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إهداء

الفاُروق1 إىلجاللة

أث��ي��ري ش��غ��ٍف ف��ي ال��ن��ي��ل وم��وَج س��ي��ري ال��ب��ي��داء ف��ي ال��ُع��رب ري��اح
ال��ك��ب��ي��ِر وال��ُم��ل��ِك ال��دي��ن ب��الَغ أدِّي ل��ل��ف��اروق ال��ف��اروق2 ع��ن

∗∗∗
اإلِم��ام��ه َس��ط��ُر َج��ب��ي��ن��ن��ا وف��وق وال��ك��رام��ه ال��س��ي��ادُة ب��ف��ط��رت��ن��ا
ش��ه��ام��ه ذو ق��ل��ٌب ال��ف��اروق3 م��ن ج��اله��ا ُدن��ي��ا ف��ان��ظ��رْن ب��ق��ل��ب��ك

∗∗∗
ال��ع��ي��وُن تُ��ث��نِّ��ي��ه م��ا ��ْد يُ��َوحِّ ال��ي��ق��ي��ُن ال��س��رَّ ل��ه ي��ك��ِش��ْف ف��م��ن
ودي��ن ُم��ل��ٌك بَ��ي��ن��ن��ا ت��أل��َف ض��ي��اءً َم��َزج��ا ق��د ك��ِق��ن��دي��ل��ي��ن

∗∗∗
س��م��اءَ يَ��س��م��و ط��ري��ق��ه ُغ��ب��ار ال��بَ��الءَ ص��دق ق��د اإلس��الُم إذا
ذُك��اءَ م��ن��ه ُم��ط��ِل��ٌع ف��إن��ك تَ��ِج��ْده إن ف��اح��ف��ظ ال��ش��وِق ش��راَر



الكليم رضب

هوامش

الشاعر كتبها «الفاروق»، عنوانها رباعيات إلقبال حجاز» «أرمغان ديوان يف (1)
الفارسية. من ترجمتها وهذه العرش، عىل الفاروق جاللة جلس حينما

عنه. ريضهللا عمر األول الفاروق (2)
عنه. ريضهللا عمر الفاروق (3)
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مة مقدِّ

١

ديوان ترجمة أشهر عرشة منذ تعاىل هللا يرس فقد وبعد؛ والتوفيق. اإللهام اللهم نسألك
طبع وتم هللا، رحمه إقبال محمد الفيلسوف الشاعر بالفارسية نظمه الذي مرشق بيام
شهر يف الشاعر لوفاة عرشة الثالثة الذكرى حني كراجي مدينة يف بالعربية الديوان

.١٩٥١ سنة نيسان/أبريل
رسمي احتفال يف العام باكستان حاكم إىل العربي الديوان إقبال جماعة وقدمت

حاشد.
هللا، رحمه للشاعر كبرية أمنية تحقيق العربية إىل إقبال دواوين أحد ترجمة وكانت
الشواغل. فعوقتني مرات إليها املسري حاولت غاية وبلوغ نفيس، يف قديم ألمل واستجابة
وقبول وساستها، وأدبائها باكستان علماء نفوس يف بليغ أثر الرتجمة لهذه وكان

العربية. قراء عند حسن

٢

العظيم، للشاعر أخرى دواوين ألترجم الطريق عىل االستقامة إىل الظفر هذا دعاني
يعرفني ممن كثريًا ودعا له، يُْت تَصدَّ فيما املشقة واحتمال بدأت، فيما امليضَّ عيلَّ ن وهوَّ

أخرى. ترجمة ناظرين إيلَّ يتوجهوا أن إىل باكستان أهل من
بنيَّ التي القصة نامه» «جاويد وهو قبل، من برتجمته هممت الذي الديوان وذكرت
الكواكب يف رحلة أثناء وفلسفته آرائه من وكثريًا املسلمني أحوال من كثريًا إقبال فيها

املثنوي. صاحب الرومي الدين جالل الكبري الصويف الشاعر فيها دليله



الكليم رضب

أديبًا صديًقا ولكن مرشق»، «بيام بعد بالرتجمة نامه جاويد إيثار يف ترددت وما
خالطوه الذين ومن وسريته، وفلسفته بشعره العارفني به، املعجبني إقبال محبي من
ديوان ترجمة عيلَّ اقرتح به؛ والتعريف دعوته بيان يف ُجهًدا يدخروا ولم حياته، يف كثريًا

آخر.
نرش ما آخر ألنه كليم»؛ «رضب ترتجم أن أرى برويز: أحمد األستاذ الصديق قال
تتجىل هذا، إىل وهو، وفاته، بعد نرش الذي ِحجاز أرمغان ديوان إال نظم ما وآخر املؤلف
فصوًال، الديوان يف جعلها معيَّنة أمور يف الرصيحة، ودعوته القوية، إقبال فلسفة فيه
الفلسفة من كثري زاد إىل قارئها يحتاج عميقة طويلة واحدة منظومة نامه جاويد ثم
واألدب، العلم من موفوًرا حظٍّا أوتي لقارئ إال مراميها إدراك يتيرس وال والتاريخ،
عمًال ينهي كليم رضب مرتجم أن حني عىل منها؛ ينتهي حتى غايته يبلغ ال ومرتجمها
أبياتًا، أقل وذاك، هذا بعد وهو فصل، من انتهى كلما غاية ويبلغ فيه، قطعة كل برتجمة

كلفة. وأيرس
«جاويد عىل كليم» «رضب أقدم أن عىل وافقته حتى الحجج، يوايل الصديق زال وما

املستعان. وهللا أخرى، مرة القصة هذه مؤخًرا نامه»

٣

وإشاراته، عباراته يف والتعمق معانيه، واستقصاء الكتاب، قراءة عىل نجتمع أن رأينا
الرتجمة. بدء قبل

كل االجتماع ونوايل كراجي، مدينة من املرصية السفارة دار يف نجتمع أن وتواعدنا
الديوان. من نفرغ حتى ثالثًا أو مرتني أسبوع

أن خشية التايل؛ املجلس موعد عىل نتفق حتى مجلس عن نتفرق أال عىل وحرصنا
أن إلينا تحبب وذكراها إليها، تهفو أفئدتنا وكانت املجالس، هذه عن األشغال ترصفنا

إليها. نسارع
باكستان، يف الغابات مدير الواحد عبد سيد واألستاذ برويز أحمد واألستاذ أنا كنت
إخوان إلينا يختلف وكان املجلس، هذا أركان وفلسفته، إقبال سرية يف املؤلفني أحد وهو
جلستني أو جلسة يشهد من ومنهم متتابعة، مجالس يشهد من منهم إقبال محبي من

وتتسع. تضيق الحلقة فكانت ينقطع، أو يغبُّ ثم
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مقدِّمة

يف إقبال جماعة أعضاء من فيها نستكثر وليمة إىل ندعو والحني الحني بني وكنا
حينئذ. الصناعة وزير أحمد نذير الفاضل رئيسها إليها وندعو كراجي،

عن اإلبانة يف ويفيض والرشح، القراءة يتوىل املجلس، شيخ برويز أحمد األخ وكان
بالقرآن إقبال كالم وصل وإىل الفلسفة، أو الشعر يف كالم إىل ويستطرد إقبال، آراء

الكريم.
«دراويش حارضيه وسميت اإلقبال» «مجلس أو إقبال» «مجلس املجلس سميت وقد
إقبال». قلندران «شيخ أو الدراويش شيخ برويز أحمد وسميت إقبال» «قلندران أو إقبال»

بياضبالصفحة يف كتبت فرغنا فلما ١٣٧٠ه، سنة من الفطر عيد عقب القراءة يف رشعنا
الكتاب: من األخرية

سنة أكتوبر ١٣٧١ه/٦ سنة املحرم خامس السبت يوم عشاء القراءة تمت
إقباًال. هللا ورحم وآخًرا أوًال هلل والحمد ١٩٥١م.

نتابع فلم أحيانًا املجلس عن شغلنا أننا جرم وال أشهر، ثالثة يف الكتاب قرأنا فقد
قدَّرنا. ما عىل مجالسنا

١٩٥١م، تموز ١٣٧٠ه/١٦ سنة عرششوال حادي االثنني ليلة الرتجمة يف ورشعت
القراءة: إتمام فيها أرخت التي السطور تحت كتبت منها فرغت فلما

١٣٧١ه/٨ سنة الخري صفر ١٨ األحد ليلة عشاء الرتجمة من الفراغ هللا يرس
١٩٥٢م. الثاني ترشين

إتمام من ونصف شهر بعد منها وفرغت أشهر أربعة زهاء الرتجمة شغلتني فقد
القراءة.

٤

الحروف وضوح من مرشق بيام يف فاتني ما فيه ألبلغ مرص؛ يف الديوان أطبع أن آثرت
من السادس يف بلغته فلما املبارك، الوطن إىل سفري أرتقب ولبثت الشكل، واستكمال
متواليٍة، وأسفاٍر شواغَل بني للطبع، وأعده الديوان أُبيُِّض رشعت األول/ديسمرب كانون

الرضائب. بمصلحة املفتش الجبايل جعفر محمود الفاضل ولدنا رقمه1 وتوىل
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الكليم رضب

فسلمته مطبوعاتها من الديوان يكون أن والتأليف» للنرش األزهر «جماعة إيلَّ ورغبت
كلمة ووضع تصحيحه، يف ألنظر مرص؛ يف وأنا طبعه ينجز أن ووددت شاكًرا، إليها
الكتاب. طبع قبل باكستان إىل العودة من بد يكن لم ولكن التصحيح، أثناء أخرى مكان
محمود األستاذ الجوي، بالربيد إيلَّ النماذج وإرسال الطبع عىل اإلرشاف فتوىل

الجزاء. خري هللا جزاه أيًضا الجبايل

القرآن لغة ثراء يف وأزيد العظيم، الفيلسوف الشاعر أمنية أحقق أن الَجد سعادة من إن
العربية. إىل إقبال دواوين بعض برتجمة

الرابعة الذكرى حني كليم رضب ديوان أنرش أن صدري، ويرشح غبطة، ويزيدني
نرشت حينما نوًرا، وقلبي رسوًرا، نفيس امتألت كما النابغة، اإلسالم شاعر لوفاة عرشة
ولكن إقبال، دواوين من أترجم أن رجوت كم لوفاته، عرشة الثالثة الذكرى يف مرشق بيام
ونرشهما أشهر، ثمانية من أقلَّ يف ديوانني ترجمة من يل هللا يرسه فيما قط طمعت ما

واحدة. سنة يف
ونعم حسبي وهو ويسدد، ويلهم يوفق أن املسئول وهو توفيقه، عىل هلل والحمد

الوكيل.
كراجي مدينة
١٩٥٢م سنة آذار ١٥
١٣٧١ه سنة الثانية جمادي ١٩

هوامش

يسمى ملن راقم كلمة فاستعملت الكاتبة، اآللة يسمى ملا مرقم كلمة وضعت (1)
يف الكلمات هذه استعملت وقد الكاتبة، اآللة عىل كتب بدل ورقم الكاتبة، اآللة عىل كاتبًا

يشيع. استعمالها فلعل األول فؤاد جامعة
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مدخل

الكليم» «رضب

عزام الوهاب عبد بقلم

والرتبية، الدين، ويف ووحدانًا، جماعاٍت الناس؛ يف ونظرات آراء عىل يشتمل ديوان
العاطفة من فيه ولكن والفلسفة الفكر يف أدخل فهو والسياسة، واألدب، والفنون،

الشعر. يف يدخله ما والخيال
اإلنسان، عاطفة صبغتها إن الشعر، يف تدخل أن أهل الكون هذا يف حقيقة وكل
عند بعضها مركزها؛ إىل دائرته محيط من تتواىل الشعر وموضوعات خياله، رها صوَّ أو
الدائرة، يف أدخل وبعضها الدائرة، خارج هو ما ويجاور قليًال، الشعر يف يدخل املحيط

والخيال. العاطفة من املوضوعات نصيب قدر عىل الدائرة، مركز إىل تتواىل وهكذا
الشعر يف ويمعن أحيانًا، املجردة الحقائق يقارب شعر الكليم رضب يف فالكالم

املركز. إىل منه املحيط إىل أقرب جملته يف ولكنه أحيانًا،
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إذ مرشق؛ بيام ترجمة يف لقيت مما أكثَر عناءً ترجمته يف لقيت هذا أجل ومن
الشعري الخضاب بها ينِصل وأال فيه، الشعر بَقَسمات الرتجمة تذهب أال عىل حرصت
الدقائق تضيع وأال روضة، إىل روضة من باالنتقال الصغري الزهر هذا يذبل وأال القليل،

متباعدين. البيان من وأسلوبني مختلفتني لغتني بني الشعرية
إقبال: قال كما وغناء موسيقى ال الحجر من املاء يفجر رضب جملته يف والكتاب

ال��وت��ر ع��زف ال��ح��رب ف��ي ت��ب��غ ف��ال س��دي��د وض��رب ش��دي��د ك��ف��اح

الحجر بعصاه رضب حني موىس قصة إىل رمًزا الكليم؛ رضب سماه هذا أجل ومن
عينًا. عرشة اثنتا منه فانفجرت

خيال فيه يلتمس مما أكثر شفاف الشعر من معرض يف حقائقه يقدر القارئ فلعل
الحقائق هذه عرض يف واملرتجم املنشئ عناء يقدر كذلك ولعله وبهجته، وزينته الشعر

الرصني. الشعر من أسلوب يف عنها واإلبانة

الديوان فصول (1)

القطعة وقصيدة: قطعتني قبلها وقدم فصول، ستة عىل الكليم رضب ديوان الشاعر قسم
القراء، فيها يخاطب والثانية خان، هللا حميد بهوبال أمري إىل الديوان بها قدم أبيات األوىل

تمهيًدا. سماها والقصيدة
الديوان: فصول وهذه

الفصول). أطول (وهو واملسلمون اإلسالم (١)
والرتبية. التعليم (٢)

املرأة. (٣)
طوًال). الفصول ثاني (وهو الجميلة الفنون آداب (٤)

واملغرب. املرشق سياسيات (٥)
األفغاني. جل محراب أفكار (٦)

قليًال. إال العرشة تتجاوز ال وعرشة بيتني بني صغرية قطع من مؤلفة الفصول وهذه
وقوايفَ، أوزانًا أقسامها تختلف قسًما عرشين مقسمة واحدة منظومة األخري والفصل

متوالية. بأعداد أقسامها بني وربط واحدة منظومة جعلها الشاعر ولكن
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مدخل

واثنتان. مائتان األخري، الفصل أقسام عددنا إن كلها، الفصول يف والقطع
قطع. أربع املقدمة ويف

إقبال فلسفة (2)

الشاعر. مرامي إدراك عىل القارئ تعني إقبال فلسفة يف موجزة كلمة من بد ال
الذاتية». أو «الذات «خودي»: سماه ما إقبال فلسفة أساس

خودي. أرسار سماها منظومة به وخص شعره من كثري يف هذا مذهبه بني وقد
آراء: من بها يتصل وما عليها، بني وما الفلسفة، هذه وخالصة

فيه. الحياة ورس نظامه، وأساس الكون جوهر الذاتية أن (أ)
«نحن إقبال: يقول كما اآلمال، وتوليد املقاصد، تخليق من تحيا هذه الذاتية وأن (ب)

األمل.» شعاع من منريون ونحن املقاصد بتخليق أحياء
غري عليه وإقدامها متوانية، غري إليه وسعيها تؤمل، ما بعشق تقوى الذات وأن (جـ)

وأضوأ.» وأحيا أقوى، باملحبة «وهي قال: كما سبيله؛ يف عقبة كل واقتحامها هيابة،
والرتدد واإلحجام، وتنري. وتزداد الحياة به تقوى املتصل والكفاح الدائم، والجهاد (د)

وتطفئها. الحياة تضعف والخضوع الدعة إىل والسكون
نفسه، عىل يعتمد وأن مواهَب، من فطرته يف ما كل يستخرج أن اإلنسان وعىل (هـ)
الناس عند ما وطلب غريه، عىل واالعتماد التقليد ويحذر وفعله، قوله يف ذاته ويظهر

كنوز. من نفسه يف عما والغفلة
معجب والشاعر الحياة، هذه مقصد هي الذات وقوة الذات، تقوى كله بهذا (و)
األملاني بالفيلسوف يعجب بهذا وهو املعنوية، والقوة الحسية، القوة يشء؛ كل يف بالقوة
والعلم الروح، ال والجسم القلب، ال العقل عرف أنه عليه يأخذ ولكنه كثريًا ويذكره نيتشه
بنى وإنه قلبه، وكفر عقله آمن وإنه التوحيد، لنكتة أهًال يكن لم عنه: ويقول العشق، ال

مسجد. أسس عىل موثنًا
جالل. بغري يكون ال الجمال فإن الجمال، عنارص من إقبال عند القوة بل

والجمال»: «الجالل عنوانها التي القطعة يف يقول

األف��الُك ل��ل��ق��وة س��ج��دة ف��ي تُ��َرى أن ب��ه��اء ف��ي ج��م��ال ع��ن��دي
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يُ��ح��اُك ب��ال��ج��الل إال ال��ح��س��ن م��ا ن��ف��خ��ة ن��ار دون م��ن ول��ن��غ��م��ٌة

قوية: غري بنار يعذب أن يحب ال إنه القطعة: هذه يف يقول بل

درَّاُك ول��ه��ي��ب��ه��ا وه��اج��ة ت��ك��ن ول��م ال��ج��زاء ن��ار أرت��ض��ي ال

وضعفها: وقوتها وانحطاطها الذات علو من والرش الخري أو والقبح، والحسن (ز)

وج��م��اِل ُق��ب��ح م��ع��رك وب��ه وس��ف��ل ع��ل��و ب��ه ال��ذات ع��اَل��م
االس��ت��ف��ال ف��ي ب��دا م��ا وق��ب��ي��ٌح ج��م��ي��ل ي��ب��دو م��ا ال��ذات اع��ت��الء ف��ي

إقبال بني وقد فيها، تفنى وال الجماعة، يف تنسلك الناضجة القوية املفردة والذات (ح)
االلتئام بهذا يسعد وكيف جماعته، يف القوي الواحد يلتئم كيف خودي أرسار ديوانه يف

هذا: يف إشاراته ومن يفنى، وال ويبقى

وحيًدا. وكن رفيًقا ِرسْ القافلة يف من يا

العظيم»: «الرجل عنوانها التي القطعة يف كليم رضب يف ويقول

ط��ل��ي��ق ال��ح��ش��د وم��ن خ��ال ال��م��ج��م��ع ف��ي ه��و
ورف��ي��ق وح��ي��د ـ��ح��ف��ل ال��ـ ف��ي ال��ح��ف��ل، ش��م��ع م��ث��ل

الكريم: القرآن يف كما له ر مسخَّ العالم يف يشء وكل الكائنات، أعظم واإلنسان (ط)

َعَىلٰ ْلنَاُهْم َوَفضَّ الطَّيِّبَاِت َن مِّ َوَرَزْقنَاُهم َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد
تَْفِضيًال﴾. َخَلْقنَا ْن مَّ مِّ َكِثرٍي

نُْه﴾. مِّ َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف ا مَّ َلُكم َر ﴿َوَسخَّ
* َوالنََّهاَر اللَّيَْل َلُكُم َر َوَسخَّ ۖ َداِئبنَْيِ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َلُكُم َر َوَسخَّ * اْألَنَْهاَر َلُكُم َر ﴿َوَسخَّ

تُْحُصوَها﴾. َال ِهللا ِنْعَمَت وا تَُعدُّ َوإِن ۚ َسأَْلتُُموُه َما ُكلِّ ن مِّ َوآتَاُكم
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مشري أو القضاء عىل دليل عزمه ، مسريَّ غري ومخريَّ مجرب، غري حر واإلنسان (ي)
يف بل الدنيا، هذه يف والفناء والبقاء والفساد الصالح مقياس هو الحر واملؤمن عليه،

واآلخرة: الدنيا

ك��ال��م��ي��زان ال��ع��ال��َم��يْ��ن ف��ي وه��و ُم��ش��ي��ر ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ع��زم ف��ي��ه

ربه: أحكام إطاعته إال يقيده ال الحر املؤمن ولكن الطبيعة قهر يف والجماد النبات

إح��ك��ام ذات ق��ي��ود ال��ق��ض��اء م��ن ل��ه��ا ال��ج��ام��دات وإن ال��ن��ب��ات إن
أح��ك��ام َق��ي��د ف��ي ل��خ��ال��ق��ه ل��ك��ْن ي��ق��يِّ��ده ش��يء ال ال��ح��ر وال��م��ؤم��ن

لها روح ال مادية، األوروبية الحضارة أن إقبال ويرى الحديثة: الحضارة (ي-أ)
ويرى كثريًا، ويردُّ قليًال آرائهم من فيقبل فالسفتها ويذكر نقدها، يف ويشتدُّ قلب، وال
إخوًة الحق رشعة عىل وجمعهم بينهم، والتأليف البرش سعادة وحضارته اإلسالم يف أن

متعاونني. متحابِّني
بها، يتصل وما الذات يف إقبال، فلسفة تتجىل الديوان: هذا يف فلسفته (ي-ب)
الديوان، هذا فصول كل يف آرائه، وسائر واألوروبية اإلسالمية الحضارتني إىل ونظره

الجميلة. والفنون األدب حتى

ال��ت��ب��دي��ال ت��ق��ب��ل ال أب��ديَّ��ة رس��ال��ة ال��ح��ي��اة م��ن ف��ي��ه ال��ش��ع��ر
إس��راف��ي��ال ُص��ور ف��ي��ه ك��ان أو ن��غ��م��ة ف��ي��ه ج��ب��ري��ل م��ن ك��ان إن

∗∗∗
ذب��ول ب��ال��ل��ح��ن ال��رَّوض ف��ي س��رى إن غ��ن��اء م��ن أول��ى ال��ص��ب��ح ط��ي��ر ص��م��ت

حرام: فهو َخَور أو ضعف إىل أدى إن والغناء

وال��رب��اُب ع��ن��دن��ا ال��ن��اُي ح��ُرم م��وت دع��وة ال��ل��ح��ون ف��ي س��رت إن

يحاكيها: أن ال الطبيعة عىل ذاته يطبع وأن الحياة يصور أن ينبغي واملصور
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ال��ش��رار؟ َوم��ي��ُض ف��م��ا أب��ديٌّ ل��ه��ي��ب ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ف��نِّ م��ق��ص��د
ال��خ��وال��ي وال��ع��ص��ور ال��ع��ص��ر ص��ن��ع��ُة ت��م��ت ف��ي��ه ب��ف��ن��ه خ��ب��ي��ًرا ي��ا
ال��م��ج��ال��ي ه��ذي ف��وق ال��ذات أِرن��ا وت��ري��ه��ا؛ ط��ب��ي��ع��ة م��ن تَ��رى ك��م

الديوان يف اصطالحات تفسري (3)

الفقر

مفتاح ويعدُّه غريه، ويف الديوان هذا يف شعره من كثريٍة مواضَع يف بالفقر إقبال يشيد
عقبة. كل واملقتحم سؤدد، كل إىل والوسيلة خري كل

بحمل اإلذن ذكر «عىل القطعة: يف الديوان هذا يف الفقر فيها ذكر التي األبيات ومن
السيف»:

ال��ذَك��ر وال��َع��ْض��ِب ال��ف��والذ ق��ي��م��ة م��ا ال��ي��وم تَ��دري ال��م��س��ل��م أي��ه��ا
س��ر ال��ت��وح��ي��د م��ن ف��ي��ه م��ض��م��ٌر ال��ذي ال��ب��ي��ت م��ن ِم��ص��راٌع ه��و
ح��ر ك��فُّ ت��ح��ت��وي��ه ف��ق��ر س��ي��ف ف��ي ال��ث��ان��َي م��ص��راَع��ه وأرى

وامللكية»: «الفقر القطعة يف وقوله

ك��ال��رج��وم ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي س��الح ب��ال ي��م��ض��ي ال��ف��ق��ر

«السلطان»: قطعة يف وقوله

ال��ُق��رآن روح ف��ي��ه ب��دا ل��ف��ق��ر وش��أن م��ق��ام ف��أل��ف ت��ع��لَّ��م

«اإلمامة»: قطعة يف وقوله

ل��ل��م��ن��اي��ا س��ي��ًف��ا م��ن��ك ف��ي��ط��ب��ع ِم��َس��نٍّ��ا ف��ق��ر م��ن ع��ل��ي��ك يُ��ِم��رُّ
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التوحيد»: «نكتة القطعة يف وقوله

اح��ت��ي��ال��ي م��ا م��ذع��نً��ا، ال��ذل ت��ؤث��ر ول��ك��ن ف��ق��ر، م��ق��ام م��ل��ك أيُّ

علم»: فنون الحياة يف «متاعك أولها التي القطعة يف وقوله

ال��غ��ي��ور وال��ف��ق��ِر ال��ع��ش��ق ح��م��اس أع��دُّوا ق��د ق��وم ذل إن وم��ا

قلته، أو املال عدم ليس إقبال لغة يف الفقر أن األبيات هذه يف التأمل من ويتبني
حني إقبال يعني فماذا الدنيا، متاع من به ويعتز اإلنسان به يعيش ما إىل حاجة هو وال
الذي الفقر أن الشاعر كالم من أدركته الذي إكباره؟ يف ويبالغ به ويشيد الفقر يذكر
يطغيها ال مقدمة عاملة ومضيها الطمع، أو التملك قيد من النفس خالص هو يعنيه
مسلًَّطا ملًكا يكون وربما الذهب من قناطريَ الفقري يملك وربما حرمان، يذلها وال وجدان

متاع. أو مال سلطانه يُعجز ال
الفقر. الصوفية بعض به فرسَّ عما بعيًدا املعنى هذا وليس

يستغنى أال «حقيقته فقال: الفقر، عن معاذ بن يحيى سئل القشريي: رسالة ففي
باهلل.» إال

يوم، يف فأنفقها ألحد بأرسها الدنيا كانت لو أن الفقر عالمات أدنى الشبيل: وقال
فقره. يف َصَدق ما يوم قوت منها أمسك لو أن له خطر ثم

إليه بمن إال بيشء فقره يف الفقري يستغني أال الفقر صحة وقيل: أيًضا: الرسالة ويف
فقره.

هللا إىل االفتقار صح إذا الكتاني: وقال للسهروردي: املعارف عوارف كتاب ويف
باآلخر. إال أحدهما يتم ال حاالن ألنهما تعاىل؛ باهلل الغنى صح تعاىل

اإلنسان يرتبط أال ولكن املال؛ وفوات امللك عدم ليس الكالم هذا يف الفقر أن فرتى
يده. يف كانت وإن قلبه؛ يف الدنيا تكون أال أعني: فات، بما أو أدرك بما
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قلندر

دار. وال أهل وال بمال نفسه يصل ال الذي اإلنساَن إقباُل به يعني
يديمون سالكوها كان طريقة وأحدث املذهب هذا ذهب رجل اسم األصل يف وهو
ولحاهم. رءوسهم ويحلقون وطن، وال أهل وال ملك يقيدهم وال مكان، يف يلبثون ال السفر

الطريقة. صاحب باسم قلندًرا؛ الطريقة: هذه سالك وسمي
وصًفا أحيانًا وجعلته األصل، يف علم ألنه الرتجمة؛ يف اللفظ أبقي أن رأيت وقد

والقلندرّي. القلندر فقلت: إليه نسبت وأحيانًا

الجنون

أولها: التي القطعة ففي الديوان؛ هذا يف الجنون ذكر الشاعر يكرر

أع��ج��م��ي أن��ا وال ه��ن��دي أن��ا وال م��ن��ت��ٍم أن��ا م��ا ال��ع��رب ع��ص��ب��ات إل��ى

يقول:

ال��ت��ق��دم ن��ار ال��ع��ق��ل ب��ه��ذا تَ��ش��بُّ ِج��نَّ��ة ال��ي��وم ِب��ي��ِدك ف��ي أرى ف��ل��س��ت

أولها: التي القطعة ويف

ع��ل��م ف��ن��ون ال��ح��ي��اة ف��ي م��ت��اع��ك

يقول:

ُق��ص��ور ف��ي — أل��وم��ك ال — ج��ن��ون��ي خ��ال وأن��ت ال��ج��ي��وَب وم��ّزق��ُت

الحرم»: شيخ «يا القطعة، ويف

ال��ل��م��م ه��ذا ع��ن ش��ي��ُخ ي��ا ف��اْج��زن��ي ب��دت أس��رار ل��ك ج��ن��ون��ي ف��ي
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«املدرسة»: عنوانها التي القطعة ويف

ب��ن��ق��اش تَ��لُ��ذْ ال ل��ل��ع��ق��ل: ق��ال ج��ن��ونً��ا ح��م��اك ع��ن ال��درس أب��َع��د

«فلسفة»: القطعة ويف

ُم��ِض��يّ��ا ل��ه��ي��بً��ا ي��رى ش��رار ف��ي ع��ق��ًال ال��م��ج��ان��ي��ن ح��ل��ق��ة ف��ي إن

تردد، دون الواجب وأداء واإلقداَم الحماَس الجنون بهذا يعني إقباًال أن وظاهر
مقابلة يف يذكر الذي العشق من قريب فهو والخسارة، والربح للمشقة حساب غري ويف

العقل.
الجنون. هذا نحب ونحن جنونًا، الناس ه يَُعدُّ اإلقدام هذا إن يقول: وكأنه
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ك��ال��ن��س��ي��م دائ��بً��ا ال��س��ي��َر ف��أل��ِف ُم��ق��اًم��ا تُ��ط��ي��ق ال ال��ُح��رِّ ِف��ط��رة
ال��ك��ل��ي��م ض��رَب «ال��ذات» ف��ي َغ��ْوص بَ��ع��َد ف��اض��رب ص��خ��َرك ت��ش��قُّ َع��ي��ن أَل��ُف





القارئني إىل

ال��ح��ج��ر1 ُك��فءَ زج��اُج��ك ف��ل��ي��س ال��ن��ظ��ْر ال��ح��ي��اة ف��ي تُ��ِص��ب ل��م إذا
ال��وت��ر َع��زَف ال��ح��رب ف��ي ت��رُج ف��ال س��دي��د وض��رٌب ش��دي��ٌد، ِك��ف��اح
ال��ِف��َط��ر2 ال��م��ي��اِه ال ال��دَِّم��ا ول��ح��ُن ال��ق��ل��وب دم��اءُ ال��ح��ي��اة َم��ع��ي��ُن

هوامش

كنت نظرك يصب لم وإن الحياة، يف الصدام تطيق صلب الصائب بالنظر أنت (1)
الصدام. عىل تقوى ال كالزجاج

عىل مختلفة مقادير املاء فيها ويوضع تصف أوان من يستخرج املياه لحن (2)
إن الشاعر: فقال املاء، لحن أي ترنك» «جل تسمى وهذه عليها، ويرضب محددة، نسب

املياه. من ال الناس دماء من تنبعث أنغامها أن يعني ماء، لحن ال دم لحن الفطرة





متهيد

١

ال��ِم��ح��راِب ل��دى تُ��ج��ت��َل��ى وال ال ِب��َديْ��ٍر أراه��ا ال «ال��ذات» يَ��ْق��ظ��ة
غ��ي��اب1 ره��ُن ال��ت��ري��اق، س��م��وم م��ن غ��اٍف ال��ش��رق ف��ي ��ع��وب ال��شُّ روَح إِن
ال��س��ح��اب2 ف��وَق، م��س��راك ف��ح��راٌم ذَرًع��ا األرض ف��ي ب��ال��ج��ه��اد تَ��ِض��ق إن
ت��راب3 م��ن ه��ي��ك��ًال «ال��ذات» تَ��ر إن ن��ج��اة ال��م��م��ات خ��ي��ف��ة م��ن ل��ي��س
ح��ج��اب ف��ي ون��اظ��ٌر ق��ل��ٌب ل��ك ل��ك��ْن ال��ده��ُر ص��روَف��ه يُ��خ��ِف��ي ل��ي��س
ال��ت��ه��اب4 ف��ي ح��دي��دة ن��اري أّن إذ آِس��ي��ا ف��ي ال��ه��ش��ي��َم ُم��ِن��ح��ُت ق��د

٢

ال��وص��ال5 ن��زَر ال��زم��ان ش��ب��ي��َه ك��ان وإن ال��ب��ي��اُن إق��ب��اِل ذَن��ُب
ال��م��ع��ال��ي ِط��الِب إل��ى َم��ْوتَ��ى، ـ��خ��اش ال��خ��ش��ـ ع��ل��ى ع��ك��وًف��ا أن��غ��اُم��ه ه��اج
ال��ع��ال��ي6 ل��ل��ف��ض��اء ال��ي��وم َرن��ا ق��د داٍر آِل��ُف ال��ج��ن��اح ف��م��ه��ي��ُض

األس��ح��ار ف��ي ال��ت��غ��ري��ُد َف��ع��داُه
األب��ص��ار7 وُم��ت��ع��ُة وَح��ن��ي��ٌن
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هوامش

األفيون. الرتياق: (1)
وما بالفلك فاشتغاله األرض، هذه عىل املجاهدة اإلنسان يستطع لم إن يقول: (2)

حرام. وراءه
لم كالجسم ترابًا ذاته حسب فمن الذات، بقوة الخالدة الحياة أن إقبال يرى (3)

املوت. خشية من يخلص
هي التي أممها أي آسيا هشيم إحراق عىل قادر فأنا االلتهاب شديدة ناري (4)

للحياة. وإعدادها مفاسدها إزالة أي كالهشيم
فيهم. سائر بيانه ولكن للناس املخالطة قليل إقبال (5)

الداجنة الطري طمحت حتى األفيون عىل العاكفني املعايل طالب إىل دعا إقبال (6)
لتطري. السماء عنان إىل الجناح كسرية

الغافلني. إيقاظه جزاء إلخ؛ … التغريد من يحب مما يحرم بأن إقبال عىل دعاء (7)
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األول الفصل

واملُْسلُِمون اإلْسالُم

الصبح (1)

األزُم��ِن ف��ي غ��ٍد أو ب��ي��وٍم يُ��دع��ى ال��ذي ال��ص��ب��ح م��ط��ل��َع ل��ن��ج��ه��ُل إنَّ��ا
ال��م��ؤم��ِن أذاِن م��ن ال��ع��وال��م، ُظ��َل��ُم ل��ه ��ْت ارت��جَّ ال��ذي ال��ص��ب��ُح ل��ك��نَّ��م��ا

إالهللا1 إله ال (2)

ال��ل��ُه إال إل��ه ال س��رُّه ب��ع��ي��ٌد م��ع��نً��ى ال��ذات ف��ي ُم��ْس��تَ��ِس��رٌّ
ال��ل��ه إال إل��ه ال َش��ح��ذُُه ن��اٍب غ��ي��ر ق��اط��ٌع ال��ذاُت س��ي��ٌف
ال��ل��ه2 إال إِل��ه ال ُوثْ��نَ��ه. َح��ط��وًم��ا خ��ل��ي��ًال ي��ب��ت��غ��ي ع��ص��رن��ا
ال��ل��ه إال إل��ه ال زوره. ت��ص��دِّق ال َم��وث��ن دن��ي��اك إن
ال��ل��ه إال إل��ه ال رب��ح��ه! وت��ب��غ��ي ت��س��ع��ى ال��غ��رور م��ت��اع ف��ي
ال��ل��ه إال إل��ه ال ن��ف��س��ه! يَ��ن��س��ى وال��رب��ح ال��خ��س��ار أس��ي��ر ي��ا
ال��ل��ه إال إل��ه ال ك��ل��ه. خ��داع وال��ب��ن��ون دن��ي��اك م��اُل
ال��ل��ه إال إل��ه ال وه��ُم��ه. ب��راه��ا ق��د واه��ٍم أص��ن��ام ه��ي
ال��ل��ه إال إل��ه ال ك��ف��ُره. ووق��ت م��ك��ان ف��ي ال��ع��ق��َل ح��ب��س
ال��ل��ه إال إل��ه ال غ��لَّ��ه. ف��ح��ّط��م م��ك��ان وال زم��اٌن ال
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للقدر االستسالم (3)

ومن السعي، عن القصور يف بالقرآن احتجوا املسلمني إن األبيات: هذه يف إقبال يقول
قبل من عزمهم وكان القدر إىل اليوم ركنوا وقد اآلفاق، املسلمون ملك نفسه القرآن هذا

قبيًحا. عندهم كان ما حسنًا فرأوا النفوس بدلت العبودية أن والحق قدًرا،

ال��ثُ��ريَّ��ا م��ل��ك��وا ق��د وب��ال��ق��رآن ال��م��س��اع��ي ت��رك��وا ق��د ال��ق��رآن ِم��ن
خ��ف��يَّ��ا َق��َدًرا َزم��اُع��ه��م وك��ان َس��ْع��ٍي ك��ل َردُّوا «ال��ت��ق��دي��ر» إل��ى
َرِض��يَّ��ا ل��ه��م ص��ار ك��ره��وه ف��م��ا إس��اٍر ف��ي ال��ض��م��ائ��ر ت��ب��دَّل��ت

املعراج (4)

الحماس صدرها مأل إذا والدراجة والقمر، الشمس عىل تعلو الشوق يملؤها التي الذرة
عليها. يستعيص يشء ال الروح، قوة الحق القوة فإنما الصقر، قاتلت

وال��ق��م��ِر ال��ش��م��ِس َع��َرص��ات ف��ي تُ��غ��ي��ُر ص��اع��دًة ال��ش��وُق ف��ي��ه��ا ط��ار وذَرٍَّة
ش��َرر م��ن األن��ف��اَس ت��م��أل ُدرَّاج��ٌة ُم��ق��ِدَم��ًة ال��ص��ق��َر ت��ل��َق��ى ال��َم��رِج! ِرْف��ق��َة ي��ا
ف��ادَّك��ر3 ال��م��ع��راج ف��ي ال��روح س��رائ��ُر غ��اي��تُ��ه واألف��الُك ال��س��ه��ُم، ال��م��س��ل��ُم
ال��ق��م��ر4 إل��ى م��ح��ت��اًج��ا َم��دُّك زال م��ا ع��ج��ب ف��ال أس��راًرا «وال��ن��ج��ِم» ج��ه��ل��َت

… بالفلسفة مصاب سيد إىل (5)

«بَ��ْرَج��َس��ان��ا»5 ُزنَّ��ار تَ��ح��ِم��َل��ْن َل��ْم ال��ن��س��ي��ان��ا «ذاتَ��ك» تُ��َولِّ ل��م ل��و
خ��ي��ال��ي ج��م��ي��ع��ه ِط��ْل��َس��ُم��ه ال��خ��وال��ي م��ن «ه��ك��ِي��ٍل» أص��داف
«ال��ذات»؟ ال��زم��اَن ت��ج��ت��از وك��ي��ف ال��ح��ي��اُة تُ��ح��َك��ُم ص��اِح ف��ك��ي��ف
ال��ح��ي��اة؟ ذي دس��ت��ور وق��ص��ُده ل��ل��ث��ب��ات اإلن��س��ان وَط��َل��ُب
اآلف��اق ِن��دا م��ؤم��ٍن أذاُن اإلش��راق إل��ى ال��دج��ى ل يُ��ح��وِّ
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وال��الت6 َس��َل��ف��ِي َم��ن��اَة إل��ى ُس��َوم��ن��ات��ي األص��ل ف��ي وإن��ن��ي
بَ��ْرَه��م��يِّ نَ��ْس��ِل م��ن وط��ي��ن��ت��ي ه��اش��م��يِّ أوالد م��ن وأن��ت
وم��ائ��ي ب��ط��ي��ن��ت��ي ُم��ِزَج��ْت ق��د األش��ي��اء ف��ل��س��ف��ُة َع��َص��ب��ي ف��ي
ق��ل��ي��ال ع��رف��انُ��ه ي��ك��ن وإن ت��ف��ص��ي��ًال ب��ه��ا إق��ب��اٌل أح��اط
ال��ح��ي��اة م��ن بُ��ع��ٌد ف��ل��س��ف��ٌة َش��ت��اِت إل��ى ال��ع��ق��ِل ع��اق��ب��ُة
ال��م��وت ح��ادي األع��م��ال ِل��ل��ذَّة َص��وت دوَن األف��ك��ار ونَ��ْغ��َم��ُة
وإب��راه��ي��ُم أح��م��ٌد ال��دي��ن ت��ق��وي��م ح��ي��ات��ن��ا ف��ي ال��دي��ن
ع��ل��ّي اب��ن ي��ا ات��رَك��ْن ،« ع��ل��يٍّ «أب��ا ال��م��ح��م��دّي ب��ال��ُه��َدى ف��ارب��ط «ق��ل��بَ��ك
ال��ب��خ��اري»7 ال ات��بَ��ع��ه ف��ال��ق��رش��ّي داري غ��ي��َر ب��ال��ط��ري��ق ت��ك إن

األرضوالسماء (6)

ال��زم��ان خ��ري��ُف أع��يُ��ٍن ف��ي ه��و رب��ي��ًع��ا رأيْ��َت ال��ذي َع��لَّ ص��اِح
وال��خ��س��ران ال��رب��ح ف��ي ت��ف��ّك��ر ال ُش��ئ��وٌن ح��ي��ٍن ك��لَّ ال��ن��ه��ج! س��ال��َك
ث��اِن َغ��اَب ل��ع��ال��ٍم أرض ه��و أْوًج��ا ب��دن��ي��اك ِخ��ل��تَ��ه م��ا ُربَّ

املسلمني اضمحالل (7)

ال��دُّن��ى ف��ي ال��ح��وائ��َج يَ��ْق��ض��ي ال��ذي ال��ذه��ُب ذا ك��ان إن
ال��ِغ��نَ��ى ��ُره يُ��يَ��سِّ ال م��ا ��ٌر ُم��يَ��سِّ ص��اِح ف��ال��ف��ق��ُر
دي��َدن��ا ب��ال��ش��ج��اع��ة ت��ح��لَّ��ْوا ل��و ق��وم��ي ُش��بّ��اُن
تَ��َص��وُّن��ا ال��م��ل��وك م��ن أق��لَّ َص��ْع��ل��ك��ت��ي تُ��ْل��َف ل��م
ال��م��ؤم��ن��ا وص��ف��َت وق��د زع��م��َت ك��م��ا ل��ي��س األم��ُر
ان��ث��ن��ى ال��م��ال ِق��لَّ��ة م��ن َط��م��اح��ه أن ف��زع��م��َت
َس��ن��ا ف��ي��ه ج��وه��ٌر ل��ي بَ��دا ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان إن
وال��ُق��نَ��ى ب��ال��خ��زائ��ن ال ب��دا ق��د ال��ت��ص��ع��ل��ِك ف��م��ن
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والعشق العلم (8)

ج��ن��وْن ال��ع��ش��ُق إن��م��ا ُغ��روًرا: ال��ع��ل��ُم ل��ي ق��ال
َظ��ن��ي��ْن ال��ع��ل��ُم إن��م��ا م��ج��ي��بً��ا: ال��ع��ش��ُق ل��ي ق��ال
ل��ل��ظ��ن��ون أس��ي��ًرا ي��ا ك��ت��اب س��وَس ت��ك��ن ال

ُش��ه��وٌد ال��ع��ش��ق ف��م��ن
ح��ج��اْب ال��ع��ل��م وم��ن

ال��ك��ائ��ن��اْت ف��ي ث��ورٌة ث��ارْت ال��ع��ش��ق ل��ه��ي��ب م��ن
ال��ص��ف��ات ول��ل��ع��ل��م ـ��ق، ل��ل��ع��ش��ـ «ال��ذاِت» وش��ه��وُد
وم��م��ات وح��ي��اٌة ث��ب��اٌت ال��ع��ش��ق وم��ن

ج��ل��يٌّ ُس��ْؤٌل ِع��ْل��م��ن��ا
ال��ج��واْب خ��اف��ي ِع��ش��ُق��ن��ا

وِدِي��ن ف��ق��ٌر زانَ��ه ُم��ل��ٌك ال��ع��ش��ق م��ع��ج��زاُت
م��ك��ي��ن ع��رش ل��ه ه��م أدن��ا ال��ع��ش��ق وع��ب��ي��ُد
وم��ك��ي��ن8 وم��ك��ان زم��اٌن ال��ع��ش��ق وم��ن

ي��ق��ي��ٌن ال��ع��ش��ق إن��م��ا
ب��اْب ي��ف��ت��ُح وب��ه

ح��رام ال��ُح��بِّ م��ن ٍع ش��ر ف��ي ال��م��ن��زل أُل��َف��ُة
ح��راُم ��ْرِب ال��سِّ راح��ة ح��الل ال��ب��ح��ر خ��َط��ُر
ح��رام9 ال��َح��ّب َوْف��رة ح��الل ال��ب��رق خ��ف��ق��ُة

ك��ت��اٍب نَ��ْس��ُل ِع��ل��م��ن��ا
ال��ك��ت��اْب أُمُّ ِع��ش��ق��ن��ا
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اجتهاد (9)

ط��ري��ِق؟ أيِّ م��ن ال��ه��ن��د ف��ي ُع��لِّ��َم��ْت زع��م��وا ق��د ك��م��ا ال��دي��ن ح��ك��م��ُة
ال��ع��م��ي��ِق ال��ف��ك��ر م��ن ف��ي��ه��ا وال ال دائ��ٍب س��ع��ٍي ل��ذُة ب��ه��ا م��ا
َم��ش��وق ال��ف��ك��ر إل��ى ي��ه��ف��و َم��ْح��ِف��ل ل��دى ال��ع��ق��ل ُج��رأُة م��ن��ه��م أي��ن
ال��ت��ح��ق��ي��ق وزواِل أِل��ف��وه ب��م��ا واألَس��ر ل��ل��ت��ق��ل��ي��د آه
ت��وف��ي��ِق10 م��ن ُم��ب��َع��ٍد ف��ق��ي��ٍه ك��م أن��ُف��َس��ه��م ال ال��ق��رآَن ب��دَّل��وا
ال��رق��ي��ق11 م��ن��ه��اَج ال��م��ؤم��َن ه��دى م��ا أنَّ��ه ن��ق��ًص��ا ال��ق��رآَن وك��ف��ى

وشكوى شكر (10)

ال��غ��ي��وْب ب��س��رِّ ُوِص��ْل��ُت ول��ك��ْن ج��ه��وٌل ع��ب��ٌد إنِّ��َي ال��ح��م��د ل��ك
وال��ق��ري��ب ب��ه ال��ب��ع��ي��َد أَث��رُت ج��دي��ًدا ُه��يَ��اًم��ا ال��ق��ل��وَب َم��نَ��ْح��ُت
ال��ع��ن��دل��ي��ب ب��ص��ح��ب��ِت��َي َط��روبً��ا ال��خ��ري��ف ف��ي يُ��رى َش��ْدِوي َح��رِّ وم��ن
ت��ط��ي��ب ب��ِرقٍّ ال��ع��ب��ي��د ن��ف��وُس ب��ه��ا ب��أرٍض ُخ��ِل��ْق��ُت ول��ك��ن

والفكر الذكر (11)

األَْس��َم��اءَ»12 «َع��لَّ��َم ف��ي��ه نَ��َزَل��ْت م��ق��ام ال��طَّ��م��وح ل��ل��س��ال��ك ذاِن
َض��اء13 ب��ال��ذِّك��ر ال��ع��طَّ��ار وم��ق��اُم س��ي��ن��ا اب��ِن ق��وُل ال��ت��ف��ك��ي��ر وم��ق��ام
واألرج��اء14 ال��زم��اَن ي��ق��ي��ُس ـ��ُر وال��ف��ك��ـ ربِّ��َي» «س��ب��ح��اَن ول��ذك��ٍر
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الحرم شيخ (12)

ِوَص��الُ��ه��ا15 اإلل��ه ن��اَل م��ا ف��ال��ن��ف��ُس ال��ورى ف��ي آدَم م��ق��اُم ع��ل��ي��َك يَ��َخ��ف��ى
وج��اللُ��ه��ا ج��م��الُ��ه��ا ال��ص��الة ف��ي أو دع��وٌة ص��ب��اح��ي م��ن أذان��ك ف��ي م��ا

القدر (13)

خفيٍّا، منطًقا له ولعل للمنطق تابع غري يبدو القضاء إن األبيات: هذه يف إقبال يقول
األمم، مساعي إىل تنظر القضاء عني أن هي فيها؛ جدال ال حقيقة نرى حال كل وعىل

مساعيها. قدر عىل فيها فتقيض

ال��زم��اِن ض��ي��ُم ال��ك��ري��َم وي��ن��اُل ُم��ن��اه ال��ل��ئ��ي��ُم ي��ب��ل��ُغ رب��م��ا
ال��ع��ي��ان ف��ي م��ن��ط��ٍق دون ويُ��َرى خ��ف��اءٌ ال��ق��ض��اء م��ن��ط��ِق ف��ي ع��لَّ
أوان ك��ل ال��ت��اري��خ وج��اله��ا ُط��رٍّا ال��ح��ق��ي��ق��َة ذي ال��ن��اُس َع��ِل��َم

ال��ق��ض��اءُ ي��رن��و األق��وام م��س��ع��ى ن��ح��و
َم��ض��اءُ ف��ي��ه��ا ك��ال��ح��س��ام ن��ظ��رٌة

التوحيد (14)

ال��ك��الم ع��ل��َم ال��ت��وح��ي��ُد ف��ص��ار األرض ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ك��ان ق��وًَّة
م��ق��ام م��ن ل��ن��ا م��ا ال��ي��وم ج��ه��لُ��ن��ا م��ض��يء غ��ي��َر ال��ف��ع��ال ف��ي َردَّه
ح��س��ام16 م��ن ب��ه��ا م��ا ال��ل��ُه» «ُه��و ِم��ن غ��م��وًدا رأي��ُت ق��د ال��ج��ي��ش! ق��ائ��َد
ك��الم17 َل��ْغ��َو يُ��َع��دُّ ِف��ع��ٍل، دون ف��ك��ر ت��وح��ي��َد أن ال��ش��ي��ُخ درى م��ا
األق��وام؟ إم��ام��ُة م��ا ال��َوَرى ف��ي ت��دري ك��ي��ف ل��رك��ع��ة إم��اًم��ا ي��ا
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والدين العلم (15)

فإن العشق، ويهديه اإليمان، ويصاحبه القلب به يتصل حتى منضل عاجز وحده العلم
فيها قديم ال الحياة شأن هذا يصنعها. التي أوثانه ليحطم إبراهيمه؛ هو خلق كذلك كان
يف اشرتاكهما من بد ال والنسيم كالطل والقلب العقل أو والبصرية والعلم حديث، وال

الزهر. تربية

وال��ن��ظ��ِر ال��ق��ل��ب ن��دي��َم ت��راه إذا م��وثَ��ن��ه إب��راه��ي��م ي��خ��ل��ق ال��ع��ل��م
ب��َص��ر ذي ق��وُل وق��دي��ٌم ُم��ح��َدٌث م��ا بُ��ِدال م��ا ال��ك��ون، وه��ذا ال��ح��ي��اُة ه��ذي
ال��زََّه��ر ف��ي ال��طَّ��َل ال��ن��س��م��اُت تَ��ْش��َرِك ل��م إذا ال��زه��ور ت��رب��ي��َب ال��م��رُج يُ��ح��ِس��ُن م��ا
َق��َدر م��ن ل��ل��ع��ل��م ف��م��ا ال��ح��ك��ي��م رأِي إل��ى ال��ك��ل��ي��م نَ��ْج��وى يُ��ِض��ف ل��م إن ال��ع��ل��م

الهندي املسلم (16)

م��ج��ت��دي ه��ذا ت��ق��ول: واإلن��ك��ل��ي��ُز أوط��ان��ه خ��ائ��ٌن ال��بَ��َرْه��َم��ُن: ق��ال
ي��ه��ت��دي18 ال ب��ق��دي��م��ه م��س��ت��م��س��ٌك ك��اف��ر ق��ال��ت: ال��بَ��نْ��ج��اب ونُ��بُ��وَُّة
ال��ُم��ْج��ِه��د19 ��راع ال��صِّ ف��ي ل��ق��ل��ب��ي وي��ٌل ه��ن��ا؟ ه��ا ي��ع��ل��و ال��َح��قِّ ص��وُت أيَّ��اَن

السيف بحمل اإلذن ذكر عىل (17)

هذه إقبال فنظم كله السالح حمل حرم أن بعد السيوف بحمل للناس اإلنكليز أذن
األبيات:

ال��ذَك��ر وال��َع��ْض��ب ال��ف��والذ ق��ي��م��ُة م��ا ال��ي��وَم تَ��ْدري ال��م��س��ل��ُم أي��ه��ا
ِس��ر ال��ت��وح��ي��ِد م��ن ف��ي��ه م��ض��م��ٌر ال��ذي ال��ب��ي��ت م��ن م��ص��راٌع ه��و
ُح��ر ك��فُّ ت��ح��ت��وي��ه َف��ْق��ٍر س��ي��ِف ف��ي ال��ث��اِن��َي م��ص��راع��ه وأَرى
ال��َم��ك��ر20 ي��وم ح��ي��دٌر أو خ��ال��ٌد — ب��ه ت��ظ��ف��ر إن — م��س��ل��ُم ي��ا أن��َت
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… الجهاد (18)

بالسيف، القتال ال بالقلم الدعوة عرص هذا إن تقول: الجهاد، تنكر الهند يف طائفة قامت
أيديهم، يف سالح وال املسلمني يدعون أنهم إقبال عليهم فيأخذ السلم، إىل املسلمني وتدعو

والحني. الحني بني الحرب تشن التي السالح يف املدججة األمم ويرتكون

األم��ْم ب��ي��ن ح��اك��ٌم ف��ي��ه ال��س��ي��ُف م��ا ال��ق��ل��م ع��ص��ُر أنَّ��ه أَف��ت��ى ال��ش��ي��ُخ
ال��ك��ِل��م؟ َل��ْغ��ِو م��ن ص��ار ق��د م��س��ج��ٍد ف��ي وع��َظ��ه ب��أن ال��ش��ي��ُخ َدرَى أم��ا
ُح��ِرم ال��م��وت ل��ذَِّة م��ن ق��ل��بُ��ه ب��ل م��س��ل��م ك��فُّ ال��س��الَح ت��رى ف��م��ا
يَ��ْغ��تَ��ن��م؟21 ��ه��ي��ِد ال��شَّ ِم��ي��ت��َة ف��ك��ي��ف ك��اف��ٍر َم��ْوَت ي��ه��اُب ق��ل��بُ��ه َم��ْن
َدم ال��ع��ال��م ف��ي ي��س��ي��ُل َك��ّف��ِه ِم��ْن ط��اغ��يً��ا ال��ج��ه��اِد ت��رك ف��ع��لِّ��َم��ْن
َع��َم��ْم؟ ِع��زٍّ ف��ي ال��ب��اط��َل ل��ي��ح��ف��َظ ��ًج��ا ُم��َدجَّ ب��دا ال��غ��رَب ت��رى أم��ا
ال��َف��َه��م أُول��و أح��ك��ام��ه ف��ي َح��ار ق��د ُم��ْش��ف��ًق��ا ال��ك��ن��ي��ِس ع��ل��ى ُم��ف��ت��يً��ا ي��ا
َج��َرم ال ش��رٌّ ال��م��غ��رب ف��ي وال��ح��رُب داِه��ٌم ش��رٌّ ال��م��ش��رق ف��ي ال��ح��رُب
ال��َح��َك��م؟ ذل��ك ال��ِف��ِرنْ��َج ال ـ��ُم��س��ل��م ال��ـ ح��اس��ب ف��ك��ي��ف ال��ح��قَّ يَ��بْ��تَ��غ إن

والدين القوة (19)

َج��نْ��ك��ي��ِز وم��ن إْس��َك��نْ��َدٍر م��ن ِض األر ه��ذه ف��ي اإلن��س��اَن أَص��اب ك��م
ل��ع��زي��ز ُق��وٍَّة َف��ْرُط َخ��َط��ٌر ع��ص��ر: ك��ل ف��ي ال��ت��اري��ُخ وي��ق��وُل
ك��ن��وز م��ن ال��ورى أَثَّ��َل وم��ا وال��ِع��ل��ُم ال��َف��نُّ ُغ��ثَ��اؤه س��ي��ٌل ه��ي
نَ��ج��ي��ز ُس��مٍّ ل��ك��ل َدواءٌ وب��ال��دي��ن دي��ٍن، ب��غ��ي��ر ُس��مٌّ وه��ي
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الفقر22 (20)

ك��ال��رج��وِم ال��َح��رب َح��ْوِم��ة ف��ي س��الح ب��ال ي��م��ض��ي ال��ف��ق��ر
ال��س��ل��ي��م ق��ل��ب��ه م��ن ث��ار إن س��دي��د ل��ه ض��رب وك��لُّ
وال��ك��ل��ي��م ف��رع��وَن ��َة ِق��صَّ ع��ص��ر ك��لَّ َق��صَّ َح��م��اُس��ه
ال��ق��وي��م نَ��ه��ِج��ك إل��ى واه��دي أَن��ج��دي��ن��ا ال��ف��ق��ر َغ��ي��رَة ي��ا
ال��س��ق��ي��م ُروح��ه ف��ي تَ��نْ��َخ��ُر م��ال ج��م��ع ال��غ��رب ع��ب��ادُة
ه��م��وم��ي ف��ي ال��ن��ف��َس أَض��ِب��َط أْن أب��اح��ا م��ا ��ك��ر وال��سُّ ال��ع��ش��ُق
ال��ن��س��ي��م23 م��ن ب��َم��ْوٍج إال تُ��َف��تَّ��ح ل��م ال��ِك��مِّ ف��ُع��ق��دة

اإلسالم (21)

م��س��ت��ن��ي��ر24 ُروح ل��إلس��الم ه��ي ل��دي��ه��ا وال��ن��وُر «ال��ذات»، ن��ار إنَّ
وُس��ف��وْر ن��وٌر ال��َخ��ْل��ِق ح��ي��اة ف��ي ل��ظ��اه��ا م��ن ف��اق��ب��س «ال��ذات»، ن��ار إّن
ُس��ت��ور َخ��ْل��َف أُخ��ِف��يَ��ْت ل��ل��تَّ��َج��لِّ��ي أَْص��ٌل وْه��ي وج��وٍد ت��ق��وي��ُم ه��ي
ال��َغ��ي��ور25 ال��ف��ق��ُر آخ��ُر: اس��ٌم ف��ل��ه ل��ف��ًظ��ا اإلس��الِم ِم��َن ال��غ��رُب َق��َل��ى إن

األبدية الحياة (22)

واستحكمت قويت إن وأنها الحياة مقصد أنها الذات يف رأيه األبيات هذه يف الشاعر يؤكد
تمت. لم
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ال��ص��َدف��ات26 ف��ي نَ��ي��س��ان م��ن ك��ال��ق��ط��ر وذات��ن��ا ال��ح��ي��اة، ه��ذه ل��ن��ا ص��َدٌف
ُدرَّات إل��ى َق��ْط��رات يُ��ح��ي��ل ي��س��ت��ط��ي��ع ال ال��ذي ال��ص��دف ق��ي��م��ة م��ا
َم��م��ات ك��لَّ األي��ام ع��ل��ى أع��يَ��ْت ن��ف��َس��ه��ا ال��م��ت��ي��ن��ُة ال��ذات ص��ان��ت إن

السلطان27 (23)

ذات — «الذات» تجيل فهو الشاعر، يفرسه كما الفقر، شئون أحد هو الحق السلطان
… إلخ بغيًا أو طغيانًا السلطان وليس بالتسلط، — الفقري

ال��ُق��َراِن روح ف��ي��ه ب��دا ل��ف��ق��ر وش��اِن م��ق��ام ف��أل��ُف ت��ع��ّل��ْم؛
ال��زم��ان ل��م��ل��ك م��ق��اٌم ف��ه��ذا ق��ه��ره��ا ف��ي «ال��ذات» انْ��ج��ل��ت إذا
ب��ام��ت��ح��ان تُ��ب��ت��ل��ى م��ؤم��ن ُق��َوى ال��ُق��َوى ال��م��ق��ام ذا ف��ي وت��وزن
ال��م��ك��ان ذا ف��ي ال��ل��ه م��ن وظ��لٌّ ع��ظ��ي��م ال��م��ق��ام ذا ف��ي وإن��ك
ال��َج��ن��ان م��لءَ وال��وْج��د ال��ع��ش��ق ه��و ول��ك��ن وق��ه��ر ب��غ��ي ذاك وم��ا
أم��ان ف��ي ال��ورى ح��ف��ُظ األرض ع��ل��ى وب��غ��ي ب��ق��ه��ر ي��س��ت��ط��اع ف��م��ا
ال��َه��وان ِخ��دَن ال��رقِّ ف��ي ف��أص��ب��ح��ت ل��ف��ق��ٍر ح��ف��ٌظ ال��ده��ر ف��ي وأع��ي��اك
ال��ع��ي��ان ِم��لء ال��ك��واك��ب تُ��ب��اري س��ج��ود س��ي��م��ا ال��دي��ن ع��ل��ى وك��ان
م��ع��اِن؟ م��ن��ه ن��ج��وم��ك ف��ي ف��ه��ل َس��نً��ا م��ن��ه ال��ش��م��س ع��ل��ى وك��ان

الصويف إىل (24)

ال��ح��ادث��اِت دن��ي��ا ع��ي��ن��يَّ وف��ي ال��م��ع��ج��زاِت دن��ي��ا ع��ي��ن��اك ت��رى
ول��ل��م��م��ات ل��ل��ح��ي��اة ل��دن��ي��ا ف��اع��ج��ب ع��ج��ب��َت، ال��خ��ي��ال دن��ي��ا وم��ن
ال��م��م��ك��ن��ات دن��ي��ا ت��دع��وك وَك��ْم واٍع غ��ي��ِر ب��ن��ظ��رِة ل��ه��ا ت��ب��دَّ
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الفرنج رصيع (25)

١

أق��ام��وا ق��د ه��ي��ك��ًال م��ن��ك ف��ه��م��و وج��وًدا ن��ل��َت ال��ف��رن��ج ت��ج��لِّ��ي م��ن
ح��س��ام ال ��ب م��ذهَّ ِغ��م��ٌد أن��ت خ��اٍل ال��تُ��ْرب ه��ي��ك��ل «ال��ذات» وم��ن

٢

أن��ت��ا وج��ودك ف��ي ال��ري��َب وأرى ري��ٌب ع��ن��دك اإلل��ه ووج��ود
دف��ن��ت��ا ق��د ج��وه��ر أيُّ ف��ان��ظ��رْن يُ��ج��َل��ى «ال��ذات» ج��وه��ر ال��ك��ون إن��م��ا

التصوف (26)

ال الذي الذكر وكذلك يشء، ال فهو الدين يصلح لم إن الكالم علم أن الشاعر يقصد
القلب. له يستجيب ال الذي والفكر العشق، يصحبه ال الذي والعقل «الذات»، يحفظ

ش��يَّ��ا ل��ي��س — آس��يً��ا ل��ل��دي��ن ل��ي��س م��ل��ك��وٍت ف��ي ال��اله��وت ع��ل��م إن
ش��يَّ��ا ل��ي��س — راع��يً��ا ل��ل��ذات ل��ي��س َوْج��د ط��ول ف��ي األس��ح��ار وق��ي��اُم
ش��يَّ��ا ل��ي��س — س��اريً��ا ب��ال��وج��د ل��ي��س ل��ل��ث��ري��ا ص��اع��ًدا ال��ع��ق��ل ذل��ك
ش��يَّ��ا ل��ي��س28 — م��س��ل��ًم��ا ب��ال��ق��ل��ب ل��ي��س ول��ك��ن إل��ه» «ال ال��ع��ق��ل ي��ن��ط��ق
ش��يَّ��ا ل��ي��س — خ��اف��ًق��ا ي��ب��ُد ل��م اإلص��ب��اح وَس��ن��ا خ��واف��ق ك��ل��م��ات��ي
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الهندي اإلسالم (27)

م��ل��ح��ًدا29 يُ��ْل��َف��ى اإلل��ه��ام ودون��ه��ا ��ة أمَّ ت��ح��ي��ا األف��ك��ار ب��وح��دة
اه��ت��دى وال ه��ن��ا ال��ع��ق��ُل يُ��ف��ل��ح ل��م ب��ال��ُق��َوى إال ال��وح��دة تُ��ح��ف��ظ ال
واع��ب��دا وس��بِّ��ح ك��ه��ف إل��ى اذه��ب ق��وَّة ل��دي��ه ل��ي��س ع��اب��ًدا ي��ا
ه��دى وال��ي��أس وال��ذل ال��ردى إل��ى ت��ص��وُّف ب��ه إس��الًم��ا وه��ات
س��يِّ��دا ُح��رٍّا اإلس��الم ف��َح��ِس��ب س��ج��دٌة أج��ي��زْت ال��ه��ن��د ف��ي ل��ل��ش��ي��خ

قطعة30 (28)

ال��رم��ي��م��ا ذا ف��أِح��ي ق��ل��ٌب م��ات، ال��ق��ل��ب م��ا
ق��دي��م��ا أم��م ف��ي داءً ال��ف��ؤاد ي��م��ح��و
أن��ي��م��ا؟ أم ��ر ُس��حِّ ُس��ك��ون ف��ي ب��ح��ُرك
ل��ط��ي��م��ا س��اح��ًال أو ه��ي��اًج��ا أو وح��َش ال
ع��ل��ي��م��ا ب��ه ل��س��َت س��رٌّ ال��س��م��اء وف��ي
ك��ل��ي��م��ا ف��ت��ى م��ن��ك ن��ج��ٍم ط��رُف ه��اج م��ا
ال��ه��ش��ي��م��ا31 أب��اءَك ص��ب��ح��ي ن��ش��ي��ُد رم��ى
ق��دي��م��ا ط��ي��ن��ت��ي ف��ي أُِك��نَّ��ت ش��رارًة
ع��ل��ي��م��ا يُ��ب��ص��ره��ا وأم��ٍس غ��ٍد ُدن��ي��ا
َه��ج��وم��ا ج��ري��ئ��ة ع��ي��نً��ا م��ث��ل��ي ح��از َم��ن

الدنيا (29)

واألرض والسماء والنجم الهالل وأعرف بوقلمون، تشبه التي األلوان دنيا أبرص كذلك أنا
شيئًا. ليس عداه وما حق وجود اإلنسان أن أرى ولكني … إلخ
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ال��ن��ظ��ْر ال��م��ل��ك��وت ف��ي وق��لَّ��ب��ُت بُ��وَق��ل��م��وٍن ل��َي ب��دا ك��ذاُك��م
ح��ج��ر وه��ذا ع��ق��ي��ق وه��ذا ن��ج��وم وه��ذي ه��الل، ف��ه��ذا
ال��خ��ب��ر ص��ح��ي��َح إِل��يَّ ف��أوح��ت أع��م��ل��تُ��ه��ا ال��ب��ص��ي��رة وع��ي��ُن
نَ��َه��ر وه��ذا َط��ود وذل��ك س��م��اء وت��ل��ك ت��راٌب ف��ه��ذا
ال��ب��ص��ر ف��ي��ه س��اح م��ا ش��يء وال وج��ود أن��ت ال��ح��ق: أك��ت��م وال

الصالة (30)

رضوب فتعبد مختلفة صور يف الناس بني تظهر تزال فال عبادتها، تنقطع لم األصنام
لهذه السجود آالف من ينجيك عليك يثقل الذي الصالة سجود أن فاعلم العبادات،

األصنام.

ف��ت��اُة وه��ي ال��ده��ر ب��ن��و وش��اب َم��ن��اُة ث��وب ك��ل ف��ي ُن ت��ل��وَّ
ن��ج��اة32 ال��س��ج��ود أل��وف م��ن ب��ه ت��ج��ت��وي��ه ال��ذي ال��س��ج��ود ف��ه��ذا

الوحي (31)

الحسن إدراك وإنما الحياة، ظلمات به تنجيل فال النفس به تيضء ال وتخمني ظن العقل
بنفسها. أرسارها الحياة تجلو بأن إال يتاح ال وهذا بالوحي، والقبيح

ب��اإلِم��ام��ْه ح��ريٍّ��ا ـ��ِن ـْ ال��وه�� ذو ال��ع��ق��ل ه��ذا ل��ي��س
وَس��ق��ام��ه َض��ع��ف ـ��ِم��ي��ن ـْ وال��ت��خ�� ال��ظ��ن ف��ح��ي��اة
اس��ت��ق��ام��ه ال��س��ع��ي إل��ى أو ن��ور ف��ك��رك ف��ي ل��ي��س
ظ��الم��ه؟ ال��ل��ي��ُل ذل��ك ح��ي��اة ف��ي ي��ج��ل��و ك��ي��ف
ال��ف��ه��ام��ه ذا ل��يُ��ع��ي��ي ـ��ِح ـْ وال��ق��ب�� ال��ح��س��ن ل��غ��ز إن
م��س��ت��ه��ام��ه م��ن��ه��ا ِس��ر ـْ ال��س�� ال��ح��ي��اة ت��ج��ل��و ال ح��ي��ن
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هزيمة (32)

ال��ب��ط��ال��ه33 م��ع��ِذرُة «أل��س��ُت» ش��راُب وك��ّد؛ ُح��َرق م��ن ال��ص��وف��ي خ��ال
ال��ب��س��ال��ه34 م��ع��ت��رَك ال��ش��رع ف��ي يَ��رى ف��ق��ي��ه ��ب��ه ت��رهُّ إل��ى وف��رَّ
م��ح��ال��ه ال ال��ه��زي��م��ة ه��ي ف��ت��ل��ك ح��ي��اة وَغ��ى ال��رج��ال خ��ش��ي إذا

والقلب العقل (33)

م��س��ي��را واألرَض األف��الَك وط��وى أم��ي��ًرا ال��ك��ون ع��ل��ى ال��ع��ق��ُل س��ي��ط��ر
ج��س��ورا ب��ال��ع��ق��ل ث��ار ق��ل��ب غ��ي��َر ل��ه ال��ك��ون ي��خ��ض��ع ج��الٍل ذا

العمل سكر (34)

ال��م��ق��ال ُس��ك��ُر ال��ف��ق��ي��ه وط��ري��ُق ال��ح��ال ُس��ك��ُر ال��ص��وف��يِّ ط��ري��ق ف��ي
ب��َج��م��ال يُ��َش��ب ل��م ال��ل��ح��ن خ��ام��د َم��يْ��ت ��ع ال��م��رجَّ ��ْع��ر ال��شِّ ون��ش��ي��د
وال��بَ��ل��ب��ال األف��ك��ار ُس��ك��ر بَ��ي��ن ص��اح غ��ي��ُر وي��ق��ظ��ٍة ن��وم ب��ي��ن
األق��وال ال األع��م��ال س��ك��ر ف��ي��ه أراه! ال م��ج��اه��ٌد وب��ن��ف��س��ي

القرب (35)

أو والقلندر املوت، بعد وال الحياة يف تسكن ال املجاهدة القوية النفس أن الشاعر فكرة
املقدمة). (راجع رهبة أو رغبة تقيده وال سكون، إىل يركن ال الذي الحر القلندري

ال��ث��رى ت��ح��ت ب��ق��ب��ره ث��وى وإن راح��ة ال��ق��ل��ن��درّي ي��ج��د ال
��رى ال��سُّ ط��وُل أو األف��الك ف��س��اح��ُة ال ال��ض��ري��ح ف��ي األف��الك س��ك��ي��ن��ُة
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القلندر همة (36)

ال��م��ؤم��ُن ي��س��ي��ر ح��ي��ُث إل��ى ام��ض ال��ف��ت��ى: ذل��ك ل��ل��زم��ان ي��ق��ول
يُ��ذع��ن ال ق��ل��ن��در م��ن ح��ذاِر ط��اق��ة ِم��ن م��ع��ت��رك��ي ف��ي م��ال��ك
��ُف��ن وال��سُّ ح��ه َم��الَّ ح��اج��ت��ي م��ا أق��دِم��ْن ف��ه��يَّ��ا ال��ي��مُّ ط��غ��ى إذا
َوِه��ن؟ ي��ا ج��ح��وده ع��ل��ى تَ��ْق��َوى ف��ه��ل ت��ك��ب��ي��ري س��ح��رك م��ح��ا ل��ق��د

ال��ق��ل��ن��دُر ذا األف��الَك ي��ح��اس��ب
يُ��ق��َه��ر ال أي��اَم��ه وق��اه��ٌر

الفلسفة (37)

خ��ف��يّ��ا35 أو ظ��اه��ًرا ال��ن��شءَ س��اَور ف��ك��ٌر ال��ق��َل��نْ��در ع��ل��ى يَ��خ��ف��ى ل��ي��س
م��ِل��يّ��ا س��رُت ال��ط��ري��ق ف��ب��ه��ذا ُخ��ب��ٌر ح��اِل��َك ب��ك��ل ع��ن��دي أن��ا
ح��ف��يّ��ا ك��ان ب��ال��ح��روف وال ال��ل��ف��ظ َش��َرك ف��ي ال��ح��ك��ي��ُم ي��ق��ي��م ال
ب��ه��يّ��ا ُدرٍّا ال��غ��ائ��ص��ون ي��ب��ت��غ��ي ب��ح��ٍر أص��داَف ال��غ��وَّاص ه��مُّ ل��ي��س
م��ض��يّ��ا36 ل��ه��ي��بً��ا ي��رى َش��رار ف��ي ع��ق��ًال ال��م��ج��ان��ي��ن ح��ل��ق��ة ف��ي إن
م��ط��وي��ا س��رَّه ال��ق��ل��ُب ص��دَّق م��ع��ن��ى ال��ج��واه��ر، م��ن أغ��ل��ى إن
تُ��ه��يّ��ا ل��ل��م��م��ات أو َم��واٌت ال��ق��ل��ب ب��دم س��ّط��رت م��ا ف��ل��س��ف��اٌت

رجالهللا (38)

ُه��راءَ ت��دور ح��ربُ��ه ال��ذي ال ِض��رابً��ا يُ��ج��ي��د م��ن ال��ح��رُّ إن��م��ا
وَق��ب��اء37 وخ��رق��ًة س��ن��اء، ذا ت��اًج��ا ت��ج��م��ع األح��رار وس��ج��اي��ا
ذُك��اء م��ن��ه ف��ص��اغ َش��راًرا ال��ده��ُر أخ��ذ تُ��راب��ه��م خ��ف��اي��ا م��ن
بَ��راء ع��اش��ت األص��ن��ام َط��واف م��ن ال��دن��اي��ا ت��ع��اف ح��رَّة ِف��ْط��رة
األه��واء38 تُ��ق��دِّس وث��ِن��يٌّ َج��ْم��ًع��ا وال��ت��ديُّ��ن ال��ك��ف��ر ف��ي أن��ت
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واملؤمن الكافر (39)

فيه يضل ال فيه، يترصف الكون عىل مسيطر املؤمن أن كثريًا: املعنى هذا الشاعر يكرر
الكون يف مقهور غريه وأن والغري، األحداث عىل يرفعه قانون عىل سائر فهو يحار، وال

ِغرَيُُه. وتقلبه أحداثه، تتلقفه حائر،
افتقاد قصة املثنوي قص فقد الرومي؛ الدين جالل مثنوي من مأخوذة والفكرة
عليه تخيش ال لها: فقال لقيها جربيل وأن والهة، إياه وطلبها طفولته يف الرسوَل حليمة

فيه: تتيه اآلفاق فهذه اآلفاق، يف يتيه أن

أع��ي��ْه39 ق��وًال ل��ي ال��خ��ض��ر ق��ال ال��ب��ح��ر ع��ن��د أم��ِس
ت��ت��ق��ي��ه؟ ف��رن��ج س��مِّ م��ن ال��ت��ري��اق ت��ب��ت��غ��ي
ش��ب��ي��ه ب��ال��س��ي��ف ه��و س��دي��ًدا ق��وًال ف��ُخ��ذن
ف��ي��ه: ال��ص��ي��ق��ل خ��ب��رُة وض��ي��اء م��ض��اء ذا
ت��ي��ه اآلف��اق ل��ه ح��ي��راُن ال��ك��اف��ر إن��م��ا
ف��ي��ه اآلف��اق ت��اه��ت ك��ونً��ا ال��م��ؤم��ن وأرى

الحق املهديُّ (40)

م��ش��رِق40 وث��اب��ُت إف��رن��ج س��يَّ��اُر ُص��ن��ع��ه: م��ن َم��ح��ِب��س ف��ي ثَ��وى ك��لٌّ
ال��م��ن��ط��ق ف��ي أو ال��ق��ول ف��ي ٌة ِج��دَّ ال ك��ن��ي��س��ة وَح��ب��ر َح��رم ف��ي وال��ش��ي��خ
ُم��غ��َل��ق َخ��ي��ال ف��ي أف��ل��س وال��ش��ع��ُر ق��دي��م��ه��م ِش��راك ف��ي ال��س��ي��اس��ة أه��ُل
ُم��م��خ��ِرق غ��ي��َر األف��ك��ار، ع��اَل��م ي��زل��زل ن��ظ��ر ل��ه ب��م��ه��ديٍّ ل��ي َم��ن
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املؤمن (41)

١

الدنيا يف

ال��م��ؤم��ُن41 ال��َم��َح��ِك، م��ن بَ��ع��ي��ٌد ال��ح��ري��ر ك��م��سِّ َل��يْ��ن ��ح��ب ال��صَّ م��ع
ال��م��ؤم��ن ال��َم��ْع��َرك، ل��دى ج��ريء ب��اط��ل ط��غ��ى م��ا إذا ح��دي��ٌد
ال��م��ؤم��ن ال��ف��َل��ك، ع��ل��ى وي��أب��ى ي��س��م��و ال��ط��ي��ن ع��ل��ى ل��ك��ن ال��ط��ي��ن، م��ن
ال��م��ؤم��ن ال��َم��َل��ك، م��ن يَ��ص��ي��د ول��ك��ن ط��ي��ر ص��ي��ُد ��ه ه��مُّ وم��ا

٢

الجنة يف

ال��م��ؤم��ن ق��ل��ب��ن��ا، إل��ى َح��ب��ي��ٌب غ��ب��ط��ة: ف��ي ال��م��الئ��ك ت��ق��ول
ال��م��ؤم��ن ه��ج��رن��ا، إل��ى س��ري��ٌع رب��ه��ا: إل��ى ش��ك��وى ول��ل��ح��ور

الباب عيل محمد (42)

فلحن القرآن من فقرأ الباب، املسمى عيل محمد إيران يف العلماء من جماعة ناقش
من اآليات تحرير إمامتي برشى إن فقال: الحارضون، فضحك السماوات! إعراب يف

اإلعراب!

م��ق��االِت ف��ي م��ف��ي��ًض��ا ح��ف��ل ف��ي «ال��ب��اُب» أج��اب
«ال��س��م��اوات» ب��ِإع��راب ت��وف��ي��ٌق ال��ش��ي��َخ وف��ات
ب��ب��ْس��م��ات ف��الق��وه غ��ل��ط��تُ��ه ال��َح��ْف��ل ف��ي س��َرْت
م��ق��ام��ات��ي وف��ات��ت��ك��م تَ��دروا ل��م «ال��ب��اب»: ف��ق��ال
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وإع��ن��ات َح��ب��س ف��ي ب��اإلع��راب ال��ق��رآُن ث��وى
آلي��ات! ب��ت��ح��ري��ٍر ج��اءت إم��ام��ت��ي وإن

القدر42 (43)

وإبليس الخالق

إبليس:

َم��ح��ي��ْد م��ن ع��ن��ه ل��ي��س ك��ن أم��ره إل��ًه��ا ي��ا
ح��س��ود أو ب��ع��دوٍّ م��ن��ي آدُم يُ��َص��ب ل��م
ح��دود ف��ي وم��ك��ان زم��ان م��ن ، غ��رٍّ وي��ل
أح��ي��ْد؟! ك��ي��ف أو أم��رك ع��ن أس��ت��ك��ب��ر ك��ي��ف
ال��س��ج��ود ذا ع��ن ح��ائ��د أن��ي ع��ل��م��ك ف��ي ك��ان

الخالق:

ال��ج��ح��وْد؟ ب��ع��َد أو ق��ب��َل ه��ذا ال��س��ر ع��رف��ت ه��ل

إبليس:

ال��وج��ود ك��م��االُت ت��ج��لِّ��ي��ه ِم��ن َم��ن ي��ا ب��ع��ُد!

املالئكة): إىل (ناظًرا الخالق

ع��ذرا ذاك ع��ل��م��ت��ه ف��ي��ه ال��ف��ط��رة ��ُة خ��سَّ
أم��را أم��ل��ك ال أن��ا س��ج��ودي ش��ئ��َت م��ا ق��ال:
َج��ب��را ف��ي��ه إخ��ت��ي��اًرا ��ى َس��مَّ ال��ظ��ال��م ذل��ك
وَج��م��را ف��ي��ه ُش��ع��ل��ة َرم��اًدا ��ى َس��مَّ إن��ه
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محمد روح أي (44)

صدره ويف عقدها، انفرط اإلسالمية فاألمة وحريته؛ غمه األبيات هذه يف الشاعر يصف
فيخلط اليوم هياج فيه ليس التاريخ أحداث بهم ماجت الذين العرب بحر ولكن موج،
وهو هائلة، فياٍف وأمامه يحدوها، قافلة وال له زاد ال ولكن حاٍد وهو املوج، هذا به
روح ويسأل العالم هذا يف سبيله يلتمس فهو بها، يسري أن يبتغي هللا آيات عىل حفيظ

يذهب. أين الرسول

ي��ذه��ب؟ أي��ن ح��ال��ه، ان��ظ��ر ف��م��س��ل��م��ك ن��ظ��ُم��ه��ا بُ��دِّد ال��ب��ي��ض��اء ال��م��ل��ة أرى
ي��ذه��ب؟ أيْ��ن غ��ال��ه، م��وج ال��ص��در وف��ي ثَ��ورة َل��ذَّة ال��ُع��رب ب��ب��ح��ر ول��ي��س
ي��ذه��ب؟ أي��ن ه��ال��ه، ال��ف��ي��اف��ي وق��ط��ُع ع��ن��ده زاَد وال ل��ل��ح��ادي رك��َب وال
ي��ذه��ب؟ أيْ��ن ل��ه، ي��ا آلٍي، ح��ف��ي��ٌظ م��ح��م��د! روح األس��رار ل��ن��ا ف��ب��يِّ��ن

اإلسالم مدنية (45)

الشاعر رأي يف املسلم فحياة مباالة، غري يف واإلقدام للعمل الحماس معناه هنا الجنون
كالزمان ولكنها لها نظري ال فذة وهي لتطلع، تغرب كالشمس وهي واإلقدام، العقل تجمع

والقوة. الجمال عنارص وجامعة الحقائق عىل قائمة وهي متعددة، شئون يف

وال��ج��ن��وُن ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ل ك��م��اُل ب��ي��ان��ي ف��ي اع��رف ال��م��س��ل��م ح��ي��اَة
ش��ئ��ون ل��ه ك��ال��زم��ان وح��ي��ٌد، ُط��ل��وٌع َم��غ��ِرب��ه ك��ال��ص��ب��ح س��نً��ا
ُف��ت��ون ال��م��اض��ي م��ن ف��ي��ه��ا وال َح��ي��اء م��ن ِخ��ل��ٌو ك��ال��ع��ص��ر، وال
أف��َل��ط��ون43 يُ��ط��ل��ِس��م م��ا ول��ي��س��ْت َق��رار ف��ي ب��ال��ح��ق��ائ��ق ح��ي��اٌة
األم��ي��ن ج��ب��ري��ل ف��ي��ه ت��م��ثّ��ل َج��م��ال ي��ؤل��ُف��ه��ا ع��ن��اص��ُره��ا
وال��ش��ج��ون ف��ي��ه��ا ال��ُع��رب ون��اُر ل��دي��ه��ا ُع��ْج��م م��ن ال��َخ��ْل��ق وح��س��ُن
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اإلمامة (46)

بأصحابه يعلو من اإلمام أن ويرى عرصه، ويف املايض يف اإلمامة َعوا ادَّ من إقبال يقصد
إلخ. املحدود غري الفسيح املعنى عالم إىل املشهود الحارض قيود عن

ب��ال��خ��ف��اي��ا م��ث��ل��ي ال��ل��ه ح��بَ��اك َم��داه��ا؟ م��ا اإلِم��ام��ُة أت��س��أل��ن��ي:
ال��ب��راي��ا ف��ي ت��ش��اه��د م��ا ف��ت��س��أُم ت��راه م��ن ��ا ح��قٍّ ال��ع��ص��ر إم��اُم
ال��دن��اي��ا ع��ي��ش ف��ت��ج��ت��وي ـ��ح��ب��ي��ب ال��ـ وج��ه ي��ري��ك ال��م��م��ات ب��م��رآة
ال��س��ج��اي��ا44 م��ش��ب��وَب ف��ي��ك ف��ي��ن��ف��ُخ ك��م��ال ع��ن ال��ت��خ��ل��َف ويُ��ش��ع��رك
ل��ل��م��ن��اي��ا س��ي��ًف��ا م��ن��َك ف��ي��ط��ب��ُع ِم��َس��نٍّ��ا ف��ق��ر م��ن ع��ل��ي��ك يُ��ِم��رُّ
س��ب��اي��ا45 ب��ه ال��م��س��ل��م��ي��ن ك��أن إم��ام ال��ب��ي��ض��ا ال��م��لَّ��ة ُف��ت��ون

والرتهب الفقر (47)

من التحرر — كالمه من يؤخذ فيما وهو املعجزات، إليه وينسب بالفقر، إقبال يشيد
ال وهو والخري، الحق عن ويصده فيذله يملكه ما اإلنسان يملك وأال والحرص، الطمع
يعرفه الذي اإلسالم غري فإسالمه رهبانية الفقر حسب فمن يشء، يف الرهبانية يشبه

الشاعر.

ي��ظ��ه��ر ��ب ك��ال��ت��رهُّ ع��ن��دك ال��ف��ق��ر آخ��ر؛ ش��يء ال��م��وه��وُم إس��الم��ك
ي��م��ُخ��ر ُع��ب��اب ف��ي ف��ق��ر وِش��راع راه��ب َخ��ل��وة ب��ي��ن ف��ان��ظ��ر، ش��تَّ��اَن،
ت��ب��ه��ر46 «ذاٌت» اإلي��م��ان ف��ن��ه��اي��ة ج��ل��وًة ي��ب��غ��ي واألب��دان ال��روح ف��ي
ي��خ��بِّ��ر47 ال��ب��ق��اء أو ال��ف��ن��اء ف��ع��ن وج��وده ال��ك��ائ��ن��ات ص��ي��رف��يُّ ه��و
ي��زَخ��ر؟ ول��ون رائ��ح��ة م��وج أم أع��اَل��م ت��رت��ئ��ي��ه ع��م��ا ف��اس��أل��ه
ال��ج��وه��ر ه��ذا ض��اع ل��م��ا — ال��ف��ق��ر ذا ال��م��دى ع��ل��ى ال��م��س��ل��م��ون أض��اع ل��م��ا
تُ��ق��ه��ر ال ِع��زَّة دول��ُة س��ل��م��اَن وال س��ل��ي��م��اٍن م��ن ف��ي��ه��م ي��ب��ق ل��م
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قطعة48 (48)

ُح��ب��ور ف��ي م��ن��ه��ا ال��ده��َر ت��َظ��لُّ ع��ل��م ف��ن��وُن ال��ح��ي��اة ف��ي م��ت��اُع��ك
ب��ال��ص��ب��ور أراه م��ا ط��م��وٍح ق��ل��ب غ��ي��ر م��ت��اع ع��ن��دي وم��ا
ال��س��ط��ور ��دة م��ع��قَّ ب��ف��ل��س��ف��ٍة تَ��ج��لَّ��ت م��ع��ج��زة ال��ف��ك��ر أله��ل
وط��ور49 وف��رع��وٍن م��وًس��ى ع��ل��ى م��ع��ج��زاٍت ش��ادوا ال��ذك��ر وأه��ُل
ال��ن��ش��ور َح��رُّ ب��ه��ا ألن��ف��اس ص��در ف��ي��ك م��ا ل��م��س��ل��م: أق��ول
ق��ص��ور50 ف��ي — أل��وم��ك ال — ُج��ن��ون��ي خ��اٍل وأن��ت ال��ج��ي��وَب وم��زق��ُت
ال��ب��ص��ي��ر ع��ن��د م��ه��ذًرا ت��ُك وال ق��ل��ب ع��ي��ن واف��ت��ح ال��ق��وَل أق��لَّ
ال��َغ��ي��ور وال��ف��ق��ِر ال��ع��ش��ق َح��م��اس أع��دُّوا ق��د ق��وم ذلَّ إن وم��ا

والرضا التسليم (49)

ال��ف��ض��اء ل��رح��ب َم��ش��وٌق ـ��ات ال��ن��ب��ـ أن ت��ب��يَّ��ن غ��ص��ن ك��ل ع��ل��ى
وال��ن��م��اء ب��ه ال��ن��ش��وء ُج��ن��وُن َح��بٌّ ال��ت��رب ظ��ل��م��ة ف��ي ق��رَّ ف��م��ا
ب��ال��ق��ض��اء ال��رض��ا م��ع��ن��ى ذاك ف��م��ا س��ع��ٍي ت��رَك ِف��ط��رة ف��ي تَ��ب��ِغ ف��ال

ف��س��ي��ُح ف��ض��اءٌ ال��ن��م��اء أله��ل
ف��س��ي��ح��وا اإلل��ه، ُم��ل��ك ض��اَق وم��ا

التوحيد نكتة (50)

النون حروف والروي الرتجمة، يف فحاكيته املردوفة القافية عىل القطعة هذه الشاعر بنى
… إلخ ومطعنًا موثنًا يف

اح��ت��ي��ال��ي؟51 م��ا م��وث��نً��ا، ال��رأس ف��ي ِش��دَت بَ��ي��ان��ي ط��وع ال��ت��وح��ي��د س��ر إن
اح��ت��ي��ال��ي؟ م��ا ب��يِّ��نً��ا، ال��ف��ق��ه ف��ي ل��ي��س خ��ف��ّي إِاله ب��ال ش��وق رم��ز
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اح��ت��ي��ال��ي؟52 م��ا ِم��ط��ع��نً��ا، ال��ح��رب ف��ي ل��س��َت وزور ح��ق ح��رب ف��ي س��رور ك��م
اح��ت��ي��ال��ي؟ م��ا أع��ي��نً��ا، ال��رقُّ ح��ج��ب ح��رٍّ ن��ظ��رُة اآلف��اَق تُ��ج��لِّ��ي ك��م
اح��ت��ي��ال��ي؟ م��ا ُم��ذع��نً��ا، ال��ذلَّ ت��ؤث��ر ول��ك��ن ف��ق��ٍر! م��ق��اُم ُم��ل��ٍك أيُّ

والحرية اإللهام (51)

ب��ن��ار وال��ِف��ع��اَل ال��ق��وَل ت��ح��ِف��ز ن��ظ��راٍت م��ل��َه��ًم��ا ل��ل��ُح��رِّ إن
َش��رار م��ن ُم��زِه��ًرا ال��روض ف��ت��رى ب��روض يَ��ش��ي��ع أن��ف��اس��ه َح��رُّ
األط��ي��ار؟ ط��ب��ائ��ُع ح��ال��ت ك��ي��ف ب��از ِس��ي��رَة ال��ع��ن��دل��ي��َب يَ��ه��ُب
األس��ح��ار53 وال��ُه ال��ن��ف��س ع��ارُف ج��مٍّ َش��وك��َة ال��م��ج��ت��دي��ن يَ��م��ن��ُح
ب��ال��دَّم��ار54 ط��ال��ٍع ج��ن��ك��ي��ز م��ث��ل ل��ذل��ي��ل ح��ك��م��ًة ال��ل��ه ووق��ى

والجسم الروح (52)

والحزن، والرسور والثورة القلق الحياة هذه يف همي إن األبيات: هذه يف إقبال يقول
الحياة. بحقيقة تشعر ولم األسئلة بهذه نفسك شغلت وأنت

ق��دم: م��ن ال��ل��غ��ز ذا ف��ي ال��ن��اس ت��ح��يَّ��ر
ال��ب��دن؟ ج��وه��ر م��ا أو ال��روح ج��وه��ر م��ا

ثَ��َم��ل وف��ي ب��ي اض��ط��راب ف��ي وم��ش��ك��ل��ي
وال��ح��زن ال��ن��ف��س وس��روِر وث��ورة

ق��دح م��ن ال��خ��م��ر أن ل��ك وم��ش��ك��ٌل
زَك��ن55 ل��ذي ك��أًس��ا، خ��م��رة م��ن أنَّ أو

ب��دن؟ ف��ي ال��روح وك��ي��ف وال��م��ع��ن��ى؟ ال��ل��ف��ظ م��ا
ل��ل��َف��ِط��ِن م��ن��ه َرم��اٍد ف��ي ب��دا ج��م��ٌر
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وكراجي الهور (53)

صلوات — الرسول عن الحديث يف األدب أساء راجبال اسمه الهور يف هندوكيٍّا أن روي
من رجًال وأن ضوضاء، غري يف وقتله الدين علم اسمه مسلم إليه فذهب — عليه هللا
مؤامرة وال مشاورة غري يف كوهات من مسلم إليه فذهب فعله فعل كراجي يف الهنادك
إقبال فكتب العقاب من القاتلني ويُنجوا القتيلني دية يؤدوا أن املسلمون وأراد فقتله،

األبيات:

آم��را م��ا م��س��ل��م ع��ب��ٌد ال��ل��َه ت��ول��ى ق��د
س��اف��را روٍح َل��م ع��ا إل��ى ب��ال��م��وت ه��و
آث��را ل��خ��ل��ود ش��ه��ي��ًدا تَ��ْف��دون ك��ي��ف
ج��وه��را56 وأغ��ل��ى أع��ل��ى َح��َرم م��ن َدُم��ه
درى: م��ا نَ��ِس��يٍّ��ا غ��ف��الَن ل��ل��م��س��ل��م آه
آخ��را»57 إل��ًه��ا ال��ل��ه م��ع ت��دع «ال س��رَّ

النبوَّة (54)

الجهاد. عن والكف املساملة إىل ودعا النبوة ادعى من األبيات بهذه الشاعر يعني

ال��م��ج��دِّد وال ال��ول��يَّ وال وال��ف��ق��ي��َه ال��م��ح��دَِّث ل��س��ُت
ت��ح��دَّد أو ت��وص��ف ك��ي��ف ب��ال��ن��ب��وَّة ع��ن��دي ع��ل��م ال
م��س��دد ن��ظ��ر ل��ي األي��ام ف��ي اإلس��الم إل��ى ل��ك��ن
أف��نَّ��د ف��ال ـ��م��ح��ي��ط ال��ـ ال��ف��ل��ُك ب��س��رِّه إل��يَّ أوح��ى
ال��م��ؤيَّ��د: ال��ح��ق ذا ـ��ع��ص��ر ال��ـ ه��ذا ظ��ل��م��ات ف��ي ف��رأي��ت
ت��ج��دَّد ف��ي��ه��م ن��ب��وَّة ال��م��س��ل��م��ي��ن ح��ش��ي��ش ع��ن��دي
ال��م��خ��ّل��د وال��م��ج��د ل��ل��ب��أس دع��وة ل��دي��ه��ا إن م��ا
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اإلنسان (55)

ِق��َدم م��ن اإلن��س��ان ��ي ُس��مِّ وال��ع��دِم ال��َك��ون ِط��َل��ْس��ُم ذا
َك��ِل��م ف��ي ال��وص��ُف ي��ح��ت��وي��ه ف��ال ج��لَّ ال��ل��ه س��رُّ ه��و
��َق��م ب��ال��سَّ ب��اء ِس��ف��اٍر م��ن أزٍل م��ن ال��ده��َر ه��ذا إن
وال��َه��َرم ب��ال��ض��ع��ف يُ��َص��ب ل��م س��ي��رتَ��ه اإلن��س��اُن وم��ض��ى
م��تَّ��ِه��م: غ��ي��َر تَ��َس��ْع��ه إن أُع��ِل��ن��ه ال��س��رَّ وإل��ي��ك
ل��ل��َف��َه��م اإلن��س��ان ذل��ك ب��دنً��ا وال روًح��ا ب��دا م��ا

وجنيوا مكة (56)

ع��ي��اِن ع��ن ح��ج��ب��ت ال��ن��اس وح��دُة س��م��ع��ن��ا ال��ش��ع��وب ع��ن ح��دي��ٍث ك��م
ال��ُع��م��ران ��ُد ت��وحُّ ف��ي��ه ـ��الم واإلس��ـ ال��ن��اس ُف��رق��ة ال��غ��رب ح��ك��م��ُة
آن: ك��ل ف��ي ال��ل��ب��ي��ب وع��اه ق��د ل��ج��ن��ي��وا م��ك��ٍة م��ن وم��ق��اٍل
اإلن��س��ان؟ ع��ص��ب��ة أو خ��ي��ر ـ��وام األق��ـ ع��ص��ب��ة ه��ل ال��ي��ق��ي��ن: خ��بِّ��ري��ن��ي

الحرم شيخ يا (57)

ال��ن��َغ��م ذا م��نِّ��ي ال��ف��ج��ر ف��ي واس��م��ع��ْن ال��ح��رم ش��ي��خ ي��ا ال��خ��ل��وَة ودِّع
ال��ه��م��م ف��ي واش��ت��ع��اٍل ن��ف��ٍس، ُح��ك��ِم ف��ي ال��ف��ت��ي��ان ل��ك ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ
األص��م ال��ص��خ��ر َص��دم��ة ع��ّل��َم��نْ��ه��م أخ��ذوا زج��اًج��ا ال��غ��رب ع��ن ُه��ْم
ال��ظ��َل��م ه��ذي ف��ي ال��ح��ي��راَن أدِرك ب��ه ال��ق��ل��ُب أظ��ل��م ذلٍّ ط��وُل
ال��ل��م��م58 ه��ذا ع��ن ش��ي��خ ي��ا ف��اْج��ِزن��ي ب��دت أس��رار م��ن��ك ج��ن��ون��ي ف��ي
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املهدي (58)

بأن إقبال فرد واملهدي! بالقدر إيمانهم من املسلمني ضعف إن يقول: سبنجلر كتب
إقبال عىل يأخذ جبوري جرا أسلم موالنا وكتب اإلسالم! عن غريبتان العقيدتني هاتني
املهدي عقيدة يف رأيه يبني األبيات هذه إقبال فكتب أحيانًا، شعره يف املهدي يذكر أنه

األحياء. موتى يف الحياة نفخ إىل أحيانًا بها يتوسل أنه ويذكر

ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ت��خ��يُّ��ل ق��در ع��ل��ى ح��ي��اة ف��ي تَ��م��ض��ي األق��وام أرى
ال��ن��ج��اة59 إل��ى ق��اد ال��م��ه��دي م��ن خ��ي��ال ع��ل��ى ال��ف��رن��ج ف��م��ج��ذوب
ال��ف��الة60 ه��ذي م��ن ال��م��س��ك غ��زال يَ��ن��ف��ْر ال��م��ه��دي م��ن ت��ن��ف��ر ف��إن
ُس��ب��ات ف��ي وأغ��َرَق ب��أك��ف��ان ت��ردَّى َج��ه��ل م��ن ال��ح��يُّ م��ا إذا
ال��م��م��ات؟ أث��واَب ع��ن��ه ت��م��زِّق أم ال��ردى إل��ى ال��ج��ه��وَل ذا أتُ��س��ِل��م

املؤمن (59)

وآِن ش��اٍن ج��دي��َد ح��ي��ن ك��ل ال��ش��اِن ال��ع��ج��ي��ب ل��ل��م��ؤم��ن إن
ال��ب��ره��ان واض��ُح ال��ل��ه ع��ل��ى ال��ف��ع��ل وف��ي ال��س��دي��د ق��ول��ه ف��ي ه��و
وال��غ��ف��ران ف��ي��ه ال��ق��ه��ر وم��ن ج��ب��روٍت إل��ى ق��دس��يَّ��ٌة ف��ي��ه
ال��ِح��ْدث��ان ع��ل��ى ال��م��س��ت��ع��ل��ي ال��م��س��ل��ُم ك��ان ال��ع��ن��اص��ُر ه��ذي تُ��ؤلَّ��ف إن
األوط��ان ف��ي ال��ح��ل��ول وي��أب��ى ج��ب��ري��ل ي��ج��اور س��م��ا تُ��رٌب ه��و
ال��ق��رآن ص��ورة وه��و ق��ارئً��ا ف��ت��راه ب��س��رِّه ت��دري ل��س��ت
ك��ال��م��ي��زان61 ال��َع��اَل��م��ي��ن ف��ي وه��و دل��ي��ل ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ع��زم ف��ي��ه
ك��ال��ط��وف��ان62 ال��ب��ح��ار وب��ق��ل��ب ش��ق��ي��ٍق ب��ق��ل��ب ال��ن��دى بَ��رد ه��و
ال��رح��م��ن ك��س��وِرة ان��س��ج��ام ف��ي ح��ي��اة ل��ح��ن وال��ن��ه��ار ل��ي��ل��ه
ب��ي��ان��ي63 ف��ي ط��ل��وع��ه اع��رف ن��ج��م��ك ل��ن��ج��وم م��ط��ال��ع ف��ك��ري إن
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البنجابي املسلم (60)

املبتدعة. والدعوات النَِّحِل بكثرة البنجاب أهل عرف

ل��ي��رك��ب��ا م��رح��ل��ة ف��ي ي��ح��لُّ م��ذه��بً��ا ح��ي��ن ك��ل ف��ي م��ج��دِّد
ُغ��ِل��ب��ا غ��ويٌّ داع ق��ام��ره وإذا ِن��ك��ٌس ال��ت��ح��ق��ي��ق َح��ل��ب��ة ف��ي
ُم��ع��َج��ب��ا إل��ي��ه��ا ال��ُع��شِّ م��ن ه��وى ل��ه تُ��ن��َص��ب إن ال��ت��أوي��ل ِح��ب��ال��ة

الحرية (61)

وحضارته، اإلسالم يف يتحدثون حني الحرية يدعون من عىل األبيات هذه يف إقبال ينعي
وفعًال. فكًرا لها خنعوا وحضارتها أوروبا عرضت فإذا

أم��ر ربِّ��ه م��ن األف��ك��ار وح��ري��ُة ل��م��س��ل��م نُ��ص��ًح��ا ال��ي��وم ي��ط��ي��ق م��ن أال
وال��س��ح��ر ال��زور ب��ه إف��رن��ج ف��م��وث��ن ت��ش��أ وإِن ن��ار ب��ي��ت اج��ع��ل ال��ك��ع��ب��ة م��ن
ال��ع��ص��ر ي��الئ��م��ه ش��رًع��ا ل��ن��ا ف��ج��دِّد الع��ب ت��أوي��ُل ف��ال��ق��رآن ش��ئ��ت وإن
ح��ر وم��س��ل��م��ه��ا ع��ب��د ف��إس��الم��ه��ا ع��ج��ي��ب��ة أيَّ ال��ه��ن��د ب��أرض رأي��ُت

اإلفرنج بالد يف نرشاإلسالم (62)

ب��ال��َع��َص��ب��اِت اإلف��رن��ج ف��أخ��وَّة ق��ل��ب��ه��ا ت��ديَّ��ن م��ا ال��ح��ض��ارُة ه��ذي
ع��ات ن��ظ��رُة إل��ي��ه ل��إلن��ك��ل��ي��ز ي��َزل ل��م ب��ره��م��يٌّ ��ر ت��ن��صَّ ف��ل��ئ��ن
إع��ن��ات64 م��ن ال��م��ن��ك��ود ب��ال��م��س��ل��م ي��رُف��ق��وا ل��م أس��ل��م��وا ق��د انَّ��ه��م َول��َو
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وإال ال (63)

وتثبت السيئ تمحو الصالحة فاألمة وبناء، هدم أو وإثبات محو الحياة أن إقبال يرى
أو تثبت ولم األمة محت فإن هللا، وإثبات هللا غري نفي عىل قائمة التوحيد وكلمة الحسن،
الشيوعيني والروس عامة أوروبا حضارة هنا يعني وهو الفناء، فعاقبتها تبن ولم هدمت

خاصة.

أغ��ص��ان��ا ال��ن��ور ف��ض��اء ف��ي ��رت ن��شِّ م��ا ن��اب��ت��ٌة ال��تُّ��رب ظ��الم ف��ي ت��ِس��ر ل��م ل��و
ال��ش��ان��ا تُ��ك��م��ل «إال» ال��ن��ه��اي��ة وف��ي ن��اف��ي��ة ال��ب��دء ف��ي «ال» ب ال��ح��ي��اة ت��ق��ض��ى
ع��ن��وان��ا ال��ده��ر ف��ي «ال» ال��م��وت ع��ل��ى ك��ان��ت م��ث��بِّ��ت��ة «إال» ب��ع��ده��ا ت��ج��ئ ل��م إن
إي��ذان��ا ب��ال��ُه��ْل��ك آذن��ت ف��ق��د «ال» ع��ن م��ع��ت��زًم��ا ي��م��ض ل��م روح��ه��ا أم��ة إن

العرب… أمراء إىل (64)

والشاعر والتعاون، األخوة وعلمتها اإلسالم رسالة األمم إىل حملت التي األمة هم العرب
وأهلها. بها أحقَّ وكانوا بلغوها التي الرسالة هذه نسوا أن العرب أمراء عىل ينعي

أدِب ف��ي ال��ُع��ْرب أم��راءَ م��خ��اط��بً��ا م��ن��ط��ُق��ه ال��ه��ن��ديَّ ال��ك��اف��َر يُ��ْس��ع��ُد ه��ل
ال��نُّ��َوب: ع��ل��ى ف��أع��ان��ت��ه��ا ب��ح��ك��م��ة أخ��ذْت ق��د ال��ن��اس ك��ل ق��ب��ل ��ة أمَّ َم��ن
ل��ه��ب أب��ي م��ن غ��ويٍّ ك��لِّ وه��ج��ُر ت��ف��رق��ة دون م��ص��ط��ف��وّي إخ��اءُ
ال��ع��َرب أم��ُة ك��ان��ت ال��ُع��رِب أح��م��ِد م��ن م��ن��ش��ُؤه��ا ك��ان وأرٍض ح��دوٍد م��ن م��ا

اإللهية األحكام (65)

لألحداث، واالستسالم بالجرب االعتقاد من النفور كلَّ وينفر اإلرادة، بحرية يؤمن إقبال
فهو املسلم وأما عنها، يحيد ال لقوانني خاضع والنبات الجماد إن يقول: األبيات هذه ويف
يف شعره قارئ تلقى الفكرة وهذه مجربًا، تسريه طبيعية لقوانني ال هللا ألحكام خاضع

كثرية. مواضع
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أف��ه��اِم أرب��اَب ه��ذه أع��ج��زْت م��ا أح��ك��ام ق��ي��َد أم تَ��رى ال��ق��ض��اء ق��ي��َد
وآالم65 ل��ذَّات ب��ي��ن ره��ي��نُ��ه��ا ِغ��يَ��ر ف��ي ال��ت��ق��دي��َر ت��رى ح��ي��ن ك��ل ف��ي
إح��ك��ام ذاُت ق��ي��وٌد ال��ق��ض��اء م��ن ل��ه��ا ال��ج��ام��دات وإن ال��ن��ب��ات إن
أح��ك��ام ق��ي��د ف��ي ل��خ��ال��ق��ه ل��ك��ْن ي��ق��يِّ��ده ش��يء ال ال��ح��ر وال��م��ؤم��ن

املوت (66)

يرىضبالسكون ال طلعة طموح املوت بعد حي فهو يموت ال الحي القلب أن الشاعر يرى
ينال حني الذات ينال ال واملوت «خودي»، الذات بقوة رأيه يف القلب حياة وإنما والقرار،

الجسم.

وال��ح��ض��ور ال��غ��ي��اُب ي��ب��ق��ى أي��ًض��ا ال��ل��ح��د ف��ي
ص��ب��ور ال ف��ال��ق��ل��ب ح��يٍّ��ا ق��ل��ٌب ي��ك إن
ي��ط��ي��ر ك��َش��َرر ت��م��ض��ي ال��ن��ج��وم ه��ذي
ُس��رور أب��د ف��ي راٌح ف��ي��ه��ا وال��ذاُت
ال��ظ��ه��ور واح��ت��ج��ب م��وٌت ج��س��ًم��ا م��سَّ إن
ع��س��ي��ر َم��ن��ال��ه ُق��ط��ب ف��ل��ل��وج��ود

بإذنهللا قم (67)

الدنيا تغريت ويقول: الخطوب رغم عىل الوضاء باملستقبل إقبال يبرش األبيات هذه يف
األصل. يف بلفظها مكررة هللا» بإذن «قم وكلمة كانتا، كما والسماء األرض ولكن

ال��ل��ِه ب��إذن ق��م وس��م��اءٌ، أرٌض تَ��ْف��َن ف��ل��م دن��ي��ا تَ��ُح��ل إن
ال��ل��ه66 ب��إذن ق��م وَم��ض��اءٌ، ق��ل��ب ف��ي��ك ان��ط��وى « ال��ح��قُّ «أن��ا ِم��ْن
ال��ل��ه67 ب��إذن ق��م س��ِي��م��ي��اء، ل��ف��رن��ٍج ت��رى؛ م��م��ا تُ��رَع ال

56



وامُلْسِلُمون اإلْسالُم

هوامش

املالءمة يف فجهدت العربي بلفظها التوحيد كلمة عىل األبيات هذه الشاعر بنى (1)
آخر. حرًفا ملتزم غري الهاء عىل قبلها الروي وبنيت ردًفا وجعلتها الوزن وبني بينها

األوثان. مكان واملوثن وثن، جمع الوثن (2)
الفلك. هدفه سهم املسلم أن إىل رمز وهو الروح، رس املعراج يف أن يريد (3)

وتقريب الوحي فيها يذكر التي النجم، سورة أول يف اآليات أرسار جهلت (4)
فيها يؤثر ملا خاضعة تزال وال تكمل لم نفسك فإن عجيبًا؛ جهلك وليس ربه، إىل الرسول

مده. يف القمر إىل البحر يحتاج كما إليه محتاجة
فيلسوف وهيكل بركسان. الهند: يف اسمه ويلفظ فرنسوي، فيلسوف برجسون (5)

أملاني.
الهند، فتح حينما الغزنوي محمود السلطان هدمه الهند يف كبري معبد سومنات (6)

العرب. أصنام من ومناة والالت اليوم. الهنادك ويشيده
يف والبخاري عيل وأبو العراقني»، «تحفة يف الخاقاني شعر من البيتان هذان (7)

سينا. ابن البيتني:
بها ويراد مكان، مع مكني كلمة العربية غري اإلسالمية اآلداب يف كثريًا يستعمل (8)

املكان. يف يحل من
الخطر ركوب وحالل حرام، املنزل ألفة رشعه ففي القرار؛ يرىض ال الحب (9)
الحب ووفرة حالل، البيدر تحرق التي الربق وخفقة الرب، عىل الدعة وحرام البحر، يف
الفاريس الشعر يف شائع والبيدر الربق وذكر حرام، السالمة وحب واالدخار الجمع أي

واألُردي.
القرآن فأولت ضعفت قد النفوس إن يقول: شعره، يف املعنى هذا إقبال كرر (10)

تكاليفه. من إشفاًقا ضعفها؛ يالئم تأويًال
القرآن يف يجدوا لم السابق البيت يف املذكورين القرآن بدلوا الذين أن يعني (11)

ناقًصا. القرآن فحسبوا إليها سكنوا التي العبودية إىل طريًقا
ُكلََّها﴾. اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم اآلية: (12)

وهما الرومي الدين وجالل العطار الدين فريد أي والرومي العطار األصل: يف (13)
الصوفية. شعراء كبار من

واملكان. الزمان بقياس شغل يف والفكر اإللهية، بالحقيقة يتصل الذكر (14)
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هللا. إىل تصل فلم األرض؛ إىل أخلدت ولهذا اإلنسان؛ مقام عليك يخفى (15)
أي هللاُ» ُهَو «ُقْل من األصل: ويف التوحيد، من حسام فيها ليس غموًدا رأيت (16)

أََحٌد﴾. هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
وحدة الفكر وحدة ثمرة فإن األفعال؛ توحيد دون األفكار توحيد يفيد ال (17)

العمل.
البنجاب. يف النبوة ادعى من بها يقصد البنجاب نبوة (18)

فاريس. بلفظ األصل يف جاء وقد الشعر يف مضمن الشطر هذا (19)
طالب. أبي بن وعيل الوليد بن خالد يريد (20)
جهاد. غري يف املوت كافر: بموت يريد (21)

املقدمة. يف الفقر عىل الكالم انظر (22)
بهما تفتح كالنسيم وشكواه الشاعر وبيان بالنسيم، إال يفتح ال الزهر كم (23)

نفسه.
ونورها. نارها الذات هي اإلسالم روح (24)

هو حقيقته فيه آخر اسًما نسميه فنحن اإلسالم لفظ من الفرنج نفر إن (25)
املقدمة). يف الفقر (انظر الغيور الفقر

تدخل نيسان مطر نزل فإذا مفتوحة املاء سطح عىل تكون األصداف إن يقال: (26)
صدفة، الحياة يجعل والشاعر درة. تتحول حتى عليها فتنطبق منه قطرة صدفة كل يف
درة. القطرة الصدفة تحيل كما الذات الحياة تحكم أن ويريد نيسان، من قطرة والذات

مسعود». راس السيد «دار منزل رياض يف بهوبال يف كتب (27)
إلخ. هللا» إال إله «ال العقل: يقول أي (28)

يصري اإليمان سبيل هو الذي فاإللهام الفوىض، تعم األفكار توحد بغري (29)
إلحاًدا.

أفكاًرا تجمع قليلة أبيات عندهم والغزل «غزل»، األصل يف القطعة هذه عنوان (30)
مختلفة.

إلخصاب أحيانًا يحرق القصب ثم االحرتاق، رسيع وهو القصب، األباء: (31)
حياة. لتزداد األنفس؛ يحرق أنه يعني فالشاعر األرض؛

تكرهه. تجتويه: (32)
سكر يف فالصويف ِبَربُِّكْم﴾ ﴿أََلْسُت اآلية: إىل إشارة «ألست» عهد أو ألست يوم (33)

لبطالته. ويعتذر به، يتعلل ألست؛ بذكرى
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ِب. َهُّ الرتَّ إىل َفرَّ وكفاح جهاد الرشع أن الفقيه رأى ملا (34)
نفسه. إقبال هنا القلندر (35)

الكبرية الحقائق يرى من الحية القلوب أصحاب من مجانني يعدون الذين بني (36)
عظيًما. لهيبًا الرشارة يف فريى صغريٍة مظاهَر يف

فقه وفيها الخرقة، البيس الصوفية خلق وفيها امللك عظمة فيها الحر سجية (37)
القباء. البيس العلماء

من تخلو ال وكفرك إيمانك يف وأنت األصنام عبادة عن منزهون األحرار (38)
عبادتها.

الحياة عني وفيها الظلمات أرض بلغا حتى إسكندر َصاَحَب الخرض أن يروى (39)
املعرفة الخرض إىل الشعراء فينسب إسكندر! إليها يهتِد ولم فخلد، الخرض منها فرشب

يشاءون. ما عنه ويقولون والحكمة،
السري عن القاعد والرشقي السيار، كالكوكب العمل يف الدائب الفرنجي (40)

الثابت. كالكوكب
قبلها. التي الكاف والروي «املؤمن» بكلمة مردوفة القافية (41)

عربي. بن الدين محيي عن مأخوذة (42)
هذه عىل ال املثل عالم يف الحقائق ترى التي أفالطون أفكار عىل قائمة ليست (43)

األرض.
كمال. من فاتك وما نقص من فيك ما يشعرك (44)

املسلمني. إذالل من السلطان أصحاب يمكن إمام اإلسالمية امللة فتنة (45)
وتجيل والجسم، الروح تجيل يطلب وهو الفقر، إىل يرجع «يبغي» يف الضمري (46)

اإليمان. مقصد هو الذات
وهذا حق وهذا للبقاء، وهذا للفناء هذا فيقول: الكائنات ينقد الفقر هذا (47)

باطل.
ومن الفرس شعراء عرف يف والغزل «غزل» األصل يف القطعة هذه عنوان (48)
يسمى مما يشء عىل تشتمل ال وربما موضوعات، أو موضوع يف قليلة أبيات تقيلهم،

العربي. الشعر يف بالغزل
فلهذا فرعون صفات أو موىس صفات له من كل وفرعون بموىس يقصد (49)

ورصفتهما. االسمني نكرت
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فاللوم فيك، يؤثر فلم يكمل لم جنوني ألن مجنونًا؛ مثيل أصريك لم أني يعني (50)
عليك. ال عيل

لألوثان، معبًدا رأسك يف بنيت وقد حيلتي ما ولكن التوحيد، رس يبني أن يمكن (51)
بتخانه كده، بت لكلمتي ترجمة والوثن، الصنم ملكان وموثن مصنم كلمتي وضعت وقد

ونحوهما.
الحياة. هذه يف بالحق الباطل مجاهدة يف رسور كم (52)

األساطري. يف الفرس ملوك أحد جمشيد جم: (53)
جنكيز. كغارات األمم تدمر الذليل حكمة أن يريد (54)

الفطنة. الزكن: (55)
… إلخ الشهيد دم يساوي ال تبذلون ما كل أن يعني (56)

الشعراء. سورة اْلُمَعذَِّبنَي﴾ ِمَن َفتَُكوَن آَخَر إِٰلًها ِهللا َمَع تَدُْع ﴿َفَال اآلية: (57)
شيخ أرسار أدركا — بالجنون عنهما عرب وقد — وولهه نشوته أن يعني (58)

الجنون. هذا عن يكافئه أن الشيخ يسأل فهو فأفشياها، الحرم
الكامل. اإلنسان عن تكلم الذي نيتشه األملاني الفيلسوف يعني (59)

املسك غزال يحمله ما وتحمل املقفرة النفوس بها تعطر الفكرة هذه أن يعني (60)
منها. الناس تحرم فال الفالة يف

عىل مشري هو أو القدر من املؤمن عزم إن كثريٍة: مواضَع يف إقبال يقول (61)
ميزان إنه يقول: وهنا الحياة، يف والفساد الصالح ميزان وعمله رأيه وإن والقدر، القضاء

واآلخرة. الدنيا، الدارين: يف األعمال
… البحر يف الهائج كاملوج وتارة الشقائق، قلب يربد كالندى تارة هو (62)

أسباب عىل أدلك هلم النجوم، طوالع يف مستقبله عن الباحث أيها يقول: (63)
والنحس. السعد عىل تدل صادقة نجوًما يطلع فكري فإن السعادة؛

املسلم. معاملة يحسنوا لم أسلموا اإلنكليز أن لو (64)
اللذات تداولته له خضع فمن مستمر، تغري يف والحادثات الطبيعة عالم (65)

واآلالم.
روح فيك للمسلم: يقول الحق! أنا قال: الذي الصويف الحالج قصة إىل يرمز (66)

العظيمة. األرواح إىل تنتسب
لها. حقيقة ال سيمياء فهي اإلفرنج فتن من بك يحيط ما يرعك ال (67)
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الثاني الفصل

والرتبية التعليم

املقصود1 (1)

هذه من املقصود يف هو ورأيه أفالطون ورأي الفيلسوف اسِبنوزا رأي الشاعر هنا يبني
الحياة.

اسِبنوزا

تُ��س��تَ��ح��بُّ وج��ل��وة ن��ور غ��ي��َر ول��ي��س��ت ال��ح��ي��اَة ال��ع��اق��ل ي��ب��ص��ر

أفالطون

ي��ش��بُّ ل��ي��ل ب��ج��ن��ح ك��ش��رار ف��ح��ي��اة ع��اق��ٌل، ال��م��وَت ي��ب��ص��ر
َح��س��ُب2 ال��ذاِت رؤي��ة ال��ذات م��ق��ص��ُد ال��ت��ف��ات وال��ح��ي��اة ال��م��وت إل��ى م��ا

العرص هذا إنسان (2)

ي��ث��أُر3 ك��ش��ج��اع ن��َك��زات ب��ه ول��ل��ع��ق��ل ال��ع��ش��َق ُح��رم
ب��َص��ر ل��دي��ه ال��ع��ق��َل ه��دى م��ا س��اِدًرا ش��روًدا ال��ع��ق��َل ت��ب��َع
ال��س��ف��ر دام األف��الك وع��ل��ى أف��ك��اره ُدنَ��ى ف��ي ي��س��اف��ْر ل��م



الكليم رضب

وال��ض��رُر ن��ف��ُع��ه ع��ن��ه غ��اَب َش��َرٍك ف��ي ح��ك��م��ت��ه م��ن ه��و
يُ��س��ِف��ر! ح��ي��اة ل��ي��ُل ب��ه م��ا ق��ب��ض��ت��ه ف��ي ال��ش��م��س ُش��ع��اع َم��ن

الرشق أمم (3)

وال��ت��ق��ل��ي��ِد ب��ال��خ��ض��وع َع��م��ي��ْت ل��ع��ي��ون ح��ق��ائ��ٌق تُ��ج��ل��ى ك��ي��ف
ال��ل��ح��ود ن��ح��و ت��س��ي��ر ب��ف��ن��وٍن وُف��ْرًس��ا ُع��ْربً��ا ال��ف��رن��ُج يُ��ح��ي��ي ك��ي��ف

التنبه (4)

نفسه، وإهماله الطبيعة بعالم اهتمامه اإلنسان عىل أيًضا إقبال ينعي األبيات هذه يف
والقبيح الجميل ويبرصه الحادثات عىل اإلنسان يعني وتقديرها الذات تقوية إن ويقول:
املفتون». أفتاك وإن قلبك «استفت وحرامه، القلب حالل والحرام، والحالل البصرية، يف

يُ��ْس��تَ��ر ع��ن��ه ال��ذات َم��ق��اُم ل��ك��ْن ن��ج��وم��ه ِح��ب��اك ف��ي ��م ال��م��ن��جِّ ن��ظ��ر
يُ��ق��َه��ر4 ال وص��رف��ه ال��زم��ان َع��رف م��ن��زًال أرف��ع ال��ذات أن يَ��دِر َم��ن
يُ��ب��ِص��ر وال��م��ح��رَّم ق��ل��ب وح��الَل وق��ب��ي��َح��ه��ا ي��رى أن��ظ��ار وج��م��ي��َل

الرشق مصلحو (5)

يستمسكوا لم وأنهم شيئًا، للناس يخرجوا لم أنهم الرشق مصلحي عىل الشاعر يأخذ
الحديثة. بالسنن أخذوا وال القديمة، الصالحة بالسنن

5 ال��س��ام��ريِّ ك��ف��نِّ ف��نٌّ ل��ه��م أن��اس ف��ي ��ي أرجِّ ف��ال يَ��ئ��س��ُت
ال��خ��ل��يِّ ب��ال��َق��دح ال��ن��َدم��اء ع��ل��ى ط��اف��وا ال��ش��رق ُرب��وع ف��ي ُس��ق��اٌة
َف��ِت��يِّ ب��رٍق م��ن ل��دي��ه ول��ي��س ق��دي��ًم��ا ب��رًق��ا ح��وى م��ا س��ح��اٌب
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والرتبية التعليم

الغربية الحضارة (6)

وال��ن��ظ��ر ال��ق��ل��ب ف��س��اَد إف��رن��ج ت��ث��ق��ي��َف أرى
ال��وط��ر ع��ف��ة م��ن خ��ل��ت ل��ه��ُم ح��ض��ارة َف��روح
وال��طُّ��ُه��ر ال��ص��ف��و ج��م��اُل ج��ان��ب��ه��ا ال��روح م��ا إذا
وال��ِف��َك��ر ال��ذوِق ول��ط��ُف وج��داٍن ج��م��اُل ف��أي��ن

ظاهرة أرسار (7)

كان من إقبال: فأجاب يشء. كل ملك الحديد ملك من لقيه: حني إلقبال موسوليني قال
التالية: األبيات من األول البيت املعنى هذا ضمن وقد يشء. كل فهو حديًدا هو

ش��ب��اُب ف��ي��ه��م يُ��ص��اُغ َح��دي��د م��ن ق��وٌم ال��س��ي��ف إل��ى ح��اج��ٌة ب��ه��م م��ا
واإلي��اب ذه��اب��ه��ا َق��ْه��ٌر وه��ي ُح��رٌّ إن��ك األف��الُك؟ م��ن��َك أي��ن
ال��وه��اب ي��ص��وغ��ه��ا وال��آلل��ي س��ع��ي ل��ذَُّة األم��واج؟ اص��ط��خ��اب م��ا
ال��ت��راب ي��ن��ْل��ك ال ال��ع��زم أخ��ا ي��ا خ��ْف��ق ط��ول م��ن ال��ش��اه��ي��ُن يَ��ه��وي ل��ي��س

تيبو السلطان وصية (8)

زمنًا اإلنكليز حارب وقد الهند، جنوبي ميسور يف املسلمني ملوك من كان تيبو السلطان
حينئذ، مرص يف وكان نابليون، مع ويتفق إسالمية دوًال عليهم يؤلب أن وحاول طويًال
سنة فمات قلعة من بنفسه ألقى النرص من يئس فلما استطاعوا، ما اإلنكليز له فجمع

١٢١٣ه.
لسانه. عىل الوصية هذه جعل فقد «الذاتية»؛ فيهم تتجىل ممن إقبال عند وهو

املحمل وهجر الدائب السري إىل يدعو إقبال: فلسفة من أصول األبيات هذه ويف
حتى يسري أن املاء جدول يدعو فهو والنماء، والتقدم امليض وإىل ليىل، صحبة يف ولو
وإىل فيه، اإلنسان يضل ال حتى عليه والعلو الكون هذا عىل السيطرة وإىل نهًرا، يصري

للعقل. القلب يذل وأال ناًرا، أحد من يقبس وال ذاته بحرارة اإلنسان يحرق أن
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ت��ق��ب��َل��ْن6 ال م��ن��زًال ت��ع��رِّج، ال أق��ِب��ل��ْن ش��وًق��ا! ال��ب��ي��داء ط��اوَي
ت��ق��ب��ل��ن ال م��ح��م��ًال ش��وًق��ا، ف��ام��ض م��ح��ِم��ٌل ب��ل��ي��ل��ى س��ار وإن ال!
ت��ق��ب��ل��ن ال س��اح��ًال نَ��ْه��ًرا، واغ��ُد ُم��س��رًع��ا ت��ق��دم ال��م��اء! ج��دوَل
ت��ق��ب��ل��ن ال َض��َل��ًال ال��ب��راي��ا، ف��ي وس��ْر ال��ك��ون َم��ص��ن��م ف��ي تَ��َح��ْر ال
ت��ق��ب��ل��ن ال ِم��ش��ع��ًال، ك��ن ُح��رق��ة، ل��ه ت��ق��ب��ل ال ال��َح��ف��ِل! ُم��ذي��ب ي��ا
ت��ق��ب��ل��ن ال أزًال: رب��ي ق��ال ف��ق��د ل��ل��ع��ق��ل ذلَّ ق��ل��ب ك��ل
ت��ق��ب��ل��ن ال ب��اط��ًال ح��قٍّ َش��ْوَب ب��اط��ٌل وث��نَّ��ى ال��ح��قُّ ��د وحَّ

قطعة (9)

أع��ج��ِم��ي أن��ا وال ب��ه��ن��ديٍّ ول��س��ت م��ن��ت��ٍم أن��ا م��ا ال��ُع��رب َع��ص��بَ��ات إل��ى
م��ح��وِّم غ��ي��َر ال��داَري��ن ع��ل��ى يَ��م��رُّ ن��اف��ٍر ت��ح��ل��ي��َق «ال��ذاُت» ع��لَّ��م��ت��ن��ي ف��ق��د
م��س��ل��م غ��ي��ر ك��اف��ر ب��ع��ي��ن��ي وأن��ت م��س��ل��م غ��ي��ر ك��اف��ٌر أن��ي ب��ع��ي��ن��ك
م��ق��دم7 ألن��ف��اس إح��راٌق ودي��ن��َي ُم��ح��ِج��ٍم ألن��ف��اس ت��ع��داٌد ف��دي��نُ��ك
ض��ي��َغ��م8 ِش��رع��ة ال��ظ��ب��ُي يُ��ط��ي��ق ف��ل��ي��س ح��ك��م��ة ال��ش��رع ف��ي ف��ال��ت��ب��دي��ل ت��ب��دَّل��َت
ال��ت��ق��دم9 ن��اَر ال��ع��ق��ل ب��ه��ذا ت��ش��بُّ ِج��نَّ��ًة ال��ي��وَم ب��ي��ِدك ف��ي أرى ف��ل��س��ت
��م10 ال��م��ن��غِّ ه��ذا ل��ح��ُن ُش��ع��وٍب ف��م��وُت ��م م��ن��غِّ ال��ح��ي��اة ن��ار ع��ن ح��اد إذا

اليقظة (10)

ال��ب��رَّاِق ال��م��ص��ّم��م ك��ال��ح��س��ام «ذات» ف��ي��ه ت��ن��بَّ��ه��ت ح��ق ِخ��دُن
أش��راق م��ن ال��ذرَّاِت ف��ي ان��ط��وى م��ا ف��ي��ه��ا تُ��ش��ِرُق ل��دي��ه ن��ظ��راٌت
اآلف��اق ص��اح��َب ال��ل��ه رج��َل ت��دان��ي ك��ي��ف اآلف��اق! ع��ب��َد إي��ِه
األع��م��اق َم��ح��َرم ال��ب��ح��ر ف��ي وْه��و ِط��الٍب ع��ن ق��اع��ٌد ال��ب��رِّ ف��ي أن��ت
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الذات تربية (11)

ن��ارا11 ال��ك��ون ف��ي يُ��ش��ي��ع تُ��رب» «ك��فَّ تُ��ب��ص��ْر ب��ال��رع��اي��ة «ال��ذاَت» ربِّ��ِب
ن��ه��ارا12 ل��ي��َل وال��رع��ُي وُش��ع��ي��ٌب ِب��ي��ٌد ال��ده��ر ف��ي ال��ك��ل��ي��م س��رَّ إن

الفكر حرية (12)

ع��اِل��ِم تَ��َدبُّ��ُر ف��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م إذا ج��م��اع��ٍة ُه��ل��ك األف��ك��ار ب��ح��ري��ة
ال��ب��ه��ائ��م م��ث��َل ال��ن��اس ِل��َردِّ ط��ري��ٌق ج��اه��ٍل رأس ف��ي األف��ك��ار ف��ح��ري��ة

الذات حياة (13)

ي��ش��اك��ُل13 ال َس��ن��َج��ًرا أو ُط��غ��َرًال ت��رى م��م��لَّ��ك ف��ال��ف��ق��ي��ر ح��يَّ��ْت ال��ذاُت إِن
م��خ��ام��ُل ف��ال��ح��زون ح��يَّ��ت ال��ذاُت إن ض��ح��اض��ح ف��ال��ب��ح��ار ح��يَّ��ت ال��ذاُت إن
س��الس��ُل ال��س��راب م��وج م��وت��ه وف��ي ل��ج��ة ق��اه��ر ال��وح��َش ال��ح��ي��اة ف��ي ت��رى

حكومة14 (14)

ب��ال��ُع��ت��اِة ال��ح��ق ع��ن ل��ي��س��وا ح��قٍّ ق��ول ال��م��ري��دون يَ��رض��ى
ب��ال��ُم��وات��ي ل��ل��ح��ق ول��ي��س ي��ق��ل��ِي ال��ف��ق��ي��ر ق��وَل وال��ش��ي��خ
ب��ال��َخ��زاة ال��س��ع��ي َح��ل��ب��ة ف��ي وب��اءت أم��ة ق��ع��دت ق��د
وال��ص��ف��ات ال��ذات ف��ل��س��ف��ُة ب��ب��ح��ث ع��ق��َل��ه��ا ش��غ��ل��ت إِن
ثَ��ب��ات15 م��ن ��رب وال��شَّ ل��ل��خ��م��ر ف��ي��ه ل��ي��س ال��دي��ِر ذا دس��ت��وُر
��م��ات ال��سِّ ُح��رة ألم��ة ن��ص��ي��ب راُح��ُه ل��ك��ن��م��ا
ال��ح��ي��اة م��ورد م��ن ال��م��رُّ ف��ي��ه��ا ال��ش��ب��اب ع��ن��د ال��ش��ه��د
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الهندية املدرسة (15)

ال��م��ق��االُت ه��ذي ل��م��درس��ٍة ف��م��ا ال��ذاُت تُ��ع��َرف ال ه��ن��ا أق��ِص��ر، إق��ب��اُل
وح��االت م��ق��ام��ات ال��بُ��زاة م��ن ُق��بَّ��رة ع��ي��ن ف��ي تُ��َرى أالَّ ال��خ��ي��ر
أوق��ات ب��ال��ُع��ب��دان ال��س��ي��َر ت��ب��ط��ئ ك��م ف��ك��م ل��ل��ذل��ي��ل ع��ام ال��ح��رِّ ف��ل��ح��ظ��ة
ُف��ج��اءات َم��وٍت م��ن ال��ع��ب��د ول��ح��ظ��ُة رس��ال��تُ��ه ُخ��ل��ٍد م��ن ال��ح��رِّ ول��ح��ظ��ة
ال��خ��راف��ات ت��غ��ش��اه��ا ال��ع��ب��د وف��ك��رُة رة م��ن��وَّ َح��قٍّ م��ن ال��ح��رِّ وف��ك��رة
ال��ك��رام��ات ت��أت��ي غ��ي��ره م��ن وال��ع��ب��َد م��اث��ل��ة ب��ال��ح��رِّ ح��يَّ��ة ك��رام��ة
وال��ن��ب��ات��ات16 ول��ح��ون ت��ص��وي��ره وت��رب��ي��ة ت��ع��ل��ي��ًم��ا ال��ُم��ق��يَّ��د ح��س��ب

الرتبية (16)

خ��ف��اءْ م��ن ف��ي��ه ل��ي��س وح��ي��اة ع��ل��م ف��رق
ذك��اء17 ال��ق��ل��ب ف��ي وه��ي ذك��اء ال��رأس ف��ي ه��و
وث��راء وم��ت��اع ت��ب��دو ال��ع��ل��م ف��ي ق��درٌة
اه��ت��داء ال��س��ي��ر ُخ��ط��َى ف��ي ف��ي��ه ل��ي��س أن ُم��ع��ِض��ٌل
زه��اء ال��ع��ل��م وأول��و ن��زر األب��ص��ار وأول��و
َخ��الء راٍح م��ن ل��ك ك��أًس��ا أنَّ ِب��دًع��ا ل��ي��س
ض��ي��اء18 ل��ل��ق��ل��ب ـ��ت��ب ال��م��ك��ـ ف��ي ال��ش��ي��خ ط��ري��ق م��ا
ال��ك��ه��رب��اء؟ س��راج ُل إش��ع��ا ب��ال��ك��ب��ري��ت ك��ي��ف

والقبيح الحسن (17)

ما يقول: وعلوها، وقوتها الذات يف بفلسفته متصل والقبح الحسن يف إلقبال رأي هنا
قبيح. استفالها يف تدركه وما جميل، اعتالئها يف الذات تدركه
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ال��ع��وال��ي ف��ي س��اب��ح��اٍت ك��ن��ج��وم وغ��روبً��ا ُط��ل��وًع��ا ل��ل��ف��ك��ر إن
وال��ج��م��اِل ف��ي��ه ال��ق��ب��ح واع��ت��راُك وُس��ف��ل ُع��ْل��و ب��ه ال��ذات ع��اَل��م
االس��ت��ف��ال ف��ي ب��دا م��ا وق��ب��ي��ح ج��م��ي��ل ي��ب��دو م��ا ال��ذات اع��ت��الء ف��ي

الذات موت (18)

ج��ذاْم ال��ش��رق ف��ي ال��ذات وب��م��وت ظ��الم ال��غ��رب ف��ي ال��ذات م��م��ات م��ن
وع��ظ��ام ع��روق ال��ُع��ج��م ول��دى خ��م��ود ال��ُع��رب ف��ي ال��ذات م��م��ات م��ن
ح��رام وال��ع��شُّ األق��ف��اص ف��ي ِه��ي��َض َج��ن��اٌح ال��ه��ن��د ف��ي ال��ذات م��م��ات م��ن
ال��ح��رام19 ال��ب��ي��ِت س��ادُن ث��ي��اٍب م��ن م��س��ل��ًم��ا يُ��ع��رى ال��ذات م��م��ات م��ن

عزيز ضيف (19)

ال��ق��ف��ي��ُز ام��ت��أل ك��م��ا ب��أف��ك��ار ازدح��ام ف��ي ال��م��دارس أول��ي ض��م��ي��ر
ي��م��ي��ز ال ق��ب��ي��ح م��ن ج��م��ي��ًال ه��واه ف��ي م��اض ال��ع��ص��ر وه��ذا
ع��زي��ز20 ض��ي��ف ب��ه ي��ث��وي ع��س��ى ب��ي��تً��ا أِخ��ل ق��ل��ب��ك َج��نَ��ب��ات ف��ف��ي

العرصالحارض (20)

ال��ثَّ��م��ر تُ��ن��ض��ُج ال ال��ع��ص��ر ه��ذا وأج��واءُ ف��ك��رٍة ن��اض��َج ال��م��رء ي��ص��ي��ب ف��أي��ن
ان��ت��ث��ر ق��د ِع��ق��ٌد األف��ك��اُر ب��ه��ا ول��ك��ن م��ح��رٌَّر ع��ق��ل ك��لُّ ف��ي��ه��ا م��دارُس
ال��ِف��َك��ر م��ن َف��وض��ى ال��ش��رق ع��ق��َل وع��بَّ��َد م��ل��ح��ٍد أف��ك��اُر ال��غ��رب ب��ع��ش��ق أط��اح��ت
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العلم طالب (21)

للمطالب وحفزها للنظر، وإثارتها وتحريكها الطالب نفس إيقاظ بالتعليم إقبال يريد
يقول: فهو الكتب؛ مسطورات تلقينها ال العالية،

ال��ُع��ب��اِب ب��م��ائ��ج��ات ِع��ل��ًم��ا يَ��ْح��بُ��وك ال��ل��ه
ب��اض��ط��راب يُ��بْ��ت��َل��ى م��ا َرْه��ٌو ب��ح��َرَك ف��ِإنَّ
أب��واب م��ن ��ْف��ر ال��سِّ ف��ي ف��راًغ��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ل��ن
ك��ت��اب أه��َل ول��س��َت ك��ت��اب ق��اري ف��أن��ت

… امتحان (22)

ويرفعانه، اإلنسان يقويان والجهد الكد أن يف لرأيه مثًال إقبال يرضب التالية األبيات يف
إىل صخر من يهوي الجبل من املنحدر بالنهر يمثل عناء دون تكمل ال الحياة وأن

إلخ. صخر

ت��ف��ت��خ��ر! وان��ت��ك��اس ب��س��ق��وط ل��ل��ح��ج��ر: ي��وًم��ا ال��ط��ود ن��ه��ر ق��ال
وبَ��ر بَ��ح��ٌر ي��ش��ت��اق��ن��ي وأن��ا َل��ًق��ى وال��غ��مِّ ل��ألق��دام أن��ت
ح��ج��ر؟ أم أزج��اٌج تُ��درى ك��ي��ف م��رَّة ِج��َداٍر م��ن تُ��َدْه��َده ل��م

املدرسة (23)

باإلنسان تقدم ال وهي املعايش، إىل وسبيل الوظائف إىل وسيلة املدارس إن إقبال: يقول
يكن وإن الخليقة، أرسار اإلنسان عن وتحجب بالفطرة، تهبط بل الحياة جهاد عىل

بها. املدارس من كثريًا أشبه فما الهند مدارس عنى

ال��م��ع��اش ف��ي ب��ف��ك��رٍة ن��ف��س ك��لَّ ي��ت��وفَّ��ى ع��ص��ُرن��ا ال��م��وِت َم��َل��ُك
ِه��راش م��ن ل��ُم��ش��ِف��ٍق َم��وٌت وه��ي ح��ي��اة ك��ف��اح م��ن ال��ق��ل��ب يَ��رُج��ف
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ِب��ن��ق��اش21 تَ��ل��ذ ال ب��ال��ع��ق��ل: ص��اَح ُج��ن��ونً��ا ِح��ج��اك ع��ن ال��درُس أب��ع��َد
ال��خ��ف��اش ن��ظ��رة ال��رق وض��ع وع��ل��ي��ه��ا ُم��ِن��ح��تَ��ه��ا ص��ق��ر ع��ي��ُن
ف��اِش وال��رواس��خ ال��ب��ي��د ف��ي ه��و س��رٍّا ال��م��دارس دون��ك ح��ج��ب��ت

نيتشه الحكيم (24)

عليه يأخذ ولكنه بفلسفته، شبه فلسلفته ويف األملاني الفيلسوف بنيتشه يعجب إقبال
التوحيد «لنكتة يكن لم يقول: وهنا العشق، ال العلم وأدرك القلب، ال العقل عرف أنه
(انظر عنها الحديث فيكثر اإلثم لذة إىل يتشوف كان ولكن عفا رصورة كان وإنه أهًال،

املقدمة).

ال��ت��وح��ي��ِد ن��ك��ت��ة أه��ل ي��ك��ن ل��م ول��ك��ن ال��ح��ك��ي��م ل��ذا ق��در أي
ب��ع��ي��ِد إل��ه» «ال ب م��ع��نً��ى س��رُّ ي��ب��دو ال��ب��ص��ي��رة ل��ذي إال ل��ي��س
ال��م��دي��د ب��ال��خ��ي��ال ال��ش��م��َس وح��وى س��م��اءٍ ف��ي أس��ه��ًم��ا ال��ف��ك��َر أرس��َل
ح��دي��د َط��ْرٍف نُ��ص��ُب اإلث��م ل��ذة ل��ك��ن ال��ت��ره��ب ف��ي ال��ط��ي��ن ط��اه��ُر

األساتذة (25)

ح��ي��راُن22 ال��ش��م��ُس رَم��ت��ه ش��ع��اٌع ف��م��ا م��ق��ِص��َدن��ا ال��ي��اق��وِت ت��رب��ي��ُة ك��ان إن
إذع��ان األرَض ع��مَّ ول��ل��رواي��ات ب��ه��ا ال��دارس��ون م��ا أو ال��م��دارس وم��ا
نُ��ك��ران ف��ي��ه��ن م��ا ال��ع��ص��ر ي��ق��وده��ا أدم��غ��ٌة ال��ع��ص��ر ب��َق��ود ج��دي��ًرا ك��ان��ت

قطعة (26)

ال��ظ��الْم ف��ي ِه��زبْ��ٍر ع��ي��َن ُم��س��ِرٌج ي��ن��اْم ال س��اٍر ال��م��ن��زَل ي��ب��ل��غ
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َح��م��ام األرض ع��ل��ى ل��ل��ح��رِّ ل��ي��س راح��ٌة تُ��م��نَ��ى ل��ل��ع��ب��د إنَّ��م��ا
إم��ام23 زاغ» «م��ا ص��اح��ب م��ن ل��ك َس��نً��ا ال��غ��رب ف��ي ال��ع��ي��َن أزاغ ق��د
ال��ُم��ق��ام ف��ي��ه َل��م��ح��ٌة ك��ن��ج��وم، أك��ؤس��ه ال��ذي ال��ح��ف��ل ذاك��م
م��ش��اّم24 روٍض َم��ن ل��ك ت��ع��طِّ��ر ل��م ��ب��ا ف��ال��صَّ ��ا ِح��سٍّ األس��ف��اُر أع��َم��ِت

والتعليم الدين (27)

َس��َق��م إخ��الٍص دون دع��وى ك��لُّ ال��َح��َرم أش��ي��اخ ق��دَر ع��رف��ن��ا ق��د
ال��ن��َغ��م ذا وُخ��ْل��ٍق دي��ٍن م��ن ل��ي��س ن��غ��ٌم ال��ن��ص��ارى ول��ت��ع��ل��ي��م
تُ��َه��ّم ال ف��ي��ه��ا ب��ال��ذات ��ٌة أمَّ أق��داره��ا ع��ل��ى ال��ذلَّ ت��ك��ت��ب
األم��م آث��ام ال��ف��ط��رُة ت��غ��ِف��ر وال ل��ل��ف��رد تَ��غ��ف��ر رب��م��ا

جاويد إىل (28)

يطلب اليوم وجاويد الخالد، الديوان نامه» «جاويد نظم وباسمه الشاعر ابن جاويد
باكستان. حكومة إليها أرسلته لندن يف العلم

ابنه، فيه ينصح الذي (الكنجوي) الجنزي نظامي لشعر معارضة اآلتية واألبيات
ببيت جاويد نصيحة إليها قسم التي اآلتية الثالثة األقسام من قسم كل إقبال ختم وقد

الفرس. شعراء أئمة من ونظامي ابنه، بها نصح التي نظامي أبيات من فاريس

١

ال��ك��ف��راُن ط��ب��ع��ه ف��ي م��ركَّ��ٌب ال��زم��اُن ذا األدي��ان ع��ل��ى َح��رٌب
ال��س��ل��ط��ان ش��يَّ��د م��م��ا أرف��ُع — ف��اط��لُ��ب��ن��ه��ا — ال��ل��ه أه��ل ُس��دَّة
م��ي��زان أم��وره ف��ي ال��س��ح��ُر ِس��ح��ٍر ع��ص��ُر « «وال��ح��قِّ ل��ك��ن��ه
وال��رَّي��ح��ان ال��ل��ي��ل راُح ف��أي��ن نَ��ُض��وٌب م��اؤه��ا ال��ح��ي��اة ع��ي��ُن
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وال��دي��وان ال��ُك��تَّ��اب خ��ال م��ن��ه��م ِس��ه��اٌم ن��ظ��رت��ه��م ف��ي ك��ان م��ن
ِع��رف��ان25 َم��ذاُق��ه��ا ل��ه��ا أن��ت س��راج ال��ت��ي ال��دار ل��ك��ن��م��ا
أم��ان ت��ع��ل��ي��م��ه م��ن ف��ال��غ��رب ض��م��ي��ر ف��ي إل��ه» «ال ت��ك إن
األغ��ص��ان ش��اءت م��ا اط��َربْ��ن ث��م أح��ِك��َم��نْ��ه «ال��ذات» ف��وق ��ك ُع��شَّ
ط��وف��ان ب��ه ق��ط��رٍة ك��ل ف��ي ب��ح��ٌر ب��ن��يَّ ي��ا اآلدم��يُّ
ال��دِّه��ق��ان راَح��ت��ه ج��ف��ا ��ا إمَّ َح��بٍّ أل��وَف ت��رى َح��بَّ��ة ِم��ن

ِل��ْع��ِب ح��ي��ن ف��الَت ت��غ��ف��َل��ْن ال
ب��ال��َص��ع��ب واس��ت��ِه��ْن ��ْل ح��صِّ ال��ع��ل��َم

٢

ُه��م��ام ف��ي ال��ح��ي��اُة ت��ن��ض��ِج ل��م ق��ل��ب ح��رُّ ال��ص��در ف��ي ي��ك��ن ل��م إن
ب��ال��َم��رام26 ال��ص��ي��اُد ي��ظ��ف��ِر ل��م ذَك��اء ف��ي ال��غ��زاُل ي��ن��َش��ِط إن
اِإلق��دام27 ح��رارُة ط��ري��ُق��ه ق��ري��ب ه��ن��ا ه��ا ال��ح��ي��اة م��اء
تَ��م��ام ف��ي ب��ال��غ��ي��رة ال��ف��ق��ُر ح��قٍّ ط��ري��َق أرى غ��ي��رة ف��ي
ال��َح��م��ام28 َض��راع��ُة ل��ب��اش��ق م��س��ت��ح��ي��ٌل األع��ي��ِن ق��رَة ي��ا
وج��ام��ي29 ع��ن��ده��م أن��وريٍّ ك��م ن��زًرا األن��ام ف��ي ال��م��ق��اُل ل��ي��س
ال��ظ��الم ُدج��ى ف��ي خ��اٍل نُ��واح م��ت��اع��ي ال��ورى ب��ي��ن وإن��م��ا
ال��ك��رام م��ن ال��دن��ي��ا ن��ظ��ر ف��ي ت��ران��ي ب��ه��ا أق��واٍل وص��دُق
األيَّ��ام ع��ل��ى ال��ذك��ر ن��ب��اه��ة تُ��راٌث ال ق ال��خ��الَّ م��وه��ب��ُة
ن��ظ��ام��ي30 م��ن ال��م��ق��اَل أج��م��ل م��ا ن��ص��ًح��ا ي��ق��ول ع��ي��ن��ي��ه ل��ن��ور

ب��اِل ب��ذات ل��ي��س��ت أب��وَّت��ي
ال��م��ع��ال��ي إل��ى ال��س��ب��ِق َح��ل��ب��ة ف��ي
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٣

ه��ازي ف��ع��ُل وال��دول��ُة ال��دي��ُن ال��ل��ي��ال��ي ذي ال��م��ؤم��ِن ع��ل��ى ع��بءٌ
نَ��وازي َك��ِل��ٌم إال ف��ل��ي��س ِك��ف��اح ف��ي ن��ش��وان أرى وال
ح��ج��ازي31 أص��ل��ه ف��ق��ًرا واب��ت��غ ف��أق��دم ه��م��ة ذا ت��ك��ن ف��إن
إع��واز ب��ال م��س��ت��غ��ٍن ك��ال��ل��ه ِص��ف��اٍت ف��ي م��ن��ه اآلدم��يُّ
ال��ب��ازي م��ق��ام ه��ذا ف��ِإن��م��ا َح��ت��ف ل��ل��بُ��غ��اث ال��َم��ق��ام ه��ذا
وال��رازي ُك��ِح��ل��ت س��ي��ن��ا ب��اب��ن م��ا َس��ن��اُه م��ن ال��ع��ق��ل ع��ي��ُن تُ��ض��يء
إي��از32 م��ن ط��ب��ُع��ك ي��ك��ن ل��م إِن ف��ي��ه تُ��ص��ي��ب «م��ح��م��وٍد» س��ط��وَة
اش��م��ئ��زاز33 ف��ي ال��ن��اِي نَ��َف��خ��ات م��ن إس��راف��ي��ٌل دن��ي��اك ف��ي ف��ذاك
ارت��ج��از ف��ي ب��ال��ك��ون س��اري��ٌة ال��ل��ي��ال��ي ال��م��ث��ي��رُة ن��ظ��رتُ��ه
غ��ازي ال��زم��ان ف��ي س��الح ب��ال ه��ذا ال��غ��ي��وِر ال��ف��ق��ر وص��اح��ب

ِس��رُّ ف��ي��ه ال��م��ؤم��ن إم��ارة
ال��ف��ق��ر ه��ذا ال��وه��اب ع��ط��يَّ��ُة

هوامش

مسعود». راس السيد «دار منزل رياض يف بهوبال يف كتبت (1)
إقبال. رأي هذا (2)

الحيات. من نوع والشجاع الحية، عضة النكزة (3)
الفلك. من منزًال أرفع (4)

فنه عبادته، إىل ودعاهم الذهب من عجًال موىس لقوم صنع الذي السامري (5)
وضالل. سحر

إلخ. وساحًال منزًال يف الالم والروي مردوفة، القافية (6)
واإلقدام بالجد أدين وأنا أنفاس، عد فحياتك واإلحجام بالسكون تدين أنت (7)

أنفاس. إحراق فحياتي
عىل السري تستطع لم ضعفت إذا الجماعة إن يقول: املعنى، هذا إقبال كرر (8)

نفسها. تبدل أن بدل تبديلها يف تعمل فهي القوة رشيعة
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غري يف اإلقدام إقبال شعر يف والجنون البيداء، يف ليىل مجنون هيام إىل يرمز (9)
مباالة.

للهمم. مميتة فهي وكدها الحياة بحرقة ناطقة األلحان تكن لم إذا (10)
تراب. من قبضة أو تراب من بكف اإلنسان عن الكناية تكثر (11)

الدائب. والجد كشعيب، عظيمة روح وتربية البيداء فسحة يعني (12)
السالجقة. ملوك من وسنجر طغرل (13)

حكم. بمعنى (14)
الرتجمة. يف القديم حذفت وقد القديم، بالدير الدنيا عن يكني (15)

معاني نفسه تدرك ال والفنون، العلوم بهذه يعنى أن الذليل حسب يعني (16)
العالم. عىل بها تسيطر التي السامية الحياة

اتقاد. ذكاء: (17)
ملا واملكتب الدينية، بالعلوم خاصة املدرسة تركيا ويف املدرسة، املكتب: (18)

األصل. يف بعينها والكلمة مرص، يف مدرسة يسمى
الذات موت أن واملعنى ويأكله» اإلحرام ثوب يبيع الحرم «شيخ األصل يف (19)
لهم فطوعت األمور سفساف لهم وسوغت املساعي عن الحرم يف باملقيمني قعدت

به. ليعيشوا اإلحرام؛ ثوب يأخذوا أن أنفسهم
للواردات ليفزع تشغله التي املتزاحمة األفكار من حينًا القلب يخىل أن ينبغي (20)

العالية. الروحية واملعاني النفسية
باملعاذير. وتلذ بالجدل تتعلل وال أقدم للعقل يقول جنون (21)

األحجار من ونحوهما والياقوت العقيق إن القدماء: الطبيعيون يقول (22)
تجدي فال النشء تربية القصد كان إن إقبال: ويقول الشمس. بأشعة تنضج النفيسة
تأثري التالميذ يف األساتذة يؤثر أن تقتيض النشء تربية املتفرقة، الحائرة األشعة هذه

النفيسة. األحجار يف املتجمعة الشمس أشعة
ما وصاحب َطَغٰى﴾، َوَما اْلبََرصُ َزاَغ ﴿َما «النجم» سورة يف اآلية إىل يشري (23)

السالم. عليه الرسول هو زاغ
وتأتي الروض عىل تمر فالصبا الحس، أمات الكتب عىل العكوف أن يعني (24)
الروحية املعاني إدراك النفس عن الكتب حجبت فيها، الروض رائحة تشم فال إليك

الكون. وحي عن اإلنسان وأغفلت العالية
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جاويد. بها نشأ التي إقبال دار يعني (25)
به يظفر ال وثابًا يقًظا كان فإن يبطئ، أو يغفل حني الصيد يصاد إنما (26)

واإلقدام. الذكاء صحبه إن الحادثات تخضعه ال فاإلنسان الصياد،

ال��م��ظ��ال��م ت��ج��ت��ن��ب��ك ح��م��يٍّ��ا وأن��ًف��ا وص��ارًم��ا ال��ذك��ي ال��ق��ل��ب ت��ح��م��ل م��ت��ى

العطش، وشدة والكد، الجد إليه والسبيل الدنيا هذه يف يوجد الحياة ماء (27)
املرشق: رسالة يف قال كما

ال��ط��الب ف��ي ظ��م��ئ��ن��ا م��ن ن��دى ال��ح��ي��اة غ��ص��ن

الكرام فكذلك كالحمام، الباشق يذل وال الجوارح، الطيور من رضب الباشق (28)
الحمام. رضاعة ترضع ال

والجامي، األنوري مثل شاعر من فيهم فكم قليًال الناس يف الكالم ليس (29)
الفرس. شعراء كبار من وهما

األبيات. هذه مقدمة يف ذكر كبري فاريس شاعر نظامي (30)
الفقر. عىل الكالم يف املقدمة راجع الحجازي، الرسول إىل نسب فقر (31)

اإلسالمية اآلداب يف ذكرهما يشيع إياز وغالمه سبكتكني بن محمود السلطان (32)
والحقارة. للعظمة مثًال هنا وإياز محمود ورضب الرشقية،

إرسافيل. صور ولكن الناي يالئم ال فنفسه الفقر؛ إىل إشارة فذاك، (33)
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الثالث الفصل

املرأة

اإلفرنجي الرجل (1)

ال��ح��ي��اِة ه��ذي ف��ي ال��م��رأة م��ش��ك��َل ح��لَّ��ه ت��م��نَّ��ى ق��د ح��ك��ي��م ك��م
ال��نَّ��يِّ��رات ك��لُّ ب��ال��طُّ��ه��ر ش��ه��دْت ش��ائ��ع ف��س��اد ف��ي ت��لُ��ْم��ه��ا ال
ال��م��ح��َص��ن��ات ط��ب��اع ال��َح��م��ق��ى ج��ِه��ل ُم��ف��ِس��د نَ��ه��ٌج اإلف��رن��ج ِع��ش��رة

سؤال (2)

س��ؤاْل: يُ��زج��ى وال��ه��ن��ُد ال��روُم ل��ه أس��ل��س��ت م��ن ال��غ��رب ع��ال��م إل��ى
ال��رج��ال؟1 وُع��ْط��ُل ال��ن��س��اء ِح��ي��اُل ع��ن��دك��م م��ع��اش��رٍة ك��م��اُل

حجاب (3)

األه��اْب ه��ذا دن��ي��اك تَ��ن��ُض ول��م ِل��ل��ون ح��ي��ن ك��لَّ ف��ل��ًك��ا أرى
ن��ق��اب2 ف��ي وذا ن��ق��اب ف��ي ف��ذي وِع��رس ِع��رس ب��ي��ن م��ا ف��رق وال
ح��ج��اب؟ م��ن ذات��ُه بَ��رزْت وم��ن ح��ج��اٍب ره��َن ال��ن��اس ي��زل ول��م
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الخلوة (4)

ال��ص��دوِر ف��ي وُظ��ل��م��ٌة َع��يْ��ن نُ��وُر ب��ال��س��ُف��وِر ِج��نَّ��ٌة ال��ع��ص��َر َف��َض��َح
ال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي ال��ش��ت��اُت ف��ي��ه��ا ك��ان َم��داه��ا ال��ع��ي��ون م��ت��ع��ُة تَ��ُج��ز إن
ال��ب��ح��ور ب��ق��اع أص��داف��ه��ا دون ُدرٍّا ل تُ��ح��وَّ ال ال��م��اء ق��ط��رُة
دي��ور أو ب��م��س��ج��د خ��الءٌ ال تَ��خ��ل��و ح��ي��ن ن��ف��َس��ه��ا ال��ذاُت تُ��م��س��ُك

املرأة (5)

ال��ك��ائ��ن��اِت رس��وم ف��ي َل��ون ال��م��رأة إن��م��ا
ال��ح��ي��اِة ص��در ف��ي ـ��َوج��د ال��ـ ن��اَر ي��ن��ف��ث َل��ح��نُ��ه��ا
ال��نَّ��يِّ��راِت أْوج ف��وق ت��ع��ال��ى ال��ط��ي��ُن ذل��ك
ص��ف��ات م��ن ُدرٍّ ك��لُّ ل��دي��ه��ا َدرٌج إن��ه��ا
م��ع��ض��الِت ق��ض��اي��ا م��ن تَ��رِوي ألف��الط��ون م��ا
ال��َج��م��رات3 ذك��يِّ م��ن ك��ش��رار م��ن��ه��ا وْه��و

النساء حرية (6)

أف��ِرق وال��س��مِّ ال��ش��ه��د ب��ي��ن ك��ن��ُت وإن ب��َف��يْ��ص��ل ف��ي��ه��ا ل��س��ت ع��ص��ٍر ق��ض��ي��ُة
ت��ف��رق��وا ع��نِّ��ي ال��ت��م��دي��ن ب��ن��و وق��ب��ًال َم��الم��ت��ي ت��زي��د أق��وال نَ��ف��ُع وم��ا
ال��م��ح��ق��ق: ال��رج��ال ف��ي ع��ن��ه وي��ع��ج��ز م��رأة ِوج��داُن ال��ِس��رَّ ه��ذا ي��ب��يِّ��ُن
ي��ط��وَّق4 ال��ث��م��ي��ن ب��ال��درِّ ال��ج��ي��د أم زي��ن��ًة أج��م��ُل ال��ن��س��وان أح��رِّي��ة
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املرأة حصانة (7)

َع��َص��ب ِدم��ائ��ه ب��رَد ح��از م��ن يُ��درك��ه ل��ي��س ح��قٌّ ال��ص��در ف��ي
ال��ُح��ُج��ب وال ي��ح��ف��ظ��ه��ا ال��ع��ل��م ال رج��ل ي��دْي ف��ي األن��وث��ة ح��ف��ظ
َك��ثَ��ب ف��ي��ه��ُم ش��م��س ف��ك��س��وف أم��م ع��ن ال��ح��ق ه��ذا غ��اب إن

والتعليم املرأة (8)

ال��غ��رِب ف��ي اإلن��س��ان ع��اق��ب��ة ف��ال��م��وُت ح��ض��ارت��ه��م رام��ت إن األم��وم��ة َم��ْوَت
ال��ق��ل��ب ص��اح��ُب ي��راه َم��وٌت ف��ال��ع��ل��ُم ام��رأًة ال ال��ت��ع��ل��ي��ُم ال��م��رأَة ي��ج��ع��ل إن
وال��ح��ّب5 ال��ِع��ش��ق م��وُت وال��ف��نُّ ف��ال��ع��ل��ُم م��درس��ٌة ال��دي��َن ال��ف��ت��اَة ت��ح��رم��نَّ إن

املرأة (9)

ال��رج��ِل ج��وه��ُر ي��ت��ج��ل��ى ووح��ده ام��رأة ج��وه��ُر ي��ت��ج��لَّ��ى ب��غ��ي��ره
��َع��ِل ك��ال��شُّ ال��ت��خ��ل��ي��ق ل��ذَُّة ك��ي��انُ��ه��ا ب��الب��ل��ه��ا ف��ي س��رٌّ ال��ش��وق ح��رارة
َزِج��ل وًغ��ى ف��ي م��ن��ه��ا وال��م��وت وال��خ��ل��ق بَ��َدت ال��ح��ي��اة أس��راُر ال��ن��ار ه��ذه م��ن
ال��ِح��ي��ل6 ع��ل��ي أع��ي��ت ع��ق��دة ل��ك��ن��ه��ا أس��ى ل��ل��ن��س��اء ف��ؤادي ف��ي ك��ذل��ك��م

هوامش

الحمل. من الخلو الحيال: (1)
ال الذات أن بعده، الذي البيت يف ما يفرسه البيت هذا يف املرأة الرجل نقاب (2)

واملرأة. للرجل الزوج والعرس حجاب، يف تزال
الفالسفة. تلد ولكن تتفلسف، ال املرأة أن يعني (3)
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إليها، أحب اليوم نرى كما املرأة أحرية املرأة: إال فيها يفصل ال قضية هذه (4)
بيت؟ وصيانة زوج رعاية يف اللؤلؤ من بعقد عنقها غل أو

وفنها فعلمها وحدودها، حرمتها للمرأة يحفظ الذي الدين املدرسة أغفلت إن (5)
الحق. الحب وذهاب املرأة عاطفة موت

حيلة ال ولكن إياه، حملتها وما له الفطرة أعدتها مما للمرأة يرثي كذلك هو (6)
هذا. يف ألحد
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الرابع الفصل

والفُنون األدُب

والفن الدين (1)

وال��ك��ت��ُب وال��ت��ح��ري��ر وال��ن��ث��ر وال��ش��ع��ر وال��ُخ��َط��ب وال��ت��دب��ي��ر وال��ف��ن ال��دي��ن
َع��َج��ب ج��وه��ٌر ي��ت��وارى ص��دره ف��ي ب��ه؛ يَ��ِض��نُّ ب��م��ك��ن��ون يُ��ح��ي��ط ك��لٌّ
م��ض��َط��رب1 ال��زُّْه��ر وراء م��ن ل��ه��ا ل��ك��ن م��ط��ل��ُع��ه��ا ال��ط��ي��ن س��ل��ي��ِل ض��م��ي��ر وم��ن
وال��ك��ِذب2 ��ح��ر ال��سِّ ف��ه��ي ذاك ت��ط��ق ل��م أو ب��ه��ا ف��ال��ح��ي��اة ه��ذي «ال��ذاَت» ت��ح��ف��ظ إن
واألدُب ال��دي��ُن ف��ي��ه��ا ال��ذاَت ج��ان��ب إذ َخ��ِزي��ْت ق��د ال��ش��م��ِس ه��ذي ت��ح��ت أم��ٍة ك��م

التخليق (2)

وَم��َدْر ب��ص��خ��ر ال��دن��ي��ا ل��ي��س��ت ال��ِف��َك��ر ب��ت��ج��دي��د ال��دن��ي��ا ُة ِج��دَّ
َزَخ��ر ق��د ب��ح��ٌر ال��م��اء غ��دي��ر م��ن ل��ه��ا «ال��ذات» ف��ي ال��غ��ائ��ص ��ُة ه��مَّ
ال��دَه��ر ف��ي خ��ل��وٍد أع��م��اُر ه��ي أن��ف��اس��ه َم��ن األي��ام ق��اه��ُر
س��َف��ر3 ِخ��ْدن ب��دا إن ع��ج��ي��ٌب ال أت��ت ال��ِب��ي��د م��ن أص��ح��اب ِري��ُح



الكليم رضب

جنون (3)

ال��م��ج��ن��وُن — وي��ح��ه — ال��ب��ي��َد وط��وى وف��ق��ي��ه ش��اع��ٌر ال��ب��ي��ت واه��ُن
ف��ن��ون4 م��ن��ه ال��ب��ي��داءَ ت��ع��دو ح��ي��ن ك��م��اٍل أيُّ ال��ج��ن��ون ط��م��اح ف��ي
ال��ج��ن��ون ال��ف��ي��اف��ي ع��ل��ى وق��ًف��ا ل��ي��س م��ج��اٌل أي��ًض��ا ال��دروس ف��ي ف��ل��ه

… شعره إىل (4)

ال��ط��ل��وْع ُح��بِّ ف��ي ه��م��َت ش��ك��وى: ف��ع��ل��ك م��ن ل��َي
تَ��ش��ي��ع ق��ل��ب��ي ع��ن ـ��رار ف��األس��ـ ق��ل��ب��َي ع��ن ِش��ْع��َت
ي��ض��ي��ع ن��اٍر ع��ن ن��دَّ َش��رار م��ث��َل ت��ك��ن ال
ض��ل��وع ن��ار م��ن ف��ي��ه ص��در خ��ل��وَة وال��ت��م��س

باريس مسجد (5)

ال��م��غ��رُِّب ال��ح��َرم ه��ذا ل��ل��زور ف��نُّ��ه ي��خ��دع��نَّ��ك ال ن��ظ��ري ي��ا
م��ل��ع��ب ل��ل��غ��رام ال��ف��رن��ج ع��ن��د ل��ك��ن��ه ح��َرًم��ا ه��ذا ول��ي��س
تُ��ك��ذَّب5 ح��َرم م��ن ص��ورة ف��ي َم��وثَ��ن روَح اإلف��رن��ج أخ��ف��ت ق��د
ت��خ��رَّب ُع��دوان��ه م��ن دم��ش��ق م��وثَ��نً��ا ه��ذا ش��يَّ��د ال��ذي إن

األدب6 (6)

يجدد وهو والعقل، القلب من مزاج فهو الحديث، األدب طريقة الشاعر يجمل بهذا
العتيقة. األرواح التقليد من يحرر أو قديمة صور يف الروح
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ال��ق��وي��م اإلل��ه��يِّ ال��ع��ق��ل م��ن ن��ه��ًج��ا ال��ي��وم ي��ق��ف��و ال��ع��ش��ق رأي��ت
غ��ري��م م��ح��ب��وب َع��تَ��ب��ات ع��ل��ى ذالٍّ ال��وج��ه م��اءَ يُ��ري��ق ول��ي��س
ق��دي��م ج��س��د ف��ي ال��روح وأح��ي��ا ق��دي��م روح ف��ي ال��ت��ق��ل��ي��َد م��ح��ا

البصرية (7)

ال��ص��ح��راء ف��ي ال��ش��ق��ي��ِق وج��ي��وُش ال��ف��ض��اء ِم��لءُ ال��ن��ض��ي��ُر ال��رب��ي��ع
ب��ال��َف��ت��اء7 ون��ش��وة ودالٌل وُس��رور وم��ت��ع��ة وش��ب��اٌب
ال��دأم��اء8 ف��ي األف��الك وَس��بْ��ح ال��ل��ي��ل َح��َل��ك ف��ي ال��ن��ج��وم وع��ي��ون
ل��ل��ق��اء ب��م��وك��ٍب تَ��ه��ادى ال��ل��ي��ل َه��ودج ف��ي ال��ه��الل وَع��روس
ال��رُّواء ذا ف��ي األف��الك وص��م��ُت ال��ص��ب��ح َرون��ق ف��ي ذُك��اءَ وت��ب��دِّي
ال��ف��ض��اء ذا ف��ي ال��ج��م��اُل ي��ب��اع ال أج��ًرا ت��ك��لَّ��ُف ال ال��ع��ي��َن، ح س��رِّ

اإلسالم9 قوة مسجد (8)

م��ف��ق��وِد10 اْدك��اُر إال ي��ب��ق ل��م م��ف��ئ��وِد ه��م��وُم ص��دري ت��م��أل
م��ل��ح��ود ثَ��واءَ ت��ج��لٍّ وال ُح��َرٌق ال إل��ه» «ال خ��م��دت ق��د
م��ح��م��ود11 م��ق��اُم إي��اًزا أع��ي��ا ت��ن��ك��رن��ي ال��ع��ي��ون ك��ل ال��خ��ل��ق ف��ي
م��ع��دود12 ك��ال��زج��اج ل��ج��وه��ٍر خ��َج��ل ف��ي ال��م��س��ل��م��وَن َص��خ��رك م��ن
ت��وح��ي��د رب��ي��ِب ُح��رٍّ ص��الة تُ��م��ثِّ��ل��ُه م��ا ُك��فءَ ف��إن��م��ا
وم��وج��ود ه��ال��ٍك وَغ��ى ف��ي��ه أذٍُن ل��ذي ت��ك��ب��ي��ره ج��الُل
م��ع��م��ود دع��اءُ ُدع��ائ��ي وال ُح��َرق ذي ب��ق��ل��ب ص��الت��ي وم��ا
ِرع��دي��د س��ج��وَد ت��رض��ى ف��ك��ي��ف م��ق��ت��در ج��الُل أذان��ي وال
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مرسح (9)

ح��ي��اتُ��ك وس��روٌر ب��ه��ا ِك��ف��اٌح ذاتُ��ك وج��ودك ح��ري��َم ت��ض��يء
ِص��ف��ات��ك وت��ج��لَّ��ْت ب��ه��ا ُج��ل��ي��َت َم��ق��ام ال��ث��ري��ا أوج ف��وق ل��ه��ا
ذات��ك؟ أي��ن تُ��َرى اإلل��ه! م��ع��اذ ق��ل��بً��ا تَ��ع��ُم��ر غ��ي��رك «ذات» أِم��ن
والتُ��ك13 ف��ي��ه��ا م��ن��اتُ��ك ف��ت��ح��ي��ا م��وت ب��ع��د ُوث��نَ��ه��ا ت��ب��ع��ث��ْن ف��ال
م��م��ات��ك14 ال��ح��ي��اة ه��مَّ ف��ي��ك��ف��ي��ك تَ��ف��ن��ى أن��ك ال��م��ح��اك��اة ك��م��ال

األمل شعاع (10)

الغرب أو الرشق يف إضاءة من يئست الشمس األمل. بشعاع نفسه يمني الشاعر لعل
جريئًا شعاًعا إال بيأسها معرتفة أمها صدر إىل األشعة فجاءت إليها، أشعتها فدعت
يف يرى الشاعر صباح.» إىل ليل فكل تيأيس؛ وال الرشق، أيضء «ذريني للشمس: يقول

الشعاع. هذا الرشق يف ودعوته أمله

١

ال��ن��َش��ْر15 م��ن��ه��ا وت��ج��م��ع ذك��اءُ ض��َج��ر ف��ي أش��ع��تَ��ه��ا ت��ن��ادي
ال��ِغ��يَ��ر ل��دن��ي��ا ع��ج��ب��ُت ع��ج��ب��ُت ول��ي��ل ن��ه��ار ل��دن��ي��ا ع��ج��ب��ُت
اس��ت��م��ر ب��ك��نَّ ال��زم��ان وَج��وُر ال��ف��ض��اء ب��ه��ذا ال��ُه��ي��اُم إالم
ك��ال��ش��رر ذرَّاتُ��ه تَ��ألألُ ب��رم��ل ات��ق��اٍد ف��ي دع��ة ف��ال
ال��زَه��ر ري��اض ف��ي ��ب��ا ال��صَّ ط��واَف ط��واف دوام ف��ي دَع��ة وال
ال��ح��َض��ر ودع��ن ال��ب��داَة ودْع��َن ال��م��س��ت��ن��ي��ر ص��درَي ف��ي ��ْع��َن ت��ج��مَّ
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٢

ق��رارا ل��دي��ه��ا ت��ب��غ��ي ال��ش��م��س إل��ى َص��وب ك��ل م��ن األش��ع��ُة ت��داع��ى
ق��ارا ي��ك��س��وه ال��م��ص��ان��ع ُدخ��ان ن��وٌر ال��غ��رب ف��ي ت��ع��ذَّر وص��اح��ت:
ت��وارى ب��ص��م��ٍت غ��ي��ٍب ك��ع��ال��َم ول��ك��ن ب��ص��ي��ر ق��ل��ب ال��ش��رق وف��ي
ال��َح��ي��ارى16 آوى ص��درك ن��ور إل��ى ت��ه��ُج��ري��ن��ا ال ال��ع��وال��م! أن��وَر

٣

ال��ض��م��ي��ْر ت��غ��زو ح��وراءَ ك��ن��ظ��رة ن��ظ��رة ل��ه ج��ريءٌ ُش��ع��اٌع
ي��م��ور ض��ي��اء ف��ي زئ��ب��ًق��ا ت��رى ح��ال��ة ع��ل��ى ي��س��ت��ق��ر وال
ت��ن��ي��ر ك��ش��م��وس ذَرَّه أرى ح��ت��ى ال��ش��رق ع��ل��ى أُض��يءُ ي��ق��ول:
ل��ل��ن��ش��ور نُ��وَّام��ه��ا ف��أوق��ُظ ال��ظ��الم ه��ذا ال��ه��ن��د ع��ن وأج��ل��و
َم��ط��ي��ر ب��ال��دم��وع «وإق��ب��ال��ه��ا» آم��ال��ه ال��ش��رق م��ن ف��ف��ي��ه��ا
م��ن��ي��ر ك��درٍّ يَ��ل��وح ح��ص��اه��ا ال��ن��يِّ��ري��ن أع��ي��ن ب��ه��ا ت��ض��يء
ال��ب��ح��ور ل��جَّ ك��ال��ض��ح��اض��ح ي��رى غ��ائ��ص أرض��ه��ا ف��ي ع��اش وك��م
ال��ص��دور ف��ي ال��َج��وى تَ��ه��ي��ج وك��ان��ت ع��ازٌف أع��واَده��ا ف��أع��وَز
ي��س��ي��ر وال��زم��اُن َم��ْوثَ��ن ل��دى ٍة ُس��دَّ ف��ي ال��بَ��َرْه��َم��ُن ي��ن��ام
ي��س��ت��ج��ي��ر َق��َدر وم��ن ي��ن��وح م��ح��راب��ه ِخ��ْدُن وم��س��ل��م��ه��ا
ال��ش��رور17 ت��ره��ِب��نَّ ال ال��غ��رب وف��ي ن��وم ال��ش��رق م��ن ي��ح��ُزنَ��ن��ِك ف��ال
ال��س��ف��ور ص��ب��اَح ال��ظ��الم ب��ل��ي��ِل تُ��بْ��ِدل��ي أن ال��ل��ه ف��ط��رُة ق��ض��ت
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أمل18 (11)

ل��واء َربُّ وال ال ح��رب أج��ن��اد م��ن ل��س��ُت
ال��ل��ق��اء ف��ي ثَ��بْ��ٌت ـ��ده��ر ال��ـ ص��روف ف��ي أن��ي ب��ي��د
وغ��ن��اء وُه��ي��ام وف��ك��ر ذك��ر ُع��دَّت��ي
ال��ع��ط��اء19 ذا س��واه أم ش��ع��ر أه��و أدري ل��س��ت
ض��ي��اء م��ح��يَّ��اه ف��ي يُ��زَه��ى ال��ح��ق ع��ب��د إن
ام��ت��الء ف��ي م��ن��ه ال��ك��ون ف��ك��ُر ظ��لَّ ج��الل م��ن
ال��ب��الء: ذا ك��ف��ًرا ي��ك ل��م إن ال��ك��ف��ر دون ل��ي��س
ِس��ب��اء20 ل��ل��ح��رِّ ـ��م��ش��ه��ود ال��ـ ب��ال��ح��اض��ر يُ��رى أن
ِوض��اء أدواٌر ـ��ده��ر ال��ـ ف��ي ف��ك��م ��ا غ��مٍّ ت��ذب ال
ال��س��م��اء ت��ج��ل��وه��ا س��وف ح��ادث��ات ن��ج��وٍم ك��م

البصرية (12)

ذرَّات��ه��ا ف��ي يَ��ث��ور ال��ظ��ه��ور ش��وُق ض��م��ي��َره��ا ال��ك��ائ��ن��اُت ه��ذي تُ��خ��ِف ل��م
َج��َل��وات��ه��ا21 ف��ي األي��اُم ِل ت��ت��ب��دَّ ب��ص��ي��رة ش��وُق ال��ن��َظ��راِت ص��اح��َب إن
س��ادات��ه��ا ل��ه��ا خ��ض��ع��وا م��ن أب��ن��اءُ غ��دا ق��د ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ال��ب��ص��ي��رة ذي م��ن
ف��الت��ه��ا22 ط��يَّ ال��ذراُت ب��ه َع��رف��ت ث��ائ��ر ج��ن��ون ل��ي ال��ب��ص��ي��رة ذي م��ن
وِس��م��ات��ه��ا ب��ن��ف��س��ه ال��ق��ل��وُب تَ��ْخ��َزى الم��رئ ��ر ت��ي��سَّ ال ال��ب��ص��ي��رة ه��ذي

الفن أهل إىل (13)

«ذات» يصور أن وينبغي الطبيعة، محاكاة من يحرر أن ينبغي الفن أن الشاعر مذهب
وضمري خالدة، العاشقة و«الذات» لها، ثبات ال نور من ملحات فالكواكب الفن، صاحب
خاضعة غري واإلنشاد للشعر وتظهر والفكر، للذكر تخلو والذات األلوان، تحده ال اإلنسان
يشء. كل عىل تسيطر نفسها املقدرة والروح عبد، فنها املستعبدة والروح العالم، لهذا
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خ��ل��وْد َره��ُن ب��ال��ع��ش��ق وذاتُ��ك ن��ور َل��ْم��ح��اِت ال��ك��واك��َب رأي��ت
ال��ق��ي��وْد ك��ل ال��ل��ون م��ن ف��ع��ف��َت ل��ون ك��ل ع��ن ض��م��ي��رك ت��ع��ال��ى
وال��ن��ش��ي��ْد ش��ع��ُره��ا وم��ح��ض��ُره��ا وف��ك��ر ذك��ر ذات��ك وغ��ي��ب��ُة
س��ج��وْد ره��ي��ُن ع��ب��ٌد ف��ف��نُّ��ك رقٍّ آالُم ال��روَح أض��نَ��ت إذا
ال��ج��ن��وْد ربَّ واإلن��س ال��ج��ن ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ك��ن��َت ق��دَره��ا ع��رف��ت وإن

قطعة (14)

23 ُغ��ث��اءُ ��م��وت ال��صَّ ال��س��اح��ل وع��ل��ى درٍّ ال��ب��ح��ر ل��دى ك��م��ا ال��م��وج ث��اِئ��َر
24 ال��َق��ص��ب��اءُ ه��ذه ال��ُع��ود َرط��ب��ة ول��ك��ن ال��ب��روِق س��ن��ا َش��راري ف��ي
غ��ن��اء ل��ل��ن��ج��وم ! ِغ��رُّ ي��ا ل��ي��س ف��ي��ه وال��ت��ص��رُّف ال��وق��ت ول��ك
ال��ق��ض��اء25 ي��ش��قُّ ل��م��ا َرف��ٌو ف��ي��ه ج��ن��ون م��ن ع��ج��ي��ب��ة رأي��ن��ا ق��د
انْ��ِت��ش��اء26 ف��ي��ه ال��ك��روم َم��ن دون ش��ه��ٌم ال��خ��الع��ِة ال��ك��ام��ل إن��م��ا
َج��الء27 م��ن��ه��ا ل��ل��ش��ع��ور خ��م��رٌة ف��ي��ه��ا ال��ش��رق ح��ان��ُة ال��ي��وم وإل��ى
َس��وداء بَ��واط��ٌن ف��ف��ي��ه��ا ب ال��غ��ر أم��م م��ن ال��م��ب��ص��رون ي��ئ��س

الوجود (15)

ال��وج��وْد َم��ق��ام��اُت م��ا ت��دري ل��س��َت ك��ش��رار تَ��م��ض��ي ال��ش��م��س ت��ح��ت أن��ت
وق��ص��ي��ْد وش��دٍو ت��ص��وي��ر وي��ُل ب��ن��اء ل��ل��ذات ف��نِّ��ك ف��ي ل��ي��س
ت��ب��ي��ْد ال��ذات ب��ه إف��ن��اء درس إِال وال��ح��ان��ة ال��م��ك��ت��ب ف��ي ل��ي��س
وخ��ل��وْد ودوام ل��ح��ي��اة وج��وًدا ت��ع��ل��م��َت ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
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الغناء (16)

ح��ي؟ ق��ل��ب م��ن أم ذاك ُع��ود َص��وُت ن��ش��وٌة؟ ل��ن��اٍي أي��ن م��ن ص��اِح
ش��ي ك��ل تَ��ح��دَّْت َس��ك��رى ق��وٌة ل��ه أي��ن وم��ن ال��ق��ل��ب؟ م��ا ص��اِح
َك��ي28 تَ��خ��ت ف��ي ص��رص��ر ري��ح م��ث��َل س��رت م��ن��ه ن��ظ��رة ول��م��اذا
ح��ي29 ك��لُّ ي��ح��ي��ا ف��ي��ه ح��ي��اة م��ن ل��ه: ال��س��ّر ذل��ك ول��م��اذا
إل��ّي ت��ه��ف��و ُزم��َرا وارداٍت م��ب��دٌل ح��ي��ن ك��لَّ ول��م��اذا
ورّي ش��ام وُم��نَ��ى روم م��ل��َك ازدرى ال��ق��ل��ب ص��اح��ُب ول��م��اذا
ط��ّي30 أس��رَع ل��ه ال��ف��نُّ ُط��ِوَي م��ط��رٌب رم��ًزا ل��ل��ق��ل��ب وع��ى إن

والندى النسيم (17)

النسيم:

أع��م��ُل األزاه��ر أث��واب ش��قِّ ف��ي وإنِّ��ن��ي ال��ن��ج��وم ف��ل��ك ف��ي أرَق ل��م
ي��ث��ق��ل ال��ب��الب��ل ش��دُو م��س��م��ع��ي ف��ي م��ج��بَ��ًرا غ��ري��بً��ا وط��ن��ي ع��ن وأس��ي��ُر
أج��م��ل ال��ك��واك��ب ف��َل��ك أم ال��م��رُج ك��ل��ي��ه��م��ا س��رَّ أع��ط��ي��ت ف��ق��د ل��ي؛ ق��ل

الندى:

ي��ح��م��ل31 ال��ك��واك��ب س��رَّ ل��رأي��ت��ه ه��ش��ي��م��ه ره��َن ال��م��رج ف��ي ت��ك��ن ل��م ل��و

أهراممرص (18)

أبيات يف قال ما إىل ويشري اإلبداع عىل وقدرته باإلنسان إقبال يشيد األبيات هذه يف
فيها. ويؤثر عليها يسيطر بل الطبيعة يحاكي ال الفن صاحب أن من أخرى
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وَق��د ق��د يَ��ب��اب م��ن ُس��ك��وٍن ف��ي ل��ه��ا ُك��ث��ب��انً��ا ال��ِف��ط��رة ش��ادت
األب��د! ه��ذا ص��وَّرت ك��فٍّ أيُّ ه��رٌم ف��ي��ه األف��الَك ع روَّ
ي��ع��ّد32 ص��ي��ًدا أم ال��ف��ن ذو ص��ائ��ٌد ص��ن��ع��ة ح��رِّْر ال��ك��ون إس��ار م��ن

الفن مخلوقات (19)

َج��نَّ��اِت33 ل��ع��ي��ٍن ال��ف��نُّ وج��ال ال��ذات س��رَّ ب��ص��ٍر ذو رأى ق��د
ن��ج��اة34 ف��ي ح��ي��اة ج��ه��د م��ن ف��ه��و يُ��رَى ال��ك��ون وال ال��ذات ب��ه م��ا
وال��الت35 ل��م��ن��اٍة ُح��ط��ام م��ن أص��ن��ام��ه َم��ن ال��ك��اف��ُر ت��ع��س
ل��ل��ح��ي��اة36 ي��رن��و ال��ل��ح��د ظ��الم ف��ي ف��نُّ��ه ع��ل��ي��ه ص��لَّ��ى ه��ال��ٌك

إقبال (20)

الصوفية شعراء طليعة السنائي الدين ومجد الصوفية، شعراء أكرب الرومي الدين جالل
الصويف الحالج منصور بن الحسني هو والهند الفرس صوفية لغة يف ومنصور الكبار،
أرس يف الرشق يزال ال للرومي: الجنة يف قال السنائي أن يتخيل والشاعر املعروف،
يبدل أن حري فهو الذات رس للناس أفىش مجذوب ظهر قد الحالج: فقال القديم.

الرشق. يف الحياة

يُ��ؤَس��ر ب��ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ش��رق ي��زال ال س��ن��ائ��ي: ال��خ��ل��د ف��ي ل��ل��روم��يِّ ق��ال
ق��ل��ن��در37 أف��ش��اه ال��ذات س��رَّ أن س��م��ع��ن��ا ق��د ول��ك��ن م��ن��ص��ور: ق��ال

الجميلة الفنون (21)

األب��ص��ار أول��ي ي��ا ال��ع��ي��ن س��رِّح��وا ع��ي��ن ُم��ت��ع��ة اآلف��اق ن��َظ��رات
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األس��رار38 ك��وام��َن ت��ج��لِّ��ي ال ن��ظ��راٌت م��ا أق��ول: أن��ي غ��ي��ر
ال��ش��رار؟39 َوم��ي��ُض ف��م��ا أب��ديٌّ ل��ه��ي��ب ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ف��ن م��ق��ص��ُد
ال��ب��ح��ار40 ق��ل��وُب ب��ه��ا ت��ت��الط��م ل��م إن ال��آلل��ئ م��ا نَ��ي��س��اَن! ق��ط��ُر
األزه��ار41 س��ن��ا أذَوى م��ا إذا ـ��ن وال��ل��ح��ـ ال��ش��ع��ر ف��ي ال��ص��ب��اح ن��س��ي��ُم م��ا
ع��واري42 ف��ي��ه، ال��ك��ل��ي��م ض��رُب ل��ي��س ف��ف��نٌّ ي��ح��ي��ا اإلع��ج��از إال ل��ي��س

املرج صبح (22)

غافل غري األرض هذه يف يعمل أن ينبغي اإلنسان أن األبيات هذه من يؤخذ ما خالصة
وعالم بالفلك، موصول ولكنه والجبال السهول يغىش الصبح كضوء الغيب، عالم عن
ليست األرض أن يعلم الطريان إن الندى: قال كما متباعدين ليسا والشهادة الغيب

السماء. من بعيدة

الزهرة:

ب��ع��ي��د غ��ي��ُر إن��ه ال م��وط��ن��ي؟ ب��ع��ي��ًدا خ��ل��ت ه��ل األف��الك! واف��َد

الندى:

ب��ع��ي��د غ��ي��ُر أن��ه ي��ت��ب��ي��ْن وس��م��اء أرض ب��ي��ن م��ا يَ��ِط��ر م��ن

الصبح:

ال��ن��دى ق��ط��ر وط��ؤه ي��ؤذي ل��ي��س رف��ي��ًق��ا ك��ال��ص��ب��ح ال��روض ف��ي أق��ب��ل��ن
ي��دا ت��ح��ل��ل ال األف��الك ُع��رى م��ن ول��ك��ن وال��ب��ي��د األج��ي��ال واح��ِض��ِن
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الخاقاني (23)

سجل العراقني»، «تحفة الكتب من وله ٥٨٢ه، سنة تربيز يف تويف كبري، فاريس شاعر
ديوان، وله الحج، طريق يف بهما مر حينما والعجمي العربي العراقني يف رأى ما فيها

السبعة). (األقاليم إقليم» «هفت اسمها ومنظومة
وزن: وعىل املزدوجة القافية يف األصل يف جاءت األبيات وهذه

ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ل��ن م��ف��ع��ول

العربية، األوزان من مشتق وهو الرشقي، اإلسالمي الشعر يف شائع رضب وهو
أولها: زهري الدين لبهاء أبيات يف إال العربي الشعر يف أجده ولم

ال��ش��م��ائ��ل ه��ذه أل��ط��ف م��ا ش��م��ول ب��ه ل��ع��ب��ت م��ن ي��ا

أبيات إىل الوزن هذا يف مثاًال شعرنا يف ألزيد ووزنها قافيتها عىل ترجمتها وقد
زهري:

ال��َع��ي��ْن ق��رة ي��راه ال��ق��ل��ب ذو ال��ع��راَق��ي��ن ت��ح��ف��ِة ص��اح��ُب ذا
تُ��ن��ي��ر ج��م��ي��ُع��ه��ا ال��ُح��ْج��ُب ال��س��ت��ور ل��ف��ك��ره ت��ن��ش��ّق
ت��ران��ي43 ل��ن ق��ول: ي��س��م��ع ال ال��م��ع��ان��ي ب��ع��ال��م ي��ج��ت��از
ُع��ب��اب44 ف��ي ي��ج��ي��ُش وال��ده��ِر ال��ت��راب ب��ذل��ك ف��اس��أل��ه
ال��خ��ط��اب:45 ب��م��وَج��ز دلَّ ك��م ال��ث��واب ع��ال��م َم��ح��َرُم ذا
آدم»46 وم��ات ث��وى إب��ل��ي��س ال��ع��ال��م ه��ذا ب��ش��رِّ «ن��اه��ي��ك

الرومي (24)

يف بذكره ويشيد إماًما يتخذه والشاعر املثنوي، صاحب الرومي الدين جالل موالنا هو
شعره.
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تَ��َزِل ل��م األس��رار ف��ي ذاتُ��ك وع��ن��ك ِس��ن��ٍة وف��ي َخ��ْل��ٍط ف��ي َط��رُف��ك زال م��ا
تَ��ص��ِل47 ل��م ال��روح ع��زَّ وب��ال��ض��راع��ة ل��ه��ا ق��ي��اَم ال ص��الٍة ف��ي ت��زل ول��م
ُش��ُغ��ل ف��ي ال��روم��يِّ ن��غ��م��ة ع��ن زل��َت م��ا م��ق��طَّ��ع��ة أوت��اٌر «ال��ذات» وِم��زه��ر

الجدَّة (25)

النظر صدقت إن إنك يقول: األشياء، حقائق إىل ببرصه ينفذ ال اإلنسان أن الشاعر يرى
أنه وتبني العالم هذا إدراكك وتغري تراها، التي غري جديدة أخرى دنيا رأيت حولك فيما

لك. مسخر

ال��بُ��َك��ْر ف��ي م��ن��ك األف��الُك ر تُ��ن��وِّ ال��ن��َظ��ر ال��ده��ر ف��ي ن��ف��ُس��ك ص��دَق��ْت إن
ال��ق��م��ر س��ي��م��ا ف��ي ق��دُرك وي��ن��ج��ل��ي ��رر ب��ال��شَّ م��ن��ك ال��ش��م��ُس وت��س��ت��ض��يء
ال��ِف��َط��ر48 ُص��ن��ع��ك إع��ج��اَز وت��س��ت��ح��ي ُدرر ذا م��وًج��ا م��ن��ك ي��ل��ق��ى وال��ب��ح��ر
ذات��ك49 ح��ت��ى ت��ب��ل��غ ال ف��ك��ي��ف م��رآتَ��ك ال��ورى أف��ك��ار ت��خ��ذت

بيِدل ِمرزا (26)

وفادته، السلطان فأكرم جهان شاه السلطان أيام الهند إىل ذهب إيران، شعراء من
الدقائق. وتكثر التعمق فيه يغلب كبري ديوان له صويف شاعر وهو

العالم هذا أن وهي األبيات، هذه عليه فبنى لبيدل بيت يف بفكرة إقبال أعجب وقد
التي الكربى الحقائق إدراك عن ضاق من عند إال له وجود ال بل له خطر ال الحيس
يف البيت وترجمة لضيقها، الزجاج كأس لونها يظهر كالخمر العالم، هذا معها يختفي
الزجاج.» ضيق شدة من الخمر لون خرج املرج هذا ظهر ما القلب اتسع «لو النثر:

اع��وج��اْج؟ ف��ي ع��ي��وٌن أم ح��قٌّ ذاك وِف��َج��اْج وج��ب��ال س��م��اءٌ ذي
ال��ح��ج��اج؟ ف��ي خ��داع أم دن��ي��ا أه��ي ون��ف��ٌي إث��ب��اٌت اآلراء ف��رَّق
ع��الج: ك��لَّ ق��ب��ل��ه َم��ن أع��ج��زْت ��ا ح��قٍّ ب��ي��دُل ح��لَّ��ه��ا ق��د ع��ق��دة
ال��زج��اج» ض��ي��ق م��ن ال��خ��م��ر ل��وُن ب��ان ُوس��ٌع ال��ق��ل��ب ف��ي ل��و ال��م��رُج ذا ب��دا «م��ا
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والجمال الجالل (27)

يرى جالل، بغري جمال ال أن هنا يدعي وهو إليها، الداعني بالقوة املعجبني من الشاعر
وقد — جماًال للقوة السماء سجود ويرى أفالطون، خيال يف ال عيل شجاعة يف الكمال
فيها قوة ال التي والنغمة — سجود العني رأي يف السماء انحناء أن الشعراء تخيل

… االلتهاب شديدة بنار إال يُجازى أن يحب ال بل ضائعة نفخة

اإلدراُك أف��الُط��َن م��ن وك��ف��اك َح��ي��در م��ن ق��وٌة ك��م��اًال َح��س��ب��ي
األف��الُك ل��ل��ق��وة س��ج��دٍة ف��ي تُ��رى إن ب��ه��اءٍ ف��ي ج��م��اًال وأرى
يُ��ح��اُك ب��ال��ج��الل إال ال��ح��س��ن م��ا ن��ف��خ��ة ن��ار دون م��ن وَل��ن��غ��م��ٌة
درَّاُك ول��ه��ي��ب��ه��ا ��اج��ًة وهَّ ت��ك��ن ول��م ال��ج��زاء ن��ار أرت��ض��ي ال

ر املصوِّ (28)

يحاكي أن ال يصور فيما ذاته يظهر أن ينبغي فن ذي وكل املصور أن الشاعر يرى
موت. املحاكاة وأن الطبيعة،

ال��خ��ي��ال م��وُت ال��ب��الَد ه��ذي ع��مَّ وه��ن��ٍد ُع��ْج��م ف��نُّ ال��غ��رَب ق��لَّ��د
اآلزال50 ب��ه��ج��َة ال��ش��رَق يُ��ف��ق��د ع��ص��ري ِب��ه��زاَد أن ال��غ��مُّ ��ن��ي ش��فَّ
ال��خ��وال��ي وال��ع��ص��ور ال��ع��ص��ر ص��ن��ع��ُة ��ت ت��مَّ ف��ي��ه ب��ف��نِّ��ه خ��ب��ي��ًرا ي��ا
ال��م��ج��ال��ي ه��ذي ف��وق ال��ذاَت أِرن��ا وتُ��ري��ه��ا! خ��ل��ي��ق��ة م��ن تَ��رى ك��م

الحالل الغناء (29)

إن ويحرم الحياة، وحرقة الذات قوة فيه كان إن يحل لحن، وكل الغناء أن الشاعر يرى
ويف أماته، إن يفتحه فكيف القلب يفتح الغناء ناًرا. الحياة من يقبس ولم الذات أضعف
النفس وترفع والغم، الخوف من اإلنسان وتربئ النجوم، تذيب طبيعية ألحان األفالك
تنتظر تزال ال الذات فقهاء يحلها التي الحية والنغمة إلخ، السيادة إىل العبودية من

يعلنها. مطربًا
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ُه��م��ود؟ ره��ُن وال��ق��ل��ُب ف��ت��ح أيَّ غ��ن��اء م��ن ن��ْغ��م��ٌة ال��ق��ل��ب ت��ف��ت��ح
ال��وج��ود ن��ج��وَم ح��رُّه ص��اه��ٌر خ��ف��يٌّ ل��ح��ٌن األف��الك ُص��دور ف��ي
م��ح��م��ود51 إل��ى ي��س��م��و وإي��از وغ��مٌّ خ��وٌف م��ن��ه ال��ن��اَس ي��ه��ُج��ر
ال��ت��وح��ي��د52 ون��ْغ��م��ة ت��ب��ق��ى أن��ت ول��ك��ن ي��ف��نَ��ى ال��ن��ج��وم ه��ذي ت��ي��ُه
ُم��ج��ي��د53 ش��اٍد ان��ت��ظ��ار ف��ي ي��زل ل��م ل��ح��نً��ا ال��ذات ش��ري��ع��ُة أح��لَّ��ت ق��د

الحرام الغناء (30)

وال��ع��ذاب ث��وابُ��ه��م ب��رأي��ي أو َوج��ٌد ال��ت��ص��وُّف م��ن ب��ذك��ري م��ا
وك��ت��اب: س��نَّ��ٌة ع��ن��ه ُع��رَف��ت ف��ق��ي��ه م��ن م��ذه��ب��ي ال��ل��ه ق��رَّب
وال��رَّب��اب»54 ع��ن��دن��ا ال��ن��اُي َح��ُرم م��وت دع��وُة ال��ل��ح��ون ف��ي َس��َرت «إن

النافورة (31)

ج��ن��ِب إل��ى ج��ن��بً��ا تُ��ربَ��ه ُم��س��اي��ًرا م��ط��رًدا ال��ن��ه��ر م��س��ي��ُر ي��ط��بّ��ي��ن��ي ال
ال��ق��ل��ِب55 ق��وُة م��ن��ه��ا ال��م��اءَ ��ُد تُ��َص��عِّ بَ��َس��ق��ت ن��اف��ورٍة إل��ى وان��ظ��ر ذاك، دع

الشاعر (32)

من فليحرتسوا «ذاتهم» ضعفت من هنا: ويقول والذلة الرخاوة شعر من إقبال ينفر
والرتف. الرقة إىل تدعو فهي العجم ألحان

صورته، تكن مهما الحياة ملعركة مالئًما السيف، حدة يف يكون أن للشعر بد وال
غاية الشاعر لشوق وليس محرقة، تكون أن ينبغي رصاحية، أو زجاجة يف كالخمر

جديد. للتجيل وبرق جديد طور حني كل ففي
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ال��نَّ��َف��ُس؟ ص��درك ف��ي ه��ل ال��ش��رق ش��اع��ر ي��ا نَ��َف��ًس��ا ي��ب��ت��غ��ي ن��اٌي ال��ش��رق غ��اب��ة ف��ي
يَ��ح��ت��ِرس ال��ُع��ْج��م لُ��ح��وِن م��ن ل��ه ف��ق��ل َخ��وٌر ��ِه رقِّ م��ن ذات��ه ف��ي ك��ان م��ن
َق��بَ��س َل��م��ُع��ه س��ي��ًف��ا ب��خ��م��رك اج��ع��ل خ��زف أو ك��ان زج��اج م��ن إن��اؤه��ا
يُ��ل��ت��َم��س ال��م��رِّ ال��ِج��الد ب��غ��ي��ر َم��ج��ٌد ب��ه��ا يُ��خ��ال دنُ��ي��ا م��ن ال��ش��م��ُس ت��ب��ِص��ر ل��م
ال��ت��م��س��وا م��ا ل��ل��ع��ش��اق ال��ل��ه ق��رَّب ال آون��ٍة ك��لَّ وب��رٌق ج��دي��د، ُط��وٌر

العجم شعر (33)

ك��ل��ي��ْل ح��دٍّ ذو ال��ذات س��ي��ُف م��ن��ه ول��ك��ن ِس��ْح��ر م��ن ال��ُع��ْج��م ب��ش��ع��ر ك��م
ذب��وْل ال��رَّوض ف��ي ب��ال��ل��ح��ن س��رى إن ِغ��ن��اء م��ن أول��ى ال��ص��ب��ح ط��ي��ِر َص��م��ُت
ي��م��ي��ل56 بَ��روي��ز ع��رش م��ن��ه ل��ي��س ل��ك��ْن ال��ط��ود ي��ش��قُّ م��ا ض��ربً��ا ل��ي��س
ال��َوذي��ل57 يُ��بْ��ِدي م��ا ك��ل م��ن ف��اح��ذَرْن ص��خ��ًرا إق��ب��اُل! أي��ا ال��ع��ص��ُر ي��ن��ح��ت

الهند يف الفن أصحاب (34)

َق��ب��ُر ل��ل��ح��يِّ ف��ك��ره��م وُظ��ل��م��ُة ع��ش��ق ك��لِّ َج��ن��ازُة ت��خ��يُّ��لُ��ه��م
ُخ��بْ��ُر58 ب��ال��ع��ي��ش ل��ف��ن��ه��م ول��ي��س ال��م��ن��اي��ا ن��ق��ش ب��ه وَم��وث��نَ��ُه��م
ِس��ت��ُر م��ن��ه يُ��س��َدل ال��م��ج��د ودون ج��س��م إي��ق��اظ ف��ي ال��روَح يُ��ن��ي��ُم
وِش��ع��ُر59 وت��ص��وي��ٌر َق��ص��ٌص ل��ه��م ش��يء ك��لَّ ل��ألن��وث��ة ��ر يُ��س��خِّ

العظيم الرجل (35)

ع��م��ي��ْق ال��بُ��ْغ��ض ف��ي وه��و ع��م��ي��ٌق ال��ح��بِّ ف��ي ه��و
وش��ف��ي��ق بَ��رٌّ ال��ل��ه ع��ب��اد ف��روق ق��ه��ره
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تَ��ح��ي��ق ب��ال��ن��اس ال��ت��ق��ل��ي��د ظ��ل��م��ُة ��أت��ه ن��شَّ
َخ��ل��ي��ق وال��َخ��ل��ق ـ��داع ب��اإلب��ـ ال��ط��ب��ع أن غ��ي��ر
ط��ل��ي��ق ال��َح��ش��د وم��ن خ��اٍل ال��م��ج��م��ع ف��ي ه��و
ورف��ي��ق60 وح��ي��د ـ��ح��ف��ل ال��ـ ف��ي ال��َح��ف��ل؛ ش��م��ع م��ث��ُل
وبَ��ري��ق نُ��ور ف��ي��ه ِف��ك��ٌر ال��ص��ب��ح؛ ش��م��س م��ث��ُل
دق��ي��ق ال��م��ع��ن��ى ل��ك��ن ي��س��ي��ر ح��رٌّ ل��ف��ظ��ه
س��ح��ي��ق ال��ع��ص��ر ب��ِن��ي ع��ن س��دي��د ف��ي��ه ن��ظ��ٌر
ال��ط��ري��ق أش��ي��اُخ ف��ي��ه ح��ال أيُّ ي��دري ل��ي��س

جديد عالم (36)

أن عليه يستعيص فال عزمه فيعمل جديًدا عامًلا خياله أو منامه يف يرى العظيم الرجل
الخيال. أو الرؤيا يف رأى ما الحقائق عالم يف يحقق

وروحه الصغري، جسمه فهيكله نفسه، من ناشئ يخلقه الذي الجديد العالم وهذا
وعزمه. وإيمانه تكبريه

ض��م��ي��ُرُه ال��ق��ض��اء م��ن ع��ل��ي��ه ي��خ��ف��ى ف��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ق��ل��ب ح��يَّ ك��ان م��ن
ت��ص��وي��ره يَ��روق��ه ال��م��ث��ال ِب��دَع ُم��ح��َدثً��ا ك��ونً��ا رؤي��اه ل��ه ت��ج��ل��و
ت��ع��ب��ي��ره ُح��ل��م��ه ف��ي ال��ذي ش��اَد م��ن��اَم��ه األذان ص��وُت َج��ال ف��إذا
ت��ك��ب��ي��ره وروح��ه��ا ال��ض��ئ��ي��ُل، ه��ذا ط��ي��نُ��ه ال��ج��دي��دِة ال��دن��ي��ا ول��َه��ي��ك��ُل

املعاني خلق (37)

إج��ه��ادا ال��ف��نَّ��ان ف��ي ل��ل��ف��نِّ ل��ك��نَّ َم��وِه��ب��ٌة ق ال��خ��الَّ ِم��ن ال��م��ع��ان��ي خ��ل��ُق
ِب��ه��زادا61 ُزون��ات أْو ح��اف��ٍظ ح��ان��اُت م��ش��يَّ��دٌة ال��ب��ان��ي، َدِم ف��ي ح��رق��ٍة م��ن
َف��ره��ادا داُر ن��ارت ال��ف��أس وم��ض��ة م��ن َم��ج��ه��دٍة دون ي��ت��ج��لَّ��ى ج��وه��ٌر م��ا
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املوسيقى (38)

تُ��ن��ي��ُر62 ال ال��وج��وُه ل��ه ل��ح��ٌن ال��ُم��غ��نِّ��ي َدِم ب��رِد ع��ل��ى دلَّ
ض��م��ي��ر63 ب��ه يَ��ط��ُه��ر ل��م ك��ان إن َل��ح��ن ُس��م��وُم زام��ٍر أن��ف��اُس
ال��م��س��ي��ر ش��اق��ن��ي ال��ش��ق��ي��ق م��ن ري��اض ف��ي وال��م��غ��رب ب��ال��ش��رق
ال��زُّه��ور64 ج��ي��وبَ��ه��ا ب��ه ��ت ش��قَّ بَ��م��رٍج ب��ي��ن��ه��ا م��ررُت ف��م��ا

النظر لذة (39)

ال��ِح��م��اِم: أم��ام ده ل��َج��الَّ َل ق��ا َم��ن ال��ص��ي��ِن ف��ت��ى َح��َوى ذات أيُّ
ال��ُح��س��اِم65 وم��ي��َض ل��ح��ظ��ًة ألرى ��ْل ت��م��هَّ ��ْل، ت��م��هَّ رائ��ٌق، م��ن��ظ��ٌر

الشعر (40)

ت��ف��ص��ي��ال: تُ��ِب��ي��نُ��ه��ا ال��ش��ع��وب ِس��يَ��ُر ن��ك��ت��ًة إال ال��ش��ع��ر س��رَّ أدر ل��م
ال��ت��ب��دي��ال تَ��ق��ب��ُل ال أب��دي��ٌة رس��ال��ٌة ال��ح��ي��اة م��ن ف��ي��ه ال��ش��ع��ر
إس��راف��ي��ال66 ن��ف��ُخ ف��ي��ه ك��ان أو ن��غ��م��ة ف��ي��ه ج��ب��ري��َل م��ن ك��ان إْن

الرقصواملوسيقى (41)

ال��ل��ع��ي��ْن وال��رج��يُ��م ج��ب��ري��ل روُح م��ن��ه��ا ض��اء ب��ه��ج��ة ل��ل��ش��ع��ر إن
وف��ت��ون ن��ش��َوة ال��رق��ص وك��ذا وش��وق اب��ت��ه��اٌج ال��م��وس��ي��ق��ى وم��ن
ال��ف��ن��ون: م��خ��بَّ��آت أف��ش��ى ف��ي��ه ح��ك��ي��م ق��وَل ال��ص��ي��ن ف��ي س��م��ع��ن��ا ق��د
ال��ع��ي��ون ف��ي ِج��س��ُم��ه��ا ال��رق��ص وم��ن ُروًح��ا ال��ش��ع��ر م��ن ل��ل��م��وس��ي��ق��ى إن
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النفس ضبط (42)

ِط��ع��اِن ف��ي آه��ٌة ل��ل��ح��رِّ ل��ي��س ال��زم��اِن ش��ك��وى ال��زم��ان أه��ِل دأُب
وال��ِع��رف��اِن: ال��ق��ل��وب ش��ي��وخ م��ن ع��ل��ي��ٌم إِل��يَّ ال��ن��ج��وى أس��رَّ ق��د
ال��ث��ع��ل��ب��اِن ِش��ي��م��ة ال��نَّ��وح وم��ن ل��ي��ٍث ش��ي��م��ُة ال��نُّ��واح َك��ظ��م إنَّ

الرقص (43)

ال��ك��ل��ي��ْم ض��رب ِم��ن ال��روح رق��َص إنَّ ب��ج��س��وم رق��ًص��ا ال��غ��رب أله��ل دع
يَ��ري��ْم ال ه��مٌّ ال��رق��ص وب��ذاك وف��ق��ر ُس��ل��ط��ان ال��رق��ص ف��ب��ه��ذا

هوامش

اإلنسان. الطني: سليل (1)
إلخ. الذات حفظ مقصدها األول البيت يف ذكره ما وسائر الدين (2)

الذين وأصحابه الرسول ولذكرى أقوى، فيها الذات ألن بالبادية؛ إقبال يعجب (3)
يدعو له مسعد بصاحب تبرش ريًحا البادية من يجد وهو والقوة، الحياة للعالم أخرجوا

أمله. ويحقق دعوته
ليىل. مجنون إىل إشارة وفيه فنونه، الحرض إىل البيداء تجاوز إن (4)

األوثان. معبد املوثن: (5)
مسعود». راس السيد «دار منزل رياض — بهوبال يف كتبت (6)

الشباب. الفتاء: (7)
البحر. الدأماء: (8)

جدره. بعض هدمت دهيل يف شامخ عظيم مسجد (9)
الفؤاد. حزين املفئود: (10)

السيد. مقام العبد ينال ال أي مواله، وإياز محمود السلطان (11)
كالزجاج. الضعيف لجوهرهم (12)
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القرآن. يف ذكرا صنمان والالت ومناة َوثن، جمع الُوثن (13)
ما تحاكيه فيمن تفنى أن فعليك يمثله، فيما املمثل يفنى أن التمثيل كمال (14)

الحياة. عناء من فتسرتيح مقلًدا دمت
املتفرق. املنترش النرش: (15)

للشمس. الخطاب (16)

للشمس. الخطاب (17)
مسعود». راس السيد «دار منزل رياض — بهوبال يف كتب (18)

أم شعر أهذا يدري وال والغناء والهيام والفكر الذكر وهبه أنه يدري هو (19)
آخر. يشء

وعمله، فكره به فيقيد ويشهده يراه ما الحر يأرس أن الكفر من أقل ليس (20)
الواقع». «األمر يسمى ما يقيده ال فالحر

غري عىل الدنيا فرتى األشياء حقائق إىل تنفذ البصرية نظرة أن يعني (21)
الظاهرة. صورتها

هذا ثار البصرية بهذه أن الشاعر ويعني واإلقدام، الحماس هو الجنون: (22)
والشاعر الفالة، طي جنونه من تعلمت الفالة تطوي التي الذرات فهذه نفسه يف الجنون
الجنون). معنى يف املقدمة (تراجع ليىل مجنون قصة إىل إشارة بالفالة؛ الجنون يقرن
ال وكد، جد فالحياة الغثاء إال الساحل سكون يف وليس املوج ثورة يف الدر (23)

سكون.
تشتعل. ال الرطب كالقصب النفوس هذه ولكن كالربق، يحرق رشاري (24)

أي القضاء، يمزقه ما يرفو فهو قضاء، الناس يظنه ما يغري الجنون بعض (25)
الكون. هذا يف وقدًرا قضاءً الناس يحسبه وما الطبيعة مذلًال العالم هذا يف يصلح

بغري سكران فيه يؤثر عمن غنى يف بنفسه مقدم وعمله بفكره نشوان رجل (26)
خمر.

الشعور تزيد فهي تؤثر ال الرشق خمرة ولكن الشعور تحجب املؤثرة الخمر (27)
جالء.

تخت له كان أنه األساطري ويف القدماء، الفرس ملوك أحد كيكاوس كي: (28)
به. يطري

األمم. تحيا بحياته أن الرس، بهذا القلب خص ملاذا (29)
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مراحل طوى القلوب، خفقات نغماته يف فأرسل القلب رمز املطرب عرف إن (30)
عناء. دون غايته فبلغ الفن

فيقول أجمل؟ أيهما املرج: إىل السماء من هبط وقد الندى النسيم يسأل (31)
وما الكواكب رس املرج يف لرأيت املظاهر عند وتقف بالهشيم، تتعلق لم لو الندى:

واملرج. السماء بني فرًقا وجدت
الصنعة فحرر الخالد، األثر هذا شاد بل الرمال، كثبان الهرم باني يحاِك لم (32)

تأرسه. وال الخليقة يأرس صيد، ال صائد الفن صاحب فإن الخليقة، أرس من
إقبال. فلسفة يف «خودي» وجوده مركز أو اإلنسان ذات (33)

جهاد من فرار فهو واملساء الصباح عالم فيه وال الذات الفن هذا يف ليس (34)
الحياة.

األعرص يف كانت محطمة أصنام بقايا من أصناًما يتخذ الفن هذا يف املقلد (35)
الخالية.

جنازتك. أمام وفنك ميت أنت األصل: يف (36)
قلندر. معنى يف املقدمة راجع (37)

بمجدية. هي فما األشياء حقائق إىل الفن صاحب نظرات تنفذ لم إن (38)
يلبث ال رشاًرا يخرج الذي للفن قيمة فال األبدي، الحياة لهيب يصور الفن (39)

يطفأ. أن
قطر يا الشاعر: يقول الصدف، يف الدر منه يخلق نيسان يف املطر قطر (40)
أن ينبغي الفن بدائع أن يعني البحر؟ قلب له يضطرب ال الذي الدر قيمة ما نيسان

العالم. قلب لها يجيش
يف الزهر يذبل املغني ولحن الشاعر إنشاد يف املتمثل الصبح نسيم كان إن (41)

هو؟! نسيم فأي ينرضه؛ وال الروضة
لها. دوام ال عارية فيه إعجاز ال الذي فالفن باإلعجاز، األمم حياة (42)

يف اآلية إىل رمز وهذا تراني»، «لن منه يسمع فال املعاني عالم له ينكشف (43)
تََراِني﴾. َلن ﴿َقاَل موىس: قصة

﴿َفاْسأَْل الكريم القرآن ويف الدهر، حوادث األريضوعن العالم هذا عن اسأله (44)
عنه. اسأل أي َخِبريًا﴾ ِبِه

يف فأقررتها وغريهم الفرس شعراء واستعملها الرس، عىل املطلع املحرم (45)
األصيل. املعنى من بعيدة وليست العربية
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الرش نزعات بقيت أي إبليس وبقي مات آدم أن العالم بهذا تعريًفا حسبك (46)
الخاقاني. شعر من مضمن البيت وهذا وجهاد، محنة عالم فهو العالم، هذا يف

«ناز والرضاعة الدالل رمز إنهما الشاعر: يقول وسجود، قيام الصالة (47)
إلخ. … قيام بغري سجود صالتهم الناس بعض ولكن والسيادة، الخضوع أي ونياز»؛

منها. أحسن تراه املعجز، صنعك من الخليقة تستحي (48)
أضعتها فقد ذاتك؛ حتى الحياة هذه يف تبلغ فلم الناس أفكار استعرت إنك (49)

بالتقليد.
ألن يغتم؛ والشاعر الصفوية، الدولة أيام نبغ مشهور فاريس مصور بهزاد (50)

القديمة. البهجة الرشق فيفقد الغرب يقلد عرصه بهزاد
إياز. وخادمه سبكتكني بن محمود السلطان (51)

املوحدة. ونغمته اإلنسان ويبقى يفنى إنه ويقول: بالتيه الكواكب عالم يشبه (52)
يظفر لم ويقويها النفوس يحيي الذي وهو الذات رشيعة أحلته الذي اللحن (53)

مطربًا. ينتظر يزال فال أحد به
حرام. النفوس تميت التي األلحان مذهبه؛ هذا (54)

املاء تقذف قوية بنافورة يعجب بل األرض، يساير بالنهر الشاعر يعجب ال (55)
الهواء. يف عاليًا

قصة إىل واإلشارة الجبل، شق وإن برويز عرش يزلزل ال ما رضبًا ليس (56)
برويز. وعده كما بشريين يظفر ولم الجبل يف طريًقا شق الذي فرهاد

ومعناه: العراقي، شعر من فاريس والشطر املرآة، وهي وذيلة جمع الوذيل (57)
ويحطم الصخور ينحت خياالت، ال حقائق عرص هذا «أي املرآة يف يبني ما كل من احذر

إليه.» تركن فال الزجاج يف بدا ما فكل ضعيف كل
األوثان. معبد املوثن: (58)

يوقظ فهو تصويرها؛ يف ويفتَنُّ الجسمية، بالشهوات يعنى الهندي الفن (59)
لألنوثة. يشء كل ويسخر الروح، وينيم الجسم،

يف الشمعة مثل ونظره، فكره له وحده، وكأنه الناس من جمع يف يكون (60)
ونورها. بحرقتها ووحيدة الحارضين رفيقة الحفل

مصور وبهزاد شعره، وحاناته الكبري الفاريس الشاعر الشريازي حافظ (61)
معرض وهي زونة جمع والزونات الصفوية، الدولة أيام يف عاش مشهور فاريس

والزينة. الجمال يف املثل به يرضب الدمى، أو األصنام
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وخمود املغني نفس برود عىل دليل السامعني وجوه له تنري ال الذي اللحن (62)
عاطفته.

الطاهر، الضمري صدى ألحانه لتكون الضمري؛ طهارة من للمطرب بد ال (63)
للسامعني. سم اللحن يف فأنفاسه وإال

من يفعل كما جيوبها فتمزق الطرب بها يهج لم والغرب الرشق زهور (64)
مكنون ويبدو النفس، أرسار املطربون يظهر لم يعني فرح، أو حزن من الطرب يغلبه

محجوبة. «الذات» تزال وال اإلنساني، الضمري
عن املقام هذا يشغله فلم مصلت والسيف الجالد أمام قام صيني رجل (65)
به يعجب فهذا املنظر! بهذا نفيس ألمتع أمهلني للجالد: فقال السيف! بوميض اإلعجاب

كاملة. ذاتًا فيه ويرى إعجاب أي إقبال
جربيل كنغمات هاديًا جميًال كان إن أبدية الحياة من رسالة يحمل الشعر (66)

إرسافيل. كصوت وبعث صعق فيه كان أو الوحي) رسول (وجربيل
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الخامس الفصل

واملغرب اتاملرشق سَياسيَّ

انقالب (1)

ون��وُره��ا ال��ح��ي��اة ن��اُر م��غ��رٍب أو أب��م��ش��رق
ض��م��ي��ره��ا م��ات وه��ن��اك ذواتُ��ه��ا ت��م��وت ف��ه��ن��ا
زف��ي��ره��ا ال��ب��الد ِم��لءُ ل��ث��ورٍة ال��ق��ل��وَب وأرى
َم��س��ي��ُره��ا ل��ل��م��م��اِت ال��ق��دي��م��َة دن��ي��اك ف��ل��ع��لَّ

تملق (2)

وسهًال، أهًال أو مرحبًا بمعنى فارسية عبارة وهي آمد» «خوش األصل يف العنوان
نظام اإلنكليز وضع حينما األبيات هذه إقبال كتب وقد التملق، باألردوية ومعناها

فيها. الوزراء مناصب وكثرت الهند لواليات الداخيل االستقالل

ي��ش��ه��ُد ل��ل��غ��ي��ب ال��ق��ل��ب ربَّ ول��ك��نَّ م��ج��رٍِّب غ��ي��َر ال��ن��اس أم��وَر ج��ه��ل��ُت
م��ج��دَّد وع��ه��د ُدس��ت��ور ف��ذان��ك م��ادًح��ا ل��ك ب��دا م��ا ل��وزي��ر ف��ق��ل
ي��ردَّد1 ِده��اٌن أو ح��قٌّ ذاك ف��ه��ل م��ادح ل��ل��ب��وم ال��ل��ي��ل ص��ق��ر ق��ال: إذا
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املناصب2 (3)

َع��ب��َرات��ه��ا َه��م��ْت ق��د ع��ي��ن��ي وي��ح ي��ا ب��م��ؤم��ن أح��اط ق��د ال��ف��ِرن��ج��ة ِس��ح��ُر
م��م��اتُ��ه��ا ح��ان َج��راه م��ن ف��ال��ذاُت م��ب��اَرك ال��رف��ي��ع م��ن��ِص��بَ��ك ف��ل��ع��لَّ
آي��اتُ��ه��ا: م��ف��كِّ��ر ل��ك��ل وَض��ح��ْت إخ��ف��اؤه��ا م��ع��ِض��ٌل ال��ق��ض��ي��ة ه��ذي
ُش��راتُ��ه��ا»3 وخ��اب ع��ق��ولُ��ُه��م ُش��ِري��ت إن��م��ا ل��ع��ب��ٍد ح��ك��ٍم ف��ي ِش��رَك «ال

واليهود أوروبا (4)

أوروبا عىل اليهود تسلط يََر ولم فلسطني حرب يشهد لم فهو ١٩٣٨ سنة تويف إقبال
خبري. عارف نظرة الحوادث إىل نظر ولكنه رأينا، كما وأمريكا

يَ��ق��ِل��ي ال��ق��ل��ب ل��ه��ا َص��در وُظ��ل��م��ة رغ��ي��ٌد وع��ي��ٌش وم��اٌل ن��ظ��ام
ال��ت��ج��لِّ��ي ب��أه��ل ل��ي��س ف��وادي��ه داٍج ال��غ��رب ف��ي ال��م��ص��ان��ع دخ��ان
يُ��م��ل��ي4 ال��م��وت وم��ا اع��ت��ب��اًط��ا، ت��م��وت اح��ت��ض��ار ف��ي ح��ض��ارتَ��ه رأي��ُت
ال��ت��ولِّ��ي ه��ذا ب��ع��د ك��ن��ائ��َس��ه ال��ي��ه��ود ت��ولِّ��ي غ��ري��بً��ا ف��ل��ي��س

األنفس عبودية (5)

واحدة؛ غاية إىل شتى مسالَك يسلكون وعلماء وحكماء شعراء من الذليلة األمم تخلو ال
بالرق، ترىض حتى اإلقدام سجاياها من ويمحوا الخضوع، عىل األمة يروضوا أن هي

املقصد. لهذا تحيل القول يف تأويل وكل مقصدهم هذا

وح��ك��ي��ِم وش��اع��ٍر ع��ل��ي��م م��ن ذل��ي��ل َش��ع��ب زم��اُن ي��خ��ل��و ل��ي��س
ال��ص��م��ي��م: ف��ي م��ق��ص��ٌد اآلراءَ ج��م��ع ل��ك��ن ال��ق��ول م��ذاه��ُب ف��رَّق��ت��ه��م
ال��ق��دي��م»5 ال��ح��دي��ث ف��ي األُْس��د ق��ص��ص وام��ح��وا ال��ظ��ب��ي ج��ف��ل��ة ال��ل��ي��َث «ع��ّل��م��وا
ع��ل��ي��ِم ِخ��داع ت��أوي��ل��ه��م ك��لُّ ب��رقٍّ ال��رق��ي��ق غ��ب��ط��ة ��ه��م ه��مُّ
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الشيوعيون الروس (6)

ال��زم��ان ض��م��ي��ُر ح��وى ِس��رٍّ أيُّ ع��ج��ي��ٍب ِج��دُّ ال��ق��ض��اء َس��ي��َر إن
��ل��ب��ان ب��ال��صُّ ال��ن��ج��اَة ي��رج��و ك��ان َق��ب��ي��ٌل س��رٍّا ال��ص��ل��ي��َب ي��أل��و ل��ي��س
أوث��ان» م��ن ال��ق��س��وُس أق��ام م��ا «ُه��دُّوا ال��روس ُم��ل��ِح��دي ال��وح��ُي أم��ر

والغد اليوم (7)

ال��ُك��ب��وِد ف��ي وُش��ع��ل��ٌة ن��ف��س ن��وُر ج��ه��اٍد ف��ي ل��ي��وِم��ه َع��داه َم��ن
ال��م��وع��ود ال��غ��د ف��ي ي��س��ت��ِس��رَّان وه��مٍّ َم��ت��اع ف��ي ال��ح��قُّ َل��ه م��ا
ب��ال��م��ع��دود ل��ي��س «ال��ي��وُم» س��ي��ره ف��ي َم��ن ال��غ��ِد ل��م��ع��َرك أه��ًال ل��ي��س

املرشق (8)

اآلن��ا6 ت��ط��ل��ب َروًض��ا ال��ص��ب��ح ون��س��م��ُة ِم��َزًق��ا غ��دا َش��دوِي م��ن ال��ش��ق��ائ��ق َج��ي��ُب
اآلن��ا7 ت��ط��ل��ب ِج��س��ًم��ا ال��ش��رق ف��ي ف��ال��روح ح��ق��ي��ق��ت��َه��ا َج��لَّ��ى «رض��ا» أو «م��ص��ط��ف��ى» م��ا
اآلن��ا8 ي��ط��ل��ب َوح��بْ��ًال ِج��ذًع��ا ال��ع��ص��ُر ذا ل��ه��ا أنَّ غ��ي��َر َع��ق��اٌب ذات��ي وح��قُّ

اإلفرنج سياسة (9)

وال��رُّوس��ا9 ال��ه��اَم إال ت��ع��بَّ��د وم��ا س��ي��اس��تُ��ه غ��رٍب ف��ي ِن��ّدك رب ي��ا
إب��ل��ي��س��ا أل��َف أق��ام��ت تُ��راٍب وم��ن ل��ه��ب ل��ظ��ى م��ن ف��رًدا إب��ل��ي��س خ��ل��ق��َت
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… العبيد (10)

ال��ف��وائ��ِد: أج��دى ال��رقَّ أله��ل أراه��ا ح��ك��م��ًة وال��ش��رق ال��غ��رب ب��ي��ن ت��ع��ل��م��ُت
ال��ع��ق��ائ��د ص��خ��ر ف��وق إال ي��ؤس��س وح��ك��م��ة ودي��نً��ا ف��ق��ًرا أو م��ل��ك ف��ال
ه��ام��ِد وأق��وال رع��دي��د ف��أف��ع��ال ج��م��اع��ة ض��م��ي��ُر م��ن��ه��ا خ��ال ف��ِإم��ا

مرص أهل إىل (11)

ال��ق��دي��ْم10 ال��س��رَّ َط��وى ال��ه��ول وأب��و ن��ك��ت��ة أت��ت��ن��ي ال��ه��ول أب��ي م��ن
ال��ح��ك��ي��م ال��ع��ق��ُل يَ��ْج��ُف��ه��ا ل��م ق��وٌة ج��م��ل��ًة ش��ع��وب َس��ي��َر ب��دل��ْت
ال��ص��م��ي��م ف��ي ويَ��ب��ق��ى ال��ش��ك��َل يُ��ب��ِدُل م��اث��ٌل ع��ص��ر ك��ل ف��ي ط��ب��ُع��ه��ا
ال��ك��ل��ي��م م��وس��ى ع��ص��ا ف��ي َط��وًرا وه��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ُح��س��ام ف��ي َط��وًرا ف��ه��ي

(١٩٣٥ سنة آب ١٨) الحبشة (12)

س��ّم! أي األح��ب��اش ج��ي��ف��ة ف��ي ع��ل��م ب��غ��ي��ر أوروبَّ��ا ِع��ق��ب��اُن
تَ��ج��ي��ف��ا أن ل��ل��َم��ي��ت��ِة آن ق��د

ال��غ��ارات ع��ل��ى أق��وام وع��ي��ُش ب��ال��َم��خ��زاة ت��ك��م��ُل ح��ض��ارٌة
خ��روف��ا ط��ارٌد ذئ��ٍب وك��لُّ

ن��ه��اًرا م��اءَه أراق��ت روم��ا َش��ن��ارا اك��ت��س��ى ال��ك��ن��ي��س��ة وج��ُه
أس��ي��ف��ا11 ال��ورى أض��ح��ى ق��د بَ��اُب ي��ا
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الساسة12 أبنائه إىل إبليس أوامر (13)

بإبعاد يأمرهم وإنما إبليس، أبيهم بأوامر الساسة عمل األبيات هذه يف الشاعر يصور
خص وقد املستميتون، الصابرون هؤالء املسلمون، سيما وال الدين من كلها األديان أهل
إلخ. الدين حمية عليهم تسيطر الذين واألفغان حضانتهم، يف الدين نشأ الذين العرب
يف النار يثري أي الحقائق يشعل نفسه ألن الروض؛ من إقبال بإخراج أوصاهم ثم

إبليس. سياسة عن فيبعدهم الشباب

وال��ح��ب��اِل ال��س��ي��اس��ة ب��أش��راك ف��ارِب��ك��وه ب��ال��بَ��َرْه��َم��ن ع��ل��ي��ك��م
ب��االح��ت��ي��اِل ال��ق��دي��م ال��دَّي��ر م��ن اط��ردوه��م ال��زن��ان��ي��ر وأص��ح��اَب
ي��ب��ال��ي13 ال ب��ال��م��ن��اي��ا ه��و وَم��ن ال��رزاي��ا ع��ل��ى ال��ص��ب��وُر وذل��ك��م
ال��ل��ي��ال��ي أح��داُث ف��ي��ه ل��ت��ع��م��َل اس��ل��ب��وه م��ن��ه م��ح��م��د ف��روَح
ال��خ��ي��ال أل��واَن اإلف��رن��ج م��ن ف��ك��ر ك��ل ف��ي اق��ذف��وا ال��َع��َرب وف��ي
ال��زوال إل��ى ال��ح��ج��از ف��ي ل��يُ��س��رع ك��ي��دوا ل��إلس��الم ال��ُع��ْرب ب��أرض
ب��ال��م��ح��ال ه��ذا ِع��الج ول��ي��س اع��ت��ص��ام ب��ال��دي��ن األف��غ��ان وف��ي
وال��ج��ب��ال ال��م��ن��ي��ع��ة األرض م��ن ف��أخ��رج��وه ب��ال��ف��ق��ي��ه ع��ل��ي��ك��م
ال��ض��الل14 ع��ن ت��ح��ي��د ُس��ن��نً��ا ل��ه��م اس��ل��ب��وه��م ال��ح��َرم ع��ل��ى وُق��وَّاًم��ا
ال��غ��وال��ي15 ه��ذي م��ن األرض وَخ��لُّ��وا أث��ي��روا خ��تَ��ٍن م��ن ال��م��س��ك َغ��زاَل
اش��ت��ع��ال ف��ي ال��ش��ق��ائ��ق َزَه��ر ب��ه م��ث��ي��ر َش��ْدٌو ل��ه وإق��ب��اٌل
ال��م��ق��ال ه��ذا ع��ن ال��ن��اس ل��ت��ح��م��وا ال��م��غ��نِّ��ي ه��ذا اط��ردوا ال��َم��رج م��ن

الرشقية16 األمم جماعة (14)

ت��غ��يَّ��ْر ال��ق��ض��اءُ إن ِب��دًع��ا ل��ي��س ��ْر م��س��خَّ وال��ه��واءُ ال��م��اء ��ر ُس��خِّ
تُ��ع��بَّ��ر رآه م��ا غ��ي��َر ع��لَّ��ه��ا رؤي��ا َغ��رَّت��ه ال��ف��رن��ج ج��ب��روُت
يُ��ق��در ل��ألرض ال��ت��ب��دي��ل ف��ل��ع��لَّ ص��ارت ط��ه��راُن ل��ل��ش��رق ِج��ن��ي��َوا إن
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الخالد امللك (15)

أح��ذُر ال��س��ي��اس��ة بَ��ح��َر ل��ك��ن��ن��ي ِف��ط��رًة ال��م��ع��ان��ي َل��غ��وَّاص إن��ي
ي��س��َح��ر م��ا ال��رَُّؤى م��ن ف��ي��ه انَّ ول��َو خ��ال��ًدا ُم��ل��ًك��ا ال��دُه��ر يُ��ح��بُّ إن م��ا
يُ��ؤثَ��ر ُم��ل��ٌك پ��روي��َز م��ن يَ��ب��َق ل��م ص��خ��وره ن��ح��َت ال��ده��ُر أب��ق��ى َف��ره��اُد

الجمهورية (16)

يُ��ع��ل��ُن:17 َق��ب��ل��ه ِم��ن ك��ان وم��ا أري��ٍب م��ن ق��ول��ٍة ف��ي ال��س��ر ب��دا
ت��وَزُن وال ال��ِع��ب��اُد تُ��َع��دُّ ب��ه ُح��ك��ٌم ال��ج��م��اه��ي��ر ن��ظ��ام

وسوريا أوروبا (17)

وَص��ب��ور وُم��واٍس َع��فٌّ ه��و ن��ب��يٍّ��ا ال��غ��رب إل��ى ال��ش��ام أه��دت
وخ��م��ور ون��س��اء ق��م��ار م��ن َه��داي��ا ال��ش��ام إل��ى ال��غ��رب وم��ن

واملغرب) املرشق يف أنداده (إىل موسوليني من (18)

ِغ��ض��اُب ع��ل��يَّ أوروب��ا وأخ��ي��اُر ُج��رَم��ه ُم��س��ول��ي��َن م��ن ي��أب��ى ال��ع��ص��ر أرى
ِح��راُب ال��س��ي��وف أف��ع��اَل أت��ن��ق��م آخ��ذٌ ال��ت��م��دِن ب��آالت ك��الن��ا
ِض��راب ب��ال��ض��ع��اف م��ن��ه��م ث��ار أم��ا تَ��م��لُّ��ٍك غ��راَم م��نِّ��ي ن��َق��م��وا وق��د
يُ��ص��اب ب��ه��نَّ م��ل��ٌك أو ُم��ل��َك وال َم��م��ال��ًك��ا تُ��ب��ق��ي ال��ح��ك��ِم ش��ع��بَ��ذاُت ِل��َم��ن
وي��ب��اب18 ع��ام��ر إل��ي��ك��م ويُ��ج��بَ��ى َق��ي��ص��ٍر أب��ن��اءُ األع��واد ف��ي أي��ن��ُف��ُخ
ِن��ه��اب ل��ل��ُع��روش م��ن��ك��م ك��ان وك��م وال��ق��رى وال��زرَع ال��ب��دو خ��ي��اَم ن��ه��ب��ت��م
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ع��اُب؟! وي��وم��َي ف��خ��ٌر أأم��ُس��ك��م وغ��ارة ق��ت��ًال ال��ت��م��ِدي��ن م��ن ق��َص��دن��ا

شكوى (19)

تُ��رتَ��ه��ُن19 ال��ت��اج ف��ي درًَّة وي��ح��ه��ا، ي��ا ب��رح��ت وم��ا ي��دري؟ م��ن ال��ه��ن��د م��س��ت��ق��ب��َل
ال��ك��َف��ن ال��ث��رى ت��ح��ت ِم��َزًق��ا ي��زل ول��م م��طَّ��رٌح ال��ل��ح��د ظ��الم م��ن ِده��ق��ان��ه��ا
َس��َك��ن وال دار أرض��ه��ا ف��ي يَ��ب��ق ل��م ُره��ن��ا ق��د ل��ل��ب��اغ��ي��ن وال��روح ال��ج��س��م
ح��زن وب��ي م��ن��ه��ا، ال ش��ك��واي ف��م��ن��ك أنَ��ٍف ب��ال ألوروب��ا ��ا رقٍّ رض��ي��َت

انتداب (20)

ي��س��ي��ُر: ال��س��ؤال ه��ذا ع��ص��رن��ا ف��ي َس��ي��رُه؟ يُ��ح��تَ��م أي��ن ال��ح��ض��ارِة َم��َل��ُك
ي��ج��ور ال��ن��س��اء ع��ل��ى ال��ث��ي��اب ِض��ي��ُق وال َق��ْم��ٌر وال خ��م��ٌر ال ح��ي��ُث ف��ي
ي��س��ي��ر ال��ج��دود َس��نَ��ن ع��ل��ى ل��ك��ن خ��اف��ٌق ق��ويٍّ ب��دٍن ف��ي وال��روُح
َج��س��ور ال��ذك��اء ف��ي ال��ب��داوة واب��ن ي��ن��ب��وع��ه��ا غ��ائ��ٌض ال��م��دارس ح��ي��ُث
بُ��ور20 ال��ت��م��دُّن م��ن ال��ب��ق��اُع ه��ذي أن��م��ا ال��ف��ِرنْ��ج��ة ج��ه��اب��ذُة يُ��ف��ت��ي

الالدينية السياسة (21)

ُم��ب��ص��ًرا ق��ل��بً��ا ال��ل��ه ح��ب��ان��ي ف��ل��ق��د ِس��رَّه ف��ؤادَي ع��ن م��خ��ٍف ال��ح��قُّ م��ا
اف��ت��رى21 وإب��ل��ي��ُس ب��ه��ا ال��ض��م��ي��ُر م��ات ��ة ِخ��سَّ ع��ن��دي ال��الدي��ِن ف��س��ي��اس��ة
ج��رى ق��ي��ٍد ب��ال ك��ش��ي��ط��ان س��اس��وا ك��ن��ي��س��ًة ال��ف��رن��ج ح��ك��ُم ق��َل��ى ��ا ل��مَّ
ال��ورى22 ب��ي��ن س��ف��ي��ُره��ا ال��َخ��م��ي��س ف��إذا ك��ن��ي��س��ٌة ال��ع��ب��اد ألم��وال َش��ِرَه��ْت
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التمدين شبكة (22)

نُ��ك��ِر دون ُم��ِق��رٌّ وإق��ب��اٌل ري��ب ك��ل ع��ن َع��ل��ْت أم��ان��تُ��ه��ا
وُض��ر ظ��ل��م م��ن ال��ده��َر ت��ش��كَّ��ى َش��ع��ب ك��ل ن��ص��ي��رة ف��أوروب��ا
ِف��ك��ر ب��ك��ل ال��ك��ه��ُرب��اء س��راَج أض��اءوا أن ال��ق��س��اوس ك��رام��ات
َج��م��ر ح��رُّ ال��ك��س��ي��رة ول��ل��ش��ام ب��ق��ل��ب��ي ف��ل��س��ط��ي��ن ِم��ن ول��ك��ن
ِب��ُع��س��ر ت��دب��ي��ر ك��لَّ تُ��الق��ي ل��ح��ل ل��ي��س��ت ُع��ق��دة وت��ل��ك��م
أس��ر23 َش��رَّ ال��ت��م��دُّن ب��أش��راك ف��الَق��وا نَ��ج��وا ال��ُج��ف��اة ال��ت��رك م��ن

نصيحة (23)

ال��م��راد24 ف��ي��ه ي��دوم َم��رأى أب��غ َل��ن��ج��ٍل ال��ِف��ِرن��ج م��ن لُ��ْرٌد ق��ال
اآلس��اد25 ش��ري��ع��ة ِخ��َراٍف إع��الم ل��ل��م��س��اك��ي��ن ال��ظُّ��ل��م أظ��َل��ُم
ال��ع��ب��اد ق��ه��َر ب��ال��س��ي��وِف تَ��ُرم ال ف��اْك��تُ��َم��نْ��ه: ِس��رَّه ل��ل��م��ل��ك إنَّ
ال��ُم��راد وف��اَق ط��ي��ن��ه��ا ُص��غ ثُ��مَّ ن��ف��وًس��ا ف��اغ��ِم��س ال��ت��ع��ل��ي��م وب��ِح��م��ض
َرم��اد م��ن َك��وم��ًة ال��تِّ��ب��ر َج��ب��َل م��ح��ي��ٌل ه��ذا اإلك��س��ي��ر؟ م��ن��ه أي��ن

وإسكندر قرصان (24)

إسكندر:

ال��ع��ت��ي��ِق26 س��ي��ف��ي م��ن ال��ت��ص��م��ي��ُم أو ارت��ه��اٌن َس��الس��ل��ك ف��ي ج��زاؤك
ال��ط��ري��ق ق��ط��ع ف��ي أم��َع��ن��َت ب��م��ا ض��ي��ًق��ا ال��ب��ح��ر ُوس��َع ص��ي��رَت ف��ق��د

108



واملغرب املرشق سيَاسيَّات

القرصان:

ال��رف��ي��ِق؟ َف��ض��ُح ب��ال��ف��ت��ى أي��ُج��م��ُل ��ْق ت��َوفَّ ل��م ل��ل��ف��ت��وة ِس��ك��ن��دُر!
ص��دي��ق��ي ي��ا دأبُ��ك ال��ق��ت��ل ك��ذاك أم��اري ال َدأْب��ي ال��ق��ت��ل ف��إنَّ
ع��م��ي��ق ب��ح��ر ف��ي وُص��ل��ُت تَ��ص��ول، بَ��ب��رٍّ ق��رص��اٌن: ال��ي��وم ك��الن��ا

األمم27 عصبة (25)

ال��َخ��ب��ر28 ب��س��يِّ��ئ ِم��ق��َول��ي ف��اَه ال تُ��ح��تَ��ض��ْر زم��ان م��ن��ذ ِم��س��ك��ي��ن��ٌة
ال��خ��ط��ر ذا ي��زوَل أن ال��ق��س��وس ي��دع��و ل��ك��نَّ��م��ا م��ح��تَّ��م وم��وتُ��ه��ا
أَُخ��ر29 أي��اًم��ا إب��ل��ي��َس ُرَق��ى ع��ل��ى َع��ي��ُش��ه��ا ي��ج��وز أوروب��ا ع��ج��وُز

وفلسطني الشام (26)

َح��ل��ُب زج��اَج��ه��ا ب��ه��نَّ م��ألت ف��ق��د ال��ف��رن��ج ل��ح��ان��ات َم��رَح��ى
ال��َع��رُب إس��ب��ان��ي��ا ف��ْل��ي��أخ��ذَْن َرَج��ْت ال��ي��ه��وُد ف��ل��س��ط��ي��ن ف��ي إْن
وال��رَُّط��ب30 ��ه��د ال��شَّ يُ��راد إن م��ا خ��ف��ي��ت م��ق��اص��ٌد ل��إلن��ك��ل��ي��ز

السياسة أئمة (27)

إدراك��ا أخ��ل��دوا األرض وإل��ى ��وا أَس��فُّ ق��د ب��س��اس��ة رج��ائ��ي م��ا
ِش��ب��اك��ا م��دَّْت ال��ع��ن��ك��ب��وت ف��ه��ُم ون��م��ٍل ذُب��اب إل��ى ن��ظ��راٌت
األف��الك تُ��ج��اوز م��راٍم ذُو أم��ي��ر ه��داه ق��د ال��رك��ُب ح��بَّ��ذا
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العبودية نزعات (28)

ال��ب��ي��اْن: ش��رح��ه��ن ف��ي ي��ق��ّص��ر َخ��ف��اء ال��ش��ع��وب ُس��ق��م ب��أس��ب��اِب
ال��ثُّ��ع��ل��ب��اْن31 ِح��ك��م��َة دائ��ًم��ا ي��رى ال��ع��ب��ي��د إم��ام األس��ود ب��ش��رع
ال��زم��ان ُخ��ط��وب ف��ي ق��وم��ه ع��ل��ى ل��ع��ن��ًة يُ��َرى اإلل��ه ك��ل��ي��ُم
ال��ب��ن��ان ط��وَع ف��رع��وَن ل��ُق��وَِّة ال��ك��ل��ي��ُم ه��ذا ال��س��رِّ ف��ي ك��ان إذا

العبيد صالة (29)

الكبري باملسجد صالة يف إقبال فصحبهم الرتكي، األحمر الهالل من وفد الهور إىل جاء
اإلطالة؟! هذه إمامكم الصالة يطيل ملاذا الوفد: رجال أحد فسأل الصالة اإلمام فأطال

األبيات: هذه إقبال فكتب

إم��اُم ف��ي��ك��م ال��ص��الَة ي��ط��ي��ُل ك��م ج��ه��اد: ِح��ل��ُف ال��ص��الة ب��ع��د ق��ال
تُ��ق��اُم ك��ي��ف ال��ع��ب��ي��د ص��الُة ال��ِغ��ّر ال��م��ؤم��ن ال��م��ج��اه��د ذا درى م��ا
ِق��وام ل��ل��ش��ع��وب ال��ح��رِّ َغ��ي��رُة ك��َف��اٌح ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ُح��رِّ ل��دى ك��م
َح��رام ال��ُم��ِض��يُّ وق��ِت��ه ف��ع��ل��ى َع��ج��ًزا ال��ك��دِّ ح��رق��َة ال��ع��ب��ُد ُح��ِرم
ُم��رام ال��س��ج��ود س��وى ل��دي��ه م��ا س��ج��وًدا أط��ال إذا ��ْب تَ��ع��جَّ ال
األق��وام ب��ه ت��ح��ي��ا ل��س��ج��ود ي��وًم��ا ال��ه��ن��ِد أئ��م��ة ��ْق وفِّ َربِّ

فلسطني عرب إىل (30)

خ��م��ود32 دون َح��ش��اك ف��ي ت��زل ل��م ب��ن��ار يَ��ص��َل��ى ال��زم��اُن ي��زال ال
ال��ي��ه��ود33 ك��فُّ ال��ف��رن��ج ب��وري��د ج��ن��ي��وا أو ب��ل��ن��دن دواء ال
ال��وج��ود وازده��ار ال��ذات ق��وُة ن��ج��اٌة ل��ل��ش��ع��وب ال��رقِّ وم��ن
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والغرب الرشق (31)

داءُ ال��غ��رب ف��ي ال��ُج��م��ه��ور ون��ظ��اُم واق��ت��داءُ ِذل��ة ال��ش��رق ع��لَّ��ة
ش��ف��اء ب��َغ��رب وال ِب��ش��رٍق م��ا ف��اٍش وال��ب��ص��ي��رِة ال��ق��ل��ب َم��رُض

(إصالحات) التسلط نزعات (32)

ال��م��ج��دَّد34 ال��ص��ف��ي��ُر ذا ف��ي��ن��ا يُ��ج��ِد ول��م ل��ق��ه��ره ِس��ت��ًرا ال��ص��ي��اد رح��م��َة أرى
يُ��َغ��رِّد ل��إلس��ار أس��ي��ًرا ل��ع��لَّ ذاب��ًال ب��ال��زه��ر األق��ف��اَص زيَّ��ن وق��د

هوامش

هذا فهل الليل؛ صقر إنها ليًال: إال تطري ال وهي للبومة املادحني أحد قال إذا (1)
ملق؟ أو حق،

السابقة. األبيات فيها أنشئت التي األحوال يف قيلت األبيات هذه (2)
من لها وضعوا مهما الحكم يف حاكميها تشارك أن يمكن ال املحكومة األمم (3)

البائعون. والرشاة بيعت رشيت: نظم.
يمهل. ال واملوت شبابها، يف تموت (4)

السابقني. البيتني يف املذكورين القائلني مقصد البيت هذا يف (5)
يزال ال الصبح ونسيم وجًدا، جيوبها النعمان شقائق مزقت حتى شدوت أنا (6)

أزهاره. ينرض روًضا يطلب
اآلن تطلب فهي الرشق لروح مظهًرا كان بهلوي رضا وال كمال مصطفى ال (7)

فيه. تظهر بدنًا
ال العرص ولكن والحرية، اليقظة إىل الناس دعت بما العقاب تستحق وذاتي (8)

صلبي. عىل قادًرا ليس ليصلبني، وجذًعا؛ حبًال يطلب يزال
وحكامها. أوروبا رؤساء إال السياسة هذه يعبد ال أي الرؤساء، أي الرؤس (9)

أسد. جسم عىل إنسان رأس والقوة، العقل رمز الهول: أبو (10)
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الكاثوليك. رئيس البابا يعني (11)
بهوبال. أمري دار محل، شيش يف كتبت (12)

املسلم. يعني إلخ الصبور ذلكم (13)
وغريه. الحرم يف دينهم إىل املسلمني هداية توىل من الحرم بقوام يريد (14)

الشعر يف مشهور ختن وغزال بمسكها، معروفة كانت تركستان يف ختن بالد (15)
به. يتصل وما الفاريس

بالد أخلوا أي تعطرها، التي الجميلة املعاني من األرض أخلوا الشاعر: ويريد
العالية. واآلمال القويمة السنن من املسلمني

بهوبال». أمري «دار محل شيش يف كتبت (16)
ستندل. (17)

ويرضبون األرض يملكون وغريهم واملوسيقى بالزمر الرومان أبناء يشغل (18)
الصحاري. عىل حتى الخراج

اإلمرباطورية. تاج يف درة أثمن الهند إن يقولون: اإلنكليز كان (19)
هذه الفرنج: قال السليمة والفطرة القويمة األخالق عىل الناس وجد حيثما (20)

االنتداب. باسم التمدن ملك إليها فأرسلوا التمدن! إىل حاجة يف األرض
افرتاها. إبليس (21)

الجيش. الخميس: (22)
من وفلسطني الشام أنقذت أنها ادعت أوروبا إن يقول: استهزاء: هذا يف (23)

أرس. رش يف أوقعتهم ولكنها الرتك، قسوة
يحد. ال الذي املطمع أي العني، منه تنتهي ال الذي املنظر اطلب (24)

الحرية طريق الذليلة األمم تعلم أي األسد، سرية الغنم تعلم أن الظلم أظلم (25)
والقوة.

فقطعه. املفصل أصاب السيف صمم (26)
أقوام. جمعيت األصل: يف العنوان (27)

بموتها. أخرب أن أود ال يعني (28)
آخر يف األمم عصبة كانت حينما األبيات هذه نظم الشاعر أن الظاهر (29)

سنواتها.
قصد ليس الشاعر: ويقول بالنخل، الهند يف معروفة كلها العرب بالد (30)

خفية. مقاصد لها بل البالد عمران من تعلن ما اإلنكليزية السياسة
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كالذين الثعالب، فلسفة األسود رشيعة يف يرون أذلة أئمة األمم مرض أسباب (31)
هنا والحكمة واالستكانة. الخنوع مذهب إىل والقوة الحياة رشيعة عن باملسلمني حادوا

الذكر. الثعلب والثعلبان الفلسفة،
نفس يف تزال ال املسلمني تاريخ من الزمان يف رست التي النار أن يعني (32)

تخمد. لم املسلم
أوروبا. وريد عىل اليهود يقبض يعني (33)

الحكم من نوًعا للهند جعلوا حني إصالًحا اإلنجليز دعاه ما الشاعر يقصد (34)
له تجدد أن يرققه وال بالشفقة تظاهر وإن قاسيًا الصياد يزال ما يقول: الداخيل،
الطائر لعل فيها نرضة ال بزهور األقفاص يزين فهو األسري يريض أن همه وإنما غناء،

بقفصه. يرىض
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السادس الفصل

األفغاين أفكارحمرابجل

اإلسالمية. وحميتهم بجبالهم، واعتزازهم وبسالتهم، لقوتهم إعجاب؛ باألفغان للشاعر
الصفحات يف الذي الشعر هذا أنشأ گل» «محراب اسمه منهم شاعًرا أن تخيل وقد

… إقبال يريد كما معيشتهم يف وما الناس هؤالء نفوس يف عما يبني التالية،

١

ال��ص��خ��وُر؟! ه��ذي اآلب��اء وت��راُب ال��م��س��ي��ُر ع��ن��ِك أيَّ��اَن ج��ب��ال��ي ي��ا
ال��ص��ق��ور ت��أوي اآلزال م��ن��ذ ف��ي��ك ع��ن��َدل��ي��ٍب َص��دى وال زه��وٌر ال
ال��ع��ب��ي��ر وال��ت��راُب ال��نُّ��ور، م��اؤك وش��ع��اب َم��خ��َرم ف��ي��ك ج��نَّ��ت��ي
أُب��ي��ر روح��ي األب��دان أل��ح��ف��ظ بُ��غ��اٍث ع��ب��د ال��ش��اه��ي��ُن ي��ك��ون ل��ن
ت��ش��ي��ر؟ م��اذا ال��غ��ي��ور! ف��ق��ري إي��ه ثَ��ْوٍب ُس��ْح��ُق أم اإلن��ك��ل��ي��ز خ��ل��ع��ة

٢

��َل��ُه ف��صَّ ال��ق��ض��اء أن��ت وال ل��س��ُت أب��ًدا دائ��م ال��ن��اس ت��ن��اُف��ُر
أرس��ل��ه ال��ج��روح ف��ي دواُؤه أَم��ل ذا ل��ل��زم��ان ُغ��ْص، ال��ذات ف��ي
ل��ه» ش��ري��ك «ال ال��ق��ل��ب ف��ي ك��ان إن ب��ط��ًال واح��ًدا ال��ده��ر ع��ل��ى ت��ب��ق��ى
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٣

يُ��ب��دل ال��ق��ض��اءَ أن ب��دع��وة تَ��َخ��ْل ال أن��َت، تُ��ب��َدل أن ي��ج��وز
يُ��بْ��َدل ال��ف��ض��اء أن ف��ج��ائ��ز ان��ق��الب��ه��ا ذات��ك ف��ي س��رى إذا
ي��ب��دل واإلن��اءَ ��ق��اِة» «ال��سُّ رس��م ت��رى إذ وال��ِغ��ن��اءُ ال��ش��راب ي��ب��ق��ى
ي��ب��دل ال��رج��اء أن ودع��وت��ي ج��اه��ًدا ال��رج��اء ب��ت��ح��ق��ي��ق ت��دع��و

٤

ال��ق��م��ْر؟ وم��اذا ذك��اءُ وم��اذا ��يَ��ْر ال��سِّ ف��ي ج��ائ��ٌر ف��ل��ك وم��ا
ال��س��َف��ر ه��ذا ط��وُل وأق��ع��ده��ا ال��م��س��ي��ر ف��ي ج��اه��ًدا رك��ب��ه��ا أرى
ال��خ��ب��ر ص��دُق م��وُت ي��ا وع��ن��دك ح��ي��نً��ا ك��ال��رع��د زْم��َج��َر ِس��ك��ن��َدُر
ف��اخ��ت��ص��ر1 ح��ك��ى س��ي��ف ب��ض��رب��ة ن��ادٍر ي��دا ب��ده��ل��ي وع��اث��ت
ال��ُق��َدر! ربَّ وال��ح��ك��م ال��م��ل��ك ل��ك وأف��غ��ان��ه��ا ال��ج��ب��اُل وت��ب��ق��ى
ال��م��ح��ت��ق��ر ك��ال��ث��ع��ل��ب ال��ل��ي��ث ت��رى ال��رج��ال ص��ي��َد ال��ح��وائ��ُج تُ��ذلُّ
ال��بَ��ش��ْر ُم��ل��ك وع��ن��دك ف��ع��ن��دي َف��ْق��ره��ا أيَّ��ده��ا ال��ذاُت إِن
ن��ظ��ر إن م��ا ال��ُم��ل��ك ة ُس��دَّ إل��ى ف��ق��ي��ٍر ب��ُح��رٍّ ال��ش��ع��وب ِق��واُم

٥

ال��وف��ي��ر ال��ع��ي��ش ف��ي دام وغ��مٌّ ول��ه��ٌو ض��وض��اءٌ ث��م م��دارُس
ال��ش��ع��ي��ر2 ك��فَّ ال��َج��َدى ك��ان إذا ع��ل��ًم��ا ل��ي��س ه��ذا ال��ح��ر وس��مُّ
ال��م��س��ي��ر3 َج��ه��د ف��ي ال��ف��نِّ ِق��وام غ��ن��اءٌ وف��ل��س��ف��ة أدب وم��ا
ال��م��ن��ي��ر ك��ال��ص��ب��ح ال��ل��ي��ل ي��ض��يء ف��نٍّ ربُّ ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ت��ح��ك��َم
ال��ع��س��ي��ر ك��لُّ ل��ح��ك��م��ه ي��ط��وُع ف��نٍّ ب��رك��ات ِم��ن ال��ف��ن ف��ربُّ
ال��ن��ض��ي��ر4 ك��ال��ط��ل ال��ش��م��س أي��اُة ع��ل��ي��ه ق��ط��رت ي��ش��أ إن وذل��ك
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٦

ال��زم��اْن ط��اف ح��ول��ه م��ن م��وِج��ٍد ب��ح��رٍّ ي��ظ��ف��ْر إن ال��ت��ج��دي��د ع��اَل��م
ب��ِص��واْن ف��ُح��ْط��ه ف��رٌد ج��وه��ٌر َل��غ��ًوا ب��ال��ت��ق��ل��ي��د ذاتَ��ك تَ��دْع ال
وِع��ي��ان5 ذك��رى األم��س، ح��ف��ِل غ��ي��َر ف��ي��ه��م ل��ي��س ق��وًم��ا ال��ت��ج��دي��ُد ب��ارك
ِده��ان ل��ل��غ��رب ال��ت��ق��ل��ي��د ع��ل��ى ق ال��ش��ر ف��ي ال��ت��ج��دي��د وغ��ى أنَّ خ��ش��ي��ت��ي

٧

وه��ن��ُدْس��ت��ان وال��ش��ام ال��روم ف��ي ال��بُ��ل��داِن ف��ي األق��واُم ت��ب��دَّل
ب��ال��ع��رف��اِن ذاتَ��ك وأدرْك��ن ل��ل��زم��ان ُه��بَّ ال��ج��ب��اِل اب��ن ي��ا

ب��ال��ع��رف��اِن ذاتَ��ك
األف��غ��اِن غ��اف��ل ي��ا

ال��ت��راُب ذا يُ��ن��ب��ُت وَع��س��ج��ًدا ُع��ب��اُب وم��اؤه م��وس��م ذا
ب��ال��ده��ف��ان ال��ِغ��رُّ يُ��دَع��ى ف��ك��ي��ف اح��ت��س��اب زرَع��ه ي��روِّ ل��م م��ن

ب��ال��ع��رف��ان ذاتَ��ك
األف��غ��ان غ��اف��ل ي��ا

ال��ب��ح��ار؟ ف��ي ذاك ب��ح��ر ف��أيُّ ��اِر ال��زخَّ م��وج��ه ف��ي ي��ه��ج ل��م م��ا
األك��وان ع��اص��َف ي��دع��ى ف��ك��ي��ف اإلع��ص��ار ث��ورة ف��ي��ه ل��ي��س م��ا

ب��ال��ع��رف��ان ذات��ك
األف��غ��ان غ��اف��ل ي��ا

ال��ت��راب��ا ِط��ي��ن��ه ف��ي م��ق��لَّ��بً��ا أص��اب��ا ون��ف��َس��ه اه��ت��دى م��ن
وال��س��ل��ط��ان ال��ج��اه ب��ك��ل يُ��ف��َدى ط��اب��ا ق��د ال��ذي ال��ع��ب��ِد ذا ف��ح��رُث

ب��ال��ع��رف��ان ذات��ك
األف��غ��ان غ��اف��ل ي��ا

ال��َف��خ��ار م��ن ال��ج��ه��َل ص��يَّ��ر ق��د ع��اِر م��ن ب��ه م��ا ه��ذا ج��ه��ل��ك
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واإلي��م��ان ب��ال��دي��ن م��ت��اج��ٍر م��م��اري ف��اض��ٍل ع��ال��ٍم ك��م
ب��ال��ع��رف��ان ذات��ك
األف��غ��ان غ��اف��ل ي��ا

٨

ج��ه��ول أع��م��ى ال��خ��ف��اش: وي��ق��ول ُق��ب��ح ري��َش��ك أن ال��زاُغ ي��دَّع��ي
ت��ص��ول ك��ي��ف ال��س��م��اء َع��ن��ان ف��ي ت��دري ص��ق��ُر! ي��ا ال��بُ��غ��اِث ُرذال م��ا
ت��ج��ول ع��ي��ٌن ال��م��ط��ار ف��ي ك��لُّ��ه ع��زٍم ط��ائ��ِر ب��ح��ال ت��دري ك��ي��ف

٩

تَ��ِق��ِس ال ب��ازيً��ا ب��ذب��اٍب ال��ه��وِس دأَب ال��ع��ش��ُق ي��ُس��فُّ ال
ك��ال��َم��ح��ِب��س ��ه ع��شَّ ع��ن��دل��ي��ٌب ل��يَ��رى ح��ت��ى ح��ال روض ربَّ
ال��غ��َل��س ب��رح��ي��ل أذان م��ن َص��ًدى ي��ب��غ��ي ال األس��ف��ار ُم��زم��ُع
ب��ال��ج��َرس ح��اج��ٌة م��س��ي��ر ف��ي ل��ه��ا ال��م��وج ق��اف��ل��ة أت��رى
األن��ِس ح��ي��اُة ف��ي��ه ف��ب��دت م��درس��ٍة ف��ت��ى ال��ع��ي��َن خ��دَع
ن��َف��س م��ن ص��دره ف��ي س��رى م��ا اج��ت��دى ال��غ��رب وم��ن َم��يْ��ٌت وه��و
ف��اق��ِب��س َش��ْزًرا ال��م��ؤم��ن ن��ظ��ر ف��ِم��ن ال��ق��ل��ب ت��رب��ي��َة تُ��ِرد إن

١٠

ِض��راِب وَف��ت��ى ط��ه��ارة ح��ل��ي��ُف َف��ت��يٌّ ِع��تْ��رت��ِه ع��ي��ون س��واُد
غ��اب ل��ي��َث ال��ك��ري��ه��ة ي��وم وف��ي ج��م��ال ذا ظ��ب��يً��ا ال��س��ل��م ف��ي يُ��رى
ال��ثِّ��ق��اب َش��رر م��ن ال��غ��اب وَح��س��ُب ش��يء ك��ل تُ��ح��رِّق ن��ار ب��ه
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واح��ت��س��اب ح��ي��دريٍّ ب��ف��ق��ٍر وُم��ل��ًك��ا أبَّ��ه��ة ال��ل��ه ح��ب��اه
ب��ارت��ي��اب6 إل��ي��ه ت��ن��ظ��ر ف��ال م��ن��ه ال��رأس ح��س��ر ال��ت��اج س��ب��ي��ُل

١١

ال��خ��اب��ي7 ال��س��راُج ذا نُ��وًرا يَ��س��ِط��ي��ع أن��واره ألألت ب��ارح��ات��ك ف��ي
ل��ِح��راب ب��اِس��ٌم ف��ي��ه وال��ح��رُّ ُص��روَف��ه ال��زم��ان م��ن ال��ض��ع��ي��ُف ي��ش��ك��و
وِض��راب ت��ط��اع��ٍن أه��َل أت��راه ال��ف��ت��ى ذا ي��دَه��ش ال��ص��ب��ح ط��ي��ر ص��وت م��ن
وُج��الب8 ُس��كَّ��ٍر ت��اج��ر وال��غ��رُب ط��ف��ول��ة ِط��ب��اع ف��ي ألن��ك ح��ذري

١٢

رج��اله9 ال��ف��خِّ ف��ي ه��َوْت والت��ي��ٍن دي��ٍن ب��ال
ُه��و» إال َب غ��الَّ «ال ال��م��غ��ل��وب ال��ع��اج��ز دواء
ع��ي��ن��اه ال��َغ��رب ف��ي َرَج��ْت م��ا ال��م��ع��ان��ي وص��يَّ��اُد
ه10 َخ��الَّ ال��ِم��س��ك غ��زاُل ل��ك��ن م��ونِ��ٌق ف��ض��اءٌ
أوَّاُه11 ال��ع��ي��ن ب��َدم��ع َس��َح��ًرا ذاتَ��ه ي��ق��وِّم
ت��ل��ق��اه األم��واه ع��ل��ى أح��َس��نُ��ه ال��زَّْه��ر ف��ه��ذا
م��ع��ن��اه12 واألل��وان ـ��ح ال��ري��ـ ُزوُن ال��ك��ون، وَدي��ر
م��واله اإلي��م��ان وذو ُم��س��تَ��وٍل ال��ُك��ف��ار ع��ل��ى
ي��غ��ش��اه ح��ي��ن أم��ي��ًرا ام��ن��ع��ه ال��م��س��ج��د! إم��اَم
ت��ق��واه13 تُ��ع��ج��بْ��ه ول��م ح��اج��ب��ه ال��م��ح��راب زوى
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١٣

تَ��ْظ��ه��ر — ش��ع��ري ل��ي��ت — ل��ع��ي��ن��ك أنَّ��ى آخ��ُر َش��يءٌ ع��ي��ن��يَّ ف��ي دن��ي��اك
َم��ح��َش��ر ت��ب��دَّى ق��د ص��در ك��ل ف��ي ش��ب��اب��ن��ا ع��ق��ول ف��ي ال��ت��ق��لُّ��ُب م��اذا
تَ��ظ��َف��ر14 ج��ه��اٍد ب��ال ال��ح��ي��اُة أب��ه ُس��ْح��رة ُدع��اؤك م��ا ال��م��س��اج��د! ش��ي��َخ
��ر15 تَ��س��عُّ ال��رم��اد م��ن ل��ل��ش��رار ه��ل َخ��ل��ُق��ه��ا ِرب��اٍط ف��ي يُ��رج��ى «ال��ذات» م��ا

١٤

م��خ��ط��ر ب��ع��ش��ق ال��ل��ه وي��د ه��وى إق��دام دون ع��ش��ق ك��ل
ال��س��ف��ر زاد األه��واَل تَ��ِخ��ذَ ف��تً��ى أي��ن ت��رف! م��ن وي��ل��ت��ا
ال��ب��ص��ر ذو ب��ه��ا «ال��ن��ف��س» ي��ع��رف َوح��ش��ًة ل��ي��س��ت األط��واد َخ��ل��وُة

١٥

ال��ض��م��ي��ُر ُه��داه ع��ن ال��ن��اَس ح��دَّث ص��ع��ب غ��ي��ُر ل��س��ال��ٍك ف��ق��ٍر ِع��ل��ُم
ح��ري��ر م��ن��ه ال��ط��ب��اع ف��ي ي��ك��ن إن َس��ي��ٍف ج��وه��َر ال��ف��والذُ ي��ك��ون ال
َغ��ي��وُر ف��ق��ر ال��س��ل��ط��ان وس��ب��ي��ل ذل��ي��ٌل ف��ق��ٌر اإلل��ه َق��ه��ر إنَّ
ال��ن��ذي��ر16 ال��ب��ش��ي��ر م��ؤم��ن ي��ا أن��ت ول��ك��ن ن��ف��ًس��ا ال��ف��رن��ُج س��ب��اك ق��د

١٦

ال��م��رك��ِز َج��ذَب��ات ع��ن بُ��ع��ُده��ا ال��ُش��ع��وب َم��وُت
تُ��رك��ِز ف��ل��ل��م��ع��ال��ي ُرك��زت إم��ا وال��ذات
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ال��ل��ح��ز ال��زم��ان ج��ور ش��اك��يً��ا ت��راه ف��ق��ر
ال��َك��ِزِز اج��ت��داء م��ن م��س��ح��ة ع��ل��ي��ه ب��اق
ال��م��ع��ِج��ز ف��ع��ُل ل��ل��بَ��رِّ ��ًرا م��ي��سِّ ي��زل ول��م
ُم��ع��َج��ِز17 َغ��ي��ر رَّات ك��ال��ذ ال��ص��خ��ور ي��ج��ع��ل أن
تُ��بَ��رَّز ل��م ال��ي��وم أن��ت م��ؤم��ن ي��ا ف��أي��ن
ُم��ع��وزي18 ف��ي��ه َج��ْم��ُرك ل��ذٌة ج��ه��اد ف��ي م��ا
ف��اب��ُرزي ه��يَّ��ا ـ��م��ش��رق ال��ـ س��رادق م��ن ُش��م��س ي��ا
ال��ق��رم��ز ب��ل��ون تُ��زَه��ى ُح��لَّ��ًة ج��ب��ال��ي واك��س��ي

١٧

وِش��ي��ِب َش��ب��اب ف��ي ال��ن��اَر ن��َف��َخ ي��ق��ي��ٍن ربُّ األل��وف ف��ي ي��ك��ن إْن
ال��ج��ي��وب19 ف��ي ح��ًص��ى م��ن ال��درَّ ي��خ��ل��ُق ف��ق��ي��ًرا ال��ص��ح��اري ت��ن��ش��ئ رب��م��ا
ال��غ��ي��وِب20 ربُّ ال��ج��ب��ي��َن يَ��ُخ��طَّ ل��م ح��ظٍّ��ا ل��ك اك��ت��بَ��ْن ل��ك ب��ي��راع
ال��ن��ج��ي��ب ال��ُع��ق��اب ل��دى ش��ي��ئً��ا ل��ي��س س��م��اءً ��ى يُ��س��مَّ ال��ذي ال��ف��ض��اء ذا
ال��َه��ب��وب ال��ج��ن��اح ت��ح��ت أرض وه��و س��م��اء ي��دع��ى ال��رءوس ف��وق ه��و

١٨

ال��ع��ب��ي��د21 ذلُّ ال��ق��ب��ي��ل اخ��ت��الف ف��ي رش��ي��د: ل��ش��ي��رش��اه ق��وٍل أي
وال��م��ح��س��ود22 ب��ال��وزي��ر وازده��وا َج��م��ع��تْ��ه��م أم��ة ث��وب خ��ل��ع��وا
س��ج��ود23 ف��ي ل��بُ��ده ح��زب ك��ل ش��ع��اًع��ا ال��ج��ب��ال ف��ي ال��دي��ن ذه��ب
س��دي��د24 ب��ض��رب ال��م��ول��ى ف��ح��ب��اك ت��رع��ى ال��الت ُح��رم��ة ف��ي��ه َح��َرٌم
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١٩

وال��ق��م��ر25 ال��ش��م��س ض��ي��اء ع��ن ُم��ْغ��تَ��ٍن ب��ل ب��ال��ب��ص��ِر األل��واَن يُ��درك ال��ذي ل��ي��س
ال��س��ف��ِر ُم��ن��تَ��ه��ى ه��ذا ل��ي��س تَ��ق��دََّم��ْن. م��ن��زَل��ًة اإلف��رن��ج ش��أى ق��د م��ؤم��نً��ا ي��ا
ب��ال��نُّ��ُك��ِر ال��ع��ص��ر ب��ع��ل��م ف��ي��ه��ا ال��س��ك��ر م��ا م��ف��تَّ��ح��ة ل��ل��ص��ادي ال��غ��رب وح��ان��ُة
َش��َرِر26 م��ن ل��ل��ت��وح��ي��د ف��ي��ك ي��ك��ن ل��م إن ُم��س��ت��ِت��ٌر ال��س��ك��ر ب��ه��ذا ال��م��م��اُت ل��ك
ُس��ُرِر؟27 وال ت��اج ذا ل��س��ت ش��م��ل��ة ف��ي م��وع��ظ��ت��ي ال��خ��ان��ات ب��ن��و يَ��س��م��ع��نَّ ه��ل

٢٠

إن��س��ان��ا ال��ط��ود ف��ي أو ال��ب��ي��د ف��ي ع��اش َم��ن ي��ح��ف��ظ��ه��ا ال��ع��ل��ي��اء ال��ف��ط��رة م��ق��اص��د
ُس��ل��ط��ان��ا ال��خ��الُق أودع ف��ق��ره ف��ي يُ��ب��ط��ل��ه ال��ت��م��دي��ن ف��ي ��ح��َر ال��سِّ ي��راق��ب
ِع��ق��ب��ان��ا ل��ألق��دام ال��ب��ي��د وتُ��ن��ش��ئ ب��ل��ب��َل��ه ال��روُض ص��اَغ وال��ل��ط��ف ل��ل��ح��س��ن
وَس��ْل��م��ان��ا28 ف��اروًق��ا ال��ب��ي��د ف��ي ل��ك��نَّ م��درس��ٌة األب��ص��اَر تُ��ع��ِج��ُب ك��م ش��ي��ُخ ي��ا
غ��ض��ب��ان��ا ال��س��ي��ف ت��ت��ح��دَّى ن��ش��وة ف��ي َش��ب��ه م��ن ل��إلس��الم ال��ده��ر ي��ع��رف ه��ل

هوامش

١١٦٠ه. سنة وتويف دهيل فتح وأفغانستان، إيران ملك شاه نادر (1)
لألحرار. ا سمٍّ ولكن علًما ليس قليل، متاع أي شعري من كف جدواه الذي العلم (2)

والفلسفة. باألدب ال املستمر بالجهد الفن (3)
فجعلها كالندى شعاعها) (أي الشمس أياة عليه قطرت شاء إن الفن رب (4)

… فنه مادة
املايض. صور إال يرون وال يذكرون ال لقوم بركة التجديد (5)

كصاحب وعزته همته يف هو أو التاج، إىل طموح ولكنه الرأس حارس وهو (6)
حارس. بأنه تحقره فال التاج
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أخرى، مرة ييضء ألن أهل فهو البارحة لك أضاء الذي هو الخابي الرساج هذا (7)
اإلسالم. يعني

والجالب، السكر يحب الطفل طبع فيه ألن الرشقي؛ أو املسلم عىل يخاف (8)
تجارتها. عىل يتهافت فهو بهما، التجارة تحسن وأوروبا

الالتينية الحروف واتخاذه الدينية، سياسة واتباعه كمال مصطفى إىل يشري (9)
الرتكية. للغة

ال فضاء هي فإنما يصيده، مسكيٍّا غزاًال أوروبا يف املعاني صياد يجد ال (10)
يحبها. التي الجميلة املعاني يجد ال أي فيه، صيد

الدعاء. كثري الرقيق املتعبد األواه: (11)
الكفار يستعبد والروائح، األلوان من ألصنام معرض هو الذي العالم هذا (12)

للمؤمن. مسخر ولكنه
الصالة. معنى فيها ليس أمري لصالة تقطيبًا املحراب زاوية تخيل (13)

عامة. املساجد به واملراد الحرم، شيخ األصل يف (14)
خانقاه. األصل ويف الصوفية، مقام الرباط (15)

بالفارسية. األصل يف املرصاع هذا جاء (16)
فال ذرات الصخور يحيل فهو املادة؛ عالم من يشء الحر همة دون يحول ال (17)

عقبات. طريقه يف تكون
اليوم يفتقد املؤمن وجمر اإليمان، حرارة فيه تكن لم ما لذة الجهاد يف ليس (18)

الجهاد. يف
وسالمه. عليه هللا صلوات الرسول إىل يشري وهو األرض، وجه الجيوب (19)
تزعم. كما مستقبلك جبينك عىل يكتب لم تعاىل فاهلل بقلمك حظك اكتب (20)

األفغان. أمراء أحد شريشاه (21)
باكستان. من الحدود إقليم يف األفغان قبائل من واملحسود الوزيري (22)

الصنم. البد: (23)
كرس كما األصنام فيه تكرس لرضب يوفقك فاهلل أصنام، فيه ولكن حرم هذا (24)

الكعبة. أصنام الرسول
يحتاج ال التي واألرسار الحقائق أدرك ما بل األلوان، يرى الذي بمبرص ليس (25)

والقمر. الشمس إىل رؤيتها يف
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تغفل أن فيها الهالك ولكن بها وتنتيش العرص علوم تأخذ أن يف ضري ال (26)
والتوحيد. اإليمان عن بها

يف وأنا قويل األمراء هؤالء يسمع يعني األمري، ومعناه خان، جمع الخانات (27)
أمريًا. وال ملًكا لست خشنة ثياب

الفاريس. وسلمان الفاروق عمر مثل الكرام األصحاب يعني (28)
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