاًقا يرشق مصباح،
خريٌ والكرامات املقامات أصحاب وعند سلسبيَال، السبيل هذا أبناء عند ى تَُسمَّ عني منها
ويطربون، يفرحون منه واألحرار ويرشبون، يأكلون فيه األبرار مقيَال. وأحسن مقاًما
تعاىل: هللا قال كما والكافرين، فرعون آل عىل وحرسة للصابرين، مرصرشاٌب كنيل وهو
الصدور، شفاء وإنه اْلَفاِسِقنَي﴾. إِالَّ ِبِه يُِضلُّ َوَما َكِثريًا ِبِه َويَْهِدي َكِثريًا ِبِه ﴿يُِضلُّ
كرام َسَفرة بأيدي األخالق وتطييُب األرزاق، وسعُة القرآن، اف وكشَّ األحزان، وجالء
ِمن اْلبَاِطُل يَأِْتيِه ﴿الَّ العاملني رب من تنزيٌل املطهرون، إال ه يمسَّ بأالَّ يمنعون بررة،
الراحمني، أرحم وهو حافًظا خريٌ وهو ويرقبه، يرصده وهللا َخْلِفِه﴾، ِمْن َوَال يََديِْه بنَْيِ
الكثري، عىل يدل والقليُل القليل، هذا عىل واقترصنا بها، تعاىل هللا به لقَّ أَُخَر ألقاب وله

الكبري.» البيدر عىل تدل والحفنة الغدير، عىل تدل والجرعة
مقدمة يف بنيَّ وقد للطالب. ونصيحة للكتاب، وصف فبعُضها األَُخر املقدمات وأما
الجزء مقدمة ويف األول، الجزء من الفراغ بعد نَْظِمِه تأخري يف الحكمة الثاني الجزء

والحقيقة. والطريقة الرشيعة بني الفرق بنيَّ الخامس

٨

والحكم واألحاديث اآليات من مختلفة ألوانًا يرى الكتاب فهرس عىل نظرة يلقي والذي
األصغر الجهاد من رجعنا تفسري األول: الجزء فهرس من املثال هذا وإليكم والقصص،
نفسه، إىل الذلة السالم عليه آدم إضافة عمر، إىل الروم رسول مجيء األكرب، الجهاد إىل
تعظيم إلخ، … العطار بيت تفسري والتاجر، الببغاء قصة الروح، ابتالء سبب سؤال
تعظيم ة َمَرضَّ إلخ، … لغيور سعًدا إن حديث بيان العصا، رمى حني موىس السحرة
يف ِحْسبة يزمر ذهب الذي الهرم الزامر قصة كان، هللا شاء ما تفسري والشهرة، الخلق

نفحات. دهركم أيام يف لربكم إن حديث املقابر،
إىل واحد من االستطراد يؤدي بل بعض، عن بعضها يستقل ال الكتاب وفصول
يأخذ وهو األوىل، ليكمل يرجع ثم أخرى قصة إىل يستطرد ثم القصة يبدأ وربما اآلخر.
حوادث يدع حتى البيان به ويطول مقاِصِده بيان إىل وسيلة يجعلها القصرية القصة
القارئ يتبني هذا أجل ومن يبتغيه، الذي الحوار أو البيان بجانب خفيَّة ضئيلة القصة
وُهيَاِمه ووجده استغراقه يف الدين جالل يبايل وأنَّى اختالًال، أو أحيانًا القصص يف ضعًفا

بُصوره؟ والعناية الَقصص بإحكام
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صور يف الواحد املعنى ح يوضِّ التصوير، بارع الخيال فيَّاض البيان قوي وهو
وبحر انثياًال، تواتيه واأللفاظ أرساًال، تأتيه واملعاني املثل، إثر املثل ويسوق مختلفة،
األبيات، مئات القصرية الصغرية القصة حول ينظم حتى مسرتسًال، رهًوا يطاوعه الرَمل
األسد فقصة والعرب؛ والعظات والنصائح اآلراء من يشاء ما بها ويصل منها، فيستخرج
بيت، خمسمائة زهاء فيها نظم ودمنة، كليلة قصص من أهلكته التي واألرنب والوحوش
بيت، ثالثمائة نحو فيها نظم والتاجر الببغاء وقصة الفصول، هذه يف مرتجمة وهي

إلخ. … أيًضا الفصول هذه يف منظومة ترجمتها قصرية قصة وهي
يؤدِّي فكر وكل به يذكِّر يشء فكل فيه، ومستغرق اإللهي، بالعشق مفعم وقلبه
والفناء، واالستغراق العشق عن البُعد كل بعيدة تحسبها التي القصة يبتدئ فرتاه إليه؛
أنَّى ِقبلته وتلكم يَُقل، مهما ُمراده ذلكم فيها، ويغوص املعاني هذه إىل ينتهي هو فإذا
القول يكثر صمته ويف به، الرسور يُِكنُّ عبوسه يف وهو وكنايته، ترصيحه وغاية توجه،

يقول: يثبته. فإنها نفى وإذا فيه،

فهي الشفة ذكرُت إذا واآلخرين. األولني عشق فيه غرق الذي العشق غريق أنا
. إالَّ مرادي فإنما ال قلت وإذا البحر)،3 (حافة البحر شفة

َصموتًا. قعدت املقال كثرة ومن َعبوًسا، جلست الرسور من

الحبيب إىل اللفظي الشاغل هذا نقله النظم يف مستغرق وهو القافية يف فكر إذا بل
يقول: هو إذا بيانه يف ماضيًا والببغاء التاجر قصة يف نراه فبينا املقصود،

يف املفكر أيها اطمنئ رؤيتي. يف إال تفكر ال يقول: وحبيبي القافية يف أفكر
يف الشوق إنه فيه؟ فتفكر الحرف ما أمامي. السعادة قافية فأنت القافية
الثالث، هذه بغري ألناجيك والصوت والحرف القول أمحق إني البستان! جدار

إلخ. … العالم رس يا آدم عن أخفيته الذي الرس إليك أفيش

ما تبيني عن يقرص الوجد، وهذا الُحرقة، وهذه الفيض، هذا وكل البيان، هذا وكل
أحسه الذي إنَّ صائًحا: حائًرا ويقف والحني، الحني بني القصور هذا فيشكو نفسه، يف

واألفهام. األسماع وراء بل والحرف الصوت وراء
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ب��ه��ان ه��م س��وزد أف��ه��ام ه��م ورن��ه ب��ي��ان م��ن ك��ردم ن��ه ك��ف��ت��م م��ج��م��ل��ش

البيان. واحرتق األفهام احرتقت وإال أجملت قد

٩

الوزن وبني بينها واملالءمة واألحاديث اآليات تضمني يف وبراعة مهارة املثنوي ولصاحب
قوله: مثل يسري، بتغيري

وج��ه��ه» إالَّ ه��ال��ِك ش��يء «ك��ل زج��و ج��س��ت��ن ب��اي��دم ه��م م��ل��ك وز
راج��ع��ون» إل��ي��ه «إن��ا گ��وي��دم: ارغ��ن��ون چ��ون ع��دم ك��ردم ع��دم ب��س

بدر: غزوة يف الشيطان حديث يف وقوله

ت��رون ال م��ا أرى إن��ي اذه��ب��وا ع��ون م��ن��ه ل��ي م��ا ال��ل��ه أخ��اف ك��ه

املثنوي: فاتحة يف وقوله

ص��ع��ق��ا» م��وس��ى «وخ��ر ط��ورم��س��ت ع��اش��ق��ا آم��د ط��ور ج��ان ع��ش��ق

األحاديث: تضمني ومن

ك��زي��د ودل ب��ج��ان ب��ي��غ��م��ب��ر ق��ول ش��ن��ي��د ال��م��ؤم��ن» ي��ل��دغ «ال م��ن ك��وش
م��ش��و ك��اه��ل س��ب��ب در ت��وك��ل أز ش��ن��و ال��ل��ه» ح��ب��ي��ب «ال��ك��اس��ب رم��ز

١٠

من فصل يخلو وال خالصة، عربية وأبيات أشطار أحيانًا املثنوي فصول بعض ويتخلل
ثالثة. أو بيتان يتواىل أن ويندر الرضب، هذا
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والشطور: املفردة األبيات أمثلة ومن

ق��در م��ن يُ��غ��ن��ي ل��ي��س دع؛ ال��ح��ذر ب��اخ��ب��ر ح��ك��ي��م أي ك��ف��ت��ن��د ج��م��ل��ة
ال��ط��الق ع��ن��دي األش��ي��اء أب��غ��ض ف��راق ان��در م��زن دم ت��ات��وان��ي
أس��ب��اب��ه��ا ف��ي األغ��راض واط��ل��ب��وا أب��واب��ه��ا م��ن األب��ي��ات وادخ��ل��وا

بخارى: صدر وكيل قصة أثناء الثالث الجزء يف جاء ما القليلة األمثلة ومن

ال��س��رور ت��م ن��اق��ت��ي ي��ا اب��رك��ي ال��ن��ش��ور ل��ح��ن ُم��ن��ي��ت��ي ي��ا ل��ي غ��نِّ
ص��ف��ا ق��د ِورًدا ن��ف��س ي��ا اش��رب��ي ك��ف��ى ق��د دم��ع��ي أرض ي��ا اب��ل��ع��ي
ال��ص��ب��ا ري��ح ي��ا َروَّْح��ِت م��ا ِن��ْع��َم م��رح��بَ��ا إل��ي��ن��ا ع��ي��دي ي��ا ع��دَت

١١

بني للناي فجعل نفسه، يف أثره عن مبينًا ووصفه الناي بحديث الكتاب افتتح وقد
الناي». «أغنية باسم اإلنكليزية إىل الفاتحة هذه تُرجمت وقد وُحرمة، مكانة املولوية

وهي: بيتًا وثالثون خمسة وهي سنني، منذ العربية إىل وترجمتُها

ف��ش��ك��ا ط��وي��ًال ال��ب��ي��ن ��ه ش��فَّ وح��ك��ى غ��نَّ��ى ل��ل��ن��اي اس��ت��م��ع
ش��َج��ن��ا أن��ي��ن��ي ال��ن��اَس م��أل ال��وط��ن��ا وك��ان ال��غ��ل��ُب ن��أى ُم��ذْ
ُح��َرَق��ا ف��ي��ه ال��وج��د أب��ث ك��ي ُم��زَِّق��ا ف��راٍق م��ن ص��دٌر أي��ن
وص��ل��ه ل��َم��ْغ��نَ��ى ال��رُّج��ع��ى ي��ب��ت��غ��ي أص��ل��ه ع��ن ال��ن��وى تُ��َش��رِّده م��ن
ص��اح��بَ��ا تَ��ِخ��ذون��ي ق��وم ك��ل ن��ادبَ��ا رآن��ي ق��د ن��اٍد ك��ل
ال��ض��م��ي��ر ف��ي س��ر أيُّ يُ��دَرى ل��ي��س ال��س��م��ي��ر ن��ع��م أن��ن��ي ك��لٌّ ظ��ن
وال��ب��ص��ر َك��لَّ��ْت األُذَْن أن غ��ي��ر ظ��ه��ر ق��د أن��ي��ن��ي ف��ي س��رِّي إنَّ
ت��ح��ت��ج��ب َع��نَّ��ا ال��روح أن غ��ي��ر ُح��ُج��ْب وال��ج��س��م ال��روح ب��ي��ن ل��ي��َس
ه��ب��اء ف��ه��و يَ��ْص��َل��َه��ا ل��م م��ن ك��ل ه��واء ال ن��اٌر ال��ن��اي ص��وت إن
ت��ف��ور ال��خ��م��ر ف��ي ال��ع��ش��ق ن��ار وه��ي ت��ث��وْر ال��ن��اي ف��ي ال��ع��ش��ق ن��ار ه��ي
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ن��غ��م��اتُ��ه أس��ت��ارن��ا م��زَّق��ت أص��واتُ��ه ه��ج��رات��ن��ا آن��س��ت
وع��زاءْ ��ا غ��مٍّ ك��ال��ن��اي رأى م��ن ودواءْ؟ ��ا س��مٍّ ك��ال��ن��اي رأى م��ن
ي��ف��ي��ق ال ص��بٍّ��ا ال��م��ج��ن��ون وع��ن ال��ط��ري��ق ب��أه��وال ال��ن��اُي ح��دَّث
ال��م��ع��ض��ل��ْة ل��ه��ذي ال��س��م��ع أره��ِف ل��ْه ح��سَّ ال م��ن ال��ح��سِّ ه��ذا أه��ل
أي��ام��ن��ا ف��ي ال��ن��ار إال ل��ي��س آالم��ن��ا ف��ي األي��ام ح��ارت
ُه��َدى ل��ل��ق��ل��ب أن��ت م��ن ي��ا واب��ق ف��َدى ي��ذه��ب��ن األي��ام ف��دَِع
ال��م��دى أع��ي��اه ال��زاد ي��ف��ت��ه م��ن ارت��وى ال��ح��وت س��وى ظ��م��آن ك��ل
وال��س��الم ب��ي��ان��ي م��ن ��ْر ف��ألق��صِّ ال��م��س��ت��ه��ام ب��ح��ال ال��خ��ال��ي درى م��ا
م��ت��ى؟ ح��ت��ى ل��ل��ه��وى! أس��ي��ًرا ي��ا ف��ت��ى! ي��ا ت��ح��رر ال��ق��ي��د، اق��ط��ع
أق��ل أو ي��وم ِش��رب إال ف��ي��ه ف��ه��ل ك��وز ف��ي ال��ب��ح��ر ت��ص��بَّ إن
تَ��رق��أ ال م��ط��روف��ة وي��ح��ه��ا تُ��م��أل ل��ي��س��ت ال��ح��رص ع��ي��ن إنَّ
يَ��ق��ن��ع ل��م م��ا ال��درَّ ي��ح��وز ال واس��م��ع ت��أم��ل ال��ب��ح��ر، ص��دُف
ال��ص��دف��ا خ��لَّ��ى ك��ال��درِّ وزك��ا ص��ف��ا ال��ع��ش��ُق ث��وب��ه ي��م��زق م��ن
ال��ع��ل��ل ك��ل م��ن ال��ن��ف��س ط��ب��ي��ب ي��ا أم��ل خ��ي��ر ي��ا ع��ش��ق ي��ا م��رح��بً��ا
أف��الُط��نَ��ا4 أو ج��ال��ي��ن��وس أن��ت روح��ن��ا ت��س��م��و م��ن��ه دواء ي��ا
ال��ج��ب��ل وخ��فَّ ال��ط��وُد رق��ص يُ��ح��م��ل وأنَّ��ى ال��ع��ش��ق، وم��ن
ص��ع��ق��ا» م��وس��ى «خ��رَّ إذ ف��ه��وى ع��ش��ق��ا ق��د أج��ل ال��ط��ور ع��ش��ق
أك��ت��م ح��دي��ثً��ا ك��ال��ن��اي ق��ل��ت ف��م ل��ي ص��دي��ق م��ن ت��س��نَّ��ى ل��و
أب��ك��م — ل��س��ان أل��ف م��ع — ف��ْه��َو يَ��ف��ه��م ن��ج��يٌّ ي��ف��ارْق��ه م��ن
ب��س��ت��ان��ه ع��ن ال��ورد غ��اب ح��ي��ن أل��ح��ان��ه ع��ن ال��ب��ل��ب��ُل ص��م��َت
َف��ي5 وال��ع��اش��ق ال��م��ع��ش��وق ك��لٌّ ح��ي وال��م��ع��ش��وق ال��ع��اش��ق م��يْ��ٌت
وي��ل��ه ج��ن��اًح��ا ُح��صَّ ط��ائ��ر ل��ه ال��ع��ش��ق يُ��ق��َدر ل��م إن ه��و
ال��ظ��الْم ف��ي ح��ب��ي��ب��ي م��ن ن��ور دون وأم��اْم ورائ��ي م��ا أدري ك��ي��ف
ح��اك��يَ��ْه ل��ي��س��ت ال��م��رآة ل��ك��ن غ��ال��يَ��ْه م��ع��اٍن م��ن ب��ص��دري ك��م
ط��م��َس��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ب��ع ص��دأ دنَ��س��ا غ��ام��ت م��رآت��ك إن
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١٢

الديوان

التربيزي الدين شمس ديوان باسم وُعِرَف تربيز شمس ديوان سماه الذي الديوان وأما
أنها أعني األخريات، عن مستقلة واحدة كل متفرقة، قصائد هو النظام، من آخر فَفنٌّ
وقافية، خاص وزن لها واختري نظمها، حني الشاعر ضمري يف جال ا عمَّ لإلبانة نظمت
متشابهة املعاني كانت وإن لها، لة مكمِّ أو أخرى ملنظومة مقدمة تكون أن يُِرْد ولم
نحو يف العالية املطالب من وغريها والفناء العشق يف فيض وهي متماثلة، أو متقاربة

بيت. ألف وأربعني ستة
واحد ورضب واحد وزن يف واحدة منظومة األول أن والديوان املثنوي بني الفرق
كله هذا كان وإن مثل، ورضب قصة ورشح آية تفسري بنَي تعليم وفيها التقفية، من
مختلف معلم أستاذ املثنوي يف الدين فجالل فيه، والفناء هللا حب األخري: بمقصده متصًال
بني الوجد ويغلبه آخر، إىل َفنٍّ من بتالميذه وينتقل ويِعظ، وينصح يخاطب األساليب،

ساحًال. غريقه أو سابحه يعرف ال الذي البحر يف فريتمي والحني الحني
فهو وخياله، الشعر فورة فيها يغلب قصرية قصائد أسلفنا كما فهو الديوان وأما

الشعر. يف وأدخل وأدق، املثنوي من أعىل الناحية هذه من
أحيانًا، اللفظية بالصناعة كذلك ويُعنَى التصوير، فيه ويجود الرمز، فيه ويكثر

يلزم. ال ما ويلتزم القافية ويردف
للرتتيب ترتيث ال التي والثورة املرتَجل اإلمالء أثر كثريًا املثنوي يف يظهر حني عىل

واإلحكام.

١٣

التي القصيدة من واإلشارات الرموز من فيه يكثر ما يبني الديوان من مثال وهذا
مطلعها:

ج��غ��ان��س��ت ب��ان��ك درو ب��ي��وس��ت��ه ك��ه خ��ان��ه إي��ن
خ��ان��س��ت؟ چ��ه خ��ان��ه اي��ن ك��ه ب��پ��رس��ي��د خ��واج��ه أز

إلخ. …
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فما الكعبة كانت إن هذه! دار أي ربها سل األلحان فيها تفرت ال التي الدار هذه
كنز الدار هذه يف اإللهي؟ النور هذا فما املجوس ديَر كانت وإن هذه؟ الصنم صورة
عىل تضع ال وذريعة. فعل الدار) (رب السيد وهذا الدار هذه وإنما العالم، به يضيق
الدار هذه تراب سكًرا. الليل أفنى فقد السيد تكلم وال طلسم، إال هي فما يًدا الدار
فيها سبيًال وجد فمن وألحان. شعر وبابها سطحها كل وعطر. وعنرب مسك وقمامتها

الزمان. وسليمان األرض سلطان فهو
اإلقبال. من أمارة الجميل خدك يف فان مّرة الرشفة من علينا أطّل السيد أيها

وخرافة. خيال — العالم ُملك كان ولو — وجهك رؤية عدا ما أن بروحك أقسم
َحب! وأي شبَك أي الطري وولهت زهر! وأي ورق أي البستان تحري

نهاية. وال لها حدَّ ال العشق دار وهذي والقمر، كالزهرة الفلك سيد هذا
كاملشط. ُطرَّتُك القلب يف تدلت القلب يف صورتك الروح مرآة أخذت حينما

اثنان. فهو واحد الهوى سكارى من يكن وإن ألوًفا، كانوا وإن واحد هللا سكارى إن
الرجولة. من ليسا والخوف الخشية فإن الجراح؛ تخش وال األسد غاب اقتِحم

الباب. خلف حجاب وهمك ولكن ومحبة، رحمة هناك ما كل جراح. هناك ليس
النار. لسان فإنه لسانك أمسك القلب، أيها واصمت الغابة يف النار ِم تُْرضِ ال

١٤

الدين جالل آراء

من أكثر يف واألخالقية والدينية والصوفية الفلسفية املسائل يف آراءه الدين جالل رشح
يف ولو آراءه يُجمل أن الباحث عىل ويتعذر والديوان. املثنوي يف بيت، ألف وسبعني اثنني
يف املتكلم فقصارى أكثر، أو فصل إىل تحتاج منها واحدة مسألة فإن الكربى؛ املسائل
يف أقواله بعض أعرض وأنا املسائل، بعض يف قوله من أمثلة يعرض أن املقام هذا مثل
يف وفنائها املوجودات تطور ويف األول، موطنها إىل الدائم وحنينها باهلل، وصلتها الروح
هذه يف والعمل والقدر، القضاء يف رأيه فأبني العملية فلسفته من ناحية أعرض ثم هللا،
كثرية مسائل من قليلة ملسائل شتى صور من واحدة صورة أعرض هذا يف وأنا الحياة.

ا: جدٍّ

تلك من النداء تسمع وهي األريض، السجن بهذا امتحنت آخر عالم من الروح
حني. كل الديار
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الديوان: يف يقول

إىل ذاهبني أوالء نحن ها وشمال. يمني من العشق صوت نسمع حني كل
النظر؟ ترسيح يريد فمن الفلك،

ديارنا. فتلك نعود وهنالك امَللك، أصدقاء كنا الفلك، يف قبُل من كنا
أال هذين؟ نجتاز ال فلماذا امللك، من أكرب وأننا الفلك، من أعىل أننا والحق

الكربياء. منزلنا إن
لنا هذا فما وسنرجع هبطنا قد الطاهر؟ الجوهر وأين الرتاب؟ عالم أين

بمقام.
العالم فخر قافلتنا ودليل عملنا، الروح وبذل رفيقنا، النارض الخدُّ

املصطفى.
غرَّته. ضحى من الخيال هذا وألالء طرته، ثنايا من النسيم هذا َعْرف

وهو الَجد بهذا القمر سعد رؤيته؛ يستطع فلم وجهه، من القمر انشق قد
… القمر شق لحظة كل قلوبنا يف فانظر الصغري، السائل

السفينة حطمت وإذا (البدن) القالب سفينة فحطم «ألست»6 موج جاء
اللقاء. نوبة فهذه

طائر هنا املقام إىل يسكن وكيف الروح، بحر من ُخِلُقوا املاء، كطري الخلق
اليم؟ ذلك من ارتفع

املتتابع املوج هذا فما وإال فيه، حارض كلنا البحر، ذلك من ُدرٌّ نحن بل
صفاء بحر والعطاء، اللطف إنه البقاء، ِحسُّ إنه اللقاء، وصل إنه أرواحنا؟ من

صفاء. يف
إنه ال، السعادة. صبح تنفس البحر. زخري وسمع العطاء، موج ارتفع

هللا. نور

يفهللا الفناء
االثنينية، زوال عن ويتكلم اإلنسان، فناء عن الصوفية كبار يتحدث كما كثريًا يتحدث وهو
يذكر الدين جالل ولكن الفارضوغريه، ابن شعر يف شائعة فكرة وهي وأنت، أنا حاء وامِّ
جماد من حائًال هللا، إىل يرقى العالم أن يرى أخرى: صورة يف سبحانه هللا يف العالم فناء
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الكريم كعبد الصوفية بعض ذكر وقد هللا، يف يفنى ثم فمَلك، فإنسان حيوان إىل نبات إىل
وهي باهلل، كله العالم صلة اإلنسان أن منه يؤخذ ما الكامل» «اإلنسان صاحب الجييل

آخر. شكل يف الدين جالل فكرة
بخارى صدر وكيل قصة يف يقول والديوان، املثنوي يف الدين جالل القول هذا كرر

باملوت: يبايل ال الذي العاشق لسان عىل املثنوي من الثالث الجزء يف

إلخ. … شدم ونامي مردم جمادي أز

س��اع��يَ��ا ح��يٍّ��ا ص��رت ن��ب��تً��ا م��تُّ ن��ام��يَ��ا ج��م��اًدا م��تُّ إذ ص��رت،
أح��ذر م��اذا ال��م��وت أخ��ش��ى ك��ي��ف ب��ش��ر ب��ي إذا ح��ي��واَن م��تُّ
أس��ت��ق��ر ال َم��َل��ك ف��ي ط��ائ��ًرا ال��ب��ش��ر ب��ي��ن م��ائ��تً��ا أغ��دو ث��م
وج��ُه��ُه إال ه��ال��ِك ش��يء ك��ل ن��ح��وه م��س��ي��ٌر إال ل��ي ل��ي��س
ل��ك ي��خ��ط��ر ال ال��وه��م ف��وق ذاك ال��َم��ل��ك ف��وق ط��ائ��ًرا أس��م��و ث��م
راج��ع��ون إل��ي��ه إن��ا م��ن��ش��دي: ك��األرغ��ن��ون وال��ف��ن��ا أف��ن��ى ث��م

أولها: التي القصيدة يف الديوان يف هذا كرر وقد

زالم��ك��ان��س��ت ج��ن��س��ش دي��دي راك��ه ه��رن��ق��ش
ج��اودان��س��ت چ��و أص��ل��ش ن��ي��س��ت غ��م رف��ت َك��رن��ق��ش

قال:

فرصت جماًدا كنت للخالص، ُسلَّم الوجود عالم جئت منذ أمامك وضع قد
عليك؟ هذا خفي كيف حيوانًا، رصت ثم نباتًا،

الجسم هذا صار زهرة أي فانظر وإيمان، وعلم عقل ذا إنسانًا رصت ثم
الرتابي؟

إىل األرض هذه فترتك مَلًكا، — ريب وال — تصري اإلنسان جاوزت وإذا
السماء.

بحر. مائة هو بحًرا قطرتك لتصري اليم ذلك وادخل أيًضا، امللكية جاِوِز
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والقدر القضاء

الجربية: عىل ويشتد االختيار إىل فيه يذهب الدين فجالل والقدر القضاء وأما

ص��ن��م أي س��ت اخ��ت��ي��ار دل��ي��ل أي��ن ك��ن��م ف��ردا چ��ن��ان وآن چ��ن��ي��ن اي��ن

الصنم. أيها االختيار دليل غدا وذاك هذا افعل قولك

بمحاورة فبدأها ودمنة، كليلة يف التي واألسد الوحوش قصة األول الجزء يف حكى وقد
وهذه االختيار. ترجيح إىل باملحاورة وانتهى واالختيار الجرب يف والوحوش األسد بني

اآلتية. الفصول يف مرتجمة القصة
ُقُدًما، واملسري العمل إىل الناس وحفز باالختيار، املناداة يف الدين جالل عظمة تتجىلَّ

ساعة. فيها املجاهد يسكن أن ينبغي ال مستمر جهاد الحياة أن يرى هو بل
والببغاء: التاجر قصة يف املثنوي يف يقول

الخطر. من تنقذه لعلها عشبة كل عىل يده ويرضب نفسه يجهد الغريق
من خري سدى الذاهب الجهد وإن االضطراب، هذا يحب (هللا) والحبيب

النوم.
ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ الرحمن: قال ولهذا العمل، من فارًغا ليس نفسه امللك إن
األخرية. الساعة حتى ساعة، تفرغ وال واجهد، الطريق هذا يف اكدح َشأٍْن﴾. ِيف

يَبِْك لم إذا املرج يضحك «كيف الضحك: سبب والبكاء اللذة، وسيلة عنده واأللم
الطريق ورجل أنفع. والكد أحرى، والعناء بكاء» بغري اللبن الطفل ينال وكيف الربيع؟
ويرقى يكمل باأللم أنه موقنًا مقدًما راضيًا واأللم واللذة والرش الخري يلقى هللا رجل أو

املثنوي: يف يقول غايته. يبلغ حتى

عاشق أنا قلبي، املعذِّب للحبيب روحي فًدى نفيس. يف محبوب مكروهه إن
إن بالجواهر. العينني بحر ليمتلئ الغم برتاب عيني أكحل إنني وأمله. نصبه

دمًعا. الناس يحسبه جوهر سبيله يف العني تمطرها التي الدموع
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ويقول:

جفاؤه من يا الرباب، من إطرابًا أكثر غاضبًا به يصيبني الذي املكروه ذاك
وهذا نورك؟ فكيف نارك هذه الروح، من أحب وانتقامه السعادة، من أحسن
هذه عني فيخفف لنواحي يستمع أن وأخىش أنوح العرس؟ فكيف مأتمك
لنئ وِهللا الضدين. لعاشق فاعجب ولطفه، قهره عاشق إنني كرًما، الشدة
فاه يفتح لبلبل اعجب البلبل. نواح ألنوحنَّ البستان إىل الشوك هذا جاَوْزَن
كل العشق إليه يحبب ناري تنني إنه هذا؟ بلبل أي والورد! الشوك ليأكل
نفسه. عشق وطالب نفسه عاشق هو نفسه، الكل وهو الكل عاشق هو مكروه،

يقول: مستمر ورقي دائمة مناجاة املجاهدة األرواح من النواح هذا أنَّ يرى بل

مائة حني كل له السبع. السموات له تضج شكر، وال شكوى بغري ينوح حني
كل وله لبيك. سبعون ِهللا ومن مرة، رب يا منه رسالة. مائة هللا ومن نوحة،
يف وروحه األرض، عىل صورته خاص. تاج مائة ولرأسه خاص، معراج لحظة

السالكني. وهم يدركه ال مكان ال مكان، ال

هذا ومثل نوره. من وبصيص ناره، من ورشارة الدين، جالل بحر من قطرة تلكم
رجال من رجل يف اإلسالمية الفلسفة هذه أثرت لقد فلسفته، تذاع أن ينبغي الفيلسوف
أوربا فالسفة أثر عىل سائًرا الناس وحسبه الهند، يف والحياة القوة شاعر فجعلته عرصنا
يف للمسلمني يخرج أن جالًال أجدر فما الدين، جالل من أثر إنه نفسه: عن قال ولكنه

إقبال. محمد الهند شاعر مثل جيل كل

هوامش

هذه من الست الجهات فأيضء املثنوي تمام يف السادس القسم إليك أهدى (1)
إلخ. … الست الصحف

(2)

اي ن��ام��ه ح��س��ام��ي ك��ردان ج��ه��ان در اي ع��الم��ه ت��و چ��و ج��ذب أز ك��ش��ت

البحر. شاطئ وعىل اإلنسان شفة عىل تدل بالفارسية لب كلمة (3)
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املتكلمني. نون إىل وأضيفت أفالط إىل أفالطون فاخترصت أفالطوننا يعني (4)
حجاب. أو سرت والعاشق األصل (5)

َوأَْشَهَدُهْم يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمن آَدَم بَنِي ِمن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ اآلية: إىل إشارة (6)
بََىل﴾. َقالُوا ِبَربُِّكْم أََلْسُت أَنُفِسِهْم َعَىل
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املثنوي، من األول الجزء من واألرنب األسد وقصة والتاجر الببغاء قصة ترجمت
منثورتني. واألخريني منظومة األوىل ترجمت عينه، الكتاب من الثالث الجزء ومقدمة

قارئ إىل أنقل أن أردت تغيري، أو حذف دون هي كما الفصول هذه ترجمت وقد
البليغة األبيات مختاًرا أخرى، وأدع أبياتًا أثبت فلم الكتاب، هذا من صادقة صوًرا العربية
وغامضه، واضحه ورديئه، ووسطه جيده كله الفصل ترجمت ولكن الجميلة، والصور
املنظومة هذه فصول يف الفارسية قارئ عليه يطلع ما عىل العربية قاري يَطَِّلع أن مؤثًرا

العجيبة.
القارئ فهم إىل أقرب تكون الكتاب هذا من مختارات بعُد من أترجم وَلَعيلِّ

هللا. شاء إن واستحسانه،
يف املعنى بحدود مقيٌد ناظًما املرتجَم ألن املنظومة؛ الرتجمة يف عناءً لقيُت وقد
عربية األصل يف جاءت والجمل املفردات بعض وألن الرتجمة، يف النظم وقيود األصل،
األصل يف النظم بها يتم فارسية ألفاًظا العربي اللفظ الءم وربما تغيريها، أستحسن فلم
إلدخال أحتال أن عيلَّ فكان الفارسية. األلفاظ هذه معنى تؤدي عربية ألفاًظا يالئم ولم
وقواعدهما اللغتني ألفاظ يف ما عىل ببيت، بيت ترجمة التزام ثم النظم يف العربية األلفاظ
هذا يف ثالثًا أو مرتني إال ببيتني بيتًا أترجم ولم صعوبة، الرتجمة زاد ٍ بنيِّ اختالف من

املنظوم. الفصل
الرتجمة يف وتفصيله جملته األصل معاني عىل أحافظ أن الطاقة جهد حاولت وقد
عىل يستعيص أو العربي البيان أساليب إليه تضطر ما إال ومنظومها منثورها كلها

النظم.





والببغاء التاجر قصة

الهند إىل السفر وأزمع فصيحة جميلة ببغاء لديه كان تاجًرا أن القصة هذه خالصة
ما واحد كل فاقرتح الهند. هدايا من يشاء من ُكلٌّ ليقرتح وخدمه: ألوالده فقال للتجارة،
فأبلغهن الببغاء أرساب ورأيت الهند بلغت إذا فقالت: تريدين؟ ما الببغاء: وسأل ، أحبَّ
الغابات يف بالعيش ونَِعمن نسينني بما عتبي وأبلغهن الحبس، يف عناء من أالقي ما عني

األشجار. غصون عىل
ميتة. وخرَّت إحداهن ارتعدت الهند ببغاوات إىل الرسالة هذه التاجر أبلغ فلما

عواقبها. يعرف لم رسالة إبالغ عىل نفسه التاجر فالم
عن فأبان رسالتها، عن الببغاء وسألته بها، وعد التي الهدايا أدَّى بلده إىل رجع وملا

كتلك. ميتة وتخر تنتفض هي فإذا رأى، ما عليها وقصَّ وندمه أسفه
عاقبته، يدرك ال بما التكلم عىل نفسه يلوم ورجع الجميلة، الببغاء عىل التاجر فحزن

ومتعته. أنسه كانت التي ببغاءه ويندب
شجرة. غصن عىل وتقف تطري هي فإذا بها، ورمى القفص من أخذها ثم

رجعت التي الرسالة هي هذه له: فقالت األعجوبة. هذه عن وسألها الرجل فدهش
وأموت فعلها أفعل بأن هناك هامدة أمامك خرَّت التي الببغاء أشارت فقد الهند، من بها

إلخ. … أعانيه الذي األرس من ألخلص موتها،
لعالم َمثًال الهند وبالَد اإلنسانية للروح مثًال الببغاء جعل الدين جالل أن وبنيَّ
أهوائه من اإلنسان بها يخلص التي الصوفية الرياضة عن كناية املوت وجعل األرواح،

والقلق. العناء من وينجو الطمأنينة فينال وشهواته؛
يتخذ كتابه، يف الدين جالل ُسنة القصة، أثناء يف الطويل االستطراد القارئ وسريى

قبل. من قلت كما القصص بسياق ُمبَاٍل غري مقاصده إىل ذريعة القصة



املثنوي من فصول

رسالة ببغاؤه حملته الذي التاجر قصة
للتجارة إليها ذاهب وهو الهند ببغاوات إىل

ُرواء ذاُت ق��ف��ص، ح��واه��ا ق��د ب��بَّ��غ��اءْ ل��َدي��ه ك��ان ت��اج��ر
ال��س��ف��ر رام ق��د ال��ه��ن��د وألرض اْل��َح��َض��ر ه��ج��ران ال��ت��اج��ُر أزم��ع
ذاه��ب إن��ي ال��ه��ن��د؟ ه��داي��ا م��ن يُ��رَغ��ب م��اذا ل��ألس��رة ق��ال
ط��يِّ��بَ��ا س��م��ًح��ا ب��ال��وع��د ف��س��َخ��ا ُم��ع��ِربَ��ا ه��واه ع��ن ك��لٌّ ق��ال
ت��ش��ت��ه��ي��ن؟ م��اذا ال��ه��ن��د دي��ار م��ن ت��ب��ت��غ��ي��ن؟ م��اذا ال��ب��بْ��غ��اء س��أل
ه��ن��اك: ب��بَّ��غ��اواٍت ب��ي ذكِّ��َرْن م��ن��اك ن��ل��ت إذا ف��أج��اب��ت��ه:
ال��ق��در أل��ق��ان��ي ال��ح��ب��س ب��الء ف��ي اس��ت��ع��ْر ق��ل��ب��ي ف��ي ��وق وال��شَّ أنَّ��ن��ي،

داد پيغام أورا أو محبوس طوطئ كه بازرگان قصۀ
بتجارت بازرگان رفتن هنگام هندوستان بطوطيان

ط��وط��ئ زي��ب��ا م��ح��ب��وس ق��ف��ص در ط��وط��ئ وأورا ب��ازرگ��ان ب��ود
آغ��ازك��رد ش��دن ه��ن��دس��ت��ان س��وى س��ازك��رد س��ف��ررا ب��ازرگ��ان چ��ون��ك��ه
زود گ��وي آرم؟ چ��ه ت��و ب��ه��ر گ��ف��ت رازج��ود ك��ن��ي��زك وه��ر غ��الم ه��ر
م��رد ن��ي��ك آن ب��داد وع��ده را ج��م��ل��ه ك��رد خ��واس��ت م��رادي وي از ي��ك��ي ه��ر
ه��ن��دوس��ت��ان خطۀ أز ك��آرم��ت أرم��غ��ان؟ خ��واه��ي چ��ه را ط��وط��ى گ��ف��ت
ب��ي��ان م��ن زح��ال ك��ن ب��ب��ي��ن��ي چ��ون ط��وط��ي��ان آن��ج��ا ك��ه ط��وط��ي آن گ��ف��ت��ش
م��اس��ت ح��ب��س در آس��م��ان ق��ض��اي أز ش��م��اس��ت م��ش��ت��اق ك��ه ط��وط��ي ف��الن ك��ان

∗∗∗

ل��ل��س��الم س��ب��ي��ًال ت��س��ت��ه��دي وه��ي وال��س��الم م��ن��ه��ا ال��َع��ت��ب ح��م��ل��ُت ُق��ل
ب��ال��ف��راق وأودي ال��روح أُس��ل��م اش��ت��ي��اق ف��ي أن��ي ي��رض��ي��ك��نَّ ك��ي��ف
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ال��ش��ج��ر ُخ��ض��ر ف��ي ال��ع��ي��ش ول��ُك��نَّ س��ق��ر؟ ف��ي أن��ي اإلن��ص��اف أم��ن
رخ��اء ف��ي وه��ذا س��ج��ن ف��ي ذاك األص��دق��اء؟ وف��اء يُ��ل��َف��ى أك��ذا
ال��ص��ب��وح إبَّ��ان ال��م��رج ظ��الل ف��ي ال��ج��ري��ح ف��اذُك��رن س��ادة! ي��ا إي��ه
ُس��ِل��ْب وم��ج��ن��ون ل��ي��ل��ى س��يَّ��م��ا ل��ل��م��ح��ّب ي��م��ٌن األح��ب��اب ذك��ُر
ال��ق��دح ف��ي دم��ي أس��َق��ى إن��ن��ي َم��َرِح ف��ي ُدم��ي��ٍة ن��دام��ى ي��ا
األس��ي��ر1 ال��م��ض��ن��ي ذا إن��ص��اف ت��رْد إن ال��ك��س��ي��ر ذك��رى ع��ل��ى ك��أًس��ا اْش��ربَ��ْن

خ��واس��ت إرش��اد وره چ��اره ش��م��ا وز خ��واس��ت وداد س��الم او ك��رد ب��رش��م��ا
ف��راق در ب��م��ي��رم اي��ن��ج��ا ده��م ج��ان اش��ت��ي��اق در م��ن ك��ه ش��اي��د م��ي گ��ف��ت
ب��ردرخ��ت گ��اه��ي س��ب��زه ب��ر ش��م��ا ك��ه س��خ��ت ب��ن��د در م��ن ك��ه ب��اش��د روا اي��ن
درك��ل��س��ت��ان وش��م��ا ح��ب��س دري��ن م��ن دوس��ت��ان وف��اي ب��اش��د اي��ن��چ��ن��ي��ن
َم��رغ��زار درم��ي��ان ص��ب��وح��ي ي��ك زار ُم��رغ زي��ن م��ه��ان اي آري��د ي��اد
ب��َود م��ج��ن��ون واي��ن ل��ي��ل��ى ك��ان خ��اص��ه ب��َود م��ي��م��ون را ي��ار ي��اران ي��اد
خ��ود پ��رخ��ون م��ي��خ��ورم ق��دح��ه��ا م��ن خ��ود م��وزون ب��ِت ح��ري��ف��اِن إي
م��ن داد ب��ده��ي ك��ه خ��واه��ي ه��م��ي گ��ر ب��ري��ادم��ن ك��ن ن��وش م��ي ق��دح ي��ك

∗∗∗

ال��ت��راب ف��وق ج��رع��ة ل��ي ف��اس��ك��بَ��ْن ع��ذاب ِح��ل��ف م��دنَ��ٍف ب��ذك��رى أو
ت��ب��س��ُم ش��ف��اٍه م��ن ووع��وٌد ال��ق��س��م؟ أي��ن ال��ع��ه��د ه��ذا أي��ن
وج��زاء؟2 ق��ص��اص ال��ف��ض��ل ف��ه��ل أس��اء ب��ال��بُ��ع��ِد ع��ب��دك ي��ك��ن إِْن
أع��ذُب ال��م��ث��ان��ي َرج��ع م��ن ه��و ال��غ��ض��ُب م��ن��ك ي��ن��زل م��ا إنَّ
ن��ق��م��ت��ك أح��ل��ى األرواح وم��ن ش��دت��ْك رخ��اء م��ن خ��ي��ًرا إنَّ
يُ��وص��ف ال وم��ا ل��ذاذات م��ن يُ��ع��رف ال م��ا ج��ورك ف��ي إنَّ
ع��رس��ك��ا؟ أنَّ��ى ال��م��أت��م وك��ذا ن��ورك��ا؟ أنَّ��ى ن��ارك، ه��ذه
أَل��َم��ْه ع��ن��ي ال��ل��ط��ُف ي��ق��لَّ أن ك��َرَم��ْه وأخ��ش��ى ��ا غ��مٍّ ن��ائ��ح
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ري��ز ب��رخ��اء جرعۀ خ��وردي چ��ون��ك��ه ب��ي��ز خ��اك ف��ت��ادۀ اي��ن ب��ي��اد ي��ا
ك��و ق��ن��د چ��ون ل��ب آن وع��ده��اي ك��و س��وك��ن��د وآن ع��ه��د آن ع��ج��ب أي
چ��ي��س��ت؟ ف��رق پ��س ك��ن��ى ب��د ب��اب��د، ت��و چ��ون ب��ن��دگ��ي��س��ت ب��د از ب��ن��ده ف��راق گ��ر
چ��ن��گ وب��ان��گ س��م��اع أز ت��ر ط��رب ب��ا وج��ن��گ درخ��ش��م ت��وك��ن��ي ك��ه ب��دى آن
م��ح��ب��وب��ت��ر ت��وزج��ان وان��ت��ق��ام ب��ت��ر خ��و زدول��ت ت��و ج��ف��اي اي
ت��و غ��ور ب��د ن��ي��ا ك��س ل��ط��اف��ت وز ت��و ج��ور دارد ك��ه ح��الوت��ه��ا أز
ب��ود؟ چ��ون س��ورت ك��ه ت��اخ��ود اي��ن م��ات��م ب��ود؟ چ��ون ن��ورت إن��ي��س��ت ت��و ن��ار
ك��ن��د ك��م��ت��ر را ج��ور آن ك��رم وز ك��ن��د ب��اَور أو ك��ه وت��رس��م ن��ال��م

∗∗∗

ع��ج��ُب ه��ذا ال��ض��دي��ن أع��ش��ق ُم��ط��رب ع��ن��دي وال��ق��ه��ر ل��ط��ف��ه
ح��س��رت��ي أُب��دي ك��ال��ب��ل��ب��ل ن��ح��ُت ال��ج��ن��ِة ن��ح��و ال��ش��وك أج��زُت إن
م��َع��ا وال��ش��وك ال��ب��س��ت��ان ي��أك��ل ج��ش��َع��ا ق��د ب��ل��ب��ل م��ن ع��ج��بً��ا
يُ��َح��ب م��ك��روه ك��ل َج��واه ف��ي ال��ل��ه��ب ِت��نِّ��ي��ن ذاك ال! ب��ل��ب��ٌل؟
ع��ش��ق��ه وي��ب��غ��ي ال��ن��ف��س ع��اش��ق ه��و ال��ك��ل وع��ي��ن ال��ك��ل ع��اش��ق

ِض��د دو ه��ر اي��ن ع��اش��ق م��ن ال��ع��ج��ب ب��و ب��ِج��د ل��ط��ف��ش وب��ر ق��ه��ر ب��ر ع��اش��ق��م
ش��وم ن��االن س��ب��ب زي��ن ب��ل��ب��ل ه��م��چ��و ش��وم درب��س��ت��ان خ��ار زي��ن أر وال��ل��ه
گ��ْل��س��ت��ان ب��ا را خ��ار او ت��اخ��ورد ده��ان ب��ك��ش��اي��د ك��ه ب��ل��ب��ل ع��ج��ب اي��ن
خ��وش��س��ت اورا زع��ش��ق خ��وش��ه��ا ن��ا ج��م��ل��ة آت��ش��س��ت ن��ه��ن��ِك اي��ن ب��ل��ب��ل چ��ه اي��ن
ُج��و خ��وي��ش وع��ش��ِق خ��وي��ش��س��ت ع��اش��ق او ك��لَّ��س��ت وخ��ود ك��لَّ��س��ت ع��اش��ق
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اإللهية العقول طيور أجنحة صفة

ي��ع��ق��ل؟ ف��ي��ن��ا ال��ط��ي��ر ل��س��رِّ م��ن ال��م��ث��ل ه��ذا ال��روح ب��ب��غ��اء
ال��ج��ن��ود س��ل��ي��م��اُن ف��ي��ه ك��اِم��ن ش��دي��د غ��ي��ر ي��رى ُط��ه��ٌر ط��ائ��ر
ال��س��م��اء أط��ب��اق اآله��اُت ه��زت ب��ك��اء أو ش��ك��ر غ��ي��ر ف��ي يَ��نُ��ح إن

إلهي عقول طيور أجنحۀ صفت

ب��ود م��رغ��ان ك��وَم��ح��رم ك��وك��س��ي ب��ود زي��ن��س��ان ج��ان ط��وط��ئ قصۀ
س��پ��ا ب��ا س��ل��ي��م��ان او وان��درون گ��ن��اه ب��ي ض��ع��ي��ف م��رغ ك��وي��ك��ي
غ��ل��غ��ل��ه ك��ردون ه��ف��ت ان��در اف��ت��د وك��ل��ه ش��ك��ر ب��ي زار ب��ن��ال��د چ��ون

∗∗∗

ال��ج��واب ول��ب��ي��ك ربِّ��ي، ي��ا م��ن��ه ك��ت��اب م��ن��ُه ع��ن��ده ح��ي��ن ك��ل
ال��ورى3 إي��م��ان ي��ع��دل ك��ف��ره ي��رى ال��ب��رِّ م��ن خ��ي��ر ذنْ��بُ��ه
ت��اج��ه ��ى ي��ت��ل��قَّ آٍن ك��ل م��ع��راَج��ه ي��رت��ق��ي آٍن ك��ل
ال��س��ال��ك��ي��ن وْه��م ف��وق م��ك��اٍن ال ط��ي��ن وه��و م��ك��اٍن ال ف��ي روح��ه
َوَه��م ح��ي��ن ك��ل م��ن��ه ل��ك ت��ف��ه��م م��م��ا ل��ي��س م��ك��اٌن ال
ال��ج��ن��ان4 أه��ل ل��دى أن��ه��ار م��ث��ل وم��ك��اْن م��ك��اٌن ال ل��دي��ه ب��ل
ب��ال��ص��واب5 أع��ل��ْم وال��ل��ه ت��ق��ل. ال ال��خ��ط��اب ف��ي وأق��ص��ر ه��ذا ع��ن ع��ّد
ال��ط��ائ��ر وه��ذا ال��ه��ن��د ت��اج��ِر ال��ت��اج��ر ح��دي��َث اآلن ن��رج��ع

خ��دا از ل��ب��ي��ك ش��ص��ت زو، رب��ي ي��ا خ��دا از بَ��ي��ك ص��د ن��ام��ه، ص��د دم��ش ه��ر
خ��ل��ق ن��ه��اي اي��م��ا ج��م��ل��ه ك��ف��رش پ��ي��ش ح��ق ن��زد زط��اع��ت ب��ه أو ذل��ت
خ��اص ت��اج ص��د ن��ه��د ت��اج��ش س��ر ب��ر خ��اص م��ع��راج ي��ك��ي اورا دم��ي ه��ر
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س��ال��ك��ان وه��م ف��وق م��ك��ان��ي ال م��ك��ان ب��رال وج��ان ب��رخ��اك ص��ورت��ش
زاي��دت خ��ي��ال��ي وي از دم��ي ه��ر آي��دت ف��ه��م در ك��ه ن��ي م��ك��ان��ي ال
ج��و چ��از ب��ه��ش��ت��ي ح��ك��م در ه��م��چ��و او ح��ك��م در م��ك��ان وال م��ك��ان ب��ل
ب��ال��ص��واب أع��ل��م وال��ل��ه م��زن دم ب��ت��اب زي��ن ورخ ك��ن ك��وت��ه اي��ن ش��رح
ه��ن��دوس��ت��ان وت��اج��ر م��رغ س��وى دوس��ت��ان اي م��ا دي��م ك��ر م��ي ب��از

الببغاء تلك رسالة وإبالغ الهند ببغاوات التاجر رؤية

ال��ب��ب��غ��اءْ ِس��رَب ال��ه��ن��د ِب��الد ف��ي ال��ع��ن��اءْ ب��ع��د م��ن ال��ت��اج��ر ورأى
��َال ُح��مِّ م��ا ُم��ب��ل��ًغ��ا وأت��اه��ا َع��ِج��َال ون��ادى ال��رك��َب وق��ف
ت��ن��ِب��ض ال م��يْ��ت��ة ت��ه��وي ث��م ت��ن��ت��ف��ُض واح��دة ف��إذا
أس��َف��ا ن��ف��ًس��ا، أه��ل��ك��ت ق��د ق��ال: وص��ف��ا م��م��ا ال��ت��اج��ر ن��دم
واح��دة ل��روح ج��س��م��ي��ن ُربَّ ال��ف��اردة ل��ت��ل��ك أخ��ت ع��لَّ��ه��ا
ال��خ��ب��ر ه��ذا م��ن ال��ط��ائ��ر أُح��ِرق َض��رر؟ ذا ك��الًم��ا أرس��ل��ُت ل��م
ك��ال��ش��رر م��ن��ه ال��ل��ف��ظ ي��س��ت��ط��ي��ر وح��َج��ر َزن��د ال��م��رء ول��س��ان

هندستانرا طوطيان خواجه ديدن
طوطي ازان رسانيدن وپيغام دردشت

ب��دي��د چ��ن��دي ط��وط��ئ ب��ي��اب��ان در رس��ي��د ه��ن��دس��ت��ان اق��ص��اي ت��ا چ��ون��ك��ه
داد ب��از أم��ان��ت وآن س��الم آن داد آواز پ��س اس��ت��ان��ي��د م��رك��ب
ن��ف��س وب��ك��س��ت��ش وم��رد اوف��ت��اد ب��س ل��رزي��د ط��وط��ي��ان زان ط��وط��ئ
ج��ان��ور ه��الل در رف��ت��م گ��ف��ت خ��ب��ر گ��ف��ت از خ��واج��ه پ��ش��ي��م��ان ش��د
ي��ك وروح ب��ود ج��س��م دو م��گ��ر اي��ن ط��وط��ي��ك آن ب��ا اس��ت خ��وي��ش م��گ��ر اي��ن
خ��ام گ��ف��ت زي��ن را ب��ي��چ��اره س��وخ��ت��م پ��ي��ام دادم چ��را ك��ردم چ��را اي��ن
آت��ش��س��ت چ��ون زب��ان از ب��ج��ه��د وان��چ��ه وَش��س��ت آه��ن وه��م س��ن��ك چ��ون زب��ان اي��ن
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∗∗∗

ت��س��ت��ب��ي��ن ال ن��اق��ًال، أو ف��اخ��ًرا ح��ي��ن ك��ل ُج��زاًف��ا ال��ق��دح اح��ذر
ال��ب��ه��ي��ْم ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ن��ي��ران ف��اح��ذر ه��ش��ي��ْم وح��وال��ي��ك ظ��ل��م��اٌت
ال��م��ن��ِط��ق ب��ئ��س ال��ع��ي��ن، ُم��غ��م��ض��ي��ن ن��ط��ق��وا ق��وٌم ال��ع��اَل��م أح��رق
َض��ي��غ��َم��ا6 م��يْ��تً��ا، ال��ث��ع��ل��ب ص��يَّ��ر ه��َدَم��ا ق��د ع��اَل��ًم��ا ل��ف��ظ رب
ن��َف��َس��ا ك��ع��ي��س��ى األص��ل ف��ي وه��ي إَس��ى أو ُج��رح األرواح ه��ذه
أط��ب��َق��ا ح��ج��اب ع��ن��ه��ا ي��ُزل إن ُخ��لُ��َق��ا ع��ي��س��ى م��ث��ل روح ك��ل
اه��ُج��ر ال��ح��ل��وى وذي ال��ح��رص ف��دِع ��كَّ��ِر ال��سُّ م��ث��ي��ل ق��وال تُ��ِرد إن
ال��ع��ق��الءْ ِط��م��اح ��ب��ر ال��صَّ وإل��ى اش��ت��ه��اءْ ل��ل��ح��ل��وى األط��ف��ال ي��أس��ر
ال��س��م��اء ي��ج��ت��از ال��ص��ب��ر وح��ل��ي��ف ل��ل��وَراء ي��خ��ط��و ال��ح��ل��واء آِك��ل

الف روي از وك��ه ن��ق��ل روي ز ك��ه گ��راف ب��ره��م م��زن وآه��ن��را س��ن��ك
ش��رار ب��اش��د چ��ون پ��ن��ب��ه درم��ي��ان زار پ��ن��ب��ه وه��رس��و اس��ت ت��اري��ك زان��ك��ه
س��وخ��ت��ن��د را ع��ال��م��ي س��خ��ن��ه��ا زان دوخ��ت��ن��د چ��ش��م��ان ك��ه ق��وم��ي آن ظ��ال��م
ك��ن��د ش��ي��ران را م��رده روب��ه��ان ك��ن��د وي��ران س��خ��ن راي��ك ع��ال��م��ي
م��ره��ن��د وگ��اه��ي زخ��م��ن��د ي��ك��زم��ان دم��ن��د ع��ي��س��ى خ��ود ص��ل درا ج��ان��ه��ا
س��ت��ي آس��ا م��س��ي��ح ج��ان��ي ه��ر گ��ف��ت ب��رخ��اس��ت��ي ازج��ان��ه��ا ح��ج��اب گ��ر
م��خ��ور ح��ل��وا وي��ن ح��رص از ك��ن ص��ب��ر ش��ك��ر چ��ون گ��وي��ي ك��ه خ��واه��ي س��خ��ن گ��ر
ك��ان ك��ود آرزوي ح��ل��وا ه��س��ت زي��رك��ان م��ش��ت��ه��اي ب��اش��د ص��ب��ر
ت��ررود واپ��س خ��ورد ح��ل��وا ك��ه ه��ر ردو ب��ر ك��ردون آورد ص��ب��ر ك��ه ه��ر

ريضهللاعنه العطار الدين فريد قول تقرير

ي��رَدى ب��ال��ه��وى ف��م��ث��ل��ك ��ا غ��مٍّ م��ت ال��ن��ف��س (أس��ي��َر
ش��ه��َدا) ت��ن��ق��ل��ب س��م��وًم��ا ي��أك��ل إن ال��ق��ل��ب وربُّ
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ال��ب��ش��ْر ف��ي ع��ج��ي��ب ال��ق��ل��ب ص��اح��ُب
يُ��َض��ْر ال ع��ي��انً��ا ال��س��م ي��أك��ل

ال��ب��دن ص��ح إذ ال��ح��م��ي��ة ج��اَوز
َس��َك��ن ��ى ل��ل��ُح��مَّ ال��ط��ال��ب ت��رى إذ

األن��ب��ي��اء: خ��ي��ر ل��ل��ط��ال��ب ق��ال
ال��م��راء»7 ت��ب��غ��ي م��ا ك��ل ف��ي «اح��ذرْن

ت��خ��دَع��ن ال ن��م��روديَّ��ة ف��ي��ك
ُك��ن اب��راه��ي��َم أو ن��اًرا ت��خ��ض ال

ال��ب��ح��ور ُج��ب��ت وال س��بَّ��اح��ا ل��س��ت
ال��غ��رور ال��ي��مِّ ف��ي ب��ك ح ي��ط��وِّ ال

العزيز قدسهللاروحه عطار الدين فريد شيخ تقرير

م��ي��خ��ور خ��ون خ��اك م��ي��ان غ��اف��ل أي ن��ف��س��ي ص��اح��ب «ت��و
ب��اش��د» ان��ك��ب��ي��ن آن خ��ورد زه��ري اگ��ر دل ص��اح��ب ك��ه

�ان زي� آن �دارد �ران� دل� �ب �اح� ص�
ع��ي��ان را ق��ات��ل زه��ر او خ��ورد گ��ر

رس��ت پ��ره��ي��ز وز ي��اف��ت ص��ح��ت زان��ك��ه
درس��ت ت��ب م��ي��ان م��س��ك��ي��ن ط��ال��ب

ج��رى ط��ال��ب اي ك��ه ب��ي��غ��م��ب��ر گ��ف��ت
م��رى م��ط��ل��وب��ي ب��اه��ي��ج م��ك��ن ه��ان

م��رو آت��ش در ن��م��رودي��س��ت ت��و در
ش��و إب��راه��ي��م ل أوَّ خ��واه��ي رف��ت

دري��ائ��ي��ي ون��ي س��بَّ��اح نۀ چ��ون
رائ��ي��ي خ��ود از خ��وي��ش م��ي��ف��ك��ن در

آورد �ر �م� أح� ورد �ش آت� ز أو
آورد گ��وه��ر ب��ح��ر ق��ع��ر ز أو
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∗∗∗

ال��ُغ��ب��ار؟ ال��ت��ب��ر ال��ن��اق��ُص وي��رد ال��ن��ض��اْر ال��ت��رب ف��ي ال��ك��ام��ل ي��م��س��ك
ي��ُدْه األم��ر ف��ي ال��رح��م��ن ف��ي��د ي��ن��ج��ُدْه ع��ل��ي��ه ال��ل��ه يُ��ق��ِب��ل
يُ��ش��ْد وال��غ��در ال��م��ك��ر ح��ب��ال ف��ي ي��ْد ل��ل��ش��ي��ط��ان ال��ن��اق��ص وي��د
س��َف��ْه ال��ع��ل��م ال��ن��اق��ص وي��ردُّ م��ع��رَف��ْه ج��ه��ًال ال��ك��ام��ل ي��ق��ل��ب
ل��ل��ك��م��ي��ل ِدي��نً��ا ال��ك��ف��ر وي��ص��ي��ر ال��ع��ل��ي��ل َم��سَّ م��ا ي��ص��ب��ح ِع��ّل��ًة
ج��اه��ُل ي��ا ل��ل��ردى ف��ت��ل��بَّ��ث راِج��ُل ي��ا ف��ارًس��ا ت��ت��ح��دَّى

ش��ود ك��س��ت��ر خ��ا بُ��رد زر ار ن��اق��ص ش��ود زر گ��ي��رد ك��رخ��اك ك��ام��ل��ي
اس��ت خ��د دس��ت ك��اره��ا در او دس��ت راس��ت م��رد آن ب��ود ح��ق ق��ب��ول چ��ون
وري��و ت��ك��ل��ي��ف��س��ت دام ان��در زان��ك��ه ودي��و ش��ي��ط��ان��س��ت دس��ت ن��اق��ص دس��ت
رود ن��اق��ص در ك��ه ع��ل��م��ي ش��د ج��ه��ل ش��ود دان��ش او ب��ي��ش آي��د ج��ه��ل
ش��ود م��ل��ت ك��ام��ل��ي گ��ي��رد ك��ف��ر ش��ود ع��ل��ت ع��ل��ت��ي گ��ي��رد چ��ه ه��ر
دار پ��اي اك��ن��ون ب��رد ن��خ��واه��ي س��ر ب��اس��وار پ��ي��اده ك��رده م��ري اي

وإما تلقي أن «إما موىسوقولهم: السحرة تعظيم
ألقوا.»8 «بل موىس: وقول امللقني.» نحن نكون أن

ال��ص��دور ف��ي ب��ح��ق��ٍد م��وس��ى ج��ادل��وا ال��ع��ص��ور م��اض��ي ف��ي ف��رع��ون س��اح��رو
أم��ره وأط��اع��وا ق��دَّم��وه ق��دره أع��ل��وا ال��ق��وم أن غ��ي��ر
األوُل ف��أن��ت ش��ئ��ت إن أل��ِق ن��ف��ع��ُل ت��راه م��ا ق��ال��وا ح��ي��ن
ت��م��ك��روْن م��ا س��ح��رك��م م��ن وأُروا س��اح��رون ي��ا ف��اب��دءوا م��وس��ى: ق��ال
ال��ج��اح��دي��ن ِم��راء ع��ن��ه��م وم��ح��ا ال��س��اح��ري��ن دي��ن ال��ت��ع��ظ��ي��ُم ف��اش��ت��رى
واألرج��ال أي��ديَ��ه��م أخ��ط��روا ع��ال ق��د م��وس��ى ب��ره��ان رأوا إذ
ت��ك��ت��م��ْل ل��م إن ه��ذي��ن ف��ات��رك��ْن ِح��ْل وال��ن��ك��ت��ة ال��ك��ام��ل ل��ق��م��ة
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أوَّل فرمائي، چه كه السالم موىسعليه مر ساحران تعظيم
شما أوَّل ني گفت السالم موىسعليه ما؟ يا عصا أندازي تو

ب��ك��ي��ن م��وس��ى ب��ا ك��ردن��د م��ري چ��ون ل��ع��ي��ن ف��رع��ون ع��ه��د در س��اح��ران
داش��ت��ن��د م��ك��رم اورا س��اح��ران داش��ت��ن��د م��ق��دم را م��وس��ى ل��ي��ك
ن��خ��س��ت ب��ف��ك��ن ع��ص��ا خ��واه��ي گ��ره��م��ي ت��س��ت آن ف��رم��ان ك��ه گ��ف��ت��ن��دش زان��ك��ه
م��ي��ان در را م��ك��ره��ا آن اف��ك��ن��ي��د س��اح��ران اي ش��م��ا أوَّل ن��ي گ��ف��ت
بُ��ري��د وپ��اه��اش��ان دس��ت آن ك��زم��ري خ��ري��د دي��ن��ش��ان��را ت��ع��ظ��ي��م ق��در اي��ن
ب��اخ��ت��ن��د در آن ج��رم در وپ��ا دس��ت ب��ش��ن��اخ��ت��ن��د او ح��ق چ��ون س��اح��ران
الل ب��اش م��خ��ورم��ي ك��ام��ل ت��ونۀ ح��الل ك��ام��ل��را س��ت ون��ك��ت��ه ل��ق��م��ه

∗∗∗

أن��ص��ت��وا9 ربِّ��ي: ل��آلذان ق��ال تُ��ن��ِص��ت أُذٌْن أت��ت ل��س��ان، ذا
أذُْن ال��ح��ي��ن ذل��ك ف��ي ك��لُّ��ه يُ��ِب��ن ل��م رض��ي��ًع��ا ال��ط��ف��ل ان��ظ��ر
ال��م��ن��ط��ُق يُ��وات��ي ك��ي��م��ا م��ن��ص��تً��ا ي��ن��ط��ُق ال م��دة ي��ب��ق��ى ث��م
أب��َك��م��ا ده��ًرا ال��ن��اس ف��ي وث��وى ت��م��ت��َم��ا س��م��ًع��ا يُ��ْرِع ل��م وإذا
ح��ي��ل��ت��ِه م��ن ال��ن��ط��ق يُ��ل��َف��ى ك��ي��ف خ��ل��ق��ت��ه ف��ي ص��مَّ ق��د وال��ذي
ال��س��ب��ي��ْل ه��ذا م��ن ال��م��ن��ط��ق ف��اط��ل��ب دل��ي��ْل ل��ل��ن��ط��ق ال��س��م��َع إال ل��ي��س
أس��ب��اب��ه��ا10 ف��ي األغ��راض واط��ل��ب��وا أب��واب��ه��ا م��ن األب��ي��ات وادخ��ل��وا
ال��م��ب��دِع ال��ع��ال��م��ي��ن رب غ��ي��ُر َم��س��َم��ع ع��ن ن��ط��ق��ه يَ��غ��نَ��ى ل��ي��س

ان��ص��ت��وا ب��ف��رم��ود ح��ق ك��وش��ه��ارا ت��و ج��ن��س ن��ي زب��ان او ت��وك��وش��ي چ��ون
ك��وش ج��م��ل��ه او ب��ود خ��ام��ش م��دَّت��ي ش��ي��رن��وش ب��زاي��د چ��ون أوَّل ك��ودك
آم��وخ��ت��ن س��خ��ن او ت��ا ُس��خ��ن از دوخ��ت��ن ل��ب ب��اي��دش م��ي م��دت��ي
م��ي��ك��ن��د ك��ي��ت��ي ك��ن��ك را خ��وي��ش��ت��ن م��ي��ك��ن��د ت��ي ت��ي ك��وش ن��دارد ور
ج��وش ن��ط��ق در ك��ن��د ك��ي ب��اش��د الل ك��وش آغ��از از ن��ب��ود أص��ل��ي ك��ر
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ان��درآ س��م��ع ازره م��ن��ط��ق س��وى را ن��ط��ق ب��اي��د س��م��ع أوَّل زان��ك��ه
أس��ب��اب��ه��ا ف��ي األغ��راض واط��ل��ب��وا أب��واب��ه��ا م��ن األب��ي��ات وادخ��ل��وا
ن��ي��س��ت ط��م��ع ب��ي خ��ال��ق ن��ط��ق ك��ه ج��ز ن��ي��س��ت س��م��ع راه م��وق��وف ك��ان ن��ط��ق

∗∗∗

ل��ه إس��ن��اد11 وال ال��ك��ل َم��س��نَ��د ل��ْه أس��ت��اد وال ال��خ��ل��ق م��ب��دع
ال��م��ث��اْل م��ح��ت��اج األس��ت��اذ ت��اب��ع وم��ق��اْل ِف��ع��ال ف��ي ع��داه َم��ن
ال��ن��دِم ودم��ع ال��ِدل��ق ف��ال��زم ال��ك��ل��م ل��ه��ذا أه��ًال ت��ك��ن إن
س��اِج��م دم��ع ال��ث��واب نَ��َف��س ن��ادُم دم��ٌع ��اه ن��جَّ آدٌم
ال��ن��ع��اْل ص��فِّ إل��ى ال��ع��ف��و، ي��ط��ل��ب ال��ع��واْل وال��س��ب��َع ال��ف��ردوس ه��ج��ر
ح��زب��ه م��ن وك��ن ال��س��ع��ي ف��ال��زم ص��ل��ب��ِه م��ن ت��ك��ن، إن آدم��يٍّ��ا
وم��اءْ ش��م��س م��ن ال��ب��س��ت��اَن ��ر نَ��ضِّ غ��ذاء وال��دم��ع ال��ق��ل��ب ن��ار ل��ك
ال��َم��ع��ي��ن؟ ال��دم��ع ل��ذة ت��دري ك��ي��ف ال��غ��اف��ل��ي��ن! وِخ��دَن ال��خ��ب��ِز ع��اش��َق

ن��ي��س��ت إس��ن��اد ورا ج��م��ل��ه م��س��ن��د ن��ي��س��ت أس��ت��اد ت��اب��ع او م��ب��دع��س��ت
م��ث��ال وم��ح��ت��اج أس��ت��اد ت��اب��ع م��ق��ال در ه��م ِح��َرف در ه��م ب��اق��ي��ان
وي��رانۀ در گ��ي��ر واش��ك��ي دل��ق ب��ي��گ��انۀ ن��ي��س��ت��ي گ��ر س��خ��ن زي��ن
پ��رس��ت ت��وب��ه دم ش��د ت��رب��ا اش��گ رس��ت اش��ك از ع��ت��اب زان آدم زان��ك��ه
رف��ت ع��ذر ب��راي از چ��ان م��ا پ��اي ه��ف��ت ب��االي واز ف��ردس از آدم
او ُط��ْل��ب در ه��م ب��اش م��ي ط��ل��ب در او ص��ل��ب وز آدم��ي پ��ش��ت ز گ��ر
ب��از س��ت اب��روخ��ورش��ي��د از ب��وس��ت��ان س��از ن��ق��ل دي��ده وآب دل آت��ش ز
ن��ادي��دك��ان ت��وچ��ون ن��ان��ي ع��اش��ق دي��دك��ان آب ذوق دان��ي ت��وچ��ه

∗∗∗

ال��ع��ظ��اْم ال��در م��ن ُدرٍّا ت��م��ت��ل��ئ ال��ط��ع��اْم ه��ذا م��ن م��خ��الت��ك خ��ل
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ال��رح��ي��ْم ق��رب ف��ي األم��الك تَ��ْش��َرِك ال��رج��ي��ْم َدرِّ م��ن روح��ك واف��ِط��َم��ْن
م��ظ��ل��َم��ا غ��ل��ي��ًظ��ا ف��ظٍّ��ا ت��ك��ن إن ف��اع��ل��َم��ا ِخ��ْدن ل��ل��ش��ي��ط��ان أن��ت
ال��ح��الل ال��ك��س��ب ب��ه��ا ي��أت��ي ح��ي��ن��م��ا وك��م��ال ن��ور ال��ل��ق��م��ة إن��م��ا
م��اءْ ال��م��ص��ب��اح ب��ه يَ��ط��ف��أ إن وه��و ال��ض��ي��اءْ يُ��ذك��ي ال��ذي ال��زي��ت إن��م��ا
ال��ل��ق��م��ة12 ح��ل ال��رق��ة يُ��ْك��ِس��ب ال��ل��ق��م��ة ِح��لُّ ال��ح��ك��م��َة يَ��ِل��ُد
ح��رام13 ف��ْه��ي ل��ق��م��ة م��ن وه��ًوى وخ��ص��ام ح��ق��د ي��وَل��د وإذا

ك��ن��ي إج��الل��ي ه��اي گ��وه��ر ز پ��ر ك��ن��ي خ��ال��ي زن��ان ان��ب��ان ت��واي��ن گ��ر
ك��ن ان��ب��از م��َل��ك ب��ا آن��ش از ب��ع��د ب��ازك��ن ش��ي��ط��ان ش��ي��ر از ج��ان ط��ف��ل
ه��م��ش��ي��رۀ ل��ع��ي��ن ب��ادي��و دان��ك��ه وت��ي��رۀ وم��ل��ول ت��اري��گ ت��ات��و
ح��الل ك��س��ب از آورده ب��ود آن وك��م��ال اف��زود ك��ون��ور ل��ق��مۀ
ُك��ش��د را چ��راغ��ي چ��ون خ��وان��ش آب ُك��ش��د م��ا چ��راغ ك��اي��د روغ��ن��ي
ح��الل ل��ق��مۀ از زاي��د ��ت ورقَّ ع��ش��ق ح��الل ل��ق��مۀ از زاي��د وح��ك��م��ت ع��ل��م
ح��رام ان��رادان زاي��د وغ��ف��ل��ت ج��ه��ل ودام ب��ي��ن��ي ح��س��د ت��و لقمۀ ز چ��ون

∗∗∗

ال��ح��م��ي��ر؟ ن��س��ل ت��رى ال��خ��ي��ل م��ن أم ال��ش��ع��ي��ر؟ َح��بُّ ن��م��ا ال��بُ��رِّ أم��ن
ال��ِف��َك��ر وآلل��ي��ه ب��ح��ر وه��ي ث��م��ْر وال��ف��ك��ر ال��ل��ق��م��ُة ب��ذٌر
اآلخ��رْة وح��بَّ ال��ل��ه ط��اع��َة ط��اه��رْة ِح��الٍّ ال��ل��ق��م��ُة ت��ل��د
ال��ت��اج��ر ح��دي��ث م��ا ل��ي ف��أِب��ْن آخ��ر م��ن ل��ه م��ا ح��دي��ٌث ذا

خ��رده��د گ��رَّۀ ك��ه اس��ب��ي دي��دۀ ب��رده��د وَج��و ك��اري ك��ن��دم ه��ي��ج
ان��دي��ش��ه��ا وگ��وه��رش ب��ح��ر ل��ق��م��ه ان��دي��ش��ه��ا وب��رش ت��خ��م��س��ت ل��ق��م��ه
ج��ه��ان آن رف��ت��ن ع��زم خ��دم��ت، م��ي��ل ده��ان ان��در ح��الل ل��ق��مۀ از زاي��د
ب��ي��ان را وط��وط��ي ب��ازرگ��ان ب��ح��ث ه��م��ان ك��ن پ��اي��ان س��خ��ن��ران��ي��س��ت اي��ن
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الهند ببغاوات من رآه ما الببغاء عىل التاجر َقصص

ال��س��ف��را ه��ذا ي��ح��م��د وان��ث��ن��ى دبَّ��را م��م��ا ال��ت��اج��ر ف��َرغ
َرف��دا ب��ال��ه��داي��ا وال��ج��واري وع��دا ق��د م��ا ال��غ��ل��م��اَن م��ن��ح
وَع��ي��ْن أُذٌْن َوَع��ْت ق��د م��ا ل��ي ُق��صَّ أي��ْن؟ ال��وع��د أي��ن ال��ب��ب��غ��اء ق��ال��ت
ن��دم��ا وب��ن��ان��ي ��ي ك��فِّ ع��ضُّ أََل��َم��ا ح��س��ب��ي إن ال ال، ق��ال
ت��ه��لُ��ك��ة؟ ل��غ��ي��ري ف��ي��ه��ا ف��ج��ًة م��ألُ��ك��ة ب��ج��ه��ل��ي ��ل��ُت ُح��مِّ ل��َم
وغ��ْم؟ ُس��خ��ط م��ن آدك ال��ذي م��ا ال��ن��دْم ف��ي��م س��ي��دي! ف��أج��اب��ت
ال��ف��ال ذاِك ف��ي أط��ي��ارك ِس��رب إل��ى ش��ك��واِك بَ��لَّ��غ��ُت ق��د ق��ال
ه��ام��دْة وخ��رَّت ح��زنً��ا أُْرِع��َدْت واح��دْة م��ن��ه��ا ال��ق��ص��ُة آدِت

هندوستان طوطيان آز ديد آنچه باطوطي گان بازر گفتن باز

ك��ام دوس��ت م��ن��زل س��وى آم��د ب��از ت��م��ام را ت��ج��ارت ب��ازرگ��ان ك��رد
ن��ش��ان او ب��ب��خ��ش��ي��د را ك��ن��ي��زك ه��ر م��غ��ان أر راب��ي��اورد غ��الم��ي ه��ر
ك��و ب��از گ��ف��ت��ي وان��ج��ه دي��دي آن��چ��ه ك��و ب��ن��ده م��غ��ان ار ط��وط��ي گ��ف��ت
ك��زان وان��ك��ش��ت��ان خ��اي��ان خ��ود دس��ت ازان پ��ش��ي��م��ان��م خ��ود م��ن ن��ي گ��ف��ت
ن��ش��اف؟ واز دان��ش��ي ب��ي از ب��ردم گ��زاف از خ��ام��ي پ��ي��غ��ام چ��را م��ن
م��ق��ت��ض��ي��س��ت را وع��م خ��ش��م ك��ي��ن آن چ��ي��س��ت زچ��ي��س��ت ب��ش��ي��م��ان��ي خ��واج��ه اي گ��ف��ت
ت��و ه��م��ت��اي ط��وط��ي��ان گ��روه ب��ا ت��و ش��ك��اي��ت��ه��اي آن گ��ف��ت��م گ��ف��ت
وب��م��رد زي��د ول��ر ب��دري��د اش زه��ره ب��رد ب��وى زدردت ط��وط��ي ي��ك��ي آن

∗∗∗

ال��ن��دْم؟ ق��ل��ُت، أن ب��ع��د ي��ج��دي، ك��ي��ف وَه��ّم ذا م��ن أَس��ف ف��ده��ان��ي
ال��وت��ر ب��ال��س��ه��م يَ��نْ��ِب��ُض م��ا م��ث��ل ط��َف��ْر ق��د ل��س��ان م��ن ل��ف��ٍظ ُرّب
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ال��م��ح��ِب��س ب��ع��د ال��س��ي��ل يُ��َص��دُّ أو األق��ُوِس ن��ح��و ال��س��ه��ُم يُ��ردُّ ال
َع��َم��م��ا ب��الءٌ ال��ن��اس وده��ا ط��م��ى ال��س��ي��ُل ه س��دَّ ي��ج��اوز إن
ي��د14 ع��ل��ي��ه��ن ل��ل��ن��اس ل��ي��س ت��وَل��ُد َغ��ي��بً��ا ال��ف��ع��ل ت��ب��ع��ات
ف��اع��ج��ب��وا ُط��رٍّا ال��ل��ه َخ��ل��ق وه��ي ت��ن��س��ب إل��ي��ن��ا ال��م��وال��ي��ُد ذي
دام��يَ��ا ع��م��ًرا ال��س��ه��م ف��أص��اب رام��يَ��ا ل��ع��م��رو زي��د غ��دا إن
ال��ب��ش��ر ال ربِّ��ي األوج��اع ي��خ��ل��ق اس��ت��م��ر ال��ح��ول إل��ى ال��ج��رح وإِن

س��ود؟ چ��ه پ��ش��ي��م��ان��ي گ��ف��ت��م چ��ون ل��ي��ك ب��ود چ��ه گ��ف��ت��ن اي��ن ك��ش��ت��م پ��ش��ي��م��ان م��ن
ك��م��ان از او ج��س��ت دان��ك��ه ت��ي��ري ه��م��چ��و زب��ان از ن��اك��ه ج��س��ت ك��ان نكتۀ
ِزس��ر را س��ي��ل��ي ك��رد ب��اي��د ب��ن��د پ��س��ر اي ت��ي��ر آن ازره وان��ك��ردد
ش��ك��ف��ت ن��ب��ود ك��ن��د وي��ران گ��رج��ه��ان ك��رف��ت را ج��ه��ان��ي س��ر از ك��ذش��ت چ��ون
ن��ي��س��ت خ��ل��ق ب��ح��ك��م ش م��وال��ي��د وان ن��ي��س��ت زاد اث��ره��ا غ��ي��ب در را ف��ع��ل
ب��م��اس��ت ن��س��ب��ت��ش��ان چ��ه ار م��وال��ي��د آن خ��داس��ت م��خ��ل��وق ج��م��ل��ه ش��ري��ك��ي ب��ي
ن��م��ر ه��م��چ��و ت��ي��رش ب��گ��رف��ت را ع��م��رو َع��ْم��رو س��وى ت��ي��ري پ��ران��ي��د زي��د
م��رد ن��ه ح��ق آف��ري��ن��د ه��ارا درد درد زاي��ي��د ه��م��ي س��ال��ي م��دَّت��ي

∗∗∗

ل��ألج��ل ج��ري��ًح��ا ع��م��رو وب��ق��ي ال��وج��ْل أردى إذا ال��رام��ي زي��د
س��ب��ب ف��ْه��و ق��ات��ًال زي��ًدا س��مِّ ال��وَص��ب م��وال��ي��د م��ن ع��م��رو م��ات
ق��درت��ه ج��ل��ت ال��ل��ه ص��ن��ع وه��و ن��س��ب��ت��ه إل��ي��ه ال��س��ه��م وَج��ع
تُ��َرّد ال��ح��قِّ إل��ى ال��م��وال��ي��ُد ذي ووَل��ْد وزرٌع ص��ي��ٌد وك��ذا
وج��ه��ت��ه ع��ن ال��س��ه��م ي��رج��ع��ون ق��درت��ِه م��ن ال��ل��ه أول��ي��اء
ع��ج��ب ال ع��ل��ي��ه��م ال��ل��ه ِم��نَّ��ة ال��س��ب��ْب ال��م��وال��ي��د دون وق��ف��وا
يُ��َق��ِل15 ل��م ك��أن ال��ق��ول ي��ج��ع��ل ال��ح��ي��ل ول��ط��ف ب��ال��ع��ل��م ه��و
وع��ى م��ا ق��ل��ٍب ك��ل م��ن م��اح��يً��ا س��م��ع��ا م��ا س��ام��ع م��ن س��ال��بً��ا
ن��ن��س��ه��ا»16 أو آي��ة «م��ن ف��اق��رأن ب��ه��ا ت��دل��ي ح��ج��ة م��ن تُ��ِرد إن
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اج��ل ت��ا ان��ج��ا زاي��د ه��ام��ي درد وج��ل از م��رد ار دم آن رام��ي زي��د
گ��و ق��ت��ال س��ب��ب اوَّل ز را زي��د او م��رد چ��ون وج��ع م��وال��ي��د زان
ك��ار ك��رد ص��ن��ع ج��م��ل��ه آن ه��س��ت گ��رچ��ه دار وم��ن��س��وب ب��د را وج��ع��ه��ا آن
م��س��ت��ط��اع ح��ق��را س��ت م��وال��ي��د آن وج��م��اع ودام ودم ِك��ش��ث ه��م��ن��چ��ي��ن
راه ز ك��ردان��د ب��از ج��س��ت��ه ت��ي��ر إل��ه از ق��درت ه��س��ت را اول��ي��ا
رب دس��ت زان ول��ي ش��د ب��ش��ي��م��ان چ��ون س��ب��ب از م��وال��ي��د ه��اي در ب��س��ت��ه
ك��ب��اب ن��ي س��وزد س��ي��خ ن��ي ازان ك��ه ب��اب ف��ت��ح از ك��ن��د گ��ف��ت��ه ن��ا گ��ف��ت��ه
پ��دي��د ون��ا م��ح��و ك��رد را س��خ��ن آن ش��ن��ي��د ن��ك��ت��ه آن ك��ه دل��ه��ا ه��م��ه از
نُ��ن��ِس��ه��ا أو آي��ٍة ِم��ن خ��وان: ب��از ِم��ه��اء ��ت وح��جَّ ب��اي��د بُ��ره��ان گ��رت

∗∗∗

تَ��ُح��ل17 ال ف��ي��ه��م. اإلن��س��اء ق��درة وق��ل ذك��ري» «أن��س��وُك��ُم واق��رأن
أم��ره��م ت��ق��ف��و ال��ن��اس ف��ق��ل��وب ل��ه��ْم وال��ذك��رى ال��ن��س��ي��ان ق��درة
َم��ه��را م��ه��م��ا ال��ف��اع��ل ع��ج��ز ال��ن��ظ��را ع��اق ال��ن��س��ي��ان وإذا
«أن��س��وك��م��و»18 ق��د ال��ذك��ر ف��ي ف��اق��رءوا ال��س��م��و) أه��ل س��خ��ري��ة (خ��ل��ت��م��و
ي��م��ت��ِل��ك ج��س��وم��ا األرض ص��اح��ب َم��ِل��ك ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ال��ق��ل��ب ص��اح��ب
ال��ب��ص��ر إن��س��ان اإلن��س��ان إن��م��ا ل��ل��ن��ظ��ْر ف��رٌع اإلن��س��ان ع��م��ُل
ال��م��رك��ز أه��ل ال��ق��وَل ح��م��ان��ي ق��د أج��ت��زي ب��ه��ذا ال��ق��ول، ح��س��ب��ي

ب��دان ش��ان ن��ه��ادن ن��س��ي��ان ق��درت ب��خ��وان ذك��ري ان��س��وك��م آي��ت
ن��د ق��اه��ر خ��ل��ف��ان دل��ه��اي ب��ره��م��ه ن��د ق��ادر ن��س��ي��ان وب��ه ب��ت��ذك��ي��ر چ��ون
ه��ن��ر ب��اش��د ور ك��رد ك��ارن��ت��وان ن��ظ��ر راه أو ب��س��ت ب��ن��س��ي��ان چ��ون
أن��س��وك��م ت��ا خ��وان��ي��د نُ��ب��ي از ال��س��م��و أه��ل س��خ��ري��ة خ��ل��ت��م��و
ش��م��اس��ت دل��ه��اي ش��اه دل ص��اح��ب ج��س��م��ه��اس��ت ش��اه پ��اد ده ص��اح��ب
م��ردم��ك االَّ م��ردم ن��ب��اش��د پ��س ش��ك ه��ي��ج ب��ي ع��م��ل آم��د دي��ذ ف��رع
م��رك��زان زص��اح��ب آي��د م��ي م��ن��ع ازان گ��ف��ت ن��ي��ارم اي��ن ت��م��ام م��ن
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∗∗∗

ل��ه��م19 ِم��ع��واٌن وه��و ي��دي��ه ف��ي ذك��ره��ْم أو ن��س��ي��انُ��ه��م ي��ك��ن إن
ل��ل��ب��ش��ر ق��ل��وٍب م��ن ي��وم ك��ل وش��ر خ��ي��ر م��ن ال��ُك��ث��ر ي��م��ح��و ف��ه��و
ال��ب��ح��ار20 درِّ م��ن األص��داف ي��م��أل ب��ال��ن��ه��ار م��ن��ه��ا األل��ب��اب ي��م��أل
أس��راره��ا م��ن ق��ب��ل م��ن وع��ت م��ا أف��ك��اره��ا م��ن األرواح تُ��درك
إل��ي��ك وال��ص��ن��ع ال��ع��ل��م ي��أوي ح��ي��ن ع��ل��ي��ْك أب��وابً��ا األس��ب��اب ت��ف��ت��ح
ال��ن��اب��غ ط��ب��َع ال��ط��ب��ع وب��ل��ي��ُد ال��ص��ائ��غ ص��ن��َع ال��َق��يْ��ُن ي��ع��َط��ى ل��ي��س
ال��ح��س��اب ي��وم ل��ه ت��أت��ي ُع��دَّة ارت��ي��اب دون م��ن ال��م��رء وص��ف��ات

ش��ان ف��ري��اد رس��د واو ب��اوي��س��ت وي��ادش��ان خ��ل��ق ش��يء ف��رام��و چ��ون
ت��ه��ي ش��ان ل��ه��ا زد ه��رش��ب ك��ن��د م��ي بَ��ه��ي آن وب��درا ن��ي��ك ه��زاران ص��د
م��ي��ك��ن��د ُدر از پ��ر را ص��دف��ه��ا آن م��ي��ك��ن��د پ��ر ازان دل��ه��ارا روز
ج��ان��ه��ا ه��داي��ت از ش��ن��اس��د م��ي ن��ه��ا پ��ي��ش��ا ان��ديشۀ ه��م��ه آن
ب��ت��و ب��ك��ش��اي��د أس��ب��اب ت��ادر ب��ت��و آي��د ت��و وف��ره��ن��ك پ��ي��ش��ه
م��ن��ك��رن��ش��د ب��آن خ��وش��خ��و اي��ن خ��وي ن��ش��د ب��آه��ن��ك��ر زرك��ر پيشۀ
رس��ت��خ��ي��ز روز آي��ن��د خ��ص��م س��وى ج��ه��ي��ز ه��م��چ��ون وُخ��ل��ق��ه��ا پ��ي��ش��ه��ا

∗∗∗

ن��ظ��ام ف��ي َح��َوْوه��ا، أص��ح��اب ن��ح��و ال��م��ن��اْم ب��ع��د م��ن ت��رج��ع وك��ذا
ق��ب��اح أو ِح��س��ان م��ن ك��ان��ت ح��ي��ث ال��ص��ب��اح ح��ي��ن ع��وٌَّد ط��ي��ٌر وه��ي
ع��اج��ل ب��ش��وق ال��م��ث��وى ت��ب��ت��غ��ي ال��زاج��ل ك��ح��م��ام م��س��رع��ات

ش��ت��اب خ��ود ب��خ��ص��م آي��ده��م واپ��س خ��واب ب��ع��د از وان��دي��ش��ه��ا پ��ي��ش��ه��ا
وق��ب��ح ح��س��ن آن ب��ود ش��دك��ه ب��دان��ج��ا ه��م ص��ب��ح وق��ت در وان��دي��ش��ه��ا پ��ي��ش��ه��ا
ب��ه��ره��ا آرد خ��وي��ش ش��ه��ر س��وي ش��ه��ره��ا از پَ��ي��ك ه��اي ك��ب��وت��ر چ��ون
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الببغاوات تلك فعلت بما الببغاء هذه سماع
عليها سيدها القفصونوح يف وموتها

وبَ��رد21 ح��زنً��ا ل��ألرض وه��وى ف��ارت��ع��د ه��ذا ال��ط��ائ��ر س��م��ع
وق��َع��ا ق��د م��ا ال��ت��اج��ُر رأى إذ ف��ِزَع��ا َه��ل��وع��ا ال��ج��ي��َب م��زَّق
ك��رب��ا! وا ده��ى؟ م��اذا أرى؟ م��ا ال��م��ط��رب��ا ال��ج��م��ي��َل ِخ��دن��ي ي��ا ق��ال
ال��م��ج��ل��ِس زي��ن ال��غ��رِّي��ِد ط��ائ��ري ال��م��ؤن��س ل��ل��ن��ج��يِّ ح��س��رت��اه
ل��ي22 ال��ري��ح��ان روَض��ة روح��ي راَح ل��ي األل��ح��ان م��ب��دع ي��ا ط��ائ��ري
ط��ائ��را ه��ذا غ��ي��َر ي��ق��ّرب ل��م ظ��اف��ًرا ح��واه س��ل��ي��م��اُن ل��و

وُمردن طوطيان آن حركت طوطي آن شنيدن
بروي خواجه قفصونوحۀ در طوطي آن

س��رد وگ��ش��ت وف��ت��اد ب��ل��رزي��د ه��م ك��رد چ��ه ط��وط��ي ك��ان م��رغ آن ش��ن��ي��د چ��ون
دري��د وگ��ري��ب��ان��ش ب��رَج��س��ت خ��واج��ه ب��دي��د ح��ال��ت وب��دي��ن رن��گ ب��دي��ن چ��ون
چ��ن��ي��ن چ��راك��ش��ت��ي اي��ن ب��ودت چ��ه اي��ن ح��ن��ي��ن وخ��وش خ��وب ط��وط��ئ اي گ��ف��ت
م��ن وه��م��راز ه��م��دم دري��غ��ا اي م��ن آواز خ��وش م��رغ دري��غ��ا اي
م��ن ري��ح��ان وروضۀ روح راح م��ن ال��ح��ان خ��وش م��رغ دري��غ��ا اي
ش��دي م��رغ��ان آن م��ش��غ��ول خ��وداو ك��ي بُ��دي م��رغ��ى چ��ن��ي��ن س��ل��ي��م��ان��را گ��ر

∗∗∗

ل��ل��ش��ق��اء س��ري��ًع��ا، وج��ه��ي ع��ن غ��اب َع��ن��اء َغ��ي��ر ف��ي أح��رزُت ط��ائ��ًرا
ال��ق��ائ��ل؟ وأن��ت أن��ه��اك ك��ي��ف ال��ع��اج��ُل ُض��رِّي أن��ت ل��س��ان��ي ي��ا
ال��ث��م��ي��ن23 ال��ُج��رن ف��ي ال��ن��ار ت��ُش��بُّ ك��م وَج��ري��ن ن��ار أن��ت ل��س��ان��ي ي��ا
ت��م��ت��ِث��ُل ل��ه��ا ق��ل��َت م��ا وه��ي تُ��ْع��ِول خ��ف��اء ف��ي روح��ي م��ن��ك
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ي��ح��ّد ال غ��مٌّ أن��ت ل��س��ان��ي ي��ا يُ��ع��ّد ال ك��ن��ز أن��ت ل��س��ان��ي ي��ا
وس��م��ي��ْر أن��ي��س ال��ه��ج��ر ف��ي أن��ت وص��ف��ي��ر24 ِخ��داع ل��ل��ط��ي��ر أن��ت
ج��ائ��ًرا ل��رم��ي��ي ال��ق��وَس يُ��وت��ر غ��ادًرا ي��ا تُ��ؤِم��ن��ن��ي ق��لَّ��م��ا
س��ادرا تَ��رع��ى ال��َج��ور ب��م��رع��ى ك��م ال��ط��ائ��را ه��ذا ال��ي��وم أط��رَت ق��د

ب��رت��اف��ت��م او روي از روي زود ي��اف��ت��م ك��ارزان م��رغ دري��غ��ا اي
ت��را م��ن گ��وي��م ي��اچ��ه ك��و ت��وئ��ي چ��ون م��را م��ر زي��ان��ي ت��وب��س زب��ان اي
زن��ي خ��رم��ن اي��ن در آت��ش اي��ن چ��ن��د خ��رم��ن��ي وه��م آت��ش ه��م زب��ان اي
م��ي��ك��ن��د آن ك��وئ��ي��ش ه��رچ��ه گ��رچ��ه م��ي��ك��ن��د أف��غ��ان ت��و أز ج��ان ن��ه��ان در
ت��وئ��ي درم��ان ب��ي رن��ج ه��م زب��ان اي ت��وئ��ي پ��اي��ان ب��ي ك��ن��ج ه��م زب��ان اي
ت��وئ��ي ه��ج��ران وح��ش��ت أن��ي��س ه��م ت��وئ��ي م��رغ��ان وخ��دعۀ ص��ف��ي��ر ه��م
ك��م��ان م��ن ب��ك��ي��ن ك��رده ت��وزه إي أم��ان ب��ي إي ده��ي م��ي أم��ان��م چ��ن��د
چ��را ك��ن ك��م س��ت��م ك��اه چ��را در م��را م��رغ ب��پ��ران��ي��دۀ ن��گ

∗∗∗

ال��س��روْر ب��أس��ب��اب ف��ذكِّ��رن��ي أو َغ��روْر ي��ا أِج��بْ��ن��ي أو أن��ِص��َف��نِّ��ي
��ت��ي ُغ��مَّ ي��ج��ل��و ل��ل��ن��ور ح��س��رت��ا ظ��ل��م��ت��ي ي��م��ح��و ل��ل��ص��ب��ح ح��س��رتَ��ا
ال��ُم��ب��دِئ ال��ق��دي��م ع��ن��د م��ن ط��ار َم��ب��دئ��ي ح��ت��ى ال��ط��يَّ��ار، ط��ائ��ري
ك��ب��ْد25 ف��ي ح��ت��ى أق��س��ُم» «ال أت��ل ل��ألب��ْد ج��ه��وٌل ال��ك��دح ي��ع��ش��ق
زب��د26 م��ن ص��ف��ًوا ن��ه��رك ف��ي ص��رُت ك��بَ��د م��ن خ��ل��ًوا وج��ه��ك م��ن ك��ن��ُت
ُم��دب��ر27 وج��وٍد م��ن وان��ق��ط��اع ال��ن��ظ��ِر ش��وُق اآله��اُت ه��ذه

ده ي��اد ش��ادي زاس��ب��اب م��را ي��ا ده داد ي��ا ب��گ��و م��ن ج��واب ي��ا
م��ن اف��روز روز ن��ور دري��غ��ا اي م��ن س��وز ظ��ل��م��ت ص��ب��ح دري��غ��ا اي
م��ن آغ��از ت��ا ي��ده پ��ر زان��ت��ه��ا م��ن پ��رواز خ��وش م��رغ دري��غ��ا اي
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ك��ب��د ف��ي ت��ا ب��خ��وان أُق��س��م ال خ��ي��ز اب��د ت��ا ن��ادان رن��ج��س��ت ع��اش��ق
ت��و ج��وي در ش��دم ص��اف��ي َزب��د واز ت��و ب��اروي ب��دم ف��ارغ ك��ب��د از
ب��ب��ري��دن��س��ت خ��ود ن��ق��د وج��ود وز دي��دن��س��ت خ��ي��ال دري��غ��اه��ا اي��ن

∗∗∗

ي��ص��دُع28 ق��ل��ب ك��ل ف��ي ُح��ك��م��ه أص��ن��ُع؟ ف��م��اذا ال��ح��ق َغ��يْ��َرة
ص��ف��ت��ه ت��ع��ل��و ال��وص��ف ك��ل ف��وق غ��ي��رتُ��ه ه��ذي ال��ك��ل، غ��ي��ر ه��و
ط��اه��َرا ل��ح��ب��ي��ب��ي ون��ث��اًرا زاخ��َرا ب��ح��ًرا ك��ان دم��ع��ي ل��ي��ت
ل��دّي وال��س��رِّ ال��ف��ك��ر ت��رج��م��ان ال��ذك��ّي ه��ذا ط��ائ��ري ب��ب��غ��ائ��ي
أدَّك��ر ك��ي��م��ا ق��ب��ل م��ن ل��ي ق��ال وُض��ر ن��ف��ع م��ن ج��اء ق��د م��ا ك��ل
بَ��ْدأت��ه ك��ان��ت ال��خ��ل��ق ه��ذا ق��ب��ل ص��ي��ح��ت��ه ك��ان��ت ب��ال��وح��ي ط��ائ��ر
ع��ك��س��ه��ا وه��ذا ذا ف��ي وتَ��رى ن��ف��س��ه��ا تُ��خ��ف��ي ف��ي��ك ب��ب��غ��اء

ن��ي��س��ت پ��اره ص��د ح��ق ح��ك��م ك��ز ك��ودل��ي ن��ي��س��ت چ��اره ح��ق ب��ا ب��ود ح��ق غ��ي��رت
س��ت ودم��دم��ه ب��ي��ان از اف��زون ان��ك��ه ه��م��س��ت غ��ي��ز او ب��اش��دك��ه آن غ��ي��رت
ب��دي زي��ب��ا دل��ب��ر ن��ث��ار ت��ا ب��دي دري��ا م��ن أش��ك دري��غ��ا اي
م��ن وأس��رار ف��ك��رت ت��رج��م��ان م��ن س��ار زي��رك م��رغ م��ن ط��وط��ئ
آي��دم ي��اد ت��ا ك��ف��ت��ه أوَّل ز او آي��دم ون��اداد داد روزي ه��رچ��ه
أو آغ��از وج��ود آغ��اِز از پ��ي��ش او آواز َوح��ي ز ك��آي��د ط��وط��ئ
وآن ت��وب��رأي��ن دي��ده اورا ع��ك��س ن��ه��ان ط��وط��ى ان ت��وس��ت ان��درون

∗∗∗

ل��ك��ا29 ع��دال ج��وُره��ا وت��راءى ��ك��ا غ��مَّ وم��ن��ه��ا م��ن��ه��ا َف��ِرٌح
ال��ب��دن؟ ل��ت��ن��وي��ر ال��روح ي��ح��رق َم��ن ال��ج��س��م! ألج��ل ال��روح ُم��ح��رَق
َق��بَ��س30 ل��ه��ش��ي��م يُ��ب��َغ��ى ح��ي��ن ف��اق��ب��س��وا ه��يَّ��ا ال��ي��وم اح��ت��رق��ُت
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ال��م��ح��َرق إل��ي��ه ال��ن��اَر ي��ج��ذب ي��ح��ت��رق م��ا ل��ل��وق��د ف��خ��ذوا
��ُح��ب ال��سُّ ت��ح��ت ال��ب��دُر ه��ذا ُغ��مَّ َك��رب��ي وا ك��رب��ت��ي، وا ك��رب��ت��ي،
ُس��ُع��ر ف��ي ع��اٍت ال��ه��ج��ر وِه��َزب��ر م��س��ت��ع��ْر وق��ل��ب��ي ال��ق��ول ل��ي ك��ي��ف
ال��ق��دح��ا؟ ي��داه ن��ال��ت إن ك��ي��ف ص��ح��ا إن َف��ظٍّ��ا س��ك��راَن يُ��رى م��ن

ازو داد چ��ون را ظ��ل��م پ��ذي��ري م��ى ازو ت��وش��اد را ش��ادي��ت ب��رد م��ى
اف��روخ��ت��ي وت��ن را ج��ان س��وخ��ت��ي س��وخ��ت��ي م��ي ب��ه��رت��ن از ج��ان ك��ه اي
خ��س��ي ان��در زن��د آت��ش زم��ن ت��ا ك��س��ي خ��واه��د س��وخ��ت��ه م��ن س��وخ��ت��م
ب��ود ك��ش آت��ش ك��ه ب��س��ت��ان س��وخ��ت��ه ب��ود آت��ش ق��اب��ل چ��ون س��وخ��ت��ه
م��ي��غ زي��ر ش��د ن��ه��ان م��اه��ي چ��ن��ان ك��ان دري��غ اي دري��غ��ا اي دري��غ��ا اي
ش��د وخ��ون��ري��ز آش��ف��ت��ه ه��ج��ر ش��ي��ر ش��د ت��ي��ز دل ك��آت��ش دم زن��م چ��ون
ب��دس��ت گ��ي��رد ق��دح چ��ون او ب��ود چ��ون وم��س��ت ت��ن��دس��ت خ��ود ه��وش��ي��ار او آن��ك��ه

∗∗∗

ه��م��ت��ه ض��اق��ت ال��م��رج ب��ف��س��ي��ح ص��ف��تُ��ه أع��ي��ْت غ��ض��ب��اُن أس��ٌد

∗∗∗
تُ��ش��َغ��ل؟31 أنَّ��ى وج��ه��َي ب��س��وى ش��ُغ��ُل: وال��ق��واف��ي ِح��بِّ��ي ق��ال
ق��اف��يَ��ْه أم��ام��ي ل��ل��س��ع��د أن��ت ع��اِف��يَ��ْه ف��ي واق��ع��دن ات��رك��ن��ه��ا
ال��ع��ن��ب32 ل��ب��س��ت��ان ال��ش��وك إن��ه أرْب ال��ح��رف أف��ي ال��ح��رف! ت��ب��ت��غ��ي
ال��َك��ِل��م ب��غ��ي��ر وأن��اج��ي��ك ال��َف��م وأق��وال ال��ح��رَف أم��ح��ُق
أب��دي��تُ��ه ال��ورى س��رَّ ي��ا ل��ك أخ��ف��ي��تُ��ه آدٍم ع��ن ن��ف��ٌس
ِج��ب��َرئ��ي��ْل يَ��ذُْق��ه ل��م غ��مٌّ ذاك ل��ل��خ��ل��ي��ْل أَُق��ْل��ُه ل��م ق��ول ذاك
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ب��ود اف��زون غ��زار م��ر ب��س��ي��ط از ب��ود ب��ي��رون ص��ف��ت ك��ز م��س��ت��ي ش��ي��ر

∗∗∗
م��ن ج��زدي��دار م��ن��دي��ش ك��وي��دم م��ن وذل��دار ان��دي��ش��م ق��اف��ي��ه
م��ن پ��ي��ش در ت��وئ��ي دول��ت ق��اف��ي��ه م��ن ان��دي��ش ق��اف��ي��ه اي ن��ش��ي��ن خ��وش
رزان دي��وار خ��ار ب��ود چ��ه ح��رف ازان ان��دي��ش��ي ت��ات��وا ب��ود چ��ه ح��رف
زن��م ب��ات��ودم ه��رس��ه اي��ن ب��ي ت��اك��ه زن��م راب��ره��م وگ��ف��ت وص��وت ح��رف
ج��ه��ان أس��رار ت��و اي گ��وي��م ب��ات��و ن��ه��ان ك��ردم آدم��ش ك��ز دم��ي آن
ج��ب��رئ��ي��ل ن��دان��د راك��ه غ��م��ي وان خ��ل��ي��ل ب��ا ن��گ��ف��ت��م راك��ه دم��ي ان

∗∗∗

غ��ي��رن��ا َح��َم��ت��ه ال��ح��ق َغ��ي��رة بُ��يِّ��نَ��ا ل��ع��ي��س��ى م��ا ذا نَ��ف��ٌس
ال��ع��دم33 ن��ف��ي أن��ا إث��ب��اتً��ا ل��س��ت ال��ك��ِل��ْم ف��ي ون��ف��ي إلث��ب��ات «م��ا»
ال��َج��ل��ي34 ال��ن��ف��ي ف��ي ال��ذات ف��أض��ع��ت ل��ي ال��الذات ف��ي ال��ذات أص��ب��ُت ق��د
ل��ل��ف��ق��ي��د35 ف��ق��ي��د إن��س��ان ك��ل ل��ل��ع��ب��ي��ْد ع��ب��د ه��و َم��ْل��ك ك��ل
ب��ال��غ��رور ص��ي��ًدا ال��ط��ي��ر ل��ت��ص��ي��ر ل��ل��ط��ي��ور ص��ي��ًدا ال��ص��ي��اد ي��ص��ب��ح

ن��زد ه��م م��ا ب��ي ن��ي��ز غ��ي��رت ز ح��ق ن��زد دم م��س��ي��ح��ا ك��زوي ان��دم��ي
ون��ف��ي ذات ب��ي م��ن��م اث��ب��ات��م ن��ه م��ن ون��ف��ي اث��ب��ات ل��غ��ت در ب��اش��د چ��ه م��ا
ب��اخ��ت��م در ك��س��ي ن��ا در ك��س��ي پ��س ي��اف��ت��م در ك��س��ي ن��ا در ك��س��ي م��ن
خ��ودن��د م��رده م��ردۀ خ��ل��ق��ان ج��م��ل��ه خ��ودن��د ب��ن��ده ب��ن��دۀ ش��اه��ان ج��م��ل��ه
ش��ك��ار اي��ش��ان��را ن��اگ��اه ت��اك��ن��د ش��ك��ار م��رغ��ان��را ص��ي��اد ش��ود م��ي

∗∗∗

ال��ع��اش��ِق ص��ي��د ال��م��ع��ش��وق وك��ذا ل��ل��وام��ِق ط��ال��ب ِح��بٍّ ك��ل
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م��ِح��ّب م��ح��ب��وٌب ب��ال��ن��س��ب��ة ف��ه��و يُ��َح��ّب ف��ه��و تَ��رى ع��ش��ق ذي ك��ل
ال��َع��ِط��ش��ا ي��ب��غ��ى ال��م��اءُ وك��ذاك ع��ط��ش��ا ق��د ال��ذي ال��م��اء ي��ب��ت��غ��ي
األذُن ي��ب��غ��ى إذا األذْن وك��ن إذَْن ت��ن��ط��ق ال ال��ع��اش��ق إن��ه
��را36 دمَّ ق��د ط��اغ��يً��ا ت��ج��ْده أو ه��درا م��ا إذا ال��س��ي��ل اح��ب��ِس
ال��خ��رب ت��ح��ت ال��ُم��ل��ك ف��ك��ن��وز يُ��خ��رب إن ف��ع��َل��ه أب��ال��ي ال
ش��دي��د37 م��وج ف��ي ال��روح ب��ح��ر م��ث��ل ال��م��زي��ْد ي��ش��ت��اق ال��ح��ق وغ��ري��ق

ع��اش��ق��ان ش��ك��ار م��ع��ش��وق��ان ج��م��ل��ه ب��ج��ان ج��س��ت��ه دل��ب��ران را دالن ب��ي
آن وه��م اي��ن ه��م ه��س��ت ب��ن��س��ب��ت ك��و دان م��ع��ش��وق ي��ش دي��د ع��اش��ق ك��ه ه��ر
ت��ش��ن��ك��ان ب��ع��ال��م ه��م ج��وي��د آب ج��ه��ان از ج��وي��ن��د آب گ��ر ت��ش��ن��گ��ان
ب��اش گ��وش ك��ش��دت��و م��ي گ��وش��ت چ��و أو ب��اش ت��وخ��ام��وش أوس��ت ع��اش��ق چ��ون��ك��ه
ك��ن��د ووي��ران��ي رس��واي��ي ورن��ه ك��ن��د ب��ي س��ي��ال س��ي��ل چ��ون ك��ن ب��ن��د
ب��ود س��ل��ط��ان��ي ك��ن��ج وي��ران زي��ر ب��ود وي��ران��ي ك��ه دارم غ��م چ��ه م��ن
زب��ر زي��رو ب��ح��رج��ان م��وج ه��م��چ��و ت��ر غ��رق ب��اش��د ك��ه خ��واه��د ح��ق غ��رق

∗∗∗

أَع��ذب؟ ل��ي ت��رس��ه أَو س��ه��م��ه أَط��ي��ُب؟ ل��ي م��وج��ه أَو ق��ع��ره
وس��رور غ��م ب��ي��ن ت��ف��رِّْق إن ك��س��ي��ْر ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ال��وس��واس أَن��ت
ح��الل38 ي��س��ف��ْك إن ال��ع��ال��م ودم ه��الْل أَل��َف يَ��دي م��ن��ه ك��وك��ب
ه��ن��ا ال��روح ن��ب��ذُل ف��َع��ِج��ل��ن��ا وال��ث��م��ن��ا دي��ًة أَص��ب��ن��ا ق��د
ُس��ل��ب إِن إال ال��ق��ل��َب تُ��ص��ي��ب ال ل��ل��م��ح��ب ح��ي��اة ال��م��وت ف��ي إن
ال��م��الل39 ت تَ��ِع��الَّ ي��ول��ي��ن��ي ه��و دالل أَل��ف وف��ي أَب��غ��ى، ق��ل��بَ��ه
تَ��خ��ت��ِل��ْق إف��ٌك ذاك ف��اذه��ب ق��ال: غ��رق وال��ع��ق��ل ال��روح ف��ي��ك ق��ل��ت:
ال��ط��ري��ْق ج��اوزَت االث��ن��ي��ن رائ��َي ال��ص��دي��ْق أب��ص��رَت ك��ي��ف أَدري ل��س��ت
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س��پ��ر ي��ا آي��د ت��ر دل��ك��ش او ت��ي��ر زب��ر ي��ا آي��د خ��وش��ت��ر دري��ا زي��ر
ب��ال از دان��ي ب��از ط��رب��را گ��ر دال ب��اش��ي وس��وس��ه ك��ردۀ پ��اره
ح��الل أورا ري��خ��ت��ن ع��ال��م خ��ون ه��الل ص��د ب��ن��ه��اي خ��و س��ت��ارش ه��ر
ف��ت��ي��م ب��ش��ت��ا ب��اخ��ت��ن ج��ان ج��ان��ب ف��ت��ي��م ي��ا وخ��ون��ب��ه��ارا ب��ه��ا م��ا
گ��ي ب��رد دل در ك��ه ج��ز ن��ي��اب��ي دل دگ��ي درم��ر ع��اش��ق��ان ح��ي��ات إي
م��الل أز ب��ام��ن ك��رده ب��ه��ان��ه او ودالل ن��از ب��ص��د ُج��س��ت��م دل��ش م��ن
م��خ��وان اف��س��ون اي��ن ب��رم��ن رو رو ك��ف��ت وج��ان ع��ق��ل اي��ن ت��س��ت غ��رق آخ��ر گ��ف��ت��م
دي��دۀ راچ��ون دوس��ت دودي��ده أي ان��دي��ش��ي��دۀ ان��چ��ه ن��دان��م م��ن

∗∗∗

أَح��رزتَ��ه ق��د ب��ال��رُّخ��ص ح��ي��ن��م��ا خ��ْل��تَ��ُه َه��ي��نً��ا ال��روح ث��ق��ي��ل ي��ا
ب��ال��دُّرر رغ��ي��ًف��ا ال��ط��ف��ُل ي��ش��ت��ري ب��ال��غ��َرر يُ��ن��ف��ْق ب��ال��رخ��ص يَ��ُح��ْز م��ن
اآلِخ��ِري��ن وع��ش��ق ف��ي��ه غ��ارق األول��ي��ن وع��ش��ُق ع��ش��ق ف��ي غ��ص��ُت
وال��ل��س��ان ف��ي��ه األف��ه��ام ت��ح��رق ال��ب��ي��اْن وج��ان��ب��ت ق��ل��ت، ُم��ج��ِم��ًال
أَع��ِب��س ك��الم��ي ُح��ل��و م��ن أَن��ا أَخ��رُس ق��ول��ي ك��ث��رة م��ن أن��ا
ال��ع��اَل��َم��ي��ْن ب��ي��ن ال��وج��ه ع��ب��وس ف��ي َع��ي��ن ك��ل ع��ن ُح��ل��ون��ا نُ��واري ك��ي
ل��ُدْن40 س��رٍّ م��ن أَش��رح ذَرَّة أُذُْن ك��ل ف��ي ال��ق��وُل ي��س��وغ ال

ورا خ��ري��دس��ت��ي أرزان ب��س زان��ك��ه ورا دي��دس��ت��ي خ��وار ج��ان گ��ران إي
ده��د ن��ان ب��ق��رص��ي ط��ف��ل��ي گ��وه��ري ده��د ارزان خ��رد أرزان أو ك��ه ه��ر
وآخ��ري��ن أول��ي��ن ع��ش��ق��ه��اي ان��دري��ن غ��رق��س��ت ك��ه ام ع��ش��ق��ي غ��رق
ب��ي��ان ه��م س��وزد اف��ه��ام ه��م ورن��ه ب��ي��ان زان ن��ك��ردم گ��ف��ت��م م��ج��م��ل��ش
َخ��م��ش گ��ف��ت��ارم ب��س��ي��ارئ ز م��ن ت��رش روي ن��ش��س��ت��م ش��ي��ري��ن��ي ز م��ن
ن��ه��ان ب��اش��د ت��رش رو ح��ج��اب در ج��ه��ان دو أز م��ا ش��ي��ري��ن��ئ ت��اك��ه
ل��دن س��ر ص��د ز گ��وي��م ه��م��ي ي��ك س��خ��ن إي��ن ن��اي��د گ��وش ه��ر در ن��اك��ه
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عليه هللا رحمة سنائي الحكيم قول تفسري

إي��م��ان ام ك��ف��ٌر س��واء؛ س��ي��ٍر ع��ن يَ��ث��ن��ي��ك ف��م��ا
ق��ب��ح41 ام ح��س��ٌن س��واءٌ ال��ح��بِّ ع��ن ي��ق��ص��ي وم��ا

∗∗∗
تُ��َح��د ال ��ْت َع��مَّ ال��ك��ون ف��ي غ��ي��رٌة

م��َدد ال��ح��ق َغ��ي��رة م��ن ول��ه��ا
ج��س��ْد ال��ك��ون وذا ك��ال��روح ه��و

يُ��م��د وب��ال��ش��ر ب��ال��خ��ي��ر م��ن��ه
َع��ي��ْن ل��ل��نُّ��س��ك م��ح��راب��ه َم��ن ك��لُّ

َش��ي��ْن اإلي��م��ان وج��ه��َة ان��ت��ح��اه
ل��ل��م��ِل��ك ن��دي��ًم��ا ص��ار م��ن ك��ل

م��َل��ك م��ه��م��ا بُ��ع��ده ف��ي خ��اس��ٌر
ق��رب��ه ف��ي َم��ْل��َك��ه ي��ج��ال��س م��ن

ب��ه إزراءٌ ال��ب��اب ف��ج��ل��وس

عليه هللا رحمة سنائي حكيم قول تفسري

إي��م��ان چ��ه ح��رف آن ك��ف��ر چ��ه وام��ان��ي راه از چ��ه ب��ه��ر
زي��ب��ا وچ��ه ن��ق��ش آن زس��ت چ��ه اف��ت��ي دور دوس��ت از چ��ه ب��ه��ر

∗∗∗
س��ب��ق ع��ال��م ب��ري��ن غ��ي��رت در ب��رد ح��ق ك��ه آم��د غ��ي��ور زان ع��ال��م ج��م��ل��ه
وب��د ن��ي��ك پ��ذي��رد أزج��ان ك��ال��ب��د ك��ال��ب��د چ��ون وج��ه��ان ج��ان��س��ت چ��و أو
ش��ي��ن ت��و م��ي��دان رف��ت��ن��ش اي��م��ان س��وى ع��ي��ن گ��ش��ت ن��م��ازش م��ح��راب ك��ه ه��ر
ات��ج��ار ش��اه��ش ب��ه��ر خ��س��ران ه��س��ت دار ج��ام��ه أو ش��اه��را م��ر ش��د ك��ه ه��ر
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وغ��ب��ي��ن ح��ي��ف ب��ود ش��س��ت��ن درش ب��ر ه��م��ن��ش��ي��ن أو ب��ود س��ل��ط��ان ب��ا ك��ه ه��ر

∗∗∗

ال��َق��دْم ت��ق��ب��ي��ل آث��ر إن ض��لَّ نَ��ِع��م ال��م��ل��ك ي��د ب��ت��ق��ب��ي��ل م��ن
ت��ح��ت��دم42 ع��ل��ي��ه ال��م��ل��ك غ��ي��رة ال��ق��دم وي��خ��ت��ار ال��وج��ه رأى م��ن
ذُِري ق��د ه��ش��ي��م ال��ن��اس غ��ي��رة ال��بَ��ي��دِر ك��ب��رِّ ال��ح��ق غ��ي��رة
اش��ت��ب��اه دون م��ن ال��ن��اس ف��ي ف��رع��ه��ا اإلل��ه ع��ن��د م��ن ال��غ��ي��رة ذي أص��ل
ع��ش��رِة ق��ل��وب ذي ح��ب��ي��ب م��ن أنَّ��ت��ي وأب��دي ال��ش��رح أدع
ال��ع��اَل��م��ي��ن43 ب��ي��ن وال��غ��مِّ وال��ج��وى األن��ي��ن ي��رض��ى إن��ه ل��ي؛ أنَّ��ة
ق��ص��ت��ه؟ م��ن دًم��ا أب��ك��ي ال ك��ي��ف َح��ل��ق��ت��ه ُس��ك��ارى ف��ي أران��ي ال

گ��ن��اه ب��اش��د پ��ا ب��وس ك��زي��ن��د گ��ر ش��اه زي��اد رس��دا چ��ون ب��وس��ش دس��ت
رو دي��د ك��ه ازان ب��ع��د ب��ي��د گ��ز پ��ا او ك��ه ه��ر ب��ر ب��ود غ��ي��رت ش��اه��را
ب��ود م��ردم غ��ي��رت خ��رم��ن ك��اه ب��ود ك��ن��دم م��ثَ��ل ب��ر ح��ق غ��ي��رت
اش��ت��ب��اه ب��ي ح��ق ف��رع خ��ل��ق��ان آن إل��ه أز ب��دان��ي��دا غ��ي��رت��ه��ا أص��ل
دل��ه ده ن��ك��ار آن ج��ف��اي از گ��ل��ه وگ��ي��رم رم ب��گ��ذا اي��ن ش��رح
ب��اي��دش وغ��م لۀ ن��ا ع��ال��م دو در آي��دش خ��وش ن��ال��ه��ا إي��را ل��م ن��ا
أو م��س��ت��ان حلقۀ در ن��ي��م چ��ون أو دس��ت��ان أز ت��ل��خ ل��م ن��ن��ا چ��ون

∗∗∗

ال��م��ن��ي��ر ال��ص��ب��ح ه��و ع��ن��دي وج��ه��ه يُ��ن��ي��ْر ص��ب��ح ب��ال ك��ال��ل��ي��ل أن��ا
دم��ي ال��ق��ل��ب آل��م م��ن وَف��دى أل��م��ي ع��ن��دي ال��روح ف��َي ل��ذة
ال��ُم��ن��ص��ِب��ي ال��ف��ري��د َم��ْل��ك��ي رض��ا ف��ي ن��َص��ب��ي وأه��وى ��ي غ��مِّ أب��ت��غ��ي
ال��دُّرر ُح��رَّ ب��ح��ري��ه��م��ا م��ال��ئً��ا ال��ك��در تُ��رب م��ن ال��ع��ي��ن��ي��ن أك��ح��ُل
ُدّر وه��و دم��ًع��ا ال��ن��اس ي��رت��ئ��ي��ه ي��ن��ه��م��ْر ج��واه ف��ي دم��ًع��ا إنَّ
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ح��اك��يَ��ا ول��ك��ن ل��س��ت ش��اك��يً��ا ش��اك��يَ��ا روح��ي روح م��ن خ��ل��تُ��ن��ي
ال��ري��اء ه��ذا م��ن أض��ح��ك وأن��ا ع��ن��اء ف��ي م��ن��ه أن��ا ق��ل��ب��ي ق��ال
َم��ه��ي��ن تُ��رب وأن��ا ص��در أن��ت ال��ص��ادق��ي��ن ف��خ��ر أن��ت اص��دق��نِّ��ي
ال��ج��ن��اْب ذاك ف��ي ن��ح��ن أو أن��ا ال ب��اْب تُ��رب أو ه��ن��ا ص��دًرا ت��رى ال

أو اف��روز روز روي وص��ال ب��ي أو روز ب��ي ش��ب ه��م��چ��و ش��م ن��ب��ا چ��ون
م��ن رن��ج��ان دل ي��ار ف��داي ج��ان م��ن ب��رج��ان ب��ود خ��وش او خ��وش ن��ا
خ��وي��ش ف��رد ش��اه خ��ش��ن��ودئ ب��ه��ر خ��وي��ش ودرد خ��وي��ش رب��خ ب��ر ع��اش��ق��م
چ��ش��م ب��ح��ر دو ش��ود پ��ر گ��وه��ر ت��از چ��ش��م ب��ه��ر س��ازم م��ه س��ر غ��م��را خ��اك
خ��ل��ق ن��د پ��ن��دار واش��ك س��ت گ��وه��ر خ��ل��ق ب��ارن��د أو ب��ه��ر از ك��ان اش��ك
ك��ن��م م��ي رواي��ت ش��اك��ي ن��ي��م م��ن م��ي��ك��ن��م ش��ك��اي��ت ج��ان زج��ان م��ن
ام خ��ن��دي��ده م��ي س��س��ت ن��ف��اق وز ام ورن��ج��ي��ده أز گ��وي��د ه��م��ي دل
آس��ت��ان را درت وم��ن ص��در ت��و اي س��ت��ان را ف��خ��ر ت��و اي ك��ن راس��ت��ي
م��اس��ت ي��ار ك��ان ط��رف آن ك��و وم��ن م��ا ك��ج��اس��ت م��ع��ن��ى در ص��در آس��ت��ان

∗∗∗

ص��ف��ا ق��د ُروح ن��ح��ن أو أن��ا م��ن ل��ُط��ف��ا44 روح ال��زوج��ي��ن ف��ي أن��ت
ت��وج��د ت��م��ح��ى اآلح��اد ح��ي��ن��م��ا ال��واح��د ذا ي��تَّ��ِح��َدا، إن أن��ت،

∗∗∗
أق��ِب��َل��ْن أو َه��ي��ا ع��ن ع��ل��يٍّ��ا ي��ا «ُك��ن» أم��َر ي��ا اق��ب��ل��ن ه��ذا، ك��ان
وغ��م ِض��ْح��ك ف��ي أن��ك خ��ائ��ًال ال��وَه��م ف��ي ج��س��ًم��ا ال��ج��س��م ي��راك ق��د
ع��ل��م ل��و أه��ًال ل��ل��رؤي��ة ل��ي��س وه��م ِض��ْح��ك ق��ي��ده ق��ل��بً��ا إن
ال��ع��اري��ْة ع��ي��ش ه��ذي��ن ف��ي ع��اش ن��اح��ي��ْة ف��ي وذا ذا يَ��ُح��زه م��ن
ث��م��ر وال��ِض��ْح��ك، ال��غ��م غ��ي��َر ف��ي��ه، نَ��َض��ر ك��ب��س��ت��ان ال��ع��ش��ق إن��م��ا
ورب��ي��ع خ��ري��ف دون ن��اض��ًرا ال��رف��ي��ع ال��ع��ش��ق س��م��ا ه��ذي��ن ف��وق
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وزن م��رد ان��در روح ل��ط��ي��ف��ه اي وم��ن ازم��ا ت��و ج��ان ره��ي��ده اي
ت��وي��ي آن��ك ش��د م��ح��و ي��ك��ه��ا چ��ون��ك��ه ت��وي��ي ي��ك ش��ودآن ي��ك چ��ون وزن م��رد

∗∗∗
س��خ��ن واز ب��ي��ا از م��ن��زه اي ام��رك��ن اي وب��ب��ا ه��س��ت ه��م��ه اي��ن
ن��ت وخ��ن��دي��د غ��م آرد خ��ي��ال در دي��دن��ت ت��وان��د ج��س��م��ان��ه چ��ش��م
دي��دن��س��ت آن الي��ق گ��و م��گ��و ت��و ن��س��ت وخ��ن��دي��د غ��م بستۀ او ك��ه دل
ب��َود زن��ده ع��اري��ت دو ب��دي��ن أو ب��ود وخ��ن��ده غ��م بستۀ أو ك��ه آن
س��ت م��ي��وه��ا دروب��س وش��ادي غ��م ج��ز م��ن��ت��ه��اس��ت ك��وب��ي ع��ش��ق س��ب��ز ب��اغ
ت��رس��ت س��ب��زو خ��زان وب��ي ب��ه��ار ب��ي ب��رت��رس��ت دوح��ال��ت ه��ر زي��ن ع��اش��ق��ي

∗∗∗

ُش��رِّح��ا ف��ؤاد َش��رح وأِع��د َص��بُّ��ح��ا وج��ه��ا َزكِّ ص��ب��ي��ًح��ا ي��ا
يَ��ك��ِل��ُم ع��ي��ون ف��ي دالل م��ن ِم��ي��َس��م ف��ؤادي ف��ي ح��ي��ن ك��لَّ
ن��ف��ر م��نِّ��ي أح��ل��ل��ت��ه، ك��ل��م��ا ن��ظ��ر ��ا إمَّ أح��ل��ل��ت��ه ف��دم��ي
ال��ت��راب أه��ل م��ن ال��ن��وح ك��ره��ت إن ال��م��ذاب ال��ق��ل��ب ف��ي ال��غ��م تَ��ُص��بَّ ِل��ْم
ال��م��ش��رق ك��ع��ي��ن ال��ن��ور ف��ائ��َض ال��ف��ل��ِق ح��ي��ن ال��ص��ب��ح رآك ق��د
ال��ف��ق��ي��د ال��ج��س��م ذا أنَّ��ات ف��اس��م��ع��ن ج��دي��د روح ال��ِب��ل��ى َك��ون ف��ي أن��ت
ال��ب��ل��ب��ل؟ ح��ال ال��ورد ب��ع��د ك��ي��ف ل��ي اْح��ِك ب��ال��ل��ه ال��ورد ح��دي��ث دْع
غ��رور أو ل��وه��م ل��ي��س ص��ح��ُون��ا وس��رور ل��غ��مٍّ ل��ي��س وج��ُدن��ا
ظ��اه��رْة ل��دي��ن��ا ال��ح��ق ق��درة ن��ادرْة ل��دي��ن��ا أخ��رى ح��ال��ة

گ��و ب��از ش��رح��ه ش��رح��ه ج��ان ش��رج رو خ��وب أي خ��وب روي زك��ات ده
ت��ازۀ داغ ب��ن��ه��اد دل��م ب��ر غ��م��ازۀ غ��م��زۀ ك��رش��م��ه ك��ز
گ��ري��خ��ت م��ي أو ح��الل؟ گ��ف��ت��م ه��م��ي م��ن ب��ري��خ��ت أرخ��ون��م ك��ردم ح��الل��ش م��ن
غ��م��ن��اك��ي��ان ب��ردل ري��زي چ��ه غ��م خ��اك��ي��ان زن��الۀ گ��ري��زان��ي چ��ون
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ي��اف��ت درج��وش م��ش��رق��ت چشمۀ چ��و ه��م ب��ت��اف��ت م��ش��رق أز ك��ه ُص��ب��ح��ي ه��ر ك��ه اي
ش��ن��و أف��غ��ان ودل ج��ان ب��ي ت��ن أز ن��و ج��ان ت��و را ك��ه��ن��ه ج��ه��ان اي
ج��دا گ��ل از ش��د گ��وك��ه ب��ل��ب��ل ش��رح خ��دا ازب��ه��ر ر ب��ك��ذا گ��ل ش��رح
م��ا ه��وش ن��ب��ود ووه��م خ��ي��ال ب��ا م��ا ج��وش ن��ب��اش��د وش��ادي غ��م أز
س��ت ق��ادر ب��س ح��ق ك��ه م��ن��ك��ر ت��وم��ش��و س��ت ن��ادر ك��ان ب��ود دي��ك��ر ح��ال��ت��ي

∗∗∗

ج��وره��ا أو إح��س��ان��ه��ا ت��ص��ْف ال غ��وَره��ا ت��دري ال��ن��اس ِب��ح��ال م��ا
ال��وارث واإلل��ه م��ائ��ت��ات ح��ادث أم��ر األوص��اف ذي ك��ل
ب��ال��ف��الح45 ��ْر ب��شِّ ال��دي��ن ف��ح��س��اَم ال��ص��ب��اح الح ل��ق��د ال��ص��ب��ح! م��وئ��َل
خ��م��رك��ا م��ن ن��ح��ت��س��ي َص��ب��وح ف��ي ن��ورك��ا م��ن ب��دا، وال��ص��ب��ح ن��ح��ن،
تُ��ط��ِرب��ا؟ ح��ت��ى ال��خ��م��ر ت��ك��ون م��ا ال��ُرت��ب��ا ه��ذي ف��ي��ض��ك م��ن ن��ل��ُت
ص��ح��ون��ا46 َج��دوى األف��الك دورة وج��َدن��ا َج��دوى ال��ص��ه��ب��اء ف��ورة
ي��وج��دن��ا ال ال��ق��اَل��ب ن��وج��د ت��س��ك��رن��ا ال ال��خ��م��رة نُ��س��ك��ر

م��ك��ن إح��س��ان ودر ج��ور ان��در م��ن��زل م��ك��ن إن��س��ان ح��ال��ت از ق��ي��اس ت��و
وارث��س��ت ش��ان وح��ق م��ي��رن��د ح��ادث��ان ح��ادث��س��ت وش��ادي رن��ج وإح��س��ان ج��ور
ب��خ��واه ال��دي��ن ح��س��ام م��خ��دوم��ي ع��ذر ون��پ��اه راب��ش��ت ص��ب��ح اي ش��د ص��ب��ح
ت��و م��ن��ص��ور ب��اَم��ِي ص��ب��وح��ي در ت��و ن��ور أز وم��ا ص��ب��ح ن��ور ت��اف��ت
م��را آرد ك��وط��رب ب��ود ك��ه ب��اد م��را دارد چ��ن��ي��ن چ��ون ت��و دادۀ
م��اس��ت ه��وش ك��داي ك��ردش در چ��رخ م��اس��ت ج��وش ك��داي درج��وش��ش ب��اده
أو ز م��ا ش��دن��ي ه��س��ت م��ا أز ق��ال��ب أو ز م��ا ن��ي ش��د م��س��ت م��ا از ب��اده

∗∗∗

ل��ن��ق��ي��م ف��ي��ه��ا ال��دُّور ت��ِخ��ذن��ا ق��د ال��ج��س��وْم وك��ال��ُم��وم ك��ال��ن��ح��ل ن��ح��ن
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م��وم راچ��و ق��ال��ب ك��رده خ��ان��ه خ��ان��ه م��وم چ��و وق��ال��ب��ه��ا زن��ب��وري��م چ��و م��ا

التاجر حكاية إىل رجوع

ال��ت��اج��ر: ذاك ق��ص��ة إل��ى ع��د آخ��ر م��ن ل��ه م��ا ح��دي��ث ذا
ح��ي��ن ك��لَّ ش��ت��ي��تً��ا ال��ق��ول ي��رس��ل وح��ن��ي��ْن زف��ي��ر ف��ي ه��ذا ظ��ل
ووَل��ع وم��ج��از ح��ق ب��ي��ن وَض��رْع ودالل َه��ت��ر ب��ي��ن
ي��ده ش��يء ك��ل ف��ي م��ن��ش��بً��ا ُج��ه��ده يُ��ض��ن��ي ال��غ��ارق وك��ذا
ال��خ��َط��ر ه��ذا م��ن ال��ن��ج��دة ي��ط��ل��ب ت��س��ت��ق��ر ال أع��ض��اءه ج��اه��ًدا
رق��ود م��ن خ��ي��ر ال��خ��ائ��ب ج��ه��دك ال��ج��ه��وْد ه��ات��ي��ك ال��ح��قُّ وي��ح��ب

تاجر خواجۀ بحكايت رجوع

ن��گ��و م��رد آن اح��وال ش��د چ��ه ت��ا گ��و خ��واج��ه ح��دي��ث إي��ن درازس��ت ب��س
اي��ن��چ��ن��ي��ن گ��ف��ت ه��م��ي ك��ن��ده پ��را ص��د وح��ن��ي��ن ودرد آت��ش ان��در خ��واج��ه
م��ج��از گ��ه ح��ق��ي��ق��ت س��وداي گ��اه ن��ي��از وگ��ه ن��از گ��اه ت��ن��اق��ض گ��ه
زن��د م��ي ك��ي��اه��ي ه��ر ب��ر را دس��ت ك��ن��د م��ي ج��ان��ي ك��ش��ت��ه غ��رق��ه م��رد
س��ر ب��ي��م أز زن��د م��ي وپ��اي��ي دس��ت خ��ط��ر در گ��ي��رد دس��ت ك��دام��ش ت��ا
خ��ف��ت��گ��ي أز ب��ه ب��ي��ه��وده ك��وش��ش آش��ف��ت��گ��ي اي��ن ي��ار دارد دوس��ت

∗∗∗

ال��س��ق��ي��م47 ن��وح ن��وح��ه ص��ح��ي��ًح��ا ي��ا ال��ع��ظ��ي��م ال��َم��ْل��ُك ال��ع��م��َل ي��خ��لِّ��ي ال
أت��ى ش��أن» ف��ي ه��و ي��وم «ك��ل ف��ت��ى ي��ا ف��ي��ه��ا ال��رح��م��ن س��ورة
ال��ردى ح��ت��ى ن��َف��ًس��ا ت��َض��يِّ��ع ال واج��ه��دا ال��ط��ري��ق ذا ف��ي ف��ان��َص��بَ��ن
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وال��رح��م��ة ل��ط��ف��ه ف��ي ت��غ��ت��دي ل��م��ح��ة ف��ي ف��ع��س��ى ت��ض��يِّ��ع ال
وال��ن��ظ��ر إل��ي��ه��ا ال��م��ل��ك أذُن ذك��ر أو ألن��ث��ى َم��س��ع��اة ك��لُّ

ن��ي��س��ت ك��وب��ي��م��ار ط��رف��ه أزوي ن��ال��ه ب��ي��ك��ارن��ي��س��ت او ش��اه��س��ت او آن��ك��ه
پ��س��ر اي ش��ان ف��ي ه��و ي��وم ك��ل پ��س��ر اي وح��م��ان ف��رم��ود اي��ن ب��ه��ر
م��ب��اش ف��ارغ دم��ي آخ��ر دم ت��ا خ��راش وم��ي ت��راش م��ي ره ان��دري��ن
س��رب��ود ص��اح��ب ب��ات��و ع��ن��اي��ت ك��ه ب��ود آخ��ر دم��ي آخ��ر دم ت��ا
ب��رروزن��س��ت ج��ان ش��اه وچ��ش��م گ��وش م��ردوزن��س��ت در ك��ه ج��ان ك��وش��د ه��رچ��ه

الببغاء القفصوطريان من امليتة الببغاء التاجر إلقاء

ال��ف��ض��اء ف��ي رف��ي��ًع��ا غ��ص��نً��ا ف��ع��ل��ت ال��ب��ب��غ��اء ه��ذي ب��ع��ُد م��ن ورم��ى
إش��راق��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س ك��ش��ع��اع آف��اق��ه��ا ف��ي ال��ب��بْ��غ��اء ط��ارت
س��رُّه��ا ع��ل��ي��ه م��خ��ف��يٍّ��ا ك��ان أم��ُره��ا ا ج��دٍّ ال��س��ي��َد ح��يَّ��ر
ال��ع��ج��ي��ب ال��ح��اَل ذل��ك ل��ي ب��يِّ��ن��ي ع��ن��دل��ي��ْب ي��ا ص��ائ��ًح��ا ف��ان��ت��ح��اه��ا
وده��اء م��نِّ��ي ن��ال م��ك��ر ل��ِك ال��ب��ب��غ��اء؟ ت��ل��ك أوح��ت��ه ال��ذي م��ا
ال��رض��ّي ال��ص��وت وذا ال��ح��س��َن دع��ي أن إل��ّي: أوح��ى ف��ع��لُ��ه��ا ف��أج��اب��ت:
ال��م��ش��ف��ق ب��ن��ص��ح أْوح��ى م��وت��ه��ا ال��م��ن��ط��ق ب��ه��ذا س��ج��ن ف��ي أن��ِت

مرده طوطئ قفسوپريدن أز را طوطى تاجر مرد انداختن برون

ب��ل��ن��د ش��اخ ت��ا پ��ري��د ط��وط��ي��ك ف��ك��ن��د ب��ي��رون ق��ف��ص از ان��ش از ب��ع��د
ك��رد وت��از ت��رك ش��رق از ك��اف��ت��اب ك��رد پ��رواز چ��ن��ان م��رده ط��وط��ئ
م��رغ أس��رار ب��دي��د ت��اك��ه خ��ب��ر ب��ي م��رغ ك��ار ان��در گ��ش��ت ح��ي��ران خ��واج��ه
ن��ص��ي��ب ده م��ان خ��ود ح��ال ب��ي��ان از ع��ن��دل��ي��ب اي وگ��ف��ت ب��االك��رد روي
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س��وخ��ت��ي وم��ارا م��ك��ري س��اخ��ت��ي آم��وخ��ت��ي ت��و ك��ه ان��چ��ه ك��رد چ��ه او
وك��ش��اد وآواز ل��ف��ظ ره��اك��ن ك��ه داد پ��ن��د ب��ف��ع��ل��م ك��و ط��وط��ى گ��ف��ت
ك��رد پ��ن��د ان پ��ي م��رده را خ��وي��ش ك��رد ب��ن��د در ت��را آوازت زان��ك��ه

∗∗∗

ب��ال��خ��الص ت��ظ��ف��ْر م��ث��ل��َي ت��ُم��ت إن وخ��اص 48 َع��مٍّ م��ن األق��وام ُم��ط��رب
تُ��خ��تَ��ط��ف ب��َف��رخ َح��بٍّ��ا ت��ك��ن أو تُ��ق��ت��ط��ْف ب��ط��ف��ل َورًدا ت��ك��ن إن
ك��ال��َح��س��ِك وك��ن ال��ورد واس��ت��ر ك��ال��ش��ب��ِك وك��ن ال��َح��ب اس��ت��ر
واد49 ك��ل م��ن ل��ه ال��ش��ر ي��س��رع ال��م��زاْد ره��ن ُح��ْس��نَ��ه يُ��ص��يِّ��ر م��ن
ال��ِق��َرب ك��أف��واه ال��ح��ق��د أول��ي م��ن وال��غ��ض��ْب ع��ل��ي��ه ال��س��خ��ُط يَ��ن��زل
م��ق��ت��ه م��ن��ه ال��خ��ص��م وي��روِّي وق��تَ��ه ع��ل��ي��ه ال��خ��لُّ ي��ق��ط��ع
ال��س��ري��ع ال��وق��ت ق��ي��م��ة ت��دري ك��ي��ف ال��رب��ي��ْع غ��رس ع��ن ال��غ��اف��ل أي��ه��ا

خ��الص ب��ي ي��ا ت��ا ك��ه م��ن چ��ون ش��و م��رده وخ��اص ع��ام ب��ا ش��ده م��ط��رب اي ي��ع��ن��ي
ك��ن��ن��د ب��ر ك��ودك��ان��ت ب��اش��ي غ��ن��چ��ه ب��رچ��ن��ن��د م��رغ��ك��ان��ت ب��اش��ي ن��ه دا
ش��و ب��ام ك��ي��اه ك��ن پ��ن��ه��ان غ��ن��چ��ه ش��و دام ب��ك��لِّ��ي ك��ن پ��ن��ه��ان ن��ه دا
ن��ه��اد رو او س��وى ب��د ق��ض��اي ص��د م��زاد در را خ��ود ح��س��ن او داد ه��رك��ه
م��ش��ك��ه��ا از آب چ��و ري��زد س��رش ب��ر ورش��ك��ه��ا وخ��ش��م��ه��ا چ��ش��م��ه��ا
ب��رن��د م��ي روزك��ارش ه��م دوس��ت��ان درن��د م��ي غ��ي��رت ز اورا دش��م��ن��ان
گ��ار روز اي��ن ق��ي��م��ت دان��د چ��ه او ب��ه��ار ك��ش��ت از ب��ود غ��اف��ل اوك��ه

∗∗∗

يُ��ح��ّد ال ل��ط��ًف��ا األرواَح وه��َب ال��م��ل��ت��َح��د اإلل��ه ل��ط��ف ف��إل��ى
َف��دى وال��ن��ار ال��م��اء م��ن��ك ص��ار م��ل��ت��َح��دا ل��ط��ف��ه ف��ي ت��ج��د إن
��را دمَّ ول��ق��وم ول��م��وس��ى، ن��ص��را؟ ل��ن��وح ال��م��اء ت��رى م��ا
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ال��ط��اغ��ي��ْه ذاك ن��م��رود زل��زل��ت ح��ام��ي��ْه ن��ار اب��راه��ي��م ح��م��ِت
َج��نْ��دل م��ن��ه األع��داء ف��رم��ى ال��ج��ب��ُل إل��ي��ه ي��ح��ي��ى ودع��ا
ال��م��اض��يَ��ا ع��ن��ك ال��س��ي��ف ألردَّ ح��ام��يَ��ا ات��خ��ذن��ي ي��ح��ي��ى ي��ا ق��ال:

ري��خ��ت رواح ب��را ل��ط��ف ه��زاران ك��و گ��ري��خ��ت ب��اي��د ح��ق ل��ط��ف پ��ن��اه پ��س
س��پ��اه ك��ردد م��رت��را وآت��ش آب پ��ن��اه چ��ون ان��گ��ه ي��اب��ي پ��ن��اه��ي ن��ا
رش��د ق��ه��ا ب��ك��ي��ن ش��ان اع��دا ب��ر ن��ي ي��ارش��د دري��ا ن��ه را وم��وس��ى ن��وح
دود ن��م��رود دل از آورد ب��ر ت��ا ب��ود ق��ل��ع��ه ن��ه را إب��راه��ي��م آت��ش
ران��د س��ن��ك ب��زخ��م را ان��ش ق��اص��د خ��وان��د خ��وي��ش س��وى ران��ه ي��ح��ي��ى ك��وه
ت��ي��ز ش��م��ش��ي��ر از ب��اش��م پ��ن��اه��ت ن��ا ك��ري��ز ب��ي��ادرم��ن ي��ح��ي��ى اي ك��ف��ت

وطريانها الببغاء السيد توديع

وس��الْم ب��ف��راق ن��ادت ث��م ال��ُه��ي��ام ذاُت ال��ب��بَّ��غ��ا ن��ص��ح��ت��ه
ال��رََّش��ُد ن��ص��ح��ِت م��م��ا ل��ي ب��ان ال��س��ي��د ق��ال ال��ل��ه، أم��ان ف��ي
الِح��ُب ف��ه��ذا أق��ف��و ن��ه��َج��ه��ا ص��ائ��ُب ن��ص��ح ال��ن��ص��ح ه��ذا إن
ال��ح��ائ��ر دل��ي��ل ال��روح إن��م��ا ال��ط��ائ��ر ه��ذا دون روح��ي ل��ي��س

او پريدن راو خواجه طوطى كردن وداع

وال��ف��راق س��الم گ��ف��ت��ش ازان ب��ع��د م��ذاق پ��ر ط��وط��ى داد دوي��ن��دش ب��ك
ن��و راه ن��م��ودي اك��ن��ون م��رم��را ب��رو ال��ل��ه أم��ان ف��ي گ��ف��ت��ش خ��واج��ه
روش��ن��س��ت راه ك��ه گ��ي��رم او راه پ��ن��دم��ن��س��ت ك��ي��ن گ��ف��ت ب��اخ��ود خ��واج��ه
ب��ود ن��ي��ك��وپ��ى ك��ه ب��اي��د چ��ن��ي��ن ج��ان ب��ود ك��ي ط��وط��ى ز ك��م��ت��ر م��ن ج��ان
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إياه الخلق وتعظيم اإلنسان اشتهار مرضة

يَ��بْ��ُط��ُن أو ظ��اه��ر ِغ��شٍّ ي��ب��ن ال��ب��دُن ه��ذا ل��ل��روح َق��َف��ٌص
ال��ش��ري��ْك ِن��ع��م أن��ا ب��ل وم��ن��اٍد: أص��ط��ف��ي��ك خ��لٌّ أن��ا ُم��ن��اٍد: ِم��ن
َوج��وْد وإح��س��ان إف��ض��ال ب��ي��ن ال��وج��وْد ف��ي ف��رد أن��ت وم��ن��اٍد:

شدن نماي وانكشت خلق تعظيم مرضت

وخ��ارج��ان داخ��الن ف��ري��ب در خ��ارج��ان ش��د ت��ن ش��ك��ل��س��ت ق��ف��ص ت��ن
ت��و ان��ب��از م��ن��م ن��ي گ��وي��د وان��ش ت��و ه��م��راز ش��وم م��ن گ��وي��د ان��ي��ش
وج��ود إح��س��ان ودر وف��ض��ل ج��م��ال در وج��ود ت��ودر چ��ون گ��وي��دن��ي��س��ت اي��ن��ش

∗∗∗

َم��ي��ن غ��ي��ر م��ن أرواح��ن��ا أع��ب��ٌد ال��ع��اَل��َم��ي��ن ف��ي م��ا ل��ك وم��ن��اد:
وُح��ب��ور ل��ع��ي��ش ي��دع��وه ذاك ال��س��رور ألوق��ات ي��دع��وه ذاك

∗∗∗
ب��ه م��ف��ت��ونً��ا ال��خ��ل��ق ي��ل��ق��ى ح��ي��ن ُع��ج��ب��ه ِم��ن ه��ًوى ال��رأس ي��رك��ب
ال��ن��َه��ر؟ م��اء ف��ي ال��ش��ي��ط��اُن رم��ى ق��د بَ��َط��ْر ��ن م��مَّ ق��ب��ل��ه ك��م درى م��ا
ش��رِر م��ن ت��ح��ت��وي م��ا ف��اح��ذرن ال��ب��َش��ر ن��ف��اُق ل��ذَّت ل��ق��م��ة
داخ��نَ��ْة ت��راه��ا األم��ر آخ��َر ك��ام��نَ��ْة ون��ار ت��ب��دو، ل��ذة
ف��ط��ن» إن��ي ال��ِرف��َد، ي��ب��غ��ي ه��و أف��ت��ُن ب��م��دح «أنَّ��ى ت��ق��ل: ال
ج��ارُح غ��ي��ظ ق��ل��ب��ك ف��ي دام ال��م��ادح؟ ه��ذا ي��ه��ُج��ك ف��م��ت��ى

ت��س��ت ج��ان ط��ف��ي��ل ج��ان��ه��ام��ان ج��م��ل��ه ت��س��ت آن ع��ال��م دو ه��ر گ��وي��د ان��ش
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م��ي وه��م��د ع��ي��ش گ��اه خ��وان��د آن��ش م��ي وخ��ر ن��وش گ��اه خ��وان��د إي��ن��ش

∗∗∗
خ��وي��ش دس��ت از م��ي��رود ت��ك��ب��ر از خ��وي��ش س��رم��س��ت را خ��ل��ق ب��ي��ن��د اوچ��و
ج��و آب ان��در ف��ك��ن��دس��ت دي��وا او چ��و ان��را ه��زار ك��ه ن��دان��د او
اي��س��ت ل��ق��م��ه آت��ش پ��ر ك��ان خ��ور ك��م��ت��رش اي��س��ت ل��ق��م��ه خ��وش ج��ه��ان س��ال��وس ل��ط��ف
ك��ار پ��اي��ان ش��ود ظ��اه��ر او دود آش��ك��ار وذوق��ش پ��ن��ه��ان آن��ش��ش
ب��رم م��ي پ��ى او گ��وي��د م��ي ط��م��ع أز خ��ورم ك��ي م��ن را م��دح ك��ان ت��وم��گ��و
س��وزه��ا زان دل��ت س��وزد روزه��ا م��ال در گ��وي��د ه��ج��و گ��ز م��ادح��ت

∗∗∗

تُ��ب��ص��ِر ع��ل��ي��ه ال��م��دح ف��ق��س األث��ِر ب��ه��ذا ال��ق��ل��ب ي��ك��ت��وي
تُ��ض��م��رْه وخ��داع ك��ب��ر أص��َل أث��رْه ي��ب��ق��ى ال��م��دح ف��ك��ذاك
ي��ظ��ه��ر م��رٌّ ال��ق��دح وألن يُ��س��تَ��ر ُح��ل��و ال��م��دح ف��ألنَّ
ع��ن��اء ف��ي م��ن��ه ال��ب��اط��ن ف��ت��رى ال��دواء م��رِّ ِم��ن ت��ج��رع م��ا م��ث��ل
ش��ه��ّي وه��و ل��م��ح��ًة م��س��ت��س��اغ وِح��ّي ذوق ل��ه��ا ال��ح��ل��وى ل��ك��ن
واع��ت��ب��ْر50 ب��ض��د ال��ض��د ف��اع��رف يَ��س��ت��ت��ْر ب��ل ظ��اه��ًرا ي��ب��ق��ى ل��ي��س
ب��اديَ��ا م��ن��ه ال��دم��ل ف��ت��رم��ي خ��اف��يَ��ا ي��ب��ق��ى ال��س��ك��ر أث��ر

آزم��ون ه��س��ت ح��ال��ت��ت اي��ن م��دي��ح در ان��درون در م��ان��دت م��ي أث��ر آن
ش��ود ج��ان وخ��داع ك��ب��ر م��ايۀ ب��ود ب��اق��ي روزه��ا اث��ره��م ان
ق��دح اف��ت��اد ت��ل��خ زان��ك��ه ي��د ن��م��ا ب��د م��دح ش��ي��ري��ن��س��ت چ��و ن��ن��م��اي��د ل��ي��ك
ان��دري ورن��ج ش��ورش ب��دي��ري ت��ا ك��ان��راخ��وري وح��ب م��ط��ب��وخ��س��ت ه��م��چ��و
ه��م��ي ب��د ي��ا ن��م��ي او چ��ون اث��ر اي��ن دم��ي ذوق��ش ب��رد ح��روا خ��وري در
ب��دان آن ب��ض��د ت��و را ض��دي ه��ر ن��ه��ان ي��د پ��ا ه��م��ي ي��د پ��ا ن��م��ي چ��ون
ج��و آردن��ي��ش دم��ل ح��ي��ن��ي ب��ع��د ت��أث��ي��راو ن��ه��ان پ��اي��د ش��ك��ر چ��ون
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∗∗∗

ت��س��د» ال ه��ونً��ا ال��ن��ف��س ذل��ي��ل «ك��ن تُ��رد ف��رع��وَن ب��ال��م��دح ن��ف��س��ن��ا
ك��األَُك��ر واص��ب��ر ال��م��ض��راب، ت��ُك ال ص��بَ��ر ع��ب��ًدا وك��ن َم��ل��ك��ا ت��ك��ن ال
ال��م��الْل ن��دام��اك م��ن ت��ل��ق��ى ك��ي��ف ال��ج��م��ال ي��ب��ق��ى ال ح��ي��ن ف��أب��ص��ر أو
ال��رج��ي��م ��ي��ك يُ��س��مِّ ي��ل��ق��اك، ح��ي��ن ال��ع��ظ��ي��م يُ��س��ِم��ي��ك ك��ان م��ن ف��ت��رى
ق��ب��ره ع��ن��ه ش��قَّ م��ي��ت ق��ال: ن��ص��ره ��ي ت��َرجِّ م��ن��ه��م ت��ج��ئ م��ن
ف��ّر ي��ب��ص��رك إن م��ن��ه ش��رٍّا ص��رت ل��ش��ّر إن��س��انً��ا ال��ش��ي��ط��ان ي��ق��ص��د
اآلث��م ك��أس إي��اك س��اق��يً��ا اآلدم��ي وأن��ت ي��ق��ف��وك ك��ان
األث��ي��م أن��ت إذ م��ن��ك ي��ع��دو ص��ار ال��ذم��ي��م ال��ط��ب��ع ش��ارك��ت��ه ح��ي��ن��م��ا

ت��س��د) ال ه��ونً��ا ال��ن��ف��س ذل��ي��ل (ك��ن ش��د ف��رع��ون م��دح��ه��ا ب��س از ن��ف��س
م��ب��اش چ��وك��ان چ��ون ك��وي چ��ون ك��ش زخ��م م��ب��اش س��ل��ط��ان ش��و ب��ن��ده ت��وان��ي ت��ا
م��الل را ح��ري��ف��ان آن آي��د ت��و از ج��م��ال ن��م��ان��دوي��ن ل��ط��ف��ت چ��ون ورن��ه
دي��و ك��ه ب��گ��وي��ن��دت ب��ي��ن��ن��دت ب��ه چ��ون ري��و دادن��د ه��م��ي ك��ت ج��م��اع��ت آن
س��ر ك��رد ب��ر خ��ود ك��ور از م��ردۀ ب��در ب��ي��ن��ن��دت چ��و گ��وي��ن��دت ج��م��ل��ه
ب��ت��ر دي��وي از ك��ه ن��اي��د ت��و س��وى ش��ر ب��ه��ر ش��د آدم��ي س��وى دي��ر
َم��ي��ت او چ��ش��ان��ي��د وم��ي دوي��د م��ي پ��ي��ت از دي��و آدم��ي ب��ودي ت��ات��و
ب��ك��ار ن��ا اي دي��و ت��و از گ��ري��زد م��ي اس��ت��وار دي��وي خ��وي در ش��دي چ��ون

∗∗∗

وي��ل��ك��ا! ي��ه��ُرْب، ال��ي��وم رآك إن ذي��ل��ك��ا ج��رَّت أم��ِس ي��داه م��ن

ي��خ��ت��ن��د ب��ك��ر زت��و گ��ش��ت��ي چ��ن��ي��ن چ��ون آوي��خ��ت��ن��د م��ن��ت دا ان��در آن��ك��ه
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هللاكان شاء ما تفسري

رب��ن��ا يُ��ِع��نَّ��ا ل��م إن َع��َدم ل��ك��ن��ن��ا ق��ول��ن��ا ه��ذا ك��ل
ال��م��َل��ك ك��ان ول��و ��ْح��ف ال��صُّ أْس��وَد َس��َل��ك م��ن يُ��ل��َف��ى ال��ح��ق ع��ون دون
ذك��رك��ا ط��رَّا األس��م��اء وم��ح��ا ي��س��رك��ا ط��رٍّا ال��ح��اج��اِت ��ر ي��سِّ
ع��ي��ب��ن��ا ت��خ��ف��ي ال��ف��ض��ل وب��ه��ذا أع��ط��ي��ت��ن��ا ال��ه��دى ذا إل��ه��ي ي��ا
أبْ��ُح��رك ب��َط��وام��ي ِص��ل��ه��ا ، َربِّ أنْ��ُع��م��ك م��ن ال��ت��ي ال��ع��ل��م َق��ط��رة

هللاكان شاء ما تفسري

ه��ي��چ ه��ي��چ��ي��م خ��دا ع��ن��اي��ات ب��ي ب��س��ي��چ ان��در ل��ي��ك گ��ف��ت��ي��م ه��م��ه اي��ن
ورق س��ي��اه��س��ت��ش ب��اش��د م��ل��ك ك��ر ح��ق وخ��اص��ان ح��ق ع��ن��اي��ات ب��ي
روا ن��ب��ود ه��ي��چ��ك��س ي��اد ب��ات��و روا ح��اج��ت ت��و ف��ض��ل از خ��دا اي
ش��ي��دۀ پ��و م��ا ع��ي��ب ب��س ب��دي��ن ت��ا ب��خ��ش��ي��دۀ ت��و إرش��اد ق��در اي��ن
خ��وي��ش ي��اه��اي ب��در ك��ردان م��ت��ص��ل زپ��ي��ش ب��خ��ش��ي��دى ك��ه دان��ش ق��ط��رۀ
ت��ن وزخ��اك ه��وا از ره��ان��ش وا م��ن ج��ان ان��در ع��ل��م��س��ت ق��ط��رۀ

∗∗∗

تُ��نْ��َش��ف ه��واء ف��ي ت��دع��ه��ا أو تُ��خ��َس��ُف ت��راب ف��ي ت��دع��ه��ا ال
ظ��اه��َرا51 أخ��ف��ي��اه م��ا يُ��رى أن ال��ق��ادَرا ك��ن��ت تُ��ن��َش��ف وإذا
خ��ف��اءْ ب��اري��ه��ا َح��ول ع��ن ب��ه��ا م��ا وال��ه��واءْ تَ��خ��ف��ى ال��ت��رب ف��ي ق��ط��رۀ
ال��ظُّ��َل��م ف��ي ت��ج��لَّ��ى ت��دع��وه��ا ح��ي��ن ع��َدم أل��ُف ع��دٌم، ي��ن��ل��ه��ا إن
ردَّه ت��ت��ولَّ��ى وب��ح��ك��ٍم ض��دَّه ي��م��ح��و األض��داد م��ن ك��م
أم��م إثْ��ر أم��ٌم ل��وج��ود، ع��دم م��ن س��ائ��راٌت ح��ي��ن ك��لَّ
تُ��غ��َم��ر ب��ح��ار ف��ي ل��ي��ل ك��لَّ وال��ف��َك��ُر أل��ب��اب��ن��ا س��يَّ��م��ا
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ظ��ه��ْر ق��د ِخ��َض��مٍّ م��ن ُح��وت م��ث��َل اس��ت��س��ّر م��ا ي��ب��دو ال��ص��ب��ح ح��ي��ن ث��م

ك��ن��ن��د ه��ان��ش��ف��ش ب��اد ك��ي��ن ازان پ��ي��ش ك��ن��ن��د خ��س��ف��ش ك��ه��ا خ��ا ك��ي��ن ازان پ��ي��ش
واخ��ري واس��ت��ان��ي اي��ش��ان از ك��ش ق��ادري ت��و ك��ن��ن��د ن��ش��ف��ش چ��ون گ��رچ��ه
گ��ري��خ��ت ك��ي ت��و ق��درت خزينۀ از ري��خ��ت ك��ه ي��ا ش��د ه��وا در ك��و ق��ط��رۀ
ق��دم س��ر از ك��ن��د او ب��خ��وان��ي��ش چ��ون ع��دم ص��د ي��ا ع��دم در آي��د ك��ردر
ك��ش��د م��ي ب��ي��رون ت��و ح��ك��م ش��ان ب��از ك��ش��د رام��ي ض��د ض��د ه��زاران ص��د
ك��اروان در ك��اروان رب ي��ا ه��س��ت زم��ان ه��ر ه��س��ت��ي س��وي ع��دم��ه��ا از
ن��غ��ول ب��ح��ر در م��ي��گ��ردن��د غ��رق وع��ق��ول أف��ك��ار ج��م��ل��ه ش��ب ه��ر خ��اص��ة
م��اه��ي��ان چ��ون س��ر ب��ح��ر از ب��رزن��ن��د ال��ل��ه��ي��ان آن ص��ب��ح وق��ت ب��از

∗∗∗

ال��ُم��ط��ي��ْف ال��م��وت ��ة لُ��جَّ ف��ي ت��خ��ت��ف��ي ال��خ��ري��ف إب��اَن األوراُق ه��ذه
ال��ن��ائ��ح��ْه م��ث��ل ال��س��ود ال��ث��ي��اب ف��ي ص��ائ��ح��ْه ف��ي��ه��ا ال��غ��رب��ان ت��ن��دب
َس��رى ف��ي��ه م��ا ال��م��وت ي��ردَّ أن ال��ُق��رى رب م��ن األم��ر ي��أت��ي ث��م
وث��م��ر52 ودواء ن��ب��ات م��ن ال��ُخ��َض��ر م��وت ي��ا ُغ��ل��َت م��ا أِع��ْد أَن

∗∗∗
ورب��ي��ْع خ��ري��ف ف��ي��ك دائ��ٌم ال��ص��ن��ي��ع: ه��ذا ف��ي ص��اح ي��ا ف��ك��رن
زاه��َرا وس��رٍو، ري��اح��ي��َن م��ن ن��اض��َرا روًض��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ان��ظ��رن
ُم��ون��ِق ب��َورٍد ال��م��رج واخ��ت��ف��ى ال��ورق ف��ي��ُض األغ��ص��اَن ح��َج��ب
ي��ف��ه��م؟ م��ن ه��ل ال��روض. ه��ذا ري��ُح ال��ك��ِل��ُم ه��ذا ال��ك��ل ع��ق��ل ف��ي��ض

م��رك دري��اي در رف��ت��ه ه��زي��م��ت از وب��رك ش��اخ ه��زاران ص��د ان خ��زان در
خ��ض��ر ب��ر ك��رده ن��وح��ه گ��ل��س��ت��ان در گ��ر ن��وح��ه چ��ون س��ي��ه پ��وش��ي��دۀ زاغ
ب��ازده خ��وردي ك��ان��چ��ه را ع��دم م��ر ده س��االر از آي��د ف��رم��ان ب��از
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وك��پ��اه وب��رك ودارو ن��ب��ات از س��پ��اه م��رك اي واده خ��وردي آن��چ��ه

∗∗∗
وب��ه��ار خ��زان��س��ت ت��و در ب��دم دم آر ب��اخ��ود دم ي��ك ع��ق��ل در ب��را اي
وي��اس��م��ي��ن وس��رو ورد زغ��ن��چ��ه پ��ر ب��ي��ن وت��ازه س��ب��زوت��ر را دل ب��اغ
وك��اخ ص��ح��را ن��ه��ان گ��ل زان��ب��ه��ئ ش��اخ گ��ش��ت��ه ب��ن��ه��ان ب��رك زان��ب��ه��ئ
وس��ن��ب��ل��س��ت وس��رو گ��ل��زار ان ب��وي ك��ل��س��ت ع��ق��ل از ك��ه س��خ��ن��ه��اي��ي اي��ن

∗∗∗

ت��رى خ��م��ر وال ال��خ��م��ر ف��ورة يُ��رى ورَد ال ح��ي��ث ورٍد ري��ُح
وال��ك��وث��را ب��ه ال��خ��ل��د ت��ن��ت��ح��ي ال��ورى ف��ي ه��اٍد ل��ك دل��ي��ل ذا
ال��ب��ص��ْر ل��ي��ع��ق��وب ب��ال��ري��ح ع��اد ال��ن��ظ��ر ي��ح��ب��وه��ا ال��ع��ي��ن دواء ذا
م��َدد ل��ل��ع��ي��ن ي��وس��ف وَش��ذا َرم��د ل��ل��ع��ي��ن ال��ري��ح ُخ��ب��ث إنَّ
م��دِن��ف وح��زٍن ال��دم��ع وف��رة ف��ي ي��ع��ق��وب ف��ك��ن ل��س��َت ي��وس��ًف��ا
ال��ت��ِوي ال��ج��س��م ف��ي ال��ِج��دة ل��ت��رى ال��غ��زن��وي53 ال��ح��ك��ي��م نُ��ص��ح اس��م��ع��ْن
ال��ج��م��اْل ف��ات وق��د ال��دل ف��دع ل��ل��دالْل ع��ذر ال��وج��ه ج��م��ال ف��ي
ووَص��ب ع��ي��ن ك��فُّ وأل��ي��م وغ��ض��ْب وج��ه ق��ب��ح ف��ف��ظ��ي��ع

ن��ب��ود م��ل آن��ج��ا ك��ه دي��دي م��ل ج��وش ن��ب��ود گ��ل ان��ج��ا ك��ه دي��دي گ��ل ب��وي
ت��را م��ر وك��وث��ر خ��ل��د ت��ا ب��رد م��ي ت��را م��ر وره��ب��ر س��ت ق��الوز ب��و
ب��از ي��ع��ق��وب دي��دۀ زب��وي��ي ش��د س��از ن��ور ب��اش��د چ��ش��م دواي ب��و
ك��ن��د ي��اري را دي��ده ي��وس��ف ب��وي ك��ن��د ت��اري را م��ردي��ده بَ��د ب��وي
ب��اش وآش��وب گ��ري��ه در او ه��م��چ��و ب��اش ي��ع��ق��وب ن��ي��س��ت��ي ي��وس��ف ك��ه ت��و
ن��وي ك��ه��ن��ه ت��ن در ب��ي��اب��ي ت��ا غ��زن��وي ح��ك��ي��م از پ��ن��د اي��ن ب��ش��ن��و
م��گ��رد ب��دخ��وي��ي گ��رد ن��داري چ��ون ورد ه��م��چ��و ي��د ب��ب��ا روي��ي را ن��از
ودرد ن��اب��ي��ن��ا چ��ش��م ب��اش��د س��خ��ت وس��رد ن��ازي��ب��ا روي ب��اش��د زش��ت
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∗∗∗

ُزِرف��ا دم��ًع��ا ي��ع��ق��وب واح��ِك��ي��ْن ي��وُس��ف��ا ب��ج��م��اٍل ت��ف��اخ��ر ال

∗∗∗
وج��وْع ذلٍّ ف��ي ن��ف��س��ك ف��أِم��ت ال��خ��ض��وع رم��ز ال��ب��بَّ��غ��ا م��وُت ك��ان
ت��ب��ت��ئ��س ال غ��ب��ط��ة ف��ي ط��ي��بً��ا ن��َف��ْس ع��ي��س��ى م��ن ي��ح��ي��ي��ك ل��تُ��رى
ال��زَه��ر م��ن��ك ي��ن��ب��ع��ث ت��رابً��ا ك��ن ال��ح��ج��ر ال��غ��ي��ث م��ن ي��خ��ض��رُّ ل��ي��س
ن��ام��يَ��ا ت��راب��ا ي��وم��ا ف��ل��ت��ك��ن ق��اس��يَ��ا ص��خ��ًرا ال��ده��َر ل��ب��ث��َت ق��د

م��ك��ن ي��ع��ق��وب��ي وآه ن��ي��از ج��ز م��ك��ن وخ��وب��ي ن��ازش ي��وس��ف پ��ي��ش

∗∗∗
س��از م��رده را خ��ود وف��ق��ر ن��ي��از در ن��ي��از ب��د زط��وط��ي م��ردن م��ع��ِن��ئ
ك��ن��د وف��رخ��ن��ده خ��وب خ��وي��ش��ت ه��م��چ��و ك��ن��د زن��ده ت��را ع��ي��س��ى دم ت��ا
رن��ك رن��ك ب��روي��د گ��ل ش��و خ��اك س��ن��ك س��ب��ز س��ر ش��و ك��ي ب��ه��اران از
ب��اش ت��وخ��اك زم��ان ي��ك ن��را آزم��و خ��راش دل ب��ودي س��ن��ك ت��و س��ال��ه��ا

هوامش

الواحد. خطاب إىل الجماعة خطاب من السياق تغري (1)
إىل عبد من بعده وما البيت هذا يف وهو أخواتها، إىل الببغاء من الخطاب كان (2)
ينتقل وهكذا عنه. حبيب بكل يكنى الذي الحبيب وهو تعاىل، هللا يخاطب وكأنه سيده

مناسبة. ألدنى األعىل القصد إىل الناظم
الخلق. إيمان كل كفره أمام الحق، عند الطاعة من خري زلته األصل: يف (3)

الجنة. ساكن حكم يف األربعة كاألنهار األصل يف وهو غامض الثاني الشطر (4)
ف ترصُّ يف األنهار كهذه الكامل اإلنسان هذا حكم يف مكان والال املكان أن معناه ولعل

يشاءون. كما بها يتمتعون الجنة أهل

71



املثنوي من فصول

امليم. بتسكني األصل يف وضعت كما بالصواب أعلم وهللا الجملة أبقينا (5)
كاألسد. العاجز الضعيف فيجعل الفتنة، يثري يعني (6)

الجدال. املراء (7)
ويوجهها األمور يفقه الذي الكامل بني الفرق يبني أن الناظم يريد التالية األبيات يف
العليل. ومنطقه القليل إدراكه يف ا رشٍّ الخري ينقلب الذي والناقص كانت، مهما الخري إىل
ذُِكَر التي القليلة لألبيات وضع ولكنه اآلتي، الفصل عىل يمتد ال العنوان هذا (8)
والناقص. الكامل صفة يف وهو العنوان قبل بما متصل بعُد والكالم والسحرة، موىس فيها

َوأَنِصتُوا﴾. َلُه َفاْستَِمُعوا اْلُقْرآُن ُقِرئَ ﴿َوإِذَا اآلية: إىل إشارة (9)
بالعربية. وضع بل يرتجم لم البيت هذا (10)

طريقة عىل رديًفا «له» ولفظ إلسناد، القافية يف مقابلة بالدال أستاد جعلت (11)
الفرس. شعراء

يف والقافية رديف املكرر اللقمة فحلَّ املردوفة للقافية آخر مثل البيت هذا يف (12)
كذلك. األصل يف وهو والرقة، الحكمة

بالعفاف النفس أخذ عن كناية بأنه هنا اللقمة يف يقوله ما يفرس أن ينبغي (13)
العدوان. وتجنب العدل التزام عىل ورياضتها والتقوى

أن ويبني اإلنسان. أفعال عن يتولد ما الناظم يذكر يليه وما البيت هذا يف (14)
أبلغ فقد التاجر؛ قصة الحديث هذا إىل ساق والذي فيها حيلة لإلنسان ليس املواليد هذه

إلخ. … الببغاء موت منها تولد رسالة
سبق. مما املفهوم للويلِّ هو الضمري (15)

هللاَ أَنَّ تَْعَلْم أََلْم ۗ ِمثِْلَها أَْو نَْها مِّ ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَسْخ ﴿َما اآلية: (16)
َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل

َلنَا َفاْغِفْر آَمنَّا َربَّنَا يَُقولُوَن ِعبَاِدي ْن مِّ َفِريٌق َكاَن َُّه ﴿إِن اآلية: إىل إشارة (17)
نُْهْم مِّ َوُكنتُم ِذْكِري أَنَسْوُكْم َحتَّى ِسْخِريٍّا َفاتََّخذْتُُموُهْم * الرَّاِحِمنَي َخرْيُ َوأَنَت َواْرَحْمنَا

تَْضَحُكوَن﴾.
التي اآلية إىل أنسوكم يف واإلشارة األصل يف عربي البيت هذا من األول الشطر (18)

السابق. البيت يف
سابقة. أبيات يف املذكور الويل إىل يعود هنا الضمري أن يظهر (19)
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علمه نيس نام إذا اإلنسان أن بعده وما البيت هذا يف الناظم يريد ما خالصة (20)
علم يذهب وال لها ما روح كل وتعرَّف والصنعة العلم إليه رجع استيقظ فإذا وصنعته

إلخ. … غريه إىل واحد

مات. برد: (21)
وقد الرديف. وهي «من» كلمة مع األصل يف قافيتني وقعتا وريحان ألحان (22)

الفاريس. الشعر يف التقفية من الرضب لهذا مثال وجعلتها الرتجمة يف التقفية أبقيت
الجرن. والجرين الفاريس، األدب يف شائعة عبارة والجرن النار (23)

الطري. ليصطاد وصفريه الصائد خداع مثل (24)
َوَواِلٍد * اْلبََلِد ِبهذَا ِحلٌّ َوأَنَت * اْلبََلِد ِبهذَا أُْقِسُم ﴿َال أقسم: ال سورة أول يريد (25)
أن إال ظاهرة غري قبله ملا البيت هذا ومناسبة َكبٍَد﴾ ِيف اْإلِنَساَن َخَلْقنَا َلَقْد * َوَلَد َوَما
العالم، هذا يف اإلنسان بحال ذكره اإلنسان مبدأ إىل أصلها من الروح طريان ذكر يكون

مناسبة. ألدنى السياق من يخرج وهو إلخ. … كادًحا يبقى الجاهل إن فقال
نهرك اني صفَّ ثم برؤيتك الَكبَد من فارغا كنت يقول: تعاىل. هللا يخاطب كأنه (26)

الزمان. عن مجرًدا باألخبار ورصت كنت تفرس أن ويمكن كنُت. كما فرجعت
أصلها. إىل حنينها من العالم هذا يف الروح حرسات كل أن يعني (27)

ويجوز طائره، موت من الببغاء صاحب شكوى إىل رجوًعا يكون أن يجوز (28)
فسواء الروح، رمز هنا والببغاء القصد. يف بينهما فرق وال الناظم استطراد من يكون أن

غريه. قول أم الببغاء صاحب حكاية هذا أكان
وأنت مرسور منها وأنت برسورك تذهب هي: البيت لهذا اللفظية الرتجمة (29)
أو منها، والجور والعدل والغم الرسور أن هذا من يؤخذ أن ويمكن كالعدل. الظلم تقبل

عدًال. مه يتوهَّ واإلنسان الجور ومنها بها فرح واإلنسان الغم منها أن
احرتقت معناه يكون أن ويحتمل هذا. معناه يكون أن يحتمل البيت هذا (30)

متقاربان. واملعنيان غريه، يف النار إلشعال فيتخذ رسيًعا النار يقبل واملحرتق
أو عليه استعصت قافية أن ويظهر ارتجاًال املثنوي يميل الدين جالل كان (31)

الخاطر. وحي كان فإمالؤه األبيات؛ هذه فقال حينًا شغلته
حائل عنده فالحرف دخوله؛ من الناس ليمنع شوك البستان حول يوضع (32)

البستان. دون يحول الذي كالشوك املقصود دون
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غريت ز «حق السابق البيت شطر ويف نحن، بمعنى الفارسية يف «ما» الحرف (33)
نفي هو الذي «ما» لفظ أثار وقد غرينا، حمته الحق غرية وترجمته: نزد» هم ما بي نري

تالية. وأبيات البيت هذا يف التي املعاني الفارسية يف وإثبات العربية يف
بالشخصية. الالشخصية ففديت الالشخصية يف الشخصية وجدت األصل يف (34)
نفسه أصاب أنه السابقة الثالثة األبيات من األول البيت يف الناظم يعني (35)
ولم الشهوات، وقيود األهواء حدود من خرج حينما الحق الوجود أصاب أي نفيها؛ يف
خدم هم بأنفسهم يعنون من أن الثاني البيت يف وأراد الحيس. الوجود بمظاهر يُبَاِل
لعبيدهم، عبيد الحقيقة يف فامللوك فنوا؛ ملن أو جاههم مثل لهم ليس الذين للمتواضعني
أن الثالث البيت يف وأراد نفسه، يفقد من وراء أنفسهم يفقدون ملوتاهم، موتى والناس
صائد احتيال إىل يشري وأحسبه صيًدا، نفسه يجعل حتى بمقصده يظفر ال الصياد
الطري صفري محاكاته أو رأسه عىل طري صورة ووضع املاء يف جسده بإخفاء الطائر

األبيات. هذه يف يل الح ما هذا طائًرا. لتحسبه
فقال: فيه يوغل أن يريد ال كالم يف اإليغال وشك عىل بأنه الشاعر أحس (36)

إلخ. … السيل احبس
يف الروح بحر موج مثل غرًقا، أكثر يكون أن يريد الحق غريق األصل يف (37)

وهبوط. صعود
ما وكل العظيمة، األشياء من أعظم اإللهية التجليات من الصغري أن يعني (38)

الدية. من مضارع فعل ويدي ، ٌ َهنيِّ فهو السبيل هذا يف يبذل
ماطلته. حاولها كلما عليه العظيمة اإللهية املطالب استعصاء إىل إشارة هذا (39)

اللدني. العلم يريد (40)
«إن السالم: عليه قوله ومعنى الجمل، هذه العنوان يف النسخ بعض تزيد (41)
منها ظهر ما الفواحش حرم غريته ومن مني، أغرَيُ وهللا سعد، من أغري وأنا لغيور سعًدا
ال العربية يف وهو املثمن، الهزج من واحد بيت يف سنائي بيت ترجمت وقد بطن.» وما

الشطرين. يف مسهلة «أم» يف والهمزة رباعيٍّا إال يكون
الكمال لعباده يريد وتعاىل سبحانه الحق أن يظهر فيما األبيات هذه خالصة (42)
قادرون وهم الوضيعة، املنازل يرضوا أن لهم ويكره العالية، الدرجات يف يرتقوا وأن

أجلها. من يجاهدوا أن يستطيعون أو الرفيعة املنازل عىل
الطلب عباده من يحب سبحانه هللا أن املثنوي مواضع يف الدين جالل يبني (43)

العالية. املطالب سبيل يف اآلالم واحتمال والكدح
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واملرأة. الرجل يف الروح لطيفة يا األصل: يف (44)
جالل إليه يرجع املثنوي مستميل الدين وحسام الدين. حسام فاعذر األصل يف (45)
وبنيَّ الدين، حسام غاب حني مدة النظم عن انقطع وقد وإكماله، إنشائه فضل الدين

الثالث. الجزء أول يف هذا
يستجدي الدوران يف والفلك فورتنا تستجدي فورتها يف الخمر األصل: يف (46)

صحونا. ومن ثورتنا من يستمد األفالك ودور الخمر ثورة أن واملراد صحونا،
أن والظاهر املريض. غري من النواح عجيب األصل: يف الثاني الشطر معنى (47)
يرتك ال يشء كل عن املستغني سبحانه هللا إن ويقول: كدأبه العمل إىل يدعو الدين جالل
إنكم قادرون! عليه وهم للعمل التاركون أيها القاعدون؟ أيها املعاذير هذه فما العمل،

املرىض. عمل تعملون أصحاء
ة. العامَّ : العمُّ (48)

األصل. يف املزاد كلمة (49)
اإلنسان ولكن سيئًا اإلنسان نفس يف أثًرا للمدح إن السابقة: األبيات خالصة (50)
املدح قاَس فإذا لهذا، أمًلا أحس ُهجي إن ولكن املادحني، لخدع فطن أنه ويظن له يأبه ال

ريب. وال خفيٍّا أثًرا النفس يف له أن عرف الهجاء عىل
والهواء. الرتاب إىل يعود أخفياه يف الضمري (51)
بها. يتداوى التي األعشاب به يريد الدواء (52)

الكبري. الصويف الشاعر سنائي الدين مجد هو (53)
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الكتاب: هذا يف جاءت كما وهي ودمنة، كليلة قصص من هذه

ال وكان واملرعى، واملاء الوحوش كثرية مخصبة أرض يف كان أسًدا أن زعموا
فقلن وأتينه بينهن فيما فائتمرن األسد، من خوفهنَّ من فيه هنَّ ما ينفعهن
ولك لنا أمر عىل اجتمعنا وقد ونَصب، تَعب بعد إال الدابة منَّا تصيب ال إنك له:

تُخفنا. ولم نتنا أمَّ أنت إن راحة فيه
منَّا. دابَّة يوم كل لغدائك إليك نرسل فقلن: فاعل. أنا فقال:

له ووفني نفسه، من أعطاهنَّ بما لهنَّ ووىفَّ عليه. وصالحهن بذلك فريض
به.

رفقتُنَّ أنتن إن يرضكن يشء أي : لهنَّ فقالت القرعة، أصابتها أرنبًا إن ثم
تأمرن قالت: ذلك؟ وما لها: فقلن األسد؟ من وأريحكنَّ كن، يرضُّ ال فيما بي
فيغضب غداؤه يتأخر حتى األسد عىل أبطئ لعيلِّ يتبعني أالَّ معي يذهب من

ذكرته. ما بها ففعلن لذلك.
األسد فجاع فيها، يتغدى كان التي الساعة جاءت حتى متَِّئَدًة وانطلقت
وأين جئت، أين من قال: رآها فلما وينظر. يميش َمرِبضه من وقام وغضب،
فلما بأرنب، معي بعثن وقد قريب، وهنَّ جئت عندهن من فقالت: الوحوش؟
فال امللك طعام إنها فقلت: مني، فانتزعها أسد يل عرض منك، قريبًا كنت
ألخربك. فأتيتك منه. فيها وما األرض بهذه أحق أنا وقال: فشتمك، تغضبنَّه.
هذا فقالت: املاء، صايف ُجبٍّ إىل به فانطلقت فأرينيه. معي انطلقي فقال:
ونظر صدره، يف فحملها صدرك. يف فاحملني منه، أفَرق وأنا فيه وهو مكانه،
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األسد لقتال ووثب صدره، من األرنب فوضع وظلِّه، بظلِّها هو فإذا الجب يف
فغرق. وطلبه الجب يف

بخربه. فأعلمتهن الوحوش سائر إىل ورجعت األرنب منه وانفلتت

اإلبانة إىل بها وتوسل فيها، فترصف أخذها الدين جالل ولكن القصة، هي هذه
ويستطرد، مذهبه، عن اإلبانة إىل وسيلة يجعلها القصص، من كثري يف كدأبه آرائه عن

إليها. يعود ثم االستطراد، يف تضيع حتى القصة ويُغفل
املرتجم. البيت يف القافيتني مكان سجعتني كل وجعلت منثورة، ترجمتها وقد

البياُن يقتيضهذا حني إال أنقص أو أِزد ولم األصل، عن أِحد فلم الرتجمة يف ودققت
القافية؛ أو الوزن لرضورة حذفها أو الشاعر وضعها كلمة أن أشعر وحني ، العربيُّ

امللجئة. الرضورة لوال إليه، يذهب كان الشاعر أحسب الذي الترصف فأترصف
واالختيار الجرب يف الدين لجالل قيّمة آراء من الفصل هذا يف ما إىل القارئ وأنبه
فيه وغمضت عباراتهم، فيه اختلفت أمر يف الصوفية، أئمة من عظيٍم رأُي فهو خاصة،

مسالكهم.

القصة

حصة:1 منها لك واطلب القصة، هذه كليلة يف اقرأ
فيها، ففتك بغتها كم عناء. يف األسد من كانت رواء، ذي واٍد يف الصيد من طائفة
عىل إليه. تُرَسُل بوظيفة تكفيه أن عليْه، واقرتحت فاحتالت واديها. مراعي عليها ص ونغَّ

املرعى. هذا عليها يُِمرَّ ال حتى يطغى، وال الوظيفة غري يصطاد أالَّ

َوقيذ أنا وبكر:2 زيد من املكر رأيت فكم املكر، ال الوفاء رأيُت إن نعم األسد:
كامن، ضمريي يف نفيس وإنسان والثعبان. العقرب وَلديغ اإلنسان، من والقول الفعل
والروح بالقلب فآثرت املؤمن.» يلدغ «ال أذني: سمعت وضغائن.3 مكًرا الناس من ا رشٍّ

املؤتمن.4 قوَل
من الحذر يف كم َقَدر). من يُغني ليس دع (الحذر البرص ذا الحكيم أيها الصيد:
فيناصبك القضاء، تغالب ال الحديد القويُّ أيها خري. فهو بالتوكل فعليك وضري، قلق

الخلق. ربُّ يبتليك لئال الحق، حكم أمام املوت يجب العداء. القضاء
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والكسب الحمد بالسبب. األخذُ النبيِّ فسنة يُطلب، دليًال التوكل كان إن نعم، األسد:
وتوكل. الناقة اعقل املرسل، النبي نادى قد َجَرم. ال الحق حبيب لتكون أقَوم، التوكل يف

اإلله. عىل التوكل بالسبب األخذ يف يُضِعفك وال هللا)،5 حبيب الكاسب (رمز اسمع
كسب ال الحلق. قدر عىل تزوير لقمة إنها الَخلق، ضعف من الكسب إنما الصيد:

أجمل؟ التسليم من أمر أي التوكل، من خري
التنني. إىل الثعبان من وفارٍّ مبني، بالء إىل بالء من هارب ُربَّ

الباب أغلق تهلُكة. ُروًحا ظنه الذي وإذا شبكة، حيلته فإذا اإلنسان احتال كم
والذي األطفال، آالف الحقود هذا قتَل الغرار. هذا عىل فرعون احتال قد الدار، يف والعدو

مبال. غريَ داره يف يطلب
الحبيب. برص يف برصك أْفِن فهلم امُلريب، برصنا يف علة كم

إن الطفل الغرض. كل برصه يف لواجد وإنك العوض، نعم أبصارنا من برصه إن
واليد، الرجل يُعمل فضوليٍّا صار فإذا أبويه. عنق إال له مركب ال ورجليه، يديه يُعِمل لم
طائرة. الصفاء إىل الوفاء من طاهرة، الجوارح قبل األرواح كانت وكبد. دائم عناء يف وقع
دْة.6 مصفَّ والكدح الحرصوالغم حبس صارتيف مقيَّدْه، اهبطوا» «بأمر صارت فلما
بحكمته، املطر ينزل الذي إن هللا. عيال الخلق الرسول قال لإلله، وعيال ع رضَّ نحن

برحمته. الخبز يرزق أن عىل قادر
حتى الدرجات فلنصعد لإلصعاد. مرقاة لنا وضع العباد، رب ولكن أَجل! األسد:
فلماذا يدا لك وإن تتظالع؟ فكيف رجًال لك إن وغفلة. بَله إال هنا الجرب فما الذروة،
كالفأس فاليد قصده. لساٍن بغري أبان فقد عبَده، الفأس السيد أعطى إذا األصابع؟ تخفي
بلوغ يف الروح بذلَت إشاراته، روحك أدركت وإذا عبارته. العاقبة يف والتفكري إشارته،
وأنت — فتجعلك األوزار. وترفع أمورك وتيرس األرسار، إشاراته لك تكشف غاياته.
القائل، أنت إذا أمره تقبل بينما مقبوًال. — القابل وأنت — وتردُّك محموًال، — الحامل
بهذه جحد والجربية القدرة، لنعمة شكر السعي الواصل. تصري وصله تبغي وبينما
املحجة؛ يف نوم الجرب نعمتك. يدك من يسلب والجرب قدرتك، يزيد القدرة شكر إنَّ النعمة.
ذلك ظل يف إال املحتقر، الَجْربيُّ أيها والنوم إياك تنم.7 ال دَّة والسُّ الباب تر لم ما تنم، ال

الشجر. من املثمر
نوم الجرب ملحة. كل والزاد النقل عليك اقط فيسَّ لحظة، كل األغصان الريح لتهز
فقد بأنفك، إشاراته عىل شمخت وإن يخُفق. جناح بغري الطائر أينجو الطرق، ُقطَّاع بني
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إن ذَنَب. إالَّ عقل بال الرأس وما يذهب، العقل من أوتيت وما قدرك. تعرف ولم جهلت
ازرع فاعمل، متوكًال كنت إن النار. قعر إىل بالجاحد يذهب وشنار)، (شؤم النعمة كفر

توكل.8 الجبار وعىل
من اآلالف آالف عن األسباب. زرعوا الذين الزراع عن املرتاب9 أيها أجبنا الصيد:
فاتحة هللا، العالم بدأ منذ القرون من آالف العناء؟ هذا بعد حرموا كيف ونساء، رجال
قال وقد اء. مَّ الشَّ الجبال يزعزع مكًرا األذكياء، من الجمع هذا مكر األفواه. مئات كالتنِّني
الصرب هذا من يظفروا فلم الجبال.10 منه ِلتَُزوَل مكرهم كان وإن الجالل: ذو مكرهم يف
القدير. هللا أحكام وبقيت والتدبري، الجهد بهم قعد األزل. منذ لهم قسم بما إال والعمل،

وهًما. إال الجهد تحسبنَّ وال اسًما، إال الكسب تعدَّ ال

شفتاه، وازرقت وجهه اصفّر وقد سليمان. دار إىل يعدو عجالن، الغداء وقت رجل جاء11
سليمان: قال غليل. ذي غضبان نظرة عزرائيل، إيلَّ نظر قال دهاه؟ ما سليمان فسأله
تصيب روحي لعل هندستان، إىل تحملني أن امللك. أيها الريح تأمر قال لك، بدا ما َسل
كهذا الفقر خوف والوسواس. الحرص ُطعمة وهم الناس، الفقر من يفر (كذلك األمان.
يف الهند أرض إىل املاء، عىل تحمله أن الريح فأمر والطمع)12 الجهد هي والهند الفزع،
الحديد، بالنظر الرجل أفزعت لقد سليمان: لعزرائيل قال الديوان، ساعة الغد ويف مضاء.
عجبًا ذاهبْة. الهلع من روحه فإذا غاضبْة، نظرة إليه نظرت بعيد. بلد إىل وطنه فهجر
أخطأ لقد املثال، املنقطع العالم ملك يا قال: وأهله؟ داره من لتخرجه به، هذا أتفعل
فقد العَجب. رأيتُه إذ مَلكني ولكن غضب، من إليه نظرت ما الخيال. وأضلَّه الرجل

هندستان. يف اليوم روحه أقبض أن الديان، الحق أمرني
بأمر الهند بلغت فلما الرواح. الهند إىل استطاع ما جناح، ألف له أن لو فقلت:

املكان. ذلك يف روحه قبضت يَّان، الدَّ
أنفسنا؟ من ؟ نفرُّ ممن الخيال. ودع النظر وأنِْعم املثال، هذا عىل للناس أمور فقس

وبال! أيُّ الحق؟ من نهرب؟ وممن محال! أيُّ
الحق مدح وقد واملؤمنني. األنبياء جهد تستبني، أال املكابر أيها ولكن أجل األسد:
من يشء (كل لطيف، واحتيالهم لهم ما كل سعيهم. والربد الحر يف وشكر جهدهم، تعاىل
فاجهد نماء. إىل لهم نقص كل وكان السماء، طائر شباكهم نالت ظريف13 ُهْو ظريف
فهو املقدور، مغالبة الجهاد ليس واألولياء. األنبياء سبيل يف العالء، ذا يا استطعت ما
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واإليمان الطاعة طريق يف اإلنسان، فعل يف يَُك إن أنا كافٌر املسطور. القضاء من كذلك
الدنيا طلب من دهرك. اضحك ثم قليًال اصرب رأسك، تعصب فال مشجوًجا لسَت خرسان.
ُحمْق، الدنيا طلب يف واملكر حال. خري ابتغى فقد الُعْقبَى أراد ومن املحال، طلب فقد

حق. الدنيا ترك يف وهو
ونحن سجن الدنيا منفذك. َسدَّ ما الباطل واملكر سجنك، صدع ما الحق املكر إنما
ال الصمد، هللا عن الغفلة هي الدنيا؟ ما العناء. من واخلُص السجن فاهدم السجناء،
خريُ الصالح املاَل سماه الدين، أجل من تحمله املال إن والولد. والزوج والفضة الرياش
وامُللَك املاَل نََفى ِمالك. لها السفينة تحت واملاء هالك، لها السفينة يف املاء املرسلني.14
عىل يسري املفدَّم اإلبريق إن السلطان. ذلك يف مسكينًا إال نفسه يعدَّ فلم سليمان، قلبه من
الدأماء. هذه فوق سار الخالء، باطنه يف الفقري حوى فإذا الهواء. قلبه يمأل طافيا املاء،
اختمن، وعليه القلب عىل فاربط قلبه15 يف شيئًا امللك يكن لم يده، يف العالم ُملك كان ولو

َلُدن.16 من ِكٍرب هواء وامأله

فرتك الجواب. عن الجربيون هؤالء عجز حتى النسق هذا عىل الرباهني األسد وساق
يناله أالَّ الهصور، األسد وعاهدوا والقال. والقيل الجرب يف الجدل والغزال، واألرنب الثعلب
نالت كلَّما فكانوا وجهد. طلب بغري يوم كل نصيبه وليأتينه محذور. البيعة هذه من
صاحت: الكاس هذه األرنب عىل دارت فلما مسارًعا. األسد إىل ذهب منها واحًدا القرعة

الجور؟ هذا إالم

ُسمعتنا تُسئ فال بالعهود. الوفاء يف األرواح نبذل املديد، الدهر هذا لبثنا قد الصيد:
وئيد. غري األسد إىل اذهب اذهب العنود، أيها

بمكري لتأَمن البالء. هذا من بمكري لتخلصوا األحبَّاء؛ أيها مهًال مهًال األرنب:
من الخالص إىل أمته دعا الدنيا، هذه يف نبي كل كذلك أوالدكن. األمان ويرث أرواحكن،
مظاهرهم. األبصار يف َضُؤَلْت وإن بصائُرهم، الفلك من الخروج طريق عرفت البلوى.

مقداًرا. العني إلنسان يعرفوا ولم ِصغاًرا، العني كإنسان الناس رآهم
هذا غرور أي ُصنَعك17 األرنب قدر عىل واجعل سمعك، أْرع الحمار أيها الصيد:

الكرباء. بال عىل يخطر لم ادعاء، وأي
الُهراء. هذا بمثلك يليق فكيف وإال القضاء، لنا أتيح أو أنت ُمعَجب
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لضعيف. ُقِدر قويٍّ رأٍي وُربَّ اللطيف، الحق ألهمني األصدقاء أيها األرنب:
األسد. وال الوحش لحمار يُتَح لم الصمد، الحقُّ النحل إىل أوحاه فالذي

الفيل اهتدى وهل بابًا. العلم من لها هللا فتح إذ عجابًا، هد الشُّ من بيوتًا مألت
السبع علمه فأنار ق، الخالَّ من الرتابيُّ آدم وتعلَّم الحرير. دوَد الحقُّ علَّم ما إىل الكبري،

شك. يف الحق من هو من َعِمَي لقد امَلَلك، َقْدر من آدم وغض الطباق.
علم من يرضع لئال املرسنة18 كالعجول كمامة صنَع سنة، ألف ستمائة ولزاهِد

املشيد. القرص بهذا يُطيف وال السديد، الدين
الرفيع. العلم ذلك يرضعوا أن تمنعهم الوضيع، الحس أهل علوم الكمامة هذه

واألبحَرا.19 السموات يعطه لم جوهَرا، القلب قطرَة الحقُّ منَح قد
الصَور. من املسكينة روحك تخلُص لم تَُغر، بها حتاَم الصورة عابد يا

الجدار عىل النقش إن جهل. وأبو أحمد سواءً لكان بالشكل، آدميٍّا اإلنسان كان لو
هلم النارض، التصويَر هذا الروُح تعوز ؟ السويِّ الشكل من ينقص ماذا انظر ، كاآلدميِّ

النادر. الجوهر ذلك فاطلب
الشكل هذا عابه ما أسد. كلُّ العالم يف له أقرَّ ُسِعد، حني الكهف أصحاب كلب إن

النور. بحر يف روحه غرقت إذ الحقري،
العالم يف واألعالم. العدوَل الكتُب وصفت بل األقالم، الصور بوصف ُعنيْت وما
الالمكان، عالم من الجسم عىل يهبط الدنيا. من رست حيثما تجده ال املعنى، كل والعادل
إىل الفكر أرِجع املعجب، الكالم لهذا نهاية ال واألكوان. بالفلك تضيق الروح شمَس إنَّ

األرنب. قصة
النجوى.20 هذه الحمار أذن تعي فلن أخرى، أذنًا واشرت الحمار أذن بع

املعَجب. األسد ملكرها خرَّ كيف األرنب، لعب فانظر اذهب اذهب
َخْلق الكمال، بهذا لإلنسان ذل جسم. والعالم روح العلم العلم، سليمان ُملك خاتم

والجبال. والصحاري البحار
تجنَّبه وقد البحار. تنِّني منه واضطراب فزع ويف كالفار، هيبته من واألسد فالنمر

. خفيِّ مكان إىل كلٌّ فأوى والجنِّي، العفريت
أخياًرا الخفايا هذه َحِذر. َمن العاقل اآلدمي فإنما مسترت، عدو من لإلنسان وكم
الشوك من فيصيبك النهر، يف لالغتسال تذهب أرساًرا. اإلنسان قلب عىل ترضب وأرشاًرا،

هناك.21 أنه فتعلم يخزك عيناك، تدركه لم وإن هو رضر. املاء يف
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الناس. من واحد ال آالف من والوسواس، األغراء أشواك وهناك
صعبك. ويسهل الخفايا هذه لرتى حسك، يتبدل حتى فاصرب

سوَّدت؟ نفسك عىل ومن رددت؟ كالمه َمن وتعلم
أعرب تصديت، لألسد من يا إيه الخفي. إدراكك عن أِبْن الذكي، األرنب أيها الصيد:

رأيت. الذي رأيك عن
ذا يا الرسول: قال مَدد. للعقل هو عقل وكل والرَشد. اإلدراك تهب املشورة إن

مؤتمن. فاملستشار استرش الحسن، الرأي
يف تنفست إن الحسبان.22 يف ليس ما يقع فقد كتمان، من للرس بد ال األرنب:
وذَهبك ذَهابك شفتك، الثالثة بهذه تحرِّك ال حاكية. لوجهك تبَق ولم غامت صافية، ِمرآة
لواحد أفشيته وإن علم، بالرس إذا لك يكمن خِصم، عدوٍّ من الثالثة لهذه كم ومذهبك.
األرنب آملت قد الرجوع، فعليك الكالم لهذا حد ال شاع) االثنني جاوز رس (كل فالوداع،

بالجوع. األسد
تفكريها. القوم يتبني ولم تدبريها، األرنب أخفت

باألسد األرنب مكر

الذهاب، يف أبطأت بما األسد وكان الهصور. األسد عند مثلت ثم املسري، يف ساعة تأخرت
الرتاب. برباثنه ويثري يزأر

الوفاء. يثمر ال ضعيف رخو اللؤماء، هؤالء عهد إن قلت األسد:
الغرَّار! الدهر هذا يخدعني كم الحمار، دون وسوستهم ردَّتني

والوراء. األمام عليه يشتبه حني الحمقاء، اللحية ذا األمري أعجز ما
جهالة. املعنى ويف مونق واللفظ حبالة، وتحته سويٌّ الطريق

عمرنا.23 ملاء كالرمل الحلو واللفظ لنا، باك كالشِّ والكتب األلفاظ
عنه. واسأل فاطلبه نادر ِجدُّ منه، املاء ينبجس الذي والرمل
باإلله. واتصل نفسه عن انفصل هللا، رجل بنيَّ يا الرمل ذلك

ونماء. حياة به فللطالبني املاء، عذب للدين منه يجيش
آن. كلَّ حياتك ماء يرشب ظمآن، رمل هذا وغري

وعليم. بصري بها أنت فإنما الحكيم، أيها الحكمة اطلب
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السبب. تحصيل من ويفرغ طلب، لها من للحكمة منبًعا يصري
محظوًظا. الروح من عقله ويصري محفوًظا، لوًحا — الحافظ اللوح وهو — يصري

متعلًما. تلميذًا فصار معلًِّما، له العقل كان
أنملة. تقدمت إن أحرتق معذرة، أحمد يا يقول: كجربيل فالعقل

األرواْح.24 سلطان يا حدِّي ذاك ُجناْح، وال ْم وتقدَّ هنا فدعني
تعلَّل ومن الجرب، رجله قيَد أن توهم والصرب، الشكر عن الضعف أعجزه من كل

رمسه. املرض يُورده حتى نفسه، أمرض بالجرب
املتمارض.25 يهلك حتى يُمرض التمارض، إن النبي: قال

املبتور.26 العرق ووصل املكسور، عىل ربط الجرب؟ ما
الجبرية؟ بهذه تضحك من فعىل كسرية، الطريق هذا يف رجلك ما

فركب الرباق إليه جاء النَصب، يف رجله انكرست الذي إن
مقبوًال. فصار األمر قابل وكان محموًال، فصار الدين حامل كان

يملك. الجنود عىل بعد وهو امللك، من األمر يتلقى كان
أمري. الكوكب عىل بعُد وهو تأثري، فيه للكوكب كان

القمر».27 «انشق يف إذًا شككت فقد النظر، هذا يف عليك يشكل إن
الكتمان. يف هواه جدَّد من يا باللسان، إيمانك فجدد

الكبري. الباب هذا قفل إال الهوى ما نضري، والهوى اإليمان ينرض ال
الذِّْكر.28 ل تؤوِّ ال نفَسك ل أوِّ الِبْكر، الحرَف بنفسك أوَّلَت قد
املعنى. َسنيَّ رت وحقَّ عوَّجت فقد بالهوى، القرآن ل تؤوِّ إنك

اإلعجاب.29 بنفسه ملكه الذي الذباب، هذا مثَل َمثَلك
السماء. شمس ذاته ذرة يخال الصهباء، بغري ُمهتاج سكران

الزمان. عنقاء ريب ال أنا فقال: والبيزان، الصقور وصف سمع وقد
البحار. كربَّان رأسه ورفع حمار، بول يف ِتبْنة الذباب هذا ركب
الفكر. هذا يف دهًرا لبثُت وقد والبحر، السفينة عن قرأُت قال:

الفطن. البصري الُربَّان وأنا السفن، وإحدى والبحر فهأنذا
يَُحد.30 ال مجاًال هذا يف ورأى الَعَمد، هذا البحر يف وساق

النظر. هذا منه فصدِّق القذَر، هذا عنده محدود غريُ
بحره. وذاك عينه وهذه برصه، وهذا عامله هذا
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العائم. والتبن الحمار بول وَهُمه الواهم، التأويل صاحُب كالذباب
كالُهما.31 سعيًدا الَجدُّ ه صريَّ بالهوى، التأويل الذباب ترك فلو
الصورة. قدر عىل روحه تبَق ولم العربة، هذه صاحب يكن ولم

الجسد. بمقدار روحها تكن ولم األسد، غلبت التي األرنب هذه ِمثُل

األرنب تأخر من األسد هياج
عن العدّو، هذا عيني أغمض األرنب: تأخرت حني والغضب، الحدة من يقول األسد كان

بدني. أوهى الخشبيُّ وسيفهم قيَّدني، الجربيِّني هؤالء مكر املرجّو. الجهاد
والغيالن. الشياطني صوت إنه البهتان، لهذا بعُد من أسمع ال

جلود. إال هنَّ فما جلودهن واسلخ كاألسود، وأقدم القلب أيها مزِّقهن
املاء.32 عىل الدرع كنقش تلبث ال الجوفاء، املزوَّقة األقوال الجلد؟ ما

مغزاه. والروح كالصورة الكالم هذا معناه، واللُباب كالقرش الكالم هذا
الغيب. من سرت الحسن للُّبِّ وهو العيب، الرديء اللب من يُخِفي القرش
الفناء. رسيع تكتب ما فكل املاء، من والورق الهواء من القلم كان إن

يَديك. عىل ا عاضٍّ رجعت لديك، املاء نقش يبقى أن طمعت وإن
هللا.33 فرسالة الهوى تركت فإن وهواه، طمعه اإلنسان يف والهواء

الِحْدثان. عىل كلها تثبت التي الرحمن، رساالت أجمل ما
واألنبياء.34 الرسل خطب تزول وال والعظماء، امللوك ُخَطب تزول

الكربياء.35 من األنبياء وعظمة الهواء، من امللوك هيبة بأن
يَبقى. أبًدا أحمد اسم ولكنَّ تُمحى، الدراهم من امللوك أسماء

العدد. يف العقوَد املائة تتضمن كما أحمد، اسم يف جميًعا األنبياء وأسماء
واألسد. األرنب قصة إىل نعود يُحّد، ال بنيَّ يا القول هذا

الذهاب يف وتأخرها األرنب مكر بيان
إىل لتُِرسَّ طويل، تلبُّث بعد سارت ثم مكرها. نفسها يف وأحكمت سريها، األرنب رت أخَّ

القيل. بعض األسد
الزاخر. العقل بحر يف سعة وأي الباهر، العقل يتضمنها عوالم أيُّ
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اليم. لهذا غواص من بني يا بد ال ِخَضم، يحدُّ ال بحر البرش عقل
تذهب. املاء عىل كاآلنية العذب، البحر هذا يف وصورتنا

فيه. رسب الطست امتأل فإن يُزجيه، املاء عىل كالطست تمتلئ لم ما هي
ّي. اللجِّ هذا من قطرة أو موج صورتنا خفّي، والعقل ظاهر عالم
الحيلة. بهذه بعيًدا البحر رماه وسيلة، الصورة اتخذته ما كل
املغوار. الرامَي السهُم ير ولم األرسار، ُموِحَي القلُب ير لم إذا
مجهوًدا.36 جواده راكٌض وهو مفقوًدا، جواده يحسب فهو

كالريح. به يجري وفرسه ويصيُح، الفارس هذا فرسه يفتقد
مكان: كل يف طالبًا سائًال ونشدان، صياح يف يعدو

هذا أجل الحاذق؟ السيد أيها تحتك الذي فما السارق؟ وأين حصاني؟ رسق من
الحريان. الفارس أيها نفسك إىل ارجع الحصان؟ أين ولكن حصان

ماء.37 وباطنه يابسة حافته كالُحبِّ خفاء، يف والقرب الظهور من الروح
األظهر. النور ترى أن قبل واألخرض، األحمر ترى ال إنك

األلوان. النور وبني بينك فحالت الِعيان، األلوان يف ضلَّ ولكن
بالنور. األلوان رؤية أن علمت الظهور، عن األلوان الليُل حجب فإذا
الباطني. الخيال لون فكذلك الخارجي، النور بغري اللون يُرى ال

العىل.38 أنوار عكس الباطن وهذا ها، والسُّ الشمس من الظاهر هذا
العيون. نوِر نوُر القلب فنور يَبني، القلوب نور من العني نور
تراه. والعقل الحسِّ نور عن منزًها هللا، نور القلب نوِر نوُر ثم
لك. يظهر بالضد فالنور الحَلك، يف اللون تر لم النور ذهب إن
تأخري. دون تعرفه النور بضد النور، رؤية من إذًا األلوان رؤية

األمم. يف الرسوُر ليتبنيَّ واأللم، الغمَّ هللا خلق وقد
مضمر. فهو له ضد ال والحق تظهر، بأضدادها فالخفايا

والسودان.39 كالبيض بالضد الضد فيظهر األلوان، ثم النور عىل النظر يقع
ظهور. يف ضده من فالضد النور، بضد النور أنت عرفت فقد

ال أبصارنا جرم (ال الخلق يف إظهاره بالضد ليمكن الحق، لنور الوجود يف ضد وال
َدركه.40 موىس فات يدِرك) وهو تدركه.

وثَّابة. الفكر من الكالم وكأصوات الغابة، من كاألسد املعنى من الصورة
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زخر. أين الفكر بحر تعلم ال وأنت صدر، الفكر من والكلم الصوت هذا
رشيًفا. كذلك بحره تعرف لطيًفا، الكالم موج ترى حني ولكنك

الُصَور. والكالم الصوت من فاتخذ الِفَكر، موج العلم عن اضطرب فلما
فارتمت. البحر إىل األمواج وذهبت فنيت، ثم الصورة الكالم من ولدت

راجعون». إليه «إنَّا رجعت ثم للعيون، الصورة غري من ظهرت فالصورة
… ساعة الدنيا املصطفى: قال ورجعة، موت لحظة كل لك

بقاء. الهواء يف له ما هللا إىل يرجع الهواء، يف «هو» من سهم فكرنا
التجدد. عن بالبقاء غفلة يف ونحن تتجدد، نَفس كل فالدنيا
الجسد. يف استمراره ويبدو يَُجد، حني كل كالنهر والعمر

ر.41 بالرشَّ رسيًعا يدك تحرك كما استمر، أنَّه الرسعة من تتوهم
متصلة. ناًرا للنظر فتبدو املشتعلة، القصبة يدك تحرك

الصنعة. يف الرسعة يمثالن فهما الرسعة، من واملدة االتصال هذا
لديك.42 رفيع كتاب فهو الدين بحسام فعليك، عالمة تكن إن الرس هذا طالَب

األسد إىل األرنب وصول

بعيد. من مقبلة األرنب رأى شديد، وغضب نار يف األسد بينما
متجهمة. غاضبة مرسعة مقدمة، جريئة تجرى

صاح الصف، قاربت فلما ريبة. كل دفع الجرأة ويف ُمريبة، تهمة االنكسار يف إن
املخِلف! أيها األسد:

باألرض لترضب عندنا، أرنب نصف فما أذلَّة. األسود وتركت الِفيَلة مزقت الذي أنا
أمرنا.

زأرتها. األُْسد من واسمعي وغفلتها، األرنب نوم دعي

األمر. ربَّ يا عفوت إذا العذر، فيل عفًوا عفًوا األرنب:
األمراء. أمام يَمثُلون حني البَلهاء، لتقصري عذر أي األسد:

األحمق.43 عذر يسمع أالَّ يجب بالحق، رأسك فليقطع ُمخِلف طائٌر أنت
ُسم. معرفة لكلِّ الجاهل وعذر الجرم، من أقبح األحمق عذر

أذنَّي.44 يف فتسيغيه أرنبًا لسُت خيلّ، املعرفة من األرنب أيتها عذرك
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َجليٍّا.45 املظلوم لعذر واستمع شيٍّا، شيئًا ال ُعّد امللك أيها األرنب:
حرضتك. من الضالَّ تطرد وال وصولتك، جاهك زكاة أدِّ

ُغثاء. كل ووجهه رأسه عىل يحمل باملاء، األنهار يمدُّ الذي البحر إن
يزيد. وال بالكرم البحر ينقص ال الجود، هذا البحَر يَنقص ولن
قدِّه. عىل واحد كل ثوب ل وأفصِّ أهله، مع الكرم آتي إنِّي األسد:

وقت رست العنف: ِتنِّني برأيس تحدَّيت اللطف، عندك أجد لم فإن استمع، األرنب:
رفيقي. مع امللك إىل مقبلة طريقي، يف الغداء

سبيل. ورفيقي كنَّا قريننَي الجليل، للملك أرنب معي كان

الرفيق. ذاك إىل قصد وكذلك الطريق، عىل إيلَّ أسد فقصد
مملوك. دَّة السُّ هذه يف وكلٌّ امللوك، ملك عبيد نحن قلت:

تذكرين؟ األوباش اسم أعندي تخجلني؟ أال امللوك، ملك َمن قال:
وصاحبك. أنت بابي عن صدفت إن مالكك، وأمزق أمزِّقك
ذكَرا. عنك فأْحِدث امللك ألرى أخرى، مرة إىل فدعني قلت:

تمزيقك. فأرى وإال رفيقك، إذًا فارهني قال:
فردا. وتركني رفيقي أخذ أجدى، فما كثريًا وترضعنا

والبَدن. والجمال اللطف يف كان وكذلك الِسَمن، يف أمثايل ثالثة رفيقي وكان
أمرنا. وهذا أخربناك وقد طريقنا، األسد بهذا ُقِطعت

ُمّر). (والحق لك نقول الحق تنتظر، وال الوظيفة من بعُد فايأس
الصفيق. هذا عنَّا فادفع هلم الطريق، ر فطهِّ الوظيفة أردت إن

مستقيم. قول ذا كنت إن تقدمي يقيم، أين فأريني هلم هللا، بسم األسد:
امَلني. جزاء هذا جعلت كاذبة كنت وإن مائتني، جرمه عن ألجزيه

ورشًكا أعَلمتْها، قد عميقة برئ إىل امه. ُقدَّ َرشٍك إىل لتقوده أمامه، كالدليل فتقدمت
جعلتها. لروحه

األرنب. هذه التبن تحت كاملاء الُجّب، قاربا حتى كالهما تقدم
املاء.46 الجبَل يحمل كيف عجبًا فوا البيداء، إىل الغثاء املاء يحمل

مغتالة. ألسد أرنب من فأعجب ِحبالة، لألسد مكُرَها كان
النيل.47 نهر إىل واحٌد موًىس الثقيل، وجنده فرعوَن استجرَّ

جناح. بنصف واحدة بعوضة اح، الطمَّ نمرود رأس شقت وقد
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الحسود. صادق من وجزاء اللدود، للعدو استمع من حال ذاك
الشيطان.48 أطاع نمروٍد وحال لهامان، أصاخ فرعوٍن وحاُل

الَحب. عن حدَّثك وإن وشبكة الُحب، ادَّعى وإن عدوٌّ
ا. وغمٍّ قهًرا فاعرفه لطًفا أراك وإن ا، َسمٍّ فاعلمه عسًال أعطاك إن
األصدقاء. من األعداء تميز وال القضاء، ُحمَّ إذا الظاهر غري ترى ال
املتعال. وتسبيح والصوم والترضع االبتهال، فعليك هذا نزل فإذا

االمتحان. ِبَرحى تحطمنا ال ديَّان، يا عالم يا وقل ارضع
باملرصاد. لنا األُْسد تجعل فال اآلساد، خالق يا الكالب فعل َفعْلنا إن

الذنوب. بأوقار تؤاخذنا ال العيوب)، ستاَر العفِو كريم (يا
املخيف. للهب املاء صورة وال اللطيف، للماء النار صورة تعط ال
للفكر. كاملوجود املعدوم صوَّرت القهر، برشاب تُسكرنا إن إنك

كالحجر. والجوهر كالخشن، اللطيف فرتى البرص، عن العني تُحَجب أن السكر؟ ما
كالصندل. النظر يف الطرفاء فإذا يُبَّدل، الِحسَّ أّن السكر؟ ما

الجب49 من اقرتبت حينما األرنب إحجام

تتقهقر. ُمحجمة األرنب رأى الَغَضنفر، الجب من اقرتب وحينما

تُحِجمي. وال الِرْجل تقفي ال تُقدمي، ولم أحجمِت ملاذا األسد:
ارتعد. وجسمي قلبي زال لقد واليد، الرجل ذهبت ِرجيل؟ أين األرنب:

خَرب. ضمريي عن لوني يف أصفر، كالذهب وجهي ترى أال
َمعِرفة.50 بالسيما العارف فلعني ُمعرَِّفًة، السيما الحقُّ ى سمَّ

الفرس. صوت الَفرس عن ويُنبيك كالجرس، ام نمَّ الوجه لون إن
البَاب. صوت من الحمار صوت لتعرف إعراب، عنه يشء كل صوت يف

اللسان.» تحت مخبوء «املرء اإلنسان: لتمييز الرسول قال
الحب. قلبك وأشِعر فارحمني القلب، بحال يحدِّث الوجه لون

والنُّكر. الجزع الوجه صفرة ويف الشكر، صوَت الوجه حمرة يف إّن
وَجَلدي. وسيماي بلوني وذهب ويدي، رجيل غلَّ ما دهاني قد
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شجرة. كل جذورها من ويخلع كرسه، شيئًا مسَّ إن الذي هذا
والنبات. والجماد والحيوان اآلدمي مات، هوله من الذي ذا دهاني قد

مصفرَّات. الريح فاسدة منه فالكليات، األجزاء هذه دع
نارض. وحينًا ذابل حينًا والبستان شاكر،51 وحينًا حينًا صابر فالعالم

اصفرار. يف أخرى ساعة تراها كالنار، تطلع التي الشمس بل
الحرتاق.52 الحني بعد الحني يف تُبَىل اآلفاق، تيضء التي الكواكب بل
كالخيال. دقيًقا النََّصب ه يردُّ الجمال، يف النجم يفوق الذي والقمر
ضارعة. للِحَمى الزلزال يجعلها الطائعة، الساكنة األرض وهذه
عِفن. وباء فهو القضاء جاء إن مقرتن، بالروح وهو الهواء وهذا

الغدير. يف ويأَسن ويكُدر يُمر النمري، املاءُ الروح وأخو
بالفناء. ريح عليها تهب والكربياء، الصَلف ذات والنار
شعوره. يف ًا تغريُّ تدرك وزخريه، البحر اضطراب ومن
. تغريُّ يف أوالده كحال حاله يفُرت، ال الذي الحائر والفلك

فوج. بعد فوج والسعد النحس من وفيه واألوج، والوسط الحضيض بني فهو
املنبسطات.53 حال نفسك يف اعرف الكليات! من املركب الجزئي أيها

الهم. من جزؤها يخلو فكيف وغم، نَصب للكليات
ُجِمع. وهواء ونار وتراب ماء من ُمجتِمع، أضداد من جزئي سيما ال
حبيب. منه لها يكون أن العجب الذيب، من الشاة تفرَّ أن عجبًا ليس

تعاد. بينها يقع أن واملوت األضداد، اصطالح من الحياة إنَّ
دَّين. الضِّ بني وألَّف ين، العُدوَّ بني قرَّب الحق لطف

قمني.54 بالفناء والعليل سجني، عليل فالعالم

األرنب توقف سبب عن األسد سؤال

واليد. الرجل القيوُد هذه أمسكْت قالت لألسد، املواعظ األرنب ساقت
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الغرض. فإنه الخاص السبب عن املرض، هذا أسباب عن أبيني األسد:
آمن. اآلفات من القلعة هذه يف ساكن، الجبِّ هذا يف األسد ذلك األرنب:

من خري الجب ظلمة القلوب) صفاء الخلوة يف ألن األريب؛ العاقل الجب قعر (يؤثِر
الُحمق. أرداه بالخلق استمسك ومن الخلق، ظلمات

حارض؟ الجب يف األسد أهذا انظري! قاهر، له بطيش فإن تقدَّمي األسد:
أفَرق. ال صدرك يف تحملني فإن احرتق، النار بهذه قلبي إن األرنب:
والظَُّلم. الجب عىل عيني أفتح أن الكرم، معدن يا بحمايتك ألستطيع

األرنب وعكس عكسه ورؤيته الجب يف األسد نظر

الجب. إىل حمايته يف أقبلت الرحب، صدره عىل األسد حملها فلما
الضياء. صورتهما عَكس املاء، يف مًعا نظرا فلما

أرنب. حضنه يف أسد صورَة فاعَجب، املاء يف صورته األسد رأى
وثب. البرئ ويف األرنب فألقى الغضب، فملكه املاء يف خصمه رأى

غدر. وما ظلمه به وحاق حفر، كان التي البرئ يف وقع
العاِلِمني. كل قال كذلك الظاملني، ظلم الظلم الجب

مؤهل. للرش55 الرش العدل: قال أهَول، فبرئه أظلم كان ومن
لرداك.56 برئًا تحفر إنما سواك، تظلم بالجاه من يا

بتقدير. فاحفر لنفسك تحفر إنما الحرير، كدود نفسك عىل تنِسج ال
ِهللا﴾. نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا القرآن: يف واقرأ تخشاه، نصري بغري الضعفاء تظن ال

األبابيل.57 الطري دهمتك فقد كالفيل، خصمك عىل تكن إن
الرحمن. ُجند السماء يف َضجَّ األمان، األرض عىل الضعيف التمس إذا

لشانك. فانظر أسنانك َوِجعْت بأسنانك، الضعيف أدميَت وإن
العدّو. من نفسه يعرف فلم عتّو، يف نفسه األسد رأى

رأسه. عىل سيفه سلَّ جرم فال نفسه؛ صورة العدو حسب
طبعك. صورة فيه وإنما غريك، يف تراه ُظْلٍم من كم
وظلمك. ونفاقك غرورك كونُك، جرم ال فيهم انعكس

اللعنة. خيوط تنسج نفسك وعىل الطعنة، لنفسك فإنما أنت هذا
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املشنوء. العدو نفسك رأيت وإال وء، السُّ هذا نفسك يف ترى ال وأنت
الجاهل. األسد نفسه عىل حمل كما الغافل، أيها نفسك عىل تحمل إنما

ُخلقك. يف الدناءة هذه علمَت طبعك؛ قعر بلغت فإذا
إياه. كان غريَه توهمه ما أن حواه، القعر إذ األسد تبني وقد

الواهم. األسد كهذا فهو الراغم، الضعيف أذل من كل
تنفر.58 ال العم من خالك عكس هذا ر، املنفِّ الخال العم بوجه رأى من يا

نرويه. الرسول عن خربٌ أخيه)، مرآة (املؤمن
والسماء. األرض أمامك ت فازرقَّ زرقاء، زجاجة عينك عىل وضعَت

نظرك. يف الشمس ضوء ازرقَّ كوَّتك، زجاُج ازرقَّ يكن إن
أحَدا. تَْلَح وال إذًا نفسك فاْلَح بََدا، منك اللون فهذا تَْعَم ال

حواه.59 بما الغيب له ينكشف لم هللا، بنور املؤمن ينظر لم لو
ورش. خري بني تميُز فلست نظر، هللا بنار أنت ولك

املسكني. أيها نوًرا نارك لتصري حني، بعد حينًا النار عىل النور َسلِّط

مناجاة!

نوًرا.60 كله العالم نار لتعود طهوًرا؛ املاء هذا فانَضح رب يا وأنت
يدك. ِملك والنار واملاء أمرك، طوُع كلها البحار ماء

لهبًا. نفسه املاء صار تشأ وإن طيِّبًا، ماء النار تَِرصِ تشأ إن
عدلك. من الظلم من والخالص ُصنعك، من هو فينا الطلب وهذا
فتحت. الناس عىل اإلحسان وكنَز منحت، طلب بغري الطلب هذا

الجب يف وقع األسد بأن الصيد األرنب تبشري

الفالة. يف الصيد تلقاء جرت بالنجاة، األرنب فرحت ملا
املرعى. حتى راقصة فعدت هَوى، الجب يف األسد رأت

الهواء. يف واألغصان كالورق راقصة نارضة الفناء، من أفلتت حني بيديها صفقت
ِسيَّان. والريح فهي رءوسها فرفعت واألغصان، األوراُق الطني حبس من خلصت

الشجر. ذُرى إىل وسارع وانترش، األغصان الورق شق ملا
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حدة: عىل ورقة كل حامدة، «الشطء» بلسان تغنَّت
واستوى.61 الشجر استغلظ حتى العطا، ذو أصَلنا ربَّى قد

العناء. من تخلص حني القلب جذلة واملاء، بالطني املرتهنة واألرواح
تُمَحق. ال منريًة كالبدر الحق، عشق نور يف ترقص

والجذَل! األرواح فرح كيف تسْل، فال واألرواح األجسام ترقص
أرنب! عن يعجز ألسد خزيًا بالعطب؛ األسد األرنب رمت
يلقب.62 أن الدين بفخر يريد للعجب! يا العار هذا ومع
ردى. منها لك كاألرنب نفُسك تردَّى! البرئ هذه يف أسًدا يا

والقال. القيل برئ يف ثاٍو وأنت مجال، املرعى يف لها نفسك أرنُب

ال��ب��ش��ي��ر) ج��اء إذ ق��وم ي��ا (أب��ش��روا ح��ب��وْر ف��ي ت��س��ع��ى األرن��ب ج��اءت

جهنم. إىل عاد جنهم كلب إن م! املنعَّ الجمع أيها برشى برشى
الخالق. قهُر أنيابه حطم املارق، األرواح فعدوُّ برشى برشى

بَغرفته.63 املوت ه َقمَّ قد بقبضته، الهاَم حطَّم الذي إن

عليها والثناء األرنب حول الصيد اجتماع

وُهيام. وطَرب وضحك رسور يف زحام، يف كلها الوحوش واجتمعت
السمع: أرعي لها وقلن وسجدن كالشمع، بينُهنَّ وهي حولها تحلَّقن

أرواُحنا قوّي: أسد كلِّ عزرائيُل أنت بل سماوّي؟ َمَلك أم أنِت أِجنِّيّة الوحوش:
وُحيِّيت. َسِلمِت السبق، ُحزِت َحييِت، ما فداؤك

ليدك. مرحى لعضدك! َمرحى نَهرك.64 يف املاء هذا الحق أجرى
رصعِته! بمكرك كيف الجبَّار هذا به! مكرِت كيف أبيني أبيني

األرواح. بَلسم إنها أبيني الِجراح، دواء القصة ففي أبيني
الغرباء؟ عىل أرنب فما وإال الكرباء، أيها هللا تأييد إنه األرنب:

ويدي. رجيل القلب نوُر وأمدَّ قلبي، وأنار القوة وهبني
التبديل. يكون الحق عند من ثم التفضيل، يأتي الحق عند من

السديد. والبرص الرجاء أهل بني التأييد، هذا الحق ويداول
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بقوتنا ال الحق عون مجرد فإنه بهذا يفرحوا أال الصيد األرنب نصح

ُحر.65 أنك تحسبن ال النوبة أسري يا تُّرس، ال النَّوبة بُملك األرنب:
األنجم. فوق النوبة له ترضب يُنظم، النوبة فوق ُملكه الذي

ينعمون. أبًدا الساقي مع وهم املخلدون، امللوك النوبة من أعىل
سلسبيًال. الخلد برشاب نعمت قليًال، الرشاب هذا ترتكن إن

األكرب الجهاد إىل األصغر الجهاد من رجعنا تفسري

الرسائر. خصم منه ورشٌّ الظاهر، خصَمنا قتلنا قد سادة يا
املضَمر. األسد هذا األرنب قدرة يف وليس والنظر، العقل عمل من ليس قتلُه

يستكني. وال بالبحار يُنَقع ال تنِّني، وجهنم جهنَّم، نفسك
ُحرقة. لها بالبحار تنقص وال املحِرقة، هذه األبحر سبعة ترشب

كاألحجار. قلوبهم قست الذين والكفار، األحجار يدخلها
يا ال فتقول: امتألِت؟ هل النداء: الحق من يأتيها حتى الغذاء، هذا تسكن ال ثم

واإلحراق. الحرارة وهذه هأنذا، خالق،
مزيد؟) من (هل إيِه صائًحا يستزيد، وبطنها عامًلا التقمت

فكان). (كن بأمر حينئٍذ فتسكن مكان)، (ال من القدم الحق عليها فيضع
َجَرم. ال األجزاء يف الكل وطبع جهنم، جزء هذه ونفوسنا

يذللها؟66 الحق غري وَمن تقتلها، الحق قدم إال وليست
يُْطلق. ال القوس من املستقيم فغري انطَلق، القوس من كالسهم فاستقم

الخافية. الحرب إىل فتوجهت العالنية، حرب من فرغت قد
األكرب. الجهاد إىل النبي مع األصغر)، الجهاد من رجعنا (قد
قاف! جبل باإلبرة ألقلع واإلسعاف، والتوفيق القوة هللا أسأل

حَطم. لنفسه من األسد إنما هَجم، الصفوف عىل من أسًدا ليس
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هوامش

العربة. بالحصة ويراد والرتكية. الفارسية يف مًعا تستعمالن وحصة قصة (1)
الفاريس. األصل يف بلفظهما وبكر زيد (2)

جنبيك.» بني التي نفسك عدوك «أعدى الحديث: إىل إشارة (3)
مرتني.» جحر من املؤمن يلدغ «ال الحديث: إىل إشارة (4)

يف فهو كبريين قوسني بني أضعه تركيب أو جملة وكل األصل. يف جاء هكذا (5)
العربي. بلفظه األصل

… َجِميًعا﴾ ِمنَْها اْهِبُطوا ﴿ُقْلنَا وإبليس: آدم قصة يف جاء ما هو اهبطوا، أمر (6)
إلخ.

وجعلت الرتجمة يف فأبقيتها األصل يف تنم ال بكلمة مردوفة القافية جاءت (7)
والسدة. املحجة يف السجع

ونحوه. الكرس جرب من هنا الجبار (8)
ترتيب واقتىض عليه. جميًعا صاحوا األصل: ويف األصل، يف ليست الفقرة هذه (9)

مكانها. الفقرة هذه فوضعت أحذفها أن املحاورة
الناظم أن وبني العربية األلفاظ بهذه الجبال» أقالل منه «لتزول األصل: يف (10)

الرتجمة. يف اآلية فوضعت نظمه يف اآلية يدخل أن يحاول
سليمان إىل الرجل والتجاء رجل إىل عزرائيل نظر عنوان: هنا األصل يف (11)
ليطرد املتن يف العنوان أثبت ولم الجهد. فائدة وقلة الجهد عىل التوكل ترجيح وتقرير

الحوار.
الرجل. كالم تساير وال القصة أثناء يف معرتضة ألنها قوسني بني وضعتها (12)

«هو». يف الواو بتسكني يوَزُن وهو األصل يف غريبًا الشطر هذا جاء (13)
الصالح. للرجل الصالح املال نعم حديث: إىل إشارة (14)

فاإلنسان القلب؛ يف يستكنُّ بما بل اليد، تملك بما ليس الدنيا حب أن يريد (15)
— قال كما — فالدنيا قلبه، يف ليست الدنيا ألن زاهد وهو الدنيا يف يده تترصف ربما

إلخ. … والزينة املال ال الهوى مع والسري هللا عن الغفلة
لدنه. من هللا يفيضه الذي واالستغناء العظمة من امأله (16)

األصل: يف (17)
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دار خ��رك��وش أن��دازۀ را خ��وي��ش دار خ��رك��وش اي ك��ه ك��ف��ت��ن��دش ق��وم

األرنب. بمعنى وخركوش واألذن الحمار بمعنى خركوش بني الناظم جانس وقد
هلل. أو آلدم صنع يف والضمري وعبادته. زهده ينفعه فلم ضلَّ إبليس يعني (18)

كالقطرة. الصغري القلَب القلب: بقطرة يعني (19)
األصل: يف (20)

خ��ر ك��وش ن��ي��اب��د در را س��خ��ن ك��ي��ن خ��ر ك��وش ودي��ك��ر ب��ق��روش خ��ر ك��وش

الجناس. من فيه ما وظاهٌر
يبرصه. ال وهو اإلنسان يصيب الذي الخفي للرضر مثل هذا (21)

وال تتبدل األمور أن واملعنى جفت. طاق كه كهي آبد طاق جفت األصل: يف (22)
حال. عىل تثبت

املاء. الرمل ينشف كما يهلكنا يعني (23)
فسأله وقف السدرة من اقرتب حينما جربيل أن املعراج قصة إىل إشارة (24)
الصوفية كالم يف وقع وقد الحرتقت. أنملة دنوت لو أخي يا فقال: تأخرت؟ ملا الرسول:
الجزئيات يدرك فالعقل الثاني؛ بجانب بالعجز األول ووصف بالعشق، العقل مقابلة
قدًما يميض والعشق يبلغها، ال حاولها وإن الكربى، الحقائق عىل الهجوم عن ويجبن
صويف شاعر وهو هللا، رحمه إقبال محمد كالم يف جاء وقد األهوال، يبايل ال الحبيب إىل
فوق دار ذاك املحمل. سرت الرومي يد وأخذت ضل، الناقة غبار يف عيل «أبو متفلسف:
والرومي الفيلسوف، سينا ابن هو عيل وأبو املاء.» يف الدر عىل غاص وذا كالغثاء، ة اللُّجَّ
الطالب مثال والرومي والعقل، باملنطق الباحث مثل عيل أبو الصويف. الدين جالل

والعشق. بالوجدان
فتموتوا.» فتمرضوا تمارضوا «ال يُروى: حديث إىل إشارة (25)

لعلة تكون إنما املكسور، العضو عىل كالعصابة الجرب إىل الذهاب أن يعني (26)
نفسه. يف والعلة بالجرب يتعلل فالعاجز تحتها؛

اْلَقَمُر﴾. َوانَشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت اآلية: إىل إشارة (27)
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يقال كما إليه يُسبق لم الذي الكالم به ويريد األصل. عبارة البكر الحرف (28)
بكر. معنى

الركيك. الذباب تأويل عنوان: هنا األصل يف (29)
السفينة. خشب بها وأراد األصل يف العمد كلمة (30)

كلمة ومنه ملًكا، يصري عليه ظله يقع من أن الفرس زعم خرايف طائر الهما (31)
همايون.

القرش. وبمعنى الجلد بمعنى بالفارسية: بوست كلمة (32)
هللا. من اإللهام تلقت الهوى من النفس خلت إن املعنى (33)

الخطب. يف ذكرهم أو هؤالء كالم بها يراد الخطب (34)
تعاىل. هللا أي الكربياء؛ ذي معنى يف الفاريس الشعر يف تقال الكربياء (35)

غفل ما ويطلب خالقه عن أو وأرسارها نفسه عن يغفل اإلنسان أن الخالصة (36)
تأمل. لو منه قريب وهو بعيًدا، عنه

مرص. بلغة الزير وهو للماء كبرية جرة الحبُّ (37)
جعلته التي هي القافية كانت وإن الرتجمة يف وأبقيته األصل يف السها جاء (38)

وأخفاها. الكواكب أظهر بني يجمع أن أراد الناظم ولعل الشمس، قرين
والروم. كالزنج األصل يف (39)

َلن َقاَل ۚ إَِليَْك أَنُظْر أَِرنِي َربِّ ﴿َقاَل الكريمة: اآلية يف موىس قصة إىل إشارة (40)
َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه تََجىلَّ ا َفَلمَّ ۚ تََراِني َفَسْوَف َمَكانَُه اْستََقرَّ َفِإِن اْلَجبَِل إَِىل انُظْر َولِكِن تََراِني
امليم بتسكني األصل يف موزونًا عربيٍّا القوسني بني ما جاء وقد َصِعًقا﴾. ُموَىس َوَخرَّ َدكٍّا

فارسية. البيت وتكملة يدرك. يف والكاف جرم يف
الحقيقة يف وهما مستمرين يُريان تجددهما يف والعمر العالم أن يعني (41)
اإلنسان يحرك كما اللحظات هذه تتصل املرور رسعة ومن أخرى، بعد لحظة يظهران

النار. من دائرة فريى مشتعل بعود يده
ونجيَّه. الدين جالل صديق چلبي الدين حسام يريد (42)

غري يف يصيح الذي الديك به ويراد وقتي بي ع مر ترجمة مخلف طائر (43)
يذبح. أن وجزاؤه الصياح، أوقات

طويلة. األرنب أذن ألن الحمار؛ أذن معناه بالفارسية األرنب وهو خركوش (44)

أرنبًا. لست يقول: إذ الشطر؛ هذا يف هذا إىل ويشري كثريًا، اللفظ بهذا الناظم ب تلعَّ وقد
حمار. أذن لست قال: كأنه
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أو إنسانًا إنسان الال عد أي شمار، كس را كيس نا شه اي كفت األصل. يف (45)
شخًصا. شخًصا الال

األسد. كاملاء هي التي األرنب خدعت كيف يعني (46)
موىس فنكرت كموىس، واحد واملعنى: الفارسية التنكري بياء موىس األصل يف (47)

لألصل. مجاراة ونونته
لألصل. مجاراة هنا ونمرود فرعون نكرت كذلك (48)

ومغزاها: والهدهد، سليمان قصة عىل يشتمل بيتًا ستون فيه فصًال حذفت (49)
البرص. عمي القدر جاء إذا

… ِبِسيَماُهْم﴾ اْلُمْجِرُموَن ﴿يُْعَرُف ِبِسيَماُهْم﴾، ﴿تَْعِرُفُهم اآليات: إىل يشري (50)
إلخ.

رسور. يف وحينًا غم يف حينًا يعني (51)
آخر. نجم بمقابلة اختفاؤه النجم احرتاق (52)

البسائط. يعني (53)
بيان يف الطويل الحديث هذا إىل ساق الجب يف الذي األسد من األرنب خوف (54)
أن بيان ثم حال، عىل يدوم ال تغريُّ يف يشء كل أن بيان ثم املخلوقات، يف الخوف أثر

إلخ. … أضداد من مؤلَّف العالم
الكريمة: اآلية إىل إشارة وهي لألسوأ. األسوأ يعني التفضيل، صفة هنا الرش (55)

ِلْلَخِبيثَاِت﴾. َواْلَخِبيثُوَن ِلْلَخِبيثنَِي ﴿اْلَخِبيثَاُت
بالعربية. جاه بكلمة بالفارسية البرئ وهي چاه الناظم قابل (56)
اْلِفيِل﴾. ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم السورة إىل إشارة (57)

أو األب أخو هنا والعم للتورية، والعم الخال كلمة يجمع أن هنا الناظم أراد (58)
الناس. جمهور

هللا.» بنور ينظر فإنه املؤمن فراسة «اتقوا الحديث: إىل إشارة (59)
والحق. العقل نور محلها ليحل واألحقاد الشهوات نار يطفئ أن يريد (60)

َفاْستَْغَلَظ َفآَزَرُه َشْطأَُه أَْخَرَج ﴿َكَزْرٍع اآلية: إىل قبله والذي البيت هذا يف أشار (61)
يف جاءت و«استوى» «واستغلظ» العطا» «ذو العربية والكلمات ُسوِقِه﴾. َعَىل َفاْستََوى

األصل.
الرازي، الدين بفخر تعريض هذا يف يكون أن يحتمل الرشاح: بعض قال (62)

نفور. عامة والصوفية ووالده الدين جالل وبني بينه وكان
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الكبرية. املكنسة الغرفة (63)
وأَمدَّك. هللا أيدك يعني (64)

ألحد. يدوم فال الناس يتناوبه الذي امللك النوبة بُملك يريد (65)
والتذليل. القهر عن كناية وهذا قوسها، يشد ال األصل يف (66)
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العربية املقدمة

وعدلهم الجهل، شائبة عن علمهم بها وينزِّه املريدين، أرواح بها يقوِّي هللا جنود الحكم
إليهم ويقرِّب َفه، السَّ شائبة عن وحلمهم الرياء، شائبة عن وُجودهم الظلم، شائبة عن

واالجتهاد. الطاعة من عليهم عرس ما لهم وييرس اآلخرة، فهم من عنهم بَُعَد ما
املخصوصبالعارفني، هللاوسلطانه أرسار عن تخرب ودالئلهم، األنبياء بيِّنَات من وهي
العقل أن كما الكريِّ الدخاني الفلك عىل الحاكم رِّي الدُّ الرحماني النورانيِّ الفلك وإدارته
الروحاني الفلك ذلك فدوران والباطنة. الظاهرة ها وحواسِّ الرتابية الصَور عىل حاكم
املنشأة، والرياح املنرية ج ُ والرسُّ الزاهرة والشهب ، الُكِريِّ الدخانيِّ الفلك عىل حاكم
قارئ كل يفهم وإنما فهًما. وزادهم عباده بها هللا نفع املطردة واملياه املدحيَّة، واألرايض
ويتصدق رأيه، مبلَغ املفتي ويفتي اجتهاده، قوة قدر عىل الناسك وينسك نُهيته، قدر عىل
من عرف ما عليه امَلجود ويقتني موجوده، بقدر الباذل ويجود قدرته، بقدر املتصدِّق

فضله.
يف ويجدُّ البحار، يف ما معرفة طلبه عن به يقرصِّ ال املفازة يف املاء مفتقد ولكن
والحاجة، العلة وتعوقه عنه، باالشتغال املعاش يقطعه أن قبل الحياة هذه ماء طلب

إليه. يترسع ما وبني بينه األعراض وتحول
وال طلبه، عن منرصف وال دعة، إىل راكن وال بهوى، مؤثر العلم هذا يدرك ولن
من ويأخذ دنياه، عىل دينه ويؤثَِر باهلل يتعوذ أن إال ملعيشته مهتمٌّ وال نفسه، عىل خائف
الجليلة، واألنوار األموال، بمرياث تورث وال تكسد ال التي العظيمة األمواَل الحكمة كنز

لخطره. مجلًِّال لقدره معظًِّما لفضله، شاكًرا الثمينة، ياع والضِّ الكريمة، والجواهر
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نفسه، يف يرى مما القليل يستكثر جهل ومن الحظوظ، خساسة من باهلل ويستعيذ
الحق. له يأذن لم بما بنفسه ويعجب غريه، من العظيم الكثري ويستقلُّ

بذوي ويرُفق علم، قد ما يعلِّم وأن يعلم، لم ما يتعلم أن الطالب العالم وعىل
﴿َكٰذَِلَك الفهم كليل عىل يعنُف وال البالدة، أهل بالهة من يعجب وال الذهن، يف الضعف

َعَليُْكْم﴾. هللاُ َفَمنَّ َقبُْل ن مِّ ُكنتُم
وتشبيه الناقصني، وتنقيص املرشكني، ورشك امللحدين، أقاويل عن تعاىل هللا سبحان

املتوهمني. وكيفيات املتفكرين، أوهام وسوء املشبِّهني،
ل، املتفضِّ املوفق وهو الرباني، اإللهي املثنوي الكتاب تلفيق عىل واملجد الحمد وله
هللا نور يطفئوا أن يريدون حزب رغم عىل العارفني عباده عىل سيما ال واملنُّ الطَّول وله
لحافظون، له وإنا الذكر نزَّلنا نحن إنا الكافرون، كره ولو نوِره متمُّ وهللا بأفواههم،

عليم. سميع هللا إن لونه يبدِّ الذين عىل إثمه فإنما سمعه بعدما له بدَّ فمن
الطاهرين، الطيبني وعرتته وآله محمد نبيه عىل هللا وصىل العاملني، رب هلل والحمد

الوكيل. ونعم هللا وحسبنا كثريًا تسليًما وسلَّم

املنظومة الفارسية املقدمة

كنز علينا افتح مرات. ثالث فالسنة الدفاتر ثالث هات، الدين حسام الحق ضياء يا
بالحرارة عروق من ال تخلق، الحق قوة من قوَّتك األعذار. الثالث الدفرت يف ودع األرسار،
ما الدائم، السماء وسقف يُيضء. والزيت بالفتيل ليس امليضء، الشمس رساج إن تخفق.
الجليل. ق الخالَّ رؤية من بل جربيل، قوة بالطعام وليست قائم. والعمد باألطناب هو
من عيونهم ُخِلَقت وكذلك والطبَق. الطعام من ال الحق، من الحق أبدال قوة وكذلك
األمراض نار فجاِوْز الجليل، بأوصاف موصوف إنك البصري. واملَلك الروح ففاقوا النور،
العنارص، من أصل مزاج لكل ام. ُخدَّ ملزاِجك العنارص وإنما وسالم، برد النار كالخليل.
الوحدة لصفات فهو املنبسط، العالم من مزاجك إن ظاهر. درجة كل فوق ومزاجك
ضياء يا رأيك بحذق حلق1 للخلق وليس ضاقت الخلق، أفهام لساحة أسَفا وا ملتقط.

للحجر.2 حلًقا َحلواك تهب األَغّر، الحق
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بصبور.3 عليها يكن ولم الخمر فرشب الطور، التجيل يوم حلًقا أصاب

ال��ج��م��ل)؟ رق��َص َج��بَ��ْل م��ن رأي��ت��م ه��ل ال��ج��ب��ل وان��ش��ق م��ن��ه دكٍّ��ا (ص��ار

لكل حلًقا يهب الديَّان. للخالق الحلق هبة وإنما لإلنسان، اإلنسان من اللقمة هبة
الزَّيف من بريئًا العمل، إجاليلَّ لتكون حدة. عىل منك عضو ولكل واحدة، وروح جسم
الجالل أرسار تتلقى للذِّبَّان. هد الشُّ تريق وال السلطان، رس ألحد تفيش فال والدَغل4
اب، الوهَّ لطف للرتاب الحلق ويهب لسان5 مائة وله وَسن كالسَّ خرس ن ممَّ األذنان،

األعشاب. مئات وينبت املاء ليرشب
َسِمْن العشب أكل فإذا مكان. كل يف العشب ليأكل للحيوان، والشفة الحلق يهب ثم

َمفّر. ال اإلنسان طعاَم فصار وتّر،
مفتَّحة ذرَّات رأيت وكم والبرص. الروح يفارقه حني البرش، أكَّاَل الرتاُب يحور ثم
مرِضعات وللمرِضعات إنعام، باألقوات األقوات عىل له الكالم. طال أُُكَلها أبنيِّ إن األفمام،
أرى ال غذاء؟ بغري الُربُّ ينمو فكيف وإال يشاء، كما أرزاًقا األرزاق ويهب العام. لطفه من
ُمقِبل والباقيات ومأكول، آكل كله العالم أجزاءً. تعلم وأنت جزءًا قلت انتهاءً، الكالم لهذا
العالم هذا مستمرُّون. وقطَّانه العالم وذاك منترشون، وسكانه العالم هذا ومقبول،6
ماء أهدى، لنفسه من فالكريم واالجتماع. للخلد العالم ذاك وأهل انقطاع، إىل اقه وعشَّ
واآلفات. األهوال من خلص قد الصالحات، الباقيات هو الكريم أبًدا. يبقى الذي الحياة

تُكثِّر.7 بالعدد كالخياالت ليست أكثر، ال واحدة فهي آالًفا تكن إن
الحلَق وهب وقد وحذق، عقل واملغلوب وللغالب وَحْلق، َمريء واملأكول ولآلكل
حيوانيٍّا يكن لم األكل، بهذا جوفها يزد ولم وَحبْل.8 عصا من أكلت فكم العدل، لعصا
حلوق فللمعاني يُرى. خيال كل فأكل كالعصا، حلًقا اليقنَي وهَب ثم والشكل. أكلها
له إال َخلق،10 والثريا الثرى بني فليس املنَّان.9 هللا هو املعاني حلوق ورازق كاألعيان،

إجاليلّ. إذًا فقوته خيلّ، البدن فكرة من الروح وحلق حلق. ُقوتِه لجذب
مزاج صار إذا يُحتَم. األرشار موت السوء بمزاج فاعلم، املزاج تبديل والرشط
كالشمع أضاء القبيح، مزاجه تبدَّل فإن مهني. سقيم شاحب فهو الطني، أْكل اإلنسان

الصبيح. وجهه
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األثداء، وبني بينه حالت إن الصنيع. بهذا مه وتنعِّ الرضيع، تغذو التي املرضع إن
من النعم آالف دون ِحجاب، الضعيف لهذا فالثدي الغناء. الحدائق طريق له فتحت

ورشاب. طعام
اإلنسان غذاء الكالم. هذا وحسبك رويًدا فاجهد الفطام، عىل موقوفة إذًا فحياتنا
وإذا غذاؤه، فاللبن الدم من فطم فإذا مهني. نَجس من الغذاء يأخذ جنني، وهو الدَُّم
بالرس الظفر يحاول لقمانّي، فهو اللقمة من فطم وإذا كفاؤه. فاللقمة اللبن من فطم

الربَّانّي.11
وسعة، بهجة ذات أرض منتظم. ِجدُّ عالٌم الخارج يف الرحم: يف للجنني قيل ولو
وسماء وأشجار. وزروع وحدائق وبحار، وصحاري وجبال مرتعة. واألطعمة بالنعم
بالجنوب وحبور، ُعرس يف وجنات زهراء. ونجوم وقمر وشمس ضياء، ذات رفيعة
واملصائب. الظَُّلم هذه يف وأنت العجائب، من فيها بما الوصف يحيط ال بُور. والدَّ والشمال
عن وأعرض وأنكر، القول هذا لردَّ وعناء. ونَجس حبس يف الخباء، هذا يف الدم تغتذي

التصوير. هذا عن وهُمه َعِمي وغرور، وخداع محال وقال: وكفر. الرسالة هذه
هذه يف الناس عامة وكذلك وينكره. يأباه فَسْمُعه بُرصه، اليشء جنَس يدرك لم
وخارجها األركان، مظلمة برئ الدنيا هذه يقولون العقبى. عن األبدال ثهم يحدِّ الدنيا،
صفيق. حجاب الطمع فإن تصديق، أحد من يكون فما واأللوان. الروائح وراء عالم
الجننَي حجب وكذلك االطالع. عن العني الغرُض ويُعمي االستماع، عن األذن الطمع يُصمُّ
يعرف لم إذ العالم، هذا حديث عن حجبه الظَُّلم. وطن يف غذاؤه وهو الدم، عىل حرُصه

املطاعم. من الدم إال

هوامش

بلفظهما. األصل قافية يف جاءت وحلق وخلق وملتقط منبسط (1)
كالحجارة. هي التي القاسية العقول يف والفهم اإلدراك يخلق كالمه أن يعني (2)
واالزدراء والبلع حينًا والقبول اإلدراك الفصل هذا يف بالحلق الدين جالل يريد (3)

يأتي. كما آخر حينًا
تعاىل. هللا صفات يعني الجليلة الصفات إىل أي اإلجالل؛ إىل املنسوب اإلجاليل (4)
وكف الكالم استطاع من واملراد باللسان، تشبه به املحيطة السوسن أوراق (5)

لألرسار. حفًظا عنه
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. الحسِّ عالم من ليست التي الخالدة املعاني يعني (6)
املفرد عن اإلخبار يفرس أن أراد الصالحات الباقيات هو الكريم إن قال ملا (7)
مهما واحد والحق واحدة، حقيقة — آالًفا كانت وإن — الصالحات إن فقال: بالجمع

مكثرة. معددة فهي حقيقة يجمها ال التي كالخياالت ليس أمثاله، تعددت
وحبالهم. السحرة عيص وتلقفها موىس عصا إىل إشارة (8)

كذلك: املعاني وعالم ومأكول، آكل األعيان عالم الشامل؛ الفكر هذا إىل انظر (9)
َعَىل ِباْلَحقِّ نَْقِذُف ﴿بَْل الكريم: الكتاب يف جاء وقد الباطل. والحق الشك، اليقني يأكل

َزاِهٌق﴾. ُهَو َفِإذَا َفيَْدَمُغُه اْلبَاِطِل
بينهما الجمع سوغ وقد القمر، إىل السمك من أي بماهي، تا مه أز األصل: يف (10)

وماه. ماهي اللفظني: تقاُرب الفارسية يف
كلقمان. حكيًما صار الطعام، وأقل نفسه راض إذا يعني (11)
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