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الكتاب ُخطبة

الرحيم الرحمن هللا بسم

أبكار حسن من أسفر وبما األفراح، منثور من تألَّف بما املنى روض أزهر الذي هلل الحمد
العبارات، مخدرات عن الغياهب برافع وانجابت واإلفصاح، اإليضاح مشهد عىل االبتكار
بشكرك زينت من يا وأشكرك الرباعات، أرجاء فاستنارت الفضائل عقائل نرباس وتألف
مشكاة وأنرت املعاني، خرائد نحور الفصاحة بقالئد زينت كما املباني، سطور صدور
املستنري كتابك سمط يف األولني أخبار ونظمت املستنرية، معارفك جواهر بزواهر البصرية
تحت ما وعلم الكائنات، جميع فأحاطت علمه دائرة اتسعت إله من فسبحانك املستبني،
كمال من به خصه بما اإلنسان نوع ورشف املخلوقات، من أديمها فوق ما علم األرضكما
عىل فعقله النور ذلك من أصاب فمن األلباب، أويل بني املعرفة نور ونرش والعرفان، القوى
محمد مستقيم، رصاط إىل قويم بكتاٍب أرشدنا من عىل والسالم والصالة أصاب، ما قدر
سريه، يف وأحسن سريته، حسنت من أحسن غريه يف تشتت ما املحاسن من جمع الذي

واألسنة. باألقالم املجد حازوا الذين وأصحابه الدجنة، مصابيح آله وعىل
حسني بن فواز عيل بنت زينب أستعني، وبه هللا، إىل املفتقرة وأنا — فأقول وبعُد،
وموطنًا، مولًدا السورية فواز، يوسف بن محمد بن إبراهيم بن حسن بن هللا عبيد بن
واملفهوم املنطوق وأفضل العلوم، أحسن التاريخ علم كان ملا إنه ومسكنًا: ً منشأ املرصية
طبقة، كل أهل ألن وأوراقه؛ صحفه الخافقني يف وانترشت نطاقه، واتسع رجاله، كثرت
بحر يف وخاضوا لسان، كل عىل العلوم يف وتفلسفوا األدب، يف تكلموا قد أمة كل وجهابذة
املتقدمني، تاريخ اختصار يف مجهوده وبذل غايته أفرغ منهم متكلم وكل زمان، كل تاريخ
إىل احتاجت حتى ذلك يف املطوالت ألف وبعضهم السالفني، من املشهورين أهم واختيار



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

العربية باللغة بابًا اإلنساني العالم لنصف وأفرد تطرَّف من ذلك كل يف أَر ولم اختصار،
سيدات جملة منهن نبغ أنهن مع الرذائل، عن وتنزهن بالفضائل، اشتهرن من فيه جمع
الحمية فلحقتني الشعراء، فحول وعارضن العلماء، أعاظم بها حاكني التي املؤلفات لهن
اآلنسات من الفضائل ذوات فضائل ُمَحيَّا عن يسفر سْفٍر تأليف عىل النوعية والغرية
كل من أخبارهن وإيراد اإلمكان، إليه يصل ما بقدر تراجمهن شتات وجمع والعقائل،

ومكان. زمان
من عىل خصوًصا — سالك كل عىل تعرس املسالك، صعبة الطريقة هذه كانت وملا
بما التأليف هذا عىل استعنت فقد — بنقاب املنعة من ومتنقبة حجاب ذات مثيل كانت
ظهر حتى الهجائية الحروف عىل ووضعته العلمية، واملجالت العمومية، التواريخ يف جاء
الخدور»، ربات طبقات يف املنثور «الدر سميته: وقد رحابه، يف فسيًحا بابه، يف غريبًا
امللل، إىل يؤدي ما كل ُمتجنِّبًة وسعي، تنقيحه يف أفرغت بعدما نوعي لبنات خدمة وجعلته

واألزمنة. واألمكنة والعنعنة، األسانيد عن مخترصة
سنة أكتوبر ٧ املوافق هجرية، ١٣٠٩) سنة األول ربيع ٤ يف تأليفه يف ابتدأت وقد
وهي: اآلتية؛ الكتب منها وأدبية، تاريخية ة جمَّ كتب من جمعته وقد إفرنجية)، ١٨٩١

األثري. البن الكامل، تاريخ •
للمربد. الكامل، تاريخ •

خلكان. البن واألعيان، الوفيات تاريخ •
املقري. ألحمد الطيب، نفح تاريخ •

لإلسحاقي. الدول، من مرص يف ترصف فيمن األول أخبار تاريخ •
خلدون. البن العرب، كتاب •

األصبهاني. الفرج ألبي األغاني، كتاب •
البستاني. لبطرس املعارف، دائرة كتاب •

الحلبي. الدين لربهان الحلبية، السرية كتاب •
دحالن. زيني أحمد للسيد النبوية، السرية كتاب •

ربه. عبد البن الفريد، العقد كتاب •
األنطاكي. داود للشيخ األسواق، تزيني كتاب •

األبشيهي. أحمد الدين لشهاب مستظرف، فن كل يف املستطرف كتاب •
الحموي. حجة البن األوراق، ثمرات كتاب •
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أبكاريوس. ليوحنا الدهور، تاريخ يف الزهور قطف كتاب •
الجزري. األثري البن الصحابة، بمعرفة الغابة أسد كتاب •

الشبلنجي. مؤمن سيد للشيخ املختار، بيت أهل مناقب يف األبصار نور كتاب •
البلوي. محمد بن ليوسف با، ألف كتاب •

مبارك. باشا عيل لألمري التوفيقية، مرص خطط •
تمام. ألبي الحماسة، ديوان •

السليمي. الرشيد بن عمرو بنت الخنساء ديوان •
الصبان. الشيخ رسالة •

الرشقاوي. هللا عبد للشيخ الناظرين، تحفة •
العتبي. النرص أبي تاريخ عىل الوهبي الفتح •

الدين. عفيف للشيخ الرياحني، روض •
بطوطة. البن األمصار، غرائب يف النظار تحفة •

ذهني. ملحمد — تركي — النساء مشاهري •
الشعراني. الوهاب عبد للشيخ الكربى، الطبقات •

الثعلبي. أحمد للشيخ بالعرائس، املسمى األنبياء قصص •
األفراح. حديقة •

للواقدي. الشام، فتوح •
مكاريوس. لشاهني اللطائف، •

نمر. وفارس رصوف ليعقوب املقتطف، •
الحموي. حجة البن األدب، خزانة •

الدولتني. أخبار يف الروضتني •
الكاتب. للعماد القديس، الفتح •
عنجوري. لسليم هارون، بدائع •
زيدون. ابن رسالة رشح العيون •
األبرار. مناقب يف األخبار مروج •

من التقطتُه وما الدورية، والجرائد العلمية املجالت من جمعته ما خالف وهذه
العالية، املدارس يف العلم وتعلمن الرتبية، أحسن تربَّني الالتي العرص هذا لبنات مقاالت

اإلنساني. العالم هذا يف شهرة لهن وصار
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نبغ هذا عرصنا أن قراؤه ليعلم الكتاب؛ هذا مقدمة يف مقاالتهن بعض ذاكرة وإني
حقوقهن بإعطائهن إال ذلك وما الخالية، األعرص يف نوعهن من أحد يتقدمهن لم نساء فيه

واتبعوه. الحق عرفوا الذين ذويهن من
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نوفل سارة

نسيم الفاضل كريمة نوفل»، «سارة السيدة واألديبة اآلنسة حرضة قالته بما ولنبدأ
عرص يف «نحن قالت: العربية، اللغة علماء عىل اقرتحتها التي االقرتاحات من نوفل، أفندي
إذا غرو فال األلباب، ذوي مدارك بأشعتها فأنارت واآلداب، العلم شموس فيه سطعت
أعجب والنور البخار فعل من فيه رأينا وقد واالكتشافات. االخرتاعات بعرص سميناه
إذ للغرابة محل فيه يبق لم حتى الغرائب، أغرب والكهرباء الربق قوة ومن العجائب،
يهمني باقرتاٍح األلباء، الفضل وأرباب والعلماء، العلم نرصاء عىل املقام هذا يف تطفلُت
ما عرفن اللواتي الرشقيات البنات يهم كما فائدته، إىل والوصول نتيجته، عىل الحصول

املفروض. الواجب من عليهن وما املسلوب، الحق من لهن كان
أن األعظم السواد علم قد واآلداب: الفضل ذوي من االستسماح بعد — فأقول
الخواطر، واتفاق الخنارص بعقد اتحدوا قد تمدنًا األكثر األمم من وغريهم األوروبيني
وهيئاتهم العمومية نواديهم يف أو األدبية، ومجتمعاتهم العلمية محافلهم يف كان سواء
لالرتقاء الكون جسم يف ا ُمهمٍّ عضًوا عرفوها يوم املرأة احرتام وجوب وقرروا االجتماعية،
الخاص بني مرعيٍّا نظاًما وصار العادل، القرار هذا أرجائها يف عمَّ وملَّا الرتبية. وحسن
ما بلغت حتى اإلنساني، الكمال ومقام الوجود، مراتب إىل بالتقدم املرأة أخذت والعام؛
وذويها، أوالدها بني السالم علم بواسطتهما رفعت وقد والواجبات، املعارف من بلغته
مما ذلك غري إىل عائلتها، أفراد من كل بني والوالء الحب وثاق عقد من بسببها وتمكنت

الغربية. الشعوب أكثر يف آدابها آثار من نراه
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واملرأة العذراء البنت بني للتمييز استنبطوا حتى األمنية بهذه الغربيون يكتف ولم
وللعذراء مدام، للمرأة: الفرنساوية اللغة يف كقولهم بذاتها؛ قائمة افتخارية لفظة املتزوجة
سنيوره، وباإليطالية وسبينيس، كريا وباليونانية: ومس، مسز، اإلنكليزية: ويف مادموازيل،
وقتنا يف انتشاًرا األكثر األجنبية اللغات من غريها يف وهكذا ومدام، مداما، أو وسنيورينة،

الحارض.
هذا عن الجفن أغمضنا فقد — خصوًصا والغربيني عموًما الرشقيني — نحن أما
الغربيني عوائد أكثر انتحال إىل وتسابقنا العربية، اللغة اتساع عن رغًما التخصيص
إال منهم، البعض أخالق واستحسان ومنتدياتهم، هيئاتهم معظم يف واشرتكنا وأزيائهم،
الخاصة واإلشارة االحرتامي، التمييز هذا البنات بإعطاء حذوهم نحذُ لم الحظ لسوء أننا

عندهم. بهن
الناطقني من وأكثر نفس مليون مائة بني َمليٍّا وبحثنا فتشنا لو أننا هذا من واألغرب
وإن ومعناها، مبناها يف واملادموازيل املدام مقام تقوم واحدة كلمة فيها وجدنا ملا بالضاد،
أن إال الفرنساوية، يف ومادموازيل مدام بمعنى يستعمالن وستيتة ست كلمتي إن قيل:
هو ستيتة يف التصغري فإن ذلك عن وفضًال يظهر، ما عىل صحيحتني ليستا الكلمتني هاتني
أديب. لبيب كل عىل يخفى ال كما باملادموازيل، املقصود للمعنى خالًفا لالفتخار ال لالحتقار
وافيتني غري نراهما ولكن والخاتون، السيدة وهما: مرتادفتان؛ كلمتان عندنا نعم
إحداهما يف وليس استثناء، بال واحد آٍن يف واملتزوجة العذراء عىل تطلقان ألنهما باملرام؛
أننا ذلك عىل والدليل حقيقية. معرفة بإحداهما املوصوفة معرفة عىل تدلنا خاصة صفة
ملا العربية، الجرائد إحدى يف الرشقيات والخواتني السيدات إلحدى مقالة عىل عثرنا لو
هذه بني حيارى بااللتباس نقف بل امرأة، أو بنتًا امُلحررة كانت إذا ما نحكم أن قدرنا

هللا. شاء ما إىل وتلك
كتاباتنا يف هما كما ونستخدمهما مادموازيل أو مس كلمة نعرب أن شئنا وإن هذا
الصيد «كل يقول: حالهم ولسان اللغة مفردات درسوا ممن املالمة نخاف العام، وحديثنا
أن وإما الطويل، والجدال املباحثة إما أمرين: أحد إىل وقتئذ فنحتاج الفرا.» جوف يف
بها تتميز واحدة كلمة اللغة كتب يف نرى ال حني الخجل، بأكمام الوجه ونسرت نسكت

آنًفا. املذكورة اللغات يف تميزا كما احرتاًما، املتزوجة من العذراء
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كلمة عن لنا يبحثوا أن العرص هذا أبناء من الفضل وجهابذة اللغة أئمة من فرجاؤنا
والوضيع الرفيع بني عامة تصبح بحيث ومعناها، بوضعها املادموازيل مقام تقوم عربية
هذه باستخدام األعاجم لغات إىل التجأنا إذا تثريب وال علينا لوم فال وإال وكتابة، لفًظا
االستعارات هذه مطال عليها طال إن التي العربية، لغتنا يف له شبه ال مما وغريها الكلمة

وامتزاًجا. اختالًال املالطية كاللهجة يوًما أصبحت
ذليلة، حقرية الرجل عني يف املرأة كانت العربية اللغة تدوين زمن يف أن ننكر وال
ولذلك تذبل، حينما خارًجا تُطرح األزهار من كباقة أو البيت أدوات من بأكثر وليست
املرأة عىل تدل هذه مثل كلمة اللغة يف يستنبط أن العرص ذلك من أحد ببال يخطر لم
فال االستنباطات، أنواع فيه عرصتنوعت يف اآلن نحن ولكن وتوقري، باحرتاٍم رصيحة داللة
االحرتام صفة حفظ مع والتمييز للداللة كاملادموازيل كلمة ابتكار اللغة نرصاء عىل يعرس
هذا ولكن املستحدثة، الكلمات من فيها يوجد ال ما اللغة إىل أضافوا لو وحبذا واالفتخار،
أبحث خصائيصأن وليسمن أكاديمي، علمي مجمع بإقامة الحكومة معاضدة إىل يحتاج

املقام. هذا يف عليه وأحث فيه
العفو حجاب يسبلوا أن األذكياء الفضل وأصحاب األلباء، جمهور من وأرجو هذا؛
نباري أن االقرتاح هذا من يل قصد إذ حلمهم؛ ساحات تجاه به تطفلت ما عىل واملعذرة
أفاد، من الناس وخري الفضل، أصحاب نفثات من واالستفادة الشأن، هذا يف األجانب
للمتزوجة، وعقيلة للبنت، آنسة لفظة اللغة علماء بعض استنبط االقرتاح هذا عىل وبناء

الجرائد.» أكثر واستعملهما

موىس نخلة الخواجة كريمة جليلة

األوالد تربية لزوم عىل ًة حاضَّ موىس، نخلة الخواجة كريمة جليلة، اآلنسة حرضة وقالت
يراه ما كل بأن إنسان كل علم «لقد قالت: ما وهذا نسلهم، حالة تحسني ألجل والبنات
تربية يف يجتهدوا أن الوالدين فعىل كلها، حياته أيام ذهنه يف راسًخا يستمر صغره يف الولد
هي املرأة أن عىل أُجمع وقد لتثقيفهم. الوحيدة القاعدة هو اجتهادهم يكون وأن أوالدهم،
فقد عظيم، تأثري لرتبيتها يكون أن بد ال ثمَّ فمن للتقدم، قابلة وأنها والنجاح، الرتقي علة
وحداثته. طفوليته يف ترباها التي الرتبية محور عىل قائًما حياته مدى اإلنسان سلوك رأينا
الرش بأخالق أو الخري، بأخالق يتخلق أن قابًال كان الفطرة عىل أظفاره نعومة يف كان وملا
تربي من بني مناسبة من فهل الترصف، من منهما ويراه يسمعه وما والداه، يربيه ما عىل
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واإلرشاد والنصائح األناة بطول تربيهم ومن والحيل، والكذب والشتائم باالحتداد أوالدها
بعد عليه ومأسوًفا حياته، يف مكرًما قيام حق بأعماله قام الخري عىل تربى فمن والصدق،
أن يجب والدينية، األدبية النواميس بمقتىض يحيا أن أراد فمن بالعكس، والعكس مماته،

الخارسين. من كان بيشء أخلَّ فإذا االستقامة، بحسب ويسري الرش، طريق عن يحيد
صالًحا والديهم أثر األوالد اتباع عىل دليل ذلك ففي ظلم.» فما أباه يشابه «ومن قيل:
عىل برهان وذلك عنها.» يحيد ال شاخ فمتى هللا؛ مخافة عىل الولد «ربِّ وقيل: طالًحا، أو
عىل ويجب مًعا. واألوالد الوالدين سعادة الرتبية حسن ففي األحداث؛ يف الرتبية رسوخ
طريًقا يسلكوا لكيال وينذروهم ينصحوهم وأن أوالدهم، طرق إىل ينظروا أن الوالدين
هذه يتقصون بل وغرورها، الدنيا يف حبٍّا يتورطوا وال الشهوات، يف ينهمكوا وال معوجة،
أن قبل القبيح والكالم والشتائم القذف يتعلمون األوالد من فكم صغرها، يف الشجرة
وعند هللا، عند أوالدهم يف مسئولون أنهم الوالدين عىل يخفى وال بالصالحات، يتفوهوا

جلدتهم. وألبناء ولوطنهم لآلخرة األوالد فإنما مًعا؛ واأللفة السلطة
فخري الحياة، مدى وأراحوا ارتاحوا صغرهم يف أوالدهم تهذيب إىل اآلباء فطن فإذا
ويوقعوا فيندموا العنان، لهم يطلقوا أن من صغرهم يف أوالدهم عىل يُشدِّدوا أن للوالدين

عظيمة. ورطات يف أوالدهم
يسعى وال جريًحا أو عنه، األذى دفع إىل يبادر وال عليًال ولده يرى من الناس فمن
الزمن من يقيض فكم جسدية، أوالدهم وعلل غريتهم هذه كانت فإذا كلومه، مداواة يف
شفاء بل ، وذالٍّ إهانة التأديب فليس به، أدَّ ابنه أحب فمن النفسية! أمراضهم مداواة يف

وخالًصا.
حتى اإلصالح نواميس له وسن لفسادها، باألمم االمتزاج عن شعبه تعاىل نهى فقد
مرص. بفساد امليعاد أرض يدخلوا أن من فيها جيلهم ويهلك الرتبية يف ينهوا بأن أذن إنه
لو وحبذا األدب، من وافر جانب عىل تكون أن أوالدها تربية يف الراغبة املرأة فعىل
املرأة فعىل قرينها، وراحة أوالدها تهذيب ذلك ففي تدبري؛ وصاحبة معارف ذات كانت
تدبريها! بسوء بيتها هدمت امرأة من فكم االقتصاد، يف قرينها فتساعد املنزل، تدبري
وال اإلرساف، مع للِغنَى فائدة فال إدارتها! بحسن منزلها موات أحيت امرأة من وكم
أبو نفع وما بالء، البالء زاد األوالد عليها تربى إذا خالل وهي التبذير. مع للمداخيل
أوالده تربية وتفسد أمواله، تبدد املرأة كانت إذا وأحرز وحرص وجد سعى إذا العائلة
الصالحة، املبادئ فؤادهن وغرسيف الفتيات، علم اإلصالح رام فمن وترويها، تعقلها بعدم
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اآلداب كانت «لو قال: من در وهلل الفضيلة، حب عىل وحملهن بالحكمة، عقولهن وزين
التمدن.» نفس هو إنما املال لكان والخواتم؛ واألساور والقالئد بالعقود

فؤاد يف غرسه يقتيض يشء فأول واألدب، الحكمة عنهم هللا حجب من األمم فأشقى
رسخت فمن القريب. وحب السلطة، وحب الوالدين، وحب هللا، حب وذكر أنثى من الولد
أديبًا وكان واجتهد، وكد الشغل، إىل ومال أفلح عليها؛ وتربى املبادئ، هذه فؤاده يف
ولني الحديث، حسن واملعارشة واملجالسة واملطالعة الدرس ففي والتدبري؛ السلوك حسن

ودماثتها. األخالق ولطف الجانب،
فعليه يحسنه، ما املرء فقيمة بها، يهتم مهمة من ذكر أو أنثى لكل بد وال هذا
عىل وتجربه ماًال تكسبه فالصناعة ويستجيدها، حاله عىل يحرص وأن صناعته، بإحكام
املعيشة، ترتيب عىل تساعده اليد وأعمال الخطأ، من يقيه الحساب وعلم الكسل، نبذ

النظام. وحسن الرتتيب السعي وثمرة
ونعكف واملعارف، بالعلوم نزدان وأن الحميدة، باألخالق التخلق بنا األليق أوليس
بالقدح بل األحاديث، من تحته طائل ال فيما األوقات نميض أن من والعمل الشغل عىل
وَزهاء زهًرا كالرياحني نكون أن فعلينا واإلغراض؟ والتعصب والثلب والنميمة والطعن

وعوسًجا.» قرطبًا البور كاألرض ال

كوراني هناء

الرجل، نحو الزوجة واجب ُمظِهرًة كوراني» «هناء العقيلة الفاضلة األديبة حرضة وقالت
ارتقى؛ إذا والعقل بدا، إذا والصالح سما، إذا والفضل عال، إذا «والحق قالت: ما وإليك
وملتقى والهناء، السالم ومجتمع والرسور، االنبساط ومرتع والحبور، البهجة مقام فهناك
وتهدي بشوش، وُمحيَّا طلق، بوجه تالقيك زوجة به سارت من منزل يف والصفاء، الراحة
إليك وتنظر القلوب، بمجامع منك يأخذان وحالوة لطًفا صوتها أنغام رقة من إليك
رسم التي تلك قويًما؛ طريًقا وتهديك جديًدا، نشاًطا فتُعريك والذكاء، الفطنة بألحاظ
املآثر وكريم والعفاف الفضل من لها بما آياٍت، جبينها عىل والرصانة والحلم التعقل

بينات. معلنات
التقدم أمر يرتتب وعليها اإلنساني، العالم مدبرة — تعلمون كما — الزوجة
السحاب برأسه يناطح باذخ قرص من املساكن وسيدة املنازل ربة ألنها وذلك واالنحطاط؛
من قصوى غاية يف مركزها كان ولهذا الحال؛ ورثَّة الفقر من كبري جانب عىل كوخ إىل
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األفكار؛ صائبي دوائر حوله تحوم بأن وخليًقا االعتبار، معظم يُعار بأن جديًرا األهمية،
منه. هللا أجارنا العباد. عىل الوبيلة عواقبه رش من لتسلم

بعني — نرى أمورهم؛ دخائل عىل ووقفنا البرش، من حولنا ما أحوال يف تأملنا إذا
يتخذن الالتي جهل عن صادرة نصادفها التي واآلالم والتعاسة الشقاء معظم أن — آسفة
الخصام مساكنهن يف فيسود والالزم، الواجب من ذلك عىل يرتتب بما الزوجة مقام
مع حياتهن وتكون السالم، مقام إىل الرسعة جناح عىل أمامهن من الراحة وتفر والشقاق،
باملصائب أجزاؤها مرتبطة والويالت، باملرارة حلقاتها متصلة سلسلة عن عبارة أزواجهن
الذي األعظم البالء ذلك يتقني أن — أردن أو دبَّرن لو — بوسعهن كان أنه مع والتنهدات،

ورونقها. الحياة ببهجة يفتك
الزوجة عمل سوى الحياة، مدى آالمه من ملجأ ال الذي العضال، الداء لذلك واقي وال
فالزوجة َرُجلها، نحو الواجب من — الطبيعة حتى — واألدب الدين عليها يفرضه بما
عىل يتوقفان زوجها ومرسة مرستها بأن تتأكد أن يجب الرجل، حياة رشيكة هي التي
ما ويفعل بخدمتها، يدور أنه كما حاجاته، لجميع األمينة وخدمتها له، الحقيقية محبتها
الزوجة من الرجل إىل أحب ال إذ فرح؛ بقلب تعمل أن عليها ويشرتط خاطرها. يطيب به
التي الفاتنة الجميلة فالفتاة جميل، غري يكن وإن وجهها تنري البشاشة ألن البشوشة؛
رجلها غاب إذا نفسها عىل إال لوًما ه تُوجِّ أن تقدر ال كدرة حنجرة زواجها بعد تصنع

الشكسة. والسحنة املنقلب، الوجه كراهة الرجل طبع من ألنه املنزل؛ عن كثريًا
بحسب معه السلوك لتستطيع جيًدا درًسا رجلها وأخالق طباع تدرس أن املرأة وعىل
فتصبح األجل؛ واملقام األوىل، املنزلة لديه تصيب ريب ال ذلك فعلت إن ألنها مشتهاه؛
ال بيشء اإلنسانية من بعيًدا كان إذا إال اللهم أمرها، تلبية مناه أو رضاها، رهن إرادته
قلما الذي الزوجة واجب أهم ومن يلني. ال وحيش قلب ذا البرشي، جسده داخل يخفى
تُبتَىل لئال وامللبس؛ واملرشب املأكل يف االعتدال يف صحتها حسن عىل املحافظة به: تكثرت
عن فضًال رجلها، عاتق عىل يطاق ال حمًال فتكون السقام، فراش عىل العمر يرميها بداء
لتكون بل ليُمرَِّضها، باملرأة يقرتن لم الرجل إذ بديهي؛ أمر وهذا األوىل. محبته تخرس أنها
الرجال يراد أن بهذا قصدُت وما الجمة. ومتاعبها الحياة أثقال حمل يف ورشيكته عونه
تطبيب يف مستطاعه يبذل أن الرجل واجب أول من ألنه ؛ كالَّ بنسائهم، يعتنون ال الذين
فتستفيد بباٍل، لها يخطر لم ربما بأمر املرأة ألُذكِّر بل بالء، أو مرض فاجأها إذا زوجته

واجبًا. ا حقٍّ لالستقبال
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فإهماله والوجود، الخالق ِقبل ِمن ُسنَّ مقدس فرض رجلها نحو الزوجة واجب إن
الخسارة! لعظم ويا بها. وثقته زوجها محبة تخرس إنها إذ مستمر؛ بشقاء عليها يعود
وأمانة؛ بجهد مركزها بمطلوبات قامت إذا ما بخالف تعرسوتكدير، يف حياتهما فيرصفان
والكتبة الشعراء أطنب قد وكم منزلها، يأويان والسالم والربكة بأجنحتها، تظلها فالسعادة
سمو عىل داللة وذلك مدحها! من وأكثروا منزلتها، من ورفعوا الصالحة، الزوجة وصف يف

الوجود. عالم يف نفعها وعزيز شأنها،
الخفي وبشعورها الرشيفة، الطاهرة بأفكارها تمتاز التي هي الصالحة والزوجة
النقية، وعفتها اللينة، وعريكتها الجميل، وبصربها األنيسة، البهجة وبأخالقها اللطيف،
واالقتصاد. االعتدال حدود عىل عائلتها مع ومغتذية ثوبًا، واللياقة النظافة مرتدية فرتاها
مترسبلة باكًرا الصبح يف فتنهض التبخرت، ِرْجلُها وتكره بالعمل، يدها ترسُّ التي تلك
رجلها، سعادة ينبوع فتكون منزلها، بمهام والقيام النهار، أشغال لرتتيب والنشاط القوة
شيئًا إكرامها من ويزيدون طربًا، فيهيمون مدحها، أناشيد يسمعون الذين أوالدها وفخر

عظيًما.
أرشف البرشي الجنس تقدم يف وتعمل اإلنسانية، شأن ترفع التي املرأة هي هذه
العالم ارتقاء يف تفعل فإنها تستقىص؛ ال وآثارها تحىص، ال فوائدها والتي عمًال، وأجل
مذكوًرا؛ شيئًا التقدم وسائل تفيد ال وبدونها والتوبيخ، واإلنذار التعليم من ا جدٍّ أكثر
أرى فإني شديدًة؛ ملثلها — املعايل سلم نتدرج أخذنا الذين نحن — حاجتنا كانت ولذلك
نسائنا قلوب يف مقايل يصيب أن فرجائي الغراء. ومآثرها املحيي، لتأثريها ظمأى البالد
والعباد. البالد بهن فتسمو معروًفا، ويثمرن فضًال، ويزددن نُْكًرا، ليجتِنبَْن ثريٍّا؛ ثرى

األحوال.» خري إىل نتوفق وبه ولينا، وهللا

خالد مريم

البنات تعليم «وجوب عنوانها: التي مقالتها يف خالد» «مريم األديبة الكاتبة حرضة وقالت
أعلم وال القول، هذا إىل بامُلتعرض دفع الذي ما أدري «ال املقصد»: هذا معرتض عىل ردٍّا
ال التي الحاصلة الفوائد ورائه من ينظر يعد فلم عينيه؛ أمام قام الذي الغشاء هذا ما
رأيًا يبدي ُكالٍّ رأى وقد به وكأني الغرور، رأسه فوق وخيم الجهل، أعماه من إال ينكرها
ابنتك ترسل أن تقصد «هل كقوله: النجاح ومسببات محسنات من له يَِعنُّ بما ويتكلم
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أن إال ير فلم قريحته، مخبآت وفتش دماغه، زوايا يف فبحث يتكلم أن أراد …؟» للمكتب
للرجل؟ ُخلق العلم أن يظن فهل عظيم، ورضر خارجية، صورة تعلُّمنا

عىل وجاريناه اعتقاده سلمنا أننا ولنفرض عظيم، وخطأ مبني، ضالل يف إنه لعمري
أيحسب ترى؟ يا هي فما املضار، يُنتج بل البنات، ينفع ال العلم أن زعمه، حسب قصده،

املدارس؟ يف لوضعهن تبذل التي النفقات أولها أن
ال بسيطة االبنة فتدخل مختلفة، وطبائع رتب من البنات جامعة املدارس إن ثم
البنات تجاري أن فتُجرِّب الغرية آفة عليها وتتغلب بعدئٍذ، فتستنري اليل، من الحي تعرف
حتى عوائدهن وتقتبسكل الخارجية، والزينة باملالبس وغنًى رتبة منها أعظم هن اللواتي
والرفاهية الراحة عىل وتتمرن والفقرية، الغنية بني الفرق يرى أن اإلنسان عىل يصعب
وال العجب، يعجبها ال بنفسها، معجبة بأنفها، شامخة تراها البيت إىل رجعت متى حتى
تبقى أن بها األجدر فكان تحتها، طائل ال مبالغ والديها فتخرس البيتية، األشغال تمارس

لتكن. املعرتض، حجة هذه مثل البيت. يف
بالشبان بل فقط، بالبنات الحق غري الغلط هذا أن يعلم ال املعرتض! عىل أسفاه وا
مختلفة، وأمياًال للناسطبائع أن يعلم أال ليسعموميٍّا، ولكنه الغلط، بهذا أقرُّ فإني أيًضا؛
لغرور والبعض والتهذيب، العلم إىل والبعض والتبذير، اإلرساف إىل يميلون فالبعض
وميالة طائشة كانت فمهما كهذه، ظروف تحت واقعة ابنة عىل خوف فال وشهواته؛ العالم
املدريس، التهذيب فيها يفعل ال والتي التهذيب، أثر ذهنها يف يعلق أن من بد ال لإلرساف
يف وتُدرِّبها واألدب، للعلم ميًال فيها تربي املدرسة أن فكفى البيت، لزمت لو فيها يفعل ال
ال البيتية، األشغال جهة ومن العالم. يف ودخولها املدرسة من خروجها بعد الحياة أعمال
تخاف وال تتشجع أن املعارض أيها فعليك ممارستها؛ لتتعلم جزيل وتعب أفكار يلزمها
تحتقر وال البنات، تعليم من تنتج التي الجمة للفوائد آمالك تصوب أن بل املضار، هذه من
النجاح، أسباب عليه تدور الذي املحور هي املرأة تنسأن وال تحتقرهن، بذلك فإنك عملهن؛

العمومية. اآلداب ومرآة االجتماعية، للهيئة حافظة وهي والفالح، التقدم سبب وهي
إطالق عىل تعويدها يجب فلذلك أحيانًا؛ الرجل مبلغ العالم يف تبلغ أنها مشاحة ال
وبذلك الشهي، عسلها الطبيعة من لتجتني العقلية؛ التصورات ميادين يف األقالم أعنَّة
القائلة األلسنة تبكم وعندئٍذ بفضلها، األبكم لسان وينطلق يشء، عىل أنها العالم يعلم

وحقوقها. عقلها بحطَّة
آذان يف ويؤثر سوريا، وديان يف سيدوي الحارضة أقالمنا رصير أن فعندي أنا، أما
الخطة ومالزمة شأننا، يحط أمر كل يف بالتحفظ السيدات أيتها فعلينا االجتماعية؛ الهيئة
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مرآة واملرأة تنتظرنا، واإلصالحات تراقبنا، األنظار بأن واعلمن ومقامنا. قدرنا ترفع التي
الرابحات، نحن نكون أن ورجاؤنا هو، كيف يعرف ومنها هيكله، يظهر فيها الوطن،

الخارسين. واملعرتضون
البالد ترقي يف الشاهانية العلية الحرضة اهتمام ولوفرة هلل، الشكر علينا يجب وأخريًا،
البعضأمًرا عند تعليمهن صار حتى بناتهم، تعليم أهمية أدركوا اآلن اآلباء وأكثر والرعية،
الرجال.» مجاراة إىل لهن املبذولة املساعدة نزر عىل بادرن حتى قيودهن فأطلقوا الزًما،

استريازهري

الكتابي»: «اإلحسان عنوانها التي مقالتها يف «استريازهري» اآلنسة األديبة حرضة وقالت

آث��اره م��ن��ه وت��ب��ق��ى ي��ف��ن��ى أح��دوث��ة ال��م��وت ب��ع��د ال��م��رء
أخ��ب��اره ال��م��وت ب��ع��د ت��ط��ي��ب ام��رئ ح��ال ال��ح��االت وأح��س��ن

نرشه خرب وأي منارها؟ وإعالء اآلداب لنرش نفسه يكرس من حالة يفضل وماذا
مستجليًا املعرفة، سبل غريه هداية وراء سعيًا نهاره ببياض ليله سواد يصل ممن أطيب
هذه أليست أجل، كلل؟ يناله وال ملل، بذلك يأخذه ال غوامضها، كاشًفا له، عويصها
التي الكتب بكتابة أوقاتهم جل أشغلوا اليوم، إىل العلم نشأ منذ والفالسفة العلماء حالة
إفاداتهم تقرص لم الواسطة وبهذه املضار. عنهم وتدرأ بالنفع، العالم عموم عىل تعود
يف منترشة تزال ال بل حياتهم، فيها قضوا التي البقعة أو معه، عاشوا الذي الجيل عىل
يؤثر وال األيام، تبليه ال قشيبًا ثوبًا الحياة من البسة عليه، سماءها املعرفُة مدَّت قطر كل
باإلحسان يأتي أن يف رغب ومن أثر. خري وكانت أسماؤهم، فُخلدت األعوام، كرور به
تفعل كانت كما معارفه، عليهم ليلقي حوله من الشعب يجمع أن يحتاج ال الكتابي
وتعاليمه أفكاره وضع عىل مقدرة العرصية التقدمات خولته بل األيام، سالف يف العلماء
تأليفه ونرى والداني، القايص أثماره ويقطف األيدي، فتتناوله املأل، بني ينرشه كتاب يف
بني كتابه بقي جسده؛ يف الديدان ولعبت املؤلف فني إذا حتى عرص، كل يف مقامه يقوم

بمواده. عقولهم يغذون بعده الذين أيدي
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واستمرارها، اآلداب إلذاعة املحسنون يستخدمها آلة الكتابي اإلحسان نرى وعليه
إىل بالدخول أحوالهم لهم تسمح لم الذين الناس من فكم األساتذة، عن الطالب فتغني
املعرفة محبي يا «تعالوا قائًال: الجهوري بصوته ينادي األستاذ هذا وجدوا املدارس،
محبٍّا شفوًقا أستاذًا مني وسرتون والسعة، الرحب عىل أستقبلكم أنا فها التقدم؛ وراغبي
أترك فال تعويًضا، وال أجًرا منكم أطلب ال شأنكم، وإعالء تقدمكم، يف أرغب محسنًا،
ملل، بذلك يأخذكم فال مخبآته، وأُظِهر لكم، وأْجلُوه إال الثرى تحت أو السماء يف غامًضا
يتعذر عندما أسأم ال املحيا طلق ترونني فيها؛ بالثبات واجتهدوا خطتكم، عىل ثابروا بل
ممثًال بالتقدم، شيخكم وأعد سويٍّا، رصاًطا منكم الشاب أهدي أنا وها أمر. فعل عليكم

الشاعر: قول له

وص��ل ال��درب ع��ل��ى س��ار م��ن ك��ل أرب��اب��ه ذه��ب��ت ق��د ت��ق��ل ال

ما منها فاقتطفوا الخرضاء، ومروجه النارضة، حدائقه وولجوا دعوته، فأطاعوا
التي بتآليفه إليهم أحسن َمن ومنة بفضل شعروا فعندئٍذ ظافرين، وعادوا لهم، طاب
الدرس مشاق الغري عىل تخفف التي الكتب بتأليف وبدءوا به، فاقتدوا عقولهم، أنارت
ال بالعلماء تحدق التي املتاعب ل يتأمَّ وَمن إليهم. أُحِسن كما فأحَسنُوا لزمهم، الذي
بها يُجاَزى كان التي االضطهادات عن فضًال أمكن، ما وتبجيلهم إكرامهم عن يبتعد
فعندما برهانًا، «بغليلو» وكفى الغابرة، األجيال يف زمالؤه يدركها لم بحقيقة ح رصَّ من
سجن إىل نُفي متحركة؛ واألرض ساكنة، الشمس بكون «كوبرنيكوس» قول عىل صادق
االعتصاب أسري كان «فغليلو» وعليه فيه. ومات وخالنه، أهله عن بعيًدا غربية مدينة
يقدروا لم أضداده إن أال عنه: محاماته عند اإلنكليزي، الشاعر «ملتني»، قال كما
هلل الشكر نقدم أن علينا يجب فكم وعليه «غليلو»، أذاعها التي الحقيقة سجن عىل
للعلماء فيه ففسح الغابرة، العصور تاج الحميدي العرص هذا يف أوجدنا الذي تعاىل،
عاضد وأعظم العلوم، لتقدم نصري أكرب ذلك فكان الشعوب؛ بني حقائقهم بث مجال

لنرشها!
يقبلون كانوا بل وعيد، يرهبهم أو وعد، يستفزهم يكن لم العلماء أن نرى مرَّ ومما
إكليل لينال يذهب كمن العذاب رضوب لتناول يُساقون فكانوا لحقائقهم، فداء املوت
منها غايتهم تكون ال الحياة يف رغبوا وإذا الفساد، وعمَّ املعرفة النَفنْت ذلك ولوال الظفر،
عندما «ملتون» قاله ما ذلك ويؤيد اإلحسان. سبيل يف ذاتهم فينكرون الغري، نفع سوى
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عن يكف لم إن بالعمى، األطباء أنذره عندما اإلنكليز» «بدفاع املسمى كتابه يُؤلِّف كان
فحسبي أنا أما الكبري. بالرش الصغري الخري يبتاعون كثريين «إن فقال: والتأليف، الدرس
الخري جنب يف صغريًا ا رشٍّ عينيه عمى حاسبًا الصغري.» بالرش الكبري الخري أبتاع أن

بالده. خري هو الذي الكبري
الصواب يُذيع بل الئم، لومة الحق يف يرهب ال أن كتابيٍّا باإلحسان الراغب وعىل
وإذا كشًحا، عليه يطوي أن عن مبتعًدا بأرسها، املسكونة خانته ولو بكليته، له منتًرصا
الجمهور ذوق يراعي أن عليه ولكن خدمتها، حق املعارف أدى قد يكون ال ذلك فعل
ألفوها، طرق عن ردعهم مثًال أراد فإذا عليه؛ اإلقبال منهم يرى ما كل عن بالبحث
منها تحصل التي املضار وجوه يُظِهر أن فعليه التقدم؛ عن لبعدهم لهم، مرضة وهي
وعليهم اإلصالح، كمريد بل األمر، لهجة كالمه من يؤخذ وال عنها، لالبتعاد الوسائط؛

منهم. املطلوبة بالخدمة قاموا قد يكونون ذلك وعند االختبار، حسُن
«الروايات»، عنوانها التي مقالتها يف — هوري» «استري األديبة الكاتبة حرضة وقالت
والكل — «الروايات «املرسف»: رواية تمثيل عند اإلرسائيلية املدرسة دار يف تلتها التي
املجون معرض يف ُقدِّمت ومنافع الهزل، بلباس ملبسة فوائد بل ال حقائق، — يعلمون
الخربة بعني فرياها وفاسدها، األمور صحيح بني تحكم قوة نظره وتُخوِّل للسامع، تلذ
بما الزمن من عظيًما قسًما أخذت تجارب غور ويسرب مؤداها، عن النقاب أميط وقد
التي اللذة معرض يف قصد غري عن وربما كد، وال تعب بال فتحنكه منه، القليل يفوق
وقد عليه، مرت كأنها يشاهدها التي بالوقائع تربيه وبالحري فتفيده، تمثيلها عند ينالها

الشاعر: قال

األب ت��رب��ي��ة ف��وق ت��رب��ي ح��ت��ى ل��م��ج��رب ح��ك��م��ة ال��ت��ج��ارب ت��ع��ط��ي

يحرصها ومقالة نظريي، عاجزة قلم يدونه بخطاب تُحرص أن من أعظم وفوائدها
لسانًا وجدت «وإن قال: من بقول فعملت مجاًال للكالم وجدت أني بيد مثيل، قارصة يراع

فقل.» قائًال
فضائل عنوان كانت أنها نرى هذا؛ عهدنا إىل نشأتها منذ الروايات يف نَّا تَمعَّ فإذا
عهدها ابتداء عند ولكن فيه، كتبت الذي املوضوع بحسب أخالقها، أو الغابرة األجيال
منها تقشعر بهيئة الوقت ذلك يف تُمثل فكانت األرسى، وإعدام املجرمني لعقاب كانت
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بعد دورهم يلعبوا أن يستطيعون قلما ممثليها إن بحيث النفوس، منها وتشمئز األبدان،
الكربى. الحياة رواية يف ذلك

لتسلية صارت ثم الدينية، العقائد بعض إلظهار فاستعملت بعدئٍذ، غايتها سمت ثم
فسد ما إصالح العظمى غايتها وصارت فأكثر، أكثر تحسنت أن إىل واألمراء امللوك
صفاء كأس تكدر التي الرديئة النتائج إىل تابعيها مصري وبيان واألخالق، العوائد من
لكي الحسنى املزايا من للفضائل ما وإظهار جانب، كل من براحتهم وتعبث حياتهم،
الجميع فتخرب التاريخية، الفوائد من لها ما بالنا عن يعزب أن نحب وال بها، نقتدي

الزمان. من سلف فيما جرى ما بكل الحارض
ألن وأجل؛ أسمى بل الناس، يف فائدتها دون ليس بما املدارس لتالمذة مفيدة وهي
كل راجع فإذا فيها، املجرد الكالم تأثري بمرات يفوق األحداث مخيلة يف الحوادث تأثري
من أنفسهم املشخصون يجتنيها التي بالفوائد وناهيك قويل، صحة يرى حياته تاريخ منا
التذكار خزانة طرقوا فكلما يستوعبونها، وحكم يحفظونها، وأمثال يلتقطونها، عبارات
السن هذا يف وهم وقوفهم إن نقول: أن حاجة وال اآلثار، من فيها وعوه الذي ما يرون
تصفيق. إال مني ترون مما بأحسن املستقبل يف وقوفهم يجعل كهذا حافل محفل يف

أني غري منها، باملقصود وعبث فوائدها، لسقطت تعدتها لو رشوط وللروايات
موضوعها لسان، عنه يعرب ما بأوضح تنطق رواية ولدينا اآلن. تعدادها عن أرضب
خاضت قد فهي مغزى؛ أحسن ومغزاها املواد، أغزر من ومادتها املواضيع، أحسن من
لناسج فشكًرا وبهاء، زينة بها وتقلدت الدرر، أنفس منها فالتقطت والنثر، الشعر بحر
التمثيل أحسنوا نجباء لفتية ومدًحا الهمام، املدرسة رئيس وملساعي فأجاد، أفاض بُْردها

السميع.» املجيب فهو نراه؛ بما نفعنا دائًما هللا نسأل اإللقاء. وأجادوا
الزِّي: املودة»؛ من أفضل «الصحة عنوان تحت نوفل» «سارة األديبة حرضة وقالت
بمناظرة وأخذن الزخارف، وأساليب البهارج، بأنواع التفنن دائرة إىل الغرب نساء «هرعت
وصلن حتى وافتخاًرا، تباهيًا وأشكالها صورها يف والتالعب األزياء، اخرتاع يف بعضهن

يقول: حالهن ولسان والرتكيب، الوضع من الحارض الوقت يف عليه هي ما إىل بها

َم��ي بَ��ع��ِد ِم��ن ُم��س��تَ��ْح��س��ٌن وال ال ال��ن��َق��ا ب��ع��د م��ن��زٌل ل��ي يَ��ُرْق ل��م

بما قانعات وبناتهن نساؤنا كانت منا، غريبة عنا، بعيدة األزياء هذه كانت وملا
بما راضيات املبدأ، سقيمة أو املبنى، صحيحة كانت سواء والعوائد، التقاليد من ورثنه
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هذه بحالتهن وُكنَّ وألوانها، واألثواب وأشكالها، األزياء من وآباؤهن رجالهن يختاره
والصفاء. الصحة وكمال والهناء، الرفاهية بتمام ُممتَّعات

ضيًفا بالدنا ودخلت وَرْجلها، بخيلها املناظرة تلك نحونا تقدمت أن تلبث لم ولكن
األوىل الحالة فتغريت بنارصها، األخذ إىل والبنات النساء قلوب واستمالت محتشم، غري
الجديد الزِّي أي — «املودة» علم وارتفع عكسها، إىل القديمة عوائدنا واستحالت بضدها،
بعض إال رافعه كان وما بغيته، أفئدتنا من ونال بضاعته، راجت حتى ربوعنا يف —
وأقدمن العمومية، بالصحة اإلرضار من املودة هذه يتخلل عما الجفن أغمضن اللواتي
لو التي الجديدة، األزياء لحكم االنقياد إىل الغربيات جنسهن ببنات والتمثُّل التَّشبُّه بحكم
بعض اآلن تلبسها التي املساخر كأثواب الهزل، أثواب من لظنوها األقدمني عىل عرضناها
ولو واأللوان. الصور وعديد واألشكال، التقاطيع أعداد من فيها ملا املرافع؛ أيام يف النساء
وعِلْمَن بالخطأ، نفوسهن عىل لحكمن الصحة وقانون الحكمة كتب البعض هذا تصفح
العامة، الصحة نظام يف عليهن املفروض الواجب يمس ما إىل بأهوائهن تورَّطن كيف

الوراثية. األمراض آفة من وصيانته البرشي الجنس سالمتها عىل يرتتب التي
للدورة عثرة وحدها هي جدٍّا الضيقة األثواب أن األذهان يف املقرر البديهي ومن
معرًضا الجسم كان الطبيعي الدورة هذه نظام اختل ومتى البسها، جسم يف الدموية
اإلفرنج بلغة موسوٍم بمشد خصورهن النساء شدت لو فكيف األمراض، من لكثري
قوتها احتمال عىل يقوى ال حديدية وأضالع متينة، حبال «بوسطوري» أو «بكورسيه»
التشبيه، حق نَِفيَها أن نقدر ال بأحذية وأصابعهن أرجلهن ضممن أو جسم، الضاغطة
بلذة، يأكلن أن ذلك بعد يستطعن ال حتى وقالبًا، صغًرا الصينية باألحذية بقولنا إال
األرس وذاك املضايقة هذه مع منا الواحدة نرى بل بُحرِّية، مستقيمات يمشني أو
شاء ما إىل بأمرها قائمة الصارمة، ألحكامها صاغرة الوخيمة العادة هذه بأذيال ممسكة

هللا.
مدارس يف عقولهن وتثقفت واآلداب، الفضيلة مهد يف ُربِّني اللواتي إحدى سألنا وإذا
ذكرهما اآلتي الثوبني أي أن: األعمال بمحاسن هو إنما الكمال أن عرفن حتى الحكمة
من أو الصوف، من منسوج بسيط أثوب منظًرا، وألطف فائدة، وأكثر نفًعا، أحسن
عنوان بذيله ويجر األربعة، السنة فصول من كالٍّ يوافق الكتان أو الحرير أو القطن
وصحتها املرأة راحة القليل بوسعه يحفظ ثم والقناعة، الطهارة وسمات والوقار، العفة
التقليد ألحكام بالخضوع علينا الحاكمة الجديدة األزياء أثواب من ثوب أو الحياة، مدى
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لقالت: والتبذير؟ اإلرساف من يلهيها عما فضًال واستبداده،

أح��ك��ام ل��ل��ض��رورة ول��ك��ن ب��ل��ي��ل��ى ب��دي��ل��ة س��ل��ي��م��ى ك��ان��ت رض��ا ع��ن وم��ا

ننكر وال والثروة، الوجاهة متوسطة كنِت إذا القائلة، أيتها نلومك، أن نقِدُر نعم،
واالقتداء زميالتك عن انفرادك بعدم معذورة ألنك إليها؛ أرشت التي الرضورة حكم عليك
عليها الدهر نفح التي الغنية الوجيهة املرأة تلك نعذر وال نلوم أننا عىل جلدتك، ببنات
رتبة منها أقل هن اللواتي مناظرة عن عزًما تنثن ولم الوجاهة، وغاية الخريات، بواسع
بها ليقتدي الفضائل نرباس نفسها تجعل أن قادرة ألنها وثروة؛ حاًال وأضعف ومقاًما،
حتى تدريًجا؛ بالكربى الصغرى تقتدي وهكذا منزلة، منها أصغر هن اللواتي النساء

واملرغوب. واملقصود املطلوب حيث إىل تصل
اللواتي منا امُلثْريات نجد حيث وجوهها؛ جميع من معكوسة املسألة فنرى اآلن أما
تيًها وحليهن بحللهن ويربزن املودة، ميدان إىل يتسابقن لجمعياٍت قدوًة يَكنَّ أن ينبغي
مما ذلك غري إىل وإرسافهن، ببذخهن إعالًما جديد بثوب يوم كل ويتفاخرن وإعجابًا،
هذا نحو عىل إقدامهن عىل ويَحِملُهنَّ واالقتدار، الغرية روح النساء عامة نفوس يف يجدد

وراحتهن. بصحتهن إرضاره عن فضًال واألدبي، املادي بصالحهن امُلرضِّ التقليد
استئصال إىل ميلها عن يُعِرب ما املثريات السيدات إحدى من يوًما سمعت وقد
أحذو أن فؤادي صميم من أود إنني قالت: حيث واملادية؛ الصحية ومضارها «املودة»
لكني والراحة، واللباقة واللياقة اللطافة من فيها ملا أزيائهن؛ يف األمريكيات السيدات حذو
وثروتي، وجاهتي برشف ن امُلخالَّ والتقتري البخل إيلَّ ينسب لئال البادئة أكون أن أخاف
أسماء، وصاحبتي وحسيبتي دعد، نسيبتي مجاراة عىل االقتدار وعدم الفقر بي يُظن أو
أنني عىل الوهم، بحكم ولكن التمدن، ويَمسُّ باملجد، يُزري أمر وهذا سلمى. وحبيبتي
ثانية — هللا وايم — لكنُت «املودة» أحكام نبذ إىل قبيل تقدَّمت أمثايل من واحدة رأيت لو

الصدور. بذات عليم وهللا لها.
بعد هذه عجالتي أرفع الصحيحة، واملبادئ الفضل وربات واملآثر، األثر ذوات فإىل
من تحمد بمن أفوز لعيل عفًوا؛ آدابهن واسع ومن حلًما، لطفهن منازل من ألتمس أن
«املودة» ب التطرف ألن والتبكيت؛ والتنكيت واإلبرام، النقض يقبل ال ما األمرين هذين
واألقران واألنساب، األحساب بني يقيض والتشبه عواقبها، تحمد ال منازل إىل أوصلنا قد

واملقلَّد. املقلِّد بني للمساواة حبٍّا غاٍل كل ينفقوا بأن واألمثال
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وأثوابًا قبعات بقيمته وابتاعت والعقار، الحيل من لديها ما باعت امرأة من وكم
البالد من لغريها واملنفعة بالدنا، بخراب العائدة «املودة» لوازم من ذلك غري إىل ومراوح
حالة القصاع، إىل الجياع تهافت وال ابتياعه إىل فنتهافت يلزم! ال ما لزوم لنا تختلق التي
وسدت الرزق، موارد قلت كما اإلنسان، احتياجات فيه كثرت عرص يف موجودين كوننا
املستحوذ الضنك من للتخلص سبيل من يبق ولم أربابها، وجوه تجاه املصالح أبواب

األزياء. مهالك إىل االلتفات بعدم االقتصاد إال الشعوب أكثر عىل
نقتطفها أن يمكننا التي العوائد بأحاسن ونتمسك اإلفرنجية، التقاليد نرتك أن فعلينا
ال اللواتي اإلفرنج نساء بعقائل اقتدينا لو وحبذا والرشقيني، الغربيني عوائد مجموع من
إىل جهة من يَِسْحَن عام كل نراهن اللواتي شاهًدا وحسبنا والصالح، الجد إىل إال يملن
املناظر من الوجوه يف ملا واستطالًعا للهواء، تبديًال أخرى قارة إىل قارة ومن ثانية، جهة

وتقليداتهن. مالبسهن يف البساطة بغاية وهن والعوائد، واآلثار والغرائب
تستلزمه الذي الحديدي، املشد ذاك البسة منهن واحدة نرى أن املستحيل ومن
واملعدة املعدة. تطيقه ال حدٍّ إىل الخرص دائرة وترفيع الصدر، أضالع لضم «املودة»
من نقتبس أن — الرشقيات نحن — بنا يجدر ذلك، عىل وبناء يخفى. ال كما الداء بيت
السم بأن علم عىل ونحن الرضر كأس نتجرع وال بفاضالتهن، ونقتدي األجانب، أديبات
بأجسامنا مرضة عادة كل نبذ عىل فصاعًدا اآلن من نتحد أن علينا ويجب الدسم، يف
سوريا بنات يا فهلمَّ الواجبات، من علينا وما الحقوق، من لنا ما ونعرف ومصالحنا،
نرش إىل البدور، عن بالضياء فغنيتن الخدور، ذوات شموس بُكنَّ سطعت من يا األديبات،
ونستأصل باألمنية، ونفوز علنًا، تصري لكي الحال ولسان الوطن جرائد يف املبادئ هذه
والسالم.» وفاقنا. يرسهم وال همنا، يهمهم ال ممن بغرينا االقتداء آفة ظهرانينا بني من

والنهاية. البداية يف املعني وهللا الرتاجم، برسد اآلن ولنبدأ
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بن كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهب ابنة آمنة
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أم غالب، بن لؤي بن كعب بن مرة

قومها، حكيمة به تُدعى كانت ما والكمال الجمال من تعاىل هللا أعطاها القرماني: قال
نساء من أحد إليه يسبقها لم عظيم جانب عىل والبالغة والحكمة الفصاحة من وكانت

باألبواء. وُدفنت سنوات، بست ملسو هيلع هللا ىلص النبي مولد بعد توفيت العرب.
«معجمه»: يف ياقوت قال

إىل خرج قد كان — هللا رسول والد — هللا عبد أن هناك دفنها يف والسبب
تزور املدينة إىل تخرج آمنة زوجته فكانت باملدينة، فمات تمًرا، يمتار املدينة
ومعها لقربه، زائرًة خرجت سنوات ست ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل أتى فلما قربه،
مكة إىل منرصفة باألبواء صارت فلما هللا، رسول حاضنة أيمن وأم املطلب عبد

بها. ماتت

رسول أم آمنة معه وحمل باملدينة، النجار بني أخواله زار طالب أبا إن ويقال:
باألبواء. آمنة ماتت مكة إىل منرصًفا رجع فلما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا
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بمكة. موضع وهو رائعة بدار دفنت وقيل:
املجيدات. العرب شاعرات من وكانت دب، أبي شعب يف بمكة وقيل:

يلعب وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل نظرت وكانت املوت، نزع يف وهي قولها شعرها ومن
بما تأست ولكن واألم، األب من يتيًما سينشأ وأنه صغريًا، تركه عىل فتأسفت بجانبها،
ما وهذا صغره. حال يف منه رأته مما بأرسه، العالم ويف قومه، يف واملجد الفخر من يناله

قالته:

ال��ح��م��ام ح��وم��ة ف��ي ال��ذي ب��ن ي��ا غ��الم م��ن ف��ي��ك ال��ل��ه ب��ارك
ب��ال��س��ه��ام ال��ض��رب غ��داة ف��ودي ال��ع��الم ال��م��ل��ك ب��ع��ون ن��ج��ا
ال��م��ن��ام ف��ي أب��ص��رت م��ا ص��ح إن س��وام إب��ل م��ن ب��م��ائ��ة
ال��ح��رام وف��ي ال��ح��ل ف��ي ت��ب��ع��ث األن��ام إل��ى م��ب��ع��وث ف��أن��ت
أب��راه��ام ال��ب��ر أب��ي��ك دي��ن واإلس��الم ب��ال��ت��وح��ي��د ت��ب��ع��ث
األق��وام م��ع ت��وال��ي��ه��ا ال أن األص��ن��ام ع��ن أن��ه��اك ف��ال��ل��ه

باٍق. وذكري ميتة وأنا يفنى، كبري وكل بال، جديٍد وكل ميت، حي كل قالت: ثم
روحها. وسلمت

األبيات: بهذه رثاها بعضهم إن وقيل:

ال��رزي��ن��ه ��ة ال��ع��فَّ ال��ج��م��ال ذات األم��ي��ن��ه ال��ب��رة ال��ف��ت��اة ن��ب��ك��ي
ال��س��ك��ي��ن��ه ذي ال��ل��ه ن��ب��ي أم وال��ق��ري��ن��ه ال��ل��ه ع��ب��د زوج��ة
ره��ي��ن��ه ح��ف��رت��ه��ا ل��دى ص��ارت ب��ال��م��دي��ن��ه ال��م��ن��ب��ر وص��اح��ب
م��ت��ي��ن��ه ش��ف��رة ول��ل��م��ن��اي��ا ث��م��ي��ن��ه ل��ف��ودي��ت ف��ودي��ت ل��و
وت��ي��ن��ه وق��ط��ع��ت أت��ت إال ظ��ع��ي��ن��ه وال ظ��ع��انً��ا ت��ب��ق��ي ال
دي��ن��ه ي��ع��ل��ي ال��ع��رش ذو ال��ذي ع��ن ال��ح��زي��ن��ه أي��ه��ا دل��ل��ت أم��ا
ل��ل��زي��ن��ه أو ل��ل��ع��ط��ل��ة ن��ب��ك��ي��ك ح��زي��ن��ه وال��ه��ة ف��ك��ل��ن��ا
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الريبوعي شهاب بن الحارث بن عتيبة ابنة آمنة

شعرها وكان بالبنان، لهن يُشار الالتي الجاهلية يف العرب شاعرات من شاعرة كانت
خوٍّ يوم األسدي ربيعة بن ذوَّاب قتله عتيبة أبوها وكان عجيبة. بالغة ذو أنه إال قليًال
يصل لم كثرية مراٍث أبيها يف وآلمنة بعتيبة. فوًرا وقتل ذوَّاب أرس ثم العرب، أيام من

قولها: إال منها إلينا

ال��ج��ي��وب��ا ال��ب��ش��ر ن��واع��ُم ت��ش��قُّ ف��ان��ع��ي��اه م��ي��ة اب��ن م��ث��ل ع��ل��ى
ال��ن��ص��ي��ب��ا ي��دَّخ��ر ت��ل��ق��اه ف��ال س��م��ه��ريٍّ��ا ع��ت��ي��ب��ة أب��ي وك��ان
ه��ي��وب��ا ورًع��ا ال ال��ح��رب ع��وان اش��م��ع��لَّ��ت إذا ل��ل��ك��م��يِّ ض��روبً��ا

بن صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كليب بن أبان ابنة آمنة
هوازن بن بكر بن معاوية

جعدة: بني نابغة يقول ولها

ال��ع��ن��ان ش��رك أن��س��اب��ه��ا وف��ي ت��ق��اه��ا ف��ي ق��ري��ًش��ا وش��ارك��ت��م
أب��ان ب��ن��ي ن��س��اء ول��دت وم��ا ه��الل ب��ن��ي ن��س��اء ول��دت ب��م��ا

النبي، جد هاشم بن املطلب لعبد معاًرصا شمس عبد بن أمية تحت هذه آمنة وكانت
بني وأروى وتوبة، وصفية، والعويص، العيص، وأبا العاص، وأبا العاص، ألمية: فولدت
أبو ابنه بعده تزوَّجها مات فلما بهم، تفتخر دائًما وكانت باألعياص، سموا وقد أمية،
أبا له فولدت بعده، أبيه امرأة الرجل يتزوج ذلك: يفعلون الجاهلية أهل وكان عمرو،

وعمومته. معيط أبي إخوة آمنة من أمية بنو فكان معيط،
الجاهلية، تنكحه نكاًحا هذا وكان عمرو، أبا أخاه زوَّجها العاص أبا ابنها إن وقيل:
َما إِالَّ النَِّساءِ َن مِّ آبَاُؤُكم نََكَح َما تَنِكُحوا ﴿َوَال تعاىل: هللا قال تحريمه: تعاىل هللا فأنزل

املقت. نكاح فُسمي (٢٢ (النساء: َسِبيًال﴾ َوَساءَ َوَمْقتًا َفاِحَشًة َكاَن َُّه إِن ۚ َسَلَف َقْد
واملنعة، بالشجاعة موصوفة وكانت قومها، عند مطاعة الكلمة مسموعة آمنة وكانت

ورجالها. عزها يف العرب باقي عىل افتخرت وطاملا
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عنها ريضهللا الرملية آمنة

للتبتل، املنقطعات العابدات الزاهدات من وكانت للهجرة، الثالث القرن أهل من كانت
ريض — الحارث بن بشري وكان بها، ويتربكون عليها، يرتددون زمانها زهاد أكثر وكان
دخل إذ عنده هي فبينما الرملة، من آمنة فعادته مرة بشري ومرض يزورها. — عنه هللا
لبشري: فقال آمنة إىل فنظر كذلك، يعوده — عنه تعاىل ريضهللا — حنبل بن أحمد اإلمام
تعودني، الرملة من فجاءت مريض بلغها الرملية، آمنة هذه بشري: له فقال هذه؟ من
إن اللهم فقالت: لنا، هللا ادعي بشري: لها فقال لنا، تدعو أن فاسألها لبشري: أحمد فقال
الراحمني، أرحم يا فأجرهما النار من بك يستجريان حنبل بن وأحمد الحارث بن بشري
الهواء من رقعة يل ُطرحت أن النائم يرى فيما رأيت الليل من كان فلما أحمد: اإلمام قال

عنهم. ريضهللا مزيد. ولدينا ذلك فعلنا قد الرحيم، الرحمن هللا بسم فيها: مكتوٌب

فرنسا مالية وزير نكر الكونت ابنة جرمان لويز آن

تجهل كانت ولكنها تعليمها، أمها وتولت ١٧٦٦م، سنة بباريس الشهرية هذه ولدت
عواطفهم، واتجاه وميلهم مزاجهم حيث من األوالد، حال ومراعاة الرتبية مقتضيات
لم فلذلك والتأديب؛ الرتبية يف ديدنًا الرصامة واتخذت التعليم، يف ابنتها عىل فشددت
أنها ذلك بني ما جملة ومن نفسها. يف قبول وقع لكالمها كان وال بها، ابنتها قلب يعلق
فتعمل شديًدا، ميًال ذلك إىل وتميل املراسح، يف التشخيص يشبه بما اللعب تحب كانت
عنها. التشخيص يف وتتكلم فكرتها، من مواقع لها وتشخص الورق، من وملكات ملوًكا
ُمراعية غري الصور بتلك اللعب من وتمنعها والتشخيص، املراسح تكره أمها وكانت
مما بيشء تكاشفها وال عنها، خفية وتلعب تختبئ ابنتها فكانت ذلك، إىل الشديد ميلها

ذلك. من ببالها يخطر
فيالطفها ابنته، معاملة يف معرفة وأكثر حكمة أمها من أوفر فكان أبوها: وأما
عىل ووزيًرا عظيًما، رجًال وكان قلبها، له وتكشف إليه، تأنس حتى ويحدثها ويمازحها
يختلف والنفوذ، والسطوة الصيت بعيد مهيبًا فرنسا، ملك عرش»، السادس «لويس مالية
السن صغرية وهي بها تأتي أمها فكانت وشعراؤها، وعلماؤها فرنسا عظماء بيته إىل
حني إىل حني من وتوصيها بجانبها، مستدير كريس عىل وتجلسها االستقبال، قاعة إىل
إىل شاخصة هناك فتجلس كربت، متى الظهر حدباء تكون لئال مستقيمة بالجلوس
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وتذوق أحاديثهم، إىل اإلصغاء أتم وتصغي أفواههم، من تخرج كلمة كل وتلتقط الزوار،
تبتلع وأنها تفوتها، فائدة تدع ال أنها وجهها عالمات من الناظر يرى حتى معانيهم

سنها. صغر عىل ابتالًعا املعاني
ويُحدِّثونها تعلمته، فيما ويباحثونها السن، كبار يحدثون كما يحدثونها كلهم وكانوا
تدركه قلما مبلًغا عقلها قوى بلغت حتى السنون عليها تكثر فلم تتعلمه، لم ما درس عىل
واشتد التأليف، يف رشعت حتى عرشة الخامسة السنة عليها تجئ ولم سنها، يف العقول
إىل يستفزها وصيتهم رؤيتهم، عند شديًدا ينبض قلبها فكان والعظماء، للعلماء حبها
وانطلقت اآلفاق، يف ذكرها شاع عمرها من سنة عرشين بلغت وملا ومسابقتهم. مجاراتهم
١٧٨٦م، سنة «روستايل»، واسمه فرنسا، يف أسوج بسفري تزوجت بوصفها. األلسنة
روسو» جاك «جان فلسفة تعترب عمرها بداية يف وكانت السياسة، باب أمامها فانفتح

عظيًما. اعتباًرا
إليها مالت الثائرين حزب أنجد قد أبوها وكان الفرنساوية، الثورة ابتدأت وملا
ورأت خطبها تفاقم ملا ولكن ونعيمها، فرنسا لسعادة الوحيدة الطريقة أنها حاسبًة
تخليص ها همَّ وجعلت منها، نفرت بها يُقتلون وطنها أهل أحسن أن وعلمت فظائعها،
بالد إىل وفرارها امللكية العائلة نجاة يف فسعت املوت، من حبالها يف وقعوا قد الذين
شخًصا خلَّصت كلما وكانت غريهم، تخليص إىل فعمدت مسًعى، خابت ولكنها اإلنكليز،
بنفسها وتخاطر واألصدقاء، األقرباء من به يتعلق من كل تخلص حتى تسرتيح ال

بأًسا. الناس أعظم مخاطرة غريها لخالص
رجال فقال ١٧٩٢م، سنة الثورية الحكومة عىل ضيقت املتحالفة الدول أن واتفق
باريس، يف امللكية مع ضلع له من كل نقتل لم إن أنفسنا عىل نأمن ال الحكومة: هذه
فخلصت بينهم، كثريون أصدقاء «روستايل» ملدام وكان ونهبًا. قتًال فاستباحوهم
من به تخرج أن عىل فعزمت «دومونتسكيو»، اسمه رجل وبقي كثريين، حياة بواسطتهم
إىل بها وذهبوا كرًها مركبها من فأنزلوها الطريق يف الثائرون فلقيها لها، كخادم باريس
حولها، من اآلفاق سدت قد والبنادق والسيوف مرتجفة، الصفوف فاخرتقت زعيمهم،
القتىل، رصاخ تسمع ساعات ست ضعفها عىل ثبتت ولكنها دوًسا، لقتلت قدمها زلت ولو
لقيت ما لقيت قد بأنها فِرحًة فرنسا من فخرجت سبيلها، أُطلق حتى املعذبني، وأنني
أنتوانت»، «ماري امللكة عن الدفاع يف بليًغا كتابًا وكتبت املوت، من خلَّصتها نفس فداء

شديًدا. جزًعا قتلها عىل فجزعت املقصودة، بالفائدة يأِت لم ولكنه
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الخالف فوقع باريس إىل متوجهة كانت حيث سويرسا، من عادت ١٧٩٧م، سنة ويف
قالت: بقليل، به تعرُّفها بعد السوء منه أوجست ألنها بونابارت»؛ «نابليون وبني بينها
بنرصاته، انفرد قد كما بهما انفرد قد إنه وقلت: وعقله خلقه أعجبني به تعرَّفُت ملا إني
الصعبة الطباع ذوي الثورة زعماء بعكس والوقار الجد أهل من الطباع معتدل رجل وإنه
شعرت نفيس، إىل وعدت به، إعجابي من الجأش هدأ ملا ولكن قبله، يحكمون كانوا الذين
حني عىل جموًدا يجمد املايض البارد كالسيف فإنه فيه، وجدته ملا منه عظيم بنفوٍر

عليها. يُملَّك أن يريد التي األمة يحتقر أنه وعلمت جرًحا، يجرح
«بونابارت»، من النافرين بجماهري غاصة قاعتها ترى فكنت بمعاندته، وجاهرت
عن لرتجع باملال يرشوها أن وحاول منها، خيفة «بونابارت» فأوجس عليه، الناقمني
تلك قبول فرفضت الدولة، عىل ألبيها كانا لرية مليوني لها يدفع بأن فوعدها معاندته،
أشتهي «ال قالت: تشتهني؟» ماذا إذن: «قويل بونابارت»: «جوزف لها فقال الرشوة،

أعتقده.» ملا طبٌق هذا سريي وإن شيئًا،
إال تُرسُّ وال ا، جدٍّ منها النفي وتخاف شديدة، محبة باريس سكن تحب وكانت
ذلك، يعلم بونابارت» «نابليون وكان واألصدقاء، الفضل بأهل محفوفة األدباء بمعارشة
ولم سويرسا، مدينة إىل فنفاها منها، ينتقم أن إال أبى معاداته عىل إرصارها رأى فلما
فكان باريس، إىل العودة من وحرمها ميلني، من أكثر منزلها عن باالستبعاد لها يسمح
تربية وتولت باريس، فراق عىل حزينة أيامها باقي فقضت تطاق، ال مصيبة عليها ذلك
وكآبة؛ حزنًا أيامها أشد يف ذلك عن تنقطع ولم النهار، أكثر تعلمهم فكانت أوالدها،
ذلك روى كما عنها دفاًعا بأنفسهم ويخاطرون عظيًما، حبٍّا يحبونها أوالدها كان ولذلك

املشهورين. املؤرخني من كثريون
عليه ونزيد مر، فيما بعضها ظهر كثرية بمحامد «روستايل» مدام اشتهرت وقد
يشء، كل تعلم يف جهدها تبذل كانت ولذلك األمور؛ حقائق عىل والوقوف للحق، محبتها
عىل دليل أكرب والحقائق للحق الناس «جهل تقول: وكانت املشقة، من كلفها مهما ولو
بحقائق يهتم ال رأيته منذ بانحطاطه علمت «إني بونابارت: عن وقالت انحطاطهم.»

األمور.»
بحالوة طربًا السامعني وتزيد التأليف، أشغال عن بها وتلهو املوسيقى تحب وكانت
كل تعرف فكانت فيه، عظيمة وموهبة التشخيص، إىل شديد ميل لها وكان صوتها،
ومن صغرها، يف تعلمها فاتها التي اللغات كربها يف وتعلمت جيًدا، األجنبية املراسح
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أخالق ملعرفة السبل وأسهل للعقل، فات امُلثقِّ أحسن اللغة اصطالحات درس إن أقوالها:
كل يف مجلًدا عرش ثمانية عددها بلغ التي كتبُها، به اشتهرت ما وأعظُم هي. كما أهلها
قضت وقد فيها. بحثت التي املباحث لكثرة النساء»؛ «فولتري سموها حتى مستظرف، فن

الغايات: أسمى من غايات ثالث مؤلفاتها
زمانها. يف كان عما الجمال علم توسيع إحداها:

وغريهم، و«كندالك» و«دولباش» «ديدرو» ک املؤدبني فرنسا فالسفة مهاجمة والثانية:
فلسفتهم. أركان زعزعت عنيفة مهاجمًة

لسالمة رشط أعظم الحرية أن لهم أبانت إذ قومها؛ صدور يف الحرية روح بث والثالثة:
مرتفضة. غري ورعة تقية فاضلة وكانت الصحيحة. والديانة اآلداب

وروسيا النمسا يف زمانًا جالت أن بعد ١٨١٧م، سنة (يوليو) تموز ١٤ يف وماتت
عظيًما. اعتباًرا تعتربهم كانت الذين اإلنكليز وبالد وأسوج

أوزبك السلطان ابنة كُجُجك إيت

«رحلته»: يف بطوطة ابن قال

وُكُجُجك مثناة، وتاء مد، وياء الهمزة، بكرس — وإيت» كُجُجك «إيت اسمها
طلب «أوزبك» السلطان عند كان ملا إنه وقال: — الجيمني وضم الكاف بضم
الزمان، ذلك أهل عادة حسب عىل مملكته وخواص وبناته نساءه يزور أن منه
هذه إىل توجه ملا إنه قال: هذه، «كججك» بناته ضمن من وكان له، فأذن
— والدها محلة عن أميال ستة نحو عىل منفردة محلة يف وهي — الخاتون
وجماعة الحميد، عبد ابن الرشيف والسيد والقضاة الفقهاء بإحضار أمرت
فراش عىل معها فقعد عيىس، األمري وحرضزوجها والفقراء، واملشايخ، الطلبة،
الفرس، ركوب وال قدميه، عىل السعي يستطيع ال بالنقرس معتل وهو واحد
إىل وأدخلوه خدمه أنزله السلطان عىل الدخول أراد وإذا العربة، يركب وإنما
وحسن املكارم من السلطان ابنة الخاتون هذه من ورأى محموًال. املجلس
معارفها وأما وأفضلت، اإلحسان له وأجزلت سواها، من يره لم ما األخالق

زمانها. نساء من سواها أحد فيها يُضاهها فلم وكرمها وعلومها
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يونانية) سكروس(مملكة ملك شيني ابنة أتاالنتا

إنه حتى عليها، مزيد ال العدو يف رسعة ذلك من فاكتسبت بالصيد، الكلف شديدة كانت
بالنشاب وقتلت امليدان، يف يجاريها أن الجري الرسيعي األقوياء الرجال من ألحد يكن لم
لالقرتان كثريون فطلبها فتَّان، باهر جمال ذات وكانت ليقتالها، تبعاها كبريتني حيتني
يكون أن برشط امليدان، يف يسبقها بالذي إال تقرتن ال أن فأقسمت عليها، وألحوا بها،
كثريون بمسابقتها فهلك أدركته، إذا بها ترضبه حربة بيدها ويكون السالح، من عاريًا
— بوقايتها والفائزين الكهنة عند املقربني من وكان — «إبومان» وأتاها طالبها، من
قد كانت ذهب من تفاحات ثالث «إبومان» أخذ امليدان نصف إىل وصال وملا فتسابقا
«أتاالنتا» فتشاغلت ولياقة، بعياقة األرض عىل فرماها املذكورون، الكهنة إياها أعطته
الكهنة؛ عليهما غضب ذلك وبعد بها، فاقرتن الفوز له وتقرر سبقها، ِمن فتمكن بها،

فقتلوهما. الزهرة هيكل دلسا ألنهما
ابنة وأنها «أركاديا»، يف ولدت أنها وهو ذلك، غري هذه «أتاالنتا» يف قيل وقد
«أتاالنتا»، فولدت ذكًرا، ولًدا ترزقه أن معبوداته إىل طلب قد أبوها كان «باسيوس».
حتى تنمو وأخذت دبة من فرضعت الربتنباني، الجبل عىل وألقاها والدتها من فاغتاظ
قدميها، عىل جريًا الناس أرسع وصارت بكارتها، عىل وحافظت النساء، مبلغ بلغت
لها وكان كالبدون، خنزير قتل يف األبطال مع واشرتكت ذكرهما، املقدم الحيتني فغلبت
أمرها من فكان تتزوج، بأن عليها وألحَّ أبوها عنها ريض ثم البليانية، األلعاب يف مواقع

أصح. األوىل الرواية ولعل تقدَّم. ما

إنكلرتا ملك أدغر ابنة أديسا

وملا «سلزيري»، من بالقرب ولتون» «دير يف أمها ربتها للميالد، ٩٦١ سنة ولدت
ُقتل سنني بثالث ذلك وبعد راهبة، صارت عمرها من عرشة الخامسة السنة كانت
امللك تاج عليها فعرض «ألفريدا»، رايته بأمر وذلك أباها، خلف الذي «إدوارد» أخوها
تخت عىل واأليتام الفقراء لتقرية نفسها تخصيص وآثرت مسيحي، باتضاع فرفضته
دنيس» «سان كنيسة يف ودفنت ٩٨٤م، سنة توفيت أن إىل ذلك يف أيامها ورصفت امُللك،
١٦ يف تذكار عندها ولها الكاثوليكية. الرومانية الكنيسة وتعتربها حياتها، يف بنتها التي

سنة. كل من (سبتمرب) أيلول
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املغنية ديباتي إديلينه

وساعدها الغناء، برضوب وتخرجت املراسح، يف صغرها من تربت كانت املغنية هذه إن
من بلغت رشدها آنست وملا األنظار، إليها جذب الذي وجمالها صوتها بحسن الحظ
شهرة عىل بالدها يف شهرة وزادت اإلفرنج، مغنيات من غريها يبلغه لم ما الشهرة
السنوي دخله يبلغ ما الثروة من ونالت واألمويني، العباسيني مدة يف الخلفاء مغنيات
زاد والذي وملكاتها، أوروبا ملوك من افتخار «نياشني» جملة حازت وقد فرنك، املليون
مروحة تحمل كانت ألنها مروحتها؛ عىل إمضاءاتهم بوضع أوروبا ملوك ترشف افتخارها
بخط عليها كتبوا لها واملعارصين امللوك جميع فإن العالم؛ يف مثيل وبال نوعها يف فريدة
يشء «ال الرويس: القيرص فكتب عنها، والرضا عليها، الثناء تتضمن مختلفة أقواًال أيديهم

غنائك.» مثل يُسكِّن
يف «خرستيان» امللكة وكتبت األزمان.» جميع بلبل «إىل أملانيا: إمرباطور وكتب
إنكلرتا: ملكة «فكتوريا» وكتبت رعاياها.» جملة يف تحسبك بأن تفتخر «ملكة إسبانيا:
عزيزتي يا أنت تكونني موهبة» العذب الصوت «إن القائل: ليار امللك كلمات صدقت «إذا
أيًضا، إمضاءهما وضعا «إيزابال» وامللكة النمساوي واإلمرباطور النساء.» أغنى إديلنه
املروحة وسط يف يوجد ثم الشهرية، لألغنية األول املرشع صورة البلجيك ملكة وكتبت
رئيس «برتس» اإلمضاء: بهذا مذيلة الطرب.» مليكة يا يدي إليك «أمد الكلمات: هذه
ذلك وما العالم، يف أحد ينله لم االعتبار وهذا االفتخار هذا إن الفرنساوية. الجمهورية

األرض. أهل أكرب قلوب إليها جذبت بها التي املرأة هذه من اآلداب لحسن إال

أدرستوس ابنة أرجى

السبعة الرؤساء انهزام بعد فإنها لزوجها، بمحبتها اشتهرت «بوليلينكيوس». زوجة هي
لزوجها لتقدم أخيها امرأة «انتيقونة» مع ذهبت القدماء، املرصيني عاصمة «طيوه»، أمام
زوجها؛ يف حبٍّا صابرًة وماتت الزمان، ذاك ملك «كريون»، بأمر فُقتلت األخرية، الواجبات

حفرته. يف تلحقه لكي
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قسطيلة ملكة أرَّاكة

«ريمون ب أوًال تزوجت الربتغال. ملك زوجة «برتيسة» وأخت السادس»، «ألفونس بكر هي
١١٠٩م سنة تزوجت ثم جيلقية، كونت السادس» «ألفونس جعله الذي الربغوني»،
الحرية البتذال هذا زوجها كرهها ثم و«أراغون»، «نوارة» ملك لوبانلبود»، «بألفونس
خلعت ثم السادس». «ألفونس أبيها عن إرثًا امللك حقوق طلب يف وعنادها سلوكها، يف
عليها وحجز فأرست هناك، قويٍّا حزبًا له اتخذ الذي زوجها، بواسطة قسطيلة ملك نائبة
فصالحها َزوجيَّتها، عقد فسخ الكريس إىل وطلبت السجن من فرت لكنها «أراغون»، يف
مملكتها، من لتطرده محاربته إىل فلجأت ١١١١م، سنة ثانيًا طلَّقها ثم مؤقتًا، «ألفونس»
فنادت الثامن»، «ألفونس ولٌد األول زوجها من لها وكان جيلقية، إىل ومضت فانكرست
فخلعه ١١١٢م، سنة يف «الراه» كونت محبوبها باسم وحكمت ١١١٢م، سنة ملًكا باسمه
انتشبت معارك بعد إال أراكة ذلك تقبل فلم الثامن»، «ألفونس باسم ونادوا قسطيلة كبار
سنوات. أربع بعد فيه فماتت «رسدتها»، دير يف عليها وحجز فأُرسْت ابنها، وبني بينها

الرومانية أريا

عليه فحكم اإلمرباطور، ضد مؤامرة يف دخل زوجها ابن أن وذلك بشجاعتها، اشتهرت قد
وقالت: إياه ناولته ثم نفسها، به وطعنت خنجًرا أخذت تشجعه فلكي نفسه، يقتل بأن

مًعا. وماتا مثلها ففعل يُؤلم، ال فإنه خذه؛
النساء جنس من الهالك إىل تفيض التي الزائدة املحبة هي — لعمري — فهذه

خصوًصا.

خاتون أرسالن

بأمر القائم الخليفة تزوجها السلجوقي. «طغرلبك» السلطان أخي داود ابنة خديجة هي
بصحبته «طغرلبك» أخذها بينهما الوحشة وقعت ملا ثم هجرية، ٤٤٨ سنة العبايس هللا
بن الدولة فخر الوزير واستقبلها ٤٥٩ه، سنة بغداد إىل أعيدت ثم ٤٥٥ه، سنة الري إىل

فرسخ. بُعد عىل جهري
غري من املقتدي بالخليفة ابنتها تزويج يف شاه ملك السلطان امرأة دعتها التي وهي
فأشارت دينار، ألف أربعمائة مهرها حمل واشرتطت تعززت كانت ألنها املهر؛ اشرتاط
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ما وفعلت بكالمها، فوثقت مهر، اشرتاط بدون له تزوجها بأن خاتون أرسالن عليها
أوقاف جملة ولها للعلماء، محبًة ات، الخريِّ الكريمات النساء من امُلرتَجمة وكانت أرادت.
بغداد يف وخالفها ومدارس وبيمارستانات، وتكايا، جوامع، مثل: خريية، محالت عىل

اإلسالمية. املمالك من وغريها

العذراء أرسوال

وقد بريطانيا، من مسيحي أمري ابنة إنها قيل: الكاثوليكية، الرومانية الكنيسة من هي
سنة وقيل: ٣٨٣م، وقيل: امليالد، بعد ٢٣٧ سنة فقيل: استشهادها، تاريخ يف اختلفوا
بيت عىل خوًفا الظاهر؛ يف فأجابته يتزوجها أن طلب أمريًا إن قيل: ذلك وسبب ٥٤١م.
سفينة، عرشة وإحدى سنوات، ثالث فرصة يعطيها أن اشرتطت لكنها ه، رشِّ من أبيها
أُعطيت فلما عذراء، ١٠٠٠ منهن واحدة ولكل ولها األرشاف، بنات من رفيقات وعرش
فأرسل هللا، إىل ترضعن زفافها وقت دنا وملا البحار. سلك فن معهن تدرس أخذت ذلك
السفن فرتكن «بازل»، إىل هناك ومن «الرين»، نهر مصب إىل سفنها قذفت عاصفة فجأة
الهوتيني، من جيًشا «كولونيا» يف صادفن راجعات هن وبينما رومية، إىل ماشيات ومضني
بها، يقرتن أن فطلب «أرسوال»، أعجبته حرضن فلما إليه، دعاهن الجيش أمري رآهن فلما
أشالءهن «كولونيا» أهل فوارى وانرصفوا، وتركوهن جميًعا، بقتلهن فأمر عليه، فأبت
املعبد ذلك يف يوجد اآلن. إىل مخصوص معبٌد ذلك بعد لتذكارهن وأقيم الرتاب، يف
ت ٢١ يف عيد «ألرسوال» وُجعل ورفيقاتها، «أرسوال» عظام إنها يقال: عظام مجموع

سنة. كل من (أكتوبر) األول

ملكمرص األول بطليموس ابنة أرسينوي

أن «أرسينوي» فحاولت ألجلها، امرأته طلق أن بعد تراقة ملك «ليسيماخوس» ب تزوجت
بأوالدها امرأته وهربت زوجها، ابن «أغاتوكليس» بقتل فسعت بعده، لولدها امُللك يكون
حرب ذلك عند فنشأت بثأرها، يأخذ أن إليه وطلبت «سلوقس»، إىل ملتجئة سوريا إىل
فمضت امليالد، قبل ٢٨١ سنة «ليسيماخوس» بها قتل سوريا وملك تراقة ملك بني
ظل تحت مدة وأوالدها هي وبقيت «مكدونية»، مدن من «كسندريه» إىل «أرسينوي»

األمان.
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٢٨٠ق.م؛ سنة «مكدونية» عىل واستوىل سلوقس» «سريوتوَس «بطليموُس» قتل فلما
«ليسيماخوس». أوالد ليقتل «أرسينوي» ب الزواج يف طمًعا

فهربت أمهم، يدي بني األوالد قتل كسندرية، عىل واستوىل الزواج إىل أجابته فلما
بها. تزوج ثم باإلكرام، فالذ» «بطليموس فقبلها مرص، إىل ومنها تراقة، إىل هي

الشهرية كليوباترا وأخت أقلية بطليموس ابنة أرسينوي

دنيسبيوس» «بطليموس أخاها الروماني القيرص أرس أن بعد ملكة اإلسكندريون أقامها
فأرسلها ٤٦ق.م، سنة املذكور القيرص قبضة يف أيًضا هي وقعت ثم امليالد، قبل ٤٧ سنة
إىل فأرجعت إليها، بالرومانيني مال سلوكها حسن أن غري بأرسها، افتخاًرا رومية إىل
«أنطونيوس» منه أخرجها «ديانا» هيكل إىل «كليوباترا» أختها وجه من هربت وملا مرص،

امليالد. قبل ٤١ سنة يف وقتلها «كليوباترا» بأمر

أقرجيه بطليموس ابنة أرسينوي

قبل ٢١٧ سنة الكبري» «أنطيوخوس مع حربه يف ورافقته «فيلوباتر»، أخوها بها تزوج
وقتلوه أصحابها فنهض امللك، خواص أحد «فيلمون»، قتلها قليلة سنني وبعد امليالد،
قد فيلوباتر» أبيفانوس «بطليموس أم هي هذه و«أرسينوي» عائلته. كل مع بثأرها
كان ولذلك الحربية، الفنون يف وخصوًصا باألحكام، وخربتها سياستها، بحسن اشتهرت
بآرائها ذلك وكل مراًرا، جملة أعدائه عىل انترص وقد غزواته، يف يرافقها دائًما زوجها

الصائبة.

أكريت منيوسملك ابنة أريانو

أتى ملا «تيسيوس» أحبت «أومريوس»: قال «باسيفا»، زوجته من «منيوس» ابنة هي
من ربطة وأعطته الجزية، له ليقدموا أتوا الذين األتيينني مع «فيوتود» ملقابلة «كريت»
عليها فعرض «مينوثور»، لقتل دخلها التي الرببي من الخروج عىل بها استعان الخيطان
وسافرت ذلك إىل «أريانو» فأجابته صنيعها، عىل لها مقابلة يتزوجها أن «تيسيوس»
قائًال: بالده إىل ورجع «تيسيوس» تركها «نكسوس» جزيرة إىل وصال ملا أنهما إال معه،
أن إىل هناك وبقيت غريه.» يف خري لها يكن لم وأهله وطنها يف خري لها يكن لم التي «إن

جوًعا. ماتت

40



األلف حرف

اليونان ملك الون ابنة أريانو

من بدا ما وساءها للميالد، ٤٧٤ سنة امللك تخت عىل جلس الذي «زينون» تزوجت
وتزوجت سكران، وهو حيٍّا األرض يف دفنته إنها ويقال: وخطئه، زوجها فواحش
ولها للميالد، ٥١٥ سنة وفاتها وكانت عنه، بدًال امللك تخت عىل وأجلسته «أنسطاس»

مملكتها. يف مآثر جملة

أوزبك السلطان زوجة خاتون أُْردوجا

— وألف وجيم املهملة، الدال وضم الراء، وإسكان الهمزة، بضم — «أُْردوجا» اسمها
«عيىس» الكبري األمري ابنة وهي املحلة، يف لوالدتها بذلك وسميت املحلة، بلسانهم: و«أورد»

األمراء. أمري ومعناه: — والالم الهمزة بضم — األلوس أمري بيك
«رحلته»: يف بطوطة ابن قال

األمري ذلك وكان ووزراءه، وامرأته أوزبك السلطان وُزرت البالد بتلك مررت ملا
من خاتون» «أردوجا وابنة كججك». «آيت السلطان ببنت متزوج وهو حيٍّا،
بيتي رأت ملا إيلَّ بعثت التي وهي وأشفقهن، شمائل وألطفهن الخواتني أفضل
نفسها وكرم خلقها، حسن من رأينا عليها دخلنا وملا املحلة. جوار عند التل عىل
فرشب بالرشاب ودعت يديها، بني فأكلنا بالطعام وأمرت عليه، مزيد ال ما
شاكرون ونحن عندها من وانرصفنا فأجبناها، حالنا عن وسألت أصحابنا،

معروفها.
وكانت بالدها، يف ومدارس وتكايا مساجد عىل دارة وخريات مآثر ولها

عنده. الكلمة ومسموعة منه، أبيها لتقرُّب السلطان عند ُمقرَّبة

طوالس بالد يف كيلوكرى ملكة أروجا

يفتح أبوها كان الصني. لبالد مجاورة واسعة بالد وهي «طوالس»، ملك بنت امللكة هذه
«أورجا»؛ ابنته وضع «كيلوكرى» فتح وملا أوالده، من يشاء من فيها ويضع الفتوحات،

األهوال. عىل وإقدامها بالحرب، وشجاعتها بالسياسة، لعلمها
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«رحلته»: يف بطوطة ابن قال

أي — الناخورة امللكة هذه استدعت بميناها ورسينا «كيلوكرى» إىل وصلنا ملا
والرؤساء والتجار — الكاتب وهو — والكواني املركب صاحب — القبودان
لضيافة — الرماة مقدم وهو — ماالر وسياه — الرجال مقدم وهو — والتندبل
الذهاب. فأبيُت معهم أحُرض أن مني الناخورة ورغب عادتها، عىل لهم صنعتها

الناخورة: لها فقال يحرض؟ لم منكم أحد بقي هل لهم: قالت عندها حرضوا فلما
املوحدة، الباء بفتح وبَْخيش بلسانهم، القايض وهو — بَْخيش واحد رجل إال يبق لم
فجاء ادعوه، فقالت: طعامكم، يأكل ال وهو — املعجمتني الشني وكرس الخاء وسكون
وبني األعظم بمجلسها وهي فأتيتها امللكة، أجب فقالوا: الناخورة وأصحاب جنادرتها
وزيراتها، وهن القواعد، النساء وحولها عليها، ذلك يعرضن ة األزمَّ بأيديهن نسوة يديها
مساطب وباملجلس الذهب، صفائح وعليه الصندل، كرايس عىل الرسير تحت جلسن وقد
واليواقيل، والقالل كالخوابي وصغار كبار من كثرية ذهب أواٍن وعليها منقوش، خشب
بعد يرشبونه باألفاويه مخلوط السكر من مصنوع برشاٍب مملوءة أنها الناخورة أخربني

ويهضم. النكهة ويطيب يفرح املطعم، حلو الرائحة، َعِطر وأنه الطعام،
وأجلستني أنت؟ كيف حالك، كيف معناه: ما بالرتكية يل قالت امللكة عىل سلمت فلما
وقرطاًسا، دواة آتني خدمها: لبعض فقالت العربية الكتابة تحسن وكانت منها، بالقرب

فكتبت: بذلك، فأتى

الرحيم الرحمن هللا بسم
التاء بفتح وتنرضي — نام تنكرى تنرضي لها: فقلت هذا؟ ما فقالت:
وألف بنون — ونام — وياء وراء الضاد، وفتح النون، وسكون الفوقية،
قدمت، البالد أي من سألتني ثم جيد، فقالت: هللا، اسم ذلك ومعنى — وميم
عن فسألتني نعم، فقلت: الفلفل؟ بالد فقالت: الهند، بالد من لها: فقلت
فإني لنفيس؛ وآخذها أغزوها أن بد ال فقالت: فأجبتها. وأخبارها، البالد تلك
وحمل بأثواٍب يل وأَمرْت افعيل. لها: فقلت وعساكرها، مالها كثرة يعجبني
جالب، أرطال وأربعة الضأن، من وعرشين وبجاموستني، األرز، من فيلني
والضبا. والليمون والفلفل بالزنجبيل مملوءة ضخمة وهي مرطبانات، وأربعة

للبحر. يعد مما مملوح ذلك كل
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وجوار وخدم نسوة عساكرها يف لها امللكة هذه أن الناخورة وأخربني
عدوها عىل فتُغري ونساء رجال من عساكر يف تخرج وأنها كالرجال، يقاتلن

األبطال. وتبارز القتال، وتشاهد
عسكرها من كثري وقتل شديد، قتال أعدائها وبني بينها وقع أنه وأخربني
امللك إىل وصلت حتى الجيوش وخرجت بنفسها، فدفعت ينهزمون، وكادوا
عسكره، وانهزم فمات حتفه، فيها كان طعنة فطعنته تقاتله، كانت الذي
أبيها إىل عادت فلما كثري، بماٍل منها أهله فافتكَُّه رمح، عىل برأسه وجاءت

أخيها. بيد كانت التي املدينة تلك ملكها
يبارزني من إال أتزوج ال فتقول: يخطبونها امللوك أبناء أن وأخربني

تغلبهم. أن املعرة خوف مبارزتها فيحتشمون فيغلبني،

وعبدة املسلمني من الصني وملوك الهند ملوك مع غريبة ووقائع غارات امللكة ولهذه
جميًعا، وإخوتها والدها تويف حتى الزمان من مدة البالد تلك مالكة زالت وما األوثان،
وانقرض الصني، ملوك أحد بدسيسة بفراشها ُقتلت وأخريًا أبيها، ملك سائر وملكت

بموتها. ملكها

املؤلفة أربالي

يف وكانت ١٨٤٠م، سنة وتوفيت ١٧٥٢م، سنة ولدت إنكليزية مؤلفة أربالي» «دو مدام
١٧٧٨م سنة فكتبت أخالقها، العلم هذب كربت ملا لكنها جبانة، الكالم قليلة حداثتها
واتخذتها غريها، روايات عدة كتبت ثم الفن، هذا يف باعها وطول برباعتها تشهد قصة

الخصوصية. لخدمتها امللكة
سنة واقرتنت االستعفاء، إىل جسمها ضعف ألجأها سنوات، ٥ خدمت أن وبعد
وبقيت ا، جدٍّ زادت مؤلفاتها إن حتى التأليف عىل واستمرت فرنيس، برجٍل ١٧٩٣م
يف وانترشت مؤلفاتها جميع وُطبعت الحد، فائق غنًى أغنتهم حتى لورثتها مرياثًا بعدها

العربي. العالم أنحاء جميع
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كاريا هاليكرناسوسمن ملكة أرتمسيا

قورش، وكان والسياسية، الحربية باألمور والدراية الحكمة ذوي من كانت امللكة هذه
معها وأخذت له، خاضعة كانت لكونها معه، اشرتكت اليونان بالد هاجم ملا فارس، ملك

سفن. خمس من ُمؤلًَّفا أسطوًال
انتشبت التي «سالميس» معركة يف والحكمة البسالة من منها كان بما واشتهرت
شاب بحب شغفت أنها — صحتها يف مشكوك — رواية يف وذُكر امليالد، قبل ٤٨٠ سنة
لكنها عينيه، فسملت حبها، يف يشاركها لم أنه إال «وردانوس»، اسمه «أبيذوس» من
ذنبها، عن كفارة تفعل أن يجب فيما املعبودات واستشارت قساوتها، عىل بعد فيما ندمت
ففعلت «لوكاريا»، جزيرة منحر عن البحر يف نفسها تطرح أن الواجب من لها: فقلن

غريقة. وماتت ذلك

الذخرية العباس أبي جارية أرجوان

لم ألنه القائم؛ ولد يف الخالفة بقيت بسببها العبايس. هللا بأمر القائم بن محمد وهو
يف القائم فحزن يعقب، ولم أبيه حياة يف وتويف هذا، العباس أبي سوى ولد له يكن
دولة أن وظنوا عقبه، خالفة من الناس أمل وانقطع عليه، مزيد ال حزنًا أيامه أواخر
أنها فاتفق الجارية، هذه إىل يختلف العباس أبو وكان انقرضت، قد القادري البيت
حملها أعلنت والحزن، الهم من بالقائم ألمَّ وما الحالة، هذه الناس رأى فلما منه، حملت
بستة موالها وفاة بعد ولدت إنها ثم إليها، األفكار وتوجهت بها، الناس آمال فتعلقت
هو وهذا بيته. يف الخالفة لبقاء الناس وفرح مفرًطا، فرًحا القائم ففرح غالًما، أشهر
تدعى أرمينة ولد أم هذه وأرجوان تاريخه. يف جاء ما أمره من وكان باملقتدر، ب لُقِّ الذي

باهلل. املسرتشد ابنه ابن وخالفة باهلل، املستظهر ابنه خالفة وأدركت العني، قرة

املطلب عبد ابنة أروى

أبو ذكرها ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول عمة القرشية مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد ابنة أروى
إبراهيم بن محمد قال املطلب، عبد ابنة عاتكة أختها أيًضا وذكر الصحابة، يف جعفر
فقال املطلب عبد بنت أروى أمه عىل دخل عمري بن طليب أسلم ملا التيمي: الحارث بن
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تصنع ما أنظُر قالت: حمزة؟ أخوك أسلم فقد أَوتتبعينه؛ محمًدا، وتبعت أسلمت قد لها:
مثلهن. أكون ثم أخواتي

هللا، إال إله ال أن وشهدت وصدقته، عليه وسلمت أتيته إال باهلل أسألك إني فقلت: قال:
ملسو هيلع هللا ىلص النبي تعضد بعُد كانت ثم هللا. رسول محمد هللا، إال إله ال أن أشهد فإني قالت:
األديبات الشاعرات من وكانت بأمره. والقيام نرصته عىل ابنها وتحض بلسانها، وتعينه

العرب. يف واملتكلمات
قبل ذلك منهن طلب حني أخواتها باقي مع املطلب عبد والدها ترثي قولها ومن

الرثاء: يف قوتهن ليعلم موته

ال��ح��ي��اء س��ج��ي��ت��ه س��م��ح ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ل��ه��ا وح��ق ع��ي��ن��ي ب��ك��ت
ال��ع��الء ش��ي��م��ت��ه ال��َخ��يْ��م ك��ري��م أب��ط��ح��ي ال��خ��ل��ي��ق��ة س��ه��ل ع��ل��ى
ك��ف��اء ل��ه ل��ي��س ال��خ��ي��ر أب��ي��ك ال��م��ع��ال��ي ذي ش��ي��ب��ة ال��ف��ي��اض ع��ل��ى
ض��ي��اء غ��رت��ه ك��أن أغ��ر ش��ي��ظ��م��ي أم��ل��س ال��ب��اع ط��وي��ل
وال��ث��ن��اء ال��م��ق��دَّم ال��م��ج��د ل��ه ف��ض��ول ذو أورع ال��ك��ش��ح أق��ب
خ��ف��اء ل��ه ل��ي��س ال��م��ج��د ق��دي��م ه��ب��رزي أب��ل��ج ال��ض��ي��م أب��ي
ال��ق��ض��اء ال��ت��م��س إذا وف��ي��ص��ل��ه��ا ف��ه��ر ورب��ي��ع م��ال��ك وم��ع��ق��ل
ال��دم��اء ت��ن��س��ك��ب ح��ي��ن وب��أًس��ا وج��وًدا ك��رًم��ا ال��ف��ت��ى ه��و وك��ان
ه��واء أك��ث��ره��م ق��ل��وب ك��أن ح��ت��ى ال��م��وت ال��ك��م��اة ه��اب إذا
ال��ب��ه��اء ت��ب��ص��ره ح��ي��ن ع��ل��ي��ه م��ص��ي��ب رأي ب��ذي ق��دًم��ا م��ض��ى

اإلكرام. من بها يليق بما ودفنت الخطاب، بن عمر خالفة يف وماتت أسنت وقد

هاشم بن املطلب عبد بن الحارث ابنة أروى

أوجزت، تكلمت وإن أعجزت، خطبت إذا وأوانها، عرصها وبليغة زمانها، فريدة كانت
والحصافة. الفصاحة ومعدن البالغة ابنة فإنها غرو وال
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كبرية، عجوًزا وكانت الخالفة، ويل ملا سفيان أبي بن معاوية عىل وفدت إنها قيل:
أخي، ابن يا فقالت: بعدنا؟ كنت فكيف خالة، يا وأهًال بك مرحبًا قال: معاوية رآها فلما
حقك غري وأخذت اسمك، بغري وتسميت الصحبة، عمك البن وأسأت النعمة، يد كفرت لقد
هللاملسو هيلع هللا ىلص، برسول كفرتم أن بعد اإلسالم، يف سابقة وال آبائك، من وال منك كان دين غري من
املرشكون، كره ولو أهله إىل الحق ورد الخدود، منكم وأرضع الجدود، منكم هللا فأتعس
وتحتجون بعده، من علينا فوليتم املنصور، هو ملسو هيلع هللا ىلص ونبينا العليا، هي كلمتنا وكانت
بني بمنزلة فيكم فكنا األمر، بهذا وأوىل منكم، إليه أقرب ونحن هللا رسول من بقرابتكم
هارون بمنزلة نبينا بعد — هللا رحمه — طالب أبي بن عيل وكان فرعون، آل يف إرسائيل
العجوز أيتها كفى العاص: بن عمرو لها فقال النار، وغايتكم الجنة، فغايتنا موىس، من
وأنت له: فقالت وحدك، شهادتك تجوز ال إذ عقلك؛ ذهاب مع قولك عن وأقرصي الضالة،
خمسة ادَّعاك لألجرة، وآخذهن بمكة، بغيٍّ امرأة أشهر كانت وأمك تتكلم الباغية، ابن يا
به، فألحقوه به أشبههم فانظروا أتاني، كلهم فقالت: عنهم أمك فُسئلت قريش، من نفر
وأقرصي العجوز، أيتها كفى مروان: فقال به، فلحقت وائل بن العاص شبه عليك فغلب
فقالت: معاوية إىل التفتت ثم تتكلم. الزرقاء ابن يا أيًضا وأنت له: فقالت له، جئت ملا

حمزة: قتل يف القائلة أمك فإن غريك؛ هؤالء عيلَّ جرَّأ ما وهللا

س��ع��ر ذات ال��ح��رب ب��ع��د وال��ح��رب ب��در ب��ي��وم ج��زي��ن��اك��م ن��ح��ن
ده��ري ع��ل��يَّ وح��ش��ي وش��ك��ر ص��ب��ر م��ن ع��ت��ب��ة ع��ن ل��ي ك��ان م��ا

ق��ب��ري ف��ي أع��ظ��م��ي ت��رم ح��ت��ى

تقول: وهي عمي ابنة فأجابتها

ال��ك��ف��ر ع��ظ��ي��م ج��ب��ار اب��ن��ة ي��ا ب��در وب��ع��د ب��در ف��ي خ��زي��ت

حاجة. إليك يل ما فقالت: حاجتك، هات خالة، يا سلف عما هللا عفا معاوية: فقال
كلُّ كلَّمها لنئ وهللا لهم: وقال أصحابه إىل معاوية التفت خروجها وبعد عنه، وخرجت

توقف. بدون اآلخر خالف بجواب منهم واحد كل ألجابت مجليس يف َمن
بجائزة لها وأمر غريهن، رجال من الكالم يف أصعب هاشم بني نساء فإن وهكذا

معاوية. بخالفة باملدينة توفيت أن إىل قومها بني مكرمة وبقيت بمقامها، تليق
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شمس عبد بن كريز ابنة أروى

شمس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز ابنة والصواب نعيم، وأبو منده ابن نسبها كذا
ماتت ملسو هيلع هللا ىلص. النبي عمة املطلب عبد بنت البيضاء حكيم أم وأمها عفان، بن عثمان أم وهي
وحدثت الحديث عنه وروت ملسو هيلع هللا ىلص، بالنبي صحبة لها ورعة، عاقلة وكانت عثمان، خالفة يف

كثريين. أناًسا

أبرويز ابنة أزرميُدخت

ولتعلق فعًال، وأليقهن عقًال، وأوفرهن ذكاء، وأحسنهن وجًها، النساء أجمل من كانت
عم بني من «خشينده» قتل بعد عليهم ملَّكوها همتها، علو يف ورغبتهم بمحبتها، الفرس
فأرسل خراسان، أصبهبد» «هرمز يومئذ الفرس عظيم وكان األبعدين. والدها «أبرويز»
فِرسْ مني، حاجتك قضاء وغرضك جائز، غري للملكة التزوج إن فقالت: يخطبها إليها
فقتله يقتله، أن حرسها صاحب إىل فتقدمت الليلة، تلك إليها وسار ففعل كذا، وقت إيلَّ
وهو رستم، ابنه وكان فغيبوه. قتيًال رأوه أصبحوا فلما امللكة، دار رحبة يف وُطرح
نزل حتى عسكر يف إليها فسار بخراسان، أبيه خليفة بالقادسية، املسلمني قاتل الذي
تسليم برشط نهم فأمَّ األمان، منه أهلها فطلب ذرًعا، به ضاقت حتى وحارصها باملدائن
عينيها وسمل «أزرميدخت» عىل القبض وألقى املدينة ودخل ذلك، منه فقبلوا إليه، امللكة

شهًرا. عرش ستة ملكها مدة وكانت نفسها. سملت بل وقيل: وقتلها،

بركليس زوجة أسباسيا

وفطنة وأدبًا، وبالغة وفصاحة، وعقًال وجماًال، حسنًا اليونان نساء أشهر من كانت
كانت إنها حتى لزوجها، بموافقتها عرصها نساء جميع عىل الطوىل اليد لها وخطابًا،
الرياضية، واألتعاب والفعلية، العقلية أعماله كل يف وتشاركه سار، أين معه تسري
شجاعة بذلك اكتسبت إنها حتى الرجال، أقوى عنها يعجز أعماًال وتعمل النزال، وميادين
والشعراء العلماء بابها عىل وتقاطر اليونان، نساء من أحد عليها يسبقها لم وشهرة
ولذلك واألدب؛ العلم فيه جمع ناٍد أحسن ناديها وكان والبلغاء، والرياضيون والفالسفة
عند النساء، أبطال سري عىل املشتمل كتابها يف «أون»، مدام الشهرية املؤلفة وصفتها
نظرت لو فلذلك الالتينيني؛ عظماء بيوت من بيت أعظم بيتها إن قالت: إذ ترجمتها؛
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العماد، رفيع رواق بابه وأمام العظام، الرجال بتماثيل مرصعة تجدها جدرانه إىل
مشبكة البيت وكوى األصفر، املرمر من أفاريز وبجانبه األرجوان، أسجاف الباب وعىل
البديعة بالفسيفساء مغطاة وأرضه شتى، ورضوب أشكال عىل النحاس بقضبان كلها

بالذهب. مطرزة أهدابها واألرجوان القرمز من أرائك وعليها األشكال،
نظر فلو والحلفاء، الرق من بالدروج مملوءة الثمني الخشب من مكتبة البيت ويف
من درج عىل غرفتها من نزلت قد «أسباسيا» يرى البيت هذا إىل الصباح يف القارئ
بستان عىل يطل الذي الجنوبي الرواق إىل وخرجت الصحن، يف ومشت األبيض، املرمر
«بركليس» وخرج والرياحني، األزهار بأريج ًخا ُمضمَّ الصباح نسيم لتستنشق البيت؛
القامة، طويلة وهي والفلسفة. السياسة يف الحديث أطراف وتجاذبا بجانبها، ماٍش وهو
صغرية األنف، شماء حوراؤهما، العينني نجالء شقراؤه، الشعر جعدة القد، ممشوقة

والشفتني. الوجنتني حمراء األذنني،

ح��ب��ب وع��ن ط��ل��ٍع وع��ن أق��اٍح وع��ن ب��رد وع��ن رط��ب ل��ؤل��ؤ ع��ن ت��ف��ت��رُّ

األرجوان، من قصري رداء وفوقه الذهب، من أبازيم ردنيه عىل أبيض رداء البسة
والنسيم سدًال، عليهما مسدول ثالث رداء كتفيها وعىل بالذهب، مطرزة أذياله أردان بل
خواتم أصابعها ويف للطريان، جناحيه ناًرشا َملًكا فتخالها وإيابها، ذهابها يف به يعبث
اللواتي والدالل الغنج ربات من «أسباسيا» تكن ولم الكريمة، بالحجارة مرصعة الذهب
هذا بيتها وكان والحكماء. الفالسفة مع املربني الحجة أهل من بل والحلل، بالحيل يباهني
فتباحثهم وغريهما، وأفالطون كسقراط السياسة؛ ورجال الفالسفة إليه تتقاطر ناديًا
أدارت ومنهم منها الدماغ عصب كلَّ إذا حتى والسياسية، الفلسفية املواضيع أسماء يف
كالمها بعذوبة فتسكرهم رصًفا، عليهم تديرها واللطائف الفكاهات إىل الحديث أزمة
بأنها ويشهد عليه، بفضلها يعرتف الحكيم سقراط وكان معانيها. بسمو أسكرتهم كما
يف شهرته كل إليها ينسب كان زوجها و«بركليس» معارفه، لت وكمَّ أخالقه، هذبت

والسياسة. البالغة منها تعلم إنه وقال: الخطابة،
وكانت واللباقة، التهذيب منها ويتعلمن أيًضا بيتها عىل يرتددن أثينا نساء وكان
بيمينها، «أسباسيا» فعضدتها مجدها، أوج يف والنقش والبناء كالتصوير الجميلة الفنون
لم ولذلك األثينيات، من الفاضلة هذه تكن ولم ذويها. شأن رفع يف جهدها وسعت
اتخاذ األثينيني عىل تحرم كانت أثينا رشيعة ألن «بركليس»؛ ل رشعية زوجة تحسب
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وكثرة معارفها، وغزارة عقلها، وسمو املفرط، جمالها أن إال األجانب، من الزوجات
منه هللا وقاك — والحسد طويًال. زمانًا عليها الطعن عن الناس ألسن ألجمت فضائلها،
فقاموا ذويه بعض آذان يف فنفخ الفضائل، عليه تغلب وال الجمال، يبهره ال ألد عدو —
واتهموا عرضها، يف طعنوا حتى منهم القحة وبلغت األثينيات، باحتقار واتهموها عليها
نفيٍّا اآلخر ونفوا أحدهما، فقتلوا النقاش، و«فيدياس» الفيلسوف، «آتكفوراس» معها

إنقاذهما. يستطع فلم جهده بكل عنهما «بركليس» وحامى مؤبًدا،
مجمع يف عنها فدافع وبالغة، ألسنة كله صار «أسباسيا»، إىل الدور وصل وملا
وملا حجة، وأقواهم جنانًا، وأثبتهم لسانًا، زمانه أهل أفصح من وكان باغوس»، «أرنوس
املوت من أنقذها إنه قيل: حتى عينيه بدموع عنها دافع إربه، أقوال عن لسانه عجز
كان وال النكبات، أخف عند دموعهم تفيض الذين العزائم ضعاف من يكن ولم بالدمع،
ابنته واختطف الوباء فشا ملا فإنه الشهوات؛ بزمام املنقادين الهوى بحبال املتعلقني من
وصرب البيد، من أرحب بصدر الشديدة النكبة هذه تحمل أقاربه من وكثريين وأخته البكر
زوجته، بإهانة مهانة الفضيلة رأى ملا ولكنه دمعة، عليهم يسكب ولم البحر، من أغزر
اختطفت ملا وكذا البكاء، عن يتمالك لم وعدوانًا ظلًما أستارهما مهتوكة والطهارة والعفة
الشفقة عليه غلبت جبينها به ليكلل الفرهر إكليل وحمل الصغرى، ابنته املنون أيدي
قبل ٤٧٠ سنة «ملتيوس» ب «أسباسيا» والدة وكانت عنه، رغًما دموعه ففاضت األبوية
حتى االنقياد أشد إليها وانقاد األوىل، زوجته هجر أن بعد «بركليس» بها واقرتن امليالد،
و«بلويومتبسوس»، «ساموس» حرب إثارة عىل حملته التي هي إنها «أرستوفاينس»: قال
بالطاعون، «بركليس» وتويف التهمة، هذه عنها نفى الثقة املؤرخ «فلوطرخس» ولكن
وخطبائها. أثينا مشاهري من بسببها فصار التجار، من رجًال بعده «أسباسيا» فتزوجت

ستنهوب عائلة يف الثالث كارلوس ابنة ستنهوب إستري

سنة (مارس) آذار ١٢ يف لندن يف ولدت غريبة. أطواٍر ذات رشيفة إنكليزية امرأة
حزيران ٢٣ يف لبنان جبل من الخروب إقليم التابعة «جون» يف وتوفيت ١٧٧٦م،
زوجته من ستنهوب» أرالت الثالث «كارلوس أوالد أكرب وكانت ١٨٣٩م، سنة (يونيو)
بت»، «وليم عمها بيت عمرها من العرشين السنة يف دخلت تشتام». «إرل ابنة «إستري»
وقبل ١٨٠٦م، سنة مات أن إىل عنده واستمرت أرساره، ويكاشفها عليها يعتمد فكان
غري إنكليزية، لرية ٢٠٠ قدره سنويٍّا مرتبًا لها فعني اإلنكليزية، األمة بها أوىص وفاته
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يف فانفردت وبذخها، مركزها يقتضيها كان التي املصاريف لسد يكِف لم املبلغ أن
يف فقوبلت غنية، جميلة نرضة فتية حينئٍذ وكانت أوروبا، وطافت تركتها ثم «والسن»،
الزواج أبت أنها إال صفاتها، تقتضيهما اللذين والتعظيم بالتكريم زارتها التي البلدان
الح أوروبا عواصم أكرب زارت أن وبعد والشأن. الرفعة أهايل من كانوا خاطبيها أن مع
بضع فيها وأقامت القسطنطينية، إىل فسارت عظيم، مركٍز عىل الرشق يف تحصل أنها لها
عىل حملها أنه إىل بعضهم فذهب بالدها، من خروجها سبب يف الناس واختلف سنني،
تأثريًا موته فيها فأثَّر تحبه، وكانت إسبانيا يف قتل شاب إنكليزي جنرال عىل حزنها ذلك
عىل حملها الذي أن إىل آخرون وذهب إنكلرتا، يف بعده اإلقامة لها تطْب لم حتى شديًدا،

الشهرة. وحب األمور، بعظائم القيام إىل ميلها هو إنما ذلك
كان إنكليزية سفينة يف ١٨١٠م سنة سوريا قاصدة القسطنطينية من خرجت ثم
إىل السفينة وصلت فلما والتحف، الحيل من مختلفة وأنواع ثروتها، من كبري قسم فيها
أميال بعض مسافة عىل فتحطمت صخًرا، صدمت «رودس» جزيرة تجاه مكري» «جون
بعد إال املوت من هي تنُج ولم وأموالها، ستنهوب» «إستري أمتعة وغرقت الساحل، من
لم ساعة ٢٤ فيها فقامت قفرة، صغرية جزيرة إىل السفينة لوح عىل فحملت شديد، عناءٍ
وجدوها «مرموريزا» صيادي من جماعة أن إال مجري، وال منقذ لها يكن ولم طعاًما، تذق

«رودس». إىل بها فساروا السفينة، بقايا عىل تفتيشهم أثناء يف الجزيرة تلك يف
من قسًما وباعت املتاع، من لها بقي ما فجمعت إنكلرتا قنصل أخربت وهناك
التي للبلدان ثمينة وهدايا نفيسة تحًفا مألتها سفينة وركبت األثمان، بأبخس أمالكها
هناك فأقامت الالذقية وأتت نوء. مسريها يف يصادفها فلم فيها، السياحة عىل عزمت
وحملت كبرية، قافلة وجهزت وطباعهم، األهايل عادات وعرفت العربية، اللغة وتعلمت
القدس، فزارت كلها، سوريا أنحاء وطافت الجمال، ظهور عىل نفيسة هدايا البدو إىل
قبائل من كثريون إليها اجتمع تدمر إىل وصلت وملا وتدمر. وبعلبك، وحمص، ودمشق،
ألًفا، ٥٠ إىل ٤٠ من حينئٍذ عددهم وكان املدينة، تلك إىل الوصول من ومكَّنوها البدو
عىل وعاهدوها لتدمر، ملكة فجعلوها وأبهتها، ولطفها جمالها من يتعجبون كلهم وكانوا
آمنني وتدمر «بعلبك» يزوروا أن يمكنهم حمايتها عىل يحصلون الذين اإلفرنج جميع أن

قرش. ألف قدرها رضيبة منهم كل يدفع أن برشط ولكن أرواحهم، عىل
قبيلة عزمت تدمر من رجوعها وعند بها، يُعمل طويلة مدة املعاهدة تلك واستمرت
بوقوعها الحال يف أنبأها حشمها أحد أن غري عليها، التعدي لتدمر عدوَّة البدو من قوية
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فاجتازت الخيل، أجود من خيلها وكان ليًال، السري يف فأخذت الجسيم، الخطر ذلك يف
دمشق وأتت النجاة، من معها ومن هي تمكنت وبذلك طويلة، مسافة ساعة ٢٤ مدة يف
بإكرامها اه وصَّ قد العايل الباب كان الذي العثماني الوايل عند أشهًرا فيها وأقامت
ما األهايل وأذهل الرشقية، البالد يف والجوالن الطواف يف طويًال زمانًا ورصفت وإعزازها،
أن بحذاقتها تحاول هي وكانت كملكة، يعاملونها فكانوا وغناها، أعمالها من شاهدوه

أعمالها. يف الرشق، ملكة «زينوبيا»، تضاهي
عىل قرية جوار يف الواقع املهجور، إلياس القديس دير استوطنت ١٨١٣م، وسنة
كانت التي باألسوار أشبه بسور محاطة بيوت عدة هناك فبنت صيدا، من ساعة مسافة
فيه فغرست الرتكية، البساتني نسق عىل بستانًا هناك وأنشأت املتوسطة، القرون يف تُبنى
العربية، والصور بالنقوش مزينة كشوًكا وأقامت وكروًما، والفاكهة واألشجار األزهار
مزين الرخام من بالط وسط نافورات من تنبعث وكانت الرخام، من قنوات للماء وجعلت
البستان ذلك تزيد امللتفة واألتراج والتني الربتقال أشجار وكانت أيًضا، النقوش بأنواع
املظلومون إليه يلتجئ وملجأ حصنًا صار حتى الدير ذلك يمكث ولم ونزهة، جماًال
وأوروبيني، سوريني برتاجمة محاطة رشقية أبهة يف سنني عدة هناك فبقيت فتُجريهم،
وتتقلد أمري، لبس تلبس وكانت السود، العبيد من وجماعة النساء، من كبرية وحاشية
واألمري باشا، هللا وعبد العايل، الباب مع وسياسة حبية عالئق لها وكان ن، وتُدخِّ السالح،
سوريا براري يف البدو ومشايخ بالط، جان بشري والشيخ لبنان، حاكم الشهابي بشري

وبغداد.
عىل واقع غني مسيحي دمشقي رجل من أخذته بيت يف مسكنًا لها اتخذت ثم
من الخروب إقليم ملديرية التابعة «جون» قرية إىل نسبة جون، بظرف يعرف مرتفٍع
حوله وأقامت البيت، ذلك دائرة ووسعت صيدا، من أميال ٨ مسافة عىل لبنان، جبل
انتظام لعدم تتناقص العظيمة ثروتها أخذت ثم توفيت. أن إىل فيه وبقيت وسوًرا، جنينة
١٣٠ السنوي دخلها فبلغ غيابها، يف عليها القيام يحسن من يكن لم التي مصالحها
غري حالتها، تقتضيها التي املصاريف لسد كاٍف غري ذلك مع وكان فرنك، ألف و٤٠
األهايل محبة وخمدت اآلخر، البعض وتركها اإلفرنج من صحبوها الذين بعض مات أنه
وقلت منفردة، فأمست والعطايا، بالهدايا مواساتهم عىل موقوًفا كان توافدها ألن لها؛

الناس. مع عالئقها
صربت ألنها العقول؛ ويحري الخواطر يدهش ما األحوال هذه يف منها ظهر ولكن
عىل تتأسف ولم عليها، أقبلت التي األعمال عن ترجع أن البتة لها يخطر ولم وتجلدت
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الشيخوخة، إىل وميلها وثروتها خالنها ترك يحزنها ولم أجمع، العالم عىل وال فات، ما
صديق عندها يكن ولم أوروبا، من رسائل وال جرائد وال كتب غري من وحدها فأقامت
سود وعبيد السود، الجواري من جماعة فقط لها بقي بل يجالسها، سمري وال يؤانسها،
من عليها ويسهرون وخيلها، بشأنها يعتنون سوريني فالحني وبضعة السن، صغار

الطوارق.
طباعها عن ناشئًا يكن لم والحزم والعزم الصرب من امتازت ما أن تحققت وقد
أنها عىل يدل ما املبادئ تلك يف وكان بالشطط، املؤذنة الدينية مبادئها عن بل فقط،
وعجائبه. التنجيم فن غرائب سيما وال خرافية، رشقية وعوائد الحقائق بني جمعت
كلها، أوروبا وزهدت الرشق، يف عظيمة شهرة عىل بأعمالها حصلت أنها الكالم وقصارى
«الري ب عندهم فتعرف اإلفرنج وأما اإلنكليزية. بالست يسمونها عموًما األهايل وكان

ستنهوب».
إليها طلب أن إىل األمر اضطره ١٨٣٣م، سنة سوريا فتح عىل باشا إبراهيم عزم وملا
الفارين، من مئني آوت نفسها السنة يف عكا حصار بعد إن ويقال: الحيادة، عىل تكون أن
دينية عقائد ببعض واستمسكت الرسية، الفنون من وغريه التنجيم فن تتعاطى وكانت
االختالل من يخُل لم عقلها أن عىل يدل ومما مماتها. حتى عنها تعدل فلم مستغربة،
إىل مجيئه عند منها واحدة املسيح لرتكب إسطبل؛ يف حجرتني ربت أنها األمور بعض يف
قد كان حياتها من األخرية السنني ويف القدس. إىل له مرافقة األخرى هي وتركب األرض،
فرتاكمت املالية، اإلمدادات عنها فقطعوا وإرسافها، أمرها من كان ما إنكلرتا يف أهلها بلغ
ولم فتوفيت باللقمجي، يعرف رجل بسعي األهايل من تقرتضها كانت التي الديون عليها
إىل األمر آل لهم ربًحا منها القرب يف أن يحسبون كانوا الذين وهكذا وفائها، عىل تقدر

خسارتهم.
االختالف من الشهابي بشري األمري وبني بينها كان مما املالية مضايقاتها إن ويقال:
به قضت عضال مرض يف أوقعها الذي الخوف من فيها ذلك سبب وقد والضغينة،
خدامها من جماعة بها أحاط بل اإلفرنج، من أحد وفاتها حال عندها يكن ولم نحبها،
من اإلنكليز قنصل حرض وفاتها وعند املنية. أدركتها حاملا بيتها فنهبوا البالد، أهل من
كثرية قصًصا عنها األهايل روى وقد لدارها. املجاور بالبستان ودفنت دفنها، ألجل بريوت
بقي الذي «مريون»، الدكتور وكتب بها، يوثق ال الخرافات من تكون أن تكاد غريبة
عنها، رواية مجلدات ثالثة يف باإلنكليزية حياتها سرية لها طبيبًا، سنني بضع عندها

قصرية. بمدة وفاتها بعد باإلنكليزية طبعت مجلدات ثالثة يف أسفارها وقصة
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الشاعر المرتني»، «دو جملتهم ومن األوروبيني، السياح من كثري زارها وقد
ويتفرج نواحيها، يف يطوف ١٨٣٢م سنة سوريا يف كان ملا فإنه املشهور؛ الفرنساوي
أصعب من الوقت ذلك يف كان أنه إال الخاتون، تلك زيارة يف رغب ومناظرها، بلدانها عىل
فبعث قرابتها، ذوي من كانوا ومن اإلنكليز سيما وال يقابلوها، أن اإلفرنج عىل األمور

ترجمتها: اآلتية بالرسالة رسوله مع إليها

يف ليتأمل جاءها الديار هذه يف وغريب الرشق، يف مثلك سائح من سيدتي،
مع مدة منذ سوريا إىل وصل وقد فيها، هللا وأعمال وآثارها الطبيعة مناظر
عجائب من نفسها هي امرأة مقابلة من فيه يتمكن يوًما يحسب وهو عائلته
تقابليني أن شئت فإذا وألذها، سياحته أيام أجمل من زائًرا جاءه الذي الرشق
يمكنني أو وحدي، أتوجه أن أينبغي يل: وقويل لذلك، املالئم اليوم يل فاذكري
بمقابلتك. الترشف يف الرغبة كل مثيل يرغبون خالني من بجماعة إليك أسري أن
عزلتك؛ يف يزعجك ما لتكلفك سببًا الطلب هذا يكون ال أن سيدتي يا وأرجو
يسوءني ال ولذلك االنفراد؛ ومحاسن الحرية، قيمة نفيس من أعرف فإنني

آخره. إىل واالحرتام بالتوقري ذلك أتلقى بل مقابلتي، رفضك البتة

فذهب جون، إىل ودعاه طبيبها، إليه سار نفسها، السنة من (سبتمرب) أيلول ٣٠ ويف
ال ضيقة غرفة يف منهم كل نزل وصلوا وملا «برسيفال»، واملسيو «ليوزدي» الدكتور مع
تقابل تكن لم ألنها وصولهم؛ حال مقابلتها من يتمكنوا ولم فيها، أثاث وال لها، نوافذ
غرفتها، وأدخله أسود غالم أتاه الوقت حان فلما الظهر، بعد الثالثة الساعة قبل الناس
اللطيفة هيئتها أتبني أن من بسهولة أتمكن فلم ذيله عليها أسبل قد الظالم وكان قال:
الرشقيني، زي يف وهي فنهضت الصبيح، األبيض الوجه وذلك والجالل، بالهيبة املؤذنة
املعاني لطف من فيها وإذا النظر، بها فأمعنُت عيل، ُمسلِّمة يدها إيلَّ ومدت مني، ودنت

محوه. نون السُّ تستطيع ال ما
الجمال كان متى أنه إال الفتوَّة، مع تميض والرونق واللون الوجه نضارة إن نعم،
الحياة أزمان باختالف تقلبات عليه وطرأ والجالل، العظمة مع الوجه وهيئة القد يف
وعىل بيضاء، عمامة رأسها عىل وكان ستنهوب»، «الري عىل كله وهذا تماًما. يزول ال
بدنها وعىل كتفيها، عىل مرسالن طرفاها اللون أرجوانية الكتان من عصابة جبهتها
وهو متدليان اه ُكمَّ األبيض، الحرير من كبري تركي وفستان األصفر، الكشمري من شال
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أزهار منه تتصاعد الفرس نسج من آخر فستان تحته من يظهر الصدر، عند مشقوق
رجليها يف وكان اللؤلؤ، من بخرز ببعض بعضها مرتبطة وهي عنقها، إىل تصل أن تكاد

صغرها. من تعودته كأنها جميعه ذلك لبس تُحسن وهي أصفران، تركيان ان ُخفَّ
ناسكة، لرتى السفر مشاق وكلفت بعيد، مكان من أتيت قد يل: قالت السالم وبعد
األكثر، يف اثنان أو واحد السنة يف منهم فرياني األجانب يزورني قلما وإنني بك، فأهًال
وذلك واالنفراد، والطبيعة هللا يحب إنسانًا أعرف أن ووددُت أعجبني، مكتوبك أن غري
اآلن ويرسني املرشب، يف نتوافق وإننا متحابني. يجمعنا أن أيًضا والح أحبه، ما نفس
عىل أندم ال أن تجعلني أموًرا رأيتك عندما فيك توسمت وقد ظني، يف أخطئ لم أني
تلك نفس خالجتني داخل وأنت قدميك وقع سمعت ملا أنني وناهيك مشاهدتك، يف رغبتي
وكيف سيدتي، يا لها: فقلت صديًقا، يل رصت قد ألنك نتحدث؛ ودعنا فاجلس الخواطر،
حالك أعرف ال إنني نعم، قالت: سريته، وال اسمه تعرفني ال رجًال اللقب بهذا فني تُرشِّ
لك، انرشح قد صدري ألن الغالب؛ يف العالم يسميني كما مجنونة تحسبني وال هللا، قدام
لم أنه غري بالدكم، يف اآلن ضاع علم الرشق يف نشأ وقد شيئًا عليك أخفي أن أستطيع فال
وأدرك الكواكب أرصد فإنني وأتقنته؛ تعلمته وقد الرشقية، البالد يف اآلن إىل باقيًا يزل
وتأثريها والدتنا، أمر تولت التي السماوية النريان تلك من لناٍر ُولِد منا فكل أرسارها،
وشكل أيدينا، وأسارير وهيئتنا، وجباهنا عيوننا يف يظهر وهو رديء، وإما حسن إما
أنني مع كامل، قرن منذ مًعا كأننا املعرفة حق عرفتك وبذلك ومشينا، وحركاتنا، أرجلنا،

دقائق. بضع منذ إال أرك لم
الطبيعة يف يوجد ال ما أثبت وال أجهل، ما أنكر ال إنني سيدتي، يا مهًال باسًما: فقلت
كائنات ببعض بعضها يرتبط أو األشياء، فيها تتجاذب التي املنظورة وغري املنظورة
إال واملالئكة، كالكواكب منها؛ أعظم كائنات سلطة تحت الكربى الكائنات دونه كاإلنسان

وشقاوة. وسقم فساد عن عبارة هي التي نفيس ألعرف وحيهم إىل أحتاج أنني
أخفاها الذي هللا عىل أجازف أنني وعندي أعرفها، ال أن فأحبُّ مستقبيل، أرسار وأما
فيه، إال أعتقد ال وإني هللا، بيد املستقبل فأمر يل، حها يُوضِّ أن مخلوق إىل طلبت إذا عني
خلقت أنك فأرى أنا أما لك. يحلو فيما فاعتقد ولهذا، يل ما قالت: والفضيلة، الحرية ويف
تشوقك وهي الصفات تلك مثل فاعتقد صالحة، قادرة، سعيدة، أنجم ثالثة سلطة تحت
وأنت عقلك، ألنري إيلَّ هللا أرسلك وقد ذلك. شئت إذا اآلن بها أكاشفك أن يمكنني غاية إىل
األعمال بإنفاذ هللا منك ويستنفذ رسيرتهم، وطابت نواياهم، حسنت الذين الرجال من

كاٍف. جواب وهذا الناس. بني يجريها أن يريد التي العجيبة
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ومعرشه ودينه سياسته يف ترى وهل له: قالت الباب هذا يف الجدال أطاال أن وبعد
وهو وفاٍة، موٍح من بد ال أنه من أجمع العالم به يشعر بما تشعر وال االنتظام، كامل
العالم وأن ذلك، يف لك موافًقا أحًدا ترى فال إليه، شوًقا وتطري تنتظره الذي املسيح
املسالك، يُقوِّم مصلح قدوم كلهم الناس من أكثر أتوقع وإني اإلصالح. إىل محتاج أجمع
أنتظره فهذا مسيًحا؛ تسميه ما هو املصلح ذلك كان فإن السبيل؛ سواء إىل الناس ويرشد

وجيز. أمد بعد يظهر أن وأرجو مثلك،
من رجل أنك فعندي أنا أما تشاء. كما اعتقد يل: وقالت الباب هذا يف الكالم وأطالت
املزمع العمل يف كبري دخل لك وسيكون إيلَّ، العناية أرسلتك وقد أنتظرهم، كنت الذين
تقوم أن وحدها لفرنسا وبقي زمانها، مىض قد أوروبا أن إال أوروبا، وسرتجع حدوثه،
— شئت إن — ولكنني ذلك، يكون كيف بعد أعلم ولم فيه، وستشرتك عظيم، بعمل
فقد كلها، أسماءها اآلن إىل أعرف ولم أنجمك، أستشري عندما املساء هذا يف لك أذكر
عطارد أن شك وال أكثر، كانت وربما خمسة، أو أربعة فهي ثالثة، من أكثر منها رأيت
يف ألن محالة؛ ال شاعر وأنت وطالوة، طالقة واللسان نوًرا، العقل يهب فهو جملتها؛ من

ذلك. عىل يدل ما وجهك من األعىل والقسم عينيك
نجم، من أكثر سلطة تحت ولد قلما ألنه النعمة؛ هذه عىل هللا فاشكر قالت: أن إىل
خبيث آخر نجم مفاعيل من يخلو فقلما سعيًدا كان وإذا سعيًدا، نجمه كان من وندر
ذلك، عىل تتعاون وهي تخدمك، أن عىل كلها وأجمعت نجومك كثرت فقد أنت أما يقارنه،
نظمته ما لها ذكرت ثم به. سمعت مرة أول هذه قالت: اسمي، لها فذكرت اسمك؟ فما
اجتياز من يتمكن لم أنه إال أوروبا، يف العلم أهل عند مشهور اسمي وأن الشعر، من
شاعر؛ غري أو شاعًرا كونك عندي سيان قالت: الرشق، إىل يصل حتى والجبال البحور
ولكن الغرب، إىل سرتجع فإنك ثانية، نلتقي سوف أننا أتحقق أمل فيك ويل أحبك، فإنني
اآلن. ذلك تحققُت وقد آبائك، ووطن الحقيقي وطنك فإنه الرشق؛ إىل تعود حتى تلبث ال
عبد دخل حتى نتحادث زلنا وما عربي. رجل برجل أْشبَه فإنها رجلك إىل فانظر
أفهمها، لم عربية بكلمات وخاطبها رأسه، عىل ويداه أمامها ساجًدا وجهه عىل فخرَّ أسود
عيشتي ألن أحًدا؛ أواكل فال أنا أما فُكْل. فاذهب الطعام؛ لك ُهيِّئ قد وقالت: إيل فالتفتت
أُكِره أن يل ينبغي ال ولذلك بالجوع، أحس عندما والثمار بالخبز فأغتذي نسكية، عيشة

مجاراتي. عىل ضيفي
تدخن وجدتها حرضت فلما إليها، استدعتني الطعام مناولة من فرغت أن وبعد
نساء أجمل رأيت قد وكنت قال: أيًضا، ألدخن قضيبًا يل واستحرضت طويل، بقضيب
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شفتيها من ينبعث الدخان وكان — ذلك أستغرب فلم مثلها، نَّ يُدخِّ وأظرفهن الرشق
وأطلُت أمورها، يف نتحدث وأقمنا — الغرفة به فتعطرت أعمدة شكل عىل اللطيفتني
«سريسه» ب أشبه وهي املشهورات، القديمات بالساحرات أشبه أنها يل فتبني التفكُّر فيها
أديان من بحذق مقتطفة فهي غامضة، كانت وإن الدينية عقائدها وأن األقدمني، معبودة
وانتظار القدر، واعتقادهم املسلمني وتسليم «الدروز، أرسار بني جمعت فقد مختلفة،
ذلك عىل وزد وآدابه، تعاليمه وممارسة للمسيح، النصارى وعبادة املسيح، مجيء اليهود
العزلة بطول ومتوقد بالرشق، مشغوف فكر عن الناشئة الغريبة البعيدة التصورات
كله ذلك تصورت فإذا العربيون، املنجمون لها أوضحها إيضاحات وبعض واالنفراد،
جنونًا؛ يسميه ما اإلنسان يف يؤثر الذي املستغرب العظيم الرس هذا من يشء لك انجىل

فيه. النظر وإمعان البحث مشقة من ليتخلص
تظهر واضحة أمارات للجنون فإن مجنونة؛ غري املرأة هذه إن يقال: أن أوىل والحق
الكالم؛ يف أيًضا الجنون ويظهر اللطيفة، األلحاظ تلك يف البتة أثر له وليس العينني، يف
فسامي حديثها أما وشطًطا. اختالًال فيه فرتى الحديث عن ينقطع ما كثريًا صاحبه فإن
وأنها اختياري، جنونها أن مذهبي ويف قوي. ُمتَّسق مرتبط، متسلسل، رمزي، املعاني،
وما به. تظاهرت قد بما التظاهر عىل تحملها أسباب ولها املعرفة، حق نفسها تعرف
واضحة داللة يدل وبراعتها حذقها من العجب من للجبال املجاورة العربية القبائل أخذ
سكان أن يخفى وال مآرب، بعض لبلوغ وسيلة هو إنما الجنون من به تُرَجُم ما أن عىل
بألوان تصوراتهم وتلونت والرباري، الصخور فيها وكثرت العجائب، فيها أجريت أرض
فإنهم ستنهوب»؛ «الري ک كان من كالم إىل أو نبي، كالم إىل إال سمًعا يصيخون ال جوِّهم
ذلك، املذكورة «الري» ال عرفت وقد أشبه. وما والوحي والنبوَّات التنجيم فن إىل يميلون
— املذكورة القوة ساقتها ربما ولكن الحذق، قوة من عليه هي ملا الحقيقة لها واتضحت

لغريها. وضعته مذهٍب إىل االهتداء إىل — أمثالها يف الغالب هو كما
وهو واحد، أمر عىل إال ألومك ال لها: قلت فكري يف التصورات هذه جالت أن وبعد
تصيل أن طاقتك يف كان مركٍز إىل الوصول عن ذلك فعاقك حسابًا، للحوادث حسبت أنك
فعل يف ويشك البرشية، اإلرادة يف صحيًحا اعتقاًدا يعتقد كمن تتكلم إنك فأجابته: إليه،
وقد طلبها، يف أجدُّ وال الفرصة سنوح أنتظر أنني غري تتغري، لم حالها عىل فقوتي القدر،
منزيل يطرق جسور ملفاجئ ُعرضة القفرة، الصخور هذه بني مهجورة وحدي أمسيت
يف ينهبونها وهم الكنودين، والعبيد الخائنني، الخدم من جماعة وحويل أمتعتي، فينهب
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هذا إال األحمر املوت من يُنجني لم األخرية املدة ويف أحيانًا، حياتي ويتهددون يوم، كل
لئيًما أسود عبًدا عني ألدفع استخدامه إىل األمر اضطرني الذي — إياه وأرته — الخنجر
به، أخربك الذي املستقبل وأتوقع كريم، هللا بقويل: سعيدة تراني ذلك ومع بيتي، يف ُربِّي

مثيل. تحققه كنت لو حبذا ويا
مرة، ساعة ربع كل العبيد بها يأتي كان التي القهوة ورشبنا كثريًا، تباحثنا أن وبعد
بستاني، وهو البرش، من أحد يدخله ال مقدس مكان إىل بك سأسري فإني هلم، يل: قالت
وكنا رأيتها، التي الرشقية البساتني أجمل من ألنه الفؤاد؛ مرسوري فيه وجلسنا فدخلناه
عىل مدة فلبثنا األول، النسق عىل ونتحدث براحة، الكشوك يف نجلس آخر إىل وقت من
نجمينا بني وما املكان، هذا إىل ساقك قد القدر كان إذا وقالت: إيلَّ التفتت ثم الحالة، هذه
فسأريك البرش، بني من كثريين عن أخفيها بأمور مكاشفتك من يمكنني االتفاق من
ذكرها التي وهي وأتباعي، أنا إال مستقبلها يعرف ال الطبيعة عجائب من عجيبة بعينك

نبوَّاتهم. يف عديدة قرون منذ الرشقيون األنبياء
عىل نظري فوقع صغري، حوٍش عىل يرشف البستان أبواب من بابًا فتحت ثم
هذه فأُريك بنا هيا يل: فقالت شكل، وأكمل أصل، أطيب من جميلتني عربيتني حجرتني
يركبها أن ينبغي التي املهرة عن مكتوب هو ما بكل الطبيعة تتحفها ألم الكميت؛ امُلهرة
يقوي ما الطبيعة غرائب من فيها فرأيت النظر، بها فأمعنت مرسجة»، «وستوله املسيح
تجويًفا املنكبني مكان يف لها ألن ستارته؛ الجهل عنهم يزح لم قوم عند االعتقاد ذلك
صناعي. رسج دون من ركوبها مكان يف بركابني أشبه وشيئًا الرسج، يشبه واسًعا عميًقا
ستنهوب» «الري عند واالعتبار املنزلة من لها بما ت أحسَّ املهرة تلك أن يل والح
سياستها عهدت وقد البتة، تركب لم ألنها املستقبل؛ يف أمرها من سيكون بما وعبيدها
مهرة منها وبالقرب لحظة، يفارقانها وال ونهاًرا، ليًال عليها يسهران عربيني سائسني إىل
وهي املذكورة، «الري» ال عند املنزلة من لها فيما تشاركها منها أجمل بيضاء أخرى
البيضاء املهرة مستقبل كان وإن أنه مضيفتي كالم من وفهمت أحد، يركبها لم كأختها
قوًال ذلك يل تقل لم كانت وإن وهي رسي، فهو قداسًة الكميت املهرة مستقبل دون

أورشليم. إىل املسيح بجانب تسري حني هي تركبها أنها منه استنتجت رصيًحا،
أن وبعد ففعال، السور خارج مرج إىل الحجرتني يُخرجا أن السائسني أمرت ثم
تأذن أن بإلحاح منها وطلبت الدار إىل رجعت محاسنهما، يف وتأملت فيها، النظر أطلت
الصباح منذ وأقام عني، رغًما وتبعني صديقي كان فإنه بمقابلتها؛ «برسيفال» ملسيو
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الرتدد بعد طلبي إىل فأجابتني بذلك، عليه تبخل وهي بمقابلتها، اإلذن صدور ينتظر
وبعد القهوة، ونرشب ندخن فأقمنا ليلتنا، فيها لنرصف غرفتها إىل جميًعا ودخلنا مدة،
أمور إىل منها أنا انتقلت الحكومات، ونظام السياسة أمور يف بيننا دارت طويلة مباحثة

تَنَبُّئها. طريقة عن مزحية
منذ بها مروا أصحابي من ثالثة أو سائحني عن فسألتها أختربها، أن وأردت قال:
اإلصابة، كل حكمها يف مصيبة رأيتها ألنني منهم؛ اثنني عن كالمها فأدهشني سنة، ١٥
االثنني ذينك من واحًدا عليهما مزيد ال وبالغة بحذق وصفت أنها العجاب العجب ومن
وهلة؛ أول من طباعه إنسان يعرف أن األمور أصعب من أن مع املعرفة، حق أعرفه كنت
أيًضا أذهلني ومما االنخداع. عن الناس أبعد ويخدع تامة، ببساطة تؤذن ظواهره ألن
لها زيارتي بني ومىض ساعتني، إال عندها يرصف لم املذكور السائح ألن ذاكرتها؛ قوة
تحقق وقد وتقويها. النفس قوى تجمع العزلة أن جرم فال كاملة، سنة ١٦ وزيارته
والقفار، الرباري يطلبون فكانوا والشعراء، الدنيا رجال وأكابر والقديسون األنبياء ذلك

بينهم. وهم الناس ويعتزلون
الحالة تلك عىل زلنا وما تامة، بحرية أخرى مواضيع وعن بونابرت عن تكلمنا ثم
فقالت وجهينا، عىل والكدر الحزن ظهر االفرتاق حان وملا قال: الليل، أكثر مىض أن إىل
لم أُخر سياحات يف كثريًا ونلتقي السياحة، هذه يف مراًرا سنلتقي ألننا تودِّعني؛ ال يل:
إيلَّ مدت ثم لبنان، قفار يف تركتني قد أنك واذُكر واسرتح، فاذهب بعُد، ببال لك تخطر

اجتماعنا. خاتمة ذلك وكان مودًعا. العرب عادة عىل قلبي عىل يدي فوضعت يدها،
ذكره ما دون يضيق واملقام الكالم، من «المرتني» وبني بينها دار ما ملخص هذا
بعدها مات الذي الدمشقي صاحبه عليه استوىل فقد «جون»، يف بيتها أما بالتفصيل.
فأخذت نفسه، شنق أن إىل األمر به أفىض ثم مسلم، وحيد له ابن إىل فانتقل بقليل،
وهكذا منها. البيت يؤخذ أن من خوًفا البناء أدوات من بيعه يمكن ما كل تبيع امرأته
البوم، إليها يأوي عروشها، عىل خاوية اآلن أمست حتى الجميلة الدار تلك خراب عجلت

تُمحى. لها أقيم الذي الرضيح آثار تكاد وكذلك الغراب، فيها وينعق
يف أثر ألعمالها وال الرشق ملكة تضاهي أن حاولت التي املرأة لتلك يبق لم وهكذا

األلباب. ألويل وتذكرة يعترب، ملن عربة ليكون ذكرها؛ حفظت التي التواريخ بطون
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الصديق بكر أبي ابنة أسماء

ألبيها، عائشة أخت وهي العزى، عبد بنت قتيلة وأمها الصديق، بكر أبي ابنة أسماء هي
به تشده ما تجد فلم هاجر، ملا طعاًما ملسو هيلع هللا ىلص للنبي صنعت ألنها النطاقني؛ ذات ى تُسمَّ
العوام، بن الزبري تزوجها النطاقني. ذات فدعيت الطعام، به وشدت نطاقها، ت فشقَّ
ثم الهجرة، بعد اإلسالم يف ُولد مولود أول هللا عبد وكان أبناء، وعدة هللا عبد له فولدت
العمر من فبلغت ابنها، قتل حتى املرشفة بمكة ابنها هللا عبد مع فكانت الزبري، طلقها

ميالدية. و٦٩٢ هجرية، ٧٣ سنة بمكة وماتت عميت، حتى سنة مائة
الحجاج؛ قاتل حني هللا عبد البنها كالمها ومن وابنها، زوجها رثاء يف قليل شعر ولها
إال معي يبق ولم وأهيل، ولدي حتى الناس خذلني قد أماه، يا لها: وقال عليها دخل إذ
فما الدنيا، من أردت ما يعطونني والقوم ساعة، صرب من أكثر عنده ليس ومن اليسري،
فقد له؛ فامِض تعود، وإليه حق، عىل أنك تعلم كنت إن بنفسك، أعلم أنت فقالت: رأيك؟
أردت إنما كنت وإن أمية، بني غلمان بها تلعب رقبتك من تُمكِّن وال أصحابك، عليه ُقتل
وهن فلما ، حقٍّ عىل كنت قلت: وإن معك، ومن نفسك أهلكت أنت؛ العبد فبئس الدنيا،
القتل الدنيا؟! يف خلودك لَم الدين، أهل وال األحرار فعل ليس فهذا ضعفت، أصحابي

أحسن.
بني، يا قالت: ويصلبوني، بي يُمثِّلوا أن الشام أهل قتلني إن أخاف أماه، يا فقال:

باهلل. واستعن بصريتك، عىل فامض بالسلخ؛ تتألم ال الشاة إن
إىل ركنت ما هذا، يومي إىل داعيًا به خرجت والذي رأيي، هذا وقال: رأسها فقبَّل
حرماته، تستحل وأن هلل الغضب إال الخروج إىل دعاني وما فيها، الحياة أحببت وال الدنيا
يومي يف مقتول فإني أماه، يا فانظري بصرية؛ زدتني فقد رأيك، أعلم أن أحببت ولكني
عمد وال منكر، بإيثار يعهد لم ابنك فإن هللا؛ إىل األمر وسلِّمي حزنك، يشتد فال هذا،
ولم معاهد، أو مسلم ظلم يتعمد ولم أمان، يف يغدر ولم هللا، حكم يف يَُجر ولم بفاحشة،
ربي، رضا من عندي آثر يشء يكن ولم أنكرته، بل به، فرضيُت عمايل، عن ظلم يبلغني

عني. تسلو حتى ألمي تعزية أقوله ولكني لنفيس، تزكية هذا أقول ال اللهم
ظفرت وإن احتسبتك، تقدمتني إن جميًال: فيك عزائي يكون أن ألرجو أمه: فقالت
تدعي فال خريًا، هللا جزاك فقال: أمرك، يصري إالم أنظر حتى اخرج بظفرك. رسرت
اللهم قالت: ثم ، حقٍّ عىل ُقتلت فقد باطل عىل ُقِتل فَمن أبًدا، لك أدُعُه ال قالت: الدعاء،
واملدينة، مكة هواجر يف والظمأ النحيب وذلك الطويل، بالليل القيام ذلك طول ارحم
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ثواب فيه فأثبني قضيت، بما ورضيت فيه، ألمرك سلمته قد اللهم وبي، بأبيه وبرِّه
جئت لها: فقال تبعد، فال وداع هذا فقالت: ليُقبلها يدها فتناول الشاكرين، الصابرين

الدنيا. من أيامي آخر هذا أرى ألني مودًعا
وقبلته، فعانقته منها فدنا أودعك، حتى مني وادن بصريتك، عىل امض قالت:
إال لبستُه ما فقال: تريد؟ ما يريد َمن صنيع هذا ما فقالت: الدرع، عىل يدها فوقعت
وجبته قميصه أسفل وشدَّ ملته، درج ثم فنزعها، متني. يشد ال إنه قالت: متنك، ألشدَّ
رة، ُمشمَّ ثيابك البس له: تقول وأمه املنطقة، تحت أسفلها وأدخل الرساويل، أثناء تحت

مرتجًزا: يقول وهو فخرج

ال��ح��ر ي��وم��ه ي��ع��رف وإن��م��ا أص��ب��ر ي��وم��ي أع��رف إذا إن��ي
ي��ن��ك��ر ث��م ي��ع��رف ب��ع��ض��ه��م إذ

عبد ابنة صفية وأمك والزبري، بكر أبو أبوك هللا. شاء إن تصرب فقالت: فسمعته
عليها فأبى الحجاج من أمه وطلبته وصلب، ُقتل حتى وقاتل القوم عىل حمل ثم املطلب،
وماتت قليًال، بعده وبقيت ودفنته، فغسلته بذلك، لها فسمح امللك، لعبد فكتبت إعطاءه،

هجرية. ٧٣ سنة يف وذلك ت، أرضَّ بعدما
وهو املجاشعي جرموز بن عمرو قتله حني العوام بن الزبري زوجها يف قولها ومن

السباع: بوادي الجمل وقعة من منرصف

م��ع��رد غ��ي��ر وك��ان ال��ه��ي��اج ي��وم ب��ه��م��ة ب��ف��ارس ج��رم��وز اب��ن غ��در
ال��ي��د وال ال��ج��ن��ان رع��ش ط��ائ��ًش��ا ال ل��وج��دت��ه ن��ب��ه��ت��ه ل��و ع��م��رو ي��ا
��د ال��ُم��ت��ع��مِّ ع��ق��وب��ة ع��ل��ي��ك ح��لَّ��ت ل��م��س��ل��ًم��ا ق��ت��ل��ت إن أم��ك ث��ك��ل��ت��ك

سلمة ابنة أسماء

التميمية دارم بن نهشل بن أبري بن جندل بن مخرمة بن سالم وقيل: سلمة، ابنة أسماء
محزبة ابنة أسماء نعيم: وأبو منده ابن وقال عمر، أبو قاله الجالس. أم وهي الدارمية،
عياش بن هللا عبد عنها روى ربيعة. بن هللا وعبد عياش وأم الجالس، أم وهي التميمية،
هللا عبد عن الحارث بن هللا عبد حديث نعيم وأبو منده ابن وذكر معوز، بن والربيع
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مريض لعيادة إما ربيعة أبي بيوت بعض ملسو هيلع هللا ىلص النبي دخل قال: ربيعة أبي بن عياش بن
عياش أم وهي الجالس، أم تُكنى وكانت — التميمية أسماء له فقالت ذلك، لغري أو
تأتي أن تحبني بما أختك إىل «ائتي قال: توصني؟ أال هللا، رسول يا ربيعة: أبي بن
وجعل عليه، ويتفل الصبي يرقي فجعل مرض به عياش ولد من بصبي أتى ثم إليك.»
— عمر أبو وقال الصبي، ينهى البيت أهل بعض وجعل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل يتفل الصبي
أبي بن عياش زوجها مع هاجرت املهاجرات: من «كانت وقال: — تقدم كما نسبها ذكر
وتكنى املدينة، إىل هاجرت ثم عياش، بن هللا عبد بها له وولدت الحبشة، أرض إىل ربيعة
التابعني، من وجملة عياش بن هللا عبد عنها وروى ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن روْت الجالس، أم

الخطاب.» بن عمر خالفة يف وتوفيت

عميس ابنة أسماء

بن عامر بن قحافة بن مالك بن كعب بن تميم بن الحارث بن معبد بن عميس ابنة أسماء
عفرس بن شهران بن هللا وهب بن برش بن مالك بن زيد بن معاوية بن عامر بن ربيعة
الكنانية. الحارث بن زهري بن عوف ابنة هند وأمها خثعم، وهو أقبل، بن حلف بن
له فولدت طالب، أبي بن جعفر زوجها مع الحبشة إىل وهاجرت قديًما، أسماء أسلمت
أبي بن جعفر عنها ُقتل فلما املدينة، إىل هاجرت ثم ومحمًدا، وعونًا هللا عبد بالحبشة
فتزوجها عنها، مات ثم بكر، أبي بن محمَد له فولدت الصديق، بكر أبو تزوجها طالب

ذلك. يف خالف ال يحيى، له فولدت طالب، أبي بن عيل
غريه، ذلك يقل ولم عميس، بنت أسماء أمه عيل بن عون أن الكلبي ابن وزعم
العباس، امرأة الفضل أم وأخت ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوجة الحارث ابنة ميمونة أخت وأسماء
تزوجها أسماء إن وقيل: أخوات، تسع وقيل: ألم، أخوات عرش وكنَّ ألمهم، أخواتها وأخت
وهذا جعفر. ثم الهاد، بن شداد بعده تزوجها ثم بنتًا، له فولدت املطلب عبد بن حمزة
ابنة أسماء وكانت أسماء، أخت عميس ابنة سلمة حمزة تزوجها التي وإنما بيشء، ليس
هللا ريض — والعباس وحمزة ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ أصهارها فِمن أصهاًرا، الناس أكرم عميس

وغريهم. — عنهما
هللا وعبد جعفر، بن هللا عبد وابنها عباس، وابن الخطاب، بن عمر أسماء عن وروى
لها وقال وغريهم، املسيب وابن الزبري، بن وعروة أختها، ابن وهو الهاد، بن شداد بن
ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ذلك فذَكرْت الهجرة، إىل سبقناكم أنَّا لوال أنتم، القوم ِنْعَم الخطاب: بن عمر
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الزرقي: رفاعة بن هللا عبيد قال املدينة.» وأرض الحبشة أرض إىل هجرتاِن: «لكم فقال:
أفأسرتقي العني؛ إليهم ترسع جعفر ولد إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا لرسول قالت عميس ابنة أسماء إن

عنه. ريضهللا عيل خالفة يف توفيت وقد «نعم.» قال: لهم؟

رشاحيل بن النعمان ابنة أسماء

عمر، أبو قاله النعمان، بن رشاحيل بن الحارث بن األسود بن النعمان ابنة أسماء وقيل:
بن الجون بن كندي بن رشاحيل بن الحارث بن النعمان بنت أسماء الكلبي: ابن وقال
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تزوجها الكندية. األكرب الحارث بن معاوية بن عمرو بن املرار آكل حجر
أسماء تزوج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان إسحاق: أبي عن يونس وقال ففارقها. منه فاستعاذت
رسول أن عىل أجمعوا عمر: أبو قال طلقها. حتى بها يدخل فلم الجونية كعب ابنة
من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تزوج قتادة: فقال لها، فراقه سبب يف واختلفوا تزوجها، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
أنت، تعال له: فقالت دعاها عليها دخل فلما الجون، بن النعمان بنت أسماء اليمن أهل
أعاذك وقد بمعاذ، عذت قد قال: منك، باهلل أعوذ قالت: أنها بعضهم وزعم قال: فطلقها،

فطلقها. مني. هللا
جميلة كانت الشقوق، ذات سبي من بلعنرب من امرأة كانت له قالت التي إنما وقيل:
منك، باهلل نعوذ يقال: أن يعجبه إنه لها: فقلن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل تغلبهن أن نساؤه فخاف

منه. باهلل عاذتا كلتاهما عبيدة: أبو وقال قال: فراقها، يف تقدم ما نحو وذكر
وهي كندة، من امرأة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ونكح عقيل: بن محمد بن هللا عبد وقال
الساعدي، أسيد أبي مع وردها ففعل أهلها، إىل يردها أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فسألت الشقية،
منه باهلل لتتعوذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي نساء لها قال التي إن وقيل: الشقية، نفسها عن تقول وكانت
بن قيس عليها خلف ثم املخزومي، أمية أبي بن املهاجر فتزوجها ففارقها، الكندية، هي
بلعنرب، سبي من امرأة منه باهلل تعوذت التي إن آخرون: وقال قال: املرادي، مكشوح
وضح بها وكان آخرون: وقال قال: تقدم، ما نحو لها ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج قول يف وذكر
نفسها امللكة تهب وهل قالت: نفسك.» يل «هبي لها: قال إنه وقيل: ففارقها، كالعامرية

ففارقها. منه فاستعاذت إليها، بيده فأهوى للسوقة،
من ومنهم أسماء، يسميها: من منهم ا، جدٍّ كثري الكندية يف االختالف عمر: أبو قال
صويحباتها ويف فيها واالختالف ذكرناه، ما عىل فراقها سبب يف واختلفوا أميمة، يسميها:

عظيم. بهن يجتمع لم اللواتي
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أنها عبيد بن مسلم عنها روى ملسو هيلع هللا ىلص. النبي إىل النساء رسول هي األشهل. عبد بني من
النساء وافدة أنا هللا، رسول يا أنت وأمي بأبي فقالت: أصحابه بني وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتت
معرش وإنا وبإلهك، بك فآمنا كافة، والنساء الرجال إىل بعثك — وجل عز — هللا إن إليك.
أوالدكم، وحامالت شهواتكم، ومقتىض بيوتكم، قواعد مقصورات محصورات النساء
الجنائز، وشهود املرىض، وعيادة والجماعات، بالُجمع علينا فضلتم الرجال معارش وإنكم
إذا أحدكم وإن — وجل عز — هللا سبيل يف الجهاد ذلك من وأفضل الحج، بعد والحج
أوالدكم، لكم وربينا أثوابكم، وغزلنا أموالكم، لكم حفظنا مجاهًدا أو معتمًرا ا حاجٍّ خرج

والخري؟ األجر هذا يف نشارككم أفما
قط امرأة مسألة سمعتم «هل قال: ثم كله بوجهه أصحابه إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فالتفت
امرأة أن ظننا ما هللا، رسول يا فقالوا: هذه؟» من دينها أمر يف مسألتها من أحسن
خلفك من وأَعلمي املرأة، أيتها «افهمي فقال: إليها ملسو هيلع هللا ىلص النبي فالتفت هذا، مثل إىل تهتدي
ذلك يعدل موافقته واتباعها مرضاته، وطلبها لزوجها، املرأة تبعل حسن أن النساء، من
ما عليهن وعرضت العرب، من قومها نساء إىل وصلت حتى تهلل وهي فانرصفت كله.»
العرب نساء «رسول املرتَجمة: وسميت جميعهن. وآمن ففرحن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لها قاله

ملسو هيلع هللا ىلص». النبي إىل

الفرس ملكة قيس بن شمعي بن حائل أبي ابنة إستري

ومقاًال، منطًقا وأعذبهن وكماًال، منظًرا وأبهاهن جماًال، زمانها نساء أحسن كانت
مائة عىل «كوش» إىل الهند من ملك الذي الفرس، ملك «أحشويروش»، بامللك تزوجت
«مردخاي»، يدعى إرسائييل رجل ربَّاها أمرها ابتداء يف وكانت كورة. وعرشين وسبع
شوشن يف وكان لنفسه، ابنًة وجعلها هو فأخذها توفيا، وأمها أباها ألن عمها؛ ابن وهو
سبي الذي السبي مع أورشليم من سبي ألنه «أحشويروش»، ملك كريس هو الذي القرص

بابل. ملك «نبوخذنرص» سباه الذي يهوذا، ملك «بكنيا»، مع
ملكه كريس عىل يوم ذات جلس أنه املذكور «أحشويروش» بامللك زواجها وسبب
وأخذت فارس، وجيش وعبيده رؤسائه لجميع وليمة وعمل القرص، شوشن يف الذي
املوجودين الشعب لجميع عمل الوليمة هذه قضاء وعند يوًما، وثمانني مائة الوليمة هذه
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طاب ملا السابع اليوم ويف أيام، سبعة وليمة الصغري إىل الكبري من القرص شوشن يف
والرؤساء الشعوب لريى امللك بتاج أمامه تأتي أن زوجته امللكة «وشتى» إىل أرسل قلبه
واشتعل ا جدٍّ فاغتاظ امللك، أمر حسب تأتي أن فأبت املنظر، حسنة كانت ألنها جمالها؛
خالفت ألنها «وشتى»؛ بامللكة يعمل ماذا باألزمة: العارفني من حوله ملن وقال غضبه،
الرؤساء جميع عمت إساءتها بل أساءت، وحده امللك إىل ليس أحدهم: فقال أوامري؟
حتى النساء جميع إىل خربها يبلغ وسوف امللك، بلدان كل يف الذين الشعوب وجميع
بامللكة يؤتى أن أمر «أحشويروش» امللك إن يقال: عندما أعينهن يف أزواجهن يحتقرن
«وشتى» تأتي ال أن عنده من أمًرا فليكتب امللك رأى فإن تأِت، فلم أمامه إىل «وشتى»
فأرسل صوابًا، ذلك والرؤساء امللك فرأى منها، أحسن هي ملن ملكها وليعط مطلًقا، أمامه

بذلك. يخربهم بلدانه كل إىل ُكتبًا
عذارى فتيات امللك فليطلب له: قيل «أحشويروش» امللك غضب خمد ما وبعد
عليهن ويُعنيِّ القرص، بشوشن ليجمعوهن بالده كل يف وكالء ويوكل املنظر، حسنات
توافقه التي منهن يختار ذلك وبعد إليه، يحتجن مما لوازمهن لهن ويرتب خصيٍّا،
منهن عنده اجتمع حتى البنات بجمع فأمر حسنًا، ذلك فرأى «وشتى»، مكان ويملكها
كثريات فتيات اجتمعت وقد امللك أمر «إستري» مربي «مردخاي» سمع فلما كثري، يشء
نظرها فلما النساء، حارس إىل وسلَّمها امللك بيت إىل «إستري» أخذ القرص، شوشن إىل
إىل ونقلها بها، عطَّرها بأدهان فبادرها يديه، بني نعمة ونالت استحسنها، الحارس
«مردخاي» ألن وجنسها؛ شعبها عن «إستري» تُخرب ولم النساء، بيت يف مكان أحسن
أن بعد امللك إىل للدخول نوبتها بلغت أن إىل مقيمة «إستري» واستمرت بذلك، أوصاها
املر، بزيت أشهر ستة تعطرهن: أيام تكمل كانت هكذا ألنه شهًرا؛ عرش اثني قامت
ووجدت النساء، جميع من أكثر أحبها ونظرها عليه دخلت فلما بالطياب، أشهر وستة
مكان وملكها رأسها، عىل التاج فوضع العذارى، جميع من أحسن أمامه وإحسانًا نعمة
وأعطى «إستري»، وليمة ودعاها وعبيده، رؤسائه لجميع عظيمة وليمة وعمل «وشتى»،

امللوك. كرم حسب عطايا
الخصيان ورئيس بفتيني علم إذ امللك باب يف جالس «مردخاي» بينما األيام تلك ويف
أخربت وهي «إستري»، فأخرب «مردخاي»، عند األمر فعلم يغتااله، أن أرادا امللك دار يف
كل فصلب بصلبهما، فأمر حقيقيٍّا، فوجده األمر عن ففحص «مردخاي»، باسم امللك
وبعد عظيًما. قربًا منه وقربه امللك، عيني يف «مردخاي» اعتبار وازداد خشبة، عىل منهما
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الرؤساء جميع فوق كرسيه وجعل «هامان»، وزيره «أحشويروش» امللك قدَّم األمور هذه
امللك. به أوىص كما «هامان»، ل يسجد املسجد بباب من كل فكان معه، الذين

ملاذا «مردخاي»: ل ببابه الذين امللك عبيد فقال له، يسجد فلم «مردخاي» وأما
ال ما أعلم وإني امللك، لغري أسجد ال فقال: «هامان»، ل تسجد ولم امللك أمر تتعدى
امتأل ذلك «هامان» رأى وملا يهودي، بأنه وأعلموه بذلك، «هامان» فأخربوا تعلمون،
إنه للملك: قال الفرصة أمكنته وملا وشعبه، «مردخاي» إهالك عىل نفسه يف وأرسَّ غضبًا،
لجميع مغايرة وسنتهم مملكتك، بالد كل يف الشعوب بني ومتفرق متشتت شعب موجود
فليكتب امللك رأى فإذا تركهم، بامللك يليق فال امللك، بسنن يعملون ال وهم الشعوب،
مايل من العمل يعملون للذين تُعَطى الفضة من وزن آالف عرشة أزن وأنا يبادوا بأن
الفضة له: وقال «هامان» ل وأعطاه يده من الخاتم نزع كالمه امللك سمع فلما الخاص،
بالكتاب، فاستدعى تُريد، ما به تفعل أيًضا والشعب امللكية، الخزينة من لك أعطيت قد
وأن الشيخ، إىل الطفل من اليهود جميع بإبادة يأمرهم البالد عمال جميع إىل وكتب
وملا بها، وخرجت السعاة، إىل وسلمها امللك، بختم الكتب وختم غنيمة، أموالهم يسلبوا
املدينة، وسط إىل وخرج برماد، مسًحا ولبس ثيابه، شقَّ ُعمل ما كل «مردخاي» علم
وصياح اليهود، عند عظيمة مناحة وكانت امللك، باب إىل وجاء عظيمة، رصخة ورصخ

ونحيب. وبكاء
وأرسلت شديًدا، ا غمٍّ فاغتمت وأخربنها، عليها دخلن ذلك «إستري» جواري رأى فلما
خدامها من واحًدا «إستري» فدعت يقبل، فلم عنه، مسحه نزع ألجل «مردخاي» ل ثيابًا
«مردخاي» وأخربه إليه الخادم فذهب بالسبب، ويأتيها «مردخاي» إىل يذهب أن وأمرته
يريها لكي الجهات لجميع امللك من صدرت التي الكتب صورة وأعطاه أصابه، ما بكل
عن العفو منه وتطلب إليه وتترضع امللك إىل تدخل أن ويوصيها ويخربها «إستري»، ل
يرجع بأن الخادم فأمرت «مردخاي»، بكالم وأخربها «إستري» إىل الخادم فرجع شعبها،
امللك إىل دخل شخص كل أن يعلمون بالده وشعوب امللك عبيد كل بأن ويعلمه إليه
فيحيا، الذهب قضيب امللك إليه يمد الذي إال القتل، من ينج لم إذن بدون الداخلية بالدار
يف تنجني أنك نفسك يف تفتكري ال بأنك «إستري» أخرب له: فقال بذلك، الخادم فأخربه
من لليهود والنجاة الفرج يكون الوقت هذا يف سكتِّ إن إنك اليهود. دون من امللك بيت
بأن «مردخاي» أخرب للخادم: «إستري» فقالت فتبادون، أبيك وبيت أنت وأما آخر، مكان
يرشبوا وال يأكلوا وال جهتي، من ويصوموا القرص شوشن يف املوجودين اليهود يجمع
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يمد أن هللا ولعل امللك، عىل أدخل وهكذا كذلك، أصوم أيًضا وأنا ونهاًرا، ليًال أيام ثالثة
املساعدة. يد إيلَّ

الثالث اليوم ويف «إستري»، به أوصته ما حسب عىل وعمل «مردخاي» فانرصف
جالس وهو امللك مقابل الداخلية امللك بيت دار يف ووقفت ملكية، ثيابًا «إستري» لبست
وملست فدنت بيده، الذي الذهب قضيب لها مد واقفة «إستري» رأى فلما ملكه، كريس عىل
مملكتي نصف كانت إذا ِطْلبَتُك؟ هي وما «إستري»؟ لك ما امللك: لها فقال القضيب، رأس
عملتها، التي الوليمة إىل اليوم «هامان» ومعه فليأِت امللك رأى إذا له: فقالت لك، تُعطى
و«هامان» امللك وأتى به، فحرضوا «إستري»، لكالم تنفيذًا «هامان» ب أرسعوا امللك: فقال
هي وما سؤالك، هو ما الخمر: رشب عند امللك لها فقال «إستري»، عملتها التي الوليمة إىل
أعملها التي الوليمة إىل و«هامان» امللك يأتي أن سؤايل إن فقالت: لِك؟ فتُعطى طلبتك،

فرًحا. اليوم ذلك يف «هامان» فخرج طلبي، أطلب وهناك غًدا، لكما
هو ما «إستري»: ل امللك فقال «إستري»، عند و«هامان» امللك جاء الثاني، اليوم ويف
امللك، عني يف نعمة وجدت قد كنت إن فأجابته: طلبتك؟ هي وما «إستري»؟ يا سؤالك
والقتل، للهالك وشعبي أنا بيعنا صار قد ألنه شعبي؛ عن بالعفو طلبتي امللك يل فيعطي

امللك. خسارة عن يعرض ال العدوَّ أن مع ، سكتُّ لكنت وإماء عبيًدا بعتنا كنت ولو
قالت: هكذا؟ يعمل أن عىل بقلبه يتجارس الذي هو وأين هو من «إستري»: ل فقال
وامللكة، امللك أمام «هامان» فارتاع الخبيث. الرديء «هامان» هذا وعدو، خصم رجل هو
«إستري» أمام لنفسه «هامان» ووقف القرص، جنة إىل الخمر رشب عن بغيظه امللك فقام
القرص جنة من امللك رجع وملا امللك. ِقبَل من عليه أعيد قد الرش أن رأى ألنه امللكة؛
قال: عليه، «إستري» كانت الذي الرسير عىل متواقع و«هامان» الخمر رشب بيت إىل
ارتفاعها خشبة عىل فصلبوه بصلبه، وأمر البيت؟! يف معي امللكة عىل يدخل أيًضا وهل

امللك. غضب سكن ثم ذراًعا، خمسون
امللك؛ أمام «مردخاي» وأتى «هامان»، بيت «إستري» ل امللك أعطى اليوم ذلك ويف
«مردخاي»، ل وأعطاه «هامان» من أخذه الذي خاتمه امللك فنزع أخربته، «إستري» ألن
رجيل عند وسقطت «إستري» عادت ثم «هامان»، بيت يف و«مردخاي» «إستري» وأقامت
لها وقال طلبها، فأجاب اليهود، عىل دبَّره الذي «هامان» رش يزيل أن إليه وترضعت امللك
الكتابة ألن بختمي؛ واختماه امللك، باسم أعينكما يف يحسن ما أنتما اكتبا «مردخاي»: ول
«مردخاي»، به أمر حسبما وكتب الوقت ذلك يف امللك كتاب فدعا . تُردُّ ال أوًال كتبت التي
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ملكي بلباس امللك أمام من «مردخاي» وخرج الجهات، كل إىل وأرسل امللك، عليه وختم
وهو فيه، يعيدون عيًدا وصار وفرح، بهجة يوم اليهود عند اليوم وكان ذهب. من وتاج

سنة. كل يف آذار شهر من عرش الثالث

اليهود ملكة إسكندرة

قرص مدة يف وذلك زوجها، وفاة بعد وحدها ملكت يهوذا، ملك إسكندر، زوجة وهي
ابن ذكرها وقد كثرية. مظالم عهدها يف الفريسيون ارتكب وقد الثاني»، «هرفانوس ابنها
يفتح حتى موته بكتمان وفاته قبل اإلسكندرة امرأته إسكندر «وأوىص فقال: خلدون
بشلوه وتسري — اسمه خلدون ابن يذكر ولم لحصاره خرج كان حصن وهو — الحصن
ألن فتُملِّكه؛ الثاني» «هرفانوس ولدها عىل الربانيني وتصانع فيه، فتدفنه القدس إىل
وقدمتهم وجمعتهم الربانيني، من نافًرا كان من واستدعت ذلك، ففعلت إليه، أميل العامة

بامللك. واستبدت للمشورة،
«أرستيلوس»، واآلخر «هرفانوس»، منهما األكرب اسم اإلسكندر: من ابنان لها وكان
وقدمت للكهنوتية، «هرفانوس» عينت كربا فلما أبيهما، موت عند صغريين وكانا
جميع من الرهن وأخذت الربانيني، إليه وضمت والحروب، العساكر عىل «أرستيلوس»
القرايون وجاء كثريًا، خلًقا وكانوا القرايني، من بثأرهم األخذ يف الربانيون وسألها األمم،
اإلسكندر ألبيه سيًفا كانوا وقد ذلك بهم فعل إذا وإنه ذلك، ينذرونه الكهنوت ابنها إىل
القدس عن الخروج يف إذنها يلتمس أن وسألوه الناس، سائر من النفرة تحدث فقد
ثم العسكر، وجوه معه وخرج الفتنة، انقطاع يف رغبة له فأذنت الربانيني، عن والبعد
— عليه هللا صلوات — عيىس ظهور إن ويقال: دولتها، من سنني لتسع ذلك خالل ماتت

أيامها. يف كان
أيام يف كان املسيح السيد ظهور إن القصة: هذه آخر يف خلدون ابن ذكره وفيما
أو ٧١ سنة توفيت أنها والصحيح املحققون. املؤرخون عليه يتفق لم مخالفة اإلسكندرة

امليالد. قبل ٧٠ سنة
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العذري مهجع بن جعد معشوقة أسماء

قوله: من إال اسم عىل لها أعثر ولم كلب، بني من هي

ف��أم��وت ب��ه أق��ض��ي وال ص��ح��ي��ًح��ا ت��ارك��ي ألس��م��اء ح��ب��ي م��ا ل��ع��م��رك

فأقام التلف، خشية إليهم ماله ل حوَّ كلب من أخواًال له أن لها عشقه سبب وكان
دوحة، له وظهرت الحر فاشتد رشابًا، صحب وقد فرس عىل يوًما خرج ثم عندهم
سوداء وعمامة أصفر درع عليه شخص له بان حتى استقر فما تحتها، ونزل فقصدها
عذوبة ألفاظه يف فوجد فحادثه، بها ونزل الدوحة، وقصد فقتلهما وأتانًا، سخلة يطرد
فتزحزح فرسه شأن من ليصلح وقام فرشب، الرشاب إىل فدعاه عقله، وخلب تقدر، ال
حسنة العفاف، شديدة ولكن نعم، قالت: أنت؟ امرأة فقال: العاج، كحق ثدي عن الدرع
رشسة إخوة لها أن فذكرت الزيارة، وسألها الساعة تلك من فعلقها واملفاكهة، األخالق
عليه فأشار أصحابه، أحد إىل شكى ثم كاملة، سنة الوساد والزم مضت ثم كذلك، وأبًا
أتيتك قد له: فقال ملقاهما فأحسن بالشيخ، نزال حتى معه ومىض أبيها، من يخطبها أن
صاحبه جاء الغد كان فلما ليلته، من بها فبنى بها، وزوَّجه الكفاءة. فوق قال: خاطبًا،
عني أخفته مما كثريًا يل أبدت قال: صاحبتك؟ وجدت وكيف ليلتك؟ كانت كيف فقال:

فأنشدت: وسألتها قديًما،

ي��ري��د ال��ص��دي��ق ب��ع��د ف��ت��ى ف��ق��ل��ت ج��ازًع��ا رأي��ت��ك إن��ي ال��ه��وى ك��ت��م��ت
ف��ت��ع��ود ال��ه��وى ب��رح ب��ه��ا ي��ض��ي��ر ف��ت��ي��ة ت��ق��ول أو ت��طَّ��رح��ن��ي ف��إن
ش��دي��د ف��اع��ل��م��نَّ ب��رٌح ال��وج��د م��ن وال��ح��ش��ا ال��ك��ب��د وف��ي ب��ي ع��م��ا ف��ورَّي��ت

ينشد: فكان وانرصف، لهما فبارك

وال��رَح��ْه ال��ض��ح��ى ي��ش��ك��و م��ح��رم م��ن وروح��ة غ��دوة ك��ل رب ي��ا
ال��روَح��ْه ي��وم ال��خ��ص��م ح��س��ي��ب أن��ت
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حصن ابنة أسماء

الرقم، يوم يف درعه الطفيل بن عامر استودعها قد الفزارية. حذيفة بن حصن ابنة هي
قال: إذ غطفان بني فيه هجا الذي شعره يف وذكرها ذلك، بعد إليه فأدتها

أط��رد؟ ل��م أم أط��ردت ن��ص��ح��اءه��ا: خ��ف��ي��ة وه��ي أس��م��اء س��أل��ت ق��د
ض��رغ��د الب��ة ال��خ��ي��ل وألق��ب��ل��ن وع��وارًض��ا ال��م��ال ف��ألب��غ��ي��ن��ك��م
ي��س��ن��د ل��م ال��ذي ال��م��روءات وأخ��ي وب��م��ال��ك ب��م��ال��ك وألب��رزن

تعريض عىل يلومه ذبيان بني نابغة فأجابه املقدار. هذا عىل اقترصنا طويلة وهي
فقال: شعره يف عقائلهم

ال��ش��ب��اب ال��ج��ه��ل م��ط��ي��ة ف��إن ج��ه��ًال ق��ال ق��د ع��ام��ر ي��ك ف��إن
ال��غ��راب ش��اب أو ش��ب��ت م��ا إذا ت��ب��اه��ي أو ت��ح��ل��م س��وف ف��إن��ك
وال��ص��واب ال��ح��ك��وم��ة ت��واف��ق��ك ب��راء ك��أب��ي أو ك��أب��ي��ك ف��ك��ن
ب��اب ل��ه��ن ل��ي��س ال��خ��ي��الء م��ن ط��ام��ث��ات ب��ح��ل��م��ك ت��ذه��ب ف��ال

رويم ابنة أسماء

بأسماء أوالدها تسمي وكانت الولودات، األديبات الحكيمات العاقالت النساء من كانت
بها فهمَّ خبائها، يف منفردة فرآها ساقط، بن وائل بها مر إنه قيل: الضارية، الوحوش
فصاحت الوادي، يف سواك أرى ما فقال: أْسبُعي، ألدعون بي هممت لنئ وهللا فقالت:
يتعادون فجاءوا نمر، يا ضبع، يا سبع، يا رسحان، يا دب، يا ذئب، يا كلب، يا ببنيها:
— الوادي ذلك االسم هذا فلزم السباع. وادي إال هذا ما وائل: فقال — بالسيوف
إكراًما فأكرموه تكرموه، أن فأحببُت ضيف، بنا نزل إنه قالت: شأنك؟ ما لها: وقالوا
أبدته الذي العذر لتحمل بديهتها حضور ومن ذريتها، من يتعجب وهو وانرصف زائًدا،

ألوالدها.
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بنصرصى محمد ابنة أسماء

مباركة جليلة مسندة شيخة كانت صرصى، بن الدين نجم القضاة قايض أخت هي
الفائدة وتفيد املصحف، يف تتلو وكانت مراًرا، ت وحجَّ وحدَّثت العلماء سمعت الرب، كثرية

فيها: قيل ومما منها، يسمع ملن التامة

وش��ي��ب��ا ص��بً��ا ال��ن��س��ا ع��ل��ى ت��ف��وق ص��ص��رى اب��ن أخ��ت ف��ل��ت��ك��ن ك��ذل��ك
ع��ي��ب��ا ال��ش��م��س الس��م ال��ت��أن��ي��ث ف��ال ه��ذي م��ث��ل أن��ث��ى ال��ق��وم ط��راز

العامرية أسماء

رائقة، أشعار لها األلفاظ، سلسة املنطق، عذبة لطيفة، أديبة ظريفة فصيحة كانت
العبارة، لطيف منسجم ونثر زمانها، خلفاء فيها تمدح مطولة وقصائد شائقة، ومعانيها
العامري، بنسبها إليه نمت التي عيل، بن املؤمن عبد إىل أرسلتها التي الرسالة ذلك فمن

أولها: قصيدة آخرها ويف مالها، عن واالعتقال دارها، عن الرضيبة رفع وتسأله

ال��م��ؤم��ن��ي��ن��ا أم��ي��ر ل��س��ي��دن��ا ال��م��ب��ي��ن��ا وال��ف��ت��ح ال��ن��ص��ر ع��رف��ن��ا
ش��ج��ون��ا ف��ي��ن��ا ح��دي��ث��ك��م رأي��ت ال��م��ع��ال��ي ع��ن ال��ح��دي��ث ك��ان إذا

ومنها:

م��ص��ون��ا ف��غ��دا ع��ه��ده وص��ن��ت��م ف��ع��ل��م��ت��م��وه ع��ل��م��ه روي��ت��م

عنه. سألته ما جميع يف طلبها أجاب ومقالها قصيدتها عىل اطلع فلما

فرعون امرأة مزاحم ابنة آسية

مدة منه تلد ولم مرص، ملك موىس، بفرعون تزوجت املعدودات، النساء خيار من كانت
مطيًعا. ولكالمها مستهاًما، بحبها وكان معه، حياتها

وقص دولته، أرباب من واملفرسين الكهنة فأحرض هاله، قد مناًما رأى فرعون وكان
فأمر ملكه، لخراب سببًا هو ويكون العام، ذاك يف يولد مولود من فحذروه رؤياه، عليهم
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بستان فرعون دار يف وكان إرسائيل، بني من العام ذاك يف يولد غالم كل بقتل فرعون
فأخذنه، تابوتًا فوجدن فيه، ليغتسلن يوم ذات إليه الجواري فخرجت كبري، نهر فيه
غالًما، فيه رأت فتحته فلما آسية، إىل أدخلنه حتى حالته عىل فحملنه ماًال، فيه أن وظنن
يف أن الذبَّاحني بلغ فلما شديًدا، حبٍّا وأحبته آسية فرحمته منه، محبة عليها هللا فألقى
بذلك، لهم فأذن ألمره، تنفيذًا الغالم ويذبحوا داره يدخلوا بأن استأذنوه غالًما امللك دار
هذا فإن انرصفوا؛ للذبَّاحني: آسية فقالت الغالم، ليذبحوا بشفارهم آسية عىل فأقبلوا
وإن أحسنتم، كنتم يل وهبه فإن منه، استوهبته فرعون أتى فإن إرسائيل، بني من ليس

ذلك. من مانع فال بذبحه أمركم
أن عىس هذا تقتلوا فال ولد، لك وال يل ليس له: وقالت فرعون إىل به أتت إنها ثم
املراضع، وأحرضت موىس، سمته عليه آسية آمنت فلما تربيه، أن إليها به فسمح ينفعنا،
يمنع أن عليه آسية أشفقت حتى ثديها، يقبل لم لرتضعه منهن امرأة أخذته كلما فجعل
ثديها، من يرضعوه امرأة يصيب أن ترجو السوق إىل بإخراجه فأمرت فيموت، اللبن من
وجد بأنه يبرشها آسية إىل البشري فانطلق منها، فرضع ثديها وأعطته أمه أتت أن إىل
هذا؛ ابني لرتضعي عندي امكثي لها: وقالت بإحضارها فأمرت مرضعة، امرأة البنها
فيضيع؛ وولدي بيتي أدع أن أستطيع ال لها: فقالت قط، حبه مثل شيئًا أحب لم فإني
فعلِت، خريًا إال له أويل وال معي فيكون بيتي، إىل به فأذهب تعطينيه أن نفسك طابت فإن
قالت ترعرع فلما بيتها، إىل ورجعت فأخذته إياه، فأعطتها بيتي، تاركة غري فإني وإال
لخواصها فقالت فيه، إياه تريها يوًما فوعدتها ابني، تريني أن أحب موىس: ألم آسية
تحيص بأمينة باعثة فإني ومكرمة، بهدية ابني استقبل إال أحد منكن يبقى ال وجواريها:

منكن. قهرمانة كل تصنع ما
دخل أن إىل أمه بيت من خرج أن وقت من تستقبله والتحف الهدايا تزل فلم
عليه، أثرها حسن من رأت ما وأعجبها به وفرحت أكرمته عليها دخل فلما آسية، عىل
حجره، يف ووضعه أكرمه عليه دخل فلما ليكرمه، فرعون إىل به انطلقي لها: قالت ثم
غضبًا فغضب شعريات، بعض منها ونتف جذبها حتى فرعون لحية الغالم فتناول
ذلك فبلغ ليذبحوه، الذباحني فأرسل املطلوب، عدوي هذا وقال: منه وخاف شديًدا،
يل؟ وهبته الذي الصبي هذا يف لك بدا ما له: وقالت فرعون إىل تسعى فجاءت آسية،
وأنا صباه، من هذا صنع وإنما يعقل، ال صبي هو إنما له: فقالت فعل، بما فأخربها
وأضع والياقوت، الذهب من حليٍّا له وأضع الحق، به نعرف أمًرا وبينك بيني فيه أجعل
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ثم صبي، أنه علمت الجمر أخذ وإن فاذبحه، يعقل فهو الياقوت أخذ فإن جمًرا؛ له
الجوهر إىل يده الغالم فمد الجمر، فيه آخر وطشتًا الياقوت، فيه طشتًا له وضعت
عىل فجاءت فمه، يف ووضعها جمرة عىل فقبض الجمر إىل عينه فزاغت عليه، ليقبض
قتله. عن فكفَّ يعقل، ال صبي وأنه فعله، إىل ترى أال آسية: له فقالت فأحرقته، لسانه
«حزقيل» امرأة املاشطة إىل نظرت إذ فرعون قرص يف كوة من متطلعة يوًما وكانت
امرأة املاشطة بخرب يخربها وجعل فرعون عليها دخل إذ كذلك هي فبينما وتُقتل، تُعذب
اعرتاك قد لعلك لها: فقال فرعون، يا لك الويل آسية: فقالت بها، صنع وما «حزقيل»
وربك ربي باهلل آمنت ولكني جنون، اعرتاني ما فقالت: صاحبتك، اعرتى الذي الجنون
املاشطة، أخذ الذي الجنون أخذها قد ابنتك إن لها: وقال أمها فرعون فدعا العاملني، ورب
فرعون موافقة وسألتها أمها بها فخلت بإلهها، لتكفرن أو املوت لتذوقن أقسم إنه ثم
بها فأمر أبًدا، ذلك أفعل ما وهللا فال باهلل؟ أكفر أن تريدين وقالت: فأبت أراد، فيما
ذكر عن يفرت ال ولسانها ماتت حتى تُعذب زالت ما ثم أوتاد، أربعة بني فُمدَّت فرعون
(التحريم: َوَعَمِلِه﴾ ِفْرَعْوَن ِمن ِني َونَجِّ اْلَجنَِّة ِيف بَيْتًا ِعنَدَك ِيل ابِْن ﴿َربِّ تقول: وهي هللا

واسعة. رحمة هللا رحمها .(١١

عباد بن املعتمد زوجة اعتماد

املعتمد أن — قيل كما — هو باملعتمد اتصالها وسبب بالرميكية، وتشتهر أوالده، أم هي
لوزيره: عباد ابن فقال النهر، الريح زردت وقد وزيره عمار ابن ومعه النهر يف ركب

أِجْز:

… … … … زرد ال��م��اء م��ن ال��ري��ح ص��ن��ع

النهر: ضفة عىل املوجودات من امرأة فقالت الفكرة، الوزير فأطال

ج��م��د ل��و ل��ق��ت��ال درع أي … … … …

هي فإذا إليها ونظر عمار، ابن عجز مع به أتت ما حسن من عباد ابن فتعجب
وولدت فتزوجها ال. قالت: أنت؟ بعل أذات فسألها: فأعجبته، والجمال، الحسن يف غاية

النجباء. امللوك أوالده له
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أغرت والرميكية؛ املعتمد يف الشهرية الالمية قصيدته عمار ابن الوزير قال وملا
أولها: والقصيدة قتله، حتى به املعتمد

ج��م��اال وح��ازوا ج��م��اًال أن��اخ��وا ح��الًال ح��يٍّ��ا ب��ال��غ��رب ح��ي أال
خ��ي��اال ت��راه��ا أن ف��ع��س��ى ونَ��ْم ال��ق��رى أم ب��ي��وم��ي��ن وع��رِّس

ومنها: عباد، بني أولية منها كانت بإشبيلية قرية يف ويومني

ع��ق��اال ت��س��اوي م��ا رم��ي��ك��ي��ة ال��ه��ج��ان ب��ن��ات م��ن ت��خ��ي��رت��ه��ا
وخ��اال ��ا ع��مٍّ ال��نِّ��ج��اري��ن ل��ئ��ي��ًم��ا ال��ع��ذار ق��ص��ي��ر ب��ك��ل ف��ج��اءت
ط��واال ق��رونً��ا ع��ل��ي��ه��ا أق��ام��وا ول��ك��ن��ه��م ال��ق��دود ق��ص��ار
ال��ه��الال ك��ن��ت لُ��ح��َت إذا وأن��ت ب��ال��ص��ب��ا أي��ام��ن��ا أت��ذك��ر
زالال م��اء ف��ي��ك م��ن وأرش��ف ال��رط��ي��ب ال��ق��ض��ي��ب م��ن��ك أع��ان��ق
ح��الال ال أن ج��ه��دك ف��ت��ق��س��م ال��ح��رام ب��دون م��ن��ك وأق��ن��ع
ف��ح��اال ح��اًال س��ت��رك وأك��ش��ف ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ع��رض��ك س��أه��ت��ك
ال��ع��ي��اال وأب��ح��ت ال��ق��رى م��ن��ع��ت زي��ده��ا ي��ا ال��خ��ي��ل ع��ام��ر ف��ي��ا

له: قالت بأغمات وُسجن املعتمد ُخلع وملا

ُه��ن��ا ُه��نَّ��ا ل��ق��د س��ي��دي ي��ا

فقال:

ج��اُه��ن��ا؟ أي��ن م��والي ُه��ن��ا ُه��نَّ��ا ل��ق��د ق��ال��ت:
ه��ن��ا إل��ى ص��يَّ��رن��ا إل��ُه��ن��ا ل��ه��ا: ق��ل��ُت
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رسقسطة عذراء أغسطينا

يف طعنت أن بعد ١٨٥٧م، سنة حزيران شهر يف إسبانيا من «كوتا» يف توفيت عذراء
املدينة الفرنسيون حارص فلما «رسقسطة»، يف مرشوبات تبيع صباها يف كانت السن،
من منها بدا بما واشتهرت املدافعة، يف اشرتكت ١٨٠٩م، وسنة ١٨٠٨م سنة املذكورة
يف كان لربطوبجي من فتيلة نزعت ألنها طوبجية؛ ومعناه «لرتيلبارا»، ب ولقبت الشجاعة،
الحصار وقت يف خدمتها عىل لها ومكافأة امُلحاِرصين، عىل املدافع وأطلقت النزع، حالة
القتال يف واستمرت نياشني، عدة مع اإلسبانيولية العساكر من فرقة قيادة إليها وجهت

الفرنساويني. عىل بفرقتها مراًرا النرص حازت حتى

القديسة أفروسيني

عىل هي وتربت األغنياء، من أبوها وكان للميالد، ٤١٣ سنة لنحو باإلسكندرية ولدت
بلغت فلما كان، أيٍّا لها زوًجا تقبل ال وأنها للبتولية، نفسها ونذرت والتقوى، العبادة
وفرت رجل ثوب لبست ذلك أيقنت فلما أقربائها، بأحد يزوجها أن أبوها أراد النساء مبلغ
«زمرد»، نفسها وسمت األديرة أحد إىل مضت ثم اك، النُّسَّ أحد إىل ولجأت أبيها، بيت من
الرئيس وأخرب الدير جاء حتى عنها يبحث أبوها فأخذ أمرها، يعرفوا ولم الرهبان فقبلها
تُعرف، أن تخاف فكانت الرئيس، وال أبوها يعرفها أن بدون تسمع حارضة وهي بالخرب
واستمرت أمره، للرئيس يشكو وكان الدير، ذلك إىل كثريًا تردد أباها أن الخصوص وعىل
والتقشفات والصوم للصالة مالزمة وهي سنة، ٣٠ وقيل: سنة، ١٨ الحالة هذه عىل
له وكشفت والدها فدعت اقرتب، قد أجلها أن وعرفت مرضت حتى الحارة، والعبادة

توفيت. ثم بذلك، يفرح أن إليه وتوسلت أمرها،

الرشق إمرباطورة أفروسيني

عىل وضعه عىل ودبَّرت — املالك أي — «أنجلوس» امللقب الثالث» «ألكسيس امرأة هي
ملكت التي هي أنها غري ١١٩٥م، سنة «أنجلوس» إسحاق أخيه عن عوًضا امللك تخت
متكربة، كانت أنها غري والفصاحة، والشجاعة العقل بجودة موصوفة وكانت بالحقيقة،
شديدة فتنة حدوث وخيش ١١٧٨م، سنة «ألكسيس» بذلك فعلم مرضية، غري وسريتها
اإلمرباطور استدعاها ١١٨٤م، وسنة دير. يف وُحِبست البالط من «أفروسيني» فطردت
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بالشباب، امللقب «ألكسيس» ثورة جراء من ثانيًة بامللك تهنأ لم أنها غري البالط، إىل
حرب يف خذالنه بعد اإلمرباطور عىل ثار فإنه اإلمرباطور؛ «ألكسيس» أخي ابن وهو
يف الفرنساويون استوىل وملا ملساعدته. فأتت الصليبية الجيوش واستنجد البلغاريني،
زوجها مع مدة وطافت «أفروسيني» هربت القسطنطينية عىل الخامسة الصليبية الحرب
توفيت أن إىل ١٢١٠م سنة من منفردة فبقيت وُحبس، زوجها عىل ُقبض ثم آسيا، يف

١٢١٥م. سنة

أركاريوس اإلمرباطور زوجة أفذوكسيا

«أطروبيوس» زوَّجها الكبري»، «بتودسيوس قائد الفرنجي، «بوثون» الكونت ابنة «أثليا»
سقط وملا كالهما. مَلك «أركاديوس» وباسم «أركاديوس»، باإلمرباطور الخرجبي
البتة رشوة تقبل ولم الناس، بني بالقسط «أفذوكسيا» حكمت امللك من «أطروبيوس»
وعظ ألنه ٤٠٣م سنة الذهب» فم «يوحنا القديس نفت وملا الزمان. ذلك ملوك كعادة
نفته ثم أشهٍر بعد فاستدعته الشعب، عليها ب وشغَّ زهوهن، وأبطل النساء، زينة عن
نُصب عند الالئقة غري األمور من حدث ما عىل بقوة الشعب وبَّخ ألنه ٤٠٤م؛ سنة
«تيورسيوس «أركاديوس» ل ولدت قد وكانت «أفذوكسيا» توفيت ثم «أفذوكسيا»، تمثال

الثاني».

اليوناني ليونكيوس الفيلسوف ابنة أفذوكسيا

أبوها وكان «أثيناس»، وتزوجت تعمدت أن قبل اسمها كان الثاني»، «تيودسيوس امرأة
رآها وملا الجمال، بديعة ذلك فوق وكانت واآلداب، واملعارف الفلسفية العلوم علَّمها قد
تحصيل يف بكفايتها لعلمه مرياثه؛ من حرمها والجد العقل حسن من عالية درجٍة يف أبوها
«بلكرييوس»، اإلمرباطور من حقها تطلب القسطنطينية إىل فتوجهت يلزمها، مما أكثر
تهمل فلم ٤٢١م، سنة «تيودوسيوس» بأخيه وزوَّجها ترصفها، وحسن علمها من فعجب
منهم واحد وأحبها العلماء، أقدام بابها عىل فازدحمت طتها، ونشَّ بها واشتهرت العلوم،
وأسقط بها، اتصاله كثرة رأى إذ غرية؛ «تيودوسيوس» فقتله «يولنبوس»، له: يقال
بالرُّقباء، امللك وأتبعها لها، فأذن املقدس، بيت إىل الرحيل فطلبت «أفذوكسيا»، منزلة
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«أفذوكسيا» فغضبت إليها، يرتددان كانا و«شماس» «خوري» بقتل أورشليم وايل وأمر
ملكي. واستحقاٍق رشٍف كلَّ امللُك عنها فنزع الوايل، وقتلت

القديس بإرشادات ارتدت أنها غري «أوطنجا»، رأي تبعت قد «أفذوكسيا» وكانت
«أفتيموس».

اتهمها التي التهم من باألقسام نفسها برأت أن بعد ٤٦٠م سنة بأورشليم وتوفيت
حياتها سرية وكتَب تآليف. عدة وألفت وكنائس، أديرة أسست قد وكانت اإلمرباطور. بها

الشهري. املؤرخ «فليفور»

فالنتيانوس زوجة أنفثاث أفذوكسيا

سنة القسنطينية يف ولدت بالفتاة، وتلقب «تيودوسيوس»، امرأة «أفذوكسيا» كانت
تعلم لم وهي قتله، يف رشيًكا «مكسيميوس» يدعى شخص كان زوجها ُقتل وملا ٤٢٢م،
«مكسيميوس»، نفس من األمر علمت ملا لكنها بابنه، ابنتها وزوجت فتزوجته ذلك،
عنده «أفذوكسيا» وأبقى رومية فاكتسح القندالة، ملك «جنرسيك»، إيطاليا إىل استدعت
بالرياضات حياتها وأكملت ٤٦٢م، سنة القسطنطينية إىل رجعت ثم سنني، سبع

والعبادة.

دوكاس قسطنطني اإلمرباطور زوجة أفذوكسيا

بعض وأراد امللك، حق ألوالدها لتثبت ١٠٦٧م؛ سنة زوجها وفاة بعد بامللك لنفسها دعت
بجماله لبَّها خلب رأته ملا أنها غري بقتله، فحكمت السلطنة، من يخلعها أن الدولة كرباء
عىل احتالت أن بعد ١٠٦٨م، سنة تزوجته ثم املرشق، جيوش قائد وجعلته عنه، ت غضَّ
ال أنها األول لزوجها فيه تعهدت قد كانت صكٍّا منه وأخذت «كسيفينوس» البطريرك
سنني ثالث بعد «ميخائيل»، ابنها اإلمرباطورية توىل وملا حياتها، طول موته بعد تتزوج
تآليف وألفت العلوم، من تضلعت قد «أفذوكسيا» وكانت دير. يف حبسها زواجها، من
لطيف كتاب وهو ونساء، رجال من واألبطال املعبودات نسب يف تآليف منها معتربة،
إىل الرهبانية، عيشة يف وكتاب األمريات، شغل يف وكتاب النساء، تعليم يف وكتاب ا، جدٍّ

األوراق. بطون يف ذكًرا لها خلدت التي والتاريخية العلمية الكتب من ذلك غري
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روسيا إمرباطورة البوشني أفذوكسيا

بمواصلة زوجها اتهمها الحظ. املنكود — «ألكسيس» وأم األكرب لبطرس امرأة أول هي
«الدوغا»، بحرية من بالقرب دير إىل نفاها ثم وهجرها «كلبو»، اسمه األرشاف من رجل
برباءة إال ينطق لم ذلك ومع الشديد، العذاب تحت باملوت عليه فحكم «كلبو» وأما

بقليل. ذلك بعد وماتت امرأته، اإلمرباطور اسرتجع ثم «أفذوكسيا»،

أوغسطوس اإلمرباطور شقيقة أكتافيا

«كلوريوس ب أوًال تزوجت امليالد، قبل ١١ سنة توفيت أنطونيوس». «مرقس زوجة
أن إال «بمباي»، ب ليزوجها عنه فصلها يف يرغب قيرص» «يوليوس وكان مرشلوس»،
«مرقس تزوجها امليالد قبل ٤١ سنة تويف وملا زوجها. مع فبقيت ذلك، أبى «بمباي»
يف الجديد زوجها وصحبت «أكتافيوس»، وبني بينه االتحاد بذلك فتمكن أنطونيوس»،
قبل ٣٧ سنة الخالف من أخيها وبني بينه كان ما زال وبواسطتها بالرشق، حروبه

امليالد.
أتت وملا «كليوباترا»، بحب فشغف الربثيني، ملحاربة أنطونيوس» «مرقس سار ثم
ما َقِبل لزوجها، ونقود ومهمات بنجدات امليالد قبل ٣٥ سنة الرشق بالد إىل «أكتافيا»
بل زوجها، مقابلة يف قط ترغب ولم إيطاليا إىل فرجعت مقابلتها، أبى ولكنه به، أتته
عىل وعزم ذلك، ساءه «أوغسطوس» أخاها أن إال أوالده، تربي وكانت بيته، يف أقامت
غري املشهورة، «أكتيوم» موقعة يف وكرسه «أنطونيوس» عىل الحرب فشهر بالثأر، األخذ
أخيها بيت إىل فانتقلت امليالد، قبل ٣٢ سنة الطالق بكتاب «أكتافيا» إىل بعث «مرقس» أن
مع و«كليوباترا» «فولفيا» من أوالده جعلت املذكور زوجها وفاة وبعد «أوغسطوس».
ثالثة أوالد: خمسة لها وكان بينهم، فرق دون من واحدة تربية تربيهم فكانت أوالدها،
إحداهما «أنطونيا»، منهما كل اسم أنطونيوس» «مرقس من وابنتان «مرشلوس»، من
اإلمرباطورية تخت عىل جلسوا الذين دتريون»، بريوس أهينو «دوميتيوس ب تزوجت
األول؛ زوجها من لها ولد الذي «مرشلوس» ابنها عىل حزنًا «أكتافيا» وماتت الرومانية،
وعيَّنه «جوليا» ابنته زوَّجه قد «أوغسطوس» كان أن بعد شبابه، عنفوان يف تويف فإنه

اإلمرباطورية. يف له وارثًا
العقل، وجودة األخالق، وحسن التهذيب، من عظيم جانٍب عىل «أكتافيا» وكانت

«كليوباترا». من أجمل كانت أنها عىل زمانها أهل أجمع وقد املعارف. وسعة
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كلوريوس اإلمرباطور ابنة أكتافيا

أمها أن إال «أوغسطوس»، حفيد سيالتوس» «لوسيوس خطبها «مسالينا»، زوجته من
بريوس»، أهينو «دوميتيوس زوجها من «نريون» بابنها وزوَّجتها الخطبة تلك أبطلت
نفاها ذلك وبعد «بوبيا»، ب وتزوج عاقر، أنها ُمدَّعيًا امللك تخت عىل جلس ملا فطلقها
كان «أوساروس» اسمه شاب مرصي عبد بعشق اتهمتها «بوبيا» ألن «أكميانيا»؛ إىل
أن إىل فاضطر ا، جدٍّ الظلم هذا وساءهم لذلك، الشعب فاضطرب باملزمار، الغناء يحسن
ورسور بإكرام الشعب فقابلها رومية، إىل «أكتافيا» فاستدعى «نريون»، غيظهم يطفئ
«نريون» وحرمت االنتقام، عىل هذه فعزمت «بوبيا»، تمثال وكرسوا عليهما، مزيد ال
فنفاها «أكتافيا»، ضاجع أنه ح يُرصِّ أن أمه قاتل «أنبسيت» فأمر املنام، لذيذ بتذمرها
جريان الرعية فمنعت دمها، بنزف لقتلها عروقها ُقطعت وهناك «بنداثاريا»، جزيرة إىل
لها وكان للميالد، ٦٢ سنة «بوبيا» إىل رأسها وأُرِسل ، حارٍّ حمام ببخار فُخنقت الدم،

فقط. سنة ٢٠ حينئٍذ العمر من

زكريا زوجة أليصابات

وكان عاقًرا، كانت أن بعد شيخوختها يف ولدته وقد املعمدان»، «يوحنا القديس أم هي
السيدة قرابة ذوات من كانت ولذلك «يهوذا»؛ سبط من وأمها «هارون»، نسل من أبوها
وذهب حملها، أيام يف «الخليل» حربون يف املذكورة السيدة زارتها وقد العذراء، مريم
األطفال، «هريودس» قتل عندما املدينة تلك تركت أنها إىل اإلسكندري» «بطرس القديس
دخولها من يوًما أربعني بعد هناك فماتت «يهوذا»، جبال يف كهف إىل ولدها مع والتجأت
الحال هذا عىل فأقام معني، دون من وحده «يوحنا» القديس وتركت املذكور، الكهف

تقواها. ووصف فضائلها تعداد يف املؤرخون أطنب وقد طويلة. مدة

إنكلرتا ملكة الثامن، هنري ابنة أليصابات

سنة ولدت «تودور». بيت من ملك من وآخر بولني»، «حنة زوجته من «هنري» ل ولدت
قرار بموجب وذلك والدتها، حال للعهد ولية ُجعلت ١٦٠٣م. سنة وتوفيت ١٥٣٣م،
امللك، من األراغونية «كاترينا» ابنة «ماري» أختها حرمت وبه العايل، املجلس من صدر

سنة. عرشة بسبع منها أكرب كانت أنها مع
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غري ابنة بأنها فرصح أمها، قتل إىل أفىض ما حدث عمرها من الثالثة السنة ويف
الالتينية اللغات «أليصابات» وتعلمت باالحتقار، االعتبار من لها كان ما وتبدل رشعية،
اإليطاليانية اللغة من مؤلًفا وترجمت والفلمنكية، واإلسبانيولية واإليطالية والفرنساوية
من سواه ما عىل التاريخ تفضل كانت أنها غري لرابتها، تقدمة وجعلته اإلنكليزية، إىل
علًما، إنكلرتا أهل أوفر من رجل عليه ألقاها التي الدروس يف أخاها وشاركت العلوم،

معرفة. وأوسعهم
«ماري» البنته بعده من بامللك أوىص ١٥٤٧م، سنة يف الثامن» «هنري تويف وملا
ُمناِظرًة يحسبونها حينئذ الناس وكان وافًرا، مرتبًا «أليصابات» ل وعني «أليصابات»، ول
للحزب رئيسة «ماري» كانت كما الربوتستانتي، للحزب ورئيسة «ماري»، ألختها

الكاثوليكي.
أن ل تُؤمِّ وأمست إسبانيا، ملك الثاني»، «فيليب ب «ماري» تزوجت ١٥٥٤م، وسنة
ويظهر باللطف، «أليصابات» يعامل «فيليب» وكان بعدها، من امللك يرث ولًدا منه ترزق
«ماري»، حياة من األخرية األشهر يف األختني بني واملحبة الصداقة وتمكنت الوداد، لها
ممانع، دون من امللك تخت عىل «أليصابات» خلفتها ١٥٥٨م، سنة ماري توفيت وملا
كنيستها من الكاثوليكية الصلوات أبطلت التخت عىل جلوسها من أشهر ستة وبعد
نفسها وسمت الربوتستانتية، الكنيسة برئيسة تلقب أن األمر أول يف وأبت الخصوصية،

تفعله. فيما معارض لها يكن ولم أخريًا، سلطتها فيها أنفذت أنها إال لها، والية
عىل التملك بحق سكوتلندا، ملكة ستوارت»، «ماري ل يدعون فرنسا يف القوم وكان
وأخذت الحرب، إىل وتسوق رديئة بنتائج تأتي أن شأنها من الدعوى هذه وكانت إنكلرتا.
بمساعدتها. فيها الربوتستانتي الحزب ونجح سكوتالندا، أمور يف تتداخل «أليصابات»
وأرجعت سعيه، فحبط الكاثوليكي، الدين إىل امللكة يرد أن الرابع» «بيوس البابا وحاول
اإلصالح ذلك عن فنشأ ١٥٦٠م، سنة عليه كانت ما إىل اإلنكليزية املسكوكات قيمة
والسالح املال من أمداًدا الفرنساويني الهوغنو إىل وأرسلت للبالد، ونجاح عظيم، خري
سكوتالندا، ملكة «ماري»، طلبت وملا ا، رسٍّ الفلمنك بروتستانت أيًضا وأمدت والرجال،
طلبها، إىل «أليصابات» تجبها لم سكوتالندا إىل فرنسا من بأمان تنطلق أن لها يُسمح أن

عليها. القبض إلقاء حاولت إنها ويقال:
يهم مما امللك إرث مسألة ألن تتزوج؛ أن العايل املجلس إليها طلب ١٥٦٣م، وسنة
الذين اإلنكليز أعظم من وكان األجنبية، والبلدان إنكلرتا من كثريون وخطبها رعاياها،

79



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

إليها وطلب وآخرهم، أرندل أرالت عرش ثامن فتزاالن»، «هنري بها االقرتان يف رغبوا
«شارل وخطبها املسألة، تربم ولم فأبْت للعهد، ولية ستوارت» «ماري ب تعرتف أن أيًضا
األرشيدوق االقرتان يف رغبوا الذين جملة ومن سؤاله. إىل تجبه فلم فرنسا، ملك التاسع»،
قلبها، يف فيوًما يوًما تنمو األرشيدوق َمحبُة وكانت أملانيا، إمرباطور ابن «كارلوس»،

بحبيبها. امللكة اقرتان فيوًما يوًما ينتظرون الناس وكان
من عموًما اإلنكليز وتكدر ستوارت»، «ماري ب «دارنيل» تزوج «أليصابات» وساء
تلك ويف كاثوليكي. إىل بعُد فيما سينتقل امُللك أن عىل دل ذلك ألن لهما؛ ولد والدة
قبول ألن الدولة؛ عىل الخارجية املصاعب واشتدت جديدة، داخلية قالقل حدثت األثناء
فأهينت إسبانيا، ساء أرواحهم عىل وتأمينهم إنكلرتا يف الفلمنك من الفارين املضطهدين
مال عىل امللكة فاستولت مدريد، يف سفريها وكذلك مكسيكو، خليج يف اإلنكليزية الراية
الفلمنكيون حجز وملا إنكلرتا. مرافئ إىل التجأت إسبانيولية سفن يف وجدته إلسبانيا
يف املقيمني اإلسبانيول كل عىل القبض ألقت أصحابها، وسجن الفلمنك يف اإلنكليز أمالك
بكربياء فأجابها رأًسا، ذلك يف الثاني فيليب وخاطبت أيًضا، دولتهم سفري وعىل إنكلرتا،
فحذرته بها، وتعلق ستوارت» «ماري إىل انحاز قد «نرفلك» دوق وكان بالحرب. وتهددها

وسجنته. القبض عليه ألقت ثم ذلك، من «أليصابات»
و«ستمورالند» «أريل» رياسة تحت العظيمة الشمالية الثورة حدثت ١٥٦٩م، وسنة
العصاة. من ٨٠٠ وقتل الحال، يف سكس» «أرل فأخمدها الكاثوليكيني، و«نورثمربالند»
من رجٌل وعلق «أليصابات»، امللكة الخامس» «بيوس البابا حرم ١٥٧٠م، وسنة
فقبض لندن، يف قرصاألسقفية باب عىل الحرم من نسخة — «فلتون» اسمه — الكاثوليك
األرشيدوق وبني بينها الزواج عقد يف القوم مسعى حبط أن وبعد صربًا، وقتل عليه
لفرنسا، ملًكا بعد فيما صار الذي «أنجو»، بدوق تتزوج أن عليها عرض «كارلوس»،
ديوان عىل املسألة ألقيت فلما قالوا: بيت. من رجل آخر وكان الثالث»، «هنري وسمي
وكان — سنٍّا منها أصغر ألنه امللكة؛ يالئم ال الدوق إن األعضاء: بعض قال املشورة

ا. جدٍّ ذلك فأغضبها — سنة ٣٧ وعمرها سنة ٢٠ عمره
مثل يف الخلوص جانب تراعي تكن لم أنها أشبهها وما الحادثة هذه من ويستدل
بغريها، يتزوج خاطبيها من أحًدا ترى عندما شديًدا غيًظا تغتاظ كانت وأنها األمور، هذه
نظارة إليه ووجهت لها، وزيًرا «بورليغ» لورد «سسيل» وجعلت منها، ييأس أن بعد
كربى؛ أهمية «هاتون» ل وحصل الدولة، مستشارية «توماسسميث» السري وإىل الخزينة،
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بنفعه وحبٍّا تعشقه، أنها الناس واتهمها وجماله، صفاته لكمال كثريًا أحبته امللكة ألن
يف غاية أسطر ثالثة يف برسالة إليه وبعثت األوقاف من كثريًا لها أسقف من نزعت

الخشونة.
بأخيه تزوجها أن أمه عليها عرضت «أنجو»، بدوق اقرتانها عن الكالم أثناء ويف
انقطعت ثم والُخلق، الَخلق قبيح سنة، وعرشين باثنتني منه أصغر وكان «ألنسون»،
أن الثاني» «مكسيميليان اإلمرباطور إليها فطلب و«أنجو»، «أليصابات» بني املراسالت
أيًضا عليها وعرض أمه، من أكرب العمر يف كانت أنها مع لها، بعًال «رودلف» ابنه تتخذ
عدلت أنها وأظهرت «أنجو»، بدوق متعلًقا يزل لم كان قلبها أن إال نوارة»، دي «هنري
«نرفلك» من كالٍّ ذلك عىل فواطأ يقتلها أن الثاني» «فيليب وحاول دينية. ألسباب عنه
استؤنف ثم ستوارت»، و«ماري «نرفلك» وُقتل املؤامرة فُكشفت ستوارت»، و«ماري
بقتل قراًرا العايل املجلس وأصدر «أنجو»، دوق أخي «ألنسون» ب اقرتانها عن الكالم
«سنت ملحمة حدثت األثناء تلك ويف بذلك. «أليصابات» تسلم فلم ستوارت»، «ماري
فلم قتلها، وطلبوا «ماري» عىل وهاجوا اإلنكليز غيظ فاشتد ١٥٧٢م، سنة برثلماوس»
كان الذين السكوتالنديني إىل بتسليمها قبلت بل رأًسا، ذلك إىل «أليصابات» تجبهم

عليها. يقبضون حاملا يقتلونها أنهم يعتقدون اإلنكليز
كانوا ألنهم عليهم؛ تملك أن «أليصابات» إىل الهولنديون طلب ١٥٧٥م، وسنة
سنة قبلت ولكنها ساعدتهم، وال ذلك إىل تجبهم فلم «فيليبادوهينو»، نسل من يعتربونها
ما تسرتجع أن بها يمكنها رشوًطا عليهم واشرتطت والرجال، باملال تمدهم أن ١٥٧٨م
التي الحرب يسمون األيرلنديون وكان وأقلقها. أتعبها ما أيرلندا يف وحدث عليهم، تنفقه
املؤامرات وتكاثرت بامللكة. استهزاء الساحرة؛ حرب هناك: «منتجوى» اللورد أقامها
مداخلة وثبتت فيها، قوية يد لليسوعيني وكان ستوارت»، «ماري محورها وكان حولها،
كثريون وسجن وُقتل، إنكلرتا من الخروج عىل فأُكِره إحداها، يف إسبانيا، سفري «مندوزا»،

املتآمرين. من
حبس أن وبعد بالقتل، عليه فُحكم «نرفلك»، دوق وابن أرندل» أرل هورد «فيليب أما
باملتآمرين سماهم ممن امللكة لوقاية جمعية «ليسرت» وألف السجن، يف مات طويلة مدة
إذ ستوارت»؛ «ماري قتل عىل وعزم أصدره، بقرار ذلك العايل املجلس وأثبت الثانويني،
يف كان بابنفتون» «أنثوني رياسة تحت مؤامرة كشفت ثم «أليصابات»، قتل يف سعت
تجر أن من بدًال «ماري» عىل بالويل ذلك فعاد «ماري»، سبيل وإخالء امللكة قتل نيتها
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عليها حكم أنه غري عظيًما، اختالًفا ذلك يف القضاة واختلف محاكمتها، فجرت نفًعا، منه
فحزنت ١٥٨٧م، سنة (فرباير) شباط ٨ يف «فونرنفاي» يف وُقتلت املؤامرة، يف باالشرتاك
عىل توقيعها أن جليٍّا واتضح بعُد فيما تقرر وقد شديًدا. حزنًا ظاهًرا «أليصابات» عليها

تزوير. محض كان «ماري» بقتل الصادر الحكم
أمرها، وال علمها دون من «فونرنفاي» قلعة إىل أُرسلت أنها فيه ريب ال ومما
إسبانيا وملك البابا أن إال القبيل، هذا من الخوف يوجب ال مما فرنسا أحوال وكانت
«سكستوس البابا فحرمها وقهرها، تنكيلها يف يرغبان األلداء «أليصابات» أعداء من كانا
عىل دعواه وبنَى امللك، بتاج الثاني» «فيليب وادَّعى صليبية، حربًا عليها وشهر الخامس»،
ملكتا اللتني غونت» أف «جون ابنتي ساللة من لكونه «النكسرت»، لبيت رشعي وارث أنه
بمساعدات البابا ووعده مطالبه، عىل للحصول جهاًرا وتجهز و«قسطيلة»، «برتغال»

رشطية. كثرية
وهجم سفنها، ونهب فيها فعاث إسبانيا، سواحل عىل «دراك» أغار األثناء، تلك ويف
عسكر ملالقاة برسعة اإلنكليز وتهيَّأ كبريًا، رضًرا بسفنها فألحق «قادس»، ميناء عىل
فكانوا الشعب وباقي والبيورتيانة الكاثوليك واتحد بينهم، من الشقاق فنزعوا «فيليب»،
أفنغام»، أف «هورد اللورد قيادة تحت سفينة ١٨٠ من مؤلًفا أسطوًال وجهزوا واحدة، يًدا
مقاتل. ألف ٦٠ من مؤلفني جيشني وجمعوا و«هوكنس»، و«فروبيرش» «دراك» وقيادة
لغزو ١٥٨٨م سنة (مارس) أيار ٢٩ يف إسبانيا من فسار اإلسبانيويل األسطول أما
شهر يف إال األسطوالن يلتق ولم الرجوع، عىل أكرهته شديدة زوبعة هبت ولكن إنكلرتا،
مدة سجاًال بينهما الحرب استمرت أن وبعد إنكلرتا، ساحل قرب فتقاتال (يوليو)، تموز

شملهم. وتبدد اإلسبانيون انكرس أيام سبعة
اإلسبانيول، أيدي من الربتغال لتخليص جيًشا «أليصابات» أرسلت ١٥٨٩م، وسنة
«هنري وأمدت «لبسبون»، ضواحي إىل ووصل البحر، من خرج أنه مع فشًال فصادف
سنة بني املشهور واالتحاد إسبانيا يحارب كان ألنه والرجال؛ باملال فرنسا ملك الرابع»
مع له جرت مشاحة وبعد العايل، املجلس التأم ١٥٩٣م، وسنة ١٥٩١م. وسنة ١٥٩٠م،
الربوتستانتي، املذهب ترك عىل الرابع» «هنري عزم «أليصابات» وساء لها، خَضع امللكة
وقتلت غريه، أو رشاب يف السم إليها يدسوا أن أرادوا جماعة عقدها مؤامرة وُكشفت
— سنني عدة خدمتها يف كان األصل إسبانيويل بهوري وهو — «غولوبس» «رودريا»
كلها، إنكلرتا الدينية االضطهادات عمت الوقت ذلك ويف املؤامرة. تلك يف الشرتاكه وذلك
وساق. قدٍم عىل جارية إسبانيا مع الحرب وكانت البيورتيانة، وجوه من كثريون وقتل
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أف «هورد قيادة تحت إنكليزيان وجيش أسطول «قادس» فتح ١٥٩٦م، وسنة
لقرص أنه إال وسطوة، نفوذًا إنكلرتا أهل أكثر حينئٍذ «أسكس» وكان و«أسكس». أفنغام»
الدسائس وكثرت نفع، بأقل له امللكة اعتبار وال مركزه عليه يعد لم تدبريه وسوء عقله
آلًة — درايًة وأقلهم الدولة رجال أكرم وهو — «أسكس» فأمىس امللكي، البالط يف
ويف بالدهم. يف اإلسبانيني ملحارصة «أسكس» وأرسل واملطامع، الغايات أهل أيدي يف
يفعل فلم إلنكلرتا، ملكة ابنته يجعل أن حاول الثاني» «فيليب أن األتلنتيكي: األقيانوس
«بورليغ» مقاومة من وتمكن عنه، رضيت أن تلبث لم ولكن امللكة، ذلك فأغضب شيئًا،

مراسلة. سكوتالندا ملك وبني بينه أن املذكور «بورليغ» عرف أن إىل ومضادته
يغيظ مما ذلك أن ورأى إسبانيا، مع الصلح عقد عىل الرابع» «هنري عزم وملا
فصادق بينهم، الخالف وتوسط الصلح، عقد وإسبانيا إنكلرتا عىل عرض «أليصابات»،
يف للنظر امللكة عقدته الوزراء من مجلس ويف «أسكس»، وخالفه ذلك عىل «بورليغ»
ال اذهب، له: وقالت فصفعته باستخفاٍف، للملكة قفاه «أسكس» ل حوَّ أيرلندا، مصالح
كان وبينما املجلس، من وخرج وماج وهاج الكالم، أسكس» «إرل لها فأغلظ هللا. سلَّمك

١٥٩٨م. سنة (أغسطس) آب ٤ يف «بورليغ» تويف مصالحتهما يحاولون قوم
امللكي، البالط إىل «أسكس» فرجع الثاني»، «فيليب تويف أسابيع بستة ذلك وبعد
تعيسة، حال يف حينئٍذ البالد تلك وكانت «أيرلندا»، ل واليًا لورًدا انتخب وجيزة مدة وبعد
عىل املدبرون أعداؤه فيه له وسَعى غيظ، عن بل ، حبٍّ عن املنصب ذلك إليه ه يُوجَّ ولم
أهل ومن األهايل، بسياسة املضطلعني من ال الدولية السياسة أهل من هو وكان هالكه،
إذن، دون من منها فرجع «أيرلندا»، يف مساعيه فحبطت الحرب، رجال من ال الرشف
املجرمني، دكة إىل فسيق بظلفه، حتفه عىل كالباحث فكان والشطط، التهور طريق وسلك

١٦٠١م. سنة عليها فُقتل
وكان نفوذًا، «أليصابات» وزراء أكثر بورليغ» بن سسيل «روبرت السري وأمىس
يزورها فرنسا ملك الرابع» «هنري أن امللكة وطلبت مراسلة، سكوتالندا ملك وبني بينه
فقابلته، روسني»، دي «مسيو سفريه إليها أرسل أنه إال «كايل»، يف كان ألنه «دوفر»؛ يف
إنه له: وقالت سكوتالندا، ملك عن األمر أول يف تكلمت فإنها مهم، حديث بينهما ودار
اللقب. بهذا لقب من أول وهي كلها. العظمى لربيطانيا ملًكا ويصري امللك يف سيخلفها
اجتماعات آخر وكان ملتقاها. فأحسنت أخرى، سفارة الرابع» «هنري إليها أرسل ثم
االمتيازات فقاومت ١٦٠١م، سنة (أكتوبر) األول ترشين شهر يف أيامها يف العايل املجلس
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ال له مقاومتها أن رأت إذ ولكن شديدة، مقاومة قبًال منحتها قد كانت التي الجائزة
رشفها. فيه يُمس ال بوجه عنها عَدلت نفًعا تجدي

أن إال صحتها، لذلك فاعتلت شتى، تشكيات عليها ورد ١٦٠٣م، سنة أوائل ويف
نيسان ٢٨ يف ودفنت فيها، فتوفيت «رشتمند» يف نزل أصابها أنه هو موتها سبب
إنكلرتا، يف جرت التي الحوادث أهم من هي عهدها يف جرت التي الحوادث وإن هذا.
جعل وقد وأزهرها، األعرص أزهى من هو اإلنكليزي التاريخ يف «أليصاباتي» ال والعرص
أهل من غريهم عن فيه نبغوا الذين الكثريون والفالسفة والحرب السياسة رجال له
التي املهمة والحوادث البتة، عرص يتجاوزه لم العالم تاريخ يف مقاًما والدراية الحذق
اختلف فقد أوصافها أما اثنان. فيها يتدافع ال ثابتة مقررة «أليصابات» حياة يف جرت

املؤرخون. فيها
قال: تاريخه آخر يف «فرويد» عنها ذكره ما ترجمة وهذه

أو مشئوم تعلق «لبسرت» ب وتعلقها ا، جدٍّ متعبًا كان األمر أول من مركزها إن
غرابة، أطوارها زاد اليأس من بها حل وما الزواج، تكره جَعلها ُمرتَّب غري
بذلك، عليها حكمت زمانها ظروف بل خاطر، طيب عن لإلصالح تتحزب ولم
مقاصدهم، يف صالح لها يكن لم أنه مع والعصاة، األراتقة وقاية إىل فاضطرتها
وما لها، خضوعها حال بالرضورة تشعر وكانت بتعاليمهم. تؤمن كانت وال
املسري تكره طريق سلوك عىل عنها رغًما حملها عن نشأ الرتدد من منها بدا
باألمور كثريًا تهتم تكن لم أنها إال األمور، دقائق تدرك ا جدٍّ حاذقة وكانت فيه،
قوة البرشي للطبع تجعل التي النفسية االنفعاالت عن خالية وكانت الخطرية.
فاستمرت الشجاعة، وهي ا، جدٍّ سامية أدبية صفة لها كان أنه غري وثباتًا،
وال خلل، ذلك جراء من بعقلها يلحق ولم الناس، قتل عىل عاكفة سنة ثالثني
وتحب موضعهما، غري يف والحلم التنعم تحتقر وكانت القساوة، أمر هالها
بيتها، يف االقتصاد مسلك وتسلك صعبة، بأشغاٍل وتقوم املعيشة، يف البساطة

البتة. التملُّق لها يحُل لم حدِّ عند يقف لم غرورها أن ومع

ارتكاب عليها هان ولذلك منه؛ تنفر ال بالكذب يتكلم غريها سمعت إذا وكانت
وتخادع، تخاتل عندما إال البساطة عليها تلوح ال والحيل، الدهاء كثرية وكانت الكذب،
ما البتة منها يظهر لم أنه عن فضًال به، وعدت ما تنىس برشفها وعدت إذا وكانت
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بتغريات تقوم ال كانت وفهمها بدرايتها والغرتارها الرشف، معنى تفهم أنها عىل يدل
عن تعدل ولم مًعا، وبنفسها باململكة رضًرا تلحق أن دون من «بورليغ» إليها يسددها
وحذاقة املذكور «بورليغ» حذاقة وكانت املشاكل، يف وقوعها بعد إال مضادة أو مقاومة
عليها حصلت التي العظيمة والنتائج منها. لتخليصهما تكفي تكاد ال مما «ولسنفهام»
أن رأيها من كان التي رجالها، سياسة عن بل سياستها، عن تنشأ لم أيامها يف إنكلرتا
إبرام يف تركب ولم وإجماًعا، وحزًما عزًما تقتيض كانت األمور أن مع وتوهنها، تضعفها
حميدة، نتائج له كانت طاملا ألنه حكمتها؛ إىل ذلك ونسبوا والعجلة، الشطط متن األمور
فقط. الوقت عليه يقدر مما مرضيًا حالٍّ حله كان ما مشاكلها وأعقد وقتًا. بذلك فربحت
يعرض ما حل التابعة لألجيال تاركة وفاتها، حني إىل بالراحة تملك أن تحب وكانت
بها عاملت التي والرأفة بالحلم. تشتهر أن يف الرغبة كل ترغب وكانت املشاكل، من فيها
أبيها وبني بينها وكان اآلن، إىل أحد فيها يُبارها لم التي الغريبة األمور من هي املتآمرين

أتباعهم. عن ويعفو املتآمرين رؤساء يعاقب كان فإنه عظيم؛ بون الباب هذا يف
بعض بقتل أمر إمضاء عىل نفسها حمل من تمكنت فقلما «أليصابات» أما
بموجب عرشات، «يوركشري» فالحي بخنق تأمر أن تستطيع كانت أنها عىل األرشاف،
صارمة كانت طاملا أنها والحاصل ذلك. يف ضمريها يؤاخذها أن دون من الحربي، النظام
انقسام هو إنما وسالمتها نجاحها وسبب الرصامة، وجود عند وحليمة الحلم، وجود عند

عزمها.» وثبات حكمتها ال وضعفهم، أعدائها

إسبانيا ملكة أليصابات

من فرنسا ملك الرابع» «هنري ابنة وهي ١٦٤٤م، سنة وتوفيت ١٦٠٢م، سنة ولدت
١٦١٥م. سنة إسبانيا ملك ابن «فيليب» إىل ُزفت رومدييش». «ماريا زوجته

زمام فعهد الرابع»، «فيليب ي وُسمِّ امللك تخت عىل زوجها جلس ١٦٢١م، وسنة
تنبهه أن «أليصابات» فحاولت واملالهي، اللذات يف وانهمك «أوليفارز»، كونت إىل اململكة
إىل بالبالد تفيض أن شأنها من كان التي وزيره سياسة مقاومة عىل وتحمله غفلته، من

مسعاها. فحبط الخراب،
إسبانيا، عن الربتغال وانفصلت «قطلونية»، يف ثورة حدثت ١٦٤٠م، سنة ويف
بضعة مدة ويف للقتال. «قسطيلة» أهايل امللكة فاستفزت العصاة، فرنسا عسكر وساعدت
كان الذي القرص إىل سارت ثم مقاتل، ألف خمسني من مؤلًفا جيًشا جمعت أسابيع
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هذا إن سيدي، للملك: وقالت يده من ولدها فأخذت رتريو»، «بون يف امللك فيه ينعم
وزيًرا الحال يف جاللتكم تعزل لم إن أوروبا يف إنسان أفقر سيكون الوحيد ولدنا الغالم
أما «فيليب». عروق يف مؤقتًا الحماسة ودبت «أوليفارز»، فنفى الخراب، إىل إسبانيا ساق
وقبضت إسبانيا، أعداء ألد أمسوا ألنهم أبيها؛ بيت مع عالئقها كل فقطعت «أليصابات»
خرسه ما اسرتجاع عساكره مقدمة يف يحاول «فيليب» وأخذ بيدها، اململكة زمام عىل
ومحبة حكمة البالد مصالح إدارة يف «أليصابات» وأبدت نجاًحا، يصادف فلم بالده، من
مصاريف وقللت ُحلِّيها، وباعت وفصاحتها، بإنذاراتها األحزاب بني قت وَوفَّ لوطنها،
وحزنوا وطنية، مصيبة وفاتها اإلسبانيول حسب حتى للخزينة، مساعدًة كثريًا بيتها

شديًدا. حزنًا عليها

روسيا إمرباطورة برتوفنا أليصابات

وتوفيت ١٧٠٩م، سنة ولدت األوىل». «كاترينا زوجته من الكبري» «بطرس ابنة هي
أو ١٧٢٧م سنة ألكسيس» بن الثاني «بطرس أبيها وفاة بعد امللك تولت ١٧٦٢م. سنة
أو ١٧٣٠م سنة الكبري» «بطرس أوالد أكرب بنت أبفانفنا» «حنة عمها وابنة ١٧٣٠م،

١٧٤٠م.
يشء أشهى الحب لذة إن تقول: كانت بل التملُّك، إىل تميل «أليصابات» تكن ولم
تحت عهدها ويل «برنسوبك» دوق أولزيك» أنطوني بن «إيفان جعلت «حنة» أن إال إليها،
تكون أن وأوصت أشهر، بضعة إال العمر من يبلغ لم ولًدا كان ألنه «حنة»؛ أمه وصاية
ثالثة، بذلك امللك «أليصابات» فحرمت «بريون»، محبوبها يد يف قرصه مدة امللك وكالة
الذي الحسد ألن خطر؛ يف «أليصابات» حرية أمست بل الحد، هذا عند األمور تقف ولم
من التخلص يف تتبرص أن عىل حملها للعهد وليٍّا ُجعل الذي الغالم أم عروق يف ُربِّي
جرَّاحها «لستوق» أن إال ترتهب، أن عليها فأشارت نفسها، «أليصابات» ومن امللك، وكيل
الرويس الحزب ذلك عىل وساعده نحورهم، يف أعدائها كيد رد عىل جماعة واطأ وُمحبَّها
باملتآمرين األمر فأفىض فرنسا، ملك عرش»، الخامس «لويس سفري ودسائس الوطني
«أليصابات» بوا ونصَّ «وإيفان»، «حنة» فغلبوا الحكومة، عىل والخروج السالح حمل إىل

١٧٤١م. سنة (ديسمرب) األول كانون شهر يف إمرباطورة
قلعة يف «إيفان» وُحبس السجن، يف حزبها من وكثريين زوجها مع «حنة» وجعلت
من جماعة إىل والبالد الدولة مصالح وعهدت بعد، فيما منها يخرج فلم «شلسلربغ»،
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البطل محبة فيها واستوت والدراية، الشهامة عن خالني مثلها كانوا «أليصابات» رجال
حليمة، مراًرا كانت أنها إال وتوحش، قساوة شدة عىل دل ما أحيانًا منها وبدا والشهوات،
وأهل األفاضل من روسيني رجاًال العالية املناصب إىل ْت َرقَّ وقد األخالق، كريمة وكانت
للعهد. وليٍّا املتوفاة غرتب» هلستني روشيس «حنة أختها ابن «بطرس» وعينت السياسة،
«آبو» يف انعقد صلح بمعاهدة وانتهت أسوج، مع لها جرت حرب يف وانترصت
وقاصصتهم املتآمرين، عىل القبض فألقت عليها، أقيمت مؤامرة كشفت ثم ١٧٤٣م، سنة
بذلك فساعدت الكبري»، «فردريك ملحاربة بجيش تريزا» «ماريا وأمدت شديًدا، قصاًصا
«شوفالوف» من كل حركها ثم ١٧٤٨م، سنة الشابيل» «أكس يف صلح معاهدة عقد عىل
فحالفت ملكها، من عليها وقع استهزاء ساءها قد وكان بروسيا، ضد و«بستوزف»
تحت عساكرها وقامت السبعة، السنني بحرب املعروفة الحرب يف عليه وفرنسا النمسا
عىل كثرية ويالت جرَّت بأعمال «مور» وفر و«أبراكسني»، و«بوتورلني» «سوتيكوف» إمرة
واستولوا كلتيهما، و«كورنسدرف» ياغرندرف» «غروس موقعتي يف فانترصوا بروسيا،

برلني. نفس يف وحلوا «كلربغ»، عىل
مساعدة يلقى أن وترجى قوية، عدوة من فردريك تخلص اإلمرباطورة توفيت وملا
وفاتها، إىل فيه فاستمر بالطها يف وقع الذي الفساد أما الثالث». «بطرس خلفها من
من فجعلته والنسب، الحسب املجهويل القزق من األصل يف و«موفسكي» «راز» وكان
يف بعًال لها واتخذته مارشال، فلد رتبة إليه ووجهت نديمها، جعلته ثم حشمها، بعض

أوالدها. من لثالثة أب إنه ويقال: الرس،
يف الكائنة املدرسة تأسيسها «أليصابات» بها تُذكر التي الخطرية األعمال ومن
الفنون نرش تحب وكانت برج». «بطرس يف املستطرفة الفنون وأكاديمية موسكو،
املواد عىل الحصول من بها مكَّنته مراسلة املشهور «فولتري» مع لها وجرى املذكورة،

أبيها. لتاريخ الالزمة

بوهيميا ملكة أليصابات

كانت إنكلرتا. ملك األول» «جمس ابنة وهي ١٦٢٢م، سنة وتوفيت ١٥٩٦م، سنة ولدت
املنتخب الخامس» «فردريك وأبوها هي فآثرت كثريون خطبها أديبة. الصفات حسنة
١٦١٣م، سنة عظيم باحتفال الزواج فعقد الربوتستانت، مذهب عىل كان ألنه البالتيني؛
الحزب رأس زوجها وكان إنكليزية، لرية ألف املهر وكان لرية، ألف ٥٣ مصاريفه بلغت
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عليهم، يتملك أن ١٦١٩م سنة بوهيميا عصاة عليه عرض وملا أملانيا. يف الربوتستانتي
تزوجت فلماذا ملًكا، تصري أن تخىش كنت إن له: وقالت ذلك، إىل بإجابتهم عليه ألحت
تطل؛ لم ملكها مدة أن غري بأبهة، امللك تخت عىل وجلست «براغ» دخلت ثم ملك؟ ابنة
أيًضا. بوهيميا عىل وأغارت األصلية «فردريك» أمالك إىل تقدمت اإلمرباطور جنود ألن

امللكة وزوجته «فردريك» من كالٍّ األمر اضطر ١٦٢٠م، سنة «براغ» موقعة وبعد
ومن أوالدها، أكثر هناك وولدت هاغ»، دوناسويف «موريس عمه فأمنهما الفرار، إىل
صغرى أما اإلنكليزية. األهلية الحروب تاريخ يف املشهور «روبرت» الربنس جملتهم
الحايل. اإلنكليزي امللكي البيت جدة وهي «هانوفر»، ل منتخبة أمرية فصارت أوالدها
إىل «أليصابات» ورجعت أخيها، ابن الثاني» «شارل والدة بعد ١٦٣٠م سنة ولدت
بعد به وتوفيت «كرافن»، اللورد بيت يف أشهر ستة نحو فأقامت ١٦٦٠م، سنة إنكلرتا
وتون» «هنري السري تغزل وقد عظيمة. مودة بينهما وكان ١٦٣٨م، سنة زوجها وفاة

أشعاره. بعض يف بمحاسنها

إسبانيا ملكة فالوا دو إيزابال أو فالوا دو أليصابات

٣ يف مدريد يف وتوفيت ١٥٤٥م، سنة (أبريل) نيسان ١٣ يف «فونتينيلو» يف ولدت
زوجته من فرنسا ملك الثاني» «هنري ابنة وهي ١٥٦٨م، سنة (أكتوبر) األول ترشين
«إدوارد ل ١٥٥١م سنة «أنجلس» يف عقدت معاهدة بموجب ُخطبت مدييش». دو «كاترينا
ُخطبت ثم الزواج، عقد قيام قبل تويف املذكور «إدوارد» أن إال إنكلرتا، ملك السادس»،
«كارلوس»، للدون كمربيسيس» «كاتو يف أبرمت التي الصلح معاهدة مقدمات بموجب
كانت إذ ولكن املعاهدة، ُقرِّرت ١٥٥٩م، سنة (أبريل) نيسان ٣ ويف إسبانيا. ملك ابن
ابنه. ِعوض له زوجة اتخذها توفيت، قد «كارلوس»، الدون والد الثاني»، «فيليب زوجة

للعرس. عظيم احتفال «توليدو» يف أقيم ١٥٦٠م، وسنة

رغويانه ألينورا

ويف ١١٢٢م، سنة ولدت ووارثته. «أكونيانيا» دوقات آخر العارش» «وليم ابنة هي
«غويانه» دوقية فجعلت فرنسا، ملك الثامن»، «لويس تزوجت عمرها من ١٥ سنة
الخالعة إىل وميلها طيشها أن إال لها، مهًرا و«بيارن» و«بوانو» و«سنتونج» و«غسكونيا»
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الصليبية، الثانية الحرب أثناء يف بينهما االختالف واشتد زوجها، «لويس» ساء واملالهي
له فسمح طالقها، يف «بوجنيس» مجمع فاستأذن ١١٤٧م، سنة فيها صحبته قد وكانت
كونت نالنتاجنت»، «هنري تزوَّجت أسابيع، بستة ذلك وبعد ١١٥٢م. سنة فطلقها بذلك
الثاني» «هنري وسمي إلنكلرتا ملًكا ذلك بعد صار الذي بورمنديا»، و«روف «آنجو»
يكن لم هذا زواجها أن إال إنكلرتا، إىل «أكونيانيا» واليات بذلك فانتقلت ١١٥٤م، سنة
وألقت إحداهن، «روزمندا» وقتلت كثريًا، حسدنها امللكي البالط نساء ألن األول؛ من خريًا
بأعمالها «هنري» فملَّ آبائهم، عىل البنني وحركت امللكي، البيت أهل قلوب يف الرعب
«رترشد»، ابنها جلس عندما إال سجنها من تخرج فلم ١١٧٣م، سنة دير يف فسجنها
مدة اململكة إدارة إليها وُعهدت ١١٨٩م، سنة وذلك امللك، تخت عىل األسد، بقلب امُللقب
وجيزة بمدة إنكلرتا إىل رجوعه وبعد الصليبية، الثالثة الحرب يف املذكور «رترشد» غياب

١٢٠٣م. سنة ماتت أن إىل فيه وبقيت «فونتفرو»، دير دخلت

روغوزمان ألينورا

الحادي «ألفونس عشقها إسبانيا، نساء أجمل زمانها يف تُعترب كانت إسبانيولية امرأة
الهدى عن فغاب الغرام، نريان قلبه يف واستعرت باملنتقم، امُللقب «قسطيلة»، ملك عرش»،
يعاملها وكان العاذلني، كالم عن وتصامم العذار، وخلع العاشقني، افتضاح فيها وافتضح
مهمة سياسية أسباب ولوال الئم. لوم يخىش وال هواها، يف يستحي فال زوجة، معاملة
دون تكن لم «ألينورا» أن غري منها، بدًال زوجة له واتخذها الربتغالية، زوجته لطلق ا جدٍّ
توءمان: منه لها وولد «ألفونس»، قلب مالكة سنة ٢٠ واستمرت فقط، اللقب يف إال امللكة
رئيس «فردريك» واآلخر امللك، تخت عىل جلس الذي روترتستامار»، «هنري أحدهما
عشيقته، من تنتقم أن امللكة أرادت ١٣٥٠م، سنة امللك تويف وملا يوحنا». مار «كافلرييه
مع إنقاذها، من ولداها يتمكن ولم ١٣٥١م، سنة «إشبيلية» يف القبض عليها فألقت
وِمن منها مرأًى عىل امللكة قرص يف خنًقا فُقتلت وسعهما، يف ما السبيل ذلك يف بذال أنهما

بالعاس. ب امُللقَّ «بطرس» ولدها
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دواكنبها جوان دون زوجة ألينورا

سنٍّا. منها وأكرب الرشف، يف دونها كان أنه إال غنيٍّا، زوجها وكان الجمال، بديعة كانت
وحرمه وداللُها، حسنُها أَرسه األول» «فردينندو رآها وملا «ليسبون»، بالط إىل بها سار
عشيقة له تكون أن إليها وطلب ويؤانسها، ويغازلها يالطفها فأخذ املنام، لذيذ حبُّها
وبني بينه كان ما قطع أن بعد زوجة له واتخذها يُطلِّقها، أن عىل زوجها فحَمل فأبْت،
يف أخمدت ولكنها «ليسبون»، يف ثورة ذلك عن فنشأ العالئق، من «قسطيلة» ملك بنت

١٣٧١م. سنة ملكة «ألينورا» وجعلت الحال،
أسمى قرابتها ذوي إىل فوجهت والطمع، الكربياء من عظيم جانب عىل وكانت
عىل منازعة جوان» دون «أالنفنك زوجة أختها وبني بينها يقع أن وخشيت املناصب،
وغمرت أعدائها، باقي أيًضا وقتلت قتلها، عىل املذكور جوان» «دون فحملت امللك، تخت
«قسطيلة» أعيان من — أنديرو» جوان «الدون جعلت ثم واألموال، بالعطايا لها املتحزبني
من أكثر تحبه كانت ألنها وذلك «أورين»، كونت لقب إليه ووجهت للوزارة، رئيًسا —
إدارة يف املذكور حبيبها فأرشكت للملك، وكيلة وفاته قبل «فريدنندو» وجعلها زوجها،
يدها، من الوكالة ينزع أن أراد جوان» «دون ال ألن لهما؛ يصُف لم الوقت أن إال اململكة،

١٣٨٣م. سنة حضنها يف «أنديرو» وقتل قرصها فدخل
ولم «ليسبون»، من وخرجت نفسها عىل فخافت سلوكها، من الشعب غيظ وتفاقم
«قسطيلة»، ملك «فردينندو»، صهرها فاستدعت «شنرتين»، إىل وصلت أن إىل سائرة تزل
كانت فإنها «ليسبون»، سكان من بثأرها يأخذ أن ل تُؤمِّ وكانت امُللك، عن له وتخلَّت
«تورديز دير يف فحبسها وطمعها، خبثها عواقب خيش أيًضا هو أنه إال ا، جدٍّ تبغضهم

فؤادها. الحزن مزَّق أن بعد ١٤٠٥م سنة فيه فتوفيت الوليد، بالد قرب بالس»

فارس ملك دارا أمسرتيسزوجة

عشقها، قد زوجها وكان «أردانيت»، زوجها شقيق امرأة من انتقامها بشدة اشتهرت
طلبنه، يشء أي االحتفاالت بعض يف زوجاتهم يمنحوا أن فارس ملوك عادة من وكان
ذلك، إىل فأجابها «أردانيت»، إليها تُدفع أن وطلبت الفرصة تلك «أمسرتيس» فانتهزت
فتحرك للكالب، شلوها وطرحت وثدييها، ولسانها وحاجبيها وأذنيها أنفها فقطعت
«أمسرتيس»، تمهله فلم بثأرها، يأخذ أن عىل وعزم «ماسستس»، زوجها قلب يف الغيظ
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مقاصدها نجاح من أولتها ما عىل شكرها لآللهة تؤدي ولكي قتله، من إليه أنفذت بل
هذه إىل انظر أحياء. بإحراقهم أمرت فارس أرشاف من شابٍّا ١٤ لها قرَّبت الفظيعة،

التاريخ. أراناه كما صار حتى «دارا» ملك خراب أول كانت التي والكربياء العظمة

داريوس أخي ابنة أمسرتيس

«أمسرتيس» مدينة أسست أنها يُظنُّ البطش، هرقلية طاغية «ديوينسيوس» وامرأة
كانت أخيه، ابنة ال «داريوس» امللك ابنة إنها ويقال: نتها، حسَّ أو أمصرتا اآلن املسماة
وتدبري سياستها، بحسن اليونان عقول سلبت حتى رائق، وعقل فائق، جمال ذات
كان بعضهم إن حتى عنها راضون وهم وتوفيت أعدائهم، ألد ابنة كونها حالة أعمالها،

املعبودات. مثل يعظمها

رومانيا ملكة سيلفا كارمن أليصابات

ولدت رونويد». لويز أوتييل «أليصابات اسمها وأصل لنفسها، انتخبته الذي االسم هو
اقرتن «تويد». بقرب «موتربو» ببلدة ١٨٤٣م، سنة ديسمرب من خلت ٢٩ يف امللكة هذه
هوهرتلون»، دي «شارل الربنس ١٨٦٩م سنة نوفمرب شهر من عرش الخامس يف بها
عداد من اإلمارة هذه وجعل فَقِبل برومانيا، الحكم مقاليد بعد فيما إليه ألقيت الذي
بادئ يف هللا رزقه وقد ١٨٧٧م. سنة والروس الرتك حرب بعد وذلك املشهورة، املمالك
لها يكن لم ولكن بالقلوب، وذكاؤها نباهتها وتأخذ األلباب، جمالها يسحر ببنت األمر
من لوالدتها موتها سبب وقد شبابها. عود املنية قصمت حيث نصيب؛ الحياة طول من
والجاه العز من فيه هي ما مخيلتها من ومحا وصفه، الفهم يمكن ال ما املرة اآلالم
ابنتها ألن واألكدار؛ الهموم مذبح عىل ضحية نفسها تقدم أن يف الحق ولها والفخار،
منها أكرب كان من شأوها يدرك أن قلَّ درجة إىل والعلم األدب من حلت كبدها وقطعة

واإلناث. الذكور من سنٍّا
وقالت امليل، هذا برز ابنتها توفيت فلما فيها، كامن للسفر غريزي ميل للملكة وكان
إليها يسبقها لم شهرة قومها بني حازت إنها حتى الرشيق، واللفظ الرقيق الشعر من
عىل التام والوقوف األدب، علم يف الكلية املشاركة لها وكانت الشعر، علم إليه انتهى من

الفصحاء. كالم
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استحوذت التي هي فإنها حرج؛ وال فحدِّث املحمودة وأفعالها الحميدة خصالها وأما
األخالق، ووداعة الجانب، لني من لها بما عشريتها عقول عىل واستولت قومها، قلوب عىل
يحارب زوجها كان ملَّا ذلك عىل وشاِهُدنا بهم. واللطف الرعايا من املساكني عىل والشفقة
من هي كانت تنكر، ال التي وشهامته املشهورة بشجاعته «بلغتا» مدينة أسوار تحت
به كان لو التي باأللفاظ وتُسلِّيه العساكر، من بالجروح أصيب من توايس أخرى جهة

والشفاء. العافية طريق يف وشاركها الصحة، قدم عىل لقام كان مهما
ومركز وحدتها، مقر إىل عادت الحرب، سحب وانقشعت السلم، عقد عمل وملا
وتقطع بنتها، عىل والهم الحزن مخالب يف نفسها لتسلم السمائية، قرص وهو عزلتها،

املطالعة. يف والنهار الليل بمواصلة الوقت حبل
منها، الشعر يف سيما ال األدبية، العلوم يف رومانيا أهل نهضة اآلن تنسب وإليها
يف رومانيا معتمد اآلن هو الذي باشييل»، «إسكندر املشهور الشاعر أذن شدت وطاملا
املرتجمة ومؤلفات الشعرية. واملؤاثرة الفكرية األعمال يف املساعدة يد إليه ومدت باريس،
فضلها اشتهر وقد شعر، هو ما ومنها نثر هو ما فمنها واالختالف، التباين كثرية عديدة،
ترجم فقد النفيسة؛ مؤلفاتها ترجمة يف الديار هذه علماء فأخذ الفرنساوية، البالد يف
الكاتب وترجم ملكة»، أفكار «خطرات عنوانه: لها كتابًا أولياك» «لويز الشهري الكاتب

والحوادثية. الشعرية مؤلفاتها «سال»
البارون جناب النمساوية باللغة امللكة هذه حياة تاريخ كتابة إىل تصدى وممن
بمدينة الخامسة الطبعة وكانت مرات، جملة حياتها تاريخ طبع وقد «هكلرج».
سنة «يرسلو» بمدينة طبعه كرمنرت» «ميت املسيو وجناب ١٨٨٩م، سنة «هردلربق»
سنة باريس يف طبع «رسجي»، املسيو بقلم أيًضا حياتها ترجمة ومفصل ١٨٨٢م،

امللكة. هذه ترجمة مثل ملكة ترجمة تشتهر ولم ١٨٩٠م،

الحمريي عصام ابنة السعد أم

يف لنفسها وأنشدت وغريهما، وجدها أبيها عن روت قرطبة. أهل من بسعدونة، وتعرف
البيت: هذا غريها لقول تكملة ملسو هيلع هللا ىلص النبي نعل تمثال

س��ب��ي��ل م��ن ال��م��ص��ط��ف��ى ن��ع��ل ل��ل��ث��م أج��د ل��م إن ال��ت��م��ث��ال س��أل��ث��م
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قولها: وهي

م��ق��ي��ل أس��ن��ى ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��ي ب��ت��ق��ب��ي��ل��ه أح��ظ��ى أن ل��ع��ل��ي
ال��س��ل��س��ب��ي��ل م��ن ب��أك��واب أس��ق��ى آم��نً��ا س��اك��نً��ا ط��وب��ى ظ��ل ف��ي
غ��ل��ي��ل م��ن ب��ه ج��اش م��ا ي��س��ك��ن ع��ل��ه ب��ه ال��ق��ل��وب وأم��س��ح
ج��ي��ل ك��ل ف��ي ال��ح��ب أه��ل ي��ه��واه م��ن ب��أط��الل اس��ت��ش��ف��ى ف��ط��ال��م��ا

الحجارية يوسف بنت العالء أم

طنانة، قصائد لها وكمال، وأدب وجمال، حسن ذات أديبة، فصيحة، لبيبة، شاعرة، كانت
شعرها فمن الخامسة. املائة أهل من إنها وقال: املغرب صاحب ذكرها رنانة، وموشحات

قولها:

ال��زم��ن ي��ح��ل��ى وب��ع��ل��ي��اك��م ح��س��ن م��ن��ك��م ي��ص��در م��ا ك��ل
األذن ت��ل��ذ وب��ذك��راك��م م��ن��ظ��رك��م ع��ل��ى ال��ع��ي��ن ت��ع��ط��ف
ي��غ��ب��ن األم��ان��ي ن��ي��ل ف��ي ف��ه��و ع��م��ره ف��ي دون��ك��م ي��ع��ش م��ن

إليه: فكتبت أشيب رجل وعشقها

ن��ص��ح��ي إل��ى ف��اس��م��ع ب��ح��ي��ل��ة ال��ص��ب��ا ف��ي��ه ي��ن��ج��ع ال ال��ش��ي��ب
ي��ض��ح��ي ك��م��ا ال��ح��ب ف��ي ي��ب��ي��ت ال��ورى ف��ي م��ن أج��ه��ل ت��ك��ن ف��ال

أيًضا: ولها

تَ��ل��ِم وال واع��ذرن��ي ال��ش��واه��د ب��ه ح��َك��م��ْت وم��ا أح��وال��ي م��ط��ارح اف��ه��ْم
ل��ل��ك��ل��ِم ي��ح��ت��اج م��ا ال��م��ع��اذي��ر ش��ر أُب��يِّ��ن��ه ُع��ذٍر إل��ى ت��ك��ل��ن��ي وال
ال��ك��رم ذل��ك م��ن م��ت��ن ف��ي أص��ب��ح��ت ف��ب��م��ا زل��ة م��ن ج��ئ��ت��ه م��ا وك��ل

باألندلس. الحجارة وادي بلدها يف وتوفيت
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الكرام أم

الباع ولها العروض، وتقول الشعر تنظم كانت املرية. ملك حماد، بن املعتصم ابنة هي
العرب. نساء بها افتخرت وقد األندلسية، باملوشحات الطويل

فيه وعملت بالسمسار، املعروف دانية من بالجمال املشهور الفتى عشقت وكانت
فيه: شعرها ومن املوشحات،

ال��ح��ب ل��وع��ة ج��ن��ت��ه م��م��ا ت��ع��ج��ب��وا أال ال��ن��اس م��ع��ش��ر ي��ا
ل��ل��ت��رب ال��ع��ل��وي أف��ق��ه م��ن ال��دج��ى ب��در ي��ن��زل ل��م ل��واله
ق��ل��ب��ي ت��اب��ع��ه ف��ارق��ن��ي أن��ه ل��و أه��واه ب��م��ن ح��س��ب��ي

عطية بن الحق عبد محمد القايضأبي ابنة الهناء أم

والعقل، والفهم العلم أهل من التمثل، رسيعة النادرة، حارضة وكانت أبيها، عن سمعت
وجًدا تذرفان وعيناه مرة داره دخل املرية، يف القضاء أبوها وِيلَ القبور. يف تأليف ولها

تمثله: فأنشدته وطنه، ملفارقة

أح��زان وف��ي ف��رح ف��ي ت��ب��ك��ي��ن ع��ادة ع��ن��دك ال��دم��ع ص��ار ع��ي��ن ي��ا

وهي: أبيات؛ جملة من البيت وهذا

أج��ف��ان��ي ف��اس��ت��ع��ب��رت س��ي��زورن��ي ب��أن��ه ال��ح��ب��ي��ب م��ن ال��ك��ت��اب ج��اء
أب��ك��ان��ي س��رن��ي ق��د م��ا ع��ظ��م م��ن إن��ه ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��س��رور غ��ل��ب

اآلتي: البيت هذا وبعد السابق، البيت وبعده

ال��ه��ج��ران ل��ل��ي��ل��ة ال��دم��وع ودع��ي ل��ق��ائ��ه ي��وم ب��ال��ب��ش��ر ف��اس��ت��ق��ب��ل��ي
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شيبان بني سيد النرصاني قيس بن بسطام أم

قولها فمن فائق، ومعنى رائق، شعر ذات األدب، يف املتقدمات العرب نساء من كانت
ضبة: بنو قتله الشقيقة، يوم ُقتل حني بسطاًما ولدها ترثي

وج��م��ال��ه��ا زي��ن��ه��ا ف��ي��ه��ا ب��ان ف��ق��د وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ال��ج��دي��ن ذي اب��ن ل��يَ��ب��ِك
ه��الل��ه��ا ب��ي��ن��ه��ن س��م��اء ن��ج��وم ك��أن��ه��م غ��دون ف��ي��ه��ا غ��دا م��ا إذا
ن��زال��ه��ا ه��ب ال��روع ي��وم ال��خ��ي��ل إذا ف��ت��ى م��ث��ل��ه رأى َم��ن ع��ي��ن��ا ل��ل��ه ف��ي��ا
ن��ع��ال��ه��ا زل��ت ال��ف��ت��ي��ان إذا ول��ي��ث ج��ن��اح��ه ي��ه��د ال م��ك��ر ع��زي��ز
رح��ال��ه��ا ذاك ك��ل ل��دي��ه ت��ح��ل م��ح��ج��ر وع��ائ��ذ أث��ق��ال وح��م��ال
ورج��ال��ه��ا ال��وغ��ى ف��رس��ان وت��ب��ك��ي��ك ي��ف��ك��ه م��ن ي��ج��د ل��م ع��اٍن س��ي��ب��ك��ي��ك
ع��ي��ال��ه��ا وض��اع ض��اع��ت وأرم��ل��ة ف��ك��ك��ت��ه��م ق��د ط��ال��م��ا أس��رى وت��ب��ك��ي��ك
ص��ي��ال��ه��ا وع��ز ص��ال��ت إذا ـ��ح��روب ال��ـ وم��درك ال��خ��ط��وب ح��وم��ات ُم��ف��رِّج
ون��ب��ال��ه��ا أرم��اح��ه��ا ب��ه��ا ت��م��ي��م ف��ف��ج��ع��ت ك��ذاك ح��يٍّ��ا ب��ه��ا ف��غ��ش��ى
ت��ق��ال��ه��ا ال ع��ث��رة ل��ع��م��ري وت��ل��ك ب��ع��ث��رة ت��م��ي��م م��ن��ا ظ��ف��رت ف��ق��د
وح��ب��ال��ه��ا أرس��ال��ه��ا ي��رى وط��ي��ر ي��ش��ك��ر وال��ح��ي ش��ي��ب��ان ب��ه أص��ي��ب��ت

بالبيضاء امللقبة الهاشمية املطلب عبد ابنة حكيم أم

ومع األدب، وفرة الحكمة مع جمعت هاشم، بني يف العاقالت الحكيمات النساء من كانت
األبيات: بهذه كطلبه حياته يف أباها رثْت أخواتها مع كانت العرب، فصاحة البالغة

وال��م��ك��رم��ات ال��ن��دى ذا وب��كِّ��ي واس��ت��ه��ل��ي ج��ودي ع��ي��ن ي��ا أال
ه��اط��الت دم��وع م��ن ب��دم��ع��ك أس��ع��دي��ن��ي وي��ح��ك ع��ي��ن ي��ا أال
ال��ف��رات ت��ي��ار ال��خ��ي��ر أب��اك ال��م��ط��اي��ا رك��ب م��ن خ��ي��ر وب��كِّ��ي
ال��ه��ب��ات م��ح��م��ود ال��خ��ي��م ك��ري��م ال��م��ع��ال��ي ذا ش��ي��ب��ة ال��ب��اع ط��وي��ل
ال��ُم��ْم��ح��الت ال��س��ن��ي��ن ف��ي وغ��ي��ثً��ا ِه��بْ��ِرِزيٍّ��ا ل��ل��ق��راب��ة وص��وًال
ال��ن��اظ��رات ع��ي��ون ل��ه ت��روق ال��ع��وال��ي ت��ش��ت��ج��ر ح��ي��ن ول��ي��ثً��ا
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ب��ال��ه��ن��ات أق��ب��ل ال��ده��ر م��ا إذا ��ى وال��ُم��رجَّ ك��ن��ان��ة ب��ن��ي ع��ق��ي��ل
ال��م��ع��ض��الت خ��ص��ي��م ب��داه��ي��ة ه��ي��ج ه��اج م��ا إذا وم��ف��زع��ه��ا
ال��ب��اك��ي��ات ب��ق��ي��ت م��ا وب��كِّ��ي ب��ح��زن ت��س��م��ي وال ف��ب��كِّ��ي��ه

قارظ ابنة حكيم أم

وأحسنهن العرب نساء فصحاء من كانت املطلب. عبد بن العباس بن هللا عبيد حليلة هي
وكانا ولديها، عىل رثاء أشعارها وأكثر الشعر، تقول وكانت جنانًا، وأثبتهن وجماًال، أدبًا
الحكمني تحكيم بعد معاوية فاز فلما قثم. واآلخر الرحمن، عبد أحدهما اسم صغريين،
من كان من كل يقتال أن وأمرهما بجيٍش، أرطأة بن وبرس قيس بن بالضحاك بعث
هللا عبيد وكان — اليمن إىل برس فذهب والحرم، األطفال حتى طالب أبي بن عيل شيعة
فذبحهما املذكورين بولديه فعثر بيته، عىل أغار يجده لم فلما — هناك عامًال العباس بن
اللمم، بعض عقلها وخالط شديًدا، جزًعا عليهما أمهما فجزعت معه، كانت بشفرة
تطوف علقت بل نصح، عىل تُقبل وال داٍع، قول إىل تُصغي وال تعي وال تعقل ال فصارت
البكاء، يقطعه صوتًا رفعت مجتمًعا رأت وحيثما املواسم، يف املنتديات وتقصد األحياء

قولها: مراثيها ومن الجلمود، لها يرق مراثي وتنشد

ال��ص��دف ع��ن��ه��م��ا ت��ش��ظ��ى ك��ال��درت��ي��ن ه��م��ا ال��ل��ذي��ن ب��اب��ن��يَّ أح��سَّ م��ن ي��ا
م��رده��ف ال��ي��وم ف��ق��ل��ب��ي وق��ل��ب��ي س��م��ع��ي ه��م��ا ال��ل��ذي��ن ب��اب��ن��يَّ أح��سَّ م��ن ي��ا
م��خ��ت��ط��ف ال��ي��وم ف��م��خ��ي ال��ع��ظ��ام م��خ ه��م��ا ال��ل��ذي��ن ب��اب��ن��يَّ أح��س م��ن ي��ا
اق��ت��رف��وا ال��ذي��ن اإلف��ك وم��ن ق��ول��ه��م م��ن زع��م��وا م��ا ص��دَّق��ت وم��ا ب��س��ًرا ن��ب��ئ��ت
ي��ق��ت��رف اإلف��ك وك��ذاك م��ش��ح��وذة م��ره��ف��ة اب��ن��ي ودج��ي ع��ل��ى أن��ح��ى
ش��رف ق��ول��ه��م ف��ي ل��ه��م األن��وف ش��م أروم��ت��ه م��ن رج��اًال ل��ق��ي��ت ح��ت��ى
ال��س��رف ه��و ب��س��ر أب��ي ل��ع��م��ر ه��ذا ل��ع��ن��ت��ه ح��ق ب��س��ًرا أل��ع��ن ف��اآلن
ال��س��ل��ف غ��دا إذ ض��الَّ ح��ب��ي��ب��ي��ن ع��ل��ى ُم��ولَّ��ه��ة ح��رَّى وال��ه��ًة دلَّ م��ن
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رثًوا قلبه صفاة وتنفطر عليها، حزنًا عينيه منابع تنفجر يسمعها من كل فكان
بالتزلف وتلطف برس إىل فذهب جاهلية، ونخوة أبية نفس ذو يمانيٌّ يوًما فسمعها إليها،

وأنشد: فرَّ ثم وقتلهما، أوطاس وادي إىل بولديه يوًما فخرج به، وثق حتى إليه

ال��ن��اس ع��ن غ��اب��ت وال ال��ن��ه��ار ش��م��س ط��ل��ع��ت م��ا أرط��اة ب��ن��ي ب��س��ر ب��س��ر ي��ا
ال��ق��اس��ي األس��وق وص��م��ام ال��ُه��دى ع��ي��ن ه��م��ا ال��ل��ذي��ن ال��ه��اش��م��ي��ي��ن م��ن خ��ي��ر
ال��ن��اس ف��ي أث��ك��ل��َت َم��ن وت��ن��ش��د ت��ب��ك��ي ُم��ولَّ��ه��ة ط��ف��َل��ْي إل��ى أردَت م��اذا
أوط��اس ي��وم ق��ن��ات��ي ص��اح��ب��ي��ك م��ن ش��رق��ت ف��ق��د ظ��ل��ًم��ا ق��ت��ل��ت��ه��م��ا أم��ا
ع��ب��اس اب��ُن ذاق أو ال��ص��ب��ي��ي��ن أمُّ َش��ِرب��ْت ك��م��ا ث��ك��ًال ب��ك��أس��ه��م��ا ف��اْش��َرْب

أيًضا: قولها ومن

ال��ث��ك��ل��ى ه��ي أم��ه��م��ا ـ��ن األخ��وي��ـ س��ب��ى م��ن ي��ا أال
ت��س��ق��ى ف��م��ا وت��س��ت��س��ق��ي اب��ن��ي��ه��ا رأى م��ن ت��س��ائ��ل
ح��رَّى وال��ٍه ب��ع��ب��رة رج��ع��ت اس��ت��ي��أس��ت ف��ل��م��ا
تَ��تْ��َرى م��دام��ع وب��ي��ن ول��ول��ة ب��ي��ن ت��ت��اب��ع

شديًدا، جزًعا لذلك جزع الصبيني «برس» قتل طالب أبي بن عيل بلغ ملا إنه وقيل:
عقله. تسلب حتى الدنيا من تخرجه وال دينه، اسلبه اللهم بقوله: «برس» عىل ودعا
ويجعل خشب، من بسيف فيؤتى ويطلبه، بالسيف يهذي وكان عقله، وفقد ذلك فأصابه

يسأم. حتى يرضبه يزال فال منفوخ، زق يديه بني
أرطأة، بن برس وعنده سفيان أبي بن معاوية عىل العباس بن هللا عبيد دخل وقيل:
هللا: عبيد فقال قاتلهما، أنا نعم، قال: الشيخ؟ أيها الصبيني قاتل أنت هللا: عبيد له فقال

عندك. أثبتتني كانت األرض أن لوددت
هاك «برس»: له فقال سيف! أال هللا: عبيد فقال فقاما، عندي، اآلن أثبَتَتْك فقد قال:
أخزاك «برس»: ل قال ثم معاوية، أخذه ليتناوله السيف إىل هللا عبيد أهوى فلما سيفي،
ابنيه، وقتلت وترته وقد هاشم بني من رجل وذاك عقلك، وذهب كربت قد شيًخا، هللا
قال قبلك، بي لبَدأ منه تمكَّن لو وهللا هاشم. بني قلوب عن لغافل إنك سيفك. إليه تدفع

به. أُثنَِّي وكنُت وهللا، أجل هللا: عبيد
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النمريية خالد أم

وهي نمري، بني قبيلتها يف والتدبري والذكاء بالعقل املشهورات العرب نساء من كانت
يف أبيات ولها عليه، الرواة تأِت لم ولذلك اسمها، غلبت وشهرتها خالد، بأم مشهورة

وهي: الغربة، يف ودفن الغزوات بعض يف تويف وكان خالد، ولدها

ه��ب��وب��ه��ا ن��ص��اب ب��راي��ات أت��ت��ن��ا أرض��ه ن��ح��و م��ن ال��ري��ح أت��ت��ن��ا م��ا إذا
ج��ن��وب��ه��ا ب��اك��رت��ه��ا خ��زام��ى وري��ح ع��ن��ب��ر ال��م��س��ك خ��ال��ط ب��م��س��ك أت��ت��ن��ا
غ��روب��ه��ا ت��ف��ي��ض ع��ب��رات وت��ن��ه��لُّ ذك��رت��ه م��ا إذا ل��ذك��راه أح��نُّ
ح��ب��ي��ب��ه��ا ع��ن��ه��ا غ��اب ن��ف��ٍس وأع��واَل ق��ي��ده ش��دَّ ن��ازح أس��ي��ر ح��ن��ي��َن

املحاربة: الضحاك ألم يروى وهو — وقالت

ال��خ��م��ر م��ن ب��ط��ي��ن ال��ت��ق��وى ف��ي خ��م��ي��ص ي��ن��ال��ه أو خ��ال��ًدا ي��س��اوي وك��ي��ف

البارقية رساقة الحريشبن ابنة الخري أم

قال كما معاوية عىل وفدت العرب، نساء من البليغات الخطيبات املتكلمات من كانت
إليه يحمل أن بالكوفة واليه إىل كتب معاوية أن الشعبي، عن الغساني عمر بن هللا عبد
فيه، بقولها ا رشٍّ وبالرش خريًا، بالخري مجازيه أنه وأعلمه ورحلها، الحريش ابنة الخري أم
طاعته، عن زائغة فغري أنا وأما فقالت: كتابه، فأقرأها إليها، ركب كتابه عليه ورد فلما
شيعها فلما صدري يف تختلج ألمور املؤمنني أمري لقاء أحب كنت ولقد بكذب، معتلة وال
خريًا، بالخري مجازيني أنه إيلَّ كتب املؤمنني أمري إن الخري، أم يا لها: قال مفارقتها وأراد
يُؤيسك وال بباطل، ك أرسَّ أن بي برُّك يُْطِمعك ال هذا، يا قالت: عندك؟ فما ا، رشٍّ وبالرش

الحق. غري فيك أقول أن بك معرفتي
اليوم يف أدخلها ثم الُحرم مع فأنزلها معاوية، عىل قدمت حتى مسري خري فسارت
قال وبركاته، هللا ورحمة املؤمنني أمري يا عليك السالم فقالت: جلساؤه، وعنده الرابع
لكلِّ املؤمنني، أمري يا قالت: االسم، بهذا دعوتني ما بحقٍّ الخري، أم يا السالم وعليك لها:
أزل، لم قالت: مسريك؟ يف كنت وكيف خالة؟ يا حالك فكيف صدقت، قال: كتاب، أجٍل
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رفيق، ملك عند أنيق مجلس يف فأنا إليك، رسُت حتى وعافية خري يف املؤمنني، أمري يا
دحض من هللا يعيذك املؤمنني، أمري يا قالت: بكم، ظفرت نيتي بحسن معاوية: قال
عمار ُقتل إذ كالمك كان كيف أخربيني أردنا. هذا ليس قال: عاقبته، تخىش وما املقال
عند لساني نفثها كلمات كانت وإنما بعُد، رويته وال قبُل رته زوَّ أكن لم قالت: يارس؟ بن
أيكم فقال: جلسائه إىل فالتفت فعلُت، ذلك غري مقاًال أُحدِّثك أن أحببت فإن الصدمة؛
هات، قال: املؤمنني، أمري يا كالمها بعض أحفظ أنا منهم: رجل فقال كالمها؟ يحفظ
سوط وبيدها أرمك، جمل عىل وهي النسيج كثيفي زائرين بردين بني بها كأني قال:
ربكم؛ اتقوا الناس، أيها «يا تقول: شقشقته يف يهدر كالفحل وهي الضفرية، منترش
السبيل، وبني الدليل، وأبان الحق، لكم أوضح قد هللا إن عظيم. يشء الساعة زلزلة إن
أمري عن أفراًرا هللا؟ رحمكم — تريدون فأين مدلهمة، عمياء يف يدعكم ولم العلم، ورفع
هللا سمعتم أما الحق؟ عن ارتداًدا أم اإلسالم، عن رغبة أم الزحف، من فراًرا أم املؤمنني،
أَْخبَاَرُكْم﴾ َونَبْلَُو اِبِريَن َوالصَّ ِمنُكْم اْلُمَجاِهِديَن نَْعَلَم َحتَّٰى ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم يقول: شأنه جل

٣١)؟ (محمد:
اليقني، وضعف الصرب، عيل قد اللهم تقول: وهي السماء إىل رأسها رفعت ثم
وألِّف التقوى، عىل الكلمة بها اللهم فاجمع القلوب؛ ة أزمَّ رب يا وبيدك الرغبة، وانترشت
العادل، اإلمام إىل — هللا رحمكم — وا هلمُّ أهله. إىل الحق واردد الهدى، عىل القلوب
حني واثب وسببها جاهلية، وأحقاد بدرية، إحن إنها األكرب. والصديق التقي، والريض
لهم إيمان ال إنهم الكفر أئمة قاتلوا قالت: ثم شمس، عبد بني ثارات ليدرك الغفلة؛
وثبات ربكم، من بصرية عىل قاتلوا واألنصار، املهاجرين معارش يا صربًا، ينتهون. لعلهم
ال قسورة، من فرت مستنفرة، كُحُمر الشام أهل لقيتم وقد غًدا بكم فكأني دينكم، من
بالهدى، الضاللة واشرتوا بالدنيا، اآلخرة باعوا األرض، فجاج من بها يسلك أيٍّا تدري
مناص. حني والت اإلقالة، فيطلبون الندامة، بهم تحل حني نادمني ليصبحن قليٍل وعما
استصغروا هللا أولياء إن أال الباطل. يف وقع الحق عن — وهللا — ضل من إن
تبطل أن قبل الناس، أيها هللا، فاهلل لها، فسعوا اآلخرة واستطابوا فرفضوها، الدنيا عمر
عن — هللا رحمكم — تريدون أين فإىل الشيطان، كلمة وتقوى الحدود، وتعطل الحقوق،
وجعله نبعته، من وترفع طينته، من خلق سبطيه، وأبي وصهره ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عم ابن
والناس صىلَّ األصنام ومكرس الهام مفرق ذا هو وها املنافقني. ببغضه وأبان دينه، باب
أحد، أهل وأفنى مبارزيه، قتل حتى ذلك يف يزل فلم كارهون، والناس وأطاع مرشكون،

99



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

زرعت وقائع من لها فيا أهوائهم. جمع به وفرَّق خيرب، أهل به هللا وقتل األحزاب، وهزم
يف وبالغت القول، يف اجتهدت قد إيمانًا. املؤمنني وزادت وشقاًقا، وردًة نفاًقا القلوب يف

هللا. ورحمة عليكم والسالم التوفيق. وباهلل النصيحة.
حرجت ما قتلتُك ولو قتيل، إال الكالم بهذا أردِت ما الخري، أم يا معاوية: فقال
قال: بشقائه، هللا يسعدني من يد عىل قتيل يجري أن يسوءني ما وهللا قالت: ذلك، يف
وما قالت: هللا؟ رحمه — عفان بن عثمان يف تقولني ما الفضول، كثرية يا هيهات،
كارهون، له وهم وقتلوه راضون، به وهم الناس استخلفه عثمان، يف أقول أن عساني
باهلل وكفى يشهد وهللا — لكن قالت: تُثنني؟ الذي ثناؤك هذا الخري، أم يا معاوية: قال
غًدا، الدرجة لرفيع وإنه الخري، إىل سابًقا كان ولكن نقًصا، بعثمان أردت ما — شهيًدا
شهد وقد هللاملسو هيلع هللا ىلصوحواريه رسول عمة ابن يف أقول وما قالت: الزبري؟ يف تقولني وما قال:
تحدثت قريًشا فإن معاوية، يا — هللا بحق — أسألك وأنا بالجنة؟! ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له
ونعمة نعم قال: غريها، من شئت عما وتسألني املسائل، هذه من تعافيني أن أحلمها أنك

منها. عفيتك قد عني،
هللا. توفاها أن إىل عزٍّ يف وبقيت الكوفة، إىل مكرمة وردَّها رفيعة بجائزة لها أمر ثم

السفاح زوجة سلمة أم

أدب ذات وكانت املخزومي، املغرية بن الوليد بن هللا عبد بن سلمة بن يعقوب ابنة هي
عند كانت ثم عنها، فهلك امللك، عبد بن الوليد بن العزيز عبد بها تزوج ومال. وجمال
يف جالسة يوم ذات كانت بينما أنها هو بالسفاح زواجها وسبب عنها. فهلك هاشم،
فنسب عنه، فسألت — وسيًما جميًال وكان — السفاح العباس أبو بها مر إذ منزلها
سبعمائة هذه له: قويل لها: وقالت يتزوجها، أن عليه تعرض لها موالة له فأرسلت لها،
عليه فعرضت املوالة فأتته وحشم، وجوهر عظيم مال معها وكان إليك، بها ه أُوجِّ دينار
فسأله أخيها إىل وأقبل لها، فأنعم املال، إليه فدفعت عندي، مال ال مملق أنا فقال: ذلك،
ودخل دينار، مائة لها وأهدى دينار، خمسمائة فأصدقها إياها، فزوجه بها، التزويج
بالجوهر، مكلل منها عضو كل فإذا عليها، فصعد منصة، عىل هي وإذا ليلته، من عليها
مصيفة، ثيابًا ولبست لبسها، وغريت فنزلت الجواري بعض فدفعت إليها، يصل فلم
كان كذلك هذا، يَغرُّك ال فقالت: إليها، يصل فلم ذلك، دون األرض عىل فرًشا له وفرشت
وحلف عنده، وحظيت ليلته، من إليها وصل حتى به تزل فلم أصابك، مثلما يصيبه غريك
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شديدة، غلبة أمره عىل وغلبت وريطة، محمًدا له فولدت ى، يترسَّ وال عليها يتزوج ال أن
من يدنو يكن فلم إليه، الخالفة آلت حتى بمشورتها، إال أمًرا يقطع ال كان إنه حتى
خالفته يف يوم ذات كان فبينما يغريها، ال أن حلف بما لها ووىف أمة، وال حرة ال غريها

فقال: صفوان بن خالد به خال إذ

نفُسك ملكت وقد ملكك، وسعة أمرك يف فكرت إني املؤمنني، أمري يا
التلذذ نفسك وحرمت غبت، غابت وإن مرضت، مرضت فإن واحدة؛ امرأًة
منهن، تشتهي بما والتمتع وحاالتهن، أخبارهن ومعرفة الجواري، واستطراف
األدماء، والعقيقة البيضاء، والغضة الغيداء، الطويلة املؤمنني أمري يا منهن فإن
بمحادثتهن، تفتنُّ املدينة، مولدات من العجزاء، والرببرية السمراء، والدقيقة
عندهن، ما إىل والنظر األحرار، بنات من املؤمنني أمري وأين بخلوتهن، وتلذُّ
والسمراء البيضاء، الطويلة املؤمنني أمري يا رأيت ولو منهن؟ الحديث وحسن
األلسن ذوات والكوفيات البرصيات من واملولدات العجزاء، والصفراء اللعساء،
والعيون املظرفنة، واألصداغ املخرصة، واألوساط املهفهفة، والقدود العذبة،
حسنًا. شيئًا لرأيت وشكلهن؛ وزينتهن زيهن وحسن املحققة، والثدي املكحلة،

فلما وصفه، وجودة لفظه، بحالوة اإلطناب يف ويجد الوصف، يف يجيد خالد وجعل
كالٌم قطُّ — وهللا — مسامعي حكَّ ما خالد، يا ويحك العباس: أبو له قال كالمه فرغ

مني. وقع فقد كالمك عيلَّ فأِعْد منك؛ سمعته مما أحسن
سمع فيما مفكًرا العباس أبو وبقي انرصف ثم األول، من أحسن خالد عليه فأعاد
أمري يا ألنكرك إني قالت: مغموًما مفكًرا رأته فلما امرأته، سلمة أم عليه فدخلت منه،
يشء، ذلك من يكن لم قال: منه؟ فارتعت خرب أتاك أو تكرهه، أمر حدث فهل املؤمنني،
ُقلَت فما فقالت: خالد، بمقالة أخربها حتى به تزل فلم عنها؟ أخربني قصتك فما قالت:
مغضبة، عنده من فخرجت وتشتميه؟ ينصحني هللا، سبحان لها: قال الفاعلة؟ البن
عضًوا منه يرتكوا ال أن وأمرتهم العيص، ومعهم الخدم من عرشة خالد إىل وأرسلت
املؤمنني أمري من رأيت بما الرسور غاية يف وأنا منزيل إىل فانرصفت خالد: قال صحيًحا،
الخدم أولئك صار حتى ألبث فلم ستأتيني، صلته أنَّ أشكَّ ولم إليه، ألقيت بما وإعجابه
حتى واصلة، بالجائزة أيقنت نحوي أقبلوا قد رأيتهم فلما داري، باب عىل قاعد وأنا

معه. كانت بهراوة أحدهم إيلَّ فبادر خالد، ذا أنا ها فقلت: عني، فسألوا عيلَّ وقفوا
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أياًما ومكثت واسترتت، عيلَّ الباب وأغلقت منزيل فدخلُت وثبُت إيلَّ بها أهوى فلما
وطلبني سلمة، أم قبل من أوتيت أني خلدي يف ووقع منزيل، من أخرج ال الحال تلك عىل
أجب وقالوا: عيلَّ هجموا قد بقوم إال يوم ذات أشعر فلم شديًدا، طلبًا العباس أبو
إيلَّ أومأ إليه وصلت فلما دم. وال لحم عيلَّ وليس فركبُت باملوت، فأيقنُت املؤمنني، أمري
فقال: خلفها، وحركة أُرخيت، قد ستور عليه باب ظهري خلف فإذا ونظرت بالجلوس،
يل وصفت إنك ويحك، فقال: املؤمنني، أمري يا عليًال كنُت قلت: ثالٍث! منذ أرك لم خالد، يا
فأعده منه، أحسن كالٌم قط سمعي يخرق لم ما والجواري النساء أمر من دخلة آخر يف

عيلَّ.
وأن ، الرضِّ من الرضة اسم ت اشتقَّ العرب أن أعلمتك املؤمنني، أمري يا نعم قلت:
هذا يكن لم ويحك، فقال: جهد، يف كان إال واحدة من أكثر النساء من تزوج ما أحدهم
قدر يف كأنهن النساء من الثالث أن وأخربتك املؤمنني، أمري يا وهللا بىل قلت: الحديث، يف
منك سمعت كنت إن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من قرابتي من برئت العباس: أبو قال عليهن، يغيل
يُشيبنه لصاحبهن؛ رصيح رشٌّ النساء من األربعة أن وأخربتك قال: األول! حديثك يف هذا
هذا قبل غريك من وال منك الكالم هذا سمعت ما وهللا ويلك! قال: ويُسقمنه، ويُهرمنه
يف ُمرَّ قال: تقتلني؟ أن أَوتريد قال: أتكذبني؟ ويلك! قال: وهللا، بىل خالد: قال الوقت!
فسمعت خالد: قال لهن، خيص ال ولكن رجال الجواري أبكار أن وأخربتك قال: حديثك،
عندك وأنت قريش، ريحانة مخزوم بني أن وأخربتك نعم، قلت: السرت، وراء من الضحك
خالد: قال اإلماء، من وغريهن النساء حرائر إىل بعينك تطمح وأنت الرياحني من ريحانة
بدَّل ولكنه املؤمنني، أمري حدَّثت بهذا عماه، يا وهللا صدقت السرت: وراء من يل فقيل
وأخزاك هللا قاتلك — لك ما العباس: أبو له فقال لسانك، عن ضمريه يف بما ونطق وغريَّ
منزيل وصلت فلما بالحياة، أيقنت وقد يشتُم وهو وخرجت فرتكته قال: وفعل؟ بك وفعل
إيلَّ صاروا قد سلمة أم ورسل إال أشعر فما حصل، فيما أُفكِّر ت وِرصْ راحتي، أخذت
سلمة أم وبقيت وانرصفوا، فأخذتها وغالم، وبرذون وتخت درهم آالف عرشة ومعهم

قلبه. مالكة وهي هللا اه توفَّ أن إىل السفاح عند
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جشمة ابنة سنان أم

مع والنثر بالنظم الطوىل اليد لهن الالئي باألدب املوصوفات العرب شاعرات من كانت
ما وناهيك الرجال، حماسة عنها تقرص التي الزائدة والحماسة املبنى، ودقة املعنى، رقة
كما معاوية عىل وفدت وقد نرصتهم، عىل مذحج آل وتحريض البيت، آل مدح يف قالته
ليس غالًما حبس املدينة وايل وهو الحكم بن مروان إن قال: حذافة، أبي بن سعيد قال
يف فكلمته — املذحجية جشمة ابنة سنان أم وهي — الغالم جدة فأتته جناها، جناية يف
فقال فعرفها، فانتسبت، عليه، فدخلت معاوية، إىل فخرجت مروان، لها فأغلظ الغالم،
عدونا؟ علينا وتحضني تشتمينا عهدتك وقد أرضنا أقدمك ما جشمة، ابنة يا مرحبًا لها:
وال علم، بعد يجهلون وال وافرة، وأحالًما طاهرة، أخالًقا مناٍف عبد لبني إن قالت:
ألنت، آباؤه سنَّ ما باتباع الناس أوىل وإن عفٍو. بعد ينتقمون وال حلم، بعد يسفهون

قولك: فكيف كذلك، نحن صدقت. قال:

وي��ورد ب��ال��ه��م��وم ي��ص��در وال��ل��ي��ل ت��رق��د ال ف��م��ق��ل��ت��ي ال��رق��اد ع��زب
ي��ق��ص��د أح��م��د آلل ال��ع��دوَّ إن ف��ش��م��روا م��ق��ام ال م��ذح��ج آل ي��ا
أس��ع��د ال��ك��واك��ب م��ن ال��س��م��اء وس��ط ��ه ت��ح��فُّ ك��ال��ه��الل ع��ل��يٌّ ه��ذا
ت��ه��ت��دوا م��ن��ه ب��ال��ن��ور ي��ه��دك��م إن م��ح��م��د ع��م واب��ن ال��خ��الئ��ق خ��ي��ر
ي��ف��ق��د؟ م��ا ل��وائ��ه ف��وق وال��ن��ص��ر ��ًرا م��ظ��فَّ ال��ح��روب ش��ه��ر م��ذ زال م��ا

جلسائه: من رجل فقال خلًفا، لنا تكون أن وأرجو املؤمنني، أمري يا ذلك كان قالت:
القائلة: وهي املؤمنني أمري يا كيف

م��ه��دي��ا ه��اديً��ا تُ��ع��رف ب��ال��ح��ق ت��زل ف��ل��م ال��ح��س��ي��ن أب��ا ه��ل��ك��ت ��ا إمَّ
ق��م��ري��ا ح��م��ام��ة ال��غ��ص��ون ف��وق دع��ت م��ا رب��ك س��الم ع��ل��ي��ك ف��اذه��ب
وص��ي��ا ف��ك��ن��ت ب��ن��ا إل��ي��ك أوص��ى ك��م��ا خ��ل��ًف��ا م��ح��م��د ب��ع��د ك��ن��ت ق��د

األوفر. فحظك ظننا ما تحقق ولنئ حق، وقول صدق، لسان املؤمنني، أمري يا قالت:

منزلتهم. وأبعد مقالتهم، فادحض هؤالء، إال السامعني قلوب يف الشنآن أورثك ما وهللا
حبٍّا. املؤمنني ومن قربًا، هللا من تزدْد ذلك فعلت إن إنك
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إليه أعتذر وال بباطل، مدح مثلك ما وهللا هللا، سبحان قالت: ذلك، تقولني وإنك قال:
منك، إلينا أحب عيلٌّ — وهللا — كان قلوبنا. وضمري رأينا من ذلك لتعلم وإنك بكذب،

غريك. من إلينا أحب وأنت
استحققت وبَم قال: العاص، بن وسعيد الحكم بن مروان من قالت: فَمْن؟ قال:
— هما قالت: ذلك، يف يطمعان إنهما قال: عفوك، وكريم حلمك بسعة قالت: عندك؟ ذلك
لقد وهللا قال: — هللا رحمه — عفان بن لعثمان عليه كنت ما غري عىل الرأي من — وهللا
منها يريد ال من تَبَنَُّك باملدينة تَبَنََّك مروان إن املؤمنني، أمري يا قالت: حاجتك؟ ما قاربت،
املؤمنني. عورات ويكشف املسلمني، عثرات يتبع بسنة، يقيض وال بعدل، يحكم ال الرباح؛
من أمرَّ وألقمتُه الحجر، من أخشَن فأسمعتُه وكنِت. كنِت فقال: فأتيتُه ابني ابن حبس
بالعفو أوىل هو من إىل ذلك أرصف ال لم وقلت: باملالمة، نفيس إىل رجعت ثم الصرب،

معديًا. وعليه ناظًرا، أمري يف لتكون املؤمنني أمري يا فأتيتُك منه،
أمري يا قالت: بإطالقه، لها اكتبوا بحجته، والقيام ذنبه عن أسألك ال صدقت. قال:
آالف وخمسة براحلة لها فأمر راحلتي؟ وكلَّت زادي، نفد وقد بالرجعة يل وأنَّى املؤمنني،

قومها. إىل وانرصفت درهم،

جهضم بن غسان زوجة عقبة أم

وأفضلهن وأحسنهن النساء أجمل من كانت ألنها بها؛ مفتونًا وكان عمه، ابنة كانت
أبيات منشدك إني لها: قال ثم ويبكي، إليها ينظر جعل الوفاة حرضته ملا وكان خصاًال،
أكذبك. ال فوهللا قل، فقالت: تصدقيني، أن عليك وأعزم بعدي، تصنعني عما فيها أسألك

فأنشد:

ع��ق��ب��ْه؟ أم ي��ا ت��ض��م��ري��ن ال��ذي م��ا ب��ع��دي ت��ري��دي��ن ب��ال��ذي أخ��ب��ري
وص��ح��ب��ْه خ��ل��ق ح��س��ن م��ن م��ن��ي ك��ان ق��د ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��د م��ن ت��ح��ف��ظ��ي��ن��ي
وغ��رب��ْه؟ س��ج��ن ره��ن ال��ت��رب ف��ي وأن��ا وم��ال ج��م��ال ذا ت��ري��دي��ن أم

104



األلف حرف

فأجابته:

ع��ق��ب��ْه أم م��ن خ��ل��ي��ل ي��ا خ��ف��ت��ه ق��د وم��ا ت��ق��ول ال��ذي س��م��ع��ن��ا ق��د
وب��ن��دب��ْه أق��ول��ه��ا وم��راٍث ش��ج��ًوا ح��ي��ي��ت م��ا أب��ك��ي��ك س��وف

فقال:

ال��ن��س��اء غ��در م��ن��ك خ��ف��ت رب��م��ا ل��ك��ن ب��ك واث��ق وال��ل��ه أن��ا
وف��اء ب��ح��س��ن ح��ق��ي ف��ارع��ي ش��ر ع��و م��ن خ��ي��ر ي��ا األزواج م��وت ب��ع��د
رج��ائ��ي ع��ن��د م��ت إن ف��ك��ون��ي ـ��د ال��ع��ه��ـ ت��ح��ف��ظ��ي أن رج��وت ق��د إن��ن��ي

فقالت: الخطاب، عليها توافد مات فلما

ن��ح��ش��ر ي��وم ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى وأرع��اه داره بُ��ع��د ع��ل��ى غ��س��انً��ا س��أح��ف��ظ
ي��غ��در ال��ن��اس م��ن م��ث��ل��ي ف��م��ا ��وا ف��ك��فُّ ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ن ش��غ��ل ل��ف��ي وإن��ي
ف��ت��ك��ث��ر م��ن��ي ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ت��ج��ري ب��ع��ب��رة ح��ي��ي��ت م��ا ع��ل��ي��ه س��أب��ك��ي

ُزفَّت التي الليلة كانت فلما الخاطب، أجابت الناس إلحاح وكثر األيام طالت فلما
فأنشد: النوم يف غسان جاءها فيها

ع��ه��دا ت��ح��ف��ظ��ي ول��م ��ا ح��قٍّ ت��ع��رف��ي ول��م ُح��رم��ة ل��ب��ع��ل��ك ت��رع��ي ول��م غ��درِت
وع��دا ت��ن��ج��زي ول��م ي��وًم��ا ل��ه ح��ل��ف��ت ل��ص��اح��ب ح��ف��اًظ��ا ح��وًال ت��ص��ب��ري ول��م
ال��ل��ح��دا س��ك��ن م��ن ك��ل يُ��ن��س��ى ك��ذل��ك ض��ري��ح��ه ف��ي ث��وى ل��م��ا ب��ه غ��درِت

ترك ما قالت: دهاك؟ ما لها: النساء فقالت معها، كان كأنما مرعوبة فانتهبت
ثم األبيات، هذه فأنشدني املنام يف أتاني رغبة، الرسور يف وال أربًا، الحياة يف يل غسان
نفسها فذبحت شفرة أخذت عنها غفلن فلما بالحديث، فشاغلنها وتبكي، ترددها جعلت

لزوجها. ووفت
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وقدان ابنة عمران أم

قيل: العرب، بني الهيجان عليه يغلب وكالمها الجاهلية، يف املتحمسات النساء من كانت
تغافلهم عىل وتوبخهم ثأره، أخذ عىل تحرضهم قالت قومها رجال بعض قتل حينما إنها

عنه:

ب��األب��رق ووح��ش��وا ال��س��الح ف��ذروا ب��أخ��ي��ك��م ت��ط��ل��ب��وا ل��م أن��ت��م إن
ال��م��ره��ق ره��ط ف��ب��ئ��س ال��ن��س��اء ن��ق��ب وال��ب��س��وا وال��م��ج��اس��د ال��م��ك��اح��ل وخ��ذوا
أم��ح��ق أج��رد ول��ع��ق ال��خ��زي��ر أك��ل ب��أخ��ي��ك��م ت��ط��ل��ب��وا أن أل��ه��اُك��ُم

الضبية قيس أم

قولها: الحماسة صاحب منها رَوى مراٍث زوجها سعد ابن يف لها

ال��ق��ود ل��ل��ض��م��ر وم��ن س��ع��د اب��ن ب��ع��د ب��ه��م ال��ض��ج��اج ج��دَّ إذا ل��ل��خ��ص��وم م��ن
م��ش��ه��ود ال��ن��اس ن��واص��ي م��ن م��ج��م��ع ف��ي ب��ه ال��غ��ائ��ب��ي��ن ك��ف��ي��ت ق��د وم��ش��ه��د
م��ذؤود غ��ي��ر وق��ل��ب ال��ح��ف��اظ ع��ن��د م��ل��ت��ب��س غ��ي��ر ب��ل��س��ان ف��رَّج��ت��ه
ال��ع��ود ص��ل��ب��ة ق��ن��اة س��ع��د اب��ن ه��ز خ��ور ب��ه��ا أزرى ام��رئ ق��ن��اة إذا

طالب أبي بن عيل ابنة كلثوم أم

أبيها إىل الخطاب بن عمر خطبها النبي. وفاة قبل ُولدت هللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول ابنة فاطمة أمها
ما كرامتها من أرصد فإني الحسن؛ أبا يا زوجنيها عمر: فقال صغرية، إنها فقال: عيل،
إليه فبعثها زوجتكها، فقد رضيتها فإن إليك، أبعثها أنا عيل: له فقال أحد، يرصده لم
قويل لها: فقال لعمر، ذلك فقالت عليه، لك قلت الذي الُربد هذا له: قويل لها: فقال بُربْده
أمري أنك لوال هذا؟ أتفعل له: فقالت عليها، يده ووضع عنك، هللا ريض رضيُت قد له:
يا قال: سوء، شيخ إىل بعثتني له: وقالت فأخربته أباها جاءت ثم أنفك! لكرست املؤمنني

زوجك. إنه بنية،
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األولون، املهاجرون فيها يجلس وكان الروضة، يف املهاجرين إىل فجلس عمر فجاء
سمعت عيل؛ بنت كلثوم أم تزوجت قال: املؤمنني؟ أمري يا بماذا فقالوا: ارفئوني، فقال:
ونسبي سببي إال القيامة يوم ينقطع وصهر ونسب سبب «كل يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
ئُوه، فرفَّ الصهر، إليه أجمع أن فأردت والسبب، النسب ملسو هيلع هللا ىلص به يل وكان وصهري.»
يف زيد وابنها كلثوم أم وتوفيت ورقية، زيًدا له فولدت ألًفا، أربعني مهٍر عىل فتزوجها
بينهم، ليصلح خرج عدي بني بني كانت حرب يف أصيب قد زيد وكان — واحد وقت
وصىل وأمه، هو مات ثم أياًما فعاش وَرصعه، ه فشجَّ الظلمة يف منهم رجل فرضبه
وملا الخطاب، بن عمر وفاة بعد وذلك — عيل بن الحسن وقدمه عمر، بن هللا عبد عليهما

جعفر. بن عون تزوَّجها عمُر عنها ُقتل
والحسني الحسن عليها دخل الخطاب بن عمر من عيل بنت كلثوم أم تأيمت ملا وقيل:
إن وهللا وإنك سيدتهن، وبنت املسلمني، نساء سيدة عرفت قد ن ممَّ إنك لها: فقاال أخواها
عظيًما ماًال بنفسك تصيبي أن أردِت ولنئ أيتامه، بعض لنكحك تك ُرمَّ من عليٍّا أمكنِت
عليه، وأثنى هللا فحمد فجلس عصا، عىل يتكئ عيلٌّ طلع حتى لبثا ما فوهللا تصيبينه، ال
وآثرتكم فاطمة، بني يا عندي منزلتكم عرفتم قد هللاملسو هيلع هللا ىلصوقال: رسول من منزلتهم وذكر

عنه. وقرابتكم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول من ملكانكم ولدي سائر عىل
عز — هللا إن بُنيَّة، أي فقال: خريًا، عنا هللا فجزاك — هللا رحمك — صدقت قالوا:
امرأة إني أبِت، أي فقالت: بيدي، تجعليه أن أحب وأنا بيدك، أمرك جعل قد — وجل
أريد وأنا الدنيا، من النساء تصيب مما أصيب أن وأحبُّ النساء، فيه يرغب فيما أرغب
ثم هذين. رأي إال هو وما رأيك، من هذا ما بنية، يا ال لها: فقال نفيس، أمر يف أنظر أن
فوهللا أبانا، يا اجلس فقاال: بثيابه فأخذا تفعلني، أو منهما رجًال أكلم ال وهللا فقال: قام

صرب. من هجرتك عىل ما
بن عون من زوَّجتك قد فإني قال: فعلت، قد فقالت: بيده، أمرك اجعيل لها: فقاال
مات حتى معه وبقيت عليه، وأدخلها درهم، آالف بأربعة لها وبعث لغالم. وإنه جعفر،
إىل العراق من السبايا مع ورجعت الحسني، أخيها مع وهي كربالء وقعة يف قتيًال عنها

املدينة. يف وتوفيت مشهورة، قصة يف وذلك املدينة، إىل ثم الشام،
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معيط أبي بن عقبة ابنة كلثوم أم

زيد وتزوجها هجرية، ٧ سنة هجرتها وكانت ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول وبايعت وهاجرت أسلمت
وطلقها زينب، له فولدت العوام بن الزبري تزوجها ثم مؤتة، يوم عنها فقتل حارثة، بن
فتزوجها عنها ومات وغريهما، وأحمد إبراهيم له فولدت عوف، بن الرحمن عبد فتزوجها

املدينة. إىل مكة من مهاجرة أول وكانت عنده. فماتت العاص، بن عمرو
أخواها أتى املهاجرة عىل عزمت وملا املدينة، إىل مكة من قدميها عىل مشت قيل:
إَِىل تَْرِجُعوُهنَّ َفَال ُمْؤِمنَاٍت َعِلْمتُُموُهنَّ ﴿َفِإْن اآلية: فنزلت يطلبانها، والوليد عمارة
فيها نزلت وقد ألمه، عفان بن عثمان أخت كلثوم أم وكانت .(١٠ (املمتحنة: اِر﴾ اْلُكفَّ
﴾ ِبِإيَماِنِهنَّ أَْعَلُم هللاُ ۖ َفاْمتَِحنُوُهنَّ ُمَهاِجَراٍت اْلُمْؤِمنَاُت َجاءَُكُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

آخرها. إىل (١٠ (املمتحنة:

عبدود ابنة كلثوم أم

وكياسة وفصاحة، أدب ذات وكماًال، عقًال وأوفرهن جماًال، زمانها نساء أحسن كانت
نفر يف خرج قد وكان الخندق يوم أخوها قتل وملا الشعر، يف طويل باع ولها ومالحة،
يا له: فقال طالب أبي بن عيل له فربز يُبارز؟ َمن لهم: وقال املسلمني إىل القرشيني من
إىل أدعوك وإني أجبته، إال ثالث إحدى إىل أحد يدعوك ال أنه نفسك عىل آليت إنك عمرو،

بذلك. يل حاجة ال فقال: اإلسالم،
كان وإن بذلك، عنده تقربت صادًقا محمد كان فإن االنرصاف؛ إىل أدعوك فقال:
إن قريش نساء عني تقول كيف فقال: غريك، بيد ويقع يشء، كذبه من عليك فما كاذبًا
أحًدا أظن كنت ما هذه. فقال: النزال، إىل أدعوك إني له: فقال ورجعت؟ النزال تركت
فقال أقتلك، أن أحب ما فوهللا أخي، ابن يا ولكن إليها، يدعوني أن يتجارس العرب من
ورضب فعقره فرسه عن واقتحم ذلك عند عمرو فحمي أقتلك، أن أحب لكنني عيل: له
للميالد، ٦٢٧ أو للهجرة ٥ سنة عيلٌّ فقتله وتجاوال، فتنازال عيل عىل أقبل ثم وجهه،

طويل. خٍرب يف وذلك
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طالب، أبي بن عيل لها: فقيل قاتله؟ َمن سألت: كلثوم أم أخته إىل عمرو نُعي وملا
وأنشدت: كريم، كفء يد عىل إال يومه يأت لم فقالت:

ب��اس��ٌل ك��ري��م ك��ف��ؤ وك��اله��م��ا ت��ج��اوال ال��م��ك��رِّ ض��ي��ق ف��ي أس��دان
وم��ق��ات��ٌل م��ج��ال��د ال��م��ج��ال وس��ط ك��اله��م��ا ال��ن��ف��وس س��ل��ب ف��ت��خ��ال��س��ا
ش��اغ��ٌل ش��غ��ل ذاك ع��ن ي��ث��ن��ه ل��م ح��ف��ي��ظ��ه ال��ق��ن��اع ح��س��ر وك��اله��م��ا
ت��ح��ام��ٌل ف��ي��ه ل��ي��س س��دي��د ق��ول ب��م��ث��ل��ه ظ��ف��رت ف��م��ا ع��ل��يٌّ ف��اذه��ب

أيًضا: وأنشدت

األب��ِد آخ��ر ع��ل��ي��ه أب��ك��ي ل��ك��ن��ت ق��ات��ل��ه غ��ي��ر ع��م��رو ق��ات��ل ك��ان ل��و
ال��ب��ل��ِد ب��ي��ض��ة أب��وه ي��دع��ي ك��ان م��ن ب��ه ي��ع��اب ال م��ن ق��ات��ل��ه ل��ك��ن
ب��ال��ح��س��ِد ال��ن��اس ت��م��ي��ت ال��س��م��اء إل��ى ص��اع��دة وه��ي ذراه��ا ف��ي ه��اش��م م��ن
ل��دِد ب��ال وال��دن��ي��ا ال��دي��ن م��ك��ارم ل��ه��م ي��ك��ون أن إال ال��ل��ه أب��ى ق��وم
ول��د ع��ل��ى ح��رَّى م��ع��ول��ة ب��ك��اء ت��دع��ي وال اب��ك��ي��ه ك��ل��ث��وم أم ي��ا

إىل فدعاها اإلسالم، إىل مائلة وأنها عقلها، وفور علم ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل أبياتها بلغت وملا
حياته. يف توفيت أن إىل وبقيت مكة، فتح يوم ذلك وكان طلبه، فلبَّت ذلك،

موىسالهاشمية أم

داره كهرمانة املقتدر جعلها قد وفطنة، ودهاء مكر ذات حكيمة، عاقلة أديبة امرأة هي
كلمة لها وكان الوزير، إىل وأمه املقتدر من الرسائل تؤدي فكانت هجرية، ٢٩٨ سنة
هجرية، ٣٠٤ سنة املقتدر وزارة عن عيىس بن عيل عزل يف تسببت التي وهي نافذة،
من والحاشية الدار حرم يحتاج ما عىل معه لتتفق عليه الدخول أرادت أنها وذلك
يوقظه، أحد فال نائم إنه صاحبه: لها فقال نائم، وهو إليه فوصلت والنفقات، الكسوات
عيىس بن عيل فاستيقظ وعادت، هذا من فغضبت يستيقظ، حتى ساعة الدار يف فاجليس
وتحرشت املقتدر عىل ودخلت تقبل، فلم لها، يعتذر وولده حاجبه إليها وأرسل الحال، يف
املقتدر عزلها ثم الفرات، بن عيل الحسن أبو وأعيد فعزله، أمه، وعند عنده الوزير عىل
إسحاق بن محمد بن أحمد العباس أبي من أختها ابنة زوجت ألنها وذلك ٣١٠ه، سنة
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إىل أعداؤها بها فسعى جليلة، أمواًال وخرست والدعوات، النثار من وأكثرت املتوكل، بن
القول وكثر القواد، له وحلَّفت الخالفة، يف العباس ألبي سعت قد إنها وقالوا: املقتدر

نفيسة. وجواهر جسيمة، أمواًال منها وأخذ املقتدر عليها فقبض عليها،

حذيفة بن بدر زوجة ندبة أم

قرافة أبا يكنى — ندبة ولدها وكان كلمتها، مسموعة بيتها، كريمة قومها، عقيلة كانت
زوجها وتلوم ترثيه فقالت والغرباء، داحس حرب يف العبيس زهري بن قيس قتله قد —

الدية: بقبول

ال��ن��ائ��ب��ات ش��ر وق��ي��ت وال األع��ادي م��ن س��ل��م��ت ال ح��ذي��ف��ة
س��ارح��ات؟ ون��وق ب��أن��ع��ام وت��رض��ى ق��ي��س ن��دب��ة أي��ق��ت��ل
ال��ب��ن��ات؟ ق��ل��ب ق��ل��ب��ه ح��ذي��ف��ة األع��ادي ق��ال إذا ت��خ��ش��ى أم��ا
ال��م��ره��ف��ات ال��ح��داد ال��ب��ي��ض أو ال��ع��وال��ي ب��أط��راف ث��أًرا ف��خ��ذ
ال��ج��اري��ات ب��ال��دم��وع ول��ي��ل��ي ن��ه��اري أب��ك��ي خ��لِّ��ن��ي وإال
ال��ح��ادث��ات س��ه��ام وت��رم��ي��ن��ي س��ري��ًع��ا ت��أت��ي م��ن��ي��ت��ي ل��ع��ل
ال��ح��ي��اة أردى ح��ي��ات��ه ت��ك��ون ج��ب��ان ب��ع��ل م��ن إل��يَّ أح��ب
ال��ف��الة ف��ي ق��ت��ي��ًال أم��س��ى وق��د ظ��ل��ًم��ا ال��م��ق��ت��ول ع��ل��ى أس��ف��ي ف��ي��ا
ال��م��ائ��الت ال��غ��ص��ون أع��ل��ى ع��ل��ى م��ث��ل��ي ي��ن��وح األراك ط��ي��ر ت��رى
ش��ت��ات م��ن ب��س��ه��م رم��ي��ت إذا وج��دي م��ث��ل ال��ح��م��ائ��م ت��ج��د وه��ل
ال��ص��ف��ات ح��د ع��ن ج��از ب��ش��خ��ص ف��ي��ه ف��ج��ع��ت ال��ره��ان ي��وم ف��ي��ا
ال��ج��ه��ات م��س��ود ال��ب��در ووج��ه ل��ي��ًال ع��ل��ي��ك ال��ص��ب��اح زال وال
ال��ج��اري��ات ال��م��ي��اه ف��ي م��ذابً��ا ��ا س��مٍّ س��ق��ي��ت ال��س��ب��اق خ��ي��ل وي��ا
ال��رام��ي��ات ال��ج��ب��ال ب��ص��م��ان م��ث��ق��الت ظ��ه��ورك زال��ت وال
ال��م��م��ات إل��ى ت��زال ال ه��م��وًم��ا ع��ل��ي��ن��ا أل��ق��ى س��ب��اق��ك��م ألن
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ثيودوريك ابنة أمالتونسا

أحكام أزمة بيدها «أمالتونسا» وكانت فرنسا، ملك «كلوفيس»، أخت «أوديفليد» وأمها
ابنته فزوج بعده، من ملكه يرث ابن «لثيودوريك» يكن لم ألنه وذلك اإليطالية؛ البالد
امللك اه فرقَّ إسبانيا، إىل هاربًا فر الذي امللكية، العائلة أعضاء أحد سليل بفتًى، هذه
ارتقائه بلذة طويًال زمانًا يتمتع لم الفتى ذلك ولكن وأمري، قنصلية رتبة إىل الفوثي
وفاته بعد زوجته فتولت «أثاالريك»، يدعى طفًال مخلًفا مات بل «أمالتونسا»، ب واقرتانه
البديع، بجمالها هذه واشتهرت القارص، ابنها عن بالنيابة البالد أحكام أبيها وموت
األوىل القدم لها وكان عوارفها، وكثرة معارفها، وسعة العظيم، وذكائها الباهر، وحسنها

والفلسفية. العلمية املباحث يف
أصبحت حتى منها وتضلعت والفوثية، والالتينية اليونانية اللغة درست إنها قيل:
كريمة املبادئ، حسنة كانت أنها ريب وال ورشاقة، بفصاحة منها بكل تتكلم أن قادرة
وأشفقت رعاياها، معاملة األصليني وإيطاليا رومية سكان الرومانيني عاملت ألنها النفس؛

وعبيًدا. أعداء يعتربونهم يزالوا لم الذين للفوثيني خالًفا عليهم،
ومشقاته، الدرس من ويتأوه واملعارف، العلوم يبغض خمًال «أثاالريك» ابنها وكان
واالجتهاد، املواظبة عىل إياه إلكراهها والدته من وينفر التحصيل، سبيل يف العقل وإجهاد
من الفتى األمري هذا ففرَّ «رافنا»، قرص يف مجتمعني كانوا الفوثيني أن يوم ذات فحدث
الحارضين إىل وشكا والكربياء، الغضب يذرفعربات وهو الجميع بني وانتصب أمه، غرفة
املتوحشني، بأولئك الكالم هذا فأثَّر وعناده، عصيانه بسبب إياه ورضبها أمه قساوة
الفتى خالص وطلبوا ملكه، رسير واختالس ابنها، إهالك يف راغبة امللكة أن وتوهموا
بفظاظتهم وقدروا بطًال، لينشأ والعراك؛ القتال ميادين يف أمته ورجال كأجداده وتربيته
يف أوقاته يقيض وشأنه فرتكوه والتهذيب، التمدن وسائل الغالم يحرموا أن وإلحاحهم

الفواحش. وارتكاب واملالهي السكر
خابرت جانب، كل من بها األعداء وإحاطة وزيغه، ابنها عصيان امللكة رأت وملا
«أبريوس» إقليم يف «دارخيوم» مدينة إىل وأرسلت بالده، يف السكن بقصد «بوستنيان»
صبوة فأعارت فؤادها، عىل متسلًطا كان الناس عىل التسلط حب أن غري دينار، ألف ٤٠
بدسائسها نجحت إيطاليا مبارحة عىل أزمعت وحينما واعيًا، وقلبًا صاغية، أذنًا الطمع
من هؤالء بموت وتمكنت عليها، الثائرين الرؤساء كبار من بعًضا تهلك أن وقدرت
أن غري أوًال، كانت كما ابنها، عن بالنيابة البالد أزمة عىل والقبض باألحكام، االستبداد
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فمات أضنته، واللذات والفواحش الفسق ألن طويًال؛ زمانًا يعش لم الجاهل الفتى هذا
عمها ابن مشاركة إىل ذاك إذ فاضطرت العمر، من عرشة السادسة يتجاوز لم يافًعا
بحرية يف صغرية جزيرة إىل ونفوها عليها، الفوثيون فثار البخيل، الجبان «سيبودونس»
امللكة هذه حياة انتهت وهكذا خنًقا، بالحمام ٥٣٨ق.م سنة قتلوها وهناك «بوليسنا»،

الفاضلة.

بن العزى عبد بن الربيع العاصبن أبي ابنة أمامة
الهاشمية القرشية مناف عبد

يف ويحملها يحبها وكان ملسو هيلع هللا ىلص، جدها عهد عىل ولدت ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول ابنة زينب أمها
حملها. قام وإذا تركها، سجد أو ركع إذا وكان الصالة،

فقال: جزع من قالدة فيها هدية له أهديت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عائشة عن وُروي
أمامة كربت وملا عنقها. يف فعلقها زينب ابنة أمامة فدعا إيلَّ.» أهيل أحب إىل «ألدفعنها
يتزوجها، أن عليٍّا أوصت فاطمة وكانت — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل تزوجها
عيل ُجرح فلما بها، أوصاه قد أباها ألن العوام؛ بن الزبري من تزوَّجها فاطمة توفيت فلما
يتزوجها أن املطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن املغرية فأمر معاوية، يتزوجها أن خاف
يكنى، كان وبه يحيى، له فولدت املغرية، تزوجها العدة وقضت عيل تويف فلما بعده،

املغرية. عند فهلكت

املطلب عبد بن حمزة ابنة أمامة

— عنهم ريضهللا — وزيد وجعفر عيل فيها اختصم التي وهي عميس، بنت سلمى أمها
بها فاجتاز يفعل، فلم يأخذها أن املسلمني من بها مر من كل وسألت مكة من خرجت ملا
وطلبها عنده، عميس ابنة أسماء خالتها ألن عنده؛ تكون أن جعفر فطلب فأخذها، عيلٌّ
النبي بها فقىض ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بينهما آخى قد كان ألنه عنده؛ تكون أن حارثة بن زيد
وسماها سلمة، أم ابن سلمة من هللا رسول زوجها ثم عنده، خالتها ألن لجعفر؛ ملسو هيلع هللا ىلص
الصحابيات من وهي شداد، ابنا الرحمن وعبُد هللا عبُد ألمها وأخواها عمارة، الواقدي

املحدثني. مشاهري من جملة عنهن أخذ الالتي املحدثات
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املريدية أمامة

يجمع َمن وقتها يف يكن ولم قليل، شعرها أن إال العرب، نساء شاعرات من شاعرة كانت
املحدثني. من جملة عنها أخذ ثة محدَّ صحابية وكانت الشعر،

عمرو بني أحد — عتيك أبا عمري بُن سالُم قتل ملا قالت: أنها عنها يروى ومما
هذا من يل «من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال نفاقه، وظهر املنافقني من وكان — عوف بن

ذلك: يف فقالت فقتله، عمري بن سالم إليه فخرج الخبيث؟»

ي��م��ن��ي م��ا ب��ئ��س أن أم��ن��اك ال��ذي ل��ع��م��ري أح��م��دا وال��م��رء ال��ل��ه دي��ن ت��ك��ذب
ال��س��ن ك��ب��ر ع��ل��ى خ��ذه��ا ع��ات��ك أب��ا ط��ع��ن��ة ال��ده��ر آخ��ر ح��ن��ي��ف ح��ب��اك

األصبع ذي ابنة أمامة

يُشار مشهورة شاعرة أمامة كانت املشهور. الفارس الشاعر العدواني األصبع ذو أبوها
محبة يحبها وكان أوالده، أصغر وهي والدها عن والشعر العلم أخذت بالبنان، إليها
عىل وتوكأ وسقط نهض قد ورأته يقول ولها قبيلتها، جميع أحبها وملحبته عظيمة،

فقال: فبكت العصا

م��ل��ف��ت��ي��ان ن��ح��ن إذ وت��ذك��رت ال��ع��ص��ا ع��ل��ى م��ش��ي��ت إذ أم��ام��ة ج��زع��ت
ع��دوان م��ن ال��ح��ي وه��ذا إرًم��ا ب��ك��ي��ده اإلل��ه رام ف��ل��ق��ب��ل��م��ا
ب��أوان ع��ل��ي��ه��م ال��زم��ان ط��اف وال��ن��ه��ى وال��ف��ض��ي��ل��ة ال��ح��ك��وم��ة ب��ع��د
م��ك��ان ب��ك��ل ف��رًق��ا وت��ب��دَّدوا أش��الؤه��م وت��ق��ط��ع��ت وت��ف��رق��وا
ال��ح��دث��ان م��ع غ��ي��ره��م وال��ده��ر أرح��ام��ه��م ف��أع��م��ق��ت ال��ب��الد خ��رب��وا
وم��ك��ان ن��ق��ي��رة ب��ك��ل ص��رع��ى أخ��راه��م ع��ل��ى أب��اده��م ح��ت��ى
األزم��ان م��ع غ��يَّ��رن��ا ف��ال��ده��ر ع��َرا ح��َدٍث م��ن أُم��ام ت��ع��ج��ب��ي��ن ال
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قومها: ترثي قولها شعرها ومن

ال��زاه��ر ال��ق��م��ر م��ث��ل أب��ل��ج م��ن��ع��ة ل��ه ك��ان��ت ف��تً��ى م��ن ك��م
ع��اط��ر ب��ح��ب��ل غ��ي��ث م��ر ب��ح��اف��ات��ه��م ال��خ��ي��ل م��رَّت ق��د
ال��غ��اب��ر آخ��ر وه��ل��ًك��ا ق��ت��ي��ًال وع��دوان��ه��ا ف��ه��م ل��ق��ي��ت ق��د
ال��ف��اخ��ر ع��ل��ى ال��ف��خ��ر ل��ه��ا ده��ًرا ال��ورى ف��ي س��ادة م��ل��وًك��ا ك��ان��وا
ال��خ��اس��ر ل��ل��ش��ارب ف��ي��ا ب��غ��يً��ا ب��ي��ن��ه��م ك��أس��ه��م ت��س��اق��وا ح��ت��ى
داث��ر م��ق��ف��ر ب��رس��م ي��ح��ل��ل ب��أوط��ان��ه��م ي��ح��ل��ل ف��م��ن ب��ادوا

الحسنية الرشيفة األندلسية دحية ابنة العزيز أمة

من وتجردت السماء، يف وفرعها ثابت، أصلُها سناء دوحة من تفرعت قناع، ذات كانت
بني شبيبتها أثناء يف ترصفت مناف. عبد بني من منابر ة أرسَّ رقاة وأرشاف أكابر ساللة
قاله ما منها مبناها، بديعة معناها، رائقة أشعار لها عوارف، وإفاضة معارف دراسة
جدي أخت أنشدتني قال: املغرب»، أشعار من «املطرب يف دحية بن الخطاب أبو الحافظ

لنفسها: الحسنية العزيز أمة الفاضلة الرشيفة

ال��خ��دود ف��ي ي��ج��رح��ك��م ول��ح��ظ��ن��ا ال��ح��ش��ا ف��ي ت��ج��رح��ن��ا ل��ح��اظ��ك��م
ال��ص��دود؟ ج��رح أوج��ب ال��ذي ف��م��ا ب��ذا ذا ف��اج��ع��ل��وا ب��ج��رح ج��رح

الطيب»: «نفح كتابه يف املقري العالمة قال

الفضل أبي الفاضل اإلمام للقايض رأيت وقد جواب، إىل يحتاج السؤال هذا
من أنه والغالب جوابه، — تعاىل هللا رحمه — التلمساني العقباني قاسم

قوله: وهو نظمه،

ج��ح��ود ف��ي��ه ل��ي��س ب��خ��د ج��رح س��ي��دي ي��ا م��ن��ي أوج��ب��ه
ال��ش��ه��ود؟ وأي��ن م��اق��ت؟ ف��أي��ن م��دٍَّع ق��ل��ت��ه ف��ي��م��ا وأن��ت
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سعيد بن خالد ابنة أمة

القرشية مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن خالد ابنة أمة
خالد بن سعيد أخيها مع الحبشة بأرض ولدت بكنيتها، مشهورة خالد، أم تكنى األموية،
خالد أمَّ تزوج خلف. بنت أميمة وأمها شمس، عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن
من وهي تكنى، كانت وبه الزبري، بن وخالد الزبري، بن عمرو له وولدت العوام، بن الزبريُ
وإبراهيم موىس منهم: التابعني، من جملة عنها روى وقد بالصدق، املشهورات املحدثات
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت أنها عنها ويُروى وغريهم، الكندي سليمان بن وكريب عقبة، ابنا

القرب. عذاب من يتعوذ

رقيقة ابنة أميمة

أوالد خالة ابنة فأميمة خويلد، بنت خديجة أخت أسد، بن خويلد ابنة رقيقة ابن أميمة
سعد بن حارثة بن الحارث بن عمري بن بجاد بن عبد بنت أميمة وهي خديجة، من النبي
وابنتها املنكدر بن محمد عنها روى املحدثات. املبايعات من وكانت مرة، بن تيم بن

أميمة. بنت حكيمة
يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي بايعت تقول: رقيقة بنت أميمة سمع أنه املنكدر بن محمد عن وُروي

بأنفسنا. منا أرحم ورسوله هللا قلت: وأطقتن.» استطعتن «فيما لنا: فقال نسوة
قدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول كان قالت: رقيقة بنت أمها عن أميمة بنت حكيمة روته ومما
فلم فطلبه فرشبته، بركة اسمها امرأة فجاءت الرسير، تحت يضعه فيه يبول عيدان من

بحظار.» النار من احتظرت «لقد فقال: بركة، رشبته فقيل: يجده،

الغفارية الصلت أبي بن قيس ابنة أميمة

حسنة، صحبة لها املنكر، عن ناهية للمعروف، صانعة للخري، محبة زاهدة، عابدة، كانت
املجاهدين، عىل شفيقة وكانت التابعني، من جملة عنها وروى كثرية، أحاديث وروت
ذلك، عىل الناس تحث وكانت القتىل. بني وتدور الجرحى، وتداوي الوقائع، تحرض ودائًما
يف معك نخرج أن نريد إنا غفار: من نسوة يف جاءته وقد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول يوًما فقالت
«عىل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال استطعنا، بما املسلمني ونُعني الجرحى، فنداوي هذا وجهك
القتىل، ويوارين الجرحى، يداوين ورصن معه، فذهبن خيرب إىل ذاهبًا وكان هللا.» بركة
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بذلك فنالت منصورين، املسلمون ورجع الحرب انتهت حتى لذلك يلزم ملا تهديهن وهي
قومها. ومدح ربها رضا

عرفطة بن هللا عبد ابنة جعفر أم

عبد بن عامر بن نداح بن غياث بن معد بن قتادة بن عرفطة بن هللا عبد ابنة جعفر أم
األوس. بن جشم بن مالك بن خطمة بن هللا

كثر فلما قط، يرها ولم األحوص، بها يشبب وكان وعفة، وأدب عقل ذات كانت
املدينة، وايل عليه فاستعدى ينتِه، ولم وهدده أيمن أخوها توعده ذكره، وشاع تشبيبه
األحوص، أخوها فغلب فتجالدا، تجالدا، لهما: وقال سوطني إليهما ودفع حبٍل يف فربطهما

فيها: قال األحوص كان وقد هربًا، األحوص فاته حتى أيمن وأتبعه

ل��ف��ق��ي��ُر م��ع��روف��ه��ا إل��ى وإن��ي ج��ع��ف��ر أم م��ع��روف��ه��ا م��ن��ع��ت ل��ق��د
ص��دوُر ع��ل��يَّ ف��ي��ه��ا وغ��رت وق��د زي��ارت��ي اع��ت��راف ب��ع��د أن��ك��رت وق��د
أدوُر ح��ي��ث درُت م��ا ب��أب��ي��ات��ك��م ج��ع��ف��ر أم أرى أن ول��وال أدور
ي��زوُر ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ت إل��ى وق��ل��ب��ي ب��ب��ي��ت��ه��ا ال��الص��ق��ات ال��ب��ي��وت أزور
س��ي��زوُر أن ب��د ال ي��زر ل��م إذا ال��ه��وى ذا ول��ك��نَّ زوَّاًرا ك��ن��ت وم��ا
ي��ش��ي��ُر ب��ال��ب��ن��ان ع��دوٍّا أت��ي��ت ك��ل��م��ا أن��ف��ك ل��س��ت أن ع��ل��ى أزور

بفراره: ه ويُعريِّ األبيات هذه يف األحوص يعارض عمر بن السائب فقال

ص��ب��ور ال��ج��الد ع��ن��د ث��ق��ة أخ��و ج��ع��ف��ر أم م��ن ال��م��ع��روف م��ن��ع وق��د
ي��ف��ور ال��ص��ف��اق م��اء م��ن ب��أص��ف��ر ات��ق��ي��ت��ه ح��ت��ى ال��س��وط ب��م��ت��ن ع��الك

األحوص: فقال

ب��ع��دي ذن��ب��ه ل��ه ي��غ��ف��ر ال��ذي ذا ف��م��ن ذن��ب��ه ألي��م��ن أغ��ف��ر ل��م أن��ا إذا
ع��ن��دي م��ب��ارك��ة ي��دي��ن ال ي��د ت��ردن��ي ث��م ال��ذن��ب ان��ت��ق��ام أري��د

قومه مجلس يف وهو عليه فوقفت متنقبة جاءت ذكرها من األحوص أكثر وملا
شيئًا، منك ابتعُت ما قال: مني، ابتعتها التي الغنم ثمن اقِض له: فقالت يعرفها، وال
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فالمه كلِّموه، قوم يا وقالت: وفاقة، حاجة وشكت وبكت عليه، وضعته قد كتابًا فأظهرت
وجهها عن فكشفت يعرفها، وال قط رآها ما أنه فحلف حقها، املرأة اقض وقالوا: قومه
استفاض إذا حتى قط، رآها وال يعرفها ما أنه يحلف فجعل تعرفني؟ أما ويحك! وقالت:
ثم قامت وأقوالهم؛ لغطهم وكثر دار، ما وسمعوا وكثروا الناس واجتمع وقوله، قولها
صدقت هللا، عدو يا وقالت: عليه أقبلت ثم الناس، فسكت اسكتوا. الناس، أيها قالت:
جعفر، أم وأنا صادق، وأنت ذلك عىل حلفت وقد تعرفني، وال حق، عليك يل ما وهللا،
ترني لم وأنت يل وقلَت لك قلُت أين فمن جعفر؛ أم يل وقالت جعفر، ألم قلت تقول: وأنت

عندهم. وبرئت ذلك عن وانكرس األحوص فخجل الساعة. هذه إال

ا رشٍّ تأبط أم أميمة

وريش لغب، وريش ا، رشٍّ تأبط نفر: خمسة ولدت فهم، من بطن القني، بني من وهي
به لقب ا رشٍّ وتأبط عمر، واسمه سادًسا، ولدت إنها وقيل: واألتراكي، جدر، وكعب نرس،
طريقه، طول عليه يبول فجعل إبطه، تحت فاحتمله الصحراء يف كبًشا رأى كان ألنه
قومه: له فقال الغول، هو فإذا به، فرمى يقله فلم الكبش عليه ثقل الحي من قرب فلما
له قالت بل وقيل: بذلك، ي فُسمِّ ا؛ رشٍّ تأبطت لقد قالوا: الغول، قال: ثابت؟ يا تأبطت ما
فصاد وَمَىض، بيشءٍ الليلة سآتيك لها: فقال غريَك، راح إذا بيشء يأتيني إخوتك كل أمه:
بني فألقاه به، متأبًطا وذهب جراب، يف ووضعهن عليه، قدر ما أكرب من كثرية أفاعي
به أتاك ماذا الحي: نساء لها فقال وخرجْت، فوثبْت بيتها، يف فتساعني ففتحته يديها،
تأبط لقد قلن: تأبَّطها، قالت: حملها؟ كيف قلن: جراب، يف بأفاعي أتاني فقالت: ثابت؟

اللقب. هذا فلزمه ا؛ رشٍّ
يف مراٍث وأغلبه طالوة، وله منسجم، وقولها العرب، شاعرات من شاعرة وكانت

فيه: قولها ذلك ومن وخالفه، ا رشٍّ تأبط ولدها

ف��ه��ل��ك ه��الك م��ن ن��ج��وة ي��ب��غ��ي ط��اف
ق��ت��ل��ك ش��يء أي ض��ل��ة ش��ع��ري ل��ي��ت
خ��ت��ل��ك؟ ع��دو أم ت��ع��د ل��م أم��ري��ض
ال��س��ل��ك؟ ال��ده��ر ف��ي غ��ال م��ارد ت��ول��ي أم
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س��ل��ك ح��ي��ث ل��ل��ف��ت��ى رص��د وال��م��ن��اي��ا
ل��ك؟ ي��ك ل��م ل��ف��ت��ى ح��س��ن ش��يء أي
أج��ل��ك ت��ل��ق��ى ح��ي��ن ق��ات��ل ش��يء ك��لُّ
أَم��َل��ك ك��دٍّ غ��ي��ر ف��ي ن��ل��ت ق��د ط��ال��م��ا
ش��غ��ل��ك ج��واب��ي ع��ن ف��ادًح��ا أم��ًرا إن
س��أل��ك م��ن ت��ج��د ل��م إذ ال��ن��ف��س س��أع��زي
م��ل��ك ع��ن��ك ص��ب��ره س��اع��ة ق��ل��ب��ي ل��ي��ت
ب��دل��ك ل��ل��م��ن��اي��ا ُق��دِّم��ت ن��ف��س��ي ل��ي��ت

أيًضا: فيه ولها

خ��م��ان ب��ئ��ر غ��ادرت��ه ال��ف��ت��ى ن��ع��م س��ف��ي��ان ب��ن ج��اب��ر ب��ن ب��ث��اب��ت
اإلخ��وان ح��م��ى ي��ح��م��ي م��ن رواء ال��ن��دم��ان ظ��م��أ وي��روي ي��ح��دو

ذلك. غري كثرية وأشعار مراٍث ولها

أسعد بن خلف ابنة أميمة

مليح بن سعد بن جعثمة بن سبيع بن بياضة بن عامر بن أسعد بن خلف ابنة أميمة
الخزاعية. ربيعة بن عمرو بن

بن خالد زوجة وهي الطلحات، طلحة ب امُللقَّ خلف بن هللا عبد بن طلحة عمة وهي
اإلسالم. إىل السابقات من وكانت الحبشة أرض إىل معه هاجرت العاص. بن سعيد

خالد، بنت وأمة خالد، بن سعيد بالحبشة وولدت همينة، وقيل: أمينة، اسمها وقيل:
إىل الحبشة مهاجري من رجع َمن مع ورجعت لطيفة، وعرشة حسنة، صحبة ولها

املدينة.
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القريش مناف عبد بن الهاشمي شمس عبد ابنة أميمة

وباع أصيل، وبيت أثيل، مجد ذات كانت كالب، بن دوس بن عبيد بنت تفخر وأمها
سفيان أبو وقتل حارثة، بن أمية له فولدت السلمي، األوقص بن حارثة تزوجها طويل.
سفيان أبو يعدُّ وكان الفجار. حرب من عكاظ يوم يف أخاها شمس عبد بن أمية بن
الفجار حرب يف ُقتل َمن وترثي ترثيه أميمة فقالت األسد، وهي العنابس، من وإخوته

قريش: من

ب��ال��ك��وك��ب ال��ط��رف ون��ي��ط ي��ذه��ب أن ل��ي��ل��ي أَبَ��ى
وال��ع��ق��رب ال��دل��و ب��ي��ن ل األه��وا دون��ه ون��ج��م
ي��ق��رب وال ي��دن��و وال ي��أت��ي ال ال��ص��ب��ح وه��ذا
وال��م��ن��ص��ب ال��خ��ي��م ك��رام م��ن��ا ع��ش��ي��رة ي��ع��ق��ر
وال��م��خ��ل��ب ال��ب��اب ح��دي��د ده��ر ع��ل��ي��ه��م أح��ال
ي��ش��ط��ب إذا ي��ق��ص��ر ول��م أم��ن��وا وق��د ب��ه��م ف��ح��لَّ
م��ه��رب وال م��ن��ًج��ى م��ن ح��ل م��ا إذا ع��ن��ه وم��ا
م��س��ت��غ��رب م��ن��ك ب��دم��ع ف��اب��ك��ي��ه��م ع��ي��ن ي��ا أال
م��ن��ك��ب وه��م رك��ن��ي وه��م ع��زي ف��ه��م أب��ك��ي ف��إن
أن��س��ب إذا ن��س��ب��ي وه��م ف��رع��ي وه��م أص��ل��ي وه��م
أره��ب إذا ح��ص��ن��ي وه��م ش��رف��ي وه��م م��ج��دي وه��م
أغ��َض��ب إذا س��ي��ف��ي وه��م ت��رس��ي وه��م رم��ح��ي وه��م
ي��ك��ذب! ل��م ق��ال م��ا إذا م��ن��ه��م ق��ائ��ل م��ن ف��ك��م
م��ع��رب! م��ص��ق��ع خ��ط��ي��ب ف��ي��ه��م ن��اط��ق م��ن وك��م
م��ج��رب! م��ع��ل��م ك��م��يٍّ م��ن��ه��م ف��ارس م��ن وك��م
م��غ��ل��ب! ح��ول��ه أري��ب ف��ي��ه��م ِم��ْدَره م��ن وك��م
وال��م��وك��ب! ال��ن��ار ع��ظ��ي��م ف��ي��ه��م ج��ح��ف��ل م��ن وك��م
م��ن��ج��ب! م��اج��د ن��ج��ي��ب ف��ي��ه��م خ��ض��رم م��ن وك��م
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الهاشمية املطلب عبد ابنة أميمة

وفخر، ونسب ونثر، وشعر وسخاء وبالغة، وذكاء وفصاحة وجالل، جمال صاحبة كانت
أُعيذُك له: فقالت ميت! كأني بي رثاءً شعرك أسمعيني إخوتها: مع يوًما أبوها لها قال

فقالت: تقويل، أن من بد ال فقال: ذلك! من

ال��م��ج��د ع��ن ح��ام��ي ال��ل��ه ح��ج��ي��ج وس��اق��ي ال��ف��ق��د ذو ال��ع��ش��ي��رة ال��راع��ي ه��ل��ك أال
ب��ال��رع��د ت��ب��خ��ل ال��ن��اس س��م��اء م��ا إذا ب��ي��وت��ه ال��غ��ري��ب ال��ض��ي��ف ي��أل��ف وم��ن
ال��ح��م��د ش��ي��ب��ة ي��ا ت��زداد ت��ن��ف��ك ف��ل��م ال��ف��ت��ى ي��ك��س��ب م��ا خ��ي��ر ول��ي��ًدا ك��س��ب��ت
ب��ع��د إل��ى ح��يٍّ ك��لُّ إذ ت��ب��ع��دن ف��ال م��ك��ان��ه خ��ل��ى ال��ف��ي��اض ال��ح��ارث أب��و
وج��د م��ن ك��ان ل��م��ا أه��ًال ل��ه وك��ان وم��وج��ع ب��ق��ي��ت م��ا ل��ب��اٍك ف��إن��ي
ال��ل��ح��د ف��ي ك��ن��ت وإن أب��ك��ي��ه وس��وف م��م��ط��ًرا ال��ق��ب��ر ف��ي ال��ن��اس ول��ي س��ق��اك
ح��م��د م��ن ك��ان ث��م ح��م��ي��ًدا وك��ان ك��ل��ه��ا ل��ل��ع��ش��ي��رة زي��نً��ا ك��ان وق��د

عنها ريضهللا هارون أم

إال أنرشح ما تقول: وكانت وحده، الخبز تأكل وكانت العابدات، الخائفات من كانت
َحر السَّ جاء إذا فتقول: كله الليل تقوم وكانت اغتممت، النهار طلع فإذا الليل، بدخول
وما عليها، مغشيٍّا فوقعت خذوها، يقول: قائًال فسمعْت مرًة ورصخت الروع، قلبي دخل
من أحسن شعُرها ُوجد رأسها كشفت إذا وكانت سنة، عرشين مدة بدهن رأسها دهنت
فُكل، يشء يفَّ لك كان إن له: قالت الربيَّة يف األسُد لها عرض إذا وكانت النساء، شعر

عنها. ريضهللا عنها. راجًعا فيويل

عنها ريضهللا الجليل أمة

فقالوا: أقوال عىل الوالية تعريف يف العابدون مرة واختلف الزاهدات، العابدات من كانت
ساعات فقالت: الوالية؟ تعريف يف عندك الذي ما لها: فقالوا الجليل، أمة إىل بنا امضوا
— هللا دون ليشء منها يتفرغ ساعة الدنيا يف لويل ليس الدنيا؛ عن شغل ساعات الويل
هللا بغري شغل لهم تعاىل هللا أولياء أن حدَّثكم من منهم: لواحٍد قالت ثم — وجل عز

عنها. ريضهللا فَكذِّبوه. تعاىل
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فرنسا ملك السابع شارل إنياسخليلة

١٤٥٠م، سنة نحو وتوفيت ١٤٠٩م، سنة نحو «تورين» من «فرومنتو» قرية يف ولدت
أمرها أول يف كانت «دوكلريمون». الكونت أعوان أحد جريار» دوسان «سوريل ابنة وهي

«أنجو». دوقة سورينه» دو «إيزابو ل رفيقة
رآها فلما الرابع»، «شارل بالط وزارت باريس، إىل سيدتها صحبت ١٤٣١م وسنة
للملكة، رفيقة وجعلها لديه، فأبقاها بمحاسنها، وسحر بجمالها، فتن املذكور «شارل»
لم إنها ويقال: شديد، بهياٍم وبَلتُْه مطالبه، وردَّت ماطلته، أن بعد عشيقة اتخذها ثم
صدره؛ يف الحمية وإثارة همته، إلنهاض إال السطوة من عليه لها كان ما تستخدم
فرنسا أنقذت وبذلك بالده؛ يفتحون اإلنكليز كان بينما اللذات يف استغرق قد كان ألنه
العطاء، لها فأجزل «شارل»، قلب من حبها فتمكن جسيم؛ وخطٍر عظيم، وباٍل من
ومعناه: «بوتي»، بالفرنساوية املسمى القرص فوهبها قلبه، لها فتح كما كفه لها وفتح
«لوبوتي»، بمدام لقبت ولذلك «سانمور»؛ بقرب «مرن» ال نهر ضفة عىل وهو الجمال،
نفسها امللكة وكانت يخفى. ال ما التورية من ذلك ويف الجمال، أو «بوتي» سيدة ومعناه
وسنة كرهها. عىل واألمة البالط رجال حمال وتنعمها غناها أن إال مثواها، وتكرم تحبها
كان قرص يف وأقامت امللكي البالط فرتكت السابع»، «شارل امللك ابن إليها أساء ١٤٤٥م،

«لوس». يف امللك بناه قد
وظن فجأة، هناك فتوفيت عاشقها، ملقابلة «جومياك» إىل سارت ١٤٥٠م، وسنة
السابع» «شارل من لها ولد قد وكان املرشوبات، بعض يف السم إليها دسَّ ابنه أن الناس

فرنسا. ببنات يعرفن وكن ورباهن، بهن فاعرتف بنات، ثالث

يكوفتش دور إيفور امرأة أولغا

قرية يف فقرية عائلة من ولدت «أولغا». بالقديسة ب تُلقَّ وكانت رويس، غراندوق ثالث
٩٠٣م، سنة «إيفور» فتزوجها ساٍم، وذكاء بارع، جمال ذات وكانت «بسكوف»، قرب
بالنيابة بعده فحكمت ٩٤٥م، سنة عنها ومات ٩١٢م، سنة امللك كريس عىل معها وجلس
إىل وفاتها حني إىل الوقت ذلك من حياتها انقسمت وقد «سفياتوشيالف». ابنها عن

والتعبد. بالدين واآلخر بالسياسة، أحدهما خصص ممتازين قسمني
«الدريفليان»، قبيلة ليغزو به وخرج عسكًرا جمع أنه هو زوجها وفاة وسبب
الطريق عىل هو وبينما ظافًرا، رجع جمعها أن وبعد السنوية، الرضيبة منهم ويجمع
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العسكر فأبت أخرى، رضيبة ليجمع بالرجوع عسكره فأمر يسري، جمعه ما أن له خطر
فأمرها يطلب، ماذا سألته القبيلة تلك رأته فلما يسرية، برشذمة فعاد معه، ترجع أن
معه، من وقتلوا عليه وهجموا غيًظا احتدوا ذلك سمعوا فلما واملال، والعسل الجلود بجمع
مكانهما؛ إىل فرجعتا وتركوهما، بطرفيهما وربطوه شجرتني وأحنوا فمسكوه هو وأما
عرشين منهم انتخبوا «الدريفليان» قتله فلما الطمع، شهيد ومات إربًا، إربًا األمري فتمزق
الرسل إليها أتى فلما أمريهم، تتزوج أن إليها يطلبون «إيفور» امرأة إىل وأرسلوهم رجًال
تقبيل أن نطلب واآلن أرضنا، خرب ألنه زوجك قتلنا إننا فأجابوا: يطلبون؟ ماذا سألتهم:

لك. زوًجا أمرينا
شعبي؛ أعني يف أُعظِّمكم أن أريد وإنما طلبكم، أجيب تقولون. حسنًا فقالت:
وبعد أكتافهم، عىل يحملوكم أن إليهم اطلبوا رسيل يأتيكم وعندما سفينتكم، إىل فارجعوا
وأمرتهم ُرسلها وأرسلت قرصها، وراء خندًقا يحفروا أن «أولغا» أمرت الرسل انرصاف
ال أولئك: لهم قال إليهم «أولغا» رسل أتى فلما الحفرة. يف ويطرحوهم يحملوهم أن
أكتافكم. عىل احملونا العجالت؛ نركب وال الجياد، صهوات نمتطي وال مشاة، نذهب
الرتاب، وواروهم لهم امُلعدة الحفرة يف طرحوهم القرص أتوا وعندما طلبهم، فأجابوا
ألمريكم امرأة أكون أن حقيقة ترغبون كنتم إذا لهم: تقول «أولغا» أرسلت ذلك وبعد

الحمام. يف يغتسلوا أن أمرتهم أتوا فلما معهم، ألحرض قومكم رؤساء فأرسلوا
تقول أرسلت ذلك وعند أبيهم، بكرة عن فماتوا بإحراقه، أمرت دخلوه فلما
عىل عازمة فإني زوجي؛ قرب عىل املرشوبات وهيئوا الستقبايل، استعدوا «للدريفليان»:
أين سألوها: إليهم قدمت وملا طلبها. فأجابوا بأمريكم، أتزوج ثم ومن هناك، أبكي أن
وعندما عظيمة، وليمة أوملت ذلك وبعد زوجي، عسكر مع سيحرضون فأجابتهم: رجالنا؟
خمسة منهم وقتلوا «أولغا»، رجال بهم بطش «الدريفليان» رءوس يف الخمور لعبت
وأخذت عسكًرا، جمعت سنة ميض وبعد مدينتها. إىل األعقاب عىل ورجعت رجل، آالف

عاصمتهم. وحارصت «الدريفليان»، وغزت ابنها،
وعطًشا؟ جوًعا تموتوا أن أعازمون لهم: تقول أرسلت تأخذها أن تقدر لم وملا
حمامات ثالث وهي: خفيفة؛ جزية منكم أطلب وأنا عنكم، أرحل وأنا جزية يل اجمعوا
عىل وأرسلوه املطلوب جمعوا وحاًال عظيًما، رسوًرا وا فرسُّ بيت، كل من عصافري وثالث
ملتهبة، بمواد ملوثة خرًقا بأذنابها يربطوا بأن عساكرها «أولغا» فأمرت الرسعة، جناح
ذلك، ففعلوا والعصافري. الحمام ويطلقون الخرق يشعلون الظالم لهم يبدو وعندما
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املدينة، سكان هرب الحريق من وفراًرا البيوَت، الناُر فالتهمت عشه، إىل طري كل ورجع
قبائل، عدة ودوخت أرضهم، ونهبت «سبأ»، أيدي وفرَّقتهم بعسكرها «أولغا» فالقتهم
«نوفوغودود»، إىل سافرت ثم «كييف» إىل ورجعت الثقيلة، الرضائب عليهم ورضبت

القلوب. كل بحكمتها فاستمالت
فاعتنقت العبادة، ألمور وتفرغت املذكور، البنها امللك زمام سلَّمت ٦٥٥م، وسنة
بحضور البطريرك املذكورة السنة يف القسطنطينية يف دها وعمَّ املسيحي، املذهب
فلم بها، باالقتداء ابنها إقناع وحاولت جينيتوس»، بورفريو «قسطنطني اإلمرباطور
الروس واحرتمها ا، جدٍّ الناس عليها فأسف ٩٦٨م، سنة وماتت شيئًا، اجتهادها يغن

الشاسعة. العربية األقطار يف روسيا اسم ذاع أيامها ويف قديسة. احرتام

بتوليمس نيو ابنة أوملبياس

الكبري. إسكندر وأم املكدوني فيلبس وامرأة أبريوس ملك بتوليمس نيو ابنة أوملبياس
فمضت «فيلبس»، فهَجرها شهواتها، إىل نفسها وتسليمها قبائحها، بكثرة اشتهرت
«مكدونيا» إىل رجعت ثم «بوسانياس»، يف وهو قتله َمن زوجها إىل ت ودسَّ «أبريوس»، إىل

زوجها. بقتل فرحها وأعلنت
اإلسكندر ابنها ملك وملا خجل، وال وجل بال قاتله «بوسانياس» بجنازة واحتفلت
إسكندر مات وملا مطامعها. دون حالت حكمته أن غري امللك، يف تشاركه أن حاولت
إىل الرجوع إىل اضطرها وزيره «أنتيباتر» ثبات أن غري اململكة، عىل االستيالء يف طمعت
تلبث فلم امللك، نائبة بها ولقَّ «إنتيباتر» خلف الذي «بوليسريخون» بها فدعا «أبريوس»،
أعوانه، من كثريًا وعدًدا — أخرى امرأة من «فيلبس» ابن وهو — «أدخيدوس» قتلت أن
— «كاسندروس» أخي — «نيكانور» وقتلت اإلسكندر، عائلة دم لسفك مثاًال فكانت
أيفوس» «إسكندر حفيدها معها وحرص «بدنا»، يف وحارصها «كاسندروس» إليها فأتى
أحد، إليها يلتفت فلم معها، رأوه إذا لها األمة معاونة يف أمًال األكرب؛ اإلسكندر ابن
بقتلها فوكل سيده، أم وهي بنفسه يقتلها أن «كاسندروس» يجرس فلم فاستسلمت،
إتمام عن منعاهم ابنها مجد وتذكرهم هيبتها أن غري املكدونيني، الضابطة من جماعة
بدون فذبحوها وأقرباءهم، أبناءهم «أوملبياس» قتلت الذين «كاسندروس» فدعا العمل،

املسيح. قبل ٣١٧ سنة وذلك تردد،
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الفرنسيس ملكة أوجني

«نابليون باسم امللك سدة توىل الذي نابليون» «لويس بن لويس» «شارل حليلة هي
ولَِما ولسان. شفة بكل عليها وامُلثنَى بالبنان، إليها املشار صباها يف كانت الثالث».
يف رَقْت والظرف والرقة الكياسة مع الرتبية، وحسن واللطف الحسن من هللاُ أوَدعها
اآلفاق، يف ذكرها أطار شأًوا وبلغت الطِّباق، بُع السَّ عليه تحسدها مقاًما زوجها عرص
نَّة، كالسُّ احرتامها يحسب وكلهم األرض، ملوك جمعت مائدة يف تصدرت أنها وناهيك
كان السويس خليج بفتح االحتفال عام مرص أتت ملا أنها وحسبك كالفرض. وتعظيمها

حاشيتها. عداد يف والغرب الرشق أمراء من ولفيف خدمتها، يف مرص عزيز
املرفأ، حتى العزيز عبد السلطان الجنان ساكن استقبلها القسطنطينية قدمت وملا

املثيل. عن يعزُّ ما والتبجيل التحية من لها وأبدى
عىل له خليفة اإلمرباطور أقامها واألملان، الفرنسيس بني الحرب نار ذكت وإذ
به يصدم للجيش قائًدا وخرج وَخْمره، خلِّه حالتي يف وتقيض أمره، يف تنظر العرش

يقول: حاله ولسان العدو،

وف��ت��ك��ي ب��ط��ش��ي م��ن ح��ذار ح��ذار ف��ي��ه��ا ب��م��لء ت��ق��ول ال��دن��ي��ا ه��ي
م��ب��ك��ي وال��ف��ع��ل م��ض��ح��ك ف��ق��ول��ي اب��ت��س��ام م��ن��ي ي��غ��ررك��م ف��ال

مزاجها كان أكوابًا الصفو من عليها ودار سلسبيًال، سقاها أن بعد الدهر فإن
والغسلني، بالزقوم عاضها ممدود، وظٍل منضود، وطلٍح مخضود، سدٍر يف زنجبيًال
يحموم من وظل وحميم، سموم فغادرها السافلني، أسفل إىل عليني أعىل من بها وهبط
وأمل «سادبروك» معركة يف النرص حالفه كان أن بعد زوجها أن وذلك كريم، وال بارٍد ال
املعارك، سائر يف التوفيق خالفه املكني، والفوز املبني، بالفتح الفرنسيس ألمة العالم
وبلغت األبصار، زاغت إذا حتى ُكرس، أي مساجلوه، وكرسه قهر أي أعداؤه، فقهره
أيلول أربعة يف حدثت التي «سيدان» واقعة بعد االستئمان إىل دخل الحناجر، القلوب
النرص من مكتفيًا األلد، عدوه «غليوم» امللك إىل وسلَّمه حسامه فاخرتط ١٨٧٠م، عام
حتى األملان بالد من «فاستافاليا» يف مأسوًرا برح وما جيشه، من ألًفا ثمانني مع باألرس

الفريقني. بني الحرب لظى حميت
الفناء، دار إىل به ذهب عياء املثانة يف داء به ألمَّ حتى الدهر من حني يأِت لم ثم
فراش عىل «أوجني» املسكينة وراءه تارًكا الربحاء، وأفانني الويل صنوف أذاقه أن بعد
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وحيدها يف نكلها حتى الظالُم الدهُر بهذا يكتف ولم الرمضاء. من ووسادة القتاد، من
بأسنة مطعونًا اإلفريقية، «الفرولوس» بالد يف شهيًدا «أمريبال» الربنس آمالها وبقية
النافرة كالغزالة بعده وبقيت الشباب. وريعان العمر، نضارة يف يافع وهو بربرية أمة
عقيق وتغرس الخدود، يواقيت عىل الدمع آللئ تنثر العزيز ِخْشفها عىل جزًعا ُزُرود من
مت ليتني يا فريٍّا، شيئًا دهر يا جئت لقد يقول: حالها ولسان الربود، الثغر بربد الشفاه
بعيد وهو األيام، به انتابتها ما عىل بالصرب االعتصام تحاول منسيٍّا، نسيٍّا وكنت هذا قبل

األيام. هذه إىل ذلك عىل وبقيت الحرام. املسجد عن األقىص املسجد بُعد عنها

بيزنطية إمرباطورة أيريني

بالعقل واشتهرت ٨٠٣م، سنة «لسيوس» جزيرة يف وتوفيت ٧٥٣م، سنة أثينا يف ولدت
الرابع، «الون» ب املعروف البنه زوجة كويردنيموس» «قسطنطني فاختارها والجمال،
الخامس» «قسطنطني ابنه وصاية إليها عهد مات وملا االستيالء. كل قلبه عىل فاستولت
السعد، وخدمها القدر، ساعدها إذا حتى القيام، حق امللك بأعباء فقامت ٧٨٠م، سنة
النتفاعها موافق غري صلًحا الرشيد هارون مع فعقدت الطمع، وداخلها واستكربت بطرت

به.
انشقاق وألغت األيقونات، بعبادة فيه أمرت «نيقية» يف مجمًعا عقدت ٧٨٧م، وسنة
تخلصت لكنها قرص، يف وهجرها نفاها ٧٩٠م سنة ابنها رشد فلما الرشقية، الكنيسة
ابنها عيني سملت أن إىل باململكة، تستبد لكي األمر بها واتصل سنة، عرشة خمس بعد
فقيل: عظيمة، بأعمال رشعت الفظيع العمل هذا الناس تُنيس ولكي خجل. وال خوف بال
بناتها إحدى ج تُزوِّ أن باألقل قبلت أو ليتزوجها، «شارملان» عىل نفسها عرضت إنها
٨٠٢م، سنة األكرب، خازنها «نيقيفورس»، عليها حجر ذلك يتم أن قبل لكن أوالده، بأحد
غزل من تأكل أن احتاجت حتى هناك الدهر بها فحط «لسيوس»، جزيرة إىل ونفاها
عيد وأقاموا قديسة، وجعلوها ملصائبها، اليونان فتأثر ٨٠٣م، سنة ماتت وهناك يدها،

«أريني». العرب كتب بعض يف واسمها سنة، كل من آب ١٥ يف لها تذكار
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والون قسطيلة ملكة بالكاثوليكية بة امُللقَّ األوىل إيزابيال

من قسطيلة ملك الثاني» «يوحنا بنت كانت ١٥٠٤م. سنة وتوفيت ١٤٥١م، سنة ولدت
يف فخلفه أبوها، تويف عمرها من الرابعة السنة ويف الثانية، زوجته الربتغالية «إيزابيال»
أمها مع «إيزابيال» واستمرت األوىل، زوجته األراغونية «ماريا» من «هنري» ابنه امللك
نقلها «جوانا» ولدت فلما «أريقالوا»، بليدة يف منفردتني وكانتا عمرها، من ١٢ سنة إىل
بدل بعده من امللك إرث يُمكِّنها حزب تألف يمنع أن بذلك محاوًال بالطه، إىل «هنري»
أخاها ألن مستبعًدا؛ أمًرا امللك تاج عىل حصولها وكان املذكورة. «جوانا» الربنسيس
أكابر أن غري الحياة، قيد يف منها أصغر أخ أيًضا لها وكان بنت، وله ملًكا كان البكري

بمستقبلها. أمًال خاطبني أتوها أوروبا ملوك
أن بعد تزوجها الذي وهو خطبها، من أول «فردينندو» وكان «برسكوت»: قال
ألخيه عمرها من عرشة الحادية السنة يف خطبت فإنها شتى؛ مصاعب ذلك دون حال
م، بالسُّ «كارلوس» بموت املكروه ذلك عنها فُدفع األربعني، بلغ قد وكان «كارلوس»،
ُمدَّعيًة ذلك يف فعارضته الربتغال، ملك ألفونس»، «هنري أخوها بها وُعد ١٤٦٤م وسنة
رياسة ثورة حدثت ثم اململكة، أرشاف بموافقة إال يتزوجن ال «قسطيلة» ملوك بنات أن
من كثريين اعتقاد بواعثها من وكان «طليطلة»، أساقفة رئيس وعمه «فلينا» مركيز
امللك، طلب عىل بناء بالطاعة الدولة أكابر لها أقسم التي «جوانا»، الربنسيس أن األرشاف
الثائرون فأعلن امللكة، عشيق كويبا»، دوال «بلرتان صلب من بل صلبه، من تكن لم
امللك فحاول ذلك، إلجراء جيًشا وجمعوا «ألفونس»، أخيه إىل «هنري» من امللك انتقال
«فلينا». مركيز أخي الفاسق جريون» «بدرو بالدون «إيزابيال» بتزوج رؤسائهم إسكان
العار، نفيس عن وأرفع بخنجر صدره أشق به زوجتني إن ألخيها: فقالت هي أما
١٤٦٨م، سنة أي بسنتني؛ ذلك وبعد الُعرس، إىل طريقه يف مات املذكور الدون أن غري
تُجَعل أن وآثرت فرفضته «إيزابيال»، عىل امللك تاج الثائرون فعرض «ألفونس»، تويف
وارثة «إيزابيال» بأن ويعرتف امللكة، يطلق أن عىل «هنري» العصاة فعاهد ألخيها، وارثًة
يلبث ولم برضاها. تتزوجه بعل اختيار يف ا حقٍّ لها وأن و«الون»، «قسطيلة» ململكتي

اإلرث. يف «إيزابيال» حق قرر أن العايل املجلس
بملك االقرتان عىل أخته إكراه وحاول املعاهدة، برشوط يبايل فال «هنري» أما
فتهددها «أراغون»، برنس «فردينندو» إىل استماالها والحب السياسة أن غري الربتغال،
الرسول فردت بنفسها، األمر تبارش أن عىل وعزمت به، تعبأ فلم بالحبس أخوها
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سنة وذلك «رسفريا»، يف الزواج عقد عىل «فردينندو» ووقع مرٍض، بجواب األرغواني
فأنفذ و«الون»، «قسطيلة» يف األصلية امللكية حقوقها جميع لعروسه وضمن ١٤٦٩م،
بالد إىل فهربت شقيقته، عىل القبض إللقاء العساكر من فرقة الحال يف «هنري»
يتمكن فلم الزواج، إلتمام برسعة يوافيها أن عىل تحثه «فردينندو» إىل وأرسلت الوليد،
املال بيت وكان «قطالونيا»، عصاة يحارب كان أباه ألن بخفر؛ يسري أن من «فردينندو»
العساكر يعرفه فلم استأمنهم، رفقاء ستة مع متنكًرا وسار خادم ثوب فلبس فارًغا،
إىل السري فأغذوا الئق، بزي املدينة تلك من وخرج املرور، ملنعه «هنري» أقامهم الذين

١٤٦٩م. سنة «إيزابيال» وتزوج الوليد، بالد
املعاهدة، بموجب لها تقررت التي الحقوق جميع أضاعت أخته أن «هنري» فأعلن
وعضدت متحاربني، كبريين قسمني إىل البالد فانقسمت عهده، ولية «جوانا» وجعل
«قسطيلة» أهايل إليها تستميل وفضائلها بحكمتها كانت «إيزابيال» أن غري امللك، فرنسا

وأمانتهم. طاعتهم وتكتسب فشيئًا، شيئًا
يف ملكة «إيزابيال» أقيمت وفاته من يومني وبعد «هنري»، تويف ١٤٧٤م، سنة ويف
فلم قويٍّا، كان «جوانا» حزب أن إال بالطاعة، األرشاف من كثريون لها فأقسم «سريوفيا»،
قد وكان الربتغال، ملك «ألفونس»، مع لها جرت حرب بعد إال بامللكة كلها البالد تعرتف

«جوانا». خطب
وأدارت البالد، قوانني فأصلحت إسبانيا، تاريخ بها تحىل أعمال يف رشعت ثم ومن
ترصفات تغيري يف جهدها وبذلت والصنائع، اآلداب وعضدت الداخلية، الشئون امللكة
شهرت التي الحرب روح كانت أنها ومع والخداع. القساوة قرينة كانت فإنها زوجها؛
يف اآلن إىل محفوًظا يزل لم — درًعا وتلبس بنفسها، فيها تحارب وكانت العرب، عىل
األمة نحو سياسة األيام تلك يف اإلسبانيول اتخذها التي القساوة تقاوم كانت — مدريد
بإجراء — إرادتها غري عىل — سلمت وال «قسطيلة»، من اليهود بطرد تأمر ولم املذكورة،
شهرة وزادها ذلك، عىل تتوقف الكاثوليكي الدين سالمة أن العتقادها إال الديني الفحص
األسطول فإن مقاصده؛ إنفاذ عىل أمريكا، فاتح كولومبوس»، «كرستوفورس مساعدتها

األمريكان. الهنود اسرتقاق وضادَّت نفقتها، عىل ز ُجهِّ أمريكا به اكتشف الذي
بإرجاعهم أمرت املذكور، «كرستوفورس» إليها أرسلهم الذين األرسى وصل فلما
للكنيسة جعلت وبذلك الراهبات، أصلحت «كسيمنس» الكردينال وبمساعدة بالدهم، إىل
املرتبة علو وال املال يكن ولم للدولة، سنته الذي كالنظام راهنًا ثابتًا نظاًما إسبانيا يف
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واألصاغر األكابر من املجرمني رقاب يعلو العدل سيف كان بل باملذنبني، عندها يشفعان
النساء، ومحاسن الرجال عقل بني جامعة «إيزابيال» وكانت سواء، حد عىل واإلكلريوس
التالية، األعرص يف للمؤرخني محبوبًا موضوًعا فباتت النظري، عديمة نارضة وفضائل

شخصها. يحبون منهم رعاياها كان كما ذكرها يحبون اآلن واإلسبانيول
جريون» «بدرو والدون «كارلوس» الدون من كالٍّ أصاب الذي الفجائي املوت أما
وكانت عظيم، ربح بذلك نالها أنه مع شبهة، أقل عليها يوقع فلم «ألفونس»، وأخيها
ذلك، بمثل دائًما يقابلها يكن لم أنه غري البتة، فتور يعرتيه ال شديًدا حبٍّا زوجها تحب
َخلقها، حسن يعادل ُخلقها جمال وكان حياتها، أعمال كل تزين الطبيعية تقواها وكانت
وهم: أوالد؛ خمسة لها وولد أسمر. وشعر زرقاوين، عينني ذات اللون، صافية وكانت
سنة تويف فاضًال أمريًا وكان و«جوان» الربتغال، ملك «عمنوئيل»، تزوجت التي «إيزابيال»
«أوسرتيا»، أرشيدوق «فيليب» تزوجت التي و«جوانا» سنة، ٢٠ العمر من وله ١٤٩٧م
بعد «عمنوئيل» تزوجت التي و«ماريا» الخامس»، «كارلوس اإلمرباطور منه لها وولد

إنكلرتا. ملك الثامن» «هنري زوجة و«كاترينا» أختها، وفاة

إسبانيا ملكة الثانية إيزابيال

«ماريا من السابع» «فردينندو بنات بكر وهي ١٨٣٠م، سنة «مدريد» مدينة يف ولدت
ألنه شديدة؛ أهلية حرب أبيها بعد امللك إرثها مسألة عن نشأ زوجاته. رابع كرسنينا»،
الذي القانون أبطل ١٨٣٠م، سنة (مارس) آذار ٢٩ ففي يخلفه. ذكر ولد ألبيها يكن لم
وبذلك له، خليفة بنته وجعل امللك، تخت اإلناث حرم ومآله الخامس»، «فيليب وضعه
القانون بموجب املقرر الحق من له كان ما العهد ويل «كارلوس» الدون أخاه حرم

املذكور.
عمرها، من الثالثة السنة يف «إيزابيال» وكانت «فردينندو» تويف ١٨٣٣م، سنة ويف
بالكارلويس سمي كبري حزب وعضده السالح، «كارلوس» الدون فشهر ملكة فأقيمت
وانحاز رديئة، أهلية حرب إىل وصارت اتسعت أن الخالف دائرة تلبث ولم إليه، نسبة
بالحزب أو الحرية بحزب فُسمي امللكة حزب أما «كارلوس». الدون إىل اإلكلريوس
بوضع تعهدت ابنتها عن بالنيابة امللك زمام عىل استولت التي امللكة أم ألن النظامي؛

إيزابيال. حزب من الشعب معظم وكان إلسبانيا، أسايس قانون
«كارلوس» الدون حرمان عىل العايل املجلس أعضاء أكثر أجمع ١٨٣٤م، سنة ويف

امللك. ونسله
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والجنرال الكارلويس، «ماروكي» الجنرال بني الصلح عقد ١٨٣٩م، سنة ويف
امللكة كانت الحرب أثناء ويف فرنسا. إىل «كارلوس» الدون وهرب النظامي، «إسربتريو»
«منديزابال» وزارة أما الحرية. وحزب املعتدلني أو املحافظني حزب بني ترتدد النائبة
ديوان أن غري أخرى بإصالحات وقامت االنتخاب، قانون دائرة ووسعت النظام، فغريت
فحصل ١٨١٢م، سنة تقرر الذي النظام إعادة وطلب بذلك، يكتف لم الكبري املشورة

١٨٣٧م. سنة «مدريد» يف حدثت ثورة أخريًا عليه
عىل امللكة أم فأكرهت و«مدريد» «برشلونا» يف ثورتان حدثت ١٨٣٩م، سنة ويف

فرنسا. إىل الفرار
للملك، وكيًال ُجعل ١٨٤١م سنة ويف البالد، زمام «إسربتريو» توىل ١٨٤٠م، سنة ويف
امللكة وكانت االستعفاء، إىل واضطروه عليه ثاروا واملحافظني «كرستينا» أصدقاء أن غري
عنها فرضب القانونية، السن لبلوغها شهًرا ١١ إال يبق ولم الرشاد، سن ناهزت قد
سنة (نوفمرب) الثاني ترشين ١٠ يف امللك تخت عىل وأجلسها صفًحا العايل املجلس

١٨٤٣م.
توىل قد كان الذي «زفايز» الجنرال إىل الوزارة رياسة وجهت ١٨٤٤م، سنة ويف

الحرية. ألهل موافق غري تغيريًا النظام ُغري التالية السنة ويف الثائرين، رياسة
وفًقا دواسبس» «فرنشسكو الدون عمها بابن «إيزابيال» تزوجت ١٨٤٦م، سنة ويف
بدوق لويزا» فردييند «ماريا أختها زوجت نفسه الوقت ويف فيليب»، «لويس امللك ملشورة
الزوجني، بني الخالف ووقع مستهجنة، تأويالت إىل أدى امللكة زواج أن غري «منينسيا»،
امللكة يتهمون آخرون وكان للملكة، كفئًا ليس امللك أن إىل قوم فذهب اإلشاعات، وكثرت

وبروسيا. النمسا مع الصلح «إيزابيال» وعقدت زوجها. بخيانة
بعضهم حاول ١٨٥٢م، سنة ويف البابا، ملساعدة جيًشا أنفذت ١٨٤٩م، سنة ويف
ونفي مشددة، وسائل واتخاذ العايل، املجلس فض عىل املحافظ الحزب فحملها قتلها،

النظامي. الحزب جنرالية من كثريين
ومدنية عسكرية بثورة «دليش» والجنرال «لودونل» الجنرال قام ١٨٥٤م، سنة ويف
أما فرنسا. إىل ثانية امللكة أمام فهربت محلية، حكومة إقامة من وتمكن «مدريد»، يف
األوقاف. بيع وأباحت جديًدا، عاليًا مجلًسا وفتحت التام، بالعفو فرصحت «إيزابيال»

ثورات امللكة وأخمدت بالبطش، القوة أخذ «أودونل» حاول ١٨٥٦م، سنة ويف
١٨٤٥م، سنة تقرر الذي النظام وأعادت سلطانها، فتوطد إسبانيا، جنوب يف حدثت

الحرية. ألهل مضادة سياسة نهج إىل فأدى
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أخرى وزارة وقيام التالية، السنة يف «ترفايز» وزارة سقوط ذلك نتيجة وكانت
التي العساكر قيادة «أودونل» وتوىل ١٨٥٧م، سنة يف وذلك النظامي، الحزب إىل تميل

١٨٦٠م. سنة الحرب وانتهت املراكشيني عىل فاستظهر مراكش، ملحاربة أنفذت
قيادة تحت جيًشا إليها وأرسلت املكسيك، أمور يف فرنسا مع «إيزابيال» تداخلت ثم
املداخلة، حبل قرص أن يلبث لم املذكور الجنرال أن إال ١٨٦١م، سنة «بريم» الجنرال

ففشلت. و«شييل» و«بريو» و«منفو» «سنتود» عىل االستيالء امللكة وحاولت
سنة نظام مبطل تقرير إىل األمر فاضطر وزراؤها، استعفى ١٨٦٦م، سنة ويف
أمرت نفسها السنة ويف امللكة، إىل «دومينيكا» جمهورية ضمت بموجبه الذي ١٨٦١م،
لألمة. نافعة أمور يف أثمانها ورصفت املذكور، البيت بأفراد املختصة األمالك جميع ببيع
رياسة تحت تألفت التي الجديدة والوزارة اإلكلريوس حملها ١٨٦٦م، سنة ويف
الدين، خَدمة أيدي يف العمومي التعليم وجعل املطبوعات، حرية إبطال عىل «ترفايز»
وكان التالية. والسنة نفسها السنة يف وذلك «بريم»، بعضها قيادة توىل ثورات فحدثت
انتظامهم. لعدم هبطت مساعيهم أن غري البالد، من مختلفة جهات يف منترشين الثائرون
سلفه، من أكثر الحرية أهل فضادَّ برافو»، «غنزالز الوزارة رياسة يف «ترفايز» وخلف
ونشأ كلها، إسبانيا يف الحال يف فانترشت قادس، يف الثورة ابتدأت ١٨٦٨م سنة أنه غري
فقدَّم «كالريت»، وقسيسها «مرفوري»، وعشيقها أوالدها مع فرنسا إىل امللكة فرار عنها
فأقامت اإلسبانيويل، الشعب إىل إعالنًا منه صدَّرت «بوفاه»، قرص الثالث» «نابليون لها

الثورة. عىل الحجة به
أقامت أنها غري «باريس»، فاستوطنت بخلعها، «مدريد» يف ُرصح ١٨٦٨م، سنة ويف

وجرمانيا. فرنسا بني جرت التي الحرب أثناء يف «جنيفا» يف مدة
«ألفونس»، البنها امللك تخت عن تنازلت ١٨٧٠م، سنة (يونيو) حزيران ٢٥ ويف

إسبانيا. يف عرش» الثاني «ألفونس نفسه فسمى

إنكلرتا ملكة بالفرنساوية امللقبة لوبل فيليب إيزابيال

وتزوجت ١٣٥٨م، سنة وتوفيت ١٢٩٢م، سنة ولدت فرنسا. ملك «فيليب» والدها
كانوا األرشار ندماءه ألن أهملها؛ أنه غري ١٣٠٧م، سنة إنكلرتا، ملك الثاني»، «إدوارد
بمساعدة بخلعه حت فرصَّ ومشوراتهم، آرائهم جميع يف يوافقهم فكان قلبه، ملكوا قد
سنة الثالث» «إدوارد ابنها عن بالوكالة امللك زمام عىل واستوىل لوبل»، «شارل أخيها
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أن بعد الثانية السنة يف الثاني» «إدوارد أهلك مرتيمر» «روجر عشيقها أن إال ١٣٢٦م،
١٣٣٠م. سنة «مرتيمر» بقتل وأمر نريها، وخلع ابنها فاغتاظ العذاب، أذاقه

الثالث» «إدوارد زعم وقد سنة. ٢٨ بعد فيه ماتت سجن يف فحبسها هي، أما
امللكي البيت من كانت املذكورة «إيزابيال» ألن فرنسا؛ ملك يف ا حقٍّ لهم أن وحلفاؤه
أخيها بني وقع الذي الخالف لتسوية فرنسا إىل توجهت ملا إنها وقيل: الفرنساوي،
وكان لنكسرت»، «أرل أصحاب من وهم الهاربني اإلنكليز من كثريين رأت وزوجها،
خلع عىل رأيهم وقر إليها فجمعتهم مرتيمر»، «روجر اسمه شاب ونشاًطا إقداًما أكثرهم

«إدوارد».
بعساكر «سفلك» ساحل إىل امللكة وصلت ١٣٢٦م، سنة (سبتمرب) أيلول شهر ويف
فأرسع منهينو»، و«جون مرتيمر» «روجر قيادة تحت مقاتل ٣٠٠٠ من مؤلفة أجنبية
ففر أحد، ينجده فلم برعاياه، «إدوارد» واستنجد والقسوس، األرشاف أكابر ملالقاتها
«كونتيه من «نيت» دير يف عليه وقبضت أثره امللكة فاقتفت «ولس»، تخوم إىل هاربًا
«هدلود عىل القبض ألقي األثناء تلك ويف «كبتلورس». قلعة إىل وأرسلته كالمرغان»،
قراًرا فأصدر و«مرتيمر» «إيزابيال» بأمر العايل املجلس واجتمع خنًقا، وقتل سنرس»
قلعة إىل ونقله كرنارفون»، أف «إدوارد بسقوط يؤذن ١٣٢٧م سنة يونيو شهر يف
الصباح عند أيلول ٣١ يف وجد أن إىل فيها فبقي األوباش من حرسه وكان «بريكيل»،
حالها عىل جثته تبق ولم غرفته، من وأنني رصاخ ُسمع قد وكان فراشه. عىل ميتًا ملًقى
ى محمَّ بحديد أُحرقت أمعاءه أن واملظنون ذريًعا، قتًال قتل أنه عىل ذلك فدل الطبيعية،

بالنار.
«إيزابيال» امللكة والدته أخذته سنة، عرشة اثنتي العمر من الثالث» «إدوارد بلغ وملا
وهبه اللتني و«نبتيو» «غينا» واليتي يف الرابع» «شارل ملكية ولبثت فرنسا، إىل املذكورة
«فيليب» وبني «إدوارد» بني «إيزابيال» امللكة عقدت وهناك الثاني»، «إدوارد أبوه إياهما
«إدوارد وسمي الثاني» «إدوارد أرس وملا ١٣٢٨م. سنة يونيو ٢٤ يف فتزوجها زواج، عقد
لكي أرشاف وعرشة أساقفة أربعة بتعيني «إيزابيال» امللكة أمرت إلنكلرتا، ملًكا الثالث»
صار الذي — «مورتيمر» ول لها فقرروا حزبها، من أكثرهم وكان امللك، وكالة يقرروا

األثناء. تلك من اململكة إدارة حق — «مرنش» آل
وأنفذ إنكلرتا، مملكة وبني بينه كانت التي الهدنة رشوط تروسل» «روبرت فقىض
وألقوا «كمربالنة»، كتيبة يف فحملوا و«زغالس»، «رندولف» قيادة تحت عظيًما جيًشا
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عن يزيد بجيش «انشيمال» إىل «إدوارد» ولدها «إيزابيال» فأرسلت والدمار، الخراب فيها
موقعتان، معهم له وجرى األسكوتسيني وبني بينه حصل وهناك مقاتل. ألف األربعني
رأى ملا بكى إنه ويقال: عليهم، التغلب من يتمكن فلم ا، جدٍّ منيعة مراكز يف وهم
فيها اعرتف معاهدة فعقد املشئومة، الحرب تلك وأنهى عليه استظهروا قد يسرية جماعة
و«مرتيمر»، «إيزابيال» عىل املسئولية ألقت الحالة وهذه تماًما. «أسكوتسيا» باستقالل
لخيانة قتله يف سعيا فإنهما كونت»، أف «أرل ضد بأفعالهما الشعب غاظا قد وكانا

١٣٣٠م. سنة وذلك بها، اتهماه كربى
وقتل ومحبيها، أمه طاعة من وتخلص بالسلطة، «إدوارد» استبد نفسها، السنة ويف
«رشتنغ» قرص يف حياتها طول بحبسها فأمر «إيزابيال» وأما منه، بدت لخيانة «مرتيمر»

تقدم. كما توفيت حتى

فرنسا ملكة البافارية إيزابيال

«شارل تزوجت ١٤٣٥م. سنة وتوفيت ١٣٧١م، سنة ولدت «باباريا». دوق ابنة وهي
امللكية، الوكالة ملجلس رئيسة ُجعلت ١٣٩٢م سنة جنَّ فلما ١٣٨٥م، سنة السادس»
بعديم ب امُللقَّ «بورغونيا» دوق و«جان» امللك، أخو «أورليان» دوق أعضائه من وكان
بني جرى الذي الخصام عنها نشأ شديدة مناظرة األمريين هذين بني فحصل الخوف؛

«أورليان». دوق إىل تميل «إيزابيال» وكانت واألرمنياكيني، البورغونيني
وقتل الرش، «بورغونيا» دوق لها فأضمر حبية، عالئق بينهما كان إنه ويقال:
بمعاهدة رضيت ولكنها ا، جدٍّ األمر فغمها منها، االنتقام يف رغبًة ١٤٠٧م سنة خصمه
واطأت ١٤١٩م، سنة نفسه «بورغونيا» دوق قتل وملا السلطان. لنفسها لتحفظ القاتل
ابنها نفس امللك من بذلك حاِرمًة أجنبية، ليٍَد فرنسا تسليم عىل لوبون» «فيليب خلفه
«هنري إىل فرنسا تخت وجه بموجبها التي «تروا» معاهدة عىل ووقعت السابع»، «شارل
السادس» «شارل وفاة بعد أهميتها وقلت ١٤٢٠م، سنة وذلك إنكلرتا، ملك الخامس»،
توفيت ١٤٣٥م، سنة ويف األحكام، يف تتداخل تكن فلم ١٤٢٢م، سنة الخامس» و«هنري

عليها. مأسوف غري الشعب باحتقار مصحوبة
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أملس

ال عظيمة شهرة وحازت الطرب، وآالت األلحان أرباب كافة فاقت التي الشهرية املغنية
املرصي القطر أموال سلبت إنها فيها: قيل حتى كثرية أمواًال جمعت وقد عليها، مزيد
الصباغة، صنعة يتعاطى فقري رجل ابنة وكانت الشاجي، صوتها وحالوة صنعتها، برقة
وكانت الخديوي، باشا إسماعيل حكم وأوائل باشا سعيد أيام أواخر يف ظهورها وكان
قد وكانت الشهرية، املغنية «ساكنة» سيما ال مرص، مغنيات عىل سائدة الوقت ذلك يف
ِسِنيِّها، من عرشة الثانية — بلغني ما عىل — تتجاوز ال صغرية «أملس» وكانت أسنت،
وقد «أملس»، باسم لقبت ظهورها مبادئ يف ولكنها «سكينة»، الحقيقي اسمها وكان
العائلة سيدات إحدى طلبت قد ظهورها أول ويف به، فشهرت األصيل، االسم عىل غلب
فجاءتها األلحان، تعليمهن ألجل األصوات حسنات األهايل بنات من بنات جملة الخديوية
لها يرق فلم الجميع أصوات فاختربت «أملس»، جملتهن ومن طلبت، بما أتباعها إحدى
عىل تقدر ال أنها واعتذرت فامتنعت، عندها اإلقامة إليها فطلبت املرتَجمة، صوت سوى
وانرصفت، النقود من بيشء عليها وأنعمت أسف، بكل عذرها فقبلت الفقري، والدها ترك
الرجال بذكرها وتحدث طلبها فكثر وذواتها، مرص سيدات بني اشتهرت ذلك بعد ثم

والنساء.
بما «أملس» تسرتها أن وشهرتها مركزها عىل خافت ذلك املغنية «ساكنة» رأت وملا
أتباعها، ضمن من وصارت إليها، فضمتها الصنعة، ورقة الصوت، حسن من هللا منحها
بها، يُعبأ ال «ساكنة» وصارت «أملس»، لجهة األمور ووالة األهايل من الكيل االلتفات فصار
وجعلت عنها، انفصلت ذلك املرتَجمة رأت وملا معاملتها. فساءت والحقد، الحسد فداخلها
ونُيس «ساكنة» وتُركت وذواتها، مرص والة وطلبها شأنها، وكُرب خصوصيٍّا، تختًا لها
الحمويل عبده وكان مرص. ومغنيات مغنني جميع من لها والحسد الحقد فزاد أمرها،
وارتعب شهرته، عىل الخوف فأخذه الوقت، ذلك يف الرجال بني املشهور هو الشهري املغني
ووقع العداوة، األمر بادئ يف «أملس» ل فأظهر «ساكنة»، ل حصل كما اسمه إطفاء من
سامٍر يف بينهما ما جمع رونًقا لها ويجعل أفراحه يزين أن أراد إذا صار حتى الخالف
السامعون فيطرب الصوت، ورقة الصنعة، حسن من عنده ما منهما كل فيظهر واحد،

الركاب.» بسعد املراكبية «تشاحنت السائر: املثل فيهم ويصحُّ
وكثر «أملس»، جهة إىل أفكارها متجهة األهايل وأن الحمويل، عبده ذلك رأى وملا
وأظهر النساء، بهما يتهم اللذين واملكر الحيلة إىل عمد جهته، إىل االلتفات وقل مادحوها،
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الحيلة إتقان يف جهده وبذل االقرتان، إليها وطلب فيه، يُشك ال الذي والود الحب لها
أعلم ال — منه وانفصلت إيراني برجل تزوجت قبل من وكانت به، اقرتانها قبلت حتى

بالحياة. أو بموت كان إن
له فرجعت هو، وتقدم الغناء عن فمنعها بها، العهد آخر كان عبده عىل دخلت وملا
سناء غياب من جميًعا األهايل وأسف املرصي، القطر يف غريه يبق لم إذ األوىل؛ شهرته

االقرتان. هذا من الكثري وحزن عيونهم، عن «أملس»
وحيث تجارة، محل ففتح تملكه، وما مالها كل له سلَّمت حكمه تحت صارت وملا

التجاري. محله فقفل قليًال، إال تجارته تدم لم األموال بذل يف مرسًفا كان إنه
الشباب، نضارة يف وهي بحملها هللا توفاها بل تلد، ولم منه حملت املرتَجمة وكانت
أكابر جمع مشهود يوم لها وكان األسف، كل املرصيون عليها فأسف الصبا، وعنفوان
الدمع من بأنهر األرض وتسقى الرجال، أعناق تقله بمشهدها واحتفل وأصاغرها، مرص

املدرار.
معاملتها يف منه فرط ما عىل الندم وحاقه الشديد، الحزن عليها عبده وحزن
خسارة يقصد كان إنه قيل: حتى وهجر، فظاظة بكل يعاملها كان إنه حيث بالقسوة؛
األسبوع، من أكثر يحمالنه فال خيلها، من الجياد الخيل تقلها العربة فريكب أموالها،
غري الباهظة الخسائر من ذلك وغري جنيه، ألف الثالثني عن ينوف ما التجارة وخرست
حتى الندم، ينفع ال حيث من وندمت الغمُّ فلِحقها واإلعراض، الهجر من به عاملها ما

الكدر. من لحقها ملا موتها سبب كان ذلك إن قيل:
عليها وغنى الزمن، من مدة الحزن عىل وثابر موتها، بعد عبده يف األمر هذا فأثر

وهي: االستئناس، سبيل عىل نذكرها محزنة بألحاٍن

مذهب
أص��اف��ي ع��رف��ت��ش م��ا ال��ح��ال وم��ر ال��ت��ص��اف��ي ب��ع��د م��ن ال��ص��ب��ر ش��رب��ت
ع��ل��ي ق��ل��ب��ي ي��ا آه ال��وص��ل ع��دم��ت ت��واف��ي وأف��ك��اري ال��ن��وم ي��غ��ي��ب

دور
ال��س��الم��ه ال��ل��ه ي��ا ال��ح��ال ب��ي وزاد م��الم��ه ي��ك��ف��ان��ي ل��وم ي��ق��ض��ي
ع��ل��ي وع��دي ي��ا آه ال��وص��ل ع��دم��ت ن��دام��ه ي��ا ف��ؤادي ب��ه��ج��ة م��ض��ت
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دور
وط��اع��ه س��م��ًع��ا ل��ل��ق��ض��ا ول��ك��ن س��اع��ه ال��ح��ل��و ب��ع��اد ع��ي��ن��ي ع��ل��ى
ع��ل��ي ق��ل��ب��ي ي��ا آه ال��وص��ل ع��دم��ت وداع��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ال��روح ألن

دور
م��ول��ع ول��ه��ي م��ن ال��ي��وم وص��رت وودَّع ع��ن��ي راح األن��س زم��ان
ع��ل��ي ق��ل��ب��ي ي��ا آه ال��وص��ل ع��دم��ت ي��ن��ف��ع ال��ص��ب��ر ه��و ال��ه��ج��ر وب��ع��د

نوادرها من يشء عىل يطلعني من أجد ولم «أملس»، ترجمة من بلغني ما هذا
الكثرية. وملحها
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الثالث مراد السلطان زوجة بالطاهرة امللقبة باقو

سنة البحر لصوص أرسها بارع، وجمال ثاقب، فكر ذات كانت البندقية من امرأة هي
القسطنطينية، إىل فسيقت «كورفو»، إىل البندقية من أبيها مع سائرة وهي ١٥٨٠م
حبُّها وأخذ سلطانة، وجعلها تزوجها ثم الثالث، مراد السلطان جواري من فيها وصارت
محمد السلطان ابنها أيام يف عجيبة سطوة لها وكانت كلمتها، فنفذت قلبه، بمجامع
عليها تغريَّ أحمد السلطان حفيدها أن غري السلطنة، مصالح يف يستشريها فكان الثالث،

ماتت. أن إىل القديمة الرساية يف ووضعها للميالد، ١٦٠٣ سنة

العذري معمر بن جميل حبيبة بثينة

نسبها كذلك ربيعة. بن حر بن األصب بن عمر بن لهوذ بن ثعلبة بن حبا بنت بثينة هي
بن هللا عبد بن جميل شعره يف وذكرها بها هام عذرة. بني من وهي األغاني، صاحب
بن نبيه له: يقال رجل تزوجها بثينة. بجميل إال يُعرف ال إنه حتى بها فُعرف معمر،
أدبًا وأكملهن النساء، أحسن من بثينة وكانت ريبة، بال عليها يرتدد جميل وبقي األسود،
مستورة كلها كثرية، ومغازالت وأشعار نوادر جميل مع ولها حديثًا، وأطيبهن وظرًفا،
أوردها حتى بإبله يوًما أقبل أنه جميل بها علق ما سبب أن فمنها واألدب، بالعفة
الوادي، جانب يف يومئٍذ بثينة وأهل ترعى إبله وأرسل فاضطجع بغيض، له: يقال واديًا
أي — بثينة رتهن فنفَّ بروك، له فصاٍل عىل فمرَّتا املاء، واردتني لها وجارة بثينة فأقبلت
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فبادلته جميل، فسبَّها صغرية، جويرية ذاك إذ وكانت رتهن. نفَّ قد فقال: — انتهرتهن
يقول: ذلك ويف الحني، ذاك من بها وهام سبابها، فاستحسن أيًضا، هي وشتمته السب

س��ب��اب ب��ث��ي��ن ي��ا ب��غ��ي��ض ب��وادي ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة ق��اد م��ا وأول
ج��واب ب��ث��ي��ن ي��ا ك��الم ل��ك��ل ب��م��ث��ل��ه ف��ج��اءت ق��وًال ل��ه��ا وق��ل��ن��ا

بعضهن ويدنو ويجتمعن، يتزينَّ ذاك إذ النساء وكانت عيد، يوم يف بثينة وخرجت
الحسني أم وأختها بثينة عىل فوقف جميل فجاء عيد، كل يف للرجال ويبدون لبعض،
معه وكان انرصف، ثم معهن فقعد لطيًفا، منظًرا منهن فرأى األحب، بني من نساء يف
فراح عليه، ووجدوا بثينة حبَّ نظره يف عرفوا قد القوم أن فعلم األحب، بني من فتيان

يقول: وهو

ال��م��ت��ه��ل��ل دم��ع��ك ب��وادر وج��رت ي��ع��ج��ل ل��م ول��ي��ت��ه ال��ف��راق ع��ج��ل
م��ح��ول ب��رق��ة غ��داة ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ن ت��خ��ف ول��م ل��ق��ي��ت م��ا وش��اق��ك ط��ربً��ا
ب��م��ش��ك��ل ذاك ول��ي��س ال��ي��ق��ي��ن ب��ع��د ي��ك��ن ول��م رح��ت ح��ي��ن أن��ك وع��رف��ت
م��ق��ب��ل ع��ام دون ال��ت��ف��رُّق ب��ع��د رج��ع��ة ب��ث��ي��ن��ة إل��ى ت��س��ت��ط��ي��ع ل��ن

خرجت إال خلوة عىل يأتيها ال أن باهلل حلفت بها شبَّب جميًال أن بثينة سمعت وملا
حتى أخواتها، ومع معها فيتحدث الرجال غفالت عند يأتيها فكان منه، تتوارى وال إليه
نحو بجماعة فرصدوه — غيارى أي — أصالًفا وكانوا إليها، يتحدث أنه رجالها إىل نمى
وهما الحسني وأم ببثينة وقف حتى ناقته الصهباء عىل وجاء رجًال، عرش بضعة من

قوله: ينشدهما وهو تحدثانه،

دف��ي��ن ب��ط��ن ت��ج��ت��زن ال��َق��ط��ا ُه��ويَّ ِم��نً��ى إل��ى ال��راق��ص��ات ب��رب ح��ل��ف��ت
ل��ح��ي��ن ال��ح��س��ي��ن أم وال س��ل��ي��م��ى الق��يً��ا ل��ي��س أن ال��ق��ل��ب ه��ذا ظ��ن ل��ق��د
ل��ق��ون��ي ب��ث��ي��ن ي��ا ب��ق��ت��ل��ي وه��م��وا دم��ي ن��ذروا ق��د ف��ي��ك رج��اًال ف��ل��ي��ت
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من فخرجت الناقة، عنان فأطلق القوم، عليه وثب إذ الحال تلك عىل هو فبينما
وجاء لوعدها، فأتى املواضع بعض يف يلتقيا أن يوًما جميًال ووعدت كالسهم. بينهم
ثالثة الوادي هذا بطن يف رأيت قد لهم: فقال وقروه، فأنزلوه القوم يستضيف أعرابي
أنه فعرفوا إبلكم، بعض يسلبوا أن عليكم خائف وأنا الشجر، يف متوارين متفرقني نفر
انرصف الصبح أسفر فلما بوعده، الوفاء من ومنعوها بثينة فحرسوا وصاحباه، جميل
إنما له: ويَُقلن بذلك يُقرِّعنه الحي نساء فجعل أهله، إىل ورجع بها، الظن سيئ كئيبًا
يحظى غريك أن كما منها، بوصلك أوىل وغريها والغدر، والكذب الباطل عىل منها حصلت

ذلك: يف فقال بوصلها،

ال��ه��ازل ب��ق��ول ت��خ��ل��ط��ه ب��ال��ج��د وص��ل��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��ارض��ة ف��ل��رب
ش��اغ��ل��ي وص��ال��ك ع��ن ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ي ت��س��ت��ر ب��ع��د ال��ق��ول ف��ي ف��أج��ب��ت��ه��ا
رس��ائ��ل��ي أت��ت��ك أو وص��ل��ت��ك ف��ض��ًال ق��الم��ة ك��ق��در ص��دري ف��ي ك��ان ل��و
ال��ب��اط��ل؟ اج��ت��ن��اب ف��ي ل��ك ف��ه��ل م��ن��ه��ا، ب��ب��اط��ٍل رض��ي��ت ق��د إنَّ��َك وي��ق��ل��ن
ال��ب��اذل! ال��ب��غ��ي��ض م��ن إل��يَّ أش��ه��ى ح��دي��ث��ه أح��ب م��م��ن ول��ب��اط��ل
ب��زائ��ل ه��واي ف��م��ا ه��وي��ت وإذا ي��ص��ل��ن��ن��ي ث��م ه��واي ع��ن��ك ل��ي��زل��ن
واص��ل ك��ري��م م��ن ب��ح��ظ��ك وخ��ذي ف��اس��ج��ح��ي م��ل��ك��ت ق��د إن��ك أب��ث��ي��ن

أولها: التي الرائية قصيدته أيًضا يقول وتأخرها بالتالقي وعدها ويف

ال��م��س��ور أم ل��ل��ق��اء ال��م��ن��ى إن أق��ص��ر ال��م��الم��ة ب��ع��ض ع��ن ص��اح ي��ا

ومنها:

ر ل��ت��غ��وُّ دن��ا ق��د وه��نً��ا وال��ن��ج��م ال��ك��َرى ع��ل��ل ع��ل��ى ط��ارق��ه��ا وك��أن
ال��ع��ن��ب��ر س��ح��ي��ق أو ِم��ْس��ك ب��ذك��يِّ م��ع��ج��ون��ة م��دام��ة ري��ح ي��س��ت��اف

ومنها:

ت��ذك��ري أن ب��ص��ال��ح ت��ذك��ري��ن إذ وي��س��رن��ي غ��ي��ب��ك��م ألح��ف��ظ إن��ي
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ك��أش��ه��ر ع��ل��يَّ ف��ي��ه ن��ل��ت��ق��ي أو م��رس��ًال ل��ك أرى ال ي��وم وي��ك��ون
ي��ق��در ل��م ل��ق��ائ��ك��م ي��وم ك��ان إن ب��غ��ت��ة ال��م��ن��ي��ة أل��ق��ى ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
وت��ف��ك��ري ص��ب��اب��ت��ي ب��ع��ض ف��ي��ف��ي��ق ذك��رك��م ع��ن ت��ج��ل��ًدا أس��ت��ط��ي��ع أو
ت��ع��ذري ل��م إن ل��ظ��ل��م��ت أو ل��ع��ذرت ال��ه��وى م��ن أج��نُّ ك��م��ا ت��ج��نُّ ق��د ل��و
ال��م��خ��ب��ر ق��ول وغ��ي��ر ال��ظ��ن��ون غ��ي��ر ب��ه��ا ع��ل��م م��ن ل��ل��ق��ل��ب م��ا وال��ل��ه
ت��ه��ج��ري أن رائ��ع ل��ع��م��رك ح��دث ط��ائ��ًع��ا ه��ج��رت��ك أن��ي ت��ح��س��ب��ي ال
أع��ذر ل��م م��ع��ل��نً��ا ب��س��رك ي��وًم��ا أب��ح وإن ال��ب��اك��ي��ات ف��ل��ت��ب��ك��ن��ي
األق��ب��ر ب��ي��ن ص��داك ص��داي ي��ت��ب��ع أم��ت ف��إن ال��ف��ؤاُد ع��ش��ُت م��ا ي��ه��واك
ال��م��ك��ث��ر ال��غ��ن��ي إل��ى ال��ف��ق��ي��ر ن��ظ��ر ل��ن��اظ��ر وع��دت ب��م��ا إل��ي��ك إن��ي
ب��م��ع��س��ر ول��ي��س ل��ن��ا ال��غ��ري��م ه��ذا م��وع��ًدا ي��ن��ج��ز ول��ي��س ال��دي��ون ي��ع��د
ي��م��ط��ر ل��م س��ح��اب��ة ك��ب��رق إال ت��ع��دي��ن��ن��ي ال��ذي وال��وع��د أن��ت م��ا
ت��ك��ث��ري ف��م��ن��ه ه��ج��رت��ي��ه ف��م��ت��ى ن��ص��ي��ح��ت��ي ف��ردَّ ل��ه ن��ص��ح��ت ق��ل��ب��ي

قالت ثم طويًال، فتعاتبا مدته، طالت بينهما كان تهاجر طول بعد بجميل والتقت
القائل: وأنت تهواني أنك أتزعم جميل! يا ويحك له:

ب��ال��ق��وادح؟ أن��ي��اب��ه��ا م��ن ال��غ��ر وف��ي ب��ال��ق��ذى ب��ث��ي��ن��ة ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ل��ه رم��ى

القائل: أنا بل وقال: رأسه رفع ثم وينتحب، يبكي وهو طويًال فأطرق

ك��الم��ه��ا ع��ل��يَّ ي��خ��ف��ى ال ب��ث��ي��ن��ة ت��ق��ودن��ي أص��م أع��م��ى ل��ي��ت��ن��ي أال

جميًعا؟ كفانا ما العافية سعة يف أوليس املعنى؟ هذا عىل حملك ما ويحك، فقالت:
عندها جميًال إن لهما: وقالت وأخيها، أبيها إىل بها بثينة جواري من جارية وسعت
بها وجده إليها ويشكو يحدثها إليها جالًسا فرأياه سيفيهما، مشتملني فأتياها الليلة،
بماذا؟ قالت: تجزينه؟ أال بك، وشغفي لك، ودي أرأيت بثينة، يا لها: قال ثم لها، وشوقه
عندي كنت لقد وهللا تبغي؟! أهذا جميل، يا له: فقالت املتحابني، بني يكون بما قال:
كالمها من فضحك أبًدا. بعدها وجهي رأيت ال بريبة تعريًضا عاودت ولنئ منه، بعيًدا
لعلمُت إليه تجيبيني أنك علمُت ولو فيه، عندك ما ألعلم إال هذا لك قلت ما وهللا وقال:
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يدي، يف استمسك ما هذا بسيفي لرضبتك عليه مساعدة منك رأيت ولو غريي، تحبني أنك
قويل: سمعت أَوما األبد، إىل استطعت إن هجرتك أو

ب��الب��ل��ه ل��ق��رَّت ال��واش��ي أب��ص��ره ل��و ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
أم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��و وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع ال وب��أن ب��ال
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ت��ن��ق��ض��ي وال��ح��ول ال��ع��ج��ل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

لقائها، من الرجل هذا نمنع أن اليوم بعد ينبغي فما بنا؛ قم ألخيها: أبوها فقال
بثينة، لقاء عىل مساعدتي يف لك هل أترابه: ألحد يوًما جميل وقال وتركاهما، فانرصفا
إليه، ودفعه بثينة راعي إىل خاتمه معه وأرسل الوادي، يف له كمن حتى معه فمىض
حتى طويًال فتحدَّثا جاءته الليل جنَّ فلما إليه، منها بموعد عاد ثم إليها، به فمىض
منها فدنا جميل، يا مني ادن بثينة: له قالت باركة، وهي ناقته وركب ودَّعها ثم أصبحا،

وقال:

ب��ج��واب��ي آي��ات��ه��ا واس��ت��ع��ج��م��ت أط��راب��ي ه��ي��ج��ت ال��م��ن��ازل إن
ك��ت��اب س��ط��ور أو رس��م أن��ض��اء ك��أن��ه��ا ال��ل��ج��ي��ن ب��ذي ت��ل��وح ف��ت��رى
األح��ب��اب ل��ف��رق��ة ال��دم��وع م��ن��ي ت��ب��ادرت ال��ق��ل��وص ب��ه��ا وق��ف��ت ل��م��ا
ش��ب��اب��ي وش��رخ أي��ام��ي وذك��رت ش��اق��ن��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��ا ع��ص��ًرا وذك��رت

الحبيبة أبي عند من قلُت: أقبلَت؟ أين من يل: فقال مرة جميٌل لقيني كثري: وقال
ال فقال: — عزة أعني — الحبيبة إىل قلت: تميض؟ أين وإىل فقال: — بثينة أعني —
وأنا الساعة بها عهدي فقال: بثينة، من موعًدا يل فتستجدَّ بدئك عىل عودك ترجع أن بد
العيد، أول يف قال: بها؟ عهدك فمتى فقلت: ذلك، من بد ال فقال: أرجع، أن أستحي
فلما ثيابها، تغسل لها جارية ومعها فخرجت الردم وادي بأسفل سحابة وقعت وقد
الجارية وعرفتني تسرتًا، به فالتحفت املاء يف ثوٍب إىل بيدها ورضبت أنكرتني أبرصتني
أهيل فقالت: املوعد وسألتها الشمس، غابت حتى ثنا وتحدَّ املاء يف الثوب فرتكت فأخربتها
أن يف لك فهل : ُكثريِّ له فقال إليها، أرسله حتى ُكثريِّ يا غريك أحًدا وجدت وما سائرون.
بها؟ الخلوة عىل أْقِدر لم إن العالمة هذه فيها أذكر الشعر من أبيات فأنزع الحي آتي

141



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

حتى سار ثم أعود، حتى انتظرني وقال: فذهب، إليها فأرسلها الصواب، ذلك قال:
أن فأحببت يل عرضت أبيات ثالث قال: ؟ ُكثريِّ يا ردَّك ما أبوها: له فقال بهم، أناخ

الخدر: وراء من تسمع وبثينة فأنشدته : ُكثريِّ قال هاتها، قال: عليك، أعرضها

م��رس��ُل وال��م��وك��ل رس��وًال إل��ي��ك ص��اح��ب��ي أرس��ل ع��ز ي��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
أف��ع��ل ف��ي��ه ب��ال��ذي ت��أم��ري��ن��ي وأن م��وع��ًدا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ت��ج��ع��ل��ي ب��أن
ي��غ��س��ُل وال��ث��وب ال��ردم وادي ب��أس��ف��ل ل��ق��ي��ت��ن��ي ي��وم م��ن��ك ع��ه��دي وآخ��ر

كلب قالت: بثينة؟ يا مهيم أبوها: فقال اخسأ، اخسأ وقالت: صدرها بثينة فرضبت
من أبغينا وقالت: الجارية إىل التفتت ثم الرابية، هذه وراء من الناس نام إذا يأتينا
وراح وخرج ذلك، من أعجل أنا كثري: فقال له، يها ونسوِّ شاة لُكثريِّ لنذبح حطبًا الدومات
قد بثينة وكانت الناس. تنام أن بعد الدومات املوعد جميل: له فقال فأخربه، جميل إىل
أن كثري نشيد نحو يف رأيت قد إني خالتها: بنات ونجيا وليىل الحسني، أم ألختها قالت
فخرجن — بأرسارها وكاشفتهن بهن، واطمأنت إليهن، أنست قد وكانت — معه جميًال
ومن بثينة وجاءت — محل اسم — الدومات أتيا حتى خرجا وكثري جميل وكان معها،
أحسن قط مجلًسا عمري رأيت ما يقول: كثري فكان الصبح، برق حتى برحوا فما معها،

أفهم. كان أيهما أدر ولم اآلخر، بضمري أحدهما علم مثل وال املجلس، ذلك من
فكان بجميل، الدنيا ضاقت السلطان، لهم وأهدره جميل دم بثينة أهل نَذََر وملا

ويقول: بثينة حي نحو من الريح ويتنسم رمل كثيب بالليل يصعد

ال��ن��ح��ول ب��ادي وأن��ن��ي أه��ي��م ت��ري��ن��ي أم��ا ال��ش��م��ال ري��ح أي��ا
ج��م��ي��ل إل��ى ب��ال��ه��ب��وب وم��ن��ي ب��ث��ن ري��ح م��ن ن��س��م��ة ل��ي ه��ب��ي
ال��ق��ل��ي��ل م��ن أق��ل أو ق��ل��ي��ل��ك ن��ف��س��ي ح��س��ب ب��ث��ي��ن��ة ي��ا وق��ول��ي

إني ويحكن! عندها: الحي من لجواٍر تقول بثينة وكانت انرصف. الصبح ظهر فإذا
الشيطان لك يخيله يشء فهذا هللا، اتقي لها: فيقلن الغريان، بعض من جميل أنني ألسمع

له. حقيقة ال
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بقولك: تسمع لم بثينة أترى جميل، يا له: فقال يوًما بجميل كثري واجتمع

رس��ول إل��ي��ك أو ح��دي��ث ل��دي��ك أم��ال��ه س��وء ك��ل ج��م��ي��ل ي��ق��ي��ك
ي��ط��ول ذك��ره��ن ش��ع��ر م��ح��اس��ن وص��ب��اب��ت��ي ل��ك��م ح��ب��ي ف��ي ق��ل��ت وق��د
أق��ول ك��ي��ف ب��ث��ن ي��ا ال��ص��ب��ا ه��ب��وب ف��ع��ل��م��ي رض��اك ق��ول��ي ي��ك��ن ل��م ف��إن
ي��زول؟ وال��خ��ي��ال ع��ن��ه��ا زال وال ل��ح��ظ��ة خ��ي��ال��ك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ف��م��ا

بقولك: تسمع لم كثري يا عزة أترى جميل: فقال

م��ص��م��م ال��ط��ري��ق ظ��ه��ر ع��ل��ى ش��ج��اع دون��ك��م ح��ال ق��د ع��ز ي��ا ال��ع��دا ي��ق��ول
ج��ه��ن��م ف��ؤادي راع��ت م��ا ج��ه��ن��م دون��ك��م ك��ان ل��و وال��ل��ه ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
م��ع��ل��م ل��ل��س��ف��ر ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ووج��ه��ك رائ��ع ع��ز ي��ا ال��ق��ل��ب ي��روع وك��ي��ف
م��ن��ق��م ف��ي��ه ف��م��ا ح��ب��ي ت��ن��ق��م��ي ف��ال ال��ه��وى ف��ي ع��ز ي��ا ال��ن��ف��س ظ��ل��م��ت��ك وم��ا

انرصفا. ثم الصباح، بزغ أن إىل ليلتهما فبكيا قال:
أو لبُثينة أَمًة يرتصد املاء من قريبًا فنزل يوم، ذات بثينة لزيارة جميل وخرج
الغدير عىل واردة قربة معها حبشية بأمة وإذا رسالته، لتبليغ واسطة ليتخذها راعية
يحدثها وجعل معه، وجلست عليه، سلَّمت وتبينته تبينها وملا به، عارفة وكانت لتمألها،
بثينة، إىل رسائله ويحملها الفراق، ألم من يعانيه بما ويخربها بثينة، أخبار عن ويسألها
ينتظر ومكث فيه، له ترجع موعًدا عليها وأخذ لها، تدفعه أن وسألها خاتمه، أعطاها ثم
وأخوها، وزوجها بثينة أبو فلقيها عليهم، أبطأت وقد أهلها إىل الجارية وذهبت رجوعها،
جميل، مع لها حصل مما بيشء تخربهم ولم عليهم فالتوت بها، أبطأ عما فسألوها

مربًحا. رضبًا فرضبوها عليهم وتعللت
مرَّ أنه وصدف خاتمه، إليهم ودفعت جميل، مع حالها أعلمتهم الرضب ألم ومن
الذي املوضع وعرفا جميعها، القصة فسمعا عذرة، بني من فتيان الحالة تلك يف بها
وليست جميًال لقيتم إن إنكم للقوم: فقاال الخطر، هذا عنه يدرآ أن فأحبا جميل، فيه
— عذرة بني أعز بثينة أهل وكان — مكروه كل ذلك يف لزمكم قتلتموه ثم معه بثينة
تخربها أن من وحذَّروها بثينة، إىل توصله أن وأمروها الخاتم، وأعطوها األَمة فدعوا
جميًال، فأنذرا الفتيان ومىض جرى، بما بثينة تعلم ولم ففعلت، القصة، علموا بأنهم
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لقائها من وتقيض فتزورك إليها تبعث ثم الطلب، يهدأ حتى بيوتنا يف عندنا تقيم وقاال:
سليًما. وتنرصف وطًرا،

بحاجتك، قل له: وقاال لهما براعية فأتياه ينذرها، َمن إليها فابعثا اآلن أما فقال:
اعتوروه جماعة ذلك فحذَّره ظبي اقتناص أردت إني لها: وقويل إليها ادخيل فقال:
عنها وبحثت قصته، فعرفت لها، قال ما فأعلمتها فمضت الليلة، ففاتني القناص، من
ومضوا مكانها، من تربح فلم ورصدوها الليلة تلك لزيارته تخرج فلم تماًما، ففهمتها

جميل: يقول ذلك ويف فاتهم، قد أنه فعرفوا ناقته، فوجدوا أثره، يقتفون

ال��ن��ش��ر ط��ي��ب��ة األن��ي��اب ع��ذب��ة ع��ل��ى ت��س��ل��م��ا ح��ت��ى ال��ي��وم ع��وج��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��ق��ط��ر س��ائ��غ م��ن ال��ل��ه س��ق��اه��ا ع��ل��ي��ه��ا وس��ل��م��ا ل��ي اش��ف��ع��ا ث��م ب��ه��ا ��ا أل��مَّ

وقال:

ي��ج��دي ال ب��ث��ن��ة ال��ق��ل��ب وح��ب س��واه��ا ي��رد ل��م ب��ث��ن��ة ح��ب إال ال��ق��ل��ب أب��ى
ول��ل��ب��ع��د م��ن��ه��ا ال��دار ل��ن��أي ج��زع��ت ن��أت وإن اش��ت��ي��اًق��ا زدت دن��ت م��ا إذا
ت��خ��دي م��وق��رة وه��ي ال��م��ط��اي��ا ص��دور م��رة ل��م��غ��ن��اك ع��ج��ن��ا ه��ل ال��رك��ب س��ل��ي
ب��ردي دم��ع��ه��ا م��ن أخ��ض��ل ح��ت��ى أج��ل��ك م��ن ب��م��ائ��ه��ا ال��ش��روق ال��ع��ي��ن ف��اض��ت وه��ل
س��ع��دي م��ن ل��ق��ائ��ك م��ن ب��ي��م��ن ل��ت��ج��ري ج��اه��ًدا ال��ط��ي��ر ل��ك ألس��ت��ج��ري وإن��ي
ت��ح��دي إذ ال��رك��ب ب��ك ي��ح��ي��ا أن ب��ذك��راك غ��ردوا ال��رك��ب إذا ألس��ت��ب��ك��ي وإن��ي
أب��دي م��ا ف��وق ب��ه��ا أخ��ف��ي ال��ذي ف��إن ب��وده��ا ع��م��رو أم ت��ج��زي��ن��ي ف��ه��ل
ال��ج��ه��د ع��ل��ى م��ن��ي ال��ح��ب ف��ي زدت��ه��ا وق��د ج��ه��ده ف��وق ي��زد ل��م م��ح��ب وك��ل

أم لها: يقال بها يثقون منهم عجوًزا عليها ائتمنوا الحيل بثينة برهط ضاقت وملا
ائتمنوني وقد أفعل ال وهللا ال فقالت: بثينة، أريني لها: وقال جميل فجاءها منظور،
عندها من فخرج أريكها. أن يف وهللا املرضة فقالت: أرضنك، ال وهللا أما فقال: عليها،

يقول: وهو

م��ن��ظ��وٍر أم ج��ل��ت��ه��ا ي��وم ب��ال��ح��ج��ر س��ل��ف��ت ن��ظ��رة م��ن��ه��ا أن��س ال أن��س م��ا
م��س��ت��وٍر األوراق س��اق��ط م��ن إل��يَّ ج��ب��ائ��ره��ا خ��رًس��ا اس��ت��الب��ت��ه��ا وال
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فحلفت منظور، بأم فتعلقوا البيتان، هذان إليهم انتهى حتى قليل إال كان فما قال:
الزبري عن األغاني صاحب رواه هكذا ذلك. عىل وعاقبوها منها، يقبلوا فلم يمني بكل لهم

بكار. بن
املذكورين، البيتني من األول البيت الزبري بن مصعب أنشد رجًال أن أخرى رواية ويف
فكتب حيَّة، هذه منظور أم إن له: فقيل جلتها، كيف عرفت أني لوددت مصعب: فقال

جميل: قول عن أخربيني لها: فقال إليه، فُحملت ُمكرمة، إليه حملها يف

م��ن��ظ��وٍر أم ج��ل��ت��ه��ا ي��وم ب��ال��ح��ج��ر س��ل��ف��ت ن��ظ��رة م��ن��ه��ا أن��س ال أن��س م��ا

تفاحة، وسطها يف بلح ومخنقة بلح قالدة ألبستها قالت: الجلوة؟ هذه كانت كيف
ناقته، عىل راكبًا جميل بنا ومرَّ الجلوة، من شيئًا فرقها يف وجعلت شعرها، وضفرت
فإني مصعب: لها فقال عنا، غاب حتى إليها ويلتفت عينه بمؤخر إليها ينظر فجعل
مصعب وركب ففعلت، بثينة، جلوت ما مثل طلحة بنت عائشة جلوت إال عليك أقسم
عنهما، غاب حتى ويسري جميل فعل ما مثل عينه بمؤخر عائشة إىل ينظر وجعل ناقته

رجع. ثم
ضيفان عندها فوجد الحي، لبعض راٍع بزي تزيَّا وقد ليلة بثينة إىل جميل وجاء
ضيفانها ْت فعشَّ مكاتب، مسكني فقال: أنت؟ من فسألته: فيها، وجلس ناحية فانتبذ لها،
منتحني، القوم واضطجع تصطليان، النار تجاه لها وجارية هي جلست ثم وحده، ته وعشَّ

جميل: فقال

ف��الب��س ل��ح��اًف��ا ُم��ع��ًط��ى أو ال��ن��ار م��ن ف��م��ص��ط��ٍل داٍن ال��م��ق��رور ال��ب��ائ��س ه��ل

هو وقالت: رجعت ثم فذهبت فانظري، اذهبي وهللا. جميٍل صوُت لجاريتها: فقالت
فطرحت لك؟ ما وقالوا: يجرون فأقبلوا القوم سمعها شهقة فشهقت جميل، — وهللا —
جميل إىل جاريتها وأرسلت القوم، فرجع بردي، احرتق وقالت: النار يف حربة من لها برًدا

وخرج. ودَّعها ثم لياٍل، ثالث عندها فحبسته به، فجاءتها
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أترابها مع مارة وهي فرصة منها صادف إذا حتى عذرة لبني نجع يف ليلة ورصدها
وقالت: ففزعت أترابها بعض فأصابت بحصاة، فحذفها وأمطار رعود ذات ظلماء ليلة يف
إىل انرصيف فطنت: وقد — بثينة لها فقالت الجن، إال الوقت هذا مثل يف حذفني ما وهللا
فقامت منظور، وأم الحسني أم بثينة مع وبقي فانرصفت النوم، إىل نذهب حتى منزلك
جانبه، إىل واضطجعت اضطجع ثم طويًال، وتحدثا معها الخباء إىل فأخذته جميل إىل
إليها به بعث اللبن من بصبوح زوجها غالم وجاءها أصبحا حتى النوم بهما فذهب
وقتنا يف اإلفرنج اتخذها التي الطريقة عىل كانوا أنهم العرب تواريخ من يظهر — زوجها

محل. يف منهما كل بل واحد، محل يف وزوجته يرقد ال الزوج بأن هذا
معه والصبوح ليىل فرأته سيده، يخرب حتى لوجهه مىض جميل مع نائمة رآها فلما
وبعثت حاله، عن تسأله كأنها فاستوقفته — وجميل بثينة خرب عرفت قد وكانت —
بثينة تبينت فلما فنبهتهما، الجارية فجاءت وجميًال، بثينة حذِّري وقالت: لها بجاريتها
جاءني فقد نفسك؛ نفسك جميل، يا وقالت: ارتاعت منترشين والناس أضاء قد الصبح
منه: خوفته ملا مكرتث غري وهو لها فقال نائمني، فرآنا اللبن من بصبوحي زوجي غالم

ال��ح��ذر م��وض��ع ح��ذرت��ن��ي وال ب��ث��ي��ن م��خ��اف��ة م��ن خ��وف��ت��ن��ي م��ا ل��ع��م��رك
ذك��ر ق��اط��ع ص��ارم م��ن��ي ال��ك��ف وف��ي غ��رة ال��ي��وم ل��ي ي��ل��ف��ى ال ف��أق��س��م

نفيس عىل خوًفا ذلك أسألك إنما وقالت: النضد تحت نفسه يلقي أن عليه فأقسمت
الحسني أم وأضجعت كانت كما ونامت به، أمرته ما ففعل عليك، خوًفا ال الفضيحة من
فمىض سيده، إىل يميض العبد فرتكت الخرب، وأخربتها ليىل خادمة وذهبت جانبها، إىل
جانبها، إىل مضطجًعا واحد فراش يف بثينة مع جميًال رأيت إني وقال: معه والصبوح
نائمة، وهي بثينة خباء إىل بهما وأتى وأخذهما الخرب، وأخربهم وأبيها أخيها إىل فمىض
وقالت عبده، وسبَّ زوجها فخجل نائمة، جانبها إىل الحسني أم فإذا الثوب عنها فكشفوا
األعور هذا ويلقاكما فتاتكما، تفضحان يوم كل أيف هللا؛ قبَّحكما وأبيها: ألخيها ليىل
قول كل له ويقوالن زوجها يسبَّان وجعال معه؟ وقبَّحكما هللا قبَّحه — قبيح بكل فيها

قبيح.
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جرى مما بثينة وخافت وانرصف، ودعها ثم الليل جنَّ حتى بثينة عند جميل وأقام
ذلك: يف فقال مدة، منه فتحامت

ت��ه��ت��ف ل��ورق��اء ج��م��ل ع��ل��ى ت��ب��ك��ي س��ف��اه��ة ظ��ل��ت ورق��اء ه��ت��ف��ت أإن
أض��ع��ف ال��ص��رم ع��ن ول��ك��ن��ي ص��رم��ت ط��اق��ة ص��اح ي��ا ب��ال��ص��رم ل��ي ك��ان ف��ل��و
ت��ش��رف ال��م��وت ع��ل��ى ك��ادت أو ال��م��وت ه��ي م��ن��ع��ة ب��ال��ح��ب ال��ق��ل��ب س��واد ف��ي ل��ه��ا
ت��ت��ل��ف ال��ن��ف��س ك��ادت إال ال��ده��ر م��ن م��رة ب��ث��ن ي��ا ال��ن��ف��س ذك��رت��ك وم��ا
ي��ذرف ال��دم��ع م��ن س��ج��ل وج��ادل��ه��ا واس��ت��ك��ان��ة زف��رة اع��ت��رت��ن��ي وإال
أط��رف ح��دي��ث��ك إال ب��ه أُس��رُّ ل��خ��ل��ة ح��دي��ثً��ا ن��ف��س��ي اس��ت��ط��رف��ت وم��ا

قوله: منها طويلة قصيدة وهي

وط��وف��وا ب��ال��س��ي��وف ع��ل��ي��ن��ا وج��ال��وا أق��ب��ل��وا ح��ي��ن أه��ل��ه��ا ب��ن��اٍس ول��س��ت
وق��ف��وا ث��م أس��ي��اف��ه��م ج��ردوا وق��د ع��ن��ده��ا ال��ح��ي ف��ي ب��ات ج��م��ي��ل وق��ال��وا

وهو — األحب بني قطنة بن هللا عبيد اعرتضه إياها جميل بحب بثينة اشتهرت وملا
وكفَّ جميل، فغلبه وتطاوال فأجابه، جميًال ذلك وبلغ فهجاه، — األقربني رهطها من
عنى وإياه أيًضا، — األحب بني من رجل — رمل بن عمري واعرتضه قطنة، ابن عنه

بقوله: جميل

وول��ي��ده��ا ك��ه��ل��ه��ا ال��م��خ��ازي أح��ب ب��ه��ا ذه��ب��ت خ��زي��ة ه��اب��وا ال��ن��اس إذا
أق��وده��ا ح��رب الب��ن رم��ل ب��ن ع��م��ي��ر إن��ن��ي ب��ك ط��رق��ت ع��ج��وز ل��ع��م��ر
ص��ع��وده��ا وع��ث��ه��ا ح��زن��ي ك��ذل��ك ض��ل��ة ف��ؤادك ت��ق��ط��ع ف��ال ب��ن��ف��س��ي

وقالوا: — عذرة بالد عىل الحاكم وكان — ربعي بن عامر عليه فاستعدوا قال:
بثينة عليه وغضبت فهرب، وُطلب دمه، فأباحهم بنسائنا، وينسب بيوتنا، ويغىش يهجونا

جميل: فقال جميًعا، أهلها لهجائه

وث��ي��ق ال��ع��ق��دت��ي��ن وم��م��ر ي��د ب��ه ق��ذف��ت ن��ائ��ل م��ن ص��ائ��ب وم��ا

147



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

ف��ت��ي��ق ال��زاع��ب��ي ك��ن��ص��ل ون��ص��ل ت��ط��اي��ر ج��م ال��ن��س��ر خ��واف��ي م��ن ل��ه
ف��ع��ت��ي��ق ع��وده��ا وأم��ا ف��م��ث��ن خ��ط��ام��ه��ا أم��ا زوراء ن��ب��ع��ة ع��ل��ى
خ��روق ل��ه��ن ت��ظ��ه��ر ل��م ن��واف��ذ رم��ي��ت��ن��ي ي��وم م��ن��ك ق��ت��ًال ب��أوش��ك
ف��ري��ق واس��ت��م��ر أق��ام��وا ف��ري��ق ف��م��ن��ه��م ب��ث��ي��ن أه��الن��ا ت��ف��رق
ع��ري��ق ال��ق��ن��اة ص��ل��ب ول��ك��ن��ن��ي م��ض��م��ري ب��اح ل��ق��د خ��واًرا ك��ن��ت ف��ل��و
ص��دي��ق وأن��ت ��اه��ا غ��مَّ ��ف ت��ك��شَّ انَّ��ه ل��َو ب��ث��ي��ن ي��ا ي��ح��ارب ل��م ك��أن

عندها، فوجدوه للقائه، موعًدا منها وأخذ وبينها، بينه الصلح وَقع بُمدة ذلك وبعد
بدمه، حرب قومه وبني بينهم ينشب أن من خوًفا قتله وكرهوا وتوعدوه إليه فأعذروا
شديًدا، طلبًا فطلبه السلطان، إىل شكواه فأعادوا بثينة، قوم من بأًسا أشد قومه وكان

اليمن: يف وهو شعره ومن مدة. بها فأقام اليمن إىل فهرب

وش��ائ��ق إل��يَّ م��ش��ت��اق ال��ن��أي ع��ل��ى ط��ارق ب��ث��ي��ن��ة م��ن خ��ي��ال أل��مَّ
وع��اف��ق األش��ع��رون ودون��ي إل��يَّ ت��خ��ل��ص��ت ح��ت��ى ال��ح��ج��ر ت��الع م��ن س��رت
وال��م��راف��ق أرداف��ه��ا ب��ه ت��ق��لُّ ن��ش��ره��ا خ��ال��ط ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت ك��أنَّ
ت��ع��ان��ق م��ن ح��ض��ن��ه��ا م��ن ب��ه وي��غ��دو ف��راش��ه��ا ع��ن ب��ه ق��ام��ت إذا ت��ق��وم

فرجع الشام، ناحية إىل بثينة أهل وانتقل الوايل ذلك ُعزل أن إىل اليمن يف يزل ولم
فناشدوه — أهله يف وقدر وفضل مال ذا وكان — أبيه إىل الحي أكابر فشكا إليهم،
الناس، بني به يفضحهم وما بها تشبُّبه وعن فتاتهم عن ابنه كف وسألوه والرحم، هللا
أعمى أنت متى حتى بني، يا له: وقال به فدعا انرصفوا ثم استطاع، ما ومنعه كفه فوعدهم
بأقوالها تغرُّك بمعزٍل عنها وأنت بها يخلو بعل ذات يف تتعلق أن من تأنف أال ضاللك، يف
فيكون ملكها، ملن الحرة تضمره ما لبعلها مضمرة وهي واملودة الصفاء وتُريك وخداعها،
هذا إن املبذولة؟ حالتها عىل بعلها إىل عادت عنها انرصفت فإذا وغروًرا، تعليًال لك قولها
يف وتأملت كففت إال هللا فأنشدك منك؛ عمًرا أضيع وال سهًما، أخيب أعرف وما وضيم، لذل
أمر هذا ولكن فيها، أملكه ما لبذلُت سبيل إليها كان ولو حق، قلته ما أن تعلم فإنك أمرك؛
والقول رأيت، ما الرأي جميل: له فقال ِعوض، النساء ويف له، ُقدِّر من به واستبدَّ فات، قد
نفسه، يسيل أن ملك أو قلبه، عن هواه يدفع أن قدر أحًدا قبيل رأيت هل ولكن قلت، كما
أزيل أو قلبي، من ذكرها أمحو أن قدرت لو وهللا عليه. ُقيض ما يدفع أن استطاع أو
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يل، أتيح قد لحني به بُليُت بالء هو وإنما ذلك، إىل سبيل وال لفعلُت، عيني عن شخصها
أقدر ما ومبلغ جهدي وهذا كمًدا، ِمتُّ ولو به واإلملام الحي هذا طروق من أمتنع أنا ولكن
أنشد: ثم بثينة، حب من منه رأوا ملا جزًعا حرض وَمن أبوه فبكى يبكي، وهو وقام عليه.

أج��م��ل ب��ث��ي��ن��ة ع��ن ف��ال��ت��ع��زي أف��ق ف��ي��ذه��ل ي��م��ل ال ل��ق��ل��ب م��ن أال
م��وك��ل ال��م��م��ات ح��ت��ى ب��ه��ا وأن��ت م��ك��ان��ه ع��ل��م��ت ود ذي ك��ل س��ال
ت��ف��ع��ل ك��ن��ت م��ض��ى ف��ي��م��ا ه��ك��ذا وال ق��ب��ل��ه��ا ك��ان م��ن أح��ب��ب��ت ه��ك��ذا ف��م��ا
وت��ب��خ��ل تَ��ِض��نُّ ت��ه��واه��ا ك��ن��ت وإن إن��ه��ا ب��ث��ي��ن��ة ذك��رى دع ق��ل��ب ف��ي��ا
أْم��ثَ��ل ال��نَّ��يْ��ُل ُر يُ��ق��دَّ ل��م إْن وَل��ْل��يَ��أُس وت��ج��ه��م��ت ن��ي��ل��ه��ا م��ن أي��أس��ت وق��د
ت��س��أل ح��ي��ن م��س��ئ��ول��ة ب��ه��ا وأب��خ��ل بَ��يْ��ن��ه��ا ق��ب��ل ن��ائ��ًال ف��س��ل��ه��ا وإال
ت��ؤم��ل م��م��ن ال��وص��ل ح��ب��ل ج��د وق��د بُ��ع��ده��ا بَ��ع��َد وْص��ل��ه��ا ��ي ت��رجِّ وك��ي��ف
ال��م��ت��ح��ول وال��ح��ازم ح��ازًم��ا ف��ك��ن دون��ه��ا ح��ي��ل ق��د أح��ب��ب��ت ال��ت��ي وإن
م��ع��زل ي��وات��ي��ك ال ع��م��ن األرض وف��ي خ��ل��ة ال��ن��اس وف��ي ي��س��ل��ي م��ا ال��ي��أس ف��ف��ي
أف��ض��ل ال��وج��د غ��ائ��ب م��ن ي��رى ال وم��ا ف��ت��ث��اق��ل��ت ب��ه��ا م��ن��ي ك��ل��ف ب��دا
ي��ت��ن��ص��ل م��ذن��بً��ا أو ل��ك��م ع��ف��اه��ا ب��ظ��الم��ة ن��ل��ت��ه ب��ري��ئً��ا ه��ب��ي��ن��ي
ي��ت��ه��ي��ل ن��ًق��ا م��ن��ه��ا ت��ح��ت��ه وم��ا ح��ق��وه��ا ف��وق م��ا ال��م��رَّان م��ن ف��ت��اة

بثينة. زيارة إىل نذهب بنا قم جميل، يا له: فقال ربيعة أبي بن بعمر جميل والتقى
إليها، فاذهب أبياتها؛ وهاتيك عندها، وجدوني إن دمي السلطان لهم أهدر قد قال:
بثينة فأْعِلمي ربيعة، أبي بن عمر أنا جارية، يا فقال: أبياتها عىل وقف حتى عمر فأتاها
الالتي نسائك من أكون ال عمر يا وهللا وقالت: مباذلها يف إليه فخرجت فأعلمتها مكاني،

جميل: قول لها وقال عمر فانكرس بك، الوجُد قتلهن قد أن يزعمن

ف��رآن��ا ن��ظ��رًة ال��ي��وم ع��رض ج��م��ي��ًال انَّ ل��َو ق��ال��ت��ا وه��م��ا
زف��ي��ان��ا س��ي��رة ال��ن��صَّ أُع��م��ُل رأت��ان��ي م��ن��ه��م��ا ذاك ب��ي��ن��م��ا
م��ن��ان��ا ع��ل��م��ن��ا وم��ا أت��ان��ا ق��د ق��ال��ت ث��م ت��رب��ه��ا ن��ح��و ن��ظ��رت
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يتعلم لم فإن الفرس؛ مع الحمار اربط قيل: وقد أفلح، فما منك استمىل إنه فقالت:
وانرصف. قولها من فخجل خلقه، من تعلم جريه من

وجد وقد بثينة عىل ليًال هجم الشام، إىل الخروج وأراد الحيل بجميل ضاقت وملا
لها: فقال تخاف؟! أما ويحك نفسك، وأهلكت وهللا، أهلكتني له: فقالت الحي، يف غفلة
ما بثينة، يا وقال: ودَّعها ثم طويًال فحادثها ًعا، ُمودِّ جئتُك وإنما الشام، إىل وجهي هذا

يبكي: وهو قال ثم وبكْت، طويًال بكاءًا وبكى هذا، بعد نلتقي أرانا

ج��م��ي��ل — ب��ث��ي��ن ي��ا — رأي م��ن��ك ل��ن��ا ب��دا م��ا ال��ن��اس ج��ف��وة أب��ال��ي ال أال
ذه��ول م��ن��ك ك��ان أو ب��دًال ب��ن��ا ت��ب��دل��ي أو ك��اش��ًح��ا ت��ط��ي��ع��ي ل��م وم��ا
ي��ط��ول ب��ث��ي��ن ه��ج��ر ب��ذي ب��ث��ي��ن ن��ح��وك��م ال��زي��ارة وت��ك��راري وإن��ي
ل��ق��ل��ي��ل ون��س��يَ��اِن��يَّ��ك��م ب��ث��ي��ن ل��ك��ث��ي��رة ب��ك��م ص��ب��اب��ات��ي وإن

بعض مع فراسلته خربه، بثينة وبلغ قدم ثم فيها، غيابه وطال الشام إىل وخرج
ملوضع وواعدته لقائه، يف للحيلة وطلبها به، ووجدها إليه، شوقها تذكر الحي نساء
أهلها كان وقد بعدها. خربه وأخربها أشواقه، إليها وبثَّ ثها، وحدَّ إليها فسار فيه، يلتقيان
وانتىض جميل فوثب عليهما، هجما حتى وأخوها أبوها تبعها فقدوها فلما رصدوها،
أقمت إن له: وقالت انرصف، إال باهلل بثينة وناشدته بالهرب، فاتقياه عليهما، وشدَّ سيفه
بي وليصنعوا أنِت، وامِض مقيٌم، أنا وقال: فأبى بك، يلحقوا أن الحي ولعل فضحتني،
ويف مدة، بينهما التالقي وانقطع هجرته وقد انرصف. حتى تنشده تزل فلم أحبوا، ما

يقول: ذلك

س��م��ل��ق؟ ب��ي��داء ال��ي��وم ت��خ��ب��رن��ك وه��ل ف��ي��ن��ط��ق؟ ال��خ��الء ال��رب��ع ت��س��أل أل��م
ق ال��م��ن��وَّ األرح��ب��يُّ ال��وق��وف وم��لَّ ع��م��اي��ت��ي ت��ج��ل��ت ح��ت��ى ب��ه��ا وق��ف��ت
ت��ع��ت��ق ل��ب��ث��ن��ة رقٍّ م��ن ل��ع��ل��ك ك��ري��م��ة ع��ل��ي��ك ك��ان��ت وإْن تَ��َع��زَّ
أش��وق وال��ن��أي ال��ب��ي��ن ب��ع��اد وب��ع��ض ل��ش��ائ��ق��ي ال��ب��ع��اد إن ل��ع��م��رك��م
ت��ف��رق��وا أن��اس م��ن ش��ك��وى وم��ظ��ه��ر ص��ب��اب��ة وُم��ب��ٍد م��ح��زون ل��ع��ل��ك
وأس��وق ث��ق��ال أع��ج��از ق��م��ن إذا خ��ص��وره��ا ت��ث��نِّ��ي غ��ري��رات وب��ي��ض
ال��م��ت��ن��وق ال��ن��اظ��ر ب��ه��ن ي��ج��ن م��ع��ي��ش��ة ب��ؤس ي��ل��ق��ي��ن ل��م ع��زائ��ز
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ت��خ��ف��ق ال��خ��وف م��ن وأح��ش��ائ��ي س��ري��ت ب��ع��دم��ا إل��ي��ه��ن وج��د م��ن وغ��ل��غ��ل��ت
رون��ق ال��ض��ري��ب��ة أغ��ش��ي��ه ح��ي��ن ل��ه ص��ق��ل��ه ال��ق��ي��ن أخ��ل��ص ق��د ص��ارم م��ع��ي
أول��ق إل��ي��ه��ن ص��ب��اب��ات م��ن ب��ه ب��زائ��ر ذرًع��ا ض��ق��ن اح��ت��ي��ال��ي ف��ل��وال
ال��م��روق ال��ق��ارس��ي ف��ي��ه ي��ش��ع��ش��ع م��ف��ل��ًج��ا األراك ب��ق��ض��ب��ان ت��س��وق
ف��ي��خ��ل��ف ال��خ��ض��اب ي��ن��ض��و م��ث��ل��م��ا ن��ض��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي ل��ل��وص��ل أب��ث��ي��ن��ة
م��ع��ل��ق ن��أي��ت م��ا ال��ث��ري��ا ب��ن��ج��م ك��أن��ن��ي إال ت��ن��أي��ن م��ا أب��ث��ن��ة

وأنشدهما به ما إليهما فشكا ومسعًدا، روًقا عمه ابني لقي ثم بها، يلم ال مرة وأقام
قوله:

ي��س��ي��ر ل��ل��م��ح��ب ال��زي��ارة إن م��زور ف��ال��ح��ب��ي��ب ب��ث��ي��ن��ة زورا
ب��ك��ور أُح��مَّ ق��دٌر واع��ت��اق��ن��ا أم��رن��ا ت��ل��بَّ��س أن ��ل ال��ت��رحُّ إن
ل��ص��ب��ور ص��ب��اب��ة إل��يَّ ت��ش��ك��و ح��زي��ن��ة وه��ي رح��ت ع��ش��ي��ة إن��ي
ي��س��ي��ر ذاك ف��إن إل��ي��ك أش��ك��و ل��ي��ل��ًة — ف��دي��تُ��ك — ع��ن��دي ب��ْت وت��ق��ول
م��ن��ث��ور ن��ْظ��ُم��ه ت��ح��دَّر درٌّ ح��دي��ث��ه��ا ك��أن ِم��بْ��س��ام غ��راءَ
م��م��ك��ور خ��ل��ق��ه��ا ال��روادف ريَّ��ا ال��ح��ش��ا م��ض��م��رة ال��م��ت��ن��ي��ن م��خ��ط��وط��ة
ت��وق��ي��ر ك��وق��اره��ا وال دلٌّ ك��دالل��ه��ا وال ح��س��ن ح��س��ن��ه��ا ال
ص��ور وال��خ��واط��ر ص��اٍد وال��ق��ل��ب ل��م��وك��ل ب��ذك��ره��ا ال��ل��س��ان إن
ج��دي��ر ب��ث��ي��ن ي��ا ب��ذل��ك إن��ي م��ث��ل��ه م��ن��ي ال��ودَّ ج��زي��ت ول��ئ��ن

مع بها االستبدال وتركك املرأة، لهذه استكانتك يف ضعيف لعاجز إنك َرْوق: له فقال
أحبه ال ذلٍّ أو عنه، أرفعك فجور بني منها وإنك منها، أجمل هو من ووجود النساء كثرة
إعذارهم بعد لهم تعذرت إن لقومها بنفسك مخاطرة أو التلف، إىل يؤديك كَمٍد أو لك،
نفسك وتصرب الحزم، مرارة وتجرعت فيها، هواك وغلبت عنها، نفسك رصفَت وإن إليك.

وسَلوَت. ذلك أِلْفَت كارهة؛ أو طائعة عليها،
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أملك ال ولكني صوابًا، قلت ما لكان اختياري ملكت لو أخي، يا وقال: جميل فبكى
ما تكدر ال أن أسألك ألمر جئتك وقد نفًعا، لنفسه يملك ال كاألسري إال أنا وال اختياًرا، يل

مساعدتي. يف نفسك عىل تحمل وأن بلوم، فيه عندك رجوته
مع تخرج فإنها ليًال؛ زيارتها عىل فاعمل نفسك مهلًكا بد ال كنت فإن له: فقال
بني من بثينة رهط من أخ ويل ا، رسٍّ حينئٍذ معك فأجيء لهن، ملعب إىل لها عم بنات
وتجتمع نهارك، أياًما عنده فتقيم هذا، عىل مساعدتك فأسأله نهاًرا، عنده نأوي األحب
بثينة رهط من الذي الرجل إىل روق ومىض فشكره، أربك. تقيض أن إىل بالليل معها
بإحدى جئتني لقد له: فقال فيه، مساعدته وسأله كتمانه، واستعهده الخرب، فأخربه
أمره يف أتحرز أنا فقال: به، فطن إن جميًعا الحي معاداتي هذا يف إن ويحك! العظائم،
فأقاما ليًال الرجل فأتيا بالقصة، فأخربه جميل إىل ومىض ذلك، يف فواعده يظهر، أن من
فتبعتها عرفت رأته فلما إليها، فدفعتْه جميل، بخاتم له بوليدة بثينة إىل وأرسل عنده،
قًىل غري عن لها: وقال ودَّعها ثم أيام ثالثة بموضعه وأقام ليلتهما، فتحدثا وجاءته،
الكريم، الرجل هذا من تذممت قد ولكني لك، وداعي كان بثينة يا ملل وال — وهللا —
يف وقال انرصف ثم ذلك. عىل مزيد وال ثالثًا، عنده أقمت وقد لقومه، نفسه وتعريضه

له: َرْوق عذل

رش��دي م��الم��ت��ه ف��ي إل��ي��ه ح��ب��ي��ب ق��راب��ة ذو أخ ف��ي��ه��ا الم��ن��ي ل��ق��د
ت��ب��دي وق��د ت��ع��ي��د ق��د ف��ي��ه��ا ب��ب��ث��نَ��َة ه��ائ��م أن��ت م��ت��ى ح��ت��ى أف��ق وق��ال
رد م��ن ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��م��ا وه��ل ع��ل��يَّ ت��رى م��ا ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��ه��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
ع��م��د ع��ل��ى م��ن��ي ك��ان م��ا ج��ئ��ت��ه ف��ق��د غ��واي��ة أو ح��ب��ه��ا رش��ًدا ي��ك ف��إن
ع��ه��د م��ن ل��ل��ه ي��وف ل��م ل��م��ن ول��ي��س ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ه م��ن م��ي��ث��اق ل��ج ل��ق��د
ب��ع��دي ف��ع��ل��ت ب��ال��ذي ع��ل��م ل��ي وال ع��ه��ده��ا خ��ن��ت م��ا ال��خ��ي��ر وأب��ي��ه��ا ف��ال
ع��ن��دي م��ودت��ه��ا زال��ت وم��ا ع��ل��يَّ ك��رام��ة إال ال��واش��ون زاده��ا وم��ا
وح��دي؟ ب��ي��ن��ه��م م��ن أح��ب��ب��ت أم ك��ح��ال��ي ف��ح��ال��ه��م أح��ب أم��ث��ال��ي ال��ن��اس أف��ي
وج��دي؟ أح��د ي��ج��د ل��م أم ب��ه��ا ل��ق��ي��ت م��ا م��ث��ل ال��م��ح��ب��ون ي��ل��ق��ى ه��ك��ذا وه��ل
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يتحدث كان فتى من عليها غار كان — غرية يف هْجٌر وجميل بثينة بني وقع قيل:
جميل، وعىل بثينة عىل ذلك فيشق غريها، إىل يتحدث جميل فكان — عمها بني من إليها
عليه غلب وقد يوًما جميل فدخل شأنه، لصاحبه يبدي أن يكره منهما واحد كل وجعل
له، تربز ولم البيت إىل جاءت رأته فلما بثينة، مع فيه يجتمع كان الذي البيت إىل األمر
مبلغ؛ كل جميل من األمر بلغ وقد صاحبه يطالع منهما واحد كل وجعل لذلك فجزع

يقول: فأنشأ

ه��ي��ا ك��م��ا إل��ي��ك ح��اج��ات ال��ن��ف��س وف��ي ع��ن��وة ال��م��وت ي��غ��ت��ال��ن��ي أن خ��ف��ت ل��ق��د
ب��ي��ا م��ا أب��ث��ك أن ي��وًم��ا ل��ق��ي��ت��ك ك��ل��م��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ل��ت��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي
ص��ادي��ا؟ ري��ق��ك أُس��َق ل��م إذا أظ��ل أن��ن��ي ال��رِّي��ق َع��ذب��َة ي��ا ت��ع��ل��م��ي أل��م

اصطلحا، ثم بأهله! الصدق أحسن ما معها: كانت لها ملوالة وقالت بثينة له ت فرقَّ
قولك: أنشدني له: فقالت

ي��روق��ه��ا م��ن أت��راب��ه��ا ِم��ن م��رَّ إذا ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��س��ت��ر وراء ت��ظ��ل

غريك؟ يروقني أنه ترى ومن جميل، يا كالَّ وقالْت: فبَكْت إياها فأنشدها
تجنبنا وقد بالجناب لنا ماء عىل كنا قالت: عذرة بني من عجوز عن بعضهم وروى
وخلفوا لسفر رجالنا خرج وقد الحجاز، تريد الشام ِقبَل من تأتينا كانت لجيوش الجادة
يبق فلم منهم، جواٍر إىل يتحدثون منا قريب رصم إىل عشية ذات فانحدروا أحداثًا، معنا
مستوحشون ونحن فسلَّم انا تلقَّ هضبة من منحدر علينا انحدر إذ بثينة، وغري غريي
ال به وإذا وهللا، إي قال: أجميل؟ فقلت: جميل، فإذا السالم؛ ورددت فتأملته َوِجلون،
فعرصتها ، وُربٌّ سمن فيها ُعكَّة وإىل مطحون أِقٌط فيه لنا َقْعٍب إىل فقمت جوًعا، يتماسك
لبن فيه سقاء إىل وقمت منه، فأصاب هذا، من أِصْب وقلت: منه أدنيتها ثم األقط عىل
فما ا، رشٍّ ولقيت بلغت لقد له: فقلت نفسه وتراجعت منه، فرشب بارًدا ماء عليه فصببت
أرى أن أنتظر أريمها ما ثالث منذ ترين التي الهضبة هذه يف — وهللا — أنا قال: أمرك؟
ساعة، فتحدثنا مرص، إىل عامد وأنا َعكم، ألودِّ أتيتُكم فتيانكم منحدر رأيت فلما فرجة،

ناعيه. جاء أن غيبته تطل فلم وشَخص، ودَّعنا ثم
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هل فقال: دعاه إنه قال: بمرص الوفاة حرضته ملا جميًال شاهد كان رجل عن روي
نعم، اللهم فقلت: قال: إليك؟ أعهده شيئًا تفعل أن عىل أخلفه ما كل أعطيك أن يف لك
لك، سواها يشء كل ثم جانبًا، فاعزلها َعيبَتي يف التي هذه ُحلَّتي فخذْ متُّ أنا إذا قال:
فارتحل إليهم رصت فإذا — بثينة رهط وهم — عذرة من األحب بني رهط إىل وارحل
األبيات بهذه وِصْح رشٍف عىل اعُل ثم واشققها، هذه ُحلَّتي البس ثم واركبها، هذه ناقتي

األبيات: هذه أنشدني ثم ذَمٌّ. وخَالك

ق��ف��ول غ��ي��ر ث��واء ب��م��ص��ر وث��وى ب��ج��م��ي��ل ك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��يُّ ص��دع
ون��خ��ي��ل م��زارع ب��ي��ن ن��ش��وان ال��ق��رى وادي ف��ي ال��ذي��ل أج��رَّ ول��ق��د
خ��ل��ي��ل ك��ل دون خ��ل��ي��ل��ك واب��ك��ي ب��ع��وي��ل ف��ان��دب��ي ب��ث��ي��ن��ة ق��وم��ي

استتمت فما جميل، به أمرني ما ففعلت بثينة رهط أتيت وواريته قىض فلما قال:
قد بدر كأنها أمامهن وبرزت طوًال، فرعتهن قد نسوة يتبعها امرأة إيلَّ برزت حتى األبيات
لقد صادًقا كنت لنئ وهللا هذا، يا فقالت: أتتني حتى مرطها، يف تتعثر وهي دجنة يف برز
فلما حلته، وأخرجت صادق، إال أنا ما وهللا قلت: فضحتني، لقد كاذبًا كنت ولنئ قتلتني،
ويندبنه معها يبكني الحي نساء واجتمع وجهها، وصكَّت صوتها، بأعىل صاحت رأتها

تقول: وهي قامت ثم ساعة عليها مغشيٍّا فمكثت صعقت، حتى

ح��ي��ن��ه��ا ح��ان وال ح��ان��ت م��ا ال��ده��ر م��ن ل��س��اع��ة ج��م��ي��ل ع��ن ُس��ل��وِّي وإن
ول��ي��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��أس��اء ِم��تَّ إذا م��ع��م��ر ب��ن ج��م��ي��ل ي��ا ع��ل��ي��ن��ا س��واء

جميل، بموت سماعها من أيام ثالثة بعد ماتت حتى البيتني هذين كررت إنها وقيل:
وفخًرا، شهرة لكفاها البيتني هذين سوى فيها يقل لم أنه ولو كثرية، أشعار فيها وله

أشعاره: ضمن من هي — طويلة قصيدة من قوله وهما

وال��ب��در ال��ك��واك��ب ب��ي��ن م��ا وش��ت��ان ك��واك��ب وال��ن��س��اء ح��س��نً��ا ال��ب��در ه��ي
ال��ق��در ل��ي��ل��ة ف��ض��ل��ت ش��ه��ر أل��ف ع��ل��ى م��ا م��ث��ل ال��ن��اس ع��ل��ى ب��ث��ن ف��ض��ل��ت ل��ق��د
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عباد بن املعتمد ابنة بثينة

أحيط وملا الشعر، ونظم والنادرة الجمال يف أمها من نحًوا هذه بثينة كانت الرميكية. أمها
عليها والرميكية املعتمد يزل ولم ُسِبي، من جملة من كانت قرصه يف النهب ووقع بأبيها
«إشبيلية» تجار أحد وكان إليهما، كتبت أن إىل أمرها إليه آل ما يعلمان ال دائم وَلٍه يف
عليها الدخول فأراد له، وهيئت شأنها يف فنظر البنه، ووهبها جارية أنها عىل اشرتاها
بذلك والديَّ بمخاطبة أذنت وإن بعقد، إال لك أحلُّ ال وقالت: نسبها، وأظهرت فامتنعت
عظيًما، موقًعا كالمها عنده فوقع تعاىل. هللا ُسنَّة يف قرينتك أكون أن أحبُّ وإني فعلت،
أرادت، بما لها وأذن نكبته، يف كان وإن عباد بن املعتمد صاهر لكونه زائد رسور وداخله

صورته: ما بخطها كتبته الذي وكان تستأذنه. ألبيها فكتبت

األج��ي��اد م��ن ب��دت ال��س��ل��وك ف��ه��ي ل��م��ق��ال��ت��ي واس��ت��م��ع ك��الم��ي اس��م��ع
ع��ب��اد ب��ن��ي م��ن ل��م��ل��ك ب��ن��ت وأن��ن��ي س��ب��ي��ت أن��ي ت��ن��ك��روا ال
ل��إلف��س��اد ي��ئ��ول ال��زم��ان وك��ذا ع��ص��ره ت��ول��ى ق��د ع��ظ��ي��م م��ل��ك
زاد م��ن األس��ى ط��ع��م وأذاق��ن��ا ش��م��ل��ن��ا ف��رق��ة ال��ل��ه أراد ل��م��ا
ب��م��رادي ي��ك��ن ول��م ال��ف��راق ف��دن��ا م��ل��ك��ه ف��ي أب��ي ع��ل��ى ال��ن��ف��اق ق��ام
ب��س��داد إع��ج��ازه ف��ي ي��أت ل��م ام��رؤ ف��أع��ج��زن��ي ه��ارب��ة ف��خ��رج��ت
األن��ك��اد م��ن إال ص��ان��ن��ي َم��ن ف��ض��م��ن��ي ال��ع��ب��ي��د ب��ي��ع ب��اع��ن��ي إذا
األن��ج��اد ب��ن��ي م��ن ال��خ��الئ��ق ح��س��ن ط��اه��ر ن��ج��ل ل��ن��ك��اح وأرادن��ي
رش��ادي ط��ري��ق ف��ي ت��ن��ظ��ر وألن��ت ال��رض��ا ف��ي رأي��ك ي��س��وم إل��ي��ك وم��ض��ى
ل��وداد ي��رت��ج��ى م��م��ن ك��ان إن ب��ه ت��ع��رف��ن��ي أب��ت��ي ي��ا ف��ع��س��اك
واإلس��ع��اد ب��ال��ي��م��ن ل��ن��ا ت��دع��و ب��ف��ض��ل��ه��ا ال��م��ل��وك رم��ي��ك��ي��ة وع��س��ى

هو ُرسَّ واألزمات الكروب ِرشاك يف واقٌع بأغمات وهو ألبيها ِشْعرها وَصل فلما
وجرب أمرها، إليه آل ما علما إذ أمنياتها؛ أحسن من للنفس ذلك أن ورأيا بحياتها، وأمها
عىل وأشهد حجاب، منه القلب سرت قد الكرب كان وإن الرضرين، أخف ذاك إذ كرسها،

كتابه: أثناء إليها وكتب املذكور، الشاب من إنكاحها بعقد نفسه

ب��إس��ع��اف��ه ال��ده��ر ق��ض��ى ف��ق��د ب��رة ب��ه ك��ون��ي ب��ن��ي��ت��ي
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املوضوع. عن الخروج خوف عنها أرضبنا وقد األكباد، تذيب عباد بن املعتمد وأخبار

الساحرة قدور وقيل: بدور،

وملا وتقدمها، تعظمها السحرة وكانت دلوكة، زمان يف كانت ساحرة مرصية امرأة هي
إرسائيل، بني اتباعهم عند األحمر البحر يف الغرق من واملرصيني بفرعون حل ما حل
دلوكة بعثت البالد؛ حفظ عىل يقدر َمن واألبطال املقدمني الرجال من مرص يف يعد ولم
فينا يطمع أن نأمن وال إليك، وفزعنا سحرك، إىل احتجنا قد إننا لها: تقول بدور إىل
وقد فكيف إليك، يحتاج فرعون كان وقد حولنا. من به نغلب شيئًا لنا فاعميل امللوك؛

أقلنا؟! وبقي أكابرنا ذهب
جهة إىل أبواب أربعة لها وجعلت منف، مدينة وسط يف حجارة من بَْربي بدور فبنت
والسفن والحمري والبغال الخيل صور فيه وصوَّرت والغرب، والرشق والبحري القبيل
تُؤتَون جهة أي من أرادكم من كل به يهلك عمًال لكم عملُت قد لهم: وقالت والرجال،
جهة، كل من أتاكم من مؤنة عنكم ويقطع الحصن، عن يغنيكم وهذا وبحًرا، برٍّا منها
هذه تحرَّكت رجالة، أو سفن يف أو إبل، أو بغال أو خيل عىل الرب يف كانوا إن فإنهم
سنة، أربعمائة نحو مرص تدبر العجوز تلك تزل ولم قيل: أنفسهم. يف فيصيبهم الصور؛
ولدها، ولد أو ولدها أو هي إال إصالحه عىل يقدر لم يشء الَربْبي تلك من انهدم وكلما

املقريزي). ذلك (ذكر إصالحها عىل أحد يقدر ولم الرببي تهدمت بيتها انقرض وملا

الرفاعي الدين رساج السيد ابنة بديعة

الوتري محمد اإلمام منها وسمع أبيها، عن أخذت وحنني. وبكاء ويقني عرفان ذات كانت
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي مدح يف قولها ومنه عجيب، شعر ولها وحدَّثت وغريه،

األح��م��دي��ة ل��ل��غ��ارة ف��ي��ا ه��ل��وع خ��اش��ع وال��ق��ل��ب أدع��وك ال��ه��دى رس��ول
ال��ت��ح��ي��ة م��ق��ام ع��ن ح��دٍّ ح��ط��ي��ط��ة ��ت��ي ه��مَّ أن ول��و ت��ح��ي��ات��ي ع��ل��ي��ك
ل��ل��ب��ري��ة ال��ه��دى أس��اري��ر وش��م��س ك��ل��ه��ا ال��وج��ودات م��ص��ب��اح ف��إن��ك

الرشيعة وعلم والدين الحياء من وكانت ظاهرة، وأحوال ومناقب كرامات ولها
هجرية. ٨٩٠ سنة — عنها ريضهللا — وتوفيت رفيعة، بمنزلة
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املغنية بذل

الرواية بكثرة املوصوفات املتقدمات من وهي بالبرصة، ُربِّيْت املدينة. مولدات من هي
١٢ عىل يشتمل األغاني يف كتاب ولها صوت، ألف ثالثني تغني كانت قيل: لألغاني،
فائد، موىل سعيد أبي عن وأخذت املحارضة، لطيفة الوجه، ظريفة وكانت صوت، ألف
الربمكي، جحظة عىل وقرأت وطبقتهم، املوصيل وإبراهيم جامع، وابن وفليح، ورحمانة،
جعفر إىل فبعث الرشيد، بن األمني ملحمد فوصفت الهادي، محمد بن جعفر واشرتاها
لجعفر: فقال مثله، يسمع لم شيئًا فسمع بيته إىل محمد فزاره فأبَى، إياها يُريَه أن يسأله

الجارية. هذه بعني أخي، يا
فاحتال منزيل، مدبرة هي قال: يل، فهبها قال: جارية، يبيع ال مثيل سيدي، يا فقال:
انتبه فلما بها، وانرصف الحراقة إىل معه فُحملت ببذل وأمر أسكره، حتى محمد عليه
جالسة، وبذل فجاءه الغد من محمد إليه فبعث فسكت، بخربها فأُخرب عنها، سأل جعفر
دراهم عمي ابن حراقة أوقروا محمد: قال ينرصف أن جعفر أراد فلما شيئًا، يقل فلم
ثم ُقتل، أن إىل محمد دار يف بذل وبقيت درهم، ألف ألف املال مبلغ كان قيل: فأوقرت.
محمد بن هللا عبد ورثها ماتت فلما والءها، يدَّعون محمد وولد جعفر ولد فكان خرجت،

األمني.
منه تخرج فكانت مثله، أحد يملك لم شيئًا الجواهر من محمد لها وهب وقيل:
الخلفاء من إليها يصل ما مع معتمدها ذلك فكان العظيم، باملال فتبيعه اليشء بعد اليشء

تتزوج. أن تقبل ولم عظيمة، بقية منه وعندها ماتت أن إىل
هشام بن عيل يهواها وكان والهاشميني، والكتاب القواد وجوه إليها رغب وقد
ثم لها، ويتواَىف يُعظِّمها املهدي بن إبراهيم وكان فاسرتضاها، مدة وهجرته ذلك، ويكتم
واحدة، طريقة يف وغنَّت بعوٍد فَدَعت إليه فسارت عنها، بنفسه استغناءً ذلك بعد تغري
ثم — واحًدا صوتًا منها إبراهيم يعرف لم — صوت مائة واحدة وأصبع واحد، وإيقاع
إليها وترضعه لها، طلبه طال حتى ذلك بعد داره تدخل فلم وانرصفت، العود وضعت

إليه. الرجوع يف
بحرضة غنته صوت نسبة يف بذَل خالف املوصيل إبراهيم بن إسحاق إن وقيل:
فلم صانعها، عن إسحاق وسألت أصوات ثالثة غنت ثم ساعة عنه فأمسكت املأمون،
يعرف ال هذا كان فإذا فيه، ِمن أخذتُها ألبيه، هي املؤمنني، أمري يا وهللا، فقالت: يعرفه،

وجهه. يف ُرِؤي حتى إسحاق عىل ذلك فاشتد غريه؟ غناء يعرف فكيف أبيه، غناء
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البرصي الدين عالء جارية برقا

والفصاحة، الجمال من يكون ما أرفع عىل جارية البرصي الدين عالء اشرتى الريايش: قال
يبيعها بأن عليه فأشارت شيئًا، يُبِق ولم عليها ماله فأنفق — ُمرسًفا وكان — بها فكلف
البرصة، عىل عامًال وكان معمر، ابن عىل أُخذت السوق إىل بها حرض فلما عليه، شفقًة

أنشدت: باالنرصاف وهم املال قبض فلما درهم، ألف بمائة فاشرتاها

ال��ت��ذك��ر غ��ي��ر ك��ف��يَّ ف��ي ي��ب��َق ول��م ح��وي��ت��ه ق��د ال��ذي ال��م��ال ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
اْك��ث��ري أََو ال��ح��ب��ي��ُب ب��اَن ف��َق��ْد أق��لِّ��ي وك��رب��ة غ��مٍّ ره��ن ل��ن��ف��س��ي أق��ول
ف��اص��ب��ري ال��ص��ب��ر س��وى ش��ي��ئً��ا ت��ج��دي ول��م ح��ي��ل��ة ع��ن��دي ل��ألم��ر ي��ك��ن ل��م إذا

وأنشد: موالها بكاء فاشتد

ف��اص��ب��ري ال��م��وت س��وى ش��يء ي��ف��رق��ن��ا ي��ك��ن ل��م ع��ن��ك ب��ي ال��ده��ر ق��ع��ود ف��ل��وال
ال��ت��ف��ك��ر ط��وي��ل ق��ل��بً��ا ب��ه أن��اج��ي ح م��ب��رِّ ال��ف��ؤاد ف��ي ب��ه��مٍّ أروح
م��ع��م��ر اب��ن ي��ش��اء أن إال وص��ل وال ب��ي��ن��ن��ا زي��ارة ال س��الم ع��ل��ي��ك

سببًا كنُت ال فوِهللا راشديِن، فا فانَْرصِ املال، ولك خذها شئُت؛ قد معمر: ابن فقال
يف وهما ماتت أن إىل موالها عند وبقيت — األمري هذا كرم إىل انظر — ُمحبَّني لفرقة

اشرتاها. حني عليه كانا مما أحسن وبقيا سعدهما، لهما هللا أعاد وقد وأمان، نعمة

القديسة بربارة

إكليل نالت إنها يقال: والرومانية اليونانية الكنيسة يف معتربة شهرة ذات عذراء كانت
١٢٣٥م، سنة «بشينيا» من «نيقومديا» ويف للميالد، ١٣٠٦ سنة «إليوبوليس» يف الشهادة
خوًفا برج يف حبسها أباها وإن وثنيني، أبوين من مرص من «إليوبوليس» يف ولدت وإنها
«أوريجانوس»، بوعظ سمعت الحبس يف كانت فبينما البارع، لجمالها منه تؤخذ أن من
فعلَّمها تالميذه أحد إليها فأرسل املسيحية، الديانة يُعلِّمها أن منه طالبًة إليه فكتبت

دها. وعمَّ املسيحية الديانة
الهرب لها فتهيأ مربًحا، عذابًا فعذبها الوايل، إىل سلَّمها ذلك أباها بلغ ملا إنه وقيل:
إنه ويقال: رأسها، بالسيف فاحتزَّ أدركها، أن إىل والُدها طلبها يف فجد الجبال، أحد إىل
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يف للمالحني محامية اتخذت ثم ومن له؛ قصاًصا بها مات بصاعقة راجع وهو أصيب
األول، كانون ٤ يف به يحتفل عيد ولها برج، وبجانبها غالبًا ر وتُصوَّ وللطبجية. النوء
وأن ونحوها، وعوَّامات قطائف من حلويات عيدها ليلة يتخذوا أن الرشق أهايل عادة ومن
وجوههم وصبغوا زيهم، غريوا قد ورجال أوالد من مؤلفة مساخر البيوت عىل يطوفوا
جماعة مع أبيها سعي تذكار كانت وربما العادة، هذه أصل بالتحقيق يعلم وال بالسواد،
الوجوه لصبغ أصًال ذلك فيكون السودان، من ط الرشُّ كان وربما طلبها، يف ط الرشُّ من

بالسواد.

وأنتيفونة الغوس ابنة برنيقة

ج تزوَّ وملا ثاقب. وفكر صائب، رأي صاحبة زمانها نساء وأعقل أجمل من كانت
وكان «برنيقة»، موكبها يف هت توجَّ سوريا ملك بنت «أورديفي» ب األول» «بطليموس
وصارت «بطليموس» بها ج تزوَّ وإتقانها ومهارتها جمالها ومن عظيم، احتفال لها
ابن دون له خليفة فيالزلفوس» «بطليموس ابنها يجعل بأن وأقنعته له، ثالثة زوجة
«جلوترخوس» من كلٌّ وفضلها حكمتها شَهر وقد «أورديفي»، من منه أكرب له آخر

إلهية. بإكرامات بها قىض وفاتها وبعد و«شيوكرأتوس»،

الثاني بطليموس ابنة برنيقة

فإن «توس»؛ ب امللقب سوريا ملك الثاني»، «أنطيوخس وزوجة «فيالزلفوس» امللقب
«لبوديكة» زوجته يطلق أن بموجبها َقِبل امليالد قبل ٢٩٤ سنة معاهدة عقد «أنطيوخس»
«أنطيوخس» أرجع بسنتني؛ ذلك بعد «فيالزلفوس» موت عند لكن «برنيقة»، ويتزوج
ت فدسَّ «أنطيوخس» إىل تركن لم «لبوديكة» ولكن دورها، يف «برنيقة» وطلق «لبوديكة»
ابنها مع هناك فقتلها دفنَى، إىل «لبوديكة» وجه من «برنيقة» وهربت به، مات ا سمٍّ إليه

«لبوديكة». حزب من قوٌم وأتباعها
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القريوان ماغاسملك ابنة برنيقة

«بطليموس» أبوها وعذبها «أفرجيتس»، امللقب مرص ملك الثالث»، «بطليموس زوجة هي
البنتها، القرين هذا اتخاذ عن ا جدٍّ راغبة فكانت أمها وأما بقليل. ذلك بعد ومات هذا،
وصول عند ولكن بوليورستس»، «ديمرتيوس عىل عرضتها به تزويجها تمنع ولكي
تفضيل «برنيقة» فغاظ به، أمها قلب علق زوجة ليتَّخذها القريوان إىل «ديمرتيوس»
مرص إىل ذهبت وحينئٍذ امللكة، ذراعي عىل وهو قتله يف فسعت عليها، ألمها «ديمرتيوس»
كانت لنذٍر وإيفاء سوريا، إىل سفره من زوجها رجوع وعند «أفرجيتس»، ب وتزوجت
هذه «فيلوباتر»، ب امللقب الرابع»، «بطليموس علم وملا الزهرة. إىل شعرها قدَّمت نذرته

امللك. رسير عىل جلوسه عند وذلك فقتلت، بقتلها، أمر التقدمة

الثامن بطليموس ابنة برنيقة

أي الثاني، إسكندر زوجة وهي «كليوباترا»، أيًضا وتسمى مرص ملك «السريوس» ب امُللقَّ
٨١ سنة أبيها وفاة بعد امللك تخت عىل اإلسكندرية أهل أجلسها العارش». «بطليموس
يف ويشاركها زوجة يتخذها بأن «سالبان» ل ملًكا جعل الذي إسكندر فَقِبل امليالد، قبل
غاظ ذلك إن ويقال: قتلها، يف سعى يوًما عرش بتسعة بها تزوج أن بعد أنه إال امللك،

وقتلوه. عليه فخرجوا ا، جدٍّ اإلسكندرية أهايل

الحاديعرش بطليموس ابنة برنيقة

عند ملكة باسمها نودي املشهورة. «كليوباترا» ل أخت أكرب وهي «أفليتس» ب امللقب
فأرسلت ملكي، دم من بأمرٍي تتزوج أن تحب وكانت امليالد، قبل ٥٨ سنة أبيها خلع
السلوقيني ساللة من أنه يدَّعي كان الذي كببوساكتس» «سلوقس طلب يف سوريا إىل
تزوجت ثم قليلة، بأياٍم ذلك بعد بخنقه أمرت الدناءة من عليه كان ما وجدت وملا امللكية،
«أفلوس وإن أوباتور». «مرتيداتس ابن أنه يدَّعي كان الذي «كومونا»، من «أرخيالوس» ب
وزوجها هي فكرسها حاربها امللك تخت إىل «أفليتس» رد يحاول كان الذي غابينوس»
«أفليتس» أعمال وأول «أرخيالوس». وقتل امليالد، قبل ٥٥ سنة متوالية معارك ثالث يف

املذكورة. ابنته بقتل أمر أنه امللك تخت عىل جلوسه بعد
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كوستوبارسوسالومي ابنة برنيقة

ها فعريَّ بولس» «أرسطو عمها بابن تزوجت اليهودية. ملك الكبري، «هريودس» أخت هي
أن وبعد زوجها. عىل العدوان بذلك فزاد أمها، إىل فشكته أصلها، بدناءة بولس» «أرسطو
«هريودس»، ل ابن أكرب وهو «أنتيياتر»، خال «ثوربون» ب تزوجت املسيح قبل ٦ سنة قتل
وهي املنية. أدركتها أن إىل هناك وبقيت رومية، إىل أمها مع ذهبت «ثوربون» وفاة وبعد

األول». «أغريبال أم

األول أغريبال ابنة برنيقة

امليالد بعد ٤٧ سنة موته وعند ولدين، منه فرزقت «كلخيدة» ملك «هريودس» تزوجت
تركته. ثم «كليكية»، ملك «وليمون» ب تزوجت ثم مدة، «أغريبا» أخيها مع بقيت
حصار ويف قيرسيا. يف أمامه الرسول «بولس» احتج عندما أخيها بيت يف مقيمة وكانت
بها، يتزوج أن فرغب رومية، إىل معه فأخذها حسنُها، فسبَاه «نيطس» رآها أورشليم،
وقد وإرادتها. إرادته ضد اليهودية إىل إرجاعها إىل رومية يف العام الرأي اضطره ولكن

مشهورة. تراجيدية فراقهما عىل «راسني» بنى

القديسة بريجيتا

١٣٧٣م، سنة تموز ٢٣ يف «رومية» يف وتوفيت للميالد، ١٣٠٢ سنة «أسوج» يف ولدت
كان وملا — الغطيط ملوك ساللة من أسوجي برنس وهو — «برجر» ابنة أنها ويظن
يف جعلت منهم والكبرية أوالد، ثمانية منه لها فكان «أولغو»، ب تزوجت سنة ١٦ عمرها
وبنيا ة، العفَّ الوالدان نذر ثم األسوجية، «كاترينا» القديسة باسم الروماني القديسني درج
كومبستال»، «سنتياغوري لزيارة وسافرا بنفسهما، فيه يخدمان كانا خريية مستشفى
١٣٤٤م، سنة وتويف «الفسرتي»، ديري دخول عىل «أولغو» عزم راجعني كانا وبينما
فيه جعلت «روستينا» يف كبريًا ديًرا وبنت أوالدها، بني األمالك زوجته قسمت وحينئٍذ
سنتني هناك فرصفت «أوغسطنيوس»، مار قانون عىل وذلك راهبة، وستني راهبًا، ٢٥
من والطلبة للمسافرين منزًال هناك فبنت رومية إىل ذهبت ثم أحًدا، تقابل ال منفردة

األسوجيني.
البابا فثبتها رومية إىل رجعت ثم املقدسة، األماكن لزيارة أورشليم إىل وذهبت
األول. ترشين ٨ يف لها تُعيِّد الروماينة والكنيسة ١٣٩١م، سنة التاسع» «بونيفاشيوس
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وعىل إعالناتها، بواسطة — األكثر عىل — «رومية» يف مشهورة «بريجيتا» وكانت
بعض يف تجري أن مزمعة كانت التي والحوادث املسيح، يسوع بآالم املتعلقة الخصوص
قاسية، بعبارات األخبار تلك يف «برسون» طعن ولكن لسانها، عن كتبت وقد املمالك،
جملة ومن كريماتا». دوترا «جون بالتدقيق فحصها أن بعد ثبَّتها باسل مجمع أن إال

ومحبتها. املسيح أم عن وصلوات العذراء، مريم مدح يف خطاب كتاباتها:

عائشة موالة بريرة

كانت وقيل: هالل، بني لبعض موالة وكانت — عنهما ريضهللا — الصديق بكر أبي بنت
باعوها ثم فكاتبوها األنصار من أناس موالة كانت وقيل: جحش، بن أحمد ألبي موالة
فقال الوالء، عليها اشرتطوا بريرة تشرتي أن عائشة أرادت وملا فأعتقتها، عائشة، من
وكان مغيثًا زوجها اسم وكان النعمة.» ويل «ملن أو الثمن.» أعطى ملن «الوالء ملسو هيلع هللا ىلص: النبي
وهو املدينة طرق يف يميش فكان يحبُّها، وكان فراقه، فاختارت هللا رسوُل ها فخريَّ موًىل
قالت: أشفع.» «بل قال: أتأمر؟ فقالت: فيه لها فقال هللا، برسول إليها واستشفع يبكي،

املطلقة. عدة زوجها فارقها حني بريرة عدَّة النبيُّ جعل وقد عبًدا، وكان أريده، فال
تقول فكانت باملدينة بريرة أجالس كنت قال: أنه مروان بن امللك عبد عن وروي
فاحذر وليته فإن األمر؛ هذا تيل أن لخليق وإنَّك خصاًال، فيك أرى إني امللك، عبد يا يل:
ينظر أن بعد الجنة باب عن ليدفع الرجل «إن يقول: هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعت فإني الدماء،

حق.» بغري مسلم من يريقه دم من محجمة بملء إليها

األرشف السلطان والدة خوند بركة

بتجمل ٧٧٠م سنة وحجت شأنها، عُظم مرص مملكة يف ابنها أقيم فلما مولدة، أمة كانت
ما ومعها معها، تدق والكئوسات السلطانية، العصائب محفتها وعىل زائد، وبرج كثري،
وعند والخرضاوات، البقل فيه زرع قد مخائر، محملة جمال قطار ذلك من وصفه يجل
وسار معها، تقابل حتى البويب إىل وسار لقائها، إىل بعساكره السلطان خرج قدومها

مرص. إىل وصلت حتى بركابها
ملا سنني عدة بحجتها الناس تحدث ومرصوف، كثري برٌّ لها عفيفة ة خريِّ وكانت
الخري، أهل يف اعتقاد لها وكان الكريمة. املشاهد تلك يف الجميلة األفعال من لها كان
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باب خارج السلطان أم بمدرسة املشهورة املدرسة مآثرها: ومن الصالحني. يف ومحبة
مقربة موضعها وكان — التبانة بخط اآلن خطها يعرف — بمرص القلعة بقرب زويلة
للحنفية، ودرًسا للشافعية، درًسا بها وعملت وسبعمائة، وسبعني إحدى سنة أنشأتها
بعد األرشف امللك دفن وفيها الجليلة، املدارس من وهي للسبيل، ماء حوض بابها وعىل
حتى العلوم، جميع فيها يدرسون واملدرسون الطلبة فيها تجتمع مدة وبقيت قتله،

اآلن. لغاية الشعائر مقام وهو مرص، والة أحد بمعرفة جامًعا أخريًا صارت
واتفق املذكورة، بمدرستها ودفنت هجرية، ٧٧٤ سنة إليها املشار الست وتوفيت

البيتني: هذين األعرج يحيى بن أحمد الدين شهاب األديب أنشد أنه ماتت حني

األش��رف أم م��وت ص��ب��ي��ح��ة ك��ان��ت ال��ق��ع��دة ذي م��ن ال��ع��ش��ري��ن ث��ام��ن ف��ي
ال��ي��وس��ف��ي م��وت ع��اش��ور ف��ي وي��ك��ون أج��ره��ا وي��ع��ظ��م ي��رح��م��ه��ا ف��ال��ل��ه

٧٧٥ه. سنة محرم شهر يف يوسف الحائل وغرق قال، كما فكان

الهاشمية املطلب عبد ابنة برة

رثت املتناسقة، املوزونة واأللفاظ الرائقة، املعاني ذوات األديبات الشاعرات من كانت
بقولها: طلبه عىل بناءً أخواتها مع حياته حال يف املطلب عبد أباها

وال��م��ع��ت��ص��ر ال��خ��ي��م ط��ي��ب ع��ل��ى درر ب��دم��ع ج��ودا أع��ي��ن��ي
ال��خ��ط��ر ع��ظ��ي��م ال��م��ح��ي��ا ج��م��ي��ل ال��زن��اد واري ال��ج��د م��اج��د ع��ل��ى
وال��م��ف��ت��خ��ر وال��ع��ز ال��م��ج��د وذي ال��م��ك��رم��ات ذي ال��ح��م��د ش��ي��ب��ة ع��ل��ى
ال��ف��خ��ر ج��م ال��م��ك��ارم ك��ث��ي��ر ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي وال��ف��ض��ل ال��ح��ل��م وذي
ال��ق��م��ر ك��ض��وء ي��ل��وح م��ن��ي��ر ق��وم��ه ع��ل��ى م��ج��د ف��ض��ل ل��ه
ال��ق��در وري��ب ال��ل��ي��ال��ي ب��ص��رف ت��ش��وه ف��ل��م ال��م��ن��اي��ا أت��ت��ه
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نفيس ابن بصيصجارية

بذهاب ولو رؤيتها بها سمع من كل ويتمنى والغناء، الحسن يف وقتها أعجوبة كانت
األبيات: هذه بعضهم قال صوتها سماع يف الناس رغبة ولشدة نفسه،

ال��ه��الل ف��أن��ت ت��ب��دَّل��ت ف��إن م��زدان��ة ال��ش��م��س أن��ت ب��ص��ي��ص
ال��ج��م��ال ي��ك��ون ك��ان م��ض��ى ف��ي��م��ا ه��ك��ذا م��ا ال��ل��ه��م س��ب��ح��ان��ك
ال��ش��م��ال ب��ي��د ي��م��ن��ى وع��اون��ت م��ش��ه��د ف��ي ب��ال��ع��ود دع��ت إذا
ال��دالل م��ن��ه��ا ال��ح��ذق وزان ح��ذًق��ا ال��ف��ت��ى ي��س��ت��ف��ز غ��ن��اء غ��ن��ت

مصعب ابن جملتهم من وكان — يوًما مجلسها يف إسحاق أبي مزيد بخل وتذاكروا
ويش، ثوب وكسوتُك حرة، جعلتك فعلت إن موالها: فقال درهًما، منه آخذ أنا فقالت: —
ابن فخرج شيئًا، أقل لم رجليك رفع إن فقال: الغرية، ارفع فقالت: يوًما، لك وأوملت
«بصيص» ترى أن تحب أما إسحاق، أبا يا له: فقال باملدينة مسجد يف فرآه مصعب
أكن لم وإن فيها، عيلَّ ساخًطا هللا يكن لم إن طالق امرأتي فقال: نفيس؟ ابن جارية

يفعل. فما سنة منذ يُرينيها أن أسأله
من برحت إن طالق امرأتي قال: هنا، ها فوافني العرص صليت إذا اليوم له: فقال
املسجد فدخلُت العرص، حتى حوائجي يف فانرصفت قال: العرص، صالة تجيء حتى هنا
فأقبلت وتناوموا، القوم وتساكر ورشبوا فأكلوا به، وأتيتُهم بيده فأخذتُه فيه، فوجدتُه

الساعة: أغنيك أن تشتهي نفسك كأن إسحاق، أبا يا له: فقالت مزيد عىل «بصيص»

يَ��ِئ��ل��وا ف��ل��م م��ن��ا ـ��رب��وا ل��ي��ه��ـ ال��ج��م��ال ح��ثُّ��وا ل��ق��د

ثم فغنَّته، قال: املحفوظ، اللوح يف ما تعلمني تكوني لم إن طالق امرأتي فقال:
جانبي إىل فتجلس تقوم أن تشتهي نفسك كأن إسحاق، أبا يا وقالت: ساعة سكتت

وأغنيك: قرصات وتقرصني

ف��اس��ت��ت��ر ال��س��ت��ر ت��ح��ب ع��ن��دي ك��ن��ت ق��د ب��ه ف��ب��ح��ت وج��دي وأب��ث��ث��ت��ه��ا ق��ال��ت
ب��ص��ري ع��ل��ى أل��ق��ى وم��ا ه��واك غ��طَّ��ى ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ح��ول��ي؟ م��ن ت��ب��ص��ر أل��س��ت
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غًدا، األنفس تكسب وما األرحام، يف ما تعلمني تكوني لم إن طالق امرأتي فقال:
وأغنيك تُقبِّلني أن تشتهي أنك أعلم أنا الخفاء، برح قالت: ثم فغنَّته تموت، أرض وبأي

هزًجا:

ال��دلِّ ح��س��ن غ��الًم��ا ب��ال��ل��ي��ل أب��ص��رت أن��ا
ال��ط��لِّ م��ن م��س��ق��يٍّ��ا ـ��ح أص��ب��ـ ق��د ال��ب��ان ك��غ��ص��ن

من أسقَط أرأيت إسحاق، أبا يا قالت: ثم وغنَّته فقبَّلها مرسلة. نبية أنت فقال:
درهًما هلم إسحاق، أبا يا بدرهم؟ ريحانًا يشرتون وال إليك ويُخرجونني يدعونك هؤالء
انقطع الحفرة. استك أخطأت زانية، أي حرباه! وا وصاح: فوثب ريحانًا، به أشرتي
لم حيلتها أن وعلموا القوم وغطغط إليك. يوحى كان الذي الوحي عنك — وهللا —
حديث يف شغلهم أكثر فكان مجلسهم، القوم وأعاد إليهم، يعد ولم خرج ثم فيه، تنفذ
رضوب يف تتفنن وهي حياتها مدة وإقبال عز يف «بصيص» وبقيت منه، والضحك مزيد

زمانها. أهل فاقت حتى األلحان

سبأ بلقيسملكة

يف واشتهرت املنزلة، الكتب يف ذكرها ورد داود، بن سليمان النبي مع قصتها املشهورة
تفاصيل العلماء رشح وقد والجمال. والسلطان املجد يف املثل بها ورضب التواريخ، كتب
يف املؤرخون قال يأتي: ما إىل مرجعها متباينة بأقواٍل سليمان إىل ورودها وسبب سريتها
يشجب بن سبأ بن صيفي بن قيس بن الحارث بن يرشع بنت يلقمة إنها بلقيس: نسب
بن املنار ذي تبع بن األذعار ذي تبع بن يرشح أبوها وقيل: قحطان، بن يعرب بن
الشيصبان، وقيل: سبأ، بن الحارث اسمه وقيل: و«هداد»، «هاددأ» ويلقب الرائش، تبع

رشاحيل. وقيل:
ريحانة أو رواحة واسمها الجن، ملك ابنة جنية كانت أمها إن الرواة: من كثري وقال
كان أنه بالجن أبيها اتصال وسبب الجني، عمري بن عمرو بنت يلقمة وقيل: السكن، بنت
يف يكن ولم األقاليم، تلك كل وملك اليمن، ملوك من ملًكا أربعني آخر الشأن عظيم ملًكا
يتزوج أن وأبى يدانيني، منكم أحد ليس لهم: يقول فكان له، ُكُفؤ هو َمن األرض ملوك
فيخيل الظباء بصورة الجان ويصطاد الصيد إىل يخرج فكان شأنه، لرفعة اإلنس من
فأجابه. ابنته وخطب فرصة فاغتنمها صنيعه، عىل وشكره الجن ملك له فظهر عنها،
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عىل السوداء ظفرت وقد تقتتالن، وبيضاء سوداء حيتني فوجد مرة خرج بل وقيل:
فأطلقها أفاقت، حتى ماء عليها وصب البيضاء وحمل السوداء، بقتل فأمر البيضاء،
أنا تخف، ال له: فقال منه، فذعر جميل شاب بجانبه وإذا منفرًدا، فجلس داره إىل وعاد

الطب. علم أو باملال ُمكاِفئُك وإني أنجيتها، التي الحية
كان إن أختار ولكني بامللوك، فقبيح الطب وأما به، يل حاجة فال املال أما فقال:
عليها غري فإذا تعمله، شيئًا عليها يغري ال أن برشط فأجابه إليك، أخطبها أن ابنة لك
ثم لذلك، فأذعن عدن إىل يربين بني ما البحر ساحل يعطيه أن أيًضا ورشط فارقته،
ثم للرشط، سكت ولكنه لذلك، فجزع النار، يف وألقته غالًما له فولدت بالجنية تزوج
بعض عليه عىص ثم صرب، ولكنه األمر عليه فعظم كلبه، إىل فألقتها جارية ولدت
ما جميع رأى مفازة يف صاروا فلما معه، وهي ليقاتله فسار عسكره فجمع أصحابه
أنه وعلم بالهالك، فأيقن القرب، أفواه من ينصب واملاء بالرتاب، يخلط الزاد من معهم
إىل وأومأ أمامها وجلس فأتى الجور، ذلك حمل عن ذرًعا فضاق زوجه، بأمر الجن فعل
فجعتنا اآلن ثم للكلب، ابنتي وإطعام ابني إحراق عىل لك صربت أرض، يا وقال: األرض
عدوك فإن لك؛ خريًا لكان صربت لو له: فقالت الهالك، عىل أرشفنا حتى واملاء بالزاد
املاء من يشء رشب من يمتنع أنه ذلك وتحقيق واملاء، الزاد يف السم فجعل وزيرك خدع
قالت: ثم يمتارها ومرية نبع عىل دلَّته ثم فقتله، فامتنع، بالرشب، وزيره فأمر الفاضل،
بجويرية وإذا باقية، فهي ابنتك وأما مات، وقد تربيه حاضنة إىل سلمته فقد ابنك وأما
وفوَّض به، فظفر عدوه إىل وسار زوجته، وفارقته بلقيس، وهي األرض من خرجت قد

بعده. فملكت امللك أبوها إليها
بايعتها، فرقة فرقتني: وافرتقوا موته، بعد الناس فاختلف وصية، بال مات بل وقيل:
يبلغه ال فاسًقا خبيثًا فاحًشا وكان الرعية، يف السرية فساء أبيها، أخ ابن بايعت وفرقة
ذلك بلقيس رأت فلما يقدروا، فلم خلعه قومه فأراد وهتكها، أحرضها إال جميلة بنت عن
له وأعدت عندي، أنت احرض بل له: فقالت إليه، الحضور منها طلب وقد الغرية أخذتها
وقالت: ووبختهم وزراءه فأحرضت قتاله، حرض فلما قرصها، دخل إذا يقتالنه رجلني
اختاروا وقالت: قتيًال إياه أرتهم ثم عشريته، وكرائم لكريمته يأنف من فيكم كان أما

بغريك. نرىض ال فقالوا: تُملِّكونه، رجًال
أرغب ال فقالت: منك، اليأس إال منعني ما فقال: عليه نفسها عرضت هي بل وقيل:
قد فقالت: فسألوها ففعل، إليهم، واخطبني قومي رجال فاجمع كريم، كفؤ فإنك عنك
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وأمرت منزلها، إىل وانرصفت رأسه فحزَّت سكر حتى الخمر سَقتْه إليه زفت فلما أجبْت،
وقال عليهم، فملكوها الحيلة علموا ذلك الناس رأى فلما دارها، باب عىل رأسه تُعلِّق أن
— ذكره تقدم ما يفعل — قبيًحا امللك وكان ملك، وزير بل ملًكا يكن لم أباها إن قوم:
حتى ملكها، نطاق واتسع جندها، وكثر شأنها، فعظم عليهم، فملكوها بلقيس فقتلته
٤٠٠٠٠ وله كورة، عىل منهم ملك كل ملك، أربعمائة يدها تحت كان إنه بعضهم: قال
ألف ١٢ واحد كل يقود قائًدا ١٢ لها وكان ُمْلكها، يُدبِّرون وزير ٣٠٠ لها وكان مقاتل،

ذلك. يف بعضهم وبالغ مقاتل،
من ضخًما رسيًرا كان فقيل: الحكيم الكريم القرآن يف ذكره الوارد عرشها وأما
أغالق، سبعة عليها بيوت سبعة جوف يف وكان النفيسة، بالجواهر مرصعة وفضة ذهب

آخرها. يف وهو اآلخر، داخل بيت كل
ومؤخره األخرض، والزمرد األحمر بالياقوت منضًدا الذهب من مقدمه كان وقيل:
وقائمة أحمر، ياقوت من قائمة قوائم أربع وله والآللئ، الجواهر بأنواع مكلًال فضة من
من الرسير وصفائح أبيض، در من وقائمة أخرض، زبرجد من وقائمة أصفر، ياقوت من
ألف ثالثمائة لها فتسجد الشمس منها تدخل التي الكوة عىل بلقيس أنفقت وقيل: ذهب،

الذهب. من أوقية
املحال؛ يصدقوا حتى الجهال بعقول والتالعب الكذب عىل تواطئوا قد األثري: ابن قال

تصديقها. يمكن ال التي األمور من جيوشها وعدد عرشها أوصاف ألن
رهًجا يوًما رأى سليمان أن فروي يده، عىل وإسالمها سليمان إىل مجيئها سبب وأما
الرهج ذلك عن فسأل عنه، يسأل الذي هو يكون حتى بيشء يبدأ يكن ولم منه، قريبًا
يَأْتُونِي أَن َقبَْل ِبَعْرِشَها يَأِْتينِي أَيُُّكْم ُ اْلَمَأل أَيَُّها يَا ﴿َقاَل فقال: بلقيس، عرش هو فقالوا:
َلَقِويٌّ َعَليِْه َوإِنِّي ۖ َقاِمَك مَّ ِمن تَُقوَم أَن َقبَْل ِبِه آِتيَك أَنَا اْلِجنِّ َن مِّ ِعْفِريٌت َقاَل * ُمْسِلِمنَي
آِتيَك ﴿أَنَا برخيا: بن آصف فقال ذلك، من أرسع أريد قال: (٣٨-٣٩ (النمل: أَِمنٌي﴾
لسليمان: قال إرسائيل بني أحد إن وقيل: ،(٤٠ (النمل: َطْرُفَك﴾ إَِليَْك يَْرتَدَّ أَن َقبَْل ِبِه
وإذا سليمان فصىل يكون، ما بأرسع ألحرضه إليه طلبت فلو هللا، إىل الناس أقرب أنت
املاء إىل احتاج مغازيه بعض يف سليمان إن وقيل: يتألأل، العرش وظهر انشقت باألرض

يره. فلم الهدهد فطلب األرض تحت من
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كانت الطري ألن إليه؛ نفذت أين من لريى فنظر سليمان الشمس أصابت بل وقيل:
َليَأِْتيَنِّي أَْو َألَذْبََحنَُّه أَْو َشِديًدا َعذَابًا َُّه ﴿َألَُعذِّبَن فقال: فارًغا الهدهد موضع فرأى تظله

.(٢١ (النمل: ِبنٍي﴾ مُّ ِبُسْلَطاٍن
إىل فمال القرص، خلف لها بستانًا فرأى بلقيس قرص عىل مرَّ قد الهدهد وكان
وَمن له: فقال هنا؟ تصنع وما سليمان؟ من أنت أين له: فقال هدهًدا فرأى الخرضة
األنيقة، والحدائق الواسعة، الدنيا هذه من أنت وأين فقال: حاله، له فذكر سليمان؟
صاحبة لبلقيس هو فقال: كله؟ هذا وملن فقال: البهجة؟ والرياض الشاهقة، والقصور
لها فكتب بخربه، وأخربه سليمان إىل الهدهد فأتى عرشها، له ووصف العظيم، العرش
بذلك، فوافاها (٢٨ (النمل: إَِليِْهْم﴾ َفأَْلِقْه ذَا ٰهَ بِِّكتَاِبي ﴿اذَْهب له: وقال كتابًا سليمان
(النمل: ُمْسِلِمنَي﴾ َوأْتُونِي َعَيلَّ تَْعلُوا أَالَّ * الرَِّحيِم ِن الرَّْحٰمَ ِهللا ﴿ِبْسِم بالكتاب وإذا
َماذَا َفانُظِري إَِليِْك َواْألَْمُر َشِديٍد بَأٍْس َوأُولُو ُقوٍَّة أُولُو ﴿نَْحُن قومها: فقال ،(٣٠-٣١

.(٣٣ (النمل: تَأُْمِريَن﴾
منه أعز فنحن الدنيا، ملوك من فهو قبلها فإن بهدية؛ إليهم مرسلة إني قالت:
وكانت الهدية، إليه وجهت ثم بها، أمتحنه وإني هللا، من نبي فهو يقبلها؛ لم وإن وأقوى،
كلهم الغلمان، زي عىل جارية وخمسمائة وحليهن، الجواري ثياب عليهم غالم خمسمائة
بالياقوت مكلًال وتاًجا وفضة، ذهب من لبنة وألف املوسومة، والخيل الذهب رسوج عىل
أرشاف مع وأرسلتها الثقب، معوجة مثقوبة وخرزة يتيمة، درة فيه ا وُحقٍّ والعنرب، واملسك
الغلمان بني ميز نبيٍّا كان إن وقالت: وعقل، رأي ذي وآخر عمرو، بن املنذر رجالها:

خيًطا. الخرزة يف وسلك مستويًا، ثقبًا الدرة وثقب والجواري،
شيئًا رأيت وإن أمره، يهولنك فال ملك، فهو غضبًا إليك نظر إن للمنذر: قالت ثم
والفضة، الذهب لبن فرضبوا الجن فأمر بذلك، سليمان هللاُ فأعَلم نبي، فهو لطيًفا
مرشًفا: حائًطا امليدان حول وجعلوا فراسخ، سبعة طوله يديه بني ميدان يف وفرشت
عن يربطوها أن والبحر الرب يف الدواب بأحسن وأمر فضة، من ورشفة ذهب، من رشفة
قعد ثم واليسار، اليمني عىل فأقيموا الجن بأوالد وأمر اللبن، عىل ويساره امليدان يمني
صفوًفا واإلنس والجن الشياطني واصطفت ويساره، يمينه عن والكرايس كرسيه عىل

كذلك. والهوام والطيور والسباع والوحش فراسخ،
منها، معهم بما فرموا الذهب، عىل تروث الدوابَّ فرأوا نظروا منهم القوم دنا فلما
َخرْيٌ هللاُ آتَاِنَي َفَما ِبَماٍل ﴿أَتُِمدُّونَِن قال: ثم طليق، بوجٍه إليهم نظر أيديهم بني وقفوا فلما
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فأمر يديه، بني فقدموه وكذا؟ كذا فيه الذي الُحقُّ أين قال: ثم ،(٣٦ (النمل: آتَاُكم﴾ ا مَّ مِّ
فمرَّت بفيها خيًطا جعل وقد بيضاء دودة وأمر الدرة، يف ونفذت شعرة فأخذت األرضة
ووجوههم، أيديهم يغسلوا أن والجواري الغلمان وأمر باملاء دعا ثم الخرزة، ثقب يف
كان والغالم وجهها، به وترضب األخرى يف فتجعله بيدها املاء تأخذ الجارية فكانت
أنه فعلمت شاهدوا، بما وأخربوها القوم فرجع الهدية، رد ثم وجهه، به يرضب يأخذه

فيل. ألف عرش اثني يف إليه الشخوص وأرادت نبي
مسلمني؟ يأتوني أن قبل بعرشها يأتيني َمن حينئٍذ: قال مكانه من قربت فلما
الجن علم فلما ، للُمِجدِّ شهرين مسرية والعرش سليمان بني وكان تقدم. كما — به فأُِتَي
إذا وأنها عندهم، تربت ألنها الجن؛ أخبار له فتفيش تزوجها ربما سليمان وأن آتية، أنها
القول فيها أساءوا وولده، سليمان تسخري من ينفكون فال إليه امللك انتقل ولًدا ولدت
شعراء وهي الفرس، كحافر رجليها وإن تميز، وال عاقلة غري إنها وقالوا: له وقبَّحوها
حتى الجواهر يف تبديًال جعل بأن عرشها فنكَّر ذلك، يمتحن أن سليمان فأراد الساقني،
من فيه وجعل املاء، تحته وأجرى زجاج، من رصح له يُبنى أن وأمر تعرفه، هل ينظر

األمر. فيتحقق ساقيها؛ عن فتكشف ماء حسبته رأته إذا حتى البحر، دواب
زجاج قوارير من طوابق له وجعل أخرض، زجاج قوارير من الرصح بنى بل وقيل:
يف رسير عىل سليمان وجلس البحر، كأنه فصار دواب، صور الطوابق وتحت أبيض،
،(٤٢ (النمل: ُهَو﴾ َكأَنَُّه َقاَلْت ۖ َعْرُشِك َكذَا ﴿أَٰهَ لها: قيل بلقيس وصلت فلما املكان، صدر
ولكن عرفته، إنها وقيل: هنا، ها جاء فكيف تحفظه، جنود وعنده حصون يف تركته ولقد
من خوًفا ال تقل: ولم الكذب، من خوًفا نعم تقل: فلم عليها، شبهوا كما عليهم شبَّهت
ًة لُجَّ َحِسبَتُْه َرأَتُْه ا َفَلمَّ ۖ َح ْ الرصَّ اْدُخِيل َلَها ﴿ِقيَل ثم عقلها، كمال سليمان فعلم التنكيت،
أن يريد سليمان إن نفسها: يف قالت وقد لتخوضها، (٤٤ (النمل: َساَقيَْها﴾ َعن َوَكَشَفْت
َُّه إِن ﴿َقاَل عنها نظره َرصف سليمان رآها فلما هذا. من عيلَّ أهوَن القتل وكان يغرقني،
سليمان دعاها ثم ،(٤٤ (النمل: نَْفِيس﴾ َظَلْمُت إِنِّي َربِّ َقاَلْت ۗ َقَواِريَر ن مِّ َمرٌَّد مُّ ٌح َرصْ
يزيله يشء عن فسأل ساقيها، شعر كثرة وَكِره يتزوجها أن فأراد فأجابت، اإلسالم إىل

بالحمام. وأشاروا النورة، الشياطني له فعملت الجسد، يرض وال
باليمن، ُمْلكها إىل وردَّها شديًدا، حبٍّا وأحبها فتزوجها النورة، ظهور أول فكان قيل:
داود، سماه غالًما له فولدت أيام، ثالثة عندها فيقيم مرة، شهر كل يف يزورها وكان

سليمان. حياة يف ومات
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يف يكون ال فقال: ذلك، من فأنفت قومها من برجل تتزوج أن سليمان أمرها وقيل:
ردها ثم بها، فزوَّجه همذان، ملك تبع، ذا فزوجني بُدٌّ يكن لم إن فقالت: ذلك، إال اإلسالم
ذو فاستعملهم بطاعته، اليمن أهل من الجن وأمر امللك، عىل زوجها وسلط اليمن، إىل
و«قليون» و«مراوح» «سلجني»، وقيل: «صلخني»، منها: حصينة؛ قصور عدة بناء يف تبع
تبع، ذا الجن يُِطع لم سليمان مات فلما أشهرها، «غمدان» وقرص و«بنون»، و«هنيدة»
بالشام، سليمان قبل ماتت بلقيس إن وقيل: سليمان، بموت بلقيس وملك ملكه فانقىض

الناس. عن قربها وأخفى بتدمر دفنها وإنه

الهاللية بكارة

والنثر والشعر والفصاحة، واإلقدام بالشجاعة املوصوفات العرب نساء من كانت
حماسية مقاالت هناك ولها صفني، حرب طالب أبي بن عيل مع حرضت والخطابة.
معاوية عىل دخلت وقد بالعواقب. مباالة بدون الهالك عىل يُقدم سمعها َمن كلَّ جعلت
بني ترتعش قوتها وضعفت برصها وغيش أسنَّت قد وكانت باملدينة، يومئٍذ وهو يوًما
قالت: خالة؟ يا أنت كيف وقال: السالم معاوية عليها فرد وجلست، فسلمت لها، خادمني
ومن كرب، عاش من ِغرَي؛ ذو هو كذلك قالت: الدهر؟ غريك قال: املؤمنني، أمري يا بخري

املؤمنني: أمري يا القائلة وهللا هي العاص: بن عمرو فقال فقد، مات

دف��ي��نً��ا ال��ت��راب ف��ي ح��س��اًم��ا س��ي��ًف��ا دارن��ا م��ن ف��اح��ت��ف��ر دون��ك زي��د ي��ا
م��ص��ونً��ا ال��زم��ان أب��رزه ف��ال��ي��وم ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أذخ��ره ك��ن��ت ق��د

املؤمنني: أمري يا القائلة وهللا وهي مروان: وقال

ب��ع��ي��د أراد وإن ذاك ه��ي��ه��ات م��ال��ًك��ا ل��ل��خ��الف��ة ه��ن��د اب��ن أت��رى
وس��ع��ي��د ل��ل��ش��ق��ا ع��م��رو أغ��راك ض��الل��ة ال��خ��الء ف��ي ن��ف��ُس��ك م��نَّ��ت��ك

القائلة: وهللا وهي العاص: بن سعيد وقال

خ��اط��ب��ا أم��ي��ة م��ن ال��م��ن��اب��ر ف��وق أرى وال أم��وت أن أط��م��ع ك��ن��ت ق��د
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ع��ج��ائ��ب��ا ال��زم��ان م��ن رأي��ت ح��ت��ى ف��ت��ط��اول��ت م��دت��ي ��ر أخَّ ف��ال��ل��ه
ع��ائ��ب��ا أح��م��د آلل ال��ج��م��ي��ع ب��ي��ن خ��ط��ي��ب��ه��م ل��ل��زم��ان ي��وم ك��ل ف��ي

قائلة وهللا أنا حجتي، وقرص برصي، أغىش كالمك معاوية، يا فقالت: سكتوا ثم
اذكري برِّك؛ من ذلك يمنعنا ليس وقال: فضحك أكثر، مني عليك خفي وما قالوا، ما

سنية. بجائزة معاوية إليها ه فوجَّ وانرصفت، فال، اآلن أما قالت: حاجتك،

فرنسا بلنشملكة

«قسطيلة»، ملك التاسع»، «ألفونس ابنة وهي ١٢٥٢م، سنة وتوفيت ١١٨٧م، سنة ولدت
السياسية. األمور يف مقتدرة وكانت الثاني»، «هنري ابنة اإلنكليزية «ألينورا» زوجته من
عليه ألحت إنكلرتا تخت عىل للجلوس ١٢١٦م سنة زوَجها املتحالفون األمراءُ دعا وملا
وجلوس «يوحنا» امللك موت عن نشأ ولكن ونجدات، ماًال إليه وأرسلت طلبهم، بإجابة
وجلوس أوغسطوس» «فيليب وفاة وعند للحكومة، األمراء خضوع امللك تخت عىل ابنه
وقد إدارتها، وحسن بحكمتها تقوده كانت الثامن» «لويس باسم التخت عىل زوجها
للملك نائبة جعلت وفاته وعند «األلبيجوا»، عىل أقيمت التي الصليبية الحرب يف رافقته

التاسع». «لويس ابنها قرص مدة يف
عمرها وكان الربوفنسية، «مرغريتا» ب ١٩ سنة يف وهو ابنها زوَّجت ١٢٣٤م، وسنة

سنة. ١٢
زاهرة أيامها يف اململكة وكانت املذكور، البنها نيابتها عن تنازلت ١٢٣٦م، وسنة
إال تفارقه، يدعها وال رأيها يعتمد ابنها وكان مهمة، كبرية أرٌض بها أُلِحق وقد زاهية،
تسلمت غيابه مدة ويف املقدسة، األرض إلنقاذ الصليبية الحرب يف إرادتها ضد دخل أنه
يف حدثت التي الجديدة الصعوبات املعتادين واقتدارها بحكمتها وقابلت األحكام، نيابة
الحركة تلك يف لتساعده ابنها إىل والنجدات املال ترسل الدوام عىل وكانت األيام. تلك
بليغة فدية بدفع تقوم أن التزمت مرص يف وأرسوا وإخوته هو انكرس وملا املشئومة،
ارتباكاتها ومع ثروتها، البالد بها خرست جسيمة رضائب ذلك عن فنشأ إلنقاذهم؛
حقوق بنجاح منهم حَمْت وقد عظيم، بنشاٍط الدين خَدمة تعديات تقاوم كانت وتقواها
أشهر من تُحسب وهي موتها. عند الحداد ولبست عموًما البالد ناحت وقد امللكي. التاج

فرنسا. حكم من
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الخامسعرش لويس خليلة بمبادور

قد جزار ابنة وهي ١٧٩٤م، سنة «فرساليا» يف وتوفيت باريس، يف ١٧٢١م سنة ولدت
رآها بقليل ذلك وبعد أعشار، بملتزم ١٧٤١م سنة وزوجتها حسنة تربية أمها ربتها
وفاة بعد إال ذلك يظهر لم ولكن بها، قلبُه فعِلق «سنربت»، غابة يف يتصيد وهو امللك

شانور». «ده مدام
وعند ١٧٤٥م، سنة أيار يف «فونتنوا» حرب يف «لويس» رافقت وقد ١٧٤٤م، وسنة
«فولرت» وبمساعدة والصنائع، العلوم تعضد وكانت «بمبادور»، بمركيزة عرفت رجوعها
عىل حافظت لها امللك حب ضعف أن بعد إنها حتى زاهرة، أعياًدا رتبت و«بربي»
األحكام، أتعاب من تريحه أخذت قليل بعد ثم لراحته، رضورية نفسها بجعلها سطوتها
والكوبتبني الجنسينني إليها وتقرب الوزراء، وتويل وتعزل املالية، يف تتداخل وكانت
تملقتها وقد األحزاب، جميع من عضٌد لها يكون لكي دوره؛ يف كالٍّ واملجلس والكفار
يف لطعنه الثاني» «فردريك من وغضبت يدها. بخط كتابًا لها بإرسالها تريزا» «ماريا
سنني السبع حرب عنها نشأ بروسيا ضد والنمسا فرنسا بني محالفة فعقدت حكومتها،

املهلكة.
البالط، من تخرج أن األمر فاضطرها امللك، قتل «داميان» حاولت ١٧٥٧م، وسنة
أشاروا الذين الوزراء معاقبة يف فسعت ثانية، إليه ُدعيت حتى قليل إال يمض ولم
العساكر قتل أسباب أعظم من العسكريني املأمورين تعيني يف سطوتها وكانت بطردها،
عىل زيادة لها وكان امللك، أسف وعدم الشعب ببغض مصحوبة فتوفيت الحرب، يف
بسخاء، الفقراء تعطي وكانت العقارات، يف جسيمة مداخيل الباهظ السنوي مرتبها
الصناعة أعمال من عظيمة كمية وجمعت املعارف، وأصحاب ناع والصُّ املخرتعني وتساعد
وينسب حياتها، سرية كثريون كتب وقد والنقش، التصوير يف ماهرة وكانت والتحف.

لها. ليست ورسائل ترجمات إليها

اليوناني عولس زوجة بنلوبا

يغلب َمن بها وعد أباها ولكنَّ كثريون، خطبها وقد «أبكاريوس»، ابنة «تلبماك» أم هي
إىل زوجها ترافق وال معه تبقى أن أبوها عليها ألح وملا «عولس». فغلب العدو، سباق يف
بسرتها مرافقته عىل عزمها فأظهرت تشاء، كما تفعل بأن زوجها لها سمح «أنباكي»،
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ألحوا كثريون عشاق بها أحاط تروادة حصار يف «عولس» كان وملا خجًال، بمنديل وجهها
لعمها تنسجه كانت كفنًا تكمل أن يجب إنه بقولها: فخدعتهم طلبهم، بإجابة عليها
عرف فلما نهاًرا، تنسجه كانت ما كل ليًال تحل كانت أنها إال رأيها، يقر أن قبل الشيخ

جميًعا. فقتلهم سنة، ٢٠ غاب أن بعد رجع قد «عولس» كان بمكيدتها عشاقها
عند زوجها فطلقها عشاقها، من بنتًا ولدت أنها لها املضادين بعض أشاع وقد
قوم استدل وقد «منتينا». إىل ومنها «إسربطة»، إىل ذاك عند فذهبت تروادة، من رجوعه

طويل. بزمٍن ذلك بعد هناك قربها عىل

البكري هللا عبد ابنة بهية

النساء وبايع وصافحهم، الرجال فبايع ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل أبيها مع وفدت وائل بن بكر من
رجعُت وملا ولولدي، يل ودعا رأيس ومسح ودعاني، إيلَّ فنظر قالت: يصافحهن، ولم
عدد وكان العيال، كثرة من الفقر وخشيت املنزل، وامتأل األوالد عيلَّ كثرت وتزوجُت
بني الجهاد يف عرشون منهم فاستشهد امرأة، وعرشون رجًال، أربعون ولًدا: ستني أوالدي
الخالق فسبحان هذه، غري ولًدا ستني ولدت بامرأة يُعَلم ولم والصحابة. ملسو هيلع هللا ىلص النبي يدي

الرازق.

أاليسينه ملكة بوديسيا

و«نورفولك» و«سقولك» «كمربدج» ببالد اآلن يدعى ما موطنها كان بريطانيا. قبيلة أم هي
ملك «براسوتغوس»، زوجها تويف وملا املسيح، بعد ٦٢ سنة نحو توفيت و«هردفرد».
أنه يأمل كان ألنه العظيمة؛ لثروته ورثًة «نريون» اإلمرباطور مع ابنتيه جعل «أاليسينه»،
الروماني املائة قائد أخذ مات حاملا ولكن الغزاة، تعديات من ومملكته عائلته يحفظ بذلك
لشهوة بناتها وتركت وهمي، أو حقيقي لذنب جهاًرا الربيطانية امللكة وُجلدت مملكته،
الروماني، الحاكم باولينوس»، «سويتونيوس غياب فرصة «بوديسيا» فاستغنمت العبيد،
وثارت الربابرة شيعتها من العسكرية القوة كل وجمعت إنكلرتا، من الجهة تلك من
واألماكن املستعمرة تلك يف بالسيف وقتلت الرومانية، لندن مستعمرة عىل مقدمتهم يف
من وغريهم واإليطاليان، والتجار الرومان من — األقل عىل — ألًفا سبعني لها املجاورة

امللكة. رعايا
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«أاليسينه» ملكة قيادة تحت وكان القطائع، تلك محل إىل «سويتونيوس» فبادر
كون حال ألًفا، ٢٣٠ بلغوا حتى فشيئًا شيئًا يتزايد عددهم وكان جندي، ألف ١٢٠
فانتشبت جندي، آالف بعرشة القتال ميدان إىل يأتي أن قادًرا يكن لم «سويتونيوس»
املنتظمة الرومانية العساكر قهرت وملا عظيمة، شجاعة «بوديسيا» وأظهرت القتال، نريان
قعطوا فإنهم يشء، عن يعفوا فلم الغالبون وأما به. فماتت وابتلعته ا سمٍّ أخذت عساكرها
بريتوني، ألف ثمانون اليوم ذلك يف ذُبح إنه ويقال: إربًا، جميًعا والكالب والدواب األوالد

بَقْدرهم. وجرح شخص، ٤٠٠ إال منهم يُقتل فلم الرومانية العساكر وأما

هرمز بن أبرويز ابنة بوران

أبرويز»، بن «شهريار بعد الناس وملكت والفرس، الرتك بني نساء أحسن من كانت
عىل جلست وملا الروم، ملك إىل الصليب خشبة وردَّت والجسور، القناطر وأصلحت
ذلك وإنما الظفر، ينال بمكايدهم وال البالد، تدوخ الرجل ببطش ليس قالت: الرسير
خراسان صاحب رستم» بن «فريوز إن ويقال: أشهر، سبعة وأقامت وقدرته، هللا بعون
ليلة يف ا رسٍّ عليها يقدم أن وواعدته عالنية، تتزوج أن للملكة ينبغي ال فقالت: خطبها
يف طويل بخرب وذلك فقتلها. رستم إليها فسار فقتلته، الليلة تلك يف فجاءها له، عيَّنتها

الفرس. تاريخ

سهل بن الحسن ابنة بوران

لها عقًال. وأوفرهن أدبًا، وأفضلهن أخالًقا، وأكرمهن وأجملهن زمانها نساء أحسن كانت
واكتسبت الرشيد نساء وخالطت تربية، أحسن أبيها بيت يف تربت الطرب. بصناعة إملام

آدابهن. من
بعد وزيره وكان الحسن، أبيها من وخطبها بها افتتن الخالفة املأمون ويل وملا
شهر يف — العراق من بلدة — الصلح فم بناحية إليه ُزفت وقد سهل. بن الفضل أخيه

هجرية. ٢١٠ سنة رمضان
الفضل وأم جعفر، بنت وزبيدة الرشيد، بنت حمدونة عندها كان عليها دخل فلما
فأمر يكون، ما أنفس من لؤلؤة ألف الفضل أم عليه فنثرت «بوران»، جدة والحسن
فقالت فأمسكْت، حوائجك، وسيل نحلتك، هذه وقال: «بوران» ل فأعطاها فُجِمعت بجمعها
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املهدي، بن إبراهيم عن الرضا فسألته تسأليه، أن أمرك فقد سيدك؛ سيل تُها: جدَّ لها
يف وأوقدوا ليلته، يف بها وبنى لها، فأِذن الحج، يف لزبيدة اإلذن وسألته فعلْت، قد فقال:
إنه قيل: جزيًال ماًال املأمون عىل الحسن وأنفق منٍّا. أربعني وزنها عنرب شمعة الليلة تلك
يحتاجون ما معه كان من ولجميع يوم كل يف له يعد يوًما عرش تسعة الحسن عند أقام
منرصفه عند املأمون له وأمر درهم، ألف ألف خمسني عليه النفقة مبلغ فكان إليه،
املال وفرَّق الحسن فجلس — املذكورة — الصلح فم وأقطعه درهم، ألف آالف بعرشة

وعسكره. وحشمه قواده عىل
عرص يف مثله يعهد لم ما واألفراح الوالئم من وعمل بأمرها، أبوها احتفل وقيل:
بأسماء رقاع فيها مسك بنادق والوجوه والقواد الهاشميني عىل نثر فإنه األعرص؛ من
يف ما فيقرأ فتحها رجل بيد وقعت إذا البُندقة فكانت ذلك، وغري ودوابَّ وجوار ضياٍع
ثم فيها، ما ويستلم إليه فيدفعها لذلك املرصد الوكيل إىل ذهب فيها ما علم فإذا الرقعة،
وقواده املأمون عىل العنرب وبيض املسك ونوافج والدراهم، الدنانري الناس سائر عىل نثر
واملكارية الني الحمَّ وعىل — يُحصون ال خلًقا وكانوا — وأتباعه وأجناده أصحابه وجميع
لدابته، أو لنفسه شيئًا يشرتي من العسكر يف يكن فلم عسكره، ه ضمَّ من وكل واملالحني
قول ذلك يف يستظرف ومما كثرية. أشياء الزفاف ذلك يف والخطباء الشعراء قالت وقد

الباهيل: حازم بن محمد

ال��خ��ت��ن ف��ي ول��ب��وران ل��ل��ح��س��ن ال��ل��ه ب��ارك
م��ن ب��ب��ن��ت ول��ك��ن ت ظ��ف��ر ال��ه��دى إم��ام ي��ا

٢٧١ه، سنة هي وتوفيت ٢١٨ه، سنة تويف أن إىل املأمون عند «بوران» وبقيت
سنة. ٨٠ وعمرها

أوزبك السلطان زوجة بيلمون

«رحلته»: يف بطوطة ابن قال

«تكفور» السلطان العظمى القسطنطينية ملك ابنة وهي — «بيلون» اسمها
خروجنا بعد التزمنا عليه ودخلنا «أوزبك» السلطان ببالد مررنا ملا قال: —
أنه الديار تلك عادة حسب زوجته، «بيلون» امللكة عىل ندخل أن عنده من
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عىل فدخلنا مملكته، وأكابر وعائلته أزواجه يزور أن يلزم امللَك أحٌد زار متى
نحو يديها وبني فضة، قوائمه مرصع، رسير عىل قاعدة وهي الخاتون هذه
والفتيات وقاعدات، قائمات منهن ونوبيات، وتركيات، روميات، جارية: مائة
وَمقَدمنا حالنا عن فسألْت الروم. رجال من يديها بني اب والُحجَّ رأسها، عىل
منها رقة يدها يف كان بمنديٍل وجهها ومسحت وبكت أوطاننا، بُعد وعن
قالت: االنرصاف أردنا وملا يديها. بني وأكلنا فأحرض بالطعام وأمرت وشفقة،
األخالق، مكارم وأظهرت بحوائجكم، وطالبونا علينا، وترددوا عنا، تنقطعوا ال
وثالث جيدة، وكسوة ودراهم، وغنم وسمن كثري وخبٍز بطعاٍم أثرنا يف وبعثت
السلطان عند الخاتون هذه وبقيت قال: — سواها من وعرشة الخيل، جياد من
الذهاب قصدت حتى ومرباتها، بخرياتها تتفقدنا وهي طويلة مدة «أوزبك»
هناك ومكثت أهلها، زيارة ألجل ذهابها وكان معها، فذهبت القسطنطينية إىل

ماتت. أن إىل لزوجها ترجع ولم
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الزاهدة تحفة

سيدها وكان العود، صنعة تحسن الجمال يف بارعة كانت بغداد تجار لبعض جارية هي
درهم، ألف بعرشين عليه رشاؤها وكان وتهذيبها، تعليمها يف وزاد ماله، عليها رصف
هي فبينما واستقامتها، أدبها وكمال صنعتها، لحسن ثمنها؛ مثل فيها الربح وغايته

وتقول: تغني وهي حجرها يف والعود جالسة يوًما

ا ودَّ ال��ص��ف��و ب��ع��د ك��دَّرت وال ع��ه��ًدا ال��ده��ر ن��ق��ض��ت ال وح��ق��ك
أه��َدا أو أس��ل��و أو أل��ذ ف��ك��ي��ف وج��َدا وال��ق��ل��ب ج��وان��ح��ي م��ألت
ع��ب��َدا ال��ن��اس ف��ي ت��رك��ت��ن��ي ت��راك س��واه م��ول��ى ل��ي ل��ي��س م��ن ف��ي��ا

فاستقىص إنسان، بمحبة سيدها فاتهمها وانتحبت، وبكت وقامت العود كرست ثم
والهيام، االكتئاب عن سلوى لها يجد ولم أمره، يف سيدها فحار أثًرا، له يجد فلم ذلك عن
أصابها عما فسألها األفكار، وتشتت التذكار، وطول األشعار، ومناشدة الليل، وقيام

تقول: فأنشدت

ل��س��ان��ي ع��ل��ى وع��ظ��ي ف��ك��ان ج��ن��ان��ي م��ن ال��ح��ق خ��اط��ب��ن��ي
واص��ط��ف��ان��ي ال��ل��ه وخ��ص��ن��ي بُ��ع��ٍد بَ��ع��د م��ن��ه ق��رب��ن��ي
دع��ان��ي ل��ل��ذي م��ل��ب��يً��ا ط��وًع��ا دع��ي��ت ل��م��ا أج��ب��ت
ب��األم��ان ال��ح��ب ف��أوق��ع ق��دًم��ا ج��ن��ي��ُت م��م��ا وخ��ف��ُت
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دخلت وملا أصابها، مما تُشفى أن راجيًا املارستان إىل بها ذهب الحيل أعيته وملا
بكاء بكت ذلك رأت فلما الرجلني، مقيدة اليدين مغلولة حجرة يف أودعوها البيمارستان

تقول: وأنشدت مرٍّا

س��ب��ق��ْت ج��ري��م��ة ب��غ��ي��ر ي��دي ت��غ��لَّ أن أع��ي��ذك
س��رق��ْت وم��ا خ��ان��ْت وم��ا ع��ن��ق��ي إل��ى ي��دي ت��غ��ل
اح��ت��رق��ْت ق��د ب��ه��ا أح��س ك��ب��د ج��وان��ح��ي وب��ي��ن
ص��دق��ْت ب��رَّة ي��م��ي��نً��ا ق��ل��ب��ي م��ن��ى ي��ا وح��ق��ك
رج��ع��ت م��ا ع��ن��ك وح��ق��ك ق��ط��ًع��ا ق��ط��ع��ت��ه��ا ف��ل��و

فوجدتها املارستان يف تحفة عىل يوًما دخلت قال: أنه السقطي الرسي عن ويروى
شذاها تفوح وهي عطرية رائحة منها فشممت حسنة، أطمار وعليها وجًها، الناس أنرض
عقلها، اختل قد مملوكة جارية هي فقال: عنها الَقيِّم فسألُت املارستان، خارج إىل
أنشدت: ثم بالدموع، عيناها اغرورقْت كالَمه سِمعْت فلما تنصلح، لعلها موالها فحبَسها

ص��اح��ي وق��ل��ب��ي س��ك��ران��ة أن��ا ول��ك��ن ُج��ن��ن��ُت م��ا ال��ن��اس م��ع��ش��ر
واف��ت��ض��اح��ي ح��ب��ه ف��ي ج��ه��دي غ��ي��ر ذن��بً��ا آِت ول��م ي��دي أغ��ل��ل��ت��م
ب��راح م��ن ب��اب��ه ع��ن أب��غ��ي ل��س��ت ح��ب��ي��ب ب��ح��ب م��ف��ت��ون��ة أن��ا
ص��الح��ي زع��م��ت��م ال��ذي وف��س��ادي ف��س��ادي زع��م��ت��م ال��ذي ف��ص��الح��ي
ج��ن��اح م��ن ل��ن��ف��س��ه وارت��ض��اه ال��م��وال��ي م��ول��ى أح��بَّ َم��ن ع��ل��ى م��ا

دموعي رأت فلما وأبكاني، وأحرقني وأشجاني، أقلقني ما فسمعت الرسي: قال
عليها، أغمي ثم معرفته؟ حق عرفته لو فكيف الصفة، من بكاؤك هذا رسي، يا قالت:

تقول: جعلت أفاقت فلما

وم��والئ��ي ��ا ح��قٍّ ال��ورى م��ول��ى ف��أن��ت م��ل��ب��س��ه ط��اب وص��ل ث��وب أل��ب��س��ت��ن��ي
أه��وائ��ي ال��ع��ي��ن رأت��ك م��ذ ف��اس��ت��ج��م��ع��ت م��ف��رق��ة أه��واء ب��ق��ل��ب��ي ك��ان��ت
ب��ال��م��اء؟ غ��صَّ ق��د م��ن ي��ص��ن��ع ف��ك��ي��ف ��ت��ه غ��صَّ ال��م��اء ب��ُش��ْرب داوى غ��صَّ َم��ن
ال��داء أع��ظ��م م��ن ج��س��دي ف��ي وال��ن��ف��س زل��ل��ي م��ن ف��ات م��ا ع��ل��ى ح��زي��ن ق��ل��ب��ي
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س��وي��داء ف��ي م��ص��ون م��ن��ي وال��ح��ب ك��ب��دي وف��ي م��ن��ي خ��اط��ري ف��ي وال��ش��وق
أح��ش��ائ��ي ض��م��ت��ه م��ا ت��ع��ل��م وأن��ت م��ع��ت��ذًرا ال��ب��اب ق��ص��دت م��ن��ك إل��ي��ك

تعرَّف ملن قالت: تحبني؟ فلمن املحبة، تذكرين سمعتك جارية، يا الرسي: لها فقال
املحبوب، لطلب مجيب القلوب، إىل قريب فهو عطائه، بجزيل علينا وجاد بنعمائه، إلينا

تقول: أنشأت ثم رحيم، غفور كريم، جواد حكيم، بديع عليم، سميع

ب��اح��ا ب��ال��ه��وى ح��بٍّ راح م��ن س��ك��ران م��رت��اًح��ا األح��ب��اب إل��ى أراه ق��ل��ب��ي
م��ف��ت��اح��ا ل��ل��خ��ي��ر أت��ى دم��ع ف��ُربَّ ه��ج��ره��م خ��وف ب��دم��ع ج��ودي ع��ي��ن ي��ا
وال��راح��ا ال��روح ت��ن��ال م��ن��ه ب��ال��خ��وف ب��اك��ي��ة ال��ل��ه رآه��ا ع��ي��ن وُربَّ
س��ف��اح��ا ال��دم��ع وي��ذري ي��ب��ك��ي ف��ب��ات ف��أح��زن��ه ذن��بً��ا ج��نَ��ى ع��ب��ٌد ل��ل��ه
م��ص��ب��اح��ا ل��ل��ن��ور ق��ل��ب��ه ف��ي ك��أن ف��ط��ن م��س��ت��ي��ق��ن خ��ائ��ف م��س��ت��وح��ش

هي قال: تحفة؟ أين للقيم: فقال أقبل بسيدها إذا كذلك نحن فبينما الرسي: قال
عليه وسلم ودخل سيدها ففرح — عنه ريضهللا — السقطي الرسي وعندها الداخل، يف
حبستها حتى منها تكرهه الذي فما مني، بالتعظيم أوىل هي الرسي: له فقال وعظَّمه،
وأزيد، الثمن عيلَّ الرسي: له فقال خصالها، له يعدد وجعل كثرية، أمور فقال: هنا؟ ها
ال له: فقال فقري؟! رجل وأنت الجارية هذه ثمن لك أين من فقراه! وا سيدها: فصاح
حتى الجارية عىل رأفًة العني باكي ذهب ثم بثمنها، آتي حتى املارستان يف دعها تعجل،
أقبل الغد كان فلما معه، ومثله ثمنها له فدفع الخرب، فأخربه املثنى، بن أحمد باب طرق
أعطيتني لو وهللا، ال فقال: معه، ومثله الجارية بثمن جئتُك قد له: فقال املارستان إىل
وأنشأت مرٍّا بكاءً بكت ذلك سمعت فلما تعاىل. هللا لوجه حرة هي بل قبلت، ما الدنيا

تقول:

ع��ل��ي��ه م��ن��ه ب��ك��ي��ت إل��ي��ه م��ن��ه ه��رب��ت
ي��دي��ه ب��ي��ن زل��ت ال م��ول��ى ه��و وح��ق��ه
ل��دي��ه رج��وت ب��م��ا وأح��ظ��ى أن��ال ح��ت��ى
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تقول: وجعلت الكعبة دخلت وهناك مكة، إىل وتوجهت

داه ف��دواه س��ق��م��ه ت��ط��اول س��ق��ي��م ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ل��ه م��ح��ب
س��ق��اه إذ ال��م��ه��ي��م��ن ف��أرواه ب��ك��أس م��ح��ب��ت��ه م��ن س��ق��اه
س��واه م��ح��ب��وبً��ا ي��ري��د ف��ل��ي��س إل��ي��ه وس��م��ا ب��ح��ب��ه ف��ه��ام
ي��راه ح��ت��ى ب��ح��ب��ه ي��ه��ي��م إل��ي��ه ش��وًق��ا ادع��ى م��ن ك��ذاك

املكرمة، بمكة هللا توفاها أن إىل والرجاء الخوف بني وهي مدة ذلك عىل مكثت ثم
وعدم لها عتقه سبب عن موالها السقطي الرسي سأل املارستان من خرجت ما وبعد
وملا إليه، يدفعه من وجد إن الثمن استالم لزوم عىل مشدًدا كان ما بعد ثمنها، قبوله
الجارية: موىل له فقال ثمنها، عىل يقدر ال أنه ظانٍّا بقوله واستهزأ ازدراه عليه عرض
يديه، ذات ضيق مع السقطي الرسي إن وقال: صوابه راجع ذلك منه حصل ما بعد إنه
يكون أن ذلك بد وال ثمنها، يستحرض بأن د تعهَّ هذه مثل جارية ثمن عىل اقتداره وعدم
يحصل أن بدون الخري عمل عىل قادًرا كوني حالة مني بأكرم هو وليس الخري، أهل من
بإصالح الرسي له فدعا الدعاء، وأرجوك فعلت، ما ففعلت الكرم عيلَّ وغلب رضر، يل
املثنى بن أحمد من استحرضه الذي الجارية بثمن وتصدق ماله، يف الربكة وبزيادة حاله،

ذكره. املار

خاتون تذكارباي

هن وأخصُّ للفقراء، ُمقرِّبة للخري، محبة صالحة، تقية كانت «بيربس». الظاهر ابنة هي
البغدادية، برباط وسمته رباًطا لهن بنَْت لهنَّ محبتها من إنها حتى الصالحات، النساء
«بيربس»؛ خانقاه تجاه األصفر الدرب بداخل الرباط هذا إن بقوله: املقريزي وصفه
الجليلة الست بنته الرباط وهذا البغدادية. رواق يقول: من الناس ومن املتجر، كان حيث
زينب الصالحة للشيخة ٦٨٤ه، سنة يف «بيربس»، الظاهر امللك ابنة خاتون»، «تذكارباي
برح وما الخريات، النساء ومعها به فأنزلتها البغدادية، ببنت املعروفة الربكات أبي ابنة
شيخة دائًما وله بالخري، النساء من سكانه يعرف — املقريزي وقت أي — هذا وقتنا إىل
نساء سيدة الصالحة الشيخة فيه أدركنا من وآخر وتفقههن. وتذكرهن النساء تعظ
وقد الحجة، ذي يف ٧١٤ه، سنة توفيت البغدادية. العباس بنت فاطمة بنت زينب زمانها
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واعظة، عابدة، باليسري، قانعة زاهدة، العلم، وافرة فقيهة وكانت الثمانني، عىل أنافت
باملعروف. وأمر وخشية إخالص ذات والتذكري، النفع عىل حريصة

النفوس، يف ووقع زائد، قبول لها وكان ومرص، دمشق نساء من كثري بها انتفع
عدة به أقامت البغدادية. لها يقال النساء من الرباط هذا بمشيخة قام من كلُّ بعُد وصار
سنة اآلخرة جمادى من بقني لثماٍن السبت يوم ماتت أن إىل طريقة أحسن عىل سنني
أو يتزوجَن حتى ُهجرَن، أو ُطلِّقَن الالتي النساء فيه وتودع الرباط، هذا وأدركنا ٧٩٦ه،
واملواظبة االحرتاز، وغاية الضبط، شدة من فيه كان ملا لهن صيانة أزواجهن؛ إىل يرجعَن

العبادات. وظائف عىل
هذا أمور تالشت ٨٠٦ه، سنة بعد املحن حدوث عهد يف األحوال فسدت ملا ثم
بالكلية، زال قد الرباط وهذا فيه. املتعبدات النساء إقامة من مجاوروه ومنع الرباط،

األصفر. الدرب باب عىل املتسعة الحوانيت اآلن محله يف وبني

الرتكي فراسياب نسل من خان طغفاج ابنة الجاللية خاتون تركان

النساء من كانت ملكشاه». بن «محمود السلطان ووالدة «ملكشاه»، السلطان زوجة هي
بالحكمة األقالم وألسنة التواريخ لها شهدت املدبرات. والحكيمات يِّنات، الدَّ العاقالت
أمراء عند الكلمة مسموعة أوامرها، يف ُمطاعًة وكانت واإلقدام، الهمة وعلو والتدبري،

لديهم. محبوبة اململكة،
املالكة وهي طلبًا، لها يرد ال زوجها وكان واإلقطاعات، العطايا لهم تبذل وكانت
الخليفة تصاهر ألن توصلت وتدبريها سياستها حسن من وكانت امللك، يف له واملشاركة
ابنتها ومعها الخالفة حريم عىل ترددها كثرة من وذلك العبايس، هللا بأمر املقتدي
عىل فأحبها للمقتدي وصفوها عظيم. جانٍب عىل الجمال من كانت وهي «خاتون»،
السلطان إىل جهري بن نرص أبا الدولة فخر الوزير فأرسل بها، االقرتان وأراد الوصف،
يخطب السلطان إىل ووصل أصبهان إىل الدولة فخر سار وملا ابنته، يخطب «ملكشاه»
والدتها إىل ذلك يف األمر ولكن رشًفا، يزيدني مما ذلك إن له: فقال للخليفة، ابنته منه

إليها. تذهب أن فيجب خاتون»، «تركان
املعنى، هذا يف معها ويتكلم خاتون» «تركان إىل معه يميض أن امللك نظام وأمر
طلبوها النهر وراء وما الخانية وملوك غزنة ملك إن فقالت: فخاطباها إليها فمضيا
املال هذا الخليفة حمل فإن أرَض، فلم دينار ألف أربعمائة وبذلوا ألوالدهم، وخطبوها
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إىل وأرسلت ذلك من فتأثرت الخليفة، والدة «أرسالن»، الخرب فبلغ منهم، أحق فهو
لم بالخليفة باالتصال والفخر الرشف من لها يحصل ما إن تقول: خاتون» «تركان
إىل فأجابت مال، منه يطلب ال الخليفة ومثل وخدمه، عبيده وكلهم غريها، ألحٍد يحصل
وال رسية له يبقى ال وأنه دينار، ألف خمسني ل املعجَّ الحمل يكون أن ورشطت ذلك،
فعاد يده، السلطان فأعطى ذلك، إىل فأجيبْت عندها، إال مبيته يكون وال غريها، زوجة

بغداد. إىل الدولة فخر
بالديباج مجللة جمًال وثالثني مائة عىل الخليفة دار إىل جهازها نقل ُمحرَّم ويف
بغًال وستني أربعة وعىل عماريات، وثالث والفضة، الذهب من األحمال أكثر وكان الرومي،
منها ستة عىل وكان والفضة، الذهب من وقالئدها وأجراسها امللكي الديباج بأنواع مجللة
ثالث البغال يدي وبني والحيل، الجواهر من فيها ما يُقدَّر ال فضة من صندوًقا عرش اثنا
ومن الجواهر، بأنواع مرصعة الذهب مراكب عليها الرائعة، الخيل من فرًسا وثالثون
«برسق» واألمري «كوهرائني» الدولة سعد الجهاز يدي بني وسار الذهب. إكسري عظيم
بغداد من خرج السلطان وكان والثياب. الدنانري عليهم معىل نهر أهل ونثر وغريهما.
الثالثمائة نحو يديه وبني خاتون» «تركة إىل شجاع أبا الوزير الخليفة أرسل ثم متصيًدا،
واالثنتان، الشمعة فيها شعلت وقد إال غرفة الحريم يف يبق ولم مشاعل، ومثلها موكب،

مثلها. يَُر لم ة محفَّ خادمه «ظفر» مع الخليفة وأرسل ذلك، من وأكثر
يقول: املؤمنني أمري وموالنا سيدنا إن خاتون»: «تركان ل وصل ملا الوزير وقال
فأجابت داره، إىل الوديعة نقل يف أذن وقد أهلها، إىل األمانات تؤدوا أن يأمركم هللا إن
الشمع من معه منهم وكل السلطان، دولة دونه فمن امللك وحرضنظام والطاعة، بالسمع
يف منفردة منهن واحدة كل دونهم ومن والكبار األمراء نساء وجاء كثري، يشء واملشاعل
الفرسان، جميعه ذلك يحمل واملشاعل املوكبيات الشموع أيديهن وبني لها، وتجمُّ جماعتها
والجواهر الذهب من عليها مجللة محفة يف الجميع بعد السلطان ابنة الخاتون جاءت ثم
دار إىل وسارت العجيبة، باملراكب األتراك من جارية مائة باملحفة أحاط وقد يشء، أكثر

مثلها. ببغداد يَُر لم مشهودة ليلتهم وكانت الخالفة،
له من كل وعىل كلهم، عليهم وخلع السلطنة، أمراء الخليفة أحرض الغد كان فلما
السلطان وعاد الخواتني، جميع وإىل خاتون» «تركان إىل الُخَلع وأرسل العسكر، يف ذكر
لها يطب لم ولًدا منه وولدت الخليفة دار يف مدة مكثت وبعدما ذلك، بعد الصيد من
منه. بد ال طلبًا ابنتها تطلب الخليفة إىل أرسلت وهي بذلك، والدتها فأخربت معه، املقام
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يف فسارت املسري، يف لها فأذن عنها، واإلعراض لها االطراح أكثر الخليفة أن ذلك وسبب
بأمر املقتدي بن جعفر الفضل أبو الخليفة من ابنها معها وسار ٤٨٢ه، سنة األول ربيع
دار وخَدُم «كوهرائني»، الدولة سعُد محفتها مع ومىش الدولة، أرباب سائر ومعهما هللا،
أصبهان، إىل الخاتون وسارت وعاد، النهروان إىل وشيعهم الوزير وخرج األكابر، الخالفة
وأكثر أيام، سبعة للعزاء ببغداد الوزير وجلس وتوفيت، القعدة ذي إىل فيها فأقامت

السلطان. وبعسكر ببغداد مراثيها الشعراء
رمضان شهر من والعرشين الرابع يف بغداد إىل امللك نظام قتل بعد «ملكشاه» وسار
إىل خرج السلطان أن واتفق جهري، بن الدولة عميد الخليفة وزير فلقيه ٤٨٥م سنة
أكل أنه مرضه سبب وكان فيه، أظفاره املوت وأنشب مريًضا، شوال ثالث وعاد الصيد
فتويف محرقة؛ حمته وكانت مرضه، فثقل الدم، إخراج يرص ولم وافتصد فحمَّ صيد لحم

٤٨٥ه. سنة شوال من النصف يف الجمعة ليلة
زوجته سرتت تويف وملا الخالفة، دار حريم إىل أموالهم الدولة أرباب نقل ثقل وملا
أبيه إىل السلطان ابنة من الخليفة ابن جعفر وأعادت وكتمته، موته خاتون» «تركان
ا، رسٍّ لألمراء األموال وبذلت محموًال، معها والسلطان بغداد إىل وسارت هللا، بأمر املقتدي
«كربوقا» الدولة قوام وأرسلت لها، ذلك يتوىل امللك تاج وكان محمود، البنها واستحلفتهم
السلطان أن وأظهر وتسلمها، القلعة مستحفظ فاستنزل السلطان، بخاتم أصبهان إىل

وجه. عليه يلطم ولم أحد، عليه يُصلِّ ولم مثله، بسلطان يُسمع ولم بذلك، أمره
من له وخطب ومعنى، صورة الناس أحسن من وكان ٤٧٦ه، سنة مولده وكان
وحمل اليمن، بالد آخر إىل الشمال يف اإلسالم بالد أقىص من الشام آخر إىل الصني حدود
شامل، وسكون عام، أمن عىل أيامه وانقضت مطلب، يفته ولم الجزية، الروم ملوك إليه
برأيها إال أمًرا إتيانه وعدم خاتون»، «تركان مع باتحاده إال ذلك وما مطرد، وعدل

البالد. لسلطانهما وذلَّت العباُد، لهما دان حتى ومشورتها
أمر يف املقتدي الخليفة إىل أرسلت ذكر، كما زوجته وفعلت «ملكشاه» مات وملا
لولدها، السلطنة اسم يكون أن برشط فأجابها محمود، لولدها يخطب بأن الخطبة
وهو الدين، تاج رأي عن يصدر «أنز»، األمري الجيوش زعامة مدير ويكون له، والخطبة
بذلك «خاتون» إىل الخليفة رسالة جاءت فلما خاتون»، «تركان يدي بني األمر يدبر الذي
مخاطبها وكان واليته، الرشع يجيز وال صغري ولدك إن لها: فقيل قبوله، من امتنعت
خاتون» «تركان وأرسلت والدين، الدنيا نارص ب ولُقِّ إليه، وأجابته له فأذعنت الغراني،
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يف ولدها ينازع أن خيفة السلطان، أوالد أكرب «بركيارق»، عىل القبض يف أصبهان إىل
عليه. فقبض السلطنة،

امللك لنظام كان سالح عىل النظامية املماليك وثَبَِت «ملكشاه» موت ظهر فلما
بأصبهان، وملَّكوه الحبس من «بركيارق» وأخرجوا البلد من وساروا فأخذوه، بأصبهان
«تركان من ولدها عىل خائفة «ملكشاه» عم بنت ياقوتي بنت زبيدة والدته وكانت
بغداد من خاتون» «تركان وسارت النظامية، باملماليك الفرج فأتاها محمود، أم خاتون»
«برجني» قلعة إىل وصلوا فلما فوعدهم، باألموال امللك تاج العسكر فطالب أصبهان، إىل
ينزل ولم خاتون» «تركان عىل عىص فيها استقر فلما منها، األموال ليُنزل إليها صعد
«تركان وصلت وملا شيئًا، بها يجدوا فلم خزائنه ونهبوا عنه فساروا العسكر، من خوًفا
هرب وأنه حبسه، القلعة مستحفظ بأن لها واعتذر امللك تاج لحقها أصبهان إىل خاتون»

عذره. فَقِبَلت إليها، منه
منها خرج أصبهان محمود وابنها خاتون» «تركان قاربت ملا فإنه «بركيارق» وأما
عساكره، يف النظامي «أرغش» فلقيهم الري، نحو وساروا النظامية، من معه ومن هو
«تركان وسريت عنوة، وأخذوها «طربق» قلعة حارصوا اجتمعوا فلما واحدة، يًدا وصاروا
فاجتاز «بروجرد»، من بالقرب العسكران فالتقى «بركيارق»، قتال إىل العساكر خاتون»
«يلربد» األمري منهم: «بركيارق»؛ إىل «خاتون» عساكر يف والذين األمراء من جماعة
الحجة ذي وآخر بينهم. الحرب وجرت بهم، فقوي وغريهما، الجاندار» و«كمشتكني
أثرهم، يف «بركيارق» وصار أصبهان، إىل وعادوا «خاتون» عسكر فانهزم القتال، اشتد

بأصبهان. فحرصها
«بروجرد»، نواحي إىل فهرب الوقعة، وشهد «خاتون» عسكر يف امللك تاج وكان
أن فأراد كفاءته، يعرف وكان أصبهان، يحارص وهو «بركيارق» عسكر إىل وحمل فأخذ
سوى دينار ألف مائتي فيهم وفرَّق النظامية، كبار إصالح يف امللك تاج فرشع يستوزره،
فوضع ساءه، الخرب امللك، نظام نائب عثمان، بلغ فلما قلوبهم، يف ما فزال العروض،
فانفسخ ففعلوا، صاحبهم، قاتل بقتل إال يقنعوا ال وأن االستغاثة، عىل األصاغر الغلمان
محرم يف قتله وكان أجزاء، وفصلوه فقتلوه، عليه النظامية وهجم امللك، تاج دبَّره ما
غطَّى وإنما املناقب، جم الفضائل، كثري وكان أصابعه، أحد بغداد إىل وحمل ٤٨٦ه، سنة
إسحاق أبي الشيخ تربة بنى الذي وهو امللك، نظام قتل عىل مماألته محاسنه جميع
عمره وكان الشايش، بكر أبا الشيخ بها ورتب جانبها، إىل التي املدرسة وعمل الشريازي،

سنة. وأربعني سبًعا قتل حني
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بن ياقوتي بن إسماعيل إىل خاتون» «تركان أرسلت ،٤٨٦ سنة شعبان ويف
محاربة إىل وتدعوه به، تتزوج أن تُْطِمعه «ملكشاه»، عم وابن «بركيارق» خال داود،
«رسهنك أصحاب وغريهم الرتكمان من كثريًا خلًقا وجمع ذلك، إىل فأجابها «بركيارق»،
عسكر يف األمراء من وغريه «كربوقا» خاتون» «تركان إليه وأرسلت خيله، يف ساوتكني»
عند فالتقوا إسماعيل، خاله حرب إىل وسار عساكره «بركيارق» فجمع له، مدًدا كثري
وتوجه وعسكره إسماعيل فانهزم معه، وصار «بركيارق» إىل «يلربد» األمري فانحاز الكرج
بعد الدنانري عىل اسمه ورضبت باسمه، وخطبت خاتون»، «تركان فأكرمته أصبهان، إىل

«ملكشاه». بن محمود ابنها
«أنز»، األمري سيما ال ذلك، عند األمراء فامتنع بينهما، يتم الوصلة يف األمر وكاد
هو وخاف وخافوه عنهم، إسماعيل خروج وآثروا الجيش، ورئيس األمر مدبر وهو
بهم، اللحاق يف «بركيارق»، والدة «زبيدة»، أخته يستأذن وأرسل ففارقهم منهم، أيًضا
الجاندار» «كمشتكني به فخال يسرية، أياًما عندهم وأقام إليهم فوصل ذلك، يف له فأذنت
السلطنة يريد وأنه ه، رسِّ عىل فأطلعهم القول، يف له وبسطوا و«بوزوان»، و«آقسنقر»

عنه. فسكتْت خربه، أخته وأعلموا فقتلوه، عليه فوثبوا «بركيارق»، وقتل
شاه «توران لقتال «أنز» األمري مع جيًشا خاتون» «تركان أرسلت ٤٨٦ه، سنة ويف
حاكًما وبقي بالده، أكثر وأخذ وحاربه، إليه فسار فارس، بالد حاكم بيك»، قاورت بن
مع واجتمعوا األجناد، منه استوحش فارس بالد تدبري «أنز» األمري يحسن لم وملا عليها،
أصابه سهم من بشهر الكرسة بعد شاه» «توران ومات «أنز»، وهزموا شاه» «توران

فيها.
امللوك من أحد عليها يقدر لم ومنعة ورفعة عز يف خاتون» «تركان وبقيت
وذلك عليها، يقدر فلم منها، السلطنة وأخذ إذاللها «بركيارق» حاول وطاملا والسالطني،
يف وتسعى تحبها، كانت األمراء جميع فإن إدارتها؛ وحسن وكرمها حكمتها كثرة من

بأصبهان. ٤٨٧ه سنة رمضان يف توفيت أن إىل خدمتها،
فمرضت به، لتتصل «تتش» الدولة تاج إىل لتسري أصبهان من برزت قد وكانت
بحفظ أصبهان، شحنة «رسمز»، األمري وإىل «أنز» األمري إىل وأوصت وماتت، وعادت
آالف عرشة ومعها أصبهان، قصبة سوى بيدها بقي يكن ولم محمود، ابنها عىل اململكة
وبيمارستانات، ومدارس، وأرضحة، مساجد، بناء مثل: آثار، جملة لها وكان أتراك، فارس
برحمته. هللا تغمدها شديًدا. أسًفا عليها الناس وأسف اململكة، أنحاء جميع يف ذلك وخالف
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الفرج أبي ابنة تقية

اإلسكندرية، بثغر العلم عنه وأخذت عليها، وأثنى تعليقه يف السلفي الحافظ ذكرها
األدبية ولطائفها واألدب، الشعر يف الطُّوَىل الباع ذلك عىل زيادة ولها فيه، الرجال وفاقت
جارية فقطعت قدمه، فُجرحْت فعثر بمنزله مارٍّا كان أنه منها كثرية؛ املذكور الحافظ مع

تقول: تقية فأنشأت قدمه، بها وعصبت خمارها من قطعة الدار من

ال��ول��ي��دْه ت��ل��ك خ��م��ار ع��ن ع��وًض��ا ب��خ��دي ج��دت ال��س��ب��ي��ل وج��دت ل��و
ال��ح��م��ي��دْه؟ ال��ط��ري��ق ده��ره��ا س��ل��ك��ت رج��ًال ال��ي��وم أق��ب��ل أن ل��ي ك��ي��ف

الدين صالح السلطان أخي بن املظفر امللك مدحت أنها األدب يف غرائبها ومن
ذلك فبلغها ِصباها؟ ِمن األحوال هذه الشيخة أتعرف ممازًحا: فقال خمرية، بقصيدة
وبعثتها وصف، أحسن به تتعلق وما الحرب فيها وصفت حربية أخرى قصيدة فنظمت

الهجرة. من السادس القرن يف وهي بذاك. كعلمي بهذا علمي وقالت: إليه

بالخنساء تمارضالشهرية

امرئ بن خفاف بن عصية بن يقظة بن رياح بن الرشيد بن الحارث بن عمرو ابنة هي
بن قيس بن حفصة بن عكرمة بن منصور بن سليم بن تهبة وقيل: بهثة، بن القيس
وكان الظبية، وهي عليها، غلب لقب الخنساء وإنما عمرو، أم وتكنى مرض، بن عيالن

فيها: وقال بها فعلق جمًال تهنأ وهي يوًما رآها الصمة بن دريد

ح��س��ب��ي وق��وف��ك��م ف��إن وِق��ُف��وا ص��ح��ب��ي وارب��ع��وا ت��م��اض��ر ح��ي��وا
ال��ح��ب م��ن ت��ب��ل وأص��اب��ه ب��ك��م ال��ف��ؤاد ه��ام ق��د أَخ��ن��اُس

يطعن ال لكريم إنك قرة، أبا يا بك مرحبًا أبوها: له فقال أبيها، إىل ذلك بعد وخطبها
وإنما لغريها، ليس ما نفسها يف املرأة لهذا ولكن حاجته، عن تردُّ ال واليد حسبه، يف
«دريد جشم بني وسيد هوازن فارس أتاك خنساء، يا وقال: عليها دخل ثم لها، أذكرك
تاركًة أتراني أبت، يا فقالت: قولها، يسمع ودريد تعلمني. ممن وهو يَخطبُك، الصمة» بن
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تقول: وأنشأت غًدا، أو اليوم هاته جشم، بني شيخ وناكحًة الرماح عوايل مثل عمي بني

ب��در آل م��ن س��ي��ًدا وت��ط��رد دري��د ع��ل��ى ه��ب��ل��ت أت��خ��ط��ب��ن��ي
ب��ك��ر ب��ن ج��ش��م م��ن أب��وه ي��ق��ال ح��ب��رك��ي ي��ن��ك��ح��ن��ي ال��ل��ه م��ع��اذ
وف��ق��ر دن��س ف��ي أم��س��ي��ت ل��ق��د ه��ديٍّ��ا ج��ش��م ف��ي أم��س��ي��ت ول��و

فقال بعُد، فيما تجيب أن ولعلها امتنعت، قد قرة، أبا يا فقال: أبوها إليه فخرج
الخنساء: يهجو وقال غضبان وانرصف بينكما، دار ما سمعت دريد:

خ��رس ف��ب��ط��ن ال��ع��ق��ي��ق ب��ي��ن ع��ف��ا أم��س ال��خ��م��س ب��ذات ط��ل��ل ل��م��ن
ش��م��س ض��وء أو ب��رق��ه��ا ت��ألأل دج��ن ي��وم غ��م��ام��ة أش��ب��ه��ه��ا

أن عليه أجمع ال فقالت: تجيبينه؟ أال للخنساء: فقيل عنها، أرضبنا طويلة وهي
هللا، عبد له فولدت السلمي، العزيز عبد بن رواحة خطبها دريًدا ردت وملا وأهجوه. أرده

عمرة. اسمها وبنتًا ومعاوية، يزيد له فولدت عامر، أبي بن مرداس عليها خلف ثم
أحمر بكساء ملتفة جالسة أمها كانت عمرة زفاف ليلة كانت ملا أنه بعضهم حكى
بأمك، تحرشت أال عمرة، يا القوم: فقال شديًدا، لحًظا ابنتها تلحظ وهي هرمت وقد
وطأة قدمها عىل فوطأت شيئًا، تريد عمرة فقامت فيه. أنت ما بعض تعرف اآلن فإنها
كنُت أنا ورهاء، أمة تطئني كأنك حنفاء يا إليك حسن اغتاظت: وقد لها فقالت أوجعتها،
الشحم، أذيب ال الفتيان، أعجب فتاة كنت إذ زمان وذلك ورًسا، وأطيب عرًسا، منك أكرم
غيظها. من القوم فضحك مضيع. عند وال مضاعة ال الصنع كاملهرة البهم، أرعى وال

الطبقة من تعد وهي بالتقدم، لهن املعرتف العرب شواعر من الخنساء وكانت
أخاها معاوية وكان وصخر. معاوية أخويها رثاء يف شعرها وأكثر الشعراء، يف الثانية
ألنه منها؛ ذلك صخر واستحق إليها، وأحبهما ألبيها، أخاها صخر وكان وأبيها، ألمها
العشرية، يف محظوًظا والشجاعة، بالتقدم معروًفا بالجود، مشهوًرا بالحلم، موصوًفا كان
وترثيه، تبكيه طويًال زمانًا قربه عىل الخنساء جلست ُقتل فلما العرب، يف رجل وأجمل
معاوية أخوها قتل حتى الثالثة أو البيتني تقول أمرها أول يف وكانت مراثيها، جل وفيه

منها. أشعر بعدها وال قبلها امرأة تكن لم أنه عىل الشعراء أجمع وقد وصخر.
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وقال الخنساء، يعني الخبيثة، هذه لوال أنا فقال: الناس؟ أشعر َمن لجرير: وقيل
الخنساء؟ أوكذلك له: فقيل شعرها، يف الضعف تبني إال شعًرا قط امرأة تقل لم بشار:

عليها. األخيلية ليلة يقدم األصمعي وكان الرجال. فوق تلك قال:
الفحول، ألكثر متقدمتني أشعارهما، يف فائقتني وليىل الخنساء كانت املربد: قال
أشعارها، فتنشده الشعراء وتأتيه عكاظ سوق يف للشعراء يجلس الذبياني النابغة وكان
فأعجبه صخر، أخيها يف التي الرائية قصيدتها املواسم بعض يف الخنساء فأنشدته
قبلك أنشدني األعمى هذا ولوال ثديني، ذا كانت من أشعر فأنت اذهبي لها: وقال شعرها
وكان والجن، اإلنس أشعر فإنك املوسم؛ هذا شعراء عىل لفضلتك — األعىش يعني —
ومنها، منك أشعر أنا وقال: فغضب ثابت، بن حسان املوسم ذلك يف شعره عرض ممن
فالتفتت خاطبيه، خناس، يا وقال: الخنساء، إىل التفت ثم ظننت، كما األمر ليس فقال:
فيها: قويل قال آنًفا؟ عرضتها التي هذه قصيدتك يف بيت أجود ما وقالت: الخنساء إليه

دم��ا ن��ج��دة م��ن ي��ق��ط��رن وأس��ي��اف��ن��ا ال��ض��ح��ى ف��ي ي��ل��م��ع��ن ال��غ��ر ال��ج��ف��ن��ات ل��ن��ا

لنا: قلت قالت: هذا، بيتك يف مواضع ثمانية يف وأندرته افتخارك ضعفت فقالت:
والغرة: الغر، وقلت: أكثر، لكان الجفان قلت: ولو الغر، دون ما والجفنات الجفنات،
يأتي يشء واللمع: يلمعن، وقلت: اتساًعا، أكثر لكان البيض قلت: ولو الجبهة، يف بياض
بالضحى، وقلت: اللمعان، من أدوم اإلرشاق ألن أكثر؛ لكان يرشقن قلت: ولو يشء، بعد
ولو العرشة، دون ما واألسياف أسياف، وقلت: إطراًقا، أكثر لكان بالدجى، قلت: ولو
والدماء دًما، وقلت: أكثر، لكان يسلن قلت: ولو يقطرن، وقلت: أكثر، لكان سيوًفا قلت:

الدم. من أكثر
الخنساء فقدمت اإلسالم، ظهور ذلك أثناء يف وكان جوابًا، يرد ولم حسان فسكت
يا «هيه يقول: وهو بشعرها فأعجب فأنشدته، واستنشدها فأسلمت، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل

انرصفت. ثم خنساء.»
السادات عىل بكائي قالت: عينيك؟ مآقي أقرح ما سألها: الخطاب بن عمر إن وقيل:
أبكي كنت إني عليهم، لعوييل أطول ذاك قالت: النار، يف إنهم خنساء، يا قال: مرض، من
فنزلت ًة، حاجَّ خالفته يف أقبلت إنها وقيل: النار، من لهم أبكي اليوم وأنا الثأر، من لهم
هي فإذا عليها، فدخل الصحابة من أناس يف عمر إليها فقام الجاهلية، بزي باملدينة
وإن اإلسالم، صنع ليس تصنعني الذي إن لها: وقال ووعظها، فعذَلها له ُوِصَفْت كما
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ما مني اسمع فقالت: جهنم، وحشو اللهيب أعضاء وهم الجاهلية، يف هلكوا تبكني الذين
من فتعجب أخويها، يف شعرها من فأنشدته هاِت، فقال: يل، ولومك إياي عذلك يف أقول

أبًدا. حزينة تزال ال فإنها دعوها؛ وقال: بالغتها
من تدب الرأس محلوقة وهي الصدار وعليها إليها فنظرت عائشة أتت إنها وقيل:
الصدار أتلبسني قالت: أماه، يا لبيك فقالت: أخناس؟ عائشة: لها فقالت عصا، عىل الكرب
قالت: أرى؟ ما بك بلغ الذي ما قالت: بنهيه، أعلم لم فقالت: اإلسالم؟ يف عنه نُهي وقد
يل، فصفيها جميله، من صنائع إال هذا إىل دعاك ما عائشة: قالت صخر، أخي موت
فأتلف بالقداح، يقامر متالًفا رجًال كان زوجي أن وذلك سببًا، لشعاري إن نعم، قالت:
صخًرا أخي آتي وأنا أقم له: فقلت يسافر أن فأراد يشء، غري عىل بقينا حتى ماله فيها
زوجي فانطلق ماله، فشاطرني أيدينا، ذات وقلة حالنا إليه فشكوت فأتيته فأسأله،
فصار حالته، إليه أشكو املقبل العام يف إليه فعدت يشء، لنا يبق لم حتى فقمر به فقامر
فعذلته امرأته بصخر خلت الرابعة يف أو الثالثة يف كان فلما زوجي، فأتلفه ذلك بمثل يل
فأعطها صلتها من بد وال كان فإن يشء؛ به يقوم ال ما وهذا مقامر، زوجها إن قالت: ثم

المرأته: يقول فأنشأ سيان، والرش فيه والخري متلف، هو فإنما مالك، خمس

ع��اره��ا ك��ف��ت��ن��ي ق��د ح��ص��ان وه��ي ش��راره��ا أم��ن��ح��ه��ا ال وال��ل��ه
ص��داره��ا ش��ع��ر م��ن وات��خ��ذت خ��م��اره��ا م��زق��ت ه��ل��ك��ت ول��و

أخلف ال وهللا الصدار. هذا اتخذت هلك فلما شطريه، أفضل فأعطاني ماله شطر ثم
حييت. ما قوله أكذب وال ظنه

صارت فارس، بفتح املسلمني عىل البحث رضب فلما بنني، أربعة للخنساء وكان
ميالدية، ٦٣٨ وسنة هجرية ١٦ سنة القادسية وقعة وحرضت رجال، وهم معهم
الذي وهللا مختارين، وهاجرتم طائعني، أسلمتم إنكم بني، يا بقولها: الليل من وأوصتهم
وال حسبكم، هجنت ما واحدة، امرأة بنو إنكم كما واحد، رجل لبنو إنكم هو إال إله ال
اْصِربُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا الفانية الدار من خري اآلخرة الدار أن واعلموا نسبكم، غريت
قد الحرب رأيتم فإذا ،(٢٠٠ عمران: (آل تُْفِلُحوَن﴾ َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا
تظفروا رسيسها؛ وجالدوا وطيسها، فتيمموا أرواقها، عىل ناًرا وجللت ساقها، عن شمرت

واملقامة. الخلد دار يف والكرامة بالغنم

189



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

ينشدون واحد بعد واحًدا فتقدموا مراكزهم، إىل باكروا الصبح لهم أضاء فلما
فقالت: إليها الخرب فبلغ آخرهم، عن قتلوا حتى لهم العجوز وصية فيها يذكرون أراجيز
وكان الرحمة. مستقر يف بهم يجمعني أن ربي من وأرجو بقتلهم، رشفني الذي هلل الحمد
ُقبض. حتى درهم مائة منهم لكل وكان األربعة، بنيها أرزاق يعطيها الخطاب بن عمر
أخويها يف قولها شعرها ومن تُذكر، أن من أشهر وهي كثرية، الخنساء وأخبار

عمرو: وأبيها وصخر معاوية

ه��ج��وده��ا ال��خ��ل��ي ن��ام إذا ق��ل��ي��ل غ��ري��رة ب��ع��ي��ن ع��م��ًرا أب��ي أب��ك��ي
وف��وده��ا ال��ح��رت��ي��ن س��راة م��ن ل��ه ال��ذي م��ع��اوي��ة أن��س��ى ال وص��ن��ويَّ
ي��ق��وده��ا؟ ق��رم اآلط��ال ب��س��ل��ه��ب��ة غ��دا إذا ص��خ��ر م��ث��ل ذا وَم��ن وص��خ��ًرا،

أخويها: يف وقولها

رآه��م��ا؟ م��ن أو ـ��غ��ص��ن��ي��ن ك��ال��ـ ب��األخ��وي��ن ح��س م��ن
ح��م��اه��م��ا ي��رام وال ن ي��ت��ظ��ال��م��ا ال ق��رم��ي��ن
واراه��م��ا ال��ذي ـ��ق��ب��ر وال��ـ األخ��وي��ن ع��ل��ى وي��ل��ي
ث��ن��اه��م��ا ال��س��م��اء ك��ب��د ف��ي خ��ط��ي��ي��ن رم��ح��ي��ن
ث��رواه��م��ا س��ودد ف��ي ودَّع��ا إذا خ��ل��ف��ا م��ا
ن��داه��م��ا ب��ف��ي��ض ع��ف��ًوا ت��ك��ل��ف ب��غ��ي��ر س��ارا

معاوية: أخاها ترثي وقولها

ب��داه��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي إح��دى ط��رق��ت إذا م��ع��اوي��ه م��ث��ل ال��ن��اس ف��ي أرى ال أال
ع��الن��ي��ه ال��ن��ج��يِّ س��ر م��ن وت��خ��رج ح��س��ي��س��ه��ا ال��ك��الب ي��ص��غ��ي ب��داه��ي��ة
وع��الن��ي��ه ج��ه��رة ع��ل��ت��ه م��ا إذا ف��ارًس��ا ال��ورد ك��ال��ف��ارس أرى ال أال
ذاك��ي��ه وه��ي س��اق��ه��ا ع��ن ش��م��رت إذا ش��ب��وب��ه��ا ع��ن��د ال��ح��رب ل��زاز وك��ان
ه��ي��ه ك��م��ا إال األي��ام ح��دث ع��ل��ى ت��رى وم��ا ن��ض��ار ت��ب��ل��ى وم��ا ب��ل��ي��ن��ا
داع��ي��ه ال��ل��ه دع��ا م��ا ب��ح��زن ع��ل��ي��ك وع��ول��ت��ي دم��ع��ي ي��ن��ف��ك ال ف��أق��س��م��ت
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مرة: بني يف مقتله وكان فيه، أيًضا وقولها

س��رب��ال��ه��ا ال��دم��ع أخ��ض��ل ل��ق��د ل��ه��ا م��ا أم ل��ع��ي��ن��ك م��ا أال
أث��ق��ال��ه��ا األرض ب��ه ح��ل��ت ـ��د ال��ش��ري��ـ آل م��ن ع��م��رو اب��ن أب��ع��د
ل��ه��ا م��ا ن��ائ��ح��ة وأس��أل ه��ال��ك ع��ل��ى آس��ي وأق��س��م��ت
ل��ه��ا وإم��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��إم��ا آل��ة ع��ل��ى ن��ف��س��ي س��أح��م��ل
ل��ه��ا أب��ق��ى ال��ك��ري��ه��ة ي��وم س ال��ن��ف��و وه��ون ال��ن��ف��وس ن��ه��ي��ن
أق��ت��ال��ه��ا ال��م��ض��اع��ف ع��ل��ي��ه��ا ب��ي��ض��ه��ا ف��وق��ه��ا ورج��راج��ة
ل��ه��ا وي��رم��ى ال��س��ح��اب ت��رم��ي ـ��ر ال��ص��ب��ي��ـ ذات ال��غ��ي��ث ف��ئ��ة ك��ك��ر
ق��ال��ه��ا م��ن وي��ه��ل��ك ت��ب��ق��ى ن ال��س��ن��ا ح��د م��ث��ل وق��اف��ي��ة
أم��ث��ال��ه��ا ال��ن��اس ي��ن��ط��ق ول��م ف��س��ه��ل��ت��ه��ا ع��م��رو اب��ن ن��ط��ق��ت
ت��ق��ت��ال��ه��ا ي��ك��ث��ر ك��ان ف��ق��د ب��ه أودت م��رة ت��ك ف��إن
إج��الل��ه��ا ال��ش��م��س وج��ل��ل��ت ف��ق��ده م��ن ال��ك��واك��ب ت��زول

قولها فيه قالت ما وأشهر — قلنا كما — جدٍّا فكثرية صخر أخيها يف مراثيها وأما
مات: عندما

ب��أوت��ار وط��الب ض��ي��ٍم درَّاك رج��ل م��ن ال��ل��ه ي��ب��ع��دن��ك ف��ال اذه��ب
خ��وَّار غ��ي��ر ن��ص��اب ف��ي م��رك��ب م��ؤت��ش��ب غ��ي��ره ق��ل��بً��ا ت��ح��م��ل ك��ن��ت ق��د
ل��ل��س��اري ال��ل��ي��ل ن��ج��وم أض��اءت وم��ا م��ط��وَّق��ة ن��اح��ت م��ا أب��ك��ي��ك ف��س��وف
ت��ش��م��ار أي��ام إن��ه��ا وش��م��روا ل��ك��م ت��س��ت��ع��اد ح��ت��ى ال��م��آزر ش��دوا
وم��ق��دار وق��ت إل��ى ح��يٍّ وك��ل م��ن��ي��ت��ه الق��ت��ه ال��ح��ي ف��ت��ى واب��ك��وا

وقولها:

ش��م��س غ��روب ل��ك��ل وأذك��ره ص��خ��ًرا ال��ش��م��س ط��ل��وع ي��ذك��رن��ي
ن��ف��س��ي ل��ق��ت��ل��ُت م��وت��اه��م ع��ل��ى ح��ول��ي ال��ب��اك��ي��ن ك��ث��رة ول��وال
ب��ال��ت��أس��ي ع��ن��ه ال��ن��ف��س أُع��زِّي ول��ك��ن أخ��ي م��ث��ل ي��ب��ك��ون وم��ا
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وقولها:

ال��ن��دا؟ ل��ص��خ��ر ت��ب��ك��ي��ان أال ت��ج��م��دا وال ج��وًدا أع��ي��ن��يَّ
ال��س��ي��دا؟ ال��ف��ت��ى ت��ب��ك��ي��ان أال ال��ج��م��ي��ل ال��ج��ريء ت��ب��ك��ي��ان أال
أم��ردا ع��ش��ي��رت��ه س��اد د ال��ع��م��ا رف��ي��ع ال��ن��ج��اد ط��وي��ل
ي��دا إل��ي��ه م��دَّ ال��م��ج��د إل��ى ب��أي��دي��ه��م م��دوا ال��ق��وم إذا
ُم��ْص��ع��دا م��ض��ى ث��م ال��م��ج��د م��ن أي��دي��ه��م ف��وق ال��ذي ف��ن��ال
م��ول��دا أص��غ��ره��م ك��ان وإن ع��ال��ه��م م��ا ال��ق��وم ي��ح��م��ل��ه
ي��ح��م��دا أن ال��م��ج��د أف��ض��ل ي��رى ب��ي��ت��ه إل��ى ي��ه��دي ال��م��ج��د ت��رى
ارت��دى ث��م ب��ال��م��ج��د ت��أزر أل��ف��ي��ت��ه ال��م��ج��د ذك��ر وإن

وقولها:

ال��دار أه��ل��ه��ا م��ن خ��َل��ْت إذ أق��ف��رت أم أع��ور ب��ال��ع��ي��ن أم ب��ع��ي��ن��ي��ك ق��ذًى
أس��ت��ار ال��ت��رب ج��دي��د م��ن ودون��ه ذرف��ت وق��د ال��ع��ب��َرى ل��ص��خ��ر ت��ب��ك��ي
وأط��وار ح��ول ص��رف��ه ف��ي وال��ده��ر ِغ��يَ��ر ص��رف��ه��ا ف��ي م��وت��ة م��ن ب��دَّ ال
ع��ار ورده ف��ي م��ا ال��م��وارد أه��ل ت��ن��اذره ق��د م��اء وارد ص��خ��ر ي��ا
وأظ��ف��ار أن��ي��اب س��الح��ان ل��ه م��ع��ض��ل��ة ه��ي��ج��اء إل��ى ال��س��ب��ن��ت��ي م��ش��ى
وإك��ب��ار إص��غ��ار ح��ن��ي��ن��ان ل��ه��ا ب��ه ت��ط��ي��ف ب��وٍّ ع��ل��ى ع��ج��ول ف��م��ا
وإدب��ار إق��ب��ال ه��ي ف��إن��م��ا ذك��رت إذا ح��ت��ى ن��س��ي��ت إذا ت��رع��ى
وت��س��ج��ار ت��ح��ن��ان ه��ي ف��إن��م��ا رت��ع��ت وإن أرض ف��ي ال��ده��ر ت��س��م��ن ال
وإم��رار إح��الء ول��ل��ده��ر ص��خ��ر ف��ارق��ن��ي ي��وم م��ن��ي ب��أوج��د ي��وًم��ا
��ار ل��ن��حَّ ن��ش��ت��وا إذا ص��خ��ًرا وإن وس��ي��دن��ا ل��وال��ي��ن��ا ص��خ��ًرا ف��إن
ن��ار رأس��ه ف��ي ع��َل��ٌم ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أْتَ��مُّ ص��خ��ًرا وإن
ال��ج��ار ب��ي��ت��ه ي��خ��ل��ي ح��ي��ن ل��ري��ب��ة ب��س��اح��ت��ه��ا ي��م��ش��ي ج��ارة ت��ره ل��م
م��ه��م��ار ب��ال��ص��ح��ن ب��ارز ل��ك��ن��ه ي��أك��ل��ه ال��ب��ي��ت ف��ي وم��ا ت��راه وال
أس��وار ال��ب��رد ط��يِّ ت��ح��ت ك��أن��ه ش��ب��ي��ب��ت��ه ت��ن��ف��د ل��م ال��ردي��ن��يِّ م��ث��ل
وأح��ج��ار م��ق��م��ط��رات رم��س��ه ف��ي ت��ض��م��ن��ه ق��د م��ق��ي��م رم��س ج��وف ف��ي
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��ار أمَّ ب��ال��خ��ي��رات ال��دس��ي��ع��ة ض��خ��م ف��خ��ر ذو ال��خ��ي��ر ل��ف��ع��ل ال��ي��دي��ن ط��ل��ق
ال��ق��ار ال��ط��خ��ي��ة ف��ي ظ��ل��م��ت��ه��ا ك��أن ب��م��ه��ل��ك��ة ح��ادي��ه��م ح��ار رف��ق��ة ف��ي
ِم��ْدرار ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى يَ��س��ي��ُل ف��ي��ٌض خ��َط��رْت إذا ل��ِذْك��راه دْم��ع��ي ك��أنَّ
ض��رار ال��ده��ر إن ال��ده��ر راب��ه��ا إذ ل��ه��ا وح��ق ص��خ��ر ع��ل��ى ُخ��نَ��اس ت��ب��ك��ي

عليها. هللا رحمة سفيان. أبي بن معاوية خالفة يف البادية يف الخنساء وتوفيت

زهري تمارضزوجة

زهري بامللك تزوَّجت كابر، عن كابًرا املجد ورثوا الذين األكابر عبس بني بنات من كانت
جملة له وولدت وإكراًما، وإجالًال ومقاًما، رشًفا به وزادت ووفاق، محبة عىل العبيس
قليل رثاء ولها عبس، بني َمِلك زهري وزوجها زهري، ابنا ومالك قيس منهم: نجباء، أوالد

قولها: ومن — بدر بن حذيفة قتله — مالك ولدها يف

ك��راه��ا ت��ع��َط ف��ل��م ل��غ��ي��ب��ت��ك��م ق��ذاه��ا خ��ال��ط��ه��ا ال��ع��ي��ن ك��أن
ص��اله��ا م��ن ت��ر ل��م ال��ن��ار م��ا إذا ط��رٍّا ال��ن��اس وزي��ن ول��د ع��ل��ى
ف��ت��اه��ا ع��ب��س ب��ن��و ف��ق��دت ف��ق��د ع��ل��ي��ه ع��ب��س ب��ن��و ح��زن��ت ل��ئ��ن
ص��داه��ا؟ ي��ج��اوب��ه��ا م��زع��زع��ة ش��م��ال ه��بَّ��ت إن ل��ل��ض��ي��ف ف��م��ن
رح��اه��ا؟ م��ن��ه��دًم��ا ال��غ��ب��راء ع��ل��ى ت��رك��ت��م وح��ام��ي��ك��م أس��ي��دك��م
رآه��ا ي��وًم��ا ج��م��ع��ه��ا ت��ب��دد ب��غ��ي��ض م��ن ال��ج��ح��اج��ح ال��ش��م ت��رى
ق��ن��اه��ا اش��ت��ج��رت إذا وي��ن��ه��ب��ه��ا ب��ط��ع��ن اض��ط��رب��ت إذا ف��ي��ت��رك��ه��ا
ن��داه��ا ه��اط��ل��ة روَّت��ك وال ال��غ��وادي م��ن س��ق��ي��ت ال ح��ذي��ف��ة
وف��اه��ا ع��ب��س ب��ن��و وزن��ت إذا ك��ري��م ب��ف��ت��ى أف��ج��ع��ت��ن��ي ك��م��ا
ب��ك��اه��ا أب��ًدا دائ��م وع��ي��ن��ي ه��ط��ول أب��ًدا ب��ع��ده ف��دم��ع��ي
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العبايس املهدي بنت علية جارية تنوسة

صارت حتى الغناء تعلمت مثال. له ما وأدب وكمال، وبهاء وجمال، حسن ذات كانت
استحضارها. وشدة ذهنها، وحدَّة صوتها، ذلك عىل وساعدها واملغنيات، املغنني أحسن
لسماع يشتاق وهو ملنادمته، وترتاح طاهر بن هللا عبد بن محمد األمري إىل تختلف وكانت

صوتها.
صديقه عنده وكان — أنسه مجلس يف يوًما جلس هللا عبد بن محمد إن وقيل:
هذا يومنا يف لنا بد ال له: فقال — به الناس أخص وكان طالوت، بن محمد بن الحسن
فمن تنوسة، صوت نسمع حتى ومؤانسته بصحبته ونلتذ بمعارشته، نطيب ثالث من
وقال: نظره وأمعن الحسن فكره فأعمل األخالق؟ دنس غري األعراق طاهر يكون أن تُرى
املجالسة، إبرام من خال قد كلفة، مجالسته يف علينا ليس رجل ببايل خطر قد األمري، أيها
ومن قال: أمرت، إذا الوثبة رسيع أحببت، إذا الوقفة خفيف املؤانسة، ثقل من وبرئ
كان فما بطلبه، األرباع أصحاب إىل فتقدم وهللا، أحسنت قال: املوسوس، مان قال: ذاك؟
وأخذ الحمام فأُدِخل األمري، باب إىل به فسار الكرخ ربع صاحب اقتنصه أن من بأرسع
عليك فقال: أمري، يا عليك السالم فقال: عليه أدخل ثم نظاًفا، ثيابًا وأُلِبس شعره، من
فقال نحوك؟ قلوبنا ومنازعة إليك، منا توقاٍن حني عىل تزورنا أن يأن ألم مان، يا السالم
اإلذن سهل ولو عنيد، فظ والبواب عتيد، والحجاب بعيد، واملزار شديد، الشوق مان:
ليل من جئت وقت أي يف تمنع فال االستئذان، يف ألطفت لقد قال: الزيارة، علينا لسهلت
وكان مجلسه. وأخذ يديه غسل ثم فأكل، بالطعام له دعا ثم فجلس، له أذن ثم نهار، أو
غنَّت: ما أول فكان فأُحرضْت، املهدي، ابنة جارية تنوسة من السماع إىل ق تشوَّ قد محمد

ال��وج��د ش��دة م��ن األح��ب��اب ع��ل��ى دم��وع��ي ف��ت��ح��م��ل��وا غ��دوا إذ ب��ن��اس ول��س��ت
ال��ع��ه��د آخ��ر ي��ك��ن ال تَ��ْخ��دي: ب��واك��ر ح��م��ول��ه��م ب��ل��ي��ل زال��ت وق��د وق��ول��ي

فيه: زدت أال وهللا، أحسنت مان: فقال

وال��ض��دِّ ال��ج��ه��د ع��ل��ى م��وق��وف ب��م��ق��ل��ة ح��ائ��ر وال��دم��ع ال��ف��ك��ر أن��اج��ي أق��م��ُت
وال��ب��ع��د ال��ه��ج��ر ف��ي ل��جَّ ق��د ظ��ال��م ع��ل��ى ب��ع��زه األم��ي��ر ه��ذا ي��ع��دن��ي ول��م
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فاستحيا، قال: مان؟ يا أنت أعاشق وقال: له هللا عبد بن محمد فرق تغنيه، فاندفعت
أعز — وطرب هلع بل فقال: عينه، من فيسقط بيشء له يبوح ال أن طالوت ابن وغمزه
عىل محمد اقرتح ثم صبوة؟ من املشيب بعد وهل فظهر، كامنًا كان وشوق — األمري هللا

العتاهية: أبي شعر من الصوت هذا تنوسة

ال��س��الم��ا ب��ل��غ��ي��ه��ا ري��ح ي��ا ق��ل��ت ألن��ي ال��ري��اح ع��ن ح��ج��ب��وه��ا
ال��ك��الم��ا ال��رح��ي��ل ي��وم م��ن��ع��وه��ا ول��ك��ن ه��ان ب��ال��ح��ج��اب رض��وا ل��و

لو الشعر هذا قائل عىل ما مان: فقال فرشبه برطل دعا ثم محمد، فطرب فغنَّته
فيه: زاد

إل��م��ام��ا ط��ي��َف��ه��ا زرَت ل��و آه ل��َط��يْ��ف��ي ق��ل��ُت ث��م ف��ت��ن��ف��س��ت
ت��ن��ام��ا أن ل��ش��ق��وت��ي م��ن��ع��وه��ا وإال س��ت��ًرا ب��ال��س��الم ��ه��ا خ��صَّ

املاء، زالل من الظمآن كبد عىل تغلغًال وألطف األحشاء، بني للصبابة أبعث فكان
ثم مان، يا وهللا أحسنت محمد: قال تمامه، غاية إىل وانتهائه نظامه تأليف حسن مع
أبي شعر من البيتني هذين غنَّت ثم ففعلت، باألولني البيتني هذين بإلحاقها تنوسة أمر

نواس:

ف��أق��ي��م��ا ص��ب��اب��ة ذي وع��ل��ى ت��ري��م��ا ال س��اع��ة خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ال��م��ك��ت��وم��ا س��رَّن��ا ال��دم��ع ف��ض��ح إال زي��ن��ب ب��دار م��ررن��ا م��ا

بيتني البيتني هذين إىل ألضفت التعدي رهبة لوال «مان»: فقال محمد فاستحسنه
به تأتي فيما الرغبة محمد: فقال لهما، استحسانه صد إال لبٍّ ذي سمع عىل يردان ال

فقال: عندك، ما فهات رهبة، كل دون حائلة

ه��ش��ي��م��ا ل��غ��ادرت��ه ب��ط��رف ـ��ر ال��ص��خ��ـ ت��ل��ح��ظ ل��و ك��ال��غ��زال ظ��ب��ي��ة
م��ن��ظ��وم��ا لُ��ْؤل��ًؤا ال��ثَّ��ْغ��ر ِم��ن ـ��دي ت��ب��ـ م��ا خ��ل��ت ت��ب��س��م��ت م��ا وإذا
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فأجز: وهللا أحسنت محمد: قال

ت��ن��وس��ْه ل��ذات ل��ه ط��اب��ت ل��م��ن إال ال��ل��ذات ت��ط��ب ل��م
م��ح��ب��وس��ْه ال��ص��ب��ر ب��ح��س��ن ك��ان��ت ع��ب��رة أط��ل��ق��ت ب��ص��وت غ��ن��ت

مان: فقال

ط��اووس��ْه ق��ل��ت إن ت��ظ��ل��م��ه��ا غ��ادة ع��ن ال��ن��ف��س ص��ب��ر وك��ي��ف
م��غ��روس��ْه؟ ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��ي ب��ان��ًة ش��ب��ه��ت��ه��ا إن وُج��ْرَت

فقال: لها، وصفك يل فأِعْد محمد: فقال سكت، ثم

م��غ��روس��ْه ال��ت��اج ف��ي ج��وه��رة ب��ه��ا ق��رنَّ��ا إن ع��دل وغ��ي��ر
م��ح��س��وس��ْه ب��ال��ن��ع��ت ت��ل��ح��ق��ه��ا ف��ك��رة ف��م��ا ال��وص��ف ع��ن ج��لَّ��ت

إلفك، عليك وعطف دهرك، فساعدك شكرك، مان يا علينا وجب تنوسة: فقالت
اجتمع ببقائه من ببقاء الرسور لنا يديم تعاىل وهللا محذورك، وفارقك رسورك، وقارنك

يقول: فأنشأ شملنا،

األب��اط��ي��ل ن��ف��س��ي ف��ارق��ت ف��ي��ق��ط��ع��ن��ي إل��ف ل��ي ل��ي��س
م��وص��ول ب��ال��ح��م��د ح��ب��ل��ه م��ن ب��ن��ع��م��ة م��وص��ول أن��ا
م��ب��ذول ال��خ��ل��ق ف��ي م��نُّ��ه م��ن ب��ِم��نَّ��ة م��ش��م��ول أن��ا
م��أه��ول ب��ال��م��ج��د رب��ع��ه م��ن ب��زورة م��غ��ب��وط أن��ا

يقول: وهو فنهض بالقيام طالوت ابن إليه فأومأ

ال��ب��ه��ال��ي��ل ال��غ��ر زان��ه ل��ه ال��ن��ظ��ي��ر ع��ز م��ل��ك
م��ب��ذول ل��ل��ن��اس ع��رف��ه م��رك��ب��ه ف��ي ط��اه��ريٌّ
م��ط��ل��ول ال��ري��ح ه��ب��وب م��ع ب��ص��ارم��ه ي��ش��ق��ى م��ن دم
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ابن عىل أقبل ثم إليك، منا سلفت نعمة غري عىل لشكرك جزاؤك وجب محمد: فقال
جوهَر بُمذهٍب العني ونبوُّ املنظر واتضاع املرء ثوب خساسة ليس هذا، يا فقال: طالوت

يقول: حيث القدوس عبد بن صالح درُّ وهلل فيه، امُلركَّب األدب

م��ب��ذول وع��رض��ه ال��غ��ب��ار ح��ذر ث��ي��اب��ه ي��ص��ون م��ن ي��ع��ج��ب��ن��ك ال
م��غ��س��ول وع��رض��ه ال��ث��ي��اب دن��س ف��رأي��ت��ه ال��ف��ت��ى اف��ت��ق��ر ف��ل��رب��م��ا

واقف: وهو قال ثم

م��م��ل��ول ال��ل��ب��ث وم��ط��ي��ل م��وص��ول ال��ت��ح��ق��ي��ق م��دم��ن

ابن قال سنية، بصلة هللا عبد بن محمد له فأمر انرصف، ثم هللا، أستودعكم فأنا
فينفيها إْلفك، عليك عطَّف الجارية: له تقول إذ منه ذهنًا أحرض أحًدا رأيت فما طالوت:
سنيٍّا رزًقا عليه ُمجريًا محمد يزل ولم قال: البيت، فيقطعني.» إلف يل «ليس بقوله:
بعدما ماتت أن إىل املهدي ابنة علية منزل يف مكرمة معززة تنوسة وبقيت مات، أن إىل

وجمالها. صوتها من يشء يتغري ولم رت عمَّ
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األشهلية األنصارية خليفة بن الضحاك ابنة ثبيتة

واللطافة والكمال، الجمال من عظيم جانٍب عىل وكانت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عهد عىل ولدت
كلما وكانت العرب، نساء بني الجمال يف املثل بها يرضب وكان النفس، وعزة واألدب،
سهُل مرًة وكان باألبصار. القلوب إليها وتهوي األنظار، إليها تتمايل منزلها من خرجت
له: فقال بنظره، ثبيتة يطارد مسلمة بن محمد فرأى الطريق يف مارٍّا حثمة أبي بن
يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت إني نعم، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص؟ هللا رسول صاحب وأنت هذا أتفعل
ومن إليها.» ينظر أن بأس فال امرأة؛ خطبة رجل قلب يف — وجل عز — هللا ألقى «إذا
ثبيتة وبقيت بها، زواجه قبل مخطوبته ينظر أن فله الخطبة أراد من أن يتضح ذلك
إليها يمدد ولم والصيانة، العفة غاية يف وهي تزوجت حتى الصحابة شبان أنظار محط

نبوية. وأحاديث حسنة صحبة ولها بسوء، يده أحد

العنربي قحفان مرداسبن ابنة ثبيتة

لم كريًما زوجها وكان املثل، بهن يرضب الالتي وكرمائهن العرب شاعرات من كانت
زمانه. يف منه أكرم يوجد
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يقرن حبًال هاتي المرأته: وقال إبله من بعريًا فأعطاه يوًما امرأته أخو أتاه إنه قيل:
فقال: ثالثًا أعطاه ثم حبًال، هاتي وقال: آخر، بعريًا أعطاه ثم بعريه، إىل أعطيناه ما به
إليه فرمت الحبال، وعليك الجمال، عيلَّ فقال: حبل، عندي بقي ما فقالت: حبًال، هاتي

يقول: فأنشأ لبعضها، حبًال اجعله وقالت: خمارها

ح��ب��ال ط��ال��بُ��ه ج��اء ب��ع��ي��ٍر ل��ك��لِّ وي��س��ري ال��ع��ط��اء ف��ي ت��ع��ذل��ي��ن��ي ال
ب��ق��ال أوط��ان��ه��ا روض م��ن ش��ب��ع��ْت إذا إف��الُ��ه��ا ع��ل��يَّ ت��ب��ك��ي ال ف��إنِّ��ي
س��ب��ال ل��ه��ا ال��ح��ق��وق أي��ام م��ث��ل وال ل��م��ق��ت��ٍن م��اًال اإلب��ل م��ث��ل أَر ف��ل��م

فوًرا: فأجابته

وال��ج��ب��ل ال��س��ه��ل ف��ي ب��األرزاق ت��ك��ف��ل ب��ال��ذي ق��ح��ف��ان اب��ن ي��ا ي��م��ي��نً��ا ح��ل��ف��ت
ج��م��ل ��ه خ��فِّ ع��ل��ى م��ن��ه��ا م��ش��ى م��ا ل��ه��ا أع��دُّه��ا ال��م��ح��ص��دات ح��ب��ال ت��زال
ال��ع��ل��ل زال��ت وق��د خ��ط��م ل��ه��ا ف��ع��ن��دي ط��ال��بً��ا ج��اء ل��م��ن ت��ب��خ��ل وال ف��أع��ِط

بن مالك بن زيد بن عبيد بن زيد بن يعار ابنة ثبيتة
األنصارية عوف بن عمرو بن عوف

حذيفة أبي امرأة وهي الصحابيات، النساء فاضالت ومن األوائل، املهاجرات من كانت
اليمامة. يوم سالٌم ُقتل حذيفة. أبي موىل سالم موالة وهي ربيعة، بن عتبة بن

مشهورة العبادة، عىل الصابرات الزاهدات العابدات األديبات النساء من ثبيتة وكانت
املحدثني. عند مثبوتة رواية ولها صحبتها، بحسن

األصغر أمية بن الحارث بن هللا عبد ابنة الثريا

مستهاًما ربيعة أبي بن عمر وكان وكماًال، جماًال وأبرعهن قريش نساء شهريات من كانت
عىل بالطائف كانت إذا غداة كل إليها يغدو عمر وكان بالطائف، تصيف وكانت بها،
يوًما فلقي أخبارها، عن الطائف من الفاكهة يحملون الذين الركبان فيسائل فرسه،
عند سمعت أنني إال خربًا، استطرفنا ما فقال: أخبارهم، عن أحدهم فسأل بعضهم
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عيلَّ سقط وقد السماء، من نجم اسُم اسُمها قريش من امرأة عىل وصياًحا صوتًا رحيلنا
فرسه ه فوجَّ عليلة، أنها ذلك قبل عمر بلغ كان وقد نعم. قال: الثُّريا؟ عمر: فقال اسمه،
الطرق أحسن وهي — كداء طريَق وسلك فروجه، ملء يُركضه الطائف إىل وجهه عىل
سليمة، فوجدها وتتَشوَّف، له تتشوق وهي توقعته وقد الثريا، إىل انتهى حتى — وأقربها
ألختربَ أمرتهم أنا وهللا وقالت: فضحكت الخرب، فأخربها عثمان، وأم رضيا أختاها ومعها

الشعر: هذا فقال ذلك! يف عندك يل ما

ي��ت��َك��لَّ��م��ا أْن يَ��ْس��ِط��ي��ُع ل��و وب��يَّ��ن َج��ه��دتُ��ه ��ا ل��مَّ ال��ج��رَي ال��ك��م��ي��ُت ت��ش��كَّ��ي
وت��س��أم��ا ت��ك��لَّ أن ع��ل��يَّ ف��ه��ان ُق��رًَّة ل��ل��ع��ي��ِن أَْل��َق إْن ل��ه: ف��ق��ل��ت
ويُ��ك��رم��ا يُ��ه��ان ال أن ب��ه وأُوص��ي رب��اط��ه خ��ي��ٍل دون أُدن��ي ل��ذل��ك
س��لَّ��م��ا ال��ل��ُه إِن ق��رنً��ا أَِق��ْل ل��م ل��ئ��ن م��ه��ج��ت��ي وف��ارق��ت َوْف��ري إذن ع��دم��ت

أبي بن عمر يصف كما الثريا أكانت مسلمَة: بَن أيوَب إبراهيَم بُن مسلمُة وسأل
قيس: بن هللا عبد قال كما وهللا كانت الصفة، وفوق فقال: ربيعة؟

ال��رح��ال وم��ل��ق��ى أج��ل��ه��ا م��ن ـ��َخ��ي��ِف ب��ال��ـ وم��ن وال��ث��ري��ا ال��ح��ج ح��ب��ذا
ال��ه��الل ق��ب��ل ال��خ��ل��ود ع��ي��ش ت��ل��َق ال��ث��ري��ا ت��الِق إن س��ل��ي��م��ان ي��ا
ال��آلِل م��ث��اق��ب يَ��ِش��نْ��ه��ا ل��م ِب��ْك��ٌر ال��ب��ح��ر ع��ق��ائ��ل م��ن درَّة

عمر: فيها فقال الخزاعية خلف بن هللا عبد بنت رملة وحجت

ال��ظ��اع��ن��ي��ن��ا ف��ارق ي��وم م��ق��ص��ًدا ره��ي��نً��ا ال��ح��ب��ال ف��ي ال��ق��ل��ب أص��ب��ح
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟ س��ؤال��ك أم��ب��دي وق��ال��ت: ف��ص��دت أن��ت��م؟ م��ن ق��ل��ت:
ِح��ي��ن��ا م��ك��ة ق��اط��ن��ي��ن ق��ب��ل��ه وك��ن��ا ال��ع��راق س��اك��ن��ي م��ن ن��ح��ن
ش��ئ��ون��ا؟ ش��أٌن ي��ج��رَّ أن ع��س��ى ـ��ت أن��ـ ف��م��ن س��أل��ت؛ إذ ص��دق��ن��اك ق��د
ي��ق��ي��ن��ا ق��ب��ل��ن��ا وم��ا ب��ظ��نٍّ ـ��ت ب��ال��ن��ع��ـ ع��رف��ن��اك أن��ن��ا وت��رى
ُم��س��ت��ب��ي��ن��ا ل��ن��اظ��ر ت��راه ق��د ون��ع��ت ال��ث��ن��ي��ت��ي��ن ب��س��واد
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بلسانه، صنع لوقاٌح إنه فقالت: — نوفل أم إياها بلَّغتها — الثريا األبيات وبلغت
فلما عمَر، وهجرت نفسه. وألعرفنَّه ِعنانه، من وألثننيَّ شأْوه، من ألردَّنَّ له َسلمُت ولنئ

ذلك: يف قال هجرته

وال��ك��ت��اب؟ ب��ه��ج��ره��ا ذرًع��ا ض��ق��ت ف��إن��ي ال��ث��ري��ا؛ إل��ى رس��ول��ي َم��ن
اغ��ت��ص��اب��ي؟ أح��ل م��اذا َف��َس��لُ��وه��ا: ع��ق��ل��ي ال��م��س��ك م��ج��اج��ة س��ل��ب��ت��ن��ي
ال��ش��ب��اب م��اء ال��خ��دي��ن أدي��م ف��ي م��ن��ه��ا ت��ح��ي��ر م��ك��ن��ون��ة وه��ي
أت��راب ك��واع��ب خ��م��س ب��ي��ن ت��ه��ادي ال��م��ه��اة م��ث��ل أب��رزوه��ا
وال��ت��راب وال��ح��ص��ا ال��ق��ط��ر ع��دد ب��ه��ًرا ق��ل��ت: ت��ح��ب��ه��ا؟ ق��ال��وا: ث��م

نوَّه، وبي أراد، إياي قال: فإني.» الثريا إىل رسويل «من قوله: عتيق ابن سمع فلما
أبي ابن موىل بالل قال ونَهض. بينهما فأُْصِلُح أشخص حتى أكًال أذوق ال وهللا جرم ال
ليس تريد ما فإن نفسك؛ عىل أبِق فقلت: شديًدا، سريًا فسار معه، وركبت فركب عتيق:

ويحك! فقال: يفوتك،

ي��ت��ق��ض��ب��ا أن ال��ود ح��ب��ل أب��ادر

محرمني، غري ليًال مكة فقدما والثريا! عمر بني الصدع تم إن الدنيا حالوة وما
أُصِلح اركْب له: فقال راحلته، عن ينزل ولم عليه وسلم إليه فخرج بابه، عمر عىل فدق
كان وقد الطائف، وقدموا معه فركب عنه، سألت الذي رسولك فأنا الثريا، وبني بينك
عتيق أبي ابن فقال يمكنها، فلم إلصالحها الحيل له تطلب فكانت نوفل، أم أرىض عمر
يَْجِنه لم بذنب لك معرتًفا به فجئتك إليك، املدينة من املسري جشمني قد عمر هذا للثريا:
يقولون الذين الشعراء من فإنه والرتداد؛ التعداد من فدعيني إليك، إساءته من معتذًرا
ابن ينزلها فلم مكة، إىل ورجعوا وأجمله، وأتمه صلح أحسن فصالحته يفعلون. ال ما

فقال: أبياته يف عمر وزاد رحل، حتى عتيق أبي

م��ت��اب م��ن ل��ق��ات��ل��ي م��ا م��ه��ج��ت��ي دع��ت��ه��ا إذ ن��وف��ل أم أره��ق��ت
ال��خ��ط��اب أب��و ق��ال��ت دع��ان��ي؟ م��ن ف��ق��ال��ت: أج��ي��ب��ي، ل��ه��ا: ق��ال��ت ح��ي��ن
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ال��ث��واب ح��س��ن ي��رج��ون رج��ال ل��ب��ى ك��م��ا ال��دع��اء ع��ن��د ف��اس��ت��ج��اب��ت

أجابت. ما لعمر دعتها ولو عتيق، أبي البن دعتها نوفل أم وكانت
الشعر، يف بذكره ويتوصل يصاحبه كان له صديق ومعه يوًما الثريا عمر وأتى
ليس إنه لها: فقال فرجعت، صاحبه رأت إليه الخروج وأرادت السرت الثريا كشفت فلما
يتختمن ذاك إذ النساء وكان — فضحك واستلقى شيئًا، عنه أخفي وال أحتشمه ممن
ثنيتيه الخواتم فأصابت كفها، بظاهر فرضبته إليه فخرجت — العرشة أصابعهن يف
أثًرا ه ويعدُّ بهما، يفتخر وكان تا، واسودَّ فشفيتا فعالجهما تقلعهما، أن وكادت الُعْليَينَْيِ

عنده. عزيًزا
الحارث أخاه فصادفت ذكرته، الذي الوقت يف فجاءت تزوره، أن عمر الثريا وواعدت
يشعر فلم بثوب، وجهه وغطى مكانه ونام له حاجة يف به ه ووجَّ عنده، وأقام طرقه قد
بالفاسق. فلسُت عني؛ اعزبي يقول: وجعل فانتبه تُقبِّله، عليه نفسها ألقت قد بالثريا إال
ملا فاغتمَّ بخربها، الحارث فأخربه عمر ورجع انرصفت، بالقصة علمت فلما هللا. أخزاكما
عليك الحارث: فقال عليك! نفسها ألقت وقد أبًدا النار تمسك ال وهللا أما وقال: منها فاته

هللا. لعنة وعليها
مسعدة أخرجه ربيعة أبي بن عمر وكان مروان، بن العزيز عبد بن سهيل وتزوجها
وجدها رجع فلما غائب، وهو الثريا وتزوجت له، عَرض أمٍر يف — اليمن وايل — عمر بن
رحلت أنها فأُخرب عنها، وسأل فيه كانت الذي املنزل فأتى الشام، إىل اليوم ذلك يف نقلت
أنكرته ألمر مهاجرته ذلك قبل وكانت — مرحلتني يف فلحقها أثرها يف فخرج يومئٍذ، من
بالخيمة، مرَّ حتى متنكًرا ومىش غالمه، إىل ودفعه فرسه عن نزل أدركهم فلما — عليه
وسألته عليه، فسلَّمْت كلِّميه. لحاضنتها: فقالت ومشيته، حركته وأثبتت الثريا فعرفته
هذا ليس وقالت: الثريا فبكت وبكى، فاعتذر عنه، الثريا بلغ ما عىل وعاتبته حاله، عن
وقام طويًال، وبكيا ودَّعها ثم الفجر، طلوع إىل فحادثها الرحيل، وشك مع العتاب وقت
يقول: وأنشأ غابوا، حتى برصه أتبعهم ثم يرحلون، وهم إليهم ينظر ووقف فرسه فركب

ف��ع��ال م��ا ب��األم��س ح��ل��ه م��ن ح��ال ع��ن ال��ط��ل��ال ن��س��ت��خ��ب��ر ق��ف��ا ص��اح��ب��ي ي��ا
ف��اح��ت��م��ال ال��ب��ي��ن أج��دوا ال��خ��ل��ي��ط إن ب��ه: وق��ف��ت أن ل��م��ا ب��األم��س ف��ق��ال
رح��ال ع��ي��س��ه��م ح��ادي ي��ح��ت��ث ال��ف��ج��ر ف��ي رأي��ت��ه��م ل��م��ا ال��ن��وى وخ��ادع��ت��ك
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أص��ال ب��ه��م واس��ت��ول��ت ال��ب��ي��ن ه��وات��ف ص��رخ��ت وق��د ن��ح��ي��ي��ه��م وق��ف��ن��ا ل��م��ا
ف��ع��ال ال��ذي ب��ع��ض ف��ي ل��وم��ي��ه ب��ال��ل��ه م��ع��ه��ا ل��ل��ت��ي وق��ال��ت ب��ع��اًدا ص��دَّت
ج��دال ب��ه ت��ع��ي��ي وال ي��ق��ول م��اذا واس��ت��م��ع��ي ُح��دِّث��ت ب��م��ا وح��دِّث��ي��ه
ن��ق��ال ك��ل��ه إل��ي��ن��ا ل��دي��ه ف��ي��ن��ا ل��ه ال��وش��اة ق��ال م��ا أن ت��ري ح��ت��ى
ال��رج��ال ت��خ��ط��ئ أن م��ع��ت��ب��ة ب��ع��ض ف��ي واح��ت��ف��ظ��ي ك��ال��ه��زل ب��ه وع��رِّف��ي��ه
ال��ع��ذال ي��ك��ره م��م��ن ال��ذن��ب أت��ى وإن ي��ح��ف��ظ��ه وال��ل��ه ب��ه، ع��ه��دي ف��إن
ج��ذال ع��ن��دن��ا م��ن م��ع��ت��اب��ه آب م��ا ن��ق��ي��ص��ت��ه ن��ي��ل��ت أو اع��ت��ي��ب ع��ن��دن��ا ل��و
ه��زال م��ن ال��ل��ب ذي ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ول��ي��س ل��ط��ف ف��ي أب��ل��غ��ت ف��ل��ق��د اس��م��ع��ي ق��ل��ت
ال��ع��ل��ال ت��ع��دم ل��ن أن��ه��ا أرى وق��د ألع��ذره��ا ب��خ��ًال ب��ه أرادت ه��ذا
ع��ق��ال أن غ��ي��ر ف��ؤاًدا ال��ف��ؤاد وال ت��ق��ل��ب��ه م��ن إال ال��ق��ل��ب س��م��ي م��ا
ت��ب��ال ج��اءن��ي إذ ب��ه ع��ت��ب��ت ف��م��ا ب��ه أت��ي��ت ق��ال��ت ال��ذي ال��ح��دي��ث أم��ا
م��ح��ال إذا ال��واش��ي ال��ك��اش��ح م��ق��ال��ة ع��ل��م��ت ق��د ب��ال��غ��ي��ب ب��ه��ا أط��ع��ت إن م��ا
زل��ال غ��رَّن��ي ق��د أن��ه ي��رى وق��د ب��س��خ��ط��ت��ه ف��ي��ه��ا ألرج��ع��ه إن��ي

أيًضا: فيها وقال طويلة، قصيدة وهي

ال��رك��ب��ان س��ام��ر ن��ام ب��ع��دم��ا ع��ن��ان��ي ق��د ال��ذي ال��ط��ارق أي��ه��ا
أت��ان��ي ح��ت��ى إل��يَّ ي��ت��خ��ط��ى دل��ي��ل ب��غ��ي��ر ن��ازح م��ن زار
ي��ل��ت��ق��ي��ان ك��ي��ف ال��ل��ه ع��م��رك س��ه��ي��ًال ال��ث��ري��ا ال��م��ن��ك��ح أي��ه��ا
ي��م��ان اس��ت��ق��ل إذا وس��ه��ي��ل اس��ت��ق��ل��ت م��ا إذا ش��ام��ي��ة ه��ي

الشوق: غلبه وقد يوًما إليها وكتب

ك��م��د م��ولَّ��ه ك��ت��اب ب��ل��دي م��ن إل��ي��ك ك��ت��ب��ت
م��ن��ف��رد ب��ال��ح��س��رات ال��ع��ي��ن��ي��ن واك��ف ك��ئ��ي��ب
وال��ك��ب��د ال��س��ح��ر ب��ي��ن ق ال��ش��و ل��ه��ي��ب ي��ؤرق��ه
ب��ي��د ع��ي��ن��ه وي��م��س��ح ب��ي��د ق��ل��ب��ه ف��ي��م��س��ك
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ثم شديًدا بكاءً بكت قرأته فلما إليها، به وبعث نه، وحسَّ وشنَّفه قوهية يف وكتبه
تمثلت:

ض��ائ��ع ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ ل��م إن ه��و وم��ن ب��ن��ف��س��ه ي��س��ت��ق��ل ال م��ن ب��ن��ف��س��ي

تقول: إليه وكتبت

وع��ن��ب��ر وم��س��ك ب��ك��اف��ور أم��د م��ث��ل��ه ال��ن��اس ي��ر ل��م ك��ت��اب أت��ان��ي
وج��وه��ر ص��اٍف ال��ي��اق��وت م��ن ب��ع��ق��د ورب��اط��ة ق��وه��ي��ة وق��رط��اس��ة
وت��ذك��ري ب��ك��م ت��ه��ي��ام��ي ط��ال ل��ق��د ت��ح��ي��ة إل��ي��ك م��ن��ي ص��دره وف��ي
م��س��ع��ر ال��ح��زن م��ن َص��بٍّ ه��ائ��ٍم إل��ى ف��ؤاده م��س��ت��ه��ام م��ن وع��ن��وان��ه

قضاء يف بدمشق، خليفة وهو امللك، عبد بن الوليد إىل خرجت سهيل عنها مات وملا
الوليد عليها دخل إذ مروان بن العزيز عبد بنت البنني أم عند هي فبينما عليها، دين
فأقبل لها، وحوائج عليها دين قضاء إليك أطلب جاءتني الثريا فقالت: هذه؟ من فقال:
هللا يرحمه نعم، قالت: شيئًا؟ ربيعة أبي بن عمر شعر من أتروين فقال: الوليد عليها

قوله: أروي عفيًفا، كان

أج��اب��ا ل��و أو ال��س��الم رج��ع ـ��ن ب��ي��ـ ل��و ب��ال��ب��ل��ي��ي��ن ال��رس��م ع��ل��ى م��ا
ي��ب��اب��ا األن��ي��س م��ن أم��س��ى ئ��ف ف��ال��ط��ا ال��ع��ش��ي��رة ذي ق��ص��ر ف��إل��ى
ال��رب��اب��ا أن��س��ى ال��م��م��ات ح��ت��ى ـ��ده��ر ال��ـ وإن��ي ال��رب��اب ي��ه��وى ف��ؤادي إذ
وش��ب��اب��ا ن��ع��م��ة ال��ع��ي��ش ظ��اه��ري ص��دق ح��ي ب��ه أرى ق��د وب��م��ا
األح��س��اب��ا ال��ه��وى ع��ن��د ح��اف��ظ��ات خ��ف��رات ج��واريً��ا وح��س��انً��ا
ال��ظ��راب��ا ب��ال��ب��ه��ام ي��ب��غ��ي��ن ـ��ب��ع��ن ي��ت��ـ وال ال��ح��دي��ث ف��ي ي��ك��ث��رن ال

درُّ هلل لها: قال البنني بأم الوليد خال فلما أرادت، بما وانرصفْت حوائجها فقىض
ملا إني قال: ال، قالت: عمر؟ شعر من أنشدتني ما بإنشادها أرادت ما أتدرين الثريا،
بن العباس بنت والدة وسليمان الوليد وأم أعرابية، أمي بأن يل عرَّضت به لها عرَّضُت
املغني الغريض أتى الثريا ماتت فلما العبيس. جذيمة بن زهري بن الحارث بن جزي
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هذين له فقال الثريا، عىل بها أنُْح شعر أبيات قْل له: فقال السهمي كثري بن كثري إىل
البيتني:

ف��ت��ك��ح��ل��ي��ن��ا ب��ك��ي��ت رم��د أم��ن ت��دم��ع��ي��ن��ا ل��ك م��ا ع��ي��ن ي��ا أال
ال��ع��ي��ون��ا؟ أب��ك��ى م��ث��ل��ه ف��ش��ج��وك َش��ج��ًوا ت��ب��ك��ي��ن ح��زي��ن��ة انْ��ِت أََم

بوستينان امللك زوجة ثيودورا

مع باتت أبوها مات فلما امللعب، يف األدباب حارس القربيص، «أكاسيوس» ابنة هي
السن يف صغريات وجميعهن لها، يُرثى فقٍر حالة يف و«أنسطاسيا» «كوميتو» أختيها
تجد فلم فقرية، حسناء جميلة «ثيودورا» وكانت سنوات، سبع الكربى عمر يتجاوز ال
خالنًا واتخذت بمهارتها، الناس فأعجبت املمثالت، سلك يف االنخراط إال للكسب سبيًال

وهناء. راحة يف لتعيش أحبة وبدَّلت
فعادت قوي، ملك امرأة ستصري أنها فحلمت «بافالغونيا»، بالد يف كانت إنها قيل:
والتقوى، والطهارة بالرب به عاشت بيتًا لها واتخذت وتابت، مرسعة القسطنطينية إىل
«بوستينان» بها فعلم املساكني، وتساعد لتعيش يدوية؛ بأشغال والنهار الليل تشتغل
عىل بها فاقرتن وعفتها، نشاطها وأعجبه الباهر، جمالها وشغفه هواها فتيَّمه ونظرها،
بعبيده، يقرتن أن الرشيف عىل تحظر التي القديمة والرشائع ونسبائه أمه مضادة رغم
ويفتح ويبطله، القانون يخالف أمر إصدار عىل «بستني» عمه وأغرى غريبة، أو ممثلة، أو

والفخار. املجد وذروة الدرجات أعىل إىل باالرتقاء وأملهن الهوى، بنات لتوبة سبيًال
ووضع عرشه، عىل وأجلسها بامللك، امرأته شارك العرش «بوستينان» توىل وملا
األدباب. حارس «أكاسيوس» بنت املمثلة «ثيودورا» وهامة هامته عىل القيرصي التاج
بسهام املضادين املبغضني ألسنة فرشقتها العاملني، َهْجو من بتوبتها امللكة هذه تنج ولم
لذلك فهجرت أواٍن، بكل ونكايتها األوىل حالتها تذكريها يف وجهدوا والتنديد، االحتقار
واعتزلت البوسفور، شاطئ عىل الواقعة وجنانها بقصورها وعاشت القسطنطينية، مدينة
جهدها فبذلت مريًضا، ملكها ابتداء يف زوجها وكان استطاعت، ما منهم وانتقمت الناس،

مكرمة. بعده عزيزة بها تعيش أن ليمكنها األموال جمع يف
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مربورة عظيمة أعماًال أتت فاضلة ذكية امرأة كانت «ثيودورا» إن يقال: والحق
الشعب ولكن وحكمتها، بآرائها املساعدة أشد السياسة يف زوجها وساعدت مشكورة،

األساقفة. بعض ومضادتها «أفتيس» مذهب التباعها أبغضها اليوناني
ملكها مدة فتكون بثوًرا، جسمها كست رديئة بعلة ماتت ٥٤٨م سنة حزيران ويف

سنة. ٢٢
القسطنطينية يف حصلت التي املشهورة الثورة وقت يف كان ما السديدة أعمالها ومن
يرجون مضطربني حائرين والعظماء والوزراء امللك اجتمع وقد «بوستينان»، ملك أيام يف
الراحة من إال الفرار أحتقر إنني وقالت: «ثيودورا» امللكة فنهضت خالًصا، بالهرب
العز فقدهم بعد كالعدم املالكني األمراء وحياة اإلنسان، مصري املوت فإىل والسالم،
امللكية، الزينة وأدوات التاج من عارية واحًدا يوًما يجعلني ال أن هللا إىل فأطلب وامللك،
عىل امللك أيها اعتمدت وإذا واملجد. الفخر منصة عن وسقوطي خلعي قبل يميتني بل
البحر وهذا والجواهر، بالذهب مألى خزائنك فهذه لك: ميسورة وسائله فجميع الهرب،
املنفى. يف ُمحتَقرة دنيئة عيشة به تعيش يوم من َخْف ولكن املواخر، بالسفن مغطى

املرأة هذه وأحيت مجد. رضيح العرش إن القائلني: القدماء منهج فناهجة أنا أما
له فتيرست والتدبري، التفكري إىل وعاد الفرار، فرفض زوجها، شجاعة وشجاعتها بكالمها
فتمكنت اآلخرون، ذل وبخضوعهم خاضعني، إليه فأذعنوا بخطئهم، األقوام إقناع وسائل
وحسن الفاضلة هذه مشورة بسبب «بوستينان» للملك الوقت وراق قهرهم، من الحكومة

آرائها.
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دارك جان

البرشة، نقية كانت فرنساوية فتاة هي «أوريان». بالسيدة وتُعرف «البوسل»، وتُسمى
محياها عىل يلوح كتفيها، عىل مسرتسل فاحم شعر ذات العينني، دعجاء القوام، مهفهفة
وبُعد العزيمة، َمضاء أمارات مخايلها من وتبدو والدعة، واللطف الحياء سيما الصبيح
مشكوم وال مرسج غري وهو عليه فسابقت الفرس امتطت ولطاملا الجأش، وثبات ة، الِهمَّ
االستقامة محور عىل دائرة وأفعال الرشد، بنيِّ بالغ كالم ذات وكانت وفروسية، جراءًة

والصالح.
يدعى راٍع من للميالد، ١٤١١ سنة «لورس» مقاطعة من «دومرمي» يف ولدت
بلغت وملا الدينية. الهواجس كثرية فنشأت الدين، وهذَّبه الفقر ربَّاه قد وكان «جان»،
تتجىل واألولياء املالئكة أن زاعمة علوية، رؤيا هجعتها يف ترى أخذت سنوات الخمس
بها حدا ما والعنف القسوة من أراها ذلك منها أبوها أنس فلما نوراني، بمظهر عليها
من عندها تبذل زمنًا خدمتها يف فأقامت الفنادق، ربات من أرملة إىل واالنطواء الفرار إىل
عادت ثم فتُشكر، به تُذكر ما املسلك يف والعفاف العمل، يف واإلقدام السعي، يف اإلخالص
حروبهم من يذيقونها واإلنكليز النار، من حفرة شفا عىل فرنسا كانت إذ زمان أبيها إىل

بالشنار. املمزوج الويل رضيع
فاقتسموها، أموالها واستافوا فاكتسحوها، األعداء من فريق بقريتها مرَّ قد وكان
والغراب، البوم أطاللها إىل ويأوي الخراب، لسان يندبها عروشها عىل خاوية وتركوها
دمارهم، إىل املفيض للعدو وانكسارهم وبوارهم قومها ذلُّ الشفاف فؤادها فصدَّع
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الهلكة من وبالدهم بإنقاذهم باإللهام مأمورة أنها وزعمت والرؤيا، األحالم فعاودتها
واملرضة. الحيف هوة من قومها وانتشال واملعرة،

سنة شباط شهر يف وذلك فرنسا، ملك «شارل»، إىل سارت روية وإعمال تردٍد وبعد
بدبابة مشحونة أقطار يف فرسًخا ١٥٠ مسافة تقطع أن عليها وكان ميالدية، ١٤٢٩
فتزيَّْت امللك، يقيم حيث «لوزين»؛ مدينة تبلغ حتى واألهوال باملكاره ومحفوفة اإلنكليز،
إذا حتى املهامه تلك واخرتقت بتاًرا، حساًما تقلَّدت أن بعد جوادها وعلت فارس، بزي
ورافعة العرش، منقذة ستكون بأنها وتُخربه بقدومها، تُنبِّئه بعثت امللك مقر عىل أرشفت
بذلك البشري عليه قدم فلما «رام»، يف تتويجه سبيل د ستُمهِّ وأنها «أوليان»، عن الحصار
أيام، ثالثة شأنها يف وزرائه مع استمر ثم بالغيظ، مشحون قلب عن ذَْريًا ابتسم النبأ
إليها، املقاليد إلقاء ويرى عنها يذود وفريق عليها، ويضحك منها يسخر فريق فكان
فلبس لقائها، عن الرأي أسفر حتى هؤالء، إىل وال هؤالء إىل ال حزب من ذلك بني وامللك
تخرتق فجاءت لها أذن ثم ألمرها، اختباًرا امللكي ثوبه وألبسه أتباعه، أحد ثياب امللك
ذرٍب بلسان له: قائلة لديه جاثية فانحنت بإزائه، وقفت حتى والحاشية الحشم صفوف

الحليم؟ امللك أيها وحبيت حييت
إال امللك ما فقالت: ثوبه، ألبسه من إىل مشريًا ذاك، هو امللك فإن أخطأت؛ لها: فقال
أزرك، بشد األمني الروح من املسكينة العذراء أنا ملأمورة وإني امللك، إال أنت وما أنت،
ثم الدهر، من حينًا امللك بها فخال البالغ. إال الرسول عىل وما نرصك، ألسباب والدأب
ال مما وأدركت رسائري، يف بما — هللا لعمر — أحاطت لقد لهم: فقال وزراءه ناجى
من بأس ال ولكن ثقة، عىل أمرها من أكون أن أشك ال وإني ضمائري، إال هللا بعد يدركه

تمتحن. ريثما التأنِّي
بمسائل يفقروها أن حاولوا العلماء وأساطني األطباء مهرة من برهٍط أتاها ثم
بكتيبة امللك عززها والفشل بالخيبة وعادوا الحيل أعيتهم إذا حتى وغوامض، مشكالت
وباألخرى رمًحا بيدها معتقلة السالح، شاكة الجيش أمام فربزت فرسانه، خواص من
فهتفوا الناظرين سحرت حتى الفروسية، أنواع يف متفننة جوادها عىل تعدو وأخذت راية،

منها. بًا وتعجُّ لها، واستحسانًا بها، ترحيبًا
«أورليان»، يف العسكر بلغت حتى وخببًا هملجة األرض تنهب بجيشها صارت ثم
وأهلها بالبدر، الهالة إحاطة باملدينة محيط والعدو الرتاقي، تبلغ تكاد القوم بأرواح وإذا
وحضت النساء، عواهر من العسكر بتطهري بدأة بادئ فأمرت الخناق، ضيق من شدة يف
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فاستوىل البلد، عىل زحفت ثم بالرجاء، واالعتصام بالتقوى، االستمساك عىل الرجال
أثيم. ساحر أو كريم ملك إال هي إن برش، هذه ما وقالوا: اإلنكليز قلوب عىل الرعب
برص فإذا بيضاء، راية فوقها وتنرش أشهب، جواًدا وتركب بيضاء، ُحلَّة ترتدي وكانت
َقْسورة. من فرَّْت ُمْستَنْفرة ُحُمر كأنهم أمامها من فروا الهندام هذا يف وهي اإلنكليز بها
من تتجرع وهي الحسن البالء بالعدو وتُبيل وتُتاِبُعها الحملَة تَصُدق برحْت وما
استتب حتى اإلحن، ورضوب الغصص أنواع لها، انقياده وعدم عنها، جيشها انحراف
إىل فألجئوا ثُقفوا، أينما الذلة عليهم ورضبت واستكانوا، اإلنكليز فضعف الفوز؛ لها
يلوون ال وانهزموا ١٤٢٩م، سنة أيار ١٨ يف حصارها عن وا فكفُّ «أورليان»، عن الجالء
النرص، من يدها عىل أوتيه بما امللك لتهنئ «بلوا» إىل دارك» «جان فسارت يشء، عىل
وملس أقدامها، لثم عىل ويتزاحمون ملرآها، يتسابقون األصقاع تلك يف القرويون وكان
وقت الوقت إن قائلة: فأبْت وليمة إىل امللك ودعاها ِوفادتها، البالد رجال فأكرم ثراها،
صار حتى فتدىل دنا قد املوت بأن أنبأني الروح وإن ولذات، قصف وقت ال وثبات، جهد
حيثما «رام» إىل بحقك فاذهب عامني؛ من أكثر وبينه بيني يبَق لم وأنه قوسني، قاب عىل

يشاء. ما هللا يفعل ذلك وبعد بيدي، أُتوِّجك
العدو اعرتضها «جارجوا» بلغت إذا حتى الجيش من بفصيلة أمامه وسارت
الخندق من َجنَدلها بما أعاله ِمن فُرميْت السور، عىل لها نُصب ُسلًَّما وَرَقْت فهاَجمتْه،
أرق بكالم العساكر حمية يستثري الجيش قائد وجَعلْت قليل بعد أفاقت ولكنها فُرصعْت،
النخوة فدبت مربحة، آالًما تعاني وهي الخمر، نشوة من الرءوس يف وأفعل السحر، من
بريق من وأرته أسود، بالء األزرق العدو أذاقت صادقة حملة وحملوا الرجال، صدور يف
إىل الخرب طار وملا أُِرست. أن بعد عنوة البلد عىل فاستولت أحمر، موتًا األبيض النصل
برحت وما باريس، إىل قافًال وكرَّ املدن سائر أخىل العام، اإلنكليز قائد «تلبوت»، األمري
«رام»، مدينة بلغت حتى بها فتكت برشذمة عثرت وكلما سريها، يف آخذة دارك» «جان
بسيفه ُمْمِسكة دارك» «جان وكانت ١٤٢٩م، سنة تموز ١٧ يف «شارل» تتويج تم وهناك

الكماة. أثواب وعليها
لكم أكملت اليوم قالت: ثم باكية وعانقته قدميه عند جثَْت الحفلة انقضاء وبعد
حيثما العني قريرة أبي إىل فأعود رساحي فأطلقوا وعدتكم؛ ما كل وأنجزت نرصكم،
امللك فامتنع عليه، ونشأُت فيه ُربِّيُت بيت سنة عىل جريًا الصوف، وأغزل املاشية، أرعى
يتوقف وعليها راحتها، استتباب أمر يرجع وإليها األمة، نجاة بها من أغادر كيف قائًال:
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بسالتها عىل وعلقوا اعتقاًدا، بها ازدادوا قد كانوا الناس ألن ذلك سعادتها. استكمال
فساءها الرباق. الفراش من أرواًحا رايتها حول يرون كانوا حتى طواًال، آماًال وإقدامها
والنشاط، الرشد ذلك وفارقها والحزن، الكآبة الساعة تلك من وعرتها امللك، امتناع
أصبحت حتى الروحانية أحالمها عنها وانقطعت والبسالة، الحمية تلك عنها وذهبت
حائرة أبًدا تُرى وكانت والركاك، الوهم قرينة وأقوالها والفشل، الحرية رهينة أعمالها

البكاء. دائمة النفس،
يف ثانية وبرزت سالحها، «رام» معبد من استعادت نفًعا اإللحاح يُْجِدها لم وملا
لها وأضمروا بُغضها، بوا أُْرشِ قد كانوا الجيش وأمراء القادة كرباء أن غري األبطال، زي
عىل العساكر ويُغُرون معاملتها، ويُِسيئون عليها، يُشنِّعون فصاروا والضغينة، الحسد
أمام ويفضحونها حجابها، بهتك ويتَّهمونها املستهجنة، باأللقاب بونها ويُلقِّ طاعتها، نبذ
وال األبكار، ومصونات النساء حرائر إال تجالس وال الرد، أقبح تردهم فكانت العموم،

والقذف. للوم محالٍّ فيها أحد يجد فلم تخفرها، امرأة مع إال تنام
عىل أشارت ثم أحد، دَم بيدها سَفكت كونها يثبت لم جراحات جرحت أنها ومع
يف سائرة دارك» و«جان فسار اإلنكليز، يد من ليستخلصها باريس إىل بالشخوص امللك
حيث أوترى»؛ «قويورسنت عىل بالهجوم أمرها األنفس شق بعد بلغها إذا حتى ركابه،
رشدها استعادت وملا رصعات، ورصعت جراًحا، الواقعة تلك يف فأثخنت األعداء، يقيم
الرضائب، من قريتها بإعفاء ووعدها فأبى االنرصاف، امللك وسألت درعها فعلَّقت قامت

مرغمة. الخدمة فعاودت جليلة، رتبة ومنحها
متدرعة فسارت «كوبيني»، عن اإلنكليز إجالء إىل امللك انتدبها ١٤٣٠م، سنة ويف
فُرصعت بسهم فُرميت أتباعها خذلها بامُلحاِرصين اإليقاع أرادت ملا أنها بيد باإلقدام،
يف أرسها خرب فذاع ١٤٣٠م، سنة أيار ٢٤ يف وذلك «فندوم». األمري إىل واستسلمت
جاحًدا «شارل» امللك وخذلها لإلنكليز، بيعت ثم لرؤيتها، الناس وأقبل األصقاع، تلك
أهل وكان حديثها، يف الناس وخاض أصٍل، ة وخسَّ منه لؤًما نعمتها، كافًرا جميلها،
قلعة يف مسجونة فلبثت إتالفها، عىل اإلنكليز ويُغرون النكري، عليها يُشدِّدون باريس
رياسة تحت ١٤٣١م، سنة شباط ١٣ يف الدعوى عليها أقيمت حتى لكسنربغ» دو «جان
إىل فِسيقْت — اإلنكليز عامل السادس» «هنري صنائع من — بوفه» مرتنه «كوشون
حكموا أنهم عىل ُمْفحًما، ودفاًعا عجيبًا، ثباتًا خاللها يف أبَدْت مرة عرشة ست املحكمة
الخبز عىل ُقوتَها مقصوًرا األبدي، بالحبس تجازى وبأن ساحرة، مبتدعة بأنها أخريًا
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رشًكا لها نصبوا ثم الرجال، لباس ذلك بعد ترتدي ال بأن الحلف عىل أرغموها ثم واملاء،
رجل. بثياب ليًال ثيابها لوا بدَّ بأن

فهوجمت مضطرة، فلبستها الثياب، تلك سوى تجد لم فراشها ترك أرادت فلما
وإجالل: بثباٍت فقالت اإلحراق، تستحق حانثة بأنها فحكم الزي، بهذا الحاكم إىل وسيقت
استوقدت حيث إىل أُخرجت ملا ولكنها العظيم، الحكيم عرش إىل حكمك أستأنف إنني
جعلت فيه اللهيب لسان ولعلع الوطيس حمي وملا ُمتأوِّهة، فأنَّت قواها، خارت النار
تأمًلا عنها وجهه فحول «بوفور»، الكردينال وحريَّ أعداءها، أبكى بلسان وتبتهل تدعو
يف ١٤٣٠م، أيار ٢١ يف األثيم املشهد هذا تم وقد كالسواقي. مآقيه من تنحدر والدموع
عرشين بعد ثم السني، نهر فوق بالهواء رمادها وذرى البكر»، «موضع تسمى ساحة

براءتها. وأثبتا الحكم هذا «رام» ومطران باريس مطران نقض عاًما
إحراقها محل يف وآخر «دومرمي»، موطنها يف تمثال لها أقيم ١٨٢٠م، سنة ويف

تماثيلها. أجمل وهو باريس يف آخر ثم «دون»،
تذكارها يعيدون وهم مدينتهم يف تمثاًال «أورليان» أهل لها نصب ١٨٥١م، سنة ويف
«جان ذم أودعها التي بقصيدته «فوليث» العام الرأي عاب وقد عام، كل يف أيار ٨ يف
ذلك يستغرب ال ولكنه الغادر، والقذف الظالم السب بأنواع صحيفتها وتسويد دارك»،
اإلفرنج كتبة ألف وقد أوليائها، وتزييف الديانات، ُعُمد تقويض عىل حياته أوقف ممن
الفاجعة، أي «الرتاجيدي»، ب املعروف النوع من محزنة روايات عدة قصتها بموضوع

لكافر. إنه اإلنسان! هللا قاتل فيا املرائر. ويشق القلوب، تمثيلها يذيب مما وهي

أح��دا ن��رى م��م��ن ن��رى ال ول��ي��ت��ن��ا م��ج��اورة ك��ان��ت ل��ن��ا ال��س��ب��اع ل��ي��ت
أب��دا ش��رُّه��م ب��ه��اٍد ل��ي��س وال��ن��اس ف��رائ��س��ه��ا ع��ن ل��ت��ه��دى ال��س��ب��اع إن

الشيباني ُمرَّة بنت جليلة

«كليب»، ب تزوجت جليلة وكانت املهلهل. أخي ربيعة بن كليب قاتل «جساس» أخت هي
«كليب»: ألخت فقلن للمأتم الحي نساء اجتمع زوجها، «كليبًا» أخوها «جساٌس» قتل فلما
يا لها: فقالت العرب، عند علينا وعار شماتة فيه قيامها فإن مأتمك؛ عن جليلة أخرجي
أعطافها، تجر وهي فخرجت قاتلنا، وشقيقة واترنا، أخُت فأنت مأتمنا؛ عن اخرجي هذه،
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وفقد األبد، وحزن العدد، ثكل فقالت: جليلة؟ يا وراءك ما لها: فقال ُمرَّة أبوها فلقيها
أَويُكفُّ لها: فقال األكباد، وتفتت األحقاد، غرس ذلك وبني قليل، عن أخي وقتل حليل،
تدَُع أبالبُدن الكعبة، ورب مخدوع أمنية جليلة: فقالت الديات؟ وإغالءُ الصفح كرُم ذلك

ربِّها! دم تغلب لك
غًدا ويٌل الشامت، وفراق املعتدي رحلة «كليب»: أخت قالت جليلة رحلت وملا قال:
سرتها، بهتك الُحرَّة تَشمُت وكيف فقالت: قولها جليلة فبلغ الكرَّة، بعد الكرَّة من مرة آلل
أنشدت ثم االعتداء، وخوف الحياة نفرة قالت: أفال أختي، خريًا هللا أسعد وترها؟ ب وترقُّ

تقول:

ت��س��أل��ي ح��ت��ى ب��ال��ل��وم ت��ع��ج��ل��ي ف��ال ل��م��ت إن األق��وام ب��ن��ة ي��ا
واع��ذل��ي ف��ل��وم��ي ال��ل��وم ي��وج��ب ال��ذي ت��ب��ي��ن��ت أن��ت ف��إذا
ف��اف��ع��ل��ي ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا ش��َغ��ف ع��ل��ى ل��ي��م��ْت ام��رئ أخ��ُت ت��ك��ن إن
ي��ن��ج��ل��ي أو ان��ج��ل��ى ع��م��ا ح��س��رت��ي ف��ي��ا ج��س��اس ف��ع��ل ع��ن��دي ج��لَّ
أج��ل��ي وُم��دٍن ظ��ه��ري ق��اط��ع ب��ه وج��دي ع��ل��ى ج��س��اس ف��ع��ل
أح��ف��ل ل��م ف��أن��ف��ق��أت أخ��ت��ه��ا س��وى ع��ي��نً��ا ف��دَّي��ت ب��ع��ي��ن ل��و
ت��ف��ت��ل��ي م��ا أذى األم ت��ح��م��ل ك��م��ا ال��ع��ي��ن أذى ال��ع��ي��ن ت��ح��م��ل
ع��ل م��ن ج��م��ي��ًع��ا ب��ي��ت��ي س��ق��ف ب��ه ال��ده��ر ق��وض ق��ت��ي��ًال ي��ا
األول ب��ي��ت��ي ه��دم ف��ي وان��ث��ن��ى اس��ت��ح��دث��ت��ه ال��ذي ال��ب��ي��ت ه��دم
ال��م��س��ت��أص��ل ب��ه ال��م��ص��م��ي رم��ي��ة ك��ث��ب م��ن ق��ت��ل��ه ورم��ان��ي
م��ع��ض��ل ب��رزء ال��ده��ر خ��ص��ن��ي ق��د ال��ي��وم دون��ك��ن ن��س��ائ��ي ي��ا
أس��ف��ل م��ن ول��ًظ��ى ورائ��ي م��ن ب��ل��ًظ��ى ك��ل��ي��ب ق��ت��ل خ��ص��ن��ي
ي��ن��ج��ل��ي ل��ي��وم ي��ب��ك��ي دائ��ًم��ا ك��م��ن ل��ي��وم��ي��ن ي��ب��ك��ي م��ن ل��ي��س
ال��م��ث��ك��ل ل��ث��ك��ل ال��ث��أر درك��ي وف��ي ب��ال��ث��أر ال��م��درك ي��ش��ت��ف��ي
ب��ال��ح��ل��ي ب��رم��ي م��ن��ه درًرا ف��اح��ت��ل��ب��وا رم��ى ك��ان ل��ي��ت��ه
ل��ي ي��رت��اح أن ال��ل��ه ول��ع��ل م��ق��ت��ول��ة ق��ات��ل��ة إن��ن��ي
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الخزرجية جميلة

فيها: قيل التي سليم بني موالة هي

ال��خ��زرج ب��ن��ي ب��ي��وت وس��ط ء ال��غ��ن��ا وح��س��ن ال��دالل إن
ل��ل��م��خ��رج ت��زدان ه��ي إذا ء ال��ن��س��ا زي��ن ج��م��ي��ل��ة وت��ل��ك

والكمال، العفاف مراتب وأسمى والجمال الغناء طبقات أجل بني جامعة كانت
الكالم، عذبة الحصاة، رزينة املالمح، فتانة الشارة، بهية الصوت، رخيمة السمت، وقورة
ومعبد محرز، وابن رسيج، وابن الغريض، مثل: — عرصها مجيدو أجمع العبارة. وجيزة
كونها عىل — العقيقية وعقيلة وخليدة، وزمني، وسالمة، عائشة، وابن وحيابة، جامع، بن

والجن. اإلنس بني وغربًا رشًقا فيه السبق مضمار وُمجىلَّ الفن، هذا إمام
لديها تحاكم ولطاملا ُمغنِّني، نحن نكن لم جميلة تكن لم لو يقول: معبد وكان
بناصية آخذًا قضاء بينهم فقضت وبرصيني، ومدنيني مكيني من املجيدون الفن أولو
لقائها إىل فخرج سنة ذات حجت قيل: واإلجحاف، الحيف جانب به مأمونًا اإلنصاف،
الحرم أرجاء يف وازدحمت الزحام، فكثر وقيناتها، مغنيها ومشاهري وساداتها، مكة كرباء
عليها اقرتح الحج انقىض وملا التالق، يوم كأنه حتى الساق، عىل الساق ت والتفَّ األقدام،

بالهزل. الجد ألخلط الفضل ذوي يا كنت ما فقالت: للغناء مجلس وعقد األمراء،
األطفال يتقدمهم وأرشافها رساتها فاستقبلها ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مدينة يثرب إىل عادت ثم
الجميع أتاها دارها حلت فلما وأعيانها، مكة غرر من قوم صحبها قد وكان والنساء،
املغنون واصطف الناس، بتخليط والسطوح الساحات فغصت واإليناس، باللطف مهنئني
عنان ينطح ضجيج الخلق من عال وَشَدت دمدمت كلما فكان متناوحتني، طبقتني
عىل اقرتحت ثم هذا، بمثل سمعنا وال رأينا ما يقول: الكل صماء، السمع وأذن السماء،
اإلصابة وجه وتريه أغالطه، لكلٍّ تصلح فكانت ففعلوا، ووتًرا، شفًعا يهذبوا أن املغنني
فانرصفوا وصبابة، طربًا وأبكتهم وحريتهم عجبًا، الناس أبهتت حتى طريًقا، الطرب من

التوفيق. ويل إنه غاية. معنى كل يف جعلها من فسبحان غفًرا. اللهم يقولون:
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األنصارية األقلح أبي بن ثابت بنت جميلة

عمر بن عاصم بابنها عاصم أم تكنى الخطاب، بن عمر امرأة ثابت بن عاصم أخت هي
هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سماها أسلمت فلما عاصية، اسمها وكان أخيها، باسم ته سمَّ الخطاب، بن
يزيد فتزوجها عمر طلقها ثم عاصًما، فولدت الهجرة من ٧ سنة عمر تزوجها جميلة.

ألمه. عاصم أخو فهو يزيد، بن الرحمن عبد له فولدت حارثة، بن
بني فحمله الصبيان مع يلعب عاصًما ابنه فوجد قبيلتها إىل ركب عمر إن وقيل:
بكر أبي إىل انتهى حتى إياه فنازعته عامر أبي بنت الشموس جدته فأدركته يديه،
حاضنته، لكونها إليها وسلَّمه راجعه، فما وبينها. بينه خلِّ بكر: أبو له فقال الصديق

حارثة. بن بيزيد متزوجة ذاك إذ جميلة وكانت

الثقفي الوهاب عبد جارية جنان

غريها، امرأة بحب يصدق لم إنه وقال: نواس، أبي عند الحب من عظيمة بمنزلٍة كانت
نواس أبو رآها األشعار. وتروي األخبار، تعرف ظريفة، عاقلة أديبة حسناء وكانت
جنان إن يوًما: له وقيل كثرية، أشعاًرا فيها وقال فاستحالها املذكور موالها عند بالبرصة
أنها علم فلما عزيمتها، عىل أقامت إن هذا عىل سأحجُّ إني فقال: الحج، عىل عزمت
حجه: من عاد ملا وقال خروجها، إال عزمه أحدث وال الحج نوى كان وما سبقها، خارجة

ع��س��ي��ر وم��ط��ل��ب��ه��ا ب��م��ط��ل��ب��ه��ا ع��م��ري أف��ن��ي��ت أن��ن��ي ت��ر أل��م
األم��ور وأع��ي��ت��ن��ي يُ��ق��رِّب��ن��ي إل��ي��ه��ا س��ب��بً��ا أج��د ل��م ف��ل��م��ا
ال��م��س��ي��ر وإي��اه��ا ف��ي��ج��م��ع��ن��ي ج��ن��ان ح��ج��ت ق��د وق��ل��ت ح��ج��ج��ت

األبيات: بهذه حجه من عاد حني نواس أبو إليها أرسل وقد

م��ل��ك م��ن ك��ل م��ل��ي��ك أع��دل��ك م��ا إل��ه��ن��ا
ل��ك ال��ح��م��د إن ل��ب��ي��ك ل��ك ل��ب��ي��ت ق��د ل��ب��ي��ك
ح��َل��َك أن ��ا ل��مَّ وال��ل��ي��ل ل��ك ش��ري��ك ال وال��م��ل��ك
ال��م��ن��س��َل��َك م��ج��اري ع��ل��ى ال��ف��ل��ك ف��ي وال��س��اب��ح��ات
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س��َل��َك ح��ي��ث ل��ه أن��ت ��ل��ك أمَّ ع��ب��د خ��اب م��ا
وم��َل��َك ن��ب��يٍّ ك��ل ه��ل��ك رب ي��ا ل��والك
ف��َل��َك ل��ب��ى أو س��ب��ح ل��ك أه��لَّ م��ن وك��ل
أج��َل��َك وب��ادر ��ل ع��جِّ أغ��ف��ل��ك م��ا م��خ��ط��ئً��ا ي��ا
ل��ك ال��م��ل��ك إن ل��ب��ي��ك ع��م��ل��ك ب��خ��ي��ر واخ��ت��م
َل��َك ش��ري��ك ال وال��ع��ز ل��ك وال��ن��ع��م��ة وال��ح��م��د

جالس، وهو منه فانرصفت نواس أبي جوار يف عرًسا شهدت قد جنان كانت وقيل:
بديًها: أنشد رآها فلما

ال��ن��ظ��ارْه ب��ح��س��ن��ه��ا ف��اس��ت��م��ال��ت ج��ن��ان ال��ع��روس ج��ل��وة ش��ه��دت
اإلش��ارْه ال��ع��روس دون ف��إل��ي��ه��ا رأوه��ا ح��ي��ن ال��ع��روس ح��س��ب��وه��ا

له قل للرسول: فقالت إليها، يعتذر فأرسل به، كلَّمها كالم من جنان يوًما وغضبت
جوابها عن فسأله إليه، الرسول فرجع أحبتك، من أملك بلغت وال ربعك، الهجران برح ال

فقال: يخربه، فلم

ج��م��ي��ل وج��ه ع��ل��ى ب��ه ن��ط��ق��ت ك��الم م��ن ع��ت��بُ��ك ف��ي��َم ف��دي��ت��ك
س��ب��ي��ل؟ م��ن ال��ت��واص��ل إل��ى ف��ل��ي��س غ��ي��ري ع��ل��ي��ك ل��ل��رس��ول وق��ول��ك
ق��ب��ول م��ن ع��ل��ي��ه م��ا وح��ال ان��ك��س��ار ل��ه ال��رس��ول ج��اء ف��ق��د
ال��رس��ول وج��ه ف��ي ذاك ت��ب��يَّ��ن خ��ي��ر م��ردَّ ج��ن��ان ردت ول��و

لها حبه بصحة استمالها حتى به عاتبها فمما أوًال، تحبه جنان تكن ولم قيل:
قوله: له بغضها بعد تحبه فصارت

دم��ا ال��س��م��اء ت��ق��ط��ر ل��م آم��ل ب��م��ا م��ن��اي ي��ا ج��دت إن ج��ن��ان
رم��م��ا ق��ف��رة ف��ي أص��ب��ح م��ن��ع��ك ف��ي ت��م��ادي��ت وال ت��م��ادى وإن
ن��دم��ا م��ا وال��غ��اب��ري��ن ـ��م��اض��ي��ن ال��ـ أن��ف��س ع��ل��ى أت��ى ل��و َم��ن ع��ل��ق��ت
س��ق��م��ا ف��ت��وره ف��ي��ه ولَّ��د ح��ج��ر إل��ى ع��ي��ن��ه ن��ظ��رت ل��و

217



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

الثقفيني يداخل ممن امرأة بنا مرت إذ جالًسا نواس أبي عند كنت الجماز: وقال
تقول سمعتها قد وقالت: خربها فأخربته فاستقىص، املسألة يف وألَحف جنان عن فسألها
وأحرج وأبرمني الفتى هذا آذاني قد ويحك! أسمع: أني تعلم أن غري من — لها لصاحبة
من فيه والفكر بذكره قلبي لهج فقد وتهتكه؛ نظره بحدة الطريق عيلَّ وضيق صدري،
بذلك، نواس أبو ففرح الكالم، عن فأمسكت التفتت ثم رحمته، حتى لذلك فعله كثرة

يقول: أنشأ املرأة قامت فلما

ال��خ��ب��ر ط��ي��ب ي��ا وأع��د ق��ل ب��ال��ل��ه ي��خ��ب��رن��ا ظ��ل ج��ن��ان ع��ن ال��ذي ذا ي��ا
أث��ري ف��ي أق��ب��ل��ت ح��ي��ث��م��ا م��ن أراه ب��ه اب��ت��ل��ي��ت م��ا وق��ال��ت اش��ت��ك��ت��ك ق��ال
ال��ن��ظ��ر ة ح��دَّ م��ن ل��ي��خ��ج��ل��ن��ي ح��ت��ى ب��ه م��ررت إن ن��ح��وي ال��ط��رف وي��ع��م��ل
ال��ح��ص��ر م��ن ي��ن��ط��ق ل��م ال��خ��ل��و ال��م��وض��ع ف��ي يُ��ك��لِّ��م��ن��ي ك��ي��م��ا ل��ه وق��ف��ُت وإن
وط��ري وم��ن ه��م��ي م��ن ص��ار ل��ق��د ح��ت��ى وي��دم��ن��ه ه��ذا ب��ي ي��ف��ع��ل زال م��ا

أياًما عني زيارتك فاقطع شهرتني؛ قد نواس: ألبي تقول جنان أرسلت وقيل:
إليها: وكتب ففعل القالة، بعض لينقطع

ح��س��ن ن��ل��ت��ق��ي ح��ي��ن وب��ي��ن��ن��ا ف��ط��ن��وا إذ ل��ل��ن��اس اه��ت��ج��رن��ا إن��ا
م��رن��وا ق��د ع��ل��ي��ه ح��ت��ى ف��ش��ب م��ق��ت��ب��ل وه��و األم��ر ن��داف��ع
أذن ت��م��ج��ه إن وم��ا ل��ه م��ع��اي��ن��ة ع��ي��نً��ا ي��ق��ذي ف��ل��ي��س
س��ك��ن؟ دي��اره��م ف��ي ل��ي ك��ان ل��و ي��ض��ره��م م��اذا ث��ق��ي��ف وي��ح
ث��م��ن ل��ذا ف��م��ا ف��زي��دوا زدن��ا ف��إن ال��ح��دي��ث ب��ي��ن��ن��ا م��ا أري��ب

بغداد: من إليها كتب وقيل:

ح��ك��م��ان ف��ي األح��ب��اب ب��ه��ا أزور ح��ي��ل��ة وج��ه أرى ال أن ح��زنً��ا ك��ف��ى
ل��ج��ن��ان أش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ج��ن��انً��ا م��ع��اش��ر ت��ن��ال أن ل��وال وأق��س��م
ع��دان��ي ف��دي��ت أخ��ش��ى م��ا ول��ك��نَّ الص��ًق��ا ال��دار دان��ي م��ن��ه��ا ألص��ب��ح��ت
ل��س��ان ب��ك��ل م��أس��وًرا ف��أص��ب��ح ال��ردى إل��ى ي��ؤدي ح��زنً��ا ح��زنً��ا ف��وا
زم��ان��ي ب��ال��وداع ف��ي��ك��م وآذن م��ن��ك��م وص��ل��ي أي��ام ان��ق��ض��ت أران��ي
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أقبح وذكرته وتنقصته جنان فشتمته لها، عشقه لجنان ذكرت امرأة أن بلغه وقيل:
ذلك: يف فقال الذكر،

��ص��ن��ي تَ��ن��قَّ ب��ه وج��دي وط��ول ل��ه ذك��رت إذا م��ن ب��أب��ي وا
ي��ع��ش��ق��ن��ي ل��ق��ال ل��ي س��ب��ه ف��ي ح��ج��ت��ه وج��ه ع��ن س��أل��وه ل��و
ك��ف��ن��ي ف��ي أُل��فَّ أو أع��ش��ق��ه ن��ع��م وال��ت��ن��ادي ال��ح��ش��ر إل��ى ن��ع��م
يُ��ع��نِّ��ف��ن��ي م��ن ف��ي��ه ع��نَّ��ف��ن��ي ب��ه أس��ت��س��رُّ ال ج��ه��ًرا أص��ي��ح
ال��ح��س��ن ص��دي��ق��ة ج��ن��انً��ا إن وع��وا ف��اس��م��ع��وه ال��ن��اس م��ع��ش��ر ي��ا

فكتب صالحته، قد وأنها منامه يف ليلة فرآها هجره، وأطالت فهجرته ذلك فبلغها
إليها:

ك��ان��ا ك��م��ا ال��وص��ل ل��ن��ا ع��اد ط��ي��ف��ان��ا ال��ن��وم ف��ي ال��ت��ق��ى إذا
خ��ي��االن��ا وي��ل��ت��ذ ن��ش��ق��ى ب��ال��ن��ا ف��م��ا ال��ع��ي��ن ق��رة ي��ا
ي��ق��ظ��ان��ا إح��س��ان��ك أت��م��م��ت ال��ك��رى ف��ي ل��ي أح��س��ن��ت إذا ش��ئ��ت ل��و
وغ��ض��ب��ان��ا غ��ض��ب��ى وأص��ب��ح��ا ال��ك��رى ف��ي اص��ط��ل��ح��ا ع��اش��ق��ي��ن ي��ا
أح��ي��ان��ا ت��ص��دق ورب��م��ا غ��دارة األح��الم ك��ذل��ك

فأرسلت مدة، وهجرها فغضب كره، بما فقابلته ثقيف ديار يف يوًما رآها وقيل:
فقال: صلحه تطلب النوم يف فرآها يصالحها، ولم فردَّه تُصالحه إليه

ي��ق��ظ��ان��ا ال��ص��ل��ح ت��أبَّ��ى ح��ي��ن ال��ن��وم ف��ي ت��ص��ال��ح��ه ك��ي��م��ا ط��ي��ف��ه��ا ل��ه دس��ت
الن��ا وال ل��ت��ش��ك��ي��ه رث��ى وال ف��رًج��ا ط��ي��ف��ه��ا ط��ي��ف��ي ع��ن��د ي��ج��د ف��ل��م
غ��ض��ب��ان��ا غ��ض��ب��ان أج��ل��ه م��ن أك��ون ل��م��ا ي��ك��ون ال خ��ي��ال��ي أن ح��س��ب��ت
ك��ان��ا ال��ذي م��ن��ك ه��ي��نً��ا ي��ك��ن ف��ل��م ذا س��رع��ة ال��ص��ل��ح ت��س��أل��ي��ن��ي ال ج��ن��ان

فيها: قوله ومن

ال��ل��س��ان؟ ه��ذا ع��ل��ى ت��ب��ق��ي وال ج��ن��ان ع��ن ح��دي��ث��ك ي��غ��ن��ي أم��ا
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ب��ف��ان؟ ه��ذا أم��ا ه��ذا ف��ك��م وق��ال��ت ل��ه��ا ق��ل��ت ال��ده��ر أك��ل
ال��ب��ي��ان ف��ي ع��ن��ه��ا ح��دث��ت إذا س��واء ك��ل��ه��م ال��ن��اس ج��ع��ل��ت
ك��األدان��ي واألب��اع��د س��واء ك��ه��ذا وذا ك��ال��ص��دي��ق ع��دوك
ب��ش��أن أت��ي��ت��ه��م ع��ج��ائ��ب��ه ت��وال��ت ش��أن ع��ن ح��دَّث��ت إذا
ع��ان��ي أن��ت م��ن ك��ن��ي��ت إذ ع��ل��م��ن��ا أخ��رى ب��اس��م ع��ن��ه��ا م��وَّه��ت ف��ل��و

قوله: إليها كتبه ما ظريف ومن

ب��ال��ل��س��ان م��ح��وت��ه م��ا إذا ـ��ه وام��ح��ي��ـ ك��ت��اب��ك ف��ي ال��م��ح��و أك��ث��ري
ال��ح��س��ان ال��م��ف��ل��ج��ات ال��ع��ذاب ك ث��ن��اي��ا ب��ي��ن ب��ال��م��ح��اء وام��رري
ب��ل��س��ان��ي ل��ط��ع��ت��ه م��ح��و ف��ي��ه ب��س��ط��ر م��ررت ك��ل��م��ا إن��ن��ي
م��ك��ان��ي ب��رح��ت وم��ا ل��ي أه��دي��ت ب��ع��ي��د م��ن ل��ك��م ت��ق��ب��ي��ل��ة ت��ل��ك

مرتجًال: فقال مخضبة وهي باكية تندبه سيدها مأتم يف يوًما ورآها

أت��راب ب��ي��ن ش��ج��ًوا ي��ن��دب م��أت��م أب��رزه ق��م��ًرا ي��ا
ب��ع��ن��اب ال��ورد وي��ل��ط��م ن��رج��س م��ن ال��در ف��ي��ذري ي��ب��ك��ي
ب��ال��ب��اب ل��ك ق��ت��ي��ًال واب��ك��ي ح��ف��رة ف��ي ح��ل م��ي��تً��ا ت��ب��ك��ي ال
وح��ج��اب داي��ات ب��رغ��م ك��ارًه��ا ل��ي ال��م��أت��م أب��رزه
دأب��ي رؤي��ت��ه ت��زل وال أح��ب��اب��ه دأب م��وتً��ا زال ال

قالوا: خفة، به فوجدوا مريض، وهو يعودونه أصحابه بعض نواس أبي عىل ودخل
قلنا: عليلة؟ أَوكانت فقال: جنان، عند من فقلنا: جئتم؟ أين من فقال: معنا فانبسط
توهمت أني غري سببًا لها أعرف ولم هذه علتي أنكرت وهللا فقال: اآلن، عوفيت وقد نعم،
أن طمًعا ففرحت راحة، هذا يومي يف وجدت ولقد أحب، من بعض نالت لعلة ذلك أن

جنان: إىل وكتب بدواة دعا ثم قبيل، منها عافاه هللا يكون

ب��ش��ك��واك ع��وادي ت��ح��دث ح��ت��ى ب��ح��م��اك أش��ع��ر ول��م ح��م��م��ت إن��ي
ب��ح��م��اك إال س��ب��ب م��ا غ��ي��ر م��ن ل��ت��ط��رق��ن��ي ال��ح��م��ى ك��ان��ت م��ا ف��ق��ل��ت
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ع��اف��اك ح��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��اف��ان��ي م��ت��ه��م غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ق��م��ت وخ��ص��ل��ة
ذاك وف��ي ه��ذي وف��ي وذاك ه��ذا ف��ي ون��ف��س��ك ن��ف��س��ي ان��ق��ض��ت م��ا إذا ح��ت��ى

وبقيت قبلها، وتويف ذلك، ينل ولم بها يتزوج أن مراًرا حاول نواس أبا إن وقيل:
إن ويقال: قليلة، بمدة نواس أبي بعد ماتت أن إىل مكرمة معززة سيدها منزل يف هي

به. تتصل لم لكونها نواس أبي عىل حزنها وفاتها سبب

فرنسا أعمال من براينت دوق ابنة جنفياف

وأكثرهن ورقة، جماًال عرصها نساء أبدع من وكانت ميالدية، ٦٨٠ سنة فرنسا يف ولدت
وأحبته، — «باالتني» كونت — «سغفريد» أحبها ومعارشة. حديثًا وأبدعهن ورزانة، لطًفا
زوُجها مارتل» «شارل انتدب عاٌم قرانهما عىل يميض أن وقبل ٧٠٠م، سنة فاقرتنا
«جنفياف» وغادر سؤاله فأجاب املغرب، يف العرب ملهاجمة امُلعدِّ جيشه من كتيبة لقيادة
مراودة الخنَّاس له زيَّن الجو له خال ملا الذي أمالكه، وكيل غولو»، «ألكافلري عناية إىل
املاكرين، هجمات تخرقه ال حديد من سوًرا عفافها من فألفى الوجد، ومطارحتها سيدته

املحتالني. مجانيق به تفعل وال
أنها زاعًما بالفحشاء، اتهامها إىل طينة وخبث لؤًما عمد الحيلة وأعيته قنط وملا
عليه دخلت الضمري، نزيه القلب، ساذج بعلها كان وملا خيانة، زوجها ترحال بعد حملت
الطفل وليدها مع بإتالفها أمر توقيع إىل واألنفة الحمية به وحدثت الخائن، أمينه وشاية
لرحمة توغاب يف طفلها مع فُرتكت قتلُها، إليهم ُعِهد َمن خدع «غولو» أن بيد زعمه، عىل
عاد وملا ترعرع، حتى تربيته عىل وتدأب ترضعه وأخذت ولدها عىل فحنت تعاىل، هللا
عىل الفرزدق ندم فعلته عىل فندم والعار، الوصم من بريئة أنها علم غزوته من زوجها
عن وإفراًجا لكربه، ترويًحا للقنص الغاب ذلك يف متجوًال يوم ذات فخرج نوار، طالق
ولم عليه، النكري د لتشدِّ لديه مثلْت روحها أن له فُخيِّل عَرًضا «جنفياف» فلقي قلبه،
مسألة من يعلم عما السرت له وأزاحت رقتها، من يعهد بما ناجته حتى حية أنها له يبد
فأسبلت آماقه، أهداف الفرح وغمر بهج، بثوب ذاك إذ الدنيا له فتجلت ودخيلتها، قتلها
تحل لم لو الفؤاد تستفرشهما كادت ضمة صدره إىل وابنها محبوبته وضم الدموع،
سلسبيل، وماء أفيح مرج بني القائم الجميل قرصه إىل بهما وذهب الضلوع، حنايا دونه
«جنفياف» فبنت عليكما، اليوم بعد جناح وال شئتما، حيث رغًدا منها ُكَال لهما: وقال
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ِعْربة اليوم حتى يزال ال وهو وشكًرا، حياتها عىل هلل حمًدا معبًدا؛ الغاب يف كانت حيث
وذكرى. للمارين

ذلك بعد به دفن ورضيح كان، ما خالصة عليه نقش مذبح أخريًا فيه ُشيِّد قد
وألَّف شعًرا، املجيدة «جنفياف» حوادث من املهمَّ اإلفرنِج بلغاء نظم وقد العروسان،
عالتها عىل وهي للعالم، ونرشت وطبعت إحداها ُعرِّبت ترتَى، روايات أنبائها يف َكتَبَتُهم
(الرحمن: َفاٍن﴾ َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ قارئها عىل وتتلو األحزان، وتهيج األشجان، تثري

.(٢٦

القديسة جنفياف

يف وتوفيت ميالدية، ٤٢٢ سنة نحو «تنرش» بلدة يف ولدت لباريس. محامية سميت
فقريين و«جريونتيا» «سفريوس» أبواها كان التقاليد أشهر حسب ٥١٢م، سنة باريس
يدعى حقل «فالريان» جبل قمة عىل املاشية ترعى أن صغرية وهي عملها وكان ا، جدٍّ
للخدمة أقامها سنة ١٥ عمرها كان وملا حضيضه. عند ومغارة نبع وكذلك باسمها،

األوسرتي». «جرمانوس القديس الدينية
القائد هذا تهدد وملا «أطيال»، قيادة تحت الهونة بمهاجمة ٤٤٩م سنة نبَّأت وقد
أثناء يف وكذلك املدينة، خلصت وبراعتها شجاعتها إن يقال: باريس يهاجم أن ٤٥١م سنة
واتخذت وتشجعهم، األهايل تُقوِّي كانت «كلوفيس» قيادة تحت لباريس الفرنكة حصار
من «جنفياف» شفاعة خلَّصتها باريس أُخذت وملا املدينة، إىل املئونة إلدخال طريقة
القديسني كنيسة يف منه بالقرب دفنت وقد يعتربها. «كلوفيس» وكان القاسية، األعمال
باسمها، لها املجاور الدير مع الكنيسة تلك سميت وقد بنياها. التي و«بولس» «بطرس»
تابوتًا عرش الثالث القرن يف مكانه جعل ألدا» «سان عمل من إنه يقال: الذي وتابوتها
سنة الرضب دار إىل أرسل وقد باريس، أهل ملجأ طويًال زمانًا يحسب وكان وأثمن، أكرب

فيه. كانت التي الذخائر وأحرقت ١٣٩١م،
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النهدي الكلب ذي عمرو أخت جنوب

يف لها فائقة، ومعاٍن رائقة، ألفاظ ذات املعاني، بليغة لبيبة، فصيحة أديبة شاعرة كانت
الجوهري: رواه ما منها كاهل، بنو قتله ملا قالتها مراٍث أخيها

ف��م��رك��وب س��ع��يَ��ا دون��ه��م م��ن وال��ق��وم م��غ��ل��غ��ل��ة ع��ن��ي ك��اه��ل ب��ن��ي أب��ل��غ
وأس��ك��وب رض��ع ب��ه��ا ري��د وذات وم��س��غ��ب��ة أي��ن دون��ه��م م��ن وال��ق��وم
ت��ك��ذي��ب ال��ق��ول وب��ع��ض ح��دي��ثً��ا ع��ن��ي ي��ب��ل��غ��ه��ا م��ن وأب��ل��غ ه��ذي��ًال أب��ل��غ
ال��ذي��ب ح��ول��ه ي��ع��وي ش��ري��ان ب��ب��ط��ن ح��س��بً��ا خ��ي��ره��م ع��م��ًرا ال��ك��ل��ب ذا ب��أن

رثائها: خالل يف تمدحه وقالت

ع��ض��اال داء م��ن��ك ن��ب��ه��ا إذا ن��ب��ه��اك ل��و ع��م��رو ي��ا ف��أق��س��ُم
وم��اال ن��ف��وًس��ا م��ف��ي��ًدا م��غ��ي��ثً��ا ع��ري��ن ل��ي��ث م��ن��ك ن��ب��ه��ا إذا
ال��ك��الال ت��ش��ك��ي ح��رف ب��وج��ن��اء م��ج��ه��ول��ة ت��ج��وَّزت وخ��رق
ال��ه��الال ف��ي��ه ال��ل��ي��ل دج��ى وك��ن��ت ش��م��س��ه ب��ه ال��ن��ه��ار ف��ك��ن��ت
ش��م��اال وه��ب��ت أف��ق أغ��ب��ر إذا وال��م��رم��ل��ون ال��ض��ي��ف ع��ل��م ل��ق��د
ب��الال ل��م��زن ع��ي��ن ت��ر ول��م ال��م��رض��ع��ات أوالده��ا ع��ن وخ��لَّ��ت
ال��ث��م��اال ت��ك��ون ه��ن��اك وأن��ك م��ري��ع وغ��ي��ث رب��ي��ع ب��أن��ك
ال��ح��ب��اال ع��ل��ي��ه ش��ددت وع��ل��ج س��ددت وث��غ��ر رددت وح��رب
ال��وك��اال ي��خ��اف ق��رب��ت وض��ي��ف ح��م��ي��ت وخ��ي��ل ح��وي��ت وم��ال

جهان

املخدومة تدعى السلطان وأم الهند، بالد يف «دهيل» ملك الدين شمس السلطان والدة
فيها وجعلت كثرية، زوايا عمرت الصدقات، كثرية النساء، أفضل من وهي «جهان»،
إليها جاء ابنها ملك ملا أنه ذلك وسبب البرص. مكفوفة وهي والصادر، للوارد الطعام
املرصع الذهب رسير عىل وهي زيٍّ أحسن يف واألمراء امللوك وبنات الخواتني جميع
للحني، برصها ذهب بولدها فرحها شدة ومن جميًعا، يديها بني فخدمن بالجواهر،
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معه سافرت أنها بره ومن بها، برٍّا الناس أشد وولدها ينفع. فلم العالج بأنواع وعولجت
وقبَّل فرسه عن ل وترجَّ الستقبالها خرج قدمت فلما ة، بُمدَّ قبلها السلطان فَقِدم مرة

أجمعني. الناس من بمرأى املحفة يف وهي رجلها
«رحلته»: يف بطوطة ابن قال

معه ونحن الوزير خرج املذكور الدين شمس السلطان عند من انرصفنا ملا إننا
«جهان»، املخدومة سكنى وهنالك الحرم، باب يسمونه وهم الرصف، باب إىل
قدر عىل بهدية أتى قد منا واحد وكل الدواب عن نزلنا بابها وصلنا فلما
الوزير فخدم الربهان، بن الدين كمال املمالك، قضاة قايض معنا ودخل حاله،
خرج ثم هدايانا، بابها كاتب وكتب كخدمتهم، وخدمنا بابها، عند والقايض
القرص. إىل عادوا ثم ا رسٍّ فكلموه الوزير إىل كبارهم وتقدم جماعة، الفتيان من

يف بالجلوس أمرنا ثم وقوف، ونحن القرص إىل عادوا ثم الوزير، إىل رجعوا ثم
السني، بضم — بني السُّ يسمونها الذهب من بقالٍل وأتوا بالطعام أتوا ثم هنالك، سقيف
يسمونها عليها تجلس الذهب من مرافع ولها قدور، مثل وهي — الحروف آخر والياء
ذهب، كلها وأباريق وُطُسوت بأقداٍح وأتوا — املوحدة والباء السني بضم — بُك السُّ
القوم كبري الصف رأس يف ويكون صفان، سماط كل وعىل سماطني، الطعام وجعلوا

لخدمتهم. وخدمنا والنقباء، الحجاب خدم للطعام تقدمنا وملا الواردين،
ثم معه، ووقفنا الوزير ووقف هللا، باسم الحجاب: وقال فرشبنا، بالرشبة أتوا ثم
منا واحد كل فأعطي وقطن، وكتان حرير من مخيطة غري ثيابًا القرص داخل من أخرجوا
وتيفور الجالب، فيه مثله وتيفور اليابسة، الفاكهة فيه ذهب بتيفور أتوا ثم منها، نصيبه
عىل ويجعله بيده التيفور يأخذ ذلك له يخرج الذي أن عادتهم ومن التبنول. فيه ثالث
يُعلِّمني أن قصَد بيده التيفور الوزير فأخذ األرض، إىل األخرى بيده يخدم ثم كاهله،

كفعله. ففعلُت — خريًا هللا جزاه — ومربَّة وتواضًعا منه إيناًسا أفعل كيف
وبعد «دروازة»، من وبمقربٍة «دهيل»، بمدينة لنزولنا ة امُلعدَّ الدار إىل انرصفنا ثم
معينًا مقداًرا يعطونا أن وأمرتهما وطحان، جزار مع وهي الضيافة، لنا بعثت وصولنا
ومكثنا الدقيق، وزن بمقدار اللحم وزن وكان بالدها، يف إقامتنا مدة وذلك يوم، كل
العز من حوته ملا امللوك نساء يف مثلها أر ولم بالدها، من انرصفنا أن إىل ضيافتها نستلم

املثال.» العديم والكرم والجاه
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دوفان سند جورج

سنة باريس يف ولدت سند». «جورج نفسها ت سمَّ فرنساوية روايات صاحبة كانت
سنوات، أربع سوى العمر من لها يكن ولم دوين» «موريس أبوها وتويف ميالدية، ١٨٠٤
يف يومية مدرسة يف سنتني نحو رصفت أن وبعد «دوهدن»، الكونتس جدتها فربَّتها
قليلة بأشهٍر ذلك بعد جدتها وفاة وعند ١٨٢٠م. سنة «توهان» إىل رجعت باريس
به فتزوجت دوفان»، «كزمري ب تعرَّفت حيث «ملون»، يف عائلتها أصحاب مع سكنت
من بينهما ما لهما ظهر حتى قليل إال يمض ولم «توهان»، يف وسكنت ١٨٢٢م، سنة
سنة يف وقع الذي املايل االرتباك بينهما النفور وزاد والذوق، واألخالق الطباع يف االختالف

١٨٣١م.
زوجها من رخصة لت حصَّ التأليف من حظها امتحان يف راغبة هي كانت وملا
جرنال يف نبذ بضع فنرشت باريس، يف أشهر ستة كل من أشهر ثالثة ترصف بأن
رسعة من لذلك يلزم ملا الجرائد؛ يف الكتابة عىل قادرة غري أنها لها فظهر «الفيقارو»،
االقتصاد، فطلبت سنويٍّا، راتبًا فرنك ١٥٠٠ لها عنيَّ قد زوجها وكان والعمل. الخاطر

رجل. لبس لبست مالحظة دون العمومية واملالعب املكاتب إىل الدخول يف ورغبًة
وبالنش» «روزة عنوانها رواية سند» «جول صديقها بمساعدة كتبت األثناء تلك ويف
من أخرى رواية نرش عىل عزمها ذلك فقوَّى قبوًال، فصادفت سند»، «جول اسم تحت
أكملت قد كانت أنها إال مجهزة، رواية املذكور «جول» عند تجد لم ولكن نفسه، القلم
— سند» «جورج اسم تحت ١٨٣٢م سنة أيار يف نرشت بانا»— «أن عنوانها رواية
بعد أردفتها ثم امرأة، قلم من أنها من شاع ما قبوًال زادها ومما ا. تامٍّ قبوًال فصادفت
صارت ثم قبوًال، وصادفت — األوىل من أحسن وهي — «فالنتني» عنوانها برواية قليل

ردموند». «الريفودي الجريدة روايات كاتبة ذلك بعد
ملحاماتها بليًغا تأثريًا العموم يف أثرت «ليليا» عنوانها رواية نرشت ١٨٣٣م، وسنة
الذين من كثريون أخذ الوقت ذلك ومن االجتماعية، الهيئة يف والخلل الكفر مبادئ عن
طلبًا إيطاليا إىل حينئٍذ فذهبت استخفاف، بعني إليها ينظرون مؤلفاتها يعتربون كانوا
إىل فرجع البندقية، يف افرتقا ولكنهما الشاعر، دومست» «أكفرت ورافقها الهواء، لتبديل
سنة أوائل يف فرنسا إىل رجوعها وعند كتابات، عدة هناك وكتبت هي وبقيت فرنسا،
ومع السياسية، األمور إىل فساقها دوبرج»، «ميشال الفصيح باملترشع التقت ١٨٣٥م
املبادئ علمها الذي «بريلورو» ومع دينية، أمور يف وبينها بينه جدال وقع الذي «المني»
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بينها النفور ازداد قد حينئٍذ وكان مؤلفاتها، من كثري يف فيها تأثريهم وظهر االشرتاكية،
وتربية بنفسه أمورها إدارة ويولجها برتكه، لها يؤذن أمر عىل فحصلت زوجها، وبني

أوالدها. برتبية واعتنت أصدقائها، الجتماع مكانًا «توهان» جعلت ذلك وبعد أوالدها،
معلم «شوبن»، رافقها حيث «ميورقة» جزيرة يف الشتاء رصفت ١٨٣٨م، وسنة
تعود أن ١٨٤٨م سنة ثورة اضطرتها حني ١٨٤٧م، سنة إىل فيها فبقيت البيانو،
اتخذها التي األعمال من كثريًا بكتاباتها عضدت إنها ويقال: السياسة، ميدان إىل ثانيًا

«توهان». إىل رجعت ثم املؤقتة، للحكومة عضًوا حينئذ وكان «لدورولن»،
بعض عىل محتوية حياتها ترجمة «جرس» جريدة يف نرشت ١٨٥٤م، وسنة
منها رواية، ٦٠ نحو ونرشت وحاسياتها، ألفكارها تاريخ وهي تخللتها، التي الحوادث

اإلفرنجية. باللغات مطبوعة كثرية أخرى تآليف ولها الجرائد، يف نبذ ومنها كتب،

الفرنساوي الباجري تشاوي الكونت ابنة جوزفني

جزيرة مستعمرات من أيًضا األصل فرنساوية وأمها «بلو»، من بالقرب مقاطعة من
الجزيرة تلك إىل هاجر ملا «تشاوي» الكونت عرفها لفرنسا. التابعة «رومينيكو» القديس
وقتئٍذ، الجزيرة وايل «بواهرني»، املركيز قيادة تحت بحريٍّا مأموًرا ليكون ١٧٦٠م سنة
ماتت ثم والدتها، بُعيد والدها وتويف آنًفا. املذكورة «جوزفني» منها وُرزق بها فتزوج
الجزيرة، تلك يف القاطنة عمتها بها فاعتنت الوالدين، يتيمة طفلة «جوزفني» وتركا زوجته
من عظيم جانٍب وعىل الطائلة، والثروة الكثرية األمالك أصحاب من وزوجها هي وكانت
كان حتى ومحمدة منقبة بكل واشتهرا الجزيرة، أهايل أكرمهما حتى والدعة، اللطف

عظيًما. حبٍّا معارفهما جميع وأحبهما اآللهة، نظر إليهما ينظرون خدمهما
قلبها يف وغرسا الصغر، منذ األدبية املبادئ عىل وربياها «جوزفني» ب اعتنيا فهذان
كثريًا، فأحبوها املكان ذاك يف القاطنني العبيد ذلك بمثل تعامل فكانت واللطف، الحنو
سوى األوالد من معه تلعب َمن الجزيرة تلك يف لها يكن ولم عليهم، كملكة يُعدُّونها وكانوا
من فكانوا وزوجها عمتها أصحاب أما الصغر. يف أصدقاءها كانوا فهؤالء العبيد، أوالد
باآلداب العارفني املهذبني من جماعة وهم الجزيرة، تلك يف القاطنني الفرنساويني خاصة
الذين األوروبيني السياح ومن الحسنة، واصطالحاتها بالدهم بعوائد املتمسكني والفنون،
وتستوعبها أحاديثهم تسمع «جوزفني» وكانت العالم، أقطار يف ويجولون الجزيرة يأتون
اقرتانها بعد الناس ظن ولذلك األيام؛ ملستقبل كثرية أموًرا منها وتحفظ النري، عقلها يف
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الفنون، كل ودرست املدارس، أحسن يف تعلمت أنها األنيقة رسائلها ومطالعة «نابليون» ب
وأما والرقص، والتصوير املوسيقى عدا ما قانونيٍّا، درًسا منها شيئًا تدرس لم أنها عىل
الدراسة. إىل ميلها وشدة ذهنها، د وتوقُّ واجتهادها، بجدها اكتسابًا فاكتسبته بقي ما

القلوب، بمجامع يأخذ رخيم بصوت وتغني غريبة، بحذاقة الغيثار ترضب وكانت
كالمها. ورقة بيانها بحسن وسحرتهم السامعني عقول يف أثرت قرأت وإذا

وسائر الخياطة يف وبرعت والرقص، النبات علم ودْرس األزهار بمحبة اشتهرت وقد
بحسن تباهي كانت وال ا، خاصٍّ اهتماًما امللبس بأمر تهتم تكن لم أنها غري النساء، فنون
الصغر يف الحميمة صديقتها وكانت النساء، من كثريات شأن محياها وجمال قوامها
قبل «جوزفني»، والد «تشاوي»، الكونت ابنة إنها ويقال: اللون، الحبشيات البنات إحدى
بها. وتعلُّقها لها محبتها لفرط تفارقها ولم بسنتني، منها أكرب وهي الرشعي، اقرتانه

سوداء امرأة حول العبيد من عدًدا وجدتا يوم ذات للنزهة ذاهبتان هما وبينما
«جوزفني» فوقفت بالغيب، يُنبِّئون الذين الكرامات أهل من أنها تزعم السن، يف طاعنة
يدها عىل املرأة فقبضت أمرها، بمستقبل تُنبِّئها أن وسألتها املرأة إىل ودنت البنات، مع
نعم، لها: املرأة فقالت مستقبيل، من يشء عىل اطَّلعت أظنك «جوزفني»: فقالت وهزَّتها،
التعاسة، املرأة: فأجابتها التعاسة؟ أو السعادة تصيبني هل مبتسمة: «جوزفني» قالت
ثانية، فانظري غلطت أظنك «جوزفني»: فقالت السعادة، تتلوها ثم وقالت: سكتت ثم
أن يل يسوغ ال وقالت: وجهها عىل تلوح الكدر وعالمات السماء إىل نظرها املرأة فرفعت
املرأة: فأجابتها بمستقبلها، تُنبِّئها أن بإلحاح «جوزفني» فسألتها ذلك، من أكثر أقول
يميض ال ثم قريب، عن تتزوجني إنك فقالت: عليها، فألحت تصدقيني، ال أن أخاف
يف تموتني ثم سنني، عدة فرنسا ملكة ستصريين ولكنك زوجك، يموت حتى القليل إال

أهلية. اضطرابات وسط مستشًفى
عمة بيت من بالقرب وسكنت إنكليزية، عائلة الجزيرة تلك إىل هاجر األثناء تلك ويف
«جوزفني»، عمر عمره يقارب «وليم» اسمه شاب العائلة هذه أفراد وبني «جوزفني»،
عند سيتزوجان أنهما وظنوا ذلك، إىل يلمحون أهلهما صار حتى اآلخر منهما كل فأحب
فشق بذلك، قضت ألسباٍب عائلته مع بالده إىل عاد الفتى أن إال الرشد، سن بلوغهما
عىل والثبات املحبة عىل معها فتعاهد منغصة، حياته أن وشعر «جوزفني»، فراق عليه

اللقاء. حني إىل املودة
أسيلة والجمال، البهاء معظم يف وهي سنة، عرشة أربع وقتئٍذ «جوزفني» عمر وكان
فيس «الكونت ب يلقب فرنساويٍّا رجًال أن الحني ذلك يف واتفق القد، معتدلة الخد،
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جزيرة يف مولود الرجل وهذا له. ألشغال «جوزفني» عم زار إسكندربواهرني»
نشبت التي الحرب يف شجاعته عىل الرشف وألقاب الوسامات نال وقد «دومينيكو»،
ومساعدة والنخوة بالبسالة املشهورين من وهو األصلية، واملمالك املستعمرات بني
حرض وقد املحرض. لطيف املعرش، أنيس الجنان، ثابت اللسان، فصيح املستعمرات،
«جوزفني»، عم حوزة يف قسم جملتها من أمالك عىل له حق إلثبات الجزيرة إىل وقتئٍذ
قلبه علق وهناك أشغاله، إلنجاز «جوزفني» عم بيت يف أيام عدة البقاء إىل واضطر
رأت وملا فراقها، يستطيع يعد لم حتى وكمالها، بلطفها عقله وسحرت «جوزفني»، ب
ا ُرسَّ وغناه منزلته عظم يعلمان وهما فيها، ورغبته إليها، الشاب هذا ميل وزوجها عمتها
واملرسلة األول، خطيبها من عليها الواردة الرسائل كل عنها يُمسكان وصارا ذلك، من

الزمان. من سنة مدة إليه منها
ووالئه محبته عن تَنثِن ولم خطيبها، رسائل وصول عدم يف فحارت «جوزفني» أما
كريم كضيف إليه تنظر وكانت املحبة، شديد من «بواهرني» الكونت لها أظهره ما مع

عمتها. بيت يف
قبل ال أنه تعلم كانت وملا «بواهرني»، ب زواجها أمر يف عمها كلَّمها األيام بعض ويف
وكيف قالت: األيام تلك عادة حسب األمر يف رأيها إبداء إال لها وليس ذلك، برفض لها
أفضل و«بواهرني» نسيك «وليم» بأن فأجابها بي؟ تُزوِّجه بأن «وليم» وعدَت وقد ذلك

والتسليم. الصمت إىل فاضطرت مناقبه، بعض لها ذكر ثم منه،
«جوزفني» عزمت قليلة أشهر بعد ثم «رايس»، إىل «بواهرني» رجع أيام وبعد
عنه تسمع أن وتؤمل «وليم»، ب تفتكر املدة تلك يف وكانت فرنسا، إىل الذهاب عىل أيًضا
وجدت باريس إىل وصلت وملا باريس. إىل وصولها قبل منه آمالها قطعت ولكنها شيئًا،
أن وقتئٍذ وعلمت برفقتهم، فذهبت ومعارفها، رفقائه بعض مع انتظارها يف «بواهرني»

لزيارتها. بقليل وصولها بعد أتيا ثم املكان، ذلك يف وأباه «وليم»
رسالة إليها فأرسل مقابلته، فرفضت لزيارتها، وحده «وليم» أتى التايل اليوم ويف
إليها، أرسلها التي العديدة الرسائل لها ويذكر العهد، عىل محافظتها عدم عىل يلومها
ساءها الرسالة قرأت فلما ذلك، كل عن اإلفادة ويطلب منها، يشء عن إجابتها وعدم
ليزوجاها خدعاها وزوجها عمتها وأن كان، كما يحبها يزال ال أنه وتأكدت كثريًا، ذلك
لها يسمحوا أن أصحابها إىل فطلبت مأخذ، كل الغيظ منها أخذ وقد «بواهرني»، ب
فيه قضت دير إىل وتوجهت طلبها، فأجابوا الزمن، من مدة فيه تقيض دير إىل بالذهاب

والقلق. بالحزن أشهر بضعة

228



الجيم حرف

فيئس مرامه، ينل فلم مرة، ولو لرياها الفرص يرتقب املدة تلك يف «وليم» وكان
تعيسة. حياة وإياها قىض غنية بفتاة فتزوج بها، االقرتان من الرجاء وقطع منها

رأت وملا غرفتها، نوافذ من يكلِّمها أن له وُسمح الدير، إىل فقصدها «بواهرني» أما
بغريها، تزوج «وليم» وأن وزوجها، عمتها رغبة حسب به، االقرتان إال لها سبيل ال أنه
من ولها املذكور بواهرني» «إسكندر كونت بالقسيس واقرتنت الدير من الرجوع طلبت
طبقة أعىل من ُمؤلَّفة زواجها بعد بها تجتمع التي الهيئة وكانت سنة. عرشة ست العمر
أخالقها. وجودة حديثها، برقة إليها الناظرين تُريضجميع وكانت واألرشاف، األمراء من
أنتوانت» «ماري وبامللكة امللكي بالبالط عرَّفها وقد بجمالها، معجبًا فكان زوجها أما
«ماريا ابنة — األوىل» و«جوزفني أنتوانت» «ماري وقضت «فرسالية». قرص يف هناك
البالط وسط من أتت وقد — «أستوريا» قيارصة ساللة من النمسا إمرباطورة تريزا»
رجل ابنة «جوزفني» والثانية الفرنساوي، البالط وزينة فرنسا ملكة لتكون النمسوي
يظن كان ومن الزنوج. بني ُربِّيْت وقد العالم، عن بعيدة جزيرة يف مولودة مزارع
بالسيف، وتقتل الذل دركات أسفل إىل تنحطُّ أنتوانت» «ماري أن بباٍل له يخطر أو

أيامهم؟ يف القيارصة عليه يجلس لم عرش عىل تستوي و«جوزفني»
بالديانة واستخفوا فرنسا، بالد واإللحاد الكفر وعمَّ الثورة بدأت األيام تلك ويف
الطالق شاع بل احرتام، أقل الرشعي للزواج يعد ولم البالء، وزاد الفساد فكثر املسيحية،
وال بالدين يعتقد ال «بواهرني» زوجها أن «جوزفني» رأت وملا مستهجنة. درجة إىل
كُرب فيه؛ تعتقده كانت ما بخالف أنواعها عىل باملفاسد تلطخ وقد اآلداب، حرمة يراعي

منها. غيظه من خوًفا العبارة بلطيف كدرها له وأظهرت األمر عليها
إىل «جوزفني» والدتها فحببت «هورتنس»، تها وسمَّ ابنة ولدت ١٧٨٠م، سنة ويف
والطهارة اإلنصاف من يعرف ال األوصاف من تقدم ما عىل «بواهرني» كان وملا زوجها،
يف حق لها ليس أنه حاسبًا ترصفه، سوء عليه إلنكارها «جوزفني» يلوم كان اسمهما، إال
ترى جوزفني تعد لم ثَمَّ ومن واملعروف، باللطف يعاملها دام ما الشأن هذا يف معه الكالم
الصغرية. ابنتها سوى سلوٍّا لها تجد ولم يوم، بعد يوًما تعاستها وزادت سعيًدا، يوًما

عن بهما تعزَّت ولدان لها فصار «أيوجني»، وسمته ابنًا ولدت ١٧٨٣م، سنة ويف
املرأة فساد غيًظا «جوزفني» زاد ومما املنكرات، عىل عاكًفا يزل لم الذي والدهما جفاء
عشيقته، أنها عاملة غري وهي «جوزفني» إىل مرة جاءت فإنها «بواهرني»، إليها يميل التي
ذلك بمثل تكلمها زالت وما لها، «وليم» بمحبة ذكرتها ثم محبتها، يستحق ال أنه وأرتها
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فرنسا لرتكت األوالد لوال أنها فيها ذكرت وعمتها عمها إىل رسالة لكتابة اضطرتها حتى
تكن لم به زوَّجاها ملا ولكنهما «وليم»، تسلو بأن عليها تقيض واجباتها وأن األبد، إىل

الكالم. هذا مثل من ذلك غري إىل اآلن. هي كما تعيسة
«وليم» بني أن له ُمَربهنًة «بواهرني» ل وارتدت الكتاب املحتالة تلك فاختلست
أن وحاولت عظيًما، كرًها ذلك أجل من «جوزفني» فكره وبينها، بينه ما مثل و«جوزفني»
منها، ابنها وأخذ طردها بل إليها، يُصغ فلم وعدوانًا، ظلًما به اتهمها مما نفسها تربئ
الزمان من مدة لتقيض هناك دير إىل وذهبت ابنتها فأخذت طالقها، املجلس من وطلب
ما الذي والقلق العيش، ومرارة بالعزلة قضتها مدة من لها ويا محاكمتها. تنتهي ريثما
من سنة طالت محاكمة بعد به اتُّهمت ما كل من برَّأها املجلس أن عىل مزيد! من عليه
انفصاًال. عنه تنفصل وأن ابنتها، ونفقة بنفقتها يقوم أن «بواهرني» عىل وحكم الزمان،
يسأالنها «مرتينيكو» من وعمتها عمها من رسالة تلقت أنها الوقت ذلك يف وحدث
واإلعزاز، باملحبة فقابالها هناك، إىل وتوجهت معها ابنتها فأخذت إليهما، الذهاب فيها
وتعليم املطالعة سوى لها سلوى ال حزينة مغمومة «مرتينيكو» يف سنني ثالث وقضت
مع لها جرى وما بولدها االفتكار عليها يغلب وكان حولها، من عىل والتصدُّق ابنتها،
حالها. وسوء حظها تعس نادبًة مرٍّا بكاء وتبكي املنفردة األماكن إىل فتذهب زوجها،

امرأته نسيان محاوًال الشهوات يف وانهمك الرسور، يف فانغمس «بواهرني» أما
ولم األفواه، يف مضغة صار حتى بأمره الناس تحدُّث وكثر عاًرا، له ذلك فجلب وابنته،
عىل فندم وجمالها، وكمالها وحنوها األمينة زوجته فتذكر أعماله، عىل يمدحه من ير
ما عىل أسفه ُمظهًرا لها فكتب ثانيًا، إليه ترجع أن وأحب لها، معاملته وسوء قسوته
ما إىل املستقبل يف يعود وال واألمانة، باملحبة معها يسلك أن واعًدا املايض، يف منه فرط
لتجمع ابنتها مع إليه ترجع أن راجيًا الرشيفة، لصفاتها احرتامه لها مؤكًدا عليه، كان

املشتتة. العائلة تلك شمل
البعيد ابنها إىل والشوق الوجد جذبها زوجها رسالة عىل «جوزفني» اطلعت فلما
تكن لم ولكنها والفكر، التصور بمجرد فابتهجت إليها، ستضمه أنها وتصورت عنها،
أنه لهم وأظهرت ألصدقائها، أمرها فذكرت قاستها، التي واألحزان األتعاب نسيت قد
بالبقاء أصدقاؤها عليها فألح عمرها، طول الجزيرة ترتك كانت ما ولدها إىل شوقها لوال
بالرتحاب، زوجها قابلها إليها وصلت وملا فرنسا، إىل ورجعت ودعتهم بل ترض، فلم
بزوجها «جوزفني» وفرحت النقية، الطاهرة واملحبة األهلية، العيشة قيمة اخترب قد وكان
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املاضية، التعيسة األيام وتناَسيَا التفرق، بعد الشمل اجتماع من زوجها ورس وابنها،
والسعادة. بالصفاء املعيشة عىل ما وصمَّ

عند االضطرابات من حدث ملا يطل لم صفاءهما فإن ُقلَّب، الناس يف الدهر ولكن
يف كانا وامللكة وامللك قاعدة، قائمة وقتئٍذ كانت البالد فإن الفرنساوية، الثورة نار شبوب
معتمًدا وانتخب الحرية، حزب أنصار أشد من الثورة ابتداء يف «بواهرني» وكان السجن،
الجمعية عقد انحل ثم متعلقاتها، بكل إملام له فكان الحزب، ذلك أقامها التي للجمعية
الجمعية، هذه عضوية إىل انضم األمة اتفاق جمعية انتظمت وملا الجيش، إىل فرجع

مرتني. لها رئيًسا وانتخب
من وآخر العوام، من مؤلف حزب حزبني، إىل الوقت ذلك يف فرنسا وانقسمت
يدعى قاسيًا رجًال قائده وكان األرشاف، حزب عىل العوام حزب وقوي األرشاف،
ليقتلوهم السجن وأودعوهم األرشاف حزب من غفري جمهور عىل فقبضوا «دوبسري»،
وساقوهما بعنف عليهما قبضوا فإنهم وزوجها، «جوزفني» الجملة يف وكان املحاكمة، بعد
ولديهما لحالة يرثوا ولم اآلخر، عن بعيًدا مظلم مكاٍن يف منهما كالٍّ ووضعوا السجن، إىل
بعض من رسالة أتتها فيه «جوزفني» ُسجنت الذي اليوم صباح يف وكان الصغريين.

النجاة. وطلب الهرب عىل ويحضونها عليها، سيجري بما يُخربونها األصدقاء
أوالدها ونجاة نجاتها أمر يف تتأمل جعلت الرسالة عىل «جوزفني» اطلعت فلما
أمامه، والضوضاء الخارجي الباب قرع سمعت حتى للهرب بابًا تر لم ولكنها أيًضا،
وهما منهما ودنَْت فيها، نائمني الولدان كان التي الغرفة إىل وأرسعت ذلك سبب ففهمت
وخرجت الوداع، قبلة وقبَّلتهما عليهما أكبَّت ثم وجنتيها، عىل تتساقط والدموع نائمان
من ُعصبة فيها فرأت االستقبال، غرفة ودخلت يستيقظا، لئال الباب؛ وأغلقت الغرفة من
الذي السجن إىل وساقوها بيتها يف ما سلبوا ثم الكالم، لها فأغلظوا امُلَسلَّحة، العساكر

قليلة. أشهٍر منذ شخص آالف ثمانية فيه قتل
عن سأال الخدم مع البيت يف منفردين أنفسهما ووجدا استيقظا فلما الولدان، أما
وطلبا وانتحبا، فبكيا السجن، إىل وأُخذت عليها ُقبض قد أنه واحد فأجابهما أمهما،
بسجن علمت فلما عمة، لهما وكان وأمهما، أبيهما مع ويقيما السجن إىل يذهبا أن

إليها. أخذتهما «جوزفني»
وقد القتىل، سجون من مظلم سجن يف منهما كل فكان و«جوزفني» «بواهرني» أما
والبكاء االفتكار عن ينفكان ال وكانا السجون، تلك يف قتلوا الذين بآثار منهما كل تلطخ
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ويتشوقان الخراب، من بيتهما إليه آل وما أمرهما، إليه سيئول وما لهما، جرى ما بسبب
إىل األخبار وصلت إذ السجن يف هما وبينما وأحوالهما. ولديهما عن يشء استماع إىل

السارة. األخبار بتلك قلبها ففرح سالمتهما، أمر عن «جوزفني»
العاصف هو الهائل الحادث هذا وكان شيئًا. يسمع أن يمكنه فلم «بواهرني» وأما
كانت الذي السجن أما العجاج. الحياة هذه بحر يف «جوزفني» القته الذي الثاني
مرسح بكونه األيام تلك يف اشتهر وقد «الكرمليني»، دير فكان فيه، مسجونة «جوزفني»
داخل وجد لقد حتى مظلمة، أرساب وله غرف، عدة وفيه متسًعا وكان والعدوان، الظلم
ُملطًخا العظيم البناء هذا من قسم كل وكان واحد، وقت يف مسجون آالف عرشة جدرانه
إىل الناس يجرُّون الهائجون والنساء الرجال وكان األثناء، تلك يف قتلوا الذين القتىل بدماء
الكنيسة مذبح أمام سيقوا الذين الكهنة من منهم كثري وكان واأللوف، باملئات السجون

قتلوهم. وهناك الدين، برسوم لالستهزاء
األبرياء من وكلهم مسجون، ألف ثالثمائة نحو حينئٍذ فرنسا سجون يف وكان
جميًعا كانوا بل وجهالهم، الناس سوقة من أحد فيهم يكن ولم قتلهم، ساعة ينتظرون
مائة مع الدير هذا كنيسة يف فكان «جوزفني» سجن أما وُمهذَّبيها. فرنسا أرشاف من
الرفاق هؤالء بني اإلمكان بقدر البشاشة تظهر وكانت والنساء، الرجال من نفًسا وستني
بيتهما، إىل ويرجعان قريبًا سيخرجان أنهما وراجية سوء، زوجها ينال ال أنه موقنة وهي
السجن يف من جميع وتجذب عزائمهم، وتشد تشجعهم، وأوالدها زوجها إىل تكتب وكانت
قصري، زمن يف املسجونني قلوب امتلكت حتى شمائلها، ورقة أخالقها، بحسن إليها
يأخذ رخيم صوت ذات وكونها القراءة يف ملهارتها اليومية؛ الجريدة لهم لتقرأ فاختاروها
املسوقني باملسجونني مشحونة السجن نوافذ من العجالت يرون وكانوا القلوب، بمجامع
عندهم، األعزاء من وغريهم أوالدهن والبعض رجالهن، يرين فالبعض يوم، كل الذبح إىل

الشعور. فاقدات األرض عىل فيقعن
مع وجلست السجن من خرجت أنها «جوزفني» حلمت األيام من يوم صباح ويف
قرب ثَمَّ من فتأكدت الحكام، أمام للحضور يناديها مناديًا فسمعت وأوالدها، زوجها
خداع وأن والرحمة، الشفقة العديمة الشدة تلك يف للعدو رادَّ ال أن علمت ألنها أجلها؛
فسقطت املذبحة، إال بعدها وليس حياتها، إلعدام األوىل الخطوة إال ليس املحاكمة هذه
زوجها إىل الوجد وجذبها واليأس، الحضيض إىل الرجاء قمة من الخالص يف آمالها
واستعدت نفسها إىل رجعت ولكنها شجاعتها، عىل املرأة حنوُّ هنيهة إىل وغلب وأوالدها،
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املحكمة دار إىل سجنها من سيقت ثم والسكينة، الهدووء من يمكن ما بقدر املحاكمة إىل
نوبتهم ينتظروا لكي أيًضا وآخرون هي غرفها إحدى وأدخلت القتىل، بدماء امُللطخة

العاجل. املوت وإما الحياة إما نتيجتها التي للمحاكمة،
الجهة من باب فتح إذ نوبتها تنتظر الغرفة هذه يف جالسة «جوزفني» كانت وبينما
أتوا قد وكانوا األرسى، من عدد ومعهم املتسلحة العساكر من فرقة منه ودخل املقابلة،
آخر، بعد واحًدا داخلون وهم بهم محدقة الجميع عيون وكانت آخر، سجن من بهم
العني والتقت إليه النظر فأعادت بزوجها، ذكرها مهزوًال رجًال فرأت «جوزفني» ونظرت
ذلك عند «بواهرني» وتذكر مرسعني، وركضت وركض اآلخر، منهما كل فعرف بالعني
وبكى كتفها، عىل املنصدع رأسه فحنى له، ومحبتها «جوزفني» أخالق لكرم أهليته عدم
وجروا الجنود أتى الحالة تلك عىل دقائق بضع قضيا أن فبعد والتوبة، الندامة بكاء
— ورأته «جوزفني» فيها رأى التي األخرية املرة هذه وكانت — املحكمة إىل «بواهرني»
ذلك وعىل واألكابر، األرشاف من كان أنه إال يشء عليه يثبت ولم السجن، إىل أرجعوه ثم

املوت. استحق
امرأة كانت أنها سوى أيًضا يشء عليها يثبت ولم نوبتها، يف «جوزفني» أدخلت ثم
القرص يف بها خاصة امتيازات ذات وكانت أنتوانت»، «ماري وصاحبة األرشاف من رجل
بيشء تعلم لم ولكنها السجن، إىل فُردَّت أيًضا، هي الذبح استحقت ذلك وعىل امللكي،
لم إذ قريبًا؛ سيخرجان أنهما واثقة وكانت زوجها، عىل وال عليها صدر الذي الحكم من
وكانوا جريمة، ارتكاب عليهما يثبت أن غري من باملوت عليهما يحكم أنه خلدها يف يدر
التايل، الصباح يف الذبح نصيبهم الذين أسماء بجريدة مساء كل يف السجن إىل يأتون
سنة يوليو وعرشين أربعة مساء يف قليلة بأياٍم وزوجها «جوزفني» محاكمة بعد وحدث
الصباح. عند الذبح إىل سيساقون الذين أسماء بني اسمه رأى «بواهرني» أن ١٧٩٤م،
تجلد ولكنه الحياة، عليه وعزَّت حزن وأوالده «جوزفني» وتذكر ذلك علم فلما
وأكد املحبة، بعواطف ُمْفعمة «جوزفني» إىل طويلة رسالة يكتب أخذ ثم للذبح، واستعد
القلبية إياه مسامحتها ألجل مراًرا وشكرها صفاتها، وسمو بطهارتها القلبي اعتقاده لها
أيًضا منها وطلب محبتها، وطلب رجع حيث مذنبًا؛ كان عندما منه صدر ما كل عن
قلوبهما يف ومحبته بينهما ذكره يبقى حتى أبيهما، محبة وتعلمهما ولديها تربي أن
يشء يبقى لكيال شعره، وا وقصُّ الجالدون أتى الرسالة يكتب كان وبينما املمات، بعد
«جوزفني» إىل يرسلها لكي منه ضفرية خصلة فالتقط رأسه، قطع عند للسيف معارض
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بضع منهم اشرتى ولكنه بذلك، له يسمحوا ولم الُقساة، الجالدون فمنعه أخريًا، تذكاًرا
الرسالة. ضمن وأرسلها شعرات

ذلك يف حكم قد وكان السجن، باب عىل واقفة املذنبني عجالت كانت الغداة ويف
باريس أسواق يف مارة العجالت كانت وملا املسجونني، من كثري عدد بإعدام اليوم
من اشمأزَّْت وقد إليهم شاخصة الشعب عيون كانت عليهم، املحكوم باألبرياء مشحونة
إذا حتى شفقة، بال جميًعا قتلوهم لقتلهم املعني املكان إىل وصلوا وملا املظالم، هذه
فرضبوه الجنان، ثابت الجأش، رابط وهو املذبحة إىل صعد «بواهرني» إىل النوبة أفضت

القاضية. كانت رضبة بالسيف
وملا ذلك، من بيشء عارفة وال بعلها، عىل سيقع بما موقنة تكن فلم جوزفني أما
يُخفينها أن بذلك العاملات السيدات بعض اجتهد السجن إىل اليومية األخبار جريدة أتت
إليه نظرها حول يشء وأول استلمتها، حتى الجريدة طلب عن تنفك فلم هي أما عنها،
مدة وبقيت كميتة، األرض إىل سقطت بينهم زوجها اسم وجدت فلما قتلوا، الذين أسماء
ألنه أمتني؛ أمتني إلهي، يا آه! حزنها: وسط يف رصخت استفاقت وملا الحواس، فاقدة
عىل الحرص ويسألونها يعزونها وجعلوا حولها أصدقاؤها فاجتمع القرب، يف إال سالم ال
الليلة. تلك يف جفن لها غمض وال سبيًال، للسلوى تجد لم ولكنها لولديها، إكراًما حياتها
باألخبار السجن إىل الشفقة العديمي القساة الثائرين من عصبة أتى الفجر بزغ وملا
األخبار تلك مآل وكان بهما، وتعلقها لولديها محبتها لوال «جوزفني» تفرح كانت التي
للقضاء استعداًدا شعرها وقصوا الجالدون فجاء القتل، إىل أيًضا هي استاقوها أنهم
فيما الشعر هذا إىل تحتاجني ال إنك لها: وقالوا عليهم، باملحكوم يفعلونه كانوا كما املربم

وينوحون. يبكون وطفقوا حولها أصدقاؤها فاجتمع بعد،
والرعب، والخوف الحزن مالمح من يشء عليها ليس الجأش رابطة فكانت هي أما
بالكم ما لهم: وقالت إليهم التفتت والغم الحزن من عليه هم وما أصدقاءها رأت وملا
ذلك ألن فرنسا؛ ملكة سأصري إنني بل تظنون، كما أقتل لم فأنا وتبكون، تنوحون
ظانني وعويًال، بكاء ازدادوا ذلك أصحابها سمع فلما الحوادث، صحف يف يل مكتوب
الحوايش تهيئني ال ملاذا إذن وقالت: السيدات إحدى إليها ونظرت بالجنون، أصيبت أنها
القرص. يف وصيفتي تكونني أنت فإنك صدقِت، «جوزفني»: لها فقالت لقرصك؟ والحشم
والسكون الهدوء شمل السجن ذلك عىل سدوله الليل أرخى وملَّا إذ. بعد كذلك وكان
بني والرسور الفرح هتاف وعال الليل، قتام وسط يف الظهرية شمس بزغت ثم داخله،
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بما مصدقني غري الشعور فاقدي األرض عىل كثريون ووقع جانب، كل من املسجونني
حكام وقام وقتل أُمسك قد كان القلب القايس «دوبسري» أن وذلك البرشى، من سمعوه

الجميع. سبيل وأطلقوا باألرسى، مفعمة كانت التي السجون أبواب وفتحوا آخرون،
املقتدرين من «تاليان» له يقال رجًال أن فهو وقتله، «دوبسري» إمساك سبب أما
وكانت الجمال، بارعة سيدة وهي «فانشاي»، مدام يحب كان والسطوة الجاه ذوي مع
أنه يوم ذات فحدث لرياها، السجن إىل يوم كل يذهب وكان «جوزفني»، مع مسجونة
«تاليان» حضور وقت انتظرت ذلك علمت فلما محاكمتها، قربت قد وأنه ا، رسٍّ بها اتَّصل
بالحديد املشبكة السجن نافذة من و«جوزفني» هي اقرتبت حرض وملا السجن، دار إىل
كنت فإذا مؤكد، واملوت محاكمتي، دنت قد عليها: كتبت «كرمب» ملفوفة ورقة ورمت
تشريان جعلتا ثم فرنسا، وإنقاذ إلنقاذي تستطيعه ما كل فابذل — تقول كما — تحبني
ونبض ثائره، ثار قرأها وملا األرض، من امللفوفة الورقة والتقط قصدهما، فهم حتى إليه
الشعب وكان وأتباعه، «دوبسري» ضد يهيجهم وجعل أصدقائه إىل حاًال وذهب نابضه،
عظيمة ثورة وأثاروا منهم، كبري حزب ذلك عىل فوافقه «دوبسري»، مظالم من ملَّ قد
وقتلوهم، عليهم فقبضوا أتباعه، وعىل عليه الدائرة فدارت «دوبسري»، عىل باريس يف
الذين جميع وأخرجوا السجون، أبواب فتحوا ثم وعدوانهم، ظلمهم من البالد وخلصوا
أن يستطيع لسان أي أو قلم فأي مسجون، ألف خمسمائة نحو وعددهم فيها، كانوا
بإعدام البالد يف األخبار انترشت ملا واالبتهاج الفرح من الفرنساويني شمل عما يعرب
من الواسطة بهذه «جوزفني» وتخلصت يده، من أحبائهم وإنقاذ الغشوم، الظالم ذلك
وأكثف ظالًما، أشد عالم إىل إال السجن ظالم من تخرج لم ولكنها كثريين، مثل سجنها
من وكثريون الناس، اغتالها وأمالكها نهب، قد وبيتها قتل، قد كان زوجها فإن غماًما،
إليه تذهب من لها وال يشء، عندها ليس فقرية أرملة وهي فأمست هلكوا، قد أصدقائها
بمعاشها القيام به يمكنها األعمال من عمًال تتعاطى أن تستطع ولم معونته، وتطلب
من وولداها هي ا بدٍّ تر فلم الكثرية، باالضطرابات الحال توقف السبب ولديها. ومعاش
يف القت ما وأصعب ذاقت، ما أمرِّ من املدة هذه يف تجشمته ما وكان السؤال، كف بسط
من أحًدا يمكن ال درجة أسمى إىل «جوزفني» ترقت الدرجة هذه فمن حياتها، أيام كل

منامه. يف وال يتصورها أن الناس
لألرسى، السجون أبواب وفتحوا آخرون، حكام مكانه وقام قتل «دوبسري» إن قلنا:
األرشاف شأفة قطع قصدوا الحكام هؤالء ألن كان؛ كما جاريًا يزل لم القتىل دم أن إال

235



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

كانوا إنهم حتى وصغاًرا، كباًرا وإناثًا، ذكوًرا للقتل الناس يجرون فكانوا البالد، من
«جوزفني» رأت فلما ويقتلونهم. وبنات صبيانًا تالمذتها ويجرون املدارس إىل يذهبون
النجارين، أحد إىل فأرسلته إخفاءه، وحاولت ابنها، عىل جزًعا فرائصها ارتعدت ذلك

بذلك. فرح وهو أشهر، عدة بمهنة عنده يعمل وظل
األخالق، كريمة النفس، كبرية لسيدة وحاشا الحالة، هذه عىل تبق فلم «جوزفني» أما
تفتح بل إليها، يلتفت وال البرش جماعات بني ترتك أن «جوزفني» مثل السجايا حميدة
عظيًما رشًفا ينال أنه يشعر كان أحد كل فإن إليه، تحتاج ما كل وتعطى املنازل، صدور
عظيم، مرياث ذات عظيمة سيدة وهي — «دوميلني» تدعى امرأة وكانت بمصاحبتها.
بيتها، إىل «جوزفني» دعت فهذه — فرنسا جور من أموالها وخالص خالصها اتفق وقد
نفسها خلصت التي السيدة وهي «فانشاي»، مدام وكذلك إليه، تحتاج ما كل لها وبذلت
السجن من خالصها بعد وكان امللفوف، ورقة عىل «تاليان» إىل بكتابتها معها كبريًا وعدًدا
لها تبذل وكانت «جوزفني»، صديقات أعز من كانت أيًضا وهي «تاليان»، ب اقرتنت أنها

غريها. من كثري مع إليه تحتاج ما
اسرتجاع وهي األمة، اتفاق جمعية مع بحقوقها تطالب قامت جوزفني إن ثم
وأتعاب طويلة مدة بعد مسعاها فنجح «تاليان»، يد عىل وذلك املحجوزة، أمالكها
إىل ثانية بذلك فرجعت عليها، استولوا التي أمالكها من جانبًا واسرتجعت جسيمة،
بأصدقائها محاطة وكانت و«أيوجني»، «هورتنس» ولديها إليها وجمعت الخاص، بيتها
إىل ابنها دعت أنها يوم ذات وحدث رويًدا، الليايل وساملتها األيام لها وصفت املخلصني،
غاية واجعلها غرفتك، إىل ولدي يا هذه خذ له: وقالت املقتول أبيه صورة وأعطته غرفتها
حيٍّا بقي ولو الناس، بني محبوب أول كان صاحبها فإن الدائم؛ حياتك ونموذج تأملك،
تتساقط والدموع يقبلها وهو وخرج أمه من الصورة «أيوجني» فأخذ والد، أحسن لكان
عىل وضعوا وقد أصدقائه، من ستة وبصحبته والدته إىل املساء يف عاد ثم عينيه. من
وقال: أمه إىل «أيوجني» فنظر «بواهرني»، صورة مثال عىل وسوًدا بيًضا رشائط أعناقهم
إىل وأشار لنا، الحافظ قديسنا وهذا الفراسة، يف جديد نظام مؤسيس إىل أماه، يا انظري

األولون. أعضاؤها هم وهؤالء والده، صورة
كنت فإذا البنوية، املحبة نظام النظام هذا اسم إن وقال: منهم بكل عرَّفها ثم
فدخلت الشبان، هؤالء مع الصغري املجلس فادخيل افتتاحها عىل شاهدة تكوني أن تحبني
قد وكانوا والغار، الورد بأكاليل جميًال تزيينًا مزينة الغرفة جدران وإذا معهم «جوزفني»
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مستنرية الغرفة وكانت قبًال، طبعت قد كانت «بواهرني» ل مقاالت من ذلك نسق أخذوا
التي «بواهرني» صورة وعليه كبري مذبح حيطانها أحد ويف املضيئة، بالشموع أيًضا
أكاليل ثالثة الصورة بإطار وعلق الجميلة، باألزهار زين وقد تماًما، جسمه بقدر كانت

الطيوب. من حنجوران وأمامها واألحمر، األبيض الورد من معقودة
إبداء عند أغمادها من سيوفهم واستلوا هدوء بكل املذبح حول أنفسهم رتبوا ثم
عن واملحاماة بعًضا، بعضهم ومساعدة والديهم محبة عىل تعاهدوا ثم معينة، شارة
من الفرح ودموع إليهم «جوزفني» تقدمت بعًضا بعضهم معاهدة من فرغوا وملا بالدهم.
بتأسيس فرحها وأظهرت منهم كل يد أخذت ثم الوالدية، بالتبسمات ممزوجة صنيعهم

الجمعية. هذه
والبشاشة، اللطف من عليه كانت ما عىل تزال ال أصابها ما كل مع «جوزفني» وكانت
باريس هيئات وكانت إليها. األصدقاء من كثريين جذب ما وذلك والفكاهة، والنزاهة
من إقالتها يف ذاك إذ الشعب ابتدأ وقد السياسية، التقلبات من انقلبت قد االجتماعية
الذين األرشاف بقايا من مؤلفة الواحدة: عظيمتني؛ دائرتني إىل انقسمت ولكنها عثرتها،
التجار من والثانية: باالقتصاد، وعاشوا وأموالهم عيالهم بقايا وجمعوا باريس إىل رجعوا

الثورة. زوابع وسط يف عظيمة ثروة لوا حصَّ الذين والصيارفة
تحالفت إذ أوروبا؛ دول وبقية فرنسا بني وقتئٍذ استعرت قد الحرب نريان وكانت
الحرب تلك عىل وذلك بينهم، فيما واقتسامها فرنسا محاربة عىل أوروبا دول جميع
الجمعية رئيس فحار األمة، اتفاق جمعية سياسة سوء بسبب األهايل أثارها التي األهلية
الكورسيكي الشاب ذلك فهو املحاماة، عىل القادر من أعرف أنا قال: ولكنه أمره، يف

املدينة. واسرتجع «طولون» من اإلنكليز جيوش طرد الذي بونابرت» «نابوليون
يف الثورة بداية يف «فالنس» بمدينة وكان الجمعية، مواجهة إىل «نابوليون» فدعوا
إىل امليل شديد التفكر، كثري والحركة، الكالم قليل الطبع، حاد وكان مقام، قائم رتبة
كان إذا الرئيس فسأله لديها، وَمثُل الدعوة أجاب األمة اتفاق جمعية دعته فلما املطالعة،
عظم يعلم كان إن سأله ثم نعم، فقال: البالد، عن املحاماة نفسه عىل يأخذ أن يقبل
هو وشعر األثر، عىل ذلك أخبار فذاعت العلم، حق ذلك يعلم إنه فأجاب: الشيعة، هذه
داخل إىل البالد جهات من الجمعية قواد كل فاستدعى وأرسل عليه، ألقيت التي بالتبعة
بونابرت» «نابوليون اسم فذاع الطاعة، إىل وأرجعهم الُعصاة عىل الحرب وشهر باريس،
وعىل األزقة، ويف وحانوت، وبيت قرص كل يف وبأعماله به وتحدثوا باريس، أطراف يف
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بعفريت والبعض األمة، اتفاق أي «الكونفانيسيون» بمخلص البعض ولقبه الطرقات.
الحرب.

تنظر هي وبينما أصدقائها، أحد بيت يف «جوزفني» كانت األيام من يوٍم مساء ويف
كانت ولكن تعرفه، تكن ولم «نابوليون»، دخل إذ البنفسج أزهار بعض إىل نافذة من
وأحدقت به، الجميع ُرسَّ دخل وملا الحارضة، مألت قد شهرته كانت إذ عنه؛ سمعت قد
وجعال «جوزفني»، من بالقرب مكانًا وأخذ تقدم ثم الجميع، عىل فسلم إليه، العيون
مواجهة أول كانت وهذه باريس. أسواق يف جرت التي الجندية املعركة أمر يف يتحدثان
من األسلحة كل بجمع «نابوليون» أمر حتى قصرية مدة ذلك عىل يمض ولم بينهما،
إىل الغد من ذهب بذلك «أيوجني» علم فلما «بواهرني»، سيف بالجملة وأخذ األهايل،
والده، سيف اسرتجاع منه وطلب سنة، عرشة اثنتا حينئٍذ العمر من له وكان «نابوليون»،
«جوزفني» وأرادت الحال، يف به له وسمح وحماسته، الولد جراءة من «نابوليون» فُرسَّ
أضعاف منها فُرسَّ ذلك، عىل وشكرته بنفسها إليه فذهبت «لنابوليون»، شكرها إظهار
إليها، ميله «جوزفني» عن يخف ولم كثريًا، يلتقيان صارا ثم ومن الولد. من رسوره
الوحيدة املرأة هي وكانت عظيًما، حبٍّا وأحبها بها، باالقرتان الوقت ذلك من نفسه ثته وحدَّ

والغري. الحوادث من عليه طرأ ما كثرة مع حبها عن يحل ولم حياته، يف أحبَّها التي
لبعض مرة ذات قالت وقد به، اقرتانها أمر من ريب يف فكانت «جوزفني» أما
وسعة بشجاعته شغفة وإنها مثله، محبوبًا إنسانًا زمانها يف تر لم إنها أصدقائها:
نظره من وترتعد ترهبه كانت بل يحبها، كان ما مقدار تحبه تكن لم ولكنها اختياره،
الخفية الرسية «نابوليون» جعلها امرأة تخاف أال صديقاتها: إلحدى مرة قالت وقد إليها،
وهل شبابي، تقىضرشخ قد تقول: أخرى إىل مرة وكتبت مديرونا، حتى يفهمها ال التي
أَوال لها؟ مني استحقاق غري عىل يفَّ، «نابوليون» رغبة لكثرة املطل يف بعُد رجاء يوجد
أصنع؟ ماذا اقرتاننا، بعد محبتي يرتك كان إذا أجيل من احتمله قد يكون بما يعريني
وأنت مخطئة، أنني وجدت إذا توبخيني أن تخايف وال حاًال إيلَّ اكتبي أجيب؟ وبماذا
«نابوليون» ب اقرتنت إذا أني أكد «باراس» إن مقبول. يراعك يخطه ما كل أن تعرفني

انتهى. النجاح؟ هذا عن تقولني فماذا إيطاليا، عىل يولِّيه
شاهرة تزل لم كانت كلها أوروبا ولكن وقتئٍذ، خمدت قد الثورة عواصف وكانت
القائد هذا فوقف محرتمة، غري والرشائع ثابت، غري الحكم وكان فرنسا، عىل السالح
«جوزفني»، ل مساء كل يخصص كان ولكنه الجمهور، ملصلحة أيامه كل السن الحديث

238



الجيم حرف

غلبت االرتقاء حب يف رغبته ألن ومرساتها؛ الشبان أفراح من شيئًا أيامه يف يذق ولم
التي الساعات من وأبهج أسعد يشء ذلك كل مع عنده يكن لم ولكن يشء، كل عىل
وكانت النافعة، باملطالعة وإما املفيدة، باألحاديث إما «جوزفني»، مع وحده يقضيها كان
يف تعد وقتئٍذ فرنسا يف النساء صفات تكن ولم فيوًما، يوًما تزداد فيها ورغبته لها محبته
يقسن ال النساء كل «إن ويقول: الجنس هذا يحرتم قلما «نابوليون» وكان عالية، منزلة
املخلصني األصدقاء من بعًضا «جوزفني» بيت يف يرى أن معتاًدا كان وقد بجوزفني.»

لها. إكراًما «نابوليون» ترقية يف ويرغبون خالصة، محبة يحبونها كانوا الذين
أقوى. كان واالرتفاع لالرتقاء حبه ولكن قوية، عواطف ذا فكان «نابوليون» أما
يظهران زاال وما بها، غرامه وشدة لها، محبته بخلوص قانعة فكانت «جوزفني» وأما
فاقرتن للميالد، ١٧٩٦ سنة (مارس) آذار من التاسع كان حتى لبعضهما والتودد الحب

«جوزفني». ب «نابوليون»
عروسه فرتك إيطاليا، يف الفرنساوية العساكر قيادة «نابوليون» توىل األثناء تلك ويف
بجوع وال بتعٍب يشعر لم كأنه وكان الجيش إىل وأرسع يوًما، عرش باثني زفافه بعد
خمسة الجيش قيادة توليته عىل يمِض ولم وليًال. نهاًرا جواده ظهر عىل وهو نعاس وال
وخمسني وخمسة راية، وعرشين إحدى وغنم وقائع، ست يف الغلبة أحرز حتى يوًما عرش
ألف عرش خمسة وأرس «بيارمونت»، أرض جهات وأغنى حصينة أماكن وعدة مدفًعا،
إىل وأرجعهم إيطاليا من النمساويني وطرد جندي، آالف عرشة وجرح وقتل أسري،
مستقلة، صغرية وواليات ممالك عدة إىل مقسومة األيام تلك يف كانت إيطاليا فإن بالدهم،

للنمسا. خاضع أكثرها
قرص فأخذ أفراحه، يف تشاركه لكي إليه أتت زوجها بانتصار «جوزفني» علمت وملا
سعادٍة يف الشهور من عدة هناك «جوزفني» فقضت لهما، مسكنًا «ميالن» يف «منتبلو»
زوجة أصبحت فقرية أرملة كانت بعدما والغنى. الثروة معدات كل لها فكان ورخاء،
باملوت عليها محكوًما أسرية كانت وبعدما أوروبا، آفاق شهرته طبقت قد ظافر قائد
وقد ميالني، كل قلب يف عالية منزلة لها وكان واألمراء، باألرشاف محاطة نفسها وجدت
فقد جوزفني وأما املمالك، عىل تسلطت «إنني ذلك: إىل مشريًا مرة ذات «نابوليون» قال

القلوب.» عىل تسلطت
النظامات لها ووضع الرضائب، عليها رضب إيطاليا كل «نابوليون» أخضع وملا
هناك فانترص أراضيها يف النمسا محاربة إىل وتقدَّم دولها، مع العهود وعقد الجمهورية،
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«نابوليون» فعقد الصلح النمسا دولة طلبت ثم مدنها، أكثر وفتح عظيًما، انتصاًرا أيًضا
«جوزفني» تارًكا باريس إىل راجًعا قفل ثم العميمة، بالفوائد فرنسا عىل عاد صلًحا معها
معاملتها، وحسن وبشاشتها، بأنسها إليه انقيادهم له تحفظ لكي «ميالن» يف وأوالدها
بينهم، ملكة «ميالن» أهل فعدَّها لهم، أنديتها وتفتح بيتها، إىل غالبًا تدعوهم فكانت
له، وحبٍّا لزوجها، إكراًما بالتعب تعبأ تكن لم ولكنها أجلهم، من تتعب كانت ما وكثريًا
لها مدين «إنه حياته نهاية يف قال وقد كذلك، وهي يوميٍّا إليها يكتب «نابوليون» وكان

البسيطة.» هذه وجه عىل عليها حصل سعيدة دقيقة كل يف
الجمهور، مصالح عىل تسهر بباريس «نابوليون» إقامة أثناء يف «جوزفني» وكانت
ه، بتقدمُّ ُمعجبًة وكانت سطوته، وتؤيد «نابوليون»، مصلحة عىل املحافظة يف أيًضا وتجهد
لم العامي فإن واألرشاف، األمراء من كانت حاشيتها أن ومع شوكته، ازدياد يف راغبة
منهم، بقربها جميًعا شعروا بل إليه، تلتفت ال أنها الفقري وال عنه، بعيدة أنها يشعر
عىل أقام صديًقا صادقت إذا وكانت كاألمري، والصعلوك كالغني، الفقري إليهم، والتفاتها
وسهولة محبتها، وخلوص العقلية، قواها ذلك من مكنها والذي العمر، مدى صداقتها
وصل التي الدرجة إىل بسالته أوصلته ما «نابوليون» ل مساعدتها ولوال منها، االقرتاب
كرس تركها وملا منصوًرا، ظافًرا كان ومعينته رفيقته «جوزفني» كانت ملا فإنه إليها،

وخذل.
«نابوليون». حيث فرنسا إىل رجعت ثم «ميالن»، يف ونصًفا سنة «جوزفني» وأقامت
يتقلد أن عليه فعرضت عنها، تبعده أن فأرادت منه، خائفة «الديركتوار» حكومة كانت
تلك أحوال يتعهد «نابوليون» فذهب اإلنكليزية، األساكل بغزو املعني األسطول قيادة

مؤكد.» غري النجاح «إن وقال: باريس إىل رجع ثم أيام عرشة وقىض األساكل،
إىل يتقدم ثم للهند، بابًا لتكون والسورية املرصية الديار بفتح رأيًا لهم أبدى ولكنه
األوروبيني من ضباٍط وجْعل األهايل، من عساكر وتجنيد منها، اإلنكليز وطرد الهند فتح
بل البلدان، فتح يف رغبة ال حاًال، طلبه وأجابت الرأي، بهذا الحكومة ففرحت عليهم،
جميًعا أمسوا ألنهم منه؛ ويتخلصوا يهلك أن متوقعني فرنسا، عن «نابوليون» إبعاد يف
لنقل سفينة وأربعمائة بارجة، وعرشين ثمانية له الحكومة فجهزت سطوته، خائفني

جندي. ألف وأربعني الحرب، مهمات
طالبًا «طولون» ميناء يف كان ١٧٩٨م سنة (مايو) أيار من عرش التاسع صباح ويف
يف الرغبة كل رغبت وقد «طولون»، إىل رافقته قد «جوزفني» وكانت الرشقية، الديار
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وملا ليأخذها، يبعث نجح إذا أنه ووعدها لها، يسمح لم ولكنه مرص، إىل معه الذهاب
محدقتان بالدموع، مغرورقتان وعيناها البيت رشفة يف واقفة «جوزفني» كانت أقلعوا
كان الذي الكبري املركب يف وتفرست عينها حوَّلت ثم املحزن، البهيج املنظر بذلك
أكثر ويصغر عنها يبعد املركب وصار املخاطر، وسط بهما سائًرا وابنها زوجها ينقل
بانفرادها وشعرت غرفتها، فدخلت املتوسط، البحر مياه بني أخريًا اختفى حتى فأكثر
«جوزفني» ل مسكنًا «بلومبيا» عني قد مرص إىل ذهابه قبل «نابوليون» وكان ووحدتها،

طلبها. يف يُرسل ريثما
مدة معها لتقيم املدرسة من ابنتها فطلبت أرسلت منفردة أنها «جوزفني» رأت وملا
وينقلها لها وعده ينجز مرص بالد يفتح حاملا أنه تأمل وكانت وابنها، زوجها عن بُعدها
قريب فعما للسفر، تتأهب بأن إليها كتب حتى طويل زمان يمض ولم النيل، وادي إىل
اتفق ولكن مرص، إىل املتوسط البحر بها لتعرب «بومونا» املسماة البارجة إليها تصل
السيدات من عدد وحولها يدها، يف وإبرتها جالسة كانت أنها األيام من يوم صباح يف
فأبرصت خارًجا، الرشفة إىل السيدات إحدى فخرجت «هورتنس»، وابنتها صديقاتها
هبطت إليها وصلن وملا الرشفة، إىل فرتاكضن لرَيَينَه ودعتُهنَّ الزقاق، يف مارٍّا قريبًا كلبًا
ويف طويلة، مدة الفراش مالزمة إىل منهن كثري فاضطر جميًعا، وألقتهن األرض إىل بهن
ولكن البيت، من الخروج أمكنها ما أشهر مدة عليها مىض فإنه «جوزفني»، جملتهن
كان التي البارجة فإن منها، أعظم أخرى من نجتها قد كانت ِعَظِمها ِمن الحادثة هذه
لندن. إىل وأُرسلت البحر يف أُخذت قد كانت مرص إىل لتأخذها «نابوليون» أرسلها قد

مرص إىل بعُد الحضور يمكنها ال وأنه «جوزفني»، ل وقع بما «نابوليون» علم فلما
عائق يَُعقه لم إذا وأنه إليه، وتنتقل باريس عن خارًجا مسكنًا تشرتي بأن إليها كتب
وخمسة باريس، عن أميال عرشة يبعد جميًال قًرصا «جوزفني» فاشرتت قريبًا، إليها يصل
واسعة أرايض إليه وأضافت ريال، ألف بمائة «ملمازون» اسمه «فارساليا» عن أميال
حرض وملا الطبيعية. املناظر من عليه يرشف ما لكثرة به مولعة وكانت الجهات، كل من

إليهما. املساكن أحب من وكان أيًضا، هو به ُرسَّ «نابوليون»
بيار» «بلوم فرتكت أصابها، مما تتعاىف «جوزفني» أخذت الخريف فصل أول ويف
واألدباء، باألرشاف ا غاصٍّ بيتها وكان السيدات، من وعدد ابنتها مع «ملمازون» إىل وأتت
تدور التي األحاديث حتى القرص، يف يجري ما بكل «نابوليون» إىل تكتب وكانت
املحبة رباطات توثيق يف تجتهد أن منها ويطلب بأخبارها، فيُرسُّ زوَّارها، وبني بينها
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وكان غريهم. آخرين مصادقة يف جهدها تبذل وأن القدماء، أصدقائه وبني بينه واملودة
وردت الضيق، من كثريين خلصت وقد «الديركتوار»، أعضاء يف عظيم تأثري «جوزفني» ل

منهم. أُخذت التي األمالك آخرين كثريين إىل
لغايات بينهما يحولوا أن أرادوا «نابوليون» يف «جوزفني» تأثري البعض رأى وملا
له تكتسب لكي تستعملها هي كانت التي األسباب نفس لذلك فاستعملوا سياسية،
«نابوليون»، يف عظيم تأثري األعداء لهؤالء وكان والطيش، الخفة إليها ونسبوا أصدقاء،
من وقام مزاجه، لحدِّة فيه كالمهم فأثر عليها، ويهيجونه صدره يف يوسوسون فجعلوا
تأثًرا تأثرت عليها «جوزفني» اطلعت فلما الكلم، قوارص نها ضمَّ رسالة إليها فكتب فوره
— والرقة الخلوص يف نظري له يسبق لم رقيًقا لطيًفا كتابًا إليه فكتبت وقامت عظيًما،
حجزت ولكن — سطوره من سطر كل خالل يف يظهران قلبها وصفاء محبتها وكانت
اإلنكليزية املراكب وكانت «نابوليون»، إىل تصل فلم املحتالني، بمساعي الرسالة هذه

مرص. يف الجيوش وبني بينها مراسلة كل منعت وقد لفرنسا، مراقبة وقتئٍذ
ومرة مرص، يف الجيوش أحوال عن سيئة أخبار «جوزفني» إىل تصل يوم كل وكانت
دائًما تخاف كانت وقد وبلبال، قلٍق يف وأمست بالها، فاشتغل مات، زوجها أن إليها وصل
والوشاة، املفسدين بسعي ذلك عىل محموًال رجوعه، بعد محبتها يرتك ربما زوجها أن
كان قلبها أن مع ونجاحه، خريه إىل يئول ما كل يف جهدها غاية تبذل تزل لم ولكنها

مكسوًرا. وخاطرها تعبًا،
وكانت عادتها، حسب للجميع البشاشة تظهر لكي عليه تقدر ما كل تفعل كانت
يف «هورتنس» ابنتها مع وقتها من جانبًا فتقيض والرياحني، باألزهار نفسها تسيل
زيارة يف وقتها من كبريًا جانبًا تقيض كانت ثم يدها، يف ومرشتها ومعولها الحديقة،
عليهم، فتتصدق املحتاجني، عوز لسد مفتوًحا دائًما ها كفُّ وكان حواليها، الفالحني بيوت

ألحزانهم. وتحزن ألفراحهم، وتفرح
ودعوا عظيًما، ابتهاًجا الفالحون هؤالء ابتهج فرنسا عىل إمرباطورة تُوِّجْت وملا
عدة «جوزفني» قضت وهكذا املقام. بهذا النساء أجدر من وحسبوها البقاء، بطول لها
واألمراء األرشاف بني القرص يف وبعضها الفالحني، هؤالء بني الَجَوالن يف بعضها أشهر

«نابوليون». من األخبار استماع انتظار يف
عىل شؤم سنة بَْدأتها من أنها فالح ميالدية، ١٧٩٩ سنة ابتدأت الوقت ذلك ويف
واقفة، األشغال حركة وكانت الثورة، مظالم من تعبوا قد كانوا الفرنساويني فإن فرنسا؛
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بالفرنساويني وأوقعوا ثانية، إيطاليا دخلوا قد النمساويون وكان البالد، يف ا عامٍّ والجوع
وأخبار مقطوعة، فرنسا وبني مرص يف الجيوش بني الصالت وكانت جانب، كل من
من وقتئٍذ مؤلفة فكانت «الديركتوار»، حكومة وأما البالد. كل يف ذائعة «نابوليون» موت
وكانوا الحكم، زمام واستلموا الناس، عامة بني من الثورة غضون يف نشئوا قد خمسة
وكره منهم، سئم قد الشعب وكان واإلنصاف، العدل من شيئًا يعرفون ال ظاملني قساة
الحكم وإرجاع السياسية، األحوال إلصالح قوية يد مد وتمنى الحالة، هذه عىل االستمرار

البالد. إىل والنظام
«الديركتوار» رئيس دعا السنة، تلك من (أكتوبر) الثاني ترشين من التاسع مساء ويف
هم وبينما — املدعوين جملة يف «جوزفني» وكانت — ووجهاءها باريس أكابر بيته إىل
أخبار حاوية الرئيس إىل برقية رسالة وصلت إذ الليل نصف عند املائدة عىل جالسون
املتوسط البحر شاطئ عىل صغرية مدينة وهي — «فريجي» إىل «نابوليون» وصول
مرسعة وسارت مركبها، وركبت بيتها، إىل أرسعت ذلك «جوزفني» سمعت فلما —
التُّهم ويُسِمعوه األعداء إليه يصل أن قبل إليه الوصول يف راغبة وكانت زوجها، ملالقاة
«ليون» إىل وصلت إذا حتى نوم، وال أكل بال وليًال نهاًرا فسارت الباطلة، والوشايات
وجعلت كثريًا، ذلك فساءها يومني، منذ باريس إىل املدينة ترك «نابوليون» أن أخربت
إىل «نابوليون» وصل إذا عني األعداء يقول أن عىس «ما وتقول: ألسداس أخماًسا ترضب

البيت.» يف يجدني ولم باريس
النجاح رأوا ملا أنهم وذلك ونساؤهم، «نابوليون» إخوة األعداء أخصهؤالء من وكان
قبضة يف سيصبح األمور زمام وأن فيه، جوزفني بتأثري «نابوليون» إليه وصل الذي
فلم سبيله، يف يقفوا أن وحاولوا حسدوه، املطلق الحاكم هو ويكون قريب، عما يده
العارش يف باريس إىل وصل وملا «جوزفني». وبني بينه والفساد البُغض إلقاء سوى يجدوا
«جوزفني»، أعمال إليه يشكون وصاروا حواليه، اجتمعوا (أكتوبر) الثاني ترشين من

ذلك. وغري به االفتكار وعدم واإلرساف والطيش الخفة إليها وينسبون
فالتفت ألطلقنها.» «إنني عاٍل: بصوٍت وقال غضبه هاج ذلك «نابوليون» سمع فلما
فتصفح العذب، وكالمها الفصيح، بلسانها معتذرة تأتيك اآلن له: وقال الحضور أحد إليه
وإيابًا: ذهابًا الغرفة يف يتمىش وهو «نابوليون» فأجاب عليه، كنتما ما إىل وتعودان عنها
النار.» يف وألقيته القلب هذا لنزعت العاقبة خوف ولوال تعرفني، وأنت عنها أصفح «لن
من ونصف سنة زهاء عنها غيابه بعد «جوزفني» يالقي أن «نابوليون» عزم ذلك وبمثل

الزمان.
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وكان «جوزفني»، وصلت الليل منتصف عند وصوله من الثالث اليوم كان وملا
صعد ثم السفىل، الدار إىل القاها بذلك علم وملا صرب، بفارغ وصولها ينتظر «أيوجني»
مع هناك جالًسا «نابوليون» وكان البيت، أهل مجتمع كان حيث العلوي القسم إىل بها
«نابوليون»، من خوًفا السلم عىل صاعدة وهي ترتجف «جوزفني» فأخذت يوسف، أخيه
وقال مغضبًا إليها فالتفت الغرفة، تدخل أن قبل «نابوليون» رآها الباب إىل وصلت وملا

ملمازون.» إىل حاًال «ارجعي لها:
األرض إىل تسقط أن وأوشكت الرشد، عن غابت ذلك «جوزفني» سمعت فلما
ساعة ربع يمض ولم الشديد، الكدر حال يف وهو غرفتها إىل بها وذهب ابنها، فأمسكها
إىل جميًعا الذهاب قاصدين السلم عىل نازلني وأخته وأمه «أيوجني» صوت سِمع حتى
ويلح «أيوجني» يكلم وصار غرفته، من أرسع بنزولهم «نابوليون» شعر فلما «ملمازون»،
قلبه وكان — «جوزفني» يف الغريبة الطاعة هذه متوقًعا يكن لم وهو — بالرجوع عليه
أنََفته ولكن إرجاعها، أراد وذاهبة البيت تاركة وجدها وملا رجوعها، وطلب يحبها، يزل لم
بالرجوع، عليه ويلح «أيوجني» يكلم فصار ويرجعها، رصيًحا يدعوها أن من منعته
دخلت بل اآلخر، منهم أحٌد يكلم لم رجعوا وملا وأخته، بأمه يرجع أن اضطر حتى
أيًضا، غرفته «نابوليون» ودخل فيها، كان مقعد عىل نفسها وطرحت غرفتها «جوزفني»
تدريًجا ترجع «جوزفني» ل «نابوليون» محبة وأخذت اآلخر، أحدهما ير لم يومني وبقيا
غرفتها، ودخل فقام كربيائه، عىل حبه غلب حتى الثالث اليوم يأت ولم املدة. هذه يف
عىل أمامها مفتوحة إليها املرسلة «نابوليون» ورسائل مائدة من بالقرب جالسة فرآها
فرفعت جوزفني.» «يا خفيف: بصوٍت نادى ثم هنيهة وقف «نابوليون» دخل فلما املائدة،
جرحت حنونة ونغمٍة َكِئِب، بصوٍت وأجابت وجهها، الدمع غسل وقد رأسها «جوزفني»
عليه رأسها حنت ثم إليه، يدها ومدت إليها، يده فمد حياته، أيام كل ينسها ولم قلبه،
ثم ومن الشكوك، وإزالة األمور، إيضاح يف ساعات بضعة وقضيا شديًدا، بكاءً وبكت

عنها. ه يُغريِّ يشء يعد ولم «جوزفني»، ب األوىل «نابوليون» ثقة عادت
أنديتهما وكانت شنرتاين»، «دي يف وقتئٍذ مقيمني و«جوزفني» «نابوليون» وكان
يف يتباحثون وهم والعظماء امللوك أندية شأن واألرشاف واألدباء بالقواد غاصة دائًما
يده. «نابوليون» مد إذا إال لفرنسا رجاء ال إنه ويقولون: إصالحها، وكيفية البالد أحوال
الحكومة وأبدلت فرنسا، سياسة انقلبت باريسحتى إىل رجوعه عىل يمضشهر ولم
وعرشين وخمسة قناصل ثالثة من مؤلفة القنصلية الحكومة وكانت بالقنصلية، املديرية
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عىل «نابوليون» أخذ وملا أيًضا. ورئيسهم قناصل الثالثة هؤالء أحد و«نابوليون» عضًوا،
إىل أوًال ذهب حتى بذلك البتة ألحد يَُفه لم إليها دعي التي الخدمة هذه عهد نفسه
اآلخرين. أخرب وحينئٍذ التهاني، كلمات أوًال فمها من وسمع ذلك، عن وأخربها «جوزفني»
وأعلن وأكابرها، باريس وجهاء من كبري وجمهور قناصل الثالثة اجتمع الغد، ويف
بالنرص، له ودعوا ذلك، الجميع فقبل البالد، يف األول الحاكم سيكون «نابوليون» أن
تأثري ذلك يف األعظم السبب وكان التغري. هذا يف الدماء من واحدة نقطة يسفك ولم
«نابوليون» شعر وقد مرص، يف «نابوليون» غياب مدة باريس أهايل يف القوي «جوزفني»

ذلك. عىل فشكرها األمر؛ هذا يف له «جوزفني» مساعدة بعظم نفسه
«لوكزمربج»، إىل شنرتاين» «دي من و«جوزفني» «نابوليون» نقل ذلك غد ويف
سنة (فرباير) شباط من عرش التاسع صباح ويف «التوبلمري». عتبة القرص هذا وكان
تَْخت َؤه تبوُّ إليه انتقاله كان عظيم. بموكٍب «التوبلمري» إىل «نابوليون» انتقل ١٨٠٠م،
بها، خاص مركٍب يف أيًضا «جوزفني» انتقلت نفسه، اليوم ذلك مساء ويف فرنسا. ملك
وأرشافها، اململكة وعظماء الدول سفراء بني زوجها وجدت «التوبلمري» إىل وصلت وملا
عظيمة بملكة يليقان واحرتام بإجالل الجميع فتلقاها بهم، وعرَّفها عليهم، فدخلت
زادتها وقد العمر، من سنة وثالثني ثالث نحو الوقت ذلك يف «جوزفني» ل وكان الشأن،
معتدلة كانت فإنها صباها، بنضارة تذهب أن عن عوًضا وجماًال ُحسنًا السنون هذه
والكمال، اللطف آيات عليه تقرأ وُمحيا زرقاوين، عينني ذات الحسن، وضاحة القوام،
ووسع الدنيا، لهذه اختبارها زاد قد واألحزان األتعاب من حياتها يف لها جرى ما وكأن
وطارت مجدها، وإيناع عزها، أوج بلغت قد وكانت عقلها، وثقف معارفها، نطاق

الحني. ذلك يف «نابوليون» شهرة طارت كما البالد أنحاء يف شهرتها
اآلحاد، حفظ وأبطلوا أسابيع، إىل الوقت تقسيم وا غريَّ قد وقتئٍذ الثورة رجال وكان
«نابوليون» وكان األعمال، عناء من للراحة أيام عرشة كل من واحًدا يوًما جعلوا أنهم إال
سئما ألنهما أيامهما؛ أسعد من كان وقد «ملمازون»، يف و«جوزفني» هو اليوم هذا يقيض
إىل رجوعهما ساعة أتت فإذا ورسمياته، تكلفاته وكثرة وازدحامه، البالط عيشة من
غياب مدة يف النمساويون وكان فتنهدا. «جوزفني» ل ذلك «نابوليون» ذكر «التوبلمري»
كان التي األمالك كل من الفرنساويني وطردوا إيطاليا إىل رجعوا قد مرص يف «نابوليون»

الجمهورية. راية فيها رفع قد «نابوليون»
التي املهزومة الجيوش إىل أفكاره ه وجَّ الداخلية البالد أحوال «نابوليون» حسن فلما
ذهابه إن لها: وقال بأفكاره «جوزفني» فأخرب األلب، إىل النمساويون أوصلها قد كان
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يف ١٨٠٠م سنة (مايو) أيار من السابع يف فودعها طويًال، يغيب ال ولكنه رضوري،
هذه يف كان فإنه منصوًرا، ظافًرا إليها عاد (يوليو) تموز من الثاني ويف «التوبلمري».
بعد ليلة املدينة وزينوا النمساويني، طرد قد الشهرين عىل تزد لم التي الوجيزة املدة
بالنرص. له ويدعون يتجمهرون يجدونه حيثما كانوا له وحبهم لفرحهم وإظهاًرا أخرى،
وكانت «ملمازون»، يف «نابوليون» غياب من املدة هذه قضت قد «جوزفني» وكانت
وهو وأحيانًا جواده، ظهر عىل وهو إليها يكتب ما كثريًا وكان كذلك، وهو يوميٍّا، تكاتبه
تقرع، الحرب وطبول املعركة وسط من كاتبه عىل يميل كان وأحيانًا القتال، ساحة يف
إىل ويرسلها إياها، يلقنه التي الوجيزة الجمل الكاتب يكتب فكان تتساقط، القتىل وجثث

«جوزفني».
تمثل الحرجة األوقات هذه مثل يف «جوزفني» إىل «نابوليون» من االلتفاتات فهذه
لم وإال وآدابها، «جوزفني» أخالق سمو وتؤكد إياها، معاملته حسن من صورة أبهج
وخصوًصا عليه، واجبًا فرًضا يوميٍّا إليها الكتابة يحسب «نابوليون» نظري رجل يكن
التي األشياء إصالح يف «نابوليون» غياب مدة أكثر «جوزفني» وقضت أوقاته، أحرج يف
جانبًا يقضيان صارا الحرب من رجع وملا بإصالحها. يَُرسُّ «نابوليون» أن تظن كانت

قبًال. فيه يقضيان كانا مما أكثر «ملمازون» يف الوقت من
فيه تقىض التي األوقات لهذه وكان «التوبلمري»، يف كما للزوار األندية وفتحا
املالهي بعض يف منها جانبًا يقضيان كانا وقد أوقاتهما، أبهج من وكانت عظيمة، شهرة
من الخصوصيني األصدقاء وبعض «جوزفني» ولدا ذلك يف ويشاركهما اللطيفة، واأللعاب
ولكن املميزين، والضباط املشهورين القواد من وغريهم وأرشاف، وأمراء وملكات ملوك
إىل يحتاجون كانوا الذين مساعدة عن واللذات األفراح هذه وسط يف تغفل لم «جوزفني»
معينًا جانبًا وخصصت مساعدته، طاقتها يف كان من كل تساعد كانت بل مساعدتها،

باإلرساف. تُتَّهم أحيانًا وكانت املهاجرين، ملساعدة دخلها من
وبذل أوطانهم، إىل املهاجرين برجوع أمر بقليل، القنصلية «نابوليون» ء تبوُّ وبعد
جهات من كثرية صعوبات وجد أنه شك وال املحجوزة، أمالكهم إرجاع يف جهده غاية
ليس مساكني فقراء وأصبحوا املال، من يكفيهم ما لهم كان الذين واأليتام األرامل بعض
إليهم، فتسعى الحزينة، قصصهم عليها ون ويَُقصُّ «جوزفني» إىل يأتون فكانوا يشء، لهم
شأن معهم بوعدها تفي دائًما وكانت تمكنها، التي باملساعدة وتمدهم ألحوالهم، وترثي

الكريم.
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إخوة أحد — «لويس» وعمر سنة، عرشة ثمان نحو وقتئٍذ «هورتنس» عمر وكان
يزوجا أن عىل و«جوزفني» «نابوليون» فاتفق سنة، وعرشين أربًعا — «نابوليون»
أخيه مثل الكالم قليل التأمل، كثري عامًلا شابٍّا «لويس» وكان «لويس». ب «هورتنس»
إيطاليا يف «نابوليون» كان وملا به، إخوته سائر أشبه يشء كل يف وكان «نابوليون»،
وتعلَّق فأحبها القدماء، امللوك أحد ساللة من بفتاة «لويس» تعرف النمساويني يحارب
ربما اقرتانهما أن خاف ألنه به؛ يُرسَّ لم بذلك وعلم «نابوليون» رجع ملا ولكن بها، قلبه
تزوجت حتى برجوعه يسمح ولم باريس، عن العساكر مع «لويس» فأبعد به، يرضُّ

الفتاة.
أوقاته صفو تكدر ثم ومن عظيًما، كدًرا تكدر تزوجت أنها وعلم «لويس» رجع فلما
وكان أخيه، قلب يف البالغ الجرح بهذا فشعر «نابوليون» أما له. تطيب الحياة تعد ولم
«هورتنس»، ب يزوجه أن فعزم الفتاة، تلك ينسيه أن وأراد مرضاته، يف يجتهد دائًما
أول من ترغب لم «هورتنس» وكذا أخريًا، قبل أنه غري أوًال، ذلك يقبل لم «لويس» ولكن
عليه يتكل وكان املقربني، رابها أصدقاء من وكان القواد، أحد تحب كانت ألنها األمر؛
بعًال «لويس» يكون أن وقبلت رابها، بمواعيد أخريًا اغرتت ولكنها القواد، سائر من أكثر
ساعة ويف اآلخر، يحب أحدهما يكن لم إذ تعيسة؛ حياة اقرتانهما بعد قضيا ولكنهما لها،
بعدئٍذ تخف ولم العروسني، من كل وجه عىل الغم أثر الحارضين من كل الحظ زفافهما

اآلخر. عن أحدهما انفصال إىل أدت التي تعاستهما
اململكة، جهات ببعض طوافه عند ١٨٠٢م سنة نابوليون فرافقت «جوزفني» أما
تدهش ذهبت حيثما وكانت إيطاليا، نواب مالقاة ألجل «ليون» إىل ذهابه يف أيًضا ورافقته
هي رجعت ثَمَّ ومن عرفها، َمن كل ويف زوجها يف وتأثريها الطبيعية، بمزاياها الجميع
أفراٍح يف أسابيع عدة هناك وقضيا «ملمازون»، يف املحبوب قرصهما إىل و«نابوليون»
تلك أحوال الستطالع الشمالية اململكة أطراف يف الجوالن إىل عاد ثم يوصف، ال ورسور
«نابوليون» عىل ويثنون مكان، كل يف والرتحاب بالفرح يستقبلهما الشعب وكان القطائع،

فيها. السالم وتوطيد اململكة، إىل النظام وإرجاع الثورة، نريان إلخماد الثناء مزيد
وقت، أقرب يف فرنسا صولجان لتسليمه الشعب باستعداد يشعر توجه حيثما وكان
عرش إىل أخرى خطوة هذه وكانت «كلود»، القديس قرص استلم سفره من رجع وملا
البهجة إىل العودة وأحب الجمهورية، سكينة من مل قد كان الشعب فإن «البوربون»؛
بواجباته، للقيام معها سيدات وأربع «جوزفني» وجعل القرص، هذا فجدد امللكية، واألبهة

حياته. كل قنصًال «نابوليون» سمي وحينئٍذ

247



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

هللا، بوجود «نابوليون» لتقنع جهدها غاية باذلة الوقت ذلك يف «جوزفني» وكانت
و«جوزفني» فرنسا يف أعراقه مد قد كان الكفر ألن البالد؛ إىل املسيحية الديانة وبإرجاع
كانت أنها إال التقى، ذوات من كانت وال الدينية، التعاليم من كثريًا تعرف تكن لم نفسها
املسببة األهلية واألتعاب املسيحية، الديانة رفض عن الناشئة البالد وتعاسة الكفر رأت قد
عىل واقتداره املسيحي الدين فضائل تميز وكانت دينيٍّا، اعتباًرا الزواج اعتبار عدم عن
وأعلن بكالمها، «نابوليون» فاقتنع الخري، عمل عىل وحملهم الرش، عمل عن الشعب ردع
املرة الدينية االحتفاالت أقيمت اإلعالنات صدور غد ويف البالد، إىل املسيحية الديانة إرجاع
مدة ذلك بعد يمض ولم اململكة، إىل املسيحية الديانة وأرجعت «نوتردام» كنيسة يف األوىل
كثريون وكان فرنسا، عىل ملًكا «نابوليون» تتويج شأن يف اإلشاعات كثرت حتى طويلة

ذلك. يف راغبني
إىل «نابوليون» احتياج رأت ألنها ذلك؛ سمعت كلما ترتعد فكانت «جوزفني» أما
بغريها ويتزوج يطلقها بأن عليه يلحون البعض تسمع وكانت ملًكا، توج إذا يخلفه ولد
وقد امللك، يف يخلفه ابن له يكون أن تستلزم فرنسا مصالح إن قائلني: امللكية األرسة من
ألنها األمر؛ هذا إنفاذ من خائفة كانت أنها إال لها، «نابوليون» محبة شدة متأكدة كانت
وتقدمه مجده ألجل تضحيتها يمكنه ال تقدمة «نابوليون» لدى ليس أنه عرفت قد كانت

الدنيا. هذه يف
من آخر رجل مع جالًسا فوجدته زوجها، غرفة «جوزفني» دخلت األيام من يوم ويف
قالت: ثم قليًال، جلست دخلت فلما السياسية، األمور يف معه يتحدث السياسة أصحاب
فضحك هو، كما قنصًال بقاءه تفضل بل ملًكا، «نابوليون» تتويج يف البتة ترغب ال إنها
العجائز؟» هؤالء كالم تصدقني متى إىل جوزفني؟ يا الجنون هذا «ملاذا وقال: «نابوليون»
قريب، عما فرنسا إمرباطورة ستكون إنها «جوزفني» أمام أحد قال كلما وكان

فقط. «نابوليون» القنصل امرأة تكون أن مكتفية أنها تجيب
سيكون «نابوليون» أن القضائي املجلس قرر ١٨٠٤م، سنة (مايو) من الثاني ويف
ماليني ثالثة من أكثر عليه فوافق فرنسا، جهات كل إىل التقرير وأرسل فرنسا، إمرباطور

وخمسمائة. ألفني عىل املضادين عدد يزد ولم الشعب، من ونصف
يف عظيًما احتفاًال صنَع فرنسا، إمرباطورية تخت «نابوليون» ء تبوُّ غد ويف
إمرباطورة االحتفال ذلك يف «جوزفني» بينهم وبَرزت واألرشاف، العظماء لكل «التوبلمري»
تكد ولم منها، الساعة تلك أفراح كل نزعت املتوحيات بعض مخاوف ولكن لفرنسا،
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أرسة يف ستدوم اإلمرباطورية أن أيًضا قرر املجلس ألن وذلك وحزنها؛ غمها إظهار تتمالك
فوجدت وعظمائها، أوروبا أكابر من عظيم عدد االحتفال ذلك حرض وقد «نابوليون»،
شهرة وكانت أوروبا، ملكات أعظم إليها يصل لم درجة يف حينئذ نفسها «جوزفني»

ممالكها. أعظم فاقت قد وقوته أوروبا، كل عمت قد زوجها
رومية من البابا حرض املذكورة، السنة من (أكتوبر) الثاني ترشين من الثاني ويف
عىل يحصل ولم «نوتردام»، كنيسة يف فرنسا عىل وإمرباطورة إمرباطوًرا يتوِّجهما لكي
ذلك يف الهواء وكان قرون، عرشة منذ «نابوليون» قبل أوروبا ملوك من أحد الرشف هذا
الذهبية خيولها بعدد تلمع أمامها والعجالت الزين بأفخر مزينة والكنيسة رائًقا، اليوم

بالذهب. املوشاة الرسمية ثيابهم يف واألبطال والقواد واألرجوانية،
بالذهب، األبيضموشاة األطلس من حلة يف «جوزفني» دخلت التتويج وقت كان وملا
القرمزي املخمل عىل ومشمل الكريمة، بالحجارة ومزينة الذهبي، بالخرز وموشحة
الواحد تاجني؛ التتويج حيل وكانت أكتافها، عىل القاقم وفرو األبيض، باألطلس مبطن
ألجل واآلخر فقط، الخصوصية اململكة احتفاالت يف رأسها عىل ولتضعه التتويج ألجل

أيًضا. ومنطقة الرسمية، األوقات باقي
واألربعة النخل، شكل عىل منها أربعة ذهبية، فروع ثمانية له فكان األول، التاج أما
كنقط عليها منثورة الربلنتية األملاس حجارة وكانت الريحان، ورق شكل عىل األخرى
الثاني والتاج والجمشت، الزمرد من بحجارة مرصعة ذهبية حلق بها أحاطت وقد الندى
عدة األمام ومن أملاس، بحجارة ومفصًال اللؤلؤ، من صفوف أربعة من مصنوًعا كان
من املنطقة وكانت قمحة، وأربعني وتسعة مائة منها واحد وزن بلغ أملاس من حجارة

امللون. الفلمنكي املاس من حجًرا وثالثني بتسعة رصعت وقد األبريز، الذهب
بحجارة ومزرورة بالذهب، موشاة األبيض املخمل من حلة يف فدخل «نابوليون» أما
أملاس بحجارة عني وُمرصَّ بالذهب، موشيني القرمزي املخمل من ومشمل وجبة أملاس،
ألواحها فإن والجمال؛ اإلتقان من يكون ما غاية عىل امللكية املركبة وكانت أيًضا،
بني املسافة وكانت األلوان. حمر خيل رءوس ثمانية ويجرها النقي؛ الزجاج من كانت
الرسمية ثيابهم يف خيال آالف عرشة وكان ونصف، ميل نحو و«نوتردام» «التوبلمري»
ورشف والسطوح النوافذ كانت إذ مليون؛ نصف الناظرين عدد وبلغ العجالت، مالزمني
املوسيقى وكانت بالوقوف، ة غاصَّ املوكب عليها مرَّ التي الطريق عىل املطلة البيوت
تهتف العساكر من األلوف وعرشات الهواء، يف ترضب واملدافع املطربة، بألحانها تصدح

العالم. تاريخ يف مثيل لها يسبق لم مما الساعة تلك وكانت مًعا،
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مقعد وعليه القرمزي، املخمل من بأغطية مغطى «نوتردام» كنيسة يف العرش وكان
بالجوخ مغطاة وكانت مستديرة، درجة وعرشين باثنتني إليه يرقى أيًضا املخمل من
العرش، عىل «جوزفني» بجانب «نابوليون» فجلس الذهبي، بالخرز ومحالة األزرق،
وكانت ساعات، أربع مدته وطالت التتويج ابتدأ ثم الدرج، عىل القواد كبار ووقف
«نابوليون» رأس عىل التاج البابا يضع ألن الوقت أزف وملا العسكرية. املوسيقى تتخلله
يده، من «نابوليون» أخذه رأسه عىل يضعه أن وقبل «نابوليون»، إىل واقرتب بيده أخذه
نزعه ثم «جوزفني»، رأس عىل ووضعه رأسه عن نزعه ثم رأسه، عىل نفسه هو ووضعه
جثت ثم منه، أصغر بآخر وتوَّجها بجانبه، مسنٍد عىل ووضعه لثقله، حاًال رأسها عن
التفاتة زوجها إىل والتفتت هلل، وصلَّت مكتوفتان، ويداها رأسها، عىل والتاج «جوزفني»

أيامه. كل االلتفاتة هذه يتذكر «نابوليون» وبقي له، ومحبتها شكرها عن ت عربَّ
املقام، تناسب خطبة «نابوليون» ارتجل االنرصاف وقُت وأِزَف التتويج تمَّ وملا
عظيًما تأثريًا الكالم هذا فأثَّر بعده، من العرش هذا عىل سيجلس نسله أن فيها ذكر
والشعب «نابوليون» يف تَْعَهده ملا خصوًصا قلبها، يف كحربة ونشب «جوزفني»، يف
الليل كان «التوبلمري» إىل عادت وملا ولد. له يكون أن يف الرغبة من أيًضا الفرنساوي
ودخلت أيًضا، بها يتألأل و«التوبلمري» باألنوار، مزينة املدينة وأسواق سدوله، أرخى قد
منسجمة والدموع امللوك ملك من اإلرشاد وطلبت ركبتيها، عىل وجثت مخدعها «جوزفني»

خديها. عىل
بكل و«جوزفني» «نابوليون» تتويج من األول الشهر فخصصوا باريس أهايل أما
أحد صباح ويف باألنوار. ليلة كل تزين املدينة وكانت العمومية، واملالهي األفراح أنواع
من وكانت أدواتها، كل مع ذهبية ناصلة فوجدت غرفها، إحدى «جوزفني» دخلت األيام،

باريس. بلدية مجلس إليها أهداها وقد أيًضا، الذهب
هيئة عىل مصنوًعا كان الجو يف كبريًا منطاًدا الشعب أطلق تتويجهما مساء ويف

الجنوب. نحو سار ثم باريس، فوق ظاهًرا مدة فبقي امللكي، التاج
عن ميل تسعمائة مسافة تبعد وهي — رومية مدينة يف وقع التايل، اليوم مساء ويف
إىل كتبوا إيطاليا جمهورية مديري أن «نابوليون» تتويج أثر عىل حدث ثم — باريس
ملًكا ويتوج «ميالنو» إىل يرافقهم أن إليه يطلبون — رئيسهم وقتئٍذ وكان — «نابوليون»
«نابوليون» عوائد من وكان النمساويني. أعدائهم أيدي من لهم املنقذ هو كان إذ عليهم؛
ألخيه الثاني االبن عماد بعد األيام، من يوم مساء ففي قبل، من أحًدا يُعِلم أن بغري السفر
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فرافقته الصباح، من السادسة الساعة إيطاليا إىل للسفر الخيل بإعداد أمر «لويس»،
لهما ويزين بالرتحاب، الشعب يستقبلهما يصالن حيثما وكانا السفر، هذا يف «جوزفني»

بالنرص. لهما ويدعو املدن،
البرش، أسعد يجعلها أن شأنه من ما كل عىل حينئٍذ حاصلة «جوزفني» وكانت
نسيت إيطاليا إىل وصلت ملا ولكنها «نابوليون»، ل ولد وجود عدم وهو واحد، أمر لوال
السابع» «بيوس البابا وبني بينها وكان وهناء. بغبطة أيام عدة هنالك وقضت ها، غمَّ
من كأًسا إليه أهدت عنها افرتق وملا «تورين»، إىل بنفسه رافقهما وقد قوية، صداقة
نشبت حيث «مارنفو» ساحة إىل «نابوليون» أخذها «تورين» ومن «سافراس»، فخار
لها ومثَّل جندي، ألف ثالثني وسط يف ووقف الحربية، ثيابه لبس وهناك وقائعه، أعظم

القتال. واقعة
والفرح مزينة، املدينة وكانت ميالنو، دخال ١٨٠٥م، سنة مايو من الثامن ويف
ملًكا «نابوليون» توج نفسه، الشهر من والعرشين السادس ويف فيها. قائمني والطرب
كنيسة يف االحتفال من أقل االحتفال هذا يكن ولم «ميالن»، كنيسة يف إيطاليا عىل
التاج سوى — «نابوليون» ل أُحرض أنه وأبهة عظمة الحفلة هذه زاد والذي «نوتردام»،
منذ امللوك رأس عال قد التاج هذا يكن ولم الحديدي، «شارملان» تاج — لتتويجه امُلَعد

سنة. ألف من «شارملان» أيام
هو وضعه بل رأسه، عىل يضعه أحًدا يدع لم — «نوتردام» يف كما — أيًضا وهنا
إىل منها وذهبا «ميالنو»، يف شهر مدة وأقاما أيًضا، هو «جوزفني» ج توَّ ثم بنفسه،
سفرهما، عن الئحة «جوزفني» أعطى قد «نابوليون» وكان باريس. إىل رجعا ثم «جنوا»،
بها، ويجيب سيخطبها التي واألجوبة والخطب فيها، سيقفان التي األماكن جميع وعن
«جوزفني» فكانت تنفقها، أن يمكنها التي واملبالغ تقديمها، عليها يجب كان التي والهدايا
يف «جوزفني» ل «نابوليون» أظهر وقد املثاالت، هذه درس يف صباح كل من قسًما تقيض

مرسورين. دائًما وكانا واألنس، البشاشة من عليه مزيد ال ما السفر هذا
«نابوليون»، مع أسفارها أرسِّ من السفر هذا أن بعد فيما «جوزفني» وذكرت
وبعد الوالئم. ويولم األفراح، لهما ويقيم بالرتحاب، الشعب يتلقاهما يصالن حيثما وكانا
بابنة االقرتان «جوزفني» ابن «أيوجني» قصد أن سمعا وجيزة بمدٍة باريس إىل وصولهما
وفرحت بابنها، «جوزفني» فاجتمعت الزفاف، ليحرضا «ميونخ» إىل فذهبا «بافاريا»، ملك
باريس إىل هناك من رجعا ثم تشتهي، كما يشء كل يف كانت ألنها خصوًصا بعروسه، له

وأمرياتها. «جرمانيا» أمراء من كبري بجمهوٍر مشيعني
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يمنحها أن العالم هذا يمكن ال التي املجد من ذروة يف وقتئٍذ «جوزفني» وكانت
ملكة كانت «هورتنس» وابنتها زوجها، قدمي عند كانت أوروبا كل فإن البرش، ألحد
نابوليون وكان «بافاريا». ملك وصهر إيطاليا، ملك نائب كان «أيوجني» وابنها «هوالندا»،
وارث سيكون األكرب» نابوليون «لويس أخيه ابن أن وقرر طالقها، فْكِره من نزع قد
معجبًا دائًما «نابوليون» وكان القبيل. هذا من الوقت ذلك يف االرتباكات كل فزالت ملكه،

العالم.» نساء بني لها نظري ال «إنه األوقات: غالب يف يقول كان حتى «جوزفني»، ب
والسؤدد، السلطنة من إليه وصلت ما مع والحزانى املحتاجني تنىس تكن فلم هي أما
بكالمها، أو بمالها كان سواء مساعدتها، طلب من كل ملساعدة مستعدة دائًما كانت بل
أسفاره، يف «نابوليون» مرافقة تحب وكانت واإلرساف، بالتبذير أحيانًا تتهم كانت حتى
وعدها ومرة به. يوثق الذي الوحيد الشخص كانت ألنها مرافقتها؛ يرغب كان أيًضا وهو
لوازم بإعداد فأمر ا، رسٍّ الذهاب إىل أحوجته األحوال ولكن سفراته، إحدى يف بمرافقته

السفر.
فيه تكون «جوزفني» أن ظن الذي الوقت وهو — الليل نصف بعد األوىل الساعة ويف
«جوزفني» كانت حتى العجلة إىل يصل لم ولكنه الذهاب، قصد — النوم يف مستغرقة
«نابوليون» فأخضع إسبانيا، إىل مًعا وذهبا الحال، يف لوازمها بإعداد فأمر يديه، بني
ثم عليها، «لويس» أخاه ووىل الفرنساوية، العساكر من ومألها طاعته، تحت إسبانيا
أخاه طردوا اإلسبانيني أن األخبار أتته حتى طويًال يلبث لم ولكن فرنسا، إىل راجًعا قفل
فرجع هناك، القاطنني الفرنساويني من كثريين وقتلوا اإلنكليز، بمساعي العاصمة من
يسمح لم ولكنه معه، اإلتيان «جوزفني» طلبت أيًضا الوقت هذا ويف إسبانيا. إىل مرسًعا
فيها، حكمه وثبت مقامه، إىل أخاه وأرجع البالد، عاصمة مدريد دخل بل بذلك، لها

فرنسا. إىل ثانيًا ورجع
ابن الصغري باألمري معلقة الوقت ذلك يف و«جوزفني» «نابوليون» آمال وكانت
عمه. بعد من امللك صاحب سيكون أنه وهولندا فرنسا كل يف وشاع و«هورتنس»، «لويس»
منترص وهو «بروسيا» يحارب «نابوليون» كان بينما ١٨٠٧م، سنة ربيع يف ولكن
العمر من له وكان قليلة، ساعاٍت يف ومات الخناق، داء الولد أصاب عظيًما، انتصاًرا عليها
القديمة؛ مخاوفها إىل ورجعت عظيًما، حزنًا لفقده «جوزفني» فحزنت سنوات، خمس
وكانت له، امللك يرتك وارث له يكون أن يف رغبته وتعرف «نابوليون»، تعرف كانت ألنها
بقيت وقد تجرعها، من لها بد ال كان التي الكأس تلك مرارة افتكرت كلما ترتعد فرائصها
مصيبتها. عظم عىل الدموع تسكب نوم وال أكل بال غرفتها يف منفردة أياٍم ثالث مدة
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إذ انتصاره؛ أوج يف كان املحزنة األخبار هذه إليه وصلت فلما «نابوليون» أما
أوروبا ملوك جميع وكان طاعته، تحت «بروسيا» وأخضع أعدائه، جميع قهر قد كان
وجهه، عىل بيده وارتفق ساكتًا، جلس األخبار هذه سمع فلما أوامره، إلتمام مستعدين
وكان هذا؟» كل أترك «ملن األخرى: بعد املرة لنفسه يقول الشديد حزنه يف وهو وُسِمع
أن واشتهاء املجد ومحبة جانب، من «جوزفني» محبة قويان: عامالن أفكاره يتنازع

آخر. جانب من وشهرته اسمه يرث ولد له يكون
يف رغبته ولكن جفن، له يغمض وال طعاًما يذوق ال وهو الحال هذه عىل مدة وبقي
األرض، وجه عىل مملكة إليها تصل لم درجة إىل فرنسا أوصل أنه واعتقاده املجد، كسب
سالمة ويفقد وراحته، سعادته بكل يضحي جعاله نسله من يرثها من يخلف أن فينبغي
بالخوف فكانت جيًدا، زوجها تعرف «جوزفني» وكانت املحبة، ربط قوى ويحل الذوق،
كثرية أحيانًا وكان والبكاء. بالنوح أوقاتها أكثر تقيض وكانت قدومه، تنتظر والرعب
امللكية. األرسة بنات بإحدى «نابوليون» واقرتان طالقها شأن يف كالم الجرائد يف يصدر
عىل فسلم «فيينا» من «نابوليون» رجع ١٨٠٧م، سنة (أكتوبر) األول ترشين ويف
كان وأنه فكره، يف قلًقا كان أنه الحال يف فالحظت هي أما اللطافة. بمزيد «جوزفني»
ذلك، البالط رجال فالحظ ا، رسٍّ بوزرائه يجتمع كان وكثريًا املسألة، بهذه يشتغل حينئٍذ
إذا أنه خاف ألنه امرأته؛ إىل يلتفت أن يكثر ال «نابوليون» وكان الكالم، قلييل وكانوا
هذا من ا جدٍّ قلقة «جوزفني» وكانت فكره، يتغري العظيم الحب هذا أحبها التي إىل التفت
وسكناته، «نابوليون» حركات تالحظ وكانت عواطفها، إخفاء يف اجتهدت ولكنها القبيل،

تخافه. كانت ما لها يؤكد جديًدا أمًرا يوم كل يف فرتى
وكان وغرفتها، غرفته بني الذي الباب قفل وقد عنها، ويبتعد يتجنبها فكان هو أما
واحدة كلمة جرت تكن ولم ذلك كل الباب، قرع ذلك أراد وإذا مخدعها، يدخل ما قليًال
ترتجف «نابوليون» أقدام وقع تسمع عندما «جوزفني» وكانت الشأن، هذا يف بينهما
بغري الباب إىل مكانها من تصل أن تقدر تعد ولم املخيفة، باألخبار إليها آٍت أنه وتظن
«أكتوبر والثاني األول ترشين شهري مىضكال ولكنه آخر، بيشء أو بالحائط تتمسك أن
املذاكرة يف كان أنه مع القبيل، هذا من بيشء «جوزفني» «نابوليون» يكلم ولم ونوفمرب»
مفاتحتها يستصعب كان فإنه يصاهرها، التي واألرسة الجديد الزواج أمر يف وزرائه مع
وسلطته شهرته وكانت البتة، الثانية مقاصده تُغري لم الصعوبة هذه أن غري الشأن، بهذا
من تعطي أن لها رشًفا تحسب تكن لم أوروبا يف أرسة يوجد لم أنه حد إىل عظيمتني
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«الرببون»؛ أرسة من زوجة يأخذ أن أوًال وزراؤه عليه فأشار «نابوليون»، ل زوجة بناتها
بهذه أثبت ملكه ويكون فرنسا، يف امللكية حزب يريض ذلك فعل إذا أنه افتكروا ألنهم

الواسطة.
يكون أن التأمل طول بعد ظنوا ولكنهم سكسونية، سيدة يأخذ أن عليه أشاروا ثم
ذلك يف البالطني بني كالم جرى أن بعد ولكن «روسيا»، ملك جاللة يصاهر أن األنسب
آن قد الوقت ذلك يف وكان النمسا، إمرباطورة ابنة لويزا» «ماريا يأخذ أن الرأي قرَّ
من األخري اليوم يف وكان يفعله، أن قاصًدا كان بما «جوزفني» يخرب أن «نابوليون» ل
ولم يتعشيا لكي واإلمرباطورة اإلمرباطور دخل ١٨٠٩م، سنة (نوفمرب) الثاني ترشين
بغزارة الدموع تسكب غرفتها يف النهار ذلك كل «جوزفني» وكانت أحد، معهما يدخل
غسلت العشاء ساعة أتت ملا ولكنها املحزن، يومها كان اليوم ذلك أن عرفت كأنها
ولذلك البكاء، عن نفسها تضبط لكي جهدها غاية وبذلت املائدة، غرفة ودخلت عينيها

واحدة. بكلمة فمها تفتح أن تتجارس لم
حول فكان واحدة، بكلمٍة يكلمها ولم األفكار بحر يف تائًها فكان «نابوليون» أما
تتبدل الطعام أنواع كانت بل شيئًا، أحدهما يذق ولم تام، سكوت حينئٍذ املائدة تلك
رصف العشاء تقديم انتهى وملا منهما. كل وجه عىل املوت اصفرار وكان ، تمسَّ أن بغري
تلك أتت حينئٍذ و«جوزفني»، نفسه عىل بيده الباب وأغلق نهض ثم الخدم، «نابوليون»
يدها وأخذ «جوزفني» إىل «نابوليون» فاقرتب منها، هالًعا منهما كل كان التي الدقيقة
أحببتك، كيف تعلمني أنت جوزفني، عزيزتي يا جوزفني، «يا منقطع: بصوٍت لها وقال
األرض. عىل السعادة فيها عرفت بك التي القليلة الدقائق عىل شاكر وحدك لك وأني
تخضع أن يجب نحوك القوية عواطفي وأن إرادتي، من أقوى واجباتي أن أخربك واآلن

فرنسا.» ملصلحة
األرض عىل ووقعت عروقها، يف الدم ونضب قلبها، خفق ذلك «جوزفني» سمعت فلما
إليه فأتى يساعده، َمن ونادى الباب حاًال فتح ذلك «نابوليون» رأى فلما عليها، مغشيٍّا
فأومأ «بومون»، الكونت أيًضا هناك وكان املجاورة، الغرفة من الخدم من عدد حاًال
هو وأخذ غرفتها، إىل يده عىل يأخذها بأن ممتقع ووجهه مرتجف وهو «نابوليون» إليه
وساعد الخدم أحد إىل املصباح سلَّم لَّم السُّ إىل وصل ملَّا ولكن أمامه، وذهب بيده مصباًحا
تحب ال ألنك ذلك؛ تفعل أن يمكنك ال «آه! غشيها: يف تقول وكانت حملها، يف الكونت

قتيل.»
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يف الجرس وقرع الكونت «نابوليون» رصف فراشها عىل ووضعاها بها وصال وملا
له ظهر وملا تستفيق، أخذت حتى بجانبها الوقت وقىض الخصوصية، خادمتها طلب
يتمىش كان بل الليل، ذلك طول ينم لم أنه إال ومىض، تركها نفسها إىل ترجع ابتدأت أنها
فلم الطبيب أما أحوالها. عن الطبيب ويسأل «جوزفني» غرفة باب إىل ويأتي غرفته يف

الليل. ذلك كل يفارقها
باآلخر، يتعلق ما قليًال إال منهما الواحد ير لم ذلك بعد األولني األسبوعني مدة ويف
يف املدينة فكانت الشهرية، «أوسرتلينز» ونرصة التتويج عيد كان املدة تلك يف أنه واتفق
االحتفالني هذين ويف الفضاء، ملء األجراس قرع وصوت باألنوار، مشتعلة الوقت ذلك
واألمراء امللوك كل أن ُمتأكِّدة وكانت الشعب، أمام تحرض أن مضطرة «جوزفني» كانت
أصوات كل وكانت عليها، امُلقبلة باإلهانة عاملون — باريس يف حينئٍذ كانوا الذين —
بذلت فإنها ذلك ومع بمصيبتها، مؤذنة حزن أجراس قرع مسامعها يف واالبتهاج الطرب
واغريراق وجهها اصفرار أن غري كعادتها، الناس أمام تظهر لكي تسليتها يف جهدها
معها دائًما «هورتنس» ابنتها وكانت إخفاءه. تحاول عما يُنْبئان كانا بالدموع عينيها
وبعد إليها، باريس وأتى إيطاليا ترك «أيوجني» وابنها تسليتها، يف جهدها غاية باذلًة
ليست التي ابن إن له: قائًال خدمته من االستعفاء وطلب «نابوليون» إىل ذهب مواجهتها
ألنه انحطاطها؛ يف أمي أتبع أن قصدي وأنا امللك، نائب يكون أن يقدر ال إمرباطورة بعُد

أوالدها. يف تعزية اآلن تجد أن يجب
وصار عينيه، من العربات تساقطت بل العواطف، من خلوٍّا يكن فلم «نابوليون» أما
«أيوجني» فتأثر األمور، له ويوضح ذلك، لزوم ويبني مرتعش، بصوٍت «أيوجني» يكلم
أصدقائه من ويبقى «نابوليون»، خدمة يف يبقى أن منه فطلبت أمه وأما كالمه، من

أوًال. كان كما املخلصني
امللوك جميع «نابوليون» جمع ١٨٠٩م، سنة األول كانون من عرش الخامس ويف
العظيم؛ «التوبلمري» منتدى يف املشهورين القواد وأكثر اإلمرباطورية، أرسة من واألمراء
منذهًال الحارضين من واحد كل وكان «جوزفني»، من انفصاله خرب عليهم يقص حتى

قائًال: وخاطبهم ذلك أثناء يف «نابوليون» فنهض االجتماع، هذا غرابة من

أن تستدعي أعمايل يدرب دائًما كان الذي شعبي ورغبة السياسية مصالحي إن
وقد عليه. العناية وضعتني الذي والعرش للشعب، محبتي يرث وارث يل يكون
أن من األمل قطعت حتى «جوزفني» اإلمرباطورة مع سنوات عدة عيلَّ مىض
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عواطف بأشد التضحية عىل حملني الذي الداعي هو وهذا منها. أوالد يل يكون
من األربعني اآلن بلغت وقد انفصالنا. وطَلِب رعيتي، مصالح ومراعاة قلبي،
ترس الذين األوالد أفكاري يف أحتضن وأن بعُد، طويًال أعيش أن وآمل العمر،
ولكن املقصد، هذا قلبي كلف كم يعلم وحده وهللا بهم. تباركني بأن العناية
ملصلحة مختاًرا طائًعا أضحيه وأنا إال عيلَّ عزيًزا كان مهما أمر من ليس
امرأتي محبة مدح سوى أقوله يشء وال منه، أشكو سبب يل وليس فرنسا،
ذكرها فيبقى حياتي، من سنة عرشة خمس زينت فإنها وُحنُوِّها، املحبوبة
ستبقى إمرباطورة. توَّجتها بيدي وأنا األبد، إىل قلبي صفحات عىل منقوًشا
بعواطفي مطلًقا تَُشكَّ ال أن ذلك كل فوق وأحب والرتبة. القلب يف إمرباطورة

لها. صديق أعز إال تعتربني وال نحوها، من

عىل أجيب «إني بالدموع: مغرورقتني وعينني منقطع بصوٍت «جوزفني» فأجابت
مسرية دون حائًال كان اجتماعنا ألن بالقبول؛ انفصالنا جهة من اإلمرباطور كالم مآل
العظيم، اإلنسان هذا نسل من الشعب هذا ما يوًما يسوس َمن وجود عدم بسبب فرنسا،
والهيئة والعرش املذبح ويرجع املخيفة، الثورة رشر يطفئ لكي العناية أقامته الذي
أحسن يفَّ اإلمرباطور سيجد بل قلبي، عواطف يغري ال االنفصال هذا ولكن االجتماعية،
االثنني نحن ولكن اإلمرباطور، قلب السيايس العمل هذا كلَّف ماذا أعلم وأنا له، صديقة
واملجد التعظيم أنني وأشعر اململكة، خري ألجل ضحيناها التي التضحية بهذه نفتخر

محبتي.» عىل برهان أعظم بإعطائي بإيرادي
والكآبة، للحزن استسلمت فإنها الخفاء يف وأما جهاًرا، «جوزفني» أظهرته ما هذا

الحزن. شدة من العمى قاربت حتى والنحيب بالبكاء أشهر ستة وقضت
اإلمرباطور نادي يف ثانية املحفل اجتمع االنفصال نظام إلنهاء املعني اليوم ويف
املوت واصفرار الرسمية بحلته اإلمرباطور فدخل االنفصال، نظام تمام ليشهدوا العظيم
اليدين مكتوف األعمدة أحد إىل واستند عليه، تلوح والقنوط اليأس وعالمات وجهه، عىل
يف وكان حراًكا، يبدي ال كالصنم االفتكار بحور يف غائًصا برهة وبقي بكلمة، يفوه ال
كريس أمامها اإلبريز، الذهب من الكتابة أدوات كل وعليها جميلة مائدة النادي وسط
إىل شاِخٌص وكلهم بكلمة، يفوهون ال صامتني الحارضين جميع وكان «جوزفني»، ل أعد
باٌب ُفتح هذا وسط ففي ُمعلَّقة، مشنقة أو مذبحة إىل ينظرون كأنهم عليها، وما املائدة
واصفرار «هورتنس» ابنتها يد إىل مستندة «جوزفني» منه ودخلت املنتدى، جانب من
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عن تنفك ولم «هورتنس»، عىل البكاء غلب دخال وملا منهما، كل وجه عىل يلوح املوت
االجتماع. مدة كل ذلك

عيونهم من العربات وتساقطت لها، إجالًال الجميع نهض «جوزفني» دخلت وملا
لها، املعد املكان إىل اللطيفة بحركاتها فتقدمت هي أما منظرها. من تأثُّرهم لشدة
من تُسكب والدموع االنفصال نظام قراءة إىل وأصغت وجهها، عىل بيدها وارتفقت
حسمت النظام قراءة نهاية وبعد منها، مقربٍة عىل جالًسا «أيوجني» ابنها وكان عينيها،
الرائق بصوتها االنفصال عهد نفسها عىل وأخذت واقفة، وانتصبت دموعها، «جوزفني»
والوداد املحبة ُربط أمتن بفكِّ اسمها عت ووقَّ قلًما وأخذت جلست ثم االعتيادي، العذب
استندت ثم بها، يشعر أن اإلنساني للقلب أو يتصورها، أن البرشي للعقل يمكن ال التي

عليه. ُمغًمى األرض عىل فوقع «أيوجني» أما املكان، من وخرجت ابنتها، يد إىل ثانية
وسط يف وهي «جوزفني» عىل كان بل انتهت، قد تكن فلم وآالمه اليوم ذلك شدة أما
زوجها كان من وداع وهو األول، من عذابًا وأشد آلم كان ما األحزان بحور يف توهانها
بكلمة، تفوه ال الخاطر مكسورة القلب حزينة وهي غرفتها يف فانتظرت األخري، الوداع
عىل بنفسه ورمى جرى، ما بسبب كئيبًا قلًقا غرفته إىل «نابوليون» أتى الوقت حان فلما

فراشه.
هي ودخلت «جوزفني»، وغرفة غرفته بني الذي الباب ُفتح نفسها الساعة ويف
وعالمات أكتافها، عىل مسدول وشعرها البكاء، من وارمتان وعيناها ترتجف وهي منه
رسير من ودنت الغرفة وسط إىل فتقدمت وجهها، عىل تلوح الشديدين والغم الحزن
ذلك وكان شديًدا، بكاء تبكي وصارت بيديها، وجهها وغطت بغتة وقفت ثم «نابوليون»،
محبتها ولكن «نابوليون»، غرفة إىل الدخول يف بعُد لها حق ال أنه حينئذ افتكرت ألنها
وغمرته بجانبه، نفسها وطرحت إليه فتَقدَّمْت ذلك، كلَّ وأنَْستْها تهيجت حاًال له الشديدة
لها يؤكد وجعل «نابوليون»، عواطف فتهيجت منتحبة، باكية تدعوه وصارت بيدها،
يوم إىل كذلك سيبقى أنه لها ويثبت وينتحب، يبكي وهو الصادقة الصحيحة محبته
قامت ثم الوقت، من برهة ذلك عىل وبقيا قلبها، ويعزي يسليها لكي واجتهد موته،
إىل عنه وافرتقت األخري، الوداع السنني هذه كل أحبته الذي زوجها وودعت «جوزفني»

األبد.
اجتمع عرشة الحادية الساعة ويف وأهله، البالط «جوزفني» ودَّعت الثاني اليوم ويف
سيدتهم افرتاق لريوا واملمايش؛ الشبابيك ويف الساللم، أعىل عىل «التوبلمري» حاشية كل
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قمة من بمنديٍل مغطاة الساللم عىل فنزلت القرصوبهجته، ذلك زينة كانت التي املحبوبة
لألصدقاء الوداع عالمة بمنديلها تلوح فصارت عينيها، ملء والدموع قدمها، إىل رأسها
يجرُّها باستنظارها مطبقة عجلة وجدت وهناك الباب، إىل وصلت أن إىل حولها الباكني

األبد. إىل «التوبلمري» وراءها وتركت بها، وسارت فدخلتها الجياد، الخيول من ستة
قصور سائر عىل له تُفضِّ كانت الذي قرص«ملمازون» فكان الجديد إقامتها محل أما
كان «نابوليون» فإن أوقاتهما، أسعد و«نابوليون» هي فيه قضت قد وكانت اإلمرباطور،
قد وكان حياتها، باقي فيه تقيض لكي إياه أعطاها وقد القرص، لهذا محبتها يعرف
ومكثت هناك، ومقامها اسمها لها وأبقى ريال، آالف ستة قدره سنويٍّا راتبًا عليها أجرى
وُمعتربة فرنسا، شعب كل عند محبوبة وكانت امللوك، يعيش كما عائشة «جوزفني»
يف ويستشريها — غالبًا — يزورها «نابوليون» وكان أوروبا، أهايل كل عند وُمكرَّمة
هو إليه املقربني ِمن ويكون اإلمرباطور يريض أن يريد الذي أن الناس أدرك وقد أعماله،
«ملمازون» قرص أصبح ثم ومن وإكرامها، معاملتها ويُحسن «جوزفني» إىل يلتفت الذي
امللوكية، الرسمية بحللهم دائًما إليه يأتون «نابوليون»، بالط أعضاء كل اجتماع محل

صباًحا. معها ليُفطروا نفًسا عرش اثني أو عرشة يوم كل منهم تدعو وكانت
املائدة غرفة إىل الجميع أمام تمرُّ كانت الظهر قبل عرشة الحادية الساعة ويف
يمينها عن للجلوس منهم اثنتني تفرز وكانت وَمقامهم، ُرتبهم حسب املدعوُّون يتبعها
من كلٍّ وراء واحد وخادم وراءها، الخدم من خمسة الطعام وقت ويقف يسارها، وعن
فلم الفطور مدة أما املائدة. عىل يخدمون كانوا مختلفة ُرتَب من أفواج وسبعة املدعوين،
سيداتها مع الفطور بعد تذهب وكانت ندر، فيما إال الساعة أرباع ثالثة عن تزيد تكن

التحف. قاعة إىل وضيوفها
واملطالعة، حواليها، املساكني مع الرحمة أعمال تُقىضيف فكانت «جوزفني» أوقات أما
«نابوليون» وكان بهم، ا غاصٍّ دائًما كان ُمنتداها فإن «نابوليون»، بالط أعضاء واستقبال
محل يف أو الجنينة، يف معها بها يتمىش كثرية ساعات عندها ويقيض يزورها، دائًما
وعن السالفة، معاملته عن لها يُعوِّض كي وسعه يف ما كل يفعل وكان بيدها، آخذًا آخر
شديدة، محبة ويحبها بها، متعلًقا باقيًا قلبه وكان لها، سببهما اللذين والغم الحزن

فيوًما. يوًما يزدادان لها واعتباره ومحبته
الساعة يوم كل يف فتنزل واحدة، وترية عىل يوميٍّا أوقاتها تقيض «جوزفني» وكانت
باريس، أعيان من كانوا الذين ُزوَّارها وتستقبل االستقبال قاعة إىل صباًحا العارشة
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والتحف البديعة، والنقوش الجميلة، الصور مثل: امُلسلِّية األمور ببعض يشتغلون وكانوا
الكتب بعض تالوة الستماع «جوزفني» مع يذهب ذلك يف يرغب ال كان والذي الغريبة،
الظهر، بعد الثانية الساعة إىل ذلك يف الوقت يقضون وكانوا بيتها، عىل امُلوكَّل ِمن املفيدة
«جوزفني» فرتكب الخيل، جياد من أربعة منها كالٍّ يجرُّ عجالت ثالث ذاك إذ فتأتي
وتقيض األصدقاء، وبعض الخصوصيات خادماتها من اثنتني مع وتذهب منها، واحدة
والتحدث القرية سكان بني الَجَوالن يف وأحيانًا التنزه، يف أحيانًا الزمان من ساعتني مقدار
إىل يشاء ما ويفعل طريقه يف كل ويذهب القرص، إىل الرابعة الساعة يف ترجع ثم معهم،

العشاء. ساعة الظهر بعد السادسة الساعة
الوقت يقضون ثم ضيًفا، عرش وخمسة عرش اثني بني ما املائدة عىل يتعىش وكان
تُقدم كانت وحينئٍذ عرشة، الحادية الساعة إىل املختلفة واأللعاب باملؤانسة العشاء بعد

االنرصاف. ذلك وبعد والشاي، الحلواء
وجرى باريس، إىل لويزا» «ماريا وصلت ١٨١٠م، سنة (مارس) آذار شهر ويف
دوَّت اإلكليل وبعد ا. جدٍّ حافًال وكان كلود»، «سنت يف «نابوليون» عىل إكليلها احتفال
خرجت حيث من «التوبلمري» إىل عروسه «نابوليون» فأخذ الطرب، بأصوات باريس
الشعب وابتهاالت األجراس، وقرع املدافع، أصوات وكانت أشهر، ثالثة منذ «جوزفني»
تفعل كانت عبثًا ولكن وغمها، حزنها إخفاء يف واجتهدت «جوزفني»، قلب عىل ا جدٍّ ثقيلة

أمرها. يُخفيا لم عينيها واغريراق وجهها اصفرار فإن ذلك؛
وبعد لها، زيارته لويزا» «ماريا غرية تمنع ولم يكاتبها، فبقي «نابوليون» أما
إىل الخرب هذا به وصل الذي املساء نفس ويف لرومية، ملٌك ُولِد سنة من بأكثر اقرتانهما

خالصتها: وهذه باملولود، تُهنِّئه «نابوليون» إىل لطيفة رسالة كتبت «جوزفني»
الكثرية التهاني وسط يف أذنيك يصل أن ضعيفة امرأة صوت يمكن هل سيدي،
لإلصغاء تتنازل وهل جيشك؟ وأفراد فرنسا ومدن أوروبا جهات كل من إليك اآلتية
به الذي العظيم الفرح عن معك فتتكلم أوجاعك، وخففت أحزانك، سلت طاملا التي إىل
نعم والًدا. رصت بأنك تهنئك أن امرأتك بعُد ليست التي تتجارس أو أمانيك، كل تحققت
أنت أنك كما أظلمك وال قلبك أعرف وأنا دليًال، القلب إىل القلب من أن شك ال سيدي،
اآلن ونحن معي، تحس اآلن أنت أنك كما معك أحس أن أقدر وإنني قلبي. تعرف أيًضا

مفرتقني. كنا وإن يشء كل تفوق التي املعاطفة بتلك مشرتكان
وايل أو املدافع أصوات من وليس رومية، ملك ميالد أنت منك أسمع أن أشتهي كنت
ولعائلتك، األجانب الدول ولسفراء للمملكة هي األوىل واجباتك أن أعلم أني غري املقاطعة،
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تكون أن تقدر ال إنها نعم، أمانيك. أعظم بلَّغتك التي السعيدة لألمرية الخصوص وعىل
الولد هذا ولدت إذ مني؛ أكثر سعادتك إتمام من تمكنت ولكنها مني، أكثر لك محبة
إال أكن فلم أنا وأما اعتنائك. ولكل األوىل لعواطفك األول الحق لها كان ولذلك لفرنسا،
املكان عن ا جدٍّ بعيًدا مكانًا إال فؤادك من أطلب فال ولذلك الصعوبات؛ أيام يف لك رفيقة
مع قليًال وتتحادث قلمك تأخذ أن اآلن أؤمله ما وغاية «لويزا»، اإلمرباطورة تحله الذي
تتعب قبلما وال امرأتك، رسير بجانب سهرك ينتهي قبلما ليس ولكن لك، صديقة أعزِّ

باالنتظار. ذا أنا وها ولدك. معانقة من
يف إنسان كل من أكثر لفرحك أفرح بأني إخبارك يف اإلبطاء عيلَّ فيتعذر أنا أما
وهو واحد، يشء عىل آسفة وأنا كالمي، وصدق محبتي خلوص يف تشك ال وأنت العالم،
عن شيئًا أسمع لم وأني لك، حبي مقدار لك ألُبنيِّ الكفاية به ما اآلن حتى أفعل لم أني
عن منك أسمع أن بك أميل بقدر سيدي يا عليك أتكل أن سأتجارس اإلمرباطورة. صحة
«أيوجني» وإن تمثله. أنت الذي الرشيف االسم دوام لت حصَّ التي العظيمة الحادثة هذه
ابنك كان إذا أسمع أن أشتهي منك ولكني ذلك، عن مفصًال يل سيكتبان و«هورتنس»
أنتظر إني وباالختصار ما. يوًما رؤيته يف يل يؤذن كان إذا أو يشبهك، كان إذا أو حسنًا،
املحدودة غري محبتي إىل بالنظر حقوق يل — سيدي — ذلك وعىل محدودة، غري ثقة منك

حية. دمت ما تتغري ال التي
تفتح لم ولكنها «نابوليون»، إىل أرسلتها الرسالة هذه كتابة من جوزفني انتهت فلما
يبرشها منه رسالة وبيده «نابوليون» رسول أمامها وقف حتى رسالتها لرتسل الباب
ساعة نصف وبعد منامها، غرفة إىل بها وذهبت منه «جوزفني» فأخذتها باملولود، فيها
ملطخة يدها يف «نابوليون» ورسالة البكاء، من عيناها احمرَّت وقد أصحابها إىل رجعت
لإلمرباطور جوابًا كتبتها قد كانت أخرى رسالة اإلمرباطور رسول إىل فدفعت بالدموع،
قيمة اعتبارها عىل عالمًة الذهب من ريال وألف أملاس من دبوًسا وأعطته رسالته، عىل
عىل وتلتها اإلمرباطور رسالة أخذت الرسول رصفت أن وبعد إليها، حملها التي البرشى

الحارضين. أصحابها
كاألول، إليها يذهب كان بل «جوزفني»، زيارة من ذلك بعد اإلمرباطور ينقطع ولم
املرضب يف ذلك وكان تراه، حتى لها يديه عىل الولد تقديم من بها تمكن طريقة ودبر
«نابوليون» إىل رسائلها إحدى يف ذلك بعد «جوزفني» ذكرت وقد باريس، قرب امللوكي
ألنها حياتها؛ يف القته ما أسعد كانت يديه عىل ولده حامًال فيها رأته التي الدقيقة تلك أن

لها. األكيدة محبته فيها أظهر عالمة أوضح كانت
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«جوزفني» عن انفصاله قبل «ملمازون» يف «نابوليون» منام كانت التي الغرفة أما
وتنزع يوميٍّا إليها تذهب هي وكانت «جوزفني»، مع مفتاحها وكان كانت، كما فبقيت
يف وكانت مكانه، من يشء نقل أو يشء بتغيري البتة تسمح ولم وأثاثها، أدواتها عن الغبار
عىل وجهها عىل تلوح والغم الكدر وعالمات كئيبة، حزينة «ملمازون» إىل إتيانها مدة أول
تجري فسيحة منتزهات حواليه كانت الذي «نافار» قرص «نابوليون» فأعطاها الدوام،

الجميلة. الطيور أشجارها يف وتُغرِّد الصافية، األنهار فيها
الشهرية، «إفري» غابة وسط يف قائم وهو امللكية، القصور أحد القرص هذا وكان
ريال ألف ٣٠٠ «جوزفني» «نابوليون» فأعطى الثورة، مدة يف قليًال تعطل قد وكان
جعلته حتى ذوقها حسب كثرية أشياء فيه نت وحسَّ وأصلحته فرممته وإصالحه، لرتميمه
إىل كتبت قليلة بأياٍم إليه نقلت أن وبعد «ملمازون»، عىل تفضله وصارت عدن، كجنة

اآلتية: الرسالة «نابوليون»

الذي اليوم مساء إيلَّ كتبتها التي العزيزة برسالتك الصباح هذا ترشفت سيدي،
اللطيفة املواضيع من فيها عما إجابتك إىل بادرت وقد كلود»، «سنت فيه تركت
رسعتها، غري أدهشني ما ولكن تدهشني، املواضيع هذه أن والحق الحبية.
تطلب يل محبتك أن فيها فتأكدت يوًما، عرش خمسة سوى هنا يل ليس فإنه
كان الذي االنفصال منفصالن فيه نحن الذي الوقت يف حتى وتعزيتي تسليتي
يتبعاني إيلَّ والتفاتك بي اعتنائك حسن أن ويقيني كلينا، لراحتنا منه بد ال

ويعزياني. كنت حيث
محبة وآالم مشرتكة، كانت محبة اختيار بعد أشتهيه يشء يل يعد لم واآلن
أن املتناهية غري للقوة املمكن الرسور بكل التمتع وبعد مشرتكة، بعُد ليست
جميع فوق أحبه الذي اإلنسان إىل بنظري السعادة كل نلت أن وبعد تمنحه،
اآلن فإني وهكذا والراحة، السكون سوى شيئًا أشتهي ال إنني نعم، الناس.
ومحبتي نحوك الحبية عواطفي سوى الحياة دواعي من شيئًا يل أن أرى ال
راحتك إىل يئول الخري من شيئًا بعُد أفعل أن يمكنني ربما أنه واألمل ألوالدي.
أنك يظهر الذي — البالط عن بعيدة هنا ألني معي تأسف ال لذلك وسعادتك؛
وحرية أعزاء، بأحباء ُمحاطًة «نافار» يف هنا فإني — عليه أتحرس أني تظن
آخر. مكان أي يف كنت لو مما أحسن نفيس أجد وإني الفنون، يف أميايل التِّباع
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أحدثتها التي الخرائب عامالت حوايل أرى ألني للعمل؛ الكثريُ هناك وعندي
أن كما البناء، هذا من آثارها ألزيل جهدي قصارى وسأبذل الهائلة، الثورة
املساكني ومساعدة الخرائب هذه وإصالح ينسوها. أن الناس علَّمت سعادتك
والتكلُّف. التصنُّع من يظهرونه وما البالط سكان تملُّق من أكثر اني يرسَّ حويل
به ما أخربك لم ولكني البيت، هذا أعضاء كل عن سابًقا أخربتك إني
جديدة أموًرا منه أتعلم يوم كل «بورليايرفاني»: املطران سيادة عن الكفاية
عيني، يف يعظم املمدوحة بالسرية الخري عمل يقرن الذي اإلنسان اعتبار تجعل
الفقراء عىل سيوزعها هو كان وملا «إفري». يف صدقاتي توزيع يف عليه وسأتكل

بالسواء. الجميع عىل ستُوزَّع أنها ثقة عىل كنُت
متعتني التي الحرية ألجل لك الواجب بالشكر أقوم أن أقدر ال إني سيدي،
البيتية، عييش بهجة يف جميًعا يزيدون الذين بيتي أعضاء انتخاب يف بها
الربية، يف هنا اللباس رسمية وهو واحد، يشء سوى البتة يحرسني ما وليس
بل لفرنسا، إمرباطورة تُوِّجت ألني ليس برشيفة، ب أُلقَّ اآلن وإني تقول: أن إىل
لتخليد الفخر هذا وحسبي ذلك. دون من قيمة يل وليس مختارتك، كنت ألني
منهم ويرسني قبًال، كانوا مما فأكثر املتأخرة، املدة هذه يف ُزوَّاري أما اسمي.
بيتي يف كأني نفيس أجد فإني وبالجملة «نابوليون». ب وافتخارهم إعجابهم
لها حافظ أنك أحيانًا لها واذكر صاحبتك، تنَس ال الغاب. هذا وسط يف وأنا
وتأكد سعادتك، عن الكالم لها وكرر به، روحها لتنتعش محبتك من جزءًا
باألحزان مشئوًما كان املايض أن كما سالم، مستقبل سيكون مستقبلها أن

واألكدار.

وقىض «جوزفني» إىل ذهب املهلكة «روسيا» ساحات إىل «نابوليون» ذهاب وقبل
تحذره «جوزفني» وكانت أمامه، كان بما يحادثها الجنينة يف الزمان من ساعتني معها

معه. تُسلِّم وجعلتها أقنعتها بالنجاح ثقته ولكن الخطري، العمل هذا مبارشة من
من يمضطويل لم ولكن العجلة، إىل فرافقته للذهاب، ونهض يدها قبل الختام ويف
ومتقدمة عليه، متجندة أوروبا كل أن فوجد «موسكو» من «نابوليون» رجع حتى الزمن
وكانت مواجهتها، وطلب «جوزفني» إىل املخاطر هذه وسط يف فذهب عاصمته، نحو
ساكتًا برهة إليها شخص القصرية األخرية الزيارة هذه نهاية ويف األخرية. املواجهة هذه
عاش الناس كأسعد سعيًدا كنت إني جوزفني، يا قال: ثم وجهه، عىل الحزن وعالمات
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يل ليس رأيس فوق تتجمع عواصف أرى عندما الساعة هذه يف ولكني األرض، وجه عىل
وأسرتيح. إليها ألتفت التي أنت إال أحد الواسع العالم هذا كل يف

يف منها أعظم يُسطَّر لم التي الهائلة واالنزعاجات االضطرابات هذه أعظم ويف
يكتب وكان صباه، رفيقة «جوزفني» عند دائًما «نابوليون» أفكار كانت البرش، تاريخ
التي والرسائل أحواله عن ويخربها الجارية، بالحوادث ويعلمها تقريًرا، يوم كل إليها
يف لها كتب ما وأرق ألطف كان القتال ساحات ومن الحروب. تلك مبادئ من إليها كتبها
املضطربة األيام تلك يف إنه حتى أخالقه، ثت دمَّ قد كانت والنكبات املصائب فإن حياته؛
كانت قدميه، تحت التقلقل يف آخذًا عرشه وكان الجرارة، الجيوش يحارب كان عندما

عظيمة. شواغله كانت مهما روحه تنعش «جوزفني» من رسالة
«جوزفني» وكانت باريس، من االقرتاب يف آخذة فكانت املتحالفة الجيوش أما
«ملمازون» يف سيداتها وكل هي وكانت «نابوليون»، ب حل ما بسبب مغمومة مهمومة
ملا وأخريًا املستشفيات. ملئوا الذين للجرحى الكتان خيوط إعداد يف أوقاتهن أكثر يقضني
األمور من هناك «جوزفني» بقاء وصار «ملمازون»، من املتحالفة الدول جيوش اقرتبت
مرات ثالث العساكر أصوات من وذعرت «نافار»، إىل وسارت عجلتها ركبت الخطرية،
ميًال ثالثني نحو قطعت أن وبعد منها، بعيدة غري مسافة عىل كانت إذ طريقها؛ يف
أتت الخيالة من عصبة أمامها رأت الوقت ذلك نفس ويف عجلتها، انكرست طريقها من
مع تركض وصارت عجلتها تركت خوفها شدة ومن األعداء، عساكر من فظنتها نحوها

حينئٍذ. يهطل املطر وكان الحقول، يف سيداتها
وبعد فرنساويون، الفرسان هؤالء أن ووجدن غلطهن أدركن مسافة ن ِرسْ أن وبعد
وكانت «نافار»، إىل بالسالمة «جوزفني» وصلت وهكذا ثانية، ركبت العجلة أصلحت أن

شفة. ببنت تفوه ال الطريق معظم يف ساكتة
عن األخبار تنتظر البال مضطربة قلقة «نافار» يف أيام عدة أقامت أن وبعد
من يحرسونها خفراء الروس، إمرباطور «إسكندر»، اإلمرباطور إليها أرسل «نابوليون»،
الجهات، تلك كل يف منترشة حينئٍذ كانت العساكر من األلوف مئات ألن عليها؛ االعتداء

النواحي. تلك سكان قلوب يف الرعب ألقت وقد
أوقاتها تقيضكل كانت «نابوليون»، ب ألمَّ ملا حزينة مغمومة حينئٍذ جوزفني وكانت
بأحوال ويخربها انقطاع، بال إليها يكتب كان فإنه رسائله، بتالوة وإما عنه، بالكالم إما
ألن إليها؛ يصل لم الرسائل هذه من كثريًا ولكن آخر، إىل مكان من وبفراره الحرب،
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وصلت رسالة وآخر عنها. تُمسكها كانت الجهات تلك مالئة كانت التي املحتلة العساكر
من القليلة وبالعصبة له، جرى بما فيها يخربها «بريان»، من كانت األخرية قبل إليها

يقول: آخر كتاب يف وأرسل له، الباقية العساكر

باألتعاب عيلَّ مرت التي األيام تلك سالم وأقابل شبابي، أيام أتذكر عندما إني
طلبت أنني كثرية مراًرا يل سبق وقد الحياة. أكره اآلن أتجرعها التي واملخاوف
بركة، يكون اآلن موتي أرى وأنا اآلن، أخافه أن يجب وال مختلفة، بطرٍق املوت

جوزفني. أرى أن ثانية أريد ولكني

بل «نابوليون»، نجاح من األمل تقطع لم «جوزفني» إىل الرسالة هذه وصلت فلما
ولو أخريًا، يفوز أن بد ال والنجاح النرص يُالقي ه تَوجَّ كيفما كان الذي اإلنسان أن لت أمَّ

اآلتية: الرسالة إليها وصلت أن إىل رجاءها ذلك وكان متقهقًرا، حينئٍذ كان

يصل لم ربما ولكن الشهر، هذا من الثامن يف إليك كتبت جوزفني، عزيزتي
وينبغي ممكنًا، إبطاله كان وربما وقدم، ساٍق عىل قائم القتال إليك. كتابي
هذه أن شك وال أموري، كل دبرت وقد اآلن، واملراسالت املفاوضات تجديد
وقتئٍذ رثيت وقد سابًقا، لك ذكرت ما أكرر أن أحتاج وال إليك، تصل التذكرة
ثقل من تخلصا قد وقلبي رأيس إن ألجلها. نفيس أُهنِّئ فإني اآلن وأما لحالتي،
وسأبدل البعض، قال كما مفيدة تكون ربما ولكن عظيمة، سقطتي عظيم.
لم اآلن إىل العالم غريبًا. ملكي تاريخ وسيكون تقهقري، يف بالسيف القلم
أريد األمور من كثريًا عندي إن تماًما. نفيس سأريهم ولكنني أنا، كما يرني
فعل ماذا ولكن املساكني، من ماليني عىل والخريات النعم أَفْضُت لقد إظهارها،
واآلن ويستحقني. يستحقك الذي «أيوجني» إال جميًعا خانوني إنهم يل؟ هؤالء
الذي تنيس وال ُمسلِّم، أيًضا أني كما سلِّمي جوزفني، عزيزتي يا هللا أستودعك

جوزفني. يا ثانيًة هللا أستودعك العمر، مدى ينساك ولن ينساك ال

غزيرة دموًعا وسكبت عظيًما، كدًرا تكدَّرت «جوزفني» إىل الرسالة هذه وصلت فلما
لإلمرباطور. الزم حضوري فإن هنا؛ أبقى أن يجب «ال قالت: قليًال روعها سكن إذا حتى
اإلمرباطور ولكن واجباتي، من هو مما أكثر لويزا» «ماريا واجبات من ذلك إن نعم،
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اآلن وأما سعادته، أوقات يف عني غنًى يف كان إنه نعم، عنه. أتخىلَّ أن يجب وال وحده
انتظاري.» يف يكون أن بد فال

بيتها عىل املوكل إىل التفتت ثم قليًال، وتأملت سكتت الكالم هذا من فرغت وملا
مقاصده يغري أن يضطر وربما ذهبُت، إذا أعماله عن اإلمرباطور ق أُعوِّ «ربما له: وقالت
املرأة سيحرتمون فإنهم املتحالفني؛ امللوك من أستخرب حتى هنا معي ستقيم أنت ألجيل.

«نابوليون».» ل زوجة كانت التي
طالق عند ترصفها سمو فإن وعرفوها، «جوزفني» ذكروا املتحالفني امللوك إن نعم،
املتحالفون امللوك إليها كتب وقد واندهاًشا، حرية أوروبا مأل قد كان لها «نابوليون»
من وافًرا عدًدا ووكلوا «ملمازون»، إىل ترجع أن منها وطلبوا احرتامهم، شعائر يظهرون
أتوا الذين واألرشاف بامللوك مزدحًما منتداها كان الوقت ذلك ومن بوقايتها، الحراس
«إسكندر»، اإلمرباطور كان ذلك فعل من وأول الكثرية، فضائلها عىل االحرتام لها ليقدموا
الشوق بنار ملتهبًا كنت إني سيدة، «يا لها: مواجهة أول عند قال فإنه الروس، إمرباطور
خرب سمعت وقد بالربكة، إال يذكر اسمك أسمع لم فرنسا دخلت يوم من فإني ملعرفتك،
احرتامات لجاللتك أقدم أن ويرسني القصور، أعظم إىل البيوت أحقر من املالئكية أعمالك

حاملها.» أنا التي الجمهور
يف «نابوليون» تصحب أن أبت وقد بنفسها، إال مفكرة تكن فلم لويزا» «ماريا أما

فيها: تقول رسالة إليه فكتبت «جوزفني» وأما انحطاطه،

الرشيعة، فكته الذي اتحادنا انفكاك مصيبة مقدار اآلن أتصور أن أقدر إني
ويقطر يحزن ال وَمن لك، صديقة لسُت أنني عيلَّ ويشق حظي أندب اآلن وإني
بوسعي كان لو حبذا سيدي! يا آه مقدارها؟ هذا مصيبة حلول عند دًما قلبه
يستطيع وال السخيفة، العقول ذوي إال يُغري ال البعد أن لك وأؤكد إليك أطري أن

قوتها. املصائب زادت خالصة محبة ياليش أن
حياة بقايا لك وأخصص خطواتك، وأتبع فرنسا أترك أن أوشكت لقد
لكنت باتباعك؛ واجباتها ستتم التي الوحيدة أنا أني أعلم كنت لو زينتُها، أنت
وتعاستك. وحدتك يف وأسليك سعادتي، فيه الذي الوحيد املكان ذلك إىل أذهب
مهما ألني سيدي؛ يا هللا فأستودعك اآلن وأما حاًال، أذهب وأنا واحدة كلمة قل
بل بالكالم، لك تربهن ال اآلن بعد وعواطفي ا، جدٍّ قليًال كان ذلك عىل زدت

رضوري. ألنه بذلك؛ تُسلِّم أن وأرجو بالعمل،
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أصحاب وبعض «إسكندر» اإلمرباطور تناول قليلة بأياٍم الرسالة هذه كتابة وبعد
إىل الشفق بنور الجميع خرج املساء أول ويف «جوزفني»، مع طعاًما والرتب األلقاب
واألكدار، األحزان بسبب منحرفة صحتها وكانت معهم، «جوزفني» وخرجت خارٍج
حتى وقوتها، صحتها معه وتنحط فيوًما، يوًما يزداد وجعل شديد، بزكام فشعرت
وال ليًال يفارقانها ال و«هورتنس» «أيوجني» ولداها وكان أجلها، بدنوِّ الطبيب حكم
حضور وسألت ورسور، بفرٍح البرشى تلك فتلقت الطبيب، بكالم وأخرباها نهاًرا،
ولديها فرأى «إسكندر» اإلمرباطور عليها دخل ثم الدينية، الفروض وأتم فحرض، قسيس
«جوزفني» فأومأت الدموع، غسلتهما وقد فراشها عند جاثيني و«هورتنس» «أيوجني»
سعادة أشتهي دائًما «كنت وألوالدها: له قالت اقرتب فلما منها، يقرب أن اإلمرباطور إىل
من األخرية الدقيقة يف لكم أقول ذا أنا وها ذلك، ألجل طاقتي يف ما كل فعلت وقد فرنسا،
دمعة انسكاب مطلًقا تسبب لم األول» «نابوليون امرأة إن اآلن: الحارضون أيها حياتي

واحدة.» عني من واحدة
واملحبة الرقة وعالمات إليها التفتت أحرضوها فلما اإلمرباطور، صورة طلبت ثم
قائلة: وصلَّت فوقها يديها ووضعت صدرها، إىل وقربتها أخذتها ثم وجهها، عىل تلوح
غلطات ارتكب إنه أسفاه! وا الدنيا. هذه صحراء يف بقائه مدة اإلمرباطور احرس «اللهم
قلبه، عرفت قد اإلله أيها وحدك وأنت عظيمة، بآالٍم عنها يعوض لم ولكنه فاحشة،
ترضعي إىل واصِغ فتنازل كثرية؛ أشياء صالح إىل شديدة أميال نفسه يف كان أنه وعلمت
ألجله كانتا األخرية وصالتي رغبتي أن تشهد زوجي صورة الصورة هذه واجعل األخري،

أوالدي.» وألجل
الشمس وكانت ١٨١٤م، سنة (مايو) أيار شهر من والعرشين التاسع يف ذلك وكان
املفتوحة، «جوزفني» غرفة نوافذ من املذهبة أشعتها بعض فألقت الغروب قاربت قد
األشجار حفيف وبني فيها. تغرد والطيور باألشجار يتالعب اللطيف النسيم وكان
رأى فلما الروح، وأسلمت «نابوليون» صورة عىل عينيها «جوزفني» ألقت الطيور وتغريد
«ليست عينيه: من تتساقط والدموع قال الروح فارقت قد أنها «إسكندر» اإلمرباطور
الذين هؤالء وكل الصالح»، ومالك الخري، «محبة فرنسا سمتها التي املرأة تلك بعد
وألصدقائها ألوالدها الشديد األسف وتركت ماتت فإنها ينسونها؛ ال «جوزفني» عرفوا

ومعارفها.»
(يونيو) حزيران من الثاني يف ذلك وكان بجنازتها، احتُفل أيام بأربعة موتها وبعد
وقد الكنيسة، دار يف بالرتاب وواروها «رويل» إىل «ملمازون» من فأخذوها الظهرية، عند
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ورجوع الواجبات كل تمام وبعد وأرشافها. أوروبا ملوك أعظم الجنازة احتفال شهد
برهة وبقيا قربها، عىل جثوا ثم هناك، و«هورتنس» «أيوجني» ولداها بقي الجميع،
وشاهدوا األهايل من نفس ألف عرشين من أكثر جاء وقد بالدموع، الصالة يمزجان

دفنها. قبل متوالية أيام أربعة عليها يرتدَّدون وبقوا جثتها،
الحلة البسة وهي به، مثالها األبيض الرخام من نُصبًا ذلك بعد ولداها أقام وقد

الكلمات: هذه عليه وكتبا قربها، فوق وأقاماه للتتويج، جثت وقد فيها تُوِّجت التي

جوزفني. ألجل وهورتنس أيوجني
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حرفاحلاء

زيد ابنة الحارثية

بالحماسواالفتخار، املشهورات النساء من وكانت والغداني، العرائي بدر بن زيد بنت هي
قالته: ما منها بديعة ومراٍث حسنة، مقبولة أشعار ولها

ال��م��ور ف��وق��ه ت��س��ف��ي ال��ث��ويَّ��ة ع��ن��د ��ره وط��هَّ ق��ب��ٍر ع��ل��ى اإلل��ه ص��ل��ى
م��ق��ب��ور وال��ب��ر ال��ت��ق��ى ك��ل ف��ثَ��مَّ س��ي��ده��ا ن��ع��ش ق��ري��ش إل��ي��ه زف��ت
ل��م��غ��رور ال��دن��ي��ا غ��رت م��ن وإن م��غ��ي��رة وال��دن��ي��ا ال��م��غ��ي��رة أب��ا
ت��ن��ك��ي��ر ل��ل��ت��ن��ك��ي��ر ع��ن��دك وك��ان م��ع��رف��ة ل��ل��م��ع��روف ع��ن��دك ك��ان ق��د
ن��ور ع��ن��ه��م ظ��الًم��ا ي��ج��ل ول��م س��ي��ده��م ك��ف��ن��ت ُم��ذْ ال��ن��اس ي��ع��رف ل��م
وال��خ��ي��ر اإلس��الم ل��خ��ل��دك إذا ق��دم ذا واإلس��الم ال��خ��ي��ر خ��ل��د ل��و
م��ه��ج��ور وه��و أض��ح��ى ب��ي��ت��ك ك��ان إن س��ع��ة م��ن ال��م��ال وت��ع��ط��ي ت��خ��ش��ى ك��ن��ت ق��د
األع��اص��ي��ر ف��ي��ه��ا ن��ف��خ��ت ك��أن��م��ا ُح��لُ��وم��ه��م خ��ف��ت ق��د ب��ع��دك وال��ن��اس

األموي مروان بن امللك عبد بن يزيد جارية حبابة

الروح، خفيفة املحارضة، لطيفة النادرة، مليحة الوجه، صبيحة كانت مدنية، مولدة هي
محرز وابن رسيج ابن عن أصواتها أخذت بالعود. ضاربة الغناء، شجية الصوت، غردة
بليىل، قيس هيام وال بها فهام بهن، الكلف شديد بالنساء، مغرًما يزيد وكان ومالك،
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تارًكا ونهاره، ليله إليها وانقطع عذاره، وخلع فتهتك بجنان، نواس أبي علوق وال وعلقها
وبني بينه وتحول تشاء، من وتويل تشاء من تعزل فكانت ودنياه، دينه أزمة أيديها بني

ذكره. وساء أمره اشتهر حتى والصالة، الصوم
نزل إنه قيل: الناس. بني تداولها لكثرة تركناها ونوادر فكاهات معها ولوقائعه
ال الدهر أن السلف زعم فقال: — الشام قرى من قرية وهي — رأس ببيت يوًما معها
ويحك، لغالمه: قال ثم آفًال، نجًما كالمهم غادرت لو عيلَّ وماذا كامًال، يوًما ألحد يصفو
برح وما بحبابة خال ثم حجابي، يخرق إنسانًا تدع وال ببابي، الوقوف من أحًدا تمكن ال
كأنه رمان بطبٍق فدعا النهار، قسطاس استقام حتى ولعب، وهزل وطرب، لهو يف معها
منه بحبة حبابة فرشقت بالجلنار، غاص آس حب أو بالر، تحته ياقوت أو نار، شعلة
شعاًعا، بأثرها نفسه وطارت األلم، صيحة يزيد فصاح العدم، عالم إىل بروحها ذهبت
القتاد، شوك مثل عىل وهو وينوح يقبلها فتئ وما والتياًعا، جزًعا أنامله يعض وطفق
باطن بثناياه يدمي وهو أنفه حتف الثرى فأودعوها الفساد، وأدركها ريحها سطع حتى
بعد منيته به نزلت حتى والحرسات، األنني ويردد العربات، بعدها يذري زال وما كفه،

يقول: حاله ولسان حذاءها فُدفن رضيحها، معانق وهو أسبوعني

ال��خ��ل��ِد ع��ال��م ف��ي ال��روح��ان ل��ي��ج��ت��م��ع ظ��اع��نً��ا ال��ح��ب��ي��ب��ة إث��ر ع��ل��ى أم��وت

فيها: شعره ومن للهجرة. ١٠٥ سنة يف ذلك وكان

وط��ر ذك��راك��م س��وى ل��ل��ف��ؤاد م��ا ال��م��ط��ر رب��ع��ه��ا أس��ق��ى ح��ب��اب��ة أب��ل��غ
وال��س��ه��ر ال��ن��ف��س ف��ه��م��وم ع��رَّس��وا أو ت��ذك��ره��م أم��ل��ك ل��م ص��ح��ب��ي س��ار إن

له: شعرها ومن

ج��ل��م��دا ال��ص��خ��ر ي��اب��س م��ن ح��ج��ًرا ف��ك��ن ال��ه��وى م��ا ت��در ول��م ت��ع��ش��ق ل��م أن��ت إذا
وف��نَّ��دا ال��ش��ن��ان ذو ف��ي��ه الم وإن وت��ش��ت��ه��ي ت��ل��ذ م��ا إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا
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بأربعة حبابة فاشرتى سليمان، أخيه أيام حج قد يزيد أن حبابة رشاء سبب وكان
فردَّها يزيد، عىل أحجر أن هممت لقد سليمان: وقال عالية. اسمها وكان دينار، آالف
سعدة: امرأته له قالت يزيد إىل الخالفة أفضت فلما مرص، أهل من رجل فاشرتاها يزيد
وألبستها صيغتها ثم فاشرتتها، فأرسلت حبابة، قال: تتمناه؟ يشء الدنيا من بقي هل
الدنيا من بقي هل املؤمنني، أمري يا وقالت: السرت وراء من فأجلستها يزيد، بها وأتت
عنده، وتركتها وقامت حبابة، هذه وقالت: السرت فرفعت أعَلمتُك، قد قال: تتمناه؟ يشء
وغنت قيل: عثمان. بن عمر بن هللا عبد بنت هذه وسعدة وأكرمها، عنده سعدة فحظيت

يوًما: حبابة

ف��ت��ب��ردا ي��س��وغ م��اء ظ��م��ئ��ت وم��ا ح��رارة وال��ل��ه��اة ال��ت��راق��ي وب��ي��ن

فقالت: ، ألطرينَّ وهللا فقال: حاجة، فيك لنا إن املؤمنني، أمري يا فقالت: ليطري فأهوى
وهو خدمه بعض فخرج يدها. قبَّل ثم وهللا، عليك قال: وامللك؟ األمة تخلف َمن عىل

أسخفك! فما عينك سخنت يقول:

الهرسكي باشا عيل بنت هانم حبيبة

«هرسك»، مدينة يف هجرية ١٢٦٢ سنة ولدت العرص. هذا وشاعرات األستانة أديبات من
رائقة، أشعار ولها األعظم، الجزء واآلداب الفصاحة من حازت زمانها. نادرة وهي
ذهني أفندي ملحمد النساء مشاهري كتاب يف وَجدتُه ما شعرها بديع ومن فائقة، ومعاٍن

بحروفه: فأدرجته الرتكية باللغة

ب��ي��ك��ان��ك آث��م��ه وارك��ن زخ��م��ى ك غ��م��زه ت��ب��غ ج��ك��ردة
ك��ان��ك م��ن ب��ري��م��ي��ه ت��ي��رد أرت��ق ب��اي ف��اش��ي ت��ي��راى

اغ��ي��ارى ك��وردك ش��اب��ان ج��ان��اك��ة م��س��ن��ك��ه ن��ك��اه
ه��ج��ران��ك ت��ب��غ درون��ه ل��رآچ��دي ن��وب��اره ب��ن��ه

أول��م��ش��ي��ن ه��م��دم ب��ه ع��دو ن��ادان خ��ب��ر ب��ل غ��اف��ل أو
اح��ان��ك واراول��س��ون دوراي��ل��دك ي��زي وص��ال��ك��دن
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ك��اف��ر اي ع��ب��ث��درس��ن��دن ق��ل��م��ق ام��ي��دم��رح��م��ت
آي��م��ان��ك ب��وق��در ازل��دن دي��م��ش��ل��ردي ذي��ن ب��ي س��ن��ي

م��ش��ك��در أول��م��ق��ده خ��الص دوادرددن ي��ى ح��ب��ي��ب��ه
درم��ان��ك غ��ي��رى أوالن��ل��ر اس��ي��ردرد ي��ت��م��ز ام��ي��دا

الشهابي محمد بن بشري األمري ابنة حبوس

الدين جمال بن محمد بن مذحج بن يحيى بن الدين فخر بن سليمان بن حيدر ابن
سنة ولدت الغوري. وقانصوه سليم السلطان بني دابق» «مرج وقعة شهد الذي أحمد،
الهمة، عالية الجنان، ثابتة الرأي، سديدة حاذقة، وكانت الشونصات، يف هجرية ١١٨٢

والنفس. اليد كريمة
بفصاحة وتقودهم الرجال تجالس وكانت الدين، فخر بن عباس باألمري تزوجت
يف وتجاهد والصديق، القريب معاملة وتعامله إليها يلتجئ من تعول وكانت خطابها،
معيشة، يف راحة يجد فلم غرضها عىل يكن لم من وأما تكن، لم وإن لهم، الحقوق إقامة

الحكام. عند سطوتها لنفوذ إال ذلك وما حق، صاحب كان ولو
الحكم فأدارت العرب، مقاطعة عىل حاكمة بشري األمري جعلها ١٢٠٨ه، سنة ويف
يف جنبالط بشري والشيخ حسن األمري وأخوه بشري األمري ُسجن وملا عليها، مزيد ال بفطنة
عياله، بأمر وقامت جزيلة، أمواًال بشري األمري إىل أرسلت بعكا، الجزار باشا أحمد سجن
حسن األمري الجبل عىل باشا هللا عبد وىلَّ وملا إليه. الناس استمالة يف تجتهد وأخذت
هي سارت الجبل، عىل املال من املرتب بزيادة له تعهدا إذ الشهابيني؛ سليمان واألمري

البالد. أحوال شأن يف تخابرهما وكانت حوران، إىل بشري والشيخ بشري األمري برفقة
رجع ثم عليهم، واستظهرت حوران دروز عىل تعدوا إذ العرب حاربت أنها ويروى
سنة بشري األمري وبني بينها االختالف وقع ثم منصبها، إىل فعادت واليته، إىل بشري األمري
ظافًرا. وعوَّده مرص يف أمره بشري األمري وتوسط باشا، هللا عبد اعتقال بعد ١٢٣٧ه
رجوعه بعد بشري األمري فصادره بشري، األمري مقاومة يف بشري الشيخ مع متحدة وكانت
بشري األمري فأتى بشامون، إىل توجهت ١٢٤٠ه سنة بشري الشيخ غلب فلما وأتعبه،
فما عليها وشدد أموالها، يف ليصادرها الحاكم عمر بشري األمري بأمر التهامي قاسم
وكان بشري، األمري من بدسيسة وقيل: أنفها، حتف قيل: األثناء، تلك يف ماتت أن لبثت
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واألمري منصور، األمري وهم: األربعة؛ أوالدها وخلفت ببشامون ودفنت سنة. ٥٨ عمرها
ا تامٍّ اعتناءً زوجها موت بعد برتبيتهم اعتنت وكانت أمني. واألمري حيدر، واألمري أحمد،

الشهابيني. األمراء بني نبغوا حتى

بدر بن مالك بنت حبيبة

يف ويشاورونها بالرأي، قبيلتها رؤساء إليها يرجع صائب، وفكر ثاقب، عقل ذات كانت
فائقة. ومقاالت رائقة، أشعار بعض لها الهيئة، حسنة الطلعة، بهية وكانت األمور. مهام
قتله — املشهور الرهان بسبب والغرباء داحس حرب يف قتل بدر بن مالك أبوها وكان

ترثيه: فقالت — رواحة بني أحد جنيدب

ف��رس��ان ج��رى إن ق��وم ع��ق��ي��رة م��ال��ك م��ث��ل رأى م��ن ع��ي��نً��ا ل��ل��ه
ل��ره��ان ي��رس��ال ل��م ول��ي��ت��ه��م��ا ق��ط��رة ق��ط ي��ش��رب��ا ل��م ف��ل��ي��ت��ه��م��ا
غ��ط��ف��ان؟ ف��ي ك��ان ق��ت��ي��ل ف��أي ن��درة ال��ج��ن��ي��دب أم��س أح��رب��ه
ك��ن��ع��ان ف��ارس أن��ت ف��اب��ك��ي ال��رس أو ح��م��ام��ة ب��ال��رق��م��ت��ي��ن س��ج��ع��ت إذا

العوراء العزى عبد بنت حبيبة

ولقبت املوصوفات، وشاعراتهن الزمان ذاك يف إليهن املشار النساء كرماء من كانت
قولها: ذلك يف شعرها ومن عينها. يف حول ذات كانت لكونها بالعوراء

األس��وِد ال��ن��ج��ي��ع م��ن��اس��م��ه��ا ف��ك��س��ا ن��اق��ت��ي ت��ل��ك��أ ب��ر ال��ف��ت��ى أإل��ى
م��ق��ل��ِد ه��دي��ه��ن م��ك��ة ب��ج��ن��وب م��ن��ى إل��ى ال��راق��ص��ات ورب إن��ي
وأن��ش��ِد أب��ي��ن ول��ك��ن��ي أب��ًدا أل��ي��ة ال��ط��ع��ام ه��ل��ك ع��ل��ى أول��ى
ي��ن��ف��ِد زاد وك��ل ال��وع��اء ن��ف��ض أب��ي وع��ل��م��ن��ي ج��دي ب��ه��ا وص��ى
ج��ِد ج��د أو ف��أرة ت��خ��رق��ن��ه ال واح��ت��رس ل��ك أب��ا ال ي��م��ي��ن��ك ف��اح��ف��ظ
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قالون النارصبن امللك جارية حدقة

«مسكة» عىل وتخرجت املنزل، وتدبري واألدب الغناء وتعلمت النارص، امللك دار يف تربت
«مسكة» توفيت وملا التدبري، من امللوكية للمنازل يلزم ما جميع منها وتعلمت القهرمانية،
يرجعون وصاروا السلطاني، البيت قهرمانة وصارت مقامها، وقامت وظيفتها، تولت
«مسكة»، عن زيادة وعمرت األوالد. وتربية واملهمات باألعراس املتعلقة األمور يف إليها
إحسانها كثرة ومن منهما، الكلمة مسموعة وحريمه، السلطان عند حظوة لها صار وبذلك
أو حرمه أو السلطان عند كان سواء حوائجهم، لقضاء املحتاجون عليها تقاطر وبرها

خائبًا. أحًدا ترجع وال طالبًا، ترد ال وهي عندها،
وقد رضاها، يتمنى كان منهم وكل واألعيان، األمراء من كثرية هدايا لها وتقدمت
بنته الذي الجامع وعىل الخري، وجوه يف ريعها لرصف أوقفتها خريية بنايات جملة بنت
هي التي السد قنطرة من بالقرب الغرب، ييل مما الكبري الخليج جانب يف املريس بخط

٧٣٧ه. سنة اآلخرة جمادى ٢٠ يف الجامع هذا انتهاء وكان مرص، مدينة خارج
ولم تخرَّب فإنه الجامع وأما لآلن، معروف وقربها فيه، دفنت «حدقة» توفيت وملا

اآلن. الشعائر مقام غري وهو آثاره، غري يبق

األندليس الشاعر الحسني أبي ابنة النمريية حسانة

من الشعر وتعلمت تأدبت فعاًال، وأجملهن مقاًال، وأفصحهن زمانها، نساء أحسن كان
— تتزوج لم بكر ذاك إذ وهي — األندلس أمري الحكم إىل كتبت أبوها مات فلما أبيها،

األبيات: بهذه

ال��دي��م ال��واك��ف س��ق��ت��ه ال��ح��س��ي��ن أب��ا م��وج��ع��ة ال��ع��اص��ي أب��ا إل��ي��ك إن��ي
ح��ك��م ي��ا ن��ع��م��اك إل��ى آوي ف��ال��ي��وم ع��اك��ف��ة ن��ع��م��اه ف��ي أرت��ع ك��ن��ت ق��د
األم��م ال��ن��ه��ى م��ق��ال��ي��د وم��ل��ك��ت��ه ل��ه األن��ام ان��ق��اد ال��ذي اإلم��ام أن��ت
ال��ع��دم ي��ع��رون��ي وال إل��ي��ه آوي ك��ن��ًف��ا ل��ي ك��ن��ت م��ا إذا أخ��ش��ى ش��يء ال
وال��ع��ج��م ال��ع��رب إل��ي��ك ت��ذل ح��ت��ى م��رت��ديً��ا ال��ق��ع��س��اء ب��ال��ع��زة زل��ت ال

عامله إىل وكتب مرتب، بإجراء لها وأمر استحسنه، شعرها عىل الحكم وقف فلما
جهاز. بأحسن فجهزها «ألبرية» عىل
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وايل لبيد، بن جابر عامله من متشكية الرحمن عبد ابنه عىل وفدت أنها ويحكى
اإلمام إىل فدخلت يفدها، فلم أمالكها، تحرير يده بخط لها وقع قد الحكم وكان «ألبرية»،
حال يف وهو إليه أوصلتها حتى نسائه بعض مع وتلطفت بفنائه، فأقامت الرحمن عبد

أنشدت: ثم أباها، وعرف فعرفها إليه فانتسبت ورسور، طرب

ال��ه��واج��ر ب��ن��ار ت��ص��ل��ى ش��ح��ط ع��ل��ى رك��ائ��ب��ي س��ارت وال��م��ج��د ال��ن��دى ذي إل��ى
ج��اب��ر ال��م��ظ��ال��م ذي م��ن وي��م��ن��ع��ن��ي ج��اب��ر خ��ي��ر إن��ه ص��دع��ي ل��ي��ج��ب��ر
ك��اس��ر م��خ��ال��ب ف��ي أض��ح��ى ري��ش ك��ذي ك��ف��ه ب��ق��ب��ض��ة وأي��ت��ام��ي ف��إن��ي
ن��اص��ري ك��ان ال��ذي ال��ع��اص��ي أب��ي ب��م��وت ب��س��رع��ة ي��ق��ال أن ل��م��ث��ل��ي ج��دي��ر
ق��ادر ب��ط��ش ب��اط��ٌش زم��ان ع��ل��يَّ اع��ت��دى ل��م��ا ح��يٍّ��ا ك��ان ل��و ال��ح��ي��ا س��ق��اه
ال��ك��ب��ائ��ر إح��دى ب��األم��الك س��ام ل��ق��د ج��اب��ر ي��م��ن��اه خ��ط��ت��ه ال��ذي أي��م��ح��و

أبيه خط وأخذ لها، فرقَّ أمرها؛ جميع وحكت والده، خط إليه رفعت فرغت وملا
وحسبنا الحكم، نقضرأي رام حتى طوره لبيد ابن تعدى وقال: عينه عىل ووضعه فقبله
بمثل لها ووقع لك، عزلته فقد انرصيف عهده. موته بعد ونحفظ بعده، سبيله نسلك أن
منها: بقصيدة إليه وبعثت فانرصفت بجائزة، لها وأمر يده، فقبَّلت الحكم، أبيه توقيع

ل��رواد ي��وًم��ا م��ن��ت��ج��ع وخ��ي��ر م��أث��رة ال��ن��اس خ��ي��ر ال��ه��ش��ام��ي��ن اب��ن
ف��رص��اد ص��رف م��ن أن��اب��ي��ب��ه��ا روَّى ص��ع��دت��ه أث��ن��اء ال��وغ��ى ي��وم ه��ز إن
وأج��داد آب��اء ب��ي��ن م��ق��اب��ًال ن��س��بً��ا ال��ورى خ��ي��ر أي��ا ل��إلم��ام ق��ل
غ��ادي رائ��ح ث��ن��اء ف��ض��ل ف��ه��اك ل��ي ال��ظ��الم��ة ت��رض ول��م ط��ب��ع��ي ج��ودت
زادي زودت��ن��ي ف��ق��د رح��ل��ت وإن ع��اك��ف��ة ن��ع��م��اك ف��ف��ي أق��م��ت ف��إن

والكرم بالجود ومشهورة بخرياتها، مغمورة وهي حياتها مدة ذلك عىل وبقيت
والحكم. واألدب
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حمدون ابنة حفصة

وكثر ت رقَّ وشاعرة بهيج، وأدبها معلوماتها وحدائق أريج، فضِلها َروُض فاضلة، كانت
بمعانيها العقول وتسكر الزاهرة، بألفاظها القلوب تسرتق وإبداعها، للمعاني اخرتاعها
أبكار فتفتض وتنثر غريبة، بكل األسماع وتشنف عجيبة، بكل فتأتي تنظم الساحرة.
الحجارة وادي من هي الصائب. بفكرها املشكالت غياهب وتجيل الثاقب، بنظرها الدقائق

شعرها: ومن الرابعة، املائة أهل من وهي باألندلس،

ن��ع��م��ت��ه ص��ي��ب ��ه��م ع��مَّ ق��د ال��ورى ف��ك��ل م��ج��م��ًال ال��ده��ر ي��رى أن ج��م��ي��ل اب��ن رأى
خ��ل��ف��ت��ه ح��ي��ن م��ن أح��اله ف��م وح��س��ن ام��ت��زاج��ه��ا ب��ع��د ك��ال��خ��م��ر خ��ل��ق ل��ه
ه��ي��ب��ت��ه ب��إف��راط وي��ع��ش��ي��ه��ا ع��ي��ونً��ا ب��ب��ش��ره ي��دع��و ال��ش��م��س ك��م��ث��ل ب��وج��ه

أيًضا: ولها

ت��ي��ًه��ا زاد ت��رك��ت��ه م��ا وإذا ب��ع��ت��اب ي��ن��ث��ن��ي ال ح��ب��ي��ب ل��ي
ش��ب��ي��ًه��ا؟ ل��ي ت��رى وه��ل أي��ًض��ا: ق��ل��ت ش��ب��ي��ه؟ م��ن رأي��ت ه��ل ل��ي: ق��ال

عبيدها: تذم ولها

ن��ج��ي��ب م��ن ف��ي��ه��م م��ا ال��غ��ض��ا ج��م��ر ع��ل��ى ع��ب��ي��دي م��ن إن��ي رب ي��ا
ي��ج��ي��ب ال ك��ب��ره م��ن ف��ط��ن أو م��ت��ع��ب أب��ل��ه ج��ه��ول إم��ا

أيًضا: قولها ومن

م��ت��م��ادي��ه وح��ش��ة ي��ا وح��ش��ت��ي ي��ا وح��ش��ت��ي ي��ا
ه��ي��ه م��ا ه��ي ل��ي��ل��ة ي��ا ودَّع��ت��ه ل��ي��ل��ة ي��ا
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الركونية الحجاج ابنة حفصة

رونق ذو جيد شعرها نظًرا. وأدقهم شعًرا، أوانها شعراء وأبلغ زمانها، يف أديبة كانت
الشائقة. األلفاظ واستعمال املعاني سبك يف الطوىل اليد لها وكان حسنة، وديباجة فائق،
يف وتدخل فيه، تتفنن كانت بل واحد، أسلوب عىل مقصوًرا جودته مع شعرها يكن ولم
وغريهم، الُخلَّص العرب شعر عىل مطلعة األدب من املادة غزيرة وكانت مختلفة. أساليب
قرأت والرباعة. بالتفوق لهم املشهود العرب أذكياء من وهي الجيد. الخط تكتب وكانت
تبهر كانت بارع جمال لها ظهر وشبت كربت وملا كثريًا، وحفظت كثريًا، أمرها مبدأ يف
عرصها أجالء من جملة َهِويَها وافر، مال ذات غنية نسيبة، حسيبة وكانت به، العقول
عفة عىل معه وكانت سعيد، بن جعفر أبي سوى منهم ألحد تلتفت ولم زمانها، وأدباء

املؤمن: عبد املؤمنني أمري يدي بني ارتجاًال يوًما وقالت زائدة،

رف��ده ال��ن��اس ي��ؤم��ل م��ن ي��ا ال��ن��اس س��ي��د ي��ا
ع��دَّه ل��ل��ده��ر ي��ك��ون ب��ط��رس ع��ل��ي أم��ن��ن
وح��ده ل��ل��ه ال��ح��م��د ف��ي��ه ي��م��ن��اك ت��خ��ط

السلطان بكتب كانت فإنها املوحدين؛ عند السلطانية العالمة إىل بذلك وأشارت
الغزل: يف أيًضا قولها ومن وحده. هلل الحمد املنشور رأس يف غليظ بخط بيده

خ��ب��ر ع��ن وأن��ط��ق ع��ل��م ع��ل��ى أق��ول ألن��ن��ي ال��ث��ن��اي��ا ت��ل��ك ع��ل��ى ث��ن��ائ��ي
ال��خ��م��ر م��ن أرق ري��ًق��ا ب��ه��ا رش��ف��ت إن��ن��ي ال��ل��ه أك��ذب ال وأن��ص��ف��ه��ا

جعفر أبي عىل بسببها وتغري غرناطة، ملك املؤمن، عبد سعيد أبو السيد بها وولع
قدر فمطلته االجتماع منها جعفر أبو وطلب قتله. أن عليه ه تغريُّ أدى حتى سعيد بن

إليها: فكتب شهرين،

ع��الم��ه وح��س��ب��ي ـ��م��ه اس��ـ ذك��ر أج��ان��ب م��ن ي��ا
ان��ص��رام��ه أخ��ش��ى وال��ع��م��ر ي��ق��ض��ى ال��وع��د رأى إن م��ا
ال��ق��ي��ام��ه ف��ي ل��ي ي��ك��ون أن ال أرج��وك ال��ي��وم
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ظ��الم��ه أرخ��ى وال��ل��ي��ل ب��ح��ال��ي ب��ص��رت ق��د ل��و
ال��ح��م��ام��ه ت��س��ت��ري��ح إذ ووج��ًدا ش��وًق��ا أن��وح
غ��رام��ه ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ه��واه أط��ال ص��ب
س��الم��ه ي��رد وال ع��ل��ي��ه ي��ت��ي��ه ل��م��ن
زم��ام��ه ي��ث��ن��ي ف��ال��ي��أس أري��ح��ي ت��ن��ي��ل��ي ل��م إذ

تقول: فأجابته

اإلم��ام��ه وال��غ��رام ـ��ن ال��ُح��س��ـ ه��وى ف��ي م��دَّع��ي ي��ا
ن��ظ��ام��ه م��ن��ه أرض ل��م ل��ك��ن ق��ري��ض��ك أت��ى
زم��ام��ه؟ ال��ح��ب��ي��ب ي��أس ي��ث��ن��ي ال��ح��ب أم��دع��ي
ال��زع��ام��ه ت��ف��دك ول��م ض��الل ك��ل ض��ل��ل��ت
ال��س��الم��ه ال��س��ب��اق ف��ي ـ��ت ك��ن��ـ م��ذ ت��ص��ح��ب زل��ت م��ا
ال��س��آم��ه ب��اف��ت��ض��اح ـ��ت وأخ��ج��ل��ـ ع��ث��رت ح��ت��ى
ان��س��ج��ام��ه ال��س��ح��اب ي��ب��دي وق��ت ك��ل ف��ي ب��ال��ل��ه
ك��م��ام��ه ع��ن��ه ي��ش��ق ح��ي��ن ك��ل ف��ي وال��زه��ر
ال��م��الم��ه غ��رب ك��ف��ف��ت ع��ذري ت��ع��رف ك��ن��ت ل��و

املرسل هللا لعن له: وقالت وسبته لعنته بعدما أبياته موصل مع األبيات هذه ووجهت
وملا الخذالن، من بغاية وانرصف حاجة، برؤيتكما وال خري، جميعكما يف فما واملرسول،
يكون ما قال: عصام؟ يا وراءك ما له: قال النتظاره قلق وهو جعفر أبي عىل أطال
للرسول: قال األبيات قرأ فلما تعلم، األبيات اقرأ تاركة. فاعلة إىل خلق وجهه من وراء
بنا، ِرسْ بالكمامة. املعروفة «جنت» يف التي للقبة وعدتني إنها وأجهلك! عقلك أسخف ما

فأنشدت: عتبها وأراد وصلت، قد بها وإذا قليل إال كان فما الكمامة، إىل فبادرا

ت��ع��دي وال ن��ع��دُّ ال ت��ع��ال��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ال��ذن��وب ع��دَّ دع��ي
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وفيها: جعفر ألبي الشاعر الكندي برقعة وإذا حالة، أحسن عىل وجلسا

ال��م��راص��د ب��اخ��ت��ف��اء ع��ل��ي��م ك��ت��وم األم��اج��د ال��ك��رام اب��ن ي��ا ج��ع��ف��ر أب��ا
والئ��د ب��خ��م��س ل��ذات م��م��ت��ع ب��ح��ب��ه ال��م��ح��ب ي��خ��ل��و إذا ي��ب��ي��ت

عىل والواغل الطعام، عىل بالوارش سمعنا قد هللا؛ لعنه فقالت: حفصة عىل فقرأها
باهلل لها: فقال عليهما، الدخول فريوم ُمحبَّني باجتماع يعلم ملن اسًما نسمع ولم الرشاب،
عيني وَقعْت إن وبينك بيني يحول ألنه الحائل؛ يه أُسمِّ فقالت: بذلك، له لنكتب يه سمِّ

رقعته: ظهر يف له فكتب عليه،

ع��ي��ن��ي ن��ص��ب ج��ع��ل��ت��ه أت��ان��ي م��ا إذا م��ن ي��ا
وب��ي��ن��ي ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ن ج��ل��وًس��ا ت��رض��ى ن��راك
ح��ي��ن��ي ق��رب س��وى ت��ب��غ��ي ف��م��اذا ذاك ك��ان إن
ب��دي��ن ال��م��ط��ال ب��ع��د ل��ي ح��ص��ل��ت ق��د واآلن
ال��ي��دي��ن ب��ك��ل��ت��ا م��ن��ه��ا ف��دف��ًع��ا أت��ي��ت ف��إن
ب��ي��ن��ي ط��ي��ر ت��رى أن ك وح��اش��ا ت��ب��غ��ي أَول��ي��س
وش��ي��ن ق��ب��ح ك��ل ـ��ر ال��خ��م��ـ ف��ي ح��ن��ي��ن��ك وف��ي
ب��ال��ق��م��ري��ن ال��خ��ل��و إال ح��ق��ك ف��ل��ي��س

بقوله: ذلك وذيل الكالم، من منهما كان ما ذلك تحت له وكتب

واص��ل ال��ع��ت��ب ب��ع��د ك��ن��ت إن ح��ائ��ل أه��واه م��ن س��م��اك
ب��ال��س��الس��ل ت��ح��ب��س ك��ن��ت ل��و م��زع��ج ل��ون��ك أن م��ع

قرأ فلما هتكة، وصار النجاسة بمتمورة وقع قد وجده الرسول إليه رجع فلما
أن فكاد بذلك، وأخربهما الرسول فرجع بحايل، وأعلمهما ارجع للرسول: قال األبيات

فقال: جعفر أبو وابتدأ بيتًا، واحد كل ارتجاًال إليه وكتبا الضحك، من عليهما يغىش

ال��خ��را ف��ي ال��وق��وع م��ن خ��ل��ص��ن��ا ل��ل��ذي ق��ل
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ورا إل��ى ال��خ��را اب��ن ال��خ��را ش��اء ك��م��ا ارج��ع
ت��رى س��وى وص��ال��ن��ا إل��ى ي��وًم��ا ت��ع��د وإن
م��را ب��ال أن��ذل��ه��م وي��ا ال��ن��اس أس��ق��ط ي��ا
ال��ك��را ف��ي أت��ي��ت ل��و ق��ي ت��ال ال��ده��ر م��دى ه��ذا
ال��ع��ن��ب��را وت��ن��ش��ا ـ��م��خ��را ال��ـ ف��ي ت��ش��ق ل��ح��ي��ة ي��ا
ت��ق��ب��را ح��ت��ى ب��ك ًع��ا اج��ت��م��ا ال��ل��ه ق��رب ال

وبقيا أتى، حيث من فانرصف لديهما، مقبوًال ليس أنه علم الرقعة وصلته فلما
أوان آن حتى أحدهما من تقع ريبة بدون املرسات ويتعاطيان اللذات، ينتهبان يومهما

شعرها: ومن انعطاف. صاحبه نحو له منهما وكل فانرصفا االنرصاف،

ال��غ��ص��ون ورق وي��ن��ط��ق ـ��ك��م��ام ال��ـ زه��رة ف��ي ي��ف��ت��ح س��الم
ال��ج��ف��ون م��ن��ه ت��ح��رم ك��ان وإن ال��ح��ش��ا ف��ي ث��وى ق��د ن��ازح ع��ل��ى
ي��ك��ون ال م��ا وال��ل��ه ف��ذل��ك ي��ن��س��اك��م ال��ع��ب��د ت��ح��س��ب��وا ف��ال

أبيات: من وقولها

ن��وره ب��ع��د م��ظ��ل��ًم��ا ع��ن��ه غ��ب��ت وق��د ن��اظ��ري ك��ان ل��م��ا ن��ج��ًم��ا ي��ك��ن ل��م ول��و
س��روره وط��ي��ب ب��نُ��ع��م��اه ت��ن��اءت َش��ٍج م��ن ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ع��ل��ى س��الم

وقولها:

َوْه��نَ��ا ي��ذك��رن��ي ب��أح��ب��اب��ي أظ��ل س��اك��ن وال��ل��ي��ل ��اق ال��خ��فَّ ال��ب��ارق س��ل��وا
ال��ج��ف��ن��ا ع��ارض��ه م��ن��ه��ل وأم��ط��رن��ي خ��ف��ق��ة ل��ق��ل��ب��ي أه��دى ل��ق��د ل��ع��م��ري

املشهوران: البيتان إليها ونُسب

وال��م��ك��ان زم��ان��ك وم��ن وم��ن��ك وُم��نِّ��ي ع��ي��ن��ي م��ن ع��ل��ي��ك أغ��ار
ك��ف��ان��ي م��ا ال��ق��ي��ام��ة ي��وم إل��ى ع��ي��ون��ي ف��ي َخ��ب��أتُ��ك أن��ي ول��و
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جعفر: أبي إىل وكتبت

رأس؟ ل��م ي��ق��ول��ون: ال��ن��ام��ي وج��ه��ل��ه��م ب��ظ��ل��م��ه��م ال��ع��داة زال ف��م��ا رأس��ت
ال��دَّن��س؟ ع��ن َح��روٌن ال��ع��ل��ي��ا إل��ى َج��م��وٌح زم��ان��ه أه��ل س��اد أن م��ن��ك��ر وه��ل

والنثر. النظم رقيقة الشعر، رخيمة غرناطة، أرشاف من حفصة رحبة: ابن وقال
إليه: بذلك وكتبْت عيد بيوم تُهنِّئه غرناطة، ملك سعيد، أبي السيد يف قولها ومن

ال��م��رت��ض��ى واإلم��ام ـ��ف��ة ال��خ��ل��ي��ـ واب��ن ال��ع��ال ذا ي��ا
ال��ق��ض��ا ت��ه��وى ب��م��ا ف��ي��ه ج��رى ق��د ع��ي��د ي��ه��ن��ي��ك
وال��رض��ا اإلن��اب��ة ق��ي��د ف��ي ت��ه��واه م��ن وأت��اك
وان��ق��ض��ى ت��ص��رَّم ق��د م��ا ل��ذات��ه م��ن ل��ي��ع��ي��د

إليها: فكتبت بخطها، شيئًا لها تكتب أن غرناطة أعيان من امرأة وسألتها

ق��ل��م��ي خ��ط��ه ع��م��ا ج��ف��ون��ك غ��ض��ي ال��ك��رم رب��ة ي��ا ب��ل ال��ح��س��ن رب��ة ي��ا
وال��ك��ل��م ال��خ��ط ب��رديء ت��ح��ف��ل��ي ال ُم��نْ��ع��م��ة ال��ودِّ ب��ل��ح��ظ ��ح��ي��ه تَ��ص��فَّ

الروض به يبيت ما عىل مؤمل بحوز بستان يف معها جعفر أبو بات أنه واتفق
يهواها وكان — جعفر أبو قال االنفصال حان فلما والنضارة، النفحة طيب من النسيم

سبق: كما

م��ؤم��ل ب��ح��وز واران��ا ع��ش��ي��ة ب��م��ذم��م ي��رح ل��م ل��ي��ًال ال��ل��ه رع��ى
ال��ق��رن��ف��ل ب��ري��ا ه��ب��ت ن��ف��ح��ت إذا أري��ج��ة ن��ج��د ن��ح��و م��ن خ��ف��ق��ت وق��د
ج��دول ف��وق م��ن ال��ري��ح��ان م��ن ق��ض��ي��ب وان��ث��ن��ى ال��دوح ع��ل��ى ق��م��ري وغ��رَّد
م��ق��ب��ل وارت��ش��اف وض��م ع��ن��اق ل��ه ب��دا ق��د ب��م��ا م��س��روًرا ال��روض ي��رى
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قولها: إليه فكتبت ذلك، بمثل عادتها عىل لتجيبه االفرتاق بعد إليها بها وكتب

وال��ح��س��د ال��غ��ل ل��ن��ا أب��دى ول��ك��ن��ه ب��وص��ل��ن��ا ال��ري��اُض ُس��رَّ م��ا ل��َع��ْم��ُرك
وَج��د ��ا ل��مَّ إال ال��ق��م��ري غ��رَّد وال ل��ق��رب��ن��ا ارت��ي��اًح��ا ال��ن��ه��ر ص��ف��ق وال
ب��ال��رش��د ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي ه��و ف��م��ا أه��ل��ه أن��ت ال��ذي ال��ظ��ن ت��ح��س��ن ف��ال
رص��د ل��ن��ا ي��ك��ون ك��ي��م��ا س��وى ب��أم��ر نُ��ج��وَم��ه أب��َدى األُْف��ق ه��ذا خ��ل��ت ف��م��ا

أصحابها: بعض إىل حفصة وكتبت

ي��م��ي��ل؟ أب��ًدا ت��ش��ت��ه��ي م��ا إل��ى ق��ل��ب��ي ف��إن ت��زور أم أزورك
ظ��ل��ي��ل ظ��ل ذوائ��ب��ي وف��رع زالل ع��ذب م��ورد ف��ث��غ��ري
ال��م��ق��ي��ل ب��ي إل��ي��ك واف��ى إذا وت��ض��ح��ى ت��ظ��م��ا أن ��ل��ت أمَّ وق��د
ج��م��ي��ل ي��ا ب��ث��ي��ن��ة ع��ن إب��اؤك ج��م��ي��ل ف��م��ا ب��ال��ج��واب ��ل ف��ع��جِّ

ما بعض ومن حفصة، بمثل سمعت وال رأيت ما أقسم سعيد: بن جعفر أبو وقال
أن أحب من مع منزيل يف يوًما كنت أني قسمي، وبر عزمي، تصديق عىل دليًال أجعله
بالباب إال أشعر فلم األيام، غفالت بها سمحت راحٍة عىل الكرام األجواد من معه أخلو
قالت: تريدين؟ ما لها: فقالت امرأة، فوجدت الضارب، من تنظر جارية فخرجت يرضب،

فيها: برقعة فجاءت الرقعة، هذه لسيدك ادفعي

ل��ل��ه��الل ج��ن��ح��ه ت��ح��ت م��ط��ل��ع ال��غ��زال ب��ج��ي��د أت��ى ق��د زائ��ر
ال��دوال��ي ب��ن��ت ي��ف��وق ورض��اب ص��ي��غ��ت ب��اب��ل س��ح��ر م��ن ب��ل��ح��اظ
ل��آلل��ي ف��اض��ح ال��ث��غ��ر وك��ذا خ��دٌّ م��ن��ه ح��وى م��ا ال��ورد ي��ف��ض��ح
ان��ف��ص��ال ف��ي ل��ع��ارض ت��راه أو إذن ب��ع��د دخ��ول��ه ف��ي ت��رى م��ا

يشفع من به يُقابَل بما وقابلتها للباب، مبادًرا وقمت حفصة، أنها فعلمت قال:
األنس يف الرغبة وقت يف طلٍب دون ِمن بزيارٍة لُه وتفضُّ به، والغراُم وآدابه حسنه له
وبقيت أنورشوان. لكرسى وال لقيرص وال الزمان، بمثلها لنا يسمح لم ليلة وفضلنا به،
يُر لم كثرية بمراٍث رثته وقد وقتل، نكب أن إىل جعفر أبي وداد عىل محافظة حفصة
مدة بعده وبقيت نرشها، من تتمكن لم أجلها من كان سعيد أبي قتِْل ولكون مثلها،
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داعي دعاها حتى االجتماعات، تألف وال املرسات، إىل تلتفت ال عليه حزينة وهي طويلة
شجون. ذات وهي فلبَّت املنون

الحرضية حليمة

لها وروى رائق، شعر ولها والحكمة، بالعقل املوصوفات عبس بني نساء من كانت
زوجها: يف رثاء أبيات من بكار بن الزبري

ال��م��ت��ف��اود األج��رع ع��ق��دات ذرى ل��م��ك��ان��ه أرى أن ل��ع��ي��ن��ي ي��ق��رُّ
واح��د ك��ل ال��س��رى م��ل وإن س��ل��ي��م��ى ب��ه ش��رب��ت ال��ذي ال��م��اء أرد وأن
األس��اود ب��س��م م��خ��ل��وًط��ا ك��ان وإن ت��راب��ه ب��ب��رد أح��ش��ائ��ي وأل��ص��ق
وان��ف��ت��ال��ه��ا م��ره��ا ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ي��ك خ��ش��ي��ت��ي ت��م��ل��ي��ت ل��و أخ��ش��ى ك��ن��ت ل��ق��د
ل��ه��ا ب��دا َم��ن ف��ل��تُ��ِص��ْب ال��م��ن��اي��ا ف��ش��أن ال��ردى ق��ب��ض��ة ف��ي أص��ب��ح��ت وق��د ف��أم��ا

موىس عيىسبن بنت حمدونية

املتوكل زمن يف الحرام هللا بيت إىل حجت وأدب، وصيانة وجمال، حسن ذات كانت
العبايس.

قافلة وأصحابي أنا أخذت املتوكل عىل خرجنا ملا العلوي: صالح بن محمد قال
املراحل بعض يف كريس عىل جلسُت قد وكنُت يُحَىص، ال ومتاًعا أمواًال فجمعنا الحاج،
فأضاء هودج سجاف رفعت قد بامرأة أنا وإذا املال، يجمعون وأصحابي نزولنا وقت
حاجة؟ إليه فيل الرسية، صاحب الرشيف أين فقالت: الشمس، إضاءة وال املكان منها
عند مكاننا تعلم موىس، بن عيىس بنت حمدونية أنا فقالت: كالمك، يسمع إنه قلت:
ولكن يدك، يف ما أعطيتك أني مع دينار، ألف ثالثني مني تأخذ أن أسألك وأنا الخليفة،
أخذ من قلُت: اجتمعوا فلما أصحابي، فناديُت وجًها، أحد يل يكشف ال أن بفضلك أسألك
فلما املأمن، إىل وخَفرتهم األطعمة، حتى فردُّوا بحرب. أَِذنْته عقاًال القافلة هذه من منكم
بالباب إن وقال: يوًما السجان عيلَّ دخل رأى» من «رس ب وحبسني الخليفة بي ظفر
فقد لهما؛ أذنت ما ذهب دملج إيلَّ دفعتا أن ولوال عليك، الدخول تريدان أهلك من امرأتني
شيئًا. تحمل وجارية امرأة مع بها أنا فإذا فخرجت أحد، عليك يدخل أن الخليفة منع
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لو وقالت: قدمي قبَّلت ثم فيه، أنا ملا وبكت هو، وهللا أي قالت: بي برصت فلما
ورسويل النفقة هذه ودونك خالصك، أقرصيف ال ولكني لفعلُت، بنفيس أقيك أن استطعت
وطيبًا وثيابًا دينار خمسمائة إيلَّ ودفعت عنك، هللا يفرج حتى تريد بما يوم كل يف يأتيك

فأنشدت: األوىل، النظرة قدحتها ناًرا بقلبي أرضمت وقد وانرصفت وطعاًما،

أش��ج��ان��ه ب��ش��ع��اب��ه وت��ش��ع��ب��ت أح��زان��ه وع��اودت ال��ف��ؤاد ط��رب
ل��م��ع��ان��ه م��وه��نً��ا ت��أل��ق ب��رٌق ال��ه��وى ان��دم��ل ب��ع��دم��ا م��ن ل��ه وب��دا
أرك��ان��ه م��ت��م��ن��ًع��ا ال��ذرى ص��ع��ب ودون��ه ال��رداء ك��ح��اش��ي��ة ي��ب��دو
س��ب��ح��ان��ه وص��ده إل��ي��ه ن��ظ��ًرا ي��ط��ق ف��ل��م الح أي��ن ف��ي��ن��ظ��ر ي��ب��دو
أج��ف��ان��ه ب��ه س��ح��ت م��ا وال��م��اء ض��ل��وع��ه ع��ل��ي��ه اش��ت��م��ل��ت م��ا ف��ال��ن��ار
م��نَّ��ان��ه ت��اف��ٍه ب��اذُل ب��ال��نَّ��يْ��ل ب��اخ��ل ب��ح��ل��م��ك ي��ذه��ب ال ق��ل��ب ي��ا
إت��ي��ان��ه ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ي��زال ال م��ا ف��أم��ره اإلل��ه ق��س��م ب��م��ا واق��ن��ع
أوان��ه ع��ن��ك وزال ال��ن��ع��ي��م ع��ص��ر م��ض��ى ك��م��ا ي��دوم ال م��اٍض وال��ب��ؤس

أمري وعظم خرجت أن إىل السجان ومالطفة باإلحسان يعاودني رسولها يزل ولم
أر فلم السجن، من عيلَّ أعظم هواها سجن فكان أبوها، فامتنع فخطبتُها، الخليفة، عند
فلم إليه، فركب ضيعته، يف أبوها وكان بذلك، فأخربته املقتدر بن إبراهيم أتيت أن إال
بعدها وأصابني توفيت، أن إىل عيشنا بنعيم متمتعني وبقينا بها، زوَّجني حتى يفارقه

معرفتها. إيلَّ تصل لم كثرية أشعار فيها صالح والبن والشجون، الحزن

زياد بنت حمدة

وغريبة زمانها، أديبة األندلس، وشاعرة املغرب خنساء وهي باألندلس، أشن وادي من
شاهًدا يقوم الذي املنطق لها روضها، من وزهرة حوضها، من نقطة األدب كان أوانها.
الخطب، صدور عليهم ويسد العجز، أبواب البلغاء عىل ويفتح العرب، لسان بفضل
يف تذهب مطارحة مع الهطال، الغيث كاثرت أطالت وإن باملقال، أعجزت أوجزت فإن
بذكرها الرتنم مرمى الديم، غب الزهر لطف عن تحدِّث وأخالق الحكم، مذهب االستفادة
بنور يرشق والصبح الحدائق، عىل بمرآها نمَّ والنسيم وشكرها، حمدها بنرش املتعطر

الشارق. الشمس
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الفهامة، الحرب البحر العالمة، العالم ومنهم: عنها، ورووا األفاضل العلماء عن روت
قولها: البديع شعرها عجيب ومن الرباق. بن القاسم أبو

ث��ار م��ن وع��ن��دك ع��ن��دي ل��ه��م وم��ا اف��ت��راق��ن��ا إال ال��واش��ون أب��ى ول��م��ا
وأن��ص��اري ذاك ع��ن��د ُح��م��ات��ي وق��ل غ��ارة ك��ل أس��م��اع��ن��ا ع��ل��ى وش��ن��وا
وال��ن��ار وال��س��ي��ل ب��ال��س��ي��ف ن��ف��س��ي وم��ن وأدم��ع��ي م��ق��ل��ت��ي��ك م��ن غ��زوت��ه��م

وأشهر أثبت لحمدة ولكنها الرزاق، عبد بنت لبهجة األبيات هذه أن يزعم والبعض
أعلم. وهللا —

كأنها تتألأل جوانبه يف األزهار فرأت لها، حبيبة مع للوادي مرة حمدة وخرجت
عيون ترمقه لجني من قطع كأنه يتماوج النهر يف واملاء السماء، كبد من تساقطت نجوم
النفس، لرتويح إتماًما النهر بذلك تخوض أن وأحبت البهج، املنظر ذلك فأعجبها ذكاء،

قالت: ثم وعامت، الثياب عنها ت فنضَّ الناس، من لخلوه خصوًصا

بَ��واٍد آث��ار ل��ل��ح��س��ن ل��ه ِب��واٍد أس��راري ال��دم��ع أب��اح
واٍد ب��ك��ل ي��روق روض وم��ن أرض ب��ك��ل ي��ط��وف ن��ه��ر ف��م��ن
ف��ؤادي م��ل��ك��ت وق��د ل��ي س��ب��ت أن��س م��ه��اة ال��ظ��ب��اء ب��ي��ن وم��ن
رق��ادي ي��م��ن��ع��ن��ي األم��ر وذاك ألم��ر ت��رق��ده ل��ح��ظ ل��ه��ا
ال��س��واد أف��ق ف��ي ال��ب��در رأي��ت ع��ل��ي��ه��ا ذوائ��ب��ه��ا س��دل��ت إذا
ب��ال��ح��داد ت��س��رب��ل ح��زن ف��م��ن ش��ق��ي��ق ل��ه م��ات ال��ص��ب��ح ك��أن

وهي: املرشقية، بالبالد الشهرية األبيات هذه وقولها

ال��ع��م��ي��م ال��غ��ي��ث م��ض��اع��ف س��ق��اه واد ال��رم��ض��اء ل��ف��ح��ة وق��ان��ا
ال��ف��ط��ي��م ع��ل��ى ال��م��رض��ع��ات ُح��ن��وَّ ع��ل��ي��ن��ا ف��َح��نَ��ا َدْوَح��ه ح��ل��ل��ن��ا
ل��ل��ن��دي��م ال��م��دام��ة م��ن أل��ذ زالًال ظ��م��أ ع��ل��ى وأرش��ف��ن��ا
ل��ل��ن��س��ي��م وي��أذن ف��ي��ح��ج��ب��ه��ا واج��ه��ت��ن��ا أنَّ��ى ال��ش��م��س ي��ص��د
ال��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��د ج��ان��ب ف��ت��ل��م��س ال��ع��ذارى ح��ال��ي��ة ح��ص��اه ي��روع
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بشري بن النعمان ابنة حميدة

للهجرة األول القرن يف وكانت األدب، بفنون وأعلمهن العرب، نساء جميالت من كانت
يُرى ال وصارت النفس، عزِّ عىل هي فنشأت وعمرة، هند أختيها: مع أبيها حجر يف ُربِّيت
تهجوه عيبًا فيه ورأت برجٍل تزوجت كلما كانت نفسها عزة ومن يوافقها. قريٍن من لها
املدينة من قدم ملا خالد بن الحارث أن ذلك ومن العرُب، لسانها من خافْت حتى بالشعر،
— حمص عىل واٍل بشري بن والنعمان بدمشق ذاك إذ وهو — مروان بن امللك عبد عىل
معاملتها، أساء حتى قليل غري معه تمكث ولم بها فزوَّجه أبيها، من الحارث فخطبها

فيه: فقالت

أق��وال��ي��ه ب��ع��ض م��ن وذل��ك وأش��ي��اع��ه��م ال��ش��ي��وخ ف��ق��دت
ق��ال��ي��ه ب��ص��ح��ب��ت��ه وت��م��س��ي م��غ��م��وم��ة ال��ش��ي��خ زوج��ة ت��رى
ال��ب��ال��ي��ه إس��ت��ه غ��ض��ون ف��ي وال ع��رض��ه ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ف��ال
غ��اوي��ة! ن��ك��ح��ة م��ن ل��ك ف��ي��ا ج��اءن��ي إذ ال��م��دي��ن��ي ن��ك��ح��ت
ال��ج��ال��ي��ه م��ن إل��ي��ن��ا أح��ب وش��ب��ان��ه��ا دم��ش��ق ك��ه��ول
وال��غ��ال��ي��ه ال��م��س��ك ع��ل��ى أع��ي��ا س ال��ت��ي��و ك��ص��ن��ان ص��ن��ان��ه��م
وال��غ��ال��ي��ه ال��غ��ال ع��ل��ى أع��ي��ا د ال��ج��را دب��ي��ب ي��دب وق��م��ل

يجيبها: الحارث فقال

ب��رق؟ ض��وء س��ن��ا أم أب��ص��رت ـ��رة ب��ال��ق��ف��ـ ض��م��رة ن��ار ض��وء أس��ن��ا
دم��ش��ق دور س��اك��ن��ات م��ن ـ��ب��ي ق��ل��ـ إل��ى أش��ه��ى ال��ح��ج��ون ق��اط��ن��ات
م��رق ري��ح ك��أن��ه ص��ن��انً��ا ـ��ك ب��ال��م��س��ـ ت��ض��م��خ��ن ل��و ي��ت��ض��وع��ن

وعليه زنباع، بن روح عليها فخلف الحارث، طلقها النفرة بينهما استحكمت وملا
تعني الجاليه.» من إلينا «أحب قولها: إن األغاني: صاحب قال الكربى، الطامة كانت
بالدهم عن يجلون كانوا ألنهم بذلك؛ ونهم يُسمُّ الشام أهل وكان الحجاز، أهل الجالية:
قال لعاقبتها، الشبان عىل الكهول قدمت أنها لوال قال: قولها امللك عبد بلغ وملا الشام، إىل
وقد جذام بني قومه إىل تنظر يوًما إليها نظر زنباع بن روُح تزوجها ملا شبة: بن عمر

286



الحاء حرف

فكيف منهم، الحالل أحب ما فوهللا جذام، إال أرى وهل فقالت: فالمها، عنده اجتمعوا
تهجوه: وقالت بالحرام؟

ال��م��ط��ارف ج��ذام م��ن ع��ج��ي��ًج��ا وع��ج��ب��ت ج��ل��ده وأن��ك��ر روح م��ن ال��خ��ز ب��ك��ى
وق��ط��ائ��ف ك��ردي��ة وأك��س��ي��ة ل��ب��اس��ك��م ح��ي��نً��ا ك��ن��ت ق��د ال��ع��ب��ا وق��ال

روح: فقال

ال��م��ق��ارق��ا ال��ل��ئ��ام ي��ه��وى ي��ه��وك��م وإن ي��ه��ن��ي��ن��ا م��م��ن ي��ب��ك م��ن��ا ي��ب��ك إن

كان مناظرة بينهما ووقعت عليه، وتضحك به، تهزأ فصارت بمجلس يوًما واجتمعا
بقوله: هو فيها البادئ

ال��م��ن��ط��ق ح��ش��و ل��ب��ئ��س ع��ل��ي��ك م��ث��ٍن ف��إن��ن��ي ع��ل��م��ت ب��م��ا ع��ل��يَّ أث��ن��ي

فقالت:

م��ل��ص��ق ج��ذام م��ن أص��ل��ك وب��أن ض��ي��ق ب��اع��ك ب��أن ع��ل��ي��ك أُث��ن��ي

فقال:

ال��ج��ورب ري��ح ب��م��ث��ل ع��ل��ي��ك م��ث��ٍن ف��إن��ن��ي ع��ل��م��ت ب��م��ا ع��ل��يَّ أث��ن��ي

فقالت:

ال��ث��ع��ل��ب س��الح م��ن وأن��ت��ن أس��وأ ع��ل��ي��ك��م ال��ث��ن��اء ش��ر ف��ث��ن��اؤن��ا

هي: فقالت ذلك، عند روح فسكت

ب��غ��ل؟ ت��ح��ل��ل��ه��ا أف��راس س��ل��ي��ل��ة ع��رب��ي��ة م��ه��رة إال أن��ا وه��ل
ال��ف��ح��ل أن��ج��ب ف��م��ا إق��راًف��ا ي��ك وإن ف��ب��ال��ح��را ك��ري��ًم��ا م��ه��ًرا أن��ت��ج��ت ف��إن
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روح: فقال

ال��ب��غ��ل ج��ح��ف��ل��ه ع��ن��د ف��ب��ال��ت أت��ان ل��ه ع��رض��ت رائ��ع م��ه��ر ب��ال ف��م��ا
ال��س��ه��ل دم��ث ف��ي ق��م��راء رب��خ��ت ك��م��ا ل��ه رب��خ��ت ج��ان��بً��ا ولَّ��ى ه��و إذا

أيًضا: فيه وقالت

زن��ب��اع ب��ن روح ع��ن ال��ل��ه ح روَّ ال ع��ل��م��وا ق��د ال��غ��م وأن��ت روًح��ا س��م��ي��ت
م��م��ن��اع غ��ي��ر وب��ع��ل رغ��ي��ب م��ال ي��م��ن��ع��ن��ا ل��ي��س ع��م��ن ال��ل��ه ح روَّ ال

فقال:

ِخ��نْ��ب��اع ال��ك��ف��ي��ن ش��ث��ن��ة دب��اب��ة م��خ��اص��ره��ا ن��ج��ل ج��ون��ة ك��ب��ائ��ع

والطيب: الزينة غاية يف وهي عليها دخل وقد فيها وقال

زان��ي��ه م��وم��س��ة ك��أن��ك ال��ع��ش��ى ب��رد ع��ي��ن��ي��ك ت��ك��ح��ل
ب��ال��غ��ال��ي��ه رأس��ك ت��غ��ل��ف ال��خ��ف��وق ب��ع��د ذل��ك وآي��ة
خ��ال��ي��ه رق��اب��ه��م أم��س��ت ن ال��زم��ا ل��ري��ب ب��ن��ي��ك وإن
م��ال��ي��ه ذا إن ل��ه��م: ل��ق��ال ح��اض��ًرا أوس ك��ان ف��ل��و

روح: فقال عليه، يرده فلم ماًال روًحا استودع إنه يقال: جذام من رجل وأوس

ب��ال��ي��ه م��ن ال��خ��الع��ة ف��ل��ي��س ب��ال��ك��م م��ن ال��خ��ل��ع ي��ك��ن إن
ال��م��اض��ي��ه ع��ل��ى وتُ��فٌّ ف��أُفٌّ م��ث��ل��ك��م م��ض��ى ق��د م��ن ك��ان وإن
ج��اري��ه وم��ن ب��ع��ل ذات م��ن ـ��ه ف��اس��ت��ب��ق��ي��ن��ـ ال��ل��ه ب��َرى إن وم��ا
ال��خ��ال��ي��ه األُع��ص��ر ف��ي ك��ان ول��و ب��ق��ي ف��ي��م��ن ال��ي��وم ب��ك ش��ب��ي��ًه��ا
ال��ب��ال��ي��ه ألع��ظ��م��ك وب��ع��ًدا ح��ي��ي��ت م��ا إذ ل��م��ح��ي��اك ف��ب��ع��ًدا

أنت خصال؟ ثالث وفيك تسود كيف ضخًما: أسود وكان — يوًما حميدة له وقالت
غيور. وأنت جبان، وأنت جذام، من
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وأما قومه، أرومة يف يكون أن الرجل وبحسب أرومتها، يف فأنا جذام أما فقال:
أمر فهو الغرية وأما بإحداهما، لُجْدُت نفسان يل كان ولو واحدة، نفس يل فإنما الجبن
ال الورهاء الحمقاء مثلك املرأة عىل بالغرية لحقيٌق املرء وإن فيه، أُشاَرك أن أحب ال
بمثل يوًما معها يتنازع روح وكان حجره. يف فتقدَّمه غريه من بولد تأتي أن يأمن
فابْتَِلها بعدي بقيت إن اللهم قال: أن إالَّ يسعه يكن فلم عليه، فظهرت املنافسات هذه
بن الحكم بن محمد بن الفيض بعده فتزوجها قيئًا، حجرها ويمأل وجهها، يلطم ببعٍل
الرشاب من أصاب ربما فكان فأحبَّته، الرشاب من يصيب جميًال شابٍّا وكان عقيل، أبي
يفَّ. دعوته أجيبت قد زرعة أبا هللا يرحم فتقول: حجرها، يف ويقيء وجهها فيلطم ُمسكًرا
عزبًا زمنًا بقيت زنباع بن روح من خلعت ملا أنها هو فيًضا زواجها يف السبب وكان
وبما الرجال، عىل نفسها عزة من به اشتهرت ملا نظًرا أقرانها؛ من أحد عليها يقدم ال
من ويمنعهم بها، االقرتان يتمنون األدباء كان الزمان، ذلك يف مشهورة كانت آدابها أن
املذكور، الحكم بن محمد بن فيض لها هللا قيض أن إىل أزواجها، عىل لسانها تسلُّط ذلك
رجًال منه رأت به اتصلت وملا وخالعته، تهتُّكه تعلم ولم به، تزوجت وأدبه ولجماله
املسكرات، رشب عىل وإدمان تهتك، وزيادة خلق، سوء من الرجال من رأت ما بخالف
فيه وقالت وقَلتْه هجرته وهناك حجرها، يف ويقيء وجهها ويلطم يُهينها صار حتى
قولها: فيه أشعارها ومن لغريه. عربًة صار حتى مساويه وأظهرت الهجائية، األشعار

وال��داِر ال��ب��اب ب��ي��ن س��الح��ك إال ب��ه ت��ف��ي��ض ش��يء وم��ا ف��ي��ًض��ا س��م��ي��ت
ال��س��اري األوط��ف ص��داه اإلل��ه س��ق��ى أع��رف��ه��ا ال��خ��ي��ر روح دع��وة ف��ت��ل��ك

وقالت:

ف��راتً��ا وال أص��ب��ت ف��ي��ًض��ا ف��ال ف��ي��ًض��ا أراك ك��ن��ت ف��ي��ض ي��ا أال

وقالت:

ف��ي��اض ب��ال��ق��يء ل��ن��ا ف��ي��ًض��ا ل��ك��ن ل��ن��ا ال��ع��ط��اء ب��ف��ي��اض ف��ي��ض ول��ي��س
ح��ي��اض ال��ص��در ه��ي��وب ال��ح��روب وف��ي ش��رس ب��اس��ل ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ي��وث ل��ي��ث
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أم الحجاج عند قبلها كان وقد يوسف، بن الحجاج فتزوجها ابنة فيض من وولدت
للحجاج: حميدة فقالت بشري، بن النعمان بنت أبان

ال��داج ال��ل��ي��ل م��ن أو ال��ن��ه��ار م��ن ال��ح��ج��اج ن��ك��اح ت��ذك��رت إذا
وه��اج ب��وج��د ال��ق��ل��ب وأش��ع��ل ث��ج��اج ب��دم��ع ال��ع��ي��ن ل��ه ف��اض��ت
األوداج ص��ح��ي��ح ال��ش��خ��ص م��س��ت��وي األع��الج ق��ت��ي��ل ن��ع��م��ان ك��ان ل��و

ال��ن��س��اج ب��م��ك��ان م��ن��ه��ا ل��ك��ن��ت
ت��اج ذا أو م��ل��ًك��ا ت��ن��ك��ح��ي��ه أن ال��راج ي��رج��و م��ا ب��ع��ض أرج��و ك��ن��ت ق��د

كنت إني حميدة، يا الحجاج: لها فقال زائرة، ابنتها عىل ذلك بعد حميدة قدمت ثم
حتى سأكفُّ فقالت: فإياك، سوء قوم وهم بالعراق فإني اليوم وأما مدة، مزاحك أتحمل

مروان. بن امللك عبد والية بآخر بالشام حميدة وفاة وكانت أرحل.

ألربت حنة

١٥٢٨م، سنة «بو» ناحية يف ولدت فرنسا. أعمال من نوارة ملكة ألربت» «دو هي
من نوارة، ملك الثاني»، «هنري ل وحيدة ابنة كانت ١٥٧٢م. سنة باريس يف وتوفيت
سنة (يوليو) تموز ١٥ يف ُزفَّت األول». «فرانسوا شقيقة أنفوليم»، دو «مرغريتا زوجته
ذلك وكان و«جوليه»، «كليق» دوق «غيليوم» تزوجها سنة. ١٢ العمر من ولها ١٥٤٠م

الزواج. هذا الثالث» «بولس البابا فأبطل أبويها، وإرادة إرادتها غري عىل
عىل معه وجلست «قندوم»، دوق بوربون»، دو «أنتوان ب تزوجت ١٥٤٨م، وسنة
وحذقها، بجمالها مشهورة وكانت أبيها. وفاة عند و«برين» ْفىل» السُّ «نوارة يف امللك تخت
ولم أمالكها عىل حافظت ١٥٦٢م، سنة زوجها وفاة وبعد «كلفينوس». مذهب واتبعت

ووعيدهما. ورومية إسبانيا بدسائس تباِل
مملكتها، يف القانوني املذهب هو «كلفينوس» مذهب أن أعلنت ١٥٦٧م، وسنة
وكانت «الروشيل»، يف كولوني إىل و«كاترينا» «هنري» ولديها مع ١٥٦٩م سنة وانضمت
سنًدا تعترب كانت كوندي» «برنس قتل أن وبعد «هوغنو»، ل اللهو من فرقة رياسة يف
من لها كان بما مديحها يف املؤلفني من وغريه «أوبيني» بالغ وقد للربوتستانت. وحيًدا
الرابع هنري — «هنري» ابنها بزواج عنها رغًما وسلمت «هوغنو»، ب الجنود عىل السطوة
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«كرتنياد» من كل الزواج ذلك يف سعى قد وكان فالو»، دو «مرغرنيا ب — فرنسا ملك
التاسع». و«شارل و«مدييش»

حدوث قبل وذلك فيه، فتوفيت الفرنساوي، البالط إىل دعيت األثناء تلك ويف
«كرتنياد» إليها ته دسَّ سمٌّ موتها سبب أن جماعة وظن بشهرين، برتيل» «سنت مذبحة
ابنها. زواج تشهد ولم نحبها بها قضت خبيثة ى ُحمَّ أصابتها أنه واألرجح و«مدييش»،
وطبع والنثر، الشعر يف تآليف ولها كثريًا، فيهما فربعت واملعارف باآلداب َكِلفْت وكانت

أشعارها. بعض باآلي

ألنربو زوجة أليصابات حنة

سنة «ألنربو» بأرل تزوجت «دغبي». األمريال ابنة وهي ١٨٠٧م، سنة نحو ولدت
١٨٢٤م.

شورنريغ»، «فلكس الربنس مع إنكلرتا إىل وهربت زوجها هجرت ١٨٣٠م، وسنة
بطالقها اإلنكليزي العايل املجلس من قرار فصدر إنكلرتا، يف للنمسا سفريًا حينئٍذ وكان
أن غري وجيزة، مدة بعد وشأنها تركها ألنه عاشقها؛ حب لها يدم لم ولكن زوجها، من
يف سنني عدة فرصفت وافًرا، سنويٍّا مرتبًا بطالقها الصادر بقراره لها عني العايل املجلس
الرشق إىل وصارت ُطلِّقت، ثم يونانيٍّا، كونتًا وتزوجت وانرشاح، رغٍد يف وغريها إيطاليا
البدو من شيخ رافقها دمشق إىل تدمر من سائرة كانت وبينما قيل: فيه. تجول فجعلت
من جماعٌة الطريق يف وهم عليهم فأغار لحراستها، عربه من قوم مع — مجول اسمه —
وأمانته، لبسالته فأحبَّته عليها، مزيد ال ببسالة مجول فصدَّهم غزوهم، قاصدين البدو
البدو، طريقة عىل لها زوًجا فاتخذته عنها؛ ومدافعة فيها، حبٍّا الخطر يف نفسه وطرح
اشرتت ثم الجامع، إىل يذهب مذهبه عىل وهو الكنيسة، إىل تذهب مذهبها عىل هي وبقيت

حرضية. بعيشة السنة بعض فيه ترصف ظريًفا بيتًا فيه بَنَْت بستانًا دمشق يف
بعيشٍة عربه بني املذكور لزوجها ْعر الشَّ من بيت يف فترصفه اآلخر البعض وأما
باألرض الخيمة يف للسكنى ترجمته بما املعنونة رحلته يف «يريم» مسرت وذكر مرضية.
سنة أمريكا من «نيويورك» يف الرحلة تلك طبع وقد ١٨٥٥م. سنة زارها إذ املقدسة؛
أن بد وال بيدها، سريتها كتبت إنها ويقال: هنا. لها محل ال تفاصيل وبها ١٨٥٧م،

مطالعتها. إىل يميلون خربها عىل وقفوا الذين
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خاتون إسكو حنة

١٥٤٦م. سنة (يوليو) تموز ١٢ يف «سمتفلد» يف أحرقت لتلكن». «كنتيه من إنكليزية
وكان «الربوتستانت»، إىل انحازت ثم املقدس، الكتاب وتعلمت ثاقب، عقل ذات كانت
إىل فسارت بيته، من فطردها الكاثوليكي باملذهب تمسًكا الناس أشد من «كيم» زوجها
من وكثري «كرتنيابار» امللكة فأجابتها عنه، انفصالها تقرر أن الحكومة إىل لتطلب لندن
الحكومة حمل االفتخار يف بالجسد املسيح حضور نكرانها أن إال امللكي، البالط خواتني
محرًرا كتبت مربح عذاب بعد أنها «برنت» وذكر السجن، وإيداعها عليها القبض عىل
«بنوغات» يف ثانية مرة حبست ألنها يُنْجها؛ لم ذلك ولكن األول، مقالها فيه نقضت
تُعذَّب كانت أنها مع تفعل، فلم امللكي، البالط يف مكاتبيها أسماء تشهر أن إليها وطلب
يف فوضعت العذاب، ذلك بعد الوقوف تستطع ولم الدولة، أختام حامل من مرأى عىل

إليها. الناظرين يُذهل وغريه هذا عذابها عىل صربها فكان النار، يف وطرحت كريس

وإيرلندا بريطانيا ملكة حنة

مسيحية، ١٦٦٤م سنة ولدت «ستورس». عائلة من إنكلرتا عرش عىل جلس من آخر هي
حنة األوىل امرأته من بورك، دوق الثاني»، «جمس ل بنت ثاني وهي ١٧١٤م سنة وتوفيت
كنيسة مبادئ عىل فرتبت هي وأما كاثوليكيني، ولداها وكان الشهرية. كالرنيدن» «هرتنيا
الخامس» «كرستيان أخي «جورج»، بالربنس ١٦٨٣م سنة وتزوجت األسقفية، إنكلرتا
مع واتحدت شديدة، محبة تحبها كانت التي «مرلبورد»، دوقة وجعلتها الدانمارك، ملك
عقب، و«ماري» «وليم» ل يكن لم بأنه إنكلرتا تاج وألوالدها لها فكفل الفائز الحزب
عرشة إحدى العمر من وله تُويفِّ أكربهم إال الطفولية، سن يف ماتوا ولكن ولًدا، ١٧ فولدت

١٧٠٢م. سنة وذلك إنكلرتا، عرش عىل جلست «وليم» تويف فلما سنة،
عرش»، الرابع «لويس مطامع كبح يف سلفها سياسة تبعت عزمها ضعف ومع
وأعظم فرنسا. ضد وأملانيا وهولندا إنكلرتا بني الثالثية املعاهدة تتويجها يوم فتجددت
سنة أيار يف وذلك وسكوتسيا، إنكلرتا اتحاد هو حنة ملك زينت التي السياسية الحوادث

١٧٠٧م.
يف سنوات ثماني بقي أن بعد االنحطاط يف «مرلبورد» شهرة أخذت ١٧١٠م، وسنة
فقوي امرأته وخرست العايل، واملجلس والشعب امللكة عند والحب االعتبار من درجة أعىل
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الكتاب، وأحذق السياسة، رجال أقدر الوقت ذلك يف منهم كان الذين السوريني حزب
يف ح رصَّ ألنه «ساسيفمربل»؛ الالهوتي بمقاومتهم سقوطه قبل الهويفر حزب ووكل
فأقيمت الجديدة، االنتخابات يف السوريون وانترص هللا. من هو امللوك حق بأن وعظه
للملكة نديمة لندن، تجار أحد ابنة «ماشام»، وصارت «هريل»، رياسة تحت جديدة وزارة
حلفاء وتركوا الحرب، بنتائج االنتفاع وأهملوا الصلح، عقد عىل فعزموا لبالطها، ومدبرة

١٧١٣م. سنة «أنيسيان» يف عليها وقع التي «أرسخت» معاهدة يف إنكلرتا
موت بعد إنكلرتا تاج يكون أن تقرر قد وكان متفقة، الجديدة الوزارة تكن ولم
ذلك يمرروا أن جماعة وحاول األول»، «جمس بنات أكرب «سوقيا»، ل عقب بدون حنة
وإذا فجأة. فماتت واختالفاتهم وزرائها أعمال امللكة فساءت الثاني»، «جمس ابن ألخيها
بروتستنتينة ساللته تقرير عنه نشأ فقد تدابريه، «بلولفربوك» أكمل أن قبل موتها كان
بحروب ملكها وامتاز وديعة، كانت ولكنها الحزم، شديدة حنة تكن ولم بسالم. إلنكلرتا
لآلداب األوغسطي العرص اسم ُمْلكها أيام عىل أُطلق وقد إنكلرتا. فيها انترصت متوالية
مشهورة وجرائد وريفوار. وسوقف وبوب أديبون العرصبكتابات ذلك وتزين اإلنكليزية،

األيام. بتلك

فرنسا ملكة النمساوية حنة

تزوجها ١٦٦٦م. سنة وتوفيت ١٦٠١م، سنة ولدت إسبانيا. ملك الثالث» «فيليب ابنة هي
تلد. ال سنة ٢٢ فبقيت ١٦١٥م، سنة عرش» الثالث «لويس

كانت إطاًرا اخرتعت «لويس» زوجها هجرها عندما أنه املؤرخني بعض وروى
زوجها كان ما وكثريًا ذكًرا، له ولدت أن إىل امللك عن حملها بها لتسرت ثيابها تحت تلبسه

ويعذبها. معاملتها ييسء
مع فاتفقت ومقاومتها، كرهها إىل امللك يهيج كان «رشليو» الكردينال إن ويقال:
سطوة ذا كان «رشليو» ألن مسعاها؛ هبط ولكن عزله، عىل مولييس» دي «ماري حماتها
«لوران» ودوق إسبانيا ملك أخيها مع متفقة كانت بأنها فاتهمها عليهما، مزيد ال وحذق
مصلحة وضد فرنسا، صالح ضد هو ما عىل البالط يف الخائنني فرنسا أعداء وكل وإنكلرتا
يف كاني» فيدبرنس روتلرب «هنري التعيس الشاب تساعد كانت وأنها املذكور، الكردينال

أعمى. انقياًدا إليه وتنقاد مؤامرته،
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وكان حماتها، مع فيه كانت الذي «دوغراس» املقال قرص عرق بتفتيش امللك فأمر
إىل ورجعت القرص من أيًضا حنة فخرجت البالط، من بالخروج عليها حكم قد امللك
ذلك بعد شاع ثم وتضاده، زوجها غضب تحتمل كانت حيث اللوفر؛ يف امللكي البالط

١٦٣٨م. سنة عرش» الرابع «لويس ب حملها
الثالث «لويس زوجها موت وبعد «دورليان»، دوق «فيليب»، ١٦٤٠م سنة وولدت
الرابع «لويس عن نائبة — إرادته عن رغًما — الربملان أقامها ١٦٤٣م، سنة عرش»
متزوًجا كان إنه ويقال: باسمها، يحكم «مازارين» الكردينال فكان قرصه، مدة عرش»
ملقام رْفَعها ولكن «كوندي»، الربنس بانتصارات نيابتها من األوىل األيام فتزينت ا، رسٍّ بها
من عيال وبعض كوندي، عائلة بعض هيَّج للوزارة رئيًسا وَجْعله «فراريل» الكردينال
التي األهلية الحرب ذلك عن فنشأت الرشيفة، فرنسا عيال من وآخرين امللكية، الساللة

جيدة. بإدارة ملكها تُدبِّر كانت ذلك ومع القالع، حرب أي الفرندة؛ حرب تدعى

إنكلرتا ملكة يولني حنة

تاريخ وأما ١٥٣٦م، سنة أيار ١٩ يف رأسها ُقطع الثامن». «هنري نساء إحدى وهي
وهي ١٥٠٧م. سنة وآخرون ١٥٠٠م، سنة ولدت إنها قال: وبعضهم فمجهول، والدتها
«هنري شقيقة «ماري» رافقن اللواتي السيدات من كانت بولن». «توماس األرل ابنة
ماري رجعت وملا ١٥١٤م. سنة عرش» الثاني «لويس ب تزوجها عند فرنسا إىل الثامن»
ثم األول»، «فرنسيس زوجة «كلور» عند فرنسا يف حنة بقيت إنكلرتا إىل زوجها موت بعد
األراغونية. «كاترين» خدمة يف ودخلت ١٥٢٧م، سنة أو ١٥٢٢م سنة إنكلرتا إىل ُدعيت
قيل ما وأما عليه، مزيد ال ما والظرف والهمة الحذاقة من هناك وهي منها ظهر وقد
كاٍف. دليٍل دون من يزل فلم للشبهة، محالٍّ كان الفرنساوي البالط يف سلوكها أن من
يتوسط أن «وليس» الكردينال فألزم الثامن»، «هنري أحبها حتى قليل زمن إال يمض ولم
«هنري» محبة تزداد وكانت «نرثمدلند». أرل ابن «بريس» اللورد من خطبتها فسخ يف
١٥٢٧م سنة أواخر يف فرصح األراغونية، «كاترين» ب تزوجه بصحة ثقته وتقل لها
«هنري» إرادة فغلبت «كاترين»، طلق حاملا بحنة يتزوج أن بقصده «وليس» الكردينال
املذكور الكردينال تحسب كانت حنة أن عىل «وليس»، الكردينال مقاومة الشديدة ورغبته
يف «هويتهل» يف بحنة «هنري» فتزوج بعزله، امللك من اقتنعت أن إىل فقاومته ضدها،
«كاترين». طالق عن نشأ سنني خمس استمر هياج بعد ١٥٣٣م، سنة الثاني كانون ٢٥
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دائًما املدة تلك يف فكانت بها، تزوجه قبل القرص يف سنوات ثالث رصفت قد وكانت
أحيلت ذلك وعند «بمربوك»، مركيزة أشهر ببضعة بها تزوُّجه قبل وَجَعلها «هنري»، مع
شهر أول يف «كرانمر» وحكم األكلرييكي، «كانرتيربي» مجلس إىل «كاترين» طالق مسألة
الرشعية. امرأته هي حنة وأن أوله، من «كاترين» ب امللك تزوج بفساد السنة تلك من أيار
ولدت أشهر بثالثة ذلك بعد ثم عظيم، باحتفال تتويجها أقيم حزيران أول ويف
ابتدأ وملا ُمْلكها، بأخبار بعُد فيما اإلنكليزي التاريخ تزيَّن التي «أليصابات»، الربنسيس
بارتكاب حنَّة عىل الحكُم صعبًا أمًرا يكن لم سيمور» «جني إىل ويميل بكرهها «هنري»
عن للفحص — جملتهم من والدها كان — اللوردات من لجنة فأقيمت ُمنْكرة، أموٍر
و«نرس» «بريرتن» مع املنكرات أتت أنها اللجنة تلك فقررت ١٥٣٦م، سنة وذلك سريتها،
اللورد أخيها مع وحتى امللك، موسيقى صاحب و«سميتن» الخاص، الحشم من و«رستن»
األمراء من لجنة أمام حنَّة وُحوكمت السجن، إىل املتهمني كل امللك فأرسل «رتشفرد»،
«سميتن»، إقرار أثبته ن ِممَّ وكان مذنبة، أنها فثبت «ترفلك»، دوق عمها رياسة تحت
«هنري ل تزوجها بفساد وحكم براءتها، عىل املسجونني باقي مع الحجة أقامت أنها مع
بني سجنها ساعات تقيض فكانت «كاترين»، تزوج بفساد حكم كما وأبطله، الثامن»
وُقِتل فُعلِّق «سميتن» وأما َمَلكي، بجالٍل رأسها َقْطع عند فها تََرصُّ وكان والقلق، السكينة

رءوسهم. فُقطعت املتهمون الباقون األربعة وأما خنًْقا،

فرنسا ملكة الربيطانية حنة

ابنة كانت ١٥١٤م. سنة «بلوى» قلعة يف وتوفيت ١٤٧٦م، سنة «تنست» يف ولدت
مهًرا بريطانية دوقية أبوها أعطاها لعهده. ووليًة بريطانية، دوق الثامن» «فرانسيس
الدوقية فصارت ١٤٩١م، سنة عرش» الحادي «لويس ابن الثامن» «شارل تزوجت ملا
من «مكسيميليان امللك ذلك قبل خطبها قد وكان فرنسا. أمالك جملة من املذكورة
بذل ووسع البنه، وزوَّجها عرش» الحادي «لويس الخطبة هذه حل ولكن «أستوريا»،
سنة عرش» الثاني «لويس بخلفه الثامن» «شارل موت بعد وتزوجت أمالكه. ذلك يف
للفضيلة قدوة فكانت البالط رجال كل وعىل عليه قوية سطوة لها وكانت ١٤٩٨م،
التي الحروب يف زوجها غياب مدة اإلدارة حق اململكة تدير وكانت أشغالها، يف واالجتهاد

إيطاليا. ضد بها قام
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نابويل ملكة حنة

وقتلت ١٣٢٧م، سنة ولدت أنجو». «روبرت وحفيدة «كلرييا»، دوق «شارل» ابنة وهي
أن يحاول أبوها كان ١٣٨٢م. سنة أيار ٢٢ يف «باسيليكانا» والية يف «مورو» حصن يف
حنة بتزويجه نابيل»، «بتخت تدعى كانت التي «أنجو»، عائلة فرعي بني اتحاًدا يجعل
بالغرض يأت لم تدبريه أن إال املجري، «أندرو» عمها بابن سنوات سبع سن يف هذه
الحزبان وكان شديًدا، بغًضا اآلخر أحدهما يبغض كان الزوجان كرب ملا ألنه املقصود؛
أبيه قبل «شارل» الدوق وتويف الحاسة. تلك دائًما يُهيجان أقاربهما من املتضادان
إىل برسعة بالطها فانقسم ١٣٤٣م، سنة موته عند أباها حنة خلفت ولذلك «روبرت»؛
سنة انتهت أن إىل سنتني، مدة الخصام فبقي زوجها، مع وحزب معها، حزب حزبني:
َمْمًىش يف وعلقوه مخدعه، من بحيلة أخرجوه الثائرين من قوٌم امللَك قتَل بأن ١٣٤٥م
ما كل وتدبري والسعي، املؤامرة تلك يف باالشرتاك حنة اتهمت وقد القرص. ممايش من

التهمة. هذه من بريئة غري أنها والظاهر بها. يتعلق
فال «أندرو» زوجها به ُخنق الذي الذهبي الحبل تلبس كانت أنها من قيل ما وأما
دو «لويس البابا من حل دون من تزوجت بقليل زوجها وفاة بعد ثم املبالغة، من يخلو
صاحب الكبري، «لويس» كان وإذ عشيقها. كان أنه ويُظن أقاربها، أحد وهو ثارنتو»،
عىل ١٣٤٧م سنة وأغار حجة ذلك اتخذ أخيه، بثأر لألخذ فرصة يطلب «هنكريا»،
كانت التي «أفبنيون»، إىل هربت للدفاع مستعدة غري حنة كانت وإذ النابولية، األرايض
قاتلة بكونها أقرَّت حرٍّ مجلس أمام أُحرضت إذ هناك هي وبينما للتابوت، موطنًا حينئٍذ
ملًكا املقدس الكريس إىل «أفبنيون» بتسليم بقبولها القصاص من فتخلصت زوجها،
وتَثبََّت بُرِّئَْت، بكونها رسميٍّا البابا وإعالن ذهبًا، فلوريني ألف ثمانني دفع برشط مؤبًدا،

الحديث. زواجها
خرجت قوية حامية فيها تارًكا «نابيل» عن «هنكريا» ملك رجع األثناء تلك ويف
فتزوَّجت ١٣٦٢م، سنة تويف ثارنتو» دو «لويس إن ثم البابا، بتوسط قليل بعد منها
حتى قليل إال يمض لم أنه إال «نيورقه»، ملك األراغوني، «بجمسيس» ١٣٦٣م سنة حنة
وهو رابع، بزوج فتزوجت ١٣٧٦م، سنة هناك وتويف إسبانيا، يف بيته إىل ورجع تركها
وراثة تدَّعي زوجته كانت الذي دورنسوا» «شارك الدوق بذلك فغاظت برتسويك»، «أونو

التخت.
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السابع» «إكليمنفس وهما: املتناظران؛ البابوان اختلف ملا ١٣٧٨م، وسنة
«أوريانوس»، بذلك فغاظت «إلكليمنفس»، حنة تحزَّبت السادس»، و«أوريانوس
فاتباًعا حنة أما «نابيل». تخت يف الحق له أن وأعلن «دورنسوا» الدوق حاًال فاستحرض
وارثًا الثاني فرنسا ملك ابن بموجبها جعلت مخصوصة وصية كتبت «إكليمنفس» لرأي
الحوادث هذه دورنسوا» «شارل فاتخذ وزوجته، الدوق عن امُلْلك حقَّ بالكلية ونزعت لها،
الشعب من يصادف ولم حنَّة، بالد عىل فأغار — طويل زمان بعد يطلبها كان — ة ُحجَّ
فكانت «أمور»، ل الحفظ تحت وأرسلها امللكة، وأرس «نابيل» إىل وتقدم قليلة، مقاومة إال
«أندرو» بثأر أخذًا بالوسائد فقطعت حاًال، بقتلها فأمر «هنكريا»، ملك رحمة تحت هناك

بها. قتلته التي الطريقة عىل

دورتو شارل ابنة نابيل ملكة حنة

ملك «وليم»، ب صغرية وهي تزوجت ١٤٣٥م. سنة وتوفيت ١٣٧٠م، سنة نحو ولدت
بعد ١٤١٤م سنة الس» «الوس أخاها وخلفت سنني، عدة ذلك بعد وترملت «أستوريا»،
عىل حافظت وقد رسي، اتصال لوبو» سازونفلوا «كنت وبني بينها وكان زوجها، موت
املذكور عشيقها إىل وجهت فإنها سرته، تحاول ولم زوجها، موت بعد االتصال ذلك
بأن أخريًا أقنعوها أصدقاءها أن إال فعًال، بيده اململكة مصالح وجعلت املأموريات، أعىل
لم تزوجها أن إال لها، زوًجا المرش» كنت دويورولون «جاكوي فاختارت ثانية، تتزوج
من البالط نظَّف خيانتها عىل زوجها اطلع فلما الخالعة، ذات سريتها لتغريُّ واسطة يكن

منفرد. مكاٍن إىل وأرسلها جهاًرا، عشيقها رأس وقطع أصدقائها، كل
البالط يف مركزها إىل رجعت حاملا أنها إال ظاهرة، مصالحة ذلك بعد صالحها إنه ثم
إال السجن ذلك من يخرج ولم «نابيل»، قالع إحدى يف زوجها سجن يف بحيلة نجحت
سلطة ابتدأت وحينئٍذ «برغونيا»، يف ديًرا ودخل البالد من خرج خروجه وعند بصعوبة،

البالد. إىل الرجوع يف إليها املقربني
الشعب بعض مع وذلك ومكائد، حيٍل عن عبارة سنني بضع مدة ملكها تاريخ فكان
ومما البالد. يف وثورات البالط، يف دائمة تناحرات عنه نشأ الذي املمكة كل يف لها الذي
دو و«ألفونسو أنجو» الثالث «لويس بني جرى الذي النزاع قوة األحزاب خصام زاد

الخالفة. حق يدعيان كانا اللذين أراغون»
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الثالث» «لويس وفاة وعند حكمها، عكست ثم «ألفونسو»، ل أوًال به فحكمت حنة أما
رغًما امللك صولجان عىل فقبض «ألفونسو» أما «أنجو». بيت من آخر لرجل به حكمت

إياها. حرمته التي الوصية عن

منزوليني مورندي حنة

«منزوليني»، زوجها عن أخذته ألنها والتماثيل؛ التصاوير بفن زمانها نساء أبرع كانت
ولكنه التماثيل، لعمل الشمع نقش ويف والتصوير، والرسم الترشيح يف ماهًرا وكان
النباهة من عظيم جانٍب عىل زوجته وكانت سوَداويَّه، املزاج، عصبي الرأي، ضعيف
يف تساعده وكانت اإلتقان، غاية وأتقنته الشمعية، التماثيل عمل منه فتعلمت والفطنة،

أعماله.
أشغاله، عىل ويساعده أعماله، يف الشهري، املصور «ليل»، ل مالزًما «منزوليني» وكان
يستأثر أن عىل عازم «ليل» أن وظن «منزوليني»، أذني يف الظنون شيطان فوسوس

تركه. عىل فعزم فيها، اسم له يبقى وال التماثيل، تلك عمل من والشهرة باالسم
يستطع لم «منزوليني» مساعدة لوال إنه ويقول: بفضله يعرتف دائًما «ليل» وكان
وتتم الترشيح، فن منه تتعلم أن عزمت زوجها خطأ حنة رأت فلما التماثيل، تلك عمل
هذا وعلَّمها بها، تعلُّقه لشدة طلبها؛ إىل فأجابها لصيته، حفًظا عنه؛ أحجم الذي العمل
البرشية األجساد ورشحت فيه، املصنفات أحسن وقرأت شديدة، برغبة فدرسته الفن
تمرض كانت ما كثريًا فإنها لذلك؛ الشديدة الكراهة من نفسها يف وجدته عما رغًما بيدها
حتى الطبيعي الضعف من بها ما عىل تتغلب كانت ولكنها املرشحة، األجساد رؤية من

كثرية. اكتشافات فيه واكتشفت الفن هذا أتقنت
تصنع أن إليها وطلب الوالدة، فن لتعليم مدرسة األطباء أحد أنشأ ذلك غضون ويف
ثم اإلتقان، غاية عىل املطلوبة األجنة له فصنعت النمو، يف متفاوتة الشمع من أجنة له
اإلتقان، أشد وأتقنتهما املقابلة، وترشيح العلمي، الترشيح فن يف خطابًا تقدم جعلت

التعليم. يف أسلوبها وحسن معارفها لغزارة أوروبا؛ عم حتى صيتها فذاع
ألنها شديًدا؛ حزنًا عليه فحزنت صغريين، ولدين عن زوجها تُويف ١٧٥٥م، سنة ويف

العلم. خدمة عن تنفك لم ولكنها عيوبه، كثرة مع مفرًطا حبٍّا تحبه كانت
يف ثم «بولونيا»، ب العلمي املجمع يف عضًوا انتخبت لها ترمُّ من األوىل السنة ويف
«بولونية» مدرسة يف ترشيح أستاذة «بولونية» حكومة وجعلتها كثرية، أخرى مجامع
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كانت ألنها ماديٍّا؛ ال معنويٍّا نفعه كان الجمعيات هذه سلك يف االنتظام ولكن الطبية،
يف فرنك ثالثمائة عن الطب مدرسة يف أجرتها تزد ولم الفقر، من لها يُرثى حالة يف
السرية طاهرة النفس، عفيفة كانت ولكنها الجمال، من عظيم جانٍب عىل وكانت السنة،

الدنايا. ارتكاب عن ذويه يعصم العلم ألن والرسيرة؛
يف فرنك خمسمائة وتجعله راتبها تزيد أن الحكومة من طلبت ١٧٦٥م، سنة ويف
أباح «أنوزي»، الكونت وهو الحكومة، أرباب أحد ولكن طلبها، إىل تُجبها فلم السنة،
واستحضاراتها كتبها كل ذلك بدل تعطيه أن برشط شاربة، آكلة بيته يف تقيم أن لها

أذلها. قد كان الفقر ألن عنده؛ فأقامت الترشيحية،
للمجمع فوهبها واستحضاراتها، كتبها لها وأبقى مثواها، أكرم الكونت ولكن
الشعرية كاألوعية اإلنسان جسد من الصغرية األجزاء وفيها يومنا، إىل هي حيث العلمي،

واإلحكام. الضبط غاية يف وهي بالعني، تُرى التي
آخر، بمزاولة ترتاح عمل من تعبت وإذا األرض، مشاهري من كغريها وكانت
نفسها ومثلت أصدقائها، ولبعض ولنفسها لزوجها كثرية تماثيل الراحة أوقات فصنعت
املرأة هذه أن التصديق يفوق يكاد ومما الدماغ. ح تُرشِّ وأخذْت الجمجمة، عىل قابضة
ولم فرنك مائتي السنوي راتبها يزيد لكي «بولونية» حكومة إىل توسلت التي الفاضلة
كبري براتٍب «لوندرة» مدينة إىل تأتي أن كثرية مراًرا عليها ُعرض طلبها، إىل تجبها
وأرسلت طلبت، مهما تعطيها أن ووعدتها إليها، تدعوها روسيا إمرباطورة وأرسلت ا، جدٍّ
وتشرتط تريدها، التي األجرة تختار أن إليها وفوضت إليها، تدعوها «ميالن» مدرسة

الطلب. هذا نفس أخرى مدارس منها وطلبت تختارها، التي الرشوط
وأرسلت سواها، ما عىل «بولونية» مدرسة يف البقاء تفضل أنها هؤالء كل فأجابت
عنها، يغني وافيًا كافيًا ورشًحا الترشيحية، مصنوعاتها من كامًال مجموًعا منهم لكل
ولها ١٧٧٤م سنة املنية وافتها أن إىل والتدريس والدرس واملحابر الدفاتر بني ولبثت

سنة. ٦٨ العمر من
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كالب قيصبن بن العزى عبد بن أسد بن خويلد ابنة خديجة

ال أحد قبلها يسلم لم أسلم، إنسان أول بل أمره، أول يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي تزوجها امرأة أول
فاطمة وأمها هند، بأم وكنيت الطاهرة، الجاهلية يف تسمى كانت وقيل: أنثى، وال ذكر
فمات املخزومي، عائذ بن عتيق تزوجها لؤي. بن عامر بني من األصم بن زائدة بنت
فمات عتيق، قبل تزوجها وقيل: زرارة، بن هند هالة أبو تزوجها ثم ولد، منها وله عنها

هند. منها وله هالة أبو عنها
تستأجر فكانت وافرة، ثروة ذات هي وكانت عظيمة، ثروة لها خلف أنه والظاهر
التجارة تكثر قريش وكانت منه، لهم تجعله بيشء وتضاربهم مالها، يف للتجارة الرجال
األخالق، وكرم األمانة، وعظم الحديث، صدق ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن بلغها فلما الشام، بالد يف
كانت ما أفضل وتعطيه ميرسة، غالمها مع تاجًرا الشام إىل مالها يف ليخرج إليه أرسلت

غريه. تعطي
أنا طالب: أبو عمه له قال سنة وعرشين هللاملسو هيلع هللا ىلصخمًسا رسول بلغ ملا أنه رواية: ويف
الشام، إىل خروجها حَرض قد قومك ِعريُ وهذه الزمان، علينا اشتد وقد يل، مال ال رجل
عليها نفسك فعرضت جئتها فلو عريها، يف قومك من رجاًال تبعث خويلد بنت وخديجة
أعطي ما ضعف أعطيك أنا له: وقالت إليه فأرسلت خديجة، ذلك فبلغ إليك، ألَرسعت
تستأجري أن لك هل لها: فقال أتاها طالب أبا أن أخرى: رواية ويف قومك، من غريك
بكرات، أربع دون ملحمد نرىض ولسنا ببكرين، فالنًا استأجرت أنك بلغنا فقد محمًدا؛
فقال قريب؟! لحبيب سألت وقد فكيف لفعلنا، بغيض لبعيد ذلك سألت لو فقالت:
ى بُْرصَ بلغ حتى ميرسة غالمها مع ملسو هيلع هللا ىلص النبي فخرج إليك، هللا ساقه رزق هذا طالب: أبو
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من مليرسة: الراهب فقال راهب، صومعة من قريبًا شجرة ظل يف فنزل الشام، من
باع ثم نبي، إال الشجرة هذه تحت نزل ما فقال: قريش، من رجل فقال: الرجل؟ هذا
تقدم الظهران بمر كانوا فلما غريه، يربح كان ما ضعف ربح وقد وعاد واشرتى الرسول
سمع بما وأخربها النبي، أحب وقد ميرسة قدم ثم بالربح، خديجة وأخرب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
حاذقة امرأة وكانت وافًرا، ربًحا رأت وقد وعدته ما ملسو هيلع هللا ىلص للنبي فأضعفت الراهب، من
قومها من كل وكان ورشًفا، ماًال وأكثرهن نسبًا، قريش نساء أوساط من رشيفة عاقلة
نفسها وعرضت أرسلت ملسو هيلع هللا ىلص محمد من ذلك رأت فلما يقدروا، فلم بها يتزوج أن يتمنى

إليه. وخطبها خويلد أبيها إىل أعمامه مع فأتى عليه،
وأربعون، خمسة وقيل: سنة، ٤٠ وعمرها سنة، ٢٥ ذاك إذ عمره وكان تزوجها ثم
بن عمرو ها عمُّ زوَّجها الذي وقيل: إبراهيم، إال كلهم أوالده له فولدت ذلك، غري وقيل:
كان جربيل بواسطة ملسو هيلع هللا ىلص للنبي يبدو الوحي ابتدأ وملا الفجار. قبل مات أباها ألن أسد؛
الرحم، لتصل إنك أبًدا؛ هللا يخزيك فلن أبْرش فقالت: خديجة وأخرب ذلك، من متخوًفا
الحق. نوائب عىل وتعني الضعيف، وتقوي ، الكلَّ وتحمل األمانة، وتؤدي الحديث، وتصدق
وسمع الكتب، وقرأ تنرصَّ قد وكان نوفل، بن ورقة عمها ابن إىل به انطلقت ثم
العم، ابن يا قائلة: ذلك بعد خديجة وسألته بشأنه، فأعلمته واإلنجيل، التوراة أهل من
جربائيل فجاءه نعم، قال: جاءك؟ إذا يأتيك الذي هذا بصاحبك تخربني أن أتستطيع
نعم، قال: تراه؟ هل فقالت: ففعل، اليرسى، فخذي عىل فاجلس قْم فقالت: فأعلمها،
ثم خمارها فألقت نعم، قال: تراه؟ هل فقالت: ففعل، اليمنى، فخذي عىل فتحول قالت:
بشيطان. هو وما ملك فإنه وأَبِْرش؛ أثبْت العم، ابن يا قالت: ال، فقال: تراه؟ هل قالت:

وصدقه. به آمن من أول خديجة فكانت
كوضوئه، فتوضأت ذلك، وعلَّمها خديجة إىل أتى والصالة الوضوء جربيل علمه وملا
عليها، يتزوج ولم وأشهًرا، سنة ٢٤ ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع خديجة وبقيت كصالته، وصلت
بخمسة وقيل: أيام، بثالثة طالب أبي وفاة بعد سنني بثالث الهجرة قبل وتوفيت
ونزل عليها، النبي وحزن بالحجون، ودفنت سنة، وستون خمس وعمرها يوًما وخمسني
املعضدين أشد من وكانا وفاتها، ثم طالب أبي بوفاة املصيبة عليه وعظمت حفرتها، يف

زمعة. بنت بسودة وقيل: بعائشة، تزوج وفاتها من سنني ثالث وبعد له.
وآسية عمران، بنت ومريم وفاطمة، خديجة، الجنة: نساء «أفضل قال: أنه وروي
مسجًدا. وجعله خديجة فيه كانت الذي املنزل اشرتى معاوية إن وقيل: فرعون.» امرأة
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فقالت: رأى ما لها فحكى خديجة عىل دخل ملسو هيلع هللا ىلص النبي بُعث ملا الوردي: ابن وقال
خديجة أتت ثم األمة.» هذه نبي تكون أن ألرجو إني بيده خديجة نفس فوالذي «أبرش؛
كبريًا، شيًخا وكان قيص، بن العزى عبد بن أسد بن الحارث بن نوفل بن ورقة عمها ابن
أمر خديجة ذكرت فلما واإلنجيل، التوراة يف وكتب الجاهلية، يف وتنرصَّ َعِمي قد وكان
أنزل الذي الناموس وهذا األكرب، الناموس ليأتيه إنه ورقة: قال ميرسة رأى وما جربيل
فقال بذلك، النبي فأخربت قومه، يخرجه حني جذًعا فيها أكون ليتني يا موىس. عىل
به جاء ما بمثل قط أحٌد يأت لم نعم، قال: ذلك سألته فقالت: هم؟» «أَوُمخِرجيَّ ملسو هيلع هللا ىلص:
تُرسليه أن رأيِت وإن ذلك، يف مؤزًرا نًرصا أنرصه يومه يدركني وإن وأُوذي، ُعودي إال

منها: أبياتًا وقال ذلك، عن فأخربه يل

خ��دي��ج��ا ي��ا ان��ت��ظ��اري ط��ال ف��ق��د وص��ف ب��ع��د خ��دي��ج��ة م��ن ووص��ف
ي��ع��وج��ا أن ي��ك��ره ال��ره��ب��ان م��ن ق��س ق��ول م��ن أخ��ب��رت��ه ب��م��ا
ح��ج��ي��ج��ا ل��ه ي��ك��ون م��ن وي��خ��ص��م ي��وًم��ا س��ي��س��ود م��ح��م��ًدا ب��أن
ت��م��وج��ا أن ال��ب��ري��ة ب��ه ي��ق��ي��م ن��ور ض��ي��اء ال��ب��الد ف��ي وي��ظ��ه��ر
ول��وج��ا أول��ه��م وك��ن��ت ش��ه��دت ذاك��م ك��ان إن ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
ع��ج��ي��ج��ا ب��م��ن��ك��ب��ه��ا ع��ج��ت ول��و ق��ري��ش ك��ره��ت ال��ذي ف��ي رج��ائ��ي

إليه ذهب وملا أريد، بما مخربه فإني محمًدا؛ يل أرسيل قال: أبياته من انتهى وملا
وأنشد: لخديجة قاله ما أخربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي

غ��ي��ر م��ن ال��ل��ه ق��ض��اه ل��ش��يء وم��ا وال��ق��در ال��ه��م ل��ص��رف ل��ل��رج��ال ي��ا
أث��ر ع��ن ال��ن��اس س��ي��أت��ي أراه أم��ًرا ألخ��ب��ره��ا ت��دع��ون��ي خ��دي��ج��ة ح��ت��ى
وال��ع��ص��ر ال��ن��اس ق��دي��م م��ن م��ض��ى ف��ي��م��ا ب��ه س��م��ع��ت ق��د ب��أم��ر ف��خ��ب��رت��ن��ي
ال��ب��ش��ر إل��ى م��ب��ع��وث أن��ك ج��ب��ري��ل ف��ي��خ��ب��ره ي��أت��ي��ه أح��م��د ب��أن
وان��ت��ظ��ري ال��خ��ي��ر ��ي ف��رجِّ اإلل��ه ل��ك ي��ن��ج��زه ت��رج��ي��ن ال��ذي إن ف��ق��ل��ت
وال��س��ه��ر ال��ن��وم ف��ي ي��رى م��ا أم��ره ع��ن ن��س��ائ��ل��ه ك��ي��م��ا ل��ن��ا وأرس��ل��ي��ه
وال��ش��ع��ر ال��ج��ل��د أع��ال��ي م��ن��ه ي��ق��ف ع��ج��بً��ا م��ن��ط��ًق��ا أت��ان��ا ح��ي��ن ف��ق��ال
ال��ص��ور أه��ي��ب م��ن ك��م��ل��ت ص��ورة ف��ي واج��ه��ن��ي ال��ل��ه أم��ي��ن رأي��ت إن��ي
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ال��ش��ج��ر م��ن ح��ول��ي م��ا ي��س��ل��م م��م��ا ي��ذع��رن��ي ال��خ��وف وك��اد اس��ت��م��ر ث��م

بالصواب. أعلم وهللا

الهند بالد من املهل زيبة جزائر ملكة خديجة

وكان البنجايل، الدين صالح السلطان ابن عمر الدين جالل السلطان بنت خديجة وهي
فتزوج السن، صغري وهو الدين شهاب أخوها ويل أبوها مات فلما ألبيها، ثم لجدها، امللك
امللكة هذه أيًضا تزوج الذي وهو عليه، وتغلَّب أمه الحرضمي محمد بن هللا عبد الوزير

الدين. جمال الوزير زوجها وفاة بعد خديجة
جزائر إىل ونفاه هللا عبد الوزير ربيبه أخرج الرجال مبلغ الدين شهاب بلغ فلما
ثالثة بعد عزله ثم — كلكيل عيل يُسمى — مواليه أحد واستوزر بامللك، واستقل السويد،

السويد. إىل ونفاه أيام
دولته أهل حرم إىل يختلف أنه املذكور الدين شهاب السلطان عن يذكر وكان
ولم بها، قتله َمن وبعثوا «هلدتني»، إقليم إىل ونفوه لذلك فخلعوه بالليل، وخواصه
ملكة خديجة فقدموا وفاطمة، ومريم الكربى خديجة أخواته إال امللك بيت من بقي يكن
عىل غالبًا وزيًرا فصار الدين، جمال بخطيبهم متزوجة وكانت للهجرة، ٧٤٠ سنة يف
وهم خديجة، باسم تنفذ إنما األوامر ولكن عنه، عوًضا للخطابة محمًدا ولده وعنيَّ األمر،
إال الكاغد يف يكتبون وال السكني، شبه ة ُمعوجَّ بحديدٍة النخل سعف يف األوامر يكتبون

العلم. وكتب املصاحف
عىل اخرتتها التي أَمتَك انرص اللهم فيقول: وغريه الجمعة يوم الخطيب ويذكرها
السلطان بنت خديجة السلطانة وهي أال املسلمني، لكافة رحمة وجعلتها العاملني، عىل ِعْلٍم
إىل ومىض عليهم الغريب قدم إذا عادتهم ومن الدين. صالح السلطان ابن الدين جالل
ثم بأحدهما، ويرمي السلطانة هذه لجهة فيقدم ثوبني، يستصحب أن له بد فال الدار،
من إنسان ألف نحو وعسكرها بالثاني، ويرمي الدين، جمال زوجها وهو لوزيرها، يقدم
األرز ومرتبهم وينرصفون، فيخدمون الدار إىل يوم كل يأتون بلديون وبعضهم الغرباء،
بلغ للوزير: وقالوا وخدموا، الدار أتوا الشهر تم فإذا شهر، كل يف البندر من لهم يُعطى
الدار إىل أيًضا ويأتي ذلك، عند به لهم فيأمر مرتبنا، نطلب أتينا بأنَّا واعلم الخدمة، عنا
الفتيان خدمتهم ويبلغ فيخدمون عندهم، الوزراء، وهم الخطب، وأرباب القايض يوم كل

وينرصفون.
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من جزيرة ألفي نحو مالكة كانت إنها حيث امللكة؛ هذه بمثل ليفتخرن النساء وإن
املسلمني. من وجميعها العالم، من مليونًا األربعني عن تزيد التي الهنود، جزائر

الثالثني نحو ملكها طال وقد واإلنصاف، بالعدل الزمن من مدة مالكتها وبقيت
واألمن، واألرزاق الخريات كثرة من والبهاء الرونق غاية يف جزائرها كانت مدتها ويف سنة،
من جزائرهم عىل محافظني لألعمال، ملتفتني األشغال، عىل مكبني األهايل جميع وكان
عىل وبقيت ساحتهم، عدوهم من أحًدا يدخلون ال ُمهابني كانوا هذا وبارتباطهم األعداء،

عليها. آسفون عنها، راضون مملكتها وأهل هللا اها توفَّ أن إىل ذلك

املنذر بن النعمان بنت خرقاء

وكانت أدبًا، وأعظمهن عقًال، وأكملهن مقاًال، وأفصحهن جماًال، زمانها نساء أحسن كانت
يفرش بيعتها إىل خرجت إذا وكانت زائًدا، تعبًدا بها ومتعبدة املسيحية، الديانة معتنقة
تصل حتى جواريها يف تقبل ثم والويش، بالخز ُمغىشٍّ والديباج بالحرير طريقها لها
هلك أن إىل واإلجالل العز غاية يف وهي ذلك عىل وبقيت منزلها، إىل وترجع بيعتها إىل

الذلة. إىل الرفعة من فأنزلها الزمان، فكَلمها النعمان
رستم، وقتل الفرس، هللا وهَزم عليها أمريًا بالقادسية وقاص أبي بن سعد نزل وملا
املسوح عليهن زيِّها يف وهن — وجواريها قومها من حفدة يف النعمان بنت خرقاء أتت
فقال: سعد أنكرهن يديه بني وقفن فلما صلته، تطلب ُمرتهباٍت — السود واملقطعات
استفهامي؟ يف تكرارك فما نعم، قالت: خرقاء؟ أنت قال: ذا، أنا ها قالت: خرقاء؟ أيُكنَّ
كنا حاًال. حال بعد وتعقبهم انتقاًال، أهلها عىل تدوم وال زوال، دار الدنيا إن قالت: ثم
أدبر فلما الدولة، وزمان اإلمرة مدى أهله ويطيعنا خراجه، لنا يُجبى املرص هذا ملوك
سعد؛ يا الدهر وكذلك شملنا، وشتت عصانا، فشق الدهر صائح بنا وانقىضصاح األمر

تقول: أنشأت ثم بحرسة، ويعقبهم إال ة بمرسَّ قوًما يأتي ليس إنه

ن��ع��رف ل��ي��س س��وق��ة ف��ي��ه��م ن��ح��ن إذا أم��رن��ا واألم��ر ال��ن��اس ن��س��وس ف��ب��ي��ن��ا
وت��ص��رف ب��ن��ا ت��ارات ت��ق��ل��ب ن��ع��ي��م��ه��ا ي��دوم ال ل��دن��ي��ا ف��أف
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يقول: حيث إليها ينظر كأنه زيد بن عدي هللا قاتل سعد: فقال

ال��ده��ورا أم��ن��ت ق��د ت��ب��ي��ت��ن ال ف��اح��ذرن��ه��ا ص��ول��ة ل��ل��ده��ر إن
م��س��رورا آم��نً��ا ك��ان ول��ق��د ف��ي��رزا م��ع��اًف��ى ال��ف��ت��ى ي��ب��ي��ت ق��د

يف ألبيها زوَّاًرا وكان معديكرب، بن عمرو دخل إذ سعد يدي بني واقفة هي فبينما
بجودات فأذَهب دَهمك فما قال: نعم، قالت: خرقاء؟ أنت قال: إليها نظر فلما الجاهلية،
وعربات عثرات للدهر إن عمرو، يا فقالت: نقمتك؟ وسطوات نعمتك تتابع أين شيمك،
إن عز. بعد وتذلهم منعة، بعد وتفردهم رفعة، بعد فتخفضهم وأبنائهم؛ بامللوك تتعثر

ننكره. لم بنا حلَّ فلما ننتظره، كنا األمر هذا
ملوكنا. بتحيات أختك َحي قالت: فراقه أرادت فلما جائزتها، وأحسن سعد فأكرمها
فلقيها عنده، من خرجت ثم عليه، لردها سببًا جعلك إال نعمًة صالٍح عبٍد من هللا نزع ال
كريم. الكريم يكرم وإنما وجهي، أكرم قالت: األمري؟ بك فعل ما لها: فقلن املدينة نساء

قرط بن جعفر بن خالد ابنة حزانة

والفروسية أعظم، جانٍب عىل والبالغة الفصاحة ومن عظيم، جانٍب عىل األدب من كانت
املعامع معه وخاضت وقاص، أبي بن سعد مع العراق فتوح حرضت زائدة. عندها كانت
وثالثون خمسمائة املسلمني من استشهد حينما الحرة فتوح حرضت وقد واملعارك،

الشام»: «فتوح يف للواقدي الحربة يف جاء كما — أبياٍت يف ترثيهم فقالت فارًسا،

األع��اج��م س��ي��وف ف��ي��ن��ا ش��رع��ت ف��ق��د ال��س��واج��م ب��ال��دم��وع ج��ودي ع��ي��ن أي��ا
ال��دع��ائ��م ص��اف��ي ال��ل��ون ك��م��ي��ت وط��رف وذاب��ل ال��ح��روب ف��ي ح��س��ام م��ن ف��ك��م
ال��غ��م��ائ��م! م��ث��ل ال��ج��ي��ش م��ب��ي��د وس��ع��د وم��ال��ك وع��م��رو س��ع��د ع��ل��ى ُح��ْزنً��ا
ال��ج��م��اج��م ش��ع��ث ال��ه��ي��ج��اء ل��دى ل��ي��وث أع��زة ال��وج��وه غ��ر ف��ت��ي��ة ه��م

أيًضا: قولها ومن

وأم��ن��ُع أش��اء م��ا أع��ط��ي ك��ن��ت ب��ه��م أح��ب��ة وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ال��ده��ر ط��وى
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ن��ج��زع ال��م��وت م��ن أنَّ��ا وال ت��ل��ي��ن ق��ن��ات��ن��ا أن ال��واش��ون ي��ح��س��ب ف��ال
ت��ت��ق��ط��ع أق��ران��ه��ا ج��ع��ل��ت إذا ل��وع��ة ب��دَّ ال ف ل��ألُالَّ ول��ك��ن

بهمن بن أردشري ابنة خماني

ب تُلقَّ وكانت وفروسيتها، ولعقلها أبيها، يف حبٍّا ملَّكوها «بهمن». أبيها بعد ملكت
له التاج يعقد أن سألته األكرب» «دارا من حملت حني ألنها ملكت إنها وقيل: «نهرزاد»، ب
«ساسان وكان بطنها. يف حمًال عليه التاج وعقد «بهمن» ففعل بامُللك، ويؤثره بطنها يف
برءوس ولحق وتزهد بإصطخر لحق أبيه فعل رأى فلما للملك، يتصنع رجًال بهمن» بن
ملكها، من شهر بعد ووضعته فملَّكوها أمه، بطن يف و«دارا» «بهمن» وهلك الجبال،
املكر نهر يف وأجرته جواهر معه وجعلت تابوت، يف وجعلته ذلك، إظهار من فأنفت
الجوهر، من فيه بما ففرح إصطخر أهل من طحان إىل التابوت وسار إصطخر، من
امتُحن تكامل فلما بإساءتها، «خماني» فأقرت ، شبَّ حني أمره ظهر ثم امرأته، فحضنته
وبَنَت فارس إىل وسارت إليه التاج فحوَّلت امللوك، أبناء من يكون ما غاية عىل فوجد
بالدها، تطرُّق عن األعداء وشغلت الروم وغزت ظفًرا، أوتيت قد وكانت إصطخر. مدينة

سنة. ثالثني ُملُكها وكان الخراج، رعيتها عن فت وخفَّ

الكندي األزور بنت خولة

إىل أخيها مع خرجت والجمال، بالشجاعة مشهورة كانت األزور. بن رضار أخت وهي
والبسالة، بالفروسية الرجال تفوق وكانت الصديق، بكر أبي خالفة يف فتحها حني الشام
منها. البعض عىل نقترص ولكنا إيرادها، أحببنا إذا املقام يسعها ال مشهورة وقائع ولها
توجه أجنادين وقعة يف األزور بن أرسرضار ملا إنه الشام»: «فتوح يف الواقدي قال
عىل فارس به مر إذ الطريق يف هو فبينما لخالصه، الجيش من بطليعة الوليد بن خالد
نار، كأنه الناس أمامه ِسيق وقد الُحُدق، إال منه يبني ال وهو رمح، وبيده طويل فرس
خالد اتبعه ثم لفارس. إنه هللا، وايم الفارس، هذا من شعري ليت قال: خالد نظره فلما
املحرقة، النار كأنه الروم عساكر عىل حمل وقد املرشكني أدرك أن إىل وسار والناس،
ملطخ وسنانه خرج حتى جائل جولة إال كانت فما مواكبهم، وحطم كتائبهم، فزعزع
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غري القوم واخرتق ثانية للهالك نفسه عرض وقد أبطاًال، وجندل رجاًال قتل وقد بالدماء،
معه. ومن عمرية بن رافع ومنهم هو، من يعلمون وال عليه الناس قلق وكثر مكرتث،

أرشف إذ ذلك عىل هم وبينما لخالد، إال الحمالت هذه ما وقالوا: خالد أنه ظنوا
ومهجته؟ نفسه بذل فلقد أمامك؛ تقدَّم الذي الفارس َمن رافع: له فقال معه، بمن خالد

شمائله. ومن منه ظهر ما أعجبني منك، إنكاًرا أشد إنني وهللا خالد: فقال
فقال وشماًال، يمينًا ويطعن الروم عسكر يف منغمس إنه األمري، أيها رافع: فقال
األعنة، فأطلقوا هللا، دين عن املحامي وساعدوا بأجمعكم احملوا املسلمني، معارش خالد:
نار، شعلة كأنه القلب من خرج وقد الفارس إىل نظر إذ أمامهم، وخالد األسنة، وقوموا
ومن خالد حمل ذلك فعند وجندل، عليهم لوى الروم به لحقت وكلما أثره، يف والخيل
بالدماء، تخضب قد ورأوه لوه فتأمَّ املسلمني، جيش إىل املذكور الفارس ووصل معه،
شجاعته وأظهر هللا، سبيل يف مهجته بذل فارس من درُّك هلل واملسلمون: خالد فصاح
وانغمس يخاطبهم، ولم عنهم فمال لثامك، وارفع اسمك عن لنا اكشف األعداء. عىل
الكريم، الرجل أيها وقالوا: املسلمون وكذلك جانب، كل من الروم فتصايحت الروم، يف
جوابًا. عليهم يردَّ فلم تعظيًما. لنزداد اسمك لنا أَْظِهر عنه! تُعرض وأنت يخاطبك أمرينا
وقلبي الناس قلوب شغلت لقد ويحك، وقال: بنفسه إليه سار خالد عن بعد فلما
أيها إنني قال: لثامه تحت من الفارس خاطبه خالد عليه ألحَّ فلما أنت؟ َمن بفعلك،
وبنات الخدور، ذوات من وأنا جليل، أمري ألنك منك؛ حياء إال عنك أعرض لم األمري
قالت: أنت؟ َمن لها: فقال الكمد، زائدة الكبد، محرقة أني ذلك عىل حملني وإنما الستور،
العرب، بنات مع كنت وإني املرشكني، بيد املأسور رضار أخت األزور بنت خولة أنا
املسلمون حمل ذلك وعند رأيت، ما وفعلت فركبت أسريٌ، رضاًرا بأن الساعي أتاني وقد
القوم كان إن وقالوا: األزور بنت خولة من بهم نزل ما الروم عىل وعظم خولة، وحملت

طاقة. من بهم لنا فما الفارس هذا مثل كلهم
ترى ال وهي أخاها، إال تطلب ال وهي وشماًال يمينًا تجول جعلت فإنها خولة وأما
املسلمني من تر ولم أحد، يجبها فلم عنه تسأل وجعلت خرب، عىل له وقعت وال أثًرا، له
وجعلت شديًدا بكاءً بكت منه أيست فلما قتيًال، أو أسريًا رآه أو نظره أنه يُخربها من
بأي أم طعنوك، سنان بأي أم طرحوك، البيداء أي يف شعري ليت أمي، بن يا تقول:
شعري ليت األعداء. أيدي من أنقذتك أراك أني لو الفداء لك أختك أخي، يا قتلوك؟ حسام
لهيبها، يخمد ال جمرة أختك قلب يف أمي ابن يا تركت فقد أبًدا، بعدها أراك أني أترى
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مني فعليك ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يدي بني املقتول بأبيك ألحقت شعري ليت سعريها. يطفأ وال
اللقاء. يوم إىل السالم

من ظهر ما أيًضا وقائعها ومن ونياحها. سماعها عند قولها من الناس فبكى
وقامت النساء جمعت وقد الشام، أعمال من «صحورا» وقعة يف النسوة أرس يوم بسالتها
أترضني تُبَّع، وبَقيَّة حمري بنات يا فقالت: املأسورات، ضمن من هي وكانت خطيبة، فيهن
وبراعتكن شجاعتكن فأين الرشك؟! ألهل عبيًدا أوالدكن ويكون الروم، علوج ألنفسكن
ذلك، عن بمعزٍل أراكن وإني الحرض؟ ومحارض العرب أحياء عنكن بها تتحدث التي

الروم. خدمة من عليكن نزل وما األسباب، هذه من أهون عليكن القتل أرى وإني
الشجاعة يف نحن األزور، بنت يا وهللا صدقت الحمريية: غفار بنت عفراء لها فقالت
لقد ووهللا الجسام، واملواقف العظام، املشاهد لنا وصفِت، كما الرباعة ويف ذكرِت، كما
وإنما الوقت، هذا مثل يف فعله يحسن السيف أن غري الليل، وهجوم الخيل ركوب اعتدنا

سالح. بدون كالغنم إال نحن وما غفلة، حني عىل العدو دهمنا
عىل بها ونحمل األطناب، وأوتاد الخيام أعمدة خذوا التبابعة، بنات يا خولة: فقالت

العرب. َمعرَّة من فنسرتيح عليهم ينرصنا هللا فلعل اللئام؛ هؤالء
تناولت ثم ذكرت، مما إلينا أحب هو ما إال دعوت ما وهللا غفار: بنت عفراء فقالت
عاتقها عىل خولة وألقت واحدة، صيحة وصحن الخيام أعمدة من عموًدا واحدة كل
ومزروعة ولبنى زارع، بنت ومسلمة عتبة، بنت أبان أم عفراء ورائها من وسعت عموًدا،
عن بعضكن ينفك ال خولة: لهن فقالت هؤالء، ومثل النعمان، ابنة وسلمة عملوق، بنت
رماح واحطمن التشتيت، بكن فيقع فتملكن تتفرقن وال الدائرة، كالحلقة وكن بعض،
حتى شديًدا قتاًال وقاتلن وراءها، النساء وهجم خولة وهجمت سيوفهم، واكرسن القوم

تقول: وهي وخرجت الروم، أيدي من النسوة استخلصت

ي��ن��ك��ر ل��ي��س ال��ق��وم ف��ي وض��رب��ن��ا وح��م��ي��ر ت��ب��ع ب��ن��ات ن��ح��ن
األك��ب��ر ال��ع��ذاب ت��س��ق��ون ال��ي��وم ت��س��ع��ر ن��ار ال��ح��رب ف��ي ألن��ن��ا
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دابق»: «مرج يف الثانية املرة يف رضار أُرس حني قولها ومن

ع��ن��ا؟ أش��غ��ل��ك��م ق��وم ي��ا ال��ذي ذا ف��م��ن ي��خ��ب��رن��ا ال��ف��راق ب��ع��د م��خ��ب��ر أال
وودع��ن��ا ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ل��ك��ن��ا ال��ل��ق��ا آخ��ر أن��ه أدري ك��ن��ت ف��ل��و
ت��ب��ش��رن��ا؟ ال��غ��ائ��ب��ي��ن ب��ق��دوم ف��ه��ل م��خ��ب��ري أن��ت ه��ل ال��ب��ي��ن غ��راب ي��ا أال
ك��ن��ا ك��م��ا وك��ان��وا ن��زه��و ب��ه��م وك��ن��ا ل��ق��رب��ه��م ت��زه��و األي��ام ك��ان��ت ل��ق��د
م��ن��ا؟ ال��ن��وى ي��ري��د م��اذا وأق��ب��ح��ه أم��رَّه م��ا ال��ن��وى ال��ل��ه ق��ات��ل أال
وش��ت��ت��ن��ا ال��زم��ان ق��ن��اري��ب ف��ف��ر س��وي��ة ك��ن��ا ال��ج��م��ع ل��ي��ال��ي ذك��رت
وق��ب��ل��ن��ا ل��ل��م��ط��اي��ا خ��ف��اًف��ا ل��ث��م��ن��ا ع��زه��م دار إل��ى ي��وًم��ا رج��ع��وا ل��ئ��ن
وي��م��م��ن��ا ال��ع��دو دار ف��ي ت��رك��ن��اه م��ق��ي��د ض��رار ق��ال��وا إذ أن��س ول��م
م��ع��ن��ى ب��ال ل��ف��ظ م��ث��ل إال ن��ح��ن وم��ا م��ع��ارة إال األي��ام ه��ذه ف��م��ا
ال��م��ض��ن��ى ق��ل��ب��ي ذاك��ر ذك��ره��م م��ا إذا غ��ي��ره��م ال��ن��اس ف��ي ي��خ��ت��ار ال ال��ق��ل��ب أرى
م��ن��ا م��ن��ع��وا وإن ع��ن��ا ب��ع��دوا وإن س��اع��ة ك��ل ف��ي األح��ب��اب ع��ل��ى س��الم

وملا تعاىل. هللا شاء إن بثأره ألخذنا فوهللا راجعون، إليه وإنا هلل إنا وقالت: بكت ثم
لهن الالتي النساء معهم سارت رضار خالص ألجل أنطاكية إىل اإلسالم عساكر زحفت

املبكيات: املراثي من قولها تنشد وهي األزور بنت خولة مقدمتهن ويف أرسى،

ال��ج��ف��ون؟ م��ق��روح ي��ن��ام ف��ك��ي��ف ع��ي��ن��ي ال��غ��م��ض ت��ل��ذ أخ��ي أب��ع��د
ال��ي��م��ي��ن ع��ي��ن��ي م��ن ع��ل��يَّ أع��ز ش��ق��ي��ق ع��ل��ى ح��ي��ي��ت م��ا س��أب��ك��ي
ه��ون غ��ي��ر ه��و إذ ع��ل��يَّ ل��ه��ان ق��ت��ي��ًال ب��ه ل��ح��ق��ت أن��ي ف��ل��و
ال��م��ت��ي��ن ب��ال��ح��ب��ل م��ن��ه وأع��ل��ق ط��ري��ًق��ا أرى ال��س��ل��وِّ إل��ى وك��ن��ت
ال��م��س��ت��ك��ي��ن م��وت ي��م��وت ف��ل��ي��س م��ن��ا م��ات م��ن م��ع��ش��ر وإنَّ��ا
ه��ت��ون ب��م��ن��س��ج��م ل��ب��اك��ي��ة ض��رار م��ض��ى ي��ق��ال إن وإن��ي
وت��ي��ن��ي؟ ق��ط��ع��وا وق��د أب��ك��ي أم��ا م��ه��ًال ف��ق��ل��ت: ب��ك��اك؟ ل��َم وق��ال��وا:
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املسيب وسار البهنسا، أرض من املسيح» «دير وقعة يف الثالثة املرة أرسرضار وملا
خالد إىل وأتت سالحها، لبس يف وأرسعت فرًحا، تهلَّلت طلبه يف وجماعتهما ورافع
فخذاها وبراعتها، شجاعتها تعلمان أنتما خالد: لهما فقال معهما، املسري يف تستأذنه
مرور قبل وكمنوا الطريق منتصف بلغوا حتى ساروا ثم والطاعة، السمع فقاال: معكما،
وهو كتافه، من متألم وهو برضار ُمحدقني أتوا قد بالقوم وإذا كامنون هم فبينما القوم،

ويقول: ينشد

ب��ال��ق��ي��د ال��ي��د م��وث��ق ره��ي��ن أس��ي��ر أن��ن��ي وخ��ول��ة ق��وم��ي ب��ل��غ��وا أال
خ��دي ع��ل��ى م��ع��ي��نً��ا ك��ن ع��ي��ن��ي دم��ع وي��ا وح��س��رة وح��زنً��ا ��ا ه��مٍّ م��ت ق��ل��ب ف��ي��ا
ال��ع��ه��د م��ن ع��ل��ي��ه ك��ن��ا م��ا ألل��زم ع��ن��دن��ا وخ��ول��ة أق��وام��ي أن ف��ل��و
ي��دي م��ل��ك��ت ق��د ال��ع��ض��ب ح��د وق��ائ��م راك��بً��ا ال��م��ج��م��ل ف��وق أن��ن��ي ول��و
ال��ك��د أع��ظ��م ال��وغ��ى وس��ط وأس��ق��ي��ت��ه��م ن��ق��م��ة إذالل ال��روم ج��م��ع ألذل��ل��ت

كربت ثم خولة، أنا ترضعك، وَقِبل دعاءك هللا أجاب قد مكمنها: من خولة فنادته
وقد كثرية، ووقائعها األرس. من رضاًرا خلصوا حتى وحملوا العسكر بقية وكرب وحملت،
خالفة أواخر يف وفاتها وكانت طويًال، وعمرت ومرص، الشام فتوح يف حسنًا بالء أبلت

واسعة. رحمة هللا رحمها الدهر. يأسف هذه مثل فعىل عفان. بن عثمان

زبان بن منظور ابنة خولة

أمها وكانت منظوًرا، ي ُسمِّ ولذلك أمه؛ بطن يف سنني أربع مكث منظور والدها كان
زبان تويف وملا منظور، أبي زبان تحت املري حارثة أبي بن سنان بن خارجة بنت مليكة
عمر خالفة إىل تحته بقيت أسلم وملا — اإلسالم قبل ذلك وكان — منظور عليها خلفه

وخولة. الجبار وعبد هشاًما له ولدت مليكة وكانت بينهما، ففرَّق الخطاب بن
شبان فيها فتنت واعتدال، وقد وكمال، وبهاء وجمال، حسن ذات خولة وكانت
لها. كفئًا ليسوا إنهم منه قوًال يردهم وأبوها رجالهم من جملة خطبها وقد قريش،
من طالقها بعد خولة، والدة مليكة، هللا عبيد بن طلحة تزوج حتى ذلك عىل وبقيت
وأم وداود إبراهيم له فولدت طلحة، بن محمد ولده من خولة ج فزوَّ زبان، بن منظور
الجمل، يوم عنها محمد وُقتل — أعرج إبراهيم وكان — طلحة بن محمد بني القاسم

طالب. أبي بن عيل بن الحسن فتزوجها
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محمد زوجها قتل بعد الخطاب عليها تكاثر حينما أنها به زواجها سبب وكان
ذلك زبان بن منظور فبلغ فتزوَّجها، طالب أبي بن عيل بن الحسن بيد أمرها جعلت

ابنته؟ يف عليه يُفتات أمثيل فقال:
دخل إال املدينة يف قييس يبق فلم هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول مسجد يف راية وركز املدينة قدم ثم
يقبل، فلم أحد؟ مثله وليس عيل بن الحسُن تزوَّجها بك، يُذَهب أين ملنظور: فقيل تحتها،
خولة جعلت بقباء كانت فلما بها، وخرج فأخذها بها. شأنك فقال: ذلك الحسن وبلغ
كان فإن هنا؛ ها البثي فقال: الجنة! أهل شباب سيُد عيل بن الحسن له: وتقول تُندِّمه
عباس، وابن جعفر وابن والحسني الحسن فلحقه هنا، ها سيلحقنا حاجة فيك للرجل
ويف جميًعا. ورجعوا فتزوَّجها الحسن إىل أرجعها ثم بهم، يليق بما قابلهم وصلوا فلما

العبيس: جبري يقول ذلك

س��ي��ار ب��ن م��ن��ظ��ور آل ف��ي وال��ج��ود ع��ل��م��وا ق��د ذب��ي��ان ب��ن��ي ف��ي ال��ن��دى إن
م��درار ال��َوس��م��يِّ م��ن غ��ي��ث وك��ل دي��ًم��ا ن��دى ه��ن��ا ب��أي��دي��ه��م وال��م��اط��ري��ن
ب��زوار س��رٍّا ل��ه��ا ف��ت��اه��م وم��ا ق��واض��ب��ه��م وه��ن��ا ج��ارات��ه��م ت��زور
وأص��ه��ار أخ��ت ل��ب��ن��ي رض��ا وه��م ألن��ف��س��ه��م ص��ه��ًرا ب��ه ق��ري��ش ت��رض��ى

قناعها فكشفت عنها مات وقد أسنَّت، حتى عيل بن الحسن تحت خولة وبقيت
تُجالسهم. وصارت للرجال وبرزت

أَوبقي لها: فقلُت معبد، يا غنيني فقالت: بحاجة أطالبها يوًما جئتها معبد: قال
قاله شعر يف لحني فغنيتها تموت، حتى يشء كل تشتهي النفس قالت: يشء؟ بالنفس

وهو: — أبوها إياه ينكحها فلم خطبها وكان — فزارة بني بعض

وه��ج��رت��م��اه��ا ع��ه��ده��ا ت��ق��ادم ف��اس��أاله��ا خ��ول��ة دار ف��ي ق��ف��ا
ص��ب��اه��ا ب��أب��ط��ح��ه ه��ب��ت إذا ف��ي��ه ال��م��س��ك ك��أن ب��م��ح��الل
س��ن��اه��ا ل��ه��ا ي��ض��يء ل��ح��ران ب��ل��ي��ل ب��رق��ت م��زن��ة ك��أن��ك
رج��اه��ا أو ع��ل��ي��ه��ا أش��ف��ى وق��د وج��اوزت��ه ع��ل��ي��ه ت��م��ط��ر ف��ل��م
غ��ن��اه��ا وال ع��ن��ك ال��ن��ف��س س��ل��و ف��اع��ل��م��ي��ه ف��ؤادي ي��م��أل وم��ا
ح��م��اه��ا ن��رع��ى ف��ال وت��م��ن��ع��ن��ا ح��م��ان��ا م��ن ش��اءت ح��ي��ث وت��رع��ى
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يف املوقدة النار من أحسن يومئذ وهللا أنا قطن، بني عبد أيا وقالت: خولة فطربت
القرة. الليلة

النوار عليها دخلت وقد الحسن، وفاة بعد الزبري بن هللا بعبد تزوَّجت إنها وقيل:
الفرزدق: يقول ذلك ويف هللا. عبد عند فشفعتها بها، مستشفعة الفرزدق زوجة

زب��ان��ا ب��ن م��ن��ظ��ور ب��ن��ت وش��ف��ع��ت ش��ف��اع��ت��ه��م ت��ق��ب��ل ف��ل��م ب��ن��وه أم��ا
ع��ري��ان��ا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع م��ث��ل م��ؤت��زًرا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع ل��ي��س

والرشيد الهادي أمُّ عطاء ابنة الخيزران

درهم، ألف بمائة املهدي هللا عبد أبو محمد اشرتاها وكمال. وبهاء جمال ذات كانت
بقلبه أخذت وقد واللطف. األدب من لها ملا نسائه؛ جميع عىل وقدَّمها بها واستحظى
ولدها خالفة يف تقدمت وقد الرشيد. وهارون الهادي موىس له وولدت عظمى، مكانة
وكان اململكة، أمور يف معه تداخلها كثرة من األحكام يف شاركته إنها حتى الهادي موىس
بابها. من تخلو ال املواكب فكانت للناس، الحوائج من تسأله ملا مجيبًا لها، الطاعة كثري

املعايف: أبو يقول ذلك ففي

اب��ن��اك ي��س��وس��ه��م ال��ع��ب��اد إن ه��ن��اك ث��م ه��ن��اك خ��ي��زران ي��ا

السيدة، هللا أعزَّ فقالت: جواريها من جارية عليها دخلت إذ جالسة يوًما وكانت
غاية، الحال سوء من عليه هي ما وراء وليس حسنة، وخلقة جمال ذات امرأة بالباب
الخيزران فالتفتت تخربني، أن فامتنعت اسمها عن سألتها وقد عليك، الدخول يف تستأذن
يف تقولني ما مجلسها: يف وكانت — عباس بن هللا عبد بن عيل بن سليمان بنت زينب إىل
النساء أجمل من امرأة فدخلت ثواب، أو فائدة من بد ال فإنه أدخليها؛ لها: قالت أمرها؟
مزنة أنا قالت: ثم متضائلة، سلمت ثم الباب، عضادتي بجانب فوقفت بيشء، تتوارى ال

األموي. محمد بن مروان بنت
وهتك نعمتك، أزال الذي هلل فالحمد بك؛ مرحبًا وال هللا حياك ال الخيزران: فقالت
صاحبك تكلمي أن يسألنك بيتي أهل عجائز أتاك حني هللا عدوة يا أتذكرين وأذلَّك. سرتك
وأمرِت قبُل، سمعن ال ما وأسمعتهن عليهن فوثبت محمد، بن إبراهيم دفن يف اإلذن يف
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يا قالت: ثم ضحكها صوت عال حتى قهقهة مزنة فضحكت الحالة، تلك عىل فأُخرجن
بي تتأيس أن أردت حتى العقوق عىل بي هللا صنيع حسن من أعجبك يشء أي العم، بنت
ذلك وكان عريانًة، جائعًة ذليلًة لك هللاُ فأسَلمني فعلُت ما بنسائك فعلُت إني وهللا فيه؟
فنهضت ُمرسعة، ولَّت ثم عليك، السالم قالت: ثم بي! أوالك ما عىل تعاىل هلل شكرك مقدار
فقالت عليها، أنا التي الحالة مع موضع ذلك يف ليس فقالت: لتُعانقها، الخيزران إليها

الحمام. إىل معها بالدخول جواريها من جماعة وأمرت إذن، فالحمام لها: الخيزران
ثم أرادت ما الثياب من فأخذت والطيب، الخلع وافتها الحمام من خرجت فلما
أمري فيه يجلس الذي املوضع يف وأجلستها الخيزران فعانقتها إليها، خرجت ثم تطيبت،
مني أحوج فيكن ما وهللا قالت: بالطعام؟ لك هل الخيزران: قالت ثم املهدي، املؤمنني
أيديهن، غسلن ثم اكتفت، أن إىل محتشمة غري تأكل فجعلْت باملائدة، فأُتي لوه، فعجِّ إليه
بيني من الدار هذه خارج ما قالت: به؟ تعنني ممن وراءك من الخيزران: لها وقالت
من مقصورة لنفسك تختاري حتى فقومي هكذا األمر كان إذا فقالت: نسب، وبينه

املوت. إىل نفرتق ال ثم إليه، تحتاجني ما جميع لها وتُحوِّيل مقاصرينا،
حوَّلت حتى تربح ولم وأنزهها، أوسعها فاختارت املقاصري، يف بها ودارت فقامت

عنها. وخرجت تركتها ثم والكسوة، الفرش من إليه تحتاج ما جميع إليها
يغسل وليس ، الرضُّ ها مسَّ وقد فيه كانت فيما كانت قد املرأة هذه الخيزران: فقالت
واىف ذلك أثناء ويف إليها، فُحملت درهم، ألف خمسمائة إليها فاحملوا املال، إال قلبها يف ما
للخيزران: وقال مغضبًا فوثب به، لقيتها وما حديثها فحدثته الخرب، عن فسألها املهدي
عليها، هي التي الحالة مع املرأة هذه من أمكنك وقد نعمه عىل هللا شكر مقدار هذا
اعتذرت قد املؤمنني، أمري يا فقالت: أبًدا، أكلمك ال أن لحلفُت بقلبي َمحلُّك لوال فوهللا
احمل معه: كان لخادم قال ذلك املهدي علم فلما وكذا، كذا معها وفعلُت ورضيْت إليها
عمري يف ُرسرُت ما وهللا لها: وقل السالم، مني وأبلغها إليها وادخل بدرة، مائة إليها
مسلًما إليك لحرض احتشاُمك ولوال إكراُمك، املؤمنني أمري عىل وَجب وقد اليوم، كرسوري

لحقك. وقاضيًا عليك،
بالخالفة، املهدي عىل وسلمت الفور عىل فأقبلت والرسالة، باملال الخادم فمىض
حشمة؛ املؤمنني أمري عىل ما وقالت: الخيزران، عىل الثناء يف وبالغت صنيعه، وشكرت

ُحرمه. عداد يف أنا

314



الخاء حرف

الهادي، وأيام املهدي، قىض أن إىل الخيزران عند وأقامت منزلها، إىل قامت ثم
بني نساء وبني بينها يُفرِّق ال وكان الرشيد. خالفة يف وماتت الرشيد، أيام من وصدًرا
يليق بمشهد وأخرجها شديًدا، جزًعا والخدم الرشيد عليها جزع قضْت فلما هاشم،

بمثلها.
سبيًال، فيه إجابتها إىل يجد فلم أمر يف يوم ذات الهادي ولدها الخيزران وكلمت
هذه ضمنت قد فإني قالت: أفعل، ال قال: إجابتي، من بد ال فقالت: بعلة، عليها فاعتل
صاحبها، أنه علمُت قد الفاعلة، البن ويل وقال: الهادي فغضب مالك، بن هللا لعبد الحاجة

أبايل. ال وهللا إذن قال: أبًدا، حاجة أسالك ال وهللا إذن قالت: لك، قضيتُها ال
من قرابتي من نفيت وإال وهللا كالمي فاستوعي مكانك فقال: مغضبة، وقامت
خدمي من أو خاصتي من أو قوادي من أحد ببابك وقف أنه بلغني لنئ هللا، رسول
بابك إىل تغدو التي املواكب هذه ما ذلك. فليلزم شاء فمن ماله، وألقبضن عنقه، ألرضبن
أن إياك ثم إياك يصونك؟! بيت أو يذكرك، مصحف أو يشغلك، مغزل لك أما يوم، كل

ذمي. وال ملسلم حاجة يف فاك تفتحي
ألصحابه: قال إنه ثم بعدها، مرٍّ وال بحلٍو تنطق فلم تجيب، ما تعقل وما فانرصفت
أن يحب فأيكم قال: خري، وأمك أنت بل قالوا: أمهاتكم؟ أم وأمي أنتم، أم أنا خري أيما
بالكم فما قال: نحب، ال قالوا: وصنعت؟ فعلت فالن أم فيقال: أمه بخرب الرجال يتحدث
من مدة وبعد عنها. انقطعوا ذلك سمعوا فلما بحديثها، فتتحدثون أمي منزل تأتون
استطبْتُها قد لها: وقال الخيزران إىل بأَُرٍز الهادي فبعث الحادثة، هذه تناست الزمن
لوقته، لحمه فسقط فأطعموه بكلب فجاءوا تنظري، حتى أمسكي لها: فقيل منها، فُكيل
السرتحُت منها أكلِت ولو منها، أكلِت ما قال: طيبًا، قالت: األرز؟ رأيت كيف إليها: فأرسل

أم؟ له خليفة أفلح متى منك،
للسبب بقتله الجواري أمرت كانت الخيزران، أمه قبل من الهادي وفاة سبب وكان
البنه والبيعة الرشيد خلع يف جدَّ ملا الهادي أن بذلك أمرها يف السبب كان وقيل: عينه،
بقتله وأمرتهن مرض، ملا عليه جواريها فوضعت الرشيد، عىل الخيزران خافت جعفر،
بموته، تُعلمه خالد بن يحيى إىل فأرسلت فمات، وجهه، عىل والجلوس بالغم فقتلوه
يف التداخل عن اقترصت أنها إال واملأمون، الرشيد عند مكرمة معززة بقيت ذلك وبعد
غريها ينله لم عظيم باحتفاٍل وأخرجت املأمون، خالفة يف الوفاة أدركتها حتى األحكام

تعاىل. هللا رحمها الخلفاء. نساء من
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جاوبته إال سؤاًال أحد يسألها ال املقال، يف هيابة غري البيان، بليغة اللسان، فصيحة كانت
امرأة عن سأل معاوية حج ملا التميمي: سهل أبو قال خطاب، وأقنع جواب، بأحسن
فأُخرب اللحم، كثرية سوداء وكانت دارمية، لها: يقال بالحجونية تنزل كنانة بني من
حام، بابنة لست فقالت: حام؟ ابنة يا بك جاء ما فقال: بها، فجيء إليها فبعث بسالمتها،
يعلم ال قالت: إليك؟ بعثُت ملا أتدرين صدقت، قال: طلبتني، وأنت كنانة بني من امرأة أنا
وعاديتني؟ وواليته وأبغضتني، عليٍّا أحببِت عالَم أسألك إليك بعثت قال: هللا، إال الغيب
الرعية، يف عدله عىل عليٍّا أحببت فإني أبيت إذا أما قالت: أعفيك، ال قال: أَوتعفيني، قالت:
به لك ليس ما وطلبك باألمر، منك أوىل هو َمن قتال عىل وأبغضتك بالسوية، وقسمته
وإعظامه املساكني، وحبه الوالء، من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له عقد ما عىل عليٍّا وواليت حق،

بالهوى. وحكمك القضاء، يف وجورك الدماء، سفكك عىل وعاديتك بيته، ألهل
وهللا بهند هذا! يا قالت: عجيزتك، وربت ثدياك، وعظم بطنك، انتفخ فلذلك قال:
نقل لم فإنا اربعي؛ هذه! يا معاوية: قال وهند، سفيان ألبي ذلك يف املثل يرضب كان
وإذا رضيعها، تروي ثدياها عظم وإذا ولدها، خلق تم املرأة بطن انتفخ إذا إنه خريًا، إال

مجلسها. رزن عجيزتها عظمت
قالت: عليٍّا؟ رأيت هل هذه! يا لها: قال ثم غضبها، وسكن رجعت ذلك سمعت فلما
تشغله ولم فتنك، الذي امللك يفتنه لم وهللا رأيته قالت: رأيتِه؟ فكيف قال: رأيته، نعم
من القلوب يجلو فكان وهللا، نعم قالت: كالمه؟ سمعت فهل قال: شغلتك، التي النعمة

الطست. من الصدأ الزيت يجلو كما العمى
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قالت: نعم، قال: سألتك؟ إذا أَوتفعل قالت: حاجة؟ من لك فهل صدقت، قال:
أغذو قالت: بها؟ تصنعني ماذا قال: وراعيها، جملها فيها حمراء ناقة مائة تعطيني
العشائر، بني بها وأصلح املكارم، بها وأكتسب الكبار، بها وأستحيي الصغار، بألبانها
أو هللا سبحان قالت: طالب؟ أبي بن عيل محل عندك أحل فهل ذلك أعطيتك فإن قال:

يقول: معاوية فأنشأ دونه،

ل��ل��ح��ل��م ي��ؤم��ل ب��ع��دي ال��ذي ذا ف��م��ن ع��ل��ي��ك��م م��ن��ي ب��ال��ح��ل��م أع��د ل��م إذا
ب��ال��س��ل��م ال��ع��داوة ح��رب ع��ل��ى ج��زاك م��اج��د ف��ع��ل واذك��ري ه��ن��ي��ئً��ا خ��ذي��ه��ا

وبرة وال وهللا ال قالت: شيئًا، منها أعطى ما حيٍّا عيل كان لو وهللا أما قال: ثم
وانرصفت. أخذتها ثم املسلمني، مال من واحدة

الدارمي عدس بن زرارة بن لقيط ابنة دختنوس

، أسنَّ بعدما تزوجها عمرو وكان عمه، ابنة وكانت عدس، بن عمرو بن عمرو تزوجها
وتهجوه يكره ما وتسمعه وتؤذيه به تولع تزل فلم رشًفا، وأعظمهم ماًال، قومه أكثر وكان
«دختنوس» وكانت زرارة، بن معبد بن عمري عمها ابن بعده من فتزوجها طلقها، حتى
وحكمة عظيمة، شجاعة ذات وكانت ورثاء، ومديح هجو منه كثري، شعر لها شاعرة
تهديه لكي غزواته يف ويأخذها رأيها، إىل يرجع لقيط أبوها وكان صائب، ورأي غريبة،

الخطأ. عند الصواب إىل
طريقه يف وجد وكان وعبس، عامر وبني بينه جبلة» «شعب يوم يف معه أخذها وكان
ا محتجٍّ فأبى الصحبة، منه فطلب رشيًفا، وكان السعدي، الحباب بن صفوان بن كرب
يخربهم، ال أن له فحلف القوم، بي فتخرب تذهب أدعك ال فقال: له، إبل عن بالبحث
وشوًكا، وترابًا حنظلة فيها ورصَّ خرقة أخذ منهم دنا فلما مغضب، وهو عنهم سار ثم
ولم يسقون حيث بها رمى ثم سود، أحجار وعرشة حمراء، وخرقة يمانية، من وخرقتني
قد رجل هذا بنا. هللا صنع من هذا فقال: العبيس، زهري بن قيس إىل فوصلت يتكلم،
وصاحب حنظلة، بنو وهم غزوكم، قد أعداءكم أن فأخربكم يكلمكم، ال أن عهد عليه أُخذ
عاد وملا حذركم، فخذوا عندكم، يكونون أيام عرشة ويف اليمن، من وقبيلتان زرارة، بن
فأطلقه، أحًدا، يكلم لم أنه الحلف فأعاد القوم، أنذرت قد لقيط: له قال صفوان بن كرب
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محالة، ال أنذرهم فقد وعامر؛ لعبس تُعرضني وال أهيل إىل ردني «دختنوس»: له فقالت
قومه، وانكرس وتحاربا، وعبس عامر بني إىل وسار وردها كالمها، وساءه فاستحمقها
تذكر ذلك وعند فطعنه، عنرتة عليه فهجم بفرسه، الجرف اندك حتى حسنًا بالء وأبىل

فقال: «دختنوس» ابنته

ال��م��رس��وس ال��خ��ب��ر أت��اك إذا دخ��ت��ن��وس ع��ن��ك ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ع��روس إن��ه��ا ت��م��ي��س إلب��ل ت��م��ي��س أم ال��ق��رون أت��ح��ل��ق

ترثيه: قالت موته بلغها فلما

ق��ض��ى وق��د ل��ق��ي��ًط��ا ع��ب��س ب��ن��ي ل��ض��رب ب��ك��ى م��ن وي��ل��ة ال��وي��الت أي��ه��ا أال
ت��وى م��ن ال��ج��ن��ادل ال��ص��م ت��ح��ف��ل وال م��ه��اب��ة ع��ل��ي��ه وج��ًه��ا ض��رب��وا ل��ق��د
وال��ق��ن��ا ب��األس��ن��ة ض��رب��ت��م ل��ق��ي��ًط��ا ل��ق��ي��ت��م غ��داة ك��ن��ت��م أن��ك��م ف��ل��و
ال��ث��رى ج��ان��ب م��ن ال��ق��ن��اص ل��ه��ا أض��اءت ظ��ب��ي��ة م��ث��ل ك��ن��ت��م ول��ك��ن ع��ذرت��م
وال��ق��ن��ا األس��ن��ة أرادت��ه ش��ري��ح ث��أره ول��ك��ن ف��ي��ك��م ث��أره ف��م��ا
س��م��ا إذا ي��رام ال ح��ري��ًق��ا ع��ل��ي��ك��م ت��ك��ن ف��ارس م��ن األي��ام ت��ع��ق��ب ف��إن
ب��وا م��ن م��ال ي��ا ال��خ��م��س دم��اء ف��ي وم��ا م��ض��ع��ًف��ا ق��ت��ًال ب��ال��ق��ت��ل ل��ي��ج��زي��ك��م

أيًضا: ترثيه وقالت

وش��ب��اب��ه��ا ك��ه��ل��ه��ا ـ��دف خ��ن��ـ ب��خ��ي��ر األغ��ر ع��ث��ر
ل��رق��اب��ه��ا وأف��ك��ه��ا ل��ع��دوه��ا وأض��ره��ا
ون��اب��ه��ا ال��م��ط��ب��ق��ات ف��ي ون��ج��ي��ب��ه��ا وق��ري��ع��ه��ا
خ��ط��اب��ه��ا ي��وم وزي��ن ك ال��م��ل��و ع��ن��د ورئ��ي��س��ه��ا
أن��س��اب��ه��ا إل��ى رج��ع��ت إذا ن��س��بً��ا وأت��م��ه��ا
ل��ن��ص��اب��ه��ا راف��ًع��ا ـ��رة ل��ل��ع��ش��ي��ـ ع��م��وًدا ي��رع��ى
أح��س��اب��ه��ا ع��ن وي��ذب وي��ح��وط��ه��ا وي��ع��ول��ه��ا
ب��ه��ا ي��م��ش��ي ال َوك��ان ل��ل��َع��دوِّ م��واط��ن وي��ط��أ
وت��ب��اب��ه��ا ل��ح��ي��ن��ه��ا د األس��و م��ن ال��م��دل ف��ع��ل
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ب��ه��ا ي��خ��ف��ى ال س��ي��م��اء ف��ي ال��دري ك��ال��ك��وك��ب
ل��ك��ت��اب��ه��ا م��ن��ي��ة وُك��لٌّ ب��ه األغ��ر ع��ب��ث
أرب��اب��ه��ا ع��ن ال��ط��ي��ر ر ف��را أس��د ب��ن��و ف��رت
أذن��اب��ه��م ف��ي ك��ال��ف��أر أص��ح��اب��ه��م وه��وازن

منها. هذه عىل إال نعثر لم كثرية مراٍث ولها

بمرص األولني القبط ملوك من ملكة زباء بنت دلوكة

سنة، عرشين ملكها وكان البحر، يف وجنوده فرعون هالك بعد ملكت امرأة أول كانت
أحد إنه عنه: قالوا العجوز، بحائط املعروف الجدار أشهرها عظيمة أعماًال وعملت
ويقال أسوان، إىل العريش من وغربًا بمرصرشًقا يحيط بمرص، التي العرشين العجائب

أيًضا. العجوز جدار له:
بعد واألبطال األرشاف من خلت ملا مرص إن قيل: ما عىل الحائط هذا بناء وسبب
ذات وكانت دلوكة، عليهن وملَّكن النساء، اجتمعت األحمر بالبحر وجنوده فرعون غرق
فجمعت امللوك، يتناولها أن فخافت سنة، وستني مائة عمرها وكان ودراية، وحكمة رشف
وقد إليها، عينه يمد وال أحد، فيها يطمع يكن لم بالدنا إن لهن: وقالت األرشاف نساء
حصنًا أبني أن رأيت وقد بهم، نقوى كنا الذين السحرة وذهب وأرشافنا، أكابرنا هلك
يطمع أن من نأمن ال فإنا ناحية؛ كل من املحارس عليه فأضع بالدنا، جميع به أحدق

الناس. فينا
وجعلت والقرى، واملدائن املزارع مرص؛ أرض جميع به وأحاطت الحائط هذا فبنت
واملجارس، املسالح فيه وجعلت والرتع، القناطر وأقامت املاء، فيه يجري خليًجا دونه
ميل، كل عىل صفان واملجارس للسالح، محل أي ومسلحة، مجرس أميال ثالثة كل عىل
باألجراس، يحرسوا أن وأمرتهم األرزاق، عليهم وأجرت رجاًال، مجرس كل يف وجعلت
كان وجه بأي الخرب فيأتيهم باألجراس، بعض إىل بعضهم رضب يخافونه آٍت أتاهم فإذا
يف بنائه من وفرغت أرادها، ممن مرص بذلك فمنعت ذلك، يف فينظرون واحدة، ساعة يف
فخافت القنص، كثري كان ألنه ولدها؛ عىل خوًفا بنته إنها وقيل: قيل، ما عىل أشهر ستة
فحوطت والبوادي، امللوك من أرضهم جاور من واغتيال والبحر، الرب سباع من عليه

وغريها. التماسيح من الحائط
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مبني وهو الصعيد، بالد يف كثرية بقايا العجوز حائط من بقي وقد املقريزي: قال
الكبار. اللبن من

الفلسطينية دليلة

الفلسطينيني أقطاب فعرف «شمشون»، أحبها «سوريف» وادي من فلسطينية امرأة
أو نوقعه حتى منه نتمكن وبماذا العظيمة، قوته بماذا انظري لها: وقالوا لها، بحبه
«شمشون»: ل فقالت الفضة؟ من درهم ومائة ألًفا منا كل إليك ندفع ونحن نقهره
أوتار بسبعة أوثقوني إذا لها: فقال لتقهر؟ توثق وبماذا العظيمة، قوتك بماذا أخربني
بها فشدته إليها فدفعوها الناس، من كواحد وأصري أضعف فإني بعد تحف لم طرية

املخدع. يف عندها رابض والكمني
إذا املشاقة خيط يقطع كما األوتار فقطع الفلسطينيون، دَهمك قد له: قالت ثم
جديدة بحبال أوثقوني إن فقال: توثق؟ بماذا فأخربني خدعتني، لقد له: فقالت أشيط،
املرة يف فعلت كما ففعلت الناس، من كواحٍد وأصري أضعف فإني قط، تستعمل لم
من خصل سبع ضفرت إذا لها: فقال السؤال، فكررت كالخيط، الحبال فقطع األوىل،
مع خصل سبع منه فأخذت الرجال، كباقي أصري فإني كالوتد بها وربطت رأيس شعر
الوتد وقلع نومه من فاستيقظ الفلسطينيون، دهمك قد له: وقالت بالوتد فمكنتها الرسى،
وتضاجره بكالمها يوم كل تضايقه وكانت مخادعتها، عىل فعاتبته والرسى، والنسيج
ألني موس رأيس يَعُل لم لها: وقال قلبه يف ما عىل فأطلعها املوت، إىل نفسه تاقت حتى

قوتي. فارقتني رأيس حلقت فإن أمي؛ بطن من هلل ناسك
الفلسطينيني أقطاب ودعت فأرسلت قلبه، يف ما بكل كاشفها قد أنه «دليلة» ورأت
من خصل سبع فحلق رجًال ودعت ركبتيها عىل فأضجعته املرة، هذه اصعدوا وقالت:
فقبضوا فارقته، قد قوته أن ووجد فاستيقظ الفلسطينيون، دهمك قد له: قالت ثم رأسه،
سفر يف وخربها — مر كما — «شمشون» عىل الحتيالها باملحتالة؛ «دليلة» وتلقبت عليه،

التوراة. من عرش» السادس «اإلصحاح القضاة
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الربمكي خالد بن يحيى جارية دنانري

والشعر األدب يف وخرجها أدَّبها قد موالها كان املدينة. مولدات من صفراء جارية كانت
رواية وأكثرهن آدابًا، الجواري وأكمل القديم، بالغناء الناس أدرى صارت حتى والغناء

عرشة. وأظرفهن وجًها، وأحسنهن والشعر، للغناء
إىل يسري الرشيد وكان واشرتاها. بها شغف الربمكي يحيى بن خالد رآها فلما
عندها، ويقيم موالها، إىل مسريه أكثر فكان بها، عجبه واشتد ألفها حتى ويسمعها منزله
زبيدة وعلمت دينار، ألف ثالثون قيمته عقًدا ليلة يف وهبها إنه حتى ويفرط، ويربها
نفسها، يف أرب الجارية يف يل ما فقال: ذلك عىل فعاتبوه وعمومته، أهله إىل فشكته بحاله
شئتم. ما فقولوا وإال غناؤها يُْؤَلف أن استحقت فإن فاسمعوها، غنائها، يف أربي وإنما
وأشاروا زبيدة إىل وعادوا عذروه، سمعوها فلما يحيى، إىل ونقلهم عنده فأقاموا
اعتماد وكان جواٍر. عرش الرشيد إىل وأهدت ذلك فقبلت أمرها، يف تلح ال أن عليها
من أيًضا وأخذت خرجتها، التي وهي املغنية، بذل من أخذته ما عىل غنائها يف «دنانري»
وإسحاق، جامع، وابن املوصيل، وإبراهيم فليح، مثل: عنهم، البذل أخذت الذين األكابر
فتغلبهم. وأمثاله جامع ابن تناظر وكانت مشهور، األغاني يف مجرد كتاب ولها ونظرائهم.
املوصيل إبراهيم إىل وأتى ا، جدٍّ يحيى موالها به أعجب صوتًا يوًما عملت إنها وقيل:
وغنت إبراهيم فأتى نفسه، يف وقع كما هو هل لينظر منها؛ يسمعه أن إليه وطلب
فيه موضوًعا يجد لعله مرات؛ ثالث منها واستعاده إبراهيم له فطرب الصوت، «دنانري»

يجد. فلم إليه فينسب يصلحه لإلصالح قابًال
فرق، بينهما يكون ال حتى فتحكيه إبراهيم غناء تغني كانت إنها بعضهم: وقال
«دنانري» وقامت فقدتني! فما باقية و«دنانري» فقدتني متى ليحيى: يقول إبراهيم وكان
عقيل بها وشغف موالها. نعمة كفرت وال عندهم، من تخرج لم طويًال دهًرا الربامكة عند
محرز وابن صالًحا موالها عليها فاستشفع فردته، فخطبها، الرشيد بن صالح موىل

إليها: فكتب تجبه، فلم وغريهما

م��ط��ل وع��د ب��ي��ن وت��ح��ي��رت ع��ق��ل��ي ت��ن��ك��ر ق��د دن��ان��ي��ر ي��ا
ق��ت��ل��ي ت��ه��وي��ن ك��ن��ت إن ف��اق��ت��ل��ي��ن��ي وإال إل��ي��ك ش��اف��ع��ي ش��غ��ف��ي
ش��م��ل��ي ب��ك ع��اج��ًال ال��ل��ه ي��ج��م��ع ل��م إن أخ��ت ي��ا ال��ح��ي��اة أح��ب م��ا
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الوفاء عىل وأقامت دواء، من لعلته يجد ولم ومات املاء، صفحات عىل كالكاتب فكان
ساعة األكل عن تصرب ال فكانت الربامكة، عند وهي الكلبي الجوع علة وأصابتها ملوالها،
كانت ألنها دينار؛ بألف رمضان شهر من يوم كل يف عنها يتصدق يحيى فكان واحدة،

تصومه. ال
أمري يا فقالت: تغني، أن وأمرها الربامكة نكبة بعد بها دعا الرشيد أن وُحكي
عىل وأقيمت فُصِفعت بَصْفعها، وأمر فغضب أبًدا، سيدي بعد أغني ال أن آليت املؤمنني،
حزنًا، الجلمود يفتت صوتًا وغنت بكاء، أحر تبكي وهي فأخذته العود وأعطيت رجليها،

فانرصفت. بإطالقها، وأمر الرشيد لها فرقَّ

تيفان بن ثابت ابنة دهيا

قال «أوراس»، جبل يف الرببر ملكة بالكاهنة تُلقب كانت زناتو. من جرادة وقومها
حجرها، يف وربوا سلفهم، عن قومهم رياسة ورثوا ثالثة بنون لها وكان خلدون: ابن
أحوالهم، بغيب واملعرفة الكهانة من لها كان وربما بهم، قومهم وعىل عليهم فاستبدَّت
وكان سنة، ١٢٧ وعاشت سنة، ٣٥ فملكت رياستهم، إليها فانتهت أمورهم، وعواقب

منها. ذلك يعرفون املسلمون وكان بإغرائها، نافع بن عقبة قتل
خطاب تدعي وكانت اليهودية، تفوسة وقبائل قومها ومذهب مذهبها وكان قيل:
العرب، غزاهم عندما «أوراس»، رئيس «كسيلة»، وُقتل الرببر أمر انقىض فلما الشياطني،
والسلطة السيادة من لها كان ملا هذه؛ «دهيا» إىل جاورهم ومن «أوراس» برابرة انضم
مروان بن املطلب عبد قبل من الغساني النعمان بن حسان إفريقيا غزا فلما والدهاء،
«مسكيني» نهر عند وحاربها الكاهنة إىل سار ثم و«قرطاجنة»، قريوان عىل استوىل
غفريًا، ا جمٍّ منهم وقتلت أمامها، املسلمون فانكرس و«محانة»، «باغابة» من مرحلة عىل
يزيد، بن خالد عدا ما جميًعا فأطلقتهم القييس، يزيد بن خالد منهم جماعة وأرست
عبد إىل وكتب إفريقيا، حسان ففارق ورشفه، لشجاعته ولًدا لها واتخذته عندها أبقته

اإلفادة. ورود ينتظر سنوات خمس برقة بعمل وأقام بالجيوش، يمده أن امللك
إىل امللك عبد سريَّ سنوات الخمس وبعد كلها، إفريقيا «دهيا» ملكت املدة هذه ويف
إىل ا رسٍّ رسوًال حسان فأرسل الكاهنة، «دهيا» يناجز أن وأمره واألموال، الجنود حسان
بالرسعة، ويأمره الكاهنة، بظلم الرببر تفرُّق يعرفه خالد إليه فكتب يزيد، بن خالد
ونحن والفضة، والذهب البالد يريدون العرب إن فقالت: الكاهنة وعلمت حسان فسار
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فرقت ثم منها، ييأسوا حتى إفريقيا أخرب أن إال أرى وال واملراعي، املزارع نريد إنما
البالد من حسان قرب فلما األموال، ونهبوا الحصون، وهدموا البالد، فخربوا أصحابها
أهلها فلقيه «فانيس»، إىل فسار الكاهنة، ظلم إليه يشكون الروم من أهلها من جمٌّ لقيه
عليها واستوىل بها، من فأطاعه قعصة إىل فسار عامًال، فيها فجعل والطاعة، باألموال
يزيد بن وخالد ولديها فأحرضت قدومه، الكاهنة وبلغ أمره، ونفذ «قسطيلة»، وعىل
فساروا أمانًا، منه ألنفسكم وخذوا حسان إىل فامضوا املرة، هذه مقتولة إني لهم: وقالت
وُقتلوا الرببر فانهزم شديًدا، قتاًال واقتتلوا فالتقوا نحوها، حسان وسار معه، وبقوا إليه
عليهم ورشط نهم، فأمَّ حسان إىل الرببر استأمن ثم فُقتلت، الكاهنة وأُدركت ذريًعا، قتًال
العسكر هذا عىل فجعل فأجابوا، ألًفا، عرش اثنا عدتهم املسلمني مع عسكر منهم يكون أن

املذكورين. الكاهنة ابني أحد

بقلوس امللك ابنة ديدون

عىل الفينيقيني أغنى كان الذي «هركليس» كاهن «سيته»، زوجة «سورو» ملكة هي
استالب يف طمًعا فقتله بزوجها «بكاليون» أخوها ثار وُخلًقا. َخلًقا وأجملهم أبيهم، بكرة
مع ففرت صور، يف املكث بعده تطق ولم عظيًما، جزًعا «ديدون» عليه فجزعت كنوزه،
أن بالرؤيا أمرها قد املقتول زوجها أن زاعمة أخيها، عىل تغريوا ممن وقوم «برقا» أخيها
— وصيدا صور بني واقع — «كرنا» اسمه محل إىل خفية نقلت قد وكانت صور، تبارح
فعاجت فينيقية، شمال إىل سائرة هناك من فركبت وثروتها، أمتعتها من جليًال قسًما
الجزيرة بنات أجمل من ربربًا الشاطئ عىل فرأت عيد، يوم وكان قربص، لجزيرة بسريها
سواحل بلغوا إذا حتى وأقلعوا، منهن رجالُها فاختطف واملرح، للهو هناك مجتمعاٍت
فأذن قلعة، بناء يف «برياس» ملكها «ديدون» استأذنت صقلية، جزيرة تجاه «زوجيتا»
حصن ومعناه برصة، قلعة هناك وبنت فرضيت خراًجا، له تبذل أن رشيطة عىل لها

الثور. جلد أي «برسا»، فسموها لغتهم يف اليونان فحرفه الفينيقية، باللغة
وذلك اإلفريقية، قرطاجنة مدينة فيها أنشأت أرًضا موريتانيا ملك من اشرتت ثم
وملا نفسها، من فخطبها حبٍّا، بها شغف قد «أيارياس» وكان املسيح، قبل ٨٦٠ سنة
بقسم املقتول زوجها مع مرتبطة وكانت قومها، حياة عىل حرًصا مخالفته تسعها لم
ولكنها فلبَّاها، عليه للزفاف تستعد لكي أشهر ثالثة مهلة طلبت بآخر، تستبدله ال أن
سريتها فكانت فماتت، بخنجر نفسها وطعنت هناك رابية علت املذكورة املدة نهاية يف
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عىل املتأخرون عثر وقد املفجعة. راياتهم عليها يبنون اإلفرنج لكتبة جميًال موضوًعا
يف اآلثار بدار اآلن محفوظ إنه قيل: الشهري، «كريين» بيد منحوت «ديدون» ل تمثال

لندن.
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الخال ذات

يعشقها وكان الخطاب، بأبي ويكنى املهدي، بنت العباسة موىل لقرين األصل يف هي
قوله: منها كثرية أشعاٍر فيها وله املوصيل، إبراهيم

اق��ت��رب��ت ال��س��اع��ة ل��ع��ل ص��اح��ب��ي ي��ا ـ��ب��ت ح��ج��ـ ق��د ال��خ��ط��اب أب��ي ش��م��س ب��ال م��ا
ج��ن��ب��ت م��ا ب��ع��د ب��ص��ر ع��ل��يَّ ع��ادت آن��س��ه��ا ك��ن��ُت ري��ٍح ب��ال ف��م��ا ال أو
ل��ع��ب��ت ق��د ال��ي��وم ب��ف��ؤادي غ��ري��رة ج��اري��ة ال��خ��ط��اب أب��ا أش��ك��و إل��ي��ك
ب��ع��دت وم��ا م��ن��ي ق��رب��ت ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ل��ع��اش��ق��ه��ا ف��ان��ظ��ر ق��ي��م��ه��ا وأن��ت

الرشيد وبلغ وغنائه، بشعره شهرها حتى فيه ويغني الشعر فيها يقول زال وما
درهم. ألف بسبعني فاشرتاها خربها

أخرى، جارية فاعرتضته يريدها وخرج إليها، يصري أن فوعدها يوًما الرشيد ودعت
وهللا وقالت: الخال» «ذات عىل ذلك فشق عندها، وأقام فدخل إليها، يدخل أن فسألته
فقطعته، خدها عىل خال ولها وجًها، النساء أحسن من وكانت به، أغيظه شيئًا له ألطلبن
الربيع: بن للفضل وقال موضعه من فخرج منه، وبلغ عليه، فشق الرشيد ذلك وبلغ
الرشيد فعرَّفه أدخله، فقال: األحنف، اآلن رأيت فقال: الشعراء؟ من بالباب من انظر

فقال: له، رسمه معنى عىل شيئًا هذا يف اعمل وقال: الخرب

ح��اُل ي��غ��ي��ره ال م��ن إل��ى وم��ل��ت ح��ف��ي��ظ��ة ذا ي��ك��ن ل��م م��م��ن ت��خ��ل��ص��ت



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

ال��خ��اُل ظ��ل��م ف��ق��د ن��ف��س��ي غ��ي��ره��ا ع��ل��ى ت��ع��ط��ف��ت ل��م��ا ال��خ��ال ق��ط��ع ي��ك ف��إن

سببًا، البيتني هذين لها وجعل مسرتضيًا، مرسًعا الخال» «ذات إىل الرشيد فنهض
الشعر. هذا يف فغنَّاه املوصيل إبراهيم وأمر دينار، بألفي للعباس وأمر

أهبها حتى الخال» «ذات يأخذ أيكم مجلسه: يف وقال يوًما عليها الرشيد وغضب
إبراهيم: فقال له، فوهبَها املؤمنني، أمري يا أنا فقال: الوصيف حمويه فبكَّر له،

ُح��ب��ا ب��ه��ا ي��ه��ي��م ق��ل��بً��ا س��ل��ب��ت وق��د ربٍّ��ا راج��ي��ة ال��خ��ال ذات أت��ح��س��ب
لُ��ب��ا ت��ب��ِق ول��م ل��ح��ًم��ا أع��ظ��م��ي ع��ل��ى ت��دع ول��م — ف��داه��ا ن��ف��س��ي — ع��ذره��ا وم��ا

عىل الجارية لك وهبنا حمويه! يا ويلك لحمويه: فقال الرشيد ذلك بعد اشتاقها ثم
غًدا، عندك نحن قال: بأمرك، فيها ُمْر املؤمنني، أمري يا قال: وحدك! غناءها تسمع أن
عرش اثنا ثمنها وعقود زينة بني الجوهر بعض من لها واستأجر لذلك فاستعدَّ فمىض
من حمويه! يا ويلك فقال: أنكره رآه فلما عليها، وهو الرشيد إىل فأخرجها دينار، ألف
فصدقه القدر؟! هذا مني إليك وصل وال مثله، فيه تكسب عمًال وليتك وما هذا لك أين
ووَهبَه منهم الجوهر واشرتى فأُحرضْت، الجوهر أصحاب إىل الرشيد فبعث أمره، عن
الحرب حمويه يويل أن فسألته قضاها، إال حاجة ذلك يومه يف تسأله ال أن حلف ثم لها،
أن عهده ويل عىل ورشط به، عهده له وكتب ذلك، ففعل سنني، سبع بفارس والخراج
فيها: إبراهيم قول ومن يكون، ما أحسن يف يومهم ومضوا حياته، يف تتم لم إن له ها يُتمَّ

ي��ك��ذب ال ال��ح��ب ف��ي ام��رئ ق��ول ث��ع��ل��ب ي��ا ال��خ��ال ل��ذات أبْ��ِد
ي��ل��ع��ب ح��ب��ه ف��ي ام��رئ ك��ل ف��اس��ت��ي��ق��ن��ي ال��ح��ق أق��ول إن��ي

أيًضا: فيها وقال

ح��ب��ي م��ن ال��ُم��م��وَّه إال ب��ه ول��ي��س ب��ح��ب��ه ك��ل��ف��ت م��ن خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زى
ال��ق��ل��ب ق��اس��ي��ة ال��خ��ال ذات ب��ال ف��م��ا رق��ي��ق��ة ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب وق��ال��وا
ال��خ��ط��ب أي��س��ر إع��راض��ه أرى ف��ق��ال��ت م��ع��رًض��ا م��ح��ب��ك ه��ذا ل��ه��ا وق��ال��وا
ل��ل��ج��ن��ب وي��س��ق��ط رج��اله ف��ت��ن��ش��ب ب��ت��ب��س��م ن��ظ��رة إال ه��و ف��م��ا
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الشطرنج لعب املوصيل إبراهيم أن وهو السبب، فلنذكر ولكن أيًضا. فيها وقال
اليوم؟ أفدت ما أبوه: فقال إسحاق، عليهما فدخل الربامكة، صاحب زيدان ابن مع يوًما
أبوه فقال هللا، إال إله ال فقلت: الفم؟ يف كلمة أفخم ما سألني رجل فائدة؛ أعظم فقال:
إبراهيم رأس به فرضب الشاه زيدان ابن فأخذ ودينًا، دنيا قلَت هال أخطأَت، إبراهيم:
شديًدا، رضبًا زيدان ابن فرضبوا غلمانه إبراهيم فأمر بحرضتي؟ أتكفر زنديق، يا وقال:
أخطأ قد أنه إبراهيم وعلم الخرب، ثه وحدَّ يحيى بن جعفر إىل ساعته من فانرصف
فوهبه جعفر، من الفضل فاستوهبه به، فاستجار يحيى بن الفضل إىل فركب وجنَى،

يقول: وهو فانرصف له،

زي��دان اب��ن م��س��ك ف��ي ف��ح��ول��ت إذن ع��ن��ان��ي ال��خ��ال ذات ح��ب ي��ك��ن ل��م إن
وإع��الن��ي س��ري ف��ي ال��ص��دق ع��ل��ى إال ب��ه��ا ح��ل��ف��ت م��ا ي��م��ي��ن ه��ذي ف��إن

الفهمية ثبية بنت ذبية

جماًال، وأبهاهن أدبًا، وأكثرهن نسبًا، وأعرقهن حسبًا، فهم بني نساء أحسن من كانت
قتلوا وكانوا قومها ترثي قولها منها مقبول؛ ورثاء لطيفة أشعار لها كماًال، وألطفهن

مكة: بأرايض مكان وهو — بصورة

ف��ان��ي��ا ك��ان ل��و ال��دم��ع ف��ن��اء وي��وم ب��ص��ورة ي��وم ال��ش��ر ي��وم إن أال
ب��اك��ي��ا ك��ان م��ن ال��ق��ي��ل ب��ط��ن ب��ج��رع��ة وأوج��ع��وا ف��ري��م أب��ك��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ذاوي��ا أخ��ض��ر ال��ل��ح��م ي��ذخ��رون وال ض��ي��ف��ه��م ي��ح��ول ال ن��ج��وًم��ا ق��ت��ل��ت��م
ب��ان��ي��ا ل��ك أرى ال س��م��ائ��ي ف��خ��ري ت��ه��دم��ت ق��د أص��ب��ح��ت س��م��ائ��ي ع��م��اد

القييس رباح امرأة ذؤابة

يا قم له: تقول األول الربع مىض إذا وكانت كله، الليل تقوم — عنها ريضهللا — كانت
الربع فتقوم يقم، فلم رباح، يا قم له: وتقول تأتيه ثم فتقوم يقوم، فال للصالة، رباح
تأتيه ثم الليل تمام إىل اآلِخر الربع فتقوم يقوم، فال رباح، يا قم وتقول: تأتيه ثم اآلَخر،
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يا بك غرني من شعري فليت نائم، وأنت الليل عسكر مىض قد رباح، يا قم وتقول:
عنيد. جبار إال أنت ما رباح؛

إذا وكانت هذه، من عيلَّ أهون للدنيا وهللا وتقول: األرض من تبنة تأخذ وكانت
نزعت ال، قال: فإن حاجة؟ ألك لزوجها: تقول ثم ثيابها، ولبسْت تطيبْت العشاء صلَّت

عنها. ريضهللا الفجر. وصلَّت زينتها ثياب
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اإلرسائيلية راحاب

ليجسا «يشوع» أرسلهما اللذين الجاسوسني بيتها يف قبلت «أريحاء» من مشهورة امرأة
«اإلصحاح يف مذكور هو كما — بحيلة وأنقذتهما بلدتها، أبناء عن وأْخبَأتْهما األرض،
وكل هي بإنقاذها ذلك عىل فكوفئت امللك؛ ألمر مطيعة غري — يشوع» سفر من الثاني
السور، عىل مبنيٍّا كان بيتها أن االتفاق ومن املدينة. اإلرسائيليون فتح عندما عائلتها
ثم بيتها، عىل لهم عالمة فيكون بالطاق، القرمز من خيًطا تربط أن الجاسوسان فأمرها
ذلك غري إىل الجاسوسني مع وقصتها للمسيح، وجدة لسلمون زوجة بعد فيما صارت
يف أيًضا وذُكرْت يشوع»، سفر من والسادس الثاني «اإلصحاح يف مذكورة أخبارها من

الرسول. يعقوب ورسالة العربانيني إىل والرسالة «متَّى» إنجيل

البان ابنة راحيل

إىل وعرشين» تسعة «اإلصحاح يف وردت قصتها وبنيامني. يوسف وأم يعقوب زوجة هي
جرى وما التكوين». سفر من وثالثني خمسة «اإلصحاح ويف وثالثني»، ثالثة «اإلصحاح
الذي الشديد والحب جمالها فإن مطالعتها، تلذ التي األمور من هو يعقوب وبني بينها
أهل عادة عىل قابلها حني «حاران»، برئ عىل أوًال التقيا حني من نحوها ليعقوب كان
كانت حتى بصرب أباها بها خدم التي املستطيلة والخدمة رفقة، ابُن بأنه وأخربها البادية
أختها عوض أخريًا زوجة إياها واتخاذه بها، صبا قليلة أيام كأنها عنده سنني السبع

ولذة. اعتباًرا قصتها يزيد مما ذلك كل ثانيًا، ابنًا والدتها عند وموتها «لبتة»،
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عىل نُصبًا يعقوب وأقام — لحم بيت أي — «أفراتة» طريق عىل دفنت توفيت وملا
إىل عادتهم كانت األزمان تلك أهايل ألن التاريخ؛ يف مذكور قرب عىل نصب أول وهو قربها،
«صموائيل» أيام يف معروًفا قربها موقع وكان لهم، مدافن املقابر يتخذوا أن الوقت ذلك
صموائيل سفر من العارش «اإلصحاح من الثاني العدد من يستفاد كما — و«شاول»
عىل تبكي املدفونة «راحيل» ا: جدٍّ مؤثرة بعبارات النبي «إرميا» وصفها وقد — األول»
قربها. من بالقرب اجتازوا بابل إىل سيقوا الذين املسبيني جماهري ألن وذلك بَنِيها؛ فقد
وأما لحم. بيت يف األطفال «هريوس» قتل عند اإلنجييل» «متى ذلك إىل أشار وقد
جغرافيي عند البحث تحت الواقعة املسائل من فهو هناك، ذكرها الوارد الرامة موقع
تخم يف «أفراتة» عن قليًال بعيد لحم بيت طريق عىل «راحيل» قرب موقع ولكن فلسطني،
ميل ونحو أورشليم، من الجنوب إىل ميلني نحو بعد عىل وهو اختالف، فيه يقع لم بنيامني
واملسيحيون واملسلمون اليهود يزورها التي األماكن من وهو لحم، بيت من الشمال إىل
وصًفا «روبنصن» الدكتور ووصفه ١٦٩٧م، سنة «متدريل» السائح وزاره به، تربًكا
مدفن أو إسالمي مزار هو قال: الرشقيون، السائحون به وصفه ما ملخصه يتضمن
املسلمني بقبور أشبه قرب وداخله قبة، وله بالحجارة مبني مربع، حقري، مقدس، شخص

قديم. أنه عىل يدل ال البناء ومنظر خارج، من بالطني ُمطني وكله املألوفة،
ُمْهَمل فهو اآلن وأما الحجارة. من هرم شبه إال هناك يكن لم السابع القرن ويف
مغطاة وجدرانه يزورونه، يزالون ال اليهود من السائحني أن عىل السقوط، يف وآخذ
قرب هو املقام ذلك أن عىل العموم واتفاق عرباني. منها وكثري لغات، عدة من بأسماء
وجه. كل من يعضده املقدس الكتاب يف ورد ما ألن عليه؛ االعرتاض إىل سبيل ال «راحيل»
وغريه «إيروتبموس» وذلك للميالد، ٣٣٣ سنة منذ السائحني من كثريون أيًضا ذكره وقد

العرص. ذلك يف

تورتجة ملك برنري ابنة رادغندة

واختلس وقتله أبيه عىل «هرمنفرو» أخوها قام فلما ٥٢١م، سنة ولدت فرنساوية ملكة
بينهما، واقتسماه امللك، وسلباه فرنسا، ملك األول»، و«كلوتري «سريى» عليه نهض امللك،
حينئٍذ عمرها وكان الوثنية، عىل تربت قد وكانت «كلوتري»، حصة يف «رادغندة» فوقعت
تزوجها وترعرعت تهذبت إذا حتى املسيحي، املذهب يف «كلوتري» فأدخلها سنوات، عرش
الرهبانية، العيشة إىل شديد ميل لها وكان «سواسون»، يف امللك تاج وألبست ٥٣٨م، سنة
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لها، فسمح األديرة، بعض إىل االعتزال يف امللك استأذنت حتى سنوات ست تمِض فلم
ثم «بواتيه»، إىل أوًال فأتت أرادت، إذا فيها تعيش أرًضا وأقطعها ولد، منها له يكن ولم
تقاطر حتى وتقواها بفضيلتها «أكوتيانيا» يف فاشتهرت قاطعها، ملا ٥٤٤م، سنة انتقلت

األساقفة. وأشْهُر الناس إليها
اإلمرباطور ألن وذلك الصليب، اسم عىل «بواتيه» يف ديًرا أنشأت ٥٥٩م، سنة ويف
بنت ثم الصليب، خشبة من قطعة جملتها من هدية إليها أهدى قد كان «بوتينوس»
إىل والزهد والتقشف القداسة وأعمال الفضائل تمارس وأقامت العذراء، اسم عىل كنيسة
التي الكنيسة يف الخورس تحت ودفنت ٥٨٧م، سنة (أغسطس) آب ١٣ يف توفيت أن
العرب اكتساح عند «ديجون» إىل جثتها ونقلت كثرية، عجائب فعل إليها ونسب بنتها،

طويلة. مدة بعد «بواتيه» إىل أعيدت ثم الثامن، القرن يف «أكوتيانيا»
سنة إىل هناك وبقي يبَل، لم باقيًا جسدها كان ١٤١٢م سنة قربها فتح ملا وقيل:
املذكور. آب ١٣ يف عيد ولها الدينية. الحروب يف أجزاؤه وتفرقت تالىش ثم ١٥٦٢م،
من وحفظت للرتتيل، كثرية قطًعا اسمها عىل ونظموا سريتها، اآلباء من كثريون وكتب
وصية عنوانها فرنسا أساقفة كل إىل بقليل موتها قبل بها بعثت رسالة يدها خط

«رادغندة».

إنكليزية مؤلفة رادكليف

«أكسفرد» من رجًال وتزوجت ١٨٢٣م، سنة وتوفيت ١٧٦٤م، سنة لندن يف ولدت
قليل وقت يف فاشتهرت جديد، طراز عىل قصص تصنيف يف واشتغلت جريدة، صاحب
انفعاالت بث القصص هذه مواضيع مدار وكان أساليبها، وحسن اإلنشاء يف بحذقها
يقرؤها فالذي العجيبة، واألمور األرسار، وغوامض والهول، كالرعب، النفس؛ يف شديدة
ثم السماوية، أو الجهنمية واألرواح الوهمية، واألشباح بالخياالت ُمحاًطا نفسه يتوهم

طبيعية. أسباب عىل فتنطبق القصة، آخر يف أمرها وينكشف رسها يظهر
فأفىض مخيلتها، يف املطبوعة الخياالت هذه مثل تتخيل كانت نفسها هي إنها وقيل:
برغبة الناس وتطلبها قصصها شاعت وملا حياتها. أواخر يف عقلها اختالل إىل األمر بها
املزورة القصص هذه تَر لم وإذ قلمه، من اسمها تحت قصصه ينرش الَكتَبة بعض صار
التي القصة إن ويقال: شيئًا، ظهورها منذ تكتب ولم التصنيف، عن انقطعت بها الئقة
وترجمت فرنك، ألف ٢٥ بمبلغ املطبعة صاحب منها اشرتاها أودلف» «أرسار عنوانها

الفرنساوية. إىل قصصها كل
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موابيه امرأة راعوث

جدُّ «عوبيد» منها له فولد «بوعز»، ب تزوجت وفاته وبعد «محلون»، ل زوجة أوًال كانت
«ميالد سلسلة يف متَّى القديس ذكرهن اللواتي األربع النساء واحدة وهي النبي. داود
«راعوث» ل جرى وما «أوريا». وزوجة و«راجاب» «ثاماء» هن: األَُخر والثالث املسيح»،
أرض يف شديد جوع حدث أنه وملخصه: إليها، املنسوب السفر يف لطيفة بطريقة مذكور
من أليملك، فألجئ «عجلون»، أيام يف األرض تلك املوآبيني حلول من نشأ ربما «يهوذا»
«محلون» وابناه نعمى وزوجته هو مداب أرض إىل يهاجر أن «أفراتة»، لحم بيت أهايل
زالت قد أنه وسمعت ولداها، ومات نعمى ترملت سنني عرش ميض وبعد و«كلبون»،
وتحب ا جدٍّ تحبها كانت ألنها معها؛ وكنَّتُها «راعوث» فرجعت «يهوذا»، أرض من املجاعة
شعريًا لتلتقط «راعوث» فذهبت الشعري، حصاد أيام يف لحم بيت إىل فوصلت ديانتها،
لَحميها وقريبًا غنيٍّا رجًال وكان — «بوعز» حقل أتت أنها واتفق حماتها، بأمر للقيام
وتفضيلها لها، وأمانتها حماتها، مع صنيعها من كان ما بلغهم قد القوم وكان أليملك،
اتخذها ثم التقطته، ما وأعطاها معاملتها، «بوعز» فأحسن — وطنها عىل بعلها ألرض
هللا نبي جدة «راعوث» كانت وإذ املسيح. ساللتهم من كان أوالًدا منها فُرزق زوجة، له
أراد ومن «صموائيل». حربية أول أو «عايل»، حربية أواخر يف كانت أنها يستنتج داود

راعوث. سفر يف فلرياجعها قصتها تفاصيل

الشهرية املمثلة راحيل

منف قرية يف ١٨٢١م سنة مارس شهر من والعرشين الرابع يف الشهرية هذه ولدت
وكان البيوت، عىل بها ويطوف البضاعة يحمل يهوديٍّا أبوها وكان سويرسا، أعمال من
وأربع أخ لها وكان صة، ُمشخِّ صارت أن بعد «راحيل» دعيت ثم «أليا»، الصغر يف اسمها

مشخصني. جميعهم صاروا أخوات
فاستوطنت فرنسا جاءت ثم «جرمانيا»، إىل «سويرسا» من العائلة هذه وانتقلت
القهاوي يف تغنيان «سارة» وأختها «راحيل» وكانت باريس، إىل انتقلت ثم بهون، أوًال
بهما، فعجب املحسنني أحد رآهما أن يوًما واتفق عليهما، يتصدقون الناس وكان واألزقة،
فقال بنفيس، تعلمته قد فأجابته: الغناء؟ علَّمك من قائًال: وسألها «راحيل» ب وباألخص
الشبابيك، أمام الشوارع يف وأنا سمعتها قد فأجابت: األغنية؟ هذه سمعت وأين لها:
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تعد لم الوقت ذلك ومن ورصفها، الثياب بعض فأعطاها حفظه، أمكن ما منها فحفظت
الشوارع. يف تظهر

ولم ١٨٣٨م، سنة يونيو ١٢ يف الفرنساوي املرسح يف مرة أول «راحيل» وظهرت
أعىل يف اليهود وبعض الكرايس عىل أشخاص خمسة أو أربعة سوى املرسح يف يكن
تلك «فرون» الدكتور وصف وقد ملتهم. ابنة ليسمعوا أتوا قد كانوا وهؤالء التياترو،
الصيف أيام شأن قليًال حارٍّا الوقت وكان للتنزُّه، مساءً يوٍم ذات ذهبت بقوله: الليلة
وجه عىل رأيت وقد جديدة، فتاة التمثيل محل يف وإذا الفرنساوي املرسح فدخلت عندنا،
إىل جديد، بمعنى تأتي كانت منها لفتة كل إن حتى والذكاء، الحذق مالمح الفتاة هذه
وهي أال — األسماع ذكرها مأل التي الفتاة هذه يجهل القراء من أحًدا إخال وما قال: أن
صيتها مأل حتى السنة تلك من (أغسطس) آخر يأت ولم — الشهرية املمثلة «راحيل»

الشهري. «جولجانن» جملتهم من األقالم، أرباب من كثريون بمدحها وأطنب باريس،
سواها عن الناس وأشغلت التمثيل، ملكة توجت أشهر ثالثة عن تزيد ال مدة ويف
عقد واسطة فكانت االعتبار، غاية الفرنساوي الشعب واعتربها األيام، تلك ممثالت من
أحد إىل كتبت إنها حتى صوب كل من إليها تأتي الدعوات وكانت وزهرتها، جمعياتهم
لدى مشهوًرا ممثًال كان إذا معيشته يف حريته يأخذ أن لإلنسان يمكن ال تقول: أصدقائها
فيليب» «لويس وامللك لسماعها، التياترو عىل ترتدد الوزراء وكانت الفرنساوي. الشعب
أهلها، النجاح يُنسها ولم عادته. خالف وذلك لها، إكراًما عديدة مرات التياترو أتى
أصحابها تود وكانت والحنو، املحبة من مملوءة لهم وكتاباتها كثريًا، تودُّهم كانت بل
املال. من هائًال مبلًغا عائلته إىل فأرسلت أحدهم، وفاة يوم ذات وبلغها كثريًا، القدماء

عليها مىض قد كان التي واليونانية الرومانية واملناظر العوائد بتمثيلها أحيت وقد
ذات بأنها الشهري، الراوي دوماس»، «إسكندر وصفها وقد النسيان، زوايا يف طويلة مدة
حتى امُلشجي وصوتها ونظراتها حركاتها فيهم فتؤثر السامعني، عقول عىل قوي سلطان
فأطنبت إنكلرتا، إىل ١٨٤٠م سنة «راحيل» وذهبت الفصول. بني الفرتة من يََملُّون كانوا
أول من ابتدأ العقول يف تأثريها «إن قالت: التي «التيمس» جريدة منها بمدحها، الجرائد

لفظتها.» عبارة
لهم وتبني املظاهر، بجميع أمامهم تظهر كانت أنها هناك حرضوا الذين أحد وذكر
عالمات وجهها عىل فتبدو القتلة، بزي تارة تظهر فكانت أوصافه، بكل البرشي القلب
طبيعة عليها فتغلب لطيًفا دوًرا تمثل ثم قاتلة، أنها الناظر يشك ال حتى والرش الغضب
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بالحارضين تتالعب كانت وهكذا األلباب، يخلب ما واللطف الرقة من وتُظهر النساء،
«بايزيد»، رواية تمثيل يف أظهرته ما وعزمها ثباتها عىل يدل ومما يدها. يف آلة كأنهم
ويف بالفشل، فعادت تنجح ولم ١٨٣٨م، سنة (نوفمرب) ٢٣ يف مرة أول مثلتها فإنها
وناٍد، صقٍع كل من عليها االنتقاد وقام كلها، املدينة يف الخرب الجرائد نرشت الثاني اليوم
عليها حكمه تُلطِّف لعلها — ذكره مر الذي — «جانن» صديقها إىل سارت ذلك رأت وملا
الرواية هذه تمثيل عىل تُقِدم ال أن ونصحها غلطها، لها وبنيَّ بلُطٍف فقابلها قليًال، ولو
ومثلتها باريس، أهل كل عن رغًما بعُد الرواية هذه سأمثل إني له: فقالت أخرى، مرة

الحارضين. أذهلت حتى التام النجاح فنجحت — قالت كما —
ويحث الجرائد، يف يمدحها كان فإنه لها؛ رين املشهِّ جملة من «ألفردميست» وكان
التياترو من خارجة ليلة ذات صادفها أنه ُحكي وتنشيطها. بيدها األخذ عىل الناس
إىل نظرت البيت إىل وصلوا ملا قال: العشاء، إىل األصدقاء بعض مع فدعته الفرنساوي،
بها تجيء خادمتها فأرسلت التياترو، يف وخواتمها أساورها نسيت أنها فرأت يديها
املطبخ، إىل وذهبت بنفسها هي قامت الخادمة، هذه غري أبيها بيت يف يكن لم وملا إليها،
وطلبت املشوي، اللحم وبعض املرق من صحنًا أمامها ووضعت ساعة ربع بعد عادت ثم
مع واملفتاح الخزانة يف الصغرية الصحون كانت إذ الكبرية؛ الصحون من نأكل أن إلينا
من عليه أبوها كان وما األوىل حالتها عن تحدثنا العشاء عىل وهي وكانت الخادمة،

تسكت. بأن إليها ويشريون شزًرا، إليها ينظرون وأخواتها والدتها وكانت الفقر،
كهذه، حال من نشأت بأنها تفخر إنها بل الفقر، يف عيب ال أنه فأجابتهم هي أما
وحدي، أنا وبقيت األصدقاء ذهب العشاء وبعد بجدِّها. إليه وصلت ما إىل ووصلت
مىض حتى كذلك ودامت جيًدا، تفهمها أنها رأيُت وقد «راسني»، أشعار يل تقرأ فأخذت
ملء والدموع فقامت حاًال، تنام أن وأمرها انتهرها رآها فلما أبوها، ورجع الليل نصف
حتى الخصوصية غرفتي يف وأضعه قنديًال سأشرتي ذاهبة: وهي تقول وسمعتها عينها،

وثباتها. اجتهادها من متعجبًا فذهبت املطالعة، من أحد يمنعني ال
األصحاب، من عدة الغداء عىل وكان يوم، ذات عندها تغدى أنه آخر موضع يف وذكر
فسأضعه أعجبك قد كان إذا له: فقالت خاتمك! أجمل ما لها: وقال يدها إىل أحدهم فنظر
بلغ حتى وهكذا ألًفا، اآلخر ودفع فرنك، خمسمائة الحضور أحد فدفع املزايدة، تحت
فرمت محبتي، أدفع إني فأجبتها: تدفع؟ كم وأنت يل: وقالت إيلَّ التفتت ثم آالف، ثالثة

مني. طلبته كانت دور بنظم وعدي إتمام مني وطلبت إيلَّ بالخاتم

336



الراء حرف

امللكة، قرص يف فشخصت ١٨٥٥م، سنة ثانية مرة إنكلرتا إىل «راحيل» وذهبت
«فيكتوريا». امللكة من «راحيل» إىل باألملاس: عليه كتبت قد بسوار امللكة عليها فأنعمت

فيها: يقول رسالة «ولنثون» دوق إليها وأرسل

يف «لوجن» استأجرت وقد «راحيل»، املداموازل إىل احرتاماتي أرسل إني
تمثيلها. حضور من أتمكن حتى التياترو

كثريًا يهتمون ال األمريكان ألن تنجح؛ لم ولكنها أمريكا، إىل ١٨٥٥م سنة وذهبت
نيويورك، يف الصدر مرض عليها واشتد يفهمونها، ال ألنهم الفرنساوية؛ بالروايات
تستفد لم ولكنها إليها، فأتت مرص، إىل بالقدوم عليها األطباء وأشار فرنسا، إىل فرجعت
إىل كتبت إنها حتى أصدقائها، عن بعيدة وحيدة أنها بنفسها شعرت ألنها فيها؛ كثريًا
سوى حويل أرى ال ألني املرض؛ فعل من ال الوحدة من سأموت إني تقول: فرنسا
تُمثِّل كانت التي املالعب وزارت فرنسا إىل ورجعت األبنية، وأنقاض الهياكل، خرائب
التمثيل زمام ملكت أنها عىل واإلجماع ١٨٥٨م، سنة يناير من الثالث يف وتوفيت فيها.
— والعزم الثبات من عملها يف أظهرت فقد أمرها من كانت ما ومع طوًعا. لها فانقاد
«إني عديدة: مراًرا قالت وقد الرجال، ِهمُم عنه تقرص ما — اليد ذات ضيق عن رغًما

إليه.» وصلت ما إىل فوصلت هللا؛ بمعونة دستوًرا والثبات الصرب اتخذت

الشامية رابعة

يقدر، ال فضلها وكان الزاهدات، العابدات من كانت الحواري. أبي بن أحمد زوجة هي
تنكر. ال وكراماتها

الحب، عليها يغلب فمرة شتى، أحوال لها رابعة كانت الحواري: أبي بن أحمد قال
تقول: الحب حال يف فسمعتها الخوف، عليها يغلب ومرة األنس، عليها يغلب ومرة

ن��ص��ي��ب ق��ل��ب��ي ف��ي ل��س��واه وم��ا ح��ب��ي��ب ي��ع��دل��ه ل��ي��س ح��ب��ي��ب
ي��غ��ي��ب م��ا ف��ؤادي ع��ن ول��ك��ن وش��خ��ص��ي ب��ص��ري ع��ن غ��اب ح��ب��ي��ب
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تقول: األنس حال يف وسمعتها

ج��ل��وس��ي أراد م��ن ج��س��م��ي وأب��ح��ت م��ح��دث��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ج��ع��ل��ت��ك ول��ق��د
أن��ي��س��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ق��ل��ب��ي وح��ب��ي��ب م��ؤان��س ل��ل��ج��ل��ي��س م��ن��ي ف��ال��ج��س��م

تقول: الخوف يف وسمعتها

م��س��اف��ت��ي؟ ل��ط��ول أم أب��ك��ي أل��ل��زاد م��ب��ل��غ��ي أراه م��ا ق��ل��ي��ل وزادي
م��خ��اف��ت��ي؟ أي��ن ف��ي��ك رج��ائ��ي ف��أي��ن ال��م��ن��ى؟ غ��اي��ة ي��ا ب��ال��ن��ار أت��ح��رق��ن��ي

قالت: غريك، كله الليل يقوم من رأينا ما بليل: قامت وقد — مرة لها فقلت قال:
وقت يف املائدة عىل فجلست قال: نوديت، إذا أقوم إنما بهذا! يتكلم مثلك هللا، سبحان
ممن وأنت أنا ليس فقالت: بطعامنا، نتهنَّا دعينا لها: فقلت تذكرني فجعلت قيامها،
حب أحبك إنما األزواج، حب أحبك لست وقالت: اآلخرة، ذكر عند الطعام عليه ينغص
الطعام تُطعمني وكانْت فتزوجُت، فذهبُت قال: ْج، فتزوَّ اذهْب لزوجها: وقالت اإلخوان،
إال نضجت ما فإنها سيدي؛ يا كلها قالت: قدًرا طبخت إذا وكانت ألهلك، اذهب وتقول:

هللا. توفاها أن إىل عبادتها عىل وبقيت بالتسبيح.

النجاري بكر أبي الشيخ ابنة رابعة

الغامض»: «الجالء كتاب يف قال

ست صالح السيد أم أحمد السيد زوجة الكاملة العارفة الفاضلة الست
وحزن جاذبة، معرفة لها القلب، نقية الصدر، سليمة كانت رابعة. الفقراء؛
حميدة، وأوصاف جميلة، سرية ذات كانت الئم، لومة هللا يف تأخذها وال دائم،
عىل طاعتك ويقول: الفقراء، أم وكنَّاها الفقراء، ست أحمد: السيد سماها
أبقى بعدك؛ حايل كيف وقالت: مرة أحمد السيد يدي بني بكت واجبة. الفقراء
عنه: هللا ريض — فقال وجهي؟ يف واالبتهاج املرسة باب ويغلق وحيدة أنا
البيت أهل فانقاد باقية، عليك والنعمة مسموع، وقولك يحبونك، اململكة أهل
وتنتظر وتُكلِّمه زوجها رضيح عىل تقف وكانت حياتها، مدة لها األحمدي
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زوجها وفاة بعد أحد أكرم وما بالجواب، الحلم شبيه فيأتيها منه، الجواب
املوت، محمد السيد خالفة يف ربها سألت به. عارفة كانت وهي إال بالوالية
يف وُدفنت ٦١٣ه، سنة شوال شهر من العارش النصف الجمعة ليلة فتوفيت

املباركة. القبة

عتيك آل موالة العدوية البرصية إسماعيل ابنة رابعة

عليها غيش النار ذكر سمعت إذا وكانت والحزن، البكاء كثرية — عنها ريضهللا — كانت
لها الناس أعطاه ما ترد وكانت استغفار، إىل يحتاج استغفارنا تقول: وكانت زمانًا،
تكاد البايل الخالل كأنها سنة ثمانني بلغت أن بعد وكانت بالدنيا، حاجة يل ما وتقول:
املاء كهيئة سجودها موضع وكان أمامها، موضوًعا يزل لم كفنها وكان مشت، إذا تسقط
حزناه! وا يقول: الثوري سفيان — عنها هللا ريض — وسمعت دموعها، من املستنقع

العيش. هناك ما حزينًا كنت ولو حزناه! قلة وا فقالت:
خلكان: البن ترجمتها يف وجاء ومشهورة، — عنها هللا ريض — كثرية ومناقبها
القاسم أبو وذكر مشهورة، والعبادة الصالح يف وأخبارها عرصها، أعيان من كانت أنها
يحبك؟» قلبًا بالنار تحرق «إلهي مناجاتها: يف تقول كانت أنها الرسالة يف القشريي

السوء. ظن بنا تظني فال هذا؛ نفعل كنا ما هاتف: مرة بها فهتف
تأتينا هداياك تقول: املنام يف فرأيتها العدوية، لرابعة أهدي كنت بعضهم: وقال
أعده ال أعمايل من ظهر «ما تقول: وكانت نور، من بمناديل مخمرة نور من أطباق عىل

سيئاتكم.» تكتمون كما حسناتكم «اكتموا وصاياها: ومن شيئًا.»
هذين املعارف» «عوارف كتاب يف السهروردي الدين شهاب الشيخ لها وأورد

البيتني:

ج��ل��وس��ي أراد م��ن ج��س��م��ي وأب��ح��ت م��ح��دث��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ج��ع��ل��ت��ك إن��ي
أن��ي��س��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ق��ل��ب��ي وح��ب��ي��ب م��ؤان��س ل��ل��ج��ل��ي��س م��ن��ي ف��ال��ج��س��م

غريه: وقال العقود»، «شذور يف الجوزي ابن ذكره ١٣٥ه. سنة يف وفاتها وكانت
رأسجبل عىل رشقيه القدسمن بظاهر وهو يزار، وقربها تعاىل. هللا رحمها ١٨٥ه. سنة
املذكورة رابعة ترجمة يف الصفوة» «صفوة كتاب يف الجوزي ابن وذكر الطور. يسمى
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هللا إماء خيار من وكانت الجوزي: ابن قال شوال، أبي بنت عبدة إىل متصل له بإسناٍد
هجعت الفجر طلع فإذا كله، الليل تصيل رابعة كانت قالت: رابعة. تخدم وكانت تعاىل،
مرقدها من وثبت إذا تقول أسمعها فكنت الفجر، يسفر حتى خفيفة هجعة مصالها يف
تقومني ال نومة تنامي أن يوشك تنامني؟! كم وإىل تنامني! كم نفس، «يا فزعة: وهي

النشور.» يوم لرصخة إال منها
عبدة، «يا وقالت: دعتني الوفاة حرضتها وملا ماتت، حتى دهرها دأبها ذلك وكان
فيها تقوم كانت شعر من جبة وهي هذه.» جبتي يف وكفنيني أحًدا، بموتي تؤذني ال
ثم تلبسه، كانت صوف من خمار ويف الجبة تلك يف فكفنتُها قالت: العيون، هدأت إذا
سندس من وخمار خرضاء، استربق حلة عليها منامي يف نحوها أو بسنة ذلك بعد رأيتها
فيها كفناك التي بالجبة فعلت ما رابعة، يا فقلت: منه، أحسن قط شيئًا أر لم أخرض
أكفاني فطويت عيلَّ، ترينه ما به وأبدلت عني، نزعه هللا «إن قالت: الصوف؟ والخمار

القيامة.» يوم ثوابها بها يل ليكمل عليني يف ورفعت عليها، وختم
كرامة من رأيت عندما هذا «وما فقالت: الدنيا، أيام تعملني كنت لهذا لها: فقلت
«هيهات فقالت: كالب؟ أبي بنت عبيدة فعلت ما لها: فقلت ألوليائه.» — وجل عز — هللا
منها؟ أكرب الناس عند كنت وقد وبَم فقلت: العال.» الدرجات إىل وهللا سبقتنا هيهات،
فعل فما لها: فقلت أمست، أو الدنيا من أصبحت حال أي عىل تبايل تكن لم إنها قالت:
فعل فما قلت: شاء.» متى — وجل عز — هللا «يزور قالت: ضيغًما؟ أعني — مالك أبو
بأمٍر فمريني قلت: ل.» يُؤمِّ كان ما فوق وهللا أُعِطَي بخ، «بخ قالت: منصور؟ بن برش
قربك. يف بذلك تغتبطي أن يوشك ذكره؛ بكثرة عليك قالت: جل؟ عز هللا من به أتقرَّب

تعاىل. هللا رحمها
العدوية، رابعة عن له فقيل زوجة، فأراد زوجته توفيت البرصي الحسن وكان

وقالت: فردته يخطبها، إليها فأرسل

ح��ض��رت��ي ف��ي دائ��ًم��ا وح��ب��ي��ب��ي خ��ل��وت��ي ف��ي إخ��وت��ي ي��ا راح��ت��ي
م��ح��ن��ت��ي ال��ب��راي��ا ف��ي وه��واه ع��وًض��ا ه��واه ع��ن ل��ي أج��د ل��م
ق��ب��ل��ت��ي إل��ي��ه م��ح��راب��ي ف��ه��و ح��س��ن��ه أش��اه��د ك��ن��ت ح��ي��ث��م��ا
ش��ق��وت��ي وا ال��ورى ف��ي ع��ن��ائ��ي وا رًض��ا ث��م وم��ا وج��ًدا أم��ت إن
م��ه��ج��ت��ي ي��ش��ف��ي م��ن��ك ب��وص��ل ُج��ْد ال��م��ن��ى ك��ل ي��ا ال��ق��ل��ب ط��ب��ي��ب ي��ا
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ن��ش��وت��ي وأي��ًض��ا م��ن��ك ن��ش��أت��ي دائ��ًم��ا ح��ي��ات��ي ي��ا س��روري ي��ا
م��ن��ي��ت��ي أق��ص��ى ف��ه��و وص��ًال م��ن��ك أرت��ج��ي ج��م��ًع��ا ال��خ��ل��ق ه��ج��رت ق��د

لك، حبٍّا بل جنتك، يف طمًعا وال نارك، من خوًفا عبدتك ما «إلهي مرة: تقول وكانت
وتنشد: وجهك.» لقاء وقصد

ل��ذاك أه��ل ألن��ك وح��بٍّ��ا ال��ه��وى ح��ب ح��ب��ي��ن أح��ب��ك
س��واك ع��م��ن ب��ذك��رك ف��ش��غ��ل��ي ال��ه��وى ح��ب ه��و ال��ذي ف��أم��ا
أراك ح��ت��ى ال��ح��ج��ب ل��ي ف��ك��ش��ف��ك ل��ه أه��ل أن��ت ال��ذي وأم��ا
وذاك ذا ف��ي ال��ح��م��د ل��ك ول��ك��ن ل��ي ذاك وال ذا ف��ي ال��ح��م��د ف��ال

إسماعيل بنت رابعة

أطلعه تعاىل هللا بطاعة العبد عمل «إذا تقول: وكانت آخره، إىل الليل أول من تقوم كانت
«ما وتقول: الدهر تصوم وكانت خلقه.» دون بها فيتشاغل عمله، مساوئ عىل الجبار

الدنيا.» يف يفطر مثيل
وكانت اإلخوان.» حب أحبك وإنما األزواج، حب أحبك «لست لزوجها: تقول وكانت
يذهبون الجنة أهل ورأيت القيامة، يوم منادي ذكرت إال قط أذانًا سمعت «ما تقول:
هللا ريض كثرية ومناقبها بأكمامهن.» مني يسترتن العني الحور رأيت وربما ويجيئون،

عنها.

القيس امرئ بنت الرباب

بن عدي بن القيس امرئ بنت الرباب أن ملخصه: ما األبصار» «نور كتاب يف ذكر
— عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر إىل وجاء فأسلم نرصانيٍّا وكان الكلبي، مرداس
صالة، يصيل أن قبل فتوىل قضاعة، من بالشام أسلم َمن عىل له وعقد برمح له فدعا
وسكينة، هللا عبد فأولدها إياها، فزوَّجه الرباَب، بنتَه الحسنُي منه خطب حتى أمىس وما
— عنه ريضهللا — الحسني قتل بعد وُخطبت وأفطنهن، النساء خيار من الرباب وكانت
بيت سقف يُظلُّها ال سنة بعده وبقيت ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول بعد حًما ألتخذ كنت ما فقالت:

هللا. رحمهما ماتت. أن إىل
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آية بنت رصفة

و«مغيبوشت»، «أرموني» له فولدت اإلرسائيليني، غري من لنفسه «شاول» أخذها رسية
و«إيزابال». و«راجاب»، «راعوث»، مثل: القديم؛ العهد يف املشهورات النساء من وهي

يتصل إرسائيل شعب عن غريبة كانت أنها التوراة قاموس يف جاء ما عىل والراجح
ملوك عليها جرى عادة وضع لها بأخذه «شاول» فإن الرشيفة؛ العالئالت بإحدى نسبها
وحدث جنسهم. أبناء غري من الرساري ألنفسهم يتخذون كانوا إذ بعده؛ من إرسائيل بني
من رفيقاتها مع ذهبت رصفة أن األردن رشقي الفلسطينيني ونزول «شاول» وفاة بعد
التوراة؛ يف ذُكر حادث املكان هذا يف لها فوقع «محتايم»، يف الجديد مقرهن إىل امللك عائلة
وأقام ذلك، «إبيزيا» فأنكر أبيه، رسية عىل بالدخول «إبيزيا» اتهم «أشبوشت» أن وهو
«يوآب»، بخيانة قتل «إبيزيا» أن وهي أخرى؛ حادثة التهمة هذه أعقبت ثم عليه، الحجة

ذلك. بعد «أشبوشت» وانتحر
التهمة أن الواقعة، ومدلول «إبيزيا» إنكار من يؤخذ ما عىل بناء الظن عىل والغالب
سوى رصفة عن ذلك غري يشء التوراة يف يذكر ولم وبهتان، زور محض كانت املذكورة

ذُكر. ما
«شاول» عائلة من حقه اقتضاء يف الشعب إليه رغب ملا داود أن هو وباالختصار
أفعل، يل قلتم مهما لهم: قال الجوع رضبة من بسببهم ناله ما مقابل قرباه وذوي
إرسائيل، تخوم كل يف نقيم لكيال يبيدونا علينا أمروه والذين أفتانا الذي الرجل له: فقالوا
داود فأخذ الرب، مختار «شاول» جوعة يف للرب فنطلبهم بنيه، من رجال سبعة فلنعط
«مرياب» وبني و«مغيبوشت» «أرموني» «الشاول» ل ولدتهما اللذين آية، ابنة رصفة ابني
يد إىل وسلمهم املحويل»، برالري بن «ريئيل بعد ولدتهم الذين الخمسة «شاول» بنت
الحصاد أيام يف وقتلوا مًعا السبعة فسقط الرب، أمام الجبل عىل فصلبوهم الجبونيني
من الصخر عىل لنفسها وفرشته مسًحا رصفة فأخذت الشعري، حصاد ابتداء يف أولها يف
عليهم تنزل السماء طيور تدع ولم السماء، من عليهم املاء انصب حتى الحصاد ابتداء

ليًال. الحقل حيوانات وال نهاًرا
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الهند بالد يف دهيل ملكة رضية

تعلمت وجًها. وأحسنهن عقًال، زمانها نساء أوفر من كانت الدين. شمس السلطان ابنة
وعقًال. وبهاء رونًقا ازدادت الكمال حد بلغت وملا صغرها، من السياسة فنون

الدين ركن أخيها عىل الناس اجتمع يلمش؛ الدين شمس السلطان أبوها مات وملا
شقيقته عليه فأنكرت فقتله، الدين معز أخيه عىل بالتعدي أمره فافتتح بامللك، وبايعوه
إىل الدين ركن خرج الُجَمع أيام بعض كان فلما بذلك، ت وأحسَّ قتلها فأراد ذلك، رضية
عليها ولبست األعظم، للجامع املجاور القديم القرص سطح عىل رضية فصعدت الصالة،
قتل أخي إن لهم: وقالت السطح أعىل من وكلَّمتهم للناس وتعرضت املظلومني، ثياب

معه. قتيل يريد وهو ظلًما، أخاه
السلطان عىل ذلك عند فثاروا إليهم، وإحسانه الخري وفعله أبيها أيام وذكرتهم
فقتلوه يقتل، القاتل لهم: فقالت إليها، به وأتوا عليه فقبضوا املسجد، يف وهو الدين ركن
امللك، رضية تولية عىل الناس فاتفق صغريًا، الدين نارص أخوها وكان بأخيه. قصاًصا
الناس فاتفق الحبشة، من لها بعبد اتُّهمت إنها ثم سنني، أربع بامللك واستقلت فولوها،
نارص أخوها امللك وويل أقاربها، بعض من وتزوجت فخلعت وتزويجها، خلعها عىل

الدين.

بتوئيل ابنة رفقة

التكوين» سفر من والعرشين الرابع «اإلصحاح ويف إسحاق، وزوجة «البان» أخت هي
وما إسحاق، البنه زوجة ليأخذ النهرين أرام إىل سيده بأمر إبراهيم عبد ذهاب خرب
وقال: ماء، يستقني املدينة بنات خرجت ملا املاء عني عىل واقف وهو رفقة مع له جرى
أيًضا، جمالك أسقي وأنا ارشب فتقول: ألرشب جرتك ناوليني لها أقول التي الفتاة إن
ولدت التي رفقة خرجت كالمه ينته لم كان وإذ إسحاق، لعبده اإلله عيَّنها التي هي
الفتاُة وكانت كتفها، عىل وجرَّتُها — إبراهيم أخي نحور امرأة — ملكة ابن «بتوئيل» ل
للقائها العبد فركض وطَلعت، جرَّتَها ومألت العني إىل فنزلت عذراء، ا، جدٍّ املنظر حسنَة
عىل جرَّتَها وأنزلْت وأرسعْت سيدي. يا ارشب فقالت: جرتك، من ماء قليل اسقيني وقال:
الرشب، من تفرغ حتى أيًضا لجمالك استِق قالت: سقيه، من فرغت وملا وسقتُْه، يدها
لكل فاستقْت لتستقي، البرئ إىل أيًضا وركضت املسقاة، يف جرتها وأفرغت فأرسعت

ال. أم طريقه هللا أنجح ليعلَم طامًعا؛ فيها يتفرس والرجل جماله
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نصف وزنها ذَهٍب حزمة أخذ الرجل أن الرشب من الجمال فرغت عندما وحدث
أنِت؟ َمن بنت وقال: ذهب، شواقل عرشة وزنهما سوارين مع إياها وأعطاها شاقل،
وعندنا ملكة ابن «بتوئيل» بنت أنا له: فقالت لنبيت؟ لنا مكان أبيك عند وهل أخربيني،
يمنع لم الذي هللا تبارك وقال: تعاىل هلل وسجد الرجل فخرَّ الِقَرى، من تشتهي ما كل
فركضت سيدي، إخوة بيت إىل هداني الطريق يف أنا كنت إذ سيدي؛ عن وحقه لطفه
عند واقف وهو الرجل إىل أخوها «البان» فجاء األمور، هذه عن أبويها وأخربت الفتاة
ومكانًا البيت هيأت قد وأنا خارًجا تقف ملاذا مبارك، يا ادخل فقال: العني عىل الجمال
لغسل وماء للجمال، وعلًفا تبنًا فأُعِطي الجمل، عن وحلَّ البيت الرجل فدخل للجمال؟
أتكلم حتى آكل ال فقال: ليأكل الطعام أمامه ووضع معه، الذين الرجال وأرجل رجليه
عظيًما، فصار ا، جدٍّ موالي أكرم قد هللا وإن إبراهيم، عبد أنا فقال: تكلم، فقال: كالمي،
امرأته سارة وولدت وحمريًا، وجماًال وإماء، وعبيًدا وذهبًا، وفضة وبقًرا غنًما وأعطاه
بنات من البني زوجة تأخذ ال يل: بقوله سيدي واستحلفني ماله، كل أعطاه له ولًدا
منهم وتأخذ وعشريتي أبي بيت إىل تذهب بل أرضهم، يف ساكن أنا الذين الكنعانيني

لولدي. زوجة
هداني الذي هللا أحمد إني قال: ثم العني، عند رفقة مع له جرى ما عليهم قص ثم
مع وأمانة معروًفا تصنعون كنتم إن واآلن البنه. سيدي أخ ابنة آلخذ أمني طريق يف
و«بتوئيل» «البان» فأجاب شماًال، أو يمينًا فأنرصف وإال طلبت ما فأعطوني سيدي
خذها أمامك رفقة هذه بخري. أو برشٍّ نكلمك أن نقدر ال األمر؛ خرج هللا عند من وقاال:
وذهبًا فضة وأخرج لألرض العبد فسجد هللا، أمر كما سيدك البن زوجة فلتكن واذهب؛
الرجل؟ هذا مع تذهبني هل وسألوها: وأمها، ألخيها تحًفا وأعطى لرفقة، وأعطاها وثيابًا
لها: وقالوا رفقة ودَّعوا أن بعد حاضنتها معها وسارت ومىض، فأخذها أذهب. قالت:

عنا. بعدت مهما وأختنا بنتنا أنت
وصنيعة جميلة، كانت ألنها رفقة؛ أحب إسحاق أن منه يستفاد ما التوراة يف وجاء
ألجلها؛ ودعاه هلل إسحاق صىل عاقر وهي سنة عرشة تسع مىضعليها وملا لطيفة. طائعة
إسحاق صار وملا الثاني، ولدها يعقوب رفقة وأحبت توءمان، بطنها يف وكان فحبلت
كما رفقة. زوجته جمال من بخطر محفوًفا بات الفلسطينية األرض إىل مجاعة من هرًما
قبل لك وأدعو آلكل أطعمة يل واصنع بعنز ائتني بُكرًة: لعيصو يقول إسحاق سمعت
فاصنعهما املعز من جديني هناك من يل وخذ الغنم إىل اذهب ليعقوب: فقالت وفاتي،
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عيصو إن فقال: وفاته، قبل لك يدعو حتى ليأكل إليه فتُحرضها يحب، كما ألبيك أطعمة
يا عيلَّ لعنتك له: فقالت بركة، ال لعنة نفيس عىل فأْجلُب ني جسَّ فربما أملُس، وأنا أشعُر
جدي جلود عنقه ومالسة يديه وألبست الفاخرة، عيصو ثياب فألبسته فأجابها، ابني،

الربكة. يعقوب فنال املعز؛
ألنه منه لغيظه أبيه؛ وفاة بعد بالقتل يعقوب د توعَّ عيصو بأن رفقة أُخربْت فلما
بني يا فاآلن له: وقالت أخيه د بتوعُّ وأخربته إليها يعقوب دعت أبيه، بركة إىل سبقه
يرتد حتى قليلة أياًما «عنده» وأقم «حاران»، إىل «البان» أخي إىل اهرب وقم لقويل، اسمع
واحد، يوم يف أْعَدمكما لئال هناك من فآخذك أُرسُل ثم به، صنعت ما وينىس أخيك سخط
من زوجته يأخذ يعقوب كان إن «حث»، بنات أجل من حياتي مللت إلسحاق: وقالت
أران». «فزان إىل أبيه برضا وسار حيَّاه زال فلما األرض، بنات من هؤالء مثل «حث»،

دفنها. ذُِكر وال أبيه، إىل يعقوب َعْود عند رفقة تُذَكر ولم

هللاوجهه كرم طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري ابنة رقية

خالد عليهم أغار الذين الذرية سبي من كانت التغلبية. الصهباء حبيب أم من له ولدت
عمًرا فأولدها بها، واستحظى — عنه هللا ريض — عيل فاشرتاها التمر، بعني الوليد بن
ر وعمَّ توءمني، كانا املهمة الفصول ويف رقية. شقيق األكرب فعمرو إليها، امُلوَمى ورقية
أن وذلك — عنه هللا ريض — عيل مرياث نصف وحاز سنة، وثمانني خمًسا هذا عمرٌو
فورثهم. بالطفِّ الحسني مع ُقتلوا — وعثمان وجعفر هللا عبد وهم: — أشقاءه أخواته

قال: للشعراني «املنن» من العارش الباب ويف

املشهد يف — وجهه هللا كرم — عيل اإلمام بنت رقية أن الخواص وأخربني
غاية يف التكية وهذه بمرص. رقية السيدة بتكية املعروفة بتكيتها املوجود
لطيفة قبة يعلوه رقية، السيدة رضيح وبداخلها والنورانية، والخفة اإلتقان
ويُعمل صغرية، وجنينة للوضوء، وحنفيات للصوفية، مساكن وهناك الصنعة،
من مقامة التكية هذه وشعائر سنة. كل ومولد أسبوع، كل وحرضة مقرأة لها
قرش وسبعمائة قرش ألف عرش ثالثة مقدارها يبلغ التي رقية السيدة أوقاف

املرصية. األمريية بالعملة بارة وثالثني واثنني قرًشا، عرش وثمانية
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املدينة مزرع محمد بن السالم عبد الفيف بنت رقية

جملة عن العلم تعلمت الطوية. حسنة الرواية، صادقة كاملة، عاقلة عاملة، عاملة كانت
من الناس سيد كابن والشام؛ مرص شيوخ عن باإلجازة وحدثت األخيار، العلماء من
وانتفع للحديث، درًسا وفتحت املدينة، يف وأقامت الشاميني، من وغريه واملزي املرصيني،
نساء من مثلها يوجد ولم األصقاع، بتلك املحدثني مشاهري من وهي الحجاز، أهل بها

واسعة. رحمة هللا رحمها الزمان. ذلك

أوساألسدي بن غنم بن فهم بن مالك ابنة رقاش

األبرش. جذيمة أخت التنوخي، وقيل األسدي، أوس بن غنم بن فهم بن مالك ابنة رقاش
األبرش، لجذيمة نرصنديًما بن عدي وكان جماًال، وأحسنهن زمانها، نساء أبدع من كانت
الظرف من غاية عىل وكانت جذيمة، إىل ليخطبها وراسلته فعشقته رقاش فأبرصته
فاسقه رشابه عىل جلس إذا قالت: فيه، أطمع وال ذلك عىل أجرتئ لم لها: فقال واألدب،
فإذا يردَّك، فلم إليه، فاخطبني فيه الخمرة أخذت فإذا ممزوًجا؛ القوم واسق رصًفا،
إليها فانرصف إيَّاها، وأملكه جذيمة فأجابه أمرته، ما عدي ففعل القوم، فأَْشِهد زوجك
اآلثار هذه ما به: رأى ما وأنكر — جذيمة له فقال بالخلوق وأصبح ليلته، يف بها فأعرس
بها؟ زوَّجك َمن قال: رقاش، عرس قال: عرس؟ وأي قال: العرس، آثار قال: عدي؟ يا
يُر فلم عدي وهرب متفكًرا، األرض عىل وأكب جذيمة فندم زوَّجنيها، امللك قال: َويْحك!

جذيمة: إليها فأرسل بذكر، له يُسمع ولم أثر، له

ب��ه��ج��ي��ن؟ أم زن��ي��ت أب��ُح��رٍّ ت��ك��ذب��ي��ن��ي ال وأن��ت خ��ب��ري��ن��ي
ل��دون؟ ف��أن��ت ب��دون أم ل��ع��ب��د أه��ل ف��أن��ت ب��ع��ب��د أم

وأنشدت: نفيس، يف تستأمرني ولم حسيبًا، عربيٍّا ً امرأ زوجتني أنت بل ال، فقالت:

ل��ل��ت��زي��ي��ن ال��ن��س��اء وأت��ان��ي أدري ك��ن��ت وم��ا زوج��ت��ن��ي أن��ت
وال��ج��ن��ون ال��ص��ب��ا ف��ي وت��م��ادي��ك ص��رًف��ا ال��م��دام��ة ش��رب��ك م��ن ذاك

يوًما فتية معه فخرج فيهم، فكان أياد إىل عدي ورجع وعذرها. عنها فكفَّ
فولدت رقاش وحملت فمات، فتكرسَّ جبلني بني فيما منهم فتى به فرمى متصيدين،
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أحبه رآه فلما خاَله، وأزاَرتْه وعطرته ألبسته وشبَّ ترعرع فلما عمًرا، فسمته غالًما،
ولده. مع وجعله

وثمر، زهر ذات روضة يف فأقام خصبة، سنة يف وولده بأهله متبديًا جذيمة وخرج
وإذا أكلوها، جيدة كمأة أصابوا إذا فكانوا الكمأة، يجتنون معهم وعمرٌو ولُده فخرج

يقول: وعمرو يتعادون جذيمة إىل فانرصفوا خبَّأها، عمرو أصابها

ف��ي��ه إل��ى ي��ده ج��ان ك��ل إذ ف��ي��ه وخ��ي��اره ج��ن��اي ه��ذا

أول فكان به، ق طوِّ فضة من بحيل له وأمر بقوله، وُرسَّ والتزمه إليه جذيمة ه فضمَّ
وغريها. الزباء مع مشهورة عمرو وقصة طوًقا. أُلبس عربي

رسولهللاملسو هيلع هللا ىلص ابنة رقية

وتزوج لهب، أبي بن عتبة تزوجها وكان سنة، وثالثون هللاملسو هيلع هللا ىلصثالث ولرسول رقية ولدت
لهب أبو قال ،(١ (املسد: َلَهٍب﴾ أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت نزلت: فلما أخوه، عتيبة كلثوم أم أختها
دَخَال يكونا ولم ففارقاهما محمد، ابنتي تفارقا لم إن حرام رأسكما من رأيس لهما:
إىل الهجرتني بها وهاجر بمكة، — عنه ريضهللا — عفان بن عثمان رقية وتزوج بهما،
لها يتعرضون الحبشة أهل فتيان وكان بارع، جمال ذات وكانت املدينة. إىل ثم الحبشة،

جميًعا. فهلكوا عليهم فدعت ذلك، فآذاها جمالها، من ويتعجبون
سنني ست الغالم وبلغ به، يكنى وكان هللا، عبد سماه ولًدا بالحبشة لعثمان وولدت
يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان باملدينة رقية وتوفيت ومات. ومرض وجهه فتورم ديك، عينه فنقر
بدر بفتح بشريًا حارثة بن زيد فجاء ألجلها، بدر عن تخلف قد عثمان وكان بدر، وقعة
الهجرة. من يوًما وعرشين أشهر وعرشة لسنة وفاتها وكانت قربها. عىل قائم وعثمان

العوام بن الزبري بنت رملة

عبيد بن أليف بنت الرباب أم أمها وكانت ألمه، العوام بن الزبري بن مصعب أخت كانت
له فولدت خويلد؛ بن حزام بن حكيم بن هللا عبد بن عثمان تزوجها الكلبي. مصار بن
تزوجها ثم — السالم عليها — عيل بن الحسني بنت سكينة زوج وهو عثمان، بن هللا عبد
يزيد بن خالد حج وملا الزبري. ابن قتل وكان سفيان، أبي بن معاوية بن يزيد بن خالد

347



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

كنت ما وقال: موهب بن هللا عبيد صاحبه الحجاج إليه فأرسل الزبري، بنت رملة خطب
وكذلك ُكْفئًا، ليسوا قوم إىل خطبت وكيف تشاورني، حتى الزبري آل إىل تخطب أن أراك
عليه وشهدوا قبيحة، بكل ورموه الخالفة، عىل أباك قارعوا الذين وهم معاوية، جدك قال
ال والرسول رسول أنك لوال له: قال ثم طويًال خالد إليه فنظر بالضاللة؟ جدك وعىل
األمور أن أرى كنت ما له: قل صاحبك، باب عىل طرحتك ثم إربًا، إربًا لقطعتك يُعاقب

النساء. خطبة يف أشاورك أن إىل بك بلغت
بعضها يُقارع قريش فإنها قبيح؛ بكل عليه وشهدوا أباك قارعوا يل: قولك وأما
قدر عىل وتزاحمهم تقاطعهم كان قراره الحق — وجل عز — هللا أقر فإذا بعًضا،

وفضلهم. أحالمهم
قريش؛ بأنساب علمك أقل ما حجاج، يا هللا فقاتلك بأكفاء؛ ليسوا إنهم قولك: وأما
هللاملسو هيلع هللا ىلصخديجة رسول وبتزوج صفية، بتزوجه هاشم بن املطلب لعبد ُكْفئًا العوام أيكون

فيها: خالد شعر ومن فأعلمه. إليه فرجع سفيان، ألبي أهًال تراهم وال خويلد، بنت

ق��رب��ا؟ أح��ب��ت��ن��ا م��ن ي��وم ك��ل وف��ي ل��ي��ل��ة ك��ل ف��ي ال��س��ي��ر ي��زي��د أل��ي��س
ن��ق��ب��ا أو ت��ه��ام��ة م��ن خ��رًق��ا ال��ع��ي��س ب��ن��ا ع��ل��ت وق��د ال��زب��ي��ر ب��ن��ت إل��ى أح��ن
ح��رب��ا م��ن��ازل��ه��ا ك��ان وإن إل��ي��ن��ا أه��ل��ه��ا ت��ح��ب��ب أرًض��ا ن��زل��ت إذا
ع��ذب��ا ب��ارًدا م��اءه وج��دن��ا م��ل��ي��ًح��ا ق��ب��ل��ه��ا ك��ان وإن م��اء ن��زل��ت وإن
ق��ل��ب��ا وال ي��ج��ول خ��ل��خ��اًال ل��رم��ل��ة أرى وال ال��ن��س��اء خ��الخ��ي��ل ت��ج��ول
ق��رب��ا زب��ي��ري��ة م��ن��ه��م ت��خ��ي��رت��ه��ا ف��إن��ن��ي ف��ي��ه��ا ال��ل��وم ع��ل��ي أق��ل��وا
ك��ل��ب��ا أخ��وال��ه��ا أح��ب��ب��ت ح��ب��ه��ا وم��ن ل��ح��ب��ه��ا ط��رٍّا ال��ع��وام ب��ن��ي أح��ب

عثمان، بن هللا عبد زوجها عىل — السالم عليها — الحسني بنت سكينة ونشزت
أمري يا فقالت: معاوية بن يزيد بن خالد عند وهو مروان بن امللك عبد عىل رملة فدخلت
الحسني بنت سكينة فينا. يرغب ال فيمن رغبة لنا كانت ما أمرنا يبتذ أنه لوال املؤمنني،
ولدنا لقد فوهللا سكينة، كانت وإن قالت: سكينة، إنها رملة، يا قال: ابني، عىل نشزت قد
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت فاطمة ولدوا بمن تعني — خريهم وأنكحنا خريهم، ونكحنا خريهم،
غرني رملة، يا فقال: — ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنكحوا ومن املطلب، عبد بنت صفية نكحوا ومن
يأمني فلم مصعبًا أخي قتلت ألنك لك نصح ولكن غرك، ما فقالت: الزبري، بن عروة منك

عثمان. بن هللا وعبد سكينة بني أصلح حتى به تزل ولم عليك.
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ملحان بنت رميصاء

بن عدي بن غنم بن عامر بن جندب بن حرام بن زيد بن خالد بن ملحان بنت رميصاء
مالك عند كانت مالك. بن أنس أم سليم أم وتلقب النجارية، الخزرجية األنصارية النجار
هناك، ومات الشام إىل وخرج عليها فغضب الجاهلية، يف مالك بن أنس والد النرض بن
، يردُّ مثلُك وما لراغبة، فيك إني فقالت: — مرشك وهو — األنصاري طلحة أبو فخطبها
وتزوجها فأسلم غريه، أسألك وال مهري فذلك تسلم فإن مسلمة؛ امرأة وأنا كافر ولكنك
فأسف به، معجبًا وكان عمري، أبو وهو صغريًا، مات غالًما له فولدت إسالمه، وحسن
إسحاق يف هللا فبارك — إسحاق والد وهو — طلحة أبي بن هللا عبد له وولدت عليه،

العلم. عنه حمل كلهم عرشة وكانوا وإخوته،
إلهك أن تعلم ألست طلحة، أبا يا قالت: رميصاء خطب ملا طلحة أبا إن وقيل:
تعبد تستحي أفال قالت: بىل، قال: فالن؟ بني حبيش يحربها األرض من زينة تعبد الذي

أمري. يف أنظر حتى قال: غريه، الصداق منك أريد ال فإني أسلمت أنت إن خشبة؟
أنس، يا فقالت: هللا، رسول محمًدا وأن هللا، إال إله ال أن أشهد فقال: جاء ثم فذهب

فتزوجها. طلحة، أبا ج زوِّ
وكانت أنس، ابنها عنها وروى أحاديث، عنه وروت هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول مع تغزو وكانت

عنها. ريضهللا النساء. عقالء من

الفرنساوية روالند

مختلفي الحال، فقريي أبوين من ١٧٥٤م عام (مارس) آذار ١٧ يف الفاضلة هذه ولدت
تعاىل، الباري بهبات قانعة العريكة، لينة األخالق، دمثة أمها وكانت واآلراء، األخالق
أنهم زاعًما واألرشاف، املكارم عىل والحقد التذمر كثري الطباع، سيئ اًعا، طمَّ أبوها وكان

الفرنساويني. من غريه ككثريين بهم يُندِّد كان ولذلك فقره؛ وسبب تعاسته علة
لم حني باملطالعة وتعلقت عمرها، من الرابعة بلوغها قبل والكتابة القراءة وتعلمت
عن العلوم لتقتبس األديرة من دير إىل فأرسالها لها، الكتب ابتياع عىل طاقة ألبويها يكن
ملعلماتها، فخًرا جعلها ما تعلمته علم كل يف والرباعة النجابة من فيه فأظهرت راهباته،
من عليه عثرت ما كل وطالعت والتصوير، املوسيقى يف وأجادت لرفيقاتها، وقدوة
والسياسية، والفكاهية والعلمية الدينية واملقاالت والرحالت، الشعر ودواوين التواريخ

إليهم. ميلها واشتد القدماء، والرومان اليونان أحوال استقصاء يف وبالغت
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رومانية، تُولد لم أنها أجل من البكاء يف منخرطة يوم ذات وَجَدها أباها إن قيل:
وتقابل عظمتهم، أوجه يف والرومان سلطتهم، يف اليونان أمامها تتصور كانت ما وكثريًا
املالهي يف أفرطت قد كانت التي بالدها وأحوال العظيمني الشعبني ذينك أحوال بني
أكابر فيها انغمس التي الدنايا من األبية نفسها فتنفر الباطل، عىل وتهافتت والرتقي،

وطنها. أبناء العادلة الرشائع بها ويسن اإلنصاف، يسود أن وتتمنى قومها،
يلقي أبوها كان ما لكثرة أظفارها؛ نعومة منذ ذاكرتها يف رسخ ذلك أن والظاهر
باريس، شوارع يف بها يجول وهو واألرشاف امللوك عن األحاديث من مسامعها عىل
إىل خارجني وسيداتها املدينة وأرشاف الفاخرة، ومبانيها الشاهقة، قصورها ويريها
الفارغة، باألحاديث الهني والحشم، بالخدم املذهبة عجالتهم يف العمومية املتنزهات
أين ابنتي، يا انظري لها: يقول ثم يبالون، ال وهم والبائسني املساكني تدوس وخيولهم
القساة؟ الربابرة هؤالء من ليقتصوا اإلنسانية بنارص اآلخذون أين واإلنصاف؟ العدل
بحار يف غارق والشعب بالرتف ويعيشون والديباج، الحرير يتوسدون أنهم ترين أال
التي الخريية ليحصل والكدح الكدر يف بالنهار الليل يصل باألتعاب، ومحاط الهموم،

العتاة؟ هؤالء بها يتمنع
البيت أشغال عىل تمرنها أمها فجعلت عرشة، الرابعة يف وهي املدرسة من وخرجت
املرأة، واجبات أهم من البيتية األشغال أن منها علًما ا، تامٍّ خضوًعا ألوامرها فتخضع
سن بلغت وملا ورزانتها. لنباهتها البائعون فأكرمها بنفسها، بيتها لوازم تبتاع وكانت
الطبيعة إن لوالديها: قائلة طلبهم فرفضت فج، كل من الطالب عليها تقاطر الزواج
يكون ال من أختار أن فأخجل املرأة، عىل الرجل تفضيل وجوب عىل اتفقت قد والرشائع
إنشاءاتها ورأى أبيها مخزن دخل األرشاف أحد أن وحدث السامي. املقام لهذا أهًال
عىل فيه يحثها كتابًا إليها فكتب قريحتها، إتقان وراعه أساليبها، براعة من فدهش
دون تحول التي املوانع فيها أظهرت املعنى دقيقة شائقة بأبيات لذلك فأجابته التأليف،

الرفيعة. املنزلة تلك مثل إىل املرأة وصول
الطيش أهل من ابن الرشيف لهذا وكان بينهما، املكاتبة جرت اليوم ذلك ومن
فأبْت. السبيل؛ سواء يهديانه وعزمها حكمتها أن منه ظنٍّا بها يزوجه أن فأراد والجهالة،
شئونهم، عىل االطالع يف رغبة األرشاف؛ معارشة من تمكنت الرجل بهذا معرفتها ومن
بهم زادت بل آرائهم، يف شاركتهم وال القبيحة، عوائدهم من شيئًا تقتبس لم ولكنها

واملالبس. بالزينة التأنق وهمهم واملالهي، الطرب دأبهم كان إذ احتقاًرا؛
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يف املعامل مفتيش أحد «روالند»، ب تزوجت ١٧٨٠م، سنة (فرباير) شباط ٤ ويف
الفضائل بني جامًعا العلوم، يف والرباعة الوجاهة ذوي من رجًال وكان — «ليون» مدينة
فأقاما — عقله جودة عىل تدل عديدة كتابات وله واملآثر، بالفضل مشهوًرا واملكارم،
أسعد قضت حيث «ليون» إىل منها رجعا ثم «إمبان»، مدينة إىل انتقال ثم باريس، يف سنة
وعكفت منوال، أحسن عىل بيتها فرتبت الكاملة، املرأة مناقب وأظهرت حياتها، أيام
يف«لبالتبيه» زوجها مصيف إىل انتقلت إذا وكانت بنفسها، وتعليمها ابنتها تربية عىل
بنفسها؛ وتعالجهم لها، املجاورين واملساكني املرىض لزيارة وقتها من جانبًا تخصص
بالفضائل بينهم واشتهرت الوصف، تفوق محبة فأحبوها يعالجهم، طبيب وجود لعدم

والفواضل.
يشابه من املحدثني بني أرى ال أصحابه: أحد قال األعظم، الفضل زوجها عىل ولها
بشجاعته المرأته مديون «روالند» يقال: أن والحق «روالند». من أكثر الروماني كانون
كتاباته؛ تصلح كانت ما وكثريًا بأعماله، ومعنية أفكاره؛ متخذة كانت فإنها ومعارفه؛
يف صيته طار حتى تصوراتها، واتِّقاد بيانها، وقوة معارفها، بغزارة براهينه وتقوِّم

الكتابة. وقوة اإلنشاء بالغة
طريق أقرب الثورة أن منها زعًما بالرتحاب، تلقته الفرنساوية الثورة نبأ بلغها وملا
قواها كل فبذلت منها، بأحسن األيام هاتيك أحوال بتبديل برشى وأحسن فرنسا، لسعادة
والحماسة الغرية نار أرضمت حتى الزمان طويل يمض فلم إليها، الخواطر تحريك يف
«ليون»، بمدينتهم الثورة دوالب فأداروا وأصحابها زوجها وحركت وطنها، أهل قلوب يف
من جماعة لهما فوقف أعناقهم، عن الظلم غلِّ بخلع وامرأته «روالند» الشعب آمال وعلَّق
الناس وزاد عزمهما، عن ذلك ثناهما فما العيون، عليهما ووضعوا باملرصاد، األرشاف
«لويس استدعاه الذي األمة مجمع يف «ليون» مدينة عن نائبًا فاختاروه «روالند»، يف حبٍّا
١٧٩١م سنة (فرباير) شباط ٢٠ يف وامرأته هو فتوجه الثورة، بادئ يف عرش» السادس

عظيم. وقع لها كان األيام تلك أحوال يف مقالة «روالند» مدام وكتبت باريس، إىل
قًرصا لسكنه وأعد للداخلية، وزيًرا زوجها انتخب ١٧٩٢م، سنة (مارس) آذار ويف
وكأنها «روالند» مدام فدخلته البهية، بالزينة وُمزيَّنًا الفاخر، باألثاث مشيًدا مفروًشا
عىل الحرب بإعالن امللك عىل يُشري أن زوجها من ُطلب ملا ثم لها، إال يُبَن ولم له ُخلقت
دهش حتى التأثري، عظيم الحجة، قوي للملك كتابًا باسمه كتبت وحلفائهم، املهاجرين
ولذلك وظيفته؛ عن «روالند» خلع نتيجته كانت ولكن أدلتها، وقوة جراءتها من زوجها
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فُعدَّ ففعل، خلعه، سبب األمة لتعلم املجمع عىل كتابه يعرض أن عليه امرأته أشارت
فهاجت اململكة، أنحاء كل يف عديدة نسًخا ووزع الكتاب ُطبع ثم الوطن، لحب ضحية
ثم خلعه سبب زوجته فكانت منصبه، إىل يُرجَعه أن امللك التزم حتى بأجمعها األمة

ثانيًا. نصبه
الشعب يهيجوا أن السجن يف امللكية العائلة كانت أيام اجتهدوا الجاكويني أن واتفق
تخليص بها يقصد كان التي املكيدة يف دخًال لها أن بدعوى «روالند»؛ مدام من لينتقموا
فأظهر فيارد»، «أشيل يسمى لئيم رجل ذلك بإتمام وتكلف امُلْلك، عرش إىل وإرجاعه امللك
«روالند» مدام عىل ويدبر أعمالهم، يتجسس أن باطنًا يقصد وهو «الجريونديني» حزم
واستصغاًرا، احتقاًرا عنها وأبعدته خيفة منه فأوجست منه، حذرها محذًرا فكان مكيدة،
فرنسا يف النفوذ أصحاب وبني بينها كان أنه الجمع أمام باتهامها نجح فقد ذلك ومع
ملرافعة «الكونقاتسيون» ديوان فاستدعاها امللك، إنقاذ عىل واتفاق رسية مراسلة وغريها
يحتدمون وهم بالجماهري ا غاصٍّ وكان املحفل فدخلت نفسها، عن واملدافعة خصمها،
عن فدافعت األنظار، بها وأحدقت الضوضاء، سكتت جلست فلما لغطهم، عال وقد غيًظا،
لسان وتلعثم نفسها، فربَّأت والشهامة، والشيمة الحق أهل دفاع أصحابها وعن نفسها
عالمات األعضاءُ يُظهر أن الرئيس وأشار خارسة، بصفقة فرجع الكالم عن خصمها
عىل العلقم من أمر ذلك وكان استحسانًا، لها وصفقوا الجميع فهنأها لها، اعتبارهم

بري». و«روبس و«مارات» «كدانتون» أعدائها
قتله وأراد الشعب ثار ملا القتل من حياتَه خلَّصت الذي فهو هذا، بري» «روبس أما
يف وخبأته الليل، منتصف يف وزوجها «روالند» مدام وقصد مذعوًرا ففر عليه، حنًقا
صدور قبل فربَّأه والسطوة، النفوذ بعيد لهما بصديق خالصه عىل استعانت ثم بيتها،
العاملني أشد فصار باإلساءة، اإلحسان قابل أنه إال بري» «روبس من كان فما عليه، الحكم
مدام أن شك «ال ذلك: صدد يف الشهري «المرتني» قال حتى وقتلها، «روالند» مدام عىل
هو كان فإن فيها؛ بري» «روبس حياة خلصت التي الليلة سجنها يف ذكرت «روالند»
وقوع من أشكى عليه كان له ذكرها أن ريب فال وقوته، مجده أعىل يف وهو ذكرها أيًضا

السهام.»
ففي الثورة، من نصيبهم كان وما ذلك، بعد الجريونديني بحزب ألم ما يخفى وال
صربت كما مشاقه عىل فصربت السجن، «روالند» مدام أُودعت ١٧٩٣م، سنة أيار ٣١
شغًال النهار من ساعة لكل جاعلًة فيه معيشتها أحوال ورتبت األهوال، عىل وثبتت

352



الراء حرف

وآخر سياسية، مقاالت إلنشاء وآخر اإلنكليزية، اللغة لدرس وقتًا فعينت خصوصيٍّا،
عن يغض كان بما ومساعدتهم املسجونني قلوب تشجيع همها معظم وجعلت للتصوير،

املال. من حاجاتها
اليدين مكتوفة للذبح فسيقت بالقتل عليها حكم (أكتوبر) الثاني ترشين ويف
وكان الحرية، تمثال من بمرأى صارت فلما وجهها، عىل تلوح الشجاعة وعالمات
ذنب من كم الحرية، أيتها وقالت: إليه التفتت اليوم، املرصية املسلة حيث منصوبًا
إنها ويقال: باسمك. يتالعبون كيف انظري الحرية، أيتها اليوم، باسمك الناس يرتكبه
وُرضبت تُعَطُهما، فلم الجالد، أمام وهي خاطرها يف جال ما لتخط وقرطاًسا قلًما طلبت
ُعرف كما زوجها، انتحار سبب موتها فكان عمرها، من والثالثني التاسعة يف وهي عنقها
موت بعد البقاء عىل صرب يل يعد لم عليها: كتب وقد موته، بعد جيبه يف وجدت ورقة من

باآلثام. ملوث عالم يف امرأتي

السالم عليه أيوب هللا نبي زوجة رحمة

الصالحات، النساء من كانت السالم. عليهما يعقوب بن يوسف بن إفرايم بنت هي
أيوب زوجها بالء عىل الجميل بالصرب النساء دون من اتصفت وقد ألزواجهن، الطائعات
فإنها غريها، يَْقربُه أحد وال صديق، وال ولد وال مال له يبق لم حيث السالم؛ عليه
ويبيتان ورشاب، بطعام وتأتيه تسأل وكانت الشديد، البالء ذاك مضض عىل معه صربت
يف كانت فلما البالء، من نالهما ما عىل عفًوا منه ويرجوان وتعاىل، سبحانه هللا يحمدان
بعلك أين لها: فقال رجل صورة يف إبليس لها تمثل إذ كعادتها، تسأل وهي األيام بعض

جسده. يف الديدان وترتدد ُقُروحه، يَحكُّ ذاك هو فقالت: هللا؟ أمة يا
فيه كانت ما وذكَّرها لها فوسوس جزع، كلمة تكون أن طمع منها سمع فلما
ذلك وأن الرض، من اليوم فيه هو وما وشبابه أيوب جمال وذكَّرها واملال، النعيم من
لها: وقال بسخلة فأتى جزعت، قد أنها علم َرصخت فلما فرصخْت، أبًدا، عنه ينقطع ال
وال ربك يعذبك متى إىل أيوب، يا وقالت: ترصخ فجاءت وسيربأ، يل هذه أيوب ليذبح
تغري قد الحرس ثوبك أين الصديق؟ أين الولد؟ أين املاشية؟ أين املال؟ أين يرحمك؟
السلخة هذه اذبح الدود؟ فيه يرتدد بيل قد الذي الحسن جسمك وأين الرماد؟ مثل وصار

واسرتح.
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كنا مما عليه تبكني ما أرأيت فأجبتِه، فيك فنفخ هللا عدو أتاك أيوب: لها فقال
قالت: به؟ متَّعنا فكم قال: هللا، قالت: به؟ علينا أنَْعم َمن والصحة، والولد املال من فيه
عدلت ما وهللا ويلك، قال: سنني، سبع منذ قالت: هللا؟ ابتالنا كم فمنذ قال: سنة، ثمانني
وهللا الرخاء. يف كنا كما ربنا به ابتالنا الذي البالء هذا يف صربت أال ربك! أنصفت وال
الذي ورشابك طعامك هللا. لغري أذبح أن أمرتني كما جلدة مائة ألجلدنك هللا شفاني لنئ
أراك، ال عني فاغربي هذا، قلت إذ بعد به تأتيني مما أذوق ال حرام عيلَّ به تأتيني

فطردها.
هلل خرَّ صديق؛ وال رشاب وال طعام عنده وليس طردها وقد امرأته أيوب رأى فلما
﴿َوأَنَت فقال: ربه إىل األمر رد ثم ،(٨٣ (األنبياء: ﴾ ُّ الرضُّ ِنَي َمسَّ ﴿أَنِّي ربِّ وقال: ساجًدا
عني فنبعت فركض برجلك، اركض أن إليه هللا فأوحى ،(٨٣ (األنبياء: الرَّاِحِمنَي﴾ أَْرَحُم
وداء ألم كل عنه هللا وأذهب بأثره، سقط إال ظاهر يشء دائه من يبق فلم فاغتسل، ماء
يلتفت وجعل مىض، مما وأفضل كان، ما أحسن وجماله شبابه عليه وعاد سقم، وكل
فخرج تعاىل، هللا ضاعفه وقد إال ومال وولد أهل من كان مما شيئًا ير فلم وشماًال يمينًا

مرشف. مكان عىل جلس حتى
يموت حتى أأدعه أكله؟ َمن إىل طردني، قد كان إن أرأيت قالت: «رحمة» إن ثم
ترى، كناسة فال رجعت ثم إليه. ألرجعن فوهللا السباع؟ فتأكله ويضيع وعطًشا جوًعا
الكناسة هذه حول تطوف فجعلت تغريت، قد هي وإذا تعرف، كانت التي الحال تلك وال
أمة يا تريدين ما لها: وقال فدعاها أيوب إليها فأرسل أيوب، من بمرأى وذلك وتبكي،
أضاع أدري ال الكناسة هذه عىل منبوذًا كان الذي املبتىل ذلك أردت وقالت: فبكت، هللا؟
رأيته؟ فهل بعيل، وقالت: فبكت منك؟ كان ما السالم: عليه أيوب فقال به؟ ُفعل ماذا أم
تنظر جعلت إنها ثم رآه؟ أحد عىل يخفى وهل قالت: رأيته؟ إذا تعرفينه وهل فقال:
أذبح أن أمرتني أيوب، فأنا قال: صحيًحا، كان إذ بك هللا خلق أشبه إنه أما وقالت: إليه
ما إنها فقيل: فاعتنقته، ترين، ما عيلَّ فرد الشيطان، وعصيت هللا أطعت فإني إلبليس،

والولد. املال من لهما كان ما كل بها مر حتى عناق من فارقته
جماعة من يأخذ أن هللا فأمره «رحمة»، يجلد بأن يمينه يرب أن أراد أيوب برأ فلما
﴿َوُخذْ تعاىل: هللا قال كما واحدة، رضبة ويرضبها لطاًفا خفاًفا قضيب مائة مبلغ الشجر

.(٤٤ (ص: تَْحنَْث﴾ َوَال بِِّه ب َفاْرضِ ِضْغثًا ِبيَِدَك
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طال فلما بقوته، وتجيئه فتبيعه للناس تعمل ما له تكسب «رحمة» كانت وقيل:
فما تطعمه األيام من يوًما التمست أحد، يستعملها فلم الناس وسئمها البالء عليها
قرنك؟ أين لها: فقال به فأتته برغيف، فباعته رأسها من قرنًا فجزت شيئًا، وجدت

صنيعها. وشكر عليها فحزن الخرب، فأخربته

أوزبرت الدهقاء ابنة روشنك

ووضعت حامًال، كانت مات وملا املكدوني، إسكندر تزوجها بالجمال. مشهورة كانت
وقتال «برديكاس» مع واتفقت «إيروس»، امللقب إسكندر ولدها موته من أشهر لثالثة
امللك له فصفا «إيفوس»، ابنها تنصيب منع تحاول كانت ألنها إسكندر؛ زوجة «ستايرتا»
«أوريدبكي»، وامرأته أرديوس» «فيليبس عىل «أولبياس» مع اتحدت ثم أبيه، من باإلرث
بمدينة اعتصمت «كاسندر» وصل وملا «يوليسريخون»، حماية تحت نفسها جعلت ثم
«أمغيبولبس»، يف «كاسندر» حبسها «أولبياس» وقتل املدينة هذه أخذت وملا «بيدنا»،

امليالد. قبل ٣١١ سنة وابنها هي قتلت وبها
الفرس، ملك األصغر»، «دارن ابنة هي «روشنك» أن العرب تواريخ يف واملشهور
حاجباه رضبه وقد «دارن» وجد ملا اإلسكندر إن األثري: ابن قال اإلسكندر، به ظفر
واالحرتام، باللطف لطيًفا كالًما وكلمه حضنه، إىل رأسه وأسند أخذه القاضية، الرضبة
ويعظم حقها، ويرعى «روشنك» ابنته يتزوج بأن فأوصاه يريد، بما يويص أن وطلب
ذلك، كل اإلسكندر ففعل قتله، ممن بثأره له ويأخذ فارس، أحرار ويستبقي حقها،
الرشقي، النسق عىل إليه زفافها هيئة جعل إنه وقيل: بالسواد، مدينة «روشنك» ل وبنى

يُقتل. «دارن» قاتل أن أظن كنت ما موته: بعد قالت وإنها

السلمي الغطريف بنت ريا

الشعر تقول وكانت العرب، بأشعار معرفة ولها ظاهر، وأدب باهر، جمال ذات كانت
األحزاب بمسجد َعِلقها األنصاري، الجموح بن املنذر بن الحباب بن عتبة عشقها الجيد.
لم جارية وفيهن نسوة عليه ودخل املسجد يف جالس هو إذ منتزه؛ يوم املنورة املدينة يف
لها يعرف ولم مضت ثم وصلك؟ يطلب َمن وصل يف تقول ما وقالت: فوقفت مثلها، ير
فيه كان الذي املكان يف وجلس األحزاب، مسجد إىل توجه الثاني اليوم يف كان فلما خرب،
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وصالك؟ بطالبة ظنك ما له: فقلن فيهن، الجارية ير ولم أقبلن قد بالنسوة وإذا باألمس،
فأنشد: السماوة، إىل أبوها بها مىض له: قلن هي؟ وأين فقال:

ع��ي��ره��ا ال��س��م��اوة أرض إل��ى وس��ارت ب��ك��وره��ا أج��د ق��د ري��ا خ��ل��ي��ل��ي
أس��ت��ع��ي��ره��ا؟ ع��ب��رة غ��ي��ري ع��ن��د ف��ه��ل ال��ب��ك��ا ك��ث��رة م��ن غ��ش��ي��ت ق��د خ��ل��ي��ل��ي

اذكرا وقال: أمرهما عن وسألهما وفادتهما فأكرم له، وصاحب هو أبيها إىل وتوجه
فأجابت بذلك وأخربها فدخل إليها، ذلك فقال: ابنته، إىل عتبة بخطبة فأخرباه حاجتكما،
األنصار إن فقالت: به، أزوجك ال وأقسم معه، أمرك إيلَّ نمى قد فقال: عتبة، له وشكرت
ثم به، أرشِت ما ِنْعَم فقال: املهر، عليهم فاغلظ بد وال كان فإن قبيًحا، ا ردٍّ يردون ال
من ثوب ومائة هجرية، درهم آالف وخمسة دينار، ألف عىل ولكن أجبت قد فقال: خرج
أجبَت؟ لك أحرضناها إذا له: وقاال ذلك فضمنا العنرب، من أقراص وخمسة والخز، األبراد
املدينة قارب فلما ومىض، أخذها ثم يوًما. أربعني فأولم ذلك له فأحرضوا أجبت، قال:
بكاءً وبكت جاءت بموته ريا علمت فحني ُقتل، حتى عتبة فقاتل كثرية، خيل عليه خرج

وأنشدت: حاًرضا، كان من عليه أبكت حتى مرٍّا

الح��ق��ة ب��ك أن��ه��ا ن��ف��س��ي أع��ل��ل وإن��م��ا ص��ب��رت أن��ي ال ت��ص��ب��رت
س��اب��ق��ة ال��ب��ري��ة دون م��ن أم��ام��ك ال��ردى إل��ى ل��ك��ان��ت روح��ي أن��ص��ف��ت ول��و
م��واف��ق��ة ل��ن��ف��س��ي ن��ف��س وال خ��ل��ي��ًال م��ن��ص��ف وب��ع��دك ب��ع��دي أح��د ف��م��ا

شجرة، قربهما عىل فنبت واحد، قرب يف الرتاب فواروهما فماتت، شهقة شهقت ثم
العروسني. شجرة فسموها
فيها: عتبة قول ومن

ال��ب��ع��د ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ف��ي ت��رون��ي ت��راك��م ب��ع��ي��دة ب��الد م��ن ب��ق��ل��ب��ي أراك��م
ع��ن��دي وذك��رك��م روح��ي وع��ن��دك��م ع��ل��ي��ك��م ي��أس��ف��ان وط��رف��ي ف��ؤادي
ال��خ��ل��د ج��ن��ة أو ال��ف��ردوس ف��ي ك��ن��ت ول��و أراك��م ح��ت��ى ال��ع��ي��ش أل��ذ ول��س��ت

356



الراء حرف

أيًضا: فيها وقوله

ط��رب��ا ال��ن��وى ب��ع��د ل��ي ي��ح��دث ي��ن��ف��ك أم��ا األرب��ع��اء ل��ي��وم ل��ل��رج��ال ي��ا
م��ن��ت��ق��ب��ا األح��زاب م��س��ج��د إل��ى ي��ه��وى ي��ظ��ل��م��ن��ي ف��ي��ه غ��زال ي��زال إن م��ا
م��ح��ت��س��ب��ا ل��ألج��ر ط��ال��ب أن��ه أو ه��ي��م��ه األج��ر أن ال��ن��اس ي��خ��ب��ر
م��ح��ت��ق��ب��ا ال��م��س��ك ب��ف��ت��ي��ت م��ض��م��ًخ��ا ظ��ه��ًرا أت��ى ث��وابً��ا ي��ب��غ��ي ك��ان ل��و

ربيعة من التغلبي العرشي رقاش بن مسعود ابنة ريا

مسعود بن هللا عبد بن الصمة مع نشأت وحسن. ومعرفة وفراسة ظرافة ذات كانت
صارت حتى واألخبار، السري ونوادر األشعار، وملح األدب يتذاكران وكانا صغريين،
منه عندها يكن ولم محبتها، منه وتمكنت بها، فأعجب أوانها، ونادرة زمانها، أعجوبة
تزوجها، إىل أرشده أصدقائه بعض إىل منها يجد ما شكا فلما منها، عنده ما مقدار
فأبى وتسعني، تسًعا فأعطاه أبيه إىل فمىض اإلبل، من مائة عىل فأنعم عمه، إىل فخطبها
الصمة فحملت األمر، وأوقفوا قال، ما عىل كلٌّ وحلف ذلك، إال هللا وعبد التمام، إال مسعود
ببعري وعمه أبوه أضاعه رجًال رأيت ما ريا: فقالت العراق، إىل عنها خرج أنه عىل األنفة

لها. بحبه العلم من عندهما ملا الصمة! إال
برعاتها، ناقة ثالثمائة وأمهرها ريا منه فخطب غاوي، عيل له: يقال رجل وفد

وقال: الوساد فلزم الصمة ذلك فبلغ مذحج، إىل فحملها بها، فزوجه

��ع��ا ورجَّ ب��دءً ال��ص��ي��ف ب��ارح��ات ب��ه أع��ص��ف��ت ب��ال��رق��اش��ي��ن دار ذك��ر أم��ن
م��ع��ا وس��ع��ي��اك��م��ا ري��ا م��ن م��زارك ب��اع��دت ون��ف��س��ك ري��ا إل��ى ح��ن��ن��ت
أس��م��ع��ا ال��ص��ب��اب��ة داع��ي إن وي��ج��زع ط��ائ��ًع��ا األم��ر ي��أت��ي أن ح��س��ن ف��م��ا
ت��ق��ط��ع��ا ص��اح��ب��ي��ن ش��ع��ب��ي ت��ر ول��م م��ف��ارق وداع ت��س��م��ع ل��م ك��أن��ك
م��ع��ا أس��ب��ل��ت��ا ال��ح��ل��م ب��ع��د ال��ج��ه��ل ع��ن زج��رت��ه��ا ف��ل��م��ا ال��ي��م��ن��ى ع��ي��ن��ي ب��ك��ت
ن��زع��ا ت��ح��ت��ي ال��ش��وق ب��ن��ات وح��ال��ت دون��ن��ا أع��رض ال��ب��ش��ر رأي��ت ول��م��ا
وأج��زع��ا أل��وي اإلص��غ��اء م��ن رج��ع��ت وج��دت��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��ي ن��ح��و ت��ل��ف��ت
ت��ص��دَّع��ا أن خ��ش��ي��ة م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى أن��ث��ن��ي ث��م ال��ح��م��ى أي��ام وأذك��ر
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ت��دم��ع��ا ع��ي��ن��ي��ك خ��ل ول��ك��ن ع��ل��ي��ك ب��رواج��ع ال��ح��م��ى ع��ش��ي��ات ف��ل��ي��س��ت
م��دم��ع��ا ل��ل��ع��ي��ن ك��ف��ك��ف��ت م��ا ك��ذك��راِك ت��ذك��ري��ن��ن��ي ل��و ال��ل��ه وج��الل أم��ا
ل��ت��ص��دَّع��ا ��ف��ا ال��صَّ ُص��مُّ ت��ض��م��ن��ه أن��ه ل��و ذك��ري وال��ل��ه ب��ل��ى ف��ق��ال��ت:

بستان إىل فاحتملوه عليه، مغشيٍّا فسقط ريا، يا ابنتها: تنادي امرأة سمع وقد
أنشد: أفاق فلما وأضجعوه، هناك

ال��غ��واب��ر ال��ل��ي��ال��ي إح��دى ال��ح��م��ى س��ن��ام ت��رى ال وج��دك ال ب��ص��ب��ر ي��ع��ز
ط��ائ��ر ري��ش ب��ه ي��ه��ت��ف ال��ح��م��ى وأه��ل ال��ح��م��ى ت��ذك��ري م��ن ل��س��ان��ي ك��أن

أمسكت ما الوجد من داخلها خربه وصل وملا عليه، قيض حتى يرددها يزل ولم
قوله: فيها شعره لطيف ومن ماتت. حتى تبكيه وجعلت والرشاب، الطعام عن معه

اس��ت��ه��لَّ��ت إال اآلث��ال ج��ب��ل وال ال��ِح��َم��ى ق��ل��ل ت��َرى ال ل��ع��ي��ٍن َم��ن أال
ولَّ��ت ك��ي��ف ب��ه��ا دن��ي��ان��ا وق��ات��ل َم��ح��ل��ة ِم��ن ال��ِح��َم��ى ال��ل��ه ق��اتَ��ل أال
ت��خ��لَّ��ت ق��د أه��ل��ه��ا م��ن ال��ه��وى ب��راق أص��ب��ح��ت ث��م ب��ال��لِّ��َوى زم��انً��ا غ��ن��ي��ن��ا
ض��نَّ��ت ت��ك ل��م ح��ي��ث م��ن ال��ل��وى ص��روف ب��ه��ا ق��ذف��ت أع��راب��يَّ��ة وْج��د ف��م��ا
تَ��م��نَّ��ت م��ا ل��ه��ا يُ��ق��َدر ول��م ب��ن��ج��د وخ��يَّ��م��ت ال��رغ��اء أح��ال��ي��ب ت��م��نَّ��ت
أرنَّ��ت ن��ج��د أرض م��ن ال��ح��ص��ى وب��رد ت��راب��ه��ا وط��ي��ب ن��ج��ًدا ذك��رت إذا

صعصعة بن عامر بن عاصم بنت ريطة

ال مقبول رثاء لها املنطق. عذبة املخرب، لطيفة املنظر، جميلة فصيحة، شاعرة وكانت
العرب: أيام من يوم يف أصيبوا قد وكانوا — قومها يف قالته ما منه فيه؛ بأس

ال��ح��واس��ر ال��ب��اك��ي��ات زرئ��ه��ن ع��ل��ى أح��ب��ت��ي دي��ار ف��أب��ك��ت��ن��ي وق��ف��ت
ال��م��ص��ادر ورده��ن أع��ي��ا ال��م��وت م��ن ح��وم��ة ورَّاد ال��ه��ن��د ب��س��ي��وف غ��دوا
م��ت��ش��اج��ر وال��ق��ن��ا ال��م��ن��اي��ا ب��دار وح��اف��ظ��وا ح��ري��م��ي ع��ن ح��ام��وا ف��وارس
ع��ام��ر ال��رزء ي��ح��م��ل ول��ك��ن ل��ه��دت رزئ��ن��ا م��ث��ل ن��ال��ه��ا س��ل��م��ى أن ول��و
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منبه بن برد بن عامر بن العجالن بنت ريطة

أخته فقالت غزواته بعض يف فهم بنو قتله الهذيل. عامر بن العجالن بن عمرو أخت هي
ترثيه:

م��غ��ل��وب األي��ام غ��ال��ب م��ن وك��ل م��ك��ذوب ال��ده��ر ل��م��ح��ال ام��رئ ك��ل
دع��ب��وب ال��ش��ر ف��ي ط��ري��ق��ه��م ي��وًم��ا س��ل��م��وا وإن ع��زوا وإن ح��ي وك��ل
ت��ك��ذي��ب ال��ظ��ن وب��ع��ض رس��وًال ع��ن��ي ي��ب��ل��غ��ه��ا م��ن وأب��ل��غ ه��ذي��ًال أب��ل��غ
ال��ذي��ب ح��ول��ه ي��ع��وي ش��ري��ان ب��ب��ط��ن ن��س��بً��ا خ��ي��ره��م ع��م��ًرا ال��ك��ل��ب ذا ب��أن
أس��ل��وب ال��ج��وف ن��ج��ي��ع م��ن م��ع��ج��ز ي��ت��ب��ع��ه��ا ال��ن��ج��الء ال��ط��ع��ن��ة ال��ط��اع��ن
م��خ��ض��وب ال��ج��وف ن��ج��ي��ع م��ن ك��أن��ه أن��ام��ل��ه م��ص��ف��ًرا ال��ق��رن ال��ت��ارك
ال��ج��الل��ي��ب ع��ل��ي��ه��ن ال��ع��ذارى م��ش��ي اله��ي��ة وه��ي إل��ي��ه ال��ن��س��ور ت��م��ش��ي
ال��ط��ي��ب أردان��ه��ا م��ن ي��ن��ف��ح ال��س��ب��ي ف��ي م��ذع��ن��ة ال��ع��ذراء ال��ع��ات��ك وال��م��خ��رج

لم والحماسة، والفصاحة باألدب املوصوفات العرب نساء من هذه ريطة وكانت
غري مراٍث جملة لها شارة. وألطف منطًقا، وأعذب سرية، منها أحسن زمانها يف يكن

عليه. لحزنها وذلك أخيها؛ بعد زمنًا تمكث ولم هذه،
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العبايس املنصور بن جعفر بنت زبيدة

ونفقة وفضل وخري معروف ذات كانت األمني. محمد ولده وأم الرشيد هارون امرأة هي
اإلحسان من طريقها يف فعلته وما حجها وقصة الحاجات، وأصحاب الرب عىل واسعة
والثروة الرشف، شهرة من لها كان ما فوق عظيمة، شهرة التواريخ كتب يف مشهورة
املهدي وعمها خليفة، ابن فأبوها أطرافها؛ من الخالفة رشف جمعت فإنها الواسعة،
الحكايات عنها كثرت قد ولذلك أيًضا؛ خليفة وابنها الخلفاء، أشهر وزوجها خليفة،

العرب. كتب يف واألخبار
بدينار، عندهم الراوية كانت أن بعد املاء مكة أهل سقت إنها الجوزي: ابن قال
إىل الحل من غلغلته حتى الصخور ونحت الجبال بحط أميال عرشة املياه أسالت وإنها
ولو اعملها فقالت: كثرية، نفقة يلزمك وكيلها: لها فقال البستان عقبة وعملت الحرم،
عرش ورد واحدة ولكل القرآن، تحفظن جارية مائة لها وكان ديناًرا. الناس مرشبة كلفت

القرآن. قراءة من النحل كدوي قرصها يف يُسمع وكان القرآن،
ونضارتها. لبضاضتها زبيدة؛ املنصور جدها فلقبها العزيز، أمة اسمها كان وقيل:
هللا، عبد بن حرب بناه قرص وهو حرب، بقرص زبيدة مولد وكان األثري: ابن قال
نائبًا ليكون زبيدة أبي جعفر ولده مع املنصور وجهه حينما املنصور، قواد أكابر من
الرشيد بها وتزوج املوصل. بأسفل القرص وهذا املوصل. والية يف الهيثم بن مالك عن
به الرب شديدة هي وكانت اإلكرام. غاية ويكرمها كثريًا، يحبها وكان هجرية، ١٦٥ سنة
يتعلق وما نفقة من تطلبه ما كل من شيئًا عنها يمنع يكن ولم رضاه. عىل واالحتفاظ
بعد أصبحت واألبهة والعزة الكرامة تلك بعد أنها غري وينفعها، يرسها مما وبغريها بها
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األمني بني وقع ملا وذلك الجناح؛ وخفض والذل الكآبة من سيئة حالة يف الرشيد موت
للمأمون كتبت وقد األثناء. تلك يف األمني ولدها قتل بعد سيما وال الفتن، من واملأمون

وهي: ولدها؛ فقد بعد حالها سوء بها ترثي بأبيات

م��ن��ب��ر أع��واد ف��وق س��اٍم وأف��ض��ل ع��ن��ص��ر خ��ي��ر م��ن ق��ام إم��ام ل��خ��ي��ر
ج��ع��ف��ر أم م��ن ال��م��أم��ون ول��ل��م��ل��ك وف��ه��م��ه��م األول��ي��ن ع��ل��م ل��وارث
وم��ح��ج��ر ج��ف��ون م��ن ع��م��ي اب��ن إل��ي��ك دم��وع��ه��ا م��س��ت��ه��ل وع��ي��ن��ي ك��ت��ب��ت
ت��ف��ك��ري ع��م��ي اب��ن ي��ا ع��ي��ن��ي وأرق ك��آب��ة وذل ض��ي��ر م��س��ن��ي وق��د
م��ن��ك��ر ع��ن��د م��ن��ك��ر ع��ظ��ي��م ف��أم��ري م��ص��اب��ه ب��ع��د الق��ي��ت ل��م��ا وه��م��ت
ال��م��ق��ه��ر ال��م��س��ت��ض��ي��ر ش��ك��اة إل��ي��ك ف��ق��ده ب��ع��د الق��ي��ت��ه ال��ذي س��أش��ك��و
م��ع��م��ر رب خ��ي��ر ل��ب��ي��ت��ي ف��أن��ت ف��ق��دت��ه م��ذ ب��ي م��ر ق��د ل��م��ا وأرج��و
ب��م��ط��ه��ر أت��ى ف��ي��م��ا ط��اه��ٌر ف��م��ا ط��اه��ًرا ال��ل��ه ط��ه��ر ال ط��اه��ر، أت��ى

قتله. يف السبب وكان األمني بحرب قام الذي هو الحسني بن طاهر ألن وذلك

ُدوري وأخ��رَب أم��وال��ي وأن��ه��َب ح��اس��ًرا ال��وج��ه م��ك��ش��وف��ة ف��أخ��رج��ن��ي
أع��ور ال��خ��ل��ق ن��اق��ص م��ن ب��ي م��ر وم��ا ل��ق��ي��ت��ه ق��د م��ا ه��ارون ع��ل��ى ي��ع��ز
ُم��ق��در ق��دي��ر م��ن ألم��ر ص��ب��رُت أم��رت��ه ب��أم��ر أب��دى م��ا ك��ان ف��إن
م��ت��ذك��ر ح��رم��ة ذي م��ن ف��دي��ت��ك ق��راب��ت��ي ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ت��ذك��ر

األمني: ولدها ترثي جعفر أم زبيدة وقالت

ال��ي��اس��ا م��ق��ت��ول��ك ع��ن ف��ؤادك ف��ام��ن��ح ال��ن��اس��ا ي��ت��رك ل��م م��ن ب��أل��ف��ي��ن أودى
وال��راس��ا ال��ق��ل��ب س��واد م��ن��ه أص��ب��ن ل��ه ق��ص��دن ق��د ال��م��ن��اي��ا رأي��ت ل��م��ا
ق��رط��اس��ا ب��ال��ل��ي��ل س��ن��ت��ه إخ��ال ل��ه ال��ن��ج��وم أرع��ى م��ت��ك��ئً��ا ف��ب��ت
ال��ك��اس��ا ب��ه��ا أودى ال��ت��ي س��ق��اه ح��ت��ى ق��ارن��ه وال��ه��م ب��ه ك��ان وال��م��وت
أس��اس��ا ل��ل��ده��ر ب��ه ب��ن��ي��ت وق��د ب��ه ال��رج��ال ب��اه��ي��ت ح��ي��ن رزئ��ت��ه
ن��اس��ا ق��ب��ل��ه ع��ل��ي��ن��ا ي��رد ح��ت��ى أب��ًدا ل��ن��ا م��ردوًدا م��ات م��ن ف��ل��ي��س
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املأمون إن ثم َقتََلته. هللا قتَل أخي، بثأر الطالب أنا وقال: بكى املأمون قرأها فلما
والجواري، والخدم الوظائف لها وأقام قرصالخالفة، يف مكانًا لها فجعل زبيدة عىل عطف
لها وطلبت الحسن، بنت بوران بها إليه ت ُزفَّ التي الغرفة دخوله عند حارضة وكانت
مالبسها. من قسًما بيدها بوران وألبست طلبها، إىل فأجابها بالحج، اإلذن منه بوران

ألف ألف والصدقات املساجد بناء يف فيها أنفقت فقيل: املشهورة حجتها وأما
— أهلها سقت حتى مكة إىل ثم عرفات، إىل دجلة من املاء وأجرت دينار، ألف وسبعمائة
وأجرت قيل: دجلة. من ليس مكة إىل أجرته الذي فاملاء عظيمة؛ مبالغة وهذه مر. كما
طبقات له فبنوا املكلس، وادي إىل وصل حتى بريوت إىل لبنان جبل من العرعار نبع
من مرت قد كانت ألنها بريوت؛ إىل وتطرق اآلخر جانبه إىل فوقها املاء جرى حتى قناطر
زبيدة. قناطر القناطر: لهذه يقال اآلن وإىل قليًال، املاء فوجدت املذكورة حجتها يف هناك
زبيدة باسم املعروفة تدمر ملكة زنوبية، هي إنما القناطر هذه بانية أن واألرجح
يف ِبْركة منها — إليها نُسبْت غالبًا — الزبيدية تدعى ذلك مثل من كثرية آثار ولها أيًضا.
ببغداد ومحالت مالها، من عمرتهما ومسجد قرص بها والعذيب، العقيق بني مكة طريق
«لو بقوله: الحريري املثل رضب نفقتها وسعة مالها ولكثرة باسمها، أيًضا مشهورة

بمالها.» وزبيدة بجمالها، شريين حبتك
بقصيدة مدحها الشعراء أحد أن وفهمها، أخالقها وحسن حلمها عن يُحكى ومما

جملتها: من يقول

ال��م��ث��اب ل��زائ��رك ط��وب��ى ج��ع��ف��ر اب��ن��ة أزب��ي��دة
ال��رغ��اب م��ن األك��ف ت��ع��ط��ي م��ا رج��ل��ي��ك م��ن ت��ع��ط��ي��ن

دعوه؛ فقالت: — تسمعه الستارة خلف هي وكانت — وطرده برضبه الَخَدم فهمَّ
غريك، يمني من أندى شمالك سمع فإنه الصواب، أخطأ ولكنه خريًا، إال يُِرْد لم ألنه
ل، أمَّ ما أْعُطوه القبيل. ذلك من إليه ذهب الذي أن فظن سواك، وجه من أحسن وقفاك
يوًما، املأمون وبني بينها جفاء حصل أنه منها: كثرية، وأخبارها أهَمل. ما عىل ونبِّهوه

فقال: عليها، تُعطِّفه أبياتًا يقول بأن وتأمره بذلك تُعلمه العتاهية أبي إىل فوجهت

وي��ف��ق��د ط��وًرا ف األُالَّ وي��ؤن��س وي��ب��ع��د ي��دن��ي ال��ده��ر ري��ب إن أال

363



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

أح��م��د وال��ل��ه ل��ألق��دار ف��س��ل��م��ت ع��ل��ت ي��د م��ن��ي ال��ده��ر ب��ري��ب أص��ي��ب��ت
ي��د ل��ي — ل��ل��ه وال��ح��م��د — ب��ق��ي��ت ف��ق��د ي��د ذه��ب��ت إن ال��ده��ر: ل��ري��ب وق��ل��ت
وم��ح��م��د ي��ف��ق��دا ل��م ج��ع��ف��ر ول��ي ل��ي ف��ال��رش��ي��د ل��ي ال��م��أم��ون ب��ق��ي إذا

من وقام وبكى إليها، وأحسن عنده، موقعها حسن األبيات هذه املأمون سمع فلما
بما عنك ُشغلت ولكن تعمًدا، جفوتك ما لها: وقال يديه، وقبَّلت عليها، وأكب إليها، وقته
يومه وأتمَّ شغلك، يوحشني لم رأيك حُسن إذا املؤمنني، أمري يا فقالت: إغفاله؟ يمكن لم

عندها.
يقال جعفر ألم جارية يهوى املغني مخارق كان رباح: بن إبراهيم بن الحسن قال
ببابها، املرور عن ومنعته فأَقَصتْه ذلك، بلغها حتى موالتها عن ذلك ويسرت نهار، لها:
ألم إجالًال وتجافاها قطعها حبهما علمت جعفر أم أن الخرب بلغه فلما كِلًفا، بها وكان
ليلة ذات هو وبينما ذرعه، ضاق حتى ذلك عىل وبقي عنها، السلو يف وطمًعا جعفر،
جاز إذ دجلة، عىل يرشف وكان جعفر، وأم املأمون دار من انرصف وقد زالل، يف راكب

يغني: اندفع ومرأى منها بمسمٍع صار وملا فيها، يُزهر الشمع فرأى دارها،

ال��دار إل��ى بُ��ع��ٍد م��ن أن��ظ��ر ف��س��وف داره��م ُق��رب َم��م��رِّي يَ��م��نَ��ع��ون��ي إن
ع��ار م��ن ب��ال��ح��ب وم��ا م��ح��ب أن��ي ب��ه��ا ُع��رف��ت ح��ت��ى اش��ت��ه��رت ال��ه��وى س��ي��م��ا
وإدب��اري إق��ب��ال��ي ش��ق��ائ��ي ل��وال ي��ص��ل��ح��ه��م وال��ل��ه ج��ي��ران��ك��م ض��ر م��ا
ب��أش��ع��اري وت��س��ل��ي��م��ي م��ررت إذا ج��ه��دوا ول��و م��ن��ع��ي ع��ل��ى ي��ق��درون ال

الخدم وأمره فقدم، قدِّم، به: فصاحوا ردُّوه، وهللا، مخارق جعفر: أم فقالت
عليه، وخلعت فرشب النبيذ، فيها وصينية بكريس جعفر أم له وأمرت فصعد، بالصعود

به: غنى ما أول وكان فغنى، عليه رضبت ثم فغنينه، الجواري وأمرت

ال��زم��ن م��ن ص��رف وال ال��م��ح��ب ن��أي يُ��غ��يِّ��ره م��ا ب��ودٍّ ع��ن��ك أغ��ي��ب
وال��ح��زن ال��ه��م ف��ق��ت��ي��ل أُم��ْت وإن ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ده��ر ف��ل��ع��ل أع��ش ف��إن
ب��ال��َح��س��ن ل��ي��س م��ا ح��س��نً��ا أرى ح��ت��ى ص��ن��ع��ت م��ا ع��ي��ن��يَّ ف��ي ال��ل��ه ح��س��ن ق��د
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عن إجابته قصدها وإنما تباين، كأنها فغنَّت نهار اندفعت غنائه من انتهى وملا
به: لها عرَّض ما معنى

ل��ل��ب��دن ال��ش��غ��ل ل��ي��س ل��ل��ق��ل��ب وال��ش��غ��ل ب��ن��ا ت��ل��مُّ م��ا ع��ن��ا ب��ال��ش��غ��ل ت��ع��ت��ل

مما بأملح سمعنا ما وقالت: فضحكت نفسها يف بما خاطبت أنها جعفر أم ففطنت
له. ووهبتها صنعتما،

أبياتًا أنشدت بالخالفة األمني جلس ملا قال: نفسه، عن العتاهية أبو قاله ما ومنها
هي:

ل��ل��رع��ي��ه رح��م��ة أن��ت إن��م��ا ال��ب��ري��ه خ��ي��ر ال��ن��ب��ي ع��م اب��ن ي��ا
ال��ه��اش��م��ي��ه ال��خ��الف��ة ب��ل��ب��اب ال��م��ص��ف��ى األم��ي��ن ال��ه��دى أم��ي��ن ي��ا
ن��دي��ه ب��ال��م��ك��رم��ات وك��ف ـ��ر ب��ال��خ��ي��ـ ل��ك أم��ارة ن��ف��س ل��ك
ق��وي��ه ن��ف��س ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ـ��ل��ت ح��م��ـ م��ا م��ن��ك ت��ح��م��ل��ت ن��ف��ًس��ا إن

املؤمنني، أمري أنشدت ما أنشدني له: فقالت جعفر ألم ذهب األبيات من فراغه وبعد
أنشدت لها: وقال فغضب والرشيد؟ املهدي يف مدائحك من هذا أين فقالت: فأنشدها،

فيه: القائل وأنا يستملح ما املؤمنني أمري

وج��ود ح��ي��اء م��ن ص��ي��غ وال��ذي ع��م��ود خ��ي��ر اإلس��الم ع��م��ود ي��ا
م��ف��ق��ود ه��ال��ك ك��ل م��ن ـ��زان األح��ـ ذوي ي��س��لِّ��ي م��ا ف��ي��ه وال��ذي
ال��ج��دود م��ح��ض اآلب��اء م��ح��ض ـ��ق��رم ال��ـ ال��ه��اش��م��ي ال��م��ه��ذب واألم��ي��ن
ال��س��ع��ود ب��س��ع��د ش��م��س��ه ط��ل��ع��ت ل��ي��وم ف��ي��ه أراك ي��وًم��ا إن

درهم. آالف بعرشة يل وأمرت حقه، املديح وفيت اآلن يل: فقالت
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ألف مائة سنة كل يف زبيدة جعفر أم إىل ه يُوجِّ املأمون كان الفضل: بن محمد قال
درهم، وألف دينار مائة منها العتاهية أبا تعطي فكانت درهم، ألف وألف ُجُدًدا، دينار
فوضعها، يديها، بني ضعها له: وقال الفضل بن محمد إىل رقعة فرفع سنة، فأغفلته

فيها: وكان

ح��س��ن��ه وص��ف��ًرا ب��ي��ًض��ا ج��دًدا ال��س��ن��ه ض��رب ف��ي أن خ��ب��رون��ي
س��ن��ه ك��ل أرى ك��ن��ت م��ا م��ث��ل أره��ا ل��م أُح��دث��ْت ق��د س��ك��ًك��ا

ولها املذكور. الفضل ابن يدي عىل بوظيفة إليه هت فوجَّ أغفلناه، وهللا إنا فقالت:
هجرية. ٢١٦ سنة األوىل جمادى يف ببغداد وفاتها وكانت هذه، خالف كثرية أخبار

تعاىل. هللا رحمها

القسطنطينية زبيدة

جملة من املرادي ذكرها الحنيفية. حمزة بن إبراهيم بن إسماعيل بن أسعد ابنة هي
املشهورة، الشاعرة الفطنة أم هي وقال: للهجرة عرش الثاني القرن أبناء مشاهري

الحاذقة. الكاملة الفاضلة، األديبة الديوان، وصاحبة
الدولة مفتي أسعد، املوىل اإلسالم شيخ والدها بكنف ونشأت بالقسطنطينية، ولدت
ونظمت واآلداب، واللغة الفقه وقرأت الفنون، بأخذ واشتغلت القرآن، وقرأت العثمانية،
وكانت صيتها، وشاع ذكرها، واشتهر األدب، عىل وتعلقت والرتكي، الفاريس الشعر
واشتغلت ووزراءه، وقتها سالطني وامتدحت األلباب، به تحار مبتكر معنى كل تخرتع
وقائد األرشاف نقيب هللا، عبد ودرويش الرئيس، املوىل بها واتصل الكتب، بمطالعة
سنة القعدة ذي يف وفاتها وكانت األيدي. وتداولته بشعرها الناس وتنافس العساكر،

١١٩٤م.
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العمليقي أذينة بن حسان بن الظرب بن عمرو بنت نائلة زباء

ونهضت بعده، هي فملكت أباها، قتل األبرش جذيمة كان الشام. ومشارق الجزيرة ملك
بقايا وجنودها تدمر، إىل الفرات من مملكتها وكانت قيل: جذيمة، من بثأره باألخذ
فقالت جذيمة، لغزو تأهبت ملكها؛ واستحكم األمر، لها استجمع فلما وغريهم، العمالقة
سجال، والحرب بعده، ما له يوم هو فإنما جذيمة غزوت إن عاقلة: وكانت — أختها لها
تدعوه جذيمة إىل وكتبت ذلك، إىل فأجابتها الحيلة، وإعمال الحرب برتك عليها أشارت ثم
وإنها السلطان، يف وضعف السماع، يف قبح النساء ملك إن له: وقالت وملكها، نفسها إىل

غريك. كفئًا ونفسها مللكها تجد لم
يف واستشارهم خواصه استدعى الفرات شاطئ من ببقة وهو الكتاب وصله فلما
رجل فيهم وكان ويتزوجها، ملكها عىل ويستويل إليها، يسريوا أن عىل رأيهم فأجمع األمر،
تزوجها، أبوه كان لجذيمة جارية ابن وهو — لخم قبيلة من سعد بن قصري له: يقال
رأي وقال: به أشاروا فيما فخالفهم — إليه ُمقرَّبًا لجذيمة، ناصًحا حازًما أديبًا وكان

حارض. وعدو فاتر،
نفسك، من تُمكِّنها فال وإالَّ إليك، فلتقبل صادقة كانت إن إليها: اكتب لجذيمة: وقال
يف ال البيت يف أي — الضح يف ال الكن يف رأيك جذيمة: فقال أباها، وقتلت وترتها وقد
إن وقال: املسري عىل عه فشجَّ فاستشاره، عدي بن عمرو أخته بابن دعا ثم — الخارج
ثم أمر، لقصري يطاع ال قصري: فقال فأطاعه، معك، صاروا رأوك فإذا الزباء، مع قومي
يف وسار الجن، عبد بن عمرو خيوله وعىل عدي، بن عمرو امللك عىل استخلف جذيمة إن
تركت ببقة قال: الرأي؟ ما لقصري: قال قليًال أبعدوا فلما قصري، ومعهم أصحابه وجوه
خطر قال: ترى؟ كيف قصري، يا فقال: واأللطاف بالهدايا الزباء رسل استقبله ثم الرأي،
أخذت وإن صادقة، املرأة فإن أمامك سارت فإن الخيول؛ وستلقاك كبري، وخطب يسري
عليها ومسايرك راكبها فإني العصا، فاركب غادرون، القوم فإن بك؛ فأحاطت جنبتيك

الخيل. تجاريها ال لجذيمة كانت فرس والعصا —
موليًا جذيمة إليه ونظر قصري فركبها العصا، وبني بينه حالت الكتائب لقيته فلما
وصلوا فلما العصا! تحرى من ضل ما العصا، متن عىل حزًما أمه، ويل فقال: متنها عىل
بكثرة، الخمر وسقته ذهب، من بطشت وأمرت نطع، عىل فأجلسته الزباء عىل أدخلوه به
يف يشء دمه من قطر إن لها: قيل وقد الطشت إليه وقدمت فقطعا، براهشيه أمرت ثم
فلما — للملك تكرمة الرقبة برضب تُقتل ال امللوك وكانت — بدمه طلب الطشت غري
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فقال امللك، دم تُضيِّعوا ال فقالت: الطشت، خارج دمه من فقطر سقطتا يداه ضعفت
الحال. هذا عىل جذيمة هلك ثم أهلُه، ضيَّعه دًما دعوا جذيمة:

وقد بعيدة، أرًضا قطعت وقد الشمس، غروب إىل العصا به جرت فقد قصري وأما
له: وقال عدي بن عمرو عىل دخل حتى وسار بناء، عليها وبنى فدفنها ميتة به سقطت

الجو؟ عقاب من أمنع وهي بها يل وكيف فقال: خالك، دم تَِطلَّ وال تهيَّأ
يكون قتلك نرى لها: فقالوا موتها، وكيفية أمرها عن كهنتها سألت قد الزباء وكانت
مجلسها من رسبًا لنفسها واتخذت اليوم، ذلك من عمًرا فحذرْت عدي، بن عمرو يد عىل
الحصن، إىل ومضت الرسب دخلت أمر فاجأها إذا حتى مدينتها، داخل لها حصن إىل
له: وقالت متنكًرا، عدي بن عمرو إىل وأرسلته صناعته يف حاذق ُمصوِّر برجٍل دعت ثم
إذا حتى وذلك ولونه، ولبسته بهيئته ومتسلًحا ومتنكًرا ومتفضًال، وجالًسا قائًما ره صوِّ

بالصور. إليها وأتى به، أمرته ما ر امُلصوِّ ففعل تعرفه، منها حالة أية يف رأته
به ففعل وإياها، ودعني ظهري، وارضب أنفي، اجدع لعمرو: فقال قصري وأما
قالت: أجدع رأته فلما عليها، فأُدخل الزباء عىل قدم حتى قصري وخرج ذلك، عمرو
أني عمرو زعم قال: قصري؟ يا بك أراه الذي ما قالت: ثم أنفه، قصري جدع ما ألمر
وقد إليك فأقبلُت ترين، ما بي ففعل عليه، وماألتُك إليك، املسري له وزينت بخاله، غدرت
حزمه من أعجبها ما ورأْت فأكَرَمتْه، منك، عليه أثقل هو أحد مع أكون ال أني عرفُت
بالعراق يل إن قال: به وثقت قد أنها عرف فلما امللك، بأمور ومعرفته ودرايته وحذقه
ومن طرائفها من إليك وأحمل مايل ألحمل فابعثيني وعطر، طرائف بها ويل كثرية، أمواًال
عنه، غنًى للملوك يكون ال ما وبعض أرباًحا فتصيبني التجارة، من بها يكون ما صنوف
بن عمرو وأتى العراق قدم حتى فسار ، الدوابَّ معه وجهزت أمواًال، إليه ودفعت فأذنته

الخرب. وأخربه مختفيًا عدي
ثأرك، منها فتصيب الزباء من يمكننا هللا لعل والطرف البز بصنوف جهزني وقال:
جهزته ثم ثقتها، بقصري وزادت كثريًا، ذلك فأعجبها الزباء، إىل به وعاد طلب، ما فأعطاه
بها َقِدم إال طرفة يدع ولم العراق إىل فسار األوىل، املرة يف جهزته مما بأكثر ذلك بعد
وجندك، أصحابك ثقات يل اجمع لعمرو: وقال الثالثة عاد ثم منه، تعجبت حتى عليها
جعل تهيَّأت فلما — اخرتعها من أول هو كان كالصناديق، وهي — الغرائر لهم وهيئ
لعمرو: وقال باطنهما، من رءوسهما معقد وجعل بعري، ظهر عىل غرارتني يف رجلني كل
املدينة، بأهل فصاحوا الغرائر من الرجال أخرجت ثم الرسب، باب عىل أقمتك وصلنا إذا

368



الزاي حرف

ا مجدٍّ قصري سار ذلك، تمَّ فلما أنت، قتلتها رسبها إىل هي أقبلت وإن قاتلوه، قاتلهم فمن
وكان والثياب، والتحف املال من إليها حمل ما بكثرة ها وبرشَّ إليها سبق قرب إذا حتى
اإلبل وأبرصت قرصها من الزباء فأرشفت القوم، لراحة النهار يف ويكمن الليل، يف املسري

قصري: يا فقالت: األرض، يف تسوخ قوائمها وتكاد الهوينا، تسري باألحمال مثقلة

ح��دي��دا؟ أم ي��ح��م��ل��ن أج��ن��دًال وئ��ي��ًدا م��ش��ي��ه��ا ل��ل��ج��م��ال م��ا
ق��ع��ودا؟ ج��ث��ًم��ا ال��رج��ال أم ش��دي��ًدا ت��اِرًزا ص��رف��انً��ا أم

ودخل الغرائر، من الرجال وخرج أنيخت توسطتها فلما املدينة، اإلبل دخلت ثم
من الخروج تريد الزباء وأقبلت البلد، أهل يف السيف وضعوا ثم الرسب، باب عىل عمرو
ال بيدي وقالت: بخاتمها كان ا سمٍّ ت فمصَّ بالصورة، عرفته عمًرا أبرصت فلما الرسب،
إىل رجع ثم املدينة، من أصاب ما وأصاب فقتلها، بالسيف عمرو وتلقاها عمرو، بيد

جذيمة. خاله بعد امللك رسير عىل وجلس العراق

رامني ابن جارية الزرقاء

وكان زمانها، أهل غالب بها وافتتن والغناء، والحسن بالجمال املشهورات من كانت
عون بن يزيد ولوع فاشتد خطريًا، ماًال لها ويبذلون صوتها، لسماع يقصدونها الناس
درهم، ألف أربعون فيهما يل بُذل قد لها: فقال لؤلؤتان، ومعه عليها فدخل بها، الصرييف
فمه من إال لها يعطيهما ال فحلف شئت، قالت: شئت، إن أفعل فقال: يل، هبهما فقالت:
فجلس يديه، كاتًفا يديها بني متكًرسا واقًفا يزيد وكان فخرج، الخادم فغمزت فمها، إىل
فانقضت مقابلتها، من ليستكثر بفمه يروغ فجعل لتنالهما فأقبلت إليها، وتقدم أمامها
يف الرائحة هذه طيب يزال ال وهللا فقال: منا؟ املغلوب هو َمن وقالت: فأخذتهما عليه

أبًدا. حييت ما فمي
ابنه عىل فدخل البرصة، عىل املنصور عامل وأبوه سليمان بن جعفر إىل أفضت وملا
جعفر فغمز خارجي، عليهم خرج وقد األيام هذه يف بها واشتغاله رشائها، عىل يعتبه
بعدها يعتب فريضولم منطقها، وحالوة طلعتها، جمال من فبُهت إليه، فأخرجها الخادم
ما تكتمه أن فخشيْت بيشء؟ منك محبيك من أحد تمكَّن هل يوًما: للزرقاء وقال أبًدا،
فرضبه عنده حصل حتى عليه فاحتال الصرييف، بموافقة فأخربته بَلغه، يكون أن عساه

ماتت. أن إىل وجاٍه عزٍّ يف عنده الزرقاء وبقيت مات، حتى
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الهمدانية قيس بن عدي ابنة الزرقاء

ُخطب جملة ولها صفني، قومها مع شهدت وكانت عظيمة، وبالغة شجاعة ذات كانت
معاوية وبينما أحالم. أضغاث أنها يسمعها ملن خيل حتى القتال، مواقف يف ألقتها
حاشيته، حوله واجتمع إليه، األمر آل بعدما بدمشق، ديوانه يف جالس سفيان أبي بن
بني واقفة بعري عىل راكبة وهي الزرقاء رأى إنه أحدهم: فقال صفني حرب تذاكروا

الفريقني. من أحًدا ترهب ولم القتال، عىل الناس تحرض وهي الصفني
يجب فقال: بالكوفة، مقيمة هي نعم، له: فقيل اآلن؟ إىل حية أوهي معاوية: فقال
محارمها ذوي من ثقة مع يوقرها أن بالكوفة عامله إىل كتب ثم إلينا، نستقدمها أن
يف لها ويوسع حصني، بسٍرت ويسرتها لينًا، وطاء لها يمهد وأن قومها، فرسان من وعدة
فإني يل الخيار جعل املؤمنني أمري كان إن فقالت: الكتاب، فأقرأها إليها فأرسل النفقة،
دخلت فلما به، أمر ما عىل جهازها وأحسن فحملها أوىل، فالطاعة حتًما كان وإن آتيه، ال
بخري قالت: حالك؟ كيف وافد، قدمه مقدم خري قدمت وأهًال، مرحبًا قال: معاوية عىل
أعلم ال إني قالت: إليك؟ بعثنا فيم أتدرين قال: النعمة، لك هللا أدام املؤمنني، أمري يا
القتال، عىل تحضني الصفني بني الواقفة األحمر الجمل الراكبة ألست قال: أعلم، لم ما
الذنب وبرت الرأس، مات املؤمنني، أمري يا قالت: ذلك؟ عىل حملك فما الحرب، وتوقدين

األمر. بعده يحدث واألمر برص، تفكَّر من غري، ذو والدهر ذهب، ما يعد ولم
أُنسيته، ولقد أحفظه، ال وهللا ال قالت: يومئذ؟ كالمك أتحفظني معاوية: لها قال
أصبحتم قد إنكم وارجعوا؛ ارعووا الناس، أيها تقولني: حني أبوك هلل أحفظه، لكني قال:
صماء عمياء فتنة لها فيا املحجة، قصد عن بكم وجارت الظلم، جالليب غشتكم فتنة يف
تنري وال الشمس، يف ييضء ال املصباح إن لقائدها. تنساق وال لناعقها، تسمع ال بكماء
سألنا ومن أرشدناه، اسرتشدنا من أال الحديد. إال الحديد يقطع وال القمر، مع الكواكب
املهاجرين معرش يا فصربًا فأصابها، ضالته يطلب كان الحق إن الناس، أيها أخربناه.
فال الظلمة، الحق ودمغ الحق، كلمة والتأمت الشتات، اندمل قد فكأن املضض، عىل
خضاب األوان: آن اآلن مفعوًال. كان أمًرا هللا ليقيض وإنى؛ كيف فيقول: أحد يجهلن
األمور يف خري والصرب بعده، ما اليوم ولهذا الدماء، الرجال وخضاب الحناء، النساء

متشاكسني. وال ناكصني غري ُقدًما الحرب يف إيًها عواقَب.
هللا أحسن قالت: سفكه، دم كل يف عليٍّا أرشكت لقد زرقاء يا وهللا لها: قال ثم
قالت: ذلك؟ أَويرسك قال: جليسه، ويرسُّ بخري يُبرشِّ َمن ِمثلُك سالمتك، وأدام شاركتك،
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لوفاؤكم وهللا لها: وقال فضحك الفعل، بتصديق يل فأنَّى بالخرب، رسرت لقد وهللا نعم،
آليت املؤمنني، أمري يا قالت: حاجتك، اذكري حياته. يف له حبكم ِمن أعجب موته بعد له
معاوية لها أرسل ذلك وبعد انرصفت، ثم أبًدا، عليه أعنُت أمريًا أسأل ال أن نفيس عىل

جائزتها.

الطسمي مرة ابنة اليمامة زرقاء

وكانت منها، أبرص األرض وجه عىل ليس البرص حادة كانت مرة. بن رياح أخت هي
اليمن، ملوك أحد حسان، امللك قومها عىل أغار فلما لياٍل، ثالِث مسرية عىل الراكب تبرص
رياح حذرهم اليمامة من قربوا وحني — طويل خرب يف وذلك — القوم مع أخوها وكان
الشجر، يقلعوا أن وأمرهم ميًال، كذا مسرية من الراكب تنظر بأنها وأخربهم أخته، من
يا قالت: منظرها من أرشفت وملا ساروا، ثم ففعلوا شجرة، أمامه يحمل شخص وكل
يشء، وراءها يسري أشجار قالت: ذاك؟ ما لها: قالوا الشجر، إليكم سارت لقد جديس،
كما ذلك وكان فكذبوها، نعًال، يخصف أو كتًفا، ينهش شجرة وراء من رجًال ألرى وإني

تحذرهم: لجديس الزرقاء تقول ذلك ففي الحرب. أهبة أخذ عن فغفلوا ذكرت،

وال��ب��ش��ر األش��ج��ار ي��ج��ت��م��ع ف��ك��ي��ف ب��ش��ر خ��ل��ف��ه��ا م��ن ش��ج��ًرا أرى إن��ي
ال��ظ��ف��ر ف��اع��ل��م��وا م��ن��ك��م ذل��ك ف��إن أول��ه��م وج��ه ف��ي ب��أج��م��ع��ك��م س��ي��روا

فلما شملهم، وشتت فأفناهم بحمري حسان امللك عليهم وهجم لها، يسمعوا فلم
داخلها هي فإذا عيناها، فنُزعت بها فأَمر مرة بنت باليمامة دعا جديس من حسان فرغ
أكتحل كنُت — اإلثِمد له: يقال — أسود حجر فقالت: ذلك عن فسألها سود، عروق
امللك وأمر كحًال. ذلك بعد فاتخذوه به، اكتحل من أول وكانت برصي. إىل فنشب به،
— فيها مقيمة جديس كانت الذي البلد اسم وهو — خيمتها باب عىل فُصلبْت باليمامة

باسمها. املذكورة الزرقاء يت وسمِّ
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مرص عزيز قطفري امرأة زليخا

اسمها أن التواريخ وأكثر فيوش، ابنة بكا اسمها وقيل: عابيل، ابنة راعيل اسمها إن قيل:
زليخا.

الذين العرب، دخول قبل مرص حكموا الذين القبط ملوك أوالد من والدها وكان
مرص، عىل ملكة ستكون أنها نومها يف رأت زليخا كانت الرعاة. ملوك املؤرخون سماهم
ستتزوج إنها لها: فقيل اململكة، عرش عىل توليتها يوم ولبسته لها تاًجا صار القمر وأن
تزوجت إنها حتى تأثري ملنامها يظهر ولم ولياٍل، أيام ذلك عىل ومىض مرص، بملك
أن وظنَّت ملكها، ِقبَل من البلد عىل محافًظا الزمان بذاك كان الذي مرص، عزيز بقطفري

رأت. عما أفكارها فرصفت أحالم أضغاث كان منامها
الطاعة تحت دخلوا من وأبقت عليها، مرصواستولت إىل العرب دخلت ذلك أثناء ويف
األوامر، مطاعة الكلمة، مسموعة زليخا صارت وبذلك وخالفه، قطفري مثل األحكام، يف
قطفري تحت وبقيت عليه، تُجاب إال أمًرا تطلب ولم الرعاة، ملوك عند الرجاء مقبولة
رسا حتى املزايدة عليه وصارت التجار، به جاءت عبد بصفة يوسف لها هللا قيض حتى
مثواه وأكرمت إليها فأخذته بإكرامه، وأَمرها إليها فأخذه زليخا، زوج قطفري عىل مزاده
وقراطق الديباج تُلبسه وكانت امللوك، أوالد بمثابة جعلته حتى عليه، مزيد ال إكراًما

أمرها. من تريد بما وتأمره رأسها عىل وتوقفه الحرير،
المرأته: قال بل العبيد، منزلة ينزله لم والصالح الخري يوسف يف العزيز تفرس وملا
سبع وقيل: سنني، سبع ابن يومئٍذ وهو ولًدا، نتخذه أو ينفعنا أن عىس مثواه أكرمي
كل يف زليخا زالت وما بنفسها. وتخدمه بيدها، شعره تمشط زليخا فكانت سنة، عرشة
مع وهو عليه، وجدها وتكاثر إليه، قلبها مال حتى أمره وتتوىل يوسف إىل تُحسن يوم
عظُمها، ودقَّ ها، همُّ تكاثر حتى إليها ينظر وال ربه، من حياءً بعينه إليها يلتفت ال ذلك

النُّحول. وواصلها جون، الشُّ وكابدتها
أرى سيدتي، يا لها: فقالت حاضنتها، دخلت صدرها، وضاق صربها، عيل فلما
الغالم هذا أخدم وأنا ال وكيف لها: فقالت مائًال، وقلبك ناحًال، وجسدك ذابًال، غصنك
إعراًضا زاد إليه ميًال زدت وكلما بإحساني، إليه وأتحبب بلساني، أالطفه سنني سبع منذ
أرسع لكان إليك نظر لو سيدتي، يا الحاضنة: فقالت مني؟ تباعد منه قربت وكلما عني،
لها: فقالت دونك، قرار له قرَّ ملا لونك وصفاء وجمالك حسنك إىل نظر ولو إليه، منك إليك
منها خذي يديك؛ بني خزائني ها فقالت: األموال، من مكنيني لها: قالت به؟ يل وكيف
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البناء أهل ودَعْت األموال من فتمكَّنْت ذلك، يف عليك حساب ال شئت، ما ودعي شئت، ما
املصقولة، املرآة يف ترى كما وحائطه سقفه يف الوجوه تُرى بيتًا أريد وقالت: والهندسة
إتقانه وتم بناؤه تكامل فلما القيطوم، سمته بيتًا لها بنوا ثم والطاعة، بالسمع فأجابوا
يبق ولم متعانقني، وزليخا يوسف صورة الحائط يف ر فصوَّ حاذق، ُمصوِّر بحضور دعت
واللؤلؤ، والياقوت بالدر ع ُمرصَّ ذهب من برسير وأمرت صور، إال يشء صورتهما من
البيت فرشت ثم امللون، والحرير الديباج فرش عليه وجعلت البيت، صدر يف فوضعته
يقدر وال يوصف ال ما النفيسة والحلل الحيل نوع من زليخا ألبست ثم الستور، وأرخت

بمثلها. يليق مما عظيمة مرتبة عىل وأجلستها بقيمة،
فإنها زليخا؛ سيدتك أجب يوسف، يا فقالت: مستعجلة وهي يوسف إىل خرجت ثم
به، يلعب ذهب من قضيب بيده وكان مطيًعا، لها سامًعا وكان القيطوم، بيتها يف تدعوك
بالدخول، له مستعجلة زليخا فنادته ليدخل، الباب إىل وأرسع يده من القضيب فرمى
ذلك، عند فتوقف العتبة، داخل رجله وضع أن بعد الرجوع وأراد نفسه يف السوء فظن
فأغمض لك، هيت وقالت: الرسير إىل وجذبته إليه فأرسعت بالرش، قلبه إحساس وزاد
أحسن ما يوسف، يا له: فقالت تعاىل، هللا من حياء رأسه ونكس يديه، وكف عينيه،
يسقطان ما أول هما قال: عينيك! أحسن ما قالت: األرحام، يف ره صوَّ هللا قال: وجهك!
ما يوسف، يا قالت: مني، يبىل ما أول هو قال: شعرك! أحسن ما قالت: قربي، يف مني
أتقرب يوسف، يا قالت: مني، لفررت ثالث بعد رائحتي شممت لو قال: ريحك! أطيب

ربي. من التقرب بذلك أرجو لها: قال مني؟! فتتباعد إليك
ضع قالت: آخرتي، يف ربي من العمى أخىش لها: قال واحدة، نظرة إيلَّ أنظر قالت:
فقال: وتخالفني، بمايل أشرتيك قالت: يدي، النار يف تغل إذن لها: قال فؤادي، عىل يدك

ملكتني. حتى باعوني إذ إلخوتي الذنب
ربي، من يسرتني يشء فيه ليس لها: قال البيت، يف واحدة ساعة معي اصرب قالت:
صنعي؟ ترعى وال مرادي عن ترجع حكم وبأي تخالفني، وجه بأي يوسف، يا قالت:
لسيدي وإكراًما وبطشه، سلطانه األرض ويف عرشه، السماء يف الذي إلهي حكم لها: قال
أفتح فإني السماء، يف الذي إلهك أما له: فقالت األوالد، منزلة وأنزلني مثواي، أكرم الذي
أنا أبايل وال لك، ويغفر عنك يرىض حتى إليه؛ وأهديها بها، عنك وأتصدق األموال بيوت
أطعمه فأنا مثواك، أكرم الذي سيدك وأما حاجتي، وقضاء ملرادي حقي يف يفعل فيما
وما وأموايل أنا وأكون وكمًدا، جهًدا ويموت عظمه، ويسقط لحمه، ينتثر حتى السم
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ربي يدي بني القيامة يوم عذري يكون فما إذن قال: يمينك، وطوع ملكك يداي ملكت
وبعد إيلَّ. أحسن الذي سيدي قتل جريمة يف سببًا املعصية ارتكاب عن فضًال أكون إذ
هذا سرتت ملاذا لها: فقال سرت، وعليه البيت داخل صنم إىل يوسف التفت املحاورة هذه

الصنم؟
وال يرى، وال يسمع ال وهو هذا من تستحني كنت إذا فقال: منه، استحيُت قالت:
أن غري من الباب من بالخروج وبادر وقام ربي؟ من أخاف ال أنا فكيف يرض، وال ينفع
تعاىل: بقوله العزيز كتابه يف بذلك له الحق شهد وقد األسباب، من سبب بينهما يكون

.(٢٤ (يوسف: اْلُمْخَلِصنَي﴾ ِعبَاِدنَا ِمْن َُّه إِن ۚ َواْلَفْحَشاءَ وءَ السُّ َعنُْه َف ِلنَْرصِ ﴿َكٰذَِلَك
ووافق القميص، فتمزق خلفه، من قميصه وجذبت أدركته الباب يريد فرَّ رأته وملا
فإذا فالتفت، بوجبة فإذا حوائجه؛ بعض قضاء يريد بالباب مرَّ العزيز أن الوقت ذلك
العني، باكي الثوب مقدود يوسف فإذا َمن؟ وقال: الباب فدفع ويساق، يحمل بالباب
فقالت أنتما؟ فيم العزيز: فقال العني، باكية الوجه، محمرة الشعر، نارشة زليخا وإذا
وأحللته بفضلك، عليه ومننت أهلك، عىل ائتمنته الذي العرباني غالمك سيدي، يا زليخا:

السوء. بأهلك يريد ولدك محل
عىل ائتمنتك منك، جزائي هذا يوسف، يا وقال: بوجهه يوسف عىل العزيز فأقبل
يف تخونني فرصت بك، واالنتفاع الخري ورجوت املكرمني، األوالد محل وأحللتك أهيل،
نفيس، عن راودتني هي بل وأرىضبذلك! أهلك يف أخونك أن هللا معاذ يوسف: فقال أهيل،
يشهد شاهًدا يل إن يوسف: فقال أخرى، وإليه تارة، إليها ينظر متحريًا العزيز فوقف
هذا انظر فقال: البيت؟ يف أحد معكما يكن ولم الشاهد هو ما العزيز: فقال برباءتي،
برهان وهذا ُقبُل، من ُقدَّ القميص لكان املراود أنا كنت فلو ُدبُر، من ُقدَّ كيف القميص
قاطًعا وجده الدليل هذا سمع فلما لزليخا، عم ابن العزيز مع وكان ذلك. عىل محسوس
قميصه كان وإن الكاذبني، من وهو فصدقت ُقبُل من قدَّ كان إن قميصه إىل انظر فقال:
ُدبُر، من قدَّ فوجده القميص إىل العزيز فنظر الصادقني، من وهو فكذبت ُدبُر من قدَّ
به تبح وال هذا اكتم ليوسف: قال ثم عظيم، كيدكن إن كيدكن، من ذلك إن لها: فقال

وانرصف. تركها ثم الخاطئني، من كنت إنك لذنبك؛ استغفري لها: وقال ألحد،
حتى يُعذِّبونك للمعذبني ألسلمنك وهللا؛ فضحتني قد ليوسف: قالت ذلك وبعد
ونعم حسبي فاهلل لُغربتي احتََقْرتِني كنِت إن لها: فقال جسمي، سللت كما جسُمك ينسلَّ
فتاها راودت العزيز امرأة أن بمرص الخرب وشاع به، بكلفها ذلك عن واشتغلت الوكيل.
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أمرها وتذاكرن مرًة والقادة واألمراء امللوك نساء اجتمع وقد حبٍّا. شغفها قد نفسه عن
تُبنيِّ أن فأرادت عليها، وعظم زليخا، ذلك فبلغ مبني، ضالل يف إنها وقلن: فاستقبحنه
لهن وهيَّأت لضيافتها، تدعوهن إليهن وأرسلت صنيًعا، لهن فصنعت فيه، لهن ُعذرها
واألمراء، امللوك نساء من نسوة عرش وكن الطرب، معدات كل فيه وأوجدت أنس، مجلس
واحدة لكل قدمت الطعام تناولن أن وبعد واألمراء، امللوك بنات من أبكار بنات وعرش
لها: فقلن عليكن؟ حقي ما لهن: وقالت ا، حادٍّ وسكينًا وأترجة عسل من صحفة منهن
إذا عليكن بحقي لهن: فقالت ونطيع، لك نسمع فينا، واملطاعة وكبريتنا سيدتنا أنت
حبٍّا لها: فقلن يأكل، وأعطيتنَّه أيديكن يف مما له قطَّعتن ما إال يوسف فتاي عليكن خرج

وكرامة.
أبًدا، واعصني اليوم أطعني يوسف، يا له: وقالت يوسف إىل وذهبت فرتكتهن
كنت وإن أزينك حتى دعني له: فقالت أبايل، فال ربي سخط فيه يكن لم ما أما قال:
بالجوهر، جبينه وكللت والياقوت، بالدر جوانبه عت فرصَّ لك، بدا ما اصنعي قال: ُمزيَّنًا،
من منديًال عاتقه عىل ووضعت أحمر، ذهب من بمنطقة ومنطقته أخرض، قباء وألبسته
لذهبن رأيت ما منك رأين فلو عليهن، اخرج وقالت: يده، يف ذهب من وكأًسا السندس،

لُْمنني. كما أنفسهن َولُْمَن والرشاب الطعام ولرتكن أنفسهن، عن
الذي زليخا صنم أنه ظنن رأينه فلما األترج، يف يقطَّعن قعود وهن عليهن فخرج
ورصن أكربنه يوسف لهن بدا فلما إليه، ينظرن أن ويحببن به يسمعن وُكنَّ تعبده،
إىل نظرهن يف وأمعنَّ وكماله، بهائه من تعجبهن كثرة من والحيارى السكارى شبه
يقطعن فرصن عليهن، زليخا رشطت كما أيديهن يف ما يُقطِّعن أن وُرْمن وجماله، حسنه
وال السكاكني، حدة وال القطع، ألم يجدن وال حجورهن يف تسيل الدماء وصارت أيديهن،
من عبد أنا إنما بأنفسكن تصنعن ماذا ويحكن! يقول: ويوسف األجسام، عىل الدم وقوع
وأمرته عقولهن، وذهاب أيديهن، تقطيع من منهن تراه مما تضحك وزليخا ربي؟ عبيد
من ويحكن زليخا: لهن فقالت حسهن، إىل رجعن عيونهن عن غاب فلما باالنرصاف،
وأخدمه أقايس، ما منه أقايس سنني سبع منذ وأنا هذا، بأنفسكن فعلتن واحدة لحظة
هذا ما هلل، حاشا لها: فقلن نحوي، يلتفت وال طرفه، يعريني ال وهو البنان أطراف عىل
ما رأين فلما بأنفسكن؟ فعلتنه الذي هذا ما لهن: فقالت كريم، ملك إال هذا إن بًرشا؛

به. لُْمنَها ما وذَكرَن الخجل أدركهن بهن نزل
ولنئ وأبى، فاستعصم نفسه عن راودته ولقد فيه، ملتنني الذي هذا لهن: فقالت
بأمرها لهن أقرت وقد الصاغرين. من يكون حتى وأعذبنه ألسجننه آمره ما يفعل لم
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نُكلِّمه أن فُمرينا ملعذورة، إنك لها: فقلن به، وقعت بما وقعن ورأتهن عذَّالها، لكونهن
بالخلوة لهن فأذنت نفسه، إعراض من نوبخه عندما ويسمع يطيع أن عساه بشأنك؛
وتشكو نفسها، إىل تدعوه به خَلْت إذا منهن واحدة كل فجعلت إليها، يُِملنه أن يف طمًعا
ن ِرصْ وقد بعنايتك، إال عليها أقدر ولم واحدة كانت ربي، يا يوسف: فقال وجدها، إليه
إَِليِْهنَّ أَْصُب َكيَْدُهنَّ َعنِّي ْف تَْرصِ َوإِالَّ ۖ إَِليِْه يَْدُعونَِني ا ِممَّ َّ إَِيل أََحبُّ ْجُن السِّ ﴿َربِّ جماعة

.(٣٣ (يوسف: اْلَجاِهِلنَي﴾ َن مِّ َوأَُكن
من مدة فطاولته فيه، لك بدا ما افعيل لها: قلن باستمالته لهن حيلة ال أن رأين وملا
بني رأيس ونكَّس الناس، بني فضحني الغالم هذا إن لزوجها: قالت منه يئست وملا الزمن،
السجن، يف أحبسه أن إال عندهم يل براءة وال مرص، يف وخربه خربي شاع وقد نظرائي،
من أمُره يَخُرج أن مراده وكان الوليد. بن الريان امللك إال يحبسه ال زوجها: لها فقال
ذلك سمعت فلما السجن، من وأخرجته عليه حنت ربما بيدها أمره كان إذا ألنه يدها؛
الوليد بن الريان إىل أتت حتى وخرجت رأسها، عىل تاجها وجعلت وزينتها، ثيابها لبست
الجواهر بأنواع الزخارف فيه والنحاس الحديد من بيت وهو األعظم، بيته يف وكان —
شاء فإن دخوله، قبل يراه أحد عليه دخل إذا حتى الباب أعىل يف يجلس وكان واملعادن،

ينرصف. وإال له، أذن
وكانت — أمامها األبواب بفتح الغلمان وأمر بالدخول، لها أذن مقبلة زليخا رأى وملا
امللك عىل دخلت وملا — امللوك بنات من ألنها الكلمة؛ مسموعة عنده، عظيم قدر ذات
عندي وحاجتك املرضية، املقربة فأنت رأسك؛ ارفعي امللك: لها فقال ساجدة، له خرت
والبقاء، العز لك دام امللك، أيها بقولها: عليه الثناء يف وأخذت إليه رأسها فرفعت مقضية،
عبدي وإن مرسًعا. حاجتي ولقضاء مكرًما، يل تزل لم والرخاء، النعمة ثوب وألبست
يتأدب حتى املجرمني سجن يف بحبسه يل تأذن أن وأُحبُّ عيلَّ، استعىص قد العرباني
من فأطلقي فانطلقي بيدك، السجن أمر وجعلت أجبتُك، قد لها: فقال حني، بعد ولو
الحدادين بإحضار وأمرت منزلها، إىل ورجعت إذنه فأخذت شئت، من واحبيس شئت،
يوسف لعبدي محكًما قيًدا يل تصنعوا أن أريد إني لهم: فقالت يديها، بني فمثلوا إليها،
ناعًما، بدنًا نرى إنا قومها، يف العظيمة أمرها، يف املطاعة امللكة أيتها فقالوا: العرباني،
عىل يقوى فكيف شاملة، وعافية كاملة، بنعمة ُربِّي وإنه أنيًقا، ووجًها رقيًقا، وساًقا

الثقيل؟ الحديد القيد حمل
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أهل من فإني به؛ أمَرتْكم ما افعلوا يوسف: فقال يعنيكم، ال وهذا قيدوه فقالت:
به الناس وتسامع السجن، إىل به وانطلقوا األكتاف، عىل وحملوه فقيدوه البالء، بيت
إنه ويقولون: إليه ينظرون وصاروا الطرقات، غصت حتى مكان كل من إليه فأقبلوا
فلما العاملني، رب عصيان من خري هذا ويقول: رأسه ُمنكٌِّس وهو امللكة، سيدته عىص
أن وأمرت عليه، غضبت سيدته فإن هذا؛ خذْ للسجان: قالوا السجن باب إىل به وصلوا
الكبائر أصحاب بني ووضعه السجن، إىل السجان فأدخله املجرمني، سجن يف يُسجن

بيوسف؟ فعلت ما وقال: زليخا عىل العزيز ودخل والجنايات،
أقسمُت لها: فقال — قريب عن تخرجه أن مرادها وكان — وحبستُه قيَّدته قالت:
يمكنها فلم حيٍّا، امللك دام ما السجن يف يوسف أبقيت ما إال ورأسه الريان بامللك عليك
الليل جن إذا تصعد وكانت به، تُخرجه عذًرا تجد ولم الندم، وأدركها القسم، إبرار إال
أنائم شعري ليت يوسف، حبيبي وتقول: وتبكي السجن جهة إىل وتنظر قرصها أعىل إىل
ينفجر حتى والبكاء النحيب ذلك عىل وتبقى عطشان، أم أنت أجائع يقظان، أم أنت
السقام، وداخلها الهيام، وخالطها الغرام، أنحلها وقد إليه، وشوًقا عليه، وْجًدا الصبح
تسأل وال بذكره، إال تشكو ال ذلك عىل ودامت إثباتها، ناعتها عىل وتعذر املنام، وهجرها
جاء كما السجن، من بالخروج ليوسف هللا أذن حتى سنة، عرشة اثنتي مدة أمره عن إال

قصته. يف
أيديهن قطعن الالتي بالنسوة امللك فجاء ساحته، براءة بعد إال الخروج يشأ ولم
دعوتنَّه وكيف نفسه؟ عن يوسف راودتن إذ خطبكن ما بقوله: يوسف، ذنب عن وسألهن
رغبة كانت وال سوء، من عليه علمنا ما هلل، حاشا وقلن: ذلك عند فأقررن الفاحشة؟ إىل
الحق بيان وقت هذا زليخا: فقالت الذيل، طاهر الساحة لربيء وإنه للزنا، دعوة وال فينا
أنا الحق، حصحص اآلن بذنبي. أقرُّ فأنا إقراري؛ حبيبي مراد إن الباطل. واضمحالل

الصادقني. ملن وإنه نفسه عن راودته
ولم زليخا نيس مرص، يف القحط وحصل امُللك، وتبوَّأ يوسف، براءة ظهرت وملا
أموالها، نفدت إرسافها لكثرة وهي زوجها، العزيز مات وقد أشغاله، لكثرة بها يفتكر
شيئًا، تملك ال صارت حتى يوسف، مدة يف بمرص حصلت التي القحط أيام يف خصوًصا
الناس عن شيئًا وأعطاك لرحمك للصدِّيق تعرضت لو لها: فقيل للسؤال، يدها ومدَّت

يُغنيك.
وطول املراودة، من إليه منك كان ما يذكر فربما تفعيل، ال آخرين: من لها وقيل
خلقه من إن منكم؛ بحبيبي أعلم أنا فقالت: ويعاقبك، إليك فيُيسء واملخالفة، السجن،
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وكان بطريقه، ربوة عىل جلست حتى نهضت ثم واالبتهال، والفضيلة واالحتمال، الصفح
وقواده ووزرائه دولته عظماء من معه يركب وكان أسبوع، كل يف فيه يركب يوم ليوسف
بأعىل ونادت قامت به ت وأحسَّ يوسف أقبل فلما نفس، ألف املائة نحو مملكته وأرباب
فأمسك باملعصية، عبيًدا امللوك وجعل بالطاعة، ملوًكا العبيد جعل من سبحان صوتها:
كنت التي أنا قالت: أنت؟ َمن لها: فقال املكان، ذلك يف واقفة وهي إليها ونظر العنان
ولقيت وباله، ذقت قد الزمان، ذلك يف كان ما مني وكان تك، جمَّ ل وأُرجِّ دهًرا، أخدمك
فمنهم يسألوني، كانوا الذين الناس أسأل ورصُت أحوايل، — ترى كما — وتغريت نكاله،

هواه. واتبع مواله خالف َمن جزاء وهذا عني. يُعرض َمن ومنهم يرحمني، َمن
يشء بقلبك بقي هل لها: قال ثم عليها إشفاًقا بكى كالمها الصديق سمع فلما
طرف ناولني قالت: ثم فيها، وما الدنيا من إيلَّ أحب فيك لنظرة وهللا قالت: كان؟ مما
من السوط مع يده بانتفاض يوسف فأحس قلبها، عىل فوضعته إيَّاه فناولها سوطك،
فقال ترى، كما هو يوسف، يا فقالت: قلبك؟ أصاب ما لها: وقال قلبها، انتفاض شدة
مستقره إىل وصوله وبعد باكيًا، ذهب ثم أمرك، يف سننظر وإنا منزلك، إىل اذهبي لها:
بعل ذات كنت وإن تزوجناك، أيًما كنت إن امللك لك يقول لها: فقال رسوًال إليها أرسل
لم فإنه بي، يستهزئ أن من باهلل أعرف امللك فإن عني؛ إليك للرسول: فقالت أغنيناك،
الرسول فرجع قوله، تصدق ولم اآلن؟ إيلَّ يلتفت فكيف وجمايل، شبابي أيام إيلَّ يلتفت
الرسول. لها قاله بما واثقة غري أنها فعلم شأنها، من وذكرت قالت بما الصدِّيق وأخرب
رآها التي الحالة عىل فرآها بموكبه، عليها الصديق مرَّ الثاني األسبوع يف كان فلما
إليك، به أُرِسل ما رسويل يُبلغك ألم لها: فقال األول، يف قالت كما له وقالت مرة، أول بها
منها سمع فلما فيها. وما الدنيا من إيل أحب إليك نظرة إن أقل ألم فقالت: ترين؟ فما
نظر إليه وأُدخلت عليه ت ُزفَّ فلما وتزوجها، الشهود وأحرض قرصه، إىل بحملها أمر ذلك
ولم بأودها، يقوم َمن لها ورتَّب عليه، مزيد ال إكراًما فأكرمها عليها، إشفاًقا فزاد إليها
بما ُرسورها ِمن وذلك وكمالها، وبهاؤها ورونقها جمالها إليها عاد حتى زمٌن يمِض

العالم. امللك بقدرة أخرى إىل دنيا من وانتقالها الحرام، بعد حالٍّ حبيبها من نالت
املنام تذكرت وهنالك ففعل، جمالها، لها يرد أن هللا يدعو أن إليه طلبت إنها وقيل:
وأن بيوسف، بزواجها حصل قد تفسريه أن فرأت بقطفري، تزوجها قبل رأته كانت الذي
وجدها يوسف عليها دخل وملا زمانهم. كعادة ملكة وصارت مدته، يف مرص تاج لبست
أيها قالت: نفيس، عن راودتني حني تفعلني كنت ما لها: وقال ذلك من فتعجب بكًرا،
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زوجي وكان والكمال، والبهاء الجمال حلة كساك هللا فإن تلمني؛ وال اعذرني الصديق،
فعلت. ما ففعلت الشهوة، حب عيلَّ فغلب النساء، يقرب ال عنينًا

له تلد ولم سنوات، أربع مدة يف وذلك «منشا»، وبعده «إفرايم» له ولدت أتاها وملَّا
حياتها. مدة خالفهما

الرشقية اململكة إمرباطورة زوي

عشقت ثم ١٠٢٨م، سنة الثالث» «رومانوس إىل ت ُزفَّ التاسع». «قسطنطني ابنة هي
وتزوَّجته، زوجها فأهلكت البافالغوني، الرابع» «ميخائيل وهو «ميخائيل»، يدعى صائًغا
ابن رواية وعىل — أخيه مع فاتفقت معاملتها، أساء أن يلبث ولم امللك، تخت فرقي
تخت «ميخائيل» ورقي وخلعاه، الخامس»، «ميخائيل ثَمَّ ِمن ب امُللقَّ يوحنا — أخيه
وخلعت القسطنطينية يف هيجانًا فأثارت أيًضا، معاملتها فأساء ١٠٣٥م، سنة امللك
من والستني الثالثة يف وكانت فتزوَّجت، «تيودورا» أختها مع مكانه ورَقْت «ميخائيل»،
كيف وحكمت الجو لها فصفا ،١٠٤٢ سنة مونوماخوس» العارش «قسطنطني عمرها

ميالدية. ١٠٥٢ سنة هلكت أن إىل شاءت

تدمر ملكة زينب

عند تعرف بالجالل، املقرون الفضل يف عرصها ونادرة الجمال، يف زمانها آية كانت
٢٦٧ عام املقتول «أذينة» زوجها بعد تدمر عرش تولَّت الرشق. ملكة «زنوبيا» ب الرومان
البناءات عاصمتها يف فشادت وطأتها، البالد يف ورسخت ساعدها، اشتد وكان للميالد،
الجنان، من جنة تركتها حتى الزاهية، الرياض ضواحيها يف وغرست األنيقة، الباهية

والريحان. العصف ذو والحب األكمام، ذات والنخل فاكهة فيها
حسنها ببديع وفتنت العباد، بأسها لشدة فدانت والفتوحات املغازي إىل جنحت ثم
العز طالب يف التمادي عىل وبعثها والنرص، الفوز فأسكرها امللوك، أساليبها وسحر
بألقاب ذاتها بت ولقَّ فقهرتها، مرص إىل والصوائف بالرسايا فبعثت الفخر، والتماس
الروم، قيرص «أورليان» عليها وزَحف فنَاَوتْها الرومان، مملكة حسد عليها أهاجت
حتى هزيمة رش فهزمها فحمص، أنطاكية من مقربة عىل وقابلته الجيوش فعبأت
تداعت حتى وقتاًال حصاًرا الحرب رحى عليها فأدار تدمر، بالدها بقاعدة منه اعتصمت
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قاًعا غادروها حتى التخريب، قصورها ويف السيف، أهلها يف فأعمل عنوة، أسوارها له
املأثور. عزها وقديم املذكور، مجدها سالف نادبة والقطا، البوم إليها يأوي صفصًفا

حيثما صاغرة، ذليلة الرومان عاصمة إىل وقادها «أورليان» فأرسها «زنوبيا» وأما
٢٧٢ عام ذلك وكان العواجل، أمام الذهبية بقيودها ترسف وهي حافل بموكب دخلها

واقي. وال يديه من عاصَم ال َمن الباقي الحي فسبحان للميالد.
ويسميها النخل، بمدينة تعرف كانت عظيمة آثار ذات قديمة مدينة فهي تدمر وأما
حمص عن ميًال ٩٠ نحو تبعد والعاصمة الفرات، نهري بني واقعة «باملريى»، األقدمون

الرشقي. الشمال إىل دمشق عن ميًال و١٥٠ الرشق، إىل
والصحيح: أيامها، يف املدينة بنت التي حسان بنت تدمر باسم سميت إنها قيل:
وعىل له، بنوها الجن أن العرب زعم وقد — التوراة يف ورد كما — سليمان بناء من أنها

النابغة: يقول ذلك

ال��َف��نَ��د ع��ن ف��اح��ُدْده��ا ال��ب��ريَّ��ة ف��ي ُق��ْم ل��ه اإلل��ُه ق��ال إذْ س��ل��ي��م��ان إالَّ
وال��ع��م��د ��اح ��فَّ ب��ال��صُّ تَ��ْدُم��ر يَ��ب��نُ��وَن أم��رتُ��ه��م ق��د أن��ي ال��ج��نَّ وخ��بِّ��ر

األصيل رونقها إليها يرجع ولم «زنوبيا»، مدة يف نالته ما مثل عزٍّا تدمر تنل ولم
والغربان. البوم إليها يأوي الزمان هذا يف خرائب صارت حتى أبًدا

الحليم عبد بن هللا عبد ابنة زينب

سِمعْت حجر: ابن الحافظ قال الدين، تقي الشيخ أخي بنت وهي املذهب، حنبلية كانت
نساء من وهي إجازة. منها ويل بعلمها، الناس وانتََفع وحدَّثت، وغريه الحجار ابن من

امُلحدِّثني. من ُعدَّت ولذلك صادقة؛ لهجة ذات املشهورات، الحديث

الدمشقية الرحمن عبد بن عثمان بن محمد ابنة زينب

بالفقه وأعلمهن منطًقا، وأفصحهن مقاًال، وأعذبهن منظًرا، زمانها نساء أحسن كانت
بن الدين فخر عن العامة باإلجازة حدثت العصيدة. بابن أبوها يُعرف وكان والحديث،
مائة من أكثر وعمرت إجازة. منها وله حجر، ابن الحافظ تالمذتها: ومن وغريه، الحجار
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يسمع ولم للحديث، طالبًا الخمسني عن تقل ال درسها حلقة وكانت سنني، وعرش سنة
درسها. حلقة طالب مثل طالب فيه واجتمع درس حلقة فتحت مثلها بامرأة

الدمشقية لؤلؤ محمد بن عثمان ابنة زينب

حجر، ابن الحافظ من سمعت نَّة. السُّ علوم يف الطوىل اليد ولها العلماء، أفاضل من كانت
استند والسنة الفقه يف رسائل ولها ثمانمائة، سنة وتوفيت حجر، ابن الحافظ منها وأخذ

العلماء. من كثري عليها

املرية زينب

تاريخ عىل نقف ولم األندلس، أعمال من باملرية ولدت العرب. مشاهري أحد ابنة هي
وأدب وكمال، وبهاء وجمال، حسن ذات كانت أنها إلينا وصل والذي أبيها، واسم والدتها
بديع. شعر لها النادرة، حارضة األلفاظ، جزلة املعاني، رقيقة ولطف، وتهذيب وظرف،
ومن األوان. ذلك يف بالبنان إليها يشار كان إنها حتى الشعراء، وساجلت األدباء، جالست

شعرها:

أج��د ال��ذي ب��ع��ض ع��ن أن��ب��ئ��ك ج ع��رِّ م��ط��ي��ت��ه ال��غ��ادي ال��راك��ب أي��ه��ا ي��ا
وج��دوا ال��ذي ف��وق ب��ه��م وَوْج��دي إال ت��ض��م��ن��ه��م َوْج��د م��ن ال��ن��اس ع��اَل��ج م��ا
أج��ت��ه��د األي��ام آخ��ر ووده م��س��رت��ه ف��ي وأن��ي رض��اه ح��س��ب��ي

العلم. وأهل األدب ذوي من عليها مأسوًفا باملرية وتوفيت

حدير ابنة زينب

كما رشيح القايض زوجها وكان ألزواجهن، وأطوعهن العرص ذاك عاقالت من كانت
فإنهن تميم؛ بني بنساء عليكم شعبي، يا رشيح: يل قال قال: فإنه الشعبي؛ عنه روى
بني بدور فمررت ظهًرا يوم ذات جنازة من انرصفت قال: ذلك؟ وكيف قلت: النساء،
الليلة يف البدر كأنها جارية جانبها ويف وسادة، عىل سقيفة يف جالسة امرأة فإذا تميم،
أي قلت: املاء؟ أم اللبن أم النبيذ إليك؛ أعجب الرشاب أي يل: فقالت فاستقيت، الداجية،
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إىل نظرُت رشبُت فلما غريبًا، إخاله فإني لبنًا الرجل اسقوا فقالت: عليكم، تيرس ذلك
حدير بنت زينب قالت: وممن؟ قلت: ابنتي، قالت: هذه؟ من فقلت: فأعجبتني، الجارية

طهية. بني نساء إحدى ثم حنظلة، بني نساء إحدى ثم تميم، نساء إحدى
كنت إن نعم، قالت: أتزوجينيها؟ قلت: فارغة، بل قالت: مشغولة؟ أم أفارغة قلت:
إليك، قلت: حاجتك؟ ما أمية، أبا يا فقال: عمها إىل فانرصفت فاقصده. عم لها كفئًا،
وال رغبة، عنك بي ما قال: حدير، بنت زينب أخيك بنت يل ذُِكرْت قلت: هي؟ وما قال:
منزيل بلغنا فما نهضنا، ثم يل، القوم وبارك بها وزوَّجني لنهزة، وإنك مقرص، عنها بك
أجمعها قلت: ثم بطالقها فهممت وأجفاها، العرب أغلظ إىل تزوَّجت فقلت: ندمت حتى

يُهادينها. نساؤها أقبل ثم أياًما فأقمُت طلقتها، وإال أحب ما رأيت فإن إيلَّ؛
عىل املرأة دخلت إذا السنة من إن هذه، يا فقلت: البيت يل أُخيل البيت يف أجلست فلما
فقمت رشها، من باهلل ويتعوذا ليلتهما، خري هللا ويسأال ركعتني، وتصيل يصيل أن الرجل
عىل فقالت: يدي فمددت الفراش، عىل هي فإذا فصليت خلفي، هي فإذا التفتُّ ثم أصيل
وأستعينه، أحمده وحده، هلل الحمد إن فقالت: بها، منيُت الدواهي إحدى فقلت: رسلك،
أعرف ال غريب رجل وأنت منه، عيلَّ أشد قط سريًا رسُت ما وهللا وال عربية، امرأة إني

عنه. فأنزجر تكره وما فآتيه، تحب بما ثني فحدِّ أخالقك،
سيد زوجك، دار أهل عىل مقدم خري قدمت محمد، عىل هللا وصىل هلل، الحمد فقلت:
أتحب أختانك؛ عن أخربني قالت: كذا، وأكره كذا، أحب نسائهم. سيدة وأنت رجالهم،
وأقمُت ليلة، بأنعم فبتُّ قال: تملوني، أن أحب وما قاٍض، رجل إني فقلت: يَُزوروك؟ أن
الذي من أفضل هو إال يوًما أرى ال فكنت القضاء، مجلس إىل خرجت ثم ثالثًا، عندها
يا فقلت: وتنهى، تأمر عجوز فإذا منزيل، دخلُت الحول رأس عند كان إذا حتى قبله،
أنت كيف أمية، أبا قالت: بالسالم، هللا حياك قلت: والدتي، فقالت: هذه؟ َمن زينب،
املرأة إن قالت: امرأة، كخري قلت: زوجتك؟ كيف قالت: هلل، والحمد بخري قلت: وحالك؟
غالًما، ولدت وإذا زوجها، عند حظيت إذا حالني: يف منها خلًقا أسوأ حال يف تُرى ال
الورهاء من رش بيوتهم إىل جازت ما وهللا الرجال فإن وط، فالسَّ ريٌب منها رابك فإن

املتدللة.
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حول كل يف فكانت قال: األدب، وأحسنت الرياضة، كفتنا قد بنتك أنها أشهد قلت:
كنت واحدة مرة إال قط عليها غضبت فما رشيح: قال تنرصف، ثم هذا فتذكر تأتينا
الفجر، ركعتي ركعت وقد اإلقامة فسمعت قومي، إمام كنت أني وذلك فيها؛ ظامًلا لها
يا قلت: الباب عند كنُت فلما اإلناء، عليها فأكفأُت قتلها، عن فعجلت عقربًا، فأبرصت
فإذا فجئُت العقرب، فَرضبتْها اإلناء فحرَّكت فَعِجلت أجيء، حتى اإلناء تحركي ال زينب،
لتعجيلها غضبي كان السبب فبهذا العقرُب، لسعتني قالت: لك؟ ما فقلت: تلوَّى، هي

ذلك: يف فقلت زوجته يرضب جار يل وكان رفعه،

زي��ن��ب��ا ت��ض��رب ي��وم ي��م��ي��ن��ي ف��ش��ل��ت ن��س��اءه��م ي��ض��رب��ون رج��اًال رأي��ت
م��ذن��ب��ا ك��ن��ت إذا ع��ذري ف��م��ا إل��يَّ ب��ه أت��ت ج��رم غ��ي��ر ف��ي أأض��رب��ه��ا
م��ح��ل��ب��ا خ��ال��ط ال��م��س��ك ب��ف��ي��ه��ا ك��أن ح��ل��ي��ت ه��ي إن ال��ح��ل��ي ت��زي��ن ف��ت��اة

جحش ابنة زينب

بنت أميمُة وأمها الحكيم، أم تكنى ملسو هيلع هللا ىلص، النبي زوجة الرئاب بن جحش بنت املؤمنني أم
قبل وكانت الرسول، مع املهاجرات ومن اإلسالم، قديمة كانت النبي، ُة عمَّ املطلب عبد
باب الريح فرفعت لغرٍض بيته إىل يوًما النبي ومىض حارثة، بن زيد تحت ملسو هيلع هللا ىلص النبي
فجاء يقربها، أن يستطع فلم زيد إىل كرهت ثَمَّ ومن فأعجبته، حارسة زينب فرأى الخباء
عليك «أمسك ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال ال، قال: يشء؟» فيها «أرابك فقال: فأخربه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل
َقَىضٰ ا ﴿َفَلمَّ عليه هللا فأنزل ملسو هيلع هللا ىلص، للرسول فحلَّت واعتدَّت زيد، ففارقها هللا.» واتق زوجك
قد هللا أن زينب يُبرشِّ «َمن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال ،(٣٧ (األحزاب: َزوَّْجنَاَكَها﴾ َوَطًرا نَْها مِّ َزيٌْد

اآلية. (٣٧ (األحزاب: َعَليِْه﴾ هللاُ أَنَْعَم ِللَِّذي تَُقوُل ﴿َوإِذْ عليهم: وقرأ زوََّجِنيها.»
السماء، من هللا وزوَّجني أهلكن زوَّجُكنَّ وتقول: نسائه عىل تفتخر زينب فكانت

اسمك؟» «ما لها: قال عليها دخل فلما للهجرة، ٥ سنة وذلك
محمٌد حرَّم وقالوا: املنافقون ذلك يف تكلم تزوجها وملا زينب، فسماها برة، فقالت:
بابن يُْدَعى كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي موَىل حارثة بن زيد ألن ابنه! امرأة تزوج وقد الولِد نساءَ
رَِّجاِلُكْم﴾ ن مِّ أََحٍد أَبَا ٌد ُمَحمَّ َكاَن ا ﴿مَّ وهي: اآلية؛ فأُنزلت التبني، سبيل عىل محمد

.(٥ (األحزاب: ِهللا﴾ ِعنَد أَْقَسُط ُهَو ِآلبَاِئِهْم ﴿اْدُعوُهْم األخرى واآلية ،(٤٠ (األحزاب:
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صوامة اليدين، صناع جميلة، قصرية، زينب وكانت حارثة. بابن ثَمَّ ِمن زيٌد فُدعي
يدها. شغل من وتتصدق تشتغل قوامة،

الذي الرشف الدنيا هذه يف نالت لقد جحش! بنت زينب هللا يرحم عائشة: وقالت
قال الرسول وإن القرآن، به ونطق بنبيه، زوَّجها — وجل عز — هللا إن رشف؛ يبلغه ال
وهي به، لحوقها برسعة ها فبرشَّ يًدا.» أطولكن بي لحوًقا «أرسعكن حوله: ونحن لنا
كثرة اليد بطول يريد وكان بعده، نسائه من توفيت من أول ألنها وذلك الجنة، يف زوجته

الصدقة.
،٢٠ سنة وتوفيت متصدعة. خاشعة أي أواهة.» زينب «إن الخطاب: بن لعمر وقال

سنة. ٣٥ تزوَّجها حني عمرها وكان للهجرة، ٢١ وقيل:

الحارث ابنة زينب

أهدت خيرب ملسو هيلع هللا ىلصيف النبي استقر فلما مشكم، بن سالم زوجة كانت خيرب من يهودية امرأة
بن بشري ومعه يسغها فلم مضغة فأخذ يديه، بني فوضعتها مسمومة، مصلية شاة له
مسمومة.» أنها تخربني الشاة هذه «إن النبي: وقال منها، بشري فأكل معرور، بن الرباء

ذلك؟» عىل حملك «ما فقال: فاعرتفت، املرأة دعا ثم
كان وإن فَسيُخرب، نبيٍّا كان إن فقلُت: عليك يَْخَف لم ما قومي من بلغت قالت:

منه. اسرتحنا ملًكا
تأثريًا إال السم فيه يُؤثِّر فلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أما األكلة. تلك يف بشري ومات عنها فتجاوز
انقطاع وجدت وإني «هذا فيه: مات الذي مرضه يف وقال كتفيه بني فحجم خفيًفا،

خيرب.» أكلة من أبهري
عىل بشري ورثة وادعى النبوة، كرامة مع شهيًدا مات أنه يرون املسلمون فكان

فُقتلت. زينب

الرفاعي أحمد اإلمام ابنة زينب

الحجاب أرخت قد وكانت والرشاب، الطعام من الطيب وتركت الثياب، من الخشن لبست
وتبعت أبيها، حنني ولزمت القدرة، مع اليسري بدون وقنعت الوهاب، امللك بعبادة وتملت

واالفتقار. والسكينة واالنكسار، بالذل طريقته أثر
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أنها يظنون والناس رجًال، خلقت كأنها يقول: — عنه ريضهللا — أحمد السيد كان
عىل فأظهرني أحمد، السيد عند يوم ذات كنت الفاروثي: عمر السيد وقال امرأة، خلقت
واخدمها عليها سلِّم له: فقال رابعة، عىل بيته ودخل بيده أخذني ثم أرساره، من كثري
واخدمها عليها سلِّم عمر، أي يل: قال ثم رأسها فقبَّل زينب فجاءت لك، تدعو أن واسألها

ذلك. ففعلت ولذريتك، لك تدعو أن واسألها
سنٍّا، أكرب فإنها لرابعة؛ والتعظيم بالخدمة يأمرني كان أنه األوىل نفيس: يف قلت ثم
أن وعدني هللا إن عمر، أي يل: وقال — العزيز رسه هللا قدس — أحمد السيُد إيلَّ فالتفت
السيد ويعيش أنت تعيش سيدي، أي زينب: فقالت الديار، بها ر ويُعمِّ اآلثار، بها يحيي
سيدي، يا فقالت: فيك، بل فقال: اآلثار، بك هللا ويحيي فداءك، هللا ويجعلني صالح،
ذريتك ولكن ال، زينب، يا لها: فقال املجالس؟ يف معهم وأجلس الناس وأُحدِّث أقعد أأنا

القيامة. يوم إىل يبقون
بنت مريم قالت النسق. هذا بغري كتابه يف الحكاية هذه أورد الشفاء صاحب أن إال
والطريق بعيد، السفر طويًال، ونسرتيح قليًال نتعب زينب: يل قالت قد يعقوب: الشيخ
أن قبل ندركه لو السفر. هذا من بدٌّ لنا وليس قليل، والزاد ضعيف، والجسد طويل،

لنا. خريًا لكان يستقبلنا أن قبل ونستقبله يدركنا،
أبي الشيخ خالها من الحديث وسمعت وتفقهت القرآن حفظت الزبرجدي: قال
الكبري الشيخ منها وسمع األعالم، األئمة أوالدها عنها وأخذ الواسطي، األنصاري البدر
زروع عىل أقبَل املنزلة. رفيعة القدر، عظيمة وكانت الكازروني، الفاروثي الفرج أبو عمر
السطح وصعدت فتقنعت إليها، الناس فالتجأ الجراد، جيش عبيدة وأم واسط أهل
أقلُّ وإني قلوبهم، يف ذلك ألقيت الذي وأنت إيلَّ، الظن حسن ساقهم عبيدك إلهي وقالت:
الراحمني. أرحم يا امُلنكرسين تَُردَّ أن من أكرم وأنت وجهي، وسواد لذنوبي أسألك أن من

واحدة. جرادة منه يبق لم حتى رعاتها ساقها إبل وكأنه واحدة ة زمَّ الجراد فزمَّ
هللا ريض املبارك. األحمدي باملشهد وُدفنت عبيدة، بأم وستمائة ثالث سنة توفيت

عنها.
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رسولهللاملسو هيلع هللا ىلص ابنة زينب

حياة يف للهجرة ثمان سنة وماتت سنة، ثالثون ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولرسول ولدت أوالده. أكرب هي
بيشء، وليس بناته، أكرب تكن لم إنها قيل: وقد أسد، بن خويلد بنت خديجة وأمها أبيها
بالنََّسب: العلماء بعض فقال اآلخر، قبل ُولِد أيهما وزينب؛ القاسم بني االختالف إنما
امللقب لقيًطا تزوجت وقد بدر، وقعة بعد وهاجرت زينب، ثم القاسم، له ُولِد ولد أول
وكان االحتالم، ناهز وقد فتويف عيل، اسمه غالًما منه وولدت الربيع، بن العاص بأبي
وكان العاص أبو وأسلم أمامة. اسمها بنتًا أيًضا له وولدت الفتح، يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي رديف
يُفرِّق أن يقدر ال كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن إال العاص، أبي وبني زينب بني فرَّق قد اإلسالم
رسول عليه ردَّ أسلم ملَّا العاص أبا إن وقيل: حينئٍذ، بها اإلسالم قوة لعدم بمكة بينهما

جديد. بنكاٍح ردها وقيل: األول، بالنكاح فقيل: زينب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
وهو قربها يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ونزل للهجرة، الثامنة السنة يف باملدينة زينب وتوفيت
أن تعاىل هللا فسألت ضعفها ذكرت «كنت وقال: عنه ي ُرسِّ خرج فلما محزون، مهموم

العاص. أبو زوجها بعدها تويف ثم عليها.» وهون ففعل ه ضمَّ عليها يخفف
اإلسالم وأدركت ملسو هيلع هللا ىلص، مولده من ثالثني سنة يف ولدت زينب إن آخرون: وقال
ففرَّق الربيع، بن العاص أبو خالتها ابن وتزوَّجها يحبها، أبوها وكان وهاجرت، وأسلمت
من بينهما يُفرق ولم بعضهم: قال بينهما، ملسو هيلع هللا ىلص جمع زوجها أسلم ملَّا ثم اإلسالم، بينهما

الهجرة. بعد كان إنما للمسلمة املرشك نكاح تحريم ألن البعثة أول
أبي وبني زينب بني فرق اإلسالم كان قالت: — عنها هللا ريض — عائشة وعن
بمكة، مغلوبًا كان ألنه بينهما؛ يفرق أن يقدر ال كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن إال العاص،
عيل فتزوجها أمامة وأما مراهًقا، فمات عيلٌّ فأما وأُمامة؛ عليٍّا العاص ألبي زينب وولدت
بن املغريُة عيلٍّ موت بعد وتزوَّجها فاطمة، من بوصية فاطمة، خالتها بعد طالب أبي بن
وهي أُمامة، هللاملسو هيلع هللا ىلصيحب رسول وكان عيل. من بوصية املطلب، عبد بن الحارث بن نوفل
السجود من رأسه رفع وإذا وضعها، ركع فإذا عاتقه، عىل الصالة يف يحملها كان التي

أعادها.
الربيَع فدائه يف زينب أرسلت الكفار، مع وكان بدر، وقعة يف العاص أبو أرس وملا
العاص، أبي عىل بها أدخلتها قد خديجة أمها كانت لها قالدة ذلك من إليه، دفعته بمال
فافعلوا.» لها الذي عليها وتردوا أسريها، لها تطلقوا أن رأيتم «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال
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يُطلِّق أن أبى قد وكان مصافيًا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول مصاحبًا العاص أبو وكان نعم. فقالوا:
صنيعه. له فشكر يُطلِّقها، أن املرشكون أَمره ملا زينب

مكة إىل فعاد املدينة، إىل زينب يرسل أن عليه َرشط األرس من ملسو هيلع هللا ىلص النبي أطلقه وملا
فوىف.» ووعدني فصدقني، «حدَّثني ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال فلهذا املدينة؛ إىل وأرسلها

خرج الفتح قبيل كان فلما رشكه، عىل بمكة العاص وأبو باملدينة زينب تزل ولم
رسية لقيته عاد فلما منهم، جماعة ومعه قريش، أموال من أموال ومعه الشام إىل بتجارة
وأرسوا األموال، من العري تلك يف ما املسلمون فأخذ حارثة، بن زيد هللاملسو هيلع هللا ىلصأمريهم لرسول
بها فاستجار زينب، عىل فدخل ليًال املدينة أتى ثم الربيع، بن العاص أبو وهرب أناًسا

فأجارته.
العاص أبا أجرُت قد إني الناس، أيها زينب: صاحت الصبح ملسو هيلع هللا ىلص النبي صىل فلما
سمعُت؟» ما سمعتم «هل وقال: الناس عىل أقبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سلَّم فلما الربيع، بن
عىل «يجري وقال: سمعتم.» حتى بذلك علمُت ما بيده نفيس «والذي قال: نعم، قالوا:
ال فإنك إليك؛ يخلص وال مثواه، «أكرمي فقال: ابنته عىل دخل ثم أدناهم»، املسلمني
«إن وقال: الرسية تلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فجمع ماله، طلب يف جاء قد إنه قالت: له.» تحلني
أن أُحبُّ وأنا عليكم، هللا أفاء مما وهو ماًال، له أصبتم وقد علمتم، حيث منا الرجل هذا

أحق.» فأنتم أبيتم فإن له؛ الذي عليه وتردوا تُحسنوا
أموالهم، الناس إىل وأدى مكة إىل فعاد أجمع، ماله عليه فردوا عليه، نردُّه بل فقالوا:
معه تزل ولم ابنته، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليه ورد املدينة إىل قدم ثم إسالمه، وحسن أسلم ثم

الهجرة. من ثماٍن سنة توفيت حتى

جزيمة ابنة زينب

عامر بن هالل بن مناف عبد بن عمرو بن هللا عبد بن حارثة بن جزيمة ابنة زينب
وصدقتها إطعامها لكثرة املساكني؛ أمُّ لها: يقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي زوُج الهاللية صعصعة بن
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فتزوَّجها أحد، يوم عنها فقتل جحش، بن هللا عبد تحت وكانت عليهم،
أخوه عليها خلف ثم مناف، عبد بن املطلب عبد بن الحارث بن الطفيل عند كانت وقيل:
بعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وتزوجها ألمها، ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج ميمونة أخت كانت الحارث. بن عبيد
توفيت، حتى — ثالثة أو شهرين — يسريًا إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند تلبث ولم حفصة،

فيه. خالف ال ملسو هيلع هللا ىلص حياته يف وفاتها وكانت
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نساء فكان يًدا.» أطولكن بي لحوًقا «أرسعكن قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن منده: ابن وقال
الخري، يف يًدا أطولهن كانت أنها علمن زينب توفيت فلما يًدا، أطول أيتهن يتذارعن النبي
تموت نسائه أول أراد إنما سبقته، وهذه لحوًقا.» «أرسعكن قال: ملسو هيلع هللا ىلص فإنه وهم؛ وهذا
من الصدقة كثرية كانت ألنها أشبه؛ لها وهو جحش، بنت زينب يف تقدم وقد وفاته، بعد

أعلم. وهللا بعده، توفيت نسائه أول وهي يدها، عمل

الزبري أخت العوام ابنة زينب

فقالت الجمل، يوم ابنها قتل أن إىل وبقيت أسلمت حزام. بن حكيم بن هللا عبد أم وهي
أخاها: الزبري وترثي ترثيه

ك��ري��م ال��ي��دي��ن ط��ل��ق رج��ل ع��ل��ى ف��أش��رع��ا ب��ال��دم��وع ُج��ودا أع��ي��ن��يَّ
ي��ت��ي��م وح��م��ل م��ن��ا خ��ل��ة وذي ل��ح��ادث ي��دع��ي ال��ل��ه وع��ب��د زب��ي��ر
ب��ج��ح��ي��م ف��اس��ت��ب��ش��روا وص��اح��ب��ه وص��ه��ره ال��ن��ب��ي ح��واري ق��ت��ل��ت��م
ب��س��ج��وم ع��ب��رت��ي ع��ل��ي��ه وج��ادت ق��ب��ل��ه ع��ف��ان اب��ن ق��ت��ل ه��دن��ي وق��د
وت��ص��وم��ي ب��ع��ده ت��ص��ل��ي ف��م��اذا م��دب��ًرا أص��ب��ح ال��دي��ن أن وأي��ق��ن��ت
ح��ك��ي��م؟ أم واب��ن أروى اب��ن أص��ي��ب ب��ع��دم��ا ب��ال��دي��ن ك��ي��ف أم ب��ن��ا وك��ي��ف

لها وكان الجد، زائدة شهامة، ذات والفعل، القول عىل جريئة أديبة، شاعرة، كانت
وقعة حرضت وقد عيلٍّ، حرب عىل العرب هيجت وطاملا وأحزابه، عثمان إىل كيل ميل

بقليل. بعدها وتوفيت مشاركة، فيها ولها الجمل

هللاوجهه كرم عيل اإلمام بنت زينب السيدة

الزهراء فاطمة وأمها طالب، أبي بن — وجهه هللا كرم — عيل اإلمام بنت زينب السيدة
عمها ابن تزوجها السالم. عليهما والحسني الحسن شقيقة فهي ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت
ويدعى — وعونًا عليٍّا، له وولدت طالب، أبي ابن الجناحني ذو الطيار جعفر بن هللا عبد

كلثوم. وأم ومحمًدا، وعباًسا، — باألكرب
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الحسني أخوها ُقتل ملا أنها األنباري ابن ذكر بكربالء. الحسني أخيها مع وحرضت
صوتها: رافعة وأنشدت الخباء من رأسها أخرجت

األم��م آخ��ر وأن��ت��م ف��ع��ل��ت��م م��اذا ل��ك��م ال��ن��ب��ي ق��ال إن ت��ق��ول��ون م��اذا
ب��دم خ��ض��ب��وا وم��ن��ه��م أس��ارى م��ن��ه��م ف��رق��ت��ك��م ب��ع��د وب��أه��ل��ي ب��ع��ت��رت��ي
رح��م��ي ذوي ف��ي ب��س��وء ت��خ��ل��ف��ون��ي أن ل��ك��م ن��ص��ح��ت إذ ج��زائ��ي ه��ذا ك��ان م��ا

«نور ويف طالب، أبي بن عقيل البنة األبيات هذه أن األثري» ابن «كامل يف لكن
منرصف فصادفت وستني، إحدى سنة الكوفة دخلنا قال: األسدي خزيمة عن األبصار»
ورأيت بالكوفة، زياد ابن إىل كربالء من بالدربة — السالم عليهما — الحسني بن عيل
يا يقول: الحسني بن عيل وسمعت الجيوب، متهتكات يندبن قياًما يومئٍذ الكوفة نساء
خفرة وهللا أر فلم عيل بنت زينب ورأيت قتلنا؟ فَمن علينا، تبكون إنكم الكوفة، أهل
فسكتت اسكتوا، أن الناس إىل فأومأت املؤمنني، أمري لسان عن تنزع كأنما منها أنطق
سيد عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل «الحمد فقالت: األجراس، وهدأت األنفاس،
هدأت وال العربة سكنت فال أتبكون؟ والخذل، الختل كوفة أهل يا بعد، أما املرسلني.
دخًال أيمانكم تتخذون أنكاثًا، قوة بعد من غزلها نقضت التي مثل مثلكم إنما الرنة.
األعداء وحجز األمة، وملق الشنف، الصدر وداء والضعف الصلف فيكم وإن أال بينكم،
قتل تدحضون وهللا، أي تزرون. ما ساء أال ملحودة، عىل كفضة أو دمنة، عىل كمرعى
أهل شباب وسيد تكم، محجَّ ومنار حجتكم، ومدار الرسالة، ومعدن النبوة، خاتم سليل
ويف عليكم، هللا سخط أن أنفسكم لكم سولت ما ساء أال الكوفة، أهل يا ويلكم الجنة.
وأي سفتكم؟ له دم وأي فريتم؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول كبد أي أتدرون خالدون، أنتم العذاب
األرض، وتنشق منه، يتفطرن السماوات تكاد ا، إدٍّ شيئًا جئتم لقد أبرزتم؟ له كريمة
أمطرت إن أفعجبتم األرض. طالع شوهاء خرقاء بها أتيتم ولقد ا، هدٍّ الجبال وتخر
يحقره فال املهل، يستخفنَّكم فال تنرصون؛ ال وأنتم أخزى، اآلخرة فلعذاب دًما؟ السماء
فرأيت قال: سارت، ثم لباملرصاد.» وربكم ربي إن كال الثأر. فوت عليه يخاف وال البدار،
حتى يبكي وهو منها دنا قد شيًخا ورأيت أفواههم، عىل أيديهم واضعي حيارى الناس
الشباب، خري وشبابكم الكهول، خري كهولكم وأمي؛ أنتم بأبي قال: ثم لحيته، اخضلت

أبًدا. يخزى وال يبور ال ونسلكم
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يقول: مشهده قبل كربالء يف وهو الحسني سمعت أنها األثري» ابن «كامل ويف

واألص��ي��ل ب��ال��ش��ري��ف ل��ك ك��م خ��ل��ي��ل م��ن ل��ك أفٍّ ده��ر ي��ا
ب��ال��ب��دي��ل ي��ق��ن��ع ال وال��ده��ر ق��ت��ي��ل ط��ال��ب أو ص��اح��ب م��ن
ال��س��ب��ي��ل س��ال��ك ه��ال��ك وك��ل ال��ج��ل��ي��ل إل��ى األم��ر وإن��م��ا

حتى ثوبها يف تجر وثبت أن نفسها تملك لم سمعته فلما ثالثًا، أو مرتني فأعادها
وعيل أمي، فاطمة ماتت اليوم، الحياة أعدمني املوت ليت ثكاله، «وا ونادت: إليه انتهت
ال أخية وقال: إليها فنظر فذهب الباقي.» وثمال املايض خليفة يا أخي، والحسني أبي،
فردد الفداء.» لنفسك نفيس واستقتلت، وأمي، أنت «بأبي قالت: الشيطان! حلمك يذهبن
ويلتاه، «وا وقالت: وجهها فلطمت لنام، القطا ترك لو قال: ثم عيناه، وذرفت غصته
وشقت وجهها، لطمت ثم نفيس.» عىل وأشد لقلبي، أقرح فذلك اغتصابًا؛ نفسك أفتغصبك
هللا، اتقي وقال: وجهها عىل املاء فصبَّ الحسني إليها فقام عليها، مغشيٍّا وخرَّت جيبها،
يشء كل وأن يبقون، ال السماء وأهل يموتون، األرض أهل أن واعلمي هللا، بعزاء وتعزي
مسلم ولكل ولهم ويل مني، خري وأخي مني، خري وأمي مني، خري أبي هللا. وجه إال هالك

ونحوه. بهذا فعزَّاها حسنة، أسوة هللا برسول
فلطمن رصعى، وأصحابه الحسني عىل بهن اجتازوا الكوفة إىل السبايا حملوا وملا
الحسني هذا السماء. مالئكة عليك صىل محمداه، «يا أخته: زينب وصاحت خدودهن،
عليها تسفي مقتلة وذريتك سبايا، وبناتك األعضاء، مقطع بالدماء، مزمل بالعراء،

وصديق. عدو كل فأبكت الصبا.»
فقال إماؤها، بها وحفت وتنكرت، ثيابها أرذل لبست زياد ابن عىل أدخلوهم فلما
بعض فقال تكلمه، ال وهي ثالثًا ذلك فقال تكلمه، فلم الجالسة؟ هذه من هللا: عبيد
فضحكم الذي هلل الحمد هللا: لعنه — زياد ابن لها فقال فاطمة، ابنة زينب هذه إمائها:
كما ال تطهريًا، وطهرنا بمحمد أكرمنا الذي هلل «الحمد فقالت: أحدوثتكم، وأكذب وقتلكم
بيتك؟ بأهل هللا صنع رأيت كيف فقال: الفاجر.» ويكذب الفاسق، يفتضح إنما تقول،
فتختصمون وبينهم بينك هللا وسيجمع مضاجعهم، إىل فربزوا القتل عليهم «كتب قالت:
أهل من امَلَردة والعصاة طاغيتك من غيظي ُشفي قد وقال: زياد ابن فغضب عنده.»
واجتثثت فرعي، وقطعت أهيل، وأبرزت كهيل، قتلت لقد «لعمري وقالت: فبكت بيتك،
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أبوك كان لقد لعمري شجاعة. هذه لها: فقال اشتفيت.» فقد هذا يشفك فإن أصيل؛
والشجاعة.» للمرأة «ما فقالت: شجاًعا،

قال: الحسني، بن عيل قال: اسمك؟ ما قال: الحسني بن عيل إىل زياد ابن نظر فلما
أيًضا له يقال أخ يل كان فقال: تتكلم؟ ال لك ما فقال: فسكت، الحسني؟ بن عيل يُقتل أَولم
تتكلم؟ ال لك ما فقال: عيل، فسكت قتله، هللا إن زياد: ابن اللعني فقال الناس، فقتله عيل
عمران: (آل ِهللا﴾ ِبِإذِْن إِالَّ تَُموَت أَن ِلنَْفٍس َكاَن ﴿َوَما موتها حني األنفس يتوىف هللا فقال:
ألحسبه إني أدرك. هل هذا انظر ويحك! لرجل: قال ثم منهم، وهللا أنت فقال: ،(١٤٥
َمن عيل: فقال اقتله، قال: أدرك، قد نعم، فقال: األحمر معاذ بن مري عنه فكشف رجًال،
من رويت أما منا. حسبُك زياد، ابن «يا فقالت: زينب به وتعلقت النسوة؟ بهذه يتوكَّل
أن قتلته إن مؤمنًا كنت إن باهلل «أسألك وقالت: واعتنقته أحًدا؟» منا أبقيت وهل دمائنا؟

معه.» تقتلني
تقيٍّا رجًال معهن فابعث قرابة وبينهن بينك كان إن زياد، ابن يا عيل: وقال
ودَّت ألظنها إني وهللا للرحم، عجبًا قال: ثم ساعة إليها فنظر اإلسالم، بصحبة يصحبهن
يزيد عىل الشام دخلن وملا نسائه. مع ينطلق الغالم دعوا معه! أقتلها أن قتلته أني لو
إىل لتنظرا تتطاوالن الحسني ابنتا وسكينة فاطمة جعلت يديه بني والرأس معاوية بن
يزيد، نساء فصاحت ِصْحن، الرأس رأين فلما عنهما، ليسرت يتطاول يزيد وجعل الرأس،
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بنات سكينة: من أكرب وكانت — فاطمة فقالت معاوية، بنات وولولت
خرص، لنا ترك ما وهللا قالت: كارًها، كنت لهذا أنا أخي، ابنة يا فقال: يزيد؟ سبايا
هذه يل هْب فقال: الشام أهل من رجل فقام منكن، أخذ مما أعظم إليكن أتى ما فقال:
زينب: فقالت ورصخت، زينب ثياب فاطمة فأخذت — الحسني بنت فاطمة يعني —
أن شئت ولو يل، ذلك إن وهللا وقال: يزيد فغضب له.» وال لك ذلك ما ولؤمت، «كذبت
بغري وتدين ملتنا، من تخرج أن إال لك هللا جعل ما وهللا، «كال قالت: لفعلته، أفعله
أبوك الديِن من خرج إنما بهذا، تستقبلني إياي قال: ثم واستطار يزيد فغضب ديننا.»
قال: وجدك.» وأبوك أنت اهتديَت وجدي وأخي أبي ودين هللا «بدين زينب: قالت وأخوك،
وسكت. فاستحى بسلطانك.» وتقهر ظلًما، تشتم أمري «أنت قالت: هللا، عدوة يا كذبت

أحدهما مقامني؛ — عنها هللا ريض — زينب للسيدة أن الروايات اختالف وعىل
وهو بمرص، والثاني الشيعة، أهل من خصوًصا الجهات، كل من مقصود وهو بدمشق،
يف مسجد ولها املرصية، األوقاف عموم ديوان من زائد وإيراد أوقاف ولها األول، من أشهر
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بالخطط املسماة خططه يف مبارك باشا عيل األمري أوصافه ذكر قد مثله، يوجد لم مرص
وجودها. محل عىل ُمنوِّهني عنها اقترصنا مسهبة جاءت أوصافه ولكون التوفيقية.

الطثرية ابنة زينب

أخوها ُقتل أمها. والطثرية صعصعة، بن عامر بني من سمرة بن سلمة بنت زينب هي
لسنة املوافقة هجرية، ١٢٦ سنة العباس بني خالفة يف املشهور الشاعر الطثرية بن يزيد

ترثيه: أخته فقالت حنيفة، بنو قتله ميالدية، ٧٤٤

غ��وائ��ل��ه ي��زي��د غ��ال��ت وق��د م��ق��ي��ًم��ا م��ج��اوري ال��ع��ق��ي��ق وادي م��ن األث��ل أرى
وأب��اج��ل��ه ل��ب��ات��ه ره��ل وال م��ت��ض��ائ��ل ال ال��س��ي��ف ق��دَّ ق��ْد ف��تً��ى
ك��واه��ل��ه ال��ق��م��ي��ص ي��وه��ي ول��ك��ن��ه ب��خ��ص��ره ال��ق��م��ي��ص ق��د ت��رى ال ف��ت��ى
آك��ل��ه ف��ه��و دًم��ا ي��وًم��ا ب��ص��اح��ب��ه رأى إن ك��ال��ذئ��ب ال��ع��م الب��ن ل��ي��س ف��ت��ى
ح��ام��ل��ه ف��ه��و ح��م��ل��ت��ه ال��ذي وك��ل ظ��ال��ًم��ا ويُ��رض��ي��ك م��ظ��ل��وًم��ا ي��س��رُّك
م��راج��ل��ه ت��س��ت��ق��ل ح��ت��ى ال��ح��يِّ ع��ل��ى ع��زوًرا ك��ان األض��ي��اف ن��زل إذا
ح��م��ائ��ل��ه ط��وي��ًال ه��ن��ديٍّ��ا وأب��ي��ض م��ف��اض��ة درًع��ا م��ن��ه وورث��ن��ا م��ض��ى
ن��ائ��ل��ه ال��ح��ي ح��ج��رة أق��ص��ى وي��ب��ل��غ ب��ك��ف��ه ال��م��ش��رف��ي ي��رم��ى ك��ان وق��د
ج��اف��ل��ه ال��رأس أش��ع��ث ت��ول��ى وإم��ا م��ب��ت��س��ًم��ا الق��ي��ت��ه إذا ك��ري��م
ف��اع��ل��ه ف��ه��و ب��ه ظ��ن��وا م��ا ألح��س��ن ع��ام��د ف��ه��و ب��ي��ت��ه ��وا أمُّ ال��ق��وم إذا
وح��ام��ل��ه ال��ه��ش��ي��م م��ي��ل ع��دا ع��ل��ي��ه��ا ون��اره ي��رع��دان ج��اذري��ه ت��رى
م��ش��اغ��ل��ه ع��ن��ه��ا ت��ع��د ل��م ب��ه��ا ب��ص��ي��ًرا ج��اره ع��ظ��م خ��ي��ره��ا ث��ن��ي��ا ي��ج��ران

والفضل الشعر عىل مطبوعة مشهورة شاعرة وكمال، وأدب جمال ذات زينب وكانت
نعثر لم أخيها يف كثرية مراٍث ولها العرب، حلية هي التي بالفصاحة متجملة واألدب،

اآلن. عليها
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الرحمن عبد املؤيد بأم الشهرية القاسم أبي ابنة زينب

النيسابوري األصل، الجرماني عبدوس بن أحمد بن سهل بن أحمد بن الحسن ابن وهو
وإجازة، رواية عنهم وأخذت العلماء، أعيان من جماعة أدركت عاملة، فاضلة كانت الدار،
املظفر وأبو القاري، النيسابوري القاسم أبي بن إسماعيل محمد أبو عنهم: أخذت فممن
القشريية»، «الرسالة صاحب القشريي، هوازن بن الكريم عبد نبن وهو املنعم، عبد
القاسم أبو والعالمة الفاريس، إسماعيل بن الغافر عبد الحسن أبو الحافظ أجازها وممن
العالمة العلماء أكابر من أجازتهم وممن «الكشاف»، مؤلف الزمخرشي عمر بن محمود
يف وهي املشهور»، «التاريخ صاحب خلكان، ابن القضاة قايض الدين شهاب املؤرخ

الهجرة. من السابع القرن

أفندي هانم زينب األمرية

الخديوية. للحكومة مؤسس مرصوأول وايل باشا، عيل محمد املرحوم كريمات أصغر هي
أفندي قادين نور شمع ووالدتها القاهرة، مرص يف هجرية ١٢٤٤ سنة حدود يف ولدت

األصل. جركسية وهي باشا، عيل محمد املرحوم محاظي من
مرص يف األفراح لها وأقيمت باشا، كامل يوسف باملرحوم تأهلت ١٢٦٤ه، سنة ويف

األزبكية. رساي يف زفافها وكان مثال، لها يسبق لم التي الدرجة إىل
وبني بينه البغضاء واشتدت مرص، حكومة باشا عباس وتوىل عيل، محمد تويف وملا
الخديوية، العائلة وسائر باشا، وكامل باشا، وسامي بك، باقي «املورهليني»: األمراء

مرص. من للهجرة اضطروا
هانم نازيل األمرية الكربى أختها هاجرت كما زوجها مع املرحومة امُلرتَجمة هاجرت
وتقلب الجميع، مثوى العلية الدولة فأكرمت ١٢٦٨ه، حدود يف وذلك اآلستانة، إىل أفندي
عبد السلطان املرحوم مدة يف أعظم صدًرا صار حتى الدولة مناصب يف باشا كامل

التسعني. حدود يف تويف ثم العزيز،
ومنزله بايزيد السلطان ميدان يف الكائن منزلها يف اآلستانة يف املرتَجمة وبقيت

القسطنطيني. الخليج داخل الشهري بيتك يف الساحيل
يف «إسكدار»، خارج الخصويص مدفنها يف ودفنت ١٣٠٢ه، سنة ربيع يف وتوفيت
عموم يف عظيم شأن وجنازتها لوفاتها وكان سلطان، أحمد جه بقره املعروف املوقع

اآلستانة.
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ثالثة عن يقل ال قد عظيًما شيئًا والعقارات واألرايض والجواهر األموال من وخلفت
الربنس املرحوم أخوها ذلك جميع وورث زوجها، وال هي ال ذرية تعقب ولم جنيه، ماليني
بيك، رساي الشهرية العقارات من تركت فمما باشا. عيل محمد بن باشا الحليم عبد
«وابورات رشكة وهي الخريية، الرشكة أسهم ذلك ومن بايزيد، السلطان ميدان ورساي
شربي ورساي مرص، يف األزبكية ورساي وابوًرا، أربعني عن تقل وال اآلستانة، يف البوغاز»

الصغرية.
محبة النفس، عالية اليد، سخية واملربات، الخريات كثرية — هللا رحمها — وكانت
يعيش كان من بلغ حتى البيوت من كثري عىل ترصف كانت وإغاثتهم؛ الفقراء إلعانة

عائلة. أربعمائة من أكثر فقط اآلستانة نفس يف بإحساناتها
األوقاف تلك ربع جعلت ثم وذريتها، وزوجها نفسها عىل أوقفتها عظيمة أوقاف ولها
والسيدة نفيسة السيدة ومساجد مرص، يف الحسيني كاملسجد مباركة؛ محالت لجملة
والكاشنية، والنقشبندية املولوية منها: تكايا، وعدة مسجًدا، ١٤ نحو وغريهما زينب

مرص. قلعة يف والدها بمسجد القرآن قراءة يف القدر وليلة املعراج ليلة وعىل
الفقه وُمدرِّيس األزهر، الجامع يف الحنفي الفقه مُلدرِّيس قدًرا الربع ذلك من وجعلت

تخصيصات. لكلٍّ وخصصْت والحنبيل، واملالكي الشافعي
من ولكل رساياتها، يف القرآن قرأ من لكل أيًضا ذلك من ربًعا خصصت إنها ثم
لها مالزمته زمن يبلغ ملن وجعلت والنساء، الرجال من الوفاة حني إىل الزمها أو خدمها
لعتقائها وكذلك ذلك، من أقل زمنه كان من ضعف فأكثر سنني عرش بخدمتها قيامه أو
بناء يف زوجها مع باالشرتاك مساهمتها خرياتها ومن والدها. معتوقي وفقراء أمها وعتقاء
«إسكدار». بقرب قرطال قصبة يف وسبيل الخالفة، دار من «إسكدار» مدينة يف مستشفى
بعض وعىل زوجها وقرب قربها عىل أوقفت كما الكافية، األوقاف عليها وأوقفت

وغريها. اآلستانة يف والزوايا التكايا
ا جدٍّ ومحرتمة وسخائها، ملالها فيها مطموًعا دائرتها، يف متوسعة امُلرتَجمة وكانت
جاللة ولدى السلطاني الرساي يف ا جدٍّ معتربة كانت إنها حتى الدولة، دوائر جميع يف
يف سيايس وقع لها وكان خصوًصا، املؤمنني أمري سيدنا وجاللة عموًما، العظام الخلفاء

العرابية. العصبة شأن يف املرصية األحوال
حليم الربنس أخيها ملساعدة جنيه ألف خمسني إىل أربعني من رصفت إنها قيل:
بأمرها لتداخله باشا عثمان مرص يف دائرتها وكيل عىل قبضت الحكومة إن حتى باشا،

أخيها. إىل لتستميلهم األشقياء عصبة مع
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وفاتها دنَْت وملا العائلة، من غريه تعني كما تعينه وكانت ماله، قل قد أخوها وكان
وعقاراتها. أموالها من بكثري له أوصت

قبل الشعور اختالل من بيشء أصيبت إنها حالها: حقيقة عىل االطالع أهل قال
قسمها وحرص الوقفيات، بتحوير باشا حليم الربنس اهتم املدة تلك ويف بمدة. موتها

.١٣١٢ سنة يف تويف أن إىل الوقت ذلك من الفائدة واستغل أوالده، ويف فيه األعظم
فيها النزاع يزال وال باملطالبة، الحقوق أصحاب وحرك الناس بعض قام وحينئذ

اآلن. إىل
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السالم عليه الخليل إبراهيم زوجة سارة

— الخليل بإبراهيم تزوجت وكماًال، عقًال وأوفرهن جماًال، زمانها نساء أحسن كانت
هللا أكرمها وبذلك يشء، يف تعصه لم وكانت عظيمة، محبة يحبها وكان — السالم عليه

تعاىل.
له وصف وقد األوىل، الفراعنة من فرعون وبها مرص إىل إبراهيم بها قدم وكان
املرأة هذه ما له: فقال فجاءه، — السالم عليه — إبراهيم إىل فأرسل وجمالها، حسنها
وأرسلها زيِّنها له: فقال يقتله، أن امرأتي هي قال إْن وتخوََّف أختي، هي فقال: منك؟
عنك، سألني قد الجبار هذا إن لها: وقال سارة إىل إبراهيم فرجع إليها، أنظر حتى يل
أقبلت ثم — وجل عز — هللا كتاب يف أختي فإنك عنده تُكذِّبيني فال أختي، أنك فأخربته

يصيل. السالم عليه إبراهيم وقام الجبار، عىل سارة
رأى فلما صدره، إىل يده فيبست بيده، يتناولها إليها أهوى ورآها عليه دخلت فلما
اللهم سارة: فقالت آذيتُِك، ال فوهللا يدي يطلق أن ربك سيل لها: وقال أمرها عظم ذلك

يده. تعاىل هللا فأطلق يده، له فأطلق صادًقا كان إن
ردها ذلك رأى فلما يده، فتيبس يتناولها أن بقصد مرات ثالث ذلك فعل إنه وقيل:
وهي هاجر ومعها إبراهيم إىل فأقبلت قبطية، جارية وهي هاجر، لها ووهب إبراهيم إىل

فرعون. من عصمتها عىل تعاىل هللا تحمد
إني بقولها: إبراهيم إىل هاجر فوهبت أسنَّت، حتى الولد منعت قد سارة وكانت
هاجر عىل إبراهيم فوقع بولد، منها يرزقك تعاىل هللا لعل فخذها وضيئة؛ امرأة أراها
مائة ابن وإبراهيم سنة، تسعني بنت سارة وكانت — السالم عليه — إسماعيل له فولدت



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

سارة وحملت كان، وقد سارة، من بولد هللا سريزقه بأنه إبراهيم وبُرشِّ سنة، وعرشين
بإسحاق.

هما فبينما الغالمان، وشبَّ مًعا، فوضعتا بإسماعيل هاجر حملْت وكانْت قيل:
إسماعيل، فسبق بينهما، سابَق — السالم عليه — إبراهيم وكان يوم، ذات يتناضالن
وقالت: فغضبْت إليه تنظر وسارة جانبه، إىل إسحاق وأجلس حجره، يف فأجلسه فأخذه
كان وقد جانبك، إىل فأجلسته ابني إىل وعمدْت حجرك، يف فأجلسته األمة ابن إىل عمدت
ثم خلقتها، ولتُغرينَّ منها، بضعة لتقطعن فحلفت الغرية، من النساء يأخذ ما أخذها
أذنها، واثقبي اْخِفضيها السالم: عليه — إبراهيم فقال ذلك، يف فبقيت عقلها، إليها ثاب

النساء. يف ُسنَّة فصارت ذلك، ففعلت
الصبيان، تفعل كما يوم ذات اقتتال — السالم عليهما — وإسحاق إسماعيل إن ثم
— السالم عليه — إبراهيم وأمرت بلد، يف تساكنني ال وقالت: هاجر عىل سارة فغضبت

بهما. فذهب مكة إىل بهما يأتي أن إليه هللا فأوحى عنها، يعزلها أن
وسبع مائة وقيل: سنة، وعرشون واثنتان مائة العمر من ولها سارة وتوفيت
إبراهيم اشرتاها مزرعة يف جريون، يف كنعان بأرض الجبابرة بقرية بالشام، وعرشون

بها. وُدفنْت — السالم عليه —

اإلرسائيلية القرظية سارة

املدينة قصد اليمن، ملوك أحد جبلة، أبا إن قيل: قريظة، بني من يثرب يهود من كانت
بذي اليهود يف فأوقع فاحشة، أمور ملكهم عن وبلغه يهود، أهلها وكان الجاهلية، يف
ذلك تذكر — منهم وهي — القرظية سارة فقالت أُحد، عند باملدينة واٍد وهو حرض،

قومها: من ُقتل َمن وترثي

ال��ري��اح ��ي��ه��ا ت��ع��فِّ ح��رض ب��ذي ش��ي��ئً��ا ت��غ��ن ل��م أم رم��ت ب��أه��ل��ي
وال��رِّم��اح ال��َخ��ْزرج��يَّ��ة س��ي��وف أت��ل��ف��ت��ه��م ق��ري��ظ��ة م��ن ك��ه��ول
رداح ح��رٌب ُدونَ��ه��م ه��ن��ال��ك ل��َح��اَل��ْت ب��أْم��ره��م أذن��وا ول��و
ال��َق��راح ال��م��اءُ ألْج��ِل��ه��ا ي��م��رُّ ن��غ��ٍل ذاُت وال��رَّزيَّ��ُة ُرِزئ��ن��ا
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مناف عبد بن شمس عبد ابنة سبيعة

وقومها، زوجها عند مكرمة كانت ثقيف. إىل نسبه يتصل — مالك بن مسعود زوجة هي
الجاهلية يف الرابع الفجار يوم كان ملا إنه حتى والفضل، املكان من لها ملا الكلمة مسموعة
عىل أمية بن وحرب زوجها وانترص قيس، بني عىل الدائرة ودارت — عكاظ يوم وهو —
من غًدا يصاب ملا فقالت: يبكيك؟ ما لها: فقال الناس تداعى حني تبكي فرآها أعدائهم،

قومي.
من خباءك دخل َمن خباء: سبيعة امرأته عىل رضب قد مسعود وكان — لها فقال
فإني خبائك؛ يف تتجاوزي ال لها: فقال ليتسع، قطًعا به توصل فجعلت آمن، فهو قريش
لو أن تود أنك ألظن إني وهللا أما فقالت: فأحفظها الخباء، به أحاط من إال أُميض ال
بن حرب لها فأجار بها، مستجريين خباءها دخلوا قيس انهزمت فلما توسعته، يف زدت
بذلك فنادت آمن، فهو حوله دار أو خبائك بأطناب ك تمسَّ من عمة، يا لها: وقال أمية
بخبائها؛ داَر إال عنده نجاة ال أحد يبق فلم ا، جدٍّ كثروا حتى بخبائها قيس فاستدارت

املثل. به يرضب وكان قيس، مدار املوضع: لذلك فقيل
عروة وهم: سبيعة؛ من بنوه يومئٍذ معه خرج قد معتب بن مسعود زوجها وكان
خباء إىل بأيديهم يأخذون قيس يف غلمان وهم يدورون فكانوا واألسود، ونويرة ولوحة
عليها وقف حتى معتب بن وهب فخرج يفعلوا، أن أمهم أمرتهم كما ليُجريوهم أمهم
فنادت كنانة، بني من رجًال به ربطت إال البيت هذا أطناب من طنب يبقى ال لها: وقال
رجًال به ربط إال البيت هذا أطناب من طنب يبقى ال أن يحلف وهبًا أن صوتها بأعىل

أمية. بن حرب فأجارهم خبائها إىل لجئوا هزمْت فلما الجد، فالجد كنانة، بني من

الوزراء ست

٧١٧ه، سنة وتوفيت هجرية، ٦٢٤ سنة ولدت الحنبيل. الدين وجيه العالمة حفيدة لقب
هللا عبد أبي عن الشافعي اإلمام ومسند البخاري صحيح أخذت مشهورة ُمحدِّثة وهي
ُمحدِّثة الصفدي صالح رواه كما وكانت الحديث، بعض أبيها عىل وقرأت الزبيدي،
والقايض أرغون، الدين سيف األمري الحديث عنها فأخذ مرص، إىل واستقدمت عرصها،

العلماء. مشاهري من كثري عنها وروى متوالية، مراًرا البخاري ودرست الدين، كريم
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الكرام ست

عبد والسيد الدولة، مهذب عيل السيد أخت الرفاعي، عثمان الدين سيف السيد بنت
وارثة كانت عنهم. هللا ريض — عثمان أبناء السالم، عبد والسيد الدولة، ممهد الرحيم
عدَّها فاطمية. وأطوار مصطفوية، وطباع هاشمية، أخالق ذات علوية، وولية محمدية،
يف — عنه هللا ريض — الرفاعي أحمد السيد موالنا األولياء سلطان الكبري السيد خالها

الصدا». «جالء يف — رسه قدس — جالل بن أحمد اإلمام ذكرها طبقات
واألوصاف الحميدة، السرية ذات الشهرية الحميدة السعيدة الست ذكرها: عند قال
هللا ولية الصادقة، واملكاشفات الثابتات، واملقامات العاليات، الدرجات صاحبة السديدة،
نور — الكرام بست املسماة الكبري أحمد السيد أخت من عثمان السيد بنت القدير، امللك
وإيقانًا، وإيمانًا حياءً الناس أكثر من كانت — مهجعها بفضله وعطر مضجعها، هللا
من قنعت األموال، من تجد ما كل الفقراء عىل تنفق مرضية، وأحوال مخفية، أرسار ذات
وتبيُت الطعام من لها كان ما تنفق سكون، هللا خدمة عن لها وجد وما بالدون، الدنيا

راضية. وقدره تعاىل هللا بقضاء وكانت طاوية،
القصري. الخشن الصوف ولباسها وأرق، وأنني وحزن وحنني، شوق ذات كانت
وبغرائب منه، ويُدنيها يُقرِّبها خالها وكان وجهها. عىل الدقيق غبار يعلو حتى تطحن
إلخوتها ويعرفها يصفها كان وبذلك للعهود، حافظة كانت يرسها. واألرسار األمور
به جناحك هللا وصل كرام أي لها: ويقول لرضاها، ويرىض إليها، يميل الحق ويقول:
عبد السيد أخوها ذلك فرأى مرة، كل خالها أمام تصعد كانت صغرها يف أنها نُِقل بكرمه.
وكانت الرجال. مقام لهن نساء منكم يكون أن ترضون أما له: فقال عليها، فنقم السالم،
واملداومة الخريات، عىل املواظبة والتوفيق القبول عالمة تقول: — رسها هللا قدس —
إىل والترضع مطيتهم، الصدق جعلوا القبول أهل وإن الحياة، من رمق دام ما عليها
سنة توفيت الزبري: قال العطيات، واهب إىل الصفات بهذه ووصلوا ديدنهم، تعاىل هللا

عنها. ريضهللا — ببغداد عبيدة أم بمشهد ودفنت ٥٦٠ه،
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باهلل العزيز بنت امللك ست

إسماعيل املنصور بن معد الفاطمي هللا لدين املعز بن نزار باهلل العزيز بنت امللك ست
العلوي. الفاطمي هللا عبيد بن محمد هللا بأمر القائم بن

رأيًا، وأعالهن جنانًا، وأثبتهن عقًال، وأوفرهن جماًال، زمانها نساء أحسن من كانت
عن األمور يقطع صار إنه حتى امللك يف هللا بأمر الحاكم أخاها شاركت حزًما. وأشدهن
من ذلك يحسب وهو طاعته، وينبذون الرعية عليه تقوم أمر يف خالفها وكلما رأيها،
منه تُوجس وهي الفرص يرتقب فصار قتلها، وأراد عليها تغري إنه حتى امللك، ست أخته
كراهتهم شدة ومن فعله، سوء من الناس فكرهه عسفه، وزاد ظلمه، كثر أن إىل خيفة
من عملوا إنهم حتى عليه، والدعاء أسالفه وسبُّ سبُّه فيها الرقاع إليه يكتبون كانوا له

رقعة. وبيدها امرأة صورة قراطيس
قبيحة وشتيمة لعن كل وفيها منها الرقعة بأخذ فأمر تشتكي، أنها ظن رآها فلما
مرص بإحراق فأمر قراطيس، من إنها له: فقيل املرأة، بطلب فأمر يكره، بما حرمه وذكر
إليهم انضاف الثالث اليوم ويف يومني، مدة قتال أشد أهلها وقاتل ذلك، ففعلوا ونهبها،
ويعتذرون الصفح، يسألونه الحاكم إىل وأرسلوا شوكتهم، فقويت واملشارقة، األتراك

التهديد. إىل فعادوا يقبل، فلم إليه،
وتتبع بعضها، ونهب مرص، بعض أحرق وقد عنهم بالكف أمر ُقوَّتهم رأى فلما
غيظهم فازداد نساؤهم، فضحت وقد منه، فابتاعوهم وأوالهم نساءهم أخذ من املرصيون
عليها، يدخلون الرجال أن بلغه ألنه امللك؛ ست أخته من ذلك أن فظن عليه، وحنقهم
أرسلت فيقتلها، هواه يطيع ربما وأنه ترصفه، سوء رأت وملا بالقتل، يتهددها فأرسل
فقالت — الحاكم يخاف وكان — داوس ابن له: يقال الحاكم قواد من كبري قائد إىل
وأنه فيك، أخي يعتقده ما تعلم أنت له: وقالت عنده حرضت ثم ألقاك، أن أريد إني له:
يكره مما به تظاهر ما هذا إىل انضاف وقد كذلك، وأنا عليك، يُبقي ال منك تمكن متى
هذه وتنقلع معه، ونحن هو فيهلك به يثوروا أن وأخاف عليه، يصربون وال املسلمون
إال غالم معه وليس غًدا الجبل هذا إىل يصعد إنه فقالت: تريد، ما إىل فأجابها الدولة،
ونقيم الصبي، ويقتالن يقتالنه بهما تثق رجلني فتقيم بنفسه، وينفرد وصبي، الركاب
ألف أعطته ثم دينار، ألف مائة إقطاعك يف وأزيد الدولة، مدير أنت وتكون بعده، ولده
الجبل. إىل فمضيا بالقصة، وأخربهما ثقاته من اثنني فاختار وانرصفت، للرجلني دينار
وسبعة سنة وثالثني ستٍّا عمُره وكان وأخفياه، وقتاله عليه هجما الحاكم انفرد فلما
الوالية كريس عىل فأَجَلسْت امللك، ست أخته إىل اجتمعوا بقتله الناس أيقنت فلما أشهر،
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دين إلعزاز بالظاهر ولُقب الناس، له وبايع الحلم، يناهز لم صبي وهو الحاكم بن عيل
امللك ست من بأمر داوس ابن حرض الغد ويف له، البيعة بأن البالد إىل الكتب وأنفذت هللا،
الحاكم، لثأر يا ينادي: وهو فقتله بالسيف يرضبه أن لها خادًما فأمرت قواده، ومعه
بني تعدل وهي سنوات أربع مدة الدولة تُدبِّر امللك ست وقامت اثنان، فيه يختلف فلم
وتوفيت تدوم. مدتها أن وتمنوا األهايل، جميع أحبها حتى املظلومني، وتنصف الرعية
حتى اململكة تدبر بقاءها وتمنوا مرص، أهل جميع عليها حزن وقد هجرية، ٤١٥ سنة

إرادة. حكمه يف هلل ولكن أخيها، ابن يكرب

التميمية عقفان بن سويد بن الحارث بنت سجاح

إنها حتى الرأي، وأصالة والبالغة الفصاحة ذوات الحكيمات العاقالت النساء من كانت
وملا جرارة، عساكر يف العرب عىل وركبت طاعتها، وتحت رأيها، إىل قومها أكابر قادت
يف ورهطها هي كانت النبوة وادَّعت بكر أبي ملحاربة املدينة قاصدة الجزيرة من أقبلت
— تغلب بني من عمران بن الهذيل معها وجاء ربيعة، أفناء تقود تغلب من أخوالها
إياد، يف بالل بن وزياد النمر، يف هالل بن وعقبة — وتبعها دينه فرتك نرصانيٍّا وكان

الختالفهم. فيه هم مما أعظم أمر فأتاهم شيبان، يف قيس بن والسليل
املوادعة، تطلب نويرة بن مالك إىل فأرسلت بكر، أبي غزو تريد سجاح وكانت
من امرأة أنا وقالت: فأجابته تميم بني من أحياء عىل وحَملها غزوها، عن وردَّها فأجابها
مالك بني من وسادة حاجب، بن عطارد منها وهرب لكم، فهو ملًكا كان فإن يربوع، بني
أشباههم منها وهرب أودعها، قد وكان وكيع، صنع ما وكرهوا العنرب، بني إىل وحنظلة
فسجعت وسجاح ووكيع مالك واجتمع نويرة، بن مالك صنع ما وكرهوا يربوع بني من
دونهم فليس الرباب، عىل أغريوا ثم للنهاب، واستعدوا الركاب، أعدوا وقالت: سجاح لهم
بعضهم وأرس كثرية، قتىل بينهم فُقتل مناة، وعبد ضبة فلقيهم إليهم فساروا حجاب،
أبي عن تخلفه عىل ندمه فيه أظهر شعًرا عاصم بن قيس وقال تصالحوا، ثم بعض، من
أوس عليهم فأغار النباج، بلغت حتى الجزيرة جنود يف سجاح سارت ثم بصدقته، بكر
أرسى يطلق أن عىل اتفقوا ثم وعقبة، الهذيل فأرس عمرو، بني يف الجهمي خزيمة بن

معه. ومن أوس أرض يطأ وال سجاح
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زفيف وزفوا باليمامة، عليكم وقالت: اليمامة وقصدت الجنود يف سجاح خرجت ثم
مالمة. بعدها يلحقكم ال رصامة، غزوة فإنها الحمامة؛

ثمامة تغلُّب بها ُشِغل هو إْن فخاف مسيلمة، ذلك فبلغ حنيفة، بني فقصدت
أرسل ثم لها، فأهدى اليمامة، وهي هجر، عىل حولهم التي والقبائل حسنة بن ورشحبيل
فقال حنيفة، بني من أربعني يف فجاءها نته، فأمَّ يأتيها، حتى نفسه عىل يستأمنها إليها
الذي النصف عليك هللا رد وقد عدلت، لو نصفها ولقريش األرض نصف لنا مسيلمة:
حتى النساء يأتي ال ذكًرا واحًدا ولًدا أصاب َمن أن لهم َرشع ا ممَّ وكان قريش. ردت

يمسك. ثم ابنًا يصيب حتى الواحد فيطلب الولد، ذلك يموت
وقد ففعلت، أصحابك، أبعدي لها: فقال انزل، له: فقالت منها تحصن بل وقيل:
ربك؟ إليك أوحى ما له: فقالت بها، واجتمع الريح بطيب لتزكو رها وجمَّ قبة لها رضب
وَحًشا، صفاق بني تسعى، نسمة منها أخرج بالُحبىل، فعل كيف ربك إىل تري ألم فقال:
فتزوجها العرَب، وقومك بقومي وآكل أتزوَّجك أْن لك هل قال: نبي! أنك أشهد قالت:
كان قالت: عندك؟ ما لها: فقالوا قومها، إىل انرصفت ثم ثالثًا عنده وأقامت بجوابها،
فاطلبي فارجعي قالوا: ال، قالت: شيئًا؟ أصدقك هل قالوا: وتزوجتُه، فتبعتُه حقٍّ عىل

فرجعت. الصداق،
قالت: مؤذنك؟ َمن قال: أصدقني، قالت: لك؟ ما وقال: الحصن، باب أغلق رآها فلما
قد هللا رسول مسيلمة أن أصحابك يف ناِد له: وقال فدعاه الرياحي، ربعي بن شبيب
فانرصفت اآلخرة، العشاء وصالة الفجر صالة محمد؛ به جاءكم مما صالتني عنكم وضع
وشبيب خرشة، بن وغيالن األيهم، بن وعمرو حاجب، بن عطارد منهم أصحابها، ومعها

حاجب: بن عطارد فقال ربعي، بن

ذك��ران��ا ال��ن��اس أن��ب��ي��اء وأص��ب��ح��ت ب��ه��ا ن��ط��وف أن��ث��ى ن��ب��ي��ت��ن��ا أم��س��ت

يأخذ من عنده وترتك النصف، تأخذ سنة اليمامة غالت عىل مسيلمة وصالحها
ألخذ وزياًدا وعقبة هذيًال وخلفت الجزيرة، إىل وانرصفت النصف فأخذت النصف،
تغلب يف سجاح زالت فما وا، فارَفضُّ إليهم خالد ُدنوُّ إال يُفاجئهم فلم الباقي، النصف
إىل وانتقلت وإسالمها، إسالمهم وحسن معهم، وجاءت املجاعة، عام معاوية نقلهم حتى
قدوم قبل ملعاوية، البرصة عىل وهو جندب بن سمرة عليها وصىل بها، وماتت البرصة
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إىل سارت مسيلمة ُقتل ملا إنها وقيل: البرصة، وواليته خراسان من زياد بن هللا عبيد
بذكر. لها يُسمع ولم عندهم فماتت بالجزيرة تغلب أخوالها

خانم رسى

أتت هجرية. و١٢٣٠ ميالدية، ١٨١٤ سنة بكر ديار يف ولدت مشهورة تركية شاعرة
وتوفيت اآلستانة إىل شخصت ثم بكر، ديار إىل ورجعت األولياء مدافن وزارت بغداد
أعرضنا والفارسية، الرتكية باللغة جميعها رائقة، ومنظومات شائقة، أشعار ولها فيها.

الكتاب. هذا موضوع من ليس ألنه منها يشء إيراد عن

العذري عقيل بن مالك معشوقة سعدى

شدة من الحب رتبة أعظم عىل الفتى هذا مع وكانت وجمال، وأدب فصاحة ذات كانت
فوىش منهما فغار تحبه، ال وهى يحبها رجل الحي يف وكان بصاحبه، منهما كل تعلق
مالك إىل لسانها عن زوجته فأرسل وبلغه باملحبة، فرتاسال عنه، فحجبوها أهلها، إىل به
وكان األمر، تفصيل الزوجة تدر ولم الرجل، ذلك زوجة أنها يعرف ولم وقطيعة، بشتم

للعهد. ناقًضا مكة إىل فخرج أنفة، مالك عند
تم، بما سعدى أخربت زوجها أخفاه وما الحيلة وجه الرجل ذلك زوجة بلغ فلما
خرجت الغفاري: مسعدة بن كعب قال به، اجتمعت حتى مكة إىل وجهها عىل فخرجت
فقالت منا قربن ثم هو، وهللا أي إحداهن: تقول بنسوة وإذا القمر يف نميش ومالك أنا

لصاحبك: قل إحداهن:

س��ل��م ذي أي��ام وال ع��ه��دت ك��م��ا ب��ع��ائ��دة ح��ج ف��ي ل��ي��ال��ي��ك ل��ي��س��ت

غريه: يحرضني ولم فقلت أنت، فأجب انقطعت؛ قد قال: فأجب، سمعت قد فقلت:

ذلَّ��ت ال��ن��ف��س ل��ه��ا ي��وًم��ا وط��ن��ت إذا م��ص��ي��ب��ة ك��ل ع��ز ي��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت

جئت فلما كلَّمتك، التي املرأة أجب تقول: وجارية إال استقرينا فما وانرصفنا
غريه، يحرضني لم قلت: جوابك؟ أقرص فما قالت: نعم، قلت: املجيب، أنت قالت: إليها
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هيهات، فقالت: إليك، أحرضه أن عيلَّ فقلت: معك، الذي َمن إيلَّ أحب هللا يخلق لم فقالت:
له: فقلت كاملكاشف، بالقصة فأخربني منزيل يف فرأيته ورجعت القابلة، الليلة فضمنتُه

القابلة. الليلة حضورك لها ضمنت قد
فأنشدت فتعاتبا، فجلسا وُفرش، ُطيِّب قد باملجلس فإذا مضينا، الوقت كان فلما

الدمينة: بن هللا عبد أبيات

ي��ل��وم ف��ي��ك ك��ان َم��ن ب��ي وأش��م��تَّ وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت
س��ل��ي��م وأن��ت أُرم��ى غ��رًض��ا ل��ه��ا ت��رك��ت��ن��ي ث��م ل��ل��ن��اس وأب��رزت��ن��ي
ُك��ل��وم ال��ش��اة ق��ول م��ن ب��ج��س��م��ي ب��دا ق��د ال��ج��س��م يَ��ْك��ل��ُم ق��وًال ك��ان ف��ل��و

فأجابها:

ع��زاء ل��ل��ح��ب ه��ذا ب��ع��ض وف��ي أخ��ن ول��م وخ��ن��ِت أغ��در ول��م غ��درِت
إذاء إل��يَّ ق��ل��ب��ي ف��ي ف��ح��ب��ك ح��رم��ت��ن��ي ث��م ال��ود ض��ع��ف ج��زي��ت��ك

أنشدت: ثم ، فكفَّ فغمزته تسمع؟ أال وقالت: إيلَّ فالتفتت

أب��ص��ر أن��ا إذ ال��ح��ب��ل ص��رم��ت ف��ه��ال ع��م��اي��ت��ي الح��ت ح��ي��ن وص��ل��ي ت��ج��اه��ل��ت
م��وق��ٌر وع��ق��ل رأٌي وال ن��ص��ي��ب ق��ط��ع��ت��ه ق��د ال��ذي ال��ح��ب��ل ق��وى م��ن ول��ي
أق��در ج��ئ��َت ال��ذي م��ث��ل ع��ل��ى ول��س��ُت ب��غ��ت��ة ب��ال��ص��رم آذن��ت ول��ك��ن��م��ا

فأجابها:

ت��ط��ي��ُب ع��ن��ك ب��ال��ن��أي وع��دت إذا ل��ع��ل��ه��ا ع��ن��ك ال��ن��ف��س أن��ه��ى ك��ن��ت ل��ق��د

وأنشد: قبَّلها ثم

م��ك��روُب م��روع م��ن��ك وال��ق��ل��ب س��ك��وب ال��ج��ف��ون م��ن ع��ل��ي��ك دم��ع��ي
ح��ب��ي��ُب ال��ح��ب��ي��ِب ع��ه��َد ي��خ��ن ل��م إن ال��ه��وى م��ن أل��ذ ال��دن��ي��ا ف��ي ش��يء ال
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فأجابته:

وال��ح��زن ل��ل��ص��ب��اب��ة وأق��رب��ت��م��ون��ي وه��اك��م ال��س��رور ب��أن��واع خ��ل��وت��م
ال��غ��ب��ن م��ن ل��ي ت��رض��ون��ه ب��م��ا ل��راٍض وإن��ن��ي ب��ال��ص��دود وع��ذب��ت��م��ون��ي

خري فيك ما تفعل؟ وكنت له: قالت البيت، … النفس أنهى كنت لقد أنشد: وملا
َحر السَّ كان إذا ولكن بضمانك، تفي ال إنك لك قلت ما لكعب: فقالت وافرتقا، بعدها!
خرجتما حني فقالت: الخرب عن جارية فسألت بالصياح، فإذا فجئت كعب: قال فائتني،
تحادثنا ساعة فجلست فخلصناها، فلحقناها نفسها، وخنقت أنشوطة عنقها يف جعلت
يف فجاءته قربها، فلِزم الشاب وبلغ فماتت، شهقت ثم القلب، لقايس إنه فتقول: وتفتكر

وقته. من فمات قبُل، من هذا كان هالَّ فقالت: النوم

األسدية سعدى

بأرفع إال ج يتزوَّ أن أبوه فمنعه قومها من فتًى عِلقها فصيحة. شاعرة مهذبة كانت
بها، الغالم وْجُد فاشتدَّ آخر، رجل من زوَّجها أبوها أيس فلما هي، إال الغالم وأبى منها،

فأنشد: يوًما ولقيها

ك��اله��م��ا ف��ي��ك ش��ي��خ��اي وب��غ��ض��ن��ي ت��أي��م��ي ل��ط��ال س��ع��دى ي��ا ل��ع��م��ري
ع��ل��ي��ه��م��ا ه��واي ي��رب��ع ول��م س��واك م��ن��ه��م��ا أب��غ ل��م ل��ل��ح��ي��ي��ن وت��رك��ي

تقول: سعدى فأجابته

ج��ه��د وم��ن ب��الء م��ن ب��ي م��ا ك��ف��ان��ي ح��ج��ت��ي ل��ت��ف��ه��م ت��ع��ج��ل ال ح��ب��ي��ب��ي
ال��وج��د م��ن ت��س��ي��ل ن��ف��س��ي ل��ه��ا ت��ك��اد وزف��رة ت��ع��ت��ري��ن��ي ع��ب��رات وم��ن
ج��د وال ب��ه��زل أه��ل��ي ع��ل��ى خ��الًف��ا أط��ق ول��م ج��ه��اًرا ن��ف��س��ي ع��ل��ى غ��ل��ب��ت
وح��دي ج��دث ف��ي ال��ع��ار ه��ذا خ��وف غ��ًدا ب��زع��م��ه��م أم��وت أن ي��م��ن��ع��ون��ي ول��م
ج��ه��د م��ن ت��ح��م��ل��ت م��ا ف��ت��ش��ك��و م��ك��ان��ي ف��ت��ل��ت��م��س ه��ن��اك ت��أت��ي أن ن��ف��س ف��ال
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ميتة، فوجدها جاء الغد كان فلما بعشقه، الغد من هالكة أنها له أوضحت فقد
أمرهما واختفى فمات لها، ملتزًما — عرفات له: يقال — جبٍل بذَُرى ِشْعٍب إىل فاحتملها

يقول: الجبل عىل شخًصا فسمع العرب من شخص مر حتى حوًال،

ال��ص��اف��ي ب��ال��وف��اء ال��ذاه��ب��اِن ال��ت��ص��اف��ي ذوا ال��ك��ري��م��اِن إن��ا
إخ��الف وم��ن غ��دٍر م��ن أب��ع��د ت��ط��واف��ي ف��ي ل��ق��ي��ُت م��ا وال��ل��ه

أع��راف ذُرى ف��ي م��ي��ت��ي��ِن ِم��ن

فواروهما. الحالة تلك عىل فوجدوهما الناس فصعد

الطائي حاتم ابنة سفانة

من قومها لنجاة سببًا كانت التي وهي مقاًال، وأفصحهن العرب نساء أجود من كانت
النبي يعادي كان حاتم بن عدي أن وذلك ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أمام املسلمني أيدي من األرس
سفانة، أخته وخلف بالشام، ولحق وولده بأهله عديٌّ فهرب طيء، إىل عليٍّا فبعث ملسو هيلع هللا ىلص،

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول خيل فأرستها
وال عني تخيل أن رأيت فإن الوافد، وغاب الوالد هلك قالت: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بها أُِتي فلما
ويحفظ الجاني، ويقتل العاني، يفك قومه: سيد كان أبي فإن العرب؛ أحياء بي تُشمَت
ويحمل السالم، ويفيش الطعام، ويطعم املكروب، عن ويفرج الذمار، ويحمي الجار،
الطائي، حاتم بنت أنا خائبًا. فردَّه حاجة يف أحد أتاه وما الدهر، نوائب عىل ويعني ، الَكلَّ
لرتحمنا مسلًما أبوك كان لو ا، حقٍّ املؤمنني صفات هذه جارية، «يا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال
، ذلَّ عزيًزا «ارحموا فيها: وقال األخالق.» مكارم يحب كان أباها فإن عنها؛ خلُّوا عليه،
الدعاء يف فاستأذنته بقومها، عليها وَمنَّ فأطلقها جهال.» بني ضاع وعامًلا افتقر، وغنيٍّا
جعل وال مواقعه، بِربِّك هللا أصاب فقالت: وُعوا.» «اسمعوا ألصحابه: قال لها، فأذن له،
فلما عليه، ردِّها يف سببًا وجعلك إال قوم كريم عن نعمة سَلب وال حاجة، لئيم إىل لك
ائِت أخي، يا له: فقالت الجندل بدومة وهو عديٍّا أخاها فأتت قومها، إىل رجعت أطلقها
رأيت الغلبة، أهل سيغلب ورأيًا هديًا رأيت قد فإني حبائله؛ تعلقك أن قبل الرجل هذا
الكبري، قدر ويعرف الصغري، ويرحم األسري، ويفك الفقري، يحب رأيته تعجبني، خصاًال
وإن فضله، فللسابق نبيٍّا يك فإن به؛ تلحق أن أرى وإني منه، أكرم وال أجود رأيت وما

اليمن. عزِّ يف تزل فلن ملًكا يك
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من عظيٍم جانٍب عىل وكانت سفانة، أخته وأسلمت فأسلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل عدي فقدم
أبوها: لها فقال الناس، وتعطيها فتهبها إبله، من الرضيبة يعطيها أبوها وكان الكرم،
أُمسك أن وإما وتمسكي، أُعطي أن فإما أتلفاه، املال يف اجتمعا إذا الكريمان بنية، يا

األخالق. مكارم تعلمُت منك له: فقالت يشء، هذا عىل يبقى ال فإنه وتعطي؛

هللاوجهه كرم طالب أبي بن عيل بن الحسني ابنة سكينة

تزوَّجها أخالًقا. وأحسنهن وأظرفهن النساء أجمل ومن عرصها، نساء سيدة كانت
بن حكيم بن هللا عبد بن عثمان بن هللا عبد تزوَّجها ثم عنها، فهَلك الزبري بن مصعب
وفارقها مروان بن العزيز عبد بن األصبغ تزوجها ثم عنها، ومات قريبًا، له فولدت حزام،
بطالقها امللك عبد بن سليمان فأمره عفان، بن عمرو بن زيد تزوَّجها ثم الدخول، قبل

إليها. منسوبة السكينية والطرَّة ذلك، غري أزواجها ترتيب يف وقيل ففَعل،
عروة عىل وقفت أنها ذلك من وغريهم، الشعراء مع ظريفة وحكايات نوادر ولها
أنت له: فقالت رائقة، أشعار وله الصالحني، وكبار العلماء أعيان من وكان أذينة، بن

القائل:

ف��اس��ت��ت��ر ال��س��ت��ر ت��ح��بُّ ع��ن��دي ك��ن��ت ق��د ب��ه: وبُ��ح��ُت ِس��رِّي وأب��ث��ث��ت��ه��ا ق��ال��ت
ب��ص��ري ع��ل��ى أل��َق��ى وم��ا ه��واك غ��طَّ��ى ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت ح��ول��ي؟ م��ن ت��ب��ص��ر أل��س��ت

سكينة اسم كان «األغاني» كتاب ويف سليم. قلٍب من هذا يخرج لم قالت: نعم، قال:
عيل: بن الحسني يقول أمها ويف وفيها بسكينة، الرباب أمها ولقبتها أمينة، وقيل: أميمة،

وال��رب��اُب س��ك��ي��ن��ة ب��ه��ا ت��ك��ون داًرا ألح��ب إن��ن��ي ل��ع��م��رك
ع��ت��اُب ع��ن��دي ل��ع��ات��ٍب ول��ي��س م��ال��ي ج��لَّ وأب��ذل أح��ب��ه��م��ا

عظيم. جانٍب عىل الحذق من وهي والطرب، واللهو الهزل تحب سكينة وكانت
بنت أنا عثمان: بنت فقالت عفان، بن عثمان بنت فيه مأتًما حرضت أنها ُحكي
سكينة: لها قالت هللا، رسول محمًدا أن أشهد وقال: املؤذن أذن إذا حتى فسكتت الشهيد،
الجمعة يوم تجيء وكانت أبًدا. عليكم أفخر ال عثمان: بنت فقالت أبوك، أم أبي هذا
يأمر فكان وجواريها، هي شتمته عليٍّا شتم فإذا مطري، ابن بإزاء فتقوم املسجد إىل
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وتجمع قريش، من األجلَّة تجالس عفيفة سكينة وكانت جواريها. يرضب أن الحارث
تصفف وكانت شعًرا، الناس أحسن من وكانت مزَّاحة، ظريفة وكانت الشعراء، إليها

منه. أحسن يُر لم تصفيًفا تها ُجمَّ
إلينا فابعث شاميٌّ علينا دخل أن الرشط صاحب إىل مرة أرسلت أنها وُحكي
برغوث وبيدها جواريها من جارية وخرجْت الباب، بفتح وأمرت وأتى، فركب بالرشط،
هو وذهب الخجل له حصل ذلك الرشطي رأى فلما شكوناه، الذي الشامي هذا وقالت:
تُدرُّ وكانت ليُمازحها، لها مسامًرا الطماع أشعب اتخذْت قد وكانت بخجله، ورجاله
عينها أسفل يف سلعة لها خرجت إنها وقيل: املضحكة، ألخباره وتنرشح العطايا، عليه
ويف إليها منقطًعا الطبيب «دراقيس» وكان بها، ما وعظم وجهها، أخذت ثم كربت، حتى
حتى األلم من ك يَمسُّ ما عىل أتصربين فقال: فيه؟ وقعت ما ترى أال له: فقالت خدمتها
حتى تحته من اللحم وسلخ أجَمع، وجهها جلد وشقَّ فأضَجعها نعم، قالت: أعاِلَجك؟
ناحية، جعلها حتى عنها الحدقة فرفع الحدقة، تحت يشء منها وكان العروق، ظهرت
ال مضجعة وسكينة موضعها، إىل العني وردَّ وأخرجها، تحتها من السلعة عروق سلَّ ثم

عينها. مؤخر يف الحزازة تلك أثر وبقي ذلك، بعد وبرئت فرغ حتى تنئ وال تتحرك
وجميل عزة، وُكثريِّ والفرزدق، جرير يوًما سكينة ضيافة يف اجتمع إنه وقيل:
وال تراهم بحيث فقعدت فدخلوا، لهم أذنت ثم أياًما، فمكثوا ونصيب، بثينة، صاحب
واألحاديث األشعار روت قد وضيئة لها جارية خرجت ثم كالمهم، وتسمع يرونها،

القائل: أنت قالت: ذا، أنا ها فقال: الفرزدق؟ أيكم فقالت:

ك��اس��ره ال��ري��ش أق��ت��م ب��از ان��ح��ط ك��م��ا ق��ام��ة ث��م��ان��ي��ن م��ن دل��ت��ان��ي ه��م��ا
ن��ح��اذره؟ ق��ت��ي��ل أم ن��رج��ي أح��يٌّ ق��ال��ت��ا: ب��األرض رج��الي اس��ت��وت ف��ل��م��ا
أب��ادره ل��ي��ل أع��ج��از ف��ي وأق��ب��ل��ت ب��ن��ا ي��ش��ع��روا ال األم��راس ارف��ع��وا ف��ق��ل��ت:

ثم بأهلك، والحْق دينار األلف هذه خذْ الرس؟ إفشاء إىل دعاك فما قالت: نعم، قال:
القائل: أنت فقالت: ذا، أنا ها قال: جرير؟ أيكم فقالت: وخرجت موالتها عىل دخلت

ب��س��الم ف��ارج��ع��ي ال��زي��ارة ح��ي��ن ذا ول��ي��س ال��ق��ل��وب ص��ائ��دة ط��رق��ت��ك
غ��م��ام ُم��ت��ون م��ن ت��ح��دَّر ب��رد ك��أنَّ��ه أَغ��رَّ ع��ل��ى ال��س��واك ت��ج��ري
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ذم��ام غ��ي��ر وك��ان ذاك ل��وص��ل��ت ح��دث��ت��ن��ا ك��ال��ذي ع��ه��دك ك��ان ل��و
ل��وام وال ص��ل��ف ال ب��ح��ب��ال وص��ال��ه أردت م��ن أواص��ل إن��ي

وفيك عفيف أنت ملثلها؟ يقال ما لها وقلت بيدها أخذت أَوال قالت: نعم، قال:
ُكثري؟ أيكم وقالت: وخرجت موالتها عىل دخلت ثم بأهلك، والحق األلف هذه ُخذْ ضعف.

القائل: أنت قالت: أنا، قال:

أرب��ُع ال��خ��الئ��ق ع��د إذا ك��رام خ��الئ��ق م��ن��ك ع��زُّ ي��ا وأع��ج��ب��ن��ي
ي��ط��م��ُع ح��ي��ن ال��م��ن��ى أس��ب��اب ودف��ع��ك ال��ص��ب��ا ال��ج��اه��ل ي��دف��ع ح��ت��ى دن��وك
ي��ت��ض��رُع أو الق��اك إن أي��ش��ت��دُّ م��ط��ل��ت��ه ص��ب��ا ت��دري��ن ال وإن��ك
م��ط��م��ُع ال��ده��ر ل��ك ي��وج��د ف��ل��م ل��دي��ك ب��ال��ذي ع��م��ل��ت واص��ل��ت إن وإن��ك

دخلت ثم ألهلك، واذهب دينار األلف هذه خذ وشكلت. ملحت قد قالت: نعم، قال:
القائل: أنت قالت: أنا، قال: نصيب؟ أيكم وقالت: وخرجت

ال��ص��غ��اُر ال��ن��ْشءُ ب��ن��ف��س��ي ل��ق��ل��ت: ن��ص��ي��ب ص��ب��ا ي��ق��ال أن ول��وال
ان��ت��ص��اُر ل��ه��ا ف��ل��ي��س ظ��ل��م��ت إذا ح��ش��اه��ا م��ه��ض��وم ك��ل ب��ن��ف��س��ي

بأهلك، والحق دينار األلف هذه ُخذْ كباًرا، ومدحتنا صغاًرا، ربيتنا قالت: نعم، قال:
مشتاقة زلُت ما لك: وتقول السالم تقرئك موالتي لجميل: فقالت وخرجت دخلت ثم

قولك: سمعت مذ لرؤيتك

ل��س��ع��ي��ُد إذن إن��ي ال��ق��رى ب��وادي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ش��ه��ي��ُد ع��ن��ده��ن ق��ت��ي��ل وك��ل ب��ش��اش��ة ب��ي��ن��ه��ن ح��دي��ث ل��ك��ل

بأهلك. والحق دينار األلف هذه خذ شهداء. وقتالنا بشاشة، حديثنا فجعلت
أفحل عىل وانتقادها حذاقتها بها ظهرت هذه نحو أخرى قصة سكينة عن ورويت
فقالت له، مال إىل وخرج يوًما عليها عتَب بها تزوج ملا عثمان بن عمرو وكان الشعراء،
أذهب أن أستطيع ال لها: فقال حاله، يل فاعلم عيلَّ، عاتبًا خرج عثمان ابن إن ألشعب:
فقال: الدار، فدخلت ليًال فأتيته أشعب: قال ديناًرا، ثالثني أعطيك أنا فقالت: الساعة،
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أشيعب؟ فقال: األرض، إىل فرشه عن فنزل أشعب، فقالوا: فأتوه الدار، يف من انظروا
تذكرْت ما منها أتذكرَت خربك، ألعلم سكينة أرسلتني قلت: بك؟ جاء ما قال: نعم، قلت:
وغنني: هذا من دعني قال: األرض، إىل فرشك عن نزلت حني فعلت قد أنك أعلم وأنا منك،

أذك��ْر ل��م ك��ن��ت م��ا ذك��رن��ي ف��ق��د ف��اس��ت��ن��ط��ق��اه ب��ه ع��وج��ا

يف ما أصبت فإن هذا؛ غري — ويحك — غنني قال: ثم يطرب، فلم فغنيته، قال:
فغنيته: دينار، بثالثمائة — آنًفا — اشرتيتها وقد هذه حلتي فلك نفيس

ه��واْه ه��وان��ا أم��س��ى ح��ب��ي��ب م��ن ش��ج��اه ق��د م��ا ب��ع��ض ال��ق��ل��ب ع��ل��ق
ن��واْه ب��ع��ي��ًدا وال م��س��ي��ئً��ا ـ��س ل��ي��ـ م��ن ب��ه��ج��ران ن��ف��س��ي ض��راري م��ا
أراْه أن ِم��ن إل��يَّ ب��أش��ه��ى ـ��د ال��خ��ل��ـ وم��ا ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ت واج��ت��ن��اب��ي

فقصيت سكينة، إىل ورجعت فأخذتها قال: الُحلَّة، خذ نفيس، يف ما عدوت ما فقال:
وهللا ال تلبسها؟ أن تريد اآلن وأنت فقالت: معي، قلت: الحلة؟ وأين فقالت: القصة عليها
فبعتها منك، أشرتيها أنا فقالت: مني؟ تريدين يش فأي أعطانيها، قد فقلُت: كرامة، وال

دينار. بثالثمائة إياها
يغني، ال أن يمينًا وآىل الخبيثة، الريح أصابته قد رسيج ابن كان بعضهم: وقال
إخوانه بعض عىل ونزل املدينة فأتى خرج ثم ُعويف، حتى الحرام املسجد ولزم ونسك
ذلك وبلغ مكة، إىل الشخوص أراد ثم حوًال املدينة يف فأقام والقراءة، النسك أهل من
تأنس وكانت يخدمها، أشعب وكان ذرعها، به وضاق شديًدا، ا غمٍّ لذلك فاغتمت سكينة،
منذ املدينة دخل وقد شاخص، رسيج ابن إن ويلك! ألشعب: فقالت ونوادره، بمضاحكته
منه االستماع يف الحيلة فكيف ذلك، عيلَّ ويعزُّ كثريًا، وال قليًال غنائه من أسمع ولم حول

واحًدا؟ صوتًا ولو
فيه؟! حيلة وال زاهد اليوم والرجل بذلك لك وأنَّى فداك جعلت أشعب: لها فقال
بطنه فوطنئ جواريها بعض فأَمرت فمك، حالوة تنفعك بوزك وامسحي طمعك، فارفعي
فُسحب به أمرت ثم تتلف، أن نفسه كادت حتى وخنقته أمعاؤه، تخرج أن كادت حتى
أشعب واغتمَّ الحاالت، أسوأ عىل فخرج عنيًفا، إخراًجا الدار من أخرج حتى وجهه عىل
ليًال رسيج ابن منزل فأتى ذلك، له ينبغي ال وقت يف ممازحتها عىل وندم شديًدا، ا غمٍّ
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والدم الرتاب ولحيته وجهه عىل فرأى له، ففتحوا أشعب، فقال: هذا؟ من فقيل: فطرقه،
عرصها قد وحلقه وصدره وبطنه ممزقة، وثيابه لحيته، عىل وجبهته أنفه من سائًال
له: فقال وراعه، هاله فظيع منظر إىل رسيج ابن فنظر فيها، الدم ومات والخنق، الدوس
نزل ماذا راجعون، إليه وإنا هلل إنا رسيج: ابن فقال عليه، القصة فقصَّ ويحك! هذا؟ ما

أبًدا. هذه إىل تعودنَّ ال نفسك. سلَّم الذي هلل والحمد بك؟
إليها تسري أن يف حيلة لك هل ولكن منها، يل بد وال موالتي هي فديتك، أشعب: قال
بعد أبًدا ذلك يكون ال وهللا كال، رسيج: ابن قال عني؟ لرضاها سببًا ذلك فيكون وتغنيها
يقبلني ال باملدينة حريان وتركتْني رزقي، ورفعْت أميل، قطعْت قد أشعب: قال تركته، أن
عليه. فأبى يفَّ، اإلثم هذا لت تحمَّ أال هللا أنشُدك وأنا يفَّ هللا فاهلل عيلَّ، ساخطة وهي أحد،
يل حيلة ال نفسه: يف قال االمتناع عىل تمَّ قد رسيج ابن عزم أن أشعب رأى فلما
الجريان ونبَّه املدينة، أهل آذان فتحت رصخة فرصخ هلكت، خرج وإن خارج، وهذا
ُخفوت عند القصة ما الناُس يَدِر فلم سكت ثم ُفرِشهم، من الناس وأقام رقادهم، من
معي تَْرس لم لنئ قال: هذا؟ ما ويلك! رسيج: ابن له فقال راعهم، أن بعد الصوت
وألُِرينَّهم ألفتحنَّه ثم بالباب، صار إال باملدينة أحد يبقى ال أخرى رصخة ألرصخن إليها
رسيج ابن كان غالًما يعني — بفالن وكذا كذا تفعل أن أردت أنك وألعِلمنَّهم بي، ما
هذا بي ففعلت ومىض، الباب فتح حتى يدك من الغالم وخلَّصُت فمنعتُك — به مشهوًرا
مكة أهل وكان — منه بحاجتك لتظفر والقراءة النُّسك أظهرَت إنما وأنك وتأسًفا، غيًظا

هللا! أخزاك — اعزْب رسيج: ابن فقال — معه حاله يعلمون واملدينة
وهو ثالثًا، طالق وامرأتي صدقة أملك فما وإالَّ هو، إال إله ال الذي وهللا أشعب: قال
معي تنهض لم إن رغال، أبي قرب والقرب النار، وبيت والكعبة إبراهيم مقام يف نحري
ويحك! لصاحبه: قال منه الجدَّ رسيج ابن رأى فلما لك، قلُت ما ألفعلنَّ هذة ليلتي يف
أقول ما أدري ال فقال: ناسًكا؟ عنده نزل الذي صاحبه وكان — فيه وقعنا ما ترى أما
ألشعب: فقال املنزل صاحب الرجل من رسيج ابن وتذمم الخبيث؟ هذا من بنا نزل فيما

فخرجا. رجلك، عىل رجيل فقال: الرجل، منزل من اخرج
لم لْنئ وهللا قال: عني، امض ألشعب: رسيج ابن قال الطريق بعض يف صارا فلما
من سواًرا مني أخذت إنك وألقولنَّ الناس يجتمع حتى الساعة ألصيحنَّ قلت ما تفعْل
هذا بي وفعلَت وجحدتني عليه كابرتني وإنك ا، رسٍّ لتُغنِّيها تجيئها أن عىل لسكينة ذهب
معه، فمىض فيك، هللا بارَك ال امض فقال: فيه له حيلة ال فيما رسيج ابن فوقع الفعل،
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رسيج، بابن جاء قد أشعب فقال: هذا؟ َمن فقيل: الباب قرع سكينة باب إىل صار فلما
لهما أذن ثم ساعة، فجلسا سكينة دار عن خارجة حجرة إىل ودخال لهما الباُب فُفِتح
كان ما — أنت بأبي — علمت قد قال: الجفاء؟ هذا ما عبيد، يا فقالت: سكينة إىل فدخال

أجل. قالت: مني،
كان ما أذهب لقد وقالت: فضحكت أشعب، به صنع ما عليها وقصَّ ساعة ثا فتحدَّ
— أتأذنني رسيج: ابن لها قال ثم وكسوة، ديناًرا بعرشين ألشعب وأمرت عليه، قلبي يف
ثالثًا، داري من برحت إن جدي من برئت قالت: املنزل، إىل قال: وأين؟ قالت: أنت؟ بأبي
أقمت إن جدي من وبرئت شهًرا، داري من خرجت إن تُغنِّ لم أنت إن جدي من وبرئت
يف حنثُت إن جدي من وبرئت عًرشا، فيه تقيم يوم لكل أرضبك لم إن شهًرا داري يف
فضيحتاه! وا ديناه! ذهاب وا عيناه! سخنة وا عبيد: فقال أحًدا، فيك عُت َشفَّ أو يميني

يغني: اندفع ثم

ق��ت��ل��ت��ن��ي ال��ت��ي ع��ل��ى ورج��ائ��ي ن��ف��ع��ي ب��ك��ف��ي��ه ال��ذي أس��ت��ع��ي��ن
ن��ف��ع��ت��ن��ي أن��ه��ا ل��و أم��وًرا ُت وأب��ص��ر ع��رف��ُت ق��د ك��ن��ت ول��ق��د
ف��دح��ت��ن��ي ت��ت��اب��ع��ت خ��ط��وب ف��ي أالق��ي م��ا ش��ف��ا أه��وى إن��ي ق��ل��ت

يف كان ذهب من دملًجا أخرجت ثم صرب؟ من عبيد يا عندك فهل سكينة: فقالت
يدك، يف أدخلته ما إال عليك أقسمُت قالت: ثم إليه، به فَرمْت مثقاًال أربعون وزنُه عضدها
عبيًدا أن وأعلمها السالم، مني فأقرئها امليالء عزة إىل اذهب ألشعب: قالت ثم ذلك، ففعل
باقي ثوا فتحدَّ املجيء، فأرسعت فأعلمها، أشعب فأتاها بالزيارة، متفضلة فلتأتنا عندنا،
لهم هيئ أصبحت فلما مواليها، حجرة يف فناما فخَرجا وأشعب عبيًدا أمرْت ثم ليلتهم،
هي وقعدت ومواليها، أشعب مع منها قريبًا فتغدى فدخل رسيج البن وأذنت غداؤهم،
فافعيل، تُغنِّينا أن رأيِت إن عز، يا قالت: الغداء من فرغوا فلما جواريها، وخاصة عزة مع

العبيس: عنرتة شعر يف لحنها فتغنَّت وعيشك، أي فقالت:

ال��ه��ي��ث��م أم ب��ع��د وأق��ف��ر أق��وى ع��ه��ُده تَ��ق��اَدم َط��ل��ٍل م��ن ح��ي��ي��ت
م��ظ��ل��م ب��ل��ي��ٍل ِرك��ابُ��ك��م ��ْت ُزمَّ ف��إن��م��ا ال��ف��راق أزم��ع��ِت ك��ن��ِت إن
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يدها من اآلخر الدملج سكينة وأخرجت عزة. يا وهللا أحسنت رسيج: ابن فقال
حسبُك فقال: غنِّنَا، هاِت لعبيد: قالْت ثم ففعلْت، يدك، يف هذا ي صريِّ وقالت: لها فرَمتْه
ال أنه رسيج ابن رأى فلما لحنًا، يوم كل يف تغنينا أن بد ال فقالت: البارحة، سمعِت ما

غنَّى: تسأله مما االمتناع عىل يقدر

م��ق��دار ل��ل��ح��ي��ن س��اق��ه ال��ذي أن��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت ِذْك��ٍر؟ ع��ل��ى — أن��ت م��ن ق��ال��ت:
إض��رار ل��ل��م��تْ��بُ��ول ال��ب��ي��ن وف��ي بَ��يْ��ن، ال��دار ب��ك ت��ب��ع��د ف��ال م��ن��ك ح��ان ق��د

خالد: بن الحارث شعر يف لحنها فغنَّت غنِّي، الثاني اليوم يف لعزة قالت ثم

ُص��ُدوده��ا م��ن م��ش��ف��ًق��ا ال��ب��ك��اء ك��ث��ي��ر ق��ب��ل��ه��ا ك��ن��ُت وق��د ع��ي��ن��ي ب��ه��ا وق��رَّت
ع��ي��ده��ا ي��وم ح��ول��ه ال��ن��ص��ارى ت��ظ��ل بَ��يْ��ع��ة ت��م��ث��اِل م��ث��ل خ��وٍد وب��ش��رة

رسيج: البن قالت ثم طيبًا، وال حسنًا قط هذا مثل سمعت ما وهللا رسيج: ابن قال
يغني: فاندفع هات،

ن��ص��بَ��ا ُم��س��ه��ًدا وِب��تُّ ط��ربً��ا أن��ْم ف��ل��م أرق��ت
غ��ض��بَ��ا وإن إن��س��انً��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أح��ب ل��ط��ي��ف
ع��ت��بَ��ا ع��ات��بً��ا أك ول��م م��ق��ال��ت��ه��ا أردد ف��ل��م
م��ن��ق��ض��بَ��ا ال��ح��ب��ل ف��أم��س��ى ح��ب��ل��ي ص��رم��ت ول��ك��ن

يميني كانت وإنما نردَّك، ولم عناك شفَّ وقد بهذا، أردت ما علمت قد سكينة: فقالت
انرصفِت، أو أقمِت شئِت إذا لعزة: قالت ثم وكالءته، هللا حفظ يف فاذهب أيام، ثالثة عىل
وانرصف، ليلته انقضت حتى عبيد وأقام وانرصفت، بِمثِلها، رسيج والبن بُحلَّة، لها ودعْت

راجًعا. مكة إىل وجهه من فمىض
باملدينة، وهن — السالم عليهما — الحسني بنت سكينة عند نسوة يوًما واجتمع
إليه وتشوَّقَن وحديثه، مجلسه وحسن وظرفه، وشعره ربيعة أبي بن عمر فذكرَن
ووعدته بمكة، يومئٍذ وهو رسوًال إليه فبعثت به، لُكنَّ آتي أنا سكينة: فقالت وتمنينه،
فحدثهن الغريض، ومعه رواحله عىل فوافاها له، تها سمَّ ليلة يف الصورين يف يأتيها أن
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ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرب زيارة إىل مشتاق وهللا إني لهن: فقال انرصافهن، وحان الفجر واىف حتى
وقال: مكة إىل انرصف ثم شيئًا، بزيارتكن أخلط ال ولكن مسجده، يف والصالة

غ��دا ال��رح��ي��ل ك��ان ل��ئ��ن ال��ث��واء ق��لَّ أِف��دا ق��د ال��ب��ي��ن إن ب��زي��ن��ب أل��م��م
م��ج��ت��ه��دا ال��ص��ب��ر إال ال��ح��ر ع��ل��ى وم��ا ج��اه��دة ال��ص��وري��ن ل��ي��ل��ة خ��ل��ف��ت ق��د
وج��دا ال��ذي ف��وق ب��ه وج��دت ل��ق��د م��ن��اص��ف��ه��ا م��ن وألخ��رى ألخ��ت��ه��ا
ك��م��دا م��ي��تً��ا إال ال��ح��ب وه��ك��ذا ب��رح��ت ن��وى إن أران��ي م��ا ل��ع��م��ره��ا

أريد إني غريض، يا عمر: قال بمكة كان فلما معه، والغريض عمر وانرصف قال:
ما ذلك من افعْل قال: فيه؟ لك فهل ذكره، لك ويبقى نفعه، لك يتعجل بيشء أخربك أن
إىل به فامض شعًرا، فيها ُكنَّا التي الليلة هذه يف قلُت قد إني قال: أهله، أنت وما شئَت،

قاصًدا. فيه بك وجهُت أني وأخربهن ذلك، فأنشدهن النسوة
جعلُت لها: وقال سكينة فقصد املدينة إىل ورجع الشعر الغريض فحمل نعم، قال:
قالت: قاصًدا، إليِك هني وجَّ — هللا أبقاه — خطاب أبا إن وموالتي، سيدتي يا فداك
هللا؟ حفظه — الخطاب أبو هك وجَّ وِفيَم قالت: نعم، قال: تركته؟ ورسور خري يف أَوليس
فهاته، قالت: إياه، أنشدك أن وأمرني شعًرا لني حمَّ ربيعة أبي ابن إن فداك، جعلت قال:
هْت فوجَّ غده! يف يرحل ال أن عليه كان فما ويحه! فيا قالت: بتمامه، الشعر فأنشدها
قد قال: شيئًا؟ فيه عملت هل للغريض: وقالت الشعر وأنشدتهن فجَمعتهنَّ النسوة إىل
وأحسَن وهللا أحسنَت سكينة: فقالت الغريض، فغنَّاه فهاته، قالت: ربيعة، أبي ابن غنَّيتُه
بكل أعطه بنانة، يا جائزتك. ألحسنَّا قبلنا عمر فغنيته سبقت أنك لوال ربيعة، أبي ابُن
زادنا لو سكينة: له وقالت إليه، فدفعتها آالف أربعة بنانة إليه فأخرجت درهم، ألف بيت

لزدتك. عمر
١١٧ه سنة وقيل: ١٢٦ه، سنة األول ربيع يف بمكة سكينة السيدة وفاة وكانت

األرجح. وهو باملدينة،
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العني» «قرة ب امللقبة سلمى

العجم، يف املجتهدين أحد أبوها عاملة. فاضلة الجنان، متوقدة الجمال، بارعة َفِتيًَّة كانت
اإلسالم، رشيعة حكم خالف عىل زوجها من نفسها طلَّقت آخر. بمجتهد متزوجة وكانت
التصوف مزج الذي األحسائي، الدين زين أحمد الشيخ تلميذ محمد» «عيل يَِّد السَّ َوأََمْت
به. ت تسمَّ وطريقته بالبابي، — املذكور — عيل السيد وتسمى بالرشيعة، والفلسفة
بت فلُقِّ العني»، «قرة ب مكاتباته يف يُخاطبها فكان ويكاتبها، تُكاتبه العني قرة وكانت

حجاب. بدون الوجه مكشوفة والفضالء العلماء تُناظر وكانت بذلك،
وقادته جيًشا جيَّشت مازندران يف الدولة وعساكر البابيني بني املحاربة وقعت ملا ثم
خطيبة الناس يف قامت الطريق أثناء ويف إعانتهم، طالبة أمامه وسارت الوجه، مكشوفة
الرشيعة أحكام وإن نُسخْت، قد املحمدية؟ أعني — األوىل الرشيعة أحكام «أين وقالت:

بيشء.» فيه تكليف ال زمن يف اآلن فنحن إلينا؛ تصل لم الثانية
قبض ثم القبائح، من يشتهيه كان ما الناس من كلٌّ وفعل واملرج، الهرج فوقع
أن قبل خنَقها الجالد ولكن حية، تُحَرق بأن عليها وُحكم جربًا، الربقع ولبست عليها

إلحراقها. أُعدَّ الذي بالحطب النار تشتعل

الورد بن عروة امرأة سلمى

فأصابها عليهم أغار قد الورد بن عروة وكان وهب، أم وتكنى كنانة، بني من امرأة هي
له وولدت سنة، عرشة بضع عنده فمكثت لنفسه، واتخذها فأعتقها بكًرا وكانت منهم،
أهيل عىل فأُمرَّ بي حججَت لو له: تقول وهي فيه، الناس أرغب أنها يف يشك ال وهو ولًدا
بني يثرب أهل من يخالط وكان املدينة. إىل أتى ثم مكة إىل فأتى بها، فحجَّ وأراهم،
إنه سلمى: لهم فقالت عندهم وهو فأتوهم النضري، بني يخالطون قومها وكان النضري،
تكون أن تحبون ال أنكم وأخربوه إليه فتعالوا الحرام، الشهر يخرج أن قبل بي خارج
أختار وال أفارقه أني يرى ال فإنه منه؛ وافتدوني َمسبيَّة، النسب معروفة منكم امرأة
وسيطة فإنها بصاحبتنا؛ فادنا له: قالوا ثمل فلما الرشاب، فسقوه فأتوه أحًدا، عليه
معاودتها وأردت إلينا صارت فإذا مسبية، تكون أن علينا عاٌر وإنه معروفة، فينا النسب

ننكحك. فإننا إلينا؛ فاخطبها
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انطلقت اختارتني فإن تخريوها؛ أن فيها الرشط يل ولكن لكم، ذلك لهم: فقال
الليلة بها ألهو دعوني قال: لك، ذلك قالوا: بها، انطلقتم اختارتكم وإن ولدها، إىل معي

غًدا. وأفاديها
البارحة، منذ بها فاديتنا قد له: فقالوا فدائها، من فامتنع جاءوه الغد كان فلما

وفاداها. االمتناع عىل يقدر فلم حرض، ممن جماعة بذلك عليه وشهد
إني أما عروة، يا فقالت: عليه أقبلت ثم قومها، فاختارت وها خريَّ بها فادوه فلما
بَعٍل عىل سرتها ألقت العرب من امرأة أعلم ما وهللا الحق. — فارقتُك وإن — فيك أقول
علمت ما إنك وهللا لحقيقة، وأحمى يًدا، وأجود فحًشا، وأقل طرًفا، وأغض منك، خري
طويل العدو، ظهر عىل ثقيل الفراش، متن عىل خفيف مدبر، كسوب وقور، لضحوك
واملوت إال عندك كنت منذ يوم عيلَّ مر وما واألجانب، األهل رايض الرماد، كثري العماد،
تقول: قومك من امرأة أسمع أن أشأ أكن لم ألني قومك؛ بني الحياة من إيل أحب فيه
راشًدا فارجع أبًدا؛ غطفانية وجه يف أنظر ال ووهللا سمعته، إال وكذا كذا عروة أمة قالت

ذلك: يف عروة فقال فارقته، ثم إليهم، وأحسن ولدك إىل

م��س��ت��ط��ي��ر ت��ه��ام��ة م��ن ل��ب��رٍق ع��ي��ق ب��م��ض��ي��ق وص��ح��ب��ت��ي أرق��ت
ال��س��دي��ر م��ج��اورة ك��ان��ت إذا س��ل��م��ى دي��ار وأي��ن س��ل��م��ى س��ق��ى
وك��ي��ر زام��رة ب��ي��ن وأه��ل��ي ع��ل��ي ب��ن��ي ب��أرض ح��ل��ت إذا
ن��ق��ي��ر م��ن أس��ف��ل ال��ح��ي م��ح��ل وه��ب أم م��ن م��ن��ازًال ذك��رت
ال��ن��ض��ي��ر ب��ن��ي ب��دار م��ع��رس��ن��ا وه��ب أم م��ن م��ع��ه��ًدا وأح��دث
أث��ي��ر ذي أث��رة اإلص��ب��اح إل��ى أل��ه��و ف��ق��ل��ت: ت��ش��اء، م��ا وق��ال��وا:
ال��ع��ص��ي��ر ك��ال��ع��ن��ب ال��ن��وم بُ��ع��ي��َد ف��ي��ه��ا رض��اب ال��ح��دي��ث ب��آن��س��ة

كما عيلَّ أثني سلمى، يا األيام: من يوًما لها فقال عمها بني من رجل فتزوجها
قلت فإن ذلك؛ تُكلِّفني ال له: فقالت — اشتهر فيه قولها وكان — عروة عىل أثنيت
قومي مجلس يف لتأتني عليك عزمُت فقال: أكذب، ال والُعزَّى والالت وإال أغضبتك، الحق

تعلمني. بما عيلَّ فلتثنني
وقالت: عليهم فوقفت بأبصارهم، القوم فرماها وأقبلْت، القوم نديِّ يف فجلس وخرج
إن وهللا فقالت: عليه أقبلْت ثم أعلم، بما عليه أُثني أن عيلَّ عَزم هذا إن صباًحا. أنعموا
وما تضاف، ليلة وتشبع تخاف، ليلة لتنام وإنك الشتفاف، رشبك وإن اللتحاف، شملتك
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القول هذا عن أغناك كان ما وقالوا: قومه فالمه عنه انرصفت ثم الجار، وال األهل تريض
منها.

القس سالمة

امللك عبد بن يزيد فاشرتاها الزهري، عوف بن الرحمن عبد بن لسهل كانت جارية هي
أمره. عىل وغلبْت بها فأعجب دينار، آالف بثالثة

أحد — عمارة أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد أن القس: سالمة لها قيل ما وسبب
القس ى يُسمَّ وكان العبادة، يف مجتهًدا عابًدا فقيًها وكان بكر، بن معاوية بن جشم بني
له: فقال موالها، فرآه يسمعه فوقف غناءها فسمع موالها، بمنزل يوًما مرَّ — لعبادته
غناءها، وتسمع تراها ال بمكان أقعدها أنا له: فقال فأبى، وتسمع؟ تنظر أن لك هل
وأحبته وأحبها بها فشغف إليه، موالها أخرجها ثم غناؤها، فأعجبه فغنته معه، فدخل

موالها. منزل عىل تردده وكثر — جميًال شابٍّا وكان — أيًضا هي
أُقبِّلك، أن أحب قالت: أحبك، وهللا وأنا قال: أحبك، وهللا أنا خلوة: عىل يوًما له فقالت
فما قالت: وهللا، وأنا قال: بطنك، عىل بطني أضع أن أحبُّ قالت: كذلك، وهللا وأنا قال:
(الزخرف: اْلُمتَِّقنَي﴾ إِالَّ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم يَْوَمِئٍذ ءُ ﴿اْألَِخالَّ تعاىل: قوله قال: يمنعك؟
وله عبادته، إىل وعاد عنها وانرصف قام ثم عداوة، إىل خلَّتنا تئُول أن أكره وأنا (٦٧

منها: أشعار؛ فيها

ت��ص��ن��ع؟ ك��ي��ف ص��وت��ه��ا ف��ي ط��رب��ت إذا داره��ا ال��ل��ه ي��ب��ع��د ال ت��ره��ا، أل��م
ي��ت��رج��ع ص��وت��ه��ا م��ن ص��ل��ص��ل إل��ى ت��رده ث��م ال��ق��ول ن��ظ��ام ت��م��د

فيها: وله

م��ق��ص��ر؟ س��الم��ة ع��ن ي��وًم��ا أن��ت وه��ل م��ب��ص��ر؟ أن��ت ه��ل ال��ق��ل��ب ل��ه��ذا ق��ل أال
م��زه��ر ع��ج ك��ل��م��ا ل��س��ل��م��ى ج��ل��ي��س ال��ن��وى ب��ه��ا س��ارت ح��ي��ث أن��ي ل��ي��ت أال
ي��ن��ظ��ر ح��ي��ن ق��ل��ب��ه إل��ي��ه��ا ي��ط��ي��ر ج��ل��ي��س��ه��ا ك��اد ال��ص��وت ف��ي أخ��ذت إذا

القس. سالمة لها: قيل فلذلك
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ويقدمها يريدها وكان أصوات، جملة منه وتعلمت معبد، عن الغناء أخذت وكانت
مشهده يف فجاءت عندها، موته عظم مات ملا ولذلك املدينة؛ مولدات من غريها عىل
وقد إليها، ينظرون عنه الناس أرضب وقد النعش من قربت حتى الناس تُفرِّق وصارت

وتقول: تبكي وهي الرسير بعمود أخذت

ال��وج��ي��ع ال��داء ك��أخ��ي ل��ي��ل��ي ب��ت ل��ع��م��ري ق��د
ض��ج��ي��ع��ي م��ن أدن��ى ب��ات م��ن��ي ال��ه��م ون��ج��ي
دم��وع��ي ف��اض��ت خ��ال��يً��ا رب��ًع��ا أب��ص��رت ك��ل��م��ا
م��ض��ي��ع غ��ي��ر ل��ن��ا ن ك��ا س��ي��د م��ن خ��ال ق��د
ب��خ��ش��وع ه��م��م��ن��ا أو خ��ش��ع��ن��ا إن ت��ل��م��ن��ا ال

وكانت يومئٍذ. به فندبته إيَّاه، فعلَّمها الصوت، هذا يُعلِّمها أن معبًدا أمر يزيد وكان
الخلفاء من ألمثالهم يسبق لم ويزيد حبابة مع أنس ومجالس ومحاورات مناظرات لها

إليه. وصلوا ما إىل أحد يصل ولم وامللوك،

أشور ملكة سمرياميس

من فكان «فينوس»، زوجها بعد العرش وليت زمانها. أهل وأشجع أقرانها أجمل كانت
املزخرفة، القصور وأنشأت العظيمة، الهياكل بها فشادت بابل، مدينة تحسني همها
والقناطر، املعابر عليها ومدت والخلجان، الرتع واحتفرت والبساتني، الرياض وغرست
٤٠ طوله ذهبيٍّا تمثاًال فيه وأقامت األشوريني، إله «بور» هيكل املدينة ساحة يف وبنت
من أعىل قدًما ٦٦٠ ارتفاعه بلغ — البرش به قام بناء أعظم الهيكل هذا وكان قدًما.
٤٠٠ مساحته الشكل مربع إنه املؤرخ: «هريودوتوس» عنه قال — األكرب املرصي الهرم
قدًما، ٧٥ منها كل علو أبراج سبعة ويعلوه قدم، ٦٠٠ نحو يرتفع برج وسطه يف ذراع
نحو ثمنهما ذهبيتان ومنصة مائدة وبقربه ذهب، من تمثال فيه مسجد األخري الربج ويف
٣٠٠٠ عيد كل يف عليه يوقد ذهبي أحدهما مذبحان املسجد هذا فناء ويف مليونًا، ٢٢٥

بخور. أقة
املأثور، وبهاءها املذكور، رونقها لبابل أحيت التي هي اململكة هذه فإن وبالجملة
من هذا سعيها أكسبها بما تكتف لم أنها بيد والشهرة، العظمة تلك أولتها التي وهي
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ففلسطني، فالحبشة، مرص، عىل شعواء فأثارتها الغارة، إىل نفسها جمحت بل الفخر،
قلوب يف الرعب ألقت قد أفيالها فإن الهند؛ يف إال غزواتها جميع يف فانترصت فالهند،

حياتها. تطل ولم العسكر
لم وإذ عليها، الهنود انتصار من وخافت ارتابت الهند ملك «أفيل» خرب بلغها وملا
فأمرت احتيالية، بطريقة البلية هذه عنها تدفع أن اجتهدت تضاهيها قوة عندها يكن
لوا ويُفصِّ يسلخوها وأن األسمر، اللون ذوات من بقرة آالف ثالثة بذبح العسكر قواد
وعىل ذكرت، ما وفعلوا أمرت، ما فامتثلوا للجمال، ويُلبسوها األفيال هيئة عىل جلودها
لهم بإظهارها األعداء قلوب يف الرعب لتلقي الحرب ميدان إىل أنزلتها الصورة هذه

القوية. وشوكتها الحربية، استعداداتها
عساكر عىل الحقيقية بأفياله الهند ملك انعطف الفريقني بني القتال انتشب فلما
اقرتن وملا ثريانها، وجلود وفرسانها بجمالها «سمرياميس» امللكة وتقدمت األشوريني،
يوجد ال أنه عندهم وتحقق الحيلة، تلك للهنود انكشفت الجيشان والتقى العسكران
عىل وهجموا فتشجعوا وخداع، حيلة هو إنما يُرى ما وإن لهم، كافية أفيال األعداء عند
فاشتد وأبطالها، برجالها «سمرياميس» امللكة فالتقتهم هائلة، هجمة األشوريني صفوف
تخطف فكانت األشوريني صفوف بني الهنود أفيال ودخلت األهوال، وعظمت القتال
وطلبت األدبار، ولت أن املصطنعة الجمال لبثت فما وتدوسها، خيولها عن الرجال
الهنود وانترصت األشوريني، جيش انكرس حتى يسرية برهة إال تكن ولم والفرار، النجاة

جسيمة. غنائم وكسبت عظيًما، انتصاًرا
بسبب بالهزيمة؛ فازت ولكنها بليًغا، جرًحا انجرحت قد «سمرياميس» امللكة وكانت

صاغرة. مدحورة بالدها إىل ورجعت فرسها، خفة
ابنها يسري بعد فقتلها الخمول، إىل ومالت الدنيا، متاع يف زهدت الحني ذلك ومن
لها وأقاموا اإلله، منزلة األشوريون فأنزلها امليالد، قبل ٢٠٠٠ سنة وذلك «تيتاس»،
يف وهي حمامة، بجسم موتها عقب نقلت أنها منهم زعًما حمامة، بهيئة منقوشة صوًرا

مشكاته. ونور القديم، العرص نساء فخر حال كل
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يارس بن عمار أم سمية

حليًفا يارس وكان املخزومي، املغرية بن حذيفة ألبي أَمة كانت خياط، بنت سمية هي
إىل السابقني من وكانت حذيفة. أبو فأعتقه عماًرا، له فوَلدت سمية فزوَّجه حذيفة، ألبي
— وجل عز — هللا يف يعذب ممن وكانت اإلسالم، يف سبعة سابع كانت قيل: اإلسالم،

العذاب. أشد
بني من الحي هذا عذَّبها عمار أم سمية إن يارس: بن عمار آل رجال أحد قال
وكان قتلوها. حتى غريه تأبى وهي اإلسالم عىل مخزوم بن عمرو بن هللا عبد بن املغرية
«صربًا فيقول: مكة رمضاء يف باألبطح يُعذَّبون وهم وأبيه وأمه بعمار مرَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

الجنة.» موعدكم يارس؛ آل
اإلسالم، يف شهيد أول فهي فقتلها، يده يف بحربة قلبها يف رضبها جهل أبا أن وروي
وبالل، بكر، وأبو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سبعة: بمكة اإلسالم أظهر من أول مجاهد: قال

وسمية. وعمار، وصهيب، وضباب،
الحديد، أدراع فأُلِبسوا اآلخرون وأما قومها، فمنعهما بكر وأبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأما

فقتلها. بحربة فطَعنها سمية إىل جهل أبو وجاء الشمس، يف صهروا ثم

زمعة بنت سودة

القرشية لؤي بن عامر بن حسل بن مالك نرصبن بن عبدود بن شمس عبد بن قيس ابن
بن عامر بن خراش بن لبيد بن عمرو بن زيد بن قيس بنت الشموس وأمها العامرية،

األنصارية. النجار بن عدي بن غنم
عائشة، وقبْل خديجة وفاة بعد بمكة ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها ملسو هيلع هللا ىلص. النبي زوجة هي وسودة
بن عامر بني من عمرو بن سهيل أخي عمرو، بن السكران عمها ابن تحت قبله وكانت
مات. أن إىل ولًدا منه تصب ولم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فتزوجها عنها فتويف مسلًما وكان لؤي،
تطلقني ال له: فقالت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يطلقها أن سودة خشيت قال: عباس ابن وعن
بَيْنَُهَما يُْصِلَحا أَن َعَليِْهَما ُجنَاَح ﴿َفَال فنزلت: ففعل، لعائشة، يومي واجعل وأمسكني،

جائز. فهو يشء من عليه اصطلحا فما .(١٢٨ (النساء: َخرْيٌ﴾ ْلُح َوالصُّ ۚ ُصْلًحا
شيخ أبي إن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل رجل جاء قالت: زمعة بنت سودة عن وروي
منك؟» ُقِبل عنه فقضيته دين أبيك عىل كان لو «أرأيت قال: يحج، أن يستطيع ال كبري

عمر. خالفة آخر سودة وتوفيت أبيك.» عن حجَّ أرحم. «فاهلل قال: نعم، قال:
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الهمدانية األشرت بن عمار ابنة سودة

لها، فأذن عليه فاستأذنت سفيان أبي بن معاوية عىل وفدْت شاعرة. عاقلة أديبة كانت
املؤمنني، أمري يا بخري قالت: األشرت؟ بنت يا أنت كيف لها: فقال سلَّمت عليه دخلْت فلما

ألخيك: القائلة أنت لها: قال

األق��ران وم��ل��ت��ق��ى ال��ط��ع��ان ي��وم ع��م��ارة اب��ن ي��ا أب��ي��ك ك��ف��ع��ل ش��م��ر
ب��ه��وان واب��ن��ه��ا ل��ه��ن��د واق��ص��د وره��ط��ه وال��ح��س��ي��ن ع��ل��يٍّ��ا وان��ص��ر
اإلي��م��ان وم��ن��ارة ال��ه��دى ع��ل��م م��ح��م��د ال��ن��ب��ي أخ اإلم��ام إن
وس��ن��ان ص��ارم ب��أب��ي��ض ق��دًم��ا ل��وائ��ه أم��ام وِس��ْر ال��ج��ي��وش ف��ُق��ِد

قال: نيس، قد ما تذكار عنك فدَْع الذَّنَب؛ وبرت الرأس مات املؤمنني، أمري يا فقالت:
أخي كان ما املؤمنني، أمري يا وهللا صدقت قالت: يُنىس، أخيك مقام مثل ليس هيهات!

الخنساء: قالت كما ولكن املكان، ذليل املقام، خفي

ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��م ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أت��م ص��خ��ًرا وإن

حاجتك، فقويل فعلت، قد قال: استعفيته، مما إعفائي املؤمنني أمري أسأل وباهلل
تزال وال حقنا، من عليك افرتض عما سائلك وهللا ُمقلَّد، وألمورهم سيد، للناس إنك قالت:
ويسومنا السنبل، حصاد فيحصدنا بسلطانك، ويبسط بعزك، ينهض من علينا تقدم
ولوال مايل، وأخذ رجايل، وقتل بالدي، قدم أرطأة ابن هذا الجليلة. ويسألنا الخسف،
معاوية: فقال فعرفناك، ال وإما فشكرناك، عزلته فإما ومنعة، عزٌّ فينا لكان الطاعة
فيك، حكمه فينفذ أرشس قتب عىل إليه أردك أن هممت لقد وهللا بقومك؟! تهددين إياي

قالت: ثم فسكتت،

م��دف��ون��ا ال��ع��دل ف��ي��ه ف��أص��ب��ح ق��ب��ر ��ن��ه ت��ض��مَّ روح ع��ل��ى اإلل��ه ص��ل��ى
م��ق��رون��ا واإلي��م��ان ب��ال��ح��ق ف��ص��ار ث��م��نً��ا ب��ه ي��ب��غ��ي ال ال��ح��ق ح��ال��ف ق��د

عليك أرى ما قال: — تعاىل هللا رحمه — طالب أبي بن عيل قالت: ذلك؟ وَمن قال:
الغث بني ما وبينه بيننا فكان صدقاتنا، ه والَّ رجٍل يف يوًما أتيتُه بىل، قالت: أثر! منه
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حاجة؟ ألك وتعطف: برأفة قال ثم الصالة من فانفتل يصيل قائًما فوجدته والسمني،
بظلم آمرهم لم إني اللهم فقال: السماء إىل يده رفع ثم فبكى الرجل، خرب فأخربته

فيه: فكتب جراب من جلد قطعة جيبه من أخرج ثم حقك، تَْرك وال خلقك،

َواْلِميَزاَن اْلَكيَْل َفأَْوُفوا ۖ رَّبُِّكْم ن مِّ بَيِّنٌَة َجاءَتُْكم ﴿َقْد الرحيم الرحمن هللا بسم
َخرْيٌ ٰذَِلُكْم ۚ إِْصَالِحَها بَْعَد اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا َوَال أَْشيَاءَُهْم النَّاَس تَبَْخُسوا َوَال
(األنعام: ِبَحِفيٍظ﴾ َعَليُْكم أَنَا ﴿َوَما ،(٨٥ (األعراف: ْؤِمِننَي﴾ مُّ ُكنتُم إِن لَُّكْم
منك، يقبضه من يأتي حتى يديك يف بما فاحتفظ كتابي أتاك إذا .(١٠٤

والسالم.

أم خاصة يل فقالت: عليها، والعدل لها، باإلنصاف لها اكتبوا معاوية: فقال فعزله،
شامًال عدًال كان إن واللؤم. الفحشاء وهللا هي قالت: وغريك؟ أنت وما قال: عامة؟ لقومي

قوله: وغرَّكم طالب أبي ابن جرَّأكم لها: قال قومي، يسع ما يسعني وإالَّ

ب��س��الم ادخ��ل��ي ل��ه��م��دان ل��ق��ل��ت ج��ن��ة ب��اب ع��ل��ى ب��وابً��ا ك��ن��ت ف��ل��و

وقوله:

ال��ب��اب ف��ت��ح��ة س��ن��ي ه��م��دان وم��ث��ل م��غ��ل��ق��ة واألب��واب ه��م��دان ن��ادي��ت
وج��اب غ��ي��ر وق��ل��ب ج��م��ي��ل وج��ه م��ض��ارب��ه ت��ف��ل��ل ل��م وإن ك��ال��ه��ن��د

وانرصفت. لها فكتبوا بحاجتها. لها اكتبوا

إرسائيل بني ملكة بواكيم زوجة سوسن

السالم عليه — «دانيال» سفر يف بما التوراة يف القصة هذه ذكَّرت وقد يهوذا، سبط من
أورشليم إىل بابل ملك «بختنرص» قدم بواكيم ملك من الثالثة السنة يف كان ملا أنه —

وتعاىل. سبحانه — هللا وسلمها
املوسوية الناموسية الرشيعة عىل آراؤهم استقرت وملا املقدس، بيت يف نزل ثم
الشعب، يف يَحُكمان فكانا إرسائيل، بني يف والزهد بالعبادة ُعرفا قاضيني شخصني حكَّم
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وبهجة والحسن الجمال من رتبة أرفع يف سوسن وكانت امللك، بواكيم بيت إىل ويأويان
إرسائيل. بني يف صدِّيقني كانا والديها ألن والصالح؛ املنظر

فاشتغال منهما، فوقعت القاضيان فرآها للنزهة، بستانها إىل تنزل يوم كل يف وكانت
يوم من النهار منتصف كان إذا حتى اآلخر عن كلٌّ وكتَم الحكومات، يف النظر عن بها
وخَرجا فيسرتيح، منا كل فليذهب الحر؛ اشتد قد لصاحبه: منهما كل قال الحر شديد

بالجارية. الظفر رجاء العود ُمضِمري
عليها، واتفقا حبها، من عندهما ما فأظهرا اآلخر، عود عن كل فحص التقيا فلما
الجاريتني فأرسلت استخفيا، وقد الحموم عىل فعزمْت البستان جاريتني مع دخلت وإنها
وإال تجيبينا لم لنئ لها: وقاال األبواب وأغلقا القاضيان فظهر لها، يلزم بما لتأتياها
من مكاننا تعلمني وأنت الجاريتني. أرسلت ذلك أجل ومن شابٍّا، معك وجدنا إنا قلنا:
ومىض القاضيان، فرصخ ورصخْت أبًدا، ربي أغضب ال وهللا سوسن: قالت إرسائيل، بني
يعلمون ال ألنهم مبهوتني؛ فبقوا بالقصة، فأخرباهم العبيد وجاء الباب، ففتح أحدهما

سوءًا. عليها
الشعب فجمع الشاب، مسك عىل يقدرا لم وأنهما باألمر، فأعلموه «بواكيم» أتى ثم
ومعها البستان دخلت أنها هذه عىل نشهد وقاال: سوسن عن فكشفا الشيخان وتقدم
رأينا فحني فضاجعها، شجرة وراء من حدث فجاء األبواب، وأغلقت فأرسلتهما جاريتان
هللا، يا وقالت: السماء إىل طرفها ورفعت سوسن فبكت ، الشابُّ فانفلت ِصْحنا املعصية

عيلَّ. كذبا أنهما تعلم أنت الخفيات، عالم يا دائم، يا
سنة، عرشة ثالث عمره شابٍّا — السالم عليه — «دانيال» وكان للقتل، أقاماها ثم
فقال بينهما، بالتفريق أمر ثم به، ُرميْت بما بريئة فإنها قفوا؛ أن عليهم وصاح فجاء
وهذا كذبت، فقال: بطم، شجرة تحت من فقال: الحدث؟ جاء شجرة أي من ألحدهما:
شجرة أي تحت ِمن له: وقال اآلخر وقدَّم ره أخَّ ثم بالكذب، عليك شاهد هللا مالك
نار ونزلت فنُرشا وأقامهما كذبت، فقال: زيت، شجرة تحت من فقال: الحدث؟ جاء

السالم. عليه — دانيال أمر وعظم الزكي، الدم هللا وحفظ ل. تأمَّ فأحرقتهما.
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حرفالشني

الدر شجرة

أبي الدين نجم الصالح السلطان محظية الدر، شجرة خليل أم الدين عصمت امللكة هي
خليل. السلطان ولده وأم أيوب، الفتوح

الصالح امللُك بالرأي إليها يرجع وكان باألمور، خبرية مهذبة عاقلة امرأة كانت
األمور. مهمات يف ويستشريها أيوب،

قتال يف املنصورة بناحية أيوب الدين نجم الصالح امللك مات ملا أنه أمرها ومن
«كيفا» حصن من شاه» «توران ابنه واستدعت موته، وكتمت باألمر، قامت الفرنج
وقدم هجرية، ٦٤٧ سنة رمضان يف دمشق بقلعة وتسلطن األمور، مقاليد إليه وسلَّمت
بل بموته، يتفوه ذلك قبل أحد يكن ولم الصالح، بموت يومئٍذ وأعلن الصالحية إىل
أمور تدبر الدر وشجرة يمد، والسماط بالدهليز، تعمل والخدمة حالها، عىل األمور كانت

وصول. إليه ألحد ما مريض السلطان أن الكافة وتُوِهم الدولة،
من يوًما سبعني بعد البحرية فقتله نفسه، تدبري شاه» «توران السلطان أساء ثم
أن عىل البحرية املماليك اجتمع ثم مرص، من أيوب بني دولة انقضت وبموته واليته،
عارش يف لها وحلفوا فأقاموها الدر، شجرة أستاذهم محظية السلطنة يف بعده يقيموا
ذلك وأنهى الجبل قلعة إىل فسار العسكر، مقدم الرتكماني أيبك الدين عز ورتبوا صفر،
ونقش خليل، والدة مثاله: بما التوقيع عىل وعملت اململكة، بتدبري فقامت الدر، شجرة إىل
خليل املنصور والدة املسلمني، ملكة الصالحية املستعصمة ومثاله اسمها، السكة عىل
يوافق ولم األموال، فيهم وأنفقت البحرية، املماليك عىل وخلعت املؤمنني، أمري خليفة
فسار حلب، صاحب يوسف، الدين النارصصالح امللك وطلبوا سلطنتها، عىل الشام أهل
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الرتكماني أيبك الدين عز األمري وتزوج بالقاهرة، العسكر فانزعج وملكها، دمشق إىل
يوًما. ثمانني مدتها وكانت السلطنة، عن له ونزلت الدر، بشجرة

سكينة السيدة مشهد بقرب بمرص الخليفة بخط بنته الذي الجامع مآثرها ومن
لغاية الشعائر مقام وهو موتها، حني فيه ودفنت — عنهما هللا ريض — الحسني بنت

عليها. تملَّكت التي البالد من وخالفها بمرص خريية ومباٍن مآثر جملة ولها اآلن،

العبايس الخليفة املتوكل زوجة شعانني

طرف. واحورار ، قدٍّ واعتدال وظرف، ولطف وكمال، وبهاء وجمال، حسن ذات كانت
وفتونه. الغرام بأساليب عاملة وفنونه، الغناء لرضوب مجيدة

فبينما الشام، ضواحي يف للنزهة يوًما خرج أنه بها املتوكل ائتالف سبب إن قيل:
إذ النصارى، ثياب وحسن العجائب من فيها ما ويرى والرياض، الكنائس يتصفح هو
ير لم جارية أقبلت حتى يمر، َمن كل عن يسأله الخليفة فجعل الكنيسة، راهب أقبل
قال: اسمها؟ وما قال: ابنتي، هي فقال: عنها، فسأله بخور، مجمرة وبيدها منها أحسن
ماء إال هنا ليس سيدي، يا فقالت: ماء، اسقني شعانني، يا املتوكل: لها فقال شعانني،
بكوز وأرسعت بها! لك لُجْدُت ترويك حياتي كانت ولو لك، أستنظفه ال وأنا الغدران،
فقالت تُساعديني؟ َهويتُك إن لها: قال ثم فرشبه، ارشبه، أن ندمائه أحد إىل فأومأ فضة،
سمعت أما الطغيان! من أخوفني فما املحبة يف الحب أصدق إذا وأما أَمتُك، اآلن أنا له:

الشاعر: قول

ع��دوَّا ص��رت م��ل��ك��ت ل��م��ا ث��م ح��بٍّ��ا األم��ر أوائ��ل ف��ي ل��ي ك��ن��ت
ون��ب��وَّا ت��ج��ن��بً��ا م��ن��ي ص��ار ال��ت��الق��ي ع��ن��د ال��س��رور ذاك أي��ن

به فصعدت نفسك، اليوم يل هبي لها: قال ثم ثوبه، يشق أن كاد حتى فطرب
املتوكل وعاف املوجود، أحسن من بخمٍر الراهب وجاء الكنائس، عىل مرشفة غرفة إىل

وغنَّت: آلة أحرض الرشاب منه أخذ فلما عنده، من أطعمة فاستحرض طعامهم

خ��اط��بَ��ا ع��دم��ت��ك ال ف��داؤك روح��ي م��رح��بً��ا ال��م��ودة م��ن��ي خ��اط��بً��ا ي��ا
أب��ى إذ ج��ل��ي��س��ك ع��ن ب��ك��أس��ك واع��دل واس��ق��ن��ي ف��اش��رب ل��ه��واك ع��ب��دة أن��ا
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ُم��ع��ذَّبَ��ا ه��واك ف��ي ق��ل��ب��ي وت��رك��ت م��ل��ك��ت��ن��ي — ال��س��م��اء رف��ع وال��ذي — ق��د

عنده. النساء أحظى من فكانت وتزوجها، فأسلمْت حينئٍذ فأرغبها

عنها ريضهللا شعوانة

تنقطع حتى أبكي أن لوددت «وهللا قالت: ذلك، يف لها فقيل البكاء، عن تفرت ال كانت
«من تقول: وكانت دم.» فيها جسمي من جارحة تبقى ال حتى دًما أبكي ثم دموعي،
عليها، جنى وما بنفسه ملعرفته يبكي إنما الباكي فإن الباكني؛ فلريحم البكاء يستطع لم
ال حبِّك من العطشان أن لتعلم إنك «إلهي، وتقول: تبكي وكانت إليه.» صائر هو وما

أبًدا.» يروى
الدنيا إىل قط ملت ما شعوانة نظر عيل وقع ما منذ من تقول: تخدمها التي وكانت
ريض — العباس بن الفضل وكان املسلمني. من أحًدا عيني يف استصغرت وال بربكتها،

الدعاء. ويسألها إليها ويرتدد يأتيها — عنهما هللا

األندلسية الشلبية

واشتهر ناثرة شاعرة فاضلة أديبة كانت باألندلس. بلدها إىل نسبة املرتَجمة؛ عىل غلب اسم
جملة ولها الشعراء، وتناظر امللوك، تجالس كانت إنها حتى ونواحيها باألندلس صيتها
كتبت ما شعرها ومن للعيان. يظهر حتى بديوان شعرها يجمع ولم ومقطعات، قصائد

فقالت: خراجها، وصاحب بالدها والة من تتظلم املنصور يعقوب السلطان إىل به

ب��اك��ي��ه ال��ح��ج��ارة أن أرى ول��ق��د اآلب��ي��ه ال��ع��ي��ون ت��ب��ك��ي أن آن ق��د
ك��راه��ي��ه رف��ع ال��رح��م��ن ق��در إن ب��ه ي��رج��ى ال��ذي ال��م��ص��ر ق��اص��د ي��ا
ف��ان��ي��ه ال��رع��ي��ة إن راع��يً��ا ي��ا ب��ب��اب��ه وق��ف��ت إذا األم��ي��ر ن��اِد
ال��ع��ادي��ه ال��س��ب��اع ن��ه��ب وت��رك��ت��ه��ا ل��ه��ا م��رع��ى وال ه��م��ًال أرس��ل��ت��ه��ا
ح��ام��ي��ه ن��اًرا ال��ط��اغ��ون ف��أع��اده��ا ج��ن��ة وك��ان��ت ش��ل��ب ك��ال ش��ل��ب
خ��اف��ي��ه ع��ل��ي��ه ت��خ��ف��ى ال وال��ل��ه رب��ه��م ع��ق��وب��ة خ��اف��وا وم��ا ع��اث��وا
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وتصفحها الصالة قىض فلما املنصور، مصىل عىل الجمعة يوم ألقيت إنها فيقال:
ذلك بعزل ظالمتها وكشف بصلة، لها وأمر حقيقتها عىل فوقف القضية، عن بحث

الوايل.

البغدادية الدينورية اإلبري الفرج أبي بن نرصأحمد أبي ابنة شهدة

العلم وأخذت الجيد، الخط تعلمت بالرواية. الصادقات املحدثات األكابر العلماء من كانت
لها وكان كثريون، عنها وأخذ لغريها، تسبق لم إجازة وأجازوها العلماء من كثري عن
الطرباني، الخطاب أبو عنهم: سمعت وممن باألكابر، األصاغر فيه ألحقت العايل، النَّفس
الحديث يف رسائل جملة وألَّفت العلماء، أفاضل من وغريهما الشاشاني، اإلسالم وفخر
٥٧٤ سنة ببغداد وفاتها وكانت العلوم، أصناف يف كثرية ومآثرها والتوحيد، والفقه

هجرية.

قاضن شوكار

القازد «كتخدا إبراهيم املرحوم وزوجة غيل» القازد «كتخدا عثمان املرحوم معتوقة هي
الصادقات ألزواجهن، املطيعات املتأدبات الجركس بنات من صالحة تقية كانت غيل».
واملساكني، الفقراء عىل محسنة كريمة جسيمة، وإدرارات عظيمة مآثر ولها خدمتهن، يف

املحتاجني. لحوائج قاضية
املواسم، وقت للناس إغاثة الصغرى؛ مرص بقرافة بنته الذي السبيل مآثرها: فمن
١١٧٠ه. سنة برقم أعاله من منقوش وهو عليه، ريعها من يرصف أوقاًفا له ووقفت
املرصية. األوقاف ديوان طرف عىل النيل ماء من سنويٍّا ويُمأل اآلن، إىل عامر السبيل وهذا
املكان جميع وقفْت املذكورة «شوكار» الست أن ١١٨٥ه: سنة املؤرخة وقفيته حجة ويف
بني فيما الجنينة وجميع السنباطي الخالق عبد ابن اإلسالم شيخ بدرب األزبكية بخط

البحر. بغيط قديًما املعروفة العيني والقرص بوالق
طمويه بناحية الكائنة الرزقة وجميع باملنوفية، ديرك بناحية الكائنة الرزقة وجميع
الكائن املكان وجميع علوفة، مرتب عثمانية وأربع عثماني خمسمائة وجميع بالجيزة،

الجبييل. حمام تجاه بالكعكيني
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بني الكراسني بخط املكان وجميع امللح، وكالة من طبقات بعض علو وجميع
بداخل الشوَّائني بخط الكائن املكان وجميع الخرنوبي، قنطرة من بالقرب الحيضان

الفاكهاني. عطفة
الفاكهاني جامع الباب منها املتوصل العطفة يف املذكور بالخط الكائن املكان وجميع
ست وجميع الفاكهاني، جامع تجاه الكائنني الحانوتني وجميع السكر، ومطبخ الرشقي،
بالدرب الكائنني الحانوتني وجميع املوسكي، قنطرة بخط الكائنة الوكالة من قراريط

األحمر.
التي الحصة وجميع الصالح، جامع تجاه املذكور بالخط الكائن الحانوت وجميع

البندقانيني. بخط الكائنة الوكالة يف قرياًطا وعرشون ثالثة قدرها
ناحية أرايض كامل يف قرياط وسدس قرياط نصف َقْدرها التي الحصة وجميع

الزهومة. باب بخط كائنة حوانيت ثالثة وجميع بالبهنساوية، وتوابعها األرجنوس
وقفها نظر لنفسها ورشطت — عثمانيٍّا وستون ثالثة وهو — العلوفة مرتب وجميع
إنشاء السبيل يف يصب عذب ماء ثمن يف يرصف وأن والعتقاء، لألوالد بعدها وِمن هذا،
الفضة النصف — فضة نصًفا وخمسون وتسعمائة آالف أربعة سنة كل يف الواقفة:
بمليم منها أربعة كل أو قرًشا، أعني فضة، بدرهم منها أربعني وكل بارة، عن عبارة
وغريه وبخور حبال ثمن ويف — مرصي بدينار منها ألف كل التي املرصية العملة من
ولغفري نصًفا، وعرشون سبعمائة سنويٍّا وللمزمالتي فضة، نصًفا وخمسون مائتان
ورشطت نصف، أربعمائة ملئه وأجرة فضة، نصًفا وستون ثالثمائة سنويٍّا السبيل
ومائتا ألف الخرنوبي: بخط الكائن السبيل يف يصب ماء ثمن يف يُرصف أن أيًضا
مائتان والبخور القلل وثمن النزح وأجرة نصًفا، وستون ثالثمائة به وللمزمالتي نصف،
وأن نصًفا، وثمانون مائة الخرنوبي الشيخ بمقام وقناديل زيت وثمن نصًفا، وأربعون
ثمن ويف نصًفا، عرش اثنا يوميٍّا: بالشوائني الذي السبيل يف يصب ماء ثمن يف يرصف
يقرءون قراء ولسبعة طاقة، أبو حجر ريال ثالثون الفقراء: عىل تُفرَّق العيد ليوم ضحايا

محبوب. زر ذهبًا ديناًرا أربعون سنويٍّا: الفطر عيد لليلة رجب أول من
مثله، وللمبارش دنانري، عرشة الحسبي وللناظر ديناًرا، ثالثون سنويٍّا الوقف ولناظر
سنويٍّا والعيدين الجمعة أيام يف تربتها عىل الخري وجوه يف يرصف وأن كذلك، والجابي
املكي بالحرم قراء ولسبعة طاقة، أبو حجر رياالت عرشة وللرتبي ذهبًا، دنانري عرشة
فتحته، إال للخري بابًا تدع لم فإنها الواقفة؛ هذه درُّ أيًضا. طاقة أبو رياالت عرشة

أمثالها. من هللا وأكثر واسعة، رحمة هللا فرحمها
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قبودان سعيد ابنة رشفية

وقائع امُلرتَجمة ولهذه الحياة، قيد عىل اآلن لغاية وهي هجرية، ١٢٦٠ سنة يف ولدت
السيدات إحدى عنها أخربتني قد — املستغربة العجائب من وتعترب بالوفاء، لها تشهد
لهذه تخلد لكي التاريخ؛ هذا يف درجها أحببت الوقائع هذه ولغرابة — بقولهن املوثوق
يقال «قبودان» رجل مرص «بوالق» مدينة يف كان أنه وهو األعصار، مدى ذكًرا املرتجمة
باشا رائف شقيقة مخدومة، السيدة اسمها بفتاة اقرتن قد وكان «قبودان»، سعيد له:
فسماها بنتًا، «قبودان» سعيد منها فرزق — املرصية الحكومة يف البحر رؤساء أحد —
سنة ذلك وكان هللا. توفاه حتى سنوات ثمان سوى والدها حجر يف تمكث ولم رشفية،

األخرية. القرم حرب يف مجاهد وهو هجرية، ١٢٦٨
علمتها وقد حسنٍة، مبادئَ عىل ُربيت وقد واللطف، الرقة يف غاية البنت هذه وكانت
تطريز من النساء به تختص ما وجميع اليدوية، واألشغال والكتابة القراءة والدتها
تلك وكانت لكالمها. منقادة لوالدتها، مطيعة وهي عرصها، بنات فاقت حتى وغريه
وكانت سنيها. من عرشة الثامنة بلغت أن إىل والحنو الرأفة ضلوع عليها تحني الوالدة
ولم بلده، من منسحبًا زوجها تركها قد وكان املقام، متوسطة امرأة «إزمري» مدينة يف
وما اعتداًال، والغصن جماًال، البدر يضاهي ولكنه صغريًا، ولًدا لها وترك ذهب، أين تعلم
هي به تقتات ما تجد ولم معها، املدخر املال منها فرغ أن إىل ولدها تربي منتظرة زالت

وولدها.
سن يف وكان — ولدها فأخذت مرص، يف زوجها وجود عن األخبار تواترت وقد
فكرها، يف خلد كما والده عن لتبحث مرص إىل به وحرضت — سنيه من عرشة الثالثة
لها وفتحت والسعة، الرحب عىل فتلقتها مخدومة، السيدة عىل املقدور باألمر نزلت وقد
عن فبحث أمرها، يف باشا رائف شقيقها وكلَّمت محل، أعظم منزلها عن فضًال قلبها يف

خربًا. له يعلم فلم زوجها
عديم باشا رائف وكان األمريية، املدارس إحدى إىل وسلَّمه الغالم أخذ يجده لم وملا
الوقت ذلك يف رشفية وكانت العمر، من الثمانني بلغ أن إىل أبًدا يتزوج لم ألنه الولد؛
ربعة رشفية وكانت عرشة، الثالثة سن يف كمال محمد وكان عرشة، الثامنة تتجاوز لم
اللون قمحية الحواجب، مقرونة العيون، واسعة الوجه، مستديرة الجسم، ممتلئة القوام،

يراها. من لب تخلب والعيون، الشعر سوداء الروح، خفيفة جذابة،
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الشعر، أشقر اللون، أبيض الجسم، نحيل القوام، طويل كان فإنه كمال محمد وأما
أن الشكل بهذا كان من قل أنه مع الخفة، إىل دمه يميل الوجه، مستدير العيون، أزرق

الجاذب. هذا عىل يستحصل
من االعتناء كل بأمره تعتني رشفية صارت «قبودان» سعيد منزل إىل دخل وملا
بعني إليها تنظر والدتها وكانت احتياجاته، سد وجميع له، يلزم ما وكل ومأكل ملبس
الظنون عن نفسها تراجع ولكنها الغالم، هذا بأمر وانشغالها أمرها يف وتفكر االستغراب،
سنة، عرشة ثمانية بنت تحبه ألن أهًال ليس ا جدٍّ صغري الغالم أن ترى ألنها ابنتها؛ يف

السن. هذه يف وهو يحب ممن هو وليس
الخلوة تحب وصارت األفكار، عليها كثرت رشفية عن وبَُعد املدرسة دخل وملا
مثل الغالم، عىل نفعه يعود بيشء تشتغل أن بدون أوقاتها تُضيع لم ولكنها بنفسها،
أصول حسب عىل جمعة ليلة كل يف إال يأتي ال وكان له. يلزم مما وغريه ملبوس خياطة
األعياد. يف كليٍّا مجيئه ميعاد تنتظر رشفية وكانت املرصي، القطر يف الداخلية املدارس
ألنها تزوجها؛ أن تحب والدتها وكانت الُخطَّاب، عليها تكاثرت الفرتة تلك ويف
نه وتُحسِّ والدتها عليها تعرضه خاطب جاءها وكلما وفاتها، قبل بها وتفرح وحيدتها،
ال صارت إنها حتى والنحيب، بالبكاء إال تجيبها وال ذلك، منها تقبل ال وهي عيونها، يف
عىل يغريها الذي أن وظنَّت والدتها، هذا فعلها فكدَّر الكالم، هذا بمثل يفاتحها من تقبل
من أخرجتها حتى القول لها وأغلظت الخصوص بهذا فكلَّمتها الغالم، أم هي الفعل هذا

منزلها.
الحزن فحزنت حبيبها، رؤية من تحرم أنها وخافت رشفية، وجد زاد خرجت وملا
ليلة كانت أن إىل والحرية الدهشة أفكار يف زالت وما والطعام، النوم حرمت حتى الشديد
املنزل من خرجت والدته أن بلغه وملا العادة، حسب عىل كمال محمد فحرض الجمعة،
من البنت حب أُِرشب قد أيًضا الغالم وكان لذلك، اغتمَّ باشا رائف منزل إىل هت وتوجَّ
حقرية فيجدها نفسه إىل ينظر كان ولكنه معه، حبها ينمو سنه نما وكلما طفوليته، حني
أهًال تجعله ألن الكافية العلوم عىل االستحصال يف يجتهد صار ولكنه رشفية، إىل بالنسبة

لها.
الحربية املدرسة ودخل املبتديان مدرسة من وخرج إال يسري زمن يمِض ولم
يف البنت وبقيت مخدومة، السيدة والدتها هللا توىف مدة ميض وبعد باشا، رائف بواسطة
تقبل، فلم ذلك عليها فيعرض منه الخطاب تطلبها وصارت ابنته، كأنها خالها حجر

االقرتان. عن يمنعها الذي ما يدِر ولم أمرها، يف فاحتار
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من خرجت ما حني من فإنها والدته؛ مع باشا رائف منزل يف يزل لم كمال وكان
انضمت أن إىل عنده ومكثت إليه، املشار الباشا منزل إىل دخلت مخدومة السيدة عند
التوقف هذا أن يظن ال الباشا وكان واحد، بيت يف جميًعا كانوا كما فصاروا إليه، البنت
الثروة حيث من بعيًدا بونًا وبينها بينه أن يرى ألنه الغالم؛ هذا بسبب حاصل رشفية من
طباع خالل يف يرى كان أنه إال نسبه يعلم ال كان وإن فهو النسب وأما أيًضا. والسن

أبيُّها. النفس رشيف وأنه طيب، نسل من وأنه نسبه، صحة عىل يدل ما الغالم
يزوج أن قبل هللا يتوفاه أن الباشا خاف الزواج عن باالمتناع رشفية أمر طال وملا
ألنها — قرينته يكلف بأن له وقال أصدقائه بعض إىل ذلك فشكا اليتيمة، البنت هذه
املشار الباشا ففعل الزواج، عن امتناعها سبب ما وتفهم ذلك، يف تسألها أن — كوالدتها
مخالفة عىل تقدر ال أنها لها فأظهرت قرينته سألتها وقد صديقه، به كلَّفه ما إليه
أنها السيدة تلك منها فاستنتجت كمال، محمد جهة إىل كليٍّا ميًال لها إن حيث الطبيعة؛
القلبية، إحساساتها مخالفة عىل تقدر ال وأنها الغالم، هذا بغري االقرتان عليها يستحيل

بذلك. زوجها فأخربت
طلب عىل جراءة له وصار مالزم، رتبة عىل استحصل قد الوقت ذاك يف كمال وكان
وأن رشفية، أمر يف باشا رائف يكلم أن منه والتمس إليه املشار الباشا إىل فتقدم رشفية،
غرس هو حال كل عىل ألنه الدنيا؛ هذه يف دام ما له عبًدا يقبله وأن بها، عليه يُنعم
زوجته بلسان رشفية أمر اخترب أنه وأخربه الخطوبة، بأمر صديقه إليه م فتقدَّ نعمته،

بغريه. االقرتان عن امتناعها سبب وهذا الغالم، إىل تميل فوجدها
الغالم ألن أبًدا؛ يكون ال يشء هذا وقال: استعظمه الخرب هذا باشا رائف سمع وملا
يقدر وال فقري؛ وهو الثواب بنوع مربيه وأنا أختي بنت أزوجه فكيف لها، يصلح ال
مجهول كونه مع ومصاريفه، املحل فتح عن فضًال نفسه، مرصوف وال املهر أداء عىل

األصل؟!
حتى الرتب عىل ويستحصل فشيئًا، شيئًا يتقدم فسوف فقريًا؛ كونه فأما له: فقال
مائة راتبه منا الواحد وكان فقراء، أمرنا ابتداء يف كنا نحن إننا حيث بدرجتنا؛ يصري
هو وها بمثلنا، الالئقة الرتب أرفع عىل استحصلنا أن إىل فاجتهدنا درهًما، وخمسني

أيًضا. مجتهد
ال منا الواحد ألن أصلنا؛ نعلم ال أيًضا فنحن األصل، مجهول كونه جهة من وأما
وقد كريديل، هو ومن مريل، هو ومن جركيس، هو فَمن أهله؛ هم من وال نفسه أصل يعلم
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من رصنا قد — هلل والحمد — نحن وها إليه، أمرنا يئول ماذا نعلم ما بالدنا من أخرجنا
جملة امتناعه بعد باشا رائف له أنعم حتى به يزل ولم املرصية. الحكومة رجال خواص
يف رشفية وكأن للفرح يلزم وما الجهاز أمر يف ورشعوا رشفية، عىل للغالم وعقد سنني،

الكون. يف ما كل عن الشديد الفرح وأدهشها آمالها، ميُت أُحِيَي قد الوقت ذاك
عليها هجم حتى األفراح تلك بإتمام الدهر لها يسمح لم — أسفاه وا — ولكنها
الحجر لها ويذوب الراسيات، الجبال هولها من تزول صدمة وصدمها الجبارة، بجيوشه

الجلمود.
ولم الفراش، رهني ووقع الغالُم، ُحمَّ واحد أسبوع الفرح إلقامة بقي ملا أنه وذلك
وانزوى النرض، شبابه غصن وُقِصَف هللا، اه توفَّ حتى قالئل أيام سوى ذلك بعد يمكث

يموت. ال الذي الباقي الحي سبحان الثرى. أطباق تحت جماله
إليه صارت وما حالها وصف عن القلم يعجز التي رشفية حال إىل الرائي فلينظر
عليها وأسبلت األحزان، بيت تها سمَّ التي غرفتها إىل دخلت إنها حتى والكدر، الحزن من
ولم باشا، رائف خالها ذلك بعد وتويف اآلن، إىل وتبكيه حبيبها تندب وصارت الستور،
يف بحبيبها تجتمع لعلها املوت؛ تطلب الحزن أطباق تحت مدفونة الوقت هذا إىل تزل
الثالثني عىل يزيد ما حزنها بيت يف مسجونة ولها سبيل. من لذلك تجد فلم اآلخر، العالم

املصاب! هذا عىل يصرب َمن وقلَّ سنة،

هرمز بن أبرويز زوجة شريين

صغريًا «أبرويز» وكان األرشاف، من رجل حجر يف يتيمة كانت أنورشوان. كرسى ولد من
عن فنهاها موضًعا، قلبه من فأخذت وتالعبه، شريين فيالعب الرجل ذلك منزل يدخل
لبعض فقال خاتًما، «أبرويز» من األيام بعض يف أخذت وقد فرآها تنتِه، فلم الرجل ذلك
ينفعك الذي وما له: فقالت ومىض الرجل فأخذها فغرقها! الدجلة إىل بها اذهب خواصه:
لم نجوت فإن رفيق؛ مكان يف اقذفني فقالت: ملوالي، حلفت قد فقال: تغريقي؟! من
فيه فرتهبت دير إىل وصعدت غاب، حتى املاء يف وتوارت ففعل يمينك، من وبرئت أظهر

الرهبان. إليها وأحسن
«أبرويز» قيرص رسل الدير بذلك مر «هرمز» أبيه بعد «أبرويز» ل امُلْلك تقرر فلما
وعرفه فأرسله عنده، لتحظى «أبرويز» إىل به ابعث وقالت: رئيسهم إىل الخاتم فدفعت
النساء أجمل من وكانت — فأحرضها إليها وأرسل عظيًما، رسوًرا فُرسَّ شريين، مكان
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منها تُمكِّن ال أن وعاهدها وجواريه، نساءه وهجر أمره، إليها ففوض — وأظرفهن
أباه «شريويه» قتل فلما بالعراق. شريين بقرص املعروف القرص لها وبنى بعده، أحًدا
وتهددها بالزنا ورماها واستأصلها علها فضيق فامتنعت، نفسها عن راودها «أبرويز»
قتلة إيلَّ تسلم قالت: هي؟ ما قال: رشائط، ثالث عىل أفعل فقالت: تفعل، لم إن بالقتل
فإن أبيك؛ تاوس يل وتفتح به، قذفتني مما وتُربِّئني املنرب وتصعد أقتلهم، حتى زوجي

إليه. رددتها بعده تزوجت إن عاهدني وديعة عندي له
الخادم وبعث أبيه تاوس لها وفتح قيل: وبرَّأها، فقتلتهم، أبيه قتلة إليها فدفع
وقتها، من فماتت معها كان مسموًما ا فصٍّ ت ومصَّ فعانقته «أبرويز» إىل فجاءت معها،
ميتة! «أبرويز» ل معانقة فوجدوها فدخلوا تكلمهم، فلم فصاحوا الخدم عىل وأبطأت

بالوفاء. لهن يفتخر ممن فهذه
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املطلب عبد ابنة صفية

العوام، بن الزبري أم وهي ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عمة الهاشمية مناف عبد بن هاشم ابن
وحجل والعوام حمزة شقيقة وهي زهرة، بن مناف عبد بن وهيب بنت هالة وأمها
قد الجاهلية يف وكانت ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عمات من إسالمها. يف يُختلف لم املطلب. عبد بني
فمات حرب، بن سفيان أبي أخو شمس، عبد بن أمية بن حرب بن الحارث تزوجها
وتوفيت كثريًا، وعاشت الكعبة، وعبد الزبري له فولدت خويلد، بن العوام فتزوجها عنها،

بالبقيع.
إنها وقيل: عظيًما، صربًا وصربت شديًدا، وجًدا عليه وجدت حمزة أخوها قتل وملا
«القها الزبري: البنها هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فقال ألمها، أخاها وكان بأُحد، حمزة إىل لتنظر أقبلت
أن يأمرك هللا رسول إن أمي، أي وقال: الزبري فلقيها بأخيها.» ما ترى ال فأرجعها؛
من كان بما أرضانا فما هللا، يف وذاك بأخي، ُمثَِّل أنه بلغني فقد ولَِم؛ قالت: ترجعي،
فقال: صفية بقول وأخربه إليه الزبري جاء فلما هللا. شاء إن وألحتسبنَّ ألصربنَّ ذلك،
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به أمر ثم له، واستغفرت واسرتجعت إليه فنظرت فأتته سبيلها.» «خلِّ

فدفن.
النساء مع ثابت بن حسان حصن فارع يف املطلب عبد بنت صفية كانت وقيل:
يطيف فجعل يهودي رجل بنا «فمر صفية: قالت هللا، رسول خندق حيث والصبيان؛
بيننا وليس ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وبني بيننا ما وقطعت قريظة بنو حاربت وقد بالحصن
ينرصفوا أن يستطيعون ال عدوهم نحور يف واملسلمون هللا ورسول عنا، يدفع أحد وبينهم
كما بالحصن يطوف اليهودي هذا إن حسان، يا «فقلت: قالت: آٍت» أتانا إن عنهم إلينا
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«يغفر فقال: فاقتله» إليه فانزل اليهود؛ ِمن وراءنا َمن عوراتنا عىل يَدلَّ أن آمنه وال ترى،
قال «فلما صفية: قالت هذا» بصاحب أنا ما عرفت لقد وهللا املطلب، عبد ابنة يا لك هللا
بالعمود فرضبته إليه الحصن من ونزلت عموًدا، وأخذت احتجزت شيئًا عنده أَر ولم ذلك
من يمنعني لم فإنه فاسلبه؛ انزل حسان، يا فقلت: الحصن إىل رجعت ثم قتلته، حتى
قتلت امرأة أول وهي املطلب.» عبد ابنة يا حاجة بسلبه يل ما فقال: رجل.» أنه إال سلبه

املرشكني. من رجًال
والحسب والرشف، والفعل بالقول العرب جميع عند متقدمة فصيحة شاعرة وكانت
ورصن هاشم بني ونساء أخواتها جمعت املطلب عبد أبوها مات حني وكانت والنسب،
قولها: ترثيه شعر من صفية قالته ما فكان طاقتها، بقدر منهن كل بقصائَد؛ يرثينه

ال��ص��ع��ي��د ب��ق��ارع��ة رج��ل ع��ل��ى ب��ل��ي��ل ن��ائ��ح��ة ل��ص��وت أرق��ت
ال��ف��ري��د ك��م��ن��ح��در خ��دي ع��ل��ى دم��وع��ي ذل��ك��م ع��ن��د ف��ف��اض��ت
ال��ع��ب��ي��د ع��ل��ى ال��م��ب��ي��ن ال��ف��ض��ل ل��ه وغ��ل غ��ي��ر ك��ري��م رج��ل ع��ل��ى
ج��ود ك��ل وارث ال��خ��ي��ر أب��ي��ك ال��م��ع��ال��ي ذي ش��ي��ب��ة ال��ف��ي��اض ع��ل��ى
س��ن��ي��د وال ال��م��ق��ام ش��ح��ب وال ن��ك��س غ��ي��ر ال��م��واط��ن ف��ي ص��دوق
ح��م��ي��د ع��ش��ي��رت��ه ف��ي م��ط��اع ش��ي��ظ��م��ي أروع ال��ب��اع ط��وي��ل
ال��ج��رود ال��زم��ن ف��ي ال��ن��اس وغ��ي��ث ف��ض��ول ذي أب��ل��ج ال��ب��ي��ت رف��ي��ع
وال��ح��س��ود ال��م��س��ود ع��ل��ى ي��روق وض��وم ب��ذي ل��ي��س ال��ج��د ك��ري��م
أس��ود م��الوث��ة خ��ض��ارم��ة ك��رام ن��ف��ر م��ن ال��ح��ل��م ع��ظ��ي��م
ال��خ��ل��ود إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن م��ج��د ل��ق��دي��م ام��رؤ خ��ل��د ف��ل��و
ال��ت��ل��ي��د وال��ح��س��ب ال��م��ج��د ل��ف��ض��ل ال��ل��ي��ال��ي أخ��رى م��خ��ل��ًدا ل��ك��ان

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي ترثي قولها ومن

ج��اف��يَ��ا ت��ل��ك ول��م ب��رٍّا ب��ن��ا وك��ن��ت رج��اءن��ا ك��ن��ت ال��ل��ه رس��ول ي��ا أال
ب��اك��يَ��ا ك��ان م��ن ال��ي��وم ع��ل��ي��ك ل��ي��ب��ك وم��ع��ل��ًم��ا ه��اديً��ا رح��ي��ًم��ا وك��ن��ت
وم��ال��يَ��ا ن��ف��س��ي ث��م وخ��ال��ي وع��م��ي وخ��ال��ت��ي أم��ي ال��ل��ه ل��رس��ول ف��دى
م��اض��يَ��ا ك��ان أم��ره ول��ك��ن س��ع��دن��ا ن��ب��ي��ن��ا أب��ق��ى ال��ن��اس رب أن ف��ل��و
راض��يَ��ا ال��ع��دن م��ن ج��ن��ات وأدخ��ل��ت ت��ح��ي��ة ال��س��الم ال��ل��ه م��ن ع��ل��ي��ك
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الحماس: يف أيًضا قولها ومن

واألم��اُر ف��ي��ن��ا األم��ر ف��ف��ي��م ق��ري��ًش��ا ع��ن��ي م��ب��ل��غ م��ن أال
ن��ار ب��ال��غ��در ل��ن��ا ت��وق��د ول��م ع��ل��م��ت��م ق��د ال��م��ق��دم ال��س��ل��ف ل��ن��ا
وع��اُر م��ن��ق��ص��ة األم��ر وب��ع��ض ف��ي��ن��ا األخ��ي��ار م��ن��اق��ب وك��ل

الخرع ابنة صفية

ما منها: أشعار؛ ولها ملقالهن، العرب تقوم قلن إذا الالئي املتحمسات النساء من كانت
به وقتلوا الكالب، يوم فقتل قومه سيد وكان مرة، بن جساس بن النعمان يف رثاءً قالته

وهو: يغوث؛ عبد

م��وض��ون��ه ال��ن��ه��ى ك��ام��ن��ات ف��ض��ف��اض��ة وج��ب��ت��ه وإن��ي ه��ن��د ن��ط��اق��ه
دون��ه ام��رأ إال ب��ه ق��ت��ل��ن��ا وم��ا ش��ف��ي��ت ل��و ال��ن��ف��س ش��ف��اء أخ��ذن��ا ل��ق��د

مسافر ابنة صفية

فاضلة، أديبة كانت مناف. عبد بن شمس عبد بن أمية بن عمرو أبي بن مسافر أبوها
وشعر مناف، عبد إىل ينتهي حسب ولها مثال، لها ما عربية وفصاحة، وكمال جمال ذات
به أصيبوا الذين القليب أهل وَرثَْت بدر يوم حرضت قد البالغة. أساليب عىل مبني رائق

بقولها: قريش من

ي��ع��د ل��م ال��ش��م��س وق��رن ال��ن��ه��ار ح��د ال��رم��د ع��ائ��ر ق��ذاه��ا ل��ع��ي��ن َم��ن ي��ا
أم��د إل��ى م��ن��اي��اه��م أح��رزت��ه��م ق��د م��ًع��ا األك��رم��ي��ن س��راة أن أخ��ب��رت
ول��د ع��ل��ى أم إذن غ��داة ت��ع��ط��ف ول��م ال��رك��اب أص��ح��اب ب��ال��ق��وم وق��رَّ
ب��ع��د م��ن ت��ب��ك��ي��ن ف��م��ا ب��ك��ي��ت وإن ق��راب��ت��ه��م ت��ن��س��ي وال ص��ف��ي ق��وم��ي
ع��م��د ذي غ��ي��ر م��ن��ه��ا ال��س��م��ك ف��أص��ب��ح ف��ان��ق��ص��ف��ت ال��ب��ي��ت س��م��اء س��ق��وف ك��ان��وا
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أيًضا: وقالت

ق��ان��ي دم��ع��ه��ا ل��ت��ب��ك��ي ل��ع��ي��ن��اي��ا م��ن ي��ا أال
ل��ل��دان��ي ال��غ��ي��ث خ��الل ي��س��ق��ي دال��ج ك��غ��رب��ي
وأس��ن��ان أظ��اف��ي��ر ذو ع��ري��ن ل��ي��ث وم��ا
غ��رث��ان ال��ب��ط��ش ش��دي��د وث��اب ش��ب��ل��ي��ن أب��و
ذك��ران أب��ي��ض رم ص��ا ح��س��ام وب��ال��ك��ف
م��زب��دان م��ن��ه��ا ء ال��ن��ج��ال ال��ط��اع��ن وأن��ت

الباهلية عمرو بنت صفية

املغاوير، الرساة من أخ لها وكان رفيع، مقام ذات عندهم، محبوبة قومها شاعرة كانت
وكان للرضورة، إال بعضهما عن االفرتاق يرغبان وال شديدة، محبة ويحبها تحبه وكانت
بَلغها وملا صفية، أخو وُقتل الدائرة عليهم فدارت العرب، أحياء من حيٍّا قومه يف غزا مرة
منها كثرية؛ بمراٍث وَرثَتُْه الشعور، ونرشت الخدود، ولطمت الجيوب، عليه ت شقَّ الخرب

قولها:

��ج��ر ال��شَّ ل��ه يَ��س��ُم��و م��ا ب��أح��س��ن ح��ي��نً��ا َس��َم��يَ��ا ُج��ْرث��وم��ة ف��ي ك��ُغ��ص��ن��ي��ن ك��نَّ��ا
ال��ثَّ��م��ر واس��تُ��نْ��ِظ��ر َف��يْ��ُؤه��م��ا وط��اب ف��روع��ه��م��ا ط��ال��ْت ق��د ق��ي��ل إذا ح��ت��ى
يَ��ذَر وال ش��يء ع��ل��ى ال��زَّم��ان يُ��ب��ق��ي وم��ا ال��زَّم��ان ري��ُب واح��دي ع��ل��ى أخ��نَ��ى
ال��َق��َم��ر ب��ي��ِن��ه��ا ِم��ن ف��ه��َوى ال��دُّج��ى يَ��ج��لُ��و ق��َم��ر ب��ي��نَ��ه��ا ل��ي��ٍل ك��أنْ��ج��ِم ك��نَّ��ا

أْخَطب بن ُحيَيِّ ابنة صفية

النحام بن النضري بن حبيب أبي بن الخزرج بن كعب بن عبيد بن ثعلبة بن سعنة ابن
بن هارون ولد من ثم يعقوب، بن الوي سبط من إرسائيل بني من وهم ناخوم، بن
اليهودي، مشكم بن سالم زوجة وكانت سموءل، بنت برة صفية وأم موىس. أخي عمران

خيرب. يوم كنانة عنها فقتل شاعران، وهما الحقيق، أبي بن كنانة عليها خلف ثم
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بن دحية أتاه السبي وجمع خيرب افتتح ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن مالك بن أنس روى
صفية، فأخذ فذهب جارية.» فخذ «اذهب فقال: السبي، من جارية أعطني فقال: خليفة
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول له فقال لك! إال تصلح ما والنضري، قريظة سيدة إنها هللا، رسول يا قيل:
وأعتقها وحجبها، واصطفاها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وأخذها غريها.» السبي من جارية «خذ

النساء. عقالء من عاقلة وكانت لها. وقسم وتزوجها،
أبي ابن حصن القموص، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول افتتح ملا قال: أنه يسار بن إسحاق وعن
من قتىل عىل بهما فمرَّ بالل، بهما جاء لها، عمٍّ ابنة ومعها حيي بنت بصفية أُِتي الحقيق،
رأسها، عىل الرتاب وَحثَْت وصاحت وجهها صكَّت صفية مع التي رأتهم فلما يهود، قتىل
وغطَّى خلفه، فحيزت بصفية وأمر عني.» الشيطانة هذه «اعزبوا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال
رأى حني لبالل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال لنفسه، اصطفاها قد أنه الناس فعرف ثوبه، عليها
قتالهما؟!» عىل بامرأتني تمر حتى الرحمة منك أنزعت بالل، «يا رأى: ما اليهودية من
وجهها فرضب ألبيها، فذكرته حجرها، يف وقع قمًرا أن رأت ذلك قبل صفية كانت وقد
األثر يزل فلم العرب! ملك عند تكوني أن إىل عنقك لتمدين إنَّك وقال: فيه أثَّرت رضبة

الخرب. فأخربته عنه، فسألها هللا رسول بها أُِتي حتى وجهها يف
بنت صفية قالت صداقها، عتقها وجعل صفية أعتق ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن أنس: وعن
لرسول ذلك فذكرت كالم، وعائشة حفصة عن بلغني وقد هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عيل دخل حيي:
وعمي هارون، وأبي محمد، وزوجي مني خريًا تكونان وكيف قلِت: «أال فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا
رسول أزواج نحن منها، هللا رسول عىل أكرم نحن قالتا: أنهما بلغها وكان موىىس؟!»

عمه. وبنات هللا،
بصفية برك الطريق ببعض كان فلما بنسائه، حج ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن صفية وعن
وجعلت بيده، دموعها يمسح فجعل بذلك أُخِرب حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وجاء فبكْت جملها،
لزينب قال الرواح عند كان فلما بالناس، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنزل ينهاها، وهو بكاءً تزداد
أفقر أنا قالت: ظهًرا، أكثرهن من وكانت جمًال.» أختك أفقري زينب، «يا جحش: بنت
مكة، قدم حتى ِمنًى أيام يُكلِّمها فلم منها، ذلك سمع ملسو هيلع هللا ىلصحني النبي فغضب يهوديتك؟!
منه، ويئسْت لها، يَقِسم ولم يأتها فلم وصفر، ومحرم املدينة إىل رجع حتى سفره ويف
عيل يدخل وما رجل، ظل هذا قالت: ظلَّه رأت فلما عليها، دخل األول ربيع شهر كان فلما
وكانت قال: أصنع؟ ما هللا، رسول يا قالت: رأته فلما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي فدخل هللا، رسول إال
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— رسيرها إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فمىش قال: لك، فالنة فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص النبي من تَْخبَُؤها جارية لها
أهله. عن وريض بيده، فوضعه — ُرِفع قد وكان

معتكًفا وكان عنده أتحدث ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل جئت قالت: الحسني بن عيل عنها وروى
رسول رأيا فلما قالت: األنصار، من رجالن فلقيه بيتي، يُبلغني معي فقام املسجد، يف
هللا! رسول يا هللا سبحان باهلل، نعوذ فقاال: صفية.» فإنها «تعاليا؛ فقال: رجعا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
وقيل: وثالثني، ست سنة وتوفيت الدم.» مجرى آدم ابن من ليجري الشيطان «إن فقال:

تعاىل. هللا رحمها خمسني. سنة

إبراهيم السلطان ابن الثاني سليمان السلطان والدة صفية امللكة

ظهرت مدة وبعد صغرية، وهي الهمايونية الرساي جاءت الجركس بنات من مولدة كانت
مكرمة عنده وبقيت سليمان، السلطان بها فاستحظى وجمالها، رونقها وبان نجابتها،
وكثرت عليه، كانت مما أعزَّ فصارت إليه، املشار ولدها امللك وتوىل مات، حتى معززة

واإلحسان. والرب الخري فعل عىل نفقاتها
باشا عيل األمري قال القاهرة، بمرص الكائن إليها املنسوب الجامع مآثرها ومن

التوفيقية»: مرص «خطط يف مبارك

شارع من الذاهب يسار عن الداودية حارة يف الحبانية بجهة املسجد هذا إن
وله أمتار، أربعة نحو األرضية مرتفع وهو بمرص، الجبل قلعة إىل عيل محمد
متسع صحن وله مستديرة، متسعة ساللم بعدة منهما كل إىل يصعد بابان
مقصورة ويف والرخام، الحجر من أعمدة عىل بقباب مسقف إيوان بدائرة،
عليها الخشب من أبواب لها شبابيك دائرها يف ودكة خشب منربُ الصالة
بنظر مقامة وشعائره بالطريق، عنه منفصلة بمرافقها ومطهرته نقوش،
دار أغاة هللا عبد بن أغاة عثمان إنشاء من وهو املرصية، األوقاف ديوان

وقفيته. كتاب يف كما صفية امللكة لسيدته رشعي بطريق آل ثم السعادة،

عن وكلت قد السلطان، والدة الصفات، صفية الذات، علية امللكة أن ذلك وملخص
عبد بن أغا الرزاق عبد والتمكني، العز أصحاب وذخر واملقربني الخواص فخر نفسها
اآلن، إىل ومملوكها عبدها هو املذكور أغا عثمان أن دعواه ويف السعادة، دار أغاة الحليم
فخر بحضور دعواه وقرر عدلني، شاهدين بوكالته وأشهد الرشعية، باملحكمة فحرض
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الذي الحبانية، بجهة الرشيف الجامع وقف عىل املتويل الدائم، عبد بن أغا داود األماجد
املذكور عثمان إن الدعوى: يف الوكيل ذلك فقال هللا، عبد بن أغا عثمان املرحوم بناه
بلده بإيقاف وال الجامع ببناء مأذونًا ليس وإنه إليها، املشار موكلتي ومملوك عبد هو
بإيقاف وال فدان، أربعمائة عىل املشتملة منوف والية من تميم بزاوية املعروفة له امللك
وبيت مخازن أربعة عىل املشتمل الدوادار قنطرة قرب «بوالق» بطريق له اململوك املنزل
وخمس وإصطبل، طواحني، وخمس خزانة، عرشة وخمس دكانًا، وثالثني واثنني وقهوة،
وأريد صحيح، غري اإليقاف فذلك بقر؛ ومسلخ غنم، ومدبغ بقر، ومدبغ املاء، عذبة آبار

مملوكها. إنه حيث أمواله؛ وسائر إليها املشار امللكة ملوكلتي ضبطه
صورتها: وكانت رشعي، غري املذكور اإليقاف بأن اإلسالم شيخ من فتوى وأبرز
لهند فهل عتقه؛ قبل تويف ثم عليه، ذلك ووقف جامًعا، وبنى أمالًكا، هند عبد عمرو تملَّك
غري عمرو وقف بأن فأجيب موقوفاته، جميع تتملك وأن عمرو، عبدها وقف تقبل ال أن

أمواله. كسائر أمالكه جميع ضبط لسيدته وأن صحيح،
قبل معتوق أغا عثمان املرحوم بأن فأجاب املذكور، املتويل أغا داود حرضة سئل ثم
رضاها، وحسن صفية الست معتقته بإذن وغريها البلد ووقف الجامع بنى وأنه وفاته،
تلك ووقف الجامع، بناء يف له إذنها وأنكر ، املتوىفَّ عتَق املذكور الوكيل الرزاق عبد فأنكر
الرشعي، اليمني تحليفها وطلب إقامتها، عن فعجز أغا، داود من البينة فُطلبت األوقاف،

لتحليفها. امللكة حرضة إىل عدلني القايض فأرسل
عىل املتويل بحضور الرشعية اليمني حلفت بأنها القايض وأخربا املندوبان رجع ثم
لها، ملك هي األصقاع وجميع والقرية الجامع بأن القايض فحكم منه، دعواها طبق
هجرية. ١١٠١ سنة شوال أواخر يف وتحرر يده. برفع أغا داود عىل ونبَّه باطل، ووقفها
والرباع واملزارع واألصقاع والضياع الُقرى من املوقوفات هذه دخلت أن وبعد
بحدودها، مخلًدا مؤبًدا رشعيٍّا صحيًحا وقًفا وقفها جددت وترصفاتها، امللكة ملك يف
بدار األمري الحنان، عبد بن أغا الرزاق الخواصعبد لفخر األوقاف تلك عىل النظر وجعلت
قطعة، عرشين له وجعلت والتولية، بالعزل املوظفني يف الترصف له وأطلقت السعادة،
يعطي الذي هو الناظر أن واشرتطت السعادة، دار أغوات عن النظر يخرج ال بعده ومن
يف ماهًرا عفيًفا، دينًا أمينًا رجًال ورصفه الريع لضبط يرتب وأن املوظفني، تقريرات
كل بالدفرت جزئية كل يقيد طاهر أمني ولكاتب قطعة، عرشون يوميٍّا والحساب، الكتابة
شيئًا أحد بذمة يرتك وال التحصيل، عىل اقتدار وله بتلك متصف ولجاٍب قطع، خمس يوم
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قطع، خمس يوم كل الوقف، حقوق من حبة أخذ يف بحيلة يحتال وال الوقف، حقوق من
يف الناس يعظ القرآن، بأحكام عارف النعمان، بمذهب فقيه ورع، عالم صالح ولواعظ
والصالحني، واألولياء واملرسلني األنبياء ألرواح بالفاتحة الوعظ ويختم واملواسم، الُجمع
الواقفة ولحرضة الخالفة، دولة بدوام للسلطان الدعاء مع املاضني، السالطني وألرواح
خمس يوم كل املرام، بحصول املسلمني ولسائر الشوكة، ووفور العمر، بازدياد الجليلة

قطع.
الفعال، حسن األخالق، كريم زاهًدا، ُمجوًِّدا عامًلا الخطيب يكون أن واشرتطت
والفصول، األيام تناسب خطبة واألعياد الجمع يف الرشيف الرشع منوال عىل فيه يخطب
قطع، خمس وله رشعي، عذر بدون أحًدا عنه يُنيب أن له وليس الطباع، وتوافق
القراءات ورسوم التجويد عىل وقوف لهما بعلمهما، عامالن عاملان، إمامان يُرتَّب وأن
عىل الخمس الصلوات أوقات يف اإلمامة يتناوبان اإلمامة، آداب عىل وقدرة والروايات،
وأن قطع، خمس منهما ولكل رشعي، عذر بدون أحًدا يُنيبان وال والجماعة، السنة طريق
وأخالق حسنة، وأصوات وديانة، عفة أصحاب امليقات، بعلم عارفني مؤذنني أربعة يُرتَّب
الجمعة، يوم أذان يف ويجتمعون اثنني، اثنني املنارة عىل األذان يتناوبون مستحسنة،
ليلة كل من األخري الثلث ويف والتكبري، بالتهليل الجمعة صالة بعد التسبيح ويقرءون
ولكل والدعاء، والتحميد بالتسبيح أصواتهم ويرفعون املنارة عىل يجتمعون الصبح قرب
كل يف يحرض بامليقات عارف أمني صالح موقت يرتب وأن قطع، ثالث اليوم يف منهم

قطعتان. اليوم يف وله التام، االحرتاس مع الوقت بدخول املؤذنني يُْعِلم وقت
صالة قبل الجماعة محفل يف عًرشا منهم كل يقرأ القرآن حملة من عرشة ويرتب
عىل باالمتحان والتولية فيهم العزل وله والختم، البدء عليه للقراءة وأتقنهم الجمعة،
وبعد واحدة، قطعة اآلخرين من واحد ولكل قطعتان، اليوم يف خاصة وله الحق، الوجه
اليوم يف وله نبوية، قصيدة باملوسيقى، عارف الصوت، حسن رجل ينشد القراءة ختم

قطعتان.
بعد «يس» سورة الجامع يف الذي الكريس عىل يقرأ الصوت حسن قارئ ويرتب
وآخر العرص، صالة بعد «عم» سورة يقرأ وآخر قطعتان، اليوم يف وله الصبح، صالة
لغلق رجالن ويرتب واحدة، قطعة منهما ولكل العشاء، صالة بعد «تبارك» سورة يقرأ
بالتنظيف للجامع والتعهد املالحظة مع صباًحا، وفتحها ليًال وشبابيكه الجامع أبواب

قطعتان. منهما ولكل ونحوه،
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قطعة اليوم يف وله تقتري، وال تبذير بال الجامع لتبخري نزه نظيف رجل ويرتب
بالجامع، التي الرشيفة املصاحف لحفظ أمني ورجل قطعتان، البخور ولرشاء واحدة،

واحدة. قطعة اليوم يف وله مراقبًا، يكون زاهد ورجل قطعة، اليوم يف وله
لإليقاد بالنظافة، ويتعهدان والقناديل، الشموع يحفظان صالحان ادان وقَّ ويرتب
منهما ولكل والبسط، الحرص تلويث من التام االحرتاس مع املعلومة، باألوقات واإلطفاء

قطعتان.
واثنان الجامع، داخل يف والتنظيف والكنس الفرش برسم قويان رجالن ويرتب
واحدة. قطعة األربعة من واحد ولكل التساهل، عدم مع واألخلية امليضأة تنظيف برسم
خدمة برسم وسقيها وإصالحها والرياحني األشجار بغرس عارفان رجالن ويرتب

قطعتان. اليوم يف منهما ولكل الجامع، أمام الكائن البستان
ويرتب قطع، ثالث اليوم يف منهما ولكل األشجار، سقي برسم قويان رجالن ويرتب

إصالحه. إىل يُحتاج ما إصالح يتوىل والرتميم التعمري يف ماهر رجل
كل يتلو املنورة املدينة مسجد يف قارئ شخص ترتيب عىل املذكورة الواقفة ونصت
مؤذن بالل، سيدنا قرب لخدمة صالح رجل ترتيب وعىل لها، ويدعو «يس» سورة صباح
وأن ذلك، ونحو وفتحها األبواب وغلق القناديل إيقاد من بالشام، الذي ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
مكة حرم إىل ذلك ومثل أوقات، خمسة اإلسكندري من شمعتان املذكور القرب إىل تُرسل

التحيات. وأزكى الصالة أفضل صاحبها عىل املطهرة، الروضة إىل ومثله املرشفة،

445





حرفالضاد

صقلية جزيرة وزير فرنان الوزير ابنة ضياء

بالظرف أقرانها عىل وترجح زمانها، أهل يفوق وأدب وعقل بارع جمال ذات كانت
«ألفونس»، ألحدهما: يقال أٍخ ابنا الجزيرة، تلك ملك املهرجان، للملك وكان والرقة،
فضم املهرجان، امللك عمهما كفالة تحت وتركهما والدهما فتويف لوزريق»، «دون واآلخر:
أخت للملك وكان ضياء، والد الوزير إىل — «ألفونس» وهو — باآلخر وعهد إليه، األكرب
وأقام بتأديبها، يعتني فأخذ «سلطانة»، لها: يقال بنت عن فتوفيت «بوران»، لها: يقال
ضواحي يف قرص «فرنان» للوزير وكان ونساء، رجال من واملؤدبني الكثري الخدم لها
الذكاء من فيه وتوسم تأديبه، وأحسن إليه «ألفونس» فأخذ الدولة، حارضة «بلرمة»،
بسنة. «ألفونس» من أصغر ضياء وكانت به، التحفظ استمرار عىل حمله ما والنبالة

بينهما وقع صباه، يف هو وصار صباها، يف هي وصارت معه، ضياء نشأت فلما
أمورهما، من ليشء يفطن الوزير يدعا ال أن عىل كله الجهد وعمال يكون، ما كأشد حب
ورد الرعية أحوال ليتفقد اململكة؛ أنحاء يف يجول امللك بأمر سافر الوزير أن اتفق حتى
الذي الجدار يف باب فتح يف وأخذ غيابه، فرصة «ألفونس» فاغتنم أهلها، إىل املظالم
يحسن حتى كثريًا ماًال له ودفع بنجار وجاء ضياء، ومقصورة مقصورته بني قائًما كان
عىل الجدار تغيش كانت التي الرسوم بني فاتخذه صدره، يف مكتتًما الرس ويبقي عمله،
الجدار ذلك يف أن الرائي يفطن لم أغلق إذا بحيث كان، مما أصح اإلمكان يف ليس إحكام

والتخاريم. النقوش من هناك ما لكثرة بابًا؛
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يف عليها يدخل أصبح ا؛ رسٍّ إليها وصوله من أراد فيما بغيته «ألفونس» حقق فلما
حني عليه رشطت ألنها غري؛ ليس ومالعبة وتقبيل حديث يف معها ويبيت األيام، أكثر
ذلك! غري ليشء ال فقط بينهما الحديث ملبادلة عليها يدخل أنه الحائط بفتح له أذنت

لذلك فانكمش النفس، حزينة الصدر، ضيقة رآها األيام بعض يف عليها دخل فلما
أن سيدي يا إليها وصل فقالت: وكآبتها، كدرها أوجب الذي األمر عن قهرمانتها وسأل
األمة أمر إليك وصار امللك توسدت إذا أنك فقدَّرت املوت، فراش عىل انطرح عمك امللك
بعهودك والقيام لها، التفطن عن والقدرة العظمة وأسكرتك والنعيم، العز أشغلك فقد
كأني سيدتي، يا لها: وقال الوزير بنت عىل دخل حتى كالمها تختم يدعها فلم إليها،

صدقتني. إال فباهلل الفتان، وجهك عىل مرسوًما الكدر أرى
الكالم، يأتيها ال وكاد بالدموع، عيناها واغرورقت بكاها، الشوق هيج رأته فلما
— الناس وأمري سيدي يا — أن غري الكدر يل يوجب يشء ال قالت: ثم قليًال فسكتت
دوني، األمة أمر أشغلك موضَعه األريكة تبوأَت فإذا الوفاة، احترضته قد املهرجان ك عمَّ
عهدهم والية حال راموا إذا أنهم األمراء عن سمعت ألني إيلَّ؛ النظر عن اقتدارك ورصفك
وإني امللك، أريكة عىل جلوسهم بعد عنها يغضون فإنهم ونالوها؛ أنفسهم تطلبها أشياء
يخون ال أن طالعي جهة من آمْن فلم الوداد، بحق وفائك عىل جهتك من أمنت لو

بك. سعادتي
إنَّ امِلَالح، سيدة يا لها: وقال عليها رحمًة مرارته تنفطر كادت كالمها سمع فلما
الخيانة تصورك وإن عليك، شفقًة قلبي يُفتُِّت ا مِلمَّ موجب غري عىل منك اليأس تَمكُّن
أن إليك رجائي ولكن خاطري، ويجرح العشق ذل يزيل ا مِلمَّ حبك عن قلبي برصف يفَّ
األمري، أيها فقالت: بك، إال ان يتمَّ ال وفخري سعادتي أن وتعلمي الحزن، هذا ترصيف
بنات من بأمرية تتأهل أن واألرشاف الوزراء إليك طلب الرسير علوت إذا أنك يبعد ال
ملسائلهم، مجيبًا يجعلك بأن دهري خانني ربما ومجًدا، افتخاًرا عظمتك لتزيد امللوك؛
عىل حبيبتي يا لنفسك والقنوط الكدر تجلبني ِلَم وقال: عينيه بني الحدة عرق فانتفض
األمراء من محرض عىل بك تزوجت امللك ُوليت إذا أني باهلل أقسم فإني طائل؟! غري

وامللوك.
أذيال يتجاذبان وأخذا نفسها، واطمأنت روعها، هدأ قسمه ضياء سمعت فلما
عمه؛ لوفاة تكدَّر أنه «ألفونس» كالم من يظهر وكان املهرجان، امللك مرض عن املذاكرة
عليه له كان إذا سيما وال الدولة، ملك يُورثه ملك وفاة من يُرسُّ كان غريه أمريًا أن مع
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لم وهي ودعة، وأمن راحة يف إليها عهده بوفاء «ألفونس» قسم بعد ضياء فباتت ثأر،
املعروف الثاني الدولة وزير فإن أخرى؛ جهة من بها يحدق كان الذي بالخطب تعلم
فوعده أبيها من وخطبها عقله، جمالها ففتن األيام بعض يف رآها كان قد «املركيس» ب
الوزير وأمر مسمى، أجل إىل الزفاف ر فأخَّ مرض امللك أن اتفق ثم إليه، يزوجها بأن

األمر. ذلك من بيشء ابنته وال «ألفونس» يُعلموا ال أن جماعته «فرنان»
السالم: بعد له وقال ضياء، ابنته ومعه الوزير جاءه يوم صباح «ألفونس» كان فلما
بها أتبعه التي البشارة ولكن خاطرك، صفو يكدر إليك حملته الذي الخرب إن سيدي، يا

مقامك. وترفع خاطرك، ترس
فهنئت بعده، بالوالية إليك وأوىص مات، قد عمك املهرجان أن — هللا أيدك — فاعلم
والقواد واألمراء األرشاف وأن منصوًرا، بالدك أنحاء عىل سعدك لواء وخفق بالعطية،
لم كالمه سمع فلما هللا. أعطاك بما التهنئة خالص لجاللتك ليقدموا ببابك؛ اجتمعوا قد
وأيام، بشهر ذلك قبل من أجله ودنوِّ عمه بمرض عامًلا كان ألنه نفسه؛ التعجب يخامر
الخواطر، فيه وتضطرب األفكار، فيه تتسابق ميدانًا كالمه سماع بعد صدره صار وإنما
املباركة؛ آرائك حسن عىل األمر يف أعتمد يل وزيًرا أتخذك إني أبت، يا قال: ثم ساعة ففكر
نفوذ لكالمك ويكون الخطوب، مفاصل يف سكاكني كأنها النوازل تحسم رأيتها ألني
ختمه ووضع هناك، مائدة عىل انحنى ثم — هللا رحمه — عمي أليام كان مما كأبلغ
ما فيه واكتبي القرطاس هذا خذي سيدتي، يا لها: وقال ضياء، إىل وسلمه قرطاس عىل
مني بلغ قد عشقك وأن تشائني، ما بكل راٍض أني عىل يدلُّك وهو الختم، فوق أردت
العجب أخذه كالمه «فرنان» سمع فلما باللسان، وال بالقلم عنه التعبري إىل سبيل ال مبلًغا
للملك قالت وقد إليه القرطاس ابنته وسلمت ذلك، قبل عشقهما إدراك عن لغفلته منه؛
عيل امللك جاللة يمطر التي النعمة أقتبل إني سيدي، يا الخجل: احمرار وجنتيها ويف —
الرقعة أسلم فأنا بمشيئته، إال أمر عىل أعزم ال أب يل ولكن عليه، مزيد ال بشكر خربها
أكتب إني سيدي، يا للملك: الوزير فقال ودرايته، بحكمته يشاء ما فيها يكتب وهو إليه

بعُد. فيما عليه شكًرا تسومني ما الرقعة هذه يف
أرسع ولكن النظر، لطيف فإنك الفاضل؛ الحكيم أيها أردت ما بها اكتب له: فقال
بعد إليهم أسري إني لهم: وقل سالمي وبلِّغهم واألمراء، الجند مبايعة وخذ «بلرمة» إىل اآلن
«بلرمة»، إىل العربة وركبا وابنته الوزير انرصف أن كالمه يتم كاد فما بقليل، وصولك

القرص. موضع عن قليلة أمياًال تبعد وهي
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مدينة وقصد جواده ركب بساعة الوزير انرصاف بعد فإنه «ألفونس» امللك وأما
فيهم ارتفع الناس رآه فلما بالعشق، مشغول وباله السلطنة قرص من لينزل «بلرمة»؛
بنت «سلطانة» فرأى القرص، يف مجلسه دخل حتى والرسور الفرح وأصوات له الدعاء
عىل هي وجلست الرسير، عىل ارتفع ثم وعزَّته، فعزَّاها السواد، ثياب يف عمته «بوران»
أشد من كانت وأبيه أمها بني العداوة أن مع قلبها؛ يف تحبه أنها ظهر وقد دونه كريس
«فرنان» فيهم وقام لهم، زينت ووسائد كرايس عىل والقواد األمراء جلس ثم يكون، ما
ييل ولًدا هللا يرزقني لم ملا إنه بعضها: يف يقول إليهم املهرجان وصية وتال خطيبًا، الوزير
«سلطانة» ب يقرتن أن رشط عىل أخي، ابن «ألفونس» إىل أربًا أجعله فإني بعدي؛ امللك
وهذه عينه. الرشط عىل لوزريق» «دون أخيه إىل امللك فيصري ذلك أبى فإن أختي؛ ابنة

والقواد. األمراء إىل وصيتي
وما والكدر، والهم الغم من قلبه ينخلع كاد عمه وصية يف ما «ألفونس» وعى فلما
امللك جاللة بلغت ملا إنه األمراء، أيها للحضور: بقوله الوصية تالوة أتبع أن الوزير لبث
غم فازداد ذلك! قبول يف ساعة يرتدد لم إليه «سلطانة» زفِّ من املهرجان عمه مرام
الذي القرطاس «بهرام» يا اذكر ولكن للوزير: وقال وجهه يف الكدر بان حتى «ألفونس»
يف كتب ما األمراء: من مشهد عىل رفعه وقد — الوزير فأجابه ضياء، ابنتك إىل سلَّمته
ثم عمك، وصية يف ذكر ما كل وتتمم عمتك، بابنة تقرتن بأن وعدك هو القرطاس هذا
وارتفعت امللك، عواطف حسن من وا فُرسُّ واألعيان، األمراء من مسمع عىل وقرأه فتحه
قليًال، إال جمعهم تفرَّق إذا حتى نفسه، يف كان عما غافلون وهم له بالدعاء أصواتهم
اضطراب شدة من يعقل ال وهو به، هيامها إليه تبثُّ فتئت ما التي «سلطانة» وتباعدت
تكتب أن عليك الواجب كان وإنما السماء! وحق خنتني أنت «فرنان»: للوزير قال عقله،

ابنتك. وبني بيني والعهود االتفاق من كان ما القرطاس يف
املهرجان عمك وصية خالفت أنت فإن األمر؛ يف تمعن سيدي، يا الوزير: له فقال
يسمع ال حتى عنه وابتعد هذا قال يديك. بني من امللك وأضعت حقها، نفسك بخست فقد

نفسه. يف اعتمادين بني وبات شديًدا، غضبًا امللك فغضب جوابه،
يف فوقع برهة ذلك يف ففكر عمته، بابنة يقرتن أن وإما امللك، عن يعتزل أن فإما
شهرين، أو شهر بعد تأتي البابا لدن من برباءة إال يكون ال عمته بابنة زفافه أن ذهنه
نفذ إذا حتى والقواد، األمراء من خيانته يأمن من العظيمة املراتب يويل املدة تلك يف وأنه

يده. يف األمة أمر وبات خلعه، عىل يتفقوا لم الوصية
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أراد بما بغيته وحقق نفسه، واطمأنت روعه، سكن نفسه يف الرأي هذا وقع فلما
«سلطانة» يخابر وكان ذلك، عىل الناس من أحًدا يطلع ولم حبيبته، بضياء االقرتان من
أعاصري تهب ال حتى بها؛ االقرتان يُحبُّ أنه يف «بهرام» كالم ويسبك اللطيف، بالكالم

بالحيلة. إياها تداركه قبل الفتنة
دخلت إذ به؛ باقرتانها ويَعُد «سلطانة» يحدث بينما أنه الحظ نكد من كان ولكن
شبيه يشء عليها واستحوذ لونُها، فاصفرَّ أذنها، يف كالمه وقع وقد أبيها مع ضياء
وادعي ملكتك، إىل احرتامك قدِّمي بنية، يا «سلطانة»: بحرضة أبوها لها وقال بالغمائم،
من سمعت ما أبيها كالم من فتأكدْت ُمقبلة، بالسعد أيامها ويجعل عمرها، يطيل أن هللا

إخفائها. يف حيلة لها يكن لم شديدة رجفة وأخذتها امللك، كالم
قبل تره لم الذي امللك عزة عن ناشئ هو إنما اضطرابها أن فظنت «سلطانة» فأما
أذنها، يف عمه ابنة وعده وقوع من كان ملا وكدرها؛ أملها سبب عرف فإنه امللك وأما ذلك،
بها االجتماع من الظروف مكنته لو وأحب بها، صار ما مثل االضطراب بنفسه وصار
يكن لم ولكن بودِّها، خيانة ال منه حيلة هو إنما «سلطانة» ل وعده بأن يعلمها حتى
أمر من كان ما هذا إليه. متجهة األعيان عيون كانت إذ معها؛ ا رسٍّ التحدُّث إىل سبيل من

امللك.
صار اليأس؛ إىل منقبًضا امللك ورأى وقنوطها، جزعها أنس ملا أباها فإن ضياء وأما
كالمه سمعت فلما «مركيس»، ال إىل سيزوجها بأنه أعلمها وقد قرصه إىل الفور عىل بها
وقد عليها مغشيٍّا أبيها يدي بني فوقعت قلبها، عىل الدم ووقف نفسها، من الحزن بلغ
وتداركها عليها، قلبه فرق كفنه، يف املدرج امليت كأنها حتى لونها، وتغري قواها، ضعفت
قلبي اشتغال عىل أطلعتك أني يخجلني الشفيق، أبتاه يا فقالت: أفاقت، حتى الورد بماء
ابنة عليك جلبتها أكداًرا عنك سريفع قليل بعد يوافيني الذي املوت ولكن امللك، بهوى
رجل أعظم إال منه أزوُِّجِك الذي الوزير فما بنية، يا تقنطي ال لها: فقال الحظ، منكودة

خطًرا. وأجله الدولة، يف
كان امللك أن غري وسجاياه، أخالقه وكرم بفضله أقرُّ وإني أبت، يا صدقت فقالت:
وأنا وبينه، بينك كان ما كل اليوم علمُت لقد لها: فقال عروًسا، له أكون بأن يؤملني
عىل امَللُك يقَوى ال مانع وإنجازه الوعد بني قام قد حيث من ولكن ذلك، عىل أعذبك ال
ال حتى دموعك، وكفكفي آمالك، رصف عىل فاعميل يده؛ من امللك بخرسان إال إزالته
اشرتى إنه إذ له؛ زوجة يتخذك بأنه تؤميل وال فؤادك، علق قد حبه إن امللك: دار يف يقال
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فانجزي منك، أزوجه بأن «مركيس» ال الوزير وعدت بأني واعلمي والسلطنة، امللك بك
مجلسه إىل وانرصف هذا قال والطلب. بالرضاعة إليك يتقدم أبًا تخيبي وال إليه، وعدي
زوجة تصري بأن ورضيت طلبه، لبَّت إليها به نطق فيما فكرت إذا بأنها مؤمل وهو

الوزير. «مركيس» ل
كمد وخامرها اليأس، عليها وغلب عينها، من الدمع أسبلت لضياء املكان خال فلما
فمه، من سمعته الذي الكالم بدليل امللك خيانة تحققها من كان ملا اللسان؛ عنه يعرب ال
فظنَّت تحبه، أن تَقِدر ال الذي «مركيس» ال من تزوجها عىل لها أبيها إكراه من كان وما
نفيس عللت التي اآلمال أيتها لك تبٍّا صاحت: ثم ذلك، بعد يُفاجئها أن يبعد ال املوت أن
امرأة َعِلقَت ِلَم الخائن، العاشق أيها وأنت والحرسات، األلم وهدة يف ألقتني ثم بها،
بهذا بوركت وال الجديد، امللك بهذا هللا هنَّاك فال والعهد؟! بالقسم إيلَّ تقدُّمك بعد غريي
حنًقا إليك «سلطانة» لحظات ولتكْن إيلَّ، توثيقها بعد اليمني فيه ثلمت الذي الزمان
مثل شقاء بنعمتك هللا ليبدلك فيحرقه؛ جوفك إىل ينحدر قتال كُسمٍّ ريقها وليكن عليك،
نفيس قتل يل يحل ال ديني إن حيث من الخائن أيها واعلم مرارته. أذوق الذي الشقاء
كان إذا حتى أحبه، ال الذي «مركيس» بال أتزوج بأن نفيس من سأنتقم فإني بيدي؛
قد ذكري كان وإن غريك، رجل إىل نفيس لتسليم وتحرقت أسفت فؤادك يف باقيًا عشقي
بحب قلبها أشغلت أنها ألجل نفيس من انتقمت قد األقل عىل فأكون خاطرك؛ من برح

مثلك. خائن رجل
عنها تنفك لم القنوط من حالة يف وهي عينها، من يجري والدمع الكالم هذا قالت
االقرتان عىل عازمة أنها منها وعلم أبوها عليها دخل أصبحت فلما بطوله، الليل وال النهار
فكانت القرص، كنيسة يف ا رسٍّ منه وزوَّجها به جاء أن الفرصة هذه فاغتنم «مركيس»، بال
امللك فقدت بأنها مصابًا يكفها لم إذ عليها؛ رحمًة الحجر تستبكي اليوم ذلك يف حالتها
تكتم أن عليها وجب إنه حتى إليه، تميل ال برجل وتزوجت الرفيق، حبيبها وجفاها
األرض إىل جاثيًا زال وما وجمالها، بحسنها هام الذي الزوج هذا بحرضة قلبها يف حزنها
من بها حاق ما انفراد عىل فيها تبكي فرصة لها تارك غري النهار، آخر إىل قدميها بني

البالء.
عظيم يأس خامرها عليها لدخوله وزيَّنتها قهرمانتها عليها ودخلت الليل أقبل فلما
إخفاء فحاولت كدرها، سبب عن وسألها بتذلل منها فتقرَّب بحضوره، كتمانه يسعها لم
يف ترقد أن عليها فزم غري، ليس الليلة تلك يف منقبضة نفسها إن وقالت: عليه األمر
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كثرية، دموًعا عينيها من تفيض وأخذت املقعد، عىل مكانها الجلوس إال فأبت الرسير،
يليق وال لها، عشقه يخون ألمًرا إياه جفائها ِمن أن وأتاه شديًدا، عجبًا لذلك فتعجب

صدره. يف كامنًا اضطرابه يبقي أن عىل وأعمل قلًقا، جزًعا فبات وعرضه، برشفه
وإن لعقلك، والرياضة لجسمك، راحة وخذي مضجعك، إىل قومي سيدتي، يا فقال:
لخاطرك. إكراًما ذلك؛ فعلُت لخدمتك يديك بني بالقيام القهرمانات آُمُر ترومني كنت

لقيامهن لزوًما أرى ال إني ووجلها: خوفها وذهب نفسها اطمأنت وقد — فقالت
وكان القلق. من بي ما ويروق النعاس، يغلبني حتى الرسير يف أرقد ولكن يدي، بني
ضياء من كان ملا نفسه يف يفكر وهو جزعه شدة من متسهًدا الليلة تلك يف «مركيس» ال
هو ممن أو أمثاله؟ أمن الحبيب؛ هذا َمن ولكن بحبه، قلبها هام قد حبيبًا لها بأن
العاملني، أشقى الزواج بهذا نفسه رأى ولكنه ذلك، يعلم فلم الدولة؟ مراتب يف أخفض
طرقت قد خفيفة بقرقعة وإذا اآلخر، الليل ُهُدوِّ إىل نفسه يف األفكار هذه يردد زال وما
بالوهم؛ له يرتاءى ذلك أن األمر بادئ فظن املقصورة، يف خفيفة أقدام وطء وتالها أذنه،
ستار أزاح أنه غري القهرمانات، انرصاف بعد بيده وقفله الباب غلق قد كان بأنه لعلمه

األمر. هذا من كان ما بنفسه لريى الرسير
يف فبقي انطفأ، قد فيها موقًدا كان الذي الرساج ألن الظالم؛ سوَّدها باملقصورة فإذا
مذعوًرا، فراشه من فوثب ضياء، يا ينادي: حنون منخفض بصوت وإذا مكتئبًا، موضعه
الحسود صدر ليمزق الصوت سمع منه الذي املوضع جهة إىل وتقدم سيفه، إىل وبادر
فشعر فوثب، سيفه، لطم قد صلت بسيف فإذا منه، مشهد عىل باللذة يفوز أن أراد الذي
أثر، عىل له يقف فلم موضع من فلحقه وجهه، من يهرب برجل الليل ظالم بني ما
أن فظن موضعه، وجحد فرتاجع البتة، حركة يسمع فلم صاغيًا مكانه ووقف فتعجب

مبني. سحر ذلك
مختبئًا يكون غريمه أن وظن عجبه فزاد مقفوًال، فوجده الباب جهة إىل تقدم ثم
بخدمه وصاح وجهه، من الغريم يفر لئال فيها؛ ووقف ففتحها املقصورة من موضع يف
منورة شمعة فتناول أيديهم، يف والشموع بالرسج منهم جماعة فبادر ملالقاته، وغلمانه
فيه منفذًا رأى وال أحًدا، ير فلم صلت، يده يف وسيفه والتفتيش بالبحث املقصورة وقَلب
يسأل أن فرام الصواب، عن عقله يغيب وكاد شديًدا تحريًا فتحري للخروج، وال للدخول
عىل فعزم أمره، عليه تخفي فهي ذلك من شيئًا عرفت وإن أنها ففكر األمر، عن ضياء
إنه بقوله: مواضعهم إىل الغلمان رصف وقد إليه وسار الشأن، هذا يف أباها يفاوض أن

ذلك. من يشء ال حني عىل قرقعة سمع
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أمر من كان ما لريى الباب من مقبًال رآه الوزير غرفة من مقربة عىل صار فلما
كالمه سمع فلما اضطرابه، لشدة يعقل ال وهو فوًرا بالقضية فأخربه والرصاخ، الضجة
ابنته إىل الداخل أن نفسه يف وعرف عظيم، كدر عليه واستحوذ العجب، غاية تعجب
ذلك بعكس عمل وإنما ذلك، عىل «مركيس» ال يطلع لم ولكن بعينه، امللك إال هو ليس
وإنما واقعي، بأمر هو ليس سمعه ما بأن وإقناعه روعه، وتسكني جأشه، تهدئة عىل

شيئًا. ظنوه يشء غري رأوا فإذا العشاق، من الغرية صاحب يزور خيال هو
من بتزويجها فؤادها خامر وخجل خوف عن ينشأ لم ابنته قلق بأن له وأكد
الخدور بنات من غريها يبكي ما كمثل تبكي فهي به؛ سابقة معرفة لها يكن لم رجل
حض إنه ثم الطويلة، املؤالفة بعد إال رجالهن إىل قلوبهن تميل ال اللواتي األرشاف من
يجبه فلم واألفكار، األوهام من أتاه ما وينفي إليها يرجع وأن بها، الظن حسن عىل
به وشعر سمعه ما بأن اقتنع يكون أن فإما سببني: ألحد ذلك عىل بيشء «مركيس» ال
عىل الرد عن أرضب يكون أن وإما قلًقا، بالُه كان حني عىل له تراءى وهًما إال يكن لم
إلراحة طلبًا رسيره إىل فعاد فائدة، بكالمه إقناعه من له يحصل ال حني عىل «بهرام»

أمره. من كان ما هذا قاساه. ما شدة بعد بالنوم نفسه
امللك أنه عرفت إياها؛ الزائر ومناداة الغرفة يف األقدام وطء سمعت فلما ضياء أما
حني عىل إليها، ويجلس بها يجتمع أن أمره من كان ملا العجب غاية منه فتعجبت نفسه،
هذا مرامه من قلبها فداخل امللك، تاج ويُلبسها ويُجالسها بها يتزوج بأن «سلطانة» وعد
ما آخر إىل رشفها، تتهم أخرى إهانة الليل يف ا رسٍّ عليها دخوله حسبت ألنها شديد؛ غيظ

الظنون. سوء من نفسها يف فكَّرت
به تظن وهي امللك عىل جلوسه يوم حرضته من ضياء انرصفت أن بعد امللك وأما
بها يجتمع أن ورام السالفة، األيام من أكثر بحبها قلبه فهام خيانة، الناس أعظم أنه
بها، االقرتان من التمكُّن ألجل السياسية الحيل يف وأخذ ضمريه، يف خبَّأه عما لها ليُفصح
إىل للمسري فرصة له يرتك لم لتهنئته عليه األمراء ووفود األيام تلك يف اشتغاله أن غري
يف يزال ال كان بمفتاح القرص من رسيٍّا بابًا وفتح البستان فدخل الليل، آخر قبل قرصها
فتحه الذي الباب من ضياء مقصورة ودخل فيها ُربِّي التي املقصورة إىل طلع ثم جيبه،

الحائط. يف
لم كأنه ذلك، من العجب غاية تعجب سيَفه سيُفه لطم وقد رجًال عندها رأى فلما
لحينه ويأمر الوقت، ذلك يف نفسه يعرفه أن وكاد «مركيس»، ال من بتزويجها يعلم يكن
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وأِسَف لها، صونًا منَعه لضياء حبَّه أن لوال السيف، برفع عليه تطاول الذي الشقي بقتل
األمر. هذا لوقوع

وعرض رشفه، إهانة من الرجل هذا من كان ما لريى الغد من العودة عىل عزم وقد
الصيد، إىل بالخروج الحيلة من أسهل لذلك ير فلم وغرامه، عشقه وذلل للتهلكة، نفسه
القصد غاية إىل فركب لذلك، مركبة له يجهزوا بأن وأتباعه جنده أمر النهار طلع فلما
من ملقصده يفطنوا ألن مجال لجماعته يبقى ال حتى باجتهاد القنص مزاولة يف وبدأ

الحيلة.
جواده ركب واملها؛ الغزالن تطارد التي الكالب ولحقوا بالصيد كلهم اشتغل فلما
إليه، واملنافذ الطرق يعرف كان ألنه مسريه؛ يف يضل لم وهو القرص موضع إىل وسار
كانت التي املسافة قطع فلما مروجه، ملء فرسه يركض أنه إال اصطباره يسعه ولم
رأى ا، رسٍّ بها لالجتماع يمدها التي الحيلة يف يفكر وهو وآماله عشقه موضوع وبني بينه
نساء من بأنهما لعلمه أحشاؤه؛ فخفقت تتحدثان، امرأتني القرص باب عىل شجرة تحت
هما وإذا فتحققهما الفرس، أُرُجل طرق لسماعهما إليه؛ التفتتا أن لبثتا ما ثم القرص،
جواده عن فرتجل وأحزانها، شكواها إليها لتبث صحبتها؛ قد أمينة لها وقهرمانة ضياء

عليها. قلبُه فرقَّ الحزن، من متقطعة بها فإذا واإلكرام، بالتحية وقابلها
لم وإن أمري ظواهر فإن عنك؛ الحزن وأذهبي دمعك، كفكفي سيدتي، يا لها: وقال
التي النعمة خرست ولو عنه أنفك ال بك االقرتان عىل عزم نفيس ففي لديك، برباءتي تقم
تتمادين لم لها: فقال الكالم، يأتها ولم العربة خنقتها كالمه سمعت فلما فيها. أتقلب
عىل نفسها فغصبت بك؟! يَنْعَم حتى ملكه يبيع بملك تعتنني وال سيدتي يا األحزان يف
سيدتي، يا فقال: عليه، تقوى ال مانع بي اقرتانك دون قام لقد امللك، أيها وقالت: النطق
بالدم وأصبغها البالد ألقلبن وهللا فأنا كبدي، يُمزِّق الذي الشديد الكالم هذا تُسمعيني ال

بك! االقرتان من سعادتها نفيس أُفِقُد وال
اليوم أنا فما الوقت، هذا يف ينفعانك ال وعظمتك اقتدارك إن امللك، أيها فقالت:
قلبه اليأُس ومزَّق الصواب، عن غاب كالمها سمع فلما الوزير، «مركيس» ال امرأة إال
كالقتيل نفسه فألقى ، واصفرَّ قواه وَهْت وقد بارتجاف وراء إىل ورجع غماء، يف وأوقعه
هذا من يأسه مبلغ ليُظِهر حبيبته إىل آسفة بعني ينظر ولبث وراءه، كانت شجرة عىل
رحمًة الحمام تستبكي الحني ذلك يف وحالتها حالته فكانت والبالء، الجسيم الخطب
فعلت كيف ضياء، يا يتنهد: وهو وقال وشجاعة بقوة نفسه رفع إنه ثم بالعاشقني،

الحزن. بهذا نفسك وأهلكت أهلكتني لقد ذلك؟!
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ال لها، منه كانت الخيانة أن لعلمها نفسها؛ يف منه صت تنغَّ كالمه سمعت فلما
وعدت أنك كفاك أما وتعذلني؟! تلومني ثم تخونني كيف امللك، أيها وقالت: له، منها
أُذناي؟! وسمعت عيناي نظرت ما تكذب جئت حتى بها باالقرتان عمك ابنة «سلطانة»
سمعته ما ولكن خائن، بأني عيلَّ تقيض أمري ظواهر إن لك: قلت لقد سيدتي، يا فقال:
عشقي أن وحققِت بعُد، فيما عليها َحِمدِتني كنِت سياسة إال ليس عمي ابنة وعدي من
أنك ظننت بآمال نفيس علَّقت لقد امللك، أيها فقالت: منه، أعظم القلوب يف يكون ال لك
رأيس عىل أضع أن بي يليق ال أنه فرأيَت عني، أبعدتك قد العظمة ولكن يل، تحققها
عىل نفسك عاهدَت التي بالحقيقة إيلَّ تنطق َلْم ِلَم — الخائن أيها — فأنت امللكات، تاج
خيانتك من الدهر جور شكوت ذاك يوم فكنت واضطرابي، قلقي أِنسَت يوم إجرائها

غريك؟! بأحد تزوجت كنت وما وظلمك،
املذاكرة هذه من أخلص حتى مخدعي إىل بالدخول منك أستأذن فإني اآلن وأما
زوجة رصت أن بعد غريها يف أو فيها أكلمك أن يل يحل وال ورشيف، مجدي تهني التي
وارحمي قفي باهلل فقال: البستان، باب إىل عنه وابتعدت هذا قالت الوزير. «مركيس» ل

ودادك. عىل حرًصا يده من امللك ينتزع أن يروم مغرًما ملًكا
إن الدولة لخراب أقلق ال اليوم وأنا القريض، دون الجريض حال لقد فقالت:

أردت. بمن تزوجت إن لزوجتك أضطرب وال خربتها،
وأريك منه، خالية أكون أن يف كله جهدي ألعملنَّ بهواك قلبي أشغلت وإن بأني واعلم
ودخلت هذا قالت عهدتها! كما «ألفونس» األمري معشوقة ليست «مركيس» ال زوجة أن
«مركيس»، بال باقرتانها إياه إعالمها من كان ملا حرسة؛ أشد يف امللك وتركت البستان
فانتفض تقتله، الغرية كادت حتى آماله، خيبة من كان وما بمصابه يفتكر ساعة فوجم
بقية لوال ساعته، يف الوزير «مركيس» وال «بهرام» يقتل أن عىل وعزم غضبه عرق
يأسها أزال رسي مجلس ومحبوبته جمعه إذا أنه فيها له وتراءى عقله، يف بقيت صواب
فرجع عنها، «مركيس» ال ببُعد إال ذلك ير فلم بخيانتها، تهمته من نفسه وبرَّأ وأحزانها،
الفتن. بعض يف يًدا له إن بقوله: عليه القبض يلقي أن الرشطة رئيس وأمر قرصه إىل

لذلك، املدينة وضجت امللك بإذن الرشطة رئيس عليه قبض ملا فإنه «مركيس» ال أما
قد امللك وكان صهره، يف بالشفاعة امللك إىل ويتقدم البالط إىل يذهب أن الوزير رأى
يأذنوا ال بأن ابه ُحجَّ فأمر للشفاعة، عليه سيدخل أنه من بد ال الوزير وأن ذلك، عرف
عن اإلفراج قبل حبيبته ملزار فرصة له تكون ال حتى كان؛ من كائنًا عليه بالدخول ألحد
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حتى الحيل، من بحيلة عليه يدخل أن إال أبى امللك بأمر علمه مع «فرنان» ولكن زوجها،
منك يشتكي جاء «فرنان» عبدك إن العادل، الشفيق امللك أيها له: قال يديه بني مثل إذا
رئيس به أمرت بما العار ولزمه سخطك، به حل حتى صهره اقرتف ذنب فأي إليك،
بأن تثبت بينات لدي أن الصادق الوزير أيها اعلم فقال: عليه؟! القبض من رشطتك
يبايعه أن يريد لوزريق» «دون أخي مع مياًال إال أظنه وال الدولة، ِفتَن يف يًدا لصهرك
رأسه رفع ثم ويبايع! ويخلع الدولة فتن يف يد له نفسه: يف الوزير فردد ويخلعني،
يكون بأن وكفى آيل، من أحد يتعودها لم الخيانة إن امللك، جاللة هللا وأيد ال، وقال:
لغاية عليه قبضت قد أراك ولكن التهمة، هذه عنه تنتفي حتى يل صهًرا «مركيس» ال

منك! رسية
الطريق أن فاعلم إليك، به أبيح فإني رسي؛ عن تكلمني إنك حيث من امللك: فقال
قدًرا، الناس أحقر بها ينعم لذة وحرمتني عظيًما، وباًال عيل جلبت بحقي اتخذتها التي
أيها يصح ال وقال: ذلك من الوزير فرجف عمي، بنت «سلطانة» ب أتزوج ال بأني واعلم
ليس فقال: والقواد، األمراء من محرض عىل بذلك واعدتها أن بعد بها تتزوج ال أن امللك
عىل بذلك وعدها عىل إياي إكراهك من كان ملا عليك؛ واقع هو وإنما عيل، ذلك يف الذنب
باسم ابنتك إىل سلَّمته الذي القرطاس كتابتك من كان وما إمكان، وال فيه يل رغبة ال حني
ولو حتى عنها، بالرغم «مركيس» ال من إياها تزويجك من كان وما باسمها، ال «سلطانة»
أال إنجازه. عىل يل طاقة ال بوعد تفيدني أن أغناك كان فما واجبة، منها طاعتك أن فرضنا
يف أترى وعدوانًا؟! ظلًما أبي دم أهدرت التي «بوران» ابنة هي إنما «سلطانة» أن تذكر
وسكانها رماًدا، صقلية ترى ولكنك وهللا، ال واحد؟! فراش عىل وإياها أجتمع أن اإلمكان
بها. باقرتاني وعدي «سلطانة» أُنجز أن قبل من دوارَس ومعاملها نقاًرا، ومتاعها رمًما،
غضبك، اخفضعليك العظيم، امللك أيها وقال: العاقبة خاف كالمه الوزير سمع فلما
أعمال عىل يحملك البنتي وعشقك تقول، ما تفعل أن يدعك لرعيتك حبَّك أن أظن وال
فقال املقربني، عبيدك من أجعله لكي «مركيس» ال صاهرت إنما وأنا العامة، من العشاق
بأموري توكَّلت فِلَم واالضطراب، القلق من فيه أنا ملا سببًا كانت إياه مصاهرتك إن امللك:
من ناوأني من أقهر ال حتى جبنًا يفَّ أفرأيت سياستها؟! وال رعايتها تَُصن لم حني عىل
به يتنعم بما بالتنعم لهم حق ال امللوك أن رأيت أم عيل؟! الفتنة أثاروا إذا والجند األمراء
تُبقيَه أن أردت الذي امللك هذا فخذ عبًدا؛ أكون وأني هذا رأيك كان فإن الناس؟! عامة
إليك يصل لم امللك أن تعلم أنت الوزير: فقال عيلَّ! واليأس الغمِّ جْلب من عِملت بما يل

«سلطانة». مع باقرتانك إال
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بمثل «كارلوس» أخوه عليه اشرتط فهل كذلك؟! وصيته عمي كتب حق بأي فقال:
ال وأني العدالة، تفسريها وصيته أن لتعلم ولكن امللك؟! له خلف حني الرشوط هذه
فكرته وأن بالسيف، علوته ثورة إشارة أخي أبدى إذا حتى عمي بابنة االقرتان عىل أعزم

مني. بامللك أحق فكان وإال 1[…]
سيده، يدي بني األرض يُقبَِّل أن إال عليه يبَق لم الكالم هذا الوزير سمع فلما
رجوع وينتظر قرصه إىل يسري بأن وأمره بذلك، فوعده صهره، عن العفو منه ويطلب
إبقاء عىل وعزم نفسه إىل رجع املكان له خال إذا حتى بقليل، بعده «مركيس» ال

ُخفيًة! زوجته ليزوَر اليوِم غِد إىل السجن يف «مركيس» ال
عليه يخف لم به وطلس الرشطة صاحب عليه قبض ملا فإنه «مركيس» ال وأما
حرسة فؤاده وتَقطَّع به، تتقلب للغرية مطمح كأنه نفسه يف وصار ذلك، سبب معرفة
يجتمع أن بد ال امللك أن قدَّر ملا ولكن عنه، اإلفراج بعد لنفسه ينتقم أن عىل وعزم وندًما،
تلك يف يطلقه أن الحبس أمري من فطلب بغتة، يدهمهما أن رام الليلة تلك يف بزوجته
ولعلمه بينهما، كانت ملودٍة لذلك فلباه محبسه؛ إىل الصباح يف يعود بأن الوعد عىل الليلة،

عنه. باإلفراج فوعده امللك عند له ع تشفَّ «فرنان» بأن
وصل فلما زوجته، قرص إىل ليذهب كريًما فرًسا إليه قدَّم أنه ذلك عىل األمري وزاد
مقصورة يف واختبأ القرص إىل وطلع جيبه، يف كان بمفتاح رسيٍّا بابًا فتح البستان إىل
حتى يكون، ما كل لريى الباب وراء ووقف أحد، يراه أن دون زوجته مقصورة بجانب
هناك من مرت أن إالَّ قليل بعد كان فما بسيفه، املقصورة إىل بادر صوتًا سمع إذا
األمر. بادئ يف الباب وراء من رآه ما هذا للرقاد. مخدعها إىل وصارت ضياء قهرمانة

بذلك أمر امللك أن علمت زوجها عىل الرشطة رئيس قبض بلغها ملا فإنها ضياء وأما
أبوها لها أكد ما كل مع الليلة تلك يف عنه يفرج ال أنه وقدَّرت يراه، فال إليها يأتي لكي
عليها امللك دخول تنتظر وهي فباتت بقليل، رجوعه بعد عنه يفرج بأن وعده امللك أن
فتح قد به وإذا منه، تنالها التي الوخيمة العواقب وتُخوِّفه زوجها، حبس عىل لتلومه
سيدتي، يا لها: وقال قدميها بني وانطرح — القهرمانة انرصاف بعد وذلك — الباب
يل لتكون إال زوجك عىل أحجز لم فإني اعتذاري؛ تسمعي أن قبل بالرشِّ عيل تقيض ال
ذلك. إىل وسيلة يل تبق لم عنه فرَّجت فإذا لك، الحقيقة وإظهار بك، لالجتماع فرصة

باألصل. هكذا 1
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يعرب ال أمًلا بي أحدث قد يدي بني من وِفقدانك يل حبٍّا حرمانك إن حيث من فأقول
من يشء يف إليك عهودي أخن لم أني لك بتأكيدي األلم هذا أخفف فدعيني اللسان، عنه
سامحه — أبوك عليها أكرهني سياسًة بها باالقرتان «سلطانة» وعدت إنما وأني األشياء،
بك ج التزوُّ من للتَّمكُّن كانت والنهار الليل يف أعمايل فإن وإال نفيس، من رًضا ال — هللا
وجعلت «مركيس»، ال هذا إىل نفسك سلَّمت أنك الطالع ونكد الحظ سوء من فكان دونها،
منه فهمته يأٌس وجهه عىل ظهر وقد الكالم هذا قال الدهر. آخر ينفك ال حزنًا ولك يل

لها. امللك عشق لتحققها األمر بادئ يف منه ت وُرسَّ ضياء،
حزنًا فتقطعت امللك، من الوصال هناء وِفقدانها «املركيس» ب لتزوجها فطنت ثم
يف تخني لم أنك — شملنا بتفريق الزمان حكم بعد — معرفتي إن امللك، أيها وقالت:
أنك فظننت نكًدا؛ يكون أن إالَّ أبَى طالعي ولكن وصبًا، عالته عىل فؤادي يزيد ملا عهودي
«مركيس» ال أتقبل بأن أبي أمرني إذا حتى السلطنة، أريكة عىل جلوسك بعد نسيتني
ما عىل يل والويل بظلفه، حتْفه عىل الباحث كالرجل َمثَيل فكان بذلك، أخالفه لم زوًجا
وترفع تهجرني بأن مني لنفسك فانتقم إليك! توكيدها بعد اليمني خنت مذ مني كان
وال هواك، أهُجر أن سيدتي يا بمقدرتي ليس 2:[…] بصوت فقال خاطرك، من ذكري

جًوى! ويزيدني يولعني العذل فإن ذلك؛ عىل تعذليني
يف وهل فقال: بذلك، نفسك تجهد أن السداد من أرى ولكني تتنهد: وهي فقالت
أبذُل ولكن ذلك، أظن ال فقالت: خاطرك؟! من ِعْشقنا ذكر ترفعي أن أنت استطاعتك
محبته بك وعلقْت هواك، قتله ُمحبٍّ عن أتُعرضني القلب، قاسية يا فقال: فيه، الوسَع
أرىض بأني أتظن املذلَّة: عنها ترفع كأنها فقالت عليه؟! تعزمني عزم بمجرد الصبا أيام
فكذلك ملكة، أكون بأن يل يُقدِّر لم إذ القدر فإن وحياتك؛ ال عاشًقا؟! اليوم يل تكون بأن
ألن منزلتك؛ عن تقل ال بمنزلة والفخامة القدر من وهو زوجي، أخون أن عيل يُقدِّر لم
عليك أحلف وإني اليوم، لك دانت كما أيًضا امللوك لهم دانْت وقد أجداده، هم أجدادك

عريضورشيف. تذل وال عني تنرصف أن باأليمان
«مركيس» ال زوجة تكوني أن حزنًا بي كفى أما والقسوة! للجفاء يا امللك: فصاح
فبكت غريها؟! يل سلوة ال التي رؤيتك من وتحرميني الجفاء، بهذا تعامليني حتى

باألصل. هكذا متصل، غري السياق 2
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خفقانًا وتحدث إليك، شوًقا تهيجني رؤيتك فإن عني؛ فانرصف األيام، قضت بذا وقالت:
العاشقني يف يكون أن قلَّ اضطرابًا تضطرب أحشائي أن كما الصبا، أيام لتذكُّري قلبي يف
فؤادي. تخالج التي املحاربات من رشيف وخلِّص فاذهب بأحبابهم، اجتماعهم عند مثله
مائدة عىل وراءها كانت منورة شمعة قلبت إنها حتى نفسها يف وأخذت الكالم هذا قالت
فلما لتُشعلها، القهرمانة مقصورة إىل وسارت بيدها فتناولتها لذلك، تفطن أن غري من
سمع فلما متبادًال، بينهما الحب ليبقى حبه عن تُعِرض ال بأن امللك عليها ألح عادت
الذي الوقت ذات يف غضبًا املقصورة إىل ووثب الغرية، نار به اتقدت كالمه «مركيس» ال
أيها تظن ال الغاشم، الظالم أيها صلٌت: يده يف والسيف — للملك وقال زوجته، فيه عادت
وتواثبا هذا قال حسبت. كما طريقة أسهل عىل مرغوبك تتميم من تتمكن أنك الخائن
«مركيس» ال ألن فيه؛ حدتهما لشدة كثريًا يطل لم رصاع بينهما ووقع بعض، عىل كالهما
بني من امللك فينقذ — زوجته رصاخ لشدة — وأعوانه «فرنان» يُبادر أن من تخوَّف قد
شديدة وثبة فوثب الصواب، عن غاب حتى واحتدَّ عجٍل، عىل منه ينتقم أن فرام يديه،

بدمه. يختبط األرض عىل فرصعه بطعنة فيها امللك بادره
ملالقاة إليه وبادرت والرأفة، الحلم عليها غلب الحال تلك عىل زوجته رأته فلما
مات إذا بأنه وفكَّر شديًدا، حنًقا عليها حنق لذلك يَشُكرها أن ِعَوض ولكن جراحه،
قواه جمع حتى الغرية عليه فاشتدت ونعيم، هناء يف معها وبات قرصه إىل امللك حَملها
التي الخائنة الزوجة أيتها موتي يقول: وهو به وطعنها بيده كان الذي السيف ورفع
تفرْح ال امللك أيها وأنَت إيلَّ، توكيدها عىل املقدسة بيعته يف باهلل أقسمت عهوًدا تحفظ لم
سمات تزل لم حني عىل روحه، وسلَّم هذا قال بعدي. بامللك تهنأ ال ألنك وُمصابي؛ بموتي

بدمه. دمها وامتزج زوجته عليه وقعت وقد وجهه، عىل مرسومة االنتقام
أظلمت األمر ملداركة وقت له يكن ولم زوجته «مركيس» ال طعن ملا فإنه امللك وأما
بمثل ملالفاتها إليها فبادر واأللم، الحزن ِعَظم من األرض عىل يقع وكاد وجهه، يف الدنيا
أيها ضعيف: بصوت له فقالت بالقتل، مجازاتها أساء ما حني عىل زوجها، هي تالفت ما
ثمرة؛ بالسيف صدري تمزيق بعد منه يحصل ال اآلن أمري تداركك إن الحبيب، امللك

لك. خادًما السعد وليكن بعدي، مبارًكا معظًما ملكك فليكن
فوجم أمامه، املشاِهَد تلك ورأى املقصورة فدخل رصاخها سمع قد كان أباها إن ثم
امللك إىل كالمها فأكملت لقدومه، فيه هي بما تفطن لم أنها غري حركة، يُبدي ال حزينًا
ألن خاطرك؛ يف ذكري تُردِّد أن وأرجو هللا، وأستودعك امللك أيها أودعك إني وقالت:
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بل أبي، عىل تحنق ال أنك منك وأميل ذلك، عىل ليجرانك البالء من لحقه وما لك ودادي
نفيس. وعزة طهارتي وتُعرِّفه قتيل، عىل بي وتُعزِّيه لك، وتحفظه لك، أمانته عىل تكافئه

به. أوصيك الذي األمر وهو
لشدة بحرف؛ يتكلم وال حركة يُبدي ال ساعة امللك فوجم روحها، وسلَّمت هذا قالت
من دبرت وما يداك، قدمت ما الوزير أيها انظر له: وقال وزيره إىل طرفه رفع ثم ُحزنه،
وقوع لعظم بكلمة؛ الشيخ يجبه فلم مصريًا؟! الحيلة ساءت كيف يل! امللك لثبات الحيلة

عليه. البلية
ذلك من وأكتفي اللسان، عنها يعرب ال التي الشعائر لذكر اآلن أتعرض ال وأنا
كانت حتى كثريًا، عويًال وأعوال بكيا عقلهما إىل ووزيره امللك رجع ملا إنه بالقول:
حفظ وقد طويلة، سنني امللك قلب يف الحزن وبقي الجماد. وتذيب األكباد، تفتت حالتهما
«سلطانة»، ب االقرتان عىل طاقة له يبق ولم حياته، أيام سائر قلبه يف محبوبته ذكر
وصول من له نفسه حدثت ملا البالد يف فتنة معها وأثار لوزريق»، «دون أخوه فتزوجها
ألخيه البالد ودانت عليه، دارت الدائرة أن غري املهرجان، عمه لوصية اتباًعا إليه؛ امُلْلك
تلك من املتسبب واألسف الحزن فإن «فرنان» أما واألمراء. القواد له وخضع «ألفونس»

األحوال. مغري فسبحان أوطانه. مبارحة إىل ألجأه حتى عليه غلب الخطوب

األنصارية الحارث بنت ضباعة

النبي مع حسنة صحبة لهن الالتي العابدات، النقيات التقيات األنصار نساء من كانت
حلوة اللسان، فصيحة وكانت التابعني، من جملة عنها وأخذ الحديث، عنه وروت ملسو هيلع هللا ىلص،
األنصار، بني ُمقرَّبة وكانت اآلذان. إليها وتفتحت القلوب، لها وعت حدَّثت إذا العبارة؛
بن ُزفر هويها وقد الفائق. جمالها مع وصيانتها، وعفافها لتقواها الجميع؛ عند محبوبة

أوله: شعًرا فيها قال وقد إليه، تلتفت لم وهي بها، وتعلَّق الكالبي الحارث

ال��وداع��ا م��ن��ك م��وق��ف ي��ك ف��ال ض��ب��اع��ا ي��ا ال��ت��ف��رق ق��ب��ل ق��ف��ي

وإقبال. عز يف وهي األنصار أهلها بني وتوفيت باقيها. عىل نعثر لم طويلة وهي
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الزبري بنت ُضباعة

بن املقداد زوجة كانت ملسو هيلع هللا ىلص. النبي عم ابنة الهاشمية، القرشية هاشم بن املطلب عبد ابن
وكريمة. — عائشة مع الجمل يوم ُقتل — هللا عبد له فولدْت الكندي عمرو
واألعرُج. وعروُة وعائشُة وأنٌس وجابٌر عباس ابُن ضباعَة: عن روى

الحج؛ أريد إني هللا، رسول يا وقالت: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتت الزبري بنت ضباعة إن وقيل:
من محيل لبيك لبيك، اللهم لبيك «قويل قال: أقول؟ كيف قالت: «نعم»، قال: أفأشرتط؟
عنها ورَوى وخالفه، الحديث بهذا وحدَّثت أمرها، كما ففعلت تحبسني.» حيث األرض

أيًضا. التابعني من جملٌة

العامرية قرظ بن عامر بنت ضباعة

أبلت وقد وفعلها، بلسانها مواطَن جملة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي نرصت وقد بمكة، أسلمت كانت
ودعاهم — بعكاظ وهم — عامر بني عىل قدم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ذلك فمن أمامه، حسنًا بالء
القشريي فراس بن بيحرة ثجرة جاء إذ كذلك هم فبينما فأجابوه، ومنِْعه نرصته إىل
قرظ بنت ضباعة يومئذ وعندهم فألقته، به فقمصت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ناقة شاكلة فغمز
عامر وال عامر، آل يا فقالت: — عمها بني إىل زائرة جاءت بمكة أسلمن ممن كانت —
بني من ثالثة فقام منكم؟! أحد يمنعه وال أظهركم بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول هذا أيصنع يل!
عىل جلس ثم األرض به فجلد رجًال منهم رجل كل فأخذ عاوناه، واثنني ثجرة إىل عمها
وُقتلوا فأسَلموا هؤالء.» بارك «اللهم هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال لطًما، وجوههم علوا ثم صدره،

تعاىل. هللا رحمها هذه. مثل كثرية نرصات ولها شهداء،
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النارصقالوون امللك زوجة طغاي

«أنوك». األمري ابنه وأم قالوون، بن محمد النارص امللك زوجة الكربى «خوندة» ال هي

الواحد. عبد «آقبغا» األمري أخت إنها ويقال: وتزوجها، فأعتقها إمائه جملة من كانت
بمرص، الرتك ملوك نساء من غريها يره لم ما السعادة من رأت الحسن بديعة وكانت
القايض بها وحج النارصية، طولباي وسوى سواها امرأٍة محبة عىل السلطان يدم ولم
الجمال، ظهور عىل طني محائر يف البقول لها وحمل بأمرها، واحتفل الكبري الدين كريم
الجبن. وعمل الطري اللبن ألجل الطريق طول معها فسارت الحالبة األبقار لها وأخذ

وهما املثابة بهذه والجبن البقل كان وإذا والعشاء، الغداء يف الجبن لها يلقى وكان
األمراء من وعدة املجلس القايضوأمري وكان ذلك؟! بعد يكون عساه فما يؤكل، ما أحسن
سنة «بشتاك» األمري بها حجَّ ثم لها، األرض ويُقبِّلون محفتها، يدي بني رجاًال يمشون

٧٣٩ه.
— الوباء أيام — ٧٤٩ه سنة ماتت أن إىل السلطان موت بعد عظمتها واستمرت
كثرية طاهرة عفيفة وكانت ا، جدٍّ كثرية وأموال خصيٍّا، خادًما وثمانني جارية، ألف عن
املدرسة بقبة ابنها قرب عىل وجعلت جواريها، سائر جهزت واملعروف. والصدقات الخري
عىل يُفرَّق خبًزا جملته من وجعلت وقًفا، ذلك عىل ووقفْت قرَّاء، القرصين بني النارصية

هذا. يومنا إىل األماكن أعمر من وهي — الخانقاه بهذه ودفنت الفقراء،
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النارصية طولباي

وملا قالوون، بن محمد النارص امللك تزوجها «جنكزخان». ذرية من هي هذه طولباي
املركب، من وطلعت ٧٢٠ه سنة أول ربيع شهر يف اإلسكندرية إىل بالدها من جاءت
باإلسكندرية، السلطنة دار إىل املماليك وجرَّها الَعجل عىل الذهب من محفة يف ُحملْت
يف ونزلت الحرم، من عرشة وثماني الحجاب، من ِعدَّة خدمتها إىل السلطان وبعث
— األول ربيع شهر من والعرشين الخامس االثنني يوم القلعة إىل فوصلت الحراقة،
عقد ثم سماط، لها ومد معدني، أطلس دهليز امليدان يف باملناظر لها وفرش — املذكور

دينار. ألف ثالثني عىل اآلخر ربيع ٦ االثنني يوم عليها
وجزئياته، بكلياته إليها مال إنه حتى لديه، محظية الكلمة، مسموعة عنده وبقيت
عليه، ائتمنها بما له وَفْت وهي ونسبها، حسبها عىل بذلك واعتمد داره، أمور وسلمها
ومصانَع مدارَس من غريبة مآثر ولها الرش، واجتناب الخري بفعل مشهورة وكانت

ذلك. وغرِي ومساجَد

الكربى أوزبك السلطان زوجة خاتون َطيُْطْغِيل

«رحلته»: يف بطوطة ابن قال

وضم الحروف، آخر الياء وإسكان األوىل، املهملة الطاء بفتح — «َطيُْطْغِيل» إن
أحظى هي — مد وياء الالم، وكرس املعجمة، الغني وإسكان الثانية، الطاء
بسبب الناس ويعظمها لياليه، أكثر يبيت وعندها عنده، السلطان هذا نساء
يحبها السلطان أن امللكة هذه بأخبار العارفني بعض أخرب كما لها، تعظيمه

لطباعه. ملوافقتها

السالم عليه — سليمان عن زال امُللك أن يذكر التي املرأة ساللة من إنها وقيل:
بصحراء فوضعت فيها، عمارة ال بصحراء توضع أن أمر ملكه إليه عاد وملا بسببها! —

وتناسلت! هناك وتزوجت «قفجق»،
هذه إىل دخلت بالسلطان اجتماعي غد ويف قال: «الخاتون»، هذه ذريتها ومن
يديها وبني لها، خادمات كأنهن القواعد النساء من عرشة بني فيما قاعدة وهي الخاتون
مملوءة والفضة الذهب طيافري أيديهن وبني البنات، يسمون صغاًرا جارية خمسني نحو
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تنقيه، وهي منه مملوءة ذهب صينية الخاتون يدي وبني ينقينه، وهنَّ امللوك بحب
حسنة بطريقة املرصيني طريقة عىل القرآن قارئ أصحابي جملة يف وكان عليها، فسلَّمنا
خفاٍف، لطاٍف خشٍب أقداح يف به فأُتي بالقمز، يُؤتى أن أمرت ثم فقرأ، طيب، وصوت
رشبت أكن ولم — عندهم الكرامة نهاية وتلك — إياه وناولتني بيدها القدح فأخذت
أصحابي، ألحد ودفعتُه — فيه خري وال — وذقته قبوله، إال يمكنني لم ولكن قبلها، القمز

عنها. انرصفنا ثم فأجبناها، سفرنا حال من كثري عن وسألتني
العاقالت النساء من امللكة هذه وأن امللك، عند عظمتها ألجل بها ابتداؤنا وكان
حتى امللك ذلك عقل ملكت وقد وتدابريهن، آدابهن بحسن الرجال ألباب يسلبن الالتي

بمشورتها. إال أمًرا يبتُّ وال رأيًا يقطع ال صار
يف مآثر جملة ولها واملربات، الخريات بفعل املوصوفات املعدودات النساء من وهي
قبل وتوفيت الخريات، فعل من ذلك وغري ومارستانات ومدارس مساجد مثل بالدها،

الجنائز. من يكون ما أشهر جنازتها وكانت عليها، فأسف زوجها؛
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معرور بن الرباء ابنة ظبية

التقدم لهن الالتي الصحابيات املتقدمات املحدثات من كانت األنصارية. قتادة أبي امرأة
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي عن أحاديث جملة وروت أجلة، من أخذت الخرب. وصحة الرواية يف

ملسو هيلع هللا ىلص النبي سألت أنها أحاديثها ومن والتابعني، الصحابة من جملة عنها وروى
جهاد»، وال جمعة عليكن «ليس لها: فقال جهاد؟ أو جمعة النساء معرش علينا هل قائلة:
وهللا هللا، إال إله وال هللا، سبحان «قويل: فقال: الجهاد، تسبيح هللا رسول يا علِّمني فقالت:

قومها. مع جهاًدا حرضت كلما ذلك تقول فجعلت الحمد.» وهلل أكرب

العذري وائلة بن صفوان ابنة ظريفة

خرجت األلفاظ. سلسة املنطق، عذبة املعرش، حسنة املخرب، لطيفة املنظر، جميلة كانت
أسبلته وقد الغدير، جانب عىل شعرها تمشط انفردت وقد املاء يغرتفن نسوة مع يوًما
خالد بن زرعة بهن مرَّ وقد تمه. يف البدر كأنه خالله من ووجهها املظلم، الليل كأنه
الحالة عىل وظريفة الصورة، تلك عىل النساء وجد الغدير ورد فلما الصيد، يريد العذري
فلما املاء، عليه ت فرشَّ إليه فقامت عليه! مغشيٍّا سقط أبرصها فحني ذكرناها، التي
فثابت وحادثته تشكو؟! ما كيف؟ قالت: قاتله؟! يداويه مقتول وهل قال: وأبرصها أفاق
فاصُطدنا، لنَصيَد خرجنا يقول: وهو رجع ثم الحب، من داخله ما داخلها وقد إليه نفسه

أنشد: ثم
ح��ب��ائ��ل��ه س��ري��ًع��ا ص��ادت��ن��ي ال��ري��م م��ن ق��ان��ًص��ا ص��ادف��ت ال��وح��ش أص��ي��د خ��رج��ت
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ق��ات��ل��ه؟! ي��داوي��ه م��ي��ت وه��ل رق��ان��ي، م��س��ارًع��ا ب��ال��ن��ب��ال رم��ان��ي ف��ل��م��ا
ي��ح��اول��ه م��راًدا ي��ب��ل��غ ول��م س��ري��ًع��ا ان��ق��ض��ى ق��د ص��ب ال��ح��ب س��ب��ي��ل ف��ي أال

إليها فمضت بحاله، والدته أخرب الحيلة أعيته فلما الزاد، وقطع الوساد ولزم
إن فقالت: ولدها، يشفى أن فعىس تزوره أن عىل رجليها وقبَّلت بالقصة، وأعلمتها
شيئًا لها وجزَّت يشفى! فإنه أمَسكه فإن إليه، الشعر هذا خذي ولكن كثريون، الوشاة

َشْعرها. من
ما اشتهى حتى فشيئًا، شيئًا نفسه فرتاجعت ينتشقه جعل به إليه ذهبت فلما
وتخالسه النظر فيسارقها األبيات من قريبًا يأتي فكان وقام، فتناوله إليه م فُقدِّ يأكل،
اشتد كلما وكان اليمن. إىل فذهب وبَلغه قتله، عىل فعوَّلوا أهلها فطن أن إىل أيًضا، هي
منه فسَقط حاجاته لبعض يوًما فخرج فيسرتيح، وجهه عىل وجعله ْعر الشَّ قبَّل شوقه
أو أظفر أن أرجو فإني دعوني؛ فقال: فضعف، العود عىل عزم منه أيس فلما ْعر، الشَّ
كذا موضَع حاذيَت إذا له: وقال هذه، وهي أبيات، يُعلِّمه وأَخذ غالٌم، فَصِحبه أموت!

فأنِْشد:

ي��ب��رح ال��ش��وق الع��ج م��ن ب��ه م��ا ب��ه م��ط��رَّح ال��ب��ي��وت ب��أف��ن��اء م��ري��ض
ي��م��س��ح وج��دك آالم م��ن ت��ش��كَّ��اه ل��ع��لَّ��م��ا ع��ودي ال��ي��أس ألج��ل وق��ال��وا
م��ب��رِّح غ��رام ف��ي��ه��ا ب��ن��ا أض��رَّ ب��ح��ي��ل��ة إال ال��داء دواء ول��ي��س
أس��م��ح ب��ذل��ك م��ن��ه��ا ال��ص��ف��ا ف��ض��مُّ تُ��ن��ي��لُ��ه ن��واًال س��أل��ن��اه��ا م��ا إذا

وأنشدت ظريفة له فخرجت باألبيات، صوته ورفع املكان بلغ حتى الغالم ومىض
تقول:

أط��ي��ر إل��ي��ه ش��وق��ي م��ن ك��دُت وَم��ن ب��ح��ب��ه ال��ف��ؤاد ه��ام َم��ن ال��ل��ه رَع��ى
ك��ث��ي��ر ال��ح��اض��ري��ن ال��وش��اة ف��إن ل��وع��ة أت��راح ب��ال��ق��ل��ب ك��ث��رت ل��ئ��ن
وغ��ي��ور أب إال م��ن��ه��م وم��ا وش��رة غ��ي��ًظ��ا ي��ش��ت��دون ف��ي��م��ش��ون
ف��ي��زور ن��ح��وك��م آٍت ف��ل��ل��ق��ل��ب م��ع��ش��ر خ��ي��ف��ة ب��ال��ج��س��م أزر ل��م ف��إن
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ينشد: وهو أفاق ثم ساعة عليه فغيش أبياتها، فأنشد الصبي رجع ثم

ص��ن��ع ال��ع��م ب��ن��و م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ق��ات��ل��ي ال��غ��ري��رة ال��خ��ود ه��وى أظ��ن
ال��م��ض��ي��ع وخ��اب ه��دًرا دم��ي ت��راك��ي ص��ن��ي��ع��ه��م درُّ ول��ل��رح��م��ن أراه��م،

ساعة اضطرب الخرب بَلغه فلما ثعلب، له: يقال منهم رجل إىل ظريفة ُزفَّت وقد
من الرجل تُمكِّن ولم أياًما البكاء ظريفة فلزمت ميٌت! هو فإذا فُحرِّك عليه، وغيش

نفسها.
إىل انتهت حتى زوجها فتبعها الليل، نصف بعد من خرجت ليلة ذات كانت فلما

الخيمة. إىل حملها ثم حراك بها وليس فأخرجها فيه، نفسها فألقت النهر
أن فأشارت كالمها، تفقه لم ولكنها رمًقا، بها فوجدت أمها جاءت أصبح فلما
إىل نقلت بعدما خالد بن زرعة بجانب وُدفنْت وقتها من فقضت فسقوها املاء، تسقى

مدفنه! محل

حمري كاهنة ظريفة

العرم، سيل يف تنبأت التي وهي الحمريي، مزيقيا عامر بن عمرو امللك زمن يف كانت
إذ نائمة؛ يوم ذات هي بينما بمأرب وقع يشء أول وكان الخري. ظريفة يسمونها وكانوا
فأحرقت أصعقت ثم وأبرقت، وأرعدت أرضها غشيت سحابة أن النائم يرى فيما رأت
لذلك ظريفة ففزعت أحرقته، إال يشء عىل تقع فلم األرض إىل ووقعت عليه وقعت ما
رأيت النوم؛ عني أذهب قد اليوم مثل رأيت ما تقول: وهي وانتبهت شديًدا، ذعًرا وذعرت
فلما الغرق، إال هذا بعد فما أحرقه، إال يشء عىل وقع فما أصعق ثم وأرعد، برق غيًما
عمرو امللك إن ثم سكنْت، حتى جأشها من وسكَّنوا ضوها خفَّ الرعب من داخلها ما رأوا
نحوه فأرسعت ظريفة ذلك فبلغ له، جاريتان ومعه حدائقه من حديقة دخل عامر بن

يتبعها. أن سنان له يقال لها وصيًفا وأمرت
واضعات أرجلهن، عىل منتصبات مناجذ ثالث عارضها بيتها باب من برزت فلما
رأتهن فلما — اليمن بأرض يَُكنَّ الريابيع يشبهن دوابُّ وهي — أعينهن عىل أيديهن
عنا املناجذ هذه ذهبت إذا لوصيفها: وقالت وقعدْت، عينها عىل يدها وضعت ظريفة

مرسعة. فانطلقت أعَلمها ذهبْت فلما فأَْعِلمني،
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عىل فوقعت سلحفاة املاء من وثَبَْت عمرو فيها التي الحديقة خليج عارضها فلما
الرتاب وتحثو بذنبها فتستعني تستطيع، فال االنقالب تريد وجعلت ظهرها، عىل الطريق

األرض. إىل جلست ظريفة رأتها فلما بالبول، وتقذف وجنبها بطنها عىل
حني الحديقة، يف عمرو امللك عىل دخلت أن إىل مضت املاء إىل السلحفاة عادت فلما
دخلت حتى فغدت ريح، غري من أ يتكفَّ الشجر فإذا حرها، شديد ساعة يف النهار انتصف

الفراش. عىل جاريتان ومعه عمرو عىل
ظريفة يا هلمي وقال: الفراش، عن فنزلتا الجاريتني وأمر منها، استحيا رآها فلما
إن والسماء، واألرض والظلماء، والنور وقالت: فتكهنت جانبي، إىل واجليس الفراش إىل

السالف. الدهر يف كان كما املاء وسيعود لهالك، الشجر
الوالد فيها يقطع شدائد، بسنني املناجذ أخربتني قالت: بهذا؟ أخربك َمن عمرو: قال
الرتاب تجرف سلحًفا رأيت قد لهًفا، الندمان قول أقول قالت: تقولني؟ ما قال: الواحد،
ترين متى عمرو: قال يتكفأ، الشجر فإذا الحديقة فدخلت قذًفا، بالبول وتقذف جرًفا،

جسيمة. ألمور عظيمة ومصائب كبرية داهية هي قالت: ذلك؟
يجيء مما الويل ولك فيل نيل، من فيها لك وما الويل، يل إن قالت: هي؟ وما قال:
خطب هو قالت: ظريفة؟! يا هذا ما وقال: الفراش عن نفسه عمرو فألقى السيل! به
قالت: ذلك؟ عالمة وما قال: تركه، من خري والقليل قليل، وخلف طويل، وحزن جليل،
الصخر، الجبل من برحليه ويقلب الحفر، السد يف يكثر جرذًا رأيت فإذا السد، إىل تذهب

األمر. وقع قد وأنه حرض، القريب أن فاعلم
نزل، بنا ونكال بطل، وباطل نزل، هللا وعيد قالت: يقع؟ الذي األمر هذا وما قال:
برجليه يقلب الجرذ فإذا يحرُسه، السد إىل عمرو فانطلق الثكل، فليكن عمرو يا ده فتعمَّ

يقول: وهو الخرب فأخربها ظريفة إىل فرجع رجًال، خمسون يقلبها ما صخرة

ال��س��ق��م ب��رح ه��ول��ه م��ن ل��ي وه��اج أل��م م��ن��ه ل��ي ع��اد أم��ًرا أب��ص��رت
ال��غ��ن��م أق��اوي��ن م��ن ح��رم ت��ي��س أو أج��م خ��ن��زي��ر ك��ف��ح��ل ج��رذ م��ن
ف��ط��م وأن��ي��اب م��خ��ال��ي��ب ل��ه ال��ع��رم ج��الم��ي��د م��ن ص��خ��ًرا ي��س��ح��ب
س��ل��م م��ن ح��ص��ي��ًرا ي��دع��ي ك��أن��م��ا ق��ص��م ال��ص��خ��ر م��ن س��ج��ًال ف��ات��ه م��ا
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ثم الجنتني، بني مجلسك يف تجلس أن لك ذكرت ما عالمات إن ظريفة: له فقالت
سهلة من البطحاء تراب من يديك بني ستمتلئ فإنها يديك؛ بني فتوضع بزجاجة تأمر

ريح. وال شمس يدخلها ما مظلة الجنان أن علمت وقد ورمله، الوادي
تراب من امتألت حتى قليًال إال تمكث فلم يديه، بني فوضعت بزجاجة عمرو فأمر
قالت: السد؟ هالك ترين متى لها: وقال بذلك فأخربها ظريفة إىل امللك فذهب البطحاء،

يكون؟ أيها ففي قال: سنة! السبعني وبني بينك فيما
وبني بينك فيما ليلة عليك يأتي وال لعلمته، أحد علمه ولو هللا، إال ذلك يعلم ال قالت:
الليلة. تلك يف أو غدها، يف هالكك ظننت إال — حياته سني من وأظنها — سنة السبعني

طويل. خرب يف حصل ما وحصل قالت، كما فكان
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الصديق بكر أبي بنت عائشة

سبع، وقيل: سنني، ست بنت وهي بمكة هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول تزوَّجها القرشية. قحافة أبي ابن
النُّبُوَّة، من أربع سنة مولدها وكان عرش. وقيل: تسع، بنت وهي املدينة يف بها ودخل
نسائه أحب وكانت درهم، أربعمائة صداقها وكان عويمر، بن عامر بنت رومان أم وأمها
ومائتي حديث ألفي عائشة وروت أسماء، أختها بابن كنيت هللا؛ عبد أم وكنيتها إليه،

أحاديث. وعرشة حديث
وذلك اإلسالم؛ يف املشهورة الجمل وقعة يف السبب هي وكانت ووقائع، خطب ولها
كانت فلما املدينة، تريد مكة من رجعت ثم محصور، وعثمان مكة إىل خرجت عائشة أن
مهيم؟ له: فقالت سلمة، أبي بن عبيد له: يقال ليث من أخوالها من رجل لقيها برف
عيل، بيعة عىل اجتمعوا قال: ماذا؟ صنعوا ثم قالت: ثماني، وبقوا عثمان قتل قال:
وهي مكة إىل فانرصفت ردُّوني. لصاحبك األمر تمَّ إن هذه، عىل انطبقت هذه فقالت:
أمال من أول إن ولَِم، لها: فقال بدمه، ألطلُبنَّ وهللا مظلوًما، عثماُن وهللا قتل تقول:
قتلوه، ثم استتابوه إنهم قالت: كفر! فقد نعثًال؛ اقتلوا تقولني: كنت ولقد ألنِت؟! حرفه

سلمة: أبي ابن لها فقال األول، قويل من خري األخري وقويل وقالوا، قلت وقد

ال��م��ط��ر وم��ن��ك ال��ري��اح وم��ن��ك ال��غ��ي��ر وم��ن��ك ال��ب��داء ف��م��ن��ك
ك��ف��ر ق��د إن��ه ل��ن��ا: وق��ل��ت اإلم��ام ب��ق��ت��ل أم��رت وأن��ت
أم��ر م��ن ع��ن��َدن��ا وق��ات��ل��ه ق��ت��ل��ه ف��ي أط��ع��ن��اك ف��ه��ب��ن��ا
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وال��ق��م��ر ش��م��س��ن��ا ي��ن��ك��س��ف ول��م ف��وق��ن��ا م��ن ال��س��ق��ف ي��س��ق��ط ول��م
ال��ص��غ��ر وي��ق��ي��م ال��ش��ب��ا ي��زي��ل اق��ت��دار ذاك ال��ن��اس ب��اي��ع وق��د
غ��َدر ق��د َم��ن ِم��ث��ل وَف��ى َم��ن وم��ا أث��واب��ه��ا ل��ل��ح��رب وي��ل��ب��س

أيها فقالت: حولها الناس فاجتمع فيه، فنزلت الحجر فقصدت مكة إىل فانرصفت
الرجل هذا عىل اجتمعوا املدينة أهل وعبيد املياه وأهل األمصار أهل من الغوغاء إن الناس،
قبله، أمثالهم استعمل وقد سنُّه، حَدثْت من استعماله عليه ونقموا باألمس، ظلًما املقتول
عذًرا وال حجة يجدوا لم فلما عنها، لهم ونزع فتابعهم لهم، حماها الحمى من ومواضع
وأخذوا الحرام، والشهر الحرام، البلد واستحلوا الحرام، الدم فسفكوا بالعدوان، بادروا
الذي أن لو ووهللا أمثالهم، األرض طباق من خري عثمان من ألصبع وهللا، الحرام. املال
درنه، من الثوب أو خبثه، من الذهب يخلص كما منه لخلص ذنبًا كان عليه به اعتدوا
— الحرضمي عامر بن هللا عبد فقال — يغسل أي — باملاء الثوب يماص كما أماصوه
عىل أمية بنو وتبعه مجيب، أول فكان طالب، أول أنا ها مكة: عىل عثمان عامل وكان

وروده. املوضوع عن يخرجنا طويل بخرب الحرب صارت وبذا ذلك،
بن وعثمان البرصة أهل وخرج القوم واجتمع املربد، دخولهم عند عائشة قالت ومما
هللا فحمدت — الصوت جهورية وكانت — فتكلَّمْت — البرصة عىل عامًال وكان — حنيف
فيما فيستشريوننا باملدينة عماله عىل ويَُزوِّرون عثمان عىل يتجنون الناس كان وقالت:
وهم كذبة، غدرة فجرة ونجدهم وفيٍّا، تقيٍّا بَريٍّا فنَِجده ذلك يف فننظر عنهم، يخربونا
الحرام، الدُم واستُحلَّ داره، عليه فتحوا كاثَروه؛ قووا فلما يُظهرون، ما غري يحاولون
غريه، لكم ينبغي وال ينبغي، مما إن أال غدر. وال ِتَرٍة بال الحرام، والبلُد الحرام، والشهُر
اْلِكتَاِب َن مِّ نَِصيبًا أُوتُوا الَِّذيَن إَِىل تََر ﴿أََلْم وقَرأْت هللا، كتاب وإقامة عثمان، قتلة أخذ
املنطق، صحيحة الكالم، فصيحة وكانت اآلية. (٢٣ عمران: (آل ِهللا﴾ ِكتَاِب إَِىلٰ يُْدَعْوَن

السامعني. فهاَجت
وحرمة األمومة حق عليكم يل إن صه؛ صه الناس، أيها الجمل: يوم أيًضا وقالت
وأنا ونَْحري، َسْحِري بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مات ربه. عىص َمن إال يتهمني ال املوعظة،
منافقكم بني ميَّز وبي بضاعة، كل من وسلَّمني ربي ادخرني له الجنة، يف نسائه إحدى
وثاني املؤمنني، من ثالثة ثالث أبي ثم األبواء، صعيد يف لكم هللا ص رخَّ وبي ومؤمنكم،
طوق وطوَّقه عنه، راضيًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا مىضرسول صديًقا. ي ُسمِّ َمن وأول ثالثهما، هللا اثنني
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وأغاض النفاق، فتق لكم ورتق بطرفيه، أبي فمسك الدين حبل اضطرب ثم اإلمامة،
وتسمعون الغدرة، تنظرون العيون جحظ يومئذ وأنتم يهود حش ما وأطفأ الردة، نبع
أعطن حتى الداء دفني واجتحى املهواة، من وانتاش العطلة، وأوذم الثأي، فرأب الصيحة،
نار مذكيًا النفاق، هامات عىل واطئًا هللا فقبضه الناهل، وعل الصادر، وأورد الوارد،
إليه ركن إذا مرعيٍّا رجًال أمركم وىل ثم بحبله، بضاعتكم وانتظمت للمرشكني، الحرب
يف الليل يقظان الجاهلني، أذاة عن صفوًحا بجنسه، لألذن عروكه الالبتني بني ما بعيًدا
القرآن، جمع أعضادها وجمع الفتنة، شمل ففرق السابقة؛ مسلك فسلك اإلسالم، نرصة
أقول أوطِّئُكموها. فتنة أدلس ولم إثًما، ألتمس لم هذا مسريي عن املسألة نصب وأنا
فيكم يخلفه وأن محمد، عىل يصيل أن هللا وأسأل وإنذاًرا، وإعذاًرا وعدًال صدًقا هذا قويل

املرسلني. خالفة بأفضل
عمي بمرصجاء بكر أبي بن محمد أبي قتل ملا بكر: أبي بن محمد بن القاسم وقال
إلينا فبعثت املدينة، بنا فقدم مرص، من يل وأختًا أنا فاحتملني بكر أبي بن الرحمن عبد
منها، أبر والًدا وال قط والدة رأيت فما إليها، الرحمن عبد منزل من فاحتُملتنا عائشة

الرحمن. عبد عمي إىل بعثت ثم حجرها، يف نزل فلم
متكلًما رأيت فما عليه، وأثنت — وجل عز — هللا فحمدت تكلمت عليها دخل فلما
عني معرًضا أراك أزل لم إني أخي، يا قالت: ثم منها، أبلغ بعدها وال قبلها متكلمة وال
وال فيهما لك تهمة وال عليك تطاوًال قبضتهما ما ووهللا منك، البنيني هذين قبضت منذ
شيئًا؛ أنفسهما من يكفيان ال صبيني وكانا نساء، ذا رجًال كنت ولكنك تكرهه، ليشء
لذلك ألطف فكنت الصبيان، أمر قبيح من به يتقذرنَّ ما منهما نساؤك يرى أن فخشيت
هما فضمَّ هذان، هما فها يأتيان، ما وعرفا وشبَّا أنفسهما عىل قويا فقد لواليته، وأحق
فمات معدان، له: يقال أخ له كان فإنه كندة؛ أخي املرضب بن كحجية لهما وُكْن إليك،
يُؤثرهم وكان عليهم، وأعطفهم بهم، الناس أبر فكان أخيه، حجر يف صغاًرا صبية وترك

هللا. شاء ما بذلك فمكث صبيانه، عىل
— امرأته بهم وأوىص فخرج فيه، الخروج من ا بدٍّ يجد لم سفر له عرض إنه ثم
كنت ما أخي ببني اصنعي فقال: — زينب لها: يقال وكان عمه، بنات إحدى وكانت
ت، وتغريَّ الصبيان حال ساءت وقد رجع ثم شهًرا، فغاب لوجهه مىض ثم بهم، أصنع
أوايس كنت قد قالت: ِسمانًا؟ بنيَّ وأرى مهازيل، معدان بني أرى يل ما ويلك! فقال:
تصنع زينب كانت كيف فقال: بالصبيان فخال ويلعبون، يعبثون كانوا ولكنهم بينهم،
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قدًحا وأَروه لبن، من القدح هذا ملء إال القوت من تعطينا كانت ما سيئة، قالوا: بكم؟
لهما: قال إبله راعيًا راح إذا حتى وتركها، شديًدا غضبًا امرأته عىل فغضب صغريًا،
وبينها بينه ورضبت وهجرته، زينب ذلك من فغضبت معدان، لبني وإبلكما فأنتما اذهبا

ذلك: يف وقال أبًدا! غبوًقا وال صبوًحا منها تذوقني ال وهللا فقال: حجابًا،

وال��ت��ج��ن��ب ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��ج��اب ول��ط ال��ت��غ��ض��ب ف��ي ه��ذه ول��ج��ت ل��ج��ج��ن��ا
زي��ن��ب ح��ب م��ا وش��دَّ ل��ت��ق��ت��ل��ن��ي ع��ي��ن��ه��ا ج��ف��ن إث��م��د ب��ف��ردي وخ��ط��ت
واغ��ض��ب��ي ل��ك ب��دا م��ا ح��ي��ات��ي ف��ل��وم��ي م��ك��ان��ه ش��ف��ان��ي م��ال ع��ل��ى ت��ل��وم
ال��م��ح��ص��ب ورب م��ن��ي ل��ه��م وح��ق م��ال��ه��م ق��ل إذ م��ع��دان ب��ن��ي رح��م��ت
م��ش��ع��ب ق��ع��ب ك��ل ف��ي ل��ه��م ه��داي��ا اخ��ت��الل��ه��م ي��س��د ال ال��ي��ت��ام��ى وك��ان
م��غ��رب آخ��ر ب��ي��ت ب��ي��ت��ي س��أج��ع��ل ع��ل��ي��ه��م أري��ح��ا ل��ع��ب��دي��ن��ا ف��ق��ل��ت
ب��ال��ت��ك��س��ب م��ن��ك��م أول��ى ال��ي��وم ه��و ع��م��ك��م أن واع��ل��م��وا خ��ذوه��ا وق��ل��ت
م��ك��س��ب ح��ي��ن إل��ى رن��ًق��ا ي��ش��رب��وا وإن خ��ص��اص��ة ي��ن��ال��وا أن أح��ق ع��ي��ال��ي
م��وك��ب ك��ل ع��ل��ى آلس��ان��ي ح��ري��بً��ا ل��م��ال��ه ق��ص��دت ل��و َم��ن ب��ه��ا أح��اب��ي
ي��غ��ض��ب ال��س��ي��ف إل��ى أغ��ض��ب وإن ي��ج��ب��ن��ي ل��ع��ظ��ي��م��ة أدع��ه إن وال��ذي أخ��ي

يف وذلك فأسلمت؛ املدينة أتت حتى خرجت الشعر هذا زينب بلغ فلما عائشة: قالت
نرصانيٍّا وكان — عليه تردَّ أن زينب فطلب املدينَة حجية فَقِدم الخطاب، بن عمر والية
فتلقى عمر عنك هذا يبلَُغ وأن إياك له: فقال بقصته، فأخربه العوام بن بالزبري ونزل —
للزبري: فقال عمر ذلك فبلغ مقدُمه، كان فيَم وُعِلم باملدينة حجية خربُ وانترش أذًى! منه
حجية إىل الزبري فرجع عليك، بالنزول تحرُّمه لوال به هممت ولقد ضيفك، قصة بلغني قد

تداركني.» عوام بن الزبري «إن أولها: اآلتي بأبياته فمدحه عمر، قول فأعلمه
ذلك: يف فقال حزينًا، كئيبًا زينَب من آيًسا بلده إىل متوجًها عنده من انرصف ثم

أش��ي��ب وال��رأس ال��م��رء ت��ص��اب��ي وك��ي��ف زي��ن��ب ال��ش��وق ل��ك ه��اج��ت أم ت��ص��اب��ي��ت
ال��ت��ج��نُّ��ب ع��ن��ه��ا ي��غ��ِن ل��م ج��ان��ب��ت وإن ب��ق��رب��ه��ا ش��وًق��ا زادت��ك ق��رب��ت إذا
ت��ط��ل��ب ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردود أن��ت وال ف��ت��رع��وي ي��ب��دو أل��م��م��ت إن ال��ي��أس ف��ال
م��ذه��ب ي��واس��ي��ك ال ع��م��ن األرض وف��ي رح��م��ة ال��ي��أس ل��ك ي��ب��دو ل��و ال��ي��أس وف��ي
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ما نسائك مع يصيبك لئال ذلك؛ مثل من عليك خشيت — أخي يا وهللا — وأنا
تعديات أنفسهما عن يدفعا أن يمكنهما وصارا كربا فقد اآلن وأما وزينب، حجية أصاب

عائشة. عىل يثني وهو إليه الرحمن عبد فأخذهما غريهما،
من الرواة عنها روْت للحديث، وأحفظهم زمانها، أهل أفصح عنها ريضهللا وكانت
الصديق، بنت الصديقة حدثتني يقول: عنها روى إذا مرسوق وكان والنساء، الرجال

الفرائض. عن يسألونها الصحابة أكابر وكان امُلربَّأة، الربيئة
يف رأيًا الناس وأحسن الناس، أفقه من عائشة كانت أرباح: أبي بن عطاء وقال
يكن لم ولو عائشَة، من بشعر وال بطب وال بفقه أعلم أحًدا رأيت ما عروة: وقال العامة،
من فيها نزل فإنها مجد؛ وعلو فضًال بها لكفى اإلفك قصة إال الفضائل من لعائشَة
أشهر وهي بتمامها، القصة لذكرنا التطويل خوف ولوال القيامة. يوم إىل يتىل ما القرآن

ابنته: يرثي فقال يوًما عائشة عند ثابت بن حسان وكان تذكر. أن من

ال��غ��واف��ل ل��ح��وم م��ن غ��رث��ى وت��ص��ب��ح ب��ري��ب��ة ت��زنُّ م��ا رزان ح��ص��ان

وقد هذا عليك أيدخل مرسوق: لها فقال كذلك، أنت لست لكن عائشة: له فقالت
قالت: ١١)؟! (النور: َعِظيٌم﴾ َعذَاٌب َلُه ِمنُْهْم ِكْربَُه ٰ تََوىلَّ ﴿َوالَِّذي وجل: عز — هللا قال

األبيات: وباقي برصه؟! ذهب قد عظيم؛ عذاب يف تراه أما

أن��ام��ل��ي إل��يَّ س��وط��ي رف��ع��ت ف��ال زع��م��ت��م��وا ق��د ال��ذي ق��ل��ت ق��د ك��ن��ت ف��إن
ال��م��ح��اف��ل زي��ن ال��ل��ه رس��ول آلل ون��ص��رت��ي ق��دي��م م��ن وودي وك��ي��ف
م��اح��ل ب��ي ام��رئ ق��ول ول��ك��ن��ه ب��الئ��ط ل��ي��س ق��ي��ل ق��د ال��ذي ف��إن

ليلة للهجرة، وخمسني ثمان سنة وقيل: وخمسني، سبع سنة عائشة وتوفيت
وصىل فدفنت ليًال، بالبقيع تدفن أن وأمرت رمضان. من خلت ليلة عرشة لسبع الثالثاء،
ابنا هللا وعبد والقاسم الزبري، ابنا وعروة هللا عبد خمسة: قربها ونزل هريرة، أبو عليها
عرشة ثمان عمرها كان ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ تويف وملا الرحمن، عبد بن هللا وعبد بكر، أبي بن محمد

سنة.
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طلحة بنت عائشة

تيم. بن معد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن هللا عبيد بن طلحة بنت عائشة
عائشة وكانت املؤمنني، أم عائشة وخالتها الصديق، بكر أبي بنت كلثوم أم وأمها
عبد بن هللا عبد أخيها بابن فزوجتها خالتها، املؤمنني أم بعائشة الناس أشبه طلحة بنت
من أحد من تلد فلم طلحة، بنت عائشة خال ابن وكان الصديق، بكر أبي بن الرحمن
وطلحة، بكر، وأبا الرحمن، وعبد — تكنى كانت وبه — عمران له فولدت سواه، أزواجها
من طلحة ابنها وكان عقب. هؤالء من ولكل امللك، عبد بن الوليد تزوجها التي ونفيسة
خمسمائة فأمهرها الزبري بن مصعب بعده تزوجها ثم عنها هللا عبد وتويف قريش، أجود

ذلك. مثل لها وأهدى درهم، ألف
فقالت: ذلك يف مصعب فعاتبها أحد! من وجهها تسرت ال طلحة بنت عائشة وكانت
فضله ويعرفوا الناس يراه أن أحببت جمال بميسم وسمني — وتعاىل تبارك — هللا إن
مراجعة وطالت أحد، بها يذكرني أن يقدر وصمة يفَّ ما ووهللا ألسرتَه، كنت فما عليهم،
هللا، خلق أرشس هن تميم نساء وكذلك — الخلق رشسة وكانت ذلك، يف إياها مصعب
يقول: فكان طلحة بنت إسحاق أم عيل بن الحسني عند وكانت أزواجهن، عند وأحظاهن
مصعب من عائشة ونالت — تُكلِّمني ال يل مصارمة وهي ووضعت حملت لربما وهللا
أن مصعب فجهد يُصلحها، ما فيها وهيَّأت غرفة يف وقعدت أبًدا، تكلمني ال وقالت:

فأبَْت. تُكلِّمه
هنا ها فقال: يميني؟ كيف فقالت: كالمه، فسألها الرقيات قيس ابن إليها فبعث
فقالت: بيشء، هذا ليس فقال: فأخربته، عليها فدخل فاستفتيه، العراق أهل فقيه الشعبي
رآها: ملا الرقيات قيس ابن وقال درهم، آالف بأربعة له فأمرت خائبًا؟! ويخرج أيحلني

أب��ك��ي ع��رص��ات��ه��م ف��ي ف��وق��ف��ت ت��رك��ي أزم��ع��وا ق��د ال��خ��ل��ي��ط إن
ب��ال��م��س��ك األص��داغ م��ط��ل��ي��ة ل��ت��ق��ت��ل��ن��ي ب��رزت خ��ب��ي��ئ��ة
ال��م��ل��ك وم��ن��ب��ر ال��ع��راق خ��رج ل��ه ي��ك��ون ال ل��م��ث��ل��ك ع��ج��بً��ا
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األرشاف يألفها وكان النساء، بأمور وأعلمهم الناس أظرف من امليالء عزة وكانت
بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللا وعبد الزبري بن مصعُب فأتاها وغريهم، املروءات وأرباب
ابن يا خطبت وَمن ملصعب: فقالت لنا، فانظري خطبنا إنا فقالوا: العاص بن وسعيد
عائشة قال: أحيحة؟ أبي ابن يا فأنت فقالت: طلحة، بنت عائشة فقال: هللا؟ عبد أبي

طلحة. بن زكريا بنت القاسم أم قال: الصديق؟ ابن يا فأنت قالت: عثمان، بنت
خادم ومعها وخرجت فلبستهما — خفيها تعني — منقيل هاتي جارية، يا قالت:
فتذاكروا لقريٍش مأدبة يف كنا فديتُك، فقالت: طلحة، بنت بعائشة فبدأت ومضت لها،
ففَعلْت، ثيابك، فألقي — فديتُك — أصفك كيف أدِر فلم فذكروك، وخلقهن النساء جمال
سوء كل من فديتك — ثوبك خذي عزة: لها فقالت منها! يشء كلُّ فارتجَّ وأدبرْت، وأقبلْت
بنفيس — هي وما عزة: فقالت حاجتي، وبقيْت حاجتك قضيِت قد عائشة: فقالت —

تغني: فاندفعت صوتًا، تغنيني قالت: أنت؟

وال��خ��ب��ل األص��ي��ف��ر ب��ي��ن وأت��راب��ه��ا ج��م��ل م��ن ب��ال��م��ح��ل��ة ع��وج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
وال��وب��ل ب��ال��ري��ح األي��ام ت��ع��اق��ب��ه��ا ال��ب��ال رس��م��ه��ا م��ح��ا ق��د ب��م��غ��اٍن ن��ق��ف
ال��ن��م��ل م��درج ج��ل��ده��ا أع��ل��ى ألن��دب ب��ج��ل��ده��ا ال��ص��غ��ار ال��ن��م��ل درج ف��ل��و
ال��ط��ف��ل ب��ال��ش��ادن ال��ن��س��وان ف��ي تُ��ش��بُّ��ه وم��ق��ل��ة ج��ي��ًدا ال��ل��ه خ��ل��ق وأح��س��ن

أنواع من وبطرائف أثواب، بعرشة لها ودعت عينيها، بني ما فقبلت عائشة فقامت
ذلك تقول ذلك؛ مثل عىل النسوة وأتت فحملته جاريتها، إىل ودفعته ذلك، وغري الفضة
أما هللا، عبد أبي ابن يا فقالت: صنعت؟ ما فقالوا: السقيفة يف القوم أتت حتى لهن،
ممتلئة العجيزة، عظيمة املتنني، محطوطة ومدبرة، مقبلة مثلها رأيت ما وهللا فال عائشة
خميصة الصدر، ممتلئة الفخذين، لفاء الشعر، فرعاء الوجه، وصفحة الثغر نقية الرتائب،
وفيها قدميها، إىل أعالها بني ما يرتج الساق، مرسولة الرسة، ضخمة عكن، ذات البطن،
وكانت واألُذن، القدم، عظم الخف: فيواريه اآلخر وأما الخمار، فيواريه أحدهما أما عيبان؛

كذلك. عائشة
عائشة خلق مثل رأيت ما وهللا فإني أحيحة، أبي ابن يا أنت وأما عزة: قالت ثم
ردة، الوجه يف ولكن إفراًغا، أفرغت لكأنما وهللا عيب، فيها ليس قط؛ المرأة عثمان بنت

به. تستأنس بوجٍه عليك أرشُت استرشتني وإن
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تنثني، بانة خوط كأنها القاسم؛ أم مثل رأيت ما فوهللا الصديق، ابن يا أنت وأما
لفعلت، أطرافها تعقد أن شئت لو رمل عىل ينثني خشف كأنها أو عنان، خدل وكأنها
يمأل حتى وهللا ال قبيًحا. كان ذلك كان فإذا الصدر، عريض وأنت الصدر شحنة ولكنها

وتزوجوهن. والنساء الرجال فوصلها مثله، يشء كل
ابن إىل ذلك فشكا مشقة، وبكل منها، يناله بتالح إال عليها يقدر ال مصعب وكان
أفضل فإنها شئت؛ ما افعْل نعم، قال: يل، أذنت إْن هذا أكفيك أنا له: فقال كاتبه، فروة
هذه مثل أيف له: فقالت عليها فاستأذن أسودان، ومعه ليًال فأتاها الدنيا، من نلتُه يشء
فقالت برئًا، هنا ها احفرا لألسودين: فقال فأدخلته، نعم، قال: فروة؟! أبي ابن يا الساعة
حية أدفنها أن الفاجر هذا أمرني موالتك، شؤم قال: بالبرئ؟! تصنع وما جاريتها: له
ال هيهات! قال: إليه، أذهب فأنظرني عائشة: فقالت حرام، لدم هللا خلق أسفُك وهو

احفرا. لألسودين: وقال ذلك، إىل سبيل
قال: بد، منه ما لقاتيل إنك فروة، أبي ابن يا قالت: ثم بكْت منه الجد رأت فلما
ويف قالت: الغضب! كافر وهو غضب قد ولكنه بعدك، سيجزيه هللا أن ألعلم وإني نعم،
فقد غريه؛ إىل وتتطلعني تُبغضينه أنك ظنَّ وقد عنه، امتناعك يف قال: غضبه؟ يشء أي
جواريها، وبكى فبكت يقتلني، أن أخاف إني قال: عاودته، إال هللا أنشدك فقالت: ، جنَّ
تضمن قالت: أقول؟ فما لها: قال ثم بنفسه، يُغرِّر أنه وحَلف لك، رققُت قد فقال:
فأعطيني قال: عشت، ما بحقك قيام قالت: عندك؟ يل فما قال: أبًدا، أعود ال أني عني
استوثِْق له: فقال فأخربه، مصعبًا وأتى مكانكما، لألسودين: فقال فأعطته، املواثيق،

مُلصَعٍب. ذلك بعد وصلحت ففعلْت باأليمان، منها
عرشون قيمتها لؤلؤات ثمان ومعه متصبحة نائمة وهي يوًما مصعب عليها ودخل
هذا من إيلَّ أحبَّ كانت نومتي له: فقالت حجرها، يف اللؤلؤ ونثَر فأنبهها دينار، ألف
وكانت وعليه، عليها ذلك وشقَّ له، مصارمتُها فطالت مرًَّة ُمصعبًا وصارمْت قال: اللؤلؤ،
لها موالة إىل مصارمته عائشة فشَكْت ظفر، وقد عاد ثم إليها فخرج حرب ملصعب
عن الرتاب تَمَسح وجعلْت بالفتح فهنَّأته فخرجت إليه، تخرجي أن يصلح اآلن فقالت:
— وهللا — لهو فقالت: الحديد، رائحة من عليك أشفق إني مصعب: لها فقال وجهه،

املسك! ريح من أطيب عندي
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يكن ولم طلحة، بنت بعائشة إعجابًا الناس أشد من مصعب كان يحيى: ابن وقال
نسوة يوًما دعْت وإنها وعفة، ومتانة وهيئة، وجماًال ودماثة، حسنًا زمانها يف شبيه لها
والطيب والفواكه الريحان فيه نضد قد مجلس يف أجلستهن ِجئْنها فلما قريش، من
عزة ودعت ونحوهما، والخز الويش من تامة خلعة منهن امرأة كل عىل وخلعت املجمر،

فغنت: فغنينا، عزة يا هاتي لعزة: قالت ثم وأضعفت، ذلك مثل بها ففعلت امليالء،

وال��م��ب��ت��س��م ال��م��ق��ب��ل ل��ذي��ذ ال��ن��ب��ات ش��ن��ي��ب أغ��ر وث��غ��ر
ال��َح��َك��م ع��ل��ي��ك يَ��ق��ِض��ي وب��ال��ظ��نِّ ب��ه ظ��نٍّ غ��ي��ر ذُق��تُ��ه وم��ا

والستور منهن دنا حتى فانتقل فقام له، إخوان ومعه منهن قريبًا مصعب وكان
عزة! يا فيك هللا فبارك وصفِت، ما عىل فوَجدناه ذُقناه قد إنا هذه، يا فصاح: مسبلة،
لها فتأذنني عزة وأما عندك، َمن مع إليك لنا سبيل فال أنت أما عائشة: إىل أرسل ثم
عقله يذهب أن مصعب وكاد مراًرا، وغنَّته ففَعلْت إليك، تعود ثم الصوت هذا تُغنِّينا أن

حال! أحسن عىل يوًما وقضوا مجلسها، إىل بالعود وأمرها ورسوًرا، فرًحا
فحمل التميمي، معمر بن هللا عبيد بن ُعمر تزوَّجها عائشة عن مصعب ُقتل وملا
باملال وأمر الليلة. بها دخلُت إن دينار ألف عيلَّ لك ملوالتها: وقال درهم ألف ألف إليها
أم فرش أهذا ملوالتها: فقالت عائشة وخرجت بالثياب، وُغطِّي الدار يف فأُلقي فُحمل
أَجزاءُ موالتها: لها فقالت مْت، فتبسَّ مال، هو فإذا فنظرت إليه، انظري لها: قالت ثياب؟
له أتزينَّ أن بعَد إال دخوله يجوز ال ولكن وهللا، ال قالت: عَزبًا؟! يبيت أن هذا حمل َمن
أو طيب إىل يدك تمدين وما زينة، كل من أحسن وهللا فوجهك ذا؟! فيم قالت: وأستعد،
فذهبت افعيل، قالت: له، تأذني أن عليك عزمت وقد عندك، وهو إال فرش أو حيل أو ثياب

بها: دخل حني وقالت األخرية، العشاء عند فجاءهم قبلْت، فقد بنا ُقْم فقالت: إليه

ال��خ��ب��ر ن��رض ف��ل��م وب��ل��ون��اك ل��ن��ا ت��ح��ل ف��ل��م رأي��ن��اك ق��د

ج تزوَّ وملا معمر، بن هللا عبيد بن لعمر زوجة خلف بن هللا عبد بنت رملة وكانت
عائشة فأخربت درهم، ألفا ولك متجردة عائشة أريني لعائشة: ملوالة رملة قالت عائشة
تغتسل كأنها عائشة فقامت أعلم، أني تُعرِّفيها وال فأعلميها أتجرد فإني فقالت: بذلك
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لوددت وقالت: درهم ألفي موالتها رملُة فأعطْت وُمدبرة، ُمقبلة عليها فأرشفت وأعلمتها،
أرها! ولم درهم آالف أربعة أعطيتك أني

اثنتني سنة عنها مات ثم سنني، ثمان معمر بن هللا عبيد عند عائشة فمكثت
أبًدا. بعده تتزوج ولم فردَّتهم جماعة فخطبَها بعده، فتأيمت وثمانني،

يجيء من لكل تكون وكانت ألزواجها، مغالظًة الناس أشد من عائشة وكانت
وكانت وقَطبْت، مطرفها عليها ت ضمَّ األمري، جاء قد قالوا: فإذا الثياب! رقيق يف يحدثها
وكان يموت. أن فيكاد بذلك، وتغيظه وجماله، مصعبًا هللا عبيد بن لعمر تصف ما كثريًا
الرتاب انفيض لها: فقال وغبار، شديد حر ناله وقد عائشة عىل يوًما فدخل الغرية، شديد
قط أحٍد وجه عىل الغبار رأيت ما له: قالت ثم الرتاب، عنه تنفض منديًال فأخذت عني،

غيًظا. يموت فكاد قال: مصعب! وجه عىل منه أحسن
ُمْر املؤمنني، أمري يا فقالت: بمكة، وهو امللك عبد بن الوليد عىل عائشة ودخلت
الهوادج عليها بغًال ستون ومعها ت فحجَّ معها، يكونون قوًما إليها فضمَّ بأعواٍن، يل
حادي فقال السنة، تلك يف — عنهما ريضهللا — الحسني بنت سكينة وكانت والرحائل،

عائشة:

ت��ح��ج��ي��ن ك��ذا ع��ش��ت م��ا زل��ت ال ال��س��ت��ي��ن ال��ب��غ��ال ذات ي��ا ع��ائ��ش

فقال: حاديها، ونزل سكينة عىل ذلك فشق

أب��وك اه��ت��دى م��ا أب��وه��ا ل��وال ت��ش��ك��وك ض��رة ه��ذه ع��ائ��ش

عبد معاوية بن يزيد بنت عاتكة واستأذنت ، فكفَّ يكفَّ أن حاديها عائشة فأمرت
تحج طلحة بنت عائشة فإن واستظهري؛ حوائجك ارفعي وقال: لها فأذن الحج يف امللك
بموكب إذا واملدينة مكة بني كانت فلما فيها، جهدت بهيئة فجاءت ففعلت، السنة، هذه
عنها فسألت طلحة، بنت عائشة هذه أرى فقالت: جماعتها، وفرَّق فضغطها جاء قد
عائشة! عائشة! فقالوا: املوكب ذلك من أعظم آخر موكب جاء ثم خازنتها، هذه فقالوا:
أقبلت ثم املنوال، هذا عىل مواكب جاءت ثم ماشطتها، هذه فقالوا: عنه فسألت فضغطهم،
وأبقى. خري هللا عند ما عاتكة: فقالت والهوادج، القباب عليها راحلة ثالثمائة فيها كوكبة
السماء حبست قالت: أوفدك؟ ما لها: فقال هشام عىل طلحة بنت عائشة ووفدت
أمية بني مشايخ إىل بعث ثم حقك، سأعرفه إني قال: الحق! السلطان ومنع املطر،
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أخبار من شيئًا تذاكروا فما فحرضوا، الليلة، عندي فأسمروا عندي، عائشة إن فقال:
فقال ته، سمَّ إال غار وال نجم طلع وما فيه، معهم أفاضت إال وأيامها وأشعارها العرب
خالتي عن أخذتها قالت: لك؟! أين فمن النجوم وأما نكره، فال األول أما هشام: لها

املدينة. إىل وردَّها درهم ألف بمائة لها فأمر عائشة،
بالطائف مالها إىل تخرج سنة، وباملدينة سنة بمكة تقيم كانت عائشة تأيمت وملا
النمريي بها فمرَّ الرماة، يديها بني فتتناضل بالعشيات وتجلس فتتنزه، لها وقرص
فامتنع زينب، يف قلت مما أنشدني به: أتوها ملا له فقالت فنُسب، عنه فسألت الشاعر،

قوله: فأنشدها عليك، أقسمت قالت: بالية، عظاًما صارت وقد عمي ابنة وقال:

م��ع��ت��م��رات ل��ل��رح��م��ن ي��ل��ب��ي��ن ع��ش��ي��ة رح��ن ث��م ب��ف��خ ن��زل��ن
م��ع��ت��ج��رات ال��ل��ي��ل ش��ط��ر وي��خ��رج��ن ال��ت��ق��ى م��ن األك��ف أط��راف ي��خ��ب��ئ��ن
ح��ذرات ي��ل��ق��ي��ن��ه أن م��ن وك��ن أع��رض��ت ال��ن��م��ي��ري رك��ب رأت ول��م��ا
خ��ف��رات ن��س��وة ف��ي زي��ن��ب ب��ه م��ش��ت أن ن��ع��م��ان ب��ط��ن م��س��ًك��ا ع ت��ض��وَّ

ألف أعطوه ودينًا، وتًقى وطيبًا كرًما إال وصفت وال جميًال، إال قلت ما وهللا فقالت:
من أنشدني فقالت: فجاء به، عيلَّ فقالت: لها تعرَّض األخرى الجمعة كانت فلما درهم،
َدُعوه؛ فقالت: مواليها، فوثَب فيك؟ الحارث قول من أَوأنشدك فقال: زينب، يف شعرك

فأنشدها: هات، عمه! البنة يستقيد أن أراد فإنه

ال��ش��رق م��ط��ل��ع ب��ل��ب��ك وغ��دوا ال��خ��ل��ق ب��أح��س��ن األم��ي��ر ظ��ع��ن
ب��ال��وس��ق ي��ن��وء ال��ض��ع��ي��ف ن��ه��ض ع��ج��ي��زت��ه��ا ت��ث��ق��ل��ه��ا وت��ن��وء
ال��ط��ل��ق ب��ك��واك��ب غ��دا إال ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا زوًج��ا ص��بَّ��ح��ت م��ا
ال��ح��ق ب��ج��ان��ب ال��ده��ان ع��ب��ق ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��ر ع��ب��ق ق��رش��ي��ة
ب��ال��ع��ش��ق ول��ي��س ال��ج��ن��ون ه��ذا ب��ه��ا ك��ل��ف��ت ت��ي��م م��ن ب��ي��ض��اء

بكواكب غدا بوجهي زوًجا صبَّحت إذا أني ذكر جميًال؛ إال ذكر ما وهللا فقالت:
وال ُحلَّتني، واكسوه درهم، ألف أعطوه الرشق؛ إىل تزوَّجني أمري مع غدوت وأني الطلق،

نمريي. يا إلتياننا تَُعد
خطب يوم أول معاوية إال منك أحسن شيئًا رأيت ما يوًما: لعائشة هريرة أبو وقال
املقرور. عني يف القرة الليلة يف النار من أحسن ألنا وهللا فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول منرب عىل
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فقالت ففعل، طلحة بنت عائشة عليه يخطب يحيى أخيه إىل سعيد بن أبان وكتب
أخيك: إىل اكتب قالت: العزلة، أراد قال: أيلة؟ أخاك أنزل ما ليحيى:

ن��اف��ع ب��ك ُم��س��تَ��نْ��ف��ًع��ا وال ع��دوٍّا ض��ائ��ر أن��ت ال ال��ض��ب م��ح��ل ح��ل��ل��ت

طلقها: له قيل وقد — الرحمن عبد بن هللا عبد وقال

ن��ائ��م أح��الم ال��ه��م ع��ل��يَّ م��ق��ي��ًم��ا ث��اويً��ا ألص��ب��ح ط��لِّ��ق��ه��ا ي��ق��ول��ون
ال��ع��ظ��ائ��م إلح��دى ع��ن��دي زل��ف��ة ل��ه��م أح��ب��ه��م ب��ي��ت أه��ل ف��راق��ي وإن

إليه فأرسلت الصالة، إىل خالد بن الحارث وخرج يوًما املؤذن أذن بعضهم: قال
عن وا فكفُّ املؤذنني وأمر فقعد ه، أُتمَّ لم طوايف من يشء عيل بقي أنه طلحة ابنة عائشة
مروان، بن امللك عبد ذلك فبلغ طوافها، من فَرغت حتى يصيحون الناس وجعل اإلقامة،
أتركت ويلك! الحارث: إىل وكتب أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن الرحمن عبد ووىلَّ فعزله
وقال ت، كربَّ ملا الفجر إىل طوافها تقِض لم لو وهللا فقال: طلحة؟! بنت لعائشة الصالة

ذلك: يف

وأه��ال ع��ن��ا رض��ي��ت إن م��رح��بً��ا ول��ك��ن س��خ��ط��ت ب��أن أرح��ب ل��م
وح��ال ال��ج��م��ال ان��ث��ن��ى ع��ل��ي��ه ر ال��ب��د ل��ي��ل��ة رأي��ت وج��ًه��ا إن
اس��ت��ه��ال وال��ج��م��ال ال��ح��س��ن م��ن ن ال��م��ز ب��ه ي��س��ي��ل ل��و ال��وج��ه وج��ه��ه��ا
رف��ال وخ��ل��ًق��ا ف��ع��ًم��ا ل��ج��م��اًال أت��ت��ه ح��ي��ن ال��ط��واف ع��ن��د إن
اض��م��ح��الَّ ل��ه��نَّ ب��دْت م��ا ف��إذا ع��ن��ه��ا ِغ��بْ��َن إن ال��َج��م��اَل وُك��س��ي��َن

إني مكة: عىل أمري وهو — خالد بن الحارث إليها أرسل مكة إىل عائشة قدمت وملا
إنا له: فقالت — الغريض الرسول وكان — أذنِت عليك خفَّ فإذا عليك، السالم أريد
ومعه بعسفان الغريض ولحقها بغالتها، عىل رست حلَّت فلما أذناك، أحللنا فإذا ُحُرم،

قوله: وفيه إليها الحارث كتاب

غ��ده��ا ع��اج��ل ال��م��ط��اي��ا إن س��دًدا ق��ل��ت��م ل��و ض��رك��م م��ا
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ن��ج��ح��ده��ا األي��ام ع��ل��ى ل��س��ن��ا س��ل��ف��ت ن��ع��م��ة ع��ل��ي��ن��ا ل��ه��ا
ي��ده��ا ع��ن��دن��ا ب��ذاك ت��م��ت ن��ع��م��ت��ه��ا أس��ب��اب ت��م��م��ت ل��و

أحدثَت هل للغريض: قالت ثم باطَله! الحارُث يدع ما قالت: الكتاب قرأت فلما
قلنا ما وهللا عائشة: فقالت الشعر، هذا يف يغني اندفع ثم فاسمعي، نعم، قال: شيئًا؟
له وأمرت فاستحسنته كله الشعر عىل وأتى لسانه، نشرتي أن إال أردنا وال سدًدا، إال

أيًضا: خالد بن الحارث قول يف فغناها زدني، وقالت: وأثواب، درهم آالف بخمسة

ي��ج��ف أح��دث��وا م��م��ا ف��ال��ق��ل��ب غ��د ب��ع��د ال��ب��ي��ن ب��أن زع��م��وا
ت��ك��ف دم��وع��ه��ا ال��ج��م��ان م��ث��ل ب��ي��ن��ه��م أج��دَّ م��ن��ذ وال��ع��ي��ن
ت��ن��ص��رف ح��ي��ن ح��ن��ي��ن��ك أق��ل��ل س��ج��م ودم��وع��ه��ا وم��ق��ال��ه��ا
م��ع��ت��رف ال��ب��ي��ن ب��وش��ك ك��ل ب��ن��ا أش��ت م��ا ون��ش��ك��و ت��ش��ك��و

الشعر؟ هذا يف تغنيني أن أمرك أهو عليك، بحقي غريض، يا عائشة: له فقالت
شعر يف غنني له: قالت ثم درهم، آالف بخمسة له فأمرت سيدتي، يا وحياتك ال فقال:

ربيعة: أبي ابن قول يف فغناها غريه،

زي��ن��ا ال��وج��ه ذل��ك ال��ل��ه ج��ل��ل ب��ي��نً��ا ال��ض��ج��ر م��ع خ��ل��ت��ي أج��م��ع��ت
ق��ض��ي��ن��ا وال��ش��ب��اب ال��ع��ي��ش ل��ذة م��ن��ه��ا ت��ك ول��م ب��ي��ن��ه��ا أج��م��ع��ت
دي��نً��ا ت��ق��ض ول��م ط��ائ��ًال ت��ن��ل ل��م واس��ت��ق��ل��ت ح��م��ول��ه��ا ف��ت��ولَّ��ت
ع��ل��ي��ن��ا ال��س��الم ت��ق��رأ أرس��ل��ت ل��م��ا م��ك��ة ي��وم ق��ل��ت ول��ق��د
ع��ي��ن��ا ال��رس��ال��ة وال��م��رس��ل س��ل أر ال��ذي ب��ال��رس��ول ال��ل��ه أن��ع��م

ربيعة أبي بابن وأنعم عينًا، بك هللا فأنعم غريض؛ يا وأنت قالت: ثم فضحكت
وثقة فيك رغبة يزيدنا ملا له وفاءك وإن الرسالة، إلينا أديت حتى تلطفت لقد عينًا،
هذه أبلغتها إن عمر: له وقال الصوت، هذا يغنيها أن الغريَض سأل عمر كان وقد بك.
درهم آالف بخمسة عائشة له وأمرت بذلك، له فوىف درهم، آالف خمسة فلك غناء يف

أخرى.
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امللك عبد زوجة معاوية، بن يزيد بنت عاتكة فلقي عندها من الغريض انرصف ثم
لهن: قالت الغريض، هذا جواريها: لها فقال السنة، تلك يف ت حجَّ قد وكانت مروان، بن
الخرب، عن وسألتني عيلَّ فردَّت دخلُت سلَّمُت فلما الغريض: قال إليها، به فجيء به، عيلَّ
فغنَّيتُها لذلك، تهشُّ أرها فلم ففعلت، به، غنيتَها بما غنِّني قالت: عليها، فَقَصْصتُه
به نزل وقد امرأته يخاطب السعدي محكان بن مرة شعر يف بنفيس وُمذكًِّرا لها ُمعرًِّضا

أضياف:

وج��ب��ا ق��د ال��ض��ي��ف وح��ق ال��ك��ري��م ع��ل��ى ذم��ام��ت��ه م��خ��ش��ي وال��ض��ي��ف أق��ول
وال��ض��رب��ا ال��ق��وم رح��ال إل��ي��ك ض��م��ي ص��اغ��رة غ��ي��ر ق��وم��ي ال��ب��ي��ت رب��ة ي��ا
ال��ط��ن��ب��ا ظ��ل��م��ائ��ه��ا م��ن ال��ك��ل��ب ي��ب��ص��ر ال أن��دي��ة ذات ج��م��ادى ف��ي ل��ي��ل��ة ف��ي
ال��ذن��ب��ا خ��ي��ش��وم��ه ع��ل��ى ي��ل��ف ح��ت��ى واح��دة غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ك��ل��ب ي��ن��ب��ح ال

فغنيتها: فغنِّني، غريض، يا حقك وجب قد مبتسمة: وهي فقالت قال:

ال��ع��ظ��م ف��ي ووق��رت ب��س��رات��ن��ا ف��ج��ع��ت��ن��ا أك��ث��رت ق��د ده��ر ي��ا
ال��ح��ك��م ف��ي أن��ص��ف��ت م��ا ده��ر ي��ا م��خ��ل��ف��ه ل��س��ت م��ا وس��ل��ب��ت��ن��ا
س��ه��م��ي ح��ف��ي��ظ��ة ع��ن��د ط��اش م��ا أن��اض��ل��ه ق��رن ل��ي ك��ان ل��و
س��ه��م��ي ع��ن ف��اْل��ُه س��ه��َم��ك أْح��رزَت ل��ه ق��ل��ُت ال��نَّ��ص��َف ي��ع��ط��ي ك��ان ل��و

له وأمرت قسمك، لك ونجزل عندنا، سهمك نضيع وال النصف، نعطيك فقالت:
خالد بن الحارث وأتيت قال: األلطاف، من ذلك وغري عدنية وثياب درهم، آالف بخمسة
أبي ابن فأتيت جميًعا، به يل أمرتا ما بمثل يل فأمر القصة، عليه وقصصت فأخربته
ما بمثل املوسم ذلك من أحد انرصف فما ذلك، بمثل يل فأمر جرى، بما وأعلمته ربيعة
وبما عاملهما، نساء أجمل وهما يزيد؛ بنت عاتكة من ونظرة عائشة، من بنظرة انرصفت:
به أجازاني وما ربيعة، أبي وابن — مكة أمري وهو — الحارث عند وباملنزلة يل، أمَرتا

املال. من جميًعا
أين من له: فقالت طلحة بنت عائشة عىل فدخل مكة، من املدينة إىل قادم قدم وقد
إىل عاد فلما أرادت، ما يفهم فلم األعرابي؟ فعل فما فقالت: مكة، من قال: الرجل؟ أقبل
عائشة عىل دخلت فهل قال: املدينة، من قال: أين؟ من له: فقال الحارث عىل دخل مكة
له قال األعرابي؟ فعل ما يل: قالت قال: سألتك؟ ماذا ففي قال: نعم، قال: طلحة؟ بنت
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الرقعة، هذه إليها واْدفْع لطريقك، ونفقتك والحلة الراحلة هذه ولك إليها فُعْد الحارث:
فيها: إليها وكتب

َق��َم��ُن م��ن��زل م��ن��ا ف��األق��ح��وان��ة م��ن��زل��ن��ا أي��ن ع��ن��ا ي��س��أل ك��ان َم��ن
ال��زم��ن ب��ن��ا ي��ن��ب��و وال ال��وش��اة ط��ع��ن ي��ك��دره م��ا ص��ف��ًوا ال��ع��ي��ش ن��ل��ب��س إذ
ال��ح��زن م��ن��ك��م ح��ظ��ي ك��ان إذ أع��رف��ك ول��م إل��ي��ك ي��ق��رب��ن��ي ل��م ال��ه��وى ل��ي��ت

قفي لها: فقال لها، بغلة عىل تسري وهي بمكة عائشة ربيعة أبي بن عمر ولقي
فأنشدها: فوقفْت نعم، قال: فاسق؟! يا قلت أَوقد قالت: فيك، قلت ما أسمعك حتى

ح��رج��ا؟ ت��ره��ب��ي ال م��ي��تً��ا ت��ش��ت��ري أن ف��ي ل��ك ه��ل ال��ش��ه��ب��اء ال��ب��غ��ل��ة رب��ة ي��ا
خ��رج��ا ع��ن��دن��ا ف��ي��م��ا ل��ك ت��رى ف��م��ا تُ��ع��اِل��ج��ه ِع��ْش أو م��ْت ِب��َداِئ��َك ق��ال��ت:
ح��ج��ج��ا ع��نَّ��ي��تَ��نَ��ا ف��ق��د بَ��ُع��دن��ا ف��إن نُ��ع��اِل��ج��ه غ��ي��ًظ��ا ح��م��ل��ت��ن��ا ك��ن��ت ق��د
ن��ض��ج��ا وم��ا غ��يٍّ ِم��ن َل��ح��َم��ك أَك��ل��َت ب��ن��ا ف��ع��ل��ت ق��د ��ا م��مَّ اْس��ط��ي��ع َل��َو ح��ت��ى
ن��ه��ج��ا وال ق��ل��ب��ي م��ن ح��ب��ك م��ج م��ا ل��ه ال��ح��ج��ي��ج ح��ج وال��ذي ال ف��ق��ل��ت:
ث��ل��ج��ا وال م��ن��ا م��ن��زل��ك��م ب��ان م��ذ ب��ه ي��س��ر ش��يء م��ن ال��ق��ل��ب رأى وال
م��خ��ت��ل��ج��ا ال��خ��ط��اب أب��ا ذن��ب غ��ي��ر ف��ي ت��رك��ت ف��ق��د ع��ن��ه ب��ن��ائ��ل��ه��ا ض��ن��ت

وسارت، بغلتها عنان أطلقت ثم قط، عني طرفة عنَّيتَنا ما الكعبة ورب ال فقالت:
إىل وانرصفت ها حجَّ قضت حتى لها يتعرض أن من خوًفا به؛ وترفق تداريه تزل ولم

ذلك: يف فقال املدينة،

ال��وط��ن م��ت��ب��اع وال��ق��ل��ب ل��ل��ه��وى ظ��ع��ن ال��ف��ج��ر م��ع ت��ه��وى م��ن إن
ال��درن ع��اودت ل��ل��ق��ل��ب ذك��رت ك��ل��م��ا وك��ان��ت ال��ش��م��س ب��ان��ت
م��ؤت��م��ن رش��ي��د أم��ر ف��ائ��ت��م��ر ط��ائ��ر ق��ل��ب��ي ال��ح��ارث أب��ا ي��ا
م��رت��ه��ن إل��ي��ه��ا ق��ل��ب��ي ت��رك��ت ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت
أج��ن أو ن��ف��س��ي أق��ت��ل أن غ��ي��ر أح��ب��ب��ت��ه��ا م��ا ف��وق ح��ب ل��ي��س
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أولها: التي قصيدته فيها أيًضا أشعاره ومن

أج��ن��ا م��ا ��ه ش��فَّ ق��د م��س��ت��ك��ي��نً��ا ُم��َع��نَّ��ى ره��ي��نً��ا أم��س��ى ل��ق��ل��ب م��ن
ع��ن��ا ب��ال��م��دي��ن��ة ال��دار ن��ازح ش��خ��ًص��ا ذاك ف��دت ن��ف��س��ي ش��خ��ص إث��ر
ال��م��ه��نَّ��ا ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا وك��ث��ي��ر م��ن��ه��ا ال��ع��ي��ن ك��ط��رف��ة ح��ظ��ي ل��ي��ت

عائشة رأى إذ بالبيت يطوف ربيعة أبي بن عمر بينما قال: األغاني صاحب ونقل
رآها ملا فبهت تستلمه، الركن تريد وهي — دهرها أهل أجمل وكانت — طلحة بنت
هللا، اتق له: قويل وقالت: لها بجارية إليه فبعثت نفسه، يف وقعت قد أنها وعلمت ورأته،
وقويل السالم أقرئيها للجارية: فقال رأيت، مما فيه بد ال مقام هذا فإن هجًرا؛ تقل وال

فيها: وقال خريًا، إال يقول ال عمك ابن لها:

ح��م��اه��ا ي��رع��ى م��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ح��م��ى ع��ن��دي ال��ت��ي��م��ي اب��ن��ة ل��ع��ائ��ش��ة
رب��اه��ا س��ه��ل ب��روض��ة ي��رود ظ��ب��ي ال��ت��ي��م��ي اب��ن��ة ي��ذك��رن��ي
اش��ت��ب��اه��ا ك��ال��ي��وم َق��ط أَر ف��ل��م ق��ل��ب��ي ي��راع وك��اد ل��ه ف��ق��ل��ت
ش��واه��ا ي��ش��ب��ه ل��م ش��واك وأن م��س��ت��ب��ي��ن ب��س��اق��ك خ��م��ش س��وى
ي��داه��ا ع��ط��ل وال ب��ع��اري��ة ول��ي��س��ت ع��ار ع��اط��ل وأن��ك
َك��َس��اه��ا ق��د أْس��َح��م ال��َم��تْ��ن��ي��ِن ع��ل��ى تُ��دن��ي َوْه��َي أق��زَع غ��ي��ر وأنَّ��ك
ك��ف��اه��ا ب��ه ك��ل��ف��ُت ق��د م��ا س��وى ب��ودٍّ ت��ك��َل��ف ول��م ق��َع��دْت ول��و
رَق��اَه��ا غ��ل��ب��ت ح��يَّ��ة أُك��لِّ��م ك��أنِّ��ي أُك��لِّ��م��ه��ا إذا أظ��لُّ
س��واه��ا أخ��َش��ى ال أم��س��ي��ُت وق��د تَ��ْس��ري ال��ن��وم ب��ع��د إل��يَّ ت��ب��ي��ُت

وقال منهم فتًى إيَّاه أبلغهم تيم؛ بني فتيان ذلك فبلغ كثرية، أشعاًرا فيها وقال
فمىش وتغفلون! بالعظائم بناتنا مخزوم بنو ليقذفن وهللا ها مرة، بن تيم بني يا لهم:
بما وأخربوه بذلك، فأعلموه ربيعة أبي بن عمر إىل هللا عبيد بن طلحة وولد بكر أبي ولد
يف اسمها عن وكنَّى فيها ذلك بعد قال ثم أبًدا، شعر يف أذكرها ال وهللا لهم: فقال بلغهم،

أولها: التي قصيدته

غ��دا ال��رح��ي��ل ك��ان ل��ئ��ن ال��ثَّ��واء ق��لَّ أف��دا ق��د ال��ب��ي��ن إن ط��ل��ح��ة أم ي��ا
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س��ج��دا أو ب��األرك��ان ت��ط��وف ذا م��ن ب��رزت إذا ي��دري ال ال��ع��راق��ي أم��س��ى

تكره وهي لها، ويتعرض حولها، ويطوف الحج، أيام بعائشة يتشبب عمر يزل ولم
لقد وهللا أما فقالت: إليها فنظر سافرة، الجمار ترمي وهي وافقها حتى وجهها يرى أن

فقال: فاسق، يا كارهة منك لهذا كنُت

م��ت��ع��ج��ب؟ م��ن ال��ح��ي ف��ي وه��ل ع��ج��ب ب��ذك��ره��ا ك��ل��ف��ت م��ا وأول إن��ي
ب��م��ق��رب وال أب��ًدا ل��ه��ا ش��ب��ًه��ا ب��ُم��ب��ص��ر ل��س��ُت ف��ق��ل��ت: ال��ن��س��اء ن��ع��ت
األخ��ش��ب ل��ق��اء م��وع��ده��ا ل��ل��ح��ج ت��وج��ه��ت ق��ل��ن ث��م ح��ي��نً��ا ف��م��ك��ث��ن
وم��ك��ذب م��ص��دق ب��ي��ن وال��ق��ل��ب ل��ي وق��ل��ن زع��م��ن م��ا أن��ظ��ر أق��ب��ل��ت
م��وك��ب ف��ي ع��ش��ي��ة ال��ج��م��ار ت��رم��ي م��وه��نً��ا ت��ه��ادي ت��م��ش��ي ف��ل��ق��ي��ت��ه��ا
م��ع��ج��ب ع��ي��ش غ��ل��واء ف��ي ح��وراء ب��ي��اض��ه��ا ال��ن��اظ��ري��ن ي��غ��ش��ى غ��راء
ت��ج��ل��ب ل��م ل��ي��ت��ه��ا ل��ح��ي��ن��ك ج��ل��ب��ت وس��م��ائ��ه��ا أرض��ه��ا م��ن ال��ت��ي إن

القرشيات مكة أهل ونساء وأخواتها الثريا جاءتها طلحة بنت عائشة حجت وملا
وألطاف بكسوة لهن فأمرت عليها النسوة فدخل جاء، فيمن الغريض وكان وغريهن،
به أمرت ما ومعها جاريتها ومعها واحدة كل تخرج فجعلت يَجيئُها، ملن أعدتها قد كانت
فقال واأللطاف، الخلع جواريهن مع مولياته خرجْت حتى بالباب، والغريض عائشة، لها
أنا ما فقال: قلوبنا! عن وذهبْت أغفلناك له: فقلن عائشة؟ من نصيبي فأين الغريض:
جميل: بشعر يغني واندفع كرام، بنت كريمة فإنها منها؛ بحظي آخذ أو بابها من ببارٍح

ب��ع��ي��د ف��ال��م��زار ن��واه��ا وش��ط��ت ع��م��ي��د ف��ال��ف��ؤاد ل��ي��ل��ى ت��ذك��رت

رأته فلما فدخل، هاتوه. نفسه، يذكر بالباب العيالت موىل هذا ويلكم! فقالت:
أنت إن له: قالت ثم بها، له أمرت بأشياء له دعْت ثم مكانك، أعلم لم وقالت: ضحكت

كثري: شعر يف فغناها — له ته سمَّ يشء — وكذا كذا فلك نفيس يف صوتًا غنَّيتني

وأداج��ن ح��ب��ه��ا أخ��ف��ي ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي ط��رَّ ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا
ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��ي ل��ي��ل��ى ف��ي وت��ح��م��ل ض��غ��ي��ن��ة ل��ق��وم ل��ي��ل��ى ف��ي وأح��م��ل
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هللا: عبد ألبي فقلت إسحاق: قال فأجزلت، ووصلته نفيس! يف ما عدوت ما له: فقالت
الشعبي عن نقل نعم، قال: ذلك؟ الغريض سألت ولم البيتني؟ هذين حديث علمَت وهل
عنده، والناس جالس، رسير عىل الزبري بن بمصعب أنا فإذا مسجًدا دخلت قال: أنه
يدي وضعت حتى فدنوت شعبي، يا مني ادُن يل: فقال ألنرصف ذهبت ثم فسلمت
موىس دار نحو ه فتوجَّ نهض ثم قليًال فجلس فاتبعني، قمُت إذا قال: ثم مرافقه، عىل
َحَجلة فإذا معه فدخلت ادخْل، فقال: إيلَّ التََفَت الدار يف دخل فلما فتَبعتُه، طلحة بن
يأمرني ولم الجلوس فكرهت حركة، فسمعت الَحَجلة ودَخل فقمت األمراء، لبعض رأيتها
تجلس، أن يأُمُرك األمري إن شعبي، يا فقالت: خرجْت قد بجارية فإذا باالنرصاف،
ُجف السُّ وُرفع الزبري، بن بمصعب أنا فإذا الَحَجلة ُسُجُف وُرفع وسادة عىل فجلست
مصعب منهما: أجمل كان قط زوًجا أر فلم قال: طلحة، بنت بعائشة أنا فإذا اآلخر
قال: األمري، هللا أصلح نعم، فقلت: هذه؟ تعرف هل شعبي، يا مصعب: فقال وعائشة،
التي ليىل هذه ولكن ال، قال: طلحة، بنت عائشة املسلمني نساء سيدة قلت: هي؟ ومن
— ذكرهما املتقدم البيتني — شاربي» طرَّ لدن ليىل من زلت «وما الشاعر: فيها يقول

فُقمُت. فُقْم، شئت إذا قال: ثم
رآني فلما فسلَّمُت، املسجد، يف رسيره عىل جالس هو وإذا رحُت العيش كان فلما
رأيت هل فقال: إيلَّ فأصَغى مرافقه، عىل يدي وضعت حتى فدنوت منِّي، اْدُن يل: قال
لتُحدَِّث قال: ال، قلت: أدخلناك؟ ِلَم أفتدري قال: وهللا، ال قلت: قط؟ اإلنسان ذلك مثل

رأيت! بما
عرصنا يف الغربيني كطباع العرصكانت ذاك يف طبائعهم أن الرواية هذه من فيظهر
الفضل؛ من يشء أدنى للنساء يُظِهروا أن يخافون الذين كرجالنا ال النساء، قبل من هذا
التفت ثم قال: الحديث: بقية إىل رجعنا األكرب. العز هو هذا أن ويزعمون عليهن، غرية
انرصف فما قال: ثوبًا، وثالثني درهم آالف عرشة أعطه فقال: فروة أبي بن هللا عبيد إىل
وبنظرة ثيابًا، القصار كارة وبمثل درهم، آالف بعرشة به؛ انرصف ما بمثل أحٌد يومئٍذ

طلحة! بنت عائشة من
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الصادق جعفر ابنة النبوية عائشة

موىس وأخت العابدين، زين عيل بن الباقر محمد بن الصادق جعفر ابنة النبوية عائشة
الكاظم.

وعزتك عنها: ريضهللا — تقول وكانت املجاهدات، العابدات من كانت املناوي: قال
دته وحَّ وأقول: النار أهل عىل به وأطوف توحيدي آلخذن النار أدخلتني لنئ وجاللك

فعذبني!
بناحية اآلن باسمها املعروف املسجد يف ودفنت ١٤٥ه، سنة عنها هللا ريض ماتت
ومسجدها بزيارتها، ويتربكون بها، يعتقدون مرص وأهل يزار، وقربها بمرص، قراميدان
الحديث أخذ نبيًال، إماًما — عنه ريضهللا — الصادق جعفر أبوها وكان الشعائر. مقام
وعروة، — عنه ريضهللا — الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسِم ه ألمِّ وجدِّه أبيه، عن

اإلمامية. الشيعة مذهب إمام وهو والزهري، ونافع، وعطاء،

القرطبية أحمد بنت عائشة

وأدبًا وفهًما، علًما يُعادلها َمن األندلس حرائر من زمانها يف يكن لم حبان: ابن قال
حاجة، من لها يعرض بما وتخاطبهم األندلس ملوك تمدح وكانت وشعًرا، وفصاحة
٤٠٠ سنة وفاتها وكانت تتزوج، لم عذراء وماتت املصاحف، تكتب الخط حسنة وكانت

هجرية.
الطبيب هللا عبد وأبو أوانها، وغرائب زمانها عجائب من إنها املقرب: صاحب وقال
عامر أبي بن املنصور بن املظفر عىل يوًما ودخلت لجاز، منه أشعر إنها قيل: ولو عمها،

فاْرتَجَلْت: وَلٌد يديه وبني

ت��زي��د م��ع��ال��ي��ه ب��رح��ت وال ت��ري��د م��ا ف��ي��ه ال��ل��ه أراك
س��ع��ي��د وط��ال��ع��ه ت��ؤم��ل��ه م��ا ع��ل��ى م��خ��اي��ل��ه دلَّ��ت ف��ق��د
ال��ب��ن��ود وأش��رق��ت ل��ه ـ��ح��س��ام ال��ـ وه��ز ل��ه ال��ج��ي��اد ت��ش��وَّق��ت
أس��ود ض��راغ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا إل��ى نَ��م��تْ��ه ق��د ِش��بْ��ل يَ��خ��ي��ُب وك��ي��ف
ال��ج��ن��ود ك��واك��ب��ه ال��ع��ل��ي��ا م��ن س��م��اء ف��ي ب��دًرا ن��راه ف��س��وف
وال��ج��دود م��ن��ك��م األب��ن��اء زك��ا آل خ��ي��ر ع��ام��ر آل ف��أن��ت��م
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ول��ي��د ح��رٍب ل��َدى وَش��ي��ُخ��ك��م ك��َش��ي��ٍخ رأٍي ل��َدى ول��ي��دك��م

إليه: فكتبت ترضه لم ممن الشعراء بعض وخطبها

أح��د م��ن ده��ري ط��ول م��ن��اًخ��ا ن��ف��س��ي أرت��ض��ي ال ل��ك��ن��ن��ي ل��ب��وة أن��ا
أس��د ع��ن س��م��ع��ي أغ��ل��ق��ت وال ك��ل��بً��ا أج��ب ل��م ذل��ك أخ��ت��ار انَّ��ن��ي وَل��َو

الدمشقية املنصور بن الغني عبد بن محمد بن عيل بنت عائشة

وفتحت والحديث، والعروض والبيان والرصف النحو تعلَّمت كاملة، عاملة عاملة كانت
الخباز، ابن اإلمام وعن الحسني، الدين نجم الحافظ زوجها عن سمعت للتدريس. حلقة
أهل فاقت إنها حتى وعلومها، بمعارفها الناس وانتفع حدَّثت بعدهما ومن واملرداوي،

وعفة. ومعارشة وأدبًا علًما زمانها

الهادي عبد بن محمد بنت عائشة

الصالحية املقديس، قدامة بن محمد بن يوسف بن الهادي عبد بن املجيد عبد ابن
الحنبلية.

املعروف العرص حافظ عىل البخاري صحيح سمعت بدمشق. املحدثني سيدة
عمرها آخر يف وانفردت عديدة، ُكتبًا عليها وقرأ حجر، ابن الحافظ عنها وروى بالحجار،
ست أن العجائب ومن للتعليم. الجانب لينة العلوم، تعليم يف سهلة وكانت الحديث، بعلم
عن حدَّث من آخر عائشة كانت ثم بالسماع، الزبيدي عن حدَّث من آخر كانت الوزراء

سنة! مائة وفاتهما وبني أيًضا، بالسماع الحجار ابن صاحبه
عليها. هللا رحمة بالصالحية. ودفنت ٨١٦ه، سنة بدمشق هذه عائشة وتوفيت
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نرصالباعوني بن أحمد بن يوسف بنت عائشة

ملحة الجمال من وجهها عىل وكان عاقلة، لبيبة أديبة، فاضلة مطبوعة، شاعرة كانت
عليه أجمع والذي الراغبني. وُمنية بُغية فجعلتها العرب، بالغة وحلَّتها األدب، لها جمَّ
وصفها وقد الجاهلني، بني الخنساء عن تزيد املولدين بني هذه عائشة أن العارفون
من غريه ووصفها مكان، كل يف األدب وحليفة الزمان، فاضلة بأنها النابليس الغني عبد

والنسب. الرشف وصاحبة واألدب، الفضل ربة بأنها األعالم العلماء
جمال مثل: عرصها؛ مشايخ من جملة عىل والعروض والنحو الفقه حرضت وقد
جملة عنها أخذ وقد األرموي، الدين محيي والعالمة الحوراني، إسماعيل والدين الحق
يف بديع شعر ديوان ولها الطالبني، من كثري خلق بها انتفع وقد األعالم، العلماء من

لطائف. كله النبوية املدائح
شعرها ومن والنثر، النظم فرائد عىل اشتمل ملسو هيلع هللا ىلص» للنبي جليل «مولد تآليفها: ومن
شيَّده مما كثريًا هَدما بيتني — برقوق الظاهُر امللُك بنَاه ملا — الرشيعة جرس يف قولُها

وهما: البيوت، من الشعراء فحول

م��ط��ي��ع��ه ل��ه واألن��ام ب��أم��ر ج��س��ًرا ب��رق��وق س��ل��ط��ان��ن��ا ب��ن��ى
ال��ش��ري��ع��ه ع��ل��ى ب��ال��م��رور وأم��ًرا ل��ل��ب��راي��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي م��ج��اًزا

شعرها ومن وماروت. هاروت رأى فكأنما بالغتها سحر رأى من أن وبالحقيقة
قولها: الغزل يف البديع

خ��ل��ق��ا َم��ن ج��لَّ ُم��ح��يَّ��ا م��ن ل��ن��ا ب��دا ع��ن��ق ف��ي ال��ق��رط ت��ح��ت ال��خ��ال ك��أن��م��ا
ف��اح��ت��رق��ا ال��ش��م��س ق��ب��ي��ل ال��ث��ري��ا خ��ل��ف م��س��ت��ت��ًرا ال��ص��ب��ح ب��ع��م��ود غ��دا ن��ج��م

عىل بمعانيها وفاقت الركبان، بذكرها سارت التي البديعية قصيدتها نظمها ومن
بالفتح ته سمَّ بديع رشح عليها ولها العرفان، وذوي البديع أهل وسائر حجة وابن الصفي
تسمية عدم مع حجة بن الدين تقي بديعية منوال عىل نظمتها األمني، مدح يف املبني
فيه أسفرت مخترص برشح ورشحتها الكلمات، وانسجام األلفاظ، بطالقة تمسًكا النوع؛
فيها ملا بحروفها؛ الرشح هذا مقدمة نورد ونحن واإلمكان. الطاقة بقدر البيان لسان عن
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إظهاًرا وذلك رشح؛ بدون بأكملها القصيدة إيراد عىل ونأتي البديعة، املعاني حسن من
تعاىل: هللا رحمها قالت تها، همَّ وعلوِّ امُلرتَجمة لفضل

الرحيم الرحمن هللا بسم
األذواق سالمة ومجيل الشفيع، مدح بعقود األفهام جياد محيل هلل الحمد
ومزين الحسنى، سريته بجواهر البيان تيجان ومرصع الرفيع، ذكره بمكرر
صفاته، كنه إدراك عن العقول ومعجز األسنى، معجزه بزواهر البالغة سماء
لعظيم مقررين الرسل وباعث وآياته، خصائصه إحصاء من األفكار ومؤيس
عىل بالثناء الوجود أرجاء ومعطر ذكره، لرفيع مبينة الكتب ومنزل قدره،
التكريم، وجالئل التسجيل، بكرائم له التخصيص ألوية ومرشع العظيم، خلقه
فما االصطفاء، بكمال ومفرده املفرد، املطلق رشفه يف اإلطناب ألسنة ومطلق
من املزيد ويقتيض واألمان، األماني بني يل يجمع حمًدا حد، وال مثل لكماله
شهادة له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد والعيان، الشهود مربات

األبد. إىل العرفان جنات يف بالخلود كافلة املدد، باتصال شافعة
ورسولُه، عبُده محمًدا الدارين حياة وعني الكونني، أعيان سيد أن وأشهد
بنفائس نفس كل يف وأحبائي وذريتي تصلني صالة ملسو هيلع هللا ىلص، وخليلُه وحبيبُه
القبول، بمراحم لنا وتشفع إمداداته، بتوايل البسط دوام وتقتيض صالته،
وعىل أمد، لها ينقيض وال مدد، لها ينقطع ال صالة الوصول بكرائم وتُسعفنا
، كلٍّ وصحب كلٍّ، آل وعىل أجمعني، وصحبه آله وعىل واملرسلني، األنبياء جميع

تكريًما. وكرِّم تسليًما، وسلِّم الصالحني، وسائر
منقحة الطباع، بسالمة شاهدة قناع، ذات عن صادرة قصيدة فهذه وبعد،
وجود عن سافرة ورضوان، هللا من تقوى أساس عىل مبنية البيان، بحسن
مرشقة األنواع، تسمية قيود من مطلقة الشفيع، الحبيب بمدح سامية البديع،
الذي اإللهام بمقتىض النبويات القصائد بني موسومة اإلبداع، أفق يف الطوالع
تعاىل هللا استخرُت األمني، مدح يف املبني بالفتح اإلشارات أهل عمدة هو
عند وتعظم موارده، الطالب يروق يشء يف اسمها، وثبوت نظمها، تمام بعد
وافر عليه بنيت الذي النوع حد بيت كل بعد أذكر أن وهو فوائده، املستفيد
أخلُّ وال االختصار، سبيل ذلك يف وأنحو إليه، يُفتََقر مما ذلك فإن شاهده؛
الفتاح من واملسئول الطالب، النفع قصد منه؛ بد ال ما عىل وأُنبِّه بواجب،
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الوجيه مدح بوجاهة رفعها مثبت ومن ترفع، أن هللا أذن قواعد عىل بتأسيسها
يل ووسيلة الكريم، لوجهه خالصة ويجعلها عليه، ويُسلِّم يُصيلِّ أن املشفع،
العظيم، فضله من الحظ وفور إىل خريًا واالني وملن وألحبائي ولذريتي ولوالدي
لنا يخطر لم وما اآلمال، نهاية عليه وبحقه لديه، املمدوح بوجاهة يُنيلنا وأن
وشمول واآلمال، العافية ودوام االتصال، ومبارِّ الوصال، منائح من باٍل عىل
أعتمد، وعليه أستمد، هللا وِمن رحيم، رءوف كريم جواد إنَّه والرضوان. العفو

أنيب. وإليه توكلت عليه باهلل، إال توفيقي وما

املطلع براعة
ك��ال��ع��ل��م ال��ع��ش��اق زم��رة ف��ي أص��ب��ح��ت س��ل��م ب��ذي أق��م��ار م��ط��ل��ع ح��س��ن ف��ي

والتام املذيل الجناس
م��ت��ه��م ف��ي��ه ب��ع��ذٍل ج��ار وال��ج��ار ُم��َق��ل��ي ج��ارح ج��اٍر وال��دم��ع أق��ول

املحرف الجناس
ب��ه��م م��ن��ه��م ب��ش��رى روح أج��د ول��م ب��ه��ا س��م��ح��ت روح ال��ه��وى ف��ي ل��ل��ه��وى ي��ا

امُلشوَّش الجناس
دم��ي ل��م��ن��ع يُ��ْج��ِد ف��ل��م ص��ب��ًرا ل��ف��ق��ت ع��دم م��ن ح��ال ل��ح��ال ب��ك��ائ��ي وف��ي

امُلركَّب الجناس
ال��ق��دم أه��ل��ه��ا ع��ن ف��َس��ْل س��ل��ًع��ا وج��ئ��ت ك��اظ��م��ة ع��ي��ن��اك أب��ص��رت إن س��ع��د ي��ا

واملطلق املصحف الجناس
ب��ح��ي��ه��م وانْ��زل ح��ي��ه��م ط��وي��ل��ع ع��ل��ى ط��ال��ع��ي��ن تَ��مٍّ أق��م��اُر ف��ثَ��مَّ

املخالف الجناس
أل��م��ي أوج��ب��وا ب��ال��ت��ن��ائ��ي ه��م��و وإن أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ي��زال��وا ل��م أح��ب��ة

الالحق الجناس
س��ق��م��ي! ف��ي��ا َص��ب��ري ف��نَ��ى دالًال زادوا أم��ًم��ا َس��ب��وا ح��س��نً��ا َج��ل��وا ك��م��اًال َع��ل��وا
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اللفظي الجناس
ش��ي��م��ي م��ن ف��ي��ه وَض��ن��ي س��ر وثَ��مَّ ت��ل��ف��ي ح��اول��وا ه��م وإن ظ��ن��ي أح��س��ن��ت

املعنوي الجناس
ألج��ل��ه��م ق��ل��ب��ي إل��ى ال��غ��رام ع��ان��ى ش��ج ك��ل ت��م��ام وأب��و ال��يَ��ْح��م��دي

املناقضة
َش��ه��ره��م َس��ل��خ ��ا تَ��مٍّ ال��ب��دُر وأش��رق ش��ج��ًرا ص��ب��ا ه��بَّ��ت إن ق��ل��ُت: اْس��لُ��ُه��م ق��ي��ل

الرجوع
ل��زم��ي م��ن ص��ار رج��وع��ي س��ل��وى ع��ن ب��ل ول��ه��ي ف��ي األش��ج��ان ع��ن رج��وع ل��ي م��ا

االستدراك
ع��ش��ق��ه��م ف��رط م��ن ت��ل��ف��ي ع��ل��ى ل��ك��ن ع��ط��ف��وا وق��د ف��ض��ًال ي��ع��ط��ف��وا رج��وت��ه��م

املطابقة
أن��م ف��ل��م وج��ًدا ال��ك��َرى وع��زَّ ش��وًق��ا أق��ل��ق��ن��ي ف��ي��ه غ��راًم��ا ال��س��ه��اد ه��ان

التمثيل
األج��م ف��ي ال��ص��ي��د وج��ود ال��م��ح��ال م��ن ل��ه ف��ق��ل��ت س��ل��وان��ي رام وع��اذل

اإلبهام
ال��ن��ع��م إل��ى ح��د ب��ال أس��ع��ى ب��رح��ت ف��ال ف��ي��ه ال��ن��ص��ح وادَّع��ي��ت ع��ذل��ت��ن��ي

االستعارة
ك��ال��دي��م؟ ال��دم��ع وع��ي��ون ال��ح��ش��ا وس��ط م��وق��دة ال��ح��ب ون��اُر ال��س��ل��وُّ ك��ي��ف

األرداف
ت��س��م ل��م ال��س��ق��م ب��غ��ي��ر رس��وم ول��ي اك��ت��ح��ل��ت م��ا ال��س��ه��د ب��غ��ي��ر ج��ف��ون ول��ي

االفتتان
ل��ع��زه��م أذل��ت��ن��ي ق��د ال��ِظ��بَ��ا ت��ل��ك وُظ��ب��ا آج��ام��ه��ا ف��ي األُس��ُد ت��ه��اب��ن��ي
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النظري مراعاة
م��ب��ت��س��م ت��ل��ق��اء م��ن ال��ب��رق وأوم��ض بَ��دوا ح��ي��ن وال��ب��در ��ح��ى ال��ضُّ ب��ش��م��س أَْزروا

نفسه املرء عتاب
ُم��ح��تَ��ِش��م م��وَت ف��ُم��وت��ي أوَل��ى ف��ال��ق��ص��ُد ي��ص��ل��وا ف��إن ِج��دِّي ال��ون��ى؟ م��اذا ن��ف��س، ي��ا

املغايرة
ل��ُش��ْك��ِره��م ويُ��ل��ج��ي��ن��ي ال��ل��واح��ي م��ن يُ��ط��رب��ن��ي ال��َع��ذِل َس��ْم��ُع ص��ار ل��ِذْك��ِره��م

االخرتاع سالمة
ال��َع��دم إل��ى ِم��ثْ��ل��ي ص��بَ��ا خ��ل��ي��ٌع إال يُ��درك��ه ل��ي��س َم��رًم��ى ال��ِع��ش��ق ف��ي ب��َل��غ��ت

التوشيع
وال��س��ق��م ال��دم��ع ال��ف��اض��ح��ي��ن ب��ح��ك��م��ي ش��ج��ن��ي ك��ت��م��ه وي��أب��ى ح��ال��ي ك��ت��م��ت

املراجعة
م��ن��ف��ص��م غ��ي��ر ع��ه��دي ق��ل��ت: ان��ث��ن��ي، ق��ال��وا: ي��ط��اوع��ن��ي م��ا ق��ل��ب��ي ق��ل��ت: ارع��وي، ق��ال��وا:

باملوجب القول
س��ق��م��ي ف��ي ال��ب��رء ف��ق��ل��ت: ي��ئ��س��ت، ق��ال��وا: ك��ل��ف��ي ف��ي ال��ص��ب��ر ف��ق��ل��ت: س��ل��وت، ق��ال��وا:

التهكم
ال��ظُّ��َل��م غ��ش��ا غ��ط��ى م��ا ال��ص��ب��ح ب��دا إذا ت��رى ف��س��وف م��ع��ذور أن��ت ع��اذل��ي ي��ا

املواربة
ش��ي��م��ي م��ن ال��س��ل��واُن وم��ا ال��س��ل��وِّ إل��ى تُ��ج��رِّب��ه أن وي��خ��ش��ى ع��ذًال أب��رم��ت

املثل رضب
ك��ل��م��ي ف��ي ال��نُّ��ص��ح وج��ه ب��ع��ي��ن��ك ت��رى ف��ع��س��ى أذالل��ه��ا ع��ل��ى األم��ور أج��ِر

النزاهة
ال��ن��ع��م م��ن م��ع��دود ع��ن��دي أن��ت إذ أن��زه��ه ت��ب��ي��ان��ي م��ث��ل��ك ذم ع��ن
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العارف تجاهل
ال��لَّ��َم��ِم؟ م��ن ض��رب أم رش��دك أغ��اب ع��ًم��ى م��ن��ك ال��ط��رف ف��ي أم أغ��واك ال��ج��ه��ل

الجد به يراد الذي الهزل
ص��م��م ف��ي ع��ن��ك ف��س��م��ع��ي إل��ي��ك م��ن��ي وم��ع��ذرة ع��ذل��ي ف��ي ن��ف��س��ك أت��ع��ب��ت

البسط
ذم��م��ي ح��اف��ًظ��ا وج��دي ش��اء ك��م��ا إال ت��رن��ي ال اس��ط��ع��ت م��ا وق��ل وع��ن��ف اع��ذل

التورية
ع��ش��ق��ه��م ح��االت م��ن م��رَّ م��ا ج��م��ي��ُع ِب��ِه��م َح��َال ل��ي ع��م��ن ال��ص��ب��ر ت��س��وم��ن��ي

التصدير
لُ��ِم ب��ع��ُد ال��ل��وم واس��ت��ط��ع��ت ش��اه��دت��ه ف��إذا ح��س��ن��ه��م وش��اه��د ع��ذول��ي ي��ا ل��م

باالنعكاس يستحيل ال ما
ب��وص��ف��ه��م وح��ش��ي��ه ال��م��الم م��ن ً نَ��بَ��أ َل��نَ��ا ع ف��رِّ ع��رِّف��ن أن��ا أنَّ��ى

واملعنى اللفظ تألف
أل��م م��ن ال��ش��وق ل��ع��ل��ي��ل ت��ع��ل��ًال ب��ه��ا ف��إن ب��ال��ذك��رى م��الم��ك وام��زج

التفويف
أدم م��ن ب��ر ت��رن��م ج��د س��ل ق��ل أج��ب غ��نِّ ث��نِّ اب��س��ط أط��رب أع��د ك��رِّر

اإلدماج
م��ن��ع��ج��م ك��ل ف��ي��ه��م ال��دم��ع أع��رب ق��د ع��رب ف��ه��م أح��ب��ائ��ي ح��دي��ث أع��د

االستخدام
ل��غ��ي��ره��م ي��وًم��ا ب��ه أف��وه ول��م م��ن��زل��ه��م ف��ه��و م��ن��ي ال��س��ر واس��ت��وط��ن��وا

املقابلة
م��ح��لِّ��ه��م م��ن ب��ًق��رب��ي وْص��ٌل ف��ع��اد ج��واره��م ع��ن ب��ب��ع��دي ال��ص��دود ب��دا
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والوزن اللفظ تآلف
ال��ق��دم م��ن ي��رب��و ي��زل ل��م وح��ب��ه��م أرب غ��ي��ره��م ل��ق��ل��ب��ي م��ا أح��ب��ة

والوزن املعنى تآلف
س��ل��وه��م ع��ن إال أَْس��لُ��وه ف��ل��س��ُت ب��ه وال��ت��زم��ت واله��م ص��دق ل��زم��ت

اإلبداع
وف��م��ي م��س��م��ع��ي األي��ادي وش��ك��ر ج��ي��دي ِم��نَّ��ِت��ه��م ُج��وَد وح��لَّ��ى ب��ق��ل��ب��ي ح��لُّ��وا

التفريع
ح��س��ن��ه��م ألالء م��ن ب��أب��ه��ج ي��وًم��ا م��ش��رق��ة اآلف��اق ف��ي ال��ش��م��س ب��ه��ج��ة م��ا

وجوابه القسم
ال��خ��دم ج��م��ل��ة م��ن ل��ه��م أك��ن ل��م إن س��ي��ادت��ه��ا م��ن ال��م��ع��ال��ي م��ك��ن��ت��ن��ي ال

البيان حسن
ش��ك��ره��م ح��ق ع��ن ب��ه ع��ج��زت ب��م��ا ف��واض��ل��ه��م م��ن غ��م��رون��ي ب��ف��ض��ل��ه��م

التوشيح
ُظ��ل��م��ي َج��َال ن��وًرا ح��ض��رت��ه��م ُط��ور م��ن ن��اره��م آنَ��س��ُت ُم��ذ وأل��ب��س��ون��ي

املجاز
ع��ل��م��ي ال��ق��رى ف��ي وأق��روا ب��ق��رب��ه��م م��ع��ل��م��ة ال��وص��ل ث��ي��اب وأل��ب��س��ون��ي

االستطراد
ف��ض��ل��ه��م ف��ي��ض ب��واف��ي ال��ع��ف��اة ف��وز ب��ه��م ف��زت ف��ي��ه م��ل��ًك��ا وخ��وَّل��ون��ي

والتأديب التهذيب
��ي��م وال��شِّ األخ��الق ك��رم وع��ل��م��ت ش��م��ل��ت ق��د ب��اإلح��س��ان ش��م��ائ��ل ل��ه��م

االنسجام
م��ن��ح��س��م غ��ي��ُر ات��ص��اٌل ب��م��ن��ه��م ل��ه��ا ب��ال��ج��م��ي��ل م��ن��ه��م ع��وائ��د ول��ي
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الترشيع
ب��وص��ل��ه��م ج��ادوا ب��ع��دم��ا ج��ف��ا ف��ال ب��ه��م ال��م��س��ت��ه��ام ع��ي��ش راق ف��ق��د ق��ال��وا

االلتفات
ل��غ��ي��ره��م ع��ن��ه��م ت��ل��ت��ف��ت وال واف��رح ب��ه��م ت��ه��نَّ ق��ل��ب��ي ف��ي��ا ب��ق��ل��ب��ي ح��لُّ��وا

االحرتاس
ِب��ِإْس��ِم��ِه��م ت��س��م��و ال��ت��ي ال��ط��ل��ول إل��ى ل��ه��م م��ن��زل وق��ل��ب��ي ش��وق��ي ط��ال ق��د

باللفظ اللفظ تأليف
ب��م��ل��ت��ئ��م؟ ش��م��ل��ي وه��ل ال��وف��اة؟ ق��ب��ل ب��م��ن��ت��ظ��م ح��ال��ي ه��ل ش��ع��ري ف��ل��ي��ت

التكرار
ُم��تَّ��ه��م غ��ي��ر ح��دي��ثً��ا س��رِّي ظ��ن��ون ص��ادق��ة َوْه��َي ح��دث��ت��ن��ي ن��ع��م ن��ع��م

املناسبة
ب��رِّه��م نَ��ي��ل وف��اه��م ع��ن م��نِّ��ه��م ع��ن ف��واض��ل��ه��م ع��ن نَ��داه��م ع��ن ج��وده��م ع��ن

النسق حسن
ظ��م��ي ل��ك��ل غ��ن��م وم��ورده��م ح��ت��م وب��ذل��ه��م ج��مٌّ ف��ج��وده��م س��ادوا

اإليجاز
أل��م ع��ن ال��ح��يَّ وج��ئ��ت األم��ان��ي ل��ك واج��ت��م��ع��ت اإلس��ع��اد س��اَع��د إن س��ع��د ي��ا

التتميم
أض��م م��ن ال��ج��رع��اء ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��ق ع��ل��ى ُم��نْ��ع��ط��ًف��ا ال��وع��س��اء ق��اع��ة ع��ل��ى ع��رِّج

التجريد
ال��ق��دم م��وط��ئ وق��ب��ل ال��م��ق��ام ل��دى وق��ف ال��س��الم ب��اب ب��ه ُم��ص��لٍّ��ى واق��ص��د

التمكني
ب��ه��م وج��ده وع��ان��ى ال��س��ل��و س��ال م��رت��ه��ن ال��ح��ي ب��ذاك ف��ؤاد ف��ل��ي
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الحذف
ال��ق��دم س��ك��ان��ه��ا م��ن ال��م��ع��ال��م ت��ع��ل��و م��ش��رق��ة واألن��وار ال��ل��ه ن��اش��دت��ه

االقتباس
ب��ال��ك��ل��م ال��واش��ي��ن ت��خ��ف وال أق��ب��ل ح��ض��رت��ه��م ط��ور وه��ذا ال��ك��ري��م ائ��ت

النوادر
م��ق��ت��س��م غ��ي��ر ج��زأ م��ن��ك ت��دع وال ُج��ْزُؤه��م واإلح��س��ان ال��ح��س��ن وش��اه��د

الكناية
ب��ن��ط��ق��ه��م ص��اغ��وا وم��ا ال��ل��واح��ي ن��ص��ح ل��ه��م ال��وج��وه ب��ذل ع��ن ي��ص��دك وال

املخلص
ك��ل��ه��م ال��ل��ه َخ��ْل��ق خ��ي��ر ِح��َم��ى ��وا أمُّ وال ال��غ��رام ذاق��وا م��ا ال��م��ف��ال��ي��س ه��م

اإلطراء
ال��ك��رم ف��ت��ي��ة أم��ي��ري ج��د ـ��زه��راء ال��ـ أب��و ل��ل��ذب��ي��ح اب��ن ال��م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د

التكرار
ال��ع��ظ��م ال��واف��ر اب��ن ال��ع��ظ��م ال��واف��ر ـ��ن اب��ـ ال��ع��ظ��م ال��واف��ر اب��ن ال��ع��ظ��م ال��واف��ر

التكميل
وال��ق��ل��م ال��ل��وح ق��ب��ل ال��ل��ه اخ��ت��اره م��ن أح��م��د ال��م��خ��ص��وص ال��م��ج��ت��ب��ى ال��م��رت��ض��ى

الرتتيب
نَ��ِه��ِم ول��م نَ��ْرتَ��ب ف��ل��م ون��ق��ًال ع��ق��ًال م��ت��ض��ح وال��ب��ره��ان ال��ن��ب��ي��ي��ن خ��ي��ر

التسميط
ال��ن��س��م ب��ارئ م��ن ق��ربً��ا أع��اله��م ح��س��بً��ا أزك��اه��م ن��س��بً��ا أس��ن��اه��م

السهولة
ك��ت��ب��ه��م ض��م��ن ب��األس��ام��ي وغ��ي��ره ش��رًف��ا ال��ع��ال ب��أل��ق��اب ال��م��ن��ادى ط��ه
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املماثلة
ب��ال��ن��ع��م ل��ل��خ��ل��ق ه��داي��ت��ه ع��م��ت م��ك��ان��ت��ه ج��ل��ت ج��الل��ت��ه ع��زت

االعرتاض
ح��ك��م م��ن اآلي��ات م��ح��ك��م م��دح��ه ف��ي ن��زل��ت ُم��ْرَس��ٍل ن��ب��يٍّ م��ن ب��ه أع��ظ��م

اإليداع
ت��رم ول��م ت��درك ل��م ق��وس��ي��ن ق��اب م��ن م��رت��ب��ة ع��زِّ ع��ن ��ِل��ه��ا ُم��َف��صَّ يُ��ن��ب��ي

اإلشارة
ال��ع��ظ��م ب��ال��م��ن��ت��ه��ى ��ص��ه وخ��صَّ أوح��ى ب��م��ا إل��ي��ه أوح��ى م��ن ال��ل��ه ت��ب��ارك

التفسري
ب��ال��ك��ل��م ب��اإلي��ن��اس ال��ل��ه ب��رؤي��ة ب��ح��ظ��وت��ه ب��األدن��ى ال��ق��اب ب��رت��ب��ة

التوشيح
وال��ك��رم ال��ت��خ��ص��ي��ص م��ن ح��واه ف��ي��م��ا ي��ش��ارك��ه ث��ان ف��ال ون��ال دن��ا

العنوان
يَ��ُق��ِم َل��ْم ب��ع��ُد ط��ي��نً��ا وآدم ق��دًم��ا خ��ال��ق��ه ع��ن��د ن��ب��يٍّ��ا وك��ان أت��ى

التسهيم
ل��ل��غ��م��م ال��ك��ش��ف ف��ي غ��ي��ره ي��رى وال م��ح��ش��ره��م ال��خ��ل��ق ي��ض��م ح��ي��ث ال��ج��اه ذو

بالكيل وإلحاقه الجزئي حرص
ح��ش��ره��م ي��وم ل��واه ت��ح��ت ت��س��ي��ر ق��اط��ب��ة ال��م��ج��د أه��ي��ل ح��ي��ث ال��م��ج��د ذو

االكتفاء
ج��م ب��ك��ل م��ن��ه ل��ُم��ق��ت��ب��ٍس بُ��ش��َرى ف��ي��ا ال��ك��ت��اب م��ن��ه��ا ال��ت��ي ال��م��ع��ج��زات ذو

التوليد
ف��اع��تَ��ِص��م ال��ل��ه ح��ب��ل وه��و م��ب��دِّل ل��ه ول��ي��س ي��ب��ل��ى وال وي��ح��ل��و ي��ت��ل��ى
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التفصيل
ال��ش��ي��م ال��ط��اه��ر ط��ه م��ع��ج��ز ح��ص��ر م��ن ي��ح��اول��ه ع��م��ا ي��ن��ت��ه��ي ل��ل��ذي ق��ل

املوارد
ب��ف��م! ل��ه ري��ق م��ح��ن��ة م��ح��ا وك��م راح��ت��ه ب��ال��ل��م��س راح��ة أع��ق��ب��ت ك��م

التقسيم
ال��ظ��ل��م ف��ي ُش��قَّ وه��ذا األف��ول ب��ع��د بَ��َدت ف��ت��ل��ك أط��اع��اه وال��نَّ��يِّ��ران

التقسيم مع الجمع
ال��ع��دم م��ع��دم ه��ذا م��ردود ك��ف��ي��ه ن��ًدى ف��ي��َض ف��اض إص��ب��ع��ي��ه م��ن وال��م��اء

الجمع
وال��ح��ك��م واإلح��ك��ام وال��ُخ��لُ��ق ال��َخ��ْل��ق ف��ي ُم��م��اِث��ل��ه ع��ن تَ��س��اَم��ى ُح��س��ٍن ف��ري��د

القلب
ف��اع��ت��ل��م ال��ش��م��س وض��ي��اء ن��وره م��ن م��ك��ت��س��ب ال��ب��در ك��م��ال ال��ك��م��ال ب��در

الصفات تنسيق
ال��ق��دم ص��ف��وة م��ن��ي��ر س��راج ه��اد س��ن��د س��ي��د ن��ب��ي م��ن ب��ه أع��ظ��م

التشطري
م��ل��ت��زم ب��ال��ب��رِّ ُم��ع��ت��ِص��ٌم ب��ال��ب��رِّ م��ك��ت��م��ل ال��خ��ل��ق ف��ي م��ش��ت��غ��ل ب��ال��ح��ق

السجع
م��ن��ت��ظ��م ك��ال��در ب��م��ب��ت��س��م ي��س��م��و م��ت��س��م ب��ال��ب��ش��ر م��غ��ت��ن��م ل��ل��ب��ذل

الرتصيع
ح��ك��م م��ن ال��ت��ب��ي��ان ف��ي األم��ر م��ح��م��د ب��ال��ح��ك��م ال��ف��رق��ان ف��ي ال��ذك��ر م��م��ج��د

والنَّْرش اللَّفُّ
األم��م آي��ة وه��ذي ب��دي��ع ه��ذا س��ي��رت��ه ع��ن��وان ص��ورت��ه ج��م��ال
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اإلغراق
ب��ب��ع��ض��ه��م ض��اق��ا أوص��اف��ه ح��ص��ر ف��ي ورًق��ا وال��َف��ض��ا ِح��ب��ًرا ال��ب��ح��ر غ��دا ول��و

الغلو
ال��رم��م ب��ال��َي يُ��ْح��ي��ى ت��ك��رَّر إذا س��ب��ق��ت س��ن��ة ل��وال ك��اد وذك��ره

املبالغة
ك��ال��ع��ل��م ال��ع��ق��ل وق��ص��ور وص��ف��ه ف��ي م��م��ت��ن��ع ف��ال��ت��ش��ب��ي��ه ال��م��ث��ل م��ن ع��ال

االتساع
ال��ع��م��م إح��س��ان��ه ف��م��ن ح��س��ن��ى وك��ل م��ح��اس��ن��ه م��ن م��ف��اض ح��س��ن ك��ل إذ

االتفاق
وال��ق��ل��م ن��ون ف��ي م��دح��ه م��ن ال��ذك��ر ف��ي م��ا ل��ج��م��ل��ة ن��ع��ت اس��م��ه م��ح��م��د

التفريق مع الجمع
ال��ظ��ل��م ح��ال��ك ي��ج��ل��و ك��ال��ب��در وال��وج��ه ب��ص��ر ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ال ك��ال��ش��م��س ع��اله

التشبيه
ال��ع��ظ��م ك��ام��ل ت��ع��ال��ى ح��اش��ا ك��ال��ب��در ط��ل��ع��ت��ه ق��ل��ت م��ن��ي��ل ثَ��مَّ ك��ان ل��و

التفريق
ه��م��ي ي��زال ال ن��داه وغ��ي��ث ي��ه��م��ي آون��ة ال��غ��ي��ث ق��ل��ت ال��غ��ي��ث ه��و ق��ال��وا

األقسام صحة
وم��غ��ت��ن��م م��م��ن��وح غ��ي��ر ح��ب��ه ف��ي ت��رى ف��ل��س��ت أم��ان��ي��ه��م ال��ع��ف��اة ي��ع��ط��ى

اإلرشاك
ح��ك��م ل��دن م��ن ق��رآنً��ا ال��ق��رآن ن��ور ل��ه ن��ظ��ي��ر ال ع��اله الح ال��ن��ور ف��ي

التلمح
األم��م س��ي��د ف��ي م��ا ب��ع��ض ب��ش��ط��ره ُم��تَّ��ِص��ٍف ُح��ْس��ن ف��ي ف��م��ا ال��ج��م��ال ح��از
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الكالمي املذهب
ال��ع��دم م��ن ب��إي��ج��اد ل��ل��ع��ال��م��ي��ن رح��م��ت��ه ال��رح��م��ن م��ن ال��ح��ب��ي��ب ه��و

االلتزام
ل��زم��ي م��ن ص��ار ب��ال��تَّ��ف��ان��ي ح��بِّ��ه ف��ي م��ل��ت��زم��ي اآلم��ال ك��ع��ب��ة ال��ورى غ��وث

التوجيه
ق��دم��ي ل��ه تَ��س��َع��ى ب��ال��ص��ف��ا ت��زل ول��م م��ف��س��دة ك��ل م��ن ل��ه ��ي ح��جِّ ج��ردت

الرتديد
ال��ن��ع��م م��ن وروَّان��ي ال��وف��اء ن��ي��ل إل��ى ب��ال��وف��اء دع��ان��ي ال��وف��اء ب��ح��ر

التجزئة
وال��ِه��َم��م ب��ال��َع��ْزم غ��م��م��ي ج��ال ��ن ع��مَّ أرم ف��ل��م م��ن��ه��م ُرم��تُ��ه م��ا ب��ل��غ��ت

اإليضاح
ب��س��ب��ق��ه��م ف��ازوا م��ن ال��ف��ض��ل ع��ال ح��ازوا م��ن ب��م��دح��ك واس��ت��ث��ن��ي ب��ال��م��دح وأُْف��ِرُدُه

االستتباع
وال��ذم��م ال��ع��ه��د ح��ف��ظ ال��ج��ار وال��ح��اف��ظ��و ي��ده��م م��ن ال��م��ال ب��ذل ال��ن��ف��س ال��ب��اذل��و

واإليجاب السلب
ب��ال��ك��رم اإلم��الق ض��رر وي��س��ل��ب��وا وه��ب��وا م��ا ال��ل��ه ب��ف��ض��ل ي��س��ل��ب��ون ال

التدبيج
وال��ش��ي��م ال��ف��ع��ل ب��ي��ض ال��م��راب��ع خ��ض��ر ح��رب ف��ي ال��ب��ي��ض ح��م��ر ال��وق��ائ��ع س��ود

بشيئني شيئني تشبيه
ال��ظ��ل��م ِح��نْ��ِدس ف��ي ب��دت ت��مٍّ ب��دور ب��دوا ح��ي��ن ال��ن��ق��ع ع��ج��اج ف��ي ك��أنَّ��ه��م

التنكيت
ع��م ك��ل اس��ت��ئ��ص��ال ع��ل��ى ال��م��واض��ي وه��ي ع��زائ��ُم��ه��م ف��لَّ��ت وم��ا ف��ل��وا ل��ل��ج��م��ع
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املساواة
ي��ه��دي��ه��م ال��ب��ي��ض��ا ِم��لَّ��ت��ه أُْف��ق ف��ي م��ط��ال��ع��ه��م أس��نَ��ى ف��م��ا ال��ن��ج��وم ه��م

بإيجابه اليشء نفي
وال��لَّ��م��م ب��ال��ل��م ال��ن��ق��ي ي��ش��ي��ن وال م��ع��ت��ق��د ص��ف��و م��ن��ه��م ال��ش��ك ي��م��زج ال

واملختلف املؤتلف جمع
ال��ق��دم ذو ال��ص��دي��ق خ��ل��ي��ف��ت��ه ف��ي��ه ت��ق��دم��ه��م ب��ت��خ��ص��ي��ص ف��ازوا ب��ال��س��ب��ق

الذم معرض يف املدح
ال��ع��دم ف��ي ب��ال��رف��د ي��ب��خ��ل��وا وال وف��د ل��ه��م ي��ض��ام ال أن س��وى ف��ي��ه��م ع��ي��ب ال

االزدواج
ال��ن��ق��م م��ن ��ان��ي ون��جَّ خ��وف��ي أِم��نْ��ُت ب��ه ول��ذُْت ذن��ب��ي أخ��ف إن ال��ذي ط��ه

الترصيع
أرم ال��ذي ف��وق وب��لَّ��غ��ن��ي إال ال��ك��رم م��ن ش��يء إل��ى ط��م��ح��ت وال

الفرائد
ال��ن��ع��م دي��م��ة م��ن َع��ط��ا وب��ُل ف��ي��ه ل��ي وف��ا ب��رق ش��م��ت إال ال��ري��ح ه��ب��ت م��ا

املطلب براعة
ال��ك��رم إل��ى م��دع��وٍّ أك��رم وأن��ت خ��ٍف غ��ي��ر ف��ي��ك س��ؤل��ي ال��رس��ل أك��رم ي��ا

العقد
م��ن��ح��س��م غ��ي��ر ف��ه��ن��ائ��ي أح��ب��اب��ه م��ع ي��ح��ش��ر ال��م��رء أن ب��ح��ب��ك ح��س��ب��ي

الختام حسن
م��خ��ت��ت��م��ي ف��ي��ك ام��ت��داح��ي وح��س��ن ف��ي��ه م��ل��ت��زم��ي واإلخ��الص م��ج��دك م��دح��ت
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كثرة ومن السليم. الذوق حسن من غريها قصيدة يف يأِت لم القصيدة هذه ختام إن
عن نظًما سائل سألها روية؛ بدون فيه الجواب ورسعة واالطالع والفهم العلم من لها ما

فقال: النائمة وطء

ن��ائ��م��ْه ع��ل��ى دبَّ رج��ل ف��ي ال��ع��ال��م��ه س��ت��ن��ا ي��ا ق��ول��ك م��ا
رائ��م��ه ل��ه��ا ل��ذَّ ب��م��ا وه��ي ب��ع��ل��ه��ا ت��ح��س��ب��ه ت��ف��ت��ح��ت
ن��ادم��ه إص��ب��ع��ه��ا ع��ل��ى ��ت ع��ضَّ غ��ي��ره ف��أب��ص��رت ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ت
آث��م��ه؟ أم ذاك م��ن م��أج��ورة ع��ن��دك��م ف��ت��وى م��ن ل��ه��ا ف��ه��ل

قائلة: البديهة عىل فأجابته

ك��ال��خ��ادم��ه ال��ع��ل��م أله��ل أن��ا ال��ع��ال��م��ه س��ت��ك��م ل��ك��م ق��ال��ت
ن��ائ��م��ه ن��ك��ح��ت ق��د ال��ت��ي ع��ن أخ��ب��روا وم��ا ق��ال��وا م��ا أن��ق��ل
ع��ال��م��ه ن��ك��ح��ه��ا ف��ي ت��ك��ن ل��م م��ا أج��ره��ا ل��ه��ا ق��ال: ال��ش��اف��ع��ي
آث��م��ه ال ذاك ف��ي م��أج��ورة ف��ت��وت��ي: أن��ا ق��ال: وال��م��ال��ك��ي
ح��ال��م��ه وه��ي ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي رزق��ه��ا أت��ى ق��ال: وال��ح��ن��ف��ي
ك��اآلث��م��ه ال��ن��ك��ح��ة ه��ذه ف��ي ف��ت��وت��ي: أن��ا ق��ال: وال��ح��ن��ب��ل��ي
ق��ائ��م��ه ت��ح��ت��ه م��ن الن��تَ��ه��َض��ْت َط��ْع��ُم��ه ل��ه��ا ل��ذَّ يَ��ُك��ن ل��م ل��و

واسعة. رحمة هللا رحمها الهجرة. من العارش القرن يف توفيت وقد

الرفاعي الرحيم عبد السيد بنت عائشة

الحال، أهل أعاظم من تعدُّ وكانت الخواطر، عىل تتكلم خاشعة، هللا يف والهة كانت
حولها: اللواتي للنساء فقالت الرواق يف يتواجدون والفقراء الدار سطح فوق مرة وقفت

فيه! هم ما هؤالء عن منعُت أردُت إن حاًال هللا أعطاني
القوم فسكن الفقراء، حلقة فرمقت فعلت! ما إالَّ سيدتنا، يا باهلل، لها: النساء فقالت
لوَلِده: وقال محمد الدين شمس السيد أخوها فضِحك َوْجد! وال ذكر هناك يكن لم كأن
فرمقت ففعل، لها. هللا أفاض مما الناس عىل فْلتُفْض لها: وقْل تك عمَّ رأَس فقبِّل اذهْب

عليه! كانوا وما لوجدهم فرجعوا ثانية مرة القوم
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عنها. ريضهللا — املبارك بمشهدها ودفنت ٦٣٥ه، سنة بغداد يف عبيدة بأم توفيت

تيمور كاشف محمد بن تيمور باشا إسماعيل بنت عصمت عائشة

وهي األدب أفاويق رضعت ناثرة، شاعرة باهرة، بارعة عاقلة، حكيمة فاضلة، أديبة
عىل وفاقت الرتكية، باللغات تَضلُّعها قبل العرب لغات بحىل وتحلَّت الطفولية، مهد يف
واإلنشاد، اإلنشاء أهل بني زمانها ندرة وصارت الرشاد، سن بلوغها عند فصاحًة أقرانها
صخًرا، وأنْستْها الخنساء أخنَست وقد مجاًال، لألخيلية ترتك ولم مقاًال، دة لوالَّ تدع ولم

العرص. هذا أدباء مضمار يف وسارت
وكان أبويها، بني أفاضل أساتذة عىل — القاهرة — مرص يف واألدب العلم تعلمت
نساء من غريها يبلغه لم ا حدٍّ الشعر يف بلغت حتى والعروض النحو علم إىل ميلها أكثر

عرصها.
والدها معتوقة األصل، جركسية والدتها القاهرة. بمدينة ١٢٥٦ه سنة ولدت
بادرت وجدها، أبيها بني وفرَّقت مهدها، بساط انطوى وملا تيمور. باشا إسماعيل
غري أفكارها وكانت التعليم، آالت لها واستحرضت التطريز، فن تعليمها إىل والدتها
ائتالفها من امليل هذا منها ُعلم وقد والكتابة، القراءة تعلُّم مرغوبها جل بل لتلك؛ متجهة
تعلم عىل وتُجربها الكتاب مع الحضور عن تمنعها والدتها كانت وكلما والدها، كتاب مع

والدتها. طلب من نفوًرا هي تزداد التطريز
ميلها فإن دعيها؛ لوالدتها: وقال النجابة فيها تفرَّس املحاورات تلك والدها رأى وملا
مؤنس، أفندي إبراهيم يدعى أحدهما: األساتذة؛ من اثنني لها وأحرض أقرب، القراءة إىل
علم يعلمها كان رجائي، أفندي خليل يدعى والثاني: والفقه، والخط القرآن يعلمها كان

الفارسية. واللغة الرصف
وأخصها — األدبية الكتب مطالعة إىل نفسها تاقت الرشيف القرآن تعلمت وبعدما
الغزلية التشبيهات ملعاني التصورات ملكة عندها تَربَّْت حتى — الشعرية الدواوين
والدها رأى غريها؛ إليها يسبقها لم مبتكرة بمعاٍن تجود قريحتها صارت وملا وخالفها،
زواجها صار ذلك إتمام وقبل األديبات، النساء من عروضيني أساتذة لها يستحرض أن
كاتب اإلسالمبويل، أفندي هللا عبد السيد ابن اإلسالمبويل، بك محمود الرشيف السيد من

هجرية. ١٢٧١ سنة يف كان وذلك سابًقا. باآلستانة همايوني ديوان

508



العني حرف

له، يلزم وما املنزل تدبري إىل والتفتت األشعار، وإنشاد املطالعة عن اقترصت وهنالك
اسمها كان بنت لها كربت حتى ذلك عىل وبقيت والبنات، باألوالد ُرزقت حينما خصوًصا
١٢٨٩ه، سنة يف والدها تويف الفرتة تلك يف وكان منزلها. زمام إليها فألقت توحيدة،
بالنحو إملام لهما اثنتني لها فأحرضت نفسها، حاكمة وصارت ١٢٩٢ه، سنة يف وزوجها
تأخذ وصارت الطبالوية، ستيتة والثانية: األزهرية، فاطمة تدعى إحداهما: والعروض؛
تنشد وصارت الشعر، وأحسنت بحوره، وأتقنت برعت حتى والعروض النحو عليهما
معانيها، إىل أحد يسبقها لم التي البديعة واملوشحات املتنوعة، واألزجال املطولة القصائد

والفارسية. والرتكية، العربية، لغات: بالثالث دواوين ثالثة جمعت قد ذلك ومن
من عرشة الثامنة سن يف وهي توحيدة كريمتها توفيت طبعها يف ترشع أن وقبل
منزلها، ُمدبِّرة كانت إنها حيث الشديد؛ واألسف الحزن امُلرتَجمة عىل فاستوىل عمرها،
الرثاء ديدنها وجعلت والعلوم، والعروض الشعر تركت وهناك سواها، ألحد تحوجها ولم
لواحيها كثرت وهنالك العيون، َرَمُد أصابها حتى سنوات سبع مدة والنوح والعديد

فيه. هي ا عمَّ لتُقِلع ونَهوها وصويحباتها، أوالدها من وعواذلها
شفاها حتى والنوح البكاء من فشيئًا شيئًا وقلَّلت الناصحني، قول سمعت وأخريًا
تفرَّق والباقي بعضه، فوجدت أشعارها، من وجدته ما فجمعت العيون، مرض من هللا
باآلستانة اآلن الطبع تحت وهو «شكوفة»، ته سمَّ بالرتكي ديوان منه فجاء حزنها، مدة
يف عظيم وقع له وكان ونُرش ُطبع وقد الطراز»، «حلية سمته عربي وديوان العلية،
التأليف عىل قادرة أنها نفسها رأت ذلك وبعد األدب، أهل عند زائد وقبول النفوس،

أيًضا. ونُرش ُطبع وقد بابه، يف غريبًا فجاء األحوال»، «نتائج سمته كتابًا فألَّفت
وطار الُعمران، أقىص إىل الركبان حديثها يف سارت املذكورة مؤلفاتها انترشت وملا

أريب. ولوذعي أديب، جهبذ كل من التقاريظ إليها ووردت اآلفاق، يف صيتها
هذا منها التي املذكورة، مؤلفاتها يف مكتوب التقاريظ من لها ورد ما وجميع
ديوان عىل معانيه، لرقة فيه؛ أبدعت الذي اليازجي، وردة السيدة من اآلتي التقريظ

نصه: وهذا الطراز»، «حلية

بها تحىلَّ التي طرازكم حلية عىل باطالعي ترشفت قد إنني وموالتي، سيدتي
اليتيمة الدرة وهي أال صخر، خنساء معانيها بسبك وأخجلت العرص، جيد
وشنَّفت عنها، الدرِّ نظم وقرص منها، بأحسَن الشعراء فحول تأِت لم التي
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آفاقنا يف وسارت والبرص، السمع يحسدها غدا حتى مسامعنا، ألفاظها بحسن
والقمر. الشمس مسري

حقري، وجيز لها بتقريظ — والتقصري بالعجز اعرتايف مع — تطفلت ولقد
لدنكم من راجية الزرقاء، للقبة بالسمو أو بالضياء، للشمس يشهد كمن فكنت
األرفع، املقام يف األدباء وبني يسطع، مناًرا للفضل زلتم وال باإلغضاء، قبوله

وكرمه: هللا بَمنِّ

ال��م��ن��ظ��وم ب��ال��ل��ؤل��ؤ ت��زه��و م��ص��ر م��ن أت��ت ال��ط��راز ح��ل��ي��ة ح��ب��ذا
وال��م��ف��ه��وم ال��م��ن��ط��وق وك��ن��ز ش��ي ال��و ح��ل��ي��ة ال ل��ع��ق��ول ح��ل��ي��ة
ك��ري��م أص��ل ف��رع وال��ف��خ��ر ـ��م��ج��د ال��ـ ذوات م��ن ك��ري��م��ة أن��ش��أت��ه
ال��ن��ج��وم س��ي��ر األف��ق ف��ي س��ائ��رات م��ن��ه��ا ال��ق��ص��ائ��د ت��أت��ي ع��ل��م ش��م��س
ت��ح��ري��م م��ن ف��ي��ه ال��س��ك��ر ع��ل��ى م��ا ب��دي��ع م��ع��نً��ى ب��ك��ل ب��ي��ت ك��ل
ق��دي��م ع��ل��م آث��ار ف��ع��اش��ت ـ��ه��ا ف��ي��ـ ع��ائ��ش��ة ال��زم��ان أع��اد ق��د
ن��ع��ي��م��ي وف��ي��ه��ا ل��ذت��ي ذك��ره��ا وأم��س��ى ال��س��م��اع ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ه��ام
ب��ال��ع��ل��وم زي��ن��ت ال��ع��ص��ر ذا ج��ي��د ف��ي وردة ب��ل ال��ن��س��اء ف��خ��ر ه��ي
ب��ه��ي��م ل��ي��ل ب��ع��د ال��ص��ب��ح ب��دا م��ا ع��ز ك��ل ل��ه��ا ال��م��ول��ى ف��أدام

اليازجي وردة السيدة من ذكره اآلتي التقريُظ األحوال» «نتائج كتاب تقاريظ ومن
وهو: أيًضا؛

م وأتنسَّ السنية، ألطافكم بذكر ألهج أنا بينما أنني أعرض وموالتي، سيدتي
ويكتحل الخاطر، به يتعلل لدنكم من أثر لقاء ب وأترقَّ العبقرية، أنفاسكم شذا
اليتيمة، وردكم عقد وفريدة الكريمة، مرشفتكم وصلتني الناظر، مداده بإثمد
ال بالقلب فتناولتها صفاءها، النفس إىل وردت أقذاءها، العني عن فجلت

فقلت: البيان سحر من طيها يف ما وتصفحت بالبنان،

ك��ات��ب��ه ك��ف ف��ي ق��ل��م ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ب��ه ال��ف��ؤاد ه��ام ال��ذي ال��ك��ت��اب ه��ذا
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الفصاحة درر من وتحىل واملنظوم، املنثور بدائع حوى كتاب إنه لعمري
الجواب بهذا العايل مقامكم عىل تطفلت وقد النجوم، دراري لديه فأخجلت
مكارمكم لدى يشفع وما الغراء سجاياكم مدح من وضمنته بتقصريي، ناطًقا

وفخًرا: كنًزا ولألدب وذخًرا، معدنًا للفضل زلتم ال معاذيري، قبول يف

ال��م��ح��ب ق��ل��ب��ي ت��ي��م��ت ف��ت��اة ق��ل��ب��ي ال��وص��ل ب��ط��ي��ب ف��ش��ف��ت أت��ت
ب��س��ل��ب��ي أط��ال��ب��ه��ا أن ل��ي وم��ن ف��ؤادي س��ل��ب��ت م��ن��ظ��ر ب��دي��ع��ة
ح��ج��ب ت��ح��ت ال��غ��دائ��ر م��ن ي��ل��وح ل��ك��ن ال��ت��مِّ ك��ب��در وج��ًه��ا ج��ل��ت
ي��س��ب��ي ب��ال��ت��ن��ق��ي��ط ال��خ��ال ل��دي��ه واف��ى ال��س��ح��ر ك��خ��ط وش��م ل��ه��ا
ع��ذب ال��ص��ه��ب��اء م��ن ك��س��ل��س��ال ب��ل��ف��ظ ن��اغ��ت م��ن��ط��ق ف��ص��ي��ح��ة
ل��ب ك��ل ت��س��ب��ي ب��ال��ل��ط��ف غ��دت ذات ل��ط��ف ع��ن ل��ن��ا ت��روي أت��ت
ال��م��ه��ب ع��اط��رة ال��ن��س��م��ات ش��ذا ت��ح��اك��ي ت��ح��ي��ات أه��دت وق��د
ي��ل��ب��ي دع��وت��ه��ا ع��ن��د ف��ب��ادر ف��ؤادي دع��ت ل��ل��والء رس��ول
وع��رب ع��ج��م ع��ل��ى ش��رًف��ا س��م��وا ق��وم خ��ي��ر م��ن ك��ري��م��ة والء
وغ��رب ش��رق ف��ي ال��م��دح م��ن��اط ف��أم��س��ى ذك��ره��م ش��اع س��راة
غ��ض��ب ك��ل ب��ش��ف��رة وص��ان��وه��ا ق��دي��م م��ن ال��م��ع��ال��ي ورث��وا ل��ق��د
ن��ج��ب غ��ي��ر ك��ذل��ك ي��ل��دوا ول��م وط��اب��وا ك��رم��وا األُوَل��ى ال��ن��ج��ب ه��م
ن��دب ك��ل ت��خ��ج��ل ال��ع��ص��ر ب��ه��ذا ت��ب��دَّت خ��ود م��ن��ه��م وح��س��ب��ك
رط��ب اآلداب ح��ل��ى م��ن ب��ُدرٍّ ال��م��ع��ال��ي ج��ي��د زي��ن��ت ف��ت��اة
ب��ق��رب س��م��ح��ت إن األق��دار ع��ل��ى وم��اذا ب��ع��ٍد ع��ل��ى ب��ه��ا أه��ي��م
وت��رب م��اء م��ن م��ص��ر ف��ي وم��ا وس��اك��ن��ي��ه��ا ال��س��الم م��ص��ر ع��ل��ى
ق��ل��ب��ي م��ك��ان أق��ي��م أن ل��ي وم��ن م��ق��ي��م ق��ل��ب��ي ب��ه رب��ع ع��ل��ى
م��س��ت��ح��ب خ��ل��ق ك��ل ون��ال��ت ف��ض��ل ك��ل ف��ي س��م��ت م��ن ي��ا أال
ج��دب ك��ل ال��ق��ري��ح��ة م��ن ل��دي ف��أح��ي��ت م��ك��ارم��ه��ا ف��اض��ت وم��ن
ي��ن��ب��ي ج��اء ص��ف��ات��ك م��ن ب��م��دح وج��وًدا ك��رًم��ا أول��ي��ت��ن��ي ل��ق��د
وص��ح��ب��ي أت��راب��ي ف��اخ��رت ب��ه أن��ي غ��ي��ر م��ن��ه ل��س��ت ث��ن��اء
س��ح��ب أي ال��ب��الغ��ة س��م��ا ع��ل��ي��ه أج��رت ك��ال��روض م��ؤل��ف ورب
ع��ج��ب ذي��ل ال��ف��ص��اح��ة م��ن ت��ج��ر ال��م��ع��ان��ي أب��ك��ار ف��ي��ه ت��ه��ادت
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ط��ب خ��ي��ر ال��ق��رائ��ح ألس��ق��ام وأه��دى ف��ك��اه��ت��ه ط��اب��ت ل��ق��د
خ��ط��ب ك��ل ف��ي ب��ص��ي��رة ل��ك��ل م��ن��اًرا ك��ان��ت ال��ت��ي ال��ِح��َك��م ج��ال
ن��ق��ب ب��غ��ي��ر ت��ل��وح م��م��ث��ل��ة ف��ي��ه األح��وال ن��ت��ائ��ج رأي��ت
ح��ق��ب ك��ل ي��داه��ا ن��س��ج��ت ب��م��ا ال��م��ح��ل��ى ال��ع��ص��ر ل��ت��ي��م��وري��ة
وك��ت��ب أق��الم ب��ي��ن وس��ارت أص��وًال ش��رف��ت م��ع��ش��ر أدي��ب��ة
ص��ع��ب ك��ل ال��م��ع��ان��ي ف��ي وراض��ت ف��ن ب��ك��ل ال��س��ب��اق ق��ص��ب ح��وت
ص��ب ل��ل��ق��اك ش��ي��ق ب��م��ه��ج��ة واف��ت ع��ذراء غ��ادة ودون��ك
ب��ي ِس��ْر ال��رك��ب ي��ن��ادي س��ط��ًرا ب��ه��ا ذات��ي ج��ع��ل��ت ق��درت ل��و وإن��ي
ح��س��ب��ي وذاك ال��ق��ب��ول وت��ل��ت��م��س ح��اله��ا ن��ظ��م��ت م��ن ب��ع��ج��ز ت��ق��ر

املوافق السبت يوم اآلداب، جريدة يف ونُرش مرة، قالته ما نثًرا املرتجمة إنشاء ومن
وهي: املعارف»؛ «عرص عنوان تحت هجرية، ١٣٠٦ سنة الثانية جمادى ٩

البنات برتبية إال العائالت تصلح ال
اليد بقرص ومعرتفة املضمار، هذا يف املقال ملجال أهًال لست كنت وإن إني
أطرافه خالل من أرى لكني اإلزار، بخيمة العتكايف املنال؛ زمام قبض عن
جوهر كل مفاتيح التأديب مسالك وبحدود الكنوز، ظرف الرتبية مناهج أن
السبل تلك إىل امليل كل يميل أن كريمة نفس ذي كل عىل فالواجب مكنوز؛
بتلك ليحظى القويمة؛ مراتعها يف يرتع أن له عزيز كل ويحث الفخيمة،
من أمامها هو ما إال تنظر ال الرشقية الهيئة أرى أني مع اليتيمة، الجواهر
ت لعضَّ وتفقدته يومها بعد ما إىل التفتت ولو نفسها، به فتخص الصالح
وموجد النسمات، بارئ حكم إىل بااللتفات ووجدت فرَّطت، ما عىل الندم أنامل
صريورة الطبيعية األصلية واملباني الربانية، البديعة املصانع وهي املخلوقات،

الزوجني. عىل العالم هذا عمران مدار
األفضل، وهو اآلخر، دون أحدهما األرسار عالم لخص االنفراد؛ أمكن ولو
عىل موجبًا الكون هذا َهيُوَىل يف التأمل فكان دونه، هو ما إىل يفقره ولم
السؤدد ثمرة ألن العائالت؛ وتهذيب البنات بتأديب العناية الرجولية الهيئة
بأطراف الزوجة فلمته فأدهشه، الرجل عىل أمر عقد إنه فلربما إليها، راجعة
يجتهد ذلك مع وهو الدقيقة، بتدابريها ولوعه جذوة وأخمدت الرقيقة، بنانها
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هي يقال: أن خشية إعالنه؛ من ويحذر الهيئة، أفراد بني فضلها يكتم أن يف
ثم فاألسف الغربية؛ الدولة بخالف وهذا الصايف. عيشه فيكدر معلومية، ذات
نفسها تجهد ولم البديع، النسق هذا يف فحصها تمِض لم هيئة عىل األسف
تشغف مدينة عىل العجب ثم والعجب الرفيع، الرشف هذا عىل البحث يف
املعادن بزخرف جمالهن إظهار عىل وتستعني مستعار، بحيل فتياتها بتزيني
ألقت أنها والحال والدالل، الحسن يف بسطة زادتهن أنها وتتخيل واألحجار،
إال املستعارات تلك من عليهن يعد لم ألنه الوبال؛ أخدود يف األحداث تلك
بصريتهن لكف وذلك والفجور؛ املباهاة ساحة إىل بهن املؤدي والغرور العجب

األمور. وعواقب األحوال، بنتائج علمهن وعدم اإلدراك، عن

أس��ود ج��ه��ل ب��خ��م��ار وت��وش��ح��ت ج��ب��ه��ة غ��رة ب��ال��در زي��ن��ت ق��د
أم��ج��د ف��ض��ل ك��ل ي��ط��م��س وال��ج��ه��ل ج��ي��ده��ا ت��ب��ه��ج ب��ال��ع��ق��د وت��ط��وق��ت

بشواهد وجذبتهن بالرتبية، سلوكهن حسن يف الرَُّجلية الهيئة اجتهدت فلو
املعلومية، بيواقيت تلقائها من الغانيات تلك لتتوجت االطالع طرف إىل املدنية
وأدركت اإلدراك، طرق يف خطواتها ألفت شبَّت وكلما التفقه، بآللئ وتقلدت
وسناء، بهاء فأوقرته قيمته بغالء وفطنت جالء، فزادته األصيل حليها مزية
من ثوبًا ملبسها كان ولو قماش، جوهر أرفع عن رشفه بلمعة واستغنت

الشاش:

وي��ش��رف ال��وض��ي��ع ق��در ب��ه��ا ي��س��م��و ج��وه��رة ال��ف��خ��ر ألص��ل ال��ع��ل��وم إن
م��ش��رف األن��ام ب��ي��ن ح��ازه��ا م��ن ف��اض��ل م��ه��ج��ة درج ف��ي ف��وج��وده��ا

امُلَخدَّرات معارش — نحن سأقول: عما العقول أرباب يا العفو فأستوهبكم
حيثما الطفل أن املعلوم من إذ وبنات؛ بنني من األطفال بنشأة منكم أدرى —
من القاه مما لفتوره برهة هجع ثم بالبكاء، أوًال بادر القابلة كف عىل صار
ينتبه ثم له، سبق يكن لم الذي الصياح يف صوته إطالق سيما ال التعب؛
عىل فينام أمه، فرتضعه الغذاء، لطلب فاه فاتًحا وشماًال، يمينًا جيده محرًكا
دنيانا أن عىل دليل وهذا نومه. أثناء يف خفيفة بسيمات منه فرتى الشبع، أثر

الصفاء. قليلة الجفاء، كثرية وغم، أحزان ومحل هم، دار
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معرفة فطنته أول كانت أشهر خمسة وبلغ النمو يف الطفل أخذ فإذا
يف التأمل فَلُكم فيه، إىل إليصاله منه هو حيث اليشء وتناول أبيه، ثم أمه
وقويت أعصابه اشتدت كلما ثم اللطيفة، والعبارة الخفيفة، اإلشارة هذه مبنى
تلك لسماع فيُصغي إليه، ة ُمعدَّ بألحان الوالدة فتبادره صياحه، عال أعضاؤه
من به ودارت وحملته حنان، بكل عالجته ألم من صدره ضاق وإذا األلحان،
والتسكني التلطف ذلك يظن وهو أمله ويتلطف كربه، فيفرج مكان، إىل مكان
بما الوالد إليه أتى عويف فإذا عليه، الشفقة من وضنك قلق يف وتبيت بقدرتها،
للرشاسة نفسه وطمحت وترعرع كرب فإذا قدرته، حسب عينه، به وتقر يبهجه
منها األسماء؛ بمخرتعات وخوَّفته ذلك، عن يلهيه ما أمه له اخرتعت الطفلية
فيسكت إليه؛ به نادت تشيطن وإذا به، ذكرته صاح وإذا إرهابًا، به يتخيل ما
جهته من قلبه يف فتوقع ا، رشٍّ منه به وتوجس أباه له تذكر وتارة الطفل،
ومركز قلبه، إنسان هيبته ويجعل عينه، يف ويُكربه قدرته، فيستعظم الرعب،

ذاته.
خاوية وهي العلوم إىل الفقرية هذه أمر من يكون ماذا شعري ليت فيا

لحكًما: ذلك يف إن تستحقه؟! عما الوفاض

م��ق��ت��ب��س ك��ل ف��ي ل��وام��ع��ه��ا أه��دت دس��ًم��ا أف��ع��م��ت��ه��ا إن ال��م��ص��اب��ي��ح إن
م��ن��غ��م��س؟ غ��ي��ر ل��خ��ي��ط ال��ض��ي��اء أي��ن ف��ت��ائ��ل��ه��ا ج��ف��ت زي��ت��ه��ا خ��ال وإن

رجالنا عنيت فلو عليه، املشفق بإساءة الوالدية الشفقة تحسن وكيف
لهن العلوم تلقني عىل وأجمعت بناتهم، برتبية — الرشقيني معارش —
ذلك عن الفتيات تلك ولعوضت جد، وأهنأ مجد، أرفع لنالت شفقتهم؛ بمقدار
ساحة إىل السلوك مضيق معلوميتهن بسواعد وأوسعت العرفان، براحة القلق
التدمري؛ من حليتها أساس بوقاية وهمت التدبري، بواجبات وقامت اإلذعان،
ُهدم إنما ؛ بضارٍّ ليس والطبيعي طبيعي؛ أهلها انقطاع بعد الدُّور تخرَُّب ألن
ومن النار. بل العار؛ هو الديار وجود مع الجهل برصرص الرشف سقف
الفرع، اعوجاج عىل ويأسف األصل، تمهيد يف الغارس يُفرِّط أن املستغربات
التكأت والعرفان املعرفة قرارة من غرائسها الرجال أروت فلو به، املؤدِّي هو
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الدرج، أعىل بمساعدتهن وصعدت األفنان، تلك قويم عىل األحمال ثقل يف
الحجج. بأقوى وتمسكت

بيت من أوهى بحجة التهذيب عن التنمق يف هذه هيئتنا تعالت ولكن
السوى ومغازلة بالهوى، يعلقن الكتابة تعلمن إذا أنهن وهي العنكبوت،
وأحاديث األُميني روايات مسامعهم يطرق ألم باملراسالت. وبادرن بالجوى،
وذهلتم ُسًدى، تركتموهن ِلَم شأننا، زمام ومالك أوطاننا، رجال فيا الجاهلني؟!
أن عن بخلتم أنكم فمن غًدا»؟ ستلقاه اليوم تفعل «ما يف التأمل مزايا عن
البهية، حليتها عن بتجردهن ورضيتم الحقيقية، اإلنسانية بزينة تمدوهن
نار من أشهر لسلطتكم وخضوعهن قلم، من أطوع سطوتكم أنامل بني وهن
سخرتم وقد امُلَعنَّى كالضالِّ الحاجة عند الحرية أكف ترفعون فعالَم َعَلم، عىل
كل يف انفرادكم واستحسنتم األعمال، يف معكم باشرتاكهن وازدريتم بأمرهن،

يعود. من عىل اللوم عائد فانظروا معنى؟
حتى مساعًدا يل يكون ساعًدا أََر لم ولكني هذا، مقايل إظهار أروم وإني
التي السيدات إحدى رسالة وهي الفؤاد، كنَّه ما درج ِمفتاَح املراُد منَحنى
يف انتباهها بلوامع جلت سيدة من لها فيا الواجبات. من البنات تربية ترى
أذهان وأنشقت درًجا، السبق هذا يف إدراكها بقوة ورقت رسًجا، الليالء الليلة
الناظرين عيون نصحها بإثمد وكحلت أرًجا، فطنتها زهر من السامعني
أن يل َفُحقَّ خبرية! بَقْدرهن ألنها عنهن؛ اللوم أسنة وأدارت بصرية، فأحيت
اإلشارة. بهذه األيقاظ مسامع شنَّفت التي امُلشارة تلك بفضل امُلَخدَّرات أُهنِّئ
أن وتهدي الفضالء، أيدي بني تنور الغراء مصابيحها أنجم أرى وإني هذا
منه بقبس مبرص كل وتشغف املشهود، الثناء ذلك إىل بااللتفات دان كل يميل

الهدى. اتبع من عىل والسالم املقصود. سبيل إىل يوصله

خطاب عىل ردٍّا اليازجي؛ ناصيف الشيخ كريمة وردة، السيدة إىل مراسالتها ومن
وهو: منها، للُمرتَجمة َوَرد

كتابي ألغبط إني البالغة، مزايا مذاق وعذوبة الرباعة، مآثر وعزة أقول: هللا بسم
بكل اإلنسان عني لقرنت اإلرادة تطاوعني فلو جوابي، إليه أؤدي من لقاء لدى
الشمل قبل أو مظروفه، قرطي العيان مرآة نفس وصريت حروفه، من عني
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ا، حدٍّ له أجد لم وجًدا إليه وهبت رشوة أعظم رام أو أبعد، قربانه لجعلت هديًا
رقة ونقشت الخطاب، بعبقري املعاني سماء من كتابكم أْقبَل عندما وذلك
بالرتحاب، اللسان قبل الجنان فنطق الصدر، صحاف عىل معانيه زبدة أرقام
بألفاظ إال قيس تغزل وما هجايته، بحروف إال دة والَّ نطقت ما كتاب در
حديقة مآله تأثري بخالصة يراعه بشري أسس قد بدايته، براعة تُداني كادت
وقد ووجد، غرام كل عن تفرت صدق غرائس مداده عصري وسقى بالود، الحق
وأنالتني الوداد، يانعة باب فتح يف توسطت التي الحلية بتلك أتتوج أن يل َعنَّ
عيل تبخيل ال أن فأميل املراد، عني الروح النتعاش هي وردت تفاحات نشيق
زال ال كوكب، الح ما بايل من تربحني ال أنك كما الصبا، هب ما العاطرة بتلك
حبكم حملها َمن سالَم يُبدي بهائك وذكاء الربا، بتيجان الئًحا عرفانك سنا

وِصبًا.

أيًضا: املذكورة وردة للسيدة مراسالتها ومن

عرف ناشقة نشقت ما الشفق وتقلد رسالته، الشوق حمل سالم براعة استهل
مداُد الوفاء بخالص لنطق املقال صدق يف املجال رضيت ولو كفالته، الوداد
قد ولعمري مظروفه، ختام فضِّ قبل العاطرة التحية بأداء وأقام حروفه،
إىل الوداد خالص من الوفاء زواهر وكللته غرَّاء، بآللئ الثناء أزاهر توجته
وتشوق ومساء، صباًحا أنبائها بنسيم األسماع تسرتوح تزال ال من حرضة
إىل شوًقا زادني ومما وإناء. أطراًفا الكامل إنسانها بدر استطالع إىل األرواح
الورد حديقة اجتالئي الطوق، عن الشفق طفل فيه شب لقد حتى شوق،
األذهان أحداق رمقتها حديقة من لها فيا امِلْسكيَّة. األدب ونافجة القدسية،

ورسوًرا. طربًا فثملْت اآلذان مسام وانتشقتها ونُوًرا، نَْوًرا فاقتبست
البصرية بأفكار ورشحت العيون، إنسان اليانعة تلك أرجاء يف رسحت ومنذ
أتعجب وأدب بوشاحه، أتوشح طرب بني أزل لم املصون، الدر ذلك أرسار
عيونًا الروضة تلك نرجس من أغازل وجعلت وافتتاحه، اختتامه حسن من
مياس، أهيف ممشوق كل ألفاتها غصون من وأهرص الحواس، مني ملكت
االلتفات بجميل حياتي وأن سلطانه، شوكة من خوًفا وردها حرضة يف وأتأدب
الثرى، عىل نفسه ألقى قد الغضِّ بالياسمني وإذا جمانه، نفيس عن ضاحكة
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بكفة املنثور فأشار ترى؟ يا نظرية النرضة لهذه هل اإلفصاح: بلسان ونادى
تكتموا ال البيان: بلسان الزنبق ونطق الغادة، لتلك نظري ال أن الخضيب
إلذاعة املاء وجرى وبرش، األجنحة بأكف الطري صفق ذلك فعند الشهادة،
هذا لسماع املورقة أغصانها وتمايلت وتكرس، النسيم بذيل فعثر الرسور، نبأ
يف البشائر لتلك إذاعة الحثيث السري يف العاطرة نسماتها وأخذت الحديث،
بلسان فقلت السائر، املثل مسري سارت التي الفضائل لهذه ونًرشا العشائر،
، وإالَّ الحديقة تكون هكذا هكذا اليقني: النبأ هذا تحقق بعد األمني، الصادق

وتُمىل: الفضائل لتُكتب كذلك وكذلك

س��ع��ُد ي��ا ح��دي��ث��ك م��ن ف��زدن��ي غ��راًم��ا ف��زدت��ن��ي ع��ن��ه��م س��ع��د ي��ا وح��دَّث��ت��ن��ي

لديها وارشح الحديقة، هاتيك ربة إىل تحية الصديق أيها عني فتحمل
جاء فقد هذا؛ كتابي عن واعتذر الحقيقة، عىل الباهر بفضلها شغفي حديث
وكيف الحياء، يُبطئه القدوم عىل الشوق حرَّضه وكلما استحياء، عىل يميش
أهدي إنما فكأني لقائل؟ مقاًال يدع لم الذي واملقام الفضائل منبع يف حلَّ وقد
الحرضة، تلك معايل هللا أدام باملطر. الخضم البحر وأمنح هجر، إىل الثمر

الكمال. غاية وبلغ هالل، جبني الح ما ونرضة، بهجة حال كل يف وزادها

قولها: البديع شعرها ومن

أت��راب��ي ع��ل��ى أس��م��و وب��ع��ص��م��ت��ي ح��ج��اب��ي ع��زَّ أص��ون ال��ع��ف��اف ب��ي��د
آداب��ي ك��م��ل��ت ق��د ن��ق��ادة وق��ري��ح��ة وق��ادة وب��ف��ك��رة
واألح��س��اب ال��خ��در ذوات ق��ب��ل��ي م��ع��ش��ر س��ي��م��ة ال��ش��ع��ر ن��ظ��م��ت ول��ق��د
وك��ت��اب م��ن��ط��ق ب��الغ��ة يَ��ه��َوى ن��اط��ق ف��ك��اه��ة إال ق��ل��ت��ه م��ا
خ��ط��اب��ي ف��ص��ل أع��ط��ي��ت وب��ف��ط��ن��ت��ي ق��دوت��ي ول��ي��ل��ى ال��م��ه��دي ف��ب��ن��يَّ��ة
وك��ع��اب ل��ع��وان��س ال��ُع��ال ن��س��ج ل��ه��ا ن��س��ب��وا ك��واع��ب َدرُّ ل��ل��ه
ص��ع��اب وج��وب ص��خ��ر ف��ي ـ��خ��ن��س��اء ال��ـ وه��ام��ت ال��ث��م��ي��ن رِّ ب��ال��دُّ وُخ��ص��ص��ن
ِخ��ض��اب��ي ال��ِم��َداد نَ��ْق��ش م��ن وج��ع��ل��ت دف��ات��ري ج��ب��ي��ن ِم��ْرآت��ي ف��ج��ع��ل��ت
ش��ب��اب��ي! إه��اب أو خ��طٍّ ب��ِع��ذار أنْ��ُم��ل��ي ِط��ْرِس��ي وج��ن��ات زخ��رف��ت ك��م
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األح��ب��اب! روض��ة ق��ول��ي ب��ع��ب��ي��ر وتَ��ض��وَّع��ت ال��ذك��ا ش��م��ع أض��ا ول��ك��م
وغ��ي��اب��ي ح��ض��رت��ي ف��ي ي��غ��ب��ط��ن��ه��ا ب��م��ن��اط��ق ال��ب��ه��ا رب��ات م��ن��ط��ق��ت
األن��س��اب ذوو ش��ع��ائ��ره��ا ع��رف��ت ذوائ��بً��ا ال��ش��ع��ور ن��ادي ف��ي وح��ل��ل��ت
ح��ج��اب وح��رز غ��رَّا ب��ت��م��ي��م��ة ب��الغ��ت��ي ف��ن��ون ف��ك��ري م��ن ع��وَّذت
األل��ب��اب زه��رة ب��ك��ون��ي إال ت��ع��ل��م��ي وح��س��ن أدب��ي ض��رن��ي م��ا
رح��اب��ي واع��ت��زاز ث��وب��ي وط��راز ع��ص��اب��ت��ي وع��ق��د خ��دري س��اءن��ي م��ا
ون��ق��اب��ي ب��ل��م��ت��ي ال��خ��م��ار س��دل وال ال��ع��ل��ي��ا ع��ن خ��ج��ل��ي ع��اق��ن��ي م��ا
ال��رك��اب م��ط��ام��ح ال��س��ب��اق ص��ع��ب اش��ت��ك��ت إذا ال��ره��ان م��ض��م��ار ط��يِّ ع��ن
م��آب ل��خ��ي��ر أس��ع��ى م��ا ح��س��ن ف��ي وت��ف��رُّس��ي راح��ت��ي ف��ي ص��ول��ت��ي ب��ل
األغ��راب ل��دى غ��راب��ت��ه ش��اع��ت ك��ن��ه��ه م��ص��ون س��ر م��ن ن��اه��ي��ك
ب��م��الب ط��ي��ب��ه ط��ي��ب وي��ض��وع خ��زائ��ن ب��درج م��خ��ت��وم ك��ال��م��س��ك
ال��ط��الب ي��د ش��ل��ت ��ه��ا م��سِّ ع��ن ل��ؤل��ؤ ج��واه��ر ح��وت ك��ال��ب��ح��ار أو
ع��ذاب! ف��ع��ل ال��غ��واص ك��اب��د ك��م وم��ن��ال��ه��ا ن��وال��ه��ا ِل��َش��وق ُدرٍّ
ك��ت��اب ب��ك��ل تُ��ت��ل��ى وش��ئ��ون��ه ص��ون��ه��ا واف��ق ال��م��ش��ه��ور وال��ع��ن��ب��ر
ال��وه��اب م��واه��ب اإلل��ه م��ن��ح ل��ي َوْه��ي ال��ب��راع��ة م��ص��ب��اح ف��أن��رت

ملسو هيلع هللا ىلص: النبوي باملقام لت توسَّ وقد وقولها

إَِض��م م��ن األش��واق ه��اَج��ت ن��س��م��ة أم ال��ظ��ل��م ِح��نْ��ِدس ف��ي س��َرى وم��ي��ٍض أع��ن
س��ل��م ب��ذي أح��ب��اب��ي ن��ح��و وش��اق��ن��ي م��ض��ى ب��ال��غ��رام ع��ه��ًدا ل��ي ف��ج��دَّدت
ال��ق��دم م��ن ق��ل��ب��ي ف��ي أع��ه��د ك��ن��ت م��ن إل��ى ال��س��ل��وِّ ب��ع��د م��ن ف��ؤادي دع��ا
ع��دم��ي م��ن ي��ه��واه م��ا وي��ث��ب��ت ي��م��ح��و م��ن��ظ��ره ع��ش��ق ل��ح��ب��ي��ب وه��اج��ن��ي
ك��ال��ن��ع��م ف��ي��ه ف��ع��ذاب��ي ل��ه ح��ب��ي إس��اءت��ه ي��م��ح��و ك��م��ا س��ل��وِّي ي��م��ح��و
أرم ول��م ع��ذًال ل��ه��م أَُوفِّ ول��م م��ح��ب��ت��ه ع��ن س��ل��وِّي ال��وش��اة رام
ك��ال��ع��ل��م ال��ع��ش��اق ف��ي ال��ع��ش��ق وش��اه��د ت��م��ل��ك��ن��ي م��ن ي��ا ال��ج��وى اس��ت��ن��ار ك��ي��ف
ُم��ت��ه��م��ي َف��ْه��َو وق��ل��ب��ي ال��ف��راغ ب��ي��ن وم��ع��ت��رًض��ا ع��ن��ي ُم��ع��رًض��ا ل��ه ف��ي��ا
وال��س��ق��م اآلالم م��ن ل��ق��ي��ُت وم��ا ت��ل��ف��ي إل��ى أف��ض��ى م��ا ال��ح��ب م��ن ح��س��ب��ي
ال��ن��دم ب��اع��ث خ��لِّ��ي ن��ف��س ي��ا وق��ل��ت غ��واي��ت��ه ع��ن ع��ن��ان��ي رددت إن��ي
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رم��م م��ن ال��ن��اس ف��ت��ح��ي��ا ال��م��ن��ادي ي��دع��و إذ ال��ش��ف��اع��ة رب ب��ال��م��ص��ط��ف��ى ول��ذُْت
وال��ك��رم ال��رش��د س��ن��اء ال��وج��ود وج��ه ب��ع��ث��ت��ه إش��راق ك��س��ى ق��د ال��ذي ط��ه
األم��م ع��ل��ى َف��ْض��ًال أم��ت��ه ت��ي��ج��ان س��ن��ت��ه أن��وار ك��لَّ��ل��ت ال��ذي ط��ه
وال��ن��ع��م ال��َم��ج��د ل��راج��ي ال��ق��ري��ب وه��و ب��ه ال��رق��ي��ب َم��نَّ ال��ذي ال��ح��ب��ي��ب ن��ع��م
ك��م��ن��ع��دم وم��وج��ودي ال��ف��داء ه��ذا ل��ه أك��ون أن ل��ي وم��ن ال��ف��داء روح��ي
وال��ظ��ل��م ال��ظ��ل��م ب��ق��اء ال��ب��ق��اء وه��ي ب��ه��ا أف��ت��دي��ه ح��ت��ى ال��روح ه��ي وم��ا
ب��ال��ت��ه��م ال��ده��ر ص��روف وب��دَّدت��ه ل��م��ح��ت��ه ال��وزر ث��ق��ال أوف��ت وال��ع��م��ر
ق��دم��ي ب��ال��ه��وى ف��زل��ت ع��ن��ه غ��وي��ت ل��غ��د أع��ددت��ه ال��ذي ال��رش��اد أي��ن
ب��دم دم��ع��ه��ا أف��اض��ْت ع��ي��نً��ا ك��ح��ل��ت ب��ه��ا أف��وز ل��و ِرح��اب ب��تُ��رِب ل��ي م��ن
م��ن��س��ج��م اآلم��اق م��ن ب��ط��لٍّ ت��س��ق��ى م��ن��ظ��ره��ا ع��ز ب��ان ب��أط��الل ل��ي م��ن
وم��ن��ه��دم راٍس م��ن ال��رواس��ي ش��مُّ ب��ه��ا ت��ق��وم ال وزٍر أث��ق��ال ت��ح��طُّ
ظ��م! ك��ل م��ن��ه وأس��ق��ى األوام أروى ي��ده م��ن ف��اض ق��د زالل ب��ن��ب��ع ف��َك��ْم
وال��ع��ج��م ال��ع��رب م��ول��ى ع��ن��ه ن��أى ل��م��ا ج��زًع��ا ب��ع��ده م��ن ل��ه أنَّ وال��ج��ذع
ب��ال��ق��دم ال��ك��ون��ي��ن س��ي��د م��س��ه��ا م��ذ ط��ائ��ع��ة ال��ص��م��اء ال��ص��خ��رة ل��ه الن��ت
ع��ل��م! ع��ل��ى ن��ار ب��دا م��ا أق��ل��ه��ا ع��دد ل��ه��ا م��ا م��ع��ج��زات ل��ه��ا ف��ي��ا
ب��ال��ِح��َك��م يَ��ن��ِط��ق��َن أل��س��نً��ا ج��وارح��ي ج��ع��ل��ت ول��و م��دح��ي ب��ه ي��ح��ي��ط وال
أل��م م��ن ال��روح وي��ش��ف��ي ال��ص��راط ي��ه��دي ق��ب��ًس��ا َم��ْدح��ه ِم��ن أرتَ��ِج��ي وإن��م��ا
ال��ن��ع��م م��ورد ع��ن ن��اه��ي��ت��ي ��وء ب��ال��سُّ آِم��َرت��ي ال��ن��ف��س ب��اتِّ��ع��اظ ل��ي وك��ي��ف
ب��م��ن��ت��ظ��م نَ��َس��ق��ي وال ال��ن��ع��ي��م إل��ى ي��ق��رب��ن��ي خ��ي��ر ع��ن ال��ت��م��اس��ي ف��م��ا
م��ن��ف��ص��م غ��ي��ر ب��ح��ب��ل ارت��ب��اط��ي ح��س��ن َوَص��ب��ي ب��ه��ا أش��ف��ي أس��وة ل��ي ل��ك��نَّ
يَ��ُق��م ل��ل��ق��ا ي��وًم��ا أَخ��ْف إْن ��ت��ي ل��ُح��جَّ ق��ي��م وص��ف��ه دي��ن ال��ل��ه وم��ن��ة
ال��وص��م زل��ة م��ن ب��ه أف��وز ذخ��ًرا ��ت��ه أُمَّ ب��ع��َض ك��ون��ي ف��وِز س��وى وم��ا
ك��ل��ه��م ال��خ��ل��ق خ��ي��ر ال��رس��ل خ��ات��م م��ن ل��ي ب��ال��ش��ف��اع��ة ع��ف��ًوا ال��ت��م��اس��ي إال
ال��ح��رم ش��ه��ره ف��ي ب��ه ح��ل��ل��ت وق��د م��راح��م��ه أرج��و ال��رج��ا ك��ف م��ددت
األم��م ب��ع��ث��ة ف��ي ح��ج��ت��ن��ا م��ص��ب��اح رح��م��ت��ن��ا م��ش��ك��اة ال��م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د
ال��وس��م م��ف��ج��وم��ة ن��اص��ي��ة أب��دي��ت إذا ال��زح��ام ي��وم أق��ت��دي ب��ه م��ن ي��ا
ال��ل��م��م ذك��رة أن��س��ْت ال��ك��ب��ائ��ر إن خ��ج��ل ف��ي ال��ح��ش��ر أواف��ي ح��ي��ن أق��ول
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نَ��َدم��ي وا ال��ق��س��ط وض��ع ي��وم زل��ت��ي وا م��ددي ت��ك��ن ل��م إن أرت��ج��ي م��ن خ��ي��ر ي��ا
ال��ع��دم م��ن ال��دن��ي��ا أب��رز م��ا ل��والك ل��ه ال��ح��ب��ي��ب أن��ت ال��ذي ب��ح��ب ف��اش��ف��ع
ب��م��خ��ت��ت��م ول��ت وم��ا ده��ر أدوار اف��ت��ت��ح��ت م��ا ال��ل��ه ص��الة أزك��ى ع��ل��ي��ك

غزًال: وقولها

ك��ررت��ه ط��ال��م��ا خ��ط��ك ورق��ي��م س��ط��رت��ه ال��ح��ش��ا ف��ي ح��س��ن��ك م��ن��ث��ور
س��ل��م��ت��ه وق��د دم��ي ل��س��ف��ك يُ��وم��ي ف��وج��دت��ه ت��ل��وت��ه ال��ع��ذار س��ط��ر

البيتني: لهذين مشطرة وقالت

أن��ي��ن��ي ل��ي��ل��ي دج��ى ف��ي أط��ال��ت ح��ت��ى ال��ه��ج��ر ك��ف��اه��ا م��ا ول��ي��ل��ى
ودي��ن��ي ع��رض��ي ال��ه��وى ف��ي أب��اح��ت ل��م��ا ب��ال��ص��ب��ر ت��ج��لُّ��دي وَك��لَّ
ال��ج��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ي��راع خ��ط ك��ذا ق��ال��ت: األم��يَّ ارح��م��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ارح��م��ي��ن��ي؟ أم��ي ي��ا ال��ح��ب ف��ي وه��ل ص��ب��وًرا وك��ن ال��ص��غ��ار ق��ل��ق ف��دع

أيًضا: تشطريهما يف وقالت

ب��ال��ع��ي��ون ق��ل��ب��ي ج��رح أرت��ن��ي ح��ت��ى ال��ه��ج��ر ك��ف��اه��ا م��ا ول��ي��ل��ى
ودي��ن��ي ع��رض��ي ال��ه��وى ف��ي أب��اح��ت ول��ك��ن دم��ي ب��س��ف��ك ق��ن��ع��ت وم��ا
م��ع��ي��ن��ي؟ ف��َم��ن ب��ل��ي��ت؛ ق��د أم��ي ي��ا ق��ال��ت: األم��ي ارح��م��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ارح��م��ي��ن��ي؟ أم��ي ي��ا ال��ح��ب ف��ي وه��ل َص��بٌّ وأن��ت ال��غ��رام ف��ي أت��رح��م

أيًضا: ذلك يف وقالت

ش��ج��ون��ي ك��ت��م��ان ب��ع��د أذاع��ت ح��ت��ى ال��ه��ج��ر ك��ف��اه��ا م��ا ول��ي��ل��ى
ودي��ن��ي ع��رض��ي ال��ه��وى ف��ي أب��اح��ت َوْج��دي آي��ات ت��ب��يَّ��ن��ْت وح��ي��ن
ال��ج��ن��ون ب��ع��ض ال��ه��وى وف��ي ج��ن��ن��ت ق��ال��ت: األم��ي ارح��م��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ارح��م��ي��ن��ي؟ أم��ي ي��ا ال��ح��ب ف��ي وه��ل أح��ن��و ك��ي��ف أم��ك ك��ن��ت وه��ب��ن��ي
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املذكورين: للبيتني مخمسة وقالت

ع��رف��ت��ا ه��ل أم ص��ب��اب��ت��ي ج��ه��ل��ت إف��ت��ا ي��ك��ف��ي��ك م��ع��ن��ف��ي إل��ي��ك
ح��ت��ى ال��ه��ج��ر ك��ف��اه��ا م��ا ول��ي��ل��ى أن��ت��ا وأن��ت ع��ل��ي��ك أق��وى ف��ال

ودي��ن��ي ع��رض��ي ال��ه��وى ف��ي أب��اح��ت
أق��ال��ت م��ا ال��م��ت��ي��م ع��ث��ر وإن وق��ال��ت أم��ت ج��م��ال��ه��ا ب��روض
ق��ال��ت: األم��ي ارح��م��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت أط��ال��ت ه��ج��ري وف��ي ص��دَّت وك��م

ارح��م��ي��ن��ي؟ أم��ي ي��ا ال��ح��ب ف��ي وه��ل

السابق: الخديوي تهنئ وقالت

وان��ع��ط��ف رك��اب��ك م��ص��ر ف��ي ح��ل م��ذ ب��ال��ش��رف ق��ربً��ا ال��ب��در ت��اج ك��ل��ل��َت
ه��ت��ف ب��ه��ا وال��س��رور ال��س��ع��ي��دة م��ص��ر وع��ط��ف��ه ��ن��ي ال��سَّ ب��م��ق��دم��ك ط��رب��ت
س��ل��ف ق��د م��ا ب��ال��ه��ن��ا ج��دد وال��ع��ود ال��ث��ن��ا ي��ص��ح��ب��ك ع��زم��ت ع��زم��ت ل��م��ا
وال��ت��رف ال��رف��اه��ة ب��ي��ن م��ج��ل��وة وأص��ب��ح��ت ال��ح��ب��ور ب��ك��ر وت��زي��ن��ت
ع��ك��ف ع��ود ع��ل��ى م��ط��رب��ه��ا ورخ��ي��م ال��ه��ن��ا ج��اء ب��م��ا م��ص��ر وت��ج��م��ل��ت

الخمريات: يف وقولها

ب��ال��ك��اس��ات ال��ص��ب وع��اط��ي ف��اش��رب األوق��ات وب��ه��ج��ة ال��ص��ب��وح الح
ال��ل��ذات ن��ش��أة ت��ب��دع ف��ال��راح ت��روًُّح��ا ل��ل��ق��ل��وب ب��راح��ك واج��ل��ب
آت��ي ي��وم ك��ل ف��ي ل��ي ف��ال��ح��ظ م��راق��ب��ي ف��ال��زم��ان ف��دي��ت��ك وان��ه��ض
ص��ف��ات��ي وال��ص��ف��ات ع��ي��ن��ي ف��ال��ع��ي��ن ع��واذل��ي ت��ق��ول وم��ا ال��وش��اة ودع
ال��وج��ن��ات ب��ش��ق��ائ��ق ص��ب��ا ل��م��ا ب��ح��ب��ه��ا ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ي وم��ا دع��ن��ي
وال��ب��ان��ات ال��غ��زالن م��ع��ه��د ف��ي ي��دي��ره��ا ال��رش��ي��ق ك��ان أن غ��رو ال
ح��ي��ات��ي ه��ن��يَّ ع��ت��ق��ي ف��ي انَّ وَل��َو ك��روم��ه��ا روض ب��ظ��ل األس��ي��ر ف��أن��ا
م��م��ات��ي ال��ك��ئ��وس ح��ب ف��ي ك��ان إن ع��ص��ي��ره��ا ذوق ب��ح��ب ال��ش��ه��ي��د وأن��ا
ال��س��ك��رات م��ن ت��ل��ق��ى وم��ا ن��ف��س��ي ب��ش��رب��ه��ا ت��ري��د م��ا ال��ع��واذل ج��ه��ل
ال��ح��س��رات م��ن ال��ُم��ْض��ن��ى ل��ف��ؤادي ص��ب��وة أم ج��ف��وة ع��ن وت��س��لِّ��يً��ا
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غ��اي��ات��ي م��ن��ت��ه��ى ي��ع��ل��م وال��ل��ه وس��رائ��ري ظ��ن��ون��ه��م ب��ي��ن ش��ت��ان
ال��ل��وع��ات وح��دائ��َق ال��َج��وى روَض ط��لُّ��ه��ا يَ��س��ق��ي األح��داُق ب��ات��ت ك��م
آي��ات��ي ال��َوَرى ب��ي��َن ب��دْت ص��ل��ب ف��إن��ن��ي ال��م��الم ُك��فَّ ع��اذل��ي ي��ا
ع��الت��ي دوا أه��وى م��ن وح��دي��ث ُم��ْط��رب��ي ق��ول��ك ف��إن ت��ش��اء م��ا ق��ل
ل��ذات��ي ال��ه��وى ف��ي ل��وم��ك ف��أل��ي��م وانْ��ت��ِه ف��ه��دِّد أو لُ��ْم��ن��ي ش��ئ��ت إن
ذات��ي ه��و وَم��ن أه��وى َم��ن أَْدِر ل��م إن��ن��ي ح��ت��ى األش��ج��ان ب��ي ل��ع��ب��ْت
ال��ج��ن��ات؟ غ��رف��ة أم ال��ع��ل��ى أه��و ل��م��ع��ه��د ال��خ��ئ��ون ال��ش��وق ب��ي ورس��ا

بمولود: تهنئة وقولها

ال��ك��م��ال أوج ف��ي ال��ب��در وح��ل ال��م��ع��ال��ي أف��ق ف��ي ال��ن��ور ت��ج��ل��ى
ال��ل��ي��ال��ي ك��إش��راق ال��ب��ش��رى ع��ن م��س��ف��رات ال��ك��واك��ب وأزه��رت
ال��ج��الل آي��ات ع��ل��ي��ه ت��ل��وح زك��يٍّ��ا م��ول��وًدا ال��ده��ر وأب��دى
ع��ال��ي واإلق��ب��ال األع��ت��اب أت��ى ال��ت��ه��ان��ي ب��الئ��ح��ة ع��ط��ارده
ال��آلل��ي ب��أن��واع وك��ل��ل��ه ت��اًج��ا األف��راح م��ن ف��أل��ب��س��ن��ا
ال��خ��الل ب��ه��ات��ي��ك ف��رًح��ا ودم ع��ي��ونً��ا ب��ه وق��ر ص��دًرا ف��ط��ب
غ��ال��ي ال��ن��ض��ر ع��ل��يُّ وع��ب��اس ت��ن��م��و ل��دي��ك ال��س��ع��ود ف��م��ش��ك��اة
ال��خ��ص��ال أب��ه��ى ف��ي س��ي��ك��ون ب��أن م��ع��ل��ن��ات ال��ش��ري��ف��ة م��خ��اي��ل��ه
ال��غ��زال أث��ر ال��رش��ا ي��ق��ف��و ك��م��ا أب��اه وْص��ٍف ف��ي ال��ش��ب��ل وي��ق��ف��و
ال��ه��ي��ف ح��س��ن ب��ق��دِّه م��ال وال��ص��ف��و ث��غ��ره��ا ت��ب��س��م ق��د األم��ان��ي وب��ك
أُن��ف روض ف��ي غ��رَّدن ك��ب��الب��ل ل��ب��ش��ره��ا ال��ن��ف��وس م��ه��ج وت��راق��ص��ت
ش��غ��ف ف��ي��ه��ا وم��ن ال��دن��ي��ا س��رت ب��ك ن��ي��ل��ه��ا ب��اب��ك ب��س��ع��د ي��ق��ول أض��ح��ى
وش��ف ش��ف��ى س��ن��اه ت��ح��ري��ر ب��م��داد ع��ص��م��ة ق��دوم��ك ب��َه��ا ج��م��ال رق��م��ت
ب��ال��ش��رف ق��ربً��ا ال��ب��در ت��اج ك��ل��ل��ت أرخ��ت ق��د م��ع��رب ف��ي وب��م��ع��ج��م

ابنتها: ترثي وقالت

غ��دور وال��زم��ان ب��اٍغ ف��ال��ده��ر ب��ح��ور ال��ع��ي��ون غ��رب م��ن س��ال إن
وث��ب��ور ل��وع��ة ق��ل��ب ول��ك��ل ال��دم��ا م��درار ح��ق ع��ي��ن ف��ل��ك��ل
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ب��دور ال��ش��روق ب��ع��د وت��ن��ق��ب��ت ال��ض��ح��ى ش��م��س وت��ح��ج��ب��ت ال��س��ن��ا ُس��ت��ر
وس��ع��ي��ر ج��ذوة ب��ق��ل��ب��ي وغ��دت األس��ى وج��رع��ن��ي أه��وى ال��ذي وم��ض��ى
ن��ذي��ر ال��ظ��الم م��ن ال��ع��ي��ون واف��ي ال��ن��وى ع��ه��د ن��وى ل��م��ا ل��ي��ت��ه ي��ا
زف��ي��ر ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه��ا ن��ار ح��ش��اش��ت��ي ب��م��اء ف��ع��ل��ت م��ا ن��اه��ي��ك
ك��ث��ي��ر وال��م��ص��اب ق��ي��س ل��م��ص��اب ي��ل��ت��ف��ت ل��م ال��ورى ف��ي ح��زن��ي بُ��ثَّ ل��و
ت��دور ال��دم��وع وأك��واب َس��َح��ًرا ال��ردى ك��اس��ات ال��ص��وم ب��ش��ه��ر ط��اف��ت
ال��ت��غ��ي��ي��ر ش��ان��ه��ا خ��د ج��ن��ات ف��ت��غ��ي��رت اب��ن��ت��ي م��ن��ه��ا ف��ت��ن��اول��ت
ون��ض��ي��ر م��ائ��س م��ن��ه��ا وال��ق��د ب��روض��ه��ا ال��ح��ي��اة أزاه��ي��ر ف��ذوت
م��ري��ر وه��و ال��م��وت ش��راب ذاق��ت وق��د ِص��َغ��ر ف��ي ال��س��ق��م ث��ي��اب ل��ب��س��ت
م��غ��رور ِب��ِط��بِّ��ه ال��ط��ب��ي��ب إن ب��ال��ش��ف��ا ��ر وب��شَّ ض��ًح��ى ال��ط��ب��ي��ب ج��اء
ب��ش��ي��ر ال��س��ق��ام ك��ل م��ن ب��ال��ب��رء أن��ه يَ��ْزع��م َوْه��َو ع ال��تَّ��ج��رُّ وص��ف
خ��ب��ي��ر أن��ت ح��ي��ث ب��بُ��ْرئ��ي ��ل ع��جِّ ل��ه ق��ائ��ل��ة ل��ل��ح��زن ��س��ْت ف��ت��ن��فَّ
وتُ��ش��ي��ر ال��َج��َوى ل��ه��ا يُ��ش��ي��ر ثَ��ْك��َل��ى غ��َدت وال��دت��ي إن ش��ب��اب��ي وارح��م
ف��ت��ور ال��ج��ف��ون وف��ي ال��س��ه��اد ت��ش��ك��و ال��ك��رى ط��ي��ب ُح��رِّم��ْت ق��د ب��ه��ا واْرأَْف
غ��زي��ر ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ودم��ع ق��ال��ت وع��ج��زه ال��ط��ب��ي��ب ي��أس رأت ل��م��ا
ن��ص��ي��ر ال��ح��ي��اة ف��ي أؤم��ل م��م��ا وف��ات��ن��ي ال��ط��ب��ي��ب َك��لَّ ق��د ��اه أُمَّ
ح��س��ي��ر وه��و ال��ط��رف ل��رد ب��رئ��ي ي��ب��ت��غ��ي ال��ي��م��ام��ة ع��راف ج��اء ل��و
س��ت��ط��ي��ر ورق��ه��ا ق��ل��ي��ل ع��م��ا ال��ض��ن��ى ن��زع ح��ل��ه��ا روح��ي روع ي��ا
ي��س��ي��ر ك��ال��ع��روس ن��ع��ش��ي س��ت��ري��ن غ��د وف��ي ال��ل��ق��اء ع��ز ق��د أم��اه
ت��ص��ي��ر ال��ج��م��وع ول��ه م��ن��زل��ي ه��و ال��ذي ال��ل��ح��د إل��ى ال��م��س��ع��ى وس��ي��ن��ت��ه��ي
ال��ت��ق��دي��ر س��اق��ه��ا ع��روًس��ا ج��اءت ب��اب��ن��ت��ي رف��ًق��ا ال��ل��ح��د ل��رب ق��ول��ي
ال��م��ق��دور راَع��ه��ا ُروح ف��ت��راِك ب��ره��ة ل��ح��دي ب��إزاء وت��ج��لَّ��دي
ال��ت��ي��س��ي��ر س��اق��ه��ا ل��و ح��س��ن��ه��ا ي��ا أم��ن��ي��ة ل��ن��ا س��َل��ف��ت ق��د أم��اه
ع��س��ي��ر وه��و ال��ب��ي��ن ي��وم ب��ان م��ذ وت��خ��ل��ف��ت م��ض��ت ك��أح��الم ك��ان��ت
ت��أث��ي��ر ل��ه��ا ع��ن��ي خ��ل��ف��ت ق��د وم��آث��ر خ��ال ربْ��ٍع إل��ى ع��ودي
س��رور ال��زف��اف إل��ى م��ن��ه ك��ان ق��د ف��ل��ي ت��ذك��اًرا ال��ع��رس ج��ه��از ص��ون��ي
ال��م��س��ط��ور ون��ف��ذ ال��س��واد ل��ب��س ذا ب��ع��د ل��ك ف��رق��ت��ي م��ص��ائ��ب ج��رَّت
زه��ور ال��م��زار ع��ن��د ري��ح��ان��ه��ا روض��ة ق��دي ب��غ��ص��ن ص��ار وال��ق��ب��ر
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ال��م��ق��ب��ور ي��ح��زن ل��ئ��ال ق��ب��ري ب��ن��وت��ي ب��ح��ق ت��ن��س��ي ال أم��اه
ي��زور ب��ال��ح��ن��ي��ن ل��ي َم��ن ف��س��واك ُم��ن��َزل ت��الوة أو ع��ف��و ورج��اء
وغ��ف��ور ب��ن��ا ب��رٌّ راح��م ه��و خ��ال��ق ب��رح��م��ة أح��ظ��ى ف��ل��ع��لَّ��م��ا
ي��ج��ور ال��ج��وار ب��ع��د م��ن وال��ده��ر م��ن��ط��ق��ي ي��ح��ب��س وال��دم��ع ف��أج��ب��ت��ه��ا
ال��ت��ك��دي��ر ش��أن��ه ص��ف��و زال ق��د م��ه��ج��ت��ي ول��وع��ة ك��ب��دي ي��ا ب��ن��ت��اه
وزف��ي��ر وح��س��رة ع��ل��ي��ك ح��زن ف��ؤاده��ا أذاب ق��د ث��ك��ل��ى ت��وص��ي ال
ن��ور وف��ارق إن��س��ان غ��اب م��ذ وت��ل��ه��ف��ي ن��واظ��ري ب��غ��ض ق��س��ًم��ا
ع��ط��ي��ر وه��و ش��ذاه ط��ي��ب ف��ح��رم��ت ن��ح��ب��ه ��ي ت��ق��ضَّ ث��غ��ًرا وب��ق��ب��ل��ت��ي
ط��ي��ور ال��غ��ص��ون ف��وق غ��رَّدت م��ا وال��دع��ا ال��ت��الوة أس��ل��و ال وال��ل��ه
م��دث��ور ال��ث��رى ل��دى م��ن��ك وال��ق��د ت��وج��ع��ي زف��ي��ر أن��س��ى وال ك��الَّ
ال��ت��أخ��ي��ر س��اءن��ي ع��ن��ي غ��اب ل��و إن��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��زن أل��ف��ت إن��ي
ده��ور وال��ب��ع��اد ال��ت��ص��ب��ر ك��ي��ف ب��ره��ة ال��ت��ب��اع��د أرض��ى ال ك��ن��ت ق��د
ال��ح��ور زيَّ��ن��ت��ه��ا خ��ل��ٍد ب��ري��اض ج��ن��ة ف��ي ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى أب��ك��ي��ك
خ��ب��ي��ر واإلل��ه وص��ب��ري ع��ي��ش��ي ف��ن��ى ل��ق��د أق��ول ع��ائ��ش��ة ق��ي��ل إن
ال��م��س��ت��ور ج��م��ال��ه��ا ب��در غ��اب ق��د ال��ت��ي ال��ح��س��ن ت��وح��ي��دة ع��ل��ى ول��ه��ي
وغ��ف��ور ش��اك��ر وب��اٍك راٍض وخ��ال��ق��ي وال��ل��س��ان وج��ف��ن��ي ق��ل��ب��ي
وق��ص��ور غ��رف��ة ل��ك زي��ن��ت م��ا ال��رض��ا خ��ل��د ف��ي ب��ال��رض��وان ُم��تِّ��ع��ت
م��ش��ك��ور ف��س��ع��ي��ك��م ال��س��الم دار ادخ��ل��وا ل��ل��ق��وم ال��ح��ق ق��ول وس��م��ع��ت
ال��م��ب��رور ع��ي��ش��ه إال ع��ي��ش ال ت��ل��ت��ق��ي األح��ب��ة ب��ه ال��ن��ع��ي��م ه��ذا
ال��ح��ور وم��ع��ه��ا زف��ت ت��وح��ي��دة ب��دا ت��اري��خ��ي ف��ص��دق ال��ه��ن��اء ول��ك

غزًال: وقولها

ظ��ه��ر م��ذ ال��م��ح��اس��ن ب��در ه��ج��ر وق��د ال��ف��ؤاد م��ل��ك
ب��ال��َح��َور ال��م��ت��ي��م ي��س��ب��ي م��ه��ف��ه��ف ال��رض��اب ع��ذب
أم��ر ل��م��ا ال��خ��ض��وع إال ح��ب��ه ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا
خ��ط��ر؟ ع��ل��ى ال��م��ح��ب م��ن��ه��ا وج��ف��ون��ه م��ن��ج��دي َم��ن
ب��ال��خ��ف��ر! ش��ج��وي ط��ول وا ح��ب��ه! ف��ي ح��ي��رت��ي وا

524



العني حرف

ب��ال��س��ه��ر ت��ع��ذب ج��ف��ن وي��ش��ت��ك��ي ال��غ��رام أش��ك��و
ب��ال��ش��رر ج��س��م��ي أح��رق��ت ج��رى م��ا ح��س��ب��ك ق��ل��ب ي��ا
م��ق��ر؟ ل��ه وأن��ت ذا ل��م ال��ض��ن��ى ل��ك ال��ح��ب��ي��ب رام
م��ف��ر م��ن��ه ل��ل��ش��ج��ي م��ا ال��ه��وى ت��ع��ذي��ب ل��ك��ن
خ��ط��ر غ��ص��ن م��ن ن��اه��ي��ك ُم��تَ��ث��ن��يً��ا ق��اب��ل��تُ��ه
س��ف��ر أن ل��م��ا ك��ال��ب��در م��ت��ب��س��ًم��ا وأت��ي��ت��ه
أم��ر م��ا ون��ف��ذ ف��اح��ك��م ال��ه��وى ح��ك��م��ك ب��در ي��ا
س��ق��ر ف��ي س��ع��ي��ًرا أص��ل��ى وخ��ل��ن��ي ال��وش��اح أل��ِق
ع��ذر م��ن أول��ى وألن��ت ت��س��ل ف��ال ال��ع��ذار وع��ن
ال��غ��رر ب��ط��رَّت��ك واس��ت��ر ال��ض��ي��ا ع��ل��ى ال��ظ��الم ودع
ال��درر غ��ال��ي ع��ن ي��ف��ت��رُّ ال��ذي ال��ث��غ��ر ب��ه��ا س��ام��ت
وال��ط��رر ب��ج��ي��دك ت��ي��ًه��ا واف��ت��خ��ر ب��ح��س��ن��ك واص��دع
ال��ق��م��ر وي��س��ت��ح��ي ت��ب��دو ع��ن��دم��ا ت��خ��ج��ل ف��ال��ش��م��س

أيًضا: غزًال وقولها

ب��ال��رش��ا ت��ك��ن��ى ب��در رش��ى وق��د ال��ف��ؤاد م��ل��ك
م��ش��ى إذا ال��ش��ج��يَّ ي��س��ب��ي م��ه��ف��ه��ف ال��رض��اب ع��ذب
ال��ح��ش��ا ف��ي س��ع��ي��ر إال ح��ب��ه ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا

مخمسة: وقالت

ي��م��ي��ن ل��ي��س ال��ت��ب��ري��ح م��ق��س��م ب��ه ي��م��ي��ن وه��و ال��ع��ذري ال��ه��وى وع��ذري
ت��ب��ي��ن ال��م��ب��ي��ن ال��س��ح��ر ع��ن ع��ي��ون ت��ب��ي��ن ال��ص��ف��اح ض��رب م��ن ألف��ت��ك

ت��خ��ون وه��ي ال��م��ش��ت��اق ي��س��ال��م��ه��ا
واع��ظ وه��و ال��ن��ه��ى ي��ن��س��ى وإن��س��ان��ه��ا ح��اف��ظ وق��ل��ب��ي ت��ن��س��ى ل��ه��ا ع��ج��ب��ت
ي��واق��ظ ن��اع��س��ات ص��ح��اح م��راض ل��واح��ظ وه��ي ال��ف��ت��ك ذا م��ن وأع��ج��ب

س��ك��ون ال��ج��ف��ون ت��ح��ري��ك ع��ن��د ل��ه��ا
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روى ق��د ال��س��ح��ر أج��ف��ان��ه��ا ع��ن وه��اروت ال��ق��وى ش��دة ع��ل��ى م��رض��ى ف��آه��ال��ه��ا
ال��ه��وى م��ن خ��ل��يٍّ��ا ق��ل��بً��ا أب��ص��رت إذا ال��ج��وى ل��وع��ة ف��ي ل��ل��ول��ه��ان ذن��ب وال

ف��ت��ون ف��ي��ه ح��لَّ ب��ل��ط��ف وأوم��ت
وم��غ��رم��ا ص��بٍّ��ا ال��ت��ي��ه ب��وادي أض��اع��ت وط��ال��م��ا أس��ي��ًرا ط��وًع��ا ل��ه��ا ي��ق��اد
وإن��م��ا م��ره��ف��ات م��ن ج��رَّدت وم��ا دم��ا! س��ف��ك��ت وك��م س��ه��ًم��ا ف��وَّق��ت وك��م

ف��ي��ك��ون م��غ��رًم��ا ك��ن ل��ه ت��ق��ول

جواب: صدر يف وقولها

ع��ن��ت ح��ي��ن ال��رس��ال��ة ع��ن��ه س��ل��وا در م��ن��ظ��وم ح��وى ق��د س��الم
ل��غ��ن��ت ق��ل��ب��ي ب��ك��م الق��ى وم��ا ض��م��ي��ر ع��ن ت��ع��ب��ر رام��ت ول��و

استغاثة: وقالت

ال��ع��ن��اي��ات؟ ن��ي��ل إل��ى ال��س��ب��ي��ل أي��ن ال��ف��ت��وح��ات؟ ألب��واب ال��ط��ري��ق أي��ن
وال��ه��داي��ات؟ ال��م��ع��ال��ي س��ب��ي��ل إل��ى ب��ه ال��رش��اد أرج��و ال��ذي ال��دل��ي��ل أي��ن
ال��م��ن��اج��اة؟ ل��م��ش��ك��اة ن��ور م��ص��ب��اح ل��م��ح��ت��ه أس��رار ال��ذي ال��س��ل��وك أي��ن
ال��س��ع��ادات؟ دار إل��ى ال��رح��ي��ل ي��وم س��ب��ق��ت آث��اره ال��ذي ال��خ��ل��وص أي��ن
ال��ش��ق��اوات؟ أي��دي ب��ه��ا رم��ت��ن��ي وق��د وط��ن��ي ال��ش��ق��ا وأح��داث ال��خ��الص ك��ي��ف
ال��ض��الالت؟ ق��ي��د ف��ي ال��ن��ف��س ب��ط��اع��ة وأن��ا ال��م��ن��ى أرض إل��ى ال��م��س��ي��ر ك��ي��ف
ال��ن��دام��ات؟ دار إل��ى ب��س��ع��ي أم��ض��ي ع��وج ع��ن ال��س��ب��ل ب��ق��ص��د ال��ع��دول ك��ي��ف
االس��ت��ق��ام��ات ألرض س��ي��ري ت��ح��ث وراح��ل��ة زاد ب��ال ال��رح��ي��ل ك��ي��ف
م��رادات��ي؟ ع��ن ك��ل��ت ك��دح��ي وع��ي��س م��ث��ق��ل��ة ب��األوزار ح��ق��ائ��ب ول��ي
ال��س��الم��ات؟ أق��ط��ار أب��ل��غ وك��ي��ف م��ش��ك��ل��ت��ي ع��ق��د ح��ل��وا ال��ح��زم أول��ي ف��ي��ا
وزالت وغ��ف��الت م��ل��ه��ي��ات ف��ي ع��م��ري م��ن ض��اع م��ا ع��ل��ى ن��ف��س��ي ع��ت��ب��ت
ال��خ��س��ارات ف��ي ول��ت ال��ع��م��ر ول��م��ح��ة ات��ع��ظ��ت وم��ا ج��ه��ًال م��ق��ص��دي ف��خ��ال��ف��ت
ال��ج��ه��االت ف��ي ��ى ت��ق��ضَّ ي��وم ذن��وب غ��س��ل��ت م��ا ل��ل��ح��ش��ر م��ق��ل��ت��ي ب��ك��ت ف��ل��و
أوق��ات��ي ت��ف��ري��ط م��ن م��ر ال��ذي ع��ل��ى وأس��ى ح��س��رة ق��ل��ب��ي ت��ب��دَّد ول��و
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وغ��ف��الت��ي إس��اءات��ي ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ن��دم م��ن ال��ك��ف دق غ��ي��ر ل��ي ي��ج��د ل��م
ال��س��م��اوات خ��الق ال��ذن��ب غ��اف��ر ف��ي أم��ل��ي ال��رج��ا أح��ي��ا ف��ق��د خ��وف��ي ط��ال إن
ال��ك��رام��ات وف��ردوس ال��س��الم دار إل��ى ال��ت��ق��اة واس��ت��ن ال��م��خ��ف��ون ف��از
ال��م��ذالت أرض ع��ل��ى خ��دي ووض��ع أس��ف��ي زل��ت��ي خ��ض��وع��ي ش��غ��ل��ي وك��ان
ال��ك��م��االت ل��غ��اي��ات ال��وص��ول ع��ن ق��ي��دن��ي ب��ال��س��وء ��ارت��ي أمَّ وط��وع
ال��خ��ف��ي��ات ع��الم غ��ف��ران س��اح��ات س��وى ال��ذن��وب ب��أث��ق��ال ي��س��ع��ن��ي ف��ل��م

وقولها:

ال��س��الم��ات ح��ل��وى م��ره��ا ف��ي وج��دت ب��ال��ح��الوات خ��ص��ت ال��ص��ب��ر م��رارة
أغ��م��ات أع��م��اق وم��ن ك��س��رى ح��ص��ن م��ن ل��ي أن��ف��ع ال��ص��ب��ر ك��ه��وف ف��ي ص��ي��ان��ت��ي
وام��ت��ث��االت��ي ب��ق��ب��ول��ي ف��ي��ن��ئ��ن��ي ت��رب��ي��ت��ي ن��ه��ج ي��ري��ن��ي ده��ري ب��ات ك��م
وغ��اي��ات��ي ش��أن��ي م��ن ال��ص��ون وإن��م��ا ب��ه أت��ي��ت ع��ي��ب ع��ن اح��ت��ج��اب��ي وم��ا
اإلط��اع��ات إال ل��ه م��ن��ي ي��ل��ق ل��م م��ع��ان��دت��ي ف��ي ده��ري ش��بَّ وك��ل��م��ا
ب��م��رض��ات��ي ي��رض��ى ك��م��ا س��ي��ري ع��دل��ت ب��م��ث��ق��ل��ة ظ��ل��ًم��ا آَدن��ي وك��ل��م��ا
ب��ال��ش��رارات! ت��رم��ي ال��س��ي��ر ب��ط��ي��ئ��ة س��ع��ر ري��ح��ه��ا ل��ي��ال ق��اب��ل��ت��ن��ي ك��م
ع��ب��رات��ي غ��ي��ث م��ن ال��ث��رى أس��ق��ي وب��ت ج��ل��دي م��ن ال��ص��ب��ر ب��ج��م��ي��ل الق��ي��ت��ه��ا
ال��ع��ن��اي��ات! م��ش��ه��ور ب��ال��ع��زم وق��م��ت ب��ص��دم��ت��ه��ا أي��ام أق��ع��دت��ن��ي ك��م
ال��ن��ه��اي��ات! م��ذم��وم س��ع��ي��ك ت��ق��ول ت��ع��ن��ف��ن��ي إذ س��ع��د ح��ل��ي��ف��ة وك��م
ال��م��ق��االت ت��ل��ك م��ن ال��دم��ع وأه��م��ل أك��اب��ده ح��زن م��ن ال��ط��رف ف��أخ��ف��ص
ت��ح��ي��ات��ي أت��ل��و س��ج��دت��ي م��ن ف��ق��م��ت ن��اص��ي��ت��ي! ال��ظ��ل��م ب��أرض وض��ع��ت وك��م
إس��اءات��ي! ف��ي أط��ال��ت أو أح��س��ن��ت إن ع��اذل��ت��ي ال��ع��ذل ب��ف��ض��ل ش��ك��رت وك��م
غ��ارات��ي ف��ي��ه وق��ام��ت إال ب��األن��س غ��ل��ًط��ا أت��ى ق��د ب��ي��وم م��ن��ح��ت وم��ا
ال��ك��رام��ات أس��ن��ى م��ن��ح��ت��ه��م ظ��ل��ًم��ا م��ص��ادرت��ي ت��ب��غ��ي ع��ذل��ي أت��ت وم��ذ
اع��ت��راف��ات��ي راح��ات ل��ل��ع��ف��و ب��س��ط��ت ب��ه رم��ي��ت ذن��بً��ا ع��دَّدوا وك��ل��م��ا
ج��ن��اي��ات��ي ظ��ل��ًم��ا ال��ورى ف��ي وأث��ب��ت��وا م��ظ��ل��م��ت��ي م��ن��ش��ور ح��رروا وك��ل��م��ا
ال��ت��ه��اب��ات��ي ف��رط م��ن ك��ان م��ا وك��ان أس��ف��ي ع��ن ب��ال��رغ��م ل��ه��م ش��ك��ري أظ��ه��رت
ال��م��س��رات ف��ي ح��ب��ي��ب ال��ح��ب��ي��ب أن ل��م��ع��رف��ت��ي ودٍّ ل��ذوي أُف��ْه ول��م
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أن��ات��ي أس��م��ع��ه ول��م ��ج��لِّ ال��سِّ ط��يَّ ن��وائ��ب��ه ت��ط��وي��ن��ي وال��ض��ي��م أق��وم
الب��ت��ه��اج��ات��ي وأوم��ي ي��س��ع��ى ألي��ن ي��س��أل��ن��ي ج��اء ح��س��ود إْن األس��ى أخ��ف��ي
واس��ت��ق��ام��ات��ي رش��ادي ط��ري��ق إل��ى ي��رش��دن��ي ال��ص��ب��ر ف��ه��ادي س��ع��ي��ي ض��لَّ إن
وال��خ��ف��ي��ات م��ن��ي ال��ج��ه��ر ل��ع��ال��م وَم��ْظ��َل��م��ت��ي بَ��ثِّ��ي أش��ت��ك��ي أزل ول��م
ال��م��ودات وادي م��ن ال��ف��وز ل��ت��ق��ض��ي ن��ج��ائ��ب��ه��ا أش��ه��ى ��ف��ا ال��صَّ ُوالة َع��َل��ت
راح��ات��ي دق ب��ض��ح��ى ش��غ��ل��ي وك��ان م��ت��رب��ت��ي ب��ط��ح��اء ف��ي ب��ال��ي��أس وب��ت
ال��ع��ط��ي��ات أس��م��ى ألب��ن��ائ��ه أع��ط��ى زم��ن ع��ل��ى ع��ت��ب ال ل��ل��ص��ب��ر أق��ول
ال��غ��م��ام��ات س��ود ي��ع��ق��ب��ه ف��ال��ص��ح��و ش��وك��ت��ه��م ت��غ��ررك وال م��ه��ًال ف��ق��ال
ل��ل��م��الق��اة س��ع��ي��د ال��س��ع��ي��د وم��ا م��ك��ت��ئ��بً��ا دام م��ل��وم ك��ل ف��ل��ي��س
االل��ت��ف��ات��ات ق��ري��ب ال��زم��ان أن ع��ل��م��وا وم��ا ج��ه��ًال غ��رَّه��م ف��ده��ره��م
ال��ن��ك��اي��ات ب��أج��ب��ال أن��اخ��وا ح��ت��ى أس��ف��ي م��ن ال��غ��م ب��غ��اة ت��وارت ف��م��ا
ال��خ��الع��ات ب��ح��ان��ات ن��س��وه��ا وق��د س��ل��ف��ت ل��ه ع��ادات ال��ده��ر ت��ذك��ر
ح��االت ش��ر ف��ي ف��غ��دوا إل��ي��ه��م ص��ائ��ب��ة ال��ح��ق��د س��ه��ام ده��ري وردَّ
االع��ت��ك��اف��ات ب��ك��ه��ف اس��ت��وي��ن��ا ح��ت��ى ق��ن��ص��وا وال أم��ان��ي��ه��م اس��ت��ط��اب��وا ف��م��ا
ول��ي��ات ك��ش��ح ف��ي ال��ج��م��ع ذل��ك م��ن وق��ع��ت ق��د ال��ده��ر س��ه��ام ال��ده��اة ق��ال
ب��ال��ع��داالت ل��ح��ق��ي��ق وإن��ه ف��ط��ن ح��اذق م��ن ب��ه أن��ع��م ف��ق��ل��ت
ب��ال��ن��ح��وس��ات ن��ج��م��ي اخ��ت��ص وأن��ه ط��ال��ع��ه��م ال��س��ع��د أب��اح ال��زم��ان ظ��ن��وا
ال��ع��ب��ارات ف��ي اع��ت��ب��اًرا ع��اد ع��ل��ي��ه أغ��ب��ط��ه��م ك��ن��ت م��ا أش��ه��دن��ي وال��ص��ب��ر
آت��ي غ��َدا إق��ب��اٌل يَ��ُغ��رََّك وال ب��ه بُ��ل��ي��َت ح��رم��اٌن يَ��ُه��ول��نَّ��ك ف��ال
ال��ل��م��ي��ح��ات ب��ع��ض ف��ي وي��ع��دم ي��ف��ن��ى َع��َل��ق م��ن أن��َش��اَك وال��ذي ك��اله��م��ا
م��ش��رف��ي��ات ك��س��ي��وف م��ح��دودة أوام��ره��م ك��ان��ت األَُل��ى ال��م��ل��وك أي��ن
س��م��ي��ات ب��أق��وال األن��ام ب��ي��ن رف��ض��ت وم��ا رام��ت م��ا وت��ث��ب��ت ت��م��ح��ى
ال��س��ج��الت ط��ي ال��ث��رى ف��ي ان��ط��ووا ح��ت��ى ل��ب��ث��وا ف��م��ا م��رم��اه��م ال��ده��ر أح��ك��م ق��د
ال��ري��اس��ات ب��ت��س��دي��د وف��ع��ًال ق��وًال س��ط��وت��ه��م ع��زِّ ف��ي ع��زم��ه��م م��ض��ى ف��ك��م
ال��س��ي��اس��ات! ب��أن��واع وغ��ربً��ا ش��رًق��ا س��ل��ط��ت��ه��م م��ن��ش��ور ال��ورى ف��ي س��رى وك��م
ح��س��رات ش��ر ويُ��ب��دي أل��ٌم ب��ه أل��مَّ إذا أق��واه��م ب��ال��ع��ج��ز يَ��ئُ��وب
ال��م��ن��ي��ات ف��ت��ك ل��دى ال��ط��ب��ي��ب ي��غ��ن��ي وم��ا ال��ط��ب��ي��ب ب��أذي��ال ض��ع��ًف��ا ي��ل��وذ
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م��ص��ون��ات! ب��ال��نَّ��ْع��َم��ا ُك��نَّ م��دام��ع س��ك��ب��ت م��ن��ه��م ع��زي��ز ل��ف��ق��د وك��م
ال��ش��ه��ام��ات أرك��ان م��ن��ه ت��ض��ع��ض��ع��ت ك��ب��ًدا ح��س��رات��ه��م أح��رق��ت وط��ال��م��ا
اس��ت��راح��ات��ي راح��ات ع��ن��دي وال��ي��أس ع��اري��ة َوْه��َو م��ت��اع ل��ي ت��ق��ل ف��ال
ال��س��م��اوات ج��ب��ار ال��خ��ل��ق ل��خ��ال��ق ض��ارع��ة ال��ذلِّ أك��فَّ ب��س��ط��ت وق��د
ب��اس��ت��ج��اب��ات��ي ل��ي ُج��ْد ال��ذن��ب غ��اف��ر ي��ا ق��ائ��ل��ًة ال��س��ر ع��ل��ي��م أدع��و وِب��تُّ
ال��َم��َض��رات م��سِّ م��ن اس��ت��غ��اث��ك ح��ي��ن م��رح��م��ًة أي��وب ع��ن ال��ض��ر ك��اش��ف ي��ا
ال��ض��راع��ات ف��ي ب��اب��ت��ه��اٍل دع��ا ل��م��ا ك��رًم��ا أن��ج��ي��ت��ه ق��د ال��ح��وت وص��اح��ب
ب��إع��ن��ات الق��ت��ه ال��ن��ف��س ل��ُظ��ْل��م��ه ُظ��َل��ٍم م��ن ال��ع��رش إل��ه ي��ا أن��ق��ذت��ه
ع��ب��رات ف��ي��ض ف��ي ي��وس��ف ع��ل��ى ح��زنً��ا وان��س��ك��ب��ت ي��ع��ق��وب م��ن ال��ع��ي��ن واب��ي��ض��ت
ب��ال��م��س��رات ق��ري��نً��ا ال��ع��ي��ون ن��ور ل��ه ع��اد ل��ل��رح��م��ن ال��ب��ثَّ ش��ك��ا وم��ذ
ال��ع��ن��اي��ات أس��ن��ى م��ن ال��س��ج��ن ظ��ل��م��ة ف��ي دع��ا ح��ي��ن ال��ص��دي��ق ال��س��ي��د وي��وس��ف
ج��ن��ات��ي روض ف��ي ح��ول��ه ِم��ن وال��ن��ار غ��َدا ال��خ��ل��ي��ل ب��إخ��الص ع��ل��م��ت وم��ذ
ب��ال��ش��ك��اي��ات ي��ق��ي��ٍن م��ن يَ��ُف��ه ول��م اش��ت��ع��ل��ت ب��ع��دم��ا وب��رًدا س��الًم��ا ع��ادت
زالت��ي َغ��ْف��ر أرج��و رب ي��ا إل��ي��ك داع��ي��ًة ال��ذل ي��م��ي��ن رف��ع��ت وق��د
واب��ت��ه��االت��ي ب��ثِّ��ي أرف��ع إل��ي��ك وم��ل��ت��ج��ئ��ي م��ع��ب��ودي إل��ه��ي رب��ي
س��ؤاالت��ي ع��ن ي��غ��ن��ي وع��ل��م��ك ظ��ل��م��ي ت��رى وأن��ت ح��س��ادي ط��ع��ن ض��رن��ي ق��د
ال��ه��داي��ات س��ب��ل إل��ى ال��ض��الل م��ن ل��ت��خ��رج��ن��ي ب��أل��ط��اف ع��ل��ي ف��ام��ن��ن
اإلج��اب��ات ب��اب ال��دع��ا ل��ه��ذا ف��اف��ت��ح ب��ه وال��ب��ص��ي��ر ب��ح��ال��ي ال��خ��ب��ي��ر أن��ت
وش��دات؟ ي��س��ر ف��ي ال��خ��الئ��ُق ل��ك ل��ج��أْت وق��د ل��م��خ��ل��وق أش��ك��و ف��ك��ي��ف
م��داوات��ي ع��ن رغ��ًم��ا ط��ب��ي��ب��ي أع��ي��ت ات��س��ع��ت ك��ل��م��ا ج��راح م��ن ل��ه��ا ف��ي��ا
غ��اي��ات��ي ف��ال��ح��م��د ع��ائ��ش��ة دم��ُت م��ا ب��ه أف��وه ق��ول ع��ل��ى ال��ش��ه��ي��د أن��ت

املدينة عائدة

بن مالك اإلمام عن تروي اللون، حالكة جارية كانت املرواني. الوليد بن حبيب ولد أم
مسلمة بن يزيد بُن محمُد وهبها املنورة. املدينة علماء من وغريه الهجرة دار إمام أنس
أعجب وقد األندلس إىل بها فقدم املرواني، الوليد بن الحبيَب مروان بن امللك عبد بن
اها توفَّ أن إىل مكرمة معززة عنده وبقيت لفراشه، واتَّخذها ذكائها، وفرط وفهمها بعلمها

تعاىل. هللا
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الهاشمية املطلب عبد بنت عاتكة

ومما وتبًرصا، تصوًرا وأحسنهن منطًقا، وأحالهن عقًال، القرشيات النساء أوفر من كانت
أخيها إىل فبعثت أفزعتها، رؤيا أيام بثالثة ضمضم قدوم قبل رأت قد أنها عنها يروى
وتخوَّفت أفزعتني، رؤيا الليلة رأيت لقد وهللا أخي، يا فقالت: املطلب عبد بن العباس
قالت: رأيت؟ وما لها: قال أُحدِّثك، ما عيلَّ فاكتم مصيبة؛ أو رش قومك عىل يدخل أن
يا انفروا أن: صوته بأعىل رصخ ثم باألبطح، وقف حتى له بعري عىل أقبل راكبًا رأيت
والناس املسجد دخل ثم إليه، اجتمعوا قد الناس وأرى ثالث، يف ملصارعكم ُغدر آل
انفروا صوته: بأعىل رصخ ثم الكعبة، ظهر عىل بعريه به مثل حوله هم فبينما يتبعونه،
ثم بمثلها، فرصخ قبيس، أبي رأس عىل بعريه به مثل ثم ثالث، يف ملصارعكم غدر آل يا
بيٌت بَِقي فما ْت؛ اْرَفضَّ الجبل بأسفل كانت إذا حتى تهوي فأقبلت فأرسلها، صخرة أخذ

فلقة. منها دخلتها إال دورها من دار وال مكة بيوت من
العباس خرج ثم ألحد، تذكريها وال فاكتميها وأنت لرؤيا، هذه إن العباس: قال
إياها، واستَْكتَمه له فذكرها — صديًقا له وكان — ربيعة بن عتبة بن الوليد فلقي

قريش. به تحدَّثت حتى الحديث ففشا عتبة، ألبيه الوليد فذكرها
قريش من ورهط — هشام — جهل وأبو بالبيت أطوف فغدوت العباس: قال
من فرغت إذا الفضل، أبا يا يل: قال جهل أبو رآني فلما عاتكة، برؤيا يتحدثون قعود
يا جهل: أبو يل فقال معهم، جلسُت حتى إليه أقبلُت فرغُت فلما إلينا، فأْقِبل طوافك
التي الرؤيا قال: ذاك؟ وما قلت: قال: النبيَّة؟ هذه فيكم حدثت متى مناف، عبد بني
حتى رجالكم تتنبأ أن رضيتم أما املطلب، عبد بني يا قال: رأت؟ وما قلت: عاتكة، رأتها
هذه بكم فنرتبص ثالث، يف انفروا قالت: أنها رؤياها يف عاتكة زعمت قد نساؤكم؟! تتنبأ
نكتب يشء؛ ذلك من يكن ولم الثالث تمض وإن فسيكون، ا حقٍّ قالت ما يكن فإن الثالث،

العرب! يف بيت أهل أكذب أنكم عليكم كتابًا
تكون أن وأنكرُت ذلك، جحدُت أن إالَّ كبري مني إليه كان ما فوهللا العباس: قال
أتتني إال املطلب عبد بني من امرأة تبَق لم أمسينا فلما تفرقنا، ثم قال: شيئًا، رأْت
ولم تسمع وأنت النساء ويتناول برجالكم يقع أن الخبيث الفاسق لهذا أقررتم فقالت:
وايُم كبري، من إليه مني كان ما فعلُت، وهللا قد قلت: سمعت، مما بيشء غرية عندك يكن

ألْكِفينَُّكُموه. عاد فإن له؛ ألتعرضنَّ هللا
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منه فاتني قد أرى ُمغضٌب حديٌد وأنا عاتكة رؤيا من الثالث اليوم يف فغدوت قال:
العرضنة نحوه ألميش إني وهللا فرأيته. املسجد فدخلت قال: منه، أدركه أن أحب أمر
حديد اللسان، حديد الوجه، حديد خفيًفا، رجًال وكان — به فأُوقع كان ما لبعض ليعود
أكل هللا؟! لعنه له ما نفيس: يف قلت قال: ، يشتدُّ املسجد باب نحو خرج إذ — النظر
الغفاري عمرو بن ضمضم صوَت أسمع لم ما سمع قد هو فإذا أشاتمه؟! أن فرًقا هذا
حرب بن سفيان أبي مع أموالكم اللطيمة! قريش، معرش يا الوادي: ببطن يرصخ وهو
عنه فشغلني قال: الغوَث، الغوَث تدركوها، أن أرى ال أصحابه يف محمد لها عرض قد

األمر. من جاء ما عني وشغله
ابن كعري يكون أن وأصحابه محمد يظن ال وقالوا: ِرساًعا الناس فتجهز قال:
مكانه باعث وإما خارج، إما رجلني: بني فكانوا ذلك! غري ليعلمن وهللا كالَّ الحرضمي،
تخلَّف املطلب عبد بن لهب أبو إال أحد أرشافها من يتخلف فلم قريش وأرغبت رجًال،
مشهور. وخربها بدر، وقعة يف ذلك وكان املغرية. بن هشام بن العايص مكانه فبعث
ذلك: منها طلب حني حياته حال يف إخوتها مع أباها ترثي قولها شعرها ومن

ال��ن��ي��ام ن��وم ب��ع��د ب��دم��ع��ك��م��ا ت��ب��خ��ال وال ج��ودا أع��ي��ن��يَّ
ب��ال��م��دام ب��ك��اءك��م��ا وش��وب��ا واس��ك��ب��ا واس��ت��ع��ب��را أع��ي��ن��يَّ
ك��ه��ام ن��ك��س غ��ي��ر رج��ل ع��ل��ى واس��ج��م��ا واس��ت��خ��رط��ا أع��ي��ن��ي
ال��ذم��ام وف��يِّ ال��َم��س��اع��ي ك��ري��ِم ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ال��َغ��ْم��ر ال��َج��ْح��ف��ل ع��ل��ى
ال��م��ق��ام ث��ب��ت ب��ع��د م��ص��دق وذي ال��زن��اد واِري ال��ح��م��د ش��ي��ب��ة ع��ل��ى
ال��خ��ص��ام ع��ن��د ال��م��خ��اص��م وم��ردي ص��م��ص��ام��ة ال��ح��رب ل��دى وس��ي��ف
ال��ل��ه��ام ص��م��ي��م ع��ْدُم��ل��يٍّ وف��يٍّ ال��ي��دي��ن ط��ل��ق ال��خ��ل��ي��ق��ة وس��ه��ل
ال��م��رام ص��ع��ب ال��ذؤاب��ة رف��ي��ع ب��ي��ت��ه ب��اذخ ف��ي تَ��بَ��نَّ��ك

الحماسة: يف وقولها

س��م��اع��ه ش��رٍّ م��ن ول��ي��ك��ف ق��وم��ن��ا ف��ي ب��ن��ا س��ائ��ل
ش��ن��اع��ه ب��اٍق م��ج��م��ع ف��ي ل��ن��ا ج��م��ع��وا وم��ا ق��ي��ًس��ا
ق��ن��اع��ه م��ل��ت��م��ع وال��ك��ب��ش وال��ق��ن��ا ال��س��ن��ور ف��ي��ه
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ش��ع��اع��ه ل��م��ح��وا ه��م إذا ـ��ري��ن ال��ن��اظ��ـ ي��ع��ش��ي ب��ع��ك��اظ
رع��اُع��ه وأس��ل��م��ه ق��ص��ًرا م��ال��ًك��ا ق��ت��ل��ن��ا ف��ي��ه
رب��اُع��ه ت��ن��ه��س��ه ب��ال��ق��اع غ��ادرن��ه وم��ج��دًال

التاريخ. كتب يف ورودها لعدم عليها نقف لم هذه غري كثرية أشعار ولها

نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة

أبي بن هللا عبد فعشقها الحسن شطر أعطيت وقد عظيم، جانب عىل الفصاحة من كانت
يشتغل لم سنة أقام بها تزوج فلما عقله، يطري أن كاد حتى بها وكلف الصديق بكر
أبوه وجاء يدري! ال وهو الصالة فاتته إذ معها؛ وهو جمعة يوم كان فلما بسواها،
الصالة، عن ألهتك قد فقال: الناس؟! صىل وهل فقال: أجمعت؟ له: فقال عندها، فوجده

فأنشد: شديًدا قلًقا قلق الليل كان فلما ناحية، واعتزلْت فَطلَّقها، طلِّْقها،

ال��م��ط��وق ال��ح��م��ام ُق��م��ريُّ ن��اح وم��ا ش��ارق ذر م��ا أن��س��اك ال أع��ات��ك
وم��ص��دق ح��ي��اء ف��ي س��وي وخ��ل��ق وم��ن��ص��ب ورأي ج��زٌل م��ن��ط��ٌق ل��ه��ا
يُ��ط��لَّ��ق ش��يء غ��ي��ر ف��ي م��ث��ل��ه��ا وال م��ث��ل��ه��ا ال��ي��وم ط��لَّ��ق م��ث��ل��ي أر ف��ل��م

إليه ها ضمَّ ثم راجعها، له: فقال له فرقَّ فسمعه، يُصيل سطٍح عىل بكر أبو وكان
وأنشد: بعده، تتزوج ال أن عىل حديقة وأعطاها

ك��ائ��ن ه��و ال��ذي ل��ألم��ر وروج��ع��ت ري��ب��ة غ��ي��ر م��ن ط��ل��ق��ت ق��د أع��ات��ك
وت��ب��اي��ن أل��ف��ة ف��ي��ه ال��ن��اس ع��ل��ى ورائ��ح غ��اد ال��ل��ه أم��ر ك��ذل��ك
س��اك��ن ال��ل��ه ق��دَّر ق��د ل��م��ا وق��ل��ب��ي ط��ائ��ًرا ل��ل��ت��ف��رق ق��ل��ب��ي زال وم��ا
ال��م��ح��اس��ن ع��ل��ي��ك ت��م��ت ق��د وأن��ك س��خ��ط��ة ف��ي��ك أرى ال أن��ي ل��ي��ه��ن��ك
ش��ائ��ن ال��ل��ه زان��ه ل��وج��ه ول��ي��س وج��ه��ه ال��ل��ه زيَّ��ن م��م��ن ف��إن��ك
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فقالت: رثته بالطائف قتل فلما

ق��ص��را ك��ان وم��ا ب��ك��ر أب��ي وب��ع��د ن��ب��ي��ه��م ب��ع��د ال��ن��اس ب��خ��ي��ر رزئ��ت
وأص��ب��را ال��ه��ي��اج ف��ي وأح��م��ى أك��رَّ ف��تً��ى م��ث��َل��ه رأى َم��ن ع��ي��نً��ا ف��ل��ل��ه
أح��م��را ال��م��وت ي��ت��رك ح��ت��ى ال��م��وت إل��ى خ��اض��ه��ا األس��نَّ��ة ف��ي��ه ُش��ِرع��ت إذا
أغ��ب��را ج��ل��دي ي��ن��ف��ك وال ع��ل��ي��ك س��خ��ي��ن��ة ع��ي��ن��ي ت��ن��ف��ك ال ف��آل��ي��ت
ال��م��ن��ورا ال��ص��ب��اح ال��ل��ي��ل ط��رد وم��ا أي��ك��ة ح��م��ام��ة غ��نَّ��ت م��ا ال��ده��ر م��دى

أهله إىل الحديقة ترد بأنها فأفتى ذلك، يف عليٍّا استفتى أن بعد عمُر وتزوَّجها
ِعنَد َمْقتًا ﴿َكُربَ قال: ثم البيت، تنفك» ال «فآليت بقولها: عيل فذكَّرها ففَعلت، وتتزوج،
بن الحسني وبعده الزبري، بعده تزوجها ثم ،(٣ (الصف: تَْفَعلُوَن﴾ َال َما تَُقولُوا أَن ِهللا
عيل وخطبها عاتكة، فليتزوج الشهادة أراد من عمر: قال حتى — السالم عليه — عيل
متخذة كنت ما فقالت: الحسني، بعد مروان وخطبها القتل! عن بك ألضن إني فقالت:

الخطاب: بن عمر ترثي عاتكة وقالت ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول بعد حًما

ال��ن��ح��ي��ب اإلم��ام ع��ل��ى ت��م��لِّ��ي ال ون��ح��ي��ب ب��ع��ب��رة ج��ودي ع��ي��ُن
وال��ت��ل��ب��ي��ب ال��ه��ي��اج ي��وم ـ��ل��م ال��م��ع��ـ ب��ال��ف��ارس ال��م��ن��ون ف��ج��ع��ت��ن��ي
وال��ح��روب ال��م��ن��ت��اب غ��ي��اث ـ��ر ال��ده��ـ ع��ل��ى وال��م��ع��ن��ي ال��ن��اس ع��ص��م��ة
ش��ع��وب ك��أس ال��م��ن��ون س��ق��ت��ه ق��د م��وت��وا وال��ب��ؤس ال��ض��راء أله��ل ق��ل

أيًضا: فيه ولها

ن��ج��ي��ب ل��ل��ك��ت��اب ت��اٍل ب��أب��ي��ض َدرُّه َدرَّ ال ف��ي��روز وف��ج��ع��ن��ي
م��ن��ي��ب ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ث��ق��ة أخ��ي ال��ِع��دا ع��ل��ى غ��ل��ي��ظ ال��دان��ي ع��ل��ى رءوف
ق��ط��وب غ��ي��ر ال��خ��ي��رات إل��ى ي��ري��ع ف��ع��ل��ه ال��ق��ول ي��ك��ذب ال ي��ق��ل م��ا م��ت��ى
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أيًضا: ترثيه وقالت

ال��س��ه��د ط��ول ��ه��ا ش��فَّ ول��ع��ي��ن أح��زان��ه��ا ع��اده��ا ل��ن��ف��ٍس م��ن
ال��ج��س��د ذاك ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة أك��ف��ان��ه ف��ي ل��ف��ف ج��س��د
ب��س��ب��د ي��م��ش��ي ال��ل��ه ي��دع��ه ل��م غ��ارم ل��م��ول��ى ت��ف��ج��ي��ع ف��ي��ه

من رجوعه عند غدًرا قتله الذي جرموز بن عمرو وتخاطب الزبري ترثي وقالت
الجمل: حرب

م��ع��رد غ��ي��ر وك��ان ال��ل��ق��اء ي��وم ب��ه��م��ة ب��ف��ارس ج��رم��وز اب��ن غ��در
ال��ي��د وال ال��ج��ن��ان رع��ش ط��ائ��ًش��ا ال ل��وج��دت��ه ن��ب��ه��ت��ه ل��و ع��م��رو ي��ا
ال��م��ت��ع��م��د ع��ق��وب��ة ع��ل��ي��ك ح��ل��ت ل��م��س��ل��ًم��ا ق��ت��ل��ت إن ي��م��ي��ن��ك ش��ل��ت
ال��م��ش��ه��د ك��ري��م س��ج��ي��ت��ه س��م��ح ص��ادق ب��الء ل��ذو ال��زب��ي��ر إن
ال��ق��ردد ف��ق��ع اب��ن ي��ا ط��رادك ع��ن��ه��ا ي��ث��ن��ه ل��م خ��اض��ه��ا ق��د غ��م��رة ك��م
وي��غ��ت��دي ي��روح م��م��ن م��ض��ى ف��ي��م��ن ب��م��ث��ل��ه ي��داك ظ��ف��رت ف��م��ا ف��اذه��ب

السالم: عليه الحسني ترثي وقالت

األع��داء أس��ن��ة أق��ص��دت��ه ح��س��ي��نً��ا ن��س��ي��ت وال وح��س��ي��نً��ا
ك��رب��الء ذرى ف��ي ال��م��زن ج��ادت ص��ري��ًع��ا ب��ك��رب��الء غ��ادروه

األموي سفيان أبي بن معاوية ابنة عاتكة

ولها ورضوبه، الغناء تعلَّمت أقرانها. نادرة األدب ويف زمانها، أعجوبة الحسن يف كانت
صلتهن فتحسن واملدينة مكة مغنيات بعض إليها يختلف وكان ألحان، بعض فيه

عنها. يقطعن ال أن منهن وتطلب وتجيزهن،
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لها يسمح أن أبيها من فاستأذنت واملدينة، مكة من أحد يأتها لم السنني بعض ويف
وركبها تحملها الرب عىل وسارت مثله، يَُر لم عظيم بجهاز فتجهزت لها، فسمح بالحج،
دهبل بأبي املعروف — الجمحي وهب بها فمر طوى، بذي نزلت ملكة وصلت فلما املطايا،
تتأجج الَوْجد وَجَمرات النظر يُسارقها فجعل جميًال، َغيَْسانيٍّا جليًال، شاعًرا وكان —
له، ففطنت األستار، عنها رافعات والجواري هجريًا الوقت وكان بالرشر، قاذفة بفؤاده

فقال: النهار، شمس بظالمها فحجب بالسجوف، أَمرت ثم كثريًا، وشتمته فذعرته

ب��ال��ب��اب ال��ظ��ب��ي رأي��ت ح��ت��ى ف��اق��ت��ادن��ي ال��ح��ي��ن دع��ان��ي إن��ي
ب��ج��ل��ب��اب ع��ن��ي م��س��ت��ت��ًرا م��دب��ًرا س��بَّ��ن��ي إذ ح��س��ن��ه ي��ا
ب��أوص��اب ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ص��ب��ت ح��س��رة أوق��ف��ه��ا م��ن س��ب��ح��ان
ب��وه��اب ل��ي��س ل��ه��ا أب ت��ط��ل��ب��ت��ه��ا إن ع��ن��ه��ا ي��ذود
وح��ج��اب ب��أب��واب ي��ح��م��ي ال��ذرى م��ن��ي��ع ق��ص��ًرا أح��ل��ه��ا

وغناءً، إنشاًدا عاتكة سمعتها حتى بها وُغنِّي واشتهرت، مكة يف أبياته فشاعت
يف خرج مكة عن صدرت وملا وتحابَّا، فرتاسال تهديه إليه وبعثت ت، وُرسَّ لها فطربت
معها، ورد دمشق وردت إذا حتى واإلحسان، باللطف تتعاهده فكانت الشام، إىل ركبها

فقال: دائه شفاءُ عزَّ حتى فمرض لقائه عن فانقطعت

ج��ي��رون ف��ي ال��ث��واء وم��ل��ل��ت ك��ال��م��ج��ن��ون وب��ت ل��ي��ل��ي ط��ال
ال��ظ��ن��ون م��رج��ح��ات أه��ل��ي ظ��ن ح��ت��ى ب��ال��ش��ام ال��م��ق��ام وأط��ل��ت
ال��ق��ري��ن إث��ر ال��ق��ري��ن ك��ب��ك��اء ج��م��ل ال��ت��ف��رق خ��ش��ي��ة ف��ب��ك��ت
م��ك��ن��ون ج��وه��ر م��ن م��ي��زت ال��غ��واص ل��ؤل��ؤة م��ث��ل زه��راء وه��ي
دون ال��م��ك��ارم م��ن س��ن��اء ف��ي ت��ج��ده��ا ل��م ن��س��ب��ت��ه��ا م��ا وإذا
م��س��ن��ون م��رم��ر ف��ي ت��م��ش��ي ـ��راء ال��خ��ض��ـ ال��ق��ب��ة إل��ى خ��اص��رت��ه��ا ث��م
ق��ي��ط��ون ف��ي ال��ش��ت��اء ب��رد ع��ن��د ض��رب��وه��ا م��راج��ل م��ن ق��ب��ة
ي��م��ي��ن��ي ع��ن خ��ارًج��ا ك��ن��ت وإن ب ال��ب��ا م��ن دخ��ل��ت إذا ي��س��اري ع��ن
ف��ن��ون ف��ي ل��ي��ل��ت��ي وت��ق��ل��ب��ت س��ق��م��ي ت��ط��اول إن ق��ل��ت ول��ق��د
ال��ج��ف��ون ق��ص��ي��ر ال��ب��اري ب��ران��ي أم ن��وم��ي ط��ار ه��وى أم��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
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عليه دخل الجمعة يوم كان إذا حتى فصرب معاوية، بلغ حتى الشعر هذا ففشا
إذا حتى معاوية ناداه الرجوع أزمع فلما وهب، فيهم وكان وينرصفون، يسلمون الناس

تقول: منك؛ أشعر قريش يف أن أحسب كنت ما قال: الجو لهما خال

ال��ج��ف��ون ق��ص��ي��ر ال��ب��اري ب��ران��ي أم ن��وم��ي ط��ار ه��ًوى أِم��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

قلت: أنك غري

دون ال��م��ك��ارم م��ن س��ن��اء ف��ي ت��ج��ده��ا ل��م ن��س��ب��ت��ه��ا م��ا وإذا

ذكرت، َلَكَما عتبة بنت هند وجدتها سفيان، أبو وجدها معاوية، أبوها فتاة إن وهللا
وإنما هذا، أقل لم وهللا فقال: خارصتها! ثم بقولك: أسأت ولقد قدرها، يف زدت يشء وأي
وإنه فتاتي، بعفاف عليم ألني روعك؛ فليهدأ منِّي أما معاوية: فقال لساني، عن قيل
له فإن يزيد؛ أخيها جوار لك أكره ولكني أرادوا، بمن التشبيب الشعراء لفتيان مغتفر
يوًما مجلسه يف معاوية فبينما مكة، إىل ورحل وهٌب فَحِذر امللوك. وأنفة الشباب، سورة
بما تالوته أبكتها كتاٌب اليوم عاتكة إىل املؤمنني أمري يا سقط لقد له: يقول بخيص إذا

فيه: قرأ أوتيه فلما حيلة، بألطف به عيل فقال: حزينة، الساعة حتى أصارها

ي��رق��ى وال ل��دي��ك زل��ف��ى ص��ب��وة ل��ذي ت��رى ف��ال ب��خ��ل��ت إذ ه��الَّ أع��ات��ك
ت��رق��ا وال ت��م��لُّ ال ع��ي��نً��ا وس��ك��ن��ت ال��ه��وى ب��ه ت��ول��ى ق��د ف��ؤاًدا رددت
ص��دق��ا وال ج��وًدا م��ن��ك ي��وًم��ا أر ول��م وال��م��ن��ى ب��ال��وع��د ال��ق��ل��ب خ��ل��ع��ت ول��ك��ن
ُم��ل��ًق��ى س��ق��م ذا ال��ش��ام ب��أرض ص��ري��ًع��ا م��دن��ًف��ا ب��رب��ع��ك أي��ام��ي أت��ن��س��ي��ن
أُس��َق��ى ف��م��ا ب��ال��ش��راب ل��دائ��ي وأدع��و ل��وص��ي��ة ي��رت��ض��ي ص��دي��ق ول��ي��س
ال��ط��رق��ا أرق��ب ج��ال��ًس��ا ن��ه��اري ف��ط��ول م��رس��ًال ل��ك أرى أن ه��م��ي وأك��ب��ر
أل��ق��ى وم��ا ه��واك م��ن ب��ي ال��ذي ف��أش��ك��و م��ج��ل��س م��ن��ك ل��ي ل��ي��س إذ ك��ب��دي ف��وا
ع��ش��ق��ا ل��ك��م ي��وم ك��ل ق��ل��ب��ي وي��زداد غ��ل��ظ��ة ل��ل��ص��بِّ ت��زدادي��ن رأي��ت��ك
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يقلق نبأ هو فقال: األمر فاستجاله كئيبًا، مطرًقا وجده جاء فلما يزيد، إىل فبعث
باكية تزل فلم األبيات، بهذه أختك إىل كتب القريش الفاسق هذا إن فيحري؛ فيمرض
معاوية: فقال ويقتله! يرصده لنا َعبٌد تتوهم؛ ما دون الخطب يزيد: قال الساعة، حتى
إنه املؤمنني، أمري يا قال: مقاَله، الناس صدَّق حالُه هذا قرشيٍّا تقتْل إن وهللا يزيد، يا
عىل وحملتني فأوجعتني بلغتني حتى فسارت امَلكِّيُّون، وتناشدها هذه غري أبياتًا نظم

فأنشد: هي؟ وما فقال: أرشُت، ما

ع��ق��ل ل��ه م��ح��بٍّ��ا ي��ل��ح��ى َم��ن ك��ان وم��ا ال��م��ه��ل ذه��ب ف��ق��د م��ه��ًال ت��ق��ل ال أال
وال��ق��ت��ل ال��م��ت��ال��ف ت��خ��ش��ى دون��ه��ا ف��م��ن ل��ق��اءه��ا ع��ن��ي ال��ج��ب��اُر ال��م��ل��ُك ح��َم��ى
وص��ل ل��ه ي��ك��ون ال ح��ب��ي��ب ف��ي وال وب��ال��ه ي��خ��اف ح��ب ف��ي خ��ي��ر ف��ال
ب��ذل س��اع��ة ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ي��ك ول��م ب��ح��ب��ه��ا اش��ت��ه��رت إن��ي ك��ب��دي ف��وا
ال��س��ب��ل دون��ه ق��ط��ع��ت ح��ت��ى ش��اع وق��د ح��ب��ه��ا أك��ات��م أن��ي ع��ج��بً��ا وي��ا

يسري، فيه فالخطب الحرمان، يشكو أراه ألني املعنى؛ فهمُت وهللا قد معاوية: فقال
وأجزل وشعرائهم قريش بأرشاف دعا املناسك انقضت وملا عينه، للسبب عامئذ حجَّ ثم
عليك ساخًطا يزيد أرى يل ما وهب، يا إيه قال: االنرصاف وهٌب أزمع فلما الصالت. لهم
أنه ويحلف االعتذار يطيل دهبل أبو فبدأ به؟! تنطق وشعر عنك تأتيه قواريض يف
إليك، أحبُّ ك عمِّ بنات فأيُّ ذلك، ك يرضُّ وما عليك بأَس ال معاوية: فقال عليه، مكذوب

دينار. ألف ووَهبتُك دينار، بألفي وأْمَهرتها بها زوَّجتك قد فقال: فالنة، قال:
يف ببيت نطقت فإن مىض، عما يعفو أن املؤمنني أمري رأى إن قال: استوفاها فلما
ووعده معاوية فُرسَّ بتاتًا! طالق فهي عمي ابنة وأما دمي، به أبحت فقد سبق ما معنى
إىل به مغرمة عاتكة وبقيت بوعده، ووىف شعًرا، فيها يقل لم وهو عام، كل الصلة بإدرار

ماتت. أن

معاوية بن يزيد بنت عاتكة

أم فهي مروان، بن امللك عبد تزوجها كريز. بن عامر بن هللا عبد بنت كلثوم أم وأمها
— مرة عليه فغضبت مفرًطا، حبٍّا امللك عبد يحبها وكان مروان. بن امللك عبد بن يزيد
إىل وشكا امللك، عبد عىل غضبها فشق الباب، ذلك فأغلقت — محجبة باب بينهما وكان

األسدي. بالل بن عمر له: يقال خاصته من رجل
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يتباكى وجعل بابها إىل عمر فأتى حكمك، قال: رضيْت؟ إن عندك يل ما فقال:
إىل فزعت قال: لك؟ ما فقلن: ومواليها حاضنتها إليه فخرجت السالم، إليها وأرسل
وما قلن: بعده، أبيها ومن معاوية املؤمنني أمري من مكاني علمت وقد ورجوتها عاتكة

صاحبَه. أحُدهما قتَل — غريهما يل يكن لم — ابناي قال: لك؟!
أُعوِّد ال قال: عفوُت، وقد الويلُّ أنا فقلت: به، اآلخر قاتُل أنا املؤمنني: أمري فقال
فذَكْرن عليها فدخلن يدها، عىل هذا ابني هللا ينجي أن فرجوُت العادة، هذه عىل الناس
يقتل، وهللا إذن قلن: له؟! أظهرت وما عليه غضبي مع أصنع وكيف فقالت: لها ذلك
الخيص حديج فأقبل الباب، نحو خرجت ثم فلبستها، بثيابها دعت حتى بها يزلن فلم
طلعت، وهللا قد قال: تقول؟! ما ويلك! قال: أقبلت، قد عاتكة هذه املؤمنني، أمري يا قال:
بنيه أحد إن جئَت؛ ما عمُر لوال وهللا أما فقالت: السالم، عليها يردَّ فلم وسلَّمت، فأقبلت
أُعوِّد أن أكره إني قال: عفا! وقد الويلُّ وهو اآلخر، قتل فأردَت فقتله اآلخر عىل تعدى
أمري من مكانه عرفت فقد املؤمنني؛ أمري يا هللا أنشدك قالت: العادة، هذه عىل الناس
لك، هو فقال: فقبَّلتها، برجله أخذْت حتى به تزل فلم بابي، طرق وقد معاوية، املؤمنني
قال: رأيت؟ كيف فقال: امللك عبد إىل بالل بن عمر راح ثم اصطلحا، حتى يربحا ولم
لولدي وفرائض دينار، وألف فيها، وما تها بعدَّ مزرعة قال: حاجتك، فهاِت أثرك، رأينا
من قومها ألرعى «وإني كثري: بشعر يتمثل امللك عبد اندفع ثم لك؟ ذلك قال: وأهيل،

جاللها.»
وُكثريِّ هو خرج إنه قال: نصيٌب حكاه ما وذلك الشعراء، مع حكاية هذه ولعاتكة
حتى فنسري جميًعا نركب أن يف لكم هل فقال: السماء، فيه أمطرت يوم غبَّ واألحوص
يقدرون ما أحسن ولبسوا الدواب، من عندهم ما أفضل فركبوا نعم، قالوا: العقيق؟ نأتي
حتى األماكن حون يتصفَّ فجعلوا العقيق، أتوا حتى ساروا ثم وتنكروا الثياب، من عليه
فسألنهم بارزات، ونساء وخدم وصائف فإذا أتوه، حتى وه فأمُّ عظيم، سواد لهم رفع
املرأة جاءت أن تلبث فلم لهم، فاستأذنت النساء من امرأة ودخلت فنزلوا، ينزلوا أن
كرايس وإذا وحيَّت، فرحبت لها! فرش عىل برزة جميلة امرأة عىل فدخلوا ادخلوا، فقالت:

كريس. عىل إنسان كل واحد؛ صف يف جميًعا فجلسوا موضوعة،
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بدأنا شئتم وإن فعلنا، ونُصيَِّحه أُذنَه فنَعُرَك لنا بصبي ندعو أن أحببتم إن فقالت:
الخدم، بعض إىل بيدها فأومأت الغداء، يفوتنا ولن بالصبي تَْدِعنَي بل فقالوا: بالغداء؟
به، نفسها سرتت قد مطرف عليها جميلة جارية جاءت حتى البرص كلمح إال يكن فلم
وحيَّتهم، بهم فرحبت موالتها، جمال من قريبة جمال ذات جارية وإذا عنها، فكشفوه

نصيبًا: هللا عاىف — نُصيب قول من — َويَْحك — خذي موالتها: لها فقالت

ال��س��ع��د ب��م��ن��ق��ط��ع أي��ام م��ث��ل وه��ل ب��د م��ن ال��ُم��ف��رِّق ال��ب��ي��ن م��ن ه��ل أال
ت��ب��دي وال ت��ع��ي��د م��ا ع��اد ع��ه��د ع��ل��ى وال��م��ن��ى أول��ئ��ك أي��ام��ي ت��م��ن��ي��ت

خذي لها: قالت ثم صوت، وأشجى لفظ، بأحىل سمع ما كأحسن به فجاءت فغنَّته،
هللا: عافاه — نصيب قول من أيًضا

تَ��رُده ال��ت��ي ال��ه��م ل��ط��وارق س��ه��ده وع��اده ال��م��ح��ب أرق
ك��ب��ده ل��ي ت��رقُّ ف��ل��ي��س وأب��ى ك��ب��دي ل��ه رق��ت م��ن وذك��رت
ب��ل��ده ج��ي��رة ح��ي��نً��ا ف��ن��ك��ون ب��ل��دي وال ق��وم��ي ق��وم��ه ال
ي��ج��ده ب��ص��ب��اب��ة أج��ل��ه م��ن أح��د ي��ك��ن ل��م وج��ًدا ووج��دت
ك��م��ده ب��ن��ف��س��ه ف��ف��ات ه��ن��د ت��ب��ل��ت ال��ذي ع��ج��الن اب��ن إال

أيًضا خذي ويحك! قالت: ثم رسوًرا، أطري فكدت األول، من أحسن به فجاءت قال:
قوله:

م��ت��م��ت��ع ن��ائ��م م��ن ط��ائ��ف وه��ل ط��ول��ه ت��م��ت��ع��ت ل��ي��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا
م��ودع أو م��س��ت��ع��ت��ب ن��ائ��ًم��ا ول��و ش��ج��وه ي��ل��ق م��ت��ى ش��ج��و ذا إن ن��ع��م
ي��ت��ص��دع ب��ه��ا ص��در ف��ي ال��ن��اس م��ن أس��رَّه��ا ق��د ط��ال��م��ا ق��د ح��اج��ة ل��ه
م��ن��زع ال��ده��ر م��ن ي��وًم��ا ل��ه��ا ي��ك��ون ل��ع��ل��ه��ا ال��زم��ان ط��ول ت��ح��م��ل��ه��ا
ت��ق��رع ال��ح��ل��م ل��ذي ك��ان��ت ك��م��ا ق��دي��ًم��ا ال��ع��ص��ا ل��ي ع��م��رو أم��ر ف��ي ق��رع��ت وق��د
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ورسوًرا الغناء، لحسن طربًا؛ وأذهلني حريني يشء وهللا فجاءني نصيب: قال
لها: قالت ثم وإحكامها، وجودتها الصنعة حسن من فيه سمعت وما لشعري، باختيارها

أيًضا: قوله من خذي

م��ل��م��ون��ا ب��ي وأن��ت��م ت��ل��م��وا ح��ت��ى ت��اب��ع��ك��م غ��ي��ر إن��ي ال��رك��ب أي��ه��ا ي��ا
ي��ع��وج��ون��ا ال أن ه��وى ذو ي��دع��وه��م ك��ش��ك��ل��ك��م رك��بً��ا م��ث��ل��ك��م أرى ف��م��ا
األط��ب��ون��ا ب��ال��داء ال��ن��اس وأع��ل��م ب��ع��ل��م��ك��م داء ع��ن خ��ب��رون��ي أم

الخالفة وأن قريش، من أني يل خيل زهًوا سمعت بما زهوت لقد فوهللا نصيب: قال
ال وهللا وقاال: وكثري األحوص فوثب غالم، يا الطعام هات بنية، يا حسبك قالت: ثم يل،
وقدمت بنا، واستخففت عرشتنا، أسأت فقد مجلس؛ يف لك نجلس وال طعاًما، لك نطعم
من وفيها شعره، يفضل ملا أشعارنا يف وإن فيه، الغناء وأسمعت شعرنا، عىل هذا شعر
أفضل شعركما فأي مني، كان ما كلُّ معرفٍة عىل فقالت: هذا، من أحسن هو ما الغناء

أحوص: يا أَقولُك شعره؟ من

ق��رَّت ال��ع��ي��ن ب��ه م��ا ش��يء وأح��س��ن ب��ع��ي��ن��ه��ا ي��ق��ر م��ا ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ر

عزة: يف كثري يا قولك أم

ب��ع��ًال ل��ه��ا أن ال��ق��رن��ي��ن ذي ال��ت��ي��س س��وى ج��دوي��ة ض��م��ري��ة ح��س��ب��ت وم��ا

فيها: قولك أم

ال��س��ف��اد؟! ط��رف ع��ط��اس��ه��ا ف��إن ف��ن��ك��ه��ا ع��ط��س��ت ض��م��ري��ة إذا

وحلتني دينار بثالثمائة له وأمرت عندها، فتغدى نصيب وبقي مغضبني، فخرجا
فهي وإال قبالها فإن صاحبيك؛ إىل ادفعها وقالت: دينار مائتي له دفعت ثم وطيب،
أن فأبيا نصيبهما، عليهما فعرضت ، رفيقيَّ أتيُت حتى بالبدرة فذهبت نصيب: قال لك،
واألحوص كثري وبقي فعلت. وهللا حسنًا فقالت: الخرب وبلغها لنفيس فأخذته يأخذاه،
وسطوتها، بأسها من خوًفا عليها؛ يقدرا فلم بيشء يهجواها حتى الفرص لها يرتقبان
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ماتت حتى أيًضا، ولدها خالفة ويف امللك، عبد عند ُمكرَّمة فبقيت هي وأما لها، ومداراًة
واإلكرام. الرفعة من بها يليق بما ودفنت ولدها، خالفة آخر يف

الطائي العزى عبد بنت البوالنية عاصية

لغياب فيهم وفتكت طيئًا غزت محارب بني إن قيل: قليل، وشعرها مجيدة، شاعرة كانت
بقولها: محاربًا وتهجو قومها تندب عاصية فقالت غانمة، ورجعت ُرساتهم،

م��ح��ارب ق��ت��ل��ى ال��وي��الت ل��ك وب��ك��ى ال��س��واك��ب ب��ال��دم��وع ج��ودي أع��اص��ي
ال��ذوائ��ب رءوس م��ن س��راة ك��رام ع��م��ارة ق��ت��ل��ت��ه��م ق��وم��ي أن ف��ل��و
م��ح��ارب ف��ي آث��ارن��ا ول��ك��ن��م��ا ع��ام��ًدا ال��ده��ر ب��ه ي��أت��ي ل��م��ا ص��ب��رن��ا
غ��ال��ب ش��ر ي��وج��دوا ي��غ��ل��ب��ون��ا وإن ع��ل��ي��ه��م ظ��ه��رن��ا إن ل��ئ��ام ق��ب��ي��ل

برد بن بشار محبوبة عبدة

عشق سبب وكان عذب، ومنطق حسن، وصوت وكياسة، وفصاحة وأدب، عقل ذات كانت
يوم ذات مجلسه يف هو فبينما الربدان، له: يقال فيه يجلس مجلس له كان أنه لها بشار
بغالمه فدعا ألفاظها، وُحسُن نغُمها أشجاه امرأة كالم سمع إذ يحرضنه؛ النساء وكان
املجلس انقىض فإذا وأعرفها، هي َمن فانظر تكلَّمْت فإذا امرأة، علقت قد إني فقال:
ُقْلتها أني وعرِّفها األبيات، هذه وأَنِْشْدها ، محبٌّ لها أني وأَْعِلْمها فاتبعها، أهله وانرصف

فيها:

ك��ان��ا م��ا ال��ق��ل��ب ت��وف��ي ك��ال��ع��ي��ن األذن ل��ه��م ف��ق��ل��ت ت��ه��ذي ت��رى ال ب��م��ن ق��ال��وا
وري��ح��انً��ا روًح��ا ب��ل��ق��ي��ان��ه��ا ي��ل��ق��ى ب��ج��اري��ة م��ش��غ��وف أول ك��ن��ت م��ا
أح��ي��انً��ا ال��ع��ي��ن ق��ب��ل ت��ع��ش��ق واألذن ع��اش��ق��ة ال��ح��ي ل��ب��ع��ض أذن��ي ق��وم ي��ا
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عنده فيأكلن يصحبنها نسوة مع تزوره وكانت لها، ت فهشَّ األبيات، الغالم فأبلغها
فيها: قال ومما نفسها، يف تُطِمعه وال ويُنشدها، يُحدثها أن بعد وينرصفن، ويرشبن

أث��ر ح��ب��ه��ا م��ن ب��ه ف��أض��ح��ى ق��ل��ب��ي ت��ع��ل��ق��ه��ا إذ ك��ع��ب ب��ن ع��ق��ي��ل ق��ال��ت
ال��ب��ص��ر ي��ر ل��م م��ا ي��رى ال��ف��ؤاد إن ل��ه��م ف��ق��ل��ت ت��ه��ذي ت��َره��ا ول��م أنَّ��ى
ص��در ل��ه ي��رج��ى وال ورًدا ي��ق��ض ل��م م��ج��ت��ن��بً��ا ال��ح��رَّان ك��ال��ح��ائ��م أص��ب��ح��ت

فيها: قال ما أجود وهو — أيًضا فيها وقال

ق��ل��ب��ي م��خ��ال��ف��ة ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ه��م م��ع��ش��ر ع��ب��دة ح��ب ف��ي ي��زه��دن��ي
ال��ح��ب ذو ي��ب��ص��ر ب��ال��ع��ي��ن ال ف��ب��ال��ق��ل��ب وارت��ض��ى اخ��ت��ار وم��ا ق��ل��ب��ي دع��وا ف��ق��ل��ت
ال��ق��ل��ب م��ن إال األذن��ان ت��س��م��ع وال ال��ه��وى م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن��ان ت��ب��ص��ر ف��م��ا
ال��ص��ب وال��ع��اش��ق ال��ع��ش��ق ب��ي��ن وأل��ف ال��ص��ب��ا دع��ا ح��س��ن ك��ل إال ال��ح��س��ن وم��ا

يَنُحَن شعًرا يقول أن يسألنه قريب إلحداهن مات قد نسوة خمس مع يوًما وجاءته
بالغداة فيه يجلس مجلس له وكان — «الربدان» ب املسمى مجلسه يف فوافينه به، عليه
فأِذَن عليه بالدخول فاستأذَنَّ «الرقيق»، يسميه عشية فيه يجلس وآخر «الربدان»، يسميه
وقالت خمر، هو إحداهن: فقالت قنانيه، يف مصفى النبيذ إىل نظرن دخلن فلما لهن،
أو حرًفا َلُكنَّ بقائل لست فقال: زبيب، نقيع هو الثالثة: وقالت وعسل، زبيب هو األخرى:
عليكن ما إحداهن: قالت ثم ساعة، فأمسكن رشابي! من وترشبن طعامي، من تطعمن
وبلغ شعره، من وأخذن رشابه، من ورشبن طعامه من وأكلن يومهن فأقمن ذلك؟! من
البرصي الحسن يلقب بشار وكان — كالمه بشاًرا فبلغ فعابه، البرصي الحسن ذلك

فقال: — بالقس

خ��م��س��ا «ال��ب��ردان» ب ع��ل��يَّ ـ��ق ال��رق��ي��ـ م��ن ط��ل��ع��ن ل��م��ا
ش��م��س��ا رف��ق��ن ال��ث��ي��اب ت��ح��ت أه��ل��ة وك��أن��ه��ن
غ��م��س��ا ال��ج��ادي ف��ي وغ��م��س��ن ل��ط��ي��م��ة ط��ي��ب ب��اك��رن
إن��س��ا ي��ح��وي��ن م��ا ف��ق��ل��ت ت ال��ب��ي��و ف��ي م��ن ف��س��أل��ن��ن��ي
ط��م��س��ا ال��ي��وم ع��ن��ا ط��م��س��ن ت ال��ن��اظ��را ال��ع��ي��ون ل��ي��ت
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م��ل��س��ا وخ��رج��ن ل��ذاذة ـ��ث ال��ح��دي��ـ ط��رف م��ن ف��أص��ب��ن
ق��س��ا ك��أن��ت ك��ن��ت ق��سُّ ي��ا ل��ي ت��ع��رض��ه��ن ل��وال

املعتمد والد عباد بن املعتضد جارية العبادية

فصيحة، اللغة، من لكثري ذاكرة كاتبة، ظريفة، أديبة، وكانت العامري، مجاهد إليه أهداها
العروض. عنها وأخذ

جميًال ذكًرا لها تركت وقد واألربعمائة. الخمسني عام يف سيدها بعد بدانية توفيت
تعاىل. هللا رحمها بعدها. من األجيال به تتحدث طويًال وفخًرا

عريب

الكالم، يف واملذهب الخط مليحة وكانت الشعر، صالحة وشاعرة محسنة، مغنية كانت
الصنعة، وإتقان الرضب، وجودة الصورة، وحسن والظرف والجمال الحسن يف ونهاية
وال نظرائها، من أحد بها يتعلق لم واألدب. للشعر والرواية واألوتار، بالنغم واملعرفة
مة وسالَّ امليالء، وعزة جميلة، مثل: — القديمات الحجازيات القيان بعد النساء يف رؤي

لها. نظريٌ — عددهن قلة عىل مجراهن جرى ومن الزرقاء،
جواري من ملثلها يكون مما لهن، ليس ما وصفناها التي الفضائل من فيها وكانت
الحجاز عيش يدانيه ال الذي العيش برقيق وغذي الخالفة، قصور يف نشأ ومن الخلفاء
يحتاج ال َمن بذلك لها شهد وقد طبعه. غلظ ومن الجفاة، والعرب العامة بني والنشء

غريه. إىل شهادته مع
وأدبها ربَّاها الذي وهو الرشيد، مراكب صاحب إسماعيل، بن هللا لعبد عريب وكانت
أنها املعتصم خال الحسني بن إسماعيل حديث من األغاني صاحب ونقل الغناء. وعلَّمها

صغرية. وهي ُرسقت انتهبوا ملا الربامكة وأن الربمكي، يحيى بن جعفر ابنة
بن يحيى بن هللا عبد ألم قيِّمة وكانت فاطمة، تسمى كانت عريب أم إن وقيل:
تزوجه أن هللا عبد أم وسأل فهويها، يحيى بن جعفر فرآها نظيفة، صبية وكانت خالد،
أم لها يُعَرف ال من أتتزوج له: وقال فأنكره خالد بن يحيى الخرب وبلغ ففعلت، بها،
ا رسٍّ األنبار باب ناحية يف دار إىل فأخرجها وأْخِرْجها! جارية مائة مكانها اشِرت أب؟! وال
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وثمانني إحدى سنة يف عريب فولدت إليها؛ يرتدد وكان يحفظها، َمن بها ووكل أبيه، من
سنة. وتسعني ستٍّا ماتت أن إىل سنوها فكانت ومائة،

داية وجعلها نرصانية امرأة إىل فدفعها جعفر، حياة يف ماتت عريب أم إن وقيل:
إن وقيل: املراكبي، من فباعها سنبس، من باعتها بالربامكة الحادثة حدثت فلما لها،
جعفر بقدمي شبهتهما عريب قدمي إىل نظرت إذا كنت يقول: كان مروان بن الفضل
فما فقال: الكتاب لبعض ذكرت كتبها يف بالغتها أن يحكي من وسمعت قال: يحيى، بن

يحيى؟! بن جعفر بنت وهي ذلك من يمنعها
رأيت ما أبي: يل قال قال: أنه خلف بن محمد عن األصبهاني الفرج أبو وروى
أحسن وال روًحا، أخف وال وجًها، أحسن وال صنعة، أحسن وال عريب، من أرضب امرأة
أر لم حسنة لخصلة أجمع وال والنرد، بالشطرنج ألعب وال جوابًا، أرسع وال خطابًا،
صدق فقال: أبي، حياة يف أكثم بن ليحيى ذلك فذكرت حماد: قال غريها، امرأة يف مثلها
— املأمون دار يف يعني — هناك نعم، قال: أفسمعتها؟! قلت: كذلك، هي محمد، أبو
عىل فيها الجواب مسألة هذه يحيى: فقال الحذق؟ يف محمد أبو ذكر كما أفكانت قلت:
قايض من استحيت أما قال: ثم فضحك أبي بذلك فأخربت بها، مني أعلم فهو أبيك؛

هذا. مثل عن تسأله أن القضاة
املعتصم واشتهاها بها، معجبًا وكان صناجة إلسحاق كان أنه يحيى بن عيل وأخرب
شديًدا، ا دقٍّ الباب يدق إنسان أتاه إذ منزله يف يوم ذات هو فبينما املأمون، خالفة يف
صناجتي، ذهب فقلت: املؤمنني، أمري رسول فقالوا: هذا؟ من انظروا انظروا فقلت: قال:

فيها. إيلَّ فبعث ذاكٌر له ذَكرها تجده
عيلَّ فردَّ فسلَّمت فدخلت مسخن، وأنا الباب إىل انتهيت الرسول بي مىض فلما
وقال: صوت، عن يل فقال فسكنُت، اسكن، يل: فقال وجهي، تغريُّ إىل ونظر السالم،
من جارية فأمر بذلك، هللا شاء إن املؤمنني أمري أخرب ثم أسمعه، فقلت: هو؟ ملن أتدري
فإنه آخر؛ عوًدا معها زدني فقلت: بالقديم، شبهته قد فإذا ورضبت، فغنته الستارة وراء
قلت: أين؟ من قال: ضاربة، المرأة محدث الصوت هذا فقلت: آخر عوًدا فزادني يل، أثبت
مقاطعه جودة رأيت وملا النساء، غناء من محدث أنه عرفت لينه سمعت ملا قلت: ذلك،
فقال: أشك، فلم آخر عوًدا طلبت ثم وأجزاءه، مقاطعه حفظت قد صاحبته أن علمت
الذي غناءها أجمع أن هللا عىل املعتمد أمرني عيل: بن يحيى وقال لعريب. الغناء صدقت،
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فكان فكتبته غناءها، فيها جمعت قد كانت التي وصحفها دفاترها منها فأخذت صنعته،
ألف الوقت هذا إىل بلغت قد فقالت: صنعتها عن عريب خرداذبه ابن وسأل صوت. ألف
املعتز ابن ديواني من غناءها جمع أنه القاسم بن محمد عن األصبهاني ونقل صوت.
ألًفا فكان ببعض، بعضه فقابل جاريتها، بدعة عن أخذه وما حمدون، بن العبيس وأبي

صوتًا. وعرشين وخمسة ومائة
، َغنِّ هشام، ابن يا له: فقال تغني وعريب يرشب وهو املعتز عىل هشام ابن ودخل
حيث أحسنت وهللا قد عريب: له فقالت املتوكل، سيدي قتل ُمذ الغناء عن تُبُت فقال:
املجلس أهل فأضحكت طريب! وال صحيح وال متقن ال املعنى قليل كان غناءك فإن تبت؛
ألف هي ويقول: صنعتها ويعيب فيها لسانه يبسط ذلك بعد فكان فخجل، منه، جميًعا
حيث يزيد بن خالد يف دلف أبي قول مثل وهي املعنى، يف واحد وصوت العدد، يف صوت

يقول:

واح��دا وي��دع��ى أل��ًف��ا خ��ال��ًدا ب��كِّ��ي ع��ي��ن ي��ا

األوائل، بصنعة فيها شبهت لصنعة إنها قال؛ كما األمر وليس األصبهاني: قال
ودعتها، يوم همي يقول ومنها: عويلها، وقل نفيس سكنت أأن منها: وبرزت؛ وجودت
لذكرها لزوم ال األغاني يف أصوات جملة لها وعدد نارصكم، كان انتصاًفا أردت إذا ومنها:
والنحو الخط وعلَّمها وخرجها، وأدبها البرصة إىل خرج عريب موىل إن وقيل: هنا،
صديق ملوالها وكان الشعر، قالت حتى وتزايدت كله، ذلك يف فربعت والغناء، والشعر
ديوان عىل لعجيف يكتب كان إنه وقيل: خراسان، قواد من عدي، بن حاتم له: يقال
إىل عينه فمد عنده، فاسترت دين ركبه ثم ويخالطه، كثريًا يدعوه موالها فكان الفرض،
حتى تحتال تزل فلم عريب، وعشقته بينهما، املواصلة وكانت فأجابته، فكاتبها عريب
بعد إليه بالهرب ت همَّ إذ حتى وسرتته، غالظ خيوط من وقيل: عقب، من ُسلًَّما اتخذت
فراشها يف وجعلتها ثيابها لفت موضًعا؛ لها أعد وقد بمدة، موالها منزل عن انتقاله
عنده فمكثت إليه فمضت هربْت، حتى الحائط من تسورت ثم بدثارها، ودثرتها بالليل،

زمانًا.
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فأعاره به، تُغنِّيه عوًدا منه يستعري موالها إىل بعث عنده صارت ملا إنها وقيل:
بن هللا عبد بن عيىس فقال أمرها، من بيشء يتهمه وال عنده، أنها يعلم ال وهو عوَدها
ما كثريًا وكان بها! ه ويُعريِّ أباه يهجو — زينب بن عيىس وهو — املراكبي إسماعيل

يهجوه:

ع��ج��ي��ب��ا ف��ع��ًال ف��ع��ل��ت ع��ري��بً��ا ال��ل��ه ق��ات��ل
م��ه��وب��ا ص��ع��بً��ا م��رك��بً��ا داٍج وال��ل��ي��ل رك��ب��ت
ق��ري��ب��ا م��ن��ه أو ـ��م ب��ال��ن��ج��ـ م��ت��ص��ًال ف��ارت��ق��ت
ال��رق��ي��ب��ا ال��ن��وم أق��ص��د م��ا إذا ح��ت��ى ص��ب��رت
ت��س��ت��ري��ب��ا ال ه��ال��ك��ي ح��ش��اي��ا ب��ي��ن م��ث��ل��ت
م��ج��ي��ب��ا ي��ل��ف ل��م دي ن��و إذا م��ن��ه��ا خ��ل��ًف��ا
وك��ث��ي��ب��ا ق��ض��ي��بً��ا ف ال��خ��و ي��ح��م��ل��ه��ا وم��ض��ت
ت��ذوب��ا أن ع��ل��ي��ه��ا ـ��ت خ��ف��ـ ح��رك��ت ل��و م��ح��ة
ح��ب��ي��ب��ا ف��ت��ل��ق��اه��ا ل��م��ح��ب ف��ت��دل��ت
ن��ص��ي��ب��ا ال��دن��ي��ا م��ن ـ��ي��ا ال��دن��ـ ف��ي ن��ال ق��د ج��ذًال
ال��ق��ل��وب��ا ع��ي��ن��اه ـ��ح��ر ت��س��ـ ال��ذي ال��ظ��ب��ي أي��ه��ا
وط��ي��ب��ا ح��س��نً��ا ب��ع��ض��ه ب��ع��ًض��ا ي��أك��ل وال��ذي
ذي��ب��ا أط��ع��م��ت ف��ل��ق��د ل��ذئ��اب ن��ه��بً��ا ك��ن��ت
ل��ب��ي��ب��ا راع��ي��ه��ا ي��ك ل��م إذا ال��ش��اة وك��ذا
خ��ص��ي��ب��ا ك��ان إذا ع��ى ال��م��ر وبَ��أ يُ��ب��ال��ي ال
ح��ري��ب��ا ك��ش��خ��ان ال��ل��ه ع��ب��د أص��ب��ح ف��ل��ق��د
ال��ج��ي��وب��ا ش��ق وق��د ال��وج��ه ل��ط��م ل��ع��م��ري ق��د
ال��خ��ض��ي��ب��ا ال��ش��ع��ر ب��ل��ت دم��وع م��ن��ه وج��رت

عرفتهم أقوام عند تغني فكانت منه، فهربت ذلك بعد ملته أنها بعضهم وأخرب
كانت ببستان للمراكبي أخ ابن اجتاز األيام من يوم كان فلما متخفية، متسرتة ببغداد
فلم بمكانه، هو وأقام وقته من عمه إىل فبعث فعرفه، غناءها فسمع تغني، قوم مع فيه
لست أنا هذا، يا تصيح: وهي مقرعة مائة فرضبها وأخذها فَلبَّبها ه، عمُّ جاء حتى يربح
من كان فلما الضيقة! عىل أصرب لست فبعني، مملوكة كنت إن حرة، امرأة عليك أصرب
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بلغ ثم درهم، آالف عرشة لها ووهب ورجلها، رأسها فقبل إليها وسار فعله، عىل نَِدم غٍد
منه. فأخذها خَربها األمني محمًدا

سأل، ما إىل يجبه فلم منه فطلبها أبيه، حياة يف محمد إىل سقط خربها وكان قال:
جاء الخالفة ويل فلما عليه، لذلك فاضطغن عنده، خادًما منه طلب كان ذلك وقبل
له: وقال املراكبي فرضبه الشاكري ذلك ففعل ودفعه، بمنعه فأمر يده، ليُقبِّل املراكبي
محمد فدعا فشكاه، محمد نزل ملا الشاكري فجاء أُقبِّلها؟! أن سيدي يد من أتمنعني
ألف بخمسمائة وطالبه وحبسه، فأعفاه أمره يف فسأل عنقه، برضب وأمر باملراكبي
له، كانوا خدم مع منزله من عريب فأخذ وبعث الكراع، نفقات من اقتطعه مما درهم
لحاتم أصحابنا بعض وأنشدني قال: عنده، فكانت املراكبي إىل هربت محمد قتل فلما
منها: هذان أبيات وهي منه، فهربت ملته ثم إليه، هربت ملا عنده كانت الذي عدي بن

ح��روب ق��ت��ي��ل ال ع��ري��ب ق��ت��ي��ل وان��دب��وا ال��م��اء م��ن وج��ه��ي ع��ل��ى ورش��وا
ن��ص��ي��ب��ي ال��م��م��ات ب��ع��د م��ن ت��ك��ون��ي��ن ف��ق��ت��ل��ت��ن��ي ع��ج��ل��ت��ن��ي إذ ف��ل��ي��ت��ك

إىل املراكبي موالها دار من هربت أنها وهي هذه، تخالف رواية بعضهم ذكر وقد
أصهب أشقر وكان قال: خراسان، قواد أحد بالخشن، املعروف الخاقاني حامد بن محمد
وأبي الهشامي روايتي من ورمل مزج فيه ولها — عريب تقول وفيه أزرق، الشعر

العباس:

أش��ق��ر ال��ل��ون أص��ه��ب أزرق ك��ل ب��أب��ي
ب��م��ن��ك��ر ج��ن��ون��ي ـ��س ول��ي��ـ ب��ي ق��ل��ب��ي ج��نَّ

األحداث يطلبه ما أطلب الروم أرض إىل املأمون مع خرجت قال: املدبر ابن إن وقيل:
يف الحرم من جماعة رأينا الرقة من خرجنا فلما العسكر، مع نسري فكنا الرزق، من
هذه بعض عىل أحدهم: يل فقال — أترابًا وكنا رفقة وكنا — الجمازات عىل العماريات
عيىس أبيات وأنشد العماريات؟ هذه جنبات يف أمر يراهنني َمن فقلت: عريب، الجمازات

زينب: بن

ع��ج��ي��ب��ا ف��ع��ًال ف��ع��ل��ت ع��ري��بً��ا ال��ل��ه ق��ات��ل
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صوتي رافًعا األبيات فأنشدت جانبها إىل ورست الرهنان، وعدل بعضهم فراهنني
الشعر أجود أنسيت فتى، يا فقالت: رأسها أخرجت قد بامرأة فإذا أتممتها، حتى بها

قوله: أنسيت وأطيبه؟!

ض��روب��ا؟! ن��ي��ك��ت ق��د ـ��ري��ن ال��ش��ف��ـ رط��ب��ة وع��ري��ب

أصحابي؛ إىل وبادرت عريب أنها فعلمُت السجف، ألقت ثم فيه، بالغت ما فُخذْ اذهْب
الخدم. من يلحقني مكروه من خوًفا

الوجه، جميلة — مظلومة لها: يقال — جارية للمراكبي كانت شبة: بن عمر وقال
ومعارفه، أهله من تزوره من إىل أو الحمام، إىل عريب مع بها يبعث فكان الحسن، بارعة
الشعراء: بعض فيها فقال إليه، تميل كانت الذي حامد ابن إىل معها دخلت ربما فكانت

ع��ري��ب ع��ل��ى ال��رق��ي��ب أق��ام��وك ل��م��ا م��ظ��ل��وم ي��ا ظ��ل��م��وك ل��ق��د
ال��رق��ي��ب م��ن أن��ت أخ��ل��وك ل��م��ا وع��دًال إن��ص��اًف��ا أول��وك ول��و
ال��م��ري��ب؟ ش��أن م��ن وأن��ت ف��ك��ي��ف ال��م��ع��اص��ي؟ ع��ن ال��م��ري��ب أت��ن��ه��ي��ن
ال��ذن��وب؟ ج��ال��ب��ة وأن��ت ل��دي��ك ذن��وبً��ا ال��ج��ان��ي ي��ج��ان��ب وك��ي��ف
ال��ق��ل��وب م��ن أن��ت رق��ب��وك ف��م��ا غ��ري��ب ع��ل��ى ي��س��ت��رق��ب��وك ف��إن

وإحضار إحضارها يف بعث األمني محمد إىل عريب خرب نمى ملا أنه بعضهم وأخرب
تقول: املهدي بن إبراهيم بحرضة وغنَّت فأُْحِرض، موالها،

ال��م��الئ��ح اآلن��س��ات ط��راز وأن��ت م��ت��ن��اف��س ج��وه��ر أن��اس ل��ك��ل

يا قال: سمعَت؟ كيف عم، يا إلبراهيم: وقال مراًرا الصوت واستعاد محمد فطرب
فقال حسنًا، غناؤها ازداد روعها وسكن األيام بها تطاولت وإن حسنًا، سمعت سيدي،
أوجبها ثم السوم، يف موالها فاشتط ففعل، بها، وساوم إليك خذها الربيع: بن للفضل
قتل، حتى بثمنها ملوالها يأمر فلم عنها وشغل محمد أمر وانتقض دينار، ألف بمائة له

عدي. بن حاتم إىل منه هربت ثم موالها، إىل فرجعت افتضها، أن بعد
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بغداد، املأمون قدم حتى عنده تزل فلم حامد، ابن إىل موالها من هربت إنها وقيل:
فأنكر، عنها فسأله فأحرض، بإحضاره فأمر حامد، بن محمد من املراكبي إليه فتظلم
مجلس يف يُجرِّده أن الرشطة صاحب وأمر خربُك، إيلَّ سقط قد كذبَت؛ املأمون: له فقال
ُمَكاٍر حماَر فركبت الخرب، وبلغها فأخذه يردها، حتى السياط عليه ويضع الرشطة
مملوكة كنت إن عريب، أنا تصيح: وهي الوجه مكشوفة وهي ليرضب ُجرِّد وقد وجاءت
عند بتعديلها فأمر املأمون، إىل خربها فرفع عيلَّ، له سبيل فال حرة كنت وإن فليبعني،
عىل البينة فسأله بها، مطالبًا املراكبي إليه وتقدم عنده، فعدلت القايض، زياد بن قتيبة
وال رقيق، يف أحٌد به يُطالب لم بما طولبُت قد وقال: املأمون إىل متظلًما فعاد إياها، ملكه
جرى ما أغلظ ِمن وقالت: زبيدة إليه وتظلمت أمة، أو عبًدا ابتاع من يد يف مثله يوجد

منها. عريبًا وأخذه داري عىل املراكبي هجوم ابني محمد قتل بعد عيلَّ
إىل بدفعها املأمون فأمر الثمن! ينقدني لم ألنه ملكي؛ أخذت إني املراكبي: فقال
قتيبة من فأخذها — الرشقي بالجانب القضاء ه والَّ قد وكان — الواقدي عمر بن محمد
كل به فذهبت درهم، آالف بخمسة املأمون فاشرتاها ساذجة، ببيعها فأمر زياد، بن
عبٌد له يُبَْع ولم مرياثه، يف بيعت املأمون مات ملا إنه وقيل: لها، وحبٍّا إليها ميًال مذهب

موالته. فهي أعتقها؛ ثم درهم، ألف بمائة املعتصم فاشرتاها غريها، أمٌة وال
إىل بحبل الخلد قرص من تدلَّت ُقتل ملا محمد دار من هربت ملا أنها بعضهم وذكر
ودعا دينار، آالف بخمسة اشرتاها املأمون إن وقيل: عدي، بن حاتم إىل وهربت الطريق،
من بأكثر مملوًكا أشرتي ال أن حلفت أني لوال وقال: إليه، فدَفعها إسماعيل بن هللا بعبد
إليه ورمى مضاعفة! الثمن لهذا أضعاًفا فيه تكسب عمًال سأوليك ولكني لزدتك، هذا
سيدي، يا فقال: سنية، خلعة عليه وخلع دينار، ألفا قيمتهما أحمر ياقوت من بخاتمني
حياتي، كانت الجارية هذه ألن محالة؛ ال ميت فإني أنا وأما هذا، بمثل األحياء ينتفع إنما

يوًما! أربعني بعد ومات عقله وتغري فاختلط حرضته عن وخرج
بن إسحاق له فوصف املأمون، نفقات يتوىل كان رباح بن إبراهيم إن وقيل:
فأمرني قال: درهم، ألف بمائة فاشرتاها يشرتيها، أن فأمره عريب، املوصيل إبراهيم
كيف أدر ولم ذلك، ففعلت أخرى، درهم ألف مائة إلسحاق أحمل وأن بحملها، املأمون
األخرى ألف واملائة جوهرة، ثمن يف خرجت ألف املائة أن الديوان يف فحكيت أثبتها،
فأنكره، ذلك رأى وقد املأمون إىل مروان بن الفضل فجاء وداللها! لصائغها أخرجت
وصائغ لدالل أوجب وقال: ذلك عن املأمون فسأل رأيت، ما هو نعم؛ فقلت: عنه وسألني
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املال وأخربته إليه ودنوُت فدعاني، املأمون، فأنَكرها القصة، وغلظ درهم؟! ألف مائة
فعلت، ما املؤمنني؛ أمري يا أصوب أيما وقلت: إسحاق وصلة عريب ثمن يف خرج الذي
الذي وقال: املأمون فضحك مغنية؟! وثمن مغنٍّ صلة يف خرجت أنها الديوان يف أثبت أو
يشء. يف هذا كاتبي عىل تعرتض ال نبطي، يا مروان: بن للفضل قال ثم أصوب، فعلت

حامد، بن محمد واصلت حتى احتالت املأمون دار يف صارت ملا عريب إن وقيل:
الوقت بعد الوقت يف تلقاه وكانت إليه، الخروج يف احتالت ثم وكاتبته، عشقته وكانت
وقف ملا أنه بعضهم وأخرب إياها. فزوَّجه املأمون ذلك وبلغ بنتًا، وولدت منه حبلت حتى
وحبسها زيقها وختم صوف، جبة بإلباسها أمر حامد بن محمد مع خربها عىل املأمون
كل يف الباب تحت من وماء وملح خبز إليها يدخل الضوء، ترى ال شهًرا مظلم كنيف يف
حتى بكلمة تتكلَّم لم وأخرجت الباب فتح فلما بإخراجها، وأَمر لها فرقَّ ذكرها ثم يوم،

تغني: اندفعت

ي��ت��ع��ت��ب ع��ات��ب أح��س��ن ل��رأي��ت ب��ه م��ا ي��ب��ث��ك أن ي��ق��در ك��ان ل��و
ي��ح��ج��ب ال م��ح��ج��ب ف��ه��و ال��ق��ل��ب ف��ي ش��خ��ص��ه ف��م��ث��ل ب��ص��ري ع��ن ح��ج��ب��وه

إياه. فزوَّجها أبًدا! هذه تصلح لن وقال: منها فعجب املأمون ذلك فبلغ
بن محمد وفيهم ندماؤه، ومعه يوًما اصطبح املأمون أن األغاني صاحب وذكر
بقبلة إليها حامد بن محمد فأومأ مصاله، عىل معه وعريب املغنني، وجماعة حامد،

ابتداء: تغني فاندفعت

ال��م��س��ه��م ال��ي��م��ان��ي ال��ب��رد ك��ح��اش��ي��ة ب��ط��ع��ن��ة ف��اس��ت��م��رت ن��اب ض��رع رم��ى

املأمون: لها فقال طعنة، له: تقول بأن حامد بن محمد جواب بغنائها تريد
لنئ وهللا بقبلة؟! عريب إىل أومأ فيكم من فقال: الندماء عىل أقبل ثم فأمسكت، أمسكي،
إليها، أومأت املؤمنني أمري يا أنا فقال: حامد بن محمد فقام ُعنَقه، ألرضبنَّ يصدقني لم

ذلك؟! عىل املؤمنني أمري استدل كيف فقال: عفوت، قد فقال: للتقوى، أقرب والعفو
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الصوت بهذا تبتدئ لم أنها فعلمُت ملعنًى، إال ابتداء تغني ال وهي صوتًا ابتدأت قال:
أنها فعلمت بقبلة، إيماء إال املوضع هذا رشط من يكن ولم إليها، به أومئ ليشء إال

حامد: بن محمد يف شعرها ومن بطعنة. أجابت

ش��ك��ا ال��ح��ق ف��ي أوق��ع��ت وم��ن��ك��ا ع��ل��ي��ك وي��ل��ي
وإف��ك��ا ع��ل��ي ج��وًرا خ��ئ��ون أن��ي زع��م��ت
ن��س��ك��ا ال��ح��ب ذل��ة م��ن ب��ي م��ا ال��ل��ه ف��أب��دل

عشقت ما أنها غريه وروى الرشيد، بن عيىس أبا تتعشق كانت أنها بعضهم وأخرب
إال املثل ترضب ال وكانت سواه، وأوالدهم الخلفاء من املحبة أصفته هاشم بني من أحًدا

غنائه. وُحسن عيىس أبي وجه بحسن
به ه فوجَّ ا، رسٍّ وتزوجته الخادم املنذري صالًحا تتعشق كانت عريب أن وروي

فقالت: له، حاجة يف بعيد مكان إىل املتوكل

ال��رض��ا ال ع��ن��ي ب��ال��رغ��م م��ض��ى ف��ق��د ال��ح��ب��ي��ب أم��ا
م��ع��وض��ا م��ن��ه أل��ق ل��م ل��م��ن ت��رك��ي ف��ي أخ��ط��أت

عليها ودخلت يوًما! عليه ورشب مراًرا فاستعاده املتوكل، يدي بني يوًما فغنته قال:
فإنك مني املوضع هذا قبِّيل فقالت: فجاءت، إيل، تعايل لها: فقالت املتوكل جواري إحدى
قالت: ذلك، يف السبب عن سألتها ثم ففعلْت، صدغها إىل وأومأت الجنة، ريح تجدين

املوضع! هذا يف املنذري صالح قبَّلني
جميًعا وجلسا يوم ذات حامد بن محمد زارت عريب إن حمدون: بن هللا عبد وقال
فعلت لها: ويقول فعلتها أشياء بعض عىل ويعاتبها إليها، شوقه يبث فجعل للمنادمة،
وقالت: عليه أقبلت ثم فيه؟! نحن ما مثل أرأيت هذا، يا وقالت: إليه فالتفتت وكذا، كذا
قال فقد الُفضول؛ ودِع بعتابك يل فاكتُْب الغد كان وإذا انرشاحنا، يف اآلن َدْعنا عاجز، يا

الشاعر:

ت��ع��دي وال أع��دُّ ال ت��ع��ال��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ال��ذن��وب ع��دَّ دع��ي
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يوًما: يل فقالت السن، حديث وأنا بي تولع عريب كانت كنداجيق: بن إسحاق وقال
طعاًما فاستأنفُت قال: منها، بنصيبي إيلَّ فابعث دعوًة؛ عندك أن بلغني قد إسحاق، يا
بلغت ملا يل: فقال مرسًعا عندها من رسويل فأقبل كثريًا، شيئًا منه إليها وأرسلُت كثريًا
هو وها معي، برسول إليك هت وجَّ وقد فأنهب، بالطعام أمرت خربي وعَرفْت بابها إىل
ومعه الخادم فدخل فعيل، استقرصت قد أنها وظننُت ت تحريَّ ذلك سمعت فلما الباب، يف

فيها: فإذا الرقعة فقرأت ورقعة، منديل يف مشدود يشء

ووحيش األتراك من أني أظننت غبي، يا عجمي، يا الرحيم، الرحمن هللا بسم
قد نفيس! فدتك يا عليك املستعان هللا وحلواء؟! ولحم بخبز إيلَّ فبعثت الجند
األفعال، من ونحوها األخالق من ذلك فتعلَّم حرضتي، من زلة إليك هت وجَّ
هللا. شاء إن عليك والعتب العيب فيزداد الظرف، يف العامة أخالق تستعمل وال
الخالفة، عمل عىل منسوج ذهب من ومكبة طبق فيه فإذا املنديل فكشفت
من قطعتان وفيهما طرفيهما، عصبت وقد رقاق من لفتان فيها زبدية وفيه

رسولها. انرصف ثم وملح، وطلع وبقل مشوي، دجاج صدر

إليه نصري أن الليايل من ليلة يف املغنني وسائر أنا املأمون أمرني قال: علوية وعن
عنده يومئٍذ وهي — الطريق يف عريب موىل املراكبي ولقيني فغدونا، ليصطبح، بكرة
بك هائمة عريب وتستحي! وترحم ترق أما املعتدي، الظالم الرجل أيها يا يل: فقال —
فحني معه، ومضيُت بها! عريب تركت إن زانية الخالفة أم علوية: قال تراك! أن وتحب
والحجاب! البوابني بفضول هللا خلق أعرف فإني الباب؛ من استوثق له: قلت دخلت
وأحرض فجلسنا قدور ثالث يديها بني يطبخ كريس عىل جالسة عريب وإذا فدخلت
البارحة صنعت الحسن، أبا يا قالت: ثم نرشب، فجلسنا بالنبيذ ودعونا فأكلنا الطعام،

فقالت: هو؟ وما فقلت: العتاهية، ألبي شعر يف صوتًا

ي��دي��ه ط��وع ك��ن��ت إن وال ل��ي ص��ف��ا ج��ف��وت��ه إن ال اإلن��س��ان م��ن ع��ذي��ري
ع��ل��ي��ه ك��درت إن وي��ص��ف��و ي��روق ص��اح��ب ق��رب إل��ى ل��م��ش��ت��اق وإن��ي

ثم استوى، حتى وهي أنا ونردده نكرره نزل فلم يشء، فيه بقي قد يل: وقالت
رأيته فلما املأمون، عىل فدخلت واستخرجوني، املراكبي باب فكرسوا املأمون اب حجَّ جاء
يسمعوه، لم ما عنده ومن هو فسمع الصوت، أغني وأنا برقصوتصفيق إليه أميش أقبلت
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فرددته وردده، مني ادُن يل: فقال الخرب، فأخربته وسألني ا، جدٍّ منه وطربوا واستظرفوه
الصاحب! هذا وأعطني الخالفة خذ علوية، يا مرة: آخر يف يل فقال مرات، سبع

عرشة أربع ابنة محمد أيام يف كنت قالت: عريب حدثتني زرزور: بن القاسم قال
الواثق تكايد عريب وكانت القاسم: قال السن، ذلك يف وأنا الغناء أصوغ وكنت سنة،
لحنه؛ من أجود فيكون لحنًا بعينه الشعر ذلك يف وتصوغ األلحان، من يصوغه فيما

ذلك: فمن

زل��ل��ي ع��ن ال��ي��وم ف��اع��ف ب��ال��ذن��ب أق��ر ب��ل��ى إل��ي��ك ذن��بً��ا ع��ام��دة آت ل��م
وال��وج��ل ال��خ��وف ي��وم رب��ك وق��اك ل��م��ع��ت��ذر أول��ى س��ي��د م��ن ف��ال��ص��ف��ح

والثاني لحنه، من أجود ولحنها رمل، الواثق ولحن ثقيل، خفيف فيه لحنها فكان
وهو:

أح��د إل��ى أش��ك��و وال ب��رب��ي ح��س��ب��ي ال��ك��م��د م��ن أل��ق��ى م��ا ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
س��ن��دي ي��ا م��ن��ك ب��دن��وي ظ��ل��ه ف��ي ن��اع��م��ة ك��ن��ت ق��د ال��ذي ال��زم��ام أي��ن
ب��ال��س��ه��د ال��ع��ي��ن ج��ف��ون ك��ح��ل��ت ف��ق��د ي��ف��رح��ن��ي م��ن��ك ي��وًم��ا ال��ل��ه وأس��أل

لحنه. من أجود ولحنها األول، الثقيل من فيه الواثق ولحن لحنها فكان
انحراف وسبب إياه، كيادها عنها الواثق انحراف سبب وكان املعتز: ابن قال
اقتل مضمونه: الروم بالد يف املأمون بن العباس إىل كتابًا لها وجد أنه عنها املعتصم
وكان الليل، يسهر وكان — الواثق تعني — هنا ها اللييل األعور أنا أقتل حتى العلج أنت

ببغداد. استخلفه املعتصم
فقال صوت، يف املأمون مع عيل أبو خايل تمارى الرشيد: بن عيل بن صالح وقال
فقال بعوٍد لتجيء فولَّت الصوت، عن فسألها محمومة وهي فجاءت عريب؟ أين املأمون:
فأقبلْت وغنَّت، الحمى مفعول عىل قوتها لعدم الحائط عىل فاعتمدت عود، بغري غنِّيه لها:
أفرغت حتى سكتت وال يدها نحت فما ثالثًا، أو مرتني يدها لسعت قد فرأيتها عقرب
يملك أن يكاد ال وهو املأمون حرضة من فأقيمت عليها، غيش وقد سقطت ثم الصوت،
يُقبِّل كان إنه حتى املفرط، الحب يحبها كان املأمون إن وقيل: عليها، وفرًقا أسًفا نفسه

ما! يشء يف عنه انحراًفا منها رأى إذا الخدود عليها غ ويُمرِّ قدميها
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تجد عريب كانت عريب: جارية — تحفة يل قالت الفرات: بن العباس أبو وقال
وتغسله وعنربًا، مسًكا مثقاًال بستني الغسلة مكان شعرها تغلف فكانت برًدا، رأسها يف
رأسها ُغسالة الجواري م وتُقسِّ كان، كما أعادته غسلته فإذا الجمعة، إىل الجمعة من

بامليزان! منه ترسحه وما بالقوارير،
جلسنا فلما عليها، مسلًما عريب عىل يوًما دخلُت قال: أنه يحيى بن عيل عن وروي
إىل وابعث ، وجواريَّ أنا أغنِّيك حتى اليوم عندي أقْم فقالت: باألمطار، السماء هطلت
خربنا عن فسألتني نتحدث، وجلسنا فردت بدوابي فأمرت قال: إخوانك، من أحببَت من
فأخربتها الغناء؟ من استحسنَّا يشء وأي يغنينا، كان ومن الخليفة، مجلس يف باألمس
األبيات: هذه يف أنه فأخربتها هو؟ وما فقالت: بنان، صنعه لحنًا كان الخليفة صوت أن

األرق ح��ش��وه��ا ج��ف��ون ت��ن��ط��ب��ق ث��م ت��ج��اف��ي
م��ن��ط��ل��ق ال��ق��وم وس��ف��ر ج��زًع��ا ب��ك��ى ك��ل��ف وذي
ق��ل��ق ب��ه وم��ا وك��ان ي��م��ل��م��ل��ه ق��ل��ق ب��ه
ت��ح��ت��رق ال��ش��وق ب��ن��ار خ��ط��ر ع��ل��ى ج��وان��ح��ه

مالبسه بخلع فأمرت السماء، بلته وقد وقته فحرضمن بنان إىل رسوًال فوجهت قال:
الصوت عن وسألته معنا، يرشب وجلس فأكل طعام له وُقدِّم فاخرة، مالبس وألبسته

وكتبت: وقرطاًسا دواة فأخذت مراًرا، فغنَّاه

ال��غ��رق ال��ن��رج��س وص��اح ال��غ��دق ال��واب��ل أج��اب
األرق ح��ش��وه��ا ج��ف��ون ل��ن��ا ب��ن��ان غ��ن��ى وق��د
ح��دق ح��ب��اب��ه��ا ك��أن م��ت��رع��ة ال��ك��أس ف��ه��ات

األبيات. هذه عىل إال يومنا بقية رشبنا فما يحيى: بن عيل قال
جواريها، من عدة ومعها يوًما عريب زارتني املأمون: بن العباس بن الفضل وقال
فأبت يومها، باقي عندنا تقيم أن وسألتها ساعة فتحداثنا رشابنا، يف ونحن فوافتنا
جزيرة يف مجتمعون وهم والظرف، األدب أهل من إخواني من جماعة دعاني قد وقالت:
عىل عزمت وقد عيىس، بن ويحيى حميد، بن وسعيد املدبر، بن إبراهيم فيهم: املؤيد،
فكتبت وقرطاس، بدواة ودعت فأقامت عندنا، باإلقامة عليها فحلفت قال: إليهم، املسري

لعيل.» لوال، «أردت، وهي: متفرقة؛ أحرف ثالثة واحد سطر يف البسملة بعد
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ووجه أرجو.» ماذا، «ليت، هكذا: حرف كل تحت وكتب املدبر ابن فأخذها وأرسلتها
من هللا تركني إذا وهللا ال عندكم؟! وأقعد هؤالء أأترك وقالت: قت صفَّ رأتها فلما بالرقعة،
معها وأخذت ففعلت، إليهم، وأقوم يَْكِفينَكم جواري بعض عندكم أخلف ولكني يديه!

وانرصفت. بعضهن وتركت جواريها، بعض
كيف لها: فقال فعادها اعتلت ثم أياًما، فهجرها عريب عىل يوًما املأمون وعتب
الوصل، حالوة عرفت ما الهجر مرارة لوال املؤمنني، أمري يا فقالت: الهجر؟ طعم وجدِت
بالقصة فحدثهم جلسائه إىل املأمون فخرج قال: الرضا، عاقبَة َحِمد الغضِب بدءَ ذمَّ وَمن

كبريًا؟! يكن ألم النظام، كالم من هذا كان لو أترى قال: ثم تماًما،
يشء يف املأمون فكلمها كالم، واملأمون عريب بني جرى داود: أبي بن أحمد وقال
اقض أحمد، يا فقال: يوًما فدخلت داود: أبي بن أحمد قال أياًما، فهجرته منه؛ غضبت
بيننا، فيما ودخوله قضائه يف يل حاجة ال قالت: ذلك يف كلمتها فلما بالصلح، بيننا

تقول: وأنشأت

أح��د ب��ي��ن��ن��ا ال��ص��ل��ح ف��ي ي��دخ��ل وال ب��ال��وص��ال ال��ه��ج��ر ون��خ��ل��ط

حاًرضا كنت حمدون: قال واصطلحا، بالصلح إليها دخل ذلك املأمون سمع فلما
وبروق رعود ذات ظلماء ليلة يف األخرية العشاء صالة بعد الروم ببالد املأمون مجلس يف
— املعتصم يعني — إسحاق أبي عسكر إىل ورس النوبة فرس الساعة اركب يل: فقال
دابة، حافر وقع سمعُت إذ الطريق يف أنا وبينما ومضيُت، فركبت قال: رسالتي، إليه فأدِّ
بارقٌة وبرقْت الدابة، تلك ركاب يف ركابي صكَّ حتى اه أتوقَّ وجعلت ذلك من فرهبت
قلت: حمدون؟ أنت نعم، قالت: عريب؟ فقلت: عريب، هي وإذا الراكب وجه فتأملُت
صنعِت وما قلت: حامد، بن محمد عند من قالت: الوقت؟ هذا يف أتيِت أين فمن نعم،
مثل يف الخليفة مرضب من تخرج عريب أن أترى هذا؛ سؤالك من عجبُت قالت: عنده؟
ألصيل خرجت عنَده؟! تصنعنَي كنِت ماذا لها: وتقول حامد بن محمد لتزور الوقت هذا
يتزاور كما حبيبي ألزور خرجت أحمق، يا الفقه! من شيئًا عليه ألدرس أو الرتاويح معه
وما أشواق وبث غرام وشكوى ورضا، وغضب وصلح، عتاب من يفعلون وما املحبون،
الحديث يف وأخذنا الرسالة، أداء بعد املأمون إىل رجعت ثم وغاظتني، فأخجلتني أشبه!
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تعريًضا ذلك قبل أقدم فقلت: رهبته ثم خربها، أخربه أن وهللا وهممت األشعار، وتناشدنا
فأنشدتُه: الشعر من بيشء

ب��ال��رذل ال��ق��وم ص��ال��ح تُ��س��وِّي أَلُ��وٌف ال��ح��ب��ل ل��واس��ع��ة إط��الًال ح��يِّ أال
ال��ح��ب��ل ل��س��اق��ط��ة ط��ي ج��ب��ل��ي إل��ى ت��ل��ع��ة ب��ج��ان��ب أم��س��ى م��ن أن ف��ل��و
وص��ل ع��ل��ى م��ن��ه��ا ال��ق��وم وك��ل ل��راح��وا ع��ن��ده��ا ال��ظ��ل ي��ق��ص��ر أن إل��ى ج��ل��وس

يف أننا وتظن فتغضب عريب تسمعك لئال صوتك اخفض املأمون: يل فقال قال:
السالمة. يل هللا واختار به، أُخِربه أن أردُت عما أمسكُت ذلك سمعت فلما حديثها!

رأتني فلما هودج، يف عريب فرأيت الروم بالد إىل املأمون مع خرجنا اليزيدي: وقال
فأنشدتها: لحنًا، فيه أصنع حتى ُقلتَه شعًرا أنشدني يزيدي، يا قالت:

ال��ب��رق ل��م��ع��ان رأي��ت إذا ال��خ��ف��ق دوام م��ن ب��ق��ل��ب��ي م��اذا
األف��ق ب��ذاك أه��وى م��ن ألن دم��ش��ق أو األردنَّ ق��ب��ل م��ن

تنفس وهللا هذا لها: فقلُت منه، فت تقصَّ قد ضلوعها أن ظننُت تنفًسا فتنفست قال:
نظرُت لقد وِهللا ناٍد، كل يف معشوقة أنا بل أعشق؟! أنا عاجز، يا اسكت فقالت: عاشق،

ظريًفا! رئيًسا عرشون املجلس أهل من فادَّعاها مجلس يف ُمريبًة نظرًة
يجد وكان — خصام حامد بن محمد وبني عريب بني وقع حمدون: بن أحمد قال
لها كما منه قلبها يف وكان القطيعة، إىل رشهما من يخرجان فكادا — مفرًطا وجًدا بها
كان مما وهللا أشقى قال: محمد؟ يا قلبك كيف له: فقالت يوًما فلقيته الحب، من عنده
فقالت: لفعلُت! بالخيار البلوى كانت لو لها: فقال بديًال، استبدل فقالت: لوعة، وأشد
األحنف: بن العباس قول سمعت أما مكرًها؛ أصرب يكون وما فقال: تعبُك، إذن طال لقد

ال��ي��اس ف��ي راح��ة م��ن ل��ه خ��ي��ر ال��ه��وى ب��ذي ال��رج��اء م��ع ي��ك��ون ت��ع��ب
ال��ن��اس؟ ك��ب��ع��ض ع��ن��دي ول��ك��ن��ت��م ع��ات��ب��ت��ك��م ل��م��ا ك��رام��ت��ك��م ل��وال

عليه كانا ما إىل وعادا واصطلحا وعاتبته واعتذرت، عيناها ذرفت ذلك سمعت فلما
املعارشة. وحسن املودة صدق من
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األعراب أطلب طريقي يف وكنُت أبوك بي حجَّ عريب: يل قالت املراكبي: ابن وقال
شيخ علينا فوقف منهم، أسمعه ما وجميع النوادر عنهم وأكتب األشعار، فأستنشدهم

فأنشدني: فاستنشدته يسأل، األعراب من

ف��ت��ي��ان غ��ي��ر ش��ب��اب ي��ك��ون وق��د أب��ًدا ف��ت��ى ش��ي��خ ف��ي ل��ك ه��ل ع��زُّ ي��ا

هو يل: فقال الشعر، باقي فأنشدني قلت: ذلك، قبل سمعته أكن ولم فاستحسنته
األول، الثقيل من صوتًا فيه وغنَّيت البيت وحفظت وبررته، قوله فاستحسنت يتيم،
كان ما يل: قال عشيٍّا اليوم ذلك يف كان فلما ضعيًفا، كان ألنه بذلك؛ يعلم ال وموالي
حفظِته كنِت إن أنشدينيه يتيم، إنه لك: وقال األعرابي إياه أنشدك الذي البيت ذلك أحسن
وفرح السبب، بهذا درهم ألف يل فوهب له غنَّيته ثم به، غنيُت أني وأعلمته فأنشدته

شديًدا. فرًحا بالصوت
عيىس، أبو وعندهم املأمون بن جعفر مجلس يف كان إنه هارون: بن ميمون وقال
يحيى بن عيل فذكر الصوت، تغنيان وهما وتحفة، عريب، جارية وبدعة يحيى، بن وعيل
فكتب املأمون بن جعفر فقام ذلك، يف وكابَر تدَّعيه ال أنها وذكر عريب، لغري الصوت أن
فكتبت بالقصة، إليه تكتب وأن الصوت، أمر عن يسألها نعلم ال ونحن عريب إىل رقعة

البسملة: بعد بخطها إليه

ي��ت��ل��م��س م��ا ال��م��س��ك��ي��ن ول��ل��ع��زب ب��ي��وت��ه��م ال��ب��ي��وت ألرب��اب ه��ن��ي��ئً��ا

ومن أنيس أخذتم وقد فيه، أنتم فيما وأنتم مؤنس بغري فريدة وحيدة املسكني أنا
يف وأنا والعزف القصف يف فأنتم — وبدعة تحفة جاريتيها بذلك تعني — يلهيني كان
فالن فيه اعرتض عما — عمرك يف هللا مدَّ — وسألَت وأبقاكم، هللا هناكم ذلك. خالف
وصل وملا األعرابي، مع بتمامها القصة وذكرت كذا. هو ما فيه والقصة الصوت، هذا يف
وكان اقرأ، وقال: عيىس أبي إىل به رمى ثم وضحك، قرأه املأمون بن جعفر إىل الجواب
فأنكر وقرأتها، ناحية إىل وقمت فمنعته الرقعة، يستلب أن فأراد جانبي إىل يحيى بن عيل

لها. مبغًضا وكان عربدة، تقع لئال عنه؛ األمر فوارينا هذا؟ ما وقال: ذلك
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نرشب املأمون بن جعفر عند يوًما كنا قال: إنه أبيه: عن الفرات بن أحمد وقال
هناك: كان من بعض غنَّى إذ حارضٌة وعريب

ال��الئ��ح ال��م��س��ت��ن��ي��ر ذاك وج��ه م��ن م��ش��اب��ًه��ا ك��س��ي��ت ق��د إن��ك ب��در ي��ا
ب��ب��ارح ل��ي��س األي��ام ع��ل��ى ب��اق وح��س��ن��ه��ا ب��ال��م��ح��اق ت��م��ص��ح وأراك

غريي، الصوت هذا يعرف أحد األرض وجه عىل ما وقالت: قت وصفَّ عريب فضحكت
بقصته، أخربكم أنا فقالت: فسألتُها غريي، عنه مساءلتها عىل القوم من أحد يقدر فلم
فنزل بغداد وفد محلم أبا أن وهو بها، أخربتكم ملا مات قد القصة صاحب أن ولوال
فأعجبها يوًما صالح ابنة محمد أم فاطلعت هناك، خان يف املسكني صالح دار بقرب
بأن علة لذلك فجعلت إليه، التوصل وأرادت مفرًطا، حبٍّا وأحبته به فولعت ورقته، جماله
فبعث إليه، ترده مدة بعد وأنها احتياج، يف أنها وتُعلمه ماًال، منه تقرتض إليه هت وجَّ
منه ذلك فاستحسنت إليها، بها لبعث غريها ملك لو أنه وحلف درهم، آالف بعرشة إليها
وكنت ليًال، منزلها إىل يدخل فكان للوصلة، سببًا القرض وكان بينهما، املودة واتصلت
وقرطاس بدواة دعا ثم إليه، ينظر محلم أبو وجعل القمر يف ليلة فرشبنا لهم، أغني أنا

وكتب:

ص��ال��ح اب��ن��ة م��ح��م��د أم وج��ه م��ن م��ش��اب��ًه��ا ك��س��ي��ت ق��د إن��ك ب��در ي��ا

محمد أم فقالت عليه، ورشبنا واستحسناه ففعلُت، فيه، غنِّي يل: وقال اآلخر والبيت
آخر إىل فضيحة عيل سيبقى أنه إال الشعر، هذا يف تنبَّلت قد أختي، يا املجلس: آخر يف
املستنري «ذاك صالح ابنة محمد أم مكان: فجعل ه، أُغريِّ وأنا محلم: أبو فقال الدهر،
أخربتكم ملا حيَّة محمد أم كانت ولو عني، الناس وأخذه ه، غريَّ كما وغنيته الالئح»،

بالخرب!
نفيس! عىل أخاف إني إليها: فأرسل تستزيره، حامد ابن إىل يوًما عريب وكتبت

إليه: فكتبت

تَ��ج��ُس��ر ال أن��ك وت��زع��م ت��ح��ذر م��ا ت��ح��ذر ك��ن��ت إذا

558



العني حرف

يُ��ق��َدر ال ل��ق��ائ��ك وي��وم َص��ب��َوت��ي ع��ل��ى أق��ي��م ل��ي ف��م��ا

وقته. من إليها صار الرقعة قرأ فلما
البيتني: هذين إليه فكتبت يقبل، فلم تعتذر إليه فكتبت يشء، يف يعاتبها إليها وأرسل

ت��ش��ع��ر وم��ا ج��س��م��ي وأب��ل��ي��ت تَ��ع��ذر وم��ا ع��ذري تَ��ب��يَّ��ن��ت
يَ��ف��ت��ر م��ا ال��ع��ي��ن م��ن ودم��ع��ي وخ��ل��ي��ت��ن��ي ال��س��روَر أِل��ف��َت

عما عفوها ومستجديًا مستسمًحا إليها وسعى عيناه ذرفت البيتني عىل اطَّلع فلما
عريب. أخبار تمت وقد منه. وقع

امليالء عزة

النساء من املوقع الغناء غنى من أقدم وهي املدينة، ومسكنها لألنصار، موالة عزة كانت
وسميت جسًما، وأحسنهن وجًها، النساء أجمل من وكانت جميلة، قبل وماتت بالحجاز،
ال الغناء عىل مطبوعة وكانت بعود، بًا َرضْ أحسن ن ممَّ وكانت مشيها، يف لتمايلها امليالء
سريين مثل الدائم من الصبا أغاني تغني وكانت تأليفه، وال صنعته وال أداؤه يعييها
وسائب نشيط قدم فلما أستاذتها، رائقة وكانت ورائقة، وسلمى والرباب وخولة وزرنب
عجيبة؛ ألحانًا عليه وألفت نغًما، عنهما عزة فلقنت بالفارسية، أغاني غنيا املدينة خاثر
أهل مشايخ وكان عليه. ورجالهم نساءهم وحرَّض بالغناء املدينة أهل فتن من أول فهي
حلقها، وأندى صوتها، وأرق غناءها، أحسن كان ما درها! هلل قالوا: عزة ذكروا إذا املدينة
وأقرب لسانها، وأظرف وجهها، وأجمل املالهي، وسائر واملعازف باملزاهر رضبها وأحسن

مساعدتها! وأحسن نفسها، وأسخى خلقها، وأكرم مجلسها،
وخلق بارع، جمال مع النساء من غنَّى من سيدة هي عزة: يَِصُف طويس وقال
وهي السوء عن وتنهى أهله، من وهي بالخري تأمر دنس؛ يشوبه ال وإسالم فاضل،
ا عامٍّ جلوًسا جلست إذا كانت قال: ثم مجلسها! وأنبل أنبلها كان ما فناهيك له، مجانبة

رأسه. نقر تحرك أو تكلم من مجلسها أهل رءوس عىل الطري فكأن
من سلم الذي ذا وَمن القول؟! هذا طويس فيه يقول بمن ظنك فما سالم: ابن قال

طويس؟! لسان
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معزفة عىل تغني وهي أسنَّت وقد جميلة عند وهي يوًما عزة أتى إنه معبد: وقال
اإلطنابة: ابن شعر يف

ريَّ��ا ال��م��روق م��ن واس��ق��ي��ان��ي ص��اح��ب��ي��ا وع��ل��ال ع��ل��الن��ي

وقد غناؤها هذا معبد: قال ذلك، من أحسن بيشء قط السامعون سمع فما قال:
لنا، موالة عزة كانت األنصاري: حسان بن صالح وقال شابة؟! وهي بها فكيف أسنَّت،
ربيعة أبي بن وعمر عتيق أبي وابن جعفر بن هللا عبد وكان جميلة، عفيفة وكانت
شعره، من يشء يف لها لحنًا ربيعة أبي بن عمر يوًما وغنَّت فتُغنِّيهم، منزلها يف يغشونها
أبا يا الجهل لغريك له: قالت أفاق فلما معها! صعق عظيمة صيحة وصاح ثيابه فشقَّ
ثابت بن حسان وكان عقيل! وال نفيس معه أملك لم ما وهللا سمعت إني قال: الخطاب!
ابنته ختن ثابت بن زيد وكان املدينة، قيان سائر عىل يُقدِّمها وكان امليالء، بعزة معجبًا
وقد ثابت بن وحرضحسان املدينة، أهل وعامة واألنصار املهاجرون إليه فاجتمع فأولم،
ثم به فرضبت مزهر، حجرها يف فُوِضع شابَّة يومئٍذ وهي امليالء وأقبلت يومئٍذ، ُكفَّ

قوله: حسان شعر من به ابتدأت ما أول فكانت تغنَّت،

وواب��ل ج��ود ال��وس��م��ي م��ن ع��ل��ي��ه وج��ل��ق ب��ص��رى ب��ي��ن ق��ب��ر زال ف��ال

بن خارجة وقال حسان، بكى زادت فإذا تزيد، أن إليها يومئ وابنه يبكي وحسان
فغنَّت: عزة إىل ابنه فأومأ مجلسه، علينا ثقل حسان جلوس طال فلما زيد:

أح��د؟ م��ن ال��ب��ل��ق��اء دون ت��ب��ص��ر ه��ل ج��ل��ق ب��ب��اب خ��ل��ي��ل��ي ان��ظ��ر

كرهتم لقد أما — ابنه يعني — الفاسق عمل هذا قال: ثم سدر حتى حسان فبكى
فانرصف. وقام اليوم! سائر مجلسكم هللا فقبح مجالستي؛

والفقه، العلم أهل من ناسك املدينة أهل من رجل كان مليكة: أبي بن هللا عبد وقال
تغني: النخاسني لبعض مغنية جارية فسمع جعفر، بن هللا عبد يغىش وكان

ان��ق��ط��ع��ا ح��ب��ل��ه��ا وأم��س��ى س��ع��اد ب��ان��ت
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فكان فالماه، وطاوس عطاء إليه مىش حتى عليه، كان ما وترك وهام بها فشغف
الشاعر: بقول تمثل أن لهما جوابه

وق��ع��ا أم ال��ل��وم أط��ار أب��ال��ي ف��م��ا أج��ال��س��ه��م أق��وام ف��ي��ك ي��ل��وم��ن��ي

غناءها وسمع الجارية فاعرتض النخاس، إىل فبَعث خربه جعفر بن هللا عبد وبلغ
درهم، ألف بأربعني فابتاعها امليالء، عزة من قالت: أخذته؟ ن ممَّ لها: وقال الصوت بهذا
تسمع أن أتحب له: فقال عنه، وصدقه إياه فأعلمه خربه، عن فسأله الرجل إىل بعث ثم
إياه. غنِّيه لها: وقال بعزة فدعا نعم، قال: الجارية؟ تلك عنه أخذته ممن الصوت هذا

عليه. مغشيٍّا وخرَّ الرجل فصعق فغنَّته،
هذا أكل له: قال أفاق فلما وجهه، عىل فنضح املاء، املاء فيه! أثمنا جعفر: ابن فقال
رأيت قد قال: منها؟ تسمعه أن أفتحب قال: أكثر، عليك خفي وما قال: عشقها؟ بك بلغ
ال وأنا منها سمعته إن حايل يكون فكيف أحبها، ال وأنا غريها من سمعته حني نالني ما

غريها؟! أَوأعِرف قال: رأيتها؟ إن أفتعرفها قال: ملكها؟! عىل أقدر
عَرض، عن إال قط إليها نظرت ما وهللا لك، فهي خذها وقال: فأخرجت بها فأمر
بني أعيش وتركتني نفيس، وأحييت عيني، أنمت له: وقال ورجليه يديه الرجل فقبَّل
مثل معها احمل غالم، يا هكذا. أعطيكها أن أرىض ما فقال: عقيل! إيل ورددت قومي،

شاكًرا. وانرصف فأخذها بها، ويهتمَّ به تهتمَّ ال لكي ثمنها؛
فقال جعفر بن هللا عبد عند يوًما فأتى امليالء، بعزة معجبًا عتيق أبي ابن وكان
فقال: مشغول، اليوم أنا ال، قال: إليها؟! اشتقت فقد عزة يف لك هل وأمي، أنت بأبي له:
شغلك، وتركت ساعدتني إال عليك فأقسمت بحضورك، إال تنشط ال إنها وأمي، أنت بأبي
منك املدينة أهل ضج فقد الغناء؛ دعي لها: يقول بابها عىل األمري ورسول فأتياها ففعل،
عني: له فقل صاحبك إىل ارجع جعفر: ابن له فقال ونساءَهم، رجاَلهم فتنِت وقالوا:
نفسه كشف إال عزة بسبب فتنت امرأة أو رجل أيما املدينة يف ناديَت إال عليك أقسم
ودخل نفسه، أحد أظهر فما بذلك الرسول فنادى أمره، ولك لنا ويظهر لتعرفه بذلك؛
فغنَّتهما: فغنِّينا، سمعِت ما يَُهولنَّك ال لها: فقال معه عتيق أبي وابن إليها جعفر ابن

ال��ط��ي��ل ب��ك ط��ال��ت وإن ب��ل��ي��ت وإن ال��ط��ل��ل أي��ه��ا ف��اس��ل��م م��ح��ي��وك إن��ا
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سمعت أن بعد ركابك أدرك أراني ما جعفر: ابن فقال طربًا، عتيق أبي ابن فاهتز
عليها مأسوًفا ماتت حتى وافرة ونعمة وإقبال عزٍّ يف عزة وبقيت عزة. من الصوت هذا

جمالها! ورأى صوتها سمع من كل من

ُكثرَيِّ صاحبة عزة

مناف. عبد إىل نسبها يتَّصل العزى. عبد بن إياس بن حفص بن ُحميل بنت عزة هي
نُهوُدها. َكَعبْت قد جاريًة ُكثرَيِّ علقها

ضمرة من نسوة عىل املاء ترد له بغنٍم مرَّ كثريًا أن بينهما الهوى دخول سبب وكان
نظرة فنظرها منه، لهنَّ كبًشا بها تشرتي بدريهمات عزة له فأرسلن الخبت، بوادي
حقي، أخذُت رجعُت إن وقال: الكبش وأعطاها الدراهم فردَّ كان، ما منها فداخله ل، ُمتأمِّ
فاخرت كفاءة؛ فيها ليس له: فقلن عزة، من إال أقتيض ال فقال: ذلك سألنه عاد فلما

وأنشد: فأبى إحدانا،

ن��ه��وده��ا وب��ان ش��بَّ��ت أن ح��ي��ن ع��ل��ى ع��ات��ق وه��ي ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
وس��وده��ا ال��ب��الد أن��ع��ام ح��م��ر ب��ه��ا ي��س��رُّن��ي م��ا ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت

أنشد: حالته اشتدت وملا داخله، ما داخلها ثم كارهة، له يربزنها فجعلن

ق��ل��ب��ي م��خ��ال��ف��ة ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ه��م م��ع��ش��ر ع��زة ح��ب ف��ي ي��زه��دن��ي
ال��ل��ب ذو ي��ن��ظ��ر ب��ال��ع��ي��ن ال ف��ب��ال��ق��ل��ب وارت��ض��ى اخ��ت��ار وم��ا ق��ل��ب��ي دع��وا ف��ق��ل��ت
ال��ق��ل��ب م��ن إال األذن��ان ت��س��م��ع وال ال��ه��وى م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن��ان ت��ب��ص��ر وم��ا

كثريًا مطلته الذي الحق ما لها: فقالت العزيز عبد بنت البنني أم عىل عزة ودخلت
قال: إذ

غ��ري��م��ه��ا؟ ُم��َع��نَّ��ى م��م��ط��ول وع��زة غ��ري��م��ه ف��وف��ى دي��ن ذي ك��ل ق��ض��ى

إثُمها! وعيل أنجزيها فقالت: ُقبلة، وعدتُه فقالت:
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أجل، إىل النساء فأعطى العرب، عىل يتَّجر غالم له كان كثريًا أن االتفاق غريب ومن
تفي أن آن أما نساء: يف حرضْت وقد يوًما لها فقال عزة، ماطلته منهن ماله اقتىض فلما
كل «قىض يقول: حيث موالي صدق فقال: الوفاء! إال يبق لم كرامًة، فقالت: عندك؟ بما
عزة، وهللا هي قلن: أدري، ال فقال: غريمتك؟ هي من أتدري له: فقلن البيت، دين» ذي
حر وأنت فقال: بالحكاية مواله فأخرب ومىض عندها، مما حل يف أنها عيلَّ أُْشِهدكنَّ فقال:

وأنشد: — دينار ألف عنده الذي وكان — لك عندك وما

غ��ائ��ل��ه ال��ده��ر ح��ادث م��ن غ��ال��ه إذا ع��ل��ي��ك��م ش��ف��ي��ق ال��دن��ي��ا ف��ي س��ي��ه��ل��ك
ت��راس��ل��ه ب��ش��ك��وى ع��ن��ه س��م��ع��ت إذا ل��ع��ل��ه��ا س��ق��ي��ًم��ا ي��م��س��ي ب��أن ي��ود
ش��م��ائ��ل��ه ع��زٍّ ع��ن��د ي��وًم��ا ل��تُ��ح��م��َد ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي ل��ل��م��ع��روف وي��ه��ت��ز

: ُكثريِّ قول أتروين لها: فقال مروان بن امللك عبد عىل عزة ودخلت

ي��ت��غ��يَّ��ر ال ع��زُّ ي��ا ال��ذي ذا ف��م��ن ب��ع��ده��ا ت��غ��ي��رُت أن��ي زَع��م��ْت ل��ق��د
م��خ��ب��ر ب��س��رك ي��خ��ب��ر ول��م ع��ه��دت ك��ال��ت��ي وال��خ��ل��ي��ق��ة ج��س��م��ي ت��غ��يَّ��ر

قوله: أروي ولكن هذا، أدري ال فقالت:

زلَّ��ت ال��ع��ص��م ب��ه��ا ت��م��ش��ي ل��و ��مِّ ال��صُّ م��ن أع��رض��ْت ح��ي��ن ص��خ��رة أن��ادي ك��أن��ي
م��لَّ��ت ال��وص��ل ذل��ك م��ن��ه��ا م��لَّ ف��م��ن ب��خ��ي��ل��ة إال ت��ل��ق��اك ف��م��ا ص��ف��وًح��ا

ذلك. من فضحك
يف كان فلما العري، ذلك يف ُكثريِّ وكان زوجها، مع مكة إىل خرجت عزة أن واتفق
فحلَّه الجمل إىل فجاء ذلك، كثريًا فبلغ الجمل، عىل فسلمت له، بجمل مرَّت الطريق أثناء

وأنشد: الحمل من وأطلقه

ج��م��ل ي��ا ح��ي��اك م��ن وي��ح��ك ف��َح��يِّ وان��ص��رف��ت ال��ه��ج��ر ب��ع��د ع��زة ح��ي��ت��ك
وال��ع��م��ل اإلدالُج ��ك م��سَّ وال ع��ن��دي م��ق��ٍة ذا زل��َت م��ا ح��ي��ي��ت��ه��ا ك��ن��ت ل��و
رج��ُل ي��ا ُح��ي��ي��َت ج��م��ُل ي��ا م��ك��ان ف��أش��ُك��ره��ا ل��ي ك��ان��ت ال��ت��ح��ي��ة ل��ي��ت
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بحاجتها، فأخربته كثري فلقيها سمنًا، تستعطي أن أمرها زوجها أن اتفق ثم
غرقت حتى يشعر فلم يتحدثان، وهما عزة إناء يف يسكب وجعل سمن إداوة فأخرج
ليرضبنها فحلف فأخربته، عليها وأقسم السمن، كثرة زوجها أنكر رجعت فلما أرجلهما!

كثري: فأنشد ففعلْت، يسمعها، بحيث كثريًا فتشتم لتخرجن أو

اس��ت��ذل��ت ل��ل��م��ل��ي��ك ول��ك��ن ه��وائ��ي ب��ه��ا وم��ا ش��ت��م��ي ال��خ��ن��زي��ر يُ��ك��لِّ��ف��ه��ا
اس��ت��ح��ل��ت م��ا أع��راض��ن��ا م��ن ل��ع��زة م��خ��ام��ر داء غ��ي��ر م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا

ومَسحت فدخلت ساعدته، ويربي إليها ينظر فجعل سهاًما، يربي وهو عليه ودخلت
بثوبها. الدَم

العزيز عبد سأل وقد — ومنها بأبيات؛ ٌ ُكثريِّ ورثاها ومائة، أربع سنة عزة وتوفيت
أنشد: عليه وقف فلما عزة، قرب إىل يرشده أن

ي��س��ف��ح ال��دم��ع م��ن رش��اش ال��ب��ر وف��ي ن��اق��ت��ي ل��ع��زة رب��ع ع��ل��ى وق��ف��ت
ال��م��ض��رح وال��ص��ف��ي��ح ت��راب رج��ي��ع دون��ه ح��ال ق��د ال��ب��در أن��ت ع��زُّ ف��ي��ا
وأن��زح أن��أى ال��ي��وم ل��ع��م��ري ف��ه��ذا خ��ي��ف��ة ف��راق��ك م��ن أب��ك��ي ك��ن��ت وق��د
وأق��ب��ح ح��اًال م��ن��ك أس��وأ ه��و ب��م��ن ت��ري��ن��ه أن م��ن ال��م��وت ف��داك ف��ه��ال
ي��ت��م��ل��ح ل��م��ن م��ل��ج��أ وال ل��ش��يء ل��ذة ال��ن��ض��ر اب��ن��ة ب��ع��د أرى ال أال
ت��س��ف��ح ال��ل��ه رح��م��ة م��ن ن��ع��م��ة ب��ه س��ائ��ًال ع��زة ض��م رم��س زال ف��ال
ال��م��رج��ح وال��ض��ري��ح ال��ل��ي��ال��ي ط��وال دون��ه��ا ح��ال ق��د أح��ب��ب��ت ال��ت��ي ف��إن
ي��ق��رح ع��ي��ن��ي ال��دم��ع م��ج��رى ك��اد ف��ق��د ل��ي��ل��ة ك��ل ال��ب��ك��ا ب��ع��ي��ن��ي أرب
ال��م��س��ي��ح ال��م��س��ت��ع��ار ال��ب��ك��اء وش��ر دًم��ا ل��ي ال��ع��ي��ن ت��س��ف��ح م��ا ي��ك��ن ل��م إذا

أيًضا: فيها قال ومما

ب��رح��ي��ل آذن��ت ع��ي��ر ل��ع��زة ط��رف��ه��ا رد أن ل��ل��ع��ي��ن ح��زنً��ا ك��ف��ى
ل��غ��ل��ي��ل��ي إذن أش��ف��ى ال��ب��ك��ا ف��ق��ل��ت وال��ب��ك��ا ال��ص��ب��ر م��ن ف��اخ��ت��ر ن��أت وق��ال��وا
ق��ت��ي��ل ب��غ��ي��ر ل��ي��ل��ي أق��ات��ل��ت��ي ل��ص��اح��ب��ي وُق��ل��ت م��ح��زونً��ا ت��ول��ي��ت
ح��ل��ول ب��ع��د ال��خ��ي��ف م��ن��ه��ا ف��أوح��ش أه��ل��ه��ا ب��ال��خ��ي��ف ح��لَّ م��ا إذ ل��ع��زة
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ج��ف��ول ال��ع��ش��ي ن��ك��ب��اء ت��ب��ع��ت إق��ام��ة ط��ول ب��ع��د م��ن��ه��ا وب��دَّل
م��م��ي��ل ك��ل ال��واش��ون ب��ن��ا وم��ال وف��ي��ك��م ف��ي��ن��ا ال��واش��ون أك��ث��ر ل��ق��د
س��ب��ي��ل ب��ك��ل ك��ال��م��ق��ص��ي ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي ط��ر ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا

أيًضا: فيها وقال

وع��ه��ودا م��واث��ًق��ا ع��ل��ي��ك أخ��ذت ب��ع��دم��ا ع��زة ب��وص��ل ت��غ��درن ال
ال��م��وع��ودا وأن��ج��ز ال��ص��ف��اء ص��دق ح��ب��ي��ب��ه أح��ب إذا ال��م��ح��ب إن
م��زي��دا وج��دت م��ا ع��زة ح��ب ف��ي زي��ادة أردت ل��و ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ق��ع��ودا ال��ع��ذاب ح��ذر م��ن ي��ب��ك��ون ع��ه��دت��ه��م وال��ذي��ن م��دي��ن ره��ب��ان
س��ج��ودا خ��اش��ع��ي��ن ل��ع��زََّة خ��روا ح��دي��ث��ه��ا س��م��ع��ت ك��م��ا ي��س��م��ع��ون ل��و

الخزاعية األحمر بنت عفراء

فتزوج بلغا، أن إىل باأللفة ممتزجني الفرند، بابن املشهور الحارث، عمها ابن مع نشأت
إليه، فجهزها أباها، تزور أن عىل يوًما عزمت أن إىل بينهما الهوى ينمو مدة فأقاما بها،
أبواهما وحلف بينهما، الوحشة وزادت بنفسه، يجيء أن يأبى منهما وكلٌّ مدة فأقامت
إليها: فكتب الحارث فمرض به! العرب تزري أن مخافة اآلخر؛ أحدهما يأتي ال أن عىل

ش��اه��د أص��دق األح��ش��اء ف��ي م��ن��ك ول��ي ب��ره��ة ح��ب��ك ك��ت��م��ان ع��ل��ى ص��ب��رت
ال��ع��وائ��د م��ق��ام ف��ي ب��ق��ل��ب��ي ت��ق��وم رق��ع��ة م��ن��ك ت��أت��ن��ي ل��م إن ال��م��وت ه��و

تقول: فأجابته

ال��ح��واس��د ب��رغ��م ت��ه��وى ال��ذي ونِ��ْل��ت ال��م��ن��ى إل��ى وص��رَت ت��خ��ش��ى ال��ذي ك��ف��ي��َت
ال��ع��وائ��د ف��ع��ل ج��ان��ب��ت م��ا ال��س��وء ب��ي ت��ظ��ن��نً��ا ي��ق��ال أن ل��وال ووال��ل��ه

فإذا عليه غيش — زمانها أهل أعطر وكانت — ريحها وتنشق الرقعة يف ما قرأ فلما
إليه! َصبَْت يقال: أن خشيت قالت: زورة؟ أجبته لو عليك كان ما لها: فقيل ميت، هو

ميتة. وهي إال بها يشعروا فلم قريبًا! به والحقة نفيس قاتلة ولكني
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عذرة بن عبد بن ضبة بن حزام بن مالك مهارصبن بنت عفراء

عروة بها شغف وفصاحة. وظرًفا وأدبًا وجماًال، حسنًا عرصها مشاهري أعظم من كانت
عاشق أول إنه قيل: بالعشق، املشهور وهو مالك، ابنا وكالهما مهارص— أخي حزام بن
أباه أن لها عشقه سبب وكان املثل، به رضب العشق يف مقاساته ولشدة بالَهجر! مات
فكان جميًعا، فانتشآ عفراء، أبو مهارص وكفله سنني، أربع العمر من ولعروة تويف حزاًما

الشام. إىل أخرجه ثم ذلك فوعده تزويجها، عمه سأل الحلم بلغا فلما وتألفه، يألفها
مهارص، بعمه فنزل الحج، يريد مالك بن سعيد بن أثالة له: يقال له أخ ابن وجاء
ومعصميها، وجهها عن حارسة عفراء خرجت إذ البيت تجاه يوًما جالس هو فبينما
بها، فزوَّجه ه عمِّ من فخطبها عظيمة، بمكانة قلبه من وقعت رآها فلما ، خزٍّ أزاُر وعليها
وأخرب البعد من فعرفها زوجها، مع عفراء ُحِملْت الذي اليوم يف العري مع أقبل عروة وأن

فأنشد: القوم، افرتق حتى جوابًا يَحريُ ال بهت األمر وعرف التقيا فلما أصحابه،

دب��ي��ب وال��ع��ظ��ام ج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا رع��دة ل��ذك��راك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي
أج��ي��ب أك��اد م��ا ح��ت��ى ف��أب��ه��ت ف��ج��اءة أراه��ا أن إال ه��و ف��م��ا
ل��ط��ب��ي��ب أب��رأت��ن��ي إن ف��إن��ك داِون��ي ال��ي��م��ام��ة ل��ع��راف ف��ق��ل��ت
ك��ذوب ال��ح��م��ي��ري ع��م��ي ول��ك��ن ج��ن��ة م��س وال ح��م��ى م��ن ب��ي ف��م��ا
ق��ري��ب م��ن��ك ع��ف��راء وال ف��ت��س��ل��و ب��ع��ي��دة م��ن��ك ع��ف��راء ال ع��ش��ي��ة
ت��ذوب ال��ش��ف��ي��ق ن��ف��س ل��ه��ا ت��ك��اد ل��وع��ة وال��ب��ع��د األح��زان ج��وى م��ن وب��ي
ص��ل��ي��ب ه��ن��اك ع��ود ب��ه م��ا ع��ل��ى م��ق��ول ح��ش��اش��ة أب��ق��ى ول��ك��ن��م��ا
ع��ج��ي��ب ال��ع��اش��ق��ي��ن ب��ق��اء ول��ك��ن ال��ه��وى ف��ي ال��م��ح��ب��ي��ن م��وت ع��ج��ب وم��ا

ت شفَّ حتى قوتًا يتناول ال أياًما وأقام والقلق، الهذيان أخذه الحي وصل وحني
وعلم الشفاء من يئس وملا زمانًا، أهله بني تمرَّض وإنه أحًدا، برسه يخرب ولم عظامه

الشفاء. أرجو فإني البلقاء؛ إىل احتملوني لهم: قال أهله من الضجر
كذلك فأقام الصحة، عاودته مرورها يف النظر عفراء يُسارق وجعل بها حلَّ فلما
وقال عفراء زوج عىل العذري دخل أمىس فلما عليه، فسلَّم عذرة من شخص لقيه أن إىل
تعني؟! َمن فقال: بكم، يتشبب ما بكثرة فَضحكم فقد عليكم، الكلب هذا قدم متى له:

بقدومه. علمُت ما وهللا وصفت، بما أحق أنت قال: عروة، قال:
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جعل أصبح فلما قومه، يف األخالق ومحاسن بالسيادة متصًفا عفراء زوج وكان
فذَهب ذلك، فوَعده عنده، إال ينزل ال أن وأقسم فعاتبه، عروة لقي حتى األمكنة يتصفح

ُمْطَمئنٍّا.
فتويف املرض فعاوده فخرج به، علموا وقد الليل يبيت ال أن عزم فإنه عروة، وأما
بينك ما تعلم قد لزوجها: قالت وفاته عفراء بلغ وملا قومه، منازل دون القرى بوادي
فهل الجميل؛ الَحَسِن عىل ذلك وأن الوجد، من عندي وما الرحم، من الرجل وبني وبيني
حتى فخرجْت إليك! ذلك قال: قىض! أنه بلغني فقد فأندبه؛ قربه إىل أخرج أن يل تأذن

أنشدت: ثم طويًال، وبَكْت عليه فتمرَّغت قربه أتت

ح��زام ب��ن ع��روة ن��ع��ي��ت��م ب��ح��ق وي��ح��ك��م ال��ُم��ج��دُّون ال��رك��ب أي��ه��ا أال
ظ��الم ك��ل ب��در ن��ع��ي��ت��م ق��د ب��أن ف��اع��ل��م��وا ت��ق��ول��ون م��ا ��ا ح��قٍّ ك��ان ف��إن
ب��س��الم غ��ي��ب��ة ع��ن رج��ع��وا وال راح��ة ب��ع��دك ال��ف��ت��ي��ان ل��ق��ي ف��ال
ب��غ��الم ب��ع��ده م��ن ف��رح��ت وال ب��م��ث��ل��ه ت��م��اًم��ا أن��ث��ى وض��ع��ت وال
ط��ع��ام ك��ل ل��ذات ون��غ��ص��ت��م ل��ه وج��ه��ت��م ح��ي��ث ب��ل��غ��ت��م إن وم��ا

إىل فدفنت ميتة! فُوِجدْت فُحرِّكت القرب عىل نفسها ألقت شعرها من فرغت وملا
املارة فكانت التفتا! قامة حد عىل صارتا إذا حتى شجرتان، القربين من فنَبَت جانبه،
فمن الناس؛ فيهما أنشد ما وكثريًا النبات، من رضب أي من يعرفون وال إليهما تنظر

محمود: الشهاب قول ذلك

وال��غ��ار ال��رن��د ح��ي��ث ال��م��ع��اط��ف ت��ل��ك خ��ط��رت إذا ال��وادي س��رح��ة ي��ا ب��ال��ل��ه
ع��ار م��ن األغ��ص��ان م��ع��ان��ق��ة ع��ل��ى ف��م��ا ال��ك��ئ��ي��ب ال��ص��ب ع��ن ف��ع��ان��ق��ي��ه��م

عفراء: قول ومن للهجرة. ٢٨ سنة شوال عارش يف وفاتها وكانت

ح��س��ود واٍش ك��ل��ه��م م��ع��اش��ر خ��ل��ي��ل��ي ي��ا أزورك أن ع��دان��ي
رش��ي��د ف��ي��ه��م وم��ا وع��اب��ون��ا ال��دواه��ي م��ن ع��ل��م��ت م��ا أش��اع��وا
ال��ل��ح��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس ف��دور ل��ح��ًدا ال��ي��وم ث��وي��ت إذ ف��أم��ا
ال��ع��دي��د ل��ي ي��ط��ي��ب ال ل��ب��ع��دك م��ذاًق��ا ال��دن��ي��ا ل��ي ط��اب��ت ف��ال
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أولها: التي النونية قصيدته عروة شعر محاسن ومن

وان��ت��ظ��ران��ي ال��ي��وم ع��وج��ا ب��ص��ن��ع��اء ع��ام��ر ب��ن ه��الل ع��ل��ي��ا م��ن خ��ل��ي��ل��يَّ
م��ب��ت��ل��ي��ان ال��ي��وم ب��ي ف��إن��ك��م��ا وأج��م��ال ع��ن��دي األج��ر ف��ي ت��زه��دا وال

ومنها:

دع��ان��ي ث��م ال��ب��ل��ق��اء، ح��اض��ر إل��ى ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ه ب��ارك ف��اح��م��الن��ي أال
ب��ال��وخ��دان ال��ب��ي��د ع��رض ت��ق��ط��ع ال��س��رى ن��اج��ي��ة األص��الب ج��س��رة ع��ل��ى
م��ف��ت��رق��ان وال��ب��ي��ن ال��ن��وى ب��ش��ح��ط��ك غ��ًدا إنَّ��ك��م��ا ع��ف��راء ع��ل��ى ��ا أل��مَّ
ت��ش��ي��ان ج��ئ��ت��م��ا َم��ن وال��ى وم��ا ب��م��ن وي��ح��ك��م��ا ع��ف��راء واش��ي ف��ي��ا
ل��ف��دان��ي ع��ان��يً��ا رآن��ي ل��و وم��ن ل��ف��دي��ت��ه ع��ان��يً��ا أراه ل��و ب��م��ن

وقد أنيقٍة. ومعاٍن رقيقة، بألفاظ حاله حكاية نها ضمَّ قد بيتًا وسبعون تسعة وهي
املوضوع. عن الخروج وخوف لشهرتها، تركناها

النعمان بن النجاد أبي ابنة عقيلة

وجدُّها املشهور، العرب ملك السماء، ماء بن املنذر بن النعمان بن النجاد أبي ابنة عقيلة
الخورنق. صاحب النعمان

تعلقها ووقائَع. أياًما العرب وأحوال باألدب وأعلمهن العرب، نساء أجمل من وهي
كعب، والد وفاة بعد النجاد أبو ه عمُّ ربَّاه وكان املذكور، النعمان بن كعب بن عمرو
يعجز مهًرا منه فطلب عمه إىل فخطبها غرامه، وزاد ولوعه واشتد عمرو بها فشغف
جدودهما بني كان ملا كرسى؛ بن أبرويز إىل بالخروج أصحابه بعض عليه فأشار عنه،
فأخربه األمر منه فاستعلم عنده، فبات بعراف مرَّ الطريق يف ذهب فلما الوصلة، من
إىل وجهه عىل فهام ، لفزاريٍّ العقيلة زوج قد ه عمَّ فوجد فعاد يدرك، ال فيما ساٍع أنه

اليمامة.
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فكانت لها، عنده ما أضعاف لعمرو الشوق من عندها وكان الفزاري، بها بنى فلما
تُطلقه الصبح أصبح فإذا الخدر، يف وتبيت البيت كرس إىل الليل جن إذا الفزاري تشد
العرب توبيخ كثر فلما ليلة، سبعني الحال هذا عىل فأقام بذلك، العرب يخرب أن فيستحي
ال أبيها ببيت العقيلة وأقامت ذهب، أين يُدَرى فال خرج فيه؛ ظنونهم واختالف له
كذلك؛ وهو عمرو، عىل البكاء ودأبها الرمق، يمسك ما بقدر الطعام من األقل إال تتناول
إىل العشاء من رأسه فوق علق بحبل ًكا ُمتمسِّ السماء إىل شاخًصا إال يُرى ال كان فإنه

ينشد: وهو الصباح

ك��ال��س��ح��ائ��ب أو ك��ال��غ��دران ال��خ��د ع��ل��ى أدم��ًع��ا ال��ع��ي��ن ف��اض��ت ل��ي��ل��ي ج��ن إذا
ال��ك��واك��ب ب��ع��د األف��الك ش��دت ل��ق��د ق��ائ��ل وال��ل��ي��ل ال��ف��ج��ر ط��ل��وع أود
ال��ح��ب��ائ��ب ح��ال ك��ي��ف ي��وًم��ا ي��در ول��م م��ه��ج��ت��ي ذوب ع��ل��ى إال أس��ف��ي ف��م��ا

فسأله مستبًرشا، بالضحك ا غاصٍّ فوجده صديقه عليه دخل أيام بعد كان فلما
فقال:

ب��ت��دان��ي ب��ي��ن��ن��ا ب��ع��د وي��ب��دل ن��ل��ت��ق��ي س��وف أن ال��ن��ف��س ح��دث��ت��ن��ي ل��ق��د
ي��ل��ت��م��س��ان ك��ان ق��د م��ا ل��ت��أل��ي��ف ب��أن��ه ال��خ��ئ��ون ل��ل��ده��ر آن ف��ق��د

فلما أبق، يل غالم طلب يف خرجت الفرزدق: قال نفسه! فاضت شهقة شهق ثم
يل فخرجت هناك، بيت إىل فلجأت باألمطار، السماء جاءت حنيفة لبني ماء عىل رصت
قبيلة؟ أيها من قالت: تميمي، قلت: الرجل؟ ن ممَّ قالت: ثم فحيَّت القمر كأنها جارية

الفرزدق: فيكم يقول الذين أنتم إذن فقالت: غالب، بن نهشل من قلت:

وأط��ول أع��ز دع��ائ��م��ه ب��ي��تً��ا ل��ن��ا ب��ن��ى ال��س��م��اء س��م��ك ال��ذي إن
ن��ه��ش��ل ال��ف��وارس وأب��و وم��ج��اش��ع ب��ف��ن��ائ��ه م��ح��ت��ب زرارة ب��ي��تً��ا

بقوله: جرير لكم هَدمه قد فقالت: نعم، فقلت:

األوه��د ب��ال��ح��ض��ي��ض ب��ي��ت��ك وأح��ل م��ج��اش��ًع��ا ال��س��م��اء س��م��ك ال��ذي أخ��زى
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الصعداء فتنفست اليمامة، قلت: تؤمُّ؟ أين قالت: مني ذلك رأت فلما فأعجبتني، قال:
قالت: ثم

وال��ك��رام��ة ال��ُم��روءة أه��ُل ب��ه��ا ذك��ري أنَّ ال��يَ��م��ام��ة ت��ذَكَّ��ْرُت
ال��ي��م��ام��ة ت��ل��ك ب��ص��وت��ه ي��ج��ود ج��ونً��ا أج��شَّ ال��َم��ِل��ي��ك ف��اس��ِق أال
وال��س��الم��ة ل��ل��ت��ح��ي��ة ف��أه��ًال ن��ج��ي��ب أب��ا ب��ال��س��الم وح��يَّ��ا

فقالت: بعل؟ ذات أم خدر أذات فقلُت: بها فأنسُت قال:

ال��ص��ب��اح إل��ى ال��ه��م��وم ت��ؤرق��ه ع��م��ًرا ف��إن ال��ن��ي��ام رق��د إذا
ب��ص��اح وال ب��ال��خ��ل��يِّ ه��و ف��ال وق��ل��ب��ي ال��ذك��رى ق��ل��ب��ه ت��ق��ط��ع
ال��رواح إل��ى ي��ح��نُّ ع��م��رو ب��ه��ا ق��وم دار ال��ي��م��ام��ة ال��ل��ه س��ق��ى

تقول: فأنشدت هو؟ من لها: فقلت

ال��م��س��ت��ن��ي��ر ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ه��و ع��م��ًرا ف��إن ال��ن��ي��ام رق��د إذا
أس��ي��را ل��ي ال��ت��ب��ع��ل رد وإن ب��راح م��ن ال��ت��ب��ع��ل ف��ي ل��ي وم��ا

ماتت الذي اليوم وضبط العقيلة، هي فإذا عنها فسألت فماتت! شهقت شهقت ثم
أيًضا! اليوم ذلك يف عمرو موت فوجد فيه

رواحة األطروشبن ابنة عكرشة

مزيتي بني جامعة وافر، عقل ذات املنطق، حرة أديبة، رقيقة األلفاظ، فصيحة كانت
واقفة وهي قالته فمما البليغة، الخطب وألقت صفني حرب حرضت واألدب، الشجاعة

طالب: أبي بن عيل جيش تُحرِّض الصفني بني

يرحل ال الجنة إن اهتديتم، إذا ضل من يرضكم ال أنفسكم، عليكم الناس، أيها
يدوم ال بدار فابتاعوها دخلها، من يموت وال سكنها، من يهرم وال أوطنها، من
مستظهرين دينكم، يف مستبرصين قوًما وكونوا همومها، تنرصم وال نعيمها،
ال القلوب غلف العرب، بعجم إليكم دلف معاوية إن حقكم. طلب عىل بالصرب
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واستدعاهم فأجابوه، بالدنيا دعاهم الحكمة. ما يدرون وال اإليمان، يفقهون
ينقض ذلك فإن والتواكل؛ إياكم هللا. دين يف هللا عباد هللا فاهلل فلبُّوه، الباطل إىل
معرش يا األخرى، والعقبة الصغرى بدر هذه الحق. نور ويطفئ اإلسالم، عز
بكم فكأني عزيمتكم، عىل واصربوا بصريتكم، عىل امضوا واألنصار، املهاجرين

البعري. صقع تصقع الناهقة كالحمر الشام أهل لقيتم وقد غًدا

القلوب فلنرطب األطروش؛ بنت عكرشة هذه يقولون: العسكران عليها انكفأ وقد هذا
ألفاظها. بُدرِّ

من تؤخذ كانت صدقاتنا إن فقالت: الصدقات رد فسألته معاوية عىل ووفدت
يُجرب فما قالت: الوايل؟ يصنع وما قال: ذلك، فقدنا قد وإنا فقرائنا، عىل فرتد أغنيائنا
ويراجع الغفلة، عن ينبه فمثلك رأيك عن ذلك كان فإن فقري، لنا يُنعش وال كسري، لنا

الظلمة. استعمل وال بالخونة، استعان مثلك فما رأيك غري عن كان وإن التوبة،
قالت: تندفق، وبحور تنبثق، أمور رعيتنا أمور من ينوبنا إنه هذه، يا معاوية: قال
الغيوب. عالم وهو غرينا، عىل رضًرا فيه فجعل ا حقٍّ لنا فرضهللا ما وهللا هللا! سبحان يا
برد أمر ثم تطاقوا، فلم طالب أبي بن عيل نبهكم العراق، أهل يا معاوية: قال
اها توفَّ أن إىل قومها يف عزيزة وبقيت مكرمة، وهي وذهبت وأنصفها، فيهم صدقاتهم

تعاىل. هللا

العباسية املهدي ابنة علية

زمانها نساء أحسن من كانت العبايس، الخامس املؤمنني أمري الرشيد، هارون أخت
عيىس بن موىس تزوجها بارع. وأدب صيانة ذات عقًال، وأوفرهن خلًقا، وأظرفهن وجًها،
خمسني عاشت شعر. ديوان ولها واحرتامها، إكرامها يف يبالغ الرشيد وكان العبايس،
صدره، إىل ها وضمَّ عليها سلَّم املأمون أن موتها سبب وكان ٢١٠ه، سنة وتوفيت سنة،
وكانت يسرية! أليام وماتت وحمت ذلك من فرشقت مغطى، ووجهها رأسها يُقبِّل وجعل

اسمه: فت وصحَّ — طل يف قولها فمن رشأ، واآلخر طل، أحدهما خادمني؛ يف تتغزل

س��ب��ي��ل؟ ل��دي��ك ظ��ل إل��ى ل��ي ف��ه��ل ت��ش��وق��ي ط��ال ال��ف��ت��ي��ان س��روة أي��ا
وص��ول؟ إل��ي��ه ي��ه��وى ل��م��ن ول��ي��س ُخ��روُج��ه يُ��ق��ض��ى ل��ي��س م��ن ي��ل��ت��ق��ي م��ت��ى
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أيًضا: فيه وقالت

ال��دالل ال��ح��س��ن األغ��ي��د ال��غ��زال ذاك ع��ل��ى س��ل��م
ال��رج��ال أل��ب��اب غ��ل ي��ا ل��ه وق��ل ع��ل��ي��ه س��ل��م
ال��ح��ج��ال ظ��ل ف��ي وس��ك��ن��ت ض��اح��يً��ا ج��س��م��ي خ��ل��ي��ت
اح��ت��ي��ال م��ا م��ن��ه��ا أدر ل��م غ��اي��ة م��ن��ي وب��ل��غ��ت

تقرأ وهي فوجدها يوًما عليها ع تسمَّ ثم تذكره، ال أنها فحلف ذلك الرشيد فبلغ
(البقرة: َواِبٌل﴾ يُِصبَْها لَّْم ﴿َفِإن تعاىل: قوله بلغت حتى البقرة سورة آخر يف القرآن
طالٍّ وهبتك قد لها: وقال رأسها وقبَّل الرشيد فدخل املؤمنني، أمري عنه نهى فما (٢٦٥

تريدين. عما بعدها منعتك وال
غنَّت، طاهًرا تكن لم وإذا املحراب، الزمت طهرت إذا كانت الناس؛ أعف من وكانت

قولها: نظمت املرج إىل وصلت فلما معه، أخذها الري إىل الرشيد خرج وملا

ال��ح��ب ع��ل��ى ال��م��س��ع��دون ع��ن��ه غ��اب وق��د ب��ش��ج��وه ي��ب��ك��ي ب��ال��م��رج وم��ق��ت��رب
ال��رك��ب ب��رائ��ح��ة ي��س��ت��ش��ف��ي ت��ن��ش��ق أرض��ه ن��ح��و م��ن ال��رك��ب أت��اه م��ا إذا

فأمر وأهلها العراق إىل اشتاقت قد أنها علم الصوت الرشيد بلغ فلما بهما، وغنت
شعرها: ومن بردها.

ك��ث��را إذا م��م��ل��ول وال��ش��يء ف��م��لَّ زي��ارت��ه ف��ي ع��ل��ي��ه ك��ث��رت إن��ي
ن��ظ��را إذا ع��ن��ي ق��ص��ًرا ط��رف��ه ف��ي أرى أزال ال أن��ي م��ن��ه وراب��ن��ي

أيًضا: وقالت

ف��ؤادي ف��ي ال��ص��ب��اب��ة ورددت ال��ع��ب��اد ع��ن ال��ح��ب��ي��ب اس��م ك��ت��م��ت
أن��ادي أه��وى م��ن ب��اس��م ل��ع��ل��ي خ��ل��ي أي��ام إل��ى ش��وق��ي ف��وا

572



العني حرف

أيًضا: وقالت

أع��ط��ي��ه��ا ث��م م��ن��ه��ا آخ��ذ أن��اج��ي��ه��ا ب��ال��راح خ��ل��وت
ف��ي��ه��ا ي��ش��رك��ن��ي أن أرض��اه ص��اح��بً��ا أج��د ل��م إذ ن��ادم��ت��ه��ا

نواس: أبي قول يشبه وهذا

وح��دي ب��ه��ا خ��ل��وت م��ث��ل��ي ي��ك��ن ل��م وإن ن��ادًم��ا ي��ك��ون م��ث��ل��ي م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى

أيًضا: وقالت

ل��س��م��ج ف��ي��ه ال��م��ع��ش��وق أن��ص��ف ف��ل��و ال��ج��ور ع��ل��ى ال��ح��ب بُ��ن��ي
ال��ح��ج��ج ت��أل��ي��ف يُ��ح��س��ن ع��اش��ق ال��ه��وى ح��ك��م ف��ي يُ��س��ت��ح��س��ن ل��ي��س
م��زج ق��د ك��ث��ي��ر م��ن خ��ي��ر ه��و خ��ال��ًص��ا ص��رًف��ا ال��ح��ب وق��ل��ي��ل

مع فيه اجتمعت يوم وأطيبه الدنيا يف بي مرَّ يوم أحسن املغنية: عريب وقالت
علية فبدأت باملزمار، الناس أحذق وكان يعقوب، وعندهم علية وأخته املهدي بن إبراهيم

عليها: يزمر يعقوب وأخوها شعرها يف صنعتها من فغنتهم

ال��ق��رب م��س��ت��وج��ب ال��دار ب��ع��ي��د م��ن وك��م ال��ح��ب داع��ي��ة ال��ح��ب ف��إن ت��ح��ج��ب
ال��ح��رب م��ن ال��ن��ج��اة ف��ان��ج س��ال��ًم��ا ن��ج��ا ال��ه��وى أخ��ا أن ح��دث��ت ف��إن ت��ب��ص��ر
وال��ك��ت��ب؟ ال��رس��ائ��ل ح��الوات ف��أي��ن رض��ا وال س��خ��ط ال��ح��ب ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا
وب��ال��ع��ت��ب ف��ي��ه ب��ال��ه��ج��ران ي��روع ال��ذي ي��وم��ه ال��ف��ت��ى أي��ام وأط��ي��ب

أيًضا: وقالت

ال��َح��َس��ن؟ َوج��ُه��ك يُ��ن��س��ى ك��ي��ف ال وك��ي��ف َح��زٌن وال ال ُس��رور يُ��نْ��ِس��ن��ي��ك ل��م
وُم��ْرت��ه��ن م��ش��غ��ول ب��ُك��لِّ��ك ك��لِّ��ي ج��س��دي وال ق��ل��ب��ي ال م��ن��ك خ��َال وال
وال��ح��زن ال��ه��مُّ إالَّ ب��ح��بِّ��ك ن��ف��س��ي ك��ل��ف��ْت ُم��ذ ع��ن��ك ل��ي م��ا ال��ُح��س��ِن َوح��ي��دَة
وال��بَ��َدن ال��رُّوح ف��ي��ه تَ��ك��اَم��ل ح��ت��ى ق��م��ر وم��ن ش��م��س م��ن ت��ولَّ��د ن��ور

573



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

أبًدا. مثله أسمع ال أني وأعلم قط، منها سمعت ما مثل سمعت فما

جعفر ابن جارية عمارة

وكان الغناء، صنعة يف الطوىل اليد ولها وجماًال، حسنًا عرصها نساء مشاهري من كانت
معاوية عىل فقدم حًرضا، أو سفًرا فراقها يستطيع ال فكان شديًدا؛ وجًدا بها وجد سيدها
قلبه، بمجامع فأخذت بحرضته، الجارية فغنَّت يزيد، فزاره حقه، ألخذ السنني من سنة

أمرها. فكتم دهاء ذا وكان نفسه، من حبُّها وتمكَّن
دونها، قرار له يهنأ ال وأنه أمرها، يف ه رسِّ أهل استشار الخالفة إليه أفضت فلما
نأمن وال أبيك، من عليه كان ما وتعرف بمنزلة، الناس عند جعفر ابن إن له: فقالوا
فأحرض له، ظهر حتى ذلك تدبري يف فأخذ الحيلة، يف واجتهد املهلة، فالزم ذلك؛ يف عليك
ولك أريد مما مكِّني له: فقال أمره، عىل وأطلعه والحيل، بالدهاء معروًفا عراقيٍّا رجًال
وجواهَر. وثيابًا ماًال أعطاه ثم ك، يرسُّ ما مني وسرتى ذلك، لك فقال: بها، آتيك أن عيلَّ
فأحسن وبلغه، جعفر بن هللا عبد بساحة نزل حتى التجار كبعض العراقي وخرج
دينار، ألف عىل تزيد وهدايا بقماش إليه فأرسل إليه، التودد يف العراقي وأخذ ملتقاه،
فأحرضالجارية. ندمائه، من صار أن إىل الهدايا يف فزاد خواصه، إىل ونقله قبولها، وسأله
فقال هذه! مثل الدنيا يف أن ظننت ما قال: حتى العراقي بها أعجب غنَّت ا فلمَّ
وتطلب شأنها يل لتُزيَِّن ذلك تقول هللا: عبد فقال الخالفة! قال: عندك؟ تساوي كم له:
دينار آالف بعرشة بعتنيها ولو الدرهم، أجمع تاجر أنا سيدي، يا قال: رسوري؟! بذلك
كنت أنا جعفر: ابن فقال باملال، العراقي وقام اشرتيُت، قال: بعتك، قد قال: ألخذتها،
وأنت بمثلك يليق ال وهذا ، جدٌّ البيع يف املزاح أن تعلم أنت سيدي، يا له: فقال مازًحا،
الكالم بينهما وطال هذا؟! مثل عنك يشيع أن ترىض فكيف والصالت، بالكرم معروف
ابن وأقام يومه، من بها فرحل نفسه، يملك ال كاملجنون وهو له فأخرجها خَدعه أن إىل

قرار. له يقر ال باكيًا حزينًا جعفر
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الخرب، فقصَّ ولده، بمعاوية فاجتمع مات، قد يزيد وجد الشاَم العراقيُّ دخل فلما
قال قد وكان العراقي فخرج وجهك، تريني فال بها عني اخرج له: فقال صالًحا وكان

وجًها. لها ير فلم فاستََرتْت للخليفة، أخذتك وإنما رجالك من لست أنا للجارية:
فإني فاسترتي؛ ولكن يل، رصِت قد لها: وقال إليها جاء قال ما معاوية له قال فلما
بالقضية، أخربه تالقيا فلما جعفر، ابن عىل دخل حتى بها رحل ثم موالك، إىل ُمعيُدك
نفسه يَر لم هلك قد رآه حني وإنه ليزيد، الجارية مطلوبه كان ولكن تاجًرا، يكن لم وأنه
خرَّا وتعانقا تالقيا فلما إليه، فسلمها أخذها ثم وجًها، لها يَر ولم إليه فأعادها لها، أهًال
له ووهب عنده، الناس أعظم صار حتى العراقي منزلة ورفع أدخلها ثم ساعة، مغشيني

وإقبال. عزٍّ يف عليه كانا ما عىل وأقاما وانرصف، املال

الصمة بن دريد ابنة عمرة

ثمان سنة رفيع بن ربيعة عبد قتله اإلسالم. حرب يف حنني يوم قتل الذي جشم بني سيد
و٦٣٠م. للهجرة

العاملات واألدب، بالفصاحة النابغات باملنزلة، امُلتقدمات العرب نساء من كانت
قالته ما أشعارها ومن املحكم، والشعر الكرم يف الطوىل اليد لها العرب، وروايات بأشعار

الجاهلية: يف إليهم دريد إحسان سليم بني إىل وتنعى املذكور، دريد أبيها يف رثاء

ال��ع��ت��اِق ج��ي��ش س��م��ي��رة ب��ي��ط��ن دري��د ع��ل��ى خ��ش��ي��ت م��ا ل��ع��م��رك
ع��ق��اِق ف��ع��ل��وا ب��م��ا وع��ق��ت��ه��م س��ل��ي��م ب��ن��ي اإلل��ه ع��ن��ه ج��زى
ال��ت��الق��ي ي��وم خ��ي��اره��م دم��اء إل��ي��ه��م ع��دن��ا إذا وأس��ق��ان��ا
ال��ت��راق��ي ن��ف��وس��ه��م ب��ل��غ��ت وق��د ع��ن��ه��م داف��ع��ت ع��ظ��ي��م��ة ف��ربَّ
ال��وث��اق م��ن ف��ك��ك��ت ق��د وأخ��رى م��ن��ه��م أع��ت��ق��ت ك��ري��م��ة وربَّ
رم��اق ب��ال دع��اك وق��د أج��ب��ت س��ل��ي��م م��ن ب��ك ُم��ن��وِّه وربَّ
س��اق م��خ م��ن��ه م��اع ��ا وه��مٍّ ع��ق��وًق��ا م��ن��ه��م ج��زاؤن��ا ف��ك��ان
ال��ن��ه��اق ف��ي��ف إل��ى ب��ق��ر ف��ذي أي��ٍن ب��ع��د خ��ي��ل��ك آث��ار ع��ف��ت
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أيًضا: فيه وقالت

ي��ن��ح��در ال��س��رب��ال ع��ل��ى دم��ع��ي ف��ظ��ل ص��دق��وا ق��د ق��ل��ت دري��ًدا ق��ت��ل��ن��ا ق��ال��وا
ت��أت��م��ر ك��ي��ف وك��ع��ب س��ل��ي��م رأت ك��ل��ه��م األق��وام ق��ه��ر ال��ذي ل��وال
ذف��ر ج��ح��ف��ل ن��واه��م اس��ت��ق��رت ح��ي��ث وظ��اه��رة غ��بٍّ��ا ل��ص��بَّ��ح��ه��م إذن

الخنساء ابنة عمرة

ويزيد العباس وكان عامر، أبي بن مرداس هو وأبوها الخنساء، أمها مثل شاعرة كانت
ومن صغريًا. مات األقيرص سمته: ولًدا له فولدت بنشبة وتزوجت أخويها، مرداس ابنا
بعض يف األسلت بن قيس قتل كان يزيد أن وذلك ُقتل؛ ملا يزيد أخيها يف قولها مراثيها
بقيس فقتله يزيد من تمكن حتى األسلت بن النعمان بن هارون بثأره فطلبه حروبهم،

عمرة: فقالت عمرو، ابن وهو قيس، أبي بن

ن��ج��ي��ب��ا ج��ل��ي��ًدا أم��ي اب��ن وك��ان يَ��ئُ��وب��ا ال أن ��ي أُمِّ اب��ن أج��دَّ
خ��ط��ي��ب��ا ل��ب��ي��بً��ا ص��ل��ي��بً��ا ك��م��يٍّ��ا ال��م��ق��ام رح��ي��ب ت��ق��يٍّ��ا ن��ق��يٍّ��ا
دري��ب��ا م��ه��ي��بً��ا ال��م��ق��ال س��دي��د ت��ب��دَّى م��ا إذا أري��بً��ا ح��ل��ي��ًم��ا
ال��س��ب��ي��ب��ا ح��اج��ب��ي��ه��ا ع��ن ��ف تُ��َك��شِّ م��ن��س��وب��ة ال��ق��ول ف��ي وح��س��ن��اء
ال��رك��وب��ا ت��س��ت��ط��ي��ف ب��ه ف��دارت م��ق��ص��ًرا ب��م��ن��ط��ق��ه ف��ش��دَّ
ال��غ��ي��وب��ا ع��ن��ه��ا ب��ال��ط��رف وت��ط��رح ب��ال��ع��رى س��ن��اب��ك��ه��ا ت��ش��ق
ال��ذَّن��وب��ا ال��ن��اض��ح��ان أف��رغ ك��م��ا ب��ه اس��ت��م��رت ع��اله��ا ف��ل��م��ا
ه��ي��وب��ا ه��ل��وًع��ا ي��ج��دوه ف��ل��م اس��ت��ق��م وق��ال��وا إل��ي��ه ف��س��اروا
رك��وب��ا رك��وبً��ا م��ن��ه��م وأدرك أم��س��ك��وا ف��رغ��وا إذا ب��ق��وم
ال��ح��ج��وب��ا ال��رداء ال��ن��س��اء ك��ع��ط��ف ت��الف��ي��ت��ه��ا خ��ل��س وط��ع��ن��ة
ك��ث��ي��ب��ا دف��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ك��أن م��ظ��ل��وم��ة ال��ق��وم ف��ي وح��وراء
ال��ق��ض��ي��ب��ا وه��ززت ف��ع��رق��ب��ت��ه��ا م��س��ت��أم��ر غ��ي��ر ��م��ت��ه��ا تَ��يَ��مَّ
خ��ض��ي��ب��ا أخ��رى وغ��ادرت ث��الث أك��رع ع��ل��ى ت��ك��وس ف��ظ��ل��ت
ق��ري��ب��ا ن��ص��ًح��ا ال��ق��وم ي��ع��دم ف��ل��م ت��رع ال ل��ص��اح��ب��ه��ا وق��ل��ت
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ج��ن��ي��ب��ا رح��ًال وغ��ادرت أم��ون أج��رد ع��ل��ى ي��ع��دي ف��راح
ش��روب��ا وظ��ل��وا يُ��ح��يَّ��ا ف��ظ��ل ألص��ح��اب��ه س��ب��اه ورق

كأنه سخائه من الفيض له: يقال وكان — مرداًسا أباها ترثي أيًضا عمرة وقالت
البحر: فيض

وم��رت��غ��ب ع��زٌّ ف��ي��ه��م م��ص��ارخ ل��ج��ب س��ام��ر وف��ي��ن��ا أران��ا ل��ق��د
ف��ي��رت��ئ��ب أع��ي��ا ق��د ال��خ��رق وي��رق��ع ي��ف��ت��ق��ه ظ��ل ف��ت��ًق��ا ال��ن��اس ي��رق��ع ال
ال��ش��ه��ب ت��وج��د ف��ي��ن��ا ك��ذل��ك إن��ا ب��ه ي��س��ت��ض��اء ش��ه��اب ف��ي��ن��ا وال��ف��ي��ض
ت��ض��ط��رب ك��ال��ب��ح��ر ف��وارس��ه��ا ج��ول ون��س��ك��ن��ه ن��رع��اه ب��اإلث��م ن��ح��ن إذ
رك��ب��وا إذا س��ع��ر إل��ى ال��خ��ي��ول ب��ي��ن س��ن��اب��ك��ه��ا م��ن ال��م��س��اح��ي م��ل��ق��ى ك��أن
وال��خ��ب��ب ال��ت��ع��داء ض��غ��ي��ن��ت��ه ي��ف��ن��ى م��ع��ت��رض ك��ل وف��ي��ه��ا ال��ذل��ول ف��ي��ه��ا

الحماسة: يف الشعر وهذا — يزيد أخاها ترثي عمرة وقالت

أت��ص��ب��را أن واألي��ام ال��ده��ر أب��ى ب��خ��ي��ان��ة أخ��ت��ل��ك��م��ا ل��م أع��ي��ن��ي
ت��ح��س��را أُخ��يَّ يُ��ن��ع��ى إذا ب��ع��ي��ر ك��أن��ن��ي أك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
ب��أزورا أُخ��يَّ ع��ن ج��ل��ي��س ول��ي��س م��ه��اب��ة أخ��ي ع��ن زوًرا ال��َخ��ص��م ت��رى

للميالد: و٦٣٨ للهجرة ١٦ سنة الشام يف مات وقد — عباس أخيها يف وقالت

زوال��ه��ا أم��س ح��مَّ إذ ع��ش��ي��رت��ه ع��راه��م م��ا ع��ل��ى م��رداس اب��ن ل��ت��ب��ك
وح��الل��ه��ا ف��ض��ل��ه��ا إل��ي��ه��ا ف��ك��ان ك��ف��اه��م األم��ي��ر ع��ن��د إذ ال��َخ��ص��م ل��َدى
ط��الل��ه��ا ال��ري��اح ه��وج أن��ه��ك��ت إذا ك��ف��ي��ت��ه��ا ل��ل��ح��ام��ل��ي��ن وم��ع��ض��ل��ة

يزيد: يف قصيد جملة من وقالت

أح��ي��ان��ا ف��ال��ص��رداء اإلث��م ف��م��ج��ل��س غ��ض��ن��ف��رة أج��ي��اد ذات ل��ه��ا ت��ح��م��ى
ق��ردان��ا ي��ح��ذي��ن وال ت��ب��نً��ا ي��ح��ذي��ن ب��ه األب��اء ك��ح��ب��ات ق��ب ف��ي��ه��ن

هجرية. ٤٨ سنة نحو الخنساء بنت عمرة وتوفيت
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الخثعمية عمرة

يف رثاء ولها مقبول، وشعرها املتحمسات، األديبات الشاعرات خثعم بني نساء من هي
الغزوات: بعض يف ُقتال لها أخوين

ب��أب��اه��م��ا وا ق��ل��ت أن ج��زع وه��ل ع��ل��ي��ه��م��ا ج��زع��ت أن��ي زع��م��وا ل��ق��د
ف��دع��اه��م��ا ن��ب��وة ي��وًم��ا خ��اف إذا ل��ه أخ��ا ال م��ن ال��ح��رب ف��ي أخ��وا ه��م��ا
ك��اله��م��ا ع��ل��ي��ه اس��ت��ط��اع��ا م��ا ش��ح��ي��ح��ان ل��ب��س��ة أح��س��ن ال��م��ج��د ي��ل��ب��س��ان ه��م��ا

بشري بن النعمان ابنة عمرة

بالصدق متمسكة دينة، عفيفة، املخرب، لطيفة املنظر، جميلة اإلشارة، حسنة كانت
بن باملختار تزوجت شبَّت وعندما العهد، وحفظ باألمانة أخواتها بني وُعرفت والصداقة،
الشعر بمعاني علم لها وكان معه، فُقتلت قتله لحني معه ومكثت الثقفي، عبيد أبي
النعمان، بن أبان أخاها به تخاطب قالته ما ذلك ومن مقاطيع، بعض فيه ولها واألدب،

جذام: بني من وكان — زنباع بن بروح حميدة أختها زواج عىل فيها وتلومه

ج��ذام؟ م��ن��اك��ح��ن��ا ك��ان��ت م��ت��ى غ��الم م��ن ش��أن��ك ال��ل��ه أط��ال
ال��س��ن��ام؟ ب��ن��ا ي��ق��رُّ ُك��نَّ��ا وق��د وال��زوان��ي ب��ال��ف��واس��ق أت��رض��ى

فقال: — حميدة أختها زوج — زنباع بن لروح عم ابُن ذلك سمع وقد

ج��ذام ع��ن ل��ل��ح��م��اق��ة وت��رغ��ب ف��ح��ًال ب��ال��ق��ي��ط��ون األش��ي��اخ رض��ى
ول��ل��غ��الم ل��ل��ك��ه��ول ف��ق��ب��ًح��ا ال��ع��ذارى ب��ض��ع ل��ه ي��ه��ودي
غ��م��ام م��ن ت��دلَّ��ت ش��م��ًس��ا ك��أْن خ��ود ال��زوج ق��ب��ل إل��ي��ه ت��زف
ال��س��الم ص��م ف��ي ال��وح��ي ب��ق��اء وخ��زيً��ا ع��اًرا ذل��ك��م ف��أب��ق��ى
ال��ك��رام ب��ال��غ��ط��اري��ف ول��ي��س��وا أوب ك��ل م��ن ��ع��وا ُج��مِّ ي��ه��وٌد
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جاء كما ذلك يف والسبب الثقفي، عبيد أبي بن املختار زوجها قتل بعد عمرة وُقتلْت
سمرة بنت ثابت أم دعا املختار قتل أن بعد مصعبًا أن األثري: البن الكامل التاريخ يف
نقول ثابت: أم فقالت املختار، عن وسألهما فأحرضهما هذه، وعمرة امرأته جندب بن
وكتب فحبسها صالًحا، هلل عبًدا كان هللا رحمه عمرة: وقالت فأطلقها، أنت، بقولك فيه
والحرية. الكوفة بني ليًال بقتلها فأمره نبي، أنه تزعم أنها الزبري بن هللا عبد أخيه إىل
فرفع عرتتاه، يا أبتاه، يا تقول: وهي بالسيف رضبات ثالث رضبها الرشط: بعض قتلها
الرشطي فتعلق فماتت، تشحطت ثم عذَّبتها. الزانية، ابن يا وقال: القاتل فلَطم يده رجل
ربيعة أبي بن عمر فقال فظيًعا. أمًرا رأى فقد خلُّوه فقال: مصعب، إىل وحمله بالرجل

ذلك: يف املخزومي

ع��ط��ب��ول ح��رة ب��ي��ض��اء ق��ت��ل ع��ن��دي ال��ع��ج��ائ��ب أع��ج��ب م��ن إن
ق��ت��ي��ل م��ن دره��ا ل��ل��ه إن ج��رم غ��ي��ر ع��ل��ى ه��ك��ذا ق��ت��ل��ت
ال��ذي��ول ج��ر ال��م��ح��ص��ن��ات وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا وال��ق��ت��ال ال��ق��ت��ل ك��ت��ب

أيًضا: ذلك يف األنصاري ثابت بن حسان بن الرحمن عبد بن سعيد وقال

وال��ح��س��ب ال��دي��ن ذي ال��ن��ع��م��ان اب��ن��ة ب��ق��ت��ل ال��ع��ج��ب ب��ال��ن��ب��أ اآلذي راك��ب أت��ى
وال��ن��س��ب وال��ع��ز ال��خ��ي��م ف��ي م��ه��ذب��ة س��ت��ي��رة دل ذات ف��ت��اة ب��ق��ت��ل
ال��ح��ق��ب س��ال��ف ف��ي ال��خ��ي��ر ال��م��ؤث��ري��ن م��ن أك��ارم ق��وم ن��س��ل م��ن م��ط��ه��رة
وال��ك��رب وال��ض��رب ال��ح��رب ف��ي وص��اح��ب��ه ون��ص��ي��ره ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ن��ب��ي خ��ل��ي��ل
وال��س��ل��ب ال��ق��ت��ل أح��س��ن��وا ال ق��ت��ل��ه��ا ع��ل��ى ت��واف��ق��وا ال��م��ل��ح��دي��ن ب��أن أت��ان��ي
وال��ح��رب وال��خ��وف ال��ذل ل��ب��اس وذاق��وا م��ع��ي��ش��ة ال��زب��ي��ر آل ه��ن��أت ف��ال
ال��ع��رب! ب��م��م��ل��ك��ة ف��ازوا ب��أس��ي��اف��ه��م وق��ط��ع��ت أب��رزوه��ا إذ ك��أن��ه��م
األدب م��ح��م��ودة ال��دي��ن ال��م��ح��ص��ن��ات م��ن ح��رة ق��ت��ل م��ن األق��وام ت��ع��ج��ب أل��م
وال��ري��ب؟ وال��ش��ك وال��ب��ه��ت��ان ال��ذم م��ن ب��ري��ة ال��م��ؤم��ن��ات ال��غ��اف��الت م��ن
ال��ح��ج��ب وف��ي ال��ح��ج��ال ف��ي ع��ف��اف وه��ن واج��ب وال��ي��أس ال��ق��ت��ل دي��ات ع��ل��ي��ن��ا
ت��رب ول��م أه��ًال ت��خ��ز ل��م م��ض��ت ك��رام وأب��وة ل��ه��ا أج��داد دي��ن ع��ل��ى
ال��ج��ن��ب ج��اره��ا ع��ل��ى ت��ب��غ��ي ذم��ة وال ب��زي��ن��ة خ��روج ال ال��خ��ف��رات م��ن
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ت��ج��ب ول��م ب��س��وء ي��وًم��ا ت��زدل��ف ول��م ال��خ��ن��ا م��ا ت��در ول��م ال��ق��رب��ي ذي ال��ج��ار وال
ال��ع��ج��ب أع��ج��ب م��ن ال��خ��ط��ب ه��ذا إن أال ح��ي��ة وه��ي ك��ت��ف��ت إذ ل��ه��ا ع��ج��ب��ت

امرأته سمرة، وابنَة عمرة أخذ املختار قتل أن بعد مصعبًا أن األغاني صاحب وروى
فكتب عمرة، ذلك وأبت منه، فربئت سمرة بنت أما املختار. من بالرباءة وأمرهما الثانية،

إليه: فكتب هللا، عبد أخيه إىل مصعب به

فُقتلْت. فيها وأقيمت حفرية لها فحَفر فأبَْت فاقتلها! منه تربأ أن أبَْت إن

امللك عبد بن سليمان جارية عوان

شديد وكان — والفصاحة بالجمال مشهورة وهي — شديًدا حبٍّا موالها يحبها كان
وكان بالشجاعة، معروًفا فارًسا وكان — سنان ومعه لغرض خرج وإنه عليها، الغرية
تلك يف ضيوف زاره ولكن — سليمان بغرية ملعرفته كثريًا؛ يرتكه وكان الغناء، حسن
منه أخذت قد وكان الغناء! تسمعنا لم ما تكرمنا لم سنان، يا فقالوا: فأكرمهم الليلة

فأنشد: الخمرة

ال��س��ح��ر ب��ل��ه��ا ل��م��ا ال��ل��ي��ل آخ��ر ف��ي ف��أرق��ه��ا ص��وت��ي س��م��ع��ت م��ح��ب��وب��ة
ح��ص��ر ل��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا وال��ح��ل��ي م��ع��ص��ف��رة م��ث��ن��ى ف��خ��ذه��ا ع��ل��ى ت��ث��ن��ي
م��ن��ح��در ال��ص��وت ل��ط��روق ف��دم��ع��ه��ا غ��ل��ق وال أج��راس ال��ص��وت ي��ح��ج��ب ل��م
ال��ق��م��ر أم أب��ه��ى ع��ن��ده أوج��ه��ه��ا م��ض��اج��ع��ه��ا ي��دري م��ا ال��ن��ص��ف ل��ي��ل��ة ف��ي
ي��ن��ف��ط��ر ل��ل��م��ش��ي رق��ة م��ن ي��ك��اد ق��دم ع��ل��ى ن��ح��وي ل��م��ش��ت خ��ل��ي��ت ل��و

صفة عىل فرآها عوان إىل فجاء يتفهمه، فزًعا خرج الصوت سليمان سمع فلما
قالت: به فطنت فلما يقظانة، وكانت األبيات!

وال��ج��د األب واض��ع ال��م��ح��ي��ا ق��ب��ي��ح ُم��ش��وَّه م��ن ج��اءن��ي ص��وت رب أال
ع��ب��د وإل��ى م��ًع��ا ي��دع��ى أم��ة إل��ى ب��ن��ان��ه ج��ع��د ال��س��ي��ف ن��ج��اد ق��ص��ي��ر

فحلف املؤمنني، أمري يا مني صادف قالت: صوته؟ راعك قد وقال: به ما فسكن
سليمان رسوُل فسبَق ، حرٌّ وأنت ديتُه فلك لحقته إن وقالت: يحذره عبًدا فأرسلت ليقتلنه،
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ال فقال: فاستبقني، فارسك أنا فقال: ملجرتئ؟! وإنك قال: ثم إليه، فنظر به فجاءوا
فُخيص! به أمر ثم أقتلك،

خلفه. إىل وآَلْت عنها مات أن إىل مكرمة معززة سليمان عند عوان وبقيت

سبيع بنت عوراء

لها العرب. شعر يف ورواية األدب، بفنون علم لها الجنان، ثبتة اللسان، فصيحة كانت
منه العرب، أيام من يوم يف ُقتل حني سبيع بن هللا عبد أخيها يف رثاء وأغلبه قليل، شعر

قولها:

ن��اره ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل ح��ش��ت إذ ال��ل��ه ل��ع��ب��د أب��ك��ي
إزاره ل��م��ظ��ل��م��ة ي��رخ��ي ال ال��ك��ش��ح ط��اوي ط��ي��ان
ع��ذاره م��خ��ل��وًع��ا ال��م��ج��د د أرا إذا ال��ب��خ��ي��ل ي��ع��ص��ي
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صمادح بن املعتصم جارية املنى غاية

جيدة وصنعة حسن صوت لها الغناء، فنون يف متخرِّجة متأدبة أندلسية جارية هي
ومعبد. وإسحاق عريب أصوات من غنائها أكثر وكان باألصوات،

سيدها وخرَّجها أدَّبها ملا أنها هو صمادح بن املعتصم إىل وصولها سبب إن وقيل:
لها: فقال املنى، غاية فقالت: اسمك؟ ما لها: فقال اختبارها فأراد املعتصم، إىل بها قدم

أجيزي:

ال��م��ن��ى غ��اي��ة اس��أل��وا

فقالت:

ال��ض��ن��ى؟ ج��س��م��ي ك��س��ا َم��ن
ُم��ول��ًه��ا وأران��ي
أن��ا ال��ه��وى س��ي��ق��ول

ماتت. أن إىل عنده محظية وكانت درهم، ألف بمائة منه فاشرتاها
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الغسانية الشاعرة

إىل نسبة هو اللقب هذا إن الطيب»: «نفح صاحب قال وإنما الحقيقي، اسمها عىل أقف لم
ذات كانت الرابعة. املائة أهل من وهي املرية، بإقليم تشتهر وهي األندلس، بالد من بلدة
وروايته، والشعر ورضوبه، بالعروض عاملة وكمال، وبهاء ولطف وجمال، وأدب ظرف

أبيات: من نظمها فمن

ف��ي��ن��ان أخ��ض��ر ال��وص��ل وغ��ص��ن أن��ي��ق وص��ل��ه��م ظ��ل ف��ي وال��ع��ي��ش ع��ه��دت��ه��م
ه��ج��ران ال��وص��ل ع��ل��ى ي��خ��ش��ى وال ع��ت��اب ال��ه��وى ع��ل��ى ي��خ��اف ال س��ع��د ل��ي��ال��ي

باألندلس. املوصوفات الشاعرات من وهي هذه، غري وأشعاًرا قصائَد لها إن ويقال:
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طالب أبي ابنة فاختة (1)

بنت الهاشمية، القرشية مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن طالب أبي ابنة فاختة
فقيل: اسمها يف واختلف أسد، بنت فاطمة أمها طالب، أبي بن عيل وأخت ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم

فاختة. وقيل: فاطمة، وقيل: هند،
عام أسلمت املخزومي. مخزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بن هبرية تحت كانت
فر حني وقال نجران إىل هبرية هرب مكة؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وفتح أسلمت فلما الفتح،

فراره: من معتذًرا

ال��ق��ت��ل خ��ي��ف��ة وال ج��ب��نً��ا وأص��ح��اب��ه م��ح��م��ًدا ظ��ه��ري ول��ي��ت م��ا ل��ع��م��رك
ن��ب��ل��ي وال ض��رب��ت إن غ��ن��اء ل��س��ي��ف��ي أج��د ف��ل��م أم��ري ق��ل��ب��ت ول��ك��ن��ن��ي
ال��ش��ب��ل إل��ى ك��ال��ه��زب��ر ل��ع��ود رج��ع��ت م��وق��ف��ي ض��ي��ق��ة خ��ف��ت ف��ل��م��ا وق��ف��ت

يعني — هاشم بن الحارث قول من خري االعتذار يف هبرية أبيات األحمر: خلف قال
قوله:

م��زب��د ب��أش��ق��ر ف��رس��ي ع��ل��وا ح��ت��ى ق��ت��ال��ه��م ت��رك��ت م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
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وقال هشام، بن الحارث قول الفرار من االعتذار يف قيل ما أحسن األصمعي: وقال
قال — تحته وكانت — هانئ أم إسالم بلغه فلما بنجران، أقام هبرية إن إسحاق: ابن

منها: أبياتًا

ض��الل��ه��ا ض��ل ب��ال��ل��ي��ل وت��ع��ذل��ن��ي ت��ل��وم��ن��ي ب��ل��ي��ل ه��ب��ت وع��اذل��ة
زوال��ه��ا؟ إال يُ��ْرِدي��ن وه��ل س��أردى ع��ش��ي��رت��ي أط��ع��ت إن أن��ي وت��زع��م

هانئ: أم يخاطب ومنها

ح��ب��ال��ه��ا م��ن��ك األرح��ام وق��ط��ع��ت م��ح��م��د دي��ن ت��اب��ع��ت ق��د ك��ن��ت ف��إن
ب��الل��ه��ا ي��ب��س غ��ب��راء م��ل��م��ل��م��ة ب��ه��ض��ب��ة س��ح��ي��ق أع��ل��ى ع��ل��ى ف��ك��ون��ي

وهانئًا — هبرية يكنى كان وبه — عمًرا لهبرية هانئ أم وولدت هذا. من أكثر وهي
وجعدة. ويوسف

أن حدَّثت فإنها هانئ؛ أم إال الضحى يصيل ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى أنه أحد أخرب ما وقيل:
صىل رأيته ما ركعات ثماني فسبح فاغتسل، مكة فتح يوم بيتها دخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

والسجود. الركوع يتم كان أنه غري منها، أخف صالة

الصلت أبي بن أمية أخت الثقفية الصلت أبي ابنة فارعة (2)

من وكانت واملنظر، الهيئة الجميالت العاقالت الشاعرات العرب أديبات من كانت
التابعني. من كثري عنها أخذ الرواية. يف الصادقات املحدثات الصحابيات

رأيت إني فقالت: أخيها، وفاة عن فسألها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل قدمت أمية مات ملا
واآلخر رأسه عند أحدهما فقعد ونزال، البيت سقف فكشطا رجالن أتاه إذ راقد هو بينما
للذي رأسه عند الذي قال أََوعى؟ رأسه: عند للذي رجليه عند الذي فقال رجليه! عند
ثم بي، أريد خري فقال: ذلك عن فسألته قالت: زكا، قال: أزكا؟ قال: وَعى، رجليه: عند

قال: أفاق فلما عليه، غيش ثم عينه قطرت

ي��زوال أن إل��ى أم��ره ص��ائ��ر ده��ًرا ت��ط��اول وإن ع��ي��ش ك��ل
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ال��وع��وال أرع��ى ال��ج��ب��ال ق��الل ف��ي ل��ي ب��دا ق��د م��ا ق��ب��ل ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي
غ��وال ل��ل��ده��ر إن ال��ده��ر غ��ول��ة واح��ذر ع��ي��ن��ي��ك ن��ص��ب ال��م��وت اج��ع��ل
ث��ق��ي��ال ي��وًم��ا ال��ص��غ��ار ش��ي��ب ف��ي��ه ع��ظ��ي��م ي��وم ال��ح��س��اب ي��وم إن

عليه فأعادت أعيديه.» باهلل سألتك شعر! من أطيبه «فما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول لها فقال
فقالت: جيًدا شعًرا وأنشدت أخيها، شعر

وأم��ج��د ا ج��دٍّ م��ن��ك أع��ل��ى ش��يء ف��ال رب��ن��ا وال��ف��ض��ل وال��ن��ع��م��اء ال��ح��م��د ل��ك
وت��س��ج��د ال��وج��وه ت��ع��ن��و ل��ع��زت��ه م��ه��ي��م��ن ال��س��م��اء ع��رش ع��ل��ى م��ل��ي��ك

فيها: يقول التي قصيدته أنشدته إنها ثم آخرها، عىل أتت حتى طويلة قصيدة وهي

ال��خ��ف��ي��ا وال��ك��الم ال��ج��ه��ر ي��ع��ل��م ع��ل��ي��ه ي��ع��رض��ون ال��ع��رش ذي ع��ن��د
م��أت��ي��ا وع��ده ك��ان إن��ه رح��ي��م رب وه��و ن��أت��ي��ه ي��وم
وغ��ويَّ��ا راش��ًدا ف��ي��ه ي��ذر ل��م ف��رًدا ق��ال م��ا م��ث��ل ن��أت��ي��ه ي��وم
ش��ق��يَّ��ا ك��س��ب��ت ب��م��ا م��ه��انً��ا أم أرج��و أن��ا س��ع��ادة أس��ع��ي��د
ب��ريَّ��ا ت��ع��اق��ب ف��ل��م تُ��ع��اق��ب أو ظ��ن��ي ف��ال��م��ع��اف��اة ت��ْع��ُف إن ربِّ
ف��ريَّ��ا ال��ع��ذاب م��ن أل��ق��ى س��وف ف��إن��ي اج��تَ��رم��ُت ب��م��ا أَُواَخ��ذ إن

فيها: التي املشهورة بقصيدته أيًضا أخيها قول وأنشدته

س��اب��ُق��ه��ا وال��دم��ع ع��ي��ن��ي أك��ف ط��وارُق��ه��ا ت��س��ري ه��م��وم��ي ب��ات��ت
س��ائ��ق��ه��ا ف��ال��م��وت ق��ل��ي��ًال ت��ح��ي��ا وإن ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��ف��س ��ب رغَّ م��ا

قوله: ومنها

يُ��واف��ق��ه��ا غ��رة ع��ل��ى ي��وًم��ا م��ن��ي��ت��ه ِم��ن ف��رَّ َم��ن ي��وش��ك
ذائ��ق��ه��ا وال��م��رء ك��أس ل��ل��م��وت ه��رًم��ا ي��م��ت غ��ب��ط��ة ي��م��ت ل��م م��ن
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موته: عند قوله وأنشدته

ل��دي��ك��م��ا ذا أن��ا ه��ا ل��ب��ي��ك��م��ا ل��ب��ي��ك��م��ا

وقوله:

��ا أل��مَّ ال ل��ك ع��ب��د وأي ��ا ج��مٍّ ت��غ��ف��ر ال��ل��ه��م ت��غ��ف��ر إن

الشيطان فأتبعه منها، فانسلخ آياته هللا آتاه الذي كمثل أخيك مثل «كان ملسو هيلع هللا ىلص: فقال
الَِّذي َ نَبَأ َعَليِْهْم ﴿َواتُْل فيه: تعاىل هللا فأنزل قلبُه.» وكَفر شعره آمن الغاوين. من فكان

اآلية. (١٧٥ (األعراف: آيَاِتنَا﴾ آتَيْنَاُه
عند املقدمات بالفضائل، املعدودات النساء من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف فارعة وبقيت

ماتت. أن إىل الصحابة

شداد ابنة فارعة (3)

وَمراٍث حسن شعر لها املدركة. وحسن الهمة، وعلو باألدب املوصوفات النساء من كانت
غزواته: بعض يف ُقتل يوم مسعود زرارة أبي أخيها يف قالته ما منها مقبولة،

ب��ادي ش��ج��وه ع��ب��رات ذي ب��ك��ل ش��داد ب��ن ل��م��س��ع��ود ج��ودي ع��ي��ن ي��ا
ب��ال��زاد ض��ن م��ا إذا ال��ع��ي��ال ي��ج��ف��و وال ال��س��دي��ف ش��ح��م ل��ه ي��ذاب ال م��ن
وال��ن��ادي ال��م��ال ب��ي��ن ال��رزي��ة ي��خ��ش��ى م��ن��ت��ب��ذًا ح��ل م��ا إذا ي��ح��ل وال
أوراد ح��ب��اس م��ب��ه��م��ة ف��راج م��ب��رم��ة ن��ق��اض م��ح��ك��م��ة ق��وال
أق��ي��اد ف��ك��اك راب��ي��ة ح��الل ط��اغ��ي��ة ق��ت��ال راغ��ي��ة ن��ح��ار
أن��ج��اد ط��الع م��ف��ظ��ع��ة ف��راع م��ع��ض��ل��ة ح��م��ال م��م��رع��ة ح��الل
أس��داد ف��ت��اح أل��وي��ة ش��داد أب��ن��ي��ة رف��اع أن��دي��ة ش��ه��اد
ال��ع��ادي ال��ظ��ال��م وخ��ط��ل ال��ق��ري��ن زي��ن ع��ل��م��وا ق��د ال��خ��ي��ر خ��ص��ال ك��ل ج��م��اع
وأع��واد ص��ف��ي��ح��ات ره��ي��ن ي��وًم��ا ف��ت��ى ف��ك��ل ت��ب��ع��د ال زرارة أب��ا
ص��اد ك��رب��ة ذي م��ن ف��داؤك ن��ف��س أس��ي��رك��م ح��رم ب��ن��ي س��ق��ي��ت��م ه��ال
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أسد ابنة فاطمة (4)

طالب إخوته وأم طالب أبي بن عيل أم الهاشمية، القرشية مناف عبد بن هاشم ابن
إىل هاجرت أنها والصحيح بيشء؛ وليس الهجرة. قبل توفيت إنها قيل: وجعفر. وعقيل

بها. وتوفيت املدينة
بها. وتوفيت املدينة إىل وهاجرْت أسلمْت أسد بنت فاطمة عيل أم الشعبي: قال
والذهاب املاء سقاية ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بنت فاطمة أكفي أسد: بنت فاطمة ألمه عيل وقال
إنما عليٍّا ألن هجرتها؛ عىل يدل وهذا والعجن. الطحن الداخل من وتكفيك الحاجة، يف

باملدينة. فاطمة تزوج
ولدْت هاشمية أول أيًضا وهي لهاشمي، ولدت هاشمية أول هي الزهري: قال
ولدت الرشيد امرأة زبيدة ثم الحسن، ولدت هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بنت فاطمة بعدها ثم خليفة،
من كان فإنه عيل فأما الخالفة؛ لهم تصُف لم الثالثة هؤالء إن ثم ، غريهنَّ نعلم ال األمني.

فُخلعا. واألمني الحسن وأما مشهور، هو كما قتل أن إىل عليه األمور اضطراب
قربها، يف واضطجع قميصه، يف أسد بنت فاطمة كفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن وقيل:
يكن لم «إنه قال: بهذه؟! صنعت ما بأحد صنعت رأيناك ما له: فقيل خريًا، وجزاها
يف واضطجعت الجنة، حلل من لتُكىس قمييص ألبستها إنما منها، بي أبر طالب أبي بعد

القرب.» عذاب عليها ليهون قربها
هذه وفاطمة أسد. بنت فاطمة ابنته من إال هاشم بن أسد ولد انقرض الزبري: قال
تداولها وكثرة ولشهرتها التاريخ، كتب يف مذكورة مشكورة ومآثر مشهورة، فضائل لها

منها. اليسري هذا بذكر اكتفينا

النبيملسو هيلع هللا ىلص ابنة فاطمة (5)

وأمها ملسو هيلع هللا ىلص، بناته أصغر وهي سنني، بخمس الكعبة قريٌش تبني ما قبل فاطمة ولدت
سنة. وثالثني خمس ابن ذاك إذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان خويلد، بنت خديجة

بن عيل تزوجها الرشيفات. وبناته الطاهرين أوالده كل من أكثر يحبها النبي وكان
ذي يف بها وبنى للهجرة، الثانية السنة من رمضان شهر يف السالم عليهما طالب أبي

املذكورة. السنة من الحجة
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«يا قال: أفاق فلما الوحي، فغشيه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند كنت قال: أنه أنس عن روي
وعال؟» وجل عز — العرش صاحب من السالم عليه جربيل به جاءني ما أتدري أنس،
— وتعاىل تبارك — هللا إن يل: «قال قال: جربيل؟ به جاءك ما وأمي، أنت بأبي قلت:
والزبري وطلحة وعثمان وعمر بكر أبا يل وادُع فانطلق عيل؛ من فاطمة تزوج أن يأمرك
«الحمد ملسو هيلع هللا ىلص: قال مجالسهم أخذوا فلما فدعوتُهم، فانطلقُت قال: األنصار.» من وبعدتهم
أمره النافذ عذابه، من إليه املهروب بسلطانه، املطاع بقدرته، املعبود بنعمته، املحمود هلل
وأكرمهم بدينه، وأعزهم بأحكامه، وميزهم بقدرته، الخلق خلق الذي وسمائه، أرضه يف
وحكًما مفرتًضا، وأمًرا الحًقا، نسبًا امُلصاهرة جعل — وجل عز — هللا إن محمد. بنبيه
﴿َوُهَو وجل: عز — هللا فقال األنام؛ وألزمها األرحام، بها أوشج جامًعا. وخريًا عادًال،
وأمر .(٥٤ (الفرقان: َقِديًرا﴾ َربَُّك َوَكاَن ۗ َوِصْهًرا نََسبًا َفَجَعَلُه ا بََرشً اْلَماءِ ِمَن َخَلَق الَِّذي
أجل، قدر ولكل قدر، قضاء ولكل قدره، إىل يجري وقضاؤه قضائه، إىل يجري تعاىل هللا

الكتاب. أم وعنده ويثبت يشاء ما هللا يمحو كتاب، أجل ولكل
من فاطمة زوجت أني وأشهدكم عيل، من فاطمة أزوج أن أمرني تعاىل هللا إن ثم
الواجبة، والفريضة القائمة، نَّة السُّ عىل بذلك ريض إن فضة، مثقال أربعمائة عىل عيل
ومعادن الرحمة، مفاتيح نسلهما وجعل نسلهما، وأطاب لهما، وبارك شملهما، هللا فجمع
السالم عليه عيل وكان قال: ولكم.» يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول األمة. وأمن الحكمة،
أيدينا، بني فوضع تمر فيه بطبق لنا أمر ثم فيها، بعثه قد هللاملسو هيلع هللا ىلص لرسول حاجة يف غائبًا
عيل، «يا وقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إليه فتبسم عيلٌّ أقبل إذ كذلك نحن فبينما انتهبوا، فقال:

فضة.» مثقال أربعمائة عىل زوَّجتكها وإني فاطمة، أُزوِّجك أن أمرني هللا إن
رأسه رفع فلما هلل، شكًرا ساجًدا خرَّ عليٍّا إن ثم هللا، رسول يا رضيت عيل: فقال
الطيب.» الكثري منكما وأخرج جدكما، وأسعد وعليكما، لكما هللا «بارك ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قال

الطيب. الكثري منهما أخرج لقد وهللا أنس: قال
فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مشية مشيتها كأن تميش فاطمة أقبلت قالت: عائشة عن املسند ويف
فقلت: فبَكْت، حديثًا لها وأرسَّ يمينه عن أجلسها ثم بابنتي.» «مرحبًا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
ما فقلت: فضحكْت، أيًضا حديثًا لها أرسَّ ثم تبكني؟! ثم بحديثه هللا رسول استخلصك
رس ألفيش كنت ما فقالت: لها، قيل عما فسألتها حزن! من أقرب فرًحا كاليوم رأيت
يعارضني كان جربيل «أن إيلَّ أرس فقالت: فسألتها ملسو هيلع هللا ىلص، قبض حتى ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
حَرض قد إال أراه وال مرتني؛ العام هذا يف به عارضني وإنه مرة، عام كل يف بالقرآن
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ترضني «أال فقال: فبكيت لك.» أنا السلف ونعم بي، لحوًقا بيتي أهل أول وأنك أجيل،
بعد السالم عليها فاطمة تضحك ولم لذلك. فضحكت األمة.» هذه نساء سيدة تكوني أن

أبيها. وفاة
بعد صدقة لها جارية أعطت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بنت فاطمة أن روي الجمان: يف قال
رسول بنت صدقة يقبل من وقويل: بها السوق إىل اميض لها: وقالت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وفاة
بنت صدقة يقبل َمن وقالت: السوق إىل الجارية فمضت به، فأتيني قِبَلها فَمن ملسو هيلع هللا ىلص؟ هللا

ملسو هيلع هللا ىلص؟ هللا رسول
الصدقة فأعطته ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بيت آل صدقة موضع أنا مغربي: رجل فقال

نعم. لها: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت أجب له: وقالت
أيِّ ِمن له: فقالت مغربي، رجل أنا لها: فقال أنت؟ من سألته: الباب بلغ فلما

املغرب؟
نبي «لكل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول والدي يل قال وقالت: فاطمة فبكت الرببر، من فقال:
فال املغرب إىل أوالدهما ويفر والحسني الحسن سيُقتل الرببر، ذريتي وحواري حواري،

وأعزهم!» أكرمهم ملن وطوبى ذلك! بهم فعل من شؤم فيا الرببر، إال يأويهما
موته بعد أبيها قرب إىل صارت هللا رسول بنت فاطمة إن قال: السالم عليه عيل وعن
أنشأت ثم ووجهها، عينها عىل فجعلته القرب تراب من أخذت ثم وبكت، عليه ووقفت

تقول:

غ��وال��ي��ا ال��زم��ان م��دى ي��ش��م ال أن أح��م��د ت��رب��ة ش��م م��ن ع��ل��ى م��اذا
ل��ي��ال��ي��ا ع��دن األي��ام ع��ل��ى ص��ب��ت أن��ه��ا ل��و م��ص��ائ��ب ع��ل��ي ُص��بَّ��ْت

ملسو هيلع هللا ىلص: أباها ترثي السالم عليها ولها

ال��ع��ص��ران وأظ��ل��م ال��ن��ه��ار ش��م��س وُك��وِّرت ال��س��م��اء آف��اق اغ��ب��رَّ
األح��زان ك��ث��ي��رة ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا ك��ئ��ي��ب��ة ال��ن��ب��ي ب��ع��د م��ن واألرض
يَ��م��ان وك��ل ُم��َض��ر ول��ت��ب��ك��ه وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ل��ي��ب��ك��ه
واألرك��ان االس��ت��ار ذو وال��ب��ي��ت وج��وه األش��م ال��ط��ود ول��ي��ب��ك��ه
ال��ق��رآن م��ن��زل ع��ل��ي��ك ص��ل��ى ص��ن��وه ال��م��ب��ارك ال��رس��ل خ��ات��م ي��ا
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عرشة إحدى سنة رمضان شهر من خلون لثالٍث الثالثاء ليلة السالم عليها توفيت
السالم، عليه عيل عليها وصىلَّ ليًال، بالبقيع ودفنت سنة، وعرشين ثماٍن بنت وهي للهجرة
وفاة بعد فاطمة لبثْت وقيل: العباس، بن والفضل هو قربها يف ونزل عليها صىل وقيل:
أشهر، ستة لبثت وعائشة: الزبري بن عروة وقال أشهر، ثالثة — السالم عليه — النبي

الصحيح. وهو الزهري، شهاب ابن عن ومثله
إىل رجع دفنها ومن جهازها من وفرغ فاطمة ماتت ملا السالم عليه عليٍّا أن روي

يقول: أنشأ ثم شديًدا، جزًعا عليها وجزع فيه فاستوحش البيت،

ع��ل��ي��ل ال��م��م��ات ح��ت��ى وص��اح��ب��ه��ا ك��ث��ي��رة ع��ل��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ل أرى
ق��ل��ي��ل ال��ف��راق دون ال��ذي وك��ل ف��رق��ة خ��ل��ي��ل��ي��ن م��ن اج��ت��م��اع ل��ك��ل
خ��ل��ي��ل ي��دوم ال أن ع��ل��ى دل��ي��ل أح��م��د ب��ع��د ف��اط��ًم��ا اف��ت��ق��ادي وإن

مرٍّا بكاءً وبكى القرب عىل فانكبَّ يوم ذات فأقبل يوم، كل يف قربها يزور وكان
يقول: وأنشأ

ج��واب��ي؟ ي��رد ف��ل��م ال��ح��ب��ي��ب ق��ب��ر م��س��ل��ًم��ا ال��ق��ب��ور ع��ل��ى م��ررت ل��ي م��ا
األح��ب��اب؟! خ��ل��ة ب��ع��دي أم��ل��ل��ت م��ن��اديً��ا ت��ج��ي��ب ال ل��ك م��ا ق��ب��ر ي��ا

يقول: هاتف فأجابه

وت��راب؟ ج��ن��ادل ره��ي��ن وأن��ا ب��ج��واب��ك��م ل��ي وك��ي��ف ال��ح��ب��ي��ب ق��ال
أت��راب��ي وع��ن أه��ل��ي ع��ن وح��ج��ب��ت ف��ن��س��ي��ت��ك��م م��ح��اس��ن��ي ال��ت��راب أك��ل
األح��ب��اب! خ��ل��ة وم��ن��ك��م م��ن��ي ت��ق��ط��ع��ت ال��س��الم م��ن��ي ف��ع��ل��ي��ك��م

وزينب، كلثوم وأم — صغريًا مات وهذا — واملحسن والحسني فالحسن أوالدها: وأما
فاطمة، عىل عيلٌّ يتزوج ولم — تبلغ لم صغرية وماتت — رقية سعد: بن الليث وزاد

آمني. بهما. هللا نفعنا السالم. عليهما أزواجه أول وكانت
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الحسني ابنة فاطمة (6)

هللا. عبيد بن طلحة بنت التميمية إسحاق أم أمها السالم، عليهم طالب أبي بن عيل ابن
— باملحض ب ويُلقَّ هللا عبد فولدت السبط، الحسن بن حسن عمها ابُن فاطمة وتزوج
رصتم ِلَم له: وقيل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول يشبه وكان الحسنني، من ملكانه باملحض ُسمي وإنما
أحد من نكون أن نتمنى وال منا، يكونوا أن يتمنون كلهم الناس ألن فقال: الناس؟ أفضل
له منهما وكل املثلث، والحسن القمر إبراهيم املثنى: للحسن الرتجمة صاحبة وولدت —
١٤٥ه، سنة موتهم وكان العبايس، املنصور سجن يف وإخوته هو املحض ومات عقب.

عفان. بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد فتزوجها املثنى الحسن عنها مات ثم
«األغاني»: ويف

يا فقال: الحسني عمه إىل طالب أبي بن عيل بن الحسن بن الحسن خطب
منزله أدخله حتى به فخرج معي، انطلق منك؛ هذا أنتظر كنت قد أخي، ابن
فاطمة لك اخرتُت قد له: فقال فاستحى، وسكينة، فاطمة ابنتيه يف ه فخريَّ
الحور تشبه وكانت هللاملسو هيلع هللا ىلص— رسول بنت فاطمة بأمي شبًها أكثر فهي بنتي؛

لجمالها. العني

فسطاًطا، قربه عىل الحسني بنت فاطمة زوجته رضبت املثنى الحسن مات وملا
الليل أظلم إذا ملواليها: قالت السنة رأس كان فلما النهار، وتصوم الليل تقوم وكانت
ما وجدوا هل يقول: قائًال سمعْت وقوَّضوه الليل أظلم فلما الفسطاط، هذا قوِّضوا

فانقلبوا! يئسوا بل آخر: فأجابه فقدوا؟!
ترضب حارسة فاطمة إىل فنظر جنازته، يف عمرو بن هللا عبد خرج الحسن مات وملا
ذلك وعرف فاستحيت، به، فارفقي حاجة وجهك يف لنا إن لها: يقول فأرسل وجهها،
قد وكانت بأيماني؟! كيف فقالت: يخطبها، إليها أرسل حلَّت فلما وجهها، رت وخمَّ منها،
وعن مملوكان، مملوك بكل لك لها: يقول إليها فأرسل بعده، تتزوج ال أن لزوجها حلفت
هللا عبد وكان والقاسم، محمًدا له وولدت فنكحته يمينها عن فعوَّضها شيئان، يشء كل
ابنه حب أحببت وال أحًدا، عمرو بن هللا عبد بغض أبغضت ما يقول: ولدها الحسن بن

أحًدا! محمد
إىل البيت أهل يزيد جهز ملا إنه قيل: األعراق، حسنة األخالق، كريمة فاطمة وكانت
وصحبتهم ها سريَّ خيٍل يف الشام أهل من أمينًا رجًال معهم أرسل الحسني قتل بعد املدينة
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الرجل هذا أحسن قد سكينة: ألختها الحسني بنت فاطمة فقالت املدينة، دخلوا أن إىل
هذا من كان ما إال به نصله ما معنا ما وهللا فقالت: بيشء؟ تصليه أن لك فهل إلينا؛
وقال: فردَّهما بهما، إليه وبعثتا ودملجني سوارين له فأخرجت فافعيل، قالت: الحيل،
هلل، إال فعلته ما وهللا ولكني كفاية، هذا يف لكان الدنيا يف رغبة صنعته الذي كان لو

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول من ولقرابتكم
القطب عن األبصار» «نور صاحب قال سكينة، أختها من سنٍّا أكرب فاطمة وكانت
األحمر بالدرب مدفونة السبط الحسني اإلمام بنت النبوية فاطمة السيدة إن الشعراني:

بمرص.
خلف مدفونة النبوية فاطمة السيدة إن الكبري: األجهوري الرحمن عبد الشيخ وقال
عظيم ومقامها جليل، مسجد يف النبوية فاطمة بزقاق يُعرف زقاق يف األحمر الدرب

والجالل. املهابة وعليه
املسجد هذا من «وبالقرب نصه: ما غزة عىل الكالم بعد بطوطة ابن رحلة ويف
وأسفله القرب وبأعىل — عنه هللا ريض — عيل بن الحسني بنت فاطمة قرب فيها مغارة

بديع: بخط منقوش مكتوب أحدهما يف الرخام، من لوحان

كتب خلقه وعىل وبرأ، ذرأ ما وله والبقاء، العزة هلل الرحيم، الرحمن هللا بسم
عليه الحسني بنت فاطمة سلمة أم قرب هذا أسوة. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ويف الفناء،

السالم.

ذلك وتحت بمرص، النقاش سهل أبي بن محمد صنعة منقوش اآلخر اللوح ويف
األبيات: هذه

وال��ح��ج��ر ال��ت��رب ب��ي��ن م��ن��ي ب��ال��رغ��م م��س��ك��ن��ه األح��ش��اء ف��ي ك��ان م��ن أس��ك��ن��ت
ال��زه��ر األن��ج��م ب��ن��ت األئ��م��ة ب��ن��ت ف��اط��م��ة اب��ن ب��ن��ت ف��اط��م��ة ق��ب��ر ي��ا
خ��ف��ر وم��ن ص��ون وم��ن ع��ف��اف وم��ن ورع وم��ن دي��ن م��ن ف��ي��ك م��ا ق��ب��ر ي��ا

شيئًا بسفههم السفه أهل من أحد نال ما وهللا السالم: عليها — فاطمة كالم ومن
هللا. سرت بجميل فاسترتوا املروءات؛ أهل ناله وقد إال شيئًا لذاتهم من أدركوا وال
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أباها: تنَعى قولها ومن

غ��راب ي��ا وي��ح��ك ت��ن��ع��اه م��ن ف��ق��ل��ت ال��غ��راب ن��ع��ق
ل��ل��ص��واب ال��م��وف��ق ق��ال م��ن ف��ق��ل��ت اإلم��ام ق��ال
أج��اب م��ح��زون ب��م��ق��ال ل��ي ف��ق��ال ال��ح��س��ي��ن ق��ل��ت
وال��ح��راب األس��ن��ة ب��ي��ن ب��ك��رب��ال ال��ح��س��ي��ن إن
ال��ث��واب م��ع اإلل��ه ت��رض��ي ب��ع��ب��رة ال��ح��س��ي��ن أب��ك��ى
ال��ج��واب رد ي��ط��ق ف��ل��م ح ال��ج��ن��ا ب��ه اس��ت��ق��ل ث��م
ال��م��س��ت��ج��اب ال��رض��ي ب��ع��د ب��ي ح��ل م��م��ا ف��ب��ك��ي��ت

وتمرَّغ غراب فجاء املدينة يف تخلفت وإنها الصغرى، لفاطمة األبيات هذه إن وقيل:
طرفها فرفعت الصغرى، فاطمة جدار عىل وقع حتى وطار كربالء يف الحسني دم يف

املذكورة. األبيات وأنشأت شديًدا، بكاءً وبكت إليه ونظرت
بن عمرو بن هللا عبد إىل السالم عليهما الحسني بنت فاطمة ت ُزفَّ ملا بعضهم: وقال

فقال: شهوات موىس عارضها عفان بن عثمان

ال��ف��واط��م ول��خ��ي��ر ج��دك��م ال��خ��ي��ر ط��ل��ح��ة
وه��اش��م ت��ي��م ف��رع م��ن ل��ل��ط��اه��رات أن��ت
ال��م��ظ��ال��م ول��دف��ع ل��ن��ف��ع��ك��م أرت��ج��ي��ك��م

املسجد يف ودفنت للهجرة، ومائة عٍرش سنة إليها املشار فاطمة السيدة وتوفيت
الشعائر، مقام ومسجدها ذكُره، املارِّ بمرص األحمر الدرب خلف الكائن اآلن بها املعروف
أسبوع كل يف وحرضة سنة، كل مولد ولها اآلن، لغاية األوقاف ديوان من دارَّة أوقاف وله

الصباح. إىل املساء من تقام والصلوات واألذكار الطريقة، رجال فيها تجتمع
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الخثعمية مر بنت فاطمة (7)

الكهانة، علم يف صيتها اشتهر وقد بالفراسة، لهن املشهود العرب كاهنات من كانت
يف فرأت هللا، عبد ولده ومعه هاشم بن املطلب عبد يوًما عليها مر الشعر. تقول وكانت
فأحبت شأن، له يكون مولود منه سيخرج أنه فيه فتفرست ساطًعا، نوًرا هللا عبد وجه
من ناقة مائة ولك عيل تقع أن لك هل هللا، عبد يا له: فقالت املولود ذلك منها يكون أن

لها: فقال اإلبل؟!

ف��أس��ت��ب��ي��ن��ه ح��ل ال وال��ح��ل دون��ه ف��ال��م��م��ات ال��ح��رام أم��ا
ودي��ن��ه ع��رض��ه ال��ك��ري��م ي��ح��م��ي ت��ب��غ��ي��ن��ه؟ ال��ذي ب��األم��ر ف��ك��ي��ف

وهب، بنت بآمنة أبوه فزوَّجه ومَىض أفارقه، أن أقدر فال أبي مع أنا لها: قال ثم
لها: فقال إليه، دعته ما إىل نفُسه فَدعتْه بالخثعمية فمرَّ انرصف ثم ثالثًا، عندها فأقام
وجهك يف رأيت ولكني ريبة، بصاحبة أنا ما فتى، يا فقالت: أردِت؟! كنِت فيما لك هل
قال: بعدي؟! صنعَت فما أراد، حيث يجعله أن إال هللا فأبى يل، يكون أن فأردت نوًرا

ذاك: حني مرٍّ بنت فاطمة فقالت وهب، ابنة آمنة أبي زوَّجني

ال��ق��ط��ر ب��ح��ن��ات��م ف��ت��ألألت ل��م��ع��ت م��خ��ي��ل��ة رأي��ت إن��ي
ال��ب��در ك��إض��اءة ح��ول��ه م��ا ب��ه ي��ض��يء ن��ور ب��ه��ا ف��س��م��ا
ال��ق��ف��ر وع��م��ارة ب��ه وق��ع��ت ب��ل��د ح��ي��ا س��ق��ي��اه��ا ورأي��ت
ي��وري زن��ده ق��ادح ك��ل م��ا ب��ه أب��وء ف��خ��ًرا ف��رج��وت��ه
ت��دري وم��ا س��ل��ب��ت ال��ذي م��ن��ك س��ل��ب��ت زه��ري��ة م��ا ل��ل��ه

ذلك: يف أيًضا وقالت

ي��ع��ت��رك��ان ل��ل��ب��اه إذ أم��ي��ن��ة أخ��ي��ك��م م��ن غ��ادرت ق��د ه��اش��م ب��ن��ي
ب��ده��ان ل��ه ب��ل��ت ق��د ف��ت��ائ��ل خ��م��وده ع��ن��د ال��م��ص��ب��اح غ��ادر ك��م��ا
ل��ت��وان ف��ات��ه م��ا وال ل��ع��زم م��الذه م��ن ال��ف��ت��ى ي��ح��وي م��ا ك��ل ف��م��ا
ي��ع��ت��ل��ج��ان ج��دان س��ي��ك��ف��ي��ك��ه ف��إن��ه أم��ًرا ط��ال��ب��ت إذا ف��أج��م��ل
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ب��ب��ن��ان م��ب��س��وط��ة ي��د وإم��ا ُم��ْق��ف��ع��لَّ��ة ي��د إم��ا س��ي��ك��ف��ي��ك��ه
ث��ان��ي ل��ذل��ك م��ا ف��خ��ًرا م��ن��ه ح��وت ح��وت م��ا أم��ي��ن��ة م��ن��ه ح��وت ول��م��ا

عليه ونزل وكرب وتربى ملسو هيلع هللا ىلص النبي ولد حتى حالها يف هي وبقيت هللا عبد فانرصف
هللا. رحمها مدته. يف وماتت يديه، عىل وأسلمت عليه فوفدت الوحي،

الخزاعي دندنة بن أحجم بنت فاطمة (8)

فاطمة وكانت املطلب، عبد بن هاشم بنت بخالدة تزوج العرب، سادات أحد أبوها كان
واألمثال، الحكم عن تخرج ال كانت وأشعارها النساء، وشاعرات العرب فصحاء من

زوجها: الجرَّاح يف قولها ومن بأشعارها، تتمثل العرب وكانت رثاء، وأكثرها

ال��ج��راح ع��ل��ى ب��أرب��ع��ة ج��ودي ص��ب��اح ك��ل ع��ن��د بَ��كِّ��ي ع��ي��ن ي��ا
ض��اح ب��أج��رد أض��ح��ى ف��ت��رك��ن��ن��ي ب��ظ��ل��ه أل��وذ ج��ب��ًال ل��ي ك��ن��ت ق��د
ج��ن��اح��ي أن��ت وك��ن��ت ال��ب��راز أم��ش��ي ل��ي ع��ش��ت م��ا ح��م��ي��ة ذات ك��ن��ت ق��د
ب��ال��راح ظ��ال��م��ي وأدف��ع م��ن��ه وأت��ق��ي ل��ل��ذل��ي��ل أخ��ض��ع ف��ال��ي��وم
ورم��اح��ي ف��وارس��ي ح��دُّ ب��ان ق��د أن��ه وأع��ل��م ب��ص��ري م��ن وأغ��ض
ص��ي��اح��ي دع��وت ف��ن��ن ع��ل��ى ي��وًم��ا ل��ه��ا ش��ج��نً��ا ق��م��ري��ة دع��ت وإذا

أيًضا: وقالت

ب��ع��دوا ق��د وال��ل��ه وب��ل��ى أب��ًدا ت��ب��ع��دوا ال إخ��وت��ي
ول��دوا أو ال��ع��ز الق��ت��ن��اء ع��ش��ي��رت��ه��م ت��م��ل��ت��ه��م ل��و
أج��د ال��ذي ب��ع��ض م��ن ه��ان أو ال��رزيَّ��ة ب��ع��ض م��ن ه��ان
وردوا ال��ذي ال��ح��وض واردو أم��روا وإن ح��ي م��ا ك��ل
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نفيل بن الخطاب ابنة فاطمة (9)

الخطاب. بن عمر أخت العدوية القرشية العزى عبد بن نفيل بن الخطاب ابنة فاطمة
بن سعيد زوجها مع أسلمت وهي اإلسالم، أول أسلموا الذين العرشة إحدى كانت
وقيل: إسالمه، سبب كانت وهي عمر، أخيها إسالم قبل العدوي نفيل بن عمرو بن زيد
رجال أحد فإذا أيام بثالثة حمزة إسالم بعد خرجت فقال: إسالمه سبب عن عمر ُسئل
فقال: محمد؟! دين واتبعت آبائك دين تركت فقلت: — أسلم قد وكان — مخزوم بني
وختنك، أختك قال: هو؟! من قلت: مني، ا حقٍّ عليك أعظم هو من فعله فقد فعلت إن
هذا ما فقلت: فدخلت الباب، ففتح همهمة، وسمعت مغلًقا الباب فوجدت فانطلقت قال:
ختني برأس أخذت حتى بيننا الكالم زال فما شيئًا! سمعت ما قالت: أسمع؟! الذي
أنفك، رغم عىل ذاك كان قد فقالت: برأيس فأخذت أُختي إيلَّ فقامْت فأدميته، فرضبته
أسلم. رآه فلما إيَّاه، فأروه الكتاب هذا أروني وقلُت: الدم رأيت حني فاستحيُت قال:

ترجمته. يف مشهور وذلك
دين دخل حتى اتباعه عىل قريش نساء وتحرض اإلسالم تعضد املرتَجمة وبقيت

بسببها. كثريون ورجال نساء اإلسالم
عن ناهية باملعروف، آمرة للرش، كارهة للخري، محبة عاقلة، فاضلة أديبة وكانت

بها. الَق بَما ودفنت الخطاب، بن عمر أخيها بخالفة توفيت املنكر.

األكرب خالد بن قيس ابنة فاطمة (10)

بن شيبان بن عمرو بن واثلة بن ثعلبة بن وهب ابن األكرب خالد بن قيس ابنة فاطمة
بعرش منه أكرب كانت قيل: قيس، بن الضحاك أخت الفهرية، القرشية فهر بن محارب

سنني.
وجمال باهر، وكمال ثاقب، وفكر صائب، رأي ذات فاضلة، عاقلة أديبة وكانت
فطلقها املغرية بن حفص أبي تحت وكانت هاجر، َمن مع اإلسالم أول هاجرت ظاهر.
له: فقالت مكتوم، أم ابن بيت يف تعتد أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأمرها بينهما، وقعت ألسباب ثالثًا
فامتثلت. سكنى.» وال نفقة عليه لك «ليس لها: فقال نفقة؟ حفص أبي عىل يل أليس

فاستشارت حذيفة، بن جهم وأبو معاوية خطبها حفص أبو طلقها ملا إنه وقيل:
يضع فال حذيفة أبو وأما له، مال ال فصعلوك معاوية «أما لها: فقال بذلك ملسو هيلع هللا ىلص النبي
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أخيها عىل الكوفة قدمت إنها وقيل: فتزوَّجته، زيد بن بأسامة وأمرها عاتقه.» عن عصاه
بقدومها سمع فلما — الخطاب بن عمر قبل من بها أمريًا وكان — قيس بن الضحاك
النبي عن سمعته بما ثتهم حدَّ وقد الشعبي، جملتهم ومن عليها، تقاطروا الكوفة أهل

أحاديث. جملة الشعبي عنها روى ملسو هيلع هللا ىلص.
مآربهم وقضوا بيتها، يف الشورى أهل اجتمع الخطاب بن عمر قتل ملا إنه وقيل:
بعض عنها رواها أحاديث جملة روت وقد ذلك. يف رأيها وأخذوا باطالعها، الخالفة يف

الصحابة.

عتبة بن الوليد بنت فاطمة (11)

العبشمية. القرشية مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة بن عتبة بن الوليد بنت فاطمة
وكانت — عتبة بن حذيفة أبو عمها منه زوَّجها — حذيفة موىل سامًلا تزوجت كانت
ُقتل وملا وجمال. وفضل وكمال، عقل لها قريش؛ أيامى أفضل ومن األَُول، املهاجرات من
إنها وقيل: املخزومي، املغرية بن هشام بن الحارث بعده تزوجها اليمامة يوم سالم عنها
عن هذا يُغنيك أما لها: فقيل تأتزر، ثم الخز، ثياب من الجباب تلبس الشام يف كانت
النبي عن أحاديث جملة روت وقد باإلزار. يأمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت فقالت: اإلزار؟!

الصحابة. بعض عنها رواها ملسو هيلع هللا ىلص

الوليد بن خالد أخت املخزومي املغرية بن الوليد بنت فاطمة (12)

املغرية بن هشام بن الحارث عمها ابن زوج وهي ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وبايعت الفتح، يوم أسلمت
هشام: بن للحارث ولدت وقد الخطاب. بن عمر بعده تزوجها إنَّه ويقال: املخزومي،
أخوها استشارها وقد الشام. إىل الحارث زوجها مع خرجت وقد حكيم، وأم الرحمن عبد
الحارث زوجها عنها مات وملا تدبريها. وحسن عقلها، لوفرة وذلك أموره؛ بعض يف خالد

بقليل. رجوعها بعد الخطاب بن عمر تزوجها وقد املدينة، إىل عادت
الصحابة. بعض عنها رواها أحاديث ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن لها وروي
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الكالبية الضحاك ابنة فاطمة (13)

تزوجها وكمال. وبهاء وجمال، حسن ذات وهي الفاضالت، العاقالت النساء من كانت
الدنيا! فاختارت التخيري، آية نزلت حني ها خريَّ إنه وقيل: زينب، ابنته وفاة ملسو هيلع هللا ىلصبعد النبي
اخرتت الشقية أنا وتقول: البعر تلتقط ذلك بعد فكانت ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذلك عند ففارقها
ريض — عائشة عن الصحيح الحديث يف جاء ألنه باطلة؛ الرواية هذه أن والظاهر الدنيا.
وهكذا ورسوله، هللا فاختارت بها بدأ أزواجه خري حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن — عنها هللا
وهن هن، خريَّ حني نسوة تسع عنده كان وقيل: ذلك، عىل كلهن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج تتابع
وقد منه، استعاذت التي هي الشقية، أنا قالت: التي أن جماعة وروى عنهن. تويف الالتي

كثريًا. اختالًفا فيها اختلفوا

العبشمية القرشية شمس عبد بن ربيعة بن عتبة ابنة فاطمة (14)

فصيحة كانت األموي، سفيان أبي بن معاوية خالة وهي عتبة، بنت هند أخت هي
واألدب. الحسن مزيتي بني جامعة وافر، عقل ذات املنطق، حلوة أديبة، رقيقة األلفاظ،
بها ذهب عتبة، بن حذيفة أبو أخوها عنها وروى ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وبايعت الفتح، يوم أسلمت
اشرتط فلما فاطمة: فقالت — الفتح يوم وذلك — ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يبايعان هند وبأختها
«بايعيه؛ فقال: والعاهات؟ الهنات هذه قومك نساء يف أَوتعلم هند: قالت ملسو هيلع هللا ىلص النبي علينا

يشرتط.» فهكذا
األرض يف وما كنت قد هللا، رسول يا فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول جاءت فاطمة إن وقيل:
قبتك، من بقاء إيل أحب قبة األرض يف وما اليوم وإني قبتك، من تهدم أن إيل أحب قبة

نفسه.» من إليه أحب أكون حتى يؤمن لن أحدكم إن «أما فقال:

هللا عبد بن املجلل ابنة فاطمة (15)

عامر بن حسل بن مالك بن نرص بن ود عبد بن قيس بن هللا عبد بن املجلل ابنة فاطمة
العامرية. القرشية لؤي بن

اشتهرت وقد العاقالت، األديبات الفاضالت النساء من كانت جميل، أم وتكنى
اإلسالم. إىل السابقني من وهي والرقة، والظرف بالفضيلة

بن والحارث حاطب بن محمد له: فولدت املغرية بن الحارث بن حاطب تزوجها
حاطب. زوجها مع الحبشة بالد إىل هاجروا من مع هاجرت وقد حاطب،
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إحدى يف املدينة إىل املذكوران وابناها هي قدمت الحبشة بالد يف زوجها تويف فلما
وفدت الحبشة أرض من قدمت ملا إنها وقيل: الحبشة، من إليها قدمتا اللتني السفينتني
هذا أصابه وقد حاطب، أخيك ابن هذا هللا، رسول يا فقالت: ابنها ومعها ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل

فشفي. بالشفاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي له فدعا له، هللا فادع النار؛ من الحرق

مروان بن امللك عبد ابنة فاطمة (16)

ودين فائق، وحسن رائق، جمال ذات وأوانها، عرصها وأديبة زمانها، فصيحة كانت
قبل األموي العزيز عبد بن بعمر تزوجت أمية. بني نساء من أحد إليه يسبق لم وورع
عاشا وقد ماًال، منه بأقلَّ تكن لم وهي بنواله، وأقنعها بأمواله، فغمرها الخالفة، يتوىل أن
أن رأى العزيز عبد بن عمر إىل الخالفة آلت وملا والتنعم، الرفاهية عيشة مبدئهما يف

عاتقه. يحمله ال ثقيل عبأها
وحيل مال من معك ما فُردِّي صحبتي أردت إن لفاطمة: قال صنعه ما جملة ومن
واحد، بيت يف وهو وأنت أنا أجتمع ال وإني لهم، فإنه املسلمني؛ مال بيت إىل وجواهَر

إبرة. خالل منه لها تبق ولم جميعه فردَّته
فلما مات، أن إىل وامللك الخالفة اتساع مع والضيق التقشف عيشة يف معه وبقيت
وإني مالِك! يف ظلمك قد عمر إن لها: قال امللك عبد بن يزيد أخيها إىل الخالفة انتقلت
فأخذه ميتًا، وأعصيه حيٍّا ألطيعه كنت فما آخذه؛ ال وهللا كال قالت: فخذيه، إليك رددته
بزوجها لحقت حتى وورع وعبادة زهد حالة يف فاطمة وبقيت أهله، عىل وفرقه يزيد

عنه. ريضهللا — عمر

سليمان الدين جمال ابنة فاطمة (17)

عبد بن الكريم عبد بن سليمان الدين جمال املحدث املقرئ اإلمام الشيخ ابنة فاطمة
الدمشقي. األنصاري القاسم أبي بن هللا سعد بن الرحمن

الحديث أخذت الرواية. يف الصادقات املحدثات العاقالت العاملات النساء من كانت
وخالفه، الصفدي مثل جملة؛ الحديث عنها أخذ وقد عرصها، أجالء وعن والدها عن
وغريها، وفارس والحجاز والعراق الشام من للهجرة السابع القرن علماء معظم وأجازها
وافرة ثروة ذات وكانت ٧٠٨ه، سنة يف وتوفيت هجرية، ٦٢٠ سنة يف والدتها وكانت
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لتلك وأوقفت وتكايا، وبيمارستانات ومدارس ومربات خريات بأعمال منها تمكنت
أعاظم الخريية بأفعالها باهت حتى رواتب ملستخدمها ورتبت أوقاًفا، الخريية املحالت

تعاىل. هللا رحمها عرصها. ونساء رجال

الخشاب ابنة فاطمة (18)

جميل، ونثر لطيفة، وأشعار مطولة، قصائد لها بليغة، وفصيحة مجيدة، شاعرة كانت
واألدباء واألماثل العلماء من جملة عليها اجتمع وقد السابع. القرن يف الصفدي عارصت

أيًضا. كثري عنها وروى منهم، جملة الحديث يف أجازها وقد األفاضل،
غراء بقصيدة هللا فضل بن الدين شهاب القضاة قايض العالمة يوًما راسلها وقد

ومطلعها: بيتًا وعرشين سبعة نحو

ال��زوار؟ م��ع م��م��ت��ن��ع وال��وص��ل ال��دار ق��رب ال��م��ش��ت��اق ي��ن��ف��ع ه��ل
األن��ظ��ار ب��م��ط��م��ح ن��اظ��ري م��ن ودي��اره��م ب��م��ه��ج��ت��ي ن��ازل��ي��ن ي��ا
ع��ذاري ال��م��ش��ي��ب وخ��ط م��ا ب��ع��د م��ن ال��ص��ب��ا إل��ى ف��ع��دت ش��ج��ن��ي ه��ي��ج��ت��م

نعثر لم بيتًا، العرشين عىل تزيد وقافيتها وزنها عىل بقصيدة املرتَجمة فأجابته
وهما: البيتني؛ هذين عىل إىل منها

وار ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ف��ي ف��ال��ق��ب��ح إزار ج��م��اُل غ��رَّك��م ك��ان إن
ب��ب��ح��ار ج��داول ي��ق��اس أنَّ��ى ش��ع��رك��م أم��اث��ل أن��ي ت��ح��س��ب��وا ال

ومعانَي ُدريَّة، ألفاًظا كلها وجدها القضاة قايض إىل القصيدة هذه وصلت فلما
العلماء مقام يُوافق بما إال يُخاطبها ولم الكمال، بعني وأخذها مخاطبتها، أكرب عبقرية،
واألعيان العلماء من جملة مشهدها وحرض ماتت أن إىل مكرمة معززة وبقيت األعالم.

تعاىل. هللا رحمها والحكام.
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السمرقندي أحمد بن محمد الدين عالء ابنة الفقيهة فاطمة (19)

الفقهاء، من جملة عن العلم أخذت والحديث، الفقه بعلم العاملات الفقيهات من كانت
وكانت القوم، كبار من جملة أجازها وقد للتدريس، حلقة لها وكان كثريون، عنها وأخذ
الدين عالء العالمة العالم األنام بفخر تزوجت عظيم، جانب عىل والورع الزهد من
والحديث، الفقه يف العديدة املؤلفات ألفت وقد طويًال، زمنًا عنده ومكثت القاشاني،
الدين نور العادل للملك معارصة وكانت واألفاضل. العلماء بني مؤلفاتها وانترشت
الفقهية، املسائل بعض عنها وأخذ الداخلية، أموره بعض يف استشارها وطاملا الشهيد،

مسعاها. ويعضد عليها يُنعم دائًما وكان
مشهور هناك وقربها الصالحني، قبور من مقربة يف ودفنت حلب، بمدينة توفيت وقد

بجانبه. وفاته بعد دفنت ألنها وزوجها؛ املرأة بقرب

عنها ريضهللا النيسابورية فاطمة (20)

إىل املقدس بيت من مرار جملة ت حجَّ املسوح، والبسات والورع الزهد ذوي من كانت
البسطامي، يزيد وأبي املرصي النون لذي معارصة وكانت قدميها، عىل ماشية وهي مكة

أستاذتي. فاطمة يقول: — عنه ريضهللا — املرصي النون ذو وكان
ميدان، كل يف ينحدر فإنه حال؛ كل يف تعاىل هللا يراقب لم من تقول: وكانت
منه، الحياء وألزمه الصدق، عن إال أخرسه حال كل يف هللا راقب ومن لسان، بكل ويتكلم

له. واإلخالص
يزيد أبو وكان مخلص. فهو إياه هللا مشاهدة عىل هلل عمل من تقول: وكانت
لها الخرب كان إال مقام عن خربتها ما فاطمة! مثل امرأة رأيت ما عنها: يقول البسطامي

عيانًا.
ومائتني. وعرشين ثالث سنة بمكة العمرة طريق يف ماتت
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الكبري الرفاعي أحمد السيد اإلمام بنت فاطمة (21)

الدين، عىل محافظة هللا، دين يف فقيهة هللا، لكتاب حافظة صالحة، قانتة عابدة كانت
عن تعاىل هللا حب شغلها تعاىل، هللا يف هائمة باكية، قانعة خاشعة للصالحني، مكرمة

غريه.
هذه فاطمة والسيدة املنام يف هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول — ُقدسرسه — الفاروقي الشيخ رأى
بنتاي زينبي، وزينب فاطمتي، فاطمة يقول: ملسو هيلع هللا ىلص والنبي يديه، بني زينب السيدة وأختها
كله، الليل عليه وغيش مندهًشا الفاروقي فأفاق عمر، يا البيت هذا أهَل أَِحبَّ ولدي، وبنتا
حزين بصوت له قالت الحجاب وراء وقف فلما فاطمة، السيدة عىل استأذن أصبح فلما

ملسو هيلع هللا ىلص. رحيم بنا نا جدُّ رؤياه: يذكر أن قبل وأنني وخشية
نجم السيد وولدها األعزب، إبراهيم إسحاق أبو السيد ولدها القراءة عنها أخذ
أحمد السيد عنها وحدث الرسول، حديث منها وسمعا — عنهما ريضهللا — أحمد الدين

«الوظائف». كتاب يف — عنه ريضهللا — الصبان
مجلس يف أنشدت أنها الفاروقي، عمر بن إبراهيم الدين محيي الشيخ عنها ونقل

وهو: عنها؛ ورواه الفارسية، خديجة الصالحة أخته حفظته بيتًا درسها

وال��ت��ق��وى وال��ب��ر اإلي��م��ان خ��ال��ص ع��ل��ى غ��د ف��ي ون��ح��ش��ر ال��ت��ق��وى ع��ل��ى ن��م��وت

عنها. ريضهللا — األحمدي باملشهد ودفنت وستمائة، تسع سنة عبيدة بأم توفيت

الرفاعي الرحيم عبد السيد بنت فاطمة (22)

السيدة ذكرها: حني — رسه ُقدس — الكبري الزبرجدي أحمد اإلمام قال ملكة، وتلقب
العزيز — رسه قدسهللا — الرفاعي بن الصياد أحمد السيد الجليل القطب أخت فاطمة
السيد أخيها مع ت حجَّ خاشعة، عابدة عاملة عارفة صالحة كانت ملكة. بيتهم أهل يلقبها
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مدينة وزارت وستمائة، وأربعني ثالث سنة الشهري الصياد أحمد الدين عز

قالت: — والسالم الصالة عليه — جدها قرب أمام تمثلت فلما

م��دف��ن��ي ط��ه ق��رب ِب��َط��يْ��بَ��َة ف��اج��ع��ل زي��ارت��ي ل��دي��ك ق��ب��ل��ت إن رب ي��ا
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النبي حرم من بالقرب ودفنت اليوم، ذلك فماتت محلها، إىل فرفعوها عليها غيش ثم
عنها. ريضهللا به. ويتربك باملدينة يزار معروف املبارك ومرقدها ملسو هيلع هللا ىلص،

— عنه هللا ريض — الرفاعي أحمد السيد األولياء سيد األكرب الغوث حفيدة وهي
الرحيم عبد السيد األعظم القطب ووالدها زينب، الرشيفة باهلل العارفة السيدة بنته من

أجمعني. عنهم ريضهللا — الحسيني الرفاعي

علية فاطمة (23)

سابًقا. العثمانية العدلية ناظر باشا، جودت الشهري املؤرخ املفضال العالمة ابنة هي
الثاني ربيع شهر من والعرشين السابع الثالثاء ليلة العلية اآلستانة يف علية فاطمة ولدت
والدها توىل وملا ميالدية. ١٨٦٢ سنة (أكتوبر) أول ترشين ٩ املوافق هجرية، ١٢٧٩ سنة
أمارات من عليها ظهر وملا سنوات، ثالث عمرها كان ١٢٨٢ه سنة الشهباء حلب والية
— سنتان وهي — واليته مدة عنده ومكثت معه، فأخذها شديًدا، حبٍّا أحبها النجابة

مناظرته. تحت
وظائف جملة يف تقلب وهو ومعلمات، معلمني لها استحرض اآلستانة إىل رجع وملا
والية يف والدها فتعني سنة، عرشة أربع العمر من بلغت أن إىل العثمانية الدولة يف مهمة
إىل ورجع كثريًا بها يمكث ولم معه، فذهبت هجرية، ١٢٩٢ سنة يف ذلك وكان ثانية،

واملعارف. بالعلوم مشتغلة فإنها توجهت أينما فإنها ذلك ومع اآلستانة،
دمشق يف مدة وأقامت معه فتوجهت سورية، والية والدها توىل ١٢٩٥ه، سنة ويف

اآلستانة. إىل والدها برجوع ورجعت بريوت، يف شتاء أقامت ثم الشام،
والكتابة القراءة أصول تعلم الطفولية سن من العلوم من به اشتغلت ما أول وكان
الطبقات، مختلفي معلمنيخصوصيني عدة من والفارسية العربية دروس وتلقت الرتكية،
باريسية، آنسة بواسطة عليها الحصول وأتمت الفرنساوية، اللغة بتحصيل اشتغلت ثم
وعروض بديع من فنونها بكافة العربية اللغة تحصيل يف تقدمت سورية يف كانت وملا

وخالفه. وبيان ونحو
فإنها وحساب؛ وهندسة، ورياضة، ومنطق، وكالم، توحيد، من العقلية العلوم وأما
وفروعه أنواعه بكامل أخذته فإنها املوسيقى علم وأما مأخذ. بأحسن والدها عن أخذتها

فيه. زمانها أهل فاقت حتى وإفرنج وفرس وعرب ترك من فيه ماهرين عن
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من للمخدَّرات يلزم ما أهم أهملت أنها يظن العلوم لهذه تفرغها يرى والذي
وقد للمخدرات، الالزمة األشغال يف التقدم دوام تهمل لم كونها حالة املنزلية، األشغال

قريناتها. من كثريات وفاقت مثيالتها بني بذلك تفردت
عىل تقتدر لم ولكنها الكالمية، اإلنشاءات يف خصوصيٍّا منهاًجا لذاتها وافتتحت
الحصول طبيعية هي التي بالشئون األمر أول يف الشتغالها بالنسبة اآلثار لنرش التفرغ
العرص هذا يف واملعارف العلوم عمت وملا األوالد. وتربية املنزل كتدبري النساء؛ لطائفة
بعض وابتدأت العلية، اآلستانة يف وخصوًصا العثمانية، املمالك عموم إىل الحميدي
املرتَجمة ابتدرت وغريها، التأليف خدمة يف واالشرتاك اآلثار، نرش يف العثمانية امُلخدَّرات
أحد أدنا»، «جورج تأليف — «دوالنته» رواية فرتجمت امُلخدَّرات، هاتيك تسابق أن
«مرام»، باسم تها وسمَّ الرتكية، إىل الفرنساوية اللغة من — الفرنساويني أدباء مشاهري
ضنت ولكنها براعتها، آثار أول وهي والسياق. األسلوب جهة من اإلبداع كل فيها وأبدعت
ولم عنها، العرص أدباء أقوال وانتظرت واحتجابًا، صونًا أخفته بل تذكره، فلم باسمها
يف عليه جرت الذي الجديد للطراز األدباء استحسان عالئم ظهرت حتى نرشها يتكامل
حقيقت» «ترجمان جرنال محرر أفندي، مدحت أحمد العالمة بها احتفل وقد عباراتها.

واآلداب. العلوم خدمة إىل وشوَّقها عنها، فصول جملة وكتب العبارة، الرتكي
اسم لخفاء بالنظر الرواية هذه سياق عن العثمانيني أدباء بني الكالم وكثر
لهم وأظهروا األتراك، فضالء من وأمثاله أفندي مدحت فيه عضدها ولكن مرتجمتها،

حالها. حقيقة
املباحثات وابتدأت اسمها، أظهرت لها أفندي مدحت وتنشيط تعضيد عىل وبناء
إمضائها تحت وترسلها العديدة املقاالت تكتب وصارت وبينه، بينها واألدبية العلمية

عظيًما. اشتهاًرا األدباء بني اشتهرت وبذلك حقيقت»، «ترجمان يف فتُنرش
يردن ما أول رصن السائحات؛ اإلفرنج نساء بها وسمعت اآلفاق يف ذكرها شاع وملا
امُلرتَجمة ويَُزرَن بالفضيلة، املتصفات العثمانيات السيدات منازل يَْقصدَن اآلستانة عىل

أديبة. فاضلة منها فيَِجدَن والفنون؛ واملعارف العلوم يف ويُذاِكرنَها
كتبتها مهمة محاورات السائحات اإلفرنج سيدات من ثالثة وبني بينها جرت وقد
سنة حقيقت» «ترجمان جريدة يف نرشت وقد اإلسالم»، «نساء باسم وسمتها رسالة يف
الرتكية من بريوت يف تطبع التي الفنون ثمرات جريدة عنها وترجمتها إفرنجية، ١٨٩٢
من حدها وبلغت واإلنكليزية، الفرنساوية إىل الرسالة هذه ترجمت ثم العربية، إىل

االشتهار.
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البالغة حسن من فيها ملا القناع؛ ذوات من أنشئت مقالة أحسن جاءت أنها وبما
الفائدة، من فيها ملا طول؛ فيها كان وإن الرتجمة، هذه عقيب أدرجها أن رأيت واإلبداع؛

الفاضلة. لهذه وأثًرا
بأسلوبها نرشتها «محارضات»، باسم وسمتها عثمانية، تركية رواية وللمرتجمة

العلية. اآلستانة يف البديع الرتكي
كلَّ والطبيعية والفلسفية الرياضية العلوم يف تفننت قد املرتجمة فإن وبالجملة
املخدَّرات مفاخر من صارت حتى الغربية بالعلوم الرشقية العلوم ومزجت التفنِن،
باآلستانة مقيمة اآلن وهي والغربيات. الرشقيات النساء من أحٌد يضاهها ولم اإلسالمية،
وها النسائي. جنسنا عىل واملعارف العلوم بها هللا ع ووسَّ أمثالها، من هللا كثر — العلية

قالت: بأدراجها؛ املوعود الرسالة هي
بعضه مع والتعاضد التعاون إىل ومحتاًجا بالطبع، مدنيٍّا اإلنساني النوع كان ملا
واستكمال املدنية، بساط وبسط الجمعية، روابط عقد من جهة كل يف تمكَّن البعض،
هذا وعىل أيًضا، الكمالية حوائجه استحصال بالتدريج له تسنى ثم الرضورية، حاجاته
يخالف والتعامل العرف يف تباين ونشأ األطراف، أي يف اللغات يف اختالف ظهر الوجه
واألقوام، امِللل بني كلية مباينة إيجاد إىل واملكان اللسان اختالف أدى وقد بعًضا، بعضه
العزلة حالة يف الصغري عامله يف يعيش امِللل هاته من فرد كل أخذ القديم من إنه حتى

سواه. أحواله من شيئًا يعلم ال واالنفراد
إال والسفن، كالقوافل املواصالت وسائط من خلوٍّا تكن لم املذكورة امِللل إن أجل،
البعيدة البالد أهايل كان الواردات، وقلة والبحرية الربية األسفار صعوبة إىل بالنظر أنه
ظهر إذا وكان اإلنساني، النوع أبناء من غريهم أحوال عىل الوقوف تمام واقفني غري
سائر كانت ذلك ومثل كاملة! سنة بعد إال به العلم يمكن ال أوروبا من جهة يف حادث

طويل! زمن مرور بعد إال العالم بحوادث تسمع ال أيًضا األوروبية البالد
النقل يف والسهولة الرسعة وحصلت الواردات، كثرت التجارية السفن أنشئت وملا
بواسطة تذكر زيادة والسياحات األسفار يف والسهولة الرسعة هذه ازدادت وقد والحركة،
يف الرسعة هذه بنسبة للمخابرات واسطة فكان التلغراف اخرتع ثم الحديدية، الطرق
يمكن صار سنة، بعد إال البعيدة البالد يف تُعَلم ال كانت التي الحوادث إن حتى األسفار،
يختلف جديد طور يف دخل العالم فإن وبالجملة واحدة، ساعة خالل يف عليها الوقوف

األول. الطرز عن
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قد كانوا وإن األشياء، جميع وتدقيق بتحقيق املشتغلني األوروبيني فإن ذلك، وعىل
يف يل تبني قد أحوالنا، خصوصيات عىل االطالع يف منهم رغبة الجهد بذل يف ابتدءوا
السواح، معتربي من األوروبيات النساء بعض وبني بيني وقعت التي املحاورات خالل
للتعجب ُموِجبة صورة يف والوهم الخطأ حيث من هي بنا املتعلقة اإلفرنج ظنون أن
تعجبًا تعجبت إليهن املرمى من الكاذبة األخبار هذه سمعت عندما إنني حتى حقيقة،
يجنئ إنما أنهن وظننت املغلوطة، الفاسدة األخبار من يلقينه مما استغرابهن يضاهي

امِللل. من غرينا عن
اآلثار يف مندرج هو إنما السائحات هؤالء من سمعته الذي الكالم فإن ذلك، ومع
املذكورة السياحات كتب فإن الحال هاته وعىل السياحة، كتب شكل عىل املكتوبة األوروبية
تشبه مندرجاتها أكثر وإنما األحوال، حقائق عن الباحثة املعلومات كتب من ليست
والخطيئات األوهام فهذه الروماني، القصص طرز عىل كتبت التي الخيالية الحكايات
إن كال، الخصوصية؟ األوروبيني أغراض عن منبعثة هي وهل ترى؟ يا نشأت كيف
عىل الوقوف سبيل يف نقودهم وينفقون جهدهم، قصارى يبذلون املعتربين السواح
من فرد كل واطالعهم علمهم من ليستفيد العالم؛ وأقطار آفاق يف املنترشة الحقائق
إنه إذ عندنا؛ القصور هذا عن نفتش أن — هذه والحالة — فيجب مواطنيهم، أفراد
قبائح عىل توفيقها بعد قبائحه يَِقْس وَمن الذات، قصور عن التحري كمال موجبات من

الجناب. وعلو القدر برفعة ويفز والصواب، الحق جانب يف شك ال يكن غريه
بالتجول يتم وال يحصل ال ينبغي كما وعاداتهم األهايل أفكار عىل الوقوف أن معلوم
إحدى أحوال عىل الوقوف ألجل وإنما املشهورة، مواقفه ومشاهدة وطرقه، البلد أسواق يف
كانت وملا الحديث. بأطراف معهم واألخذ واإلناث، بالذكور االجتماع يجب الحقيقية امللل
كثريًا فإن ذلك ومع الرجال، عىل مستحيًال بهن االجتماع كان متحجبات عندنا النساء
بواسطتهن فيمكن الرجال؛ معارف عن معارفهن تقل ال نساءٌ السواح هؤالء بني يوجد
لكن السهولة، بمزيد الحقيقية املسلمني نساء أحوال عىل أيًضا السواح سائر يطلع أن
يفهمن ال عائلة عىل دخولهن بمجرد يفهمن أن يمكن ال أيًضا العارفات النساء هؤالء

النظرات. بتبادل ويكتفني كالخرس، حينئذ يَُكنَّ فإنهن لغتها؛
الفرنساوية، اللغة يعرفن الالتي النساء من عدًدا الحارض الوقت يف لدينا إن أجل،
األوروبيات املربيات بمعرفة رصفة إفرنجية تربية تربني قد منهن كبريًا قسًما أن عىل
املعارف اكتساب ألجل ال الفرنساوية اللغة فتعلمن «الستينوتريس»، باسم املعروفات
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الرشعية، لألحكام جاهالت كن وملا محًضا! إفرنجيات يَُكنَّ أن يف منهن رغبة وإنما والعلم،
واألخذ بهن االجتماع كان إفرنجية؛ عيشة وعشن ظهريٍّا املليَّة عادتهن نبذن قد وُكنَّ
دار من قسم — أوغيل» «بك يف اإلفرنجية العيال محادثة نظري معهن الحديث بأطراف
شيئًا منهن يفهم وال بالكلية، فائدًة ُمحاِدثُهن يستفيد فال — اإلفرنج يسكنه السعادة

اإلطالق. عىل
املعلومات عىل الحصول يف أحد إليهن رغب إذا التقليد مسلك السالكة العيال وهاته
استقامة بيان عن سَكتَْن النواة، نَبْذ نَبَذْنَه قد يكن مما اإلسالمية، املعيشة بأصول املتعلقة
الكالم يف وأخذن — بذلك العلم قليالت إنهن حيث من — اإلسالمي املبني الدين وطهارة
الرشعية. األحكام عن مقتبسة امللية العادات أن زاعمات الحجاب، مسائل عن وشدة بحدة
بعض وإسنادات ملفرتيات سببًا فيكنَّ بها، لهن علم ال أشياء عن يبحثن فإنهن وبالجملة

بآياته. وترشفنا بمشكاته، استنرنا الذي املطهر الدين عىل األجانب
أدركن قد السياحة بقصد أوروبا من مدينتنا إىل قدمن الالتي النساء أن والغالب
عائشة برحت ما التي اإلسالمية بالعيال االجتماع يف الرغبة كثريات فإنهن الدقائق؛ هذه

القديمة. واألصول السابق النسق عىل
يف أن يعتقدون أفرادهم، بحسب أيًضا، اإلسالمية العيال من قسم يوجد وإنه
اللغة تعلُّمهن بأمر فقط يتعصبون ال إنهم حتى إثًما! واملعارف العلوم النساء تعليم
الرضوري! اللزوم عن يزيد ما الرتكية اللغة تدريس يف أيًضا يتعصبون بل الفرنساوية،
الزاكيات، والبنات املطهرات، األزواج إليه بلغ ما يعلمون ال ممن هؤالء إن يقال: والحق
والفضل. العلم يف الدرجات رفيع من اإلسالم صدر يف كنَّ التي األديبات العاملات من وكثري
يسرتن أن عليهن الواجب وإنما رشًعا، محرم غري النساء وجوه كشف أن ومع
الرشعي، اإليجاب عكس عىل وجوههن يحجبن نسائنا من بعًضا نرى فإنا شعورهن؛
الحرية أمواج بنا تتالعب عندنا، مفقود الوسط الحد أن والحاصل شعورهن! ويكشفن
يشء كل يف والتفريط اإلفراط أن والحال نسري، جهة أية إىل ندري فال التيه، عباب يف

أوسطها. األمور خري فإن األحوال؛ جميع يف مشكور واالعتدال ومذموم، ُمِرض
أن األحوال حقائق عىل الوقوف من يتمكنوا كي السواح عىل يلزم ذلك، عىل فبناء
األصول مقتىض عىل العائشة الفرنساوية، اللغة العارفة العيال مع ويتباحثوا يجتمعوا
إن نعم؛ امللية. وعادتها وأفكارها الدينية، أحكامها عىل محافظة كونها حالة اإلسالمية
أوغيل» «بك فنادق يف ينزلون الذين األجانب إن إذ الغرباء؛ إىل بالنسبة مشكل ذلك تمييز
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أسئلة — املحل هذا عالم عن خرج بما علًما يحيطون ال الذين — الرتاجمة عىل يطرحون
لتأدية اضطرارهم إىل بالنظر الرتاجمة هؤالء فيأخذ األنباء، بعض عىل الحصول بقصد
موضوًعا أحوالنا وتصبح يعرفون، ال بما فيهرفون لها! معنى ال كلمات إلقاء يف الجواب

الخيالية. للحكايات
أحكامنا عىل بيشء يعرتضون ال األوروبيني أن األنام سائر عند املعلومة األمور ومن
مظلومات املسلمني نساء أن ويظنون يتخيلون وإنما والعقل، للحكمة املوافقة الدينية

الباب. هذا يف التشديد آخذات باللوم ألسنتهم فيطلقون معذورات؛
أوهام عىل اطلعت قد املعتربات السائحات بعض مع محاوراتي خالل يف أنني بما
خفايا يف ذلك من استغرابي أسرت أن يسعني ولم بنا، املتعلقة ظنونهم وفساد األوروبيني
املذكورة املحاورات يف األحاديث من بيننا دار ما بيان إىل مضطرة نفيس رأيت القلب،

اآلتي: الوجه عىل

األوىل املحاورة

أُخِربْنا هجرية، ١٣٠٨ سنة أي املاضية؛ السنة يف الرشيف رمضان شهر أيام من يوم يف
منزلنا إىل املجيء يف ترغبان الدنيا يف زاهدة وراهبة ف.» «مدام تدعى أوروبية عقيلة أن
الحديقة يف تتنزهان وأخذتا املنزل، عىل أقبلتا العرص وبُعيد اإلفطار. طعام ملشاهدة
وملا املنزل. إىل داخلتان أنهما تخربانا أرسلتا ساعة نصف مرور بعد ثم الخارجية،
باب يف الستقبالهما ذهبُت العاجزة؛ هذه لعهدة مفوضة منزلنا يف الرتجمة وظيفة كانت

الزائرتني. من كلٍّ ومظلة رداء لتحمال جاريتان؛ تصحبني الحديقة
إن ثم باأليدي، املصافحة وتبادلنا الفرنسية، باللغة بهما رحبت دخولهما وعند
بخدمة القائمة الجارية وهي — تصحبني كانت التي الجارية إىل يدها مدت ف.» «مدام
املومى يد من املظلة تناولت فإنها الجارية أما لتصافحها. — منزلنا يف الخدم رئيسة
ودخلت وبرنيطتيهما رداءيهما الثانية الجارية وأخذت الوراء، إىل وانسحبت الثانية، إليها
وعرفتهما العائلة، وأفراد البيت صاحبة لهما قدَّمت ذلك وبعد الضيوف، قاعة إىل بهما

الجارية. األصول مقتىض عىل بهن
والراهبة العمر، من األربعني إىل والثالثني الخامسة بني امرأة فهي ف.» «مدام أما
املومى ف.» «مدام أن علمت وقد الحياة. ِسِنيِّ من واألربعني الخامسة إىل األربعني بني
أكرمناهما أن وبعد املدة. هذه قبل السعادة دار إىل يأتوا لم أيًضا والراهبة وزوجها إليها
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عىل مفروشة غرفة عىل تتفرج أن ف.» «مدام طلبت الرتكي، النسق عىل والقهوة بالحلوى
الحرية أخذتها بسيط مقعد غري فيها تََر لم وملَّا القاعة، إىل فأدخلناها الرتكية، األصول
فقلت االمتنان، غاية يف فتكون األخرى، الغرف يف أمكن إذا بها أطوف أن مني وطلبت
«مدام أشارت ذلك خالل ويف رغبتها. إنفاذ يف حاًال وسارعت منة، يزيدنا مما ذلك إن لها:
فلم السيدة لهذه يدي قدمت دخولنا أثناء وقالت: أمامها الواقفة الخدم رئيسة إىل ف.»
فما معنا، تجلس ال األقدام عىل واقفة أراها واآلن املظلة. يدي من أخذت وإنما تتناولها،

ذلك؟! يف السبب
املدام. أيتها جارية ألنها لها: فقلت

منها. مقربة عىل الالتي البنات شأن وما فقالت:
أيًضا. مثلها هن لها: فقلت

وعىل خاتًما، يدها ويف أقراًطا، أذنيها يف أرى السيدة أيتها ولكن ا، جدٍّ حسن فقالت:
جارية، أنها علمت واآلن سيدة، أنها قبًال ظننت وقد وسلساًال، جميلة ساعة صدرها
وأرى ذلك؟! يف السبب فما الجواري، من غريها عن بالحيل تميزها من الدهشة فأخذتني
ليس القرط هذا ولكن أذنيها، يف قرط غري تنقل ال اآلخر الطرف يف الواقفة الفتاة هاته أن
والجارية الحيل، أنواع من غريه تحوي ال فهي ذلك عن وفضًال القرط، كذاك قيمة بذي
الجارية إن لها: فقلت غري؟! ال وسلساًال بسيطة ساعة تحمل الجهة تلك يف الواقفة
مديرة بمنزلة أنها أعني — املنزل هذا يف الخدم رئيسة هي إنما سيدة أنها ظننت التي
ويرسحن ألبستهن، يخطن أن عليهن يجب كيف تعلمهن التي فهي — الجواري لسائر
عليهن رئيسة تزال وال غبيات، ساذجات ألنهن الخصوصية؛ بأمورهن ويقمن شعورهن،
يكن مهما لهن الوالدة بمقام تكون التي وهي ذلك، إجراء عىل قادرات يرصن حتى
وطهارتهن؛ نظافتهن بأمر عليها التبعة تلقي املنزل وسيدة قليًال، أم كان كثريًا عددهن،
أعطاها فقد غريها خدمة عىل تربو وخدمتها أعمالها كانت وملا املسئول، املرجع فهي

خدمتها. بمقابلة الهدايا هذه سيدها
العمر، من الرابعة السنة يف وهي املنزل هذا إىل جلبت فقد الفتاة الجارية هاته وأما
سنها، من عرشة الرابعة يف اآلن وهي اإلطالق، عىل وعمل بخدمة إليها يعهد لم اآلن وحتى
الخدم ورئيسة وعمًال. خدمة تحمل لم الوقت هذا إىل العمل عىل قادرة غري كانت وملا
الخدم رئيسة عهد يف واالستعداد الدراية ذوات الخدم من كانت قد اآلن تنظرينها التي
عىل قائمة وكانت للخدم، رئيسة وصارت املرتبة، هذه بمهارتها فنالت قبلها، كانت التي
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من الخدمة ستنتظر فصاعًدا اآلن من فإنه ذلك وعىل الصغرية، الجارية بهاته العناية
أنها بمعنى املستقبل؛ يف بها ستقوم اآلن حتى إليها بها عهد التي األعمال الصغرية هاته

الخدمة. مبارشة يف اآلن منذ أخذت
من وادخرتها اقتصدتها التي بالدراهم اشرتتهما فقد أذنيها يف اللذان القرطان وأما
يف العهد حديثة تزال ال عنها بالسؤال تفضلت التي األخرى والجارية الشهري، راتبها

والسلسال. الساعة مشرتى من مكَّنها قد قليل بعمل إال تقم فلم البيت، هذا
واالستغراب! للحرية موجبة أسمعتنيها التي الكلمات إن السيدة، أيتها فقالت:
اسأيل لها: فقلت إلزعاجك، داٍع غري ذلك كان إذا التفصيالت بعض بطلب إليك وسأتقدم

شئت. ما
مصريها فأين السابقة؛ الخدم رئيسة عن شيئًا السابق عرضكالمك يف ذكرت قالت:

اآلن؟ ومقرها
انتهت قد كانت وملا مقامها، القيام لهن يمكن خادمات هيأت قد إنها لها: قلت

أوالد. ثالثة اآلن ولها زوَّجناها، عليها يجب ما وأوَفْت وظيفتها
اآلن؟ هي وأين قالت:

زوجها. بيت يف اآلن هي بعل ذات إنها حيث قلت:
األقدم؟ يف الخدم رئاسة وظيفة تبقى هل قالت:

أيدي عىل تهذبن الالتي الجاريات ضمن من تنتخُب املنزِل سيدَة إن كال، لها: قلت
ينلن الجواري وسائر للخدم، رئيسة وتُعينها واستعداًدا، ذكاء أكثرهن الخدم رئيسة
العنوان هذا واكتساب للخدم رئيسات يكن أن يمكن وال خدمتهن، بمقابلة مثلها الهدايا
بكالم تأتيهن وال الساذجات، معاملة تعاملهن ال الخدم رئيسة أن عىل القدمية، بمجرد
معاملة وتعاملهن واللطف، املجاملة بطريق وتنبيهاتها إخطاراتها مصدر وإنما اآلمر،

لها. شقيقات
ريب ال قلت: للجواري؟ راتبًا تدفعون فهل بالرواتب؛ يتعلق شيئًا ذكرت قالت:
وسائر األلبسة من يلزمهن ما بتسوية يقوم الذي هو الجاريات سيد إن نعم؛ ذلك، يف
طعاًما اشتهني فربما ورغبة، ميل نفس ولكل يخفى، ال كما نفًسا لهن أن غري الحاجات،
عن تختلف ألبسة عىل الحصول إىل ملن وربما البيت، يف النهار ذاك وجود له يكن لم
التي بالدراهم يأخذنها واملشتهيات الرغائب فهذه سيدهن، لهن عملها التي األلبسة

مخصوصة. رواتب لهن كان ولذلك رواتبهن؛ من يدخرنها
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هدايا؟ ذلك عىل عالوة القديمات الجاريات إىل تعطون وهل قالت:
أهل عىل خصيصة الجارية صارت متى وإنما املدام، أيتها هدايا فقط ال، لها: فقلت
سيدها وكان سيدها، عني يف حظوة الجارية نالت وإذا الالزم، الجهاز نجهزها املنزل

بها. يقرتن الذي هو فإنه مقتدًرا؛
بالدراهم؟ أنتم الجواري تشرتون أال قالت:

تستفيد ال فالجارية للبائع، تُدفع إنما ندفعها التي الدراهم أن غري أجل قلت:
ال بأن تأمرنا اإلسالمية والديانة سيده، أو البائع ألقرباء عائدة والفائدة شيئًا، منها
بمقابلة وجهاز ودراهم هدايا جارية لكل نعطي ذلك وألجل علينا، ا حقٍّ للجواري نرتك

خدمتها.
الخادمات؟ من نوع هن الجاريات أن ذلك من يستفاد فقالت:

أن غري نَة، بالسَّ أو ُمشاَهرة يُستخدمن الالتي الخادمات يشبهن إنهن نعم، قلت:
هي إنما األجل ومقدار األجرة يف الجهالة فإن معلومة؛ ومدة أجرة لها تُعنيَّ إنما الخادمة

فاسدة. إجارة
مدة كذلك معلومة غري أنها كما عليها ستنفق التي الدراهم فإن الجارية وأما
جرت ولكن الفاسدة، لإلجارة مماثلة معاملتها كانت عليه بناء معينة؛ غري خدمتها
تكون إنما عليها الجارية سيد ينفقها التي والدراهم الوجه، هذا عىل والتعامل العادة

العادة. وترسمها الُعرف يُعينها القيم وهذه سيدها. وثروة صداقتها بمقتىض
النص: بهذا تأمرنا الرشيعة أن إال معينة، غري كانت وإن فإنها خدمتها مدة أما

ثروة لكم تكن لم وإذا سنوات، تسع خدمة بعد الجارية تعتقوا أن يجب
يعتقها. املروءة أهل من شخص إىل فبيعوها واقتدار؛

صار حتى املوضوع، بهذا أخرى درجة تقدمت قد والعادة العرف فإن ذلك، ومع
أهل من البيوتات ذوو أما سنوات. سبع بعد جواريهن يعتقون ال الذين عىل يعاب
بالعتق تقيض كثرية أسبابًا الدين يف ألن املقدار؛ بهذا يقيدونهن ال فإنهم واملروءة الديانة
من عبًدا؛ يعتق يرجوه مراًما نال متى شخًصا أن ذلك جملة ومن لهن، الحرية وإطالق
أعتق الفالني القصد عىل حصلت إذا إنني قائًال: بعضهم نذر وإذا النعمة، شكر قبيل

النذر. بإيفاء يقوم أن عليه وَجب عبًدا، ألجله
يذهب الذي اليوم يف حريتها تُعطى فإنها سيدها؛ ابن برتبية تقوم التي الجارية وأما
السنة يف وهم املدرسة إىل يرسلون الصغار أكثر إن حيث ومن للمدرسة، الصغري به
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شخص ارتكب إذا إنه حتى سنوات، أربع املربيات إسارة مدة كانت عمرهم، من الرابعة
الحرية بإعطاء ذلك عن ر يُكفِّ أن عليه ُفرض صيامه، من واحد يوم صوم إفساد قصًدا
من فيستنتج يوًما؛ ستني بصيامه تكون فالكفارة األمر هذا يستطع لم وإذا واحد، لعبد
كان ذلك وعىل يوًما، ستني صيام مقام تقوم واحد عبد حرية إطالق أن تقدم ما كل

العبد. عتق عىل اإلسالم أهل تجرب ملية وآداب رشعية أسباب هناك
أما ترضاه. ال الذي املنزل يف تخدم ال أن يمكنها الخادمة أن غري ا، جدٍّ حسن قالت:

ظامًلا؟! سيدها يكن وإن الخدمة يف البقاء عىل مكرهة فإنها الجارية
تركه يف راغبة وكانت املنزل، من مرسورة غري تكون التي الجارية إن ملاذا؟ فقلت:
العادة جرت وقد ويعجبها. ترضاه َمن إىل تباع وحينئٍذ بيعوني، تقول: أن ذلك يف فيكفي
الظلم فإن الرشعي، الوجه حيث من وأما يالئمها، ال شخص إىل تُباع أن يُمكن ال أنها
األمر يف املحكمة مراجعة وعند اإلطالق، وجه عىل األرسى بحق إتيانه يجوز ال والجفاء

الحاكم. لدى مجراها تأخذ فالعدالة
الخادمات؟! وبني بينهن فرق ال أنه ذلك من يستفاد قالت:

تتناول الخادمة فإن القدر؛ بهذا للَخَدمة بمديونني لسنا إننا املدام، أيتها كال، قلت:
حيث إىل فتذهب اإلذن نمنحها إليها به نحتاج ال الذي الزمن ويف إال، ليس الشهري راتبها
مع تتفق لم إذا إنها ثم لنفسها، جهازها تهيئ التي هي بعل ذات صارت ومتى شاءت،

لها. محل عن تبحث بذاتها فهي عنه؛ االنفصال يف ورغبت زوجها
تعيش أن تستطع ولم زوجة صارت متى ألنها القبيل؛ هذا من فليست الجارية وأما
منزل إىل آتية هي كأنما سيدها منزل إىل توٍّا أتت عنه؛ تنفصل أن يف ورغبت زوجها، مع
تكراًرا، به فيزوجها مالئم زوج عىل لها يتحرى أن سيدها عىل يرتتب وحينئٍذ أبيها،
وتدريسهم. تعليمهم يف ويساعدونهم جواريهم، أوالد حماية يتولون الذين هم واألسياد
فإذا عنها، يدافع الذي سيدها إىل أمرها تشكو ظلًما زوجها من تشاهد جارية وكل
هاته نظري سيدها؛ منزل إىل بأوالدها تأتي إلدارتها كافيًا مرياثًا يرتك ولم زوجها تويف
به وطائفة الصغري ولدها يد عىل قابضة النافذة هذه من ترينها التي املعتوقة الجارية
رشًعا وجب نفسها؛ بإدارة القيام عن املعتوقة الجارية عجزت متى ألنه الدار؛ فناء يف

ذلك. عىل القايض أكرهه امتنع فإذا عليها، ينفق أن — كان أيٍّا — معتقها عىل
— الحريَة ملانحها كان طائلة، ثروة عن عقب بال جارية توفيت إذا األمر وبعكس
العائلة أخصاء من معدودات الجواري أن ذلك من فينتج اإلرث، من نصيٌب — كان أيٍّا
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مع إياها ونسلمهن خزائننا، مفاتيح عىل الجواري نأتمن أننا تقدم عما وزيادة تماًما.
الجارية بني ألن الخيانة؛ غارب يركبن ال الجواري فإن بالكلية؛ عليها الخدم نأتمن ال أننا
إال موالها تخون أن يمكن ال الجارية إن حتى املقدار، بهذا كبرية ورابطة صلة وسيدها
خدمته؛ سبيل يف وقلبها روحها بذلت مرضسيدها فإذا والديهم، يخونون األوالد كان إذا
واملخاوف الرعدة تأخذهم الذين األوالد مثل األمر هذا يف مثلها وكان تفقده، أن مخافة
عىل سيدها عناية حصلت الرأس يف ألم أصابها إذا هي ثم وأبيهم، أمهم وضياع فقد من
شنئ، أين إىل الذهاب يف الحرية كل املعتوقات للجواري أن ومع تماًما، عاملته ما مثل
وعادت املوت، حتى عليه الواجبة سيدها، حماية تركت الجارية أن اآلن حتى يتفق فلم

قرباه. وذوو أبوها يقيم حيث إىل
الذين قرباها وذوي وأمها أبيها من نفرتها عن منبعث ذلك أن جرم ال قالت:

كذلك؟ أليس باعوها؛
الوايف. باإليضاح أتيتك سمحت فإذا كذلك، األمر ليس املدام، أيتها عفًوا، فقلت:

رأيت إنني وأسرتحمه! أرجوه وأنا لإليضاح اإلذن مني تطلبني عجبًا! يا قالت:
هو األرسى عن منك سمعته الذي إن حتى عنهم، سمعته عما تختلف حالة يف األرقاء
من لرأيت اإليضاحات بيان يف تماهلت فلو املستقيم، الخط عىل فهمته كنت الذي يُباين
فأرجوك عنها؛ شاٍف ببيان توافيني بأن إليك الرجاء تقديم عىل كرًها يحملني ما نفيس

الحديث. تواصيل أن السيدة أيتها
تنام، لكي لها الحداء يف يأخذون جميلة ابنة للجراكسة ولد متى أنه يخفى ال قلت:
دور يف وهم يسمعوهم أن عىل أوالدهم يُعوِّدون الذين اإلفرنج طريقة عىل ذلك يف سالكني
االنخراط إىل ميل لهم فيكون أذهانهم، يف لرتسخ والجنرال؛ املارشال رتبة اسم الطفولية
هذه مثل الطفولية دور يف الجميالت بناتهم يسمعون أيًضا والجراكسة الجندية، يف
الباشوات، أحد زوجة فتصريين اآلستانة إىل تذهبني إنك للطفلة: يقولون حيث األقوال؛
معنى الطفلة أدركت إذا حتى إعانتهم، يف اجتهدي بل قرباك، وذوي أهلك تنسني فال
اآلستانة، يف املوجودة وعمتها خالتها حال وحسن سعادة بمدائح آذانها يملئون الكالم
تذهب الذي الزمن عن نفسها تسأل أن وتبتدئ كبريًا، تجسًما الطفلة يف امليل فيتجسم

املوعودة. بالسعادة لتحظى به
ذلك يف والسبب بها، االهتمام يف عنايتهما ومطلق روحهما يبذالن فإنهما والداها أما
الذي السن إىل الفتاة توصل وعندما نعمتهما، ويل به تصري يوم سيأتي وأنه جميلة، أنها
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الالتي الفتيات مخابرة يف فتأخذ والديها، مخاطبة من محالة ال تخجل نفسها به تعرف
إرسالها. يف الواقع اإلهمال من مشتكية وتتذمر لها، يبسم الذي املستقبل عن ينبئنها

ابنتهما يرسالن الوالدة وهاته الوالد هذا أن املدام أيتها جليٍّا يتضح هنا ها ومن
ال جهاز، بال بنتهما يقبل الذي الخاطب هو ولكن خاطبها، بها ينتظرها التي البلدة إىل
الحيل أنواع سائر من عليها يهيل الذي الخاطب فإنه ذلك عن وفضًال نفقات، يكلفهما

واملجوهرات.
السعادة عن لهم لتبحث قرباها؛ وذوي وأمها أبيها عن تنفصل فإنها االبنة وأما
تدل وبسالة بشجاعة تنفصل إنها تنفصل؟ كيف ولكن منها، ينظرونه الذي واملستقبل
يل، زوج إيجاد يف ثقلة أحملكم ال «إنني لهم: قائلة حالها بلسان تخاطبهم أنها عىل
بلغت حتى بي، وعنايتكم حقوقكم سأفيكم أنني كيف فانظروا بنفيس، سأجده وإنما

النفس.» وعزة العظمة بها تظهر بصورة الطول، هذا
يف مثاله املنصوب جمالها بواسطة بأنها والثقة األمنية إال األقوال بهذه ينطقها وما
املدام أيتها واملفهوم فيها. ترغب التي والسعادة تريده، الذي الزوج عىل ستحصل املرآة

لعائلتها. عدوة الوقت ذلك يف أصبحت يرسلوها لم إذا أنهم
آمال من محرومات كنَّ ملا فهؤالء الجميالت، غري بالفتيات للبحث اآلن نأتي ثم
بينا وجوههن، مرآة إىل النظر يف والثقة األمنية ينلن لم إنهن حيث من الجميالت، أولئك
والخدمة واالهتمام والسعي العمر رصف إىل واضطرارهن حالتهن من مأيوسات يكن
مثلهن الجميالت غري وأخوالهن أعمامهن بنات من الرسائل عليهن تتوارد إذ بالدهن؛ يف
وأنهن بالراحة، متمتعات أنهن يفيد ما سطورها يف فيقرأن اآلستانة، إىل ذهبن الالتي
وفالحة بحرث واالهتمام الخدمة عذاب من لتملصهن التامة؛ االسرتاحة عىل حصلن قد
قامت التي الجارية أن ذلك بعد يأخذنها التي الرسائل من لهن يتبني ثم األرايض،
مالئم رجل من وزوَّجها صداقتها، عىل لها مكافأة منزًال؛ سيدها لها أخذ قد بخدمتها
أصابع تلوِّث أنها بمعنى الطفل، هذا سالم أهلها إىل ترسل طفًال وضعت متى ثم لها،
ويظهر السالم، إهداء عن العالمة هذه فتنوب الرسالة، هامش يف وترسمها بالحرب الطفل
بها، وعنايته سيدها بحماية متمتعة تزل لم زواجها بعد الجارية أن الرسائل تلك من لهن
منزلهن البقاء من ينفرن أنهن حد إىل عجيبًا، موقًعا البنات قلوب يف األنباء هذه فتقع
أِلْفنَها، التي األطعمة من الكراهة فيهن وتتولد ظالًما، عينهن يف ويصري به، شببن الذي

أفواههن! يف الطعم لذيذة وكانت
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هذه إىل وبالنظر ا، جدٍّ ثقيلة عليها تعودن التي الخدمة يرين فإنهن وبالجملة
عليهن فيستويل العمل، إىل ميل من لهن يبقى ال أذهانهن يف تتجسم التي الخياالت
أو وآبائهن، أمهاتهن من والتكدير لإلهانة أنفسهن حينئٍذ ويعرضن والكسل، الخمول
الخبز «إن لهن: قولهم مثل األعمال، أتعاب من وأثقل الصرب، من أمرَّ كالًما منهن يسمعن
منهن واحدة كل فتأخذ كرامتهن، تمس التي الكلمات من ذلك وغري عمل.» بدون يؤكل ال
لصنع ثم الحصاد، إىل ثم الزرع، إىل أوًال أضطر أن غريبًا أليس قائلة: نفسها تناجي أن
ألحد مصاحبة هناك رصت اآلستانة إىل ذهبت فإذا الطعام؟! من لقمة آكل أن ألجل الخرب
املنزل، خدمة عن إال أُسأل ال ذلك مقابلة ويف املطبوخ، والطعام الخبز فيأتيني األفندية،
املكافأة هي فما هنا أما وتدبريه؟! منزيل بإدارة أهتم أنني أليس سيدة أصبحت فإذا
األفندية أحد خدمت إذا أنني عىل الخدمة؟ من أؤديه ما بإزاء أراها أن املحتمل من التي

سيدة. أصبح وحينئٍذ الخدم، وأستخدم حرة أصري ثم املكافأة، عىل ريب وال حصلت
فكر واشتغال اآلستانة، إىل الذهاب يف الرغبة بها تشتد املناجاة هذه أثر وعىل
شكرها قبيل من إليهما تنظر وأباها أمها محبتها مع الخياالت هذه ر بتصوُّ الفتيات
لم إنني حيث من أنه إال الكيل، التحسني توجب ال األحوال هذه كانت وإذا النعمة،
فيها أتعرض لم إنني وحيث واملعلومات، الحكاية سبيل عىل إال اإليضاحات بهذه آتك
يف تتجسم التي الخياالت هذه ترين ال كنت إذا منك أطلب والعكس، إصابتها عىل للحكم
الرصف؛ الذات حب عىل وتحملينها وعائلتها، وطنها لحب موافقة الجركسية الفتاة ذهن

املقنعة. بمالحظتك فرصحي
يكاد حتى املقدار بهذا لطيًفا تعريًفا الرقيقة عرفت أنك السيدة أيتها أرى قالت:

رقيًقا؟! يكون أن إىل مياًال إنسان كل يجعل
يصيب ذلك فإن الحد؛ هذا إىل األرقاء سواد نكثر أن يجب ال املدام، أيتها ، كالَّ قلت:

أيًضا! الحماية قوة تقل وبالنتيجة إليهم، بالنسبة حماتهم عدد يف نقًصا
تشرتك لم الوقت هذا إىل الراهبة كانت ذلك من نتضاحك الثنتان نحن كنَّا وبينا
مرآها. من ذلك استفيد ما حسب ينبغي، كما أيًضا إليها تنتبه لم وربما باملحاورة، معنا

األوىل. صورته عن يختلف انتباًها املدام لكالم انتبهت فقد أنا أما
القواعد عىل مبنية هي إنما الجواري عن لك بينتها التي املعلومات إن فقلت:
سائر مع القواعد هاته تراعي التي األرس وأفعال عادات وعىل األساسية، الرشعية
بعض يف القبيح إن حتى والقبيح، املليح منه العالم فإن وإال اإلنسانية، املقتضيات
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الحسنة األشياء وتحويل تغيري يف منهمكة البرشية والفطرة الحسن، عىل متغلب األشياء
يتخلل أن بالكلية ينكر ال ذلك عىل فبناء االستعمال، سوء مع ميالة الرديئة، الوجهة إىل
بناتهم يبيعون آباء أيًضا يوجد أن بد ال إنه إذ القبائح؛ من شتى أمور اإلسارة مسألة
ثمنهن، من يستفيدوا أن ملجرد وذلك أوكارهن؛ عن الخروج يف راغبات غري يكنَّ الالتي
املروءة تخالف معاملة اشرتوها قد يكونون التي الجارية يعاملون سادات هناك أن كما
شخص إىل أيًضا يبيعونها سنني خمس أو سنني ثالث يستخدموها أن فبعد الرشعية،

الشخصية. املنفعة إىل ذلك يف ميًال تكراًرا؛ آخر
فيما الفاسدة التأويالت لجج يف ويخبطون االستعمال يسيئون الناس أن أليس
الذاتية؟ ألغراضهم تبًعا وحسنًا فائدة القواعد وأشد نفًعا، القوانني بأكثر حتى يتعلق
هذا يذهبون الذين أن والتسيلِّ التأيس يوجب الذي األمر فإن اإلنسانية، بحسب وأما
دون هم إنما اإلسالمية والعادات العرف تأويل وسوء الرشيعة، استعمال سوء يف املذهب
الذين التجاوز أرباب من معدودون العمومية واألفكار األنظار حيث من وهؤالء الطفيف،

بالعار. وتلطخوا املروءة، ودائرة الحق عن خرجوا
أنه اعرتفت أن وبعد مخصوصة، بأهمية املالحظات هذه تلقت قد فإنها املدام أما
يف واإلخوة واألزواج واألوالد اآلباء بني الرعاية عدم من أمور املروءة عىل يطرأ ما كثريًا

أيًضا. أوروبا
قيل قد فجميعه الرقيق عىل املطاعن من يقال أن يمكن مهما إنه السيدة، أيتها قالت:
كانت التي املسائل أن غري إنسان، كل عند معلوًما وأصبح األوراق، يف وسطر أوروبا، يف
أصبحت فلقد وبيانها؛ تعريفها عىل أتيِت التي النقط هي إنما الرقيق عن لدينا مجهولة
كلَّ أحسنت قد أنك وهو إياه؛ أسألك آخر شيئًا يل أن عىل شاكرة، ممتنة بيانك جراء من
عندما الجركسيات الفتيات مخيالت يف تتجسم التي والرغائب اآلمال بيان يف اإلحسان
لم يكونون الذين األطفال يبيعون فيمن وقولك رأيك ما ولكن وأمهاتهن، آباءهن يُفارقن
شيئًا فيه عرفوا يكونون وال مراكزهم، يميزوا أن فيه لهم يتسنى الذي السن بعُد يبلغوا

العالم؟! أحوال من
السيدات، من يوم ذات بناتهم تصبح بأن يكتفون ال هؤالء إن املدام، أيتها قلت:
من وتُمكِّنها املرأة شأن ترفع التي والرتبية العلم بحىل تزينهن إىل يتشوقون وإنما
االحتقار ذلك يف إبقاءهم يأبون أنهم درجة إىل كلية محبة أوالدهم يُحبُّون وهم السيادة،

الصغريات. الجواري يشرتون الذين هم من تعلمني إذ لديهم؛
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حتى حدها، هذا دهشة فؤادي أورث قد بيعهن يف التفكر مجرد أن جرم ال قالت:
يشرتونهن. الذين هم فيمن أفتكر ألن ميل من لدي يبق لم إنه

قالت: اإليضاحات؟ من عليك سألقيه ما إىل اإلصغاء من الدهشة هذه أتمنعك قلت:
بمثابة فيجعلونهن البنني من العقيمون هم الصغريات الجواري يشرتون ممن بعًضا إن
أنهم بمعنى للسيادة؛ فيُهيِّئونهن منهن الجميالت يأخذون اآلخر والبعض أوالدهم،
املستقبل يف ليُصبحن العظيمة؛ املدن بنات تربية ويربونهن والكتابة، القراءة يعلمونهن
بخمسمائة تُباع أن املستقبل يف يمكن التي الجارية سيد فإن وعليه؛ السيدات. بمقام
اإلمكان، يد إليه تصل بما إليها واإلحسان بها، االهتمام يف يقرص ال لرية ألف إىل لرية
أرشت الذي البعض هذا من هي إنما بهن ليتزوجوا الجواري تشرتي التي العيال وأكثر
فيَكنَّ يكربن أن إىل بيوتهم يف الصغريات البنات هؤالء يربون أيًضا والبعض إليه،
بمنزلة ليكن الكبرية العيال تأخذهن الصغريات هؤالء من قسم ويوجد ألوالدهم، زوجات

ألوالدها. رفيقات أو مصاحبات
فهذه بالسن، لها مماثلة صغرية جارية الكبرية البيوتات ذوي من فتاة ولكل
السيدة تزوجت ومتى عينها، الرتبية وترتبى سيدتها، مع والكتابة القراءة تتعلم الجارية
تهذيبها أن املعلوم ومن بُعْرسها. فيه يحتفل الذي اليوم يف الجارية هاته رساح يطلق
التي األسباب هي املدام، أيتها فهذه، لها، مالئم زوج عىل للحصول يُؤهلها كسيدتها
املعامالت هذه من يرون ما إىل بالنظر الجراكسة ألن الصغريات؛ الجواري بيع عىل تبعث
والدتهن حضن من بذلك فينقلنهم أمهن، وفاة بعد يتيتمن الالتي بناتهم يبيعون الحسنة

السعادة. منتهى عىل جانبهن يف ويحصلن بخربهن، يعتنني أُخَر والداٍت أحضان إىل
سمعته ما إىل بالنظر يل تُخيل منك سمعتها التي اإليضاحات أن عنك أخفي ال قالت:

أخرى. بالد إىل الغلط بطريق أتيت وإنما تركيا، إىل آِت لم أنني قبًال ووعيته
السعادة دار إىل يأتون الذين األوروبيني كون يف منحرص ذلك يف السبب إن قلت:
دار من القسم هذا أهايل بني أوقاتهم فيرصفون أوغيل»، «بك يف الفنادق إىل توٍّا يذهبون
إستانبول جهات وأما شئونهم. عىل الوقوف من ما حد إىل ويتمكنون إال، ليس السعادة
صور أن أكتمك وال واألرصفة، الطرق إال منها يعرفون فال البوغاز وداخل وإسكدار
ليس بل أوغيل»، «بك يف ماثلها ما عىل تنطبق ال وعاداتها أصولها وطرق فيها املعيشة
بصفة يتخذونهم الذين اجمة الرتَّ أن ذلك عىل وزيادة اإلطالق! وجه عىل قياس بينهما
مضطرين كانوا وملا أوغيل»، «بك عالم عن خرج مما شيئًا الحقيقة عىل يعرفون ال أدالء
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يالئم وال عقلهم يوافق بما يتكلمون كانوا عليهم؛ تلقى التي األسئلة عن اإلجابة إىل
كالمهم يظنون أيًضا والسواح يعرفون! ال بما يهرفون إنهم أوضح: وبعبارة أفكارهم،
قراءة عند نكاد إننا حتى سياحتهم، كتب يف ويسطرونه الحقائق، منزلة فينزلونه صوابًا

نعرفها! ال التي البالد إحدى يف تبحث أنها وهًما نتوهم الكتب هذه بعض
عىل شبت أن إىل ربيت منذ كانت وملا حبشية، جارية علينا دخلت ذلك أثناء ويف
املدام رأتها فلما ا، جدٍّ حسنة بها علينا دخلت التي زينتها كانت واالنتظام، الزينة محبة
الخدم رئيسة حيل عىل وإتقانًا حسنًا تفوق حالها أرى هذه؟! تكون من باستغراب: قالت

عندكم؟!
فلما فكثري، عملها أما كربت، أن إىل الصغر منذ عندنا تربت قد جارية إنها قلت:

فأبت. الحرية عليها عرضنا عتقها زمن حان
ملاذا؟! قالت:

نحن ولكن الراحة، من هنا تراه ما الحرية يف ترى لن أنها محتجة ذلك؛ أبت قلت:
نفسها تعتق أن بمقتضاه لها يحق سنًدا أعطيناها إننا أي ترغب؛ فيما ة مخريَّ تركناها قد

شاءت. متى بنفسها
بواسطتي: وسألتها منها مقربة عىل وأجلستها املذكورة الحبشية نادت املدام إن ثم
يأتي: كما الفرنسية باللغة للمدام الحبشية جواب فرتجمت والحرية؟! العتق تأبني ملاذا
نفيس أعتق فحينئٍذ يل مالئًما زوًجا رأيت متى إنني الحرية؟! من فائدتي ما لها: قالت

يكون. أن تحب وكيف فيه ترغب الذي الزوج عن املدام سألتها فعندئٍذ بنفيس،
تتناوله الذي الطعام نظري يطعمها زوج عىل تحصل لم إذا إنها الحبشية: فأجابتها
التي الخدمة من أكثر يحملها وال األلبسة، من تكتسيه ما بمثل ويكسوها سيدها، بيت يف

تتزوج. فال موالها منزل يف بها تقوم
أما املائدة. عىل وجلسنا الطعام غرفة إىل فذهبنا اإلفطار، مدفع أُطلق ذلك أثناء ويف
أن أيًضا عندنا العادة جرت لقد فقالت: اإلفطار صينية يف النظر أمعنت أن بعد املدام
الطعام بمقدمات واصطالًحا عرًفا يسمونه مما متنوعة أشكال بعض املائدة عىل يكون

أيًضا! عندكم مألوفة العادة هذه أن ذلك من فينتج «هوردور»؛ النقول أو
عىل أنزلت التي للمائدة ومماثلة رمضان، بشهر مخصوصة عادة إنها أجل، قلت:
تشرتك ولم املطلق للصمت مالزمة كانت التي الراهبة أما السالم. عليه — عيىس حرضة
هذا مني سمعت عندما فإنها أصًال، بمحاورتنا تهتم لم كانت ربما بل بالحديث؛ معنا

تُقلِّدونها؟! التي عيىس مائدة هي ما قائلة: إيلَّ التفتت الجواب
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السالم عليه — عيىس لحرضة أبرصوا قد كانوا وإن الحواريني أن يخفى ال قلت:
فلما األرضية، املعجزات من كان ذلك جميع أن إال العادات؛ خوارق من كثرية أعماًال —
علينا ربك أينزل مريم، ابن عيىس «يا له: وقالوا سماوية معجزة يبرصوا أن يف رغبوا
«نريد حينئٍذ: له فقالوا هللا.» فاتقوا مؤمنني كنتم «إذا قائًال: أجابهم السماء؟» من مائدة
نكون ثم الصادقني، من أنك اليقني علم ونعلم قلوبنا، وتطمنئ املائدة، هاته من نأكل أن
من مائدة علينا أنزل رب، «يا عيىس: حرضة فقال الشاهدين.» من املذكورة املائدة عىل
القرآن يف مذكورة املائدة فقصة نبوتي.» عىل منك، وآخرنا ألولنا عيًدا لنا تكون السماء

املرشوح. الوجه عىل الكريم
املائدة؟! هذه مثل نزلت فهل الراهبة: قالت

املالئكة أنزلت عيىس حرضة دعاء عىل بناء أنه إىل املفرسون ذهب فقد نعم، قلت:
طرفيها من كانت حني عىل نزلت، قد بمنديل مغطاة مائدة وكانت السماء، من مائدة
أن بعد غطاءها — السالم عليه — عيىس فرفع نسيج، من بقطعة ملفوفة واألسفل األعىل
مأكوالت عليها فكان العني؛ رأي ذلك الحواريون رأى وقد وتعاىل. سبحانه — الحق شكر
تفيد املشهورة والرواية املأكوالت، هذه وأنواع أشكال يف الروايات اختلفت وقد متنوعة.
وجبن وعسل وسمن الخرضاوات، وبعض وسمك خبز املذكورة املائدة عىل كان قد أنه
وبعد الوجه، هذا عىل اإلفطار مائدة ونرتب األشياء هذه مثل نجمع فنحن ومقددات،

األصيل. املساء طعام بمناولة نبدأ — تربًكا — منها اإلفطار
حلوى لديهما فوقعت األتراك، طعام عن الزائرتان تكلمت املحاورة هذه وعقيب
إجماًال — الطعام بأن واعرتفتا لذتها، عىل وأثنتا التام، االستحسان موقع الدجاج صدر
الصيام أن علًما املدام أحاطت فبعدئذ الصيام، عن البحث إىل انتقلنا ثم ا، جدٍّ خفيف —
الصيام إن رقيق: بلسان قالت املساء، إىل الفجر قبل من والرشب األكل عدم عن عبارة هو
أنفسنا نحن نعرتف تجعلنا أن تحاول وكأنها ا! جدٍّ صعبة عبادة هو إنما الوجه هذا عىل

الصعوبة! هذه بقدر
من أوتيناه ما إىل بالنظر اإلطالق عىل صعوبة من ذلك يف ليس حينئٍذ: لها فقلت
من كلفة بأقل ليست املسيحيني عند والرياضات القطاعات أن جرم ال اإللهية، األلطاف
— ونساء رجال من النرصانية يف والتقوى الزهد أرباب أن حني عىل إنه حتى الصيام،
أنهم نرى بنادرين، يكونوا لم — األشياء سائر من وتحرروا إليهما، انقطعوا الذين وهم
حد عن خارجة لصعوبة أنفسهم عرضوا كونهم قضية خواطرهم عىل يُِمرُّون يكاد ال
عزيزتي؟! يا بذلك تقولني فما الدنيوية، واللذات االنتفاعات عن بانقطاعهم االستطاعة
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هللا للطف الشكر سبيل يف العبادات من حصل مهما إنه أقول الراهبة: قالت
قليًال. يكون وإحسانه

الرهبان؛ بحق الكريم القرآن يف النص ورد قد إنه حتى ذلك، يف ريب ال قلت:
اليهود للمؤمنني عداوة الناس أشد ِمن بقوله: — وتعاىل سبحانه — الحق تفضل حيث
منهم ألن وذلك نصارى؛ إنا قالوا: الذين للمؤمنني مودة الناس وأقرب واملرشكون،

الحق. قبول يأبون وال يستكربون ال وأنهم «زهاًدا»، ورهبانًا «علماء» قسيسني
القهوة، تناولنا حيث القاعة؛ إىل ورسنا املائدة عن نهضنا األكل من انتهينا أن وبعد
املدام إن ثم العائلة، وأفراد املنزل صاحبة وبني الزائرتني بني أترجم أخذت هنيهة وبعد
للتفرُّج العائلة أفراد بعض بصحبة سارت — قبًال أظهرتها التي الرغبة عىل بناءً —
تفسري تقرأ واحدة الغرف إحدى يف وكان لهم، مرافقة وقتئٍذ وكنت منزلنا، غرف عىل
الراهبة التفتت االحرتام، بكمال الرأس مستورة وهي تقرؤه كانت إنها وحيث املواهب،

القرآن؟ تقرأ السيدة هذه إن هل سائلة: وقالت إيلَّ
الرتكية. اللغة يف تفسريه تقرأ قلت:

أي «يف القارئَة: فسألت ترى؟ يا تقرؤها التي اآليات تتعلق يشء بأي الراهبة: قالت
عمران». «آل سورة يف قالت: تقرئني؟» سورة

الفرنساوية. باللغة جوابها الراهبة فِهَمت فما
بعمران؟! تعنني َمن قالت:

— السالم عليه — موىس سيدنا حرضة والد األول: اثنان؛ عمران باسم يوجد قلت:
إرسائيل. بني بيوت من واالثنان مريم، حرضة والد والثاني:

عمران؟ ذكر هنا وَرد مناسبة بأي الراهبة: قالت
الذي الطفل نذرت وقد حامًال، حنة زوجته كانت بينما تويف قد عمران إن قلت:
البيوتات ذوي عند جاريٌة عادٌة كانْت الزمن ذلك يف ألنه املقدس؛ بيت لخدمة ستضعه
ولًدا ستضع أنها أمل عىل أيًضا فحنة املقدس، بيت لخدمة الذكور أوالدهم يُقدِّموا أن
بالعربانية ومعناه مريم، سمتها أنثى وضعتها وملا املقدس، بيت لخدمة نذرته كانت ذكًرا
إِنِّي ﴿َربِّ وقالت: متحرسة حزينة أصبحت ذكًرا تضع لم أنها بما ولكن زاهدة»، «عابدة

.(٣٦ عمران: (آل أُنثَٰى﴾ َوَضْعتَُها
حنة عرضتها وملا حسنة، تربية وربَّاها حسن بقبول قبلها فقد الحق جناب أما
بنت ألنها تربيتها؛ ألجل الجميع تسابَق بنذرها تفي أن ألجل املقدس بيت لخدمة
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لحرضة القرعة فكانت بينهم، فيما عليها فاقرتعوا املنافسة، بينهم ووقعت إمامهم،
ذلك أثناء ويف برتبيتها، زكرياء حرضة وتعهد املسجد، يف حجرة لها فخصصوا زكريا،
سورة الكريم القرآن يف أن عىل يحيى، اسمه يكون ولد سيأتيه أنه هللا من البرشى أتته

القصص. هذه تفصيل فيها «مريم»، سورة لها يقال ملريم منسوبة
لنسمعها. السورة هذه تالوة أرجو الراهبة: قالت

وحرضة زكريا بحرضة املتعلقة اآليات تالوة وصار «مريم»، سورة فتحت وحينئذ
مريم حرضة أن فأفهمتها بالفرنساوية؛ ذلك برتجمة فبادرت أنا أما وتفاسريها. مريم
وبيَّنت قميصها، طوق يف الروح نفخ وأنه برش، بصورة — السالم عليه — جربائيل رأت
إىل جاءت الحمل وضع بعالئم نفسها من شعرت عندما مريم حرضة أن تفصيًال لها
نِسيٍّا﴾ مَّ نَْسيًا َوُكنُت َهذَا َقبَْل ِمتُّ َليْتَِني ﴿يَا قومي؟! أقابل وجه بأي وقالت: النخلة جذع
املهد، يف وهو عيىس حرضة تكلم وكيف وواسها، جربائيل جاءها كيف ثم ،(٢٣ (مريم:
دالئل ظهرت حتى والتفاسري الكريم القرآن عن املأخوذ البيان هذا من أنتهي كدت وما
عيىس حرضة أن تعتقدون أنكم ذلك من يتضح وقالت: الراهبة وجه عىل العظيم التأثري
فنحن كافًرا؟! يكون االعتقاد هذا يعتقد ال من أن وعندنا كيف لها: فقلت أب؟! بال ولد
وموىس وعيىس محمًدا يعني — منهم ستة أن نعلم لكن األنبياء، من أحد بني نفرق ال
خلق الذي هللا فإن األنبياء؛ أفضل هم — والسالم الصالة عليهم — وآدم ونوًحا وإبراهيم
يمكن ال وهذا أب. بال آخر إنسانًا يخلق أن قادًرا كونه يف أحد يرتاب ال تراب من آدم

أيًضا. حكمة وال عقًال ال استبعاده
الرشيفة؟ باألناجيل أنتم أتعتقدون الراهبة: قالت

اسمه كتابًا عيىس حرضة عىل نزَّل قد — شأنه جل — الحق أن نعتقد أجل، قلت:
يف وذكر الكريم، القرآن من مواضَع عدِة يف اإلنجيل ذكر ورد وقد الرشيف، اإلنجيل
— عيىس حرضة أن الكريم: القرآن رصح وقد الرشيف، اإلنجيل مندرجات بعض القرآن

أحمد. له: يقال بعدي نبي سيأتي إنه بقوله: برش — السالم عليه
الرواية هذه مثل أعرف ال إنني ذلك؟ من املعنى ما الراهبة: قالت

إنجيل من عرش والسادس عرش والخامس عرش الرابع الفصل يف فلننظر قلت:
هذه فتحت ثم املكتبة، من الفرنساوية األناجيل نسخة وأخرجت هذا ُقلُت يوحنا.
عرش، الرابع الفصل من والعرشين والتاسعة عرشة السادسة اآلية وقرأت الثالثة الفصول
والثامنة والسابعة األوىل واآلية عرش، الخامس الفصل من والعرشين السادسة واآلية
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حرضة بعد نبي بمجيء املتعلقة السادس الفصل من عرشة والثالثة والعارشة والتاسعة
السالم. عليه — عيىس سيدنا

سيدنا حرضة بعد نبي مجيء إىل يشري معنى اآلية هذه يف ليس الراهبة: قالت
دقيًقا يوحنا إنجيل كان وملا إليه، ذهبِت عما يختلف تفسريًا فرستها قد والكنيسة عيىس،

يفهمه! أن إنسان لكل يمكن ال كان
قراءتنا من لكن الصعوبة، غاية لفي ينبغي كما يوحنا إنجيل فهم إن نعم، قلت:

عيىس. سيدنا حرضة بعد آخر نبي سيأتي أنه حالة أية يف يستفاد اآلية لهذه
باليونانية اإلنجيل يف ذكره ورد قد سيأتي أنه به يشري الذي والذات قالت:

«املرضي». الفرنساوية يف ومعناه «بارقليط»،
«بريقليت». عن محرف البارقليط أن نظن نحن قلت:

«بريقليت»! بكلمة قط أسمع لم إنني قالت:
الكريم القرآن ترجمة وأخرجت الفرنساوية، الكتب يف رأيتها فقد أنا أما قلت:
حاشية إىل وأرشت الصف، سورة من السادسة اآلية وقرأُت املكتبة، من بالفرنساوية
تعريبه وصار حرفيٍّا، وذكرته حرفيٍّا، أنقلها أنا وها بذلك، املتعلقة «فارمريسكي» املرتجم

يأتي: كما

وهي الصفات، وبعض النعوت عن بمعزل أسماء عدة املسلمني عند ملحمد إن
ومحموًدا واملختار واملصطفى واملعظم أحمد يسمى فهو ا؛ عدٍّ املائة نحو تبلغ
«املبجل»، محمد عن مأخوذة عندنا املستعملة «ماهوميت» فكلمة إلخ. واملبجل
أحمد كلمة أي — وهي تماًما، ومعناها أحمد كلمة أصل من آتية الكلمة وهذه
يسوع أن يدعون فاملسلمون املعظم؛ أي باليونانية باراقليط لكلمة مماثلة —
بريكيلتوس معنى منه أخذ محمد، بمجيء وعد — السالم عليه — املسيح
يفرس الذي كلينوس بارا البارقليط وأن ،«١١ عرش السادس يوحنا «إنجيل
إيمان ضعف وتصوره بريكيلنوس عن تغريًا إال ليس القدس الروح بنزول

املسيحيني.

هي إنما الحقائق هذه مثل ونتائج الديني، البحث بهذا توسعتما قد املدام: قالت
اآلخرة! يف إال تظهر ال التي األشياء من

624



الفاء حرف

هذا من واضطراب خوف يمسنا ال اآلن منذ نحن أننا غري ريب، وال شك ال قلت:
— السالفني األنبياء تعرف أمته جعل قد ملسو هيلع هللا ىلص ونبينا سيدنا فإن اإلطالق؛ عىل الوجه

ألجلنا. وشفاعتهم توجههم استحرضنا قد بذلك وكأنَّا وتصدقهم، — السالم عليهم
وحينئٍذ الرتاويح، صالة ألداء املنزل أهل فنهض للعشاء، املؤذن أذن ذلك وعند
يف نؤديها التي الصالة ألداء ذاهبات أنهن فأنبأتهما ذهابهن، سبب عن الزائرتان سألِت

رمضان. ليايل
الصالة؟ هذه ألداء أنت تذهبني أال املدام: قالت

بعدئٍذ. لتأديتها وسأذهب الوقت، هذا بي منوطة الضيوف إكرام وظيفة إن قلت:
العبادة؟ هذه ونرى نحرض أن لنا أيمكن قالت:

عندنا العبادات هذه مثل إن ذلك. من بأس فال املشقة تحمل يف رغبتما إذا قلت:
مشهورة. أقوال ذلك ويف للعيان، ظاهر املسلمني ودين ينظرها، أن أحد عىل ممنوع غري

االمتنان. غاية يف نكون قالت:
أخذنا وهناك الرجال، محل عن املفروز النساء محل إىل بهما ورست تفضال، فقلت:
سورة معاني عن تسأالنني وكانتا جماعة، الصالة يؤدين الالتي ومعاينة مشاهدة يف

لهما. فأُترجمها سالم، كل بعد تكرر التي اإلخالص
ألفاًظا بها فإن قدر؛ له «اإلخالص» لسورة التكرار هذا أن جرم ال املدام: قالت

ا. جدٍّ جميلة
آخر يف اإلخالص، سورة بعد إلخ، آمنا» «ربنا وهي الكريمة؛ اآلية قرئت وعندما
تقرؤه الذي ما بقولهما: الزائرتان فسألتني العال، إىل أيديهن الجميع رفع الرتاويح، سالم

املصليات.
ربنا، «يا ومعناها: الحواريني، كالم حكاية وهي الكريم، القرآن من آية إنها فقلت:
الشاهدين.» مع فاكتبنا «عيىس»، الرسول واتبعنا علينا، أنزلته الذي بالكتاب آمنا قد

رمضان. شهر يف تقام التي الرتاويح صالة نهاية يف عادة تُقرأ اآلية وهذه
الحواريني؟ يف أنتم قولكم ما الراهبة: فقالت

السالم. عليه — عيىس سيدنا حرضة أصحاب خواص من نعم هؤالء قلت:
هللا؟! ابن عيىس سيدنا حرضة إن أتقولون الراهبة: قالت

األنبياء. كبار ومن هللا، عبد إنه نقول ، كالَّ قلت:
أب؟! بال ولد أنه تعتقدون أما الراهبة: قالت
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وجه عىل أب بال خلقه — وتعاىل سبحانه — الحق إن سابًقا؛ تقدم كما نعم، قلت:
آخر يف هللا ابن أنه آدم عن عرب وقد أم، وال أب بال الرتاب من آدم وخلق للعادة، خارق
وهابيل قابيل وقعة بعد التوراة يف الترصيح وورد لوقا، إنجيل من الثالث الفصل من آية
أن اقتىض ولو الشيطان. وأبناء هللا أبناء فكانوا فرقتني، إىل انقسموا قد آدم أوالد أن
عن له يبحث أن ذلك عن لزم أب؛ بال ولد إنه حيث أٌب؛ له — جالله جل — الحقُّ يكون
عنها نهت التي الباطلة امليتولوجي عقائد يف بذلك القائل لسقط ملك إنه قيل: ولو أم،

أيًضا. املوسوية والرشيعة الرشائع
هللا، أبناء لهم: يقال واألعزاء املؤمنون العبيد لكان أب بلفظة هللا عن يعرب كان ولو
من باألب هللا عن التعبري كان وبينما املجازية، التعبريات هذه مثل ملة لكل أن جرم ال
تعبري من اإليهام فحصل الحقيقية، األبوة عن للتفتيش نهض إذ املجازي القبيل هذا
الرشيعة يف التعبريات هذه استعمال ُمنع ذلك وبسبب املادية، والبنوة باألبوة واالبن األب
املحرتم البيت يعني — هللا بيت املكرمة الكعبة نسمي أيًضا نحن فإننا وإال اإلسالمية،
— وتعاىل سبحانه — الحق فإن حقيقيٍّا؛ بيتًا هلل أن يفيد ال وذلك هللا. عند — واملرشف
جالله جل — الحق ألن هللا؛ قدرة بها واملراد هللا، يد عندنا: يقال كذلك املكان، عن ُمنزَّه

الجسمانية. عن منزه —
صلبه؟ بعد السماء إىل عيىس سيدنا حرضة بانتقال أتعتقدون الراهبة: قالت

بصلبه. نعتقد وال السماء، إىل بصعوده نعتقد قلت:
نعم، نقول: ونحن صلبناه، نحن يقولون: اليهود إن القول؟! هذا ما عجبًا! يا قالت:
الطرفني؟! يكذب سنة ستمائة بعد يأتي دينًا أن النظر يوجب مما أليس صلبوه، إنهم
من انقطاع بال إليهم وصلت رواية من املسيحيني عند املسألة هذه يف ليس قلت:
— فاإلسالمية فقبلوه! اليهود من سمعوه الذي اليشء أخذوا وإنما توٍّا، بهم يتعلق تبع
اليهود؛ رواية تجرح هي وإنما اإلطالق، عىل النصارى رواية تجرح ال — هذه والحالة
وإذ البيوت، أحد إىل ليًال — السالم عليه — عيىس سيدنا أخذوا اليهود أن املعلوم من ألنه
كونه حالة خلفه من ذهب قد أحدهم كان وإن أنه عىل بأجمعهم، الحواريون تفرق ذاك
عيىس سيدنا حرضة أدخلوا حينما سبيله بحال ذهب قد أيًضا هذا أن إال عنه، بعيًدا كان
يف كان وقد الداخل، يف حصل ما عىل أحد يطَّلع ولم البيت، ذلك إىل — السالم عليه —
أخذوا أنهم ظن الظلمة اشتداد فمن باإلعدام، عليهم حكم آَخرون أشخاص اليوم ذلك
— عيىس سيدنا رفع سبحانه والحق به، ُشبِّه شخًصا صلبوا أنهم والحال عيىس، سيدنا

بلغناه. الذي الحق هو فهذا السماء، إىل — السالم عليه
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أحاديث مداولة يف وأخذنا العادة، جاري عىل املرطبات فتقدمت الصالة، تمت وحينئٍذ
املعلومات عىل حصلت قد أنها ذاك إذ لنا أوضحت املدام إن ثم النوادر، وبعض الوداد
كل لنا فشكرت قبل، من تجهلها كانت كثريٍة أشياءَ عىل واطلعت سياحتها، من الالزمة
أيًضا بالثناء الراهبة واشرتكت بها، والعناية لها، اإلكرام من منا رأته ما وحمدت الشكر
وذهبتا وداٍع، أحسَن ودَّعتانا وكالهما عليه، ووقفت رأته مما ورسورها بامتنانها حة ُمرصِّ

شاكرتني. ممتنتني

الثانية املحاورة

— األوىل املحاورة يف ذلك فصلنا كما — الضيفتني بتينك اجتماعنا من واحد أسبوع بعد
وقد مظروًفا آخر وكتابًا زيارة، رقعة ضمنه وجدت ختامه فضضت وملا كتابًا، أخذت
قبولها يمكننا كان إذا ما تعلم أن تود مرسلتها أن معناها كلمات الزيارة رقعة عىل خط
اسم أعرف لم أنني وبما تزورنا. أن لها يتسنى وقت أي ففي أمكن وإذا ال، أم منزلنا يف
مدام وهي صاحبته، توقيع فعرفت الثاني، الكتاب ختام فضضت إليها املومى املرسلة
يف بها واجتمعت السعادة، دار إىل املاضية السنة منذ جاءت كانت السواح معتربي من

املايض. اجتماعنا بكتابها ذكرت وقد منزلنا،
زوجها بصحبة للذهاب متهيئة — األعزاء حبيباتها إحدى — ر.» «مدام إن قالت: ثم
بالنظر الحِريَّة املحال عن الالزمة اإليضاحات منها طلبت قد وإنها السعادة، دار ملشاهدة
لالجتماع وامليل الشوق كثرية وإنها إليها، قبًال ذهبت كانت إنها حيث من فيها؛ والفرجة
هذه وإن األمنية، بهذه الفوز من تُمكِّنها التي الواسطة عن وسألتها الرتكية، العائالت مع
إىل تذهب أن أوصتها ذلك وألجل بهن، االجتماع يرس الالتي الفاضالت العاملات من املدام

الحرية. مطلق فيه ستالقي أنها من تامٍّ أمل عىل وإنها منزلنا،
عارفة أنها إال والنشأة، املحتد إنكليزية كانت وإن ر.» «مدام بأن ذلك عىل زادت ثم
تجعل أن يمكن ال وأنه لغتها، تعرف كما الفرنساوية اللغة تعرف وهي لغات، بعدة
لَحِريَّة إليها املومى ر.» «مدام إن بقولها: كتابها واختتمت معها، التكلم من ثقلة لنا
الشخص إن وحيث اإلطالق. عىل مغاالة الوصف هذا يف ليس وإنه فيلسوفة، تدعى بأن
أن إليها املومى املدام يخرب أن بلغته الجواب، انتظار يف يزال ال كان الكتاب أحرض الذي

معنا. اإلفطار طعام بمناولة تؤانسنا وأن الثاني، اليوم يف لزيارتنا تتفضل
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عىل جريًا وذلك لإلفطار؛ ُقربانا ذوي من عدد منزلنا عىل وفد املذكور اليوم ويف
كنا وبينما واألقرباء، األهل بني يحصل الذي التزاور من رمضان شهر يف املألوفة العادة
فقالت: جارية علينا دخلت النهار، من عرشة الحادية الساعة قبيل القاعة، يف جالسني

الدار. فناء إىل الدخول أهبة عىل وأنها أتت، قد املدام أن الخارج من أُنبئُت
وقد إليها، املومى الضيفة الستقبال ُمرسعة نهضُت حتى عبارتها تتمم كادت وما
يف طاعنة فيلسوفة سأقابل أنني الكتاب، صاحبة رواية من اقتبسته مما أظن، كنت
مرتدية املدام هذه وكانت العمر، من الثالثني تتجاوز ال حسناء غيداء أرى بي فإذا السن،
بأعظم والئقة زي، آلخر موافقة شتوية كسوة كتفها عىل وملقية الحسن، غاية يف بلباس
املعقود شعرها للعيان فتجىل رأسها، عن قبعتها رَفعْت إياها مقابلتي وعند الزيارات.

األنظار. تستجلب بطريقة رأسها أم يف مجموًعا وكان املواشط، أمهر بيد
االعتقاد عىل تحملني كانت إليها، اإليماء السابق الكتاب، صاحبة كتابة أن جرم ال
الالتي املسنات، النساء من تكون أن يجب السعادة دار يف سأراها التي الفيلسوفة بأن
علمت ر.» «مدام معرفة من تمكنت أن بعد ولكنني باألزياء، يعتنني وال الزينة تهمهن ال
العلوم تلقت قد هي وإنما شعورهن، املطاحن بيَّضت اللواتي الجاهالت من ليست أنها
فتئت ما وأنها واملعارف، العلم عشاق من يعد الذي والدها، عن الصبا سن منذ والفنون
من الثالثني إىل وصلت فما اآلداب، اقتباس إىل وجدِّها جهدها قصارى صارفة اآلن إىل
التهذيب. يف رفيًعا شأًوا وبلغت التحصيل، سبيل يف معظمه رصفت قد كانت حتى عمرها
جميع عىل واالطالع الوقوف إىل واالجتهاد امليل من فيها رأيته مما عندي وثبت
وأن واملعرفة، العلم من املطلوبة الدرجة إىل تصل لم أنها بنفسها تعتقد أنها األشياء،
وال مبيض، غري يزال ال الذي شعرها تبيض لن الطواحني وأن الطفيف، دون تعرفه ما
وتحصيل املعارف طلب يف عمرها بقية سترصف وأنها بالبطالة، أوقاتها تصل أن يمكن
الفاضلة، اسم عليها يطلق بأن َحِريًَّة فكانت الوقت، هذا إىل رصفته كما والفنون العلوم
عىل املحافظة ألجل إال يكن فلم شعرها، وترتيب الكسوة يف وتغاليها للزينة، إتقانها وأما
إليها وينسبوا الناقدون، عرضها يمزق ال ولكي قريناتها، بني وعنوانها اسمها رشف

العظيمة. الثروة من عليه هي ما مع والبخل الخسة
والغرور؛ الكرب عىل جمالهن يحملهن الالتي النساء من ليست املدام هذه أن والغريب
تنظر كانت وإنما به، تهتم ال بل إليه؛ تنظر وال الجمال هذا تعرف ال كأنها كانت فإنها
وتيَّمها بالعلم هامت التي الحسناء هاته أن ذلك من وأغرب وأخالقها، طبيعتها جمال إىل
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والدها؛ سن يف هو برجل اقرتنت قد غريه، يسع فراغ أدنى قلبها يف يكن ولم عشقه،
فتمكنت الثروة، واسع العاِلُم الزوُج هذا وكان فضله، وعِشقْت بعلمه، ُسلبت قد ألنها
أن يف راغبة كانت وملا أشياءَ. جملِة عىل ووقفت العلوم، سائر تحصيل من ذلك بواسطة
وما الفنون، من درسته ما رأسها بأم تشاهد وأن اإلدراك، بحاسة النظر حاسة ترشك
بصورة العالم من جهة كل يف تطوف أخذت الدنيا، وآثار آداب سائر من عليه اطلعت

الكون. آثار عىل والتفرج التسوح قصَد بمركزها؛ الئقة
وهذه الجارية، إىل ردائها مع سلمتها قد ا جدٍّ جميلة مروحة ناقلة املدام هذه وكانت
وترطيب الحر رفع ألجل ال املدامات، أكرب تنقلها التي القيمة ذات املراوح من املروحة
الهواء كان ولنئ حتى سعرها، وغالء قيمتها وبيان للناس إظهارها ألجل ولكن الهواء،
هناك يكون أن حد إىل حار غري الليلة تلك هواء كان وملا إليها! حاجة من وليس رطبًا
القاعة، إىل دخولها عند معها تبقيها أن املدام هذه تشأ لم املروحة، استخدام إىل حاجة
هذه تنقل لم أنها عىل واضحة داللة العمل هذا دل وقد الخارج. يف الجارية مع فرتكتها

إال. ليس وشهرتها شأنها عىل املحافظة تقصد وإنما الفخفخة، بقصد املروحة
تخترب ولم الغرور، هو ما تعرف تكن لم التي املجسمة الرقة هذه فإن وبالجملة
تتكلم وكانت الجانب، أنس ومخايل التواضع آثار عليها بادية كانت والكرب، العظمة
الكستنائي شعرها وكان استئذان، بال اآلذان ويدخل القلب، أعماق يف يقع لطيف بصوت
ألبستُها أما وعذوبة. جماًال الجميلة سيماها تزيدان الزرقاوان وعيناها اإلنكليز يف النادر
غاية يف كانت أنها غري زي، آخر ومن حسنة، — قبًال لُت فصَّ كما — كانت وإن فإنها
نبالتها إىل تشري وكانت البهرجة، أنواع من ماثل وما باألزهار مزينة تكن ولم البساطة،

وكمالها.
لها قدَّمُت االنتقاد، نظر بجملتها رسحت قد وكنت وقبعتها، رداءها نزعت أن بعد
ساعدي؛ لك أُقدِّم الرجال من خلوٍّا كانت ملا جمعيتنا إن املدام، أيتها وقلت: ساعدي

بقبوله. تتفضيل أن فعساِك
أثنْت التي بالسيدة ُمتَرشفًة أنا أفلست أخالقك، مكارم السيدة أيتها لك أشكر قالت:

ج.» «مدام صديقتي عليها
من به تفضلت ملا حاجة فال عيل؛ القضاء واجب فرض بالضيف العناية إن قلت:
غري عىل ج.» «مدام أَْوَلتِْنيِه إحساٌن إال هو إن إليه؛ أرشت الذي والرشف الشكر عبارات

استحقاق.
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العائلة، وأفراد املنزل بصاحبة عرفتها القاعة إىل بذراعها املدام أخذت أن وبعد
لصاحبة وترجمت حدة، عىل منهن كل واألنسباء، األقرباء من هناك كان من وسائر
كل تشكُّر وبلغتُها إليها، املومى ج.» «مدام بها كلَّفتها التي التحيات العائلة وأفراد الدار
تكن لم إنها وقالت: كامًال فنجانًا فرشبت القهوة، للمدام تقدمت وحينئٍذ منهن، واحدة

بتمامه. الفنجان رشبت ولذلك مثلها؛ اآلن إىل تذق لم ولكنَّها القهوة، ب ُرشْ تألف
طريقة عن تختلف القهوة لطبيخ مخصوصة طريقة للرتك أن لها بيَّنُت فقد أنا أما
فبمقدار التبغ؛ عكس عىل البن قهوة أن أنبأتها ثم طبخها، كيفية وعرفتها اإلفرنج،
قد اليمني البن من هي القهوة هذه وأن طعمها، يفسد ذلك بمقدار البحر يف تطوافها
من إال البحر عىل تمر فلم إلينا، منها وجلبت غزة، عربان بواسطة الشام إىل بها أُِتي
عزم يف كان إذا عما املدام سألتني ثم غريها، عىل حة ُمرجَّ كانت ولذلك هنا؛ إىل بريوت
أكثرهن منازل إن فقلت: ال، أم الليلة هذه منزلنا يف يبتن أن عندنا املوجودات السيدات
الرابعة الليلة هي الليلة هاته وأن القمر، ضوء عىل إليها فسيذهبن الخليج، عىل قائمة
نور بلطافة يتمتعن بل يستفدن أن قصد عىل لإلفطار اخرتنها فقد الشهر، من عرشة

ه. تمِّ وقت القمر
الليلة هذه فاجتماعي تركية، بعائلة أجتمع بأن راضية كنت حني عىل إنني قالت:
لإلفطار الليلة هاته اختيارهن لهن أشكر فأنا رسوًرا؛ فؤادي مأل قد عائالت بعدة اتفاًقا

بمرآهن. الحظ أسعدني حيث املنزل؛ هذا إىل ومجيئهن
تشعر ما بمثل يشعرن أنهن عىل الدال كالمهن لها ونقلت لهن، املدام كالم فرتجمت
ورقتها، جمالها من الدهشة تولتهن قد السيدات إن لها: قلت ثم واالمتنان، املرسة من به
مبارشة. ملسامرتها اللسان معرفة لعدم يتأسفن ولكن لها، منتهن ببيان يقنعن لن وإنهن
مكَّنت اآلخر البعض إىل الفريقني كالم ونقل الرتجمة بواسطة إنني القول: وجملة
دار إىل ر.» «مدام مجيء عىل يمر لم أنه ومع السيدات، وبني املدام بني والصحبة األلفة
الرتكية، لتعلم واحدة ساعة وقتها من خصصت فقد واحد؛ أسبوع من أكثر السعادة
يف كانت إليهن، املومى السيدات كالم لها أترجم كنت وبينا مفردات، جملة منها فحفظت
وكنت الكلمات، بعض تفهم كانت أنها إىل إشارة ال؛ أو نعم بلفظة تجيب األحيان بعض
خالل يف حفظتها التي املفردات وكانت العبارات، سائر من عنها خفي ما لها أترجم
أنها أنبأتني وقد التعجب. يوجب حد إىل ا جدٍّ كثرية وهي محفظتها، يف ُمسطَّرة األسبوع
واملطالعة. الدرس عىل ستستمر وإنما الرتكية، تعلم تهمل ال بالدها إىل رجوعها عند

630



الفاء حرف

ومع الطبيعي، االستعداد لها يثبت مما حسنًا؛ لفًظا تعلَّمتها التي املفردات تلفظ وكانت
الباريسيات. كإحدى الفرنساوية تتكلم كانت فقد واملولد املحتد إنكليزية أنها

من هناك كان من بجميع إمعان أيَّما النظر تمعن القاعة إىل دخولها منذ وكانت
البلهاء بعني إليهن تنظر تكن لم أنها عىل األخرى، إىل الواحدة من متنقلة السيدات،
عنها ذلك حملت فقد أنا أما واإلمعان. التدقيق نظرة عليهن تلقي كانت وإنما الحمقاء،
عن انقطعت مدة وبعد زينتهن، وطريقة الرتكيات للسيدات بالنسبة التأمل رغبة عىل
أن عتَّمْت ما ثم حدة، عىل الخواتني من لكل وإمعانها تدقيقها وضاعفت توٍّا، الكالم
عىل الحصول يحاول إنسان لكل الغالب يف يحصل كما التفكر آثار وجهها عىل ظهرت
والتفتت ضمريها يف بما شفتاها فباحت قليًال، حاجبيها وقرنت عليه، ممتنًعا يراه يشء
أدَّعي كنت يشء، كشف من أتمكن أن أمل عىل الفرتة هذه جهدي بذلت لقد قائلة: إيلَّ
بإزالة مروءتك إىل ألجأ فإني أدراًجا، التفكر ذلك وذهب إليه، أتوفق فلم عليه، الحصول
منه يل يكون بإيضاح تَُمنِّي أن وعساك مسعاي، إخفاق أثر عىل اليأس من يل حصل ما

السلوى. من أرجوه ما
املدام. أيتها مري فقلت:

لألخرى؟ رضة القاعة يف املوجودات السيدات هؤالء ِمْن َمْن قالت:
أسألك أن به أمرت عما بالبيان آتيك أن قبل يل أتسمحني املدام، أيتها عفًوا قلت:

واحًدا؟ سؤاًال
السيدة. أيتها تفضيل قالت:

املسألة؟ كشف تدعني صورة أية عىل قلت:
بها تحريت ساعة نصف هنا عيل مر فلقد لألخرى؛ رضة منهما كالٍّ أن بنظر قالت:
واحدة كل أن إال أََر لم ولكنني والبغضاء، الخصومة بعني منهن الثانية إىل تنظر عمن
هاته مثل يف الرضائر فقدان أن جرم ال والتودد. الحب بعني األخرى إىل تنظر منهن
أن لعلمي تركيا؛ يف اإلمكان ممتنع ذلك بأن التفكر عىل يحملني كان الكبرية الجمعية
تأسفت فقد اآلن أما بالبنان. زوجته إىل الزوج بها يشري بدرجة نادر الرضائر وجود عدم

خدعني! قد أظنه كنت الذي نظري أن علمت إذ
الجهة أن إال علمت، ما مثل عىل أنت وإنما املدام، أيتها نظرك يخطئ لم قلت:
درجة إىل نادر هو الرضائر وجود ألن املستقيم؛ الخط عىل تعلمني ملا معاكسة الثانية

باألصابع. إليها يشار
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القول؟! هذا فما السيدة، أيتها عفًوا قالت:
املدام. أيتها الحقيقة إال أقول ال قلت:

الحارض. الوقت يف هنا املوجودات السيدات بني رضائر يوجد ال فإذن قالت:
األخرى. مع إلحداهن رضة ال كذلك رضائر، بينهن يوجد ال أنه كما قلت:

بنات السيدات إىل ومييل محبتي بسبب ممتنة كنت ولنئ األنوثة، بحسب إنني قالت:
مثل مشاهدة من تمكنت فلو الرضائر وجود حيث من أنه إال الحال، تلك ندرة من النوع

االمتنان. غاية يف ألصبحت هؤالء
اتفاق عىل فهنَّ ُكنَّ ملة أي من النساء إن املدام؛ أيتها بالصواب نطقت لقد قلت:

الشأن. بهذا
من الخصوص بهذا فأنت تركية إنك حني عىل أنه ذلك من يفهم عجبًا! يا قالت:

رأيي؟!
بالتأثر منفردة لست فإنني املدام؛ أيتها فكرك ماهية أفهم لم اآلن إىل إنني قلت:
متفقة بجملتهن الرتكيات السيدات وإنما بغريهن، رجالهن يتزوج الالتي السيدات عىل

فكرك. عىل معك
تتذمر لن غريها بامرأة زوجها يقرتن التي املرأة أن أسمع كنت فقد أنا، أما قالت:

واإلذعان. بالطاعة فتمتثله إلهيٍّا أمًرا ذلك تحسب وإنما فعله، من
من بأكثر يقرتن أن رجل كل عىل لوجب اإلطالق عىل إلهيٍّا أمًرا ذلك كان لو قلت:
بزوجات حاًال يقرتنوا أن الرجال يأمر لم — وتعاىل سبحانه — هللا إن واحدة. زوجة
— إلهي أمر هناك كان فلو الحاجة، مسيس عند ذلك وأجاز سمح وإنما زوجاتهم، عىل
أمر أن مثلنا تعتقدين أنك جرم ال هللا؟! أمر فقط أيطلب املوت وقت ففي — تقولني كما

األمر؟! هذا به طلبت زمن عليك أتى هل ولكن هللا، بيد املوت
الرشيعة يف هللا أن سمعت ولكنني الوجه، هذا مثل يف الحق عليك أنكر ال قالت:

زوجات. بأربع يقرتنوا أن الرجال أمر اإلسالمية
اإليجاب، بحسب هللا إجازة إذن بمثابة هو إنما عنه تقولني الذي األمر هذا إن قلت:
أيًضا، معلوم حد له يكن لم بل السالفة؛ الرشائع يف جائًزا الزوجات تعدد كان ولقد
بحيث ا؛ جدٍّ صعبة ورشوط بقيود مقيد وهذا أربع، من أكثر عن نهت اإلسالمية فالرشيعة
يقرتن الذي الرجل ألن عليه؛ مزيد ال إشكاًال للرشع موافقة صورة عىل إجرائه يف إن
غرفه نقوش تكون وأن حدة، عىل منزًال منهن لكل يفرز أن يُجرب متعددات بزوجات

632



الفاء حرف

وفرق بون ثمت يكون ال وأن والرياش، األثاث عن فضًال اآلخر، البعض لبعضها مماثلة
املتعرس الصعوبة من — هناك بما علًما أزيدك ال — ذلك مثل ويف وزينتهن، ألبستهن بني

تذليلها.
وسائر وكسوتها وطعامها زوجته بإدارة يهتم أن عندنا الرجل واجبات من كان وملا
فضًال واحدة، برضوريات القيام تعذُّر إىل بالنظر نادًرا الزوجات تعدد كان حاجاتها،
عناية زوجها من ترى ال التي املرأة أن ذلك، عن وزيادة الحارض. عرصنا يف كثريات عن
الرجل تأمر واملحكمة ظالمتها، فتشكو املحكمة، إىل تذهب أن لها يحق وإدارتها بشئونها

األوامر. هذه امتثال عىل ُمجربًا حينئٍذ يصبح الزوج أن كما زوجته، عىل ينفق أن
تعددهن. من ذلك يمنعه فال زوجات، أربع إدارة عىل يقتدر املتمول الرجل إن قالت:
زوجاته، من كل بني يساوي أن عليه مرشوط ولكن ذلك؛ من يمنعه ال كال، قلت:
عن يزيد حبٍّا منهن لواحدة يظهر وال والهدايا، بالعطايا األخرى عن إحداهن يميز ال وأن

بواحدة. االكتفاء رشًعا عليه فيجب بينهن يعدل ال أن خاف فإذا لألخرى، حبه
املشاكل هذه ووضع التعصب من أوىل يكن ألم كثرية، املشاكل إن عجبًا! يا قالت:

األمر؟! هذا منع والعقبات
كانت أو البنني، يف راغبًا والزوج عقيمة الزوجة كانت فإذا املدام، أيتها يا قلت:

أخرى؟! بزوجة يُساعد أفال زوجة؛ يطلب والزوج مريضة املرأة
واحدة بزوجة ويجتمع غريها يأخذ يطلقها فإن طالق؟ يوجد أال قالت:

املحنة من العقيمة املرأة تالقيه عما لخاطرك، مراعاة النظر؛ نرصف إننا قلت:
الزوجة بطرح نسمح كيف ولكن آخر، زوج عىل الحصول من تتمكن لم إذا واملشقة

الطريق؟! قارعة يف املريضة
عن تقولني ماذا فقط، صوابًا كونه إىل بالنظر القول هذا عىل أوافق إنني قالت:
صحة؟! بأحسن ومتمتعة حسناء زوجته أن ومع ولًدا، له أن مع زوجته عىل يتزوج رجل
عدة عىل يتسلط الديك أن عىل واحدة، بأنثى يكتفي الحمام إن املدام، أيتها قلت:

الحيوان؟! أنواع من نوًعا اإلنسان أليس دجاجات؛
والصواب؟! املالءمة إىل أقرب بالحمام التمثل أليس قالت:

أن إال املذهب، هذا عىل واألكثرية والحق، الحكمة منتهى ذلك أن جرم ال قلت:
أحكام لها يكون أن يجب األنفس من ماليني من مؤلفة مدنية لجمعية الالزمة الرشيعة
املرسات من يبتغون ما وتُنيلهم املحذورات، سائر ذويها عن بها تدفع األحوال ألي موافقة
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تعدد يف املمنوحة املساعدة استعمال سوء يف أنه أيًضا معك ألحكم وإنني والطيبات.
لهن واالعتساف الظلم هذا يحتملن ال الالتي النساء أن غري للنساء، مظلمة الزوجات
قد الزوجات تعدد يف القطعي فاملنع الجور؛ هذا من تنقذهن حدة عىل معلومة حقوق

العني. رأي شوهدت وخسارات أرضاًرا املدنية الجمعيات أورث
بال أصبحوا الحارض الوقت يف األوروبيني الرجال من كثريًا أن ذلك جملة ومن
أال السيئة؛ العادات مجال بذلك فاتَّسع أزواج؛ بال بتَْن النساء من غفريًا وعدًدا زوجات،
أن من أي الرضائر؛ تأثر من النساء ننقذ أن شئنا فلو والخليالت، املسيكات كثرة وهي
أنه بمعنى األول؛ الخرق من وأنكى أمرُّ خْرٌق لُفتح ثالث أو ثنتان واحد لرجل يكون
غري بصورة العالم هذا إىل يأتون الذين املعصومني األطفال من كثري سفالة ذاك إذ يظهر
يالزمهم خجًال األمر هذا وأورثهم اإلنسان، بني من لعدد أكدار ذلك عن ونشأ مرشوعة،
عالوة ثانية، بامرأة واقرتن الوفاء قليل كان رجًال أن عندنا اتفق إذا أنه عىل العمر. طول
آخر بزوج وتقرتن منه تُطلَّق أن لها أمكن البنية، الصحيحة الفتاة الحسناء زوجته عىل

حالها! سعادة وتُجدِّد تريد، كما
مؤتنف يف إليه يصريون وما بأنفسهم لهم علم ال الذين األطفال وسع يف هل ولكن
عن يمتنعوا أن وجوههم، به تسودُّ الذي الرض صنوف من يوميٍّا عليهم يتقلب وما األيام،
عىل األحوال، أي يف اإلنسانية الحقوق من شيئًا تحرم املسلمة املرأة إن الدنيا؟ إىل املجيء
اإلنسانية؛ الحقوق جميع من محرومون طبيعيني أوالًدا يدعون الذين املساكني أولئك أن
املعرفة من بلغوا ومهما نفوسهم، أجهدوا ومهما واإلقدام، السعي من بذلوا مهما فإنهم
ويضعون لوالديهم، حطَّة يكونون وإنما بهم، االفتخار يمكن ال الواسعة والثروة والعلم
بناتهم إحدى تزويج يف تقبل عائلة من وليس والخجل، الحياء لهم ويوجبون قدرهم، من

ما. عائلة إىل االنتساب به يليق ال له عائلة ال إنه حيث من إذ منهم؛ برجل
معلوم ذلك أن ملا املوضوع؛ بهذا لإلفاضة حاجة من أرى فال ومصريهن البنات أما
عىل منقوشة «النقولة» عالمة ألن محبوبات؛ ويكن يحببن أن من محرومات فإنهن لديك؛

املدام؟! أيتها هؤالء ذنب فما اإلطالق؛ عىل تمحى ال بصورة جباههن
بعد بل يرغبون، التي الحالة يف الدنيا إىل يأتوا لم املساكني هؤالء أن جرم ال قالت:

عنها. راضني غري كانوا وإن الحال هاته من لهم مخرج وال مناص ال ذلك
إىل وتذهب فتُطلَّق ذلك أبَْت وإذا برضاها، رضة فتكون املسلمة املرأة أما قلت:
قطعيٍّا، الزنا منعت الدنيا إىل الزنا أوالد مجيء تمنع لكي اإلسالمية والرشيعة آخر. زوج
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وضعت لذلك ومقابلة الزوجات، تعدد واحدة بزوجة يكتفون ال الذين للرجال وأجازت
زوج عن يبحثن أن يمكنهن رضائر يُكنَّ أن يرغبن ال الالتي النساء إن بحيث الطالق

واحدة! بزوجة يرىض
شيئًا، االستحسان لفظة عىل أزيد فال الجهة، هذه من رويت فيما أصبت لقد قالت:
كلمات ونتكلم قليًال، الغرية مراقي يف نتدرج أن يجب النساء نوع من إننا حيث من ولكن
بالحب يعيشا أن يجب فبينا واحد، جسم هما والزوجة الزوج إن النوع. أهل حماية ألجل
يوم، كل يف املسكينة الزوجة نرى إذ الشبهات؛ من يشء يتخلله أن دون بينهما الكائن
فبحقك أخرى؟» بامرأة عيل يتزوج زوجي إن «هل قائلة: نفسها تناجي ساعة كل يف بل

واالضطراب؟! والقلق الخوف حياة من لذة أية
املدام؛ أيتها املسلمني نساء إال فليس أزواجهن، بمحبة يفتخرن نساء ُوِجد إذا قلت:
فيفيد يرتكها، لم كونه حالة أي يده، قبضة يف كونها حالة زوجته عىل الزوج تزوج إن
من أعظم يقام أن يمكن وال لها، محبته دليل زوجته عىل املحافظة ألن يتزوج؛ لم كأنه
النساء منَّة تحت يكونون ال عندنا والرجال ووفائه، الزوج حب إثبات عىل الدليل هذا
فإن ذلك؛ بعكس بل ثانية، الزواج ليتحاشوا املعكوس؛ املهر بسبب عندكم يحصل كما
يبقى املال من قسم وهناك البنت. لتجهيز الدراهم يدفع الذي هو الزواج حني الرجل
دينها املرأة استوفت طالق بينهما وقع فإذا املؤجل، املهر وهو األداء؛ واجب بذمته دينًا
شيئًا تتحمل ال إنها بحيث أيام، وعرشة أشهر ثالثة عليها ينفق أن واضطرته الرجل، من

آخر! زوج عىل الحصول من تتمكن حتى الضيق من
الرغبة. كل فينا راغبون الرجال أن إال األموال ندفع كنا وإن إننا الواقع يف قالت:

للنساء تُؤدَّى التي والرعاية الحرمة نرى الرغبة بأمر البحث إىل انتقلنا إذا قلت:
بالظواهر، نغرت ال نحن أعظم. ما نوع عىل كانت وربما عندكم، مثلها عن تقل ال عندنا
يجوز ال إنه حتى القرآن، بمرتبة محرتمات اإلسالم يف النساء فإن الحقائق؛ إىل ننظر
الرشيف املصحف معها تستصحب أن باألَْمِنيَّة خليقة غري صغرية سيَّارة عسكرية لفرقة
فتستصحب الغالب؛ يف مأمولة سالمتها تكون التي العسكرية الكبرية الفرق وأما والنساء،

أيًضا. والنساء الرشيف املصحف معها
والتفتت كالمها، أترجم أن مني التمست قليًال الفكرة أعملت أن بعد فإنها املدام، أما
يقرتنوا أن أرادوا متى للرجال يجوز اإلسالم يف حيث من إجماًال: لهن قائلة النساء إىل

ذلك؟! من خوف عندكن أفليس زوجاتهم، عىل عالوة بزوجات
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يتزوج. أن يمكن فال يحبني زوجي إن أواه! قائلة: السيدات إحدى فأجابت
عنده! البقاء يف يرضني ممن لست أنني لريى فليتزوج الثانية: وأجابت

يف القحط وقوع من أخىش ال يتزوج أن فبعد يحبني ال كان إذا الثالثة: وقالت
يل! زوج عىل للحصول الرجال

سنوات بثمان منه أكرب أنا ألنني يتزوج؛ أن يف ا حقٍّ لزوجي إن أخرى: سيدة وأجابت
الرابعة ففي أنا أما العمر، من واألربعني الخامسة يف كهل اآلن فهو سنوات، تسع أو

املرآة. بإزاء مًعا نمر أن من ألخجل واحد محل يف معه كنت متى وإنني والخمسني،
إيل التفتت قليل تفكر وبعد الصمت، املدام التزمت الفقرة هذه لها ترجمت أن وبعد

كذلك؟ أليس كثريًا، النساء يحب كان ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم إن يقال قائلة:
الرائحة أي — الطِّيب ثالث: دنياكم من إيل «ُحبَِّب بقوله: ل تفضَّ نبينا إن أجل قلت:

الصالة.» يف عيني وقرة والنساء، — العطرية
طلق أن بعد عبيده أحد إن حتى النساء من كثريًا أخذ لذلك أنه الظاهر قالت:

املعرتضني! بعض اعرتاض سبب ذلك إن وقيل: تزوَّجها، زوجته
الخاطر تصديع يوجب مما يكن لم فإذا التفصيل، إىل يحتاج كلماتك جواب إن قلت:

بيانه. إىل أتقدم
هذه حقائق عىل الوقوف كثريًا أرغب ألنني جزيًال؛ شكًرا لك أشكر إنني قالت:

األشياء.
يتزوج لم حياتها مدة ويف الكربى، بخديجة األمر بادئ يف تزوج ملسو هيلع هللا ىلص نبينا إن قلت:
بكر أبي حرضُة زوَّجه وفاتها وبعد عنها، باقية هي إنما النبوية فالذرية غريها، بامرأة
من كالٍّ بها ب َرغَّ عمر حرضة ابنة حفصة ترملت فلما عائشة، بابنته الحميُم صديُقه
ج تزوَّ عمر تلطيف يف منه رغبًة نبينا أن عىل ذلك، من يشء يتم فلم وعثمان، بكر أبي
نسائه وجميع والقدر. الشأن رفعة من عمر حرضة عليه كان ما تعلمون وأنتم بها،
بمسألة يتعلق مستقل سبب وهناك — بيانه تقدم مما — وحكمة لرسٍّ بهن اقرتن إنما
فوق مراعاة العرب يراعيها كان املسألة فهذه الزواج؛ أمر يف الكفء عن والبحث التحري
ونساؤهن بناتهن تصل أن من تأنف القبائل أرشف هي التي قريش قبيلة وكانت الحد،
املسلمني يسومون كانوا اإلسالم أوائل يف املرشكني إن حيث ومن لهن، أكفاء غري رجال إىل
ذلك بعد ثم الحبشة، بالد إىل بأهاليهم رساتهم من عدد هاجر وجفاء، وعسًفا جوًرا
الجلية هذه أثناء ويف املسلمني، أفقرت املهاجرة وهذه عام. بوجه املدينة إىل الهجرة كانت

أرامل. النساء من وكثريات ُعزَّابًا الرجال من كبري عدد أصبح
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تماًما، الكفاءة مسألة تُراَع لم اإلسالم دين يف العظيمة املحرمات من الزنا كان وملا
املهاجرين، أذهان من تربح لم — األكفاء وجود أمل أي — املسألة هذه فإن ذلك ومع
هو فهذا األكفاء، عىل يحصلن لم الالتي النساء عىل املسلمني قلوب تطمنئ تكن ولم
لك أورد ذا أنا وها النبوية. الهجرة بعد املطهرات الزوجات تكثري يف الرئيس السبب
أول كانت قريش، رؤساء من سفيان، أبي ابنة حبيبة أم إن الشأن: هذا يف أمثلة بعض
يف ثابتة هي ولبثت هناك، هللا فتوفاه الحبشية، البالد إىل زوجها مع فهاجرت آمن، من
رئيًسا سفيان أبو صار بدر، غزوة يف قتلوا قريش رؤساء أكثر إن وحيث اإلسالم، دين
لم املطلب عبد بعد إنه ليقال: إنه حتى النفوذ من قصوى مكانة وبلغ مكة، يف لقريش
الذي السبيل يف بجملتها قريًشا يسوق كان فإنه سفيان؛ كأبي نفوذ صاحب رئيس يأت
من تستفيد أن أمل عىل مكة، إىل توٍّا لذهبت الدنيا يف راغبة حبيبة أم كانت ولو يريده،

ومكانته. وإقباله والدها نفوذ
املتدينة املرأة هاته فحالة بدنياهم؛ دينهم يبيعون الذين أولئك من تكن لم أنها غري
األمور من فكان اإلسالم، أهل شفقة استجلبت قد الغربة ديار يف انقطعت التي الصابرة
أهل من يكن لم وحيث السلوى، عىل لتحصل باللطف بمعاملتها االفتكار الطبيعية
النجايش إىل ملسو هيلع هللا ىلصسفريًا الكريم الرسول أرسل ولذلك املطلب، عبد بنو إال لها أكفاء اإلسالم
الرسول عىل الحبشة يف نكاحها عقد أيًضا والنجايش حبيبة، بأم االقرتان يف رغبته مظهًرا
يكون أن يردن ال بالطبع فالنساء املنورة، املدينة إىل االحرتام بكمال وأرسلها األكرم،
النبي زوجة عائشة حرضة الخصوص وعىل — املطهرات الزوجات أن إال رضائر، لهن
النبي زوجات تعدد عن شيئًا يُقلَن يَُكنَّ لم — والفضل بالعلم واملزينة لديه، املحبوبة

قدرها. حقَّ املهمة املسائل هذه يُقدِّرن ُكنَّ ألنهن ملسو هيلع هللا ىلص؛
أصحاب ومن آمنوا، الذين أول من كان املطلب عبد بنت برة بن سلمة أبو كذلك
ُجرح من وتويف املدينة، إىل ثم الحبشة، إىل سلمة أم زوجته مع فهاجر ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
ربات ومن قريش أرشاف من كانت وملا أرملة، سلمة أم فظلت أُحد، حرب يف أصابه
ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرضة طلبها ثم تقبل، فلم وعمر، بكر أبي من كلٌّ طَلبها والجمال الحسن

فتزوجها. فرضيت
حارثة بن زيد ُمطلَّقة جحش بنت بزينب أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول تزوج ذلك وبعد
الزواج هذا أمر فنعترب نحن أما قلت. كما االعرتاض عىل املعرتضني بعث ما فهذا َمْعتوقه؛
ترجمة من معرفة عىل يكون أن يلزم الحقيقة عىل الوقوف يف والراغب مهمة، مسألة

إجماًال. وزينب زيد حال
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مكة، يف وبيع صغريًا كان بينما أسريًا أُخذ قضاعة، قبيلة من فهو حارثة بن زيد أما
الناس وكان وتبناه، فأعتقه ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول إىل ووهبته خديجة حرضة فاشرتته
بكر، وأبو خديجة، وهم: — ابتداء آمنوا الذين األربعة أحد وهو محمد، بن بزيد ونه يُسمُّ
قيادة ويوليه األشغال، أهم يف زيًدا يستخدم ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول وكان — وعيل وزيد،

الجند. إليها يرسل كان جهة أية إىل الجيش
ملسو هيلع هللا ىلص، األكرم الرسول توجه لحسن مظهًرا كان حارثة بن زيد إن القول: وجملة
بنت بزينب أي خالته؛ بابنة ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول فزوَّجه اإلسالمية، امللة أعاظم من وكان
قرشيٍّا. يكن لم األصل عربي كان أنه مع حارثة بن زيد أن غري املطلب، عبد بنت أميمة
عبد أوالد خصوًصا القبائل، سائر يف لهن أكفاء يعرفن يَُكنَّ فلم قريش بنات أما
كانت لو زينب حرضة أن عىل قريش، أرشاف يف األكفاء عن لهن يُبحث فإنه املطلب؛
زيًدا أن كما لها، كفئًا يكن لم إنه حيث من متكدرة تكون أن لوجب زيد من مرسورة
والعظمة الكرب عىل العادية زينب أطوار فحمل الدقيقة، املسألة تلك يف يفتكر أخذ أيًضا
إليه وشكا ملسو هيلع هللا ىلص، األكرم الرسول إىل يوم ذات فذهب — يخفى ال كما طبيعي أمر وهو —
قد يكون بذلك إذ سيُطلِّقها؛ أنه وأنْبَأه منها، قرابته إىل بالنظر زينب عظمة من يراه ما
ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول أن عىل عظمتها، من نفسه وخلص لها، كفء غري زوج من أنقذها

األشياء. هذه ملثل تطلق ال املرأة إن هللاَ؛ وخف الفكر هذا عنك دع معناه: ما له قال
إال الرشيفة السيدة هذه ملثل كفئًا يكون أن أمكن ملا طلَّقها لو زيًدا فإن هذا، ومع
لخاطرها تطييبًا بها االقرتان وجوب الرفيع بخاطره يَمرُّ فكان ملسو هيلع هللا ىلص، الرسالة صاحب
الزمان ذلك يف ولًدا يتخذ كان الذي الشخص ألن ذلك؛ يُظهر يكن لم أنه عىل وإحقاًقا،
كان من أن يعتقدون بل يزعمون، فكانوا تماًما، الحقيقي الولد بمثابة الناس عند كان
هذه ملثل الرشعية األحكام أن عىل تبنَّاه، َمن بُمطلَّقة يتزوج أن له يجوز ال األب مقام يف

ذاك. إذ بوضعها التفصيل حاصل يكن لم املسائل
فطلقها، إليها ذهب زينب عظمة يتحمل يعد لم أنه أظهر إذ بعد فإنه زيد أما
الرشعية، األحكام بيان يف اإللهي بالوحي الكريمة اآليات نزلت عدتها انقضت أن وبعد
األوالد بني بالتفريق األمر وصدر ملسو هيلع هللا ىلص، األكرم الرسول تزوج الرباني الوحي هذا وبموجب
زيد يدعى كان أن وبعد آبائهم، إىل أولئك ينتسب وأن الحقيقيني، األوالد وبني بالتبني

حارثة. بن بزيد يدعى صار محمد بن
األكفاء؟ مسألة عن أيًضا متبعة الكيفية هذه أن ذلك من يُفهم قالت:
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توثيق هي إنما أيًضا حكمتها وفروع ذلك، عن عبارة فيها األصل إن نعم، قلت:
املستقبل. يف لألمة قانونًا ستكون التي الرشعية األحكام

بعض أسماء عن تسأل وكانت السيدات، مع الحديث بأطراف أخذت املدام إن ثم
الحالة هذه مثل عىل برهة انقضاء وبعد محفظتها، يف وتُقيدها الرتكية اللغة يف مسميات
من حرمانكن ومن والحجاب، التسرت عىل إجباركن من تشتكني أال وقالت: إيلَّ التفتت

الرجال؟! مصاحبة
األول: قسمني: إىل ينقسم سؤالك عن به سأجيب الذي الجواب إن املدام، أيتها قلت:
وإليك والزمان، الحال إيجاب بمقتىض والعادة بالعرف والثاني: الرشعي، باألمر يتعلق
كما ذلك، عىل بناء كثريًا األنظار الستجالب وداعية لهن، زينة النساء شعور إن البيان:
اإلسالمية الرشيعة هكذا للرجل، املبهجة الزينة هذه إراءة من منعت قد املوسوية امللة أن

أيًضا. عنها نهت
النساء رأيت كوني حالة فقط! شعوركن تسرتن أن عليكن يجب كان إذن قالت:

الشعور؟! بسرت مكتفيات غري االحتجاب تمام يحتجبن األزقة يف املسلمات
عىل تحافظ أن يجب املرأة أن عىل املدام، أيتها كاٍف الشعر سرت إن أجل، قلت:
إلظهار سبيًال بها تجعل ال حالة يف تكون وأن بها، املكتسية ألبستها من طرف كل
النساء تكتيس ما بمثل يكتسني اآلن ترينهن الالتي الرتكيات فالنساء وكسمها؛ قوامها
الزيارات، بألبسة اآلن هن الجمعية هاته يف تشاهدينهن الالتي والسيدات األوروبيات،
الراقصة الليايل يف به أنتن تكتسني ما بمثل اكتسني وليمة أو عرس هناك كان فإذا
فوق بستار الرأس وسرت البهرجان هذه فوق الزينة عارض يشء لُبس فإذا الوالئم، ويف
«فرجة املسمى والغطاء «ياشمق» النقاب أما للرشيعة. موافًقا ًا تسرتُّ ذلك ُعدَّ الشعر

مؤخًرا. اتُّخذت التي البالد عادات من فهي وجارشاف»؛
خالية مالبسهن ألن فقط؛ الرأس بسرت يكتفني العشائر ونساء القرويات زال وما
يف ويشاركنهم معهم، ويجلن الرجال، يجالسن هذه والحالة فهن الزينة، رضوب من
تُشكَّل التي القبيلة وهي أفريقيا، صحاري يف الضاربة امللثمني قبيلة لك وأذكر األشغال.
الرجال أما الوجوه. سافرات يجلن اآلن إىل القبيلة هذه ونساء املغرب، بالد يف دولة منها
املسلمني النساء شعور كانت فإذا عندهم، مألوفة عادة وهذه وجوههم، يسرتون فإنهم
الرجال محادثة من رشًعا يمتنعن ال النساء فإن وعليه محرم، غري رشًعا فالوجه مستورة،
الخمار. شعورهن عىل ومرضوب باملالبس، مستورة أجسامهن كانت إذا بهم واالجتماع
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تُجاِلْسنهم؟! وال بالرجال تجتمعن ال ملاذا فإذن قالت:
عادة عندنا أصبح وهذا حادثة، شتى وإصالحات كثرية عادات ملة كل يف إن قلت:

الدينية. الرضوريات من ذلك يكن لم هذه والحالة مألوفة،
حالة بالرجال يجتمعن وكنَّ رءوسهن، يسرتن كنَّ ملسو هيلع هللا ىلص نبينا زمن يف النساء إن
فاطمة حرضة إىل يذهبون كانوا الرساة من كثريًا أن يعلم وكل مغطاة، شعورهن كون
ويف معها. ويتذاكرون ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول حرضة كريمة — عنها هللا ريض — الزهراء
سفيان، أبو وفد ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل العصيان ذوي من كانوا بينما مكة أهايل أن التواريخ
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حرضة من بوعد يفز لم وملا الصلح، بعقد املدينة عىل مكة، رؤساء رئيس
يف التوسط يرجوها — عنها هللا ريض — الزهراء فاطمة حرضة إىل ذهب أصحابه ومن
عىل يتواردون الكرام األصحاب وأفاضل العلماء أعظم كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة وبعد الصلح،
وينالون املسائل، عليها ويطرحون — عنها هللا ريض — عائشة املطهرة زوجته مجلس
حرضة أما كالرجال. عاملات العرصفاضالت ذلك يف املباركات النساء وكان عنها، األجوبة
والفضل، بالعلم اشتهار أيما اشتهرتا فقد — عنهما ريضهللا — عائشة وحرضة فاطمة

اإلنشاء. وفصاحة الشعر، وقرض
زمن وبعد وفضلهما، علمهما من يستفيدون — النساء عن فضًال — الرجال وكان
وكانوا — عنها هللا ريض — عائشة حرضة من السنة يتعلمون كثريون كان السعادة
ما مثل عىل كان الرشيعة تبليغ أن فكما عنها، ذلك فيتلقون العايل مجلسها إىل يذهبون
يسرتن املطهرات وبناته أزواجه كان هكذا ملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول حرضة زمن يف وصفُت

أيًضا. رءوسهن
تبارى ال ومنزلة يضاهى، ال رشف عىل حائزات بجملتهن املؤمنني أمهات وكانت
هللا ريض — عائشة حرضة أن غري بزيارتهن، تتربك الناس وكانت الناس، جميع لدى
زيادة إليها يرجعون الكرام األصحاب فكان والفضل، بالعلم عنهن ممتازة كانت — عنها
من أكثر ومعتربًا مسموًعا كالمها كان ولذلك الدينية، األحكام منها ويتعلمون غريها، عن

االحرتام. كل محرتمة هي وكانت سائرهن،
عليها؟ افرتي التي عائشة أهي قالت:

بعض عليها افرتى كان التي — عنه هللا ريض — بكر أبي بنت عائشة هي قلت:
النساء؟ سيدة مريم حرضة عىل االفرتاء هذا افرتوا قد اليهود أن أليس املنافقني،

به. بدأت ما فداومي حديثك؛ قطع عىل عفًوا أسألك قالت:
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الزمان فساد أن إال الحال، هاته مثل عىل طويًال وقتًا ظلت التسرت قاعدة إن قلت:
ومجالستهم. بالرجال االجتماع من النساء منعت فالعادة أخرى؛ صور يف أفرغها قد

تسمحون ال فلماذا وصفِت؛ كما اإلسالم دين يف الحجاب أحكام كانت إذا قالت:
زوجات؟! لهم سيُكنَّ الالتي البنات برؤية للرجال

يقرتنون ال الرجال فإن بوسنة؛ يف وخصوًصا ذلك، تجيز أماكن هناك إن قلت:
ويف عندهم، عادة أصبحت وهذه املحبة، روابط الفريقني من تتمكن أن بعد إال بالبنات
ملسو هيلع هللا ىلص نبينا إن حتى بها؛ سيقرتن التي الفتاة وجه الرجل يرى أن رشًعا يجوز محل كل
لن البلدة تلك فأهل بها؛ مخصوصة عادة بلدة لكل لكن خريهن.» وخذوا «انظروا قال:
العادات من ذلك وجميع املرسوم، الحد دائرة عن والخروج العادة، هذه نبذ من يتمكنوا

الدينية. املسائل من ال
ببنت الرجل اقرتان أن أليس تركها، فالواجب مالئمة؛ غري عادة أنها جرم ال قالت:

املشاكل؟! أعظم من تعرفه ال رجل إىل البنت وانتقال يعرفها، ال
لنُبذ ذلك من يشء يف كان فلو عندنا، العظيمة املشاكل من يكن لم هذا إن قلت:
والشاب الفتاة عائلتي بني اتفاق حصل إذا يمكن ديننا يف املساغ بمقتىض أنه غري ظهريٍّا،

الزواج. قبل اآلخر منهما كل يرى أن
ببعضهما مليٍّا يجتمعا أن عليهما يجب أنه جرم ال واحدة؟! نظرة أتكفي قالت:
وأحسن وأخالقه، اآلخر طبيعة منهما كل يدرس وأن طويًال، وقتًا يتسامرا وأن بعًضا،

راضية. عيشة الزواج يف ليعيشا الحب؛ عقوُد بينهما وتتمكن يتحابَّا أن ذلك من
مما يشء يف ليست االمتزاج وحسن األلفة يف املفيدة الوسيلة أن اعتقادنا يف قلت:
تأتي األصول هاته مثل عىل عندنا الزواج من املائة يف تسعني بل ثمانني إن إليه؛ ذهبِت
جميعها أوروبا يف تحصل التي املناكحات أن مع االمتزاج، حسن من نتيجة بأفضل
عشًقا تزوجوا ممن كثريًا فإن الزوجني، بني امتزاج عليها يرتتب ال والعشق الحب بوجه
عشقهم وأصبح زواجهم، من سنة أو أشهر ستة بعد حبهم جذوة انطفأت قد وهياًما
االنفصال إىل ذلك بهم أدى ما كثريًا ثم مذكوًرا، شيئًا باألمس يكن لم كأن منثوًرا، هباءً

منفرًدا. يعيش أن منهما كل واضطر بعًضا، بعضهما عن
يسعون الذين كثريون لكْن النادر، من أندر هو إنما الحقيقي العشق إن ولعمري
ويظنونه عشًقا، الوساوس يتوهمون الفتيان من يحىص ال عدد يوجد أنه أليس إليه،
أنهم حد إىل بهم يصل الخيايل الظن هذا أن أليس الخيال؟! أوحال يف فيسقطون حبٍّا؛
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أنهم غري أقاربهم، عن وينعزلون منازلهم من فيفرون وأمهاتهم، آبائهم عن ينفصلون
ويكرهون — مندم ساعة والت — فيندمون والظن الوهم هذا بفساد ذلك بعد يشعرون

األحوال؟! أسوأ إىل فيصريون وبغًضا؛ حقًدا عشقهم وينقلب ظنونهم،
تهتم أن يجب بل والزوج؛ الزوجة انتخاب يف الظنون عىل الحكم يجب ال أنه ومعلوم
متحابني متعاشقني كانا متى والفتاة الشاب أن وعندي الحقائق، عىل الوقوف يف العيال
وصفاتهما وطبيعتهما آدابهما وال بعًضا، بعضهما أخالق يدرسا أن لهما يتأتَّى فال
فينبغي العائلتني؛ بأكابر منوط ذلك تقدير وإنما قدرها، حق يقدراها أن وال ومزاياهما،
وبخالف رضاها، واستحصال وبناتهما، أوالدهما استشارة بعد العقد يعقدا أن للوالدين
وربما واملحبني، واألقرباء للوالدين كثرية أكداًرا أنتجت الفتيان هؤالء ملثل تركت إذا ذلك
وال والشبان، للبنات العنان يُطلقون ال أيًضا أوروبا يف أن وأظن مرٍّا. بالءً أبلتهم

املدام؟ أيتها كذلك أليس الزواج، هذا مثل يف التامة الحرية يمنحونهن
األمور. عواقب نهاية يف للتفكر الحرية عنان للفتيان يطلق ال هكذا قالت:

الدين؛ مقتىض من األمور هذه حسبان املدام أيتها الخطأ من إنه القول: وجملة قلت:
أما العادة. أسري واإلنسان بها، مخصوصة عادات بالد لكل وإن عادات، سوى فليست
سرت بعادة تمسًكا ازدادوا قد واملسلمون محال، والطفرة تدريًجا، يتم فإنه العادة تعديل
مخصوصة ليست والقبيحة الحسنة والعادات منها، رأوها التي الفائدة إىل بالنظر الوجه

امللل. جميع يف متساٍو ذلك وإنما آخرين، دون بقوم
جاء دين عىل يصدق الذي الدين أن رأيت السالفة الرشائع عىل النظر أمررت إذا ثم
إن الباب؛ هذا يف كيل تأثري الزمان ولحكم أيًضا، أحكامه من بعًضا وعدل بدل قد قبله
الجائز من يكن ولم وأنثى، ذكًرا توءمني: تضع كانت — السالم عليها — حواء حرضة
من كان بل واحد، بطن من نزال أنهما حني يف بالفتاة، الفتى يقرتن أن الزمان ذلك يف
— آدم حرضة فإن وعليه آخر، بطن يف وضع بمن الزواج يكون أن آدم مقتىضرشيعة
بتوءم وهذا هابيل، بتوءم ابتداء ولد الذي قابيل يتأهل أن أمر عندما — السالم عليه
كان التوءمني اقرتان أن يُعلم تقدَّم فمما هابيل، أخاه فقتل قابيل بذلك يرض لم قابيل؛

ممنوًعا.
الرجل يقرتن أن الجائز من وكان مطلًقا، تحريًما األخت نكاح حرم ذلك بعد ثم
أيًضا الحكم هذا فأصبح — السالم عليه موىس— حرضة جاء أن إىل بينهما ويجمع بأخته
عرش التاسع الفصل يف ورد فقد َمتَّى؛ إنجيل من آخر مثاًال لك أرضب وإنني منسوًخا،
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الطالق، منع فقد التوراة عىل صدق كونه حالة — السالم عليه — عيىس حرضة أن منه:
«إن عيىس: حرضة فأجاب بالطالق؟!» موىس أِذَن ملاذا «إذن معناه: بما ُسئل ذلك وقت
عيىس حرضة فإن عليه؛ وبناء قلوبكم.» قسوة إىل بالنظر بالطالق أذن كان إنما موىس

الزنا. علة لغري الطالق منع
أجل. قالت:

من تتناول فكانت املدام أما املائدة. إىل فذهبنا اإلفطار مدافع أطلقت ذلك أثناء ويف
فلما أسمائها، عن تسألنا وكانت ذوقها، عن غريبًا تره ولم بقابلية، الطعام ألوان كافة
يُقدَّم إنما األتراك عند األرز إن سائلًة: فقالت األرز؛ أقبل الختام وشك عىل الطعام صار

األلوان؟ نفاد عىل دليل وهو الطعام؛ آخر يف
أرشت. لكما إنه نعم، قلت:

بمنزلة األتراك مائدة إن كما لإلنسان، فهرست بمثابة هي إستانبول إن قالت:
األمم. جميع طعام من املائدة هذه عىل أكلت فقد للطعام؛ فهرست

إجابة الطعام أسماء لها ذكرنا كنا وقد صحيًحا، كان املدام قالته ما إن الواقع ويف
النسق عىل مطبوخني وكانا والسمك، اللحم من املساء ذلك يف مؤلًفا فكان لسؤالها،
وشيخ العربية، البالد يف املعروف الفقراء وكشك جركيس دجاج ثم وكان اإلفرنجي،
وكانت املدام، كالم املائدة عىل الالتي للسيدات أترجم وكنت بالزيت، والباذنجان املحيش،
الجنينة، طرف وعىل املنزل من العلوي الطابق يف قائمة الطعام فيها تناولنا التي الغرفة
إىل نُعد لم املائدة عن نهضنا إذ فبعد جنينتنا، عىل يفتحان بمرصاعني كبري باب لها وكان
أنفاسنا ح نُروِّ أن قصد عليها؛ امُلطلِّ الباب من الجنينة إىل كرسيني أرسلنا وإنما القاعة،
— بدًرا القمر وكان هناك القهوة وتناولنا املسك، كأريج تتضوع كانت التي الزهر بعبري
لطيًفا عليًال كان والهواء — األرض ظلمات فينري أشعته يرسل عرش الرابع اليوم يف أي

ا. جدٍّ
كانت التي جمعيتنا وتفرقت األذرع، مناولة تبادلنا القهوة رشب من انتهينا إذ وبعد
تجتمع وكانت الواسعة، العريضة الجنينة أطراف يف السن يف متفاوتة طبقات من مؤلفة
من مؤلفة فكانت جمعيتنا أما وإيابًا. ذهابًا تفرتق ثم الكلمات، بعض ملبادلة أحيانًا
يتعاطني جمعيتنا أكثر وكان العائلة، أفراد وثالثة العاجزة، وهذه املدام، وهن: خمس؛
تيضء السيكارات رشارات وكانت اللذة، بمزيد اإلفطار بعد ن يُدخِّ بالسيكارات، التدخني
تتمناها التي الصدف أحسن من الليلة تلك وكانت واألشجار، األزهار خالل من وتلمع
مشاهدته. تود املدام تلك كانت ما وهو األقارب. من كبرية عدًدا جامعة كانت ألنها املدام؛
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أطرافه من محاط القاعة حجم كشك إىل دخلنا القدمني عىل السري أعيانا وملا
هذا إىل ودخلن الخواتني سائر أقبل ثم التسيار، عصا فيه وألقينا والشبابيك، بالنوافذ
النافذة تجاه العاجزة وهذه املدام جلست وقد الحديث، بأطراف مًعا وأخذنا الكشك،
بإزاء القائم الكبري الحوض شالالت من تتدفق التي املياه وكانت الوسط، يف القائمة
كقطع الحوض يف املنترشة وحبوبها وتكرسها، خريرها بأصوات اآلذان تطرب الكشك

للغاية. جميًال وموقعه جلوسنا محل وكان ا، جدٍّ لطيًفا منظًرا تُمثِّل املاس
الجنينة، وراء من البحر نشاهد كنا والحوض الجنينة مشاهدة عن فضًال فإننا
من كأنه للعني يرتاءى كان الذي البحر هو إنما البحر، ذاك هو ما أدراك ما ولكن
بل الليل، قمر من املنبعثة النور أضواء من فوقه انترش بما واللجني، الفضة صفائح
تلك يف وكان املقام، يحتمله ال وصًفا بأشعارهم فوصفوه الشعراء به تغزلت الذي البحر
وكانت األزهار، بأرجاء عليًال فيعود صحيًحا يهب كان والهواء السكون، كل ساكنًا الليلة
الليلة تلك يف األنظار نوجه أين نعرف ال فكنا الكدورة، من خاٍل واألفق صافية السماء

البديعة:
السماوية األجرام إىل نوجهها أم لجني؟ من صفيحة كان الذي البحر إىل أنوجهها
أم حجابها؟ عنها ألقت حسناء كغادة عيانًا الفضاء ذاك يف وتيضء تلمع كانت التي
الحىص إىل نوجهها أم وألألة؟ ونوًرا ضياءً عليها يفوق كان الذي املنري البدر إىل نوجهها
من دمالج فتمثل البدر، نور انعكاس من الجنينة يف وتربق تلمع كانت التي الصغرية
إىل يهتدي فال املرء تحري كانت املناظر تلك أن جرم ال الحسان؟! زنود يف تلمع أملاس

سبيًال. أحسنها
وكانت السماء، فضاء يف عينيها فأرسلت العالء إىل أنظارها وجهت قد املدام أن عىل
بما العالم خريطة عىل دروسها طبقت قد والهندسة الهيئة بفن العاملة الخاتون هذه
هاته إىل النظر يف رصفته مستطيل سكوت فبعد السماء، ملعان من الليلة تلك استفادته

الهيئة؟ بفن إملام لك هل قائلة: إيل التفتت املناظر
ا. جدٍّ قليل قلت:

الشمايل؟ القطب كوكب تري أن لك أيمكن قالت:
ورائنا. ِمن يَُرى األصغر الدب رأس إن نعم، قلت:

األبراج؟ تفريج لنا أيمكن قالت:
هذا يف وعلمي علينا، متعذر ذلك أن ظني ويف اللمعان، وكثري بدر القمر إن قلت:

التفصيالت؟ ببعض سمعي تلذي أن لك فهل ا، جدٍّ ناقص الفن
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املنة. مع أجل قالت:
وتبدالت وأبعادها ودوراتها ووضعيتها السيَّارات أسماء يل تنقل املدام أخذت ثم
دهشت حتى البيان، وحسن النقل، بسط يف والكمال اإلتقان حد بالغة بصورة أشكالها
من فليس واملعرفة العلم من املرء ل حصَّ مهما ألنه ُوِهبَتْها؛ التي الحافظة قوة لتلك

تام. بتدقيق ويذكره بعضها، عن النجوم أبعاد ذهنه يف يحفظ أن السهل
الهيئة، بفن املتعلقة والحكماء الفالسفة أقوال وتفصيل بإيضاح يل تروي وكانت
من أقوال جرَّحوا قد املتأخرين أن وكيف واآلراء، األفكار تغري من عليهم تغلب ما ومقدار
واستحسان تصويب إىل عادوا قد املتأخرين هؤالء إثر عىل جاءوا الذين أن وكيف تقدمهم،
ومع والسيارات، النجوم أوضاع عن مستوفيًا رشًحا وترشح عليه، والتصديق األولني كالم
عن أسألها اآلن فرصت األسئلة، من كثريًا عيل تلقي األوىل املحاورات يف كانت املدام أن

أشياء. عدة
ما، وبيان بإيضاح عيل تضن ولم منزع، علمها كنانة يف يبق لم بعدئذ فإنها هي أما
وعن البحر، يف القمر عكس عن بتفصيل يل ترشح وأخذت البحر جهة إىل نظرها حوَّلْت
املعادن يف تبحث وصارت الجنينة، إىل نظرها وجهت ثم ملعانه، وأسباب ضيائه كيفية
هذه عن تتكلم وكانت اإليضاحات، من املقام إليه يحتاج بما عليها وتأتي والنباتات
آثار سيماها عىل وتظهر عشيقته! بذكر يتحدث الذي العاشق لذة تفوق بلذة الفنون
كانت إنما ألنها ذلك؛ يف غرابة وال والظرف. الكياسة دالئل فيها بادية واللطف، الرقة

تعشقها. كانت التي الحكيمة العلوم بذكر تتحدث
أعمارها. مقادير تخمن وكانت الكبرية، األشجار عىل نظرها ألقت هنيهة، وبعد

بيدها أخذتها ثم الفستق، أشجار من أكثر معمرة شجرة سأريك إنني لها: فقلت
فيها دققت أن وبعد إليها، فتقربت إياها، وأريتها ضخمة، شجرة إىل بها وصلت حتى
اآلستانة، يف العثمانيني من أقدم هي الشجرة هاته إن السيدة، أيتها قالت: ا تامٍّ تدقيًقا
أعرص، عدة إىل يحتاج الطول هذا إىل وصولها ألن اإلمرباطورية؛ زمن من باقية وهي
رضوبًا عيل تلقي وأخذت العلمي، حديثها املدام فاستأنفت الكشك، إىل بعدئٍذ ُعدنا ثم
ما ولكن املوضوع، هذا يف بكالمي ملًال لك أورثت أكون أن أخىش قالت: ثم الحكمة، من

مزيدة. لذة املحاورات هذه مثل يف أرى وأنا حيلتي
استفدته ملا شكري أُبنيِّ أن أود كنت ما كثريًا إنني املدام؟! أيتها تقولني ماذا قلت:
عليك الحديث قطع من خشية أنني إال العالية، وعلومك البليغة، ألفاظك من الليلة هذه يف
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وأشكر العلية، املنزلة بهذه أهنئك فأنا أُبديَه؛ أن أتجرَّأ لم بل الشكر، تأدية عن توقفت
كثريًا. بآدابك استفدت فقد عنايتك؛ لك

أحب وال واملرسات، الفرح وليايل املراقص إىل وأذهب الجهات أطوف أنا قالت:
كما األنظار عىل نفيس وعرض زينتي إظهار بنية ال لكن العادات، دائرة عن الخروج
واالفتخار، العظمة بقصد األثمان الرفيعة الحريرية باأللبسة أكتيس وال النساء، أكثر تفعل
متخذة الهواء، يف وخشيشها أمواجها اهتزاز بصدى سمعي يلتذ أن ألجل ألبسها وإنما

تلقيتها! التي الحكمة لدروس اختبار بمثابة ذلك
نشأة فتأخذهم املراقص قاعات إىل يدخلون الذين الناس أولئك عن أقول ماذا
وأنوارها الثريات ملعان ومن فيها، املتاللئة والشموع القناديل ضياء من والرسور الحظ
األشياء تلك ماهية يفقهون وال الحظ، هذا أسباب من شيئًا يعلمون ال ولكنهم املنعكسة،

املرسات؟ هاتيك عىل تبعثهم التي
والزدادوا بيان، بأجىل هللا حكمة فيها لهم لتمثلت بها علًما أحاطوا لو إنهم لعمري
من أكثر وتسبيحه بذكره والنشغلوا اإلنسان، بني حريت التي وقوته بقدرته اندهاًشا
حجارة وبني أصفها التي املاسية الحجارة بني فرًقا أرى إنني نعم، باملالهي. اشتغالهم
بواسطة املاسية الحجارة عن ناشئ هو إنما الفرق هذا أن وعندي العلوية، الثريات
بمنتهى األصلية السبع األلوان للعيان تمثل عليها، والشموع القناديل ضياء انعكاس

البلورية. الحجارة يف يوجد ال ما والظرف واللطف الرقة
الباحثة لجمالهن، الحاسدة نظرة الليايل تلك يف النساء إىل أنظر ال أنني هللا ويشهد
ويف جماًال، أكثرهن يف أدقق كنت ربما بل عيوبهن، كشف يف الراغبة قصورهن، عن
وأتخذ مخيلتي، يف األطوار وهاته الجمال هذا ألنقش املعصومات؛ الفتيات أطوار أخالق
املراقص يف امليس قاعات إىل أدخل إنني وقت. كل يف أتصورها قاعدة أرسمه الذي الخيال
يخرسون؛ من عىل الشفقة لتأخذني وال يربحون الذين ألحد ال ولكن األلعاب، عىل وأتفرج
— التعجب مع — ألنظر أدخلها بل منهم، خاطر بطيب أموالهم يخرسون إنما ألنهم
مذابح عىل جزاًفا ينفقونه الذين بأولئك واستهزاءه باأللباب، األصفر املعدن هذا تالعب
بعرق إال يجمعوه لم األنفس، بشق إال يجمعوه لم أنهم مع له، قيمة ال كأْن شهواتهم
إال يجمعوه لم اللحم، قبل العظم تقرض التي واملشقات باملتاعب إال يجمعوه لم الجبني،

الدماء. بإهراق
موجبات من أليس ورشفهم، وأرواحهم بألبابهم يلعب أن بعد لكن به يلعبون فهم
هذا من واحد عىل الحصول سبيل يف أنفسهم يتلفون الذين أولئك أن واالستغراب الدهشة
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حري يشء من ما الحظ؟ من بساعة مشقاتهم عن ويعتاضون تعبهم يستبدلون املعدن،
األفراد بنظر والتدقيق األفراح، وليايل املراقص يف الجمعية مناظر من أكثر بالفرجة
التي األنظار مشاهدة لذة تضاهي لذة من ما بل منهم، كل يتبادله الذي املجتمعني
يف ويتضايقون أمهاتهم، ويتحببون آبائهم، من يرهبون الذين العشاق الفتيان يتسارقها

املقال. لسان عن تغني — القلوب منافذ وهي — العيون فإن االزدحام؛
وتعلو لتسمو األفهام إىل ترسلها التي الكلمات فإن العيون؛ يف الجمال اجتمع إذا أما
الكلمات إن إذ املرجانية؛ والشفاه الدرية، األسنان بني من تخرج التي األلفاظ عىل قبوًال
مموهة موزونة تصدر وإنما وجوابًا، صحيحة بجملتها تكون ال الفم من تصدر التي
الفم يتكلم فبينا والتقليد، التصنُّع عن منزهة التمويه، عن بعيدة العيون ولكن بالكذب،

العينني. عىل النظر مجرد من الحقيقة تظهر إذ بامُلحال؛
والكذبة الدسائس أرباب عن الجمعية هذه مثل يف للسؤال حاجة ال إنه نعم،
والوالدين واألعداء املحبني كالم إىل وتشري الخفايا، تكشف العيون فإن واملنافقني؛
األصدقاء، ومحبة العشاق، وهيام األمهات، وشفقة اآلباء، حماية إن واألوالد. والوالدات
أشياء جملة عىل االطالع تمام تطلع والعيون العينني، من يُعَلم ذلك كل األعداء، وغرض

القلب. ترجمان فالعيون بلسانه؛ عنها يسأل أن اإلنسان يستطيع ال
مرفقها وضعت ثم الصمت، جانب التزمت البيان من الحد هذا إىل املدام وصلت فلما
حديثها قطعت أنها ومع األرواح، تناجي كانت كأنما بيديها رأسها وأسندت النافذة، عىل
راغبتني كانتا أذنيَّ إن للحقيقة: أقرب وبعبارة تتكلم، تزال ال كأنها إليها أصغي كنت
عني عن تبعدا أن تريدان ال كأنهما الدرية، األلفاظ هاتيك خيال بعكس االشتغال يف
وآدابًا. حكمة اململوءة خطبتها استماع دون تغلقا وأن الفتان، الخيال ذاك تصورهما

هو إنما والظرف الحسن من األخالق العالية العاملة هاته به تجملت ما أن ليس
فقد أنا أما الحكيم. القادر الخالق وقدرة حكمة عىل الدال الحكمة لكتاب جميلة صحيفة
أرباب يف أن فهموا إذا البعض أن أمامي فتحت التي الصحيفة تلك مطالعة يف لت توغَّ
تُعَرف لم الذي القصور بهذا مليٍّا يفتكروا أن فبعد بالكلية، ينظر لم قصوًرا الجمال
من رس هي التي املعرفة، من هللا آتاهم بما إدراكه إىل الوصول من يتمكنون ماهيته
ولم ولطفه، بنعمته حباها قد الخالق فإن املدام؛ وهكذا عنا. املستورة حكمته أرسار

األلباب. تسرتق التي الجاذبة هاته من يحرمها
تعريف هو ما ولكن كالجميل؟ محبوبًا القبيح تجعل التي هي الجاذبة تلك أليست
معروف، شكل لها ليس باألذهان، إال تمثل وال للعيان تظهر ال إنها لعمري الجاذبة؟ هذه
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األفكار، قبل القلوب وتعشقها األبصار، تنظرها وال تدركها فالبصرية موصوف؛ جسم وال
أما األصوات. يف ظاهرة الكلمات، يف ممثلة أبًدا فهي والهيئات، الوجه يف بادية أنها وكما
ذلك وألجل وجهها، مالحة مع متناسبة فإنها صوتها؛ وحالوة املدام هذه كلمات لطافة
األصوات ولطافة رقة تفوق مؤثرة ولهجة رقيق، بصوت اللطيفة كلماتها تلفظ كانت

األشعار. نشيد عند الجميلة
فرعها، فوق يسرتسل أسوَد بنسيٍج مغطاة ويديها عنقها من امُلعراة الجهة وكانت
الصافية األلوان تمثل أنها أعني الليل؛ ذلك سماء من املنعكس الضياء تمثل فكانت
الشفاف األبيض جسمها وكان بالغيوم، احتجابها خالل يف السماء من تبدو التي الزرقاء
امليضء والصدف الناصع، األبيض الثلج من صفائح كأنه األسود النسيج تحت من يظهر
امُلوَمى إيلَّ التفتت العجيب الهيكل بهذا التصور فضاء يف سائحة كنت وبينما اللماع.

الصمت؟! جانب ملتزمة أراك وملاذا تفتكرين؟ يشء بأي وقالت: إليها
األشياء، جميع عىل وقفت قد أنك جرم ال تنظرين، كما بك أفتكر إنني فقلت:
يقتيضحتًما علًما، بها أحطت أنك حني ففي حكمتها؛ فعرفت التدقيق نظر فيها وأمعنت
ألنك ومحاسنك؛ بجمالك التدقيق ألجل املرآة؛ إىل النظر يف طويًال وقتًا رصفت تكوني أن

الجمال. مشاهدة يف آخر مثال إىل بمحتاجة لست
— سبحانه — الخالق حرضة إحسان قدر وأعلم ناكرة، غري إني أجل، قالت:
الالتي النساء كبعض ولست اإلحسان، هذا وشاكرة بها، خصني التي واملالحة بالحسن
معروفات يَُكنَّ أن يقصدن وهن ال؟! أم جميالت أهن أنفسهن: يعرفن ال بأنهن يتظاهرن
أعرف أنني كما مني، أكثر جميالت هن الالتي أحسد وال جماًال، النساء أكثر بأنهن
وبني الجمال من أوتيته ما بني تناسبًا ترين هل السيدة أيتها فانظري أيًضا؛ قصوري
ذلك، عىل بآسفة لست ولكني محض، نقص هو إنما كربهما إن واألقدام؟! األيدي هاته
ال ولكنت الغرور، عيل استوىل كان لربما القصور هذا بي يكن لم لو إذ ممتنة؛ أنا بل
يكون أن يمكن ال العبد أن عرَّفني قد قصوري أن عىل بالعبيد، الئق غري الغرور أن أدرك
من أراه مما أشكو ال ذلك وألجل النقص، هذا مع الغرور بنا يليق ال وأنه قصور، بال

مرسورة. الدوام عىل ألكون وذلك ورجيل؛ يدي يف النقص
مع متناسبة تكن لم ورجليها يديها ألن بالصواب؛ تتكلم كانت املدام أن جرم ال
عظمته ويكرس قصوره ينظر أن عبد لكل يتيرس كان إذا أعلم ال ولكنني حسنها، مجموع
كاملدام كامل إنسان ذلك من فيتولد األخالق؛ علو مع العلم اجتمع إذا أما وكربياءه.

إليها. املومى
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بكثري ألعينهم وضعفهم عجزهم مظاهر تبدو الناس أن حني ويف املدام: قالت ثم
شيئًا األدلة تلك تكن لم كأن الغرور عىل ويجرتئون أنفسهم، ينسون تراهم الدالئل، من
هللا عظمة نشاهد األعىل إىل ورفعناها األسفل، إىل رءوسنا خفضنا إذا أننا مع مذكوًرا،
يف نصعد أن وال نفوسنا، أغوار يف نتوغل أن يلزمنا ال نحن ذواتنا. وضعف جالله، جل
واملظاهر املناظر هي فما والسماء، البحر إىل ننظر أن علينا وإنما األعىل، األوج درجات
مشاهدة عن عاجزون إنكم حالها: بلسان لنا تقول أليست السماء؟ لنا تجلوها التي
فهمنا التي السماوية األجرام يف ح نتسوَّ ال ملاذا أرساري! معرفة إىل والوصول أقماري،

كثريًا؟ بذلك نهتم ألم مستقل؟! عالم هو إنما منها كالٍّ أن
فخاب األجرام، تلك إىل الوصول إىل سنوفق أننا منا زعًما املنظار؛ اخرتعنا لقد بىل؛
الجهيد الجهد بعد بلغنا أن اقتدارنا كل كان ولكن الغرور، حالة يف ذاك إذ وكنا الظن
هبطنا وقد فهمناه، ما هذا الكيلومرتات. من معلوم عدد إىل للصعود املتواصل والسعي
قائلة تخاطبنا التهديد كلمات وسمعنا عيانًا، املوت أرتنا هائلة بصورة العلو ذاك من
تخلقوا لم وأنتم الحد، هذا من أعىل إىل تصعدوا أن مأذونني غري إنكم الجلل: بلسان
صاغرين، باملوت ترضوا أن وإما أتيتم، حيث من تعودوا أن فإما الفضاء، هذا يف لتعيشوا
الرجوع، عىل أجربنا املدهشة، الحال هاته ورأينا مسامنا، من يتدفق الدم أخذ إذا حتى

املحض؟! الغرور من ذلك يكن أفلم
من نظريك يكون أن يجب األفكار هذه صاحب أن عىل بالصواب، نطقت لقد قلت:
التفاته، وجه أينما اإلنسان أن اثنان يختلف ال إذ الواسع؛ والعلم الحسنة األخالق ذوي
تحسبني هل ولكن عيانًا، ووحدانيته هللا عظمة له تتجىل له وتأمُّ فكره حرص يشء أي ويف
الصايف، السماء لون من فقط يرس أنه أو املجرد، النظر بهذا ذلك إىل ينظر الناس أي أن
ليس الرسور بهذا فيكتفي الشمس، وضياء القمر، ونور البحر، وسكون الكواكب، وملعان

إال؟!
هللا عظمة عينيه لدى يتمثل نظره وجه وأينما التفت كيفما اإلنسان أن جرم ال

ووحدانيته.
كيف أدري فال بالتثليث، يعتقدون النصارى مذاهب أكثر أن تعلمني أنت ولكن

الوحدانية. مع ذلك توفيق يمكن
أنا أما عقلية. أدلة إىل ال الرواية إىل مستندة الدينية املسائل أن املعلوم من قالت:
وألجل والحكمة، العقل عىل توفيقها من أتمكن فلم التثليث مسألة يف كثريًا افتكرت فقد

هللا. بوحدانية أعتقد ذلك
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األربانيني. مذهب عىل تكوني أن يقتيض إذن قلت:
فالتثليث محًوا؛ محاه قد أزنيق َمْجَمَع فإن انقرض؛ قد املذهب هذا إن كال، قالت:

واالعتقاد. التسليم إال لهم فليس العقل، يُدركه ال رسٍّ بمثابة هو إنما النصارى عند
فليس التثليث؛ بمسألة املتعلق والترصيح النص من خاٍل الرشيف اإلنجيل إن قلت:

املعقول. عىل ينطبق ال بيشء االعتقاد يف إكراه ثمة
يف يوجد وال بأعٍرص، وبعده عيىس سيدنا حرضة بعد ظهرت فقد التثليث مسألة أما
التوراة ألن وحجة؛ سنًدا تتخذ ال التعبريات بعض من هناك وما ذلك، يُثبُت قول األناجيل
لكانا تحريف أو تغيري عليهما يطرأ أن دون نزال كما ظال لو الرشيف واإلنجيل الرشيفة
ُكتب لغة أية يف يُعَرف ال الرشيف اإلنجيل أن ومعلوم األمور. هاته إثبات عىل حجة
فبقي كتابته من يُمكِّن لم الوقت أن املحتمل فمن فيه، مختلًفا ذاك يزال ال إذ بدء؛ بادئ
األعىل املأل إىل — السالم عليه — عيىس سيدنا حرضة عرج إذا حتى األذهان، يف محفوًظا
طرز عىل األناجيل يف اإلنجيلية اآليات من الحواريني أذهان يف مستظهًرا بقي ما درج

الحكاية.
جرى إنما — عدٍّا الخمسني عن تزيد وهي — ُكتبْت التي األناجيل فإن ذلك، وعىل
منها فأُبقَي — السالم عليه — عيىس سيدنا ميالد من سنة ثالثمائة بعد بها التدقيق
يناقض كلية مباينات األربع األناجيل هاته من كثرية جهات ويف الباقي. وترك أربعة
تحت سنة ثالثمائة ظلت النرصانية ألن الطبيعية؛ األمور من وهذا اآلخر. البعض بعضها
يحتاج ال إشكال السنني من املقدار هذا إخالل يف الحقيقة عىل الوقوف ويف الخفاء، طي

إيضاح. إىل
التوراة؟ يف قولك ما قالت:

الحفظ عن كتبت ثم الزمن، من حينًا وفقدت أُحِرقت قد التوراة أن يخفى ال قلت:
منها نسخ ثالث اآلن أيدينا وبني واحد، بخرب اليقني علم تفيد ال الجهة هذه فمن مجدًدا،
وجود يمكن ال هللا كالم ألن ُمحرَّفة؛ أنها عىل كاٍف دليل ذلك ويف بعًضا، بعضها يناقض

فيه. التناقض
التوراة؟ يف رأيتها التي املناقضات هي ما قالت:

كانت جارية إىل والتفتُّ ذلك ُقلُت ا، مهمٍّ تناقًضا فيها لك سأجد فإنني مهًال؛ قلت:
الطاولة، عىل املوضوعة الحمراء باملحفظة تأتيني أن إليها وأرشت مني، مقربة عىل
مع الحديث فاستأنْفُت إليها، ودفعتها املطلوبة، باملحفظة وجاءت الجارية فأرسعت
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— السالم عليه — آدم خلقة من مرت التي املدة إن التناقض: بيان إليك وقلُت: املدام
سنة، ١٦٥٦ العربانية النسخة بمقتىض هي إنما — السالم عليه — نوح طوفان إىل

سنوات! ١٣٠٧ السامرية النسخة وبموجب سنة، ٢٢٦٢ اليونانية النسخة وبموجب
النسخ، هاته بني التوفيق يتعذر كان ا؛ جدٍّ فاحًشا واالختالف التناقض هذا كان وملا
بالًغا الطوفان حني كان — السالم عليه — نوًحا أن يظهر أيًضا الثالث النسخ وبموجب
— السالم عليه — نوح يكون أن يلزم السامرية النسخة وبحسب العمر، من ستمائة
باتفاق باطل مردود وهذا العمر! من سنة ٢٢٣ بالًغا — السالم عليه — آدم وفاة حني
حرضة والدة ألن ذلك؛ تكذب أيًضا اليونانية النسخة مع العربانية والنسخة املؤرخني،

سنة! وثالثني واثنتني سبعمائة بعد كانت إنما اليونانية النسخة بموجب نوح
بمقتىض سنة ٢٩٢ هي — السالم عليه — إبراهيم والدة إىل الطوفان من املدة إن ثم
السامرية! النسخة بحسب و٩٤٢ اليونانية، النسخة بموجب و١٠٧٢ العربانية، النسخة
كانت العربانية النسخة بحسب أنه يظهر أعاله تقدم ومما أيًضا، فاحش اختالف وهذا
حالة سنة، وتسعني واثنتني بمائتني الطوفان بعد — السالم عليه — إبراهيم والدة
نوًحا إن التكوين: سفر من التاسع الباب من الثامنة اآلية يف مرصًحا جاء قد كونه
أن يلزم ذلك فمن الطوفان، بعد سنة وخمسني ثالثمائة عاش قد — السالم عليه —
باتفاق باطل وهذا عمره! من والخمسني الثامنة يف نوح حرضة وفاة حني إبراهيم يكون
— إبراهيم حرضة والدة ألن تكذبانه؛ أيًضا والسامرية اليونانية والنسخة املؤرخني،
وبموجب سنة! وعرشين واثنتني بتسعمائة نوح وفاة بعد كانت — األوىل النسخة بحسب
التناقض وجود العقيل املستحيل من كان وملا سنة! وتسعني واثنتني بخمسمائة الثانية

محالة. ال محرفة البحث بهذا املتعلقة الرشيفة التوراة آيات كانت هللا كالم يف
أن دون نبيكم من ُسمع كما إليكم وصل قد القرآن أن أعلم إنني أجل، املدام: قالت

العوارض. عليه تطرأ
عقائدنا عىل شيئًا يزيدوا لم عندنا املجتهدين فإن هذا عىل وعالوة كذلك، هو قلت:
أما الحكمة، ميزان يف عقائدنا نزن أن يمكننا ونحن والحكم، للعقل مخالًفا الدينية

عندها. مقفلة الحكمة أبواب فإن النرصانية
يمكن التي األديان من وهو والحكمة، للعقل موافق دينكم إن الحقيقة؛ يف قالت:
ولقد به. والتدين قبوله — الدين من التثليث مسألة جردتهم الذين — العلماء من لكثري
حله؛ يف مرتددة كنت إشكال حل إىل عليها وقفت التي اإليضاحات هذه بواسطة توصلت

651



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

التهالك يف بأنفسهم وألقوا األموال، من كثريًا أنفقوا أنهم حني يف عندنا املرسلني أن وذلك
اُجكم ُحجَّ وأما النجاح، تماَم ينجحوا فلم النرصانية، إىل الخلق دعوة يف رغبة واألخطار
من كثري يف السهولة بمزيد اإلسالمية إىل الناس من ألوف دعوة من تمكنوا فقد اركم وتُجَّ

فيها. مروا التي األماكن
فقد اآلن أما سبيًال، إليه أهتِد فلم وحكمته األمر هذا رس يف افتكرت طاملا ولقد
بهذه قبوله عىل الخلق حمل قد الحكمة عىل وانطباقه وسهولته دينكم لطافة أن فهمت
مسألة هناك ولكن عليه، مطعن وال يَّتِه حقِّ يف مرية ال دينكم إن الحقيقة؛ ويف السهولة.
الحجاب مسألة وهي أال ُحسنه؛ وجه يف سدٍّا وتقوم منه، نفوًرا الناس تجعل واحدة
الحرية ألفوا الذين املسيحيني من والنساء الرجال عىل ا جدٍّ الصعب من فإنه النساء؛ عند
الخلق من كثري عدد ألصبح املسألة هاته فيه تكن لم ولو به، يرضوا أن التسرت وعدم

مسلمني. لهم ديٍن عن يبحثون الذين
الشعور. سرت هي إنما الرشيعة يف الحجاب قاعدة أن لك بينت لقد قلت:
اتباعه. عىل أجربوا مسلمني صاروا متى ألنهم يرضونه؛ ال وهذا قالت:

وأساس إثًما، ترتكب وإنما الدين، من تخرج ال شعورها تسرت ال التي املرأة إن قلت:
والسالم الصالة عليه — محمد ونبوة — تعاىل — هللا بوحدانية االعتقاد اإلسالمي الدين
مسلم، فهو كان؛ ومذهب دين أي عىل القضيتني بهاتني ويسلم يعتقد الذي فالشخص —
وهي والصيام، كالصالة إلهية؛ تكاليف بعض املسلم عىل إن نعم، كليٍّا. ذلك يف رشط وال
املعايص، وارتكاب النفس وقتل 1[…] — وتعاىل سبحانه — الحق بها أمر التي الفروض
من يكونون نهيه يجتنبون وال هللا أمر يمتثلون ال الذين ألن عنها؛ نهى التي األمور وهي

العذاب. اآلخرة يف ويستحقون الفاسقني،
شاء إن وهللا النعيم، جنة األمر نهاية يف ينالون إذ مسلمون؛ فهم ذلك مع ولكن
والعبد، هللا بني يدخل وال جنته، يدخلهم ثم إثمهم، بقدر عذبهم شاء وإن عنهم، عفا
وليسوا الُقسس، إىل كالنصارى آثامهم عن العفو استحصال يف يحتاجون ال واملسلمون
يكونون الذين املسيحيني نظري العبادة ألداء الجامع إىل حاًال الذهاب عىل بمجربين
إىل انسحبوا واالستغفار التوبة يف رغبوا فإذا الكنيسة، إىل للذهاب عبادتهم يف مجربين

باألصل. هكذا متصل، غري السياق 1

652



الفاء حرف

ضمائرهم يكشفوا أن بمجربين وليسوا — وتعاىل سبحانه — الحق فناجوا ما زاوية
هللا. لغري وخفاياهم

الطبيعية، بمقتىضلطافتها والتأمل التفكر إىل عادت قليل صمت بعد فإنها املدام أما
يتحادثن منهن بعض فكان الرواق يف ُكنَّ الالتي وأما الرأي، يف اتفاق عىل وإياها ورصت
طلبن إنهن حتى القمر؛ بضوء مرسورات الرواق يف يجلسن وبعض اآلخر، البعض مع
وكانت قبوله. عن اعتذرنا أننا عىل آخر، بفنجان يكرمننا أن وأحببن ثانية، مرة القهوة
املدام عىل الحظت وقد خافت، بصوت تركيٍّا نشيًدا تنشد األثناء تلك يف الزائرات إحدى
باحت أن عتَّمت ما ثم السمع، ترعاها كانت فإنها ونشيدها؛ صوتها من ت ُرسَّ أنها
أما به، ساكنًا الهواء كان الذي الوقت هذا مثل يف املنشدة صوت من وانرشاحها برسورها
الصوت هذا يُناسب ُمَؤثًرا ُمْحزنًا شيئًا فأنشدي َحَسٌن إنه وقلت: املنشدة إىل فالتفت أنا

املهموس.
أنشده؟ أن يجب الذي ما قالت:

الحجاز. من شيئًا قلت:
وكانت للغاية، مؤثر رخيم بصوت الحجاز من لطيًفا نشيًدا تنشد السيدة فأخذت

اإلصغاء. تماَم إليها تصغي املدام
الحريري ثوبك عىل الهواء ارتجاج من تحصل التي األمواج أليست املدام، أيتها فقلت:

الصوت؟! هذا تُشاِبه املراقص يف
خروجها. اختالف عىل األنغام سماع ويلذني األمر بهذا أفتكر إنني أجل، قالت:

اإلنشاد انتهاء وبعد عليها، مزيد ال بلذة الغناء تستمع كانت املدام إن الحقيقة ويف
كما الحكمية، العلوم حيث من واملوسيقى الصدى يف التفكري إىل ذهنها املدام حوَّلت
العاملة املرأة هاته ذهن يف يمر ما عىل تماًما بواقفة لست كوني عىل العاجزة، هاته أن
ذهني عىل تواردت أشياء ببعض أفتكر أخذت قد أنني إال العالية، الحكمة رضوب من
مستني يًدا أن أعلم ولكنني مقدارها، أعرف ال مدة التصور فضاء يف فسبحت القارص،
سيدتي، يا قائلة: تنبهني الخاصة خدمتي بجارية وإذا فالتفتُّ أذني، يف دخل وصوتًا

الربُد. ك مسَّ لقد
أيقظتني. حتى بردت أنني أتاك أين فمن حارة؛ يدك إن قلت:

هنا جالسة رأيتك وملا بالكساء، فارتديُت بالربد شعرت قد هنيهة منذ إنني قالت:
ما ألنني نبهتك ولذلك بالربد؛ تصابي أن فخفت راقدة ظننتُك الصمت جانب ملتزمة

حقيقة. باردة أنَّك شعرُت يَدك مَلسُت فلما وجهك، مشاهدة من تمكنت
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أكثر بردت قد تكون املدام ضيفتنا ألن بغطاءين؛ وأتينا فاذهبي معك؛ فالحق قلت:
شفاف. ستار إال يسرتهما ال وعنقها يديها إن حيث من مني

تلتفت وأخذت بحراتها من فهبت محاورتنا، صوت عىل استيقظت فقد املدام أما
وحدنا، وأبقيننا خرجن كن رفيقاتنا إن إذ الجارية؛ غري تر فلم الشمال وذات اليمني ذات
الحال هاته فما منفردتني، وتركننا فتفرقن سكرتنا من صدورهن ضاقت لقد فقالت:
ال والراقدون الصمت، حالة يف يكونون عمن يرىض أحد من ليس أنه جرم ال الغريبة؟!
حالتنا إن الحقيقة ويف املوت. أوان بحالتنا الرقاد حال تذكرنا وقد عندهم، أحًدا يريدون

املوت. حالة تمثل الحارضة
هاته يف رأيناها التي مثل راحة املوت ويف النوم يف يكون أن املدام أيتها هيهات قلت:

اللذيذة. التصورات بحور يف سائحة أفكارنا كانت حينما الليلة
سيكون الذي املوت ذكر فإن منا؛ كل وانرشاح بصفاء ذهبت فقد الكلمات هذه أما
مع الذي املوت أن عىل الليلة، تلك يف ورسورنا لفرحنا ختاًما جعلناه قد عمرنا خاتمة
تلك يف كثريًا لنا تمثل فقد إليه؛ متقربني أنفسنا نرى منه نهرب أن يف أبًدا نرغب كوننا
قد أيًضا الوقت هذا ويف تنسياني. أن إياكما الحال: بلسان يقول كأنه لنا فتجىل الليلة،
فاٍن، يشء كل أن الحقيقة بعني فرأينا عجزنا؛ لدينا وظهر الباقي، الخالق عظمة لنا بدت

سبحانه. — هللا إال دائم وال
رفيقاتنا عىل نفتش فخرجنا كنا، حيث البقاء من يُمكِّنا لم الرهيب الفكر فهذا
تأثريًا األفكار تلك فينا أثرت وقد املنزل، ضمن يف القاعة إىل جملة دخلنا ثم بهن، لنجتمع
باملربدات أُِتي األثناء تلك ويف دهشتها، من وننتفض هولها، من نرجف فرصنا شديًدا،
منها لحظت ومذ قبولها، يف ترددت املدام أن غري الزائرات، عىل الجواري بها فطافت

منه؟ بكأس يأتوك أن املدام أيتها ترغبني فهل الشاي، من كأس يف راغبة إنني قلت:
بكأس إيلَّ يؤتى أن وأرجو بالشاي، وأرغب لك أشكر إنني السيدة، أيتها هلل قالت:

منه.
فعاودتنا فرشبناه املطلوب، بالشاي أُتي حتى دقائق بضع ذلك عىل مر وما
السحور، مائدة ترتيب صدى باآلذان اتصل الوقت من هنيهة جلوس وبعد الحرارة،

القوارب. الستدعاء املسافرات فهبت
الرصيف، عىل رابضة القوارب كانت وملا بعجلتها، يأتوها أن فأوصت املدام أما
العجلة، مجيء قبل ركوبها من الزائرات تمكن العجلة؛ تهيئة من أسهل تهيئتها وكانت
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العجلة، بتهيئة املدام إىل النبأ جاء ثم املقصودة، وجهتها يف منهن واحدة كل فذهبت
قدم عىل وهي قالت ثم بيدها، مروحتها وأخذت ثوبها وارتدت أقدامها عىل فنهضت
يخفى وال الليلة، هاته يف املعروف من أوليتيني ملا جزيًال شكًرا لك أشكر إنني الذهاب:
غري األشياء ومعرفة العني، تشاهده لم ما مشاهدة هو إنما السياحة من املقصد أن
آمايل أخص من كان هكذا، مكان كل أحوال عىل الوقوف إىل ميالة أنني وكما املعروفة،
وقتًا السبيل هذا يف رصفت ذلك وألجل وعقائدها؛ وأفكارها وعاداتها تركيا عىل أطَّلع أن
إىل عليها حصلت التي املعلومات إن الحق: أقول ولكنني النفقات، يف أُقرصِّ ولم طويًال،

ا. جدٍّ ممتنة فأنا الليلة؛ هذه عليه وقفت الذي الصحيح العلم من شيئًا توازي ال اآلن
فما املشقة من ذلك سبيل يف حصل فمهما عندنا، ملتزم الضيف إكرام إن لها: فقلت
فيا للغاية، سهل وهذا الكالم، حد تتعدى ال رغائبك أن جرم ال راحة. محض إال نحسبه
محادثة ألن أمثالك! من كثريات مصادفة أمكن لو حبذا ويا االجتماع! هذا تكرر لو حبذا
عىل القلبية تشكراتي لك أقدم ولذلك الطالع؛ حسن من هي إنما نظريك وفاضلة عاملة
عىل الوجيزة املدة بهذه لت تحصَّ قد العاجزة وهاته الليلة، هاته يف الحظ من أنَْلِتِنيه ما
فأبثك عليها؛ الحصول من أتمكن حتى كتب عدة أطالع أن يلزم كان كثرية معلومات

الحقيقي. امتناني وأعلن شكري، املدام أيتها
هللا. شاء ما إىل الذهن يف ثانيًا بك االجتماع وأثر الليلة هاته أثر سيبقى املدام: قالت

عجلتها. يف وذهبت ودعتني ثم األخرية العبارة هذه قالت
قد قالت كما الذكرى عىل حقيقة تحافظ كانت إذا ما أعرف ال كنت وإن أنني عىل
بمحادثتنا، وأفتكر الليلة تلك بذكرى أهزُّ أزال ال فإنني قلبي؛ يف كلماتها بتأثري شعرت
العربية، البالد يف ح للتسوُّ ذهبت أنها علمت وقد كتابًا، اآلن حتى منها آخذ لم أنني غري
للحقائق. مجمًعا سيكون الكتاب هذا أن ريب فال سياحتها، يف كتابًا ستضع أنها وسمعت

اإللهي. بالتوفيق ومتعلق السياحة، إتمام عىل متوقف وهذا

الثالثة املحاورة

الصيف حر بني متوسط فهو والنشاط؛ اللطف بغاية أيار» أو «نوار مارس شهر إن
مثل ففي الشتاء، برد من أخف وبرده الصيف، حر من أقل حره أن بمعنى الشتاء، وبرد
جالسة كنت املتنوعة األزهار أرواح وضاعت الزكية، الروائح به انترشت الذي الشهر هذا
ألطف منها يدخل مفتوحة الغرفة نوافذ وكانت البستان، غرف إحدى يف منه يوم صباح
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فشتان والتمثيل؛ الوصف أحسن لم أنني هللا أستغفر املسك. تُشاِبه التي العطرية الروائح
كدًرا، ولبعضهم رسوًرا الناس لبعض تُوجب قد التي املسك رائحة وبني الرائحة تلك بني
منترشة كانت التي األزهار من ماثل وما والياسمني والقرنفل الورد رائحة أن حني يف
التي األشجار وروائح األرواح، ينعش أريج منها يتضوع جدرانها ويف الجنينة أرض يف
كانت الزكية الروائح هاته كل البياض، الناصعة وأزهارها الغرفة نوافذ من قريبة كانت

املسك. رائحة عىل بنرشها تفوق
بينها مشابهة ثَمَّ يكن فلم األخرى؛ عن تختلف منها فصيلة كل راحة فإن هذا، ومع
بني أشكاله باختالف تختلف كانت منها الواحد الجنس رائحة إن حتى اإلطالق، عىل
صمدانية حكمة ذلك ويف األزهار، أنواع سائر عن يقال وهكذا واألبيض، واألحمر األصفر
بنغماتها الجماد تطرب املذكور اليوم صباح يف فكانت البالبل أما األفهام. عىل تدق
يمثل ما املطربة بأصواتها فرتدد الصدور، يف القلوب له ترقص تغريًدا وتُغرِّد الشجية،
يف ظهرت جوابًا منه ينل لم إذا حتى الحب، كلمات معشوقة يطارح الذي العاشق حالة

واالنكسار. الذل إشارات عنقه
املنترشة األشجار ومناظر البالبل، وأصوات املتنوعة، األزهار روائح إن القول: وجملة

والنظر. السمع حاستا بلذتها تشرتك كانت البستان يف
بها يحيط منضدة حوايل جالسة العاجزة هذه كانت وصفه تقدم ما مثل وعىل
خانم. … ص تدعى إحداهما وكانت بالحليب، البن قهوة ملناولة صويحباتي من اثنتان
أنها بمعنى الفرنسية، من قليًال وتعرف اإلنكليزية، اللغة تحسن فإنها السيدة هذه أما
بدرجة الرتكية اللغة يف وتكتب بصعوبة، ولكن وتتكلم ببطء، ولكن اللغة هذه تفهم
اإلنكليزية اللغة يف تضلُّعها يف والسبب مرادها، وإفهام فكرها عن التعبري من بها تتمكن
ذلك وألجل املحتد، إنكليزية كانت التي مربيتها منشؤه كان إنما الرتكية اللغة عن زيادة

اإلتقان. كل فأتقنتها اإلنكليزية اللغة عنها الصغر منذ تلقت
يف كليٍّا تأثريًا للرتبية إن إذ اإلنكليز؛ أخالق من قريبة السيدة هاته أخالق وكانت
العزلة، وتألف الصحة، تحب الُكلفة، شوائب عن منزهة فكانت يخفى، ال كما األخالق
قلبها من وكانت طويتها، وحسن نيتها صفاء من بينة عىل كنُت وملا األزياء، إىل وتميل
رسالتي، يف سأُعرِّضبذكرها إنني لها: قلُت النهار رابعة يف الشمس ظهور للعيان ظاهرة
تامة بسذاجة ورصحت مسئويل، وأجابت طلبي، فلبَّت ذلك يف يل تأذن أن منها والتمست
التي الطريقة عن أسألها أن عىل الترصيح هذا حملني حتى أصًال، ذلك من مانع ال أنه

الرسالة. هاته يف ذكرها عىل آتي أن بها تحب
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أن يمكن ال بأنني واثقة فهي لها؛ محبتي من يقني عىل إنها ذلك: عن جوابًا فقالت
يؤثر فال عيلَّ، طعنِت أو هجوتني أنَِّك وهبي قالت: ثم بالسوء، ذكرها أعرضيف أو أذمها
أحسبه عيل االنتقاد إن بل به، ترصحني وال اسمي ستكتمني أنك ملا قلبي؛ يف شيئًا ذلك

وأخالقي. صفاتي من الفاسد إصالح إىل هذه والحالة أضطر أنني ملا يل؛ ا جدٍّ مفيًدا
تكلًُّما الرتكية لغتها تُحسن وكانت خانم»، «ن. اسمها فكان الثانية رفيقتي وأما
الوهم وهذا درجتها. فوق نفسها وتَحَسُب بِعْلِمها تَِدلُّ كانت أنها عىل وكتابة، وقراءة
عىل شيئًا، الدرجة تلك عن تتقدم فلم فيه كانت الذي الحد عند الوقوف عىل بعثها قد
فائدة يف راغبة غريها، مساعدة إىل ميالة أيًضا وكانت الذكاء، من خالية تكن لم أنها
تضطر كانت أنها إال األزياء تكره ألحبائها، الصداقة يف راسخة ودودة وكانت السوى،
آخر عىل بألبسة االكتساء يف غريها تجاري أن األفراح وجمعيات الوالئم إىل الذهاب عند
هي الرتكية األلبسة وهذه الرتكية. األلبسة تلبس فكانت أوقاتها سائر يف وأما طرز،
يعرف يكن لم إن الثوب هذا أن عىل الغرفة، ثوب له: يقال مما بسيط ثوب عن عبارة

الصورة. هذه عىل يستعمل أنه إال تركي، ثوب له يقال أن يصح كان إذا ما حقيقة
«ص السيدة أن حني يف الرتكية األزياء إىل تميل كانت «ن» السيدة إن القول: وجملة

اإلفرنجية. األلبسة سوى تحب وال تهوى ال كانت «…
إىل اضطرت قد ألنها الصباح؛ ذاك يف والضجر امللل كثرية «… «ص السيدة وكانت
إىل ر تأخَّ الزفاف إن وحيث لرية، ٣٥ كلَّفها األفراح أحد إىل به للذهاب جديد ثوب عمل
للفصل يصلح ال األول الثوب إن إذ آخر؛ ثوب عمل إىل بها الحاجة ت مسَّ الشتاء فصل
تلبسه لم الذي املاضية، السنة ثوب تلبس أن قصدت لو فإنها ذلك عن وفضًال املذكور!
السيدة هذه رصحت وقد التغيري. من الزي عىل طرأ ما بسبب األمر عليها المتنع أصًال؛
من وغريها األقمشة قيم يف األسعار غالء ومن املذكورة، التغيريات من وكدرها بضجرها
األول الزي لتغريُّ ونظًرا لريات، بثالث التخريم ذراع ابتاعت أنها ذاِكرًة األثواب، صاحبات

اإلهمال! زاوية يف طرحه إىل األمر أحوجها فقد
«ن السيدة أن غري املذكور، الوجه عىل كدرها أسباب تروي «ص…» السيدة وكانت
بما حت فرصَّ واالنتقاد، الحدة إىل الرواية تلك بها أدت قد األزياء تكره كانت التي «…
بني بيانُها اآلتي املباحثة جرت ذلك عقب ثم والكدر، التأثُّر من السيدِة تلك بياُن أورثها
إن بحيث سمنًا ازددت قد املاضية السنة منذ إنني :«… «ص السيدة فقالت السيدتني؛
وعىل توسيعه، ألجل القماش جنس من أجد أن يمكنني فهل عيل؛ ضاق قد األلبسة مشد
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بل الصدر، جهة من فقط ال مزجه لوجب اللون بسيط قماًشا له وضعت لو فإنني كلٍّ
أطرافه. سائر من

األمر. لهذا ثقلة نفسك يل تُحمِّ أن يجب ال ، كالَّ «ن»: السيدة قالت
وملاذا؟! لها: «ص» قالت

يلزم! كما املشد عليك ينطبق فحينئٍذ املرضوب؛ األجل يحل أن إىل هزلت ربما قالت:
الفكر! بهذا عناء ليني تُحمِّ إنك لها: قالت

أخفي فال عناء، نفسك لني تُحمِّ التي أنت وإنما ذلك؛ أقصد لم إنني ، كالَّ فقالت:
إليه؛ الذهاب عىل األجل سيطول أنه رأيت إذا ولكنني الزفاف، ذاك إىل سأُْدعى أنني عنك

ذلك. عن أستغني فإنني
األفراح يف تكتيس أن تحبني ال أنك تقولني بما تعنني كأنما «ص»: السيدة فقالت

الزي؟! أصول مقتىض عىل
الخياطة إىل القماش آخذ ثوبًا أصنع أن أردت متى وإنما ذلك؛ أقصد ال ال، قالت:

الثوب. بهذا أكتيس الحاجة وعند زي، آخر من ثوبًا يل تصنع أن منها وأطلب
تصنعني؟! فماذا به؛ تكتيس لم تكونني الذي الثوب زي بطل فإذا قالت:

الجديد. الزي إىل تحوله أن منها وأطلب الخياطة أنادي لها: قالت
وثالثني خمًسا األثواب هاته عىل أنفقت أنني أخربك وإنما ذلك، أعرتضعىل ال قالت:
من أذرع ستة أو خمسة إىل يحتاج أصبح كسمه عىل طرأ الذي التغيري إىل وبالنظر لرية،
ذراع ثمن وأقل الجيد، عىل يضاف أن يصلح ال العاطل القماش أن ومعلوم آخر، قماش
فإذا التخريم، من ذراًعا عرش خمسة ويلزمه لريات، ثالث إىل لرية نصف من هو القماش
إليه أضيفت وإذا غرًشا، وخمسني سبعمائة األذرع ثمن بلغ غرًشا بخمسني الذراع كان
الخياطة إن ثم ونصًفا، لرية عرشة ثالث املجموع كان لريات؛ ثالث وهي الخياطة، أجرة
الطفيفة؛ اللوازم بعض عىل أنفقت أنها بحجة لريتني؛ من أقل ال ذلك إىل تضيف أن بد ال
جزاًفا؟! ذهبت قد تكون القيمة هذه إن أليس ونصًفا، لرية عرشة خمس النفقات فتصبح
جزاًفا تذهب ألم األوىل؛ لرية والثالثني الخمس عن تقولني ما إذن «ن»: السيدة قالت

أيًضا؟!
يخفى! ال كما عراة نجول لسنا قالت:

الدراهم عىل أتأسف ولست األبدان، عراة نكون أن يجب أقول ال «ن»: السيدة قالت
التخاريم سبيل يف ترصف التي األموال عىل أتأسف وإنما األقمشة، مشرتى يف تنفق التي
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توازي تكاد ألنها للخياطة؛ تدفع التي القيم وعىل واألطراف، الزوائد من ذلك ماثل وما
لرية. والثالثني الخمس نصف

أنت ألست هو؟ كما القماش نلبس أن يمكننا هل العمل؟ ما «ص»: السيدة قالت
تلبسينها؟! ثم أيًضا أثوابك تخيطني

ثوبًا فصلت فإنني الحارض؛ الوقت يف األزياء رضر يمنع بيشء أتيت لقد لها: قالت
وجعلته والتغيري، اإلبدال إىل يحتاج وال يضيق ال الثقيل القماش من الرتكي الزي عىل
األثواب، عدة وزوائد التكاليف إهمال من اقتصدت وقد زوائد، وال فيه زخرفة ال بسيًطا
ثمنها من أخرس ال بيعها يف رغبت متى إنني بحيث الربلنتي؛ املاس من قطعة واشرتيت

ماثلها. وبما بمثلها شيئًا
العالم! عن بمعزل ستكونني «ص»: السيدة قالت

لو ولكن كسوتي، بمثل يكتسوا أن الجميع عىل يجب إنه أقول ال أنا لها: قالت
والسخرية. للهزء نفيس لعرَّضت األول زيُّه تغري الذي بالثوب اكتسيت

األوروبيات إن بل فيه، بمنفردة ولست كثريًا، ليدهش ذلك إن «ص»: للسيدة فقلت
ونبتاع قبيًحا أثمانها ورخص الوطنية أقمشتنا متانة أتحسبني غريبًا؛ يرينه أنفسهن
والشام حلب أقمشة تعجبنا ال بلريتني؟! بالنحاس املزركش اإلفرنجي القماش ذراع
الخمسني ثمنه يتجاوز ال ذراعها ألن — الخالصة الفضة من وكلها — بكر وديار وبغداد
أفال اإلفرنجي، الطرز عىل نخيطه أن من يمنع ال متاعنا من القماش كون إن غرًشا.
دفعت ذراًعا، عرشون طولهما ثوبني عن عبارة فإنه عيل؛ ترينه الذي القماش هذا يعجبك
من القماش هذا كان ولو غروش. ثمانية الذراع ثمن فيكون مجيديات؛ ثمانية ثمنها
ولقماشنا غرًشا. عرشين من بأقل منه الذراع مشرتى أمكن ما الحريرية أوروبا أقمشة
األوىل! حالته إىل يعود وحينئٍذ وكيُّه، غسله فيمكن بيشء تلوث إذا أنه وهي أخرى؛ مزية
تغيري يمكن فال واحد؛ نسق عىل كلها أقمشتنا أن غري جرم، ال «ص»: السيدة فقالت

أزيائها!
يف الرغبة نصف الوطنية لألقمشة عندنا كان لو السيدة، أيتها اإلنصاف لها: قلت
تُباع أن يف نسعى أن األمر بادئ يف فعلينا ؛ ترقٍّ أيما أقمشتنا لرتقت اإلفرنجية األقمشة
األوروبية؛ باألقمشة اهتمامنا بها نهتم وأن أخرى، ألوان إيجاد ليمكن الحارضة؛ أقمشتنا
عليه، نحصل فلم الوطنية األقمشة من الفالني اللون طلبنا إننا نقول: أن لنا يحق ال إذ
األقمشة؛ جميع الشاهانية املحروسة البالد يف تنسج أخذت الحارض الوقت يف أن ومعلوم
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يف القبول من محل لها األقمشة وهذه يلزمنا. مما أكثر وهي ذلك، وغري والخز كاألطلس
نفعله بما ويرسون يرضون اإلفرنج أن أتظنني منها. ننفر نحن ملاذا أدري فال أوروبا؛
ما يخجلني ولقد األمر، هذا علينا يعيبون إنهم كال، لهم؟! التقليد ُطرق من نسلكه وما
إن إذ منها؛ ونفرتنا أقمشتنا، إىل األوروبيني ميل عن اإلفرنجيات النساء من كثريات تقول
نعم؛ اإلطالق! عىل بها نكتيس ال ونحن الهدايا، سبيل عىل أوروبا إىل ترسل األقمشة هاته
عن كناية هي األلبسة هاته ولكن اإلفرنجية، األلبسة ببعض االكتساء إىل مضطرون إننا

منها. خالية بالدنا فإن والباتستة؛ والشيت والجوارب الفانيالت
«بصمة»؟ الشيت يعادل ما الكتاني القماش من عندنا أليس «ن»: السيدة قالت

أن يمكنه الفقري فإن شيئًا؛ الشيت عن تغني ال الكتانية األقمشة إن كال، لها: فقلت
األقمشة أما جرٍّا. وهلم ويغسله، فيلبسه ثوبًا يخيطه ثم بارة، بستني الشيت ذراع يشرتي
الجمع هذا إىل انظري األول. عن خشونة ازدادت غسلت إذا بحيث قاسية فإنها الكتانية
الباتستة، من كلها الوقت هذا يف بها نكتيس التي الليلية األلبسة أن ترين فإنك الحارض؛
عليها. الكتانية األقمشة فُرتجحني أنت أما منها، بأحسَن الغاية لهذه نظفر أن يمكن وال
آخر بقماش أكتيس وال الباتستة من كلها الليلة ألبستي إن كال، «ن»: السيدة قالت

اإلطالق. عىل
ال وأنا بغريه، ثم بنفسه يهتم أن األمر بادئ يف اإلنسان عىل يجب إذن لها: قلت
نروج أن يلزمنا أنه أريد ولكن تماًما، اإلفرنجي املتاع من أنفسنا نحرم أن يجب إنه أقول

ظهريٍّا. ننبذها وال بضائعنا
أيًضا. أموالنا واستنفد كثريًا أفادنا الشيت فإن صدقت، «ن»: السيدة قالت

الحاجة ألن بكثرة؛ أوروبا من بالدنا إىل تتوارد والباتستة الشيت إن أجل لها: قلت
هذه بمقابلة بالدنا من تخرج التي األموال نحسب أن أردنا إذا أنه شك وال عمومية، إليها

والدهشة. للحرية وموجبة ا جدٍّ كثرية نراها األقمشة
عىل سأنفقها التي لرية عرشة بالخمس أشرتي أن عزمت إذن «ص»: السيدة قالت

الزي. عىل وأخيطه وطنيٍّا قماًشا املاضية للسنة ثوبي إصالح
الرتكي. الطرز عىل تخيطيه أن من املانع ما «ن»: السيدة قالت

الغرفة ثوب يعني — اآلن تلبسينه الذي ثوبك أمثل تعنني؟ طرز أي لها: قالت
تركي؟ طرز إنه عنه: أيقال العلوي يسمى أنه ملا هذا فإن — الصباح وثوب

الغرف؛ يف به يُكتَىس إنما شامرب» دي «روب الغرفة ثوب إن «ن»: السيدة قالت
راحته، عىل املرء يحصل أن منه والقصد الناس، أمام به الظهور يمكن ال أنه بمعنى
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بعكس إنه أي الصباح؛ وقت يف مرتاًحا اإلنسان يكون لكي به يكتىس الصباح وثوب
الراحة عىل الحصول قصد منهما شئنا أيٍّا نلبس أن يمكننا فإنه نحن أما الغرفة. ثوب

األوقات. جميع يف
تريد، كما فتخيطها اإلفرنجية األزياء إىل قلبها يميل «ص» السيدة إن لها: فقلت
الطرزين أكره ال فألنني أنا أما تفعلني. وهكذا الرتكي الزي إىل تميلني السيدة أيتها وأنت
تميل ما حسب الرتكي الطرز عىل وأوقاتًا اإلفرنجي، الزي عىل أحيانًا أخيطها ترينني
للهزء، أنفسنا نعرض ال لذلك عاداتنا؛ عن نخرج لم أننا بما إنه قلت: ولقد نفيس، إليه
زي؛ آخر من الثوب يكون أن يجب اإلفرنجي الطرز عىل نكتيس أن أردنا متى أنه عىل
نعمة هي إنما الكسوة مسائل يف حريتنا أن شك وال اإلفرنجيات، علينا يضحك ال حتى
مذهب أذهب ال إنني مقايل: عليكما يصعب ال أن وأرجو — أقول والخالصة مخصوصة،
بعض أرد وال تقييًدا، فيها نفيس أقيد ما اإلفرنجية؛ بالتقاليد التمسك جهة من إحداكما
أن يُنكر ال إنه إذ الرتكية؛ للعادات تعصبًا اإلفرنجية؛ األلبسة يف تُشاهد التي الفوائد

األذيال. جرِّ منُْع ها أخصُّ بفائدة أتت قد األزياء
عىل تكون فبينا حال؛ عىل تستقر فال كثريًا تختلف األزياء إن «ن»: السيدة قالت
عنهما، تنفرج إذ الحقوين عىل ضيقة تكون وبينا آخر، طرز إىل انتقلت إذ الفالني النسق
األذيال زي أن أيًضا ترين ثم مطلًقا، تغريًا تتغري إذ للغاية بسيطة تكون أن يجب وبينا

تكراًرا. عاد قد
غري نراها فالتي ونرضاها؛ تعجبنا التي األزياء نتبع أن علينا يجب نحن، لها: فقلت

ظهريٍّا. ننبذها أن يلزمنا الوقت ذاك يف مالئمة
أنهن أرى الزمان! هذا فتيات من آه فقالت: مسنة سيدة علينا دخلت األثناء تلك ويف
عليهن أسفاه وا أيًضا. شعورهن حن يُرسِّ لم إنهن حتى النوم بألبسة مكتسيات يزلن ال

أطؤه. الذي املحل أعرف أكن لم مثلكن كنت ملا إنني مسكينات! من
إنسان؟ بأي تفتكرين تكوني ألم لها: فقلت

ذكرت فيما قصدت وإنما قلت، مما ذلك أقصد ال روحي، يا كال، العجوز: قالت
بل معلوم، محل يف أقف أكن لم الساعة هذه مثل إىل إنني ولعمري غري. ال املزاح مجرد

ركًضا. وأطري ثيابي ألبس كنت
صباك. أيام يف كسوتك كانت كيف تُنبئينا أن لك هل «ص»: السيدة قالت

املسماة عصابتي فأربط املرآة أمام أقف كنت الرقاد من النهوض عند قالت:
الصدر! عىل تماًما مفتوحة كانت التي ثيابي وألبس «حوطوز»،
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الزمان؟! ذلك يف موجوًدا الصدر من املفتوح الثوب كان هل «ص»: السيدة قالت
السابق. العرص يف الدارج الزي هو كان الزي هذا أن قلت مما يفهم إذن

ضيًقا جهة ومن الصدر، عىل مفتوًحا جهة من كان فإنه جرم؛ ال العجوز: قالت
عرصنا من العرص هذا فأين شيئًا! ترين لم إنكن الفتيات، أيتها عليكن أسفاه وا كثريًا.

املايض؟!
ذوقك؟! يستحسن يَُكنَّ لم عجائز صباك عرص يف يكن ألم لها: قلت

وزيُّنا. ذوقنا يرضيهن يَُكْن لم العرص ذلك عجائز فإن ال؟ كيف قالت:
كسوتهن؟ كانت وكيف عنه؟ يقلن كن ماذا قلت:

للعجائز كان وإنما عامة، تكن لم «حوطوز» املسماة العصابة إن العجوز: قالت
ثمانية أو سبعة من مؤلفة وكانت حوطوز»، «قايق يُسمينها بهن مخصوصة عصائب

إبرة! ثالثمائة يعلوها مناديل
الرتكية، األزياء إىل امليالة السيدة أيتها «ن»: السيدة إىل خطابًا «ص» السيدة قالت
األكسام تمثل ألنها العصابة؛ هاته بعمل فعليك األزياء؛ هذه إىل امليل شديدة دمت ما إنك
الصباح كأثواب الغربية األلبسة من التضجر عن فأقرصي وإال التمثيل، كل الرتكية

إلخ! والجاكتة والغرفة
أكتيس ذلك وألجل الرتكية، األثواب استعمال يف راحة أرى إنني «ن»: السيدة قالت

رأيس؟ عىل األحمال هذه مثل وضع من الفائدة وما بها،
أن لك تبني قد ألنه الناس؛ كل عىل تعرتيض ال أن أرجوك إذن «ص»: السيدة قالت
بني الفرق أن عىل أيًضا، عندنا موجودة الحال هاته وأن آخر، إىل وقت من تتغري األزياء
اآلن أما سنة، خمسني أو أربعني كل يف مرة تتغري كانت املايض يف األلبسة أن الزمانني

شهور! ستة كل يف تتغري فإنها
أبًدا يتقلبون الذين الدنيا سكان فإن أزمنتنا، يف الرسعة تأثري ذلك إن أجل، فقلت:

واحدة. حال عىل ألبستهم تبقى أن يمكن ال حال إىل حال من
ثيابنا. نلبس أن يجب صار فإذن قالت:

هنا. إىل بألبستك فليأتوا قلت:
كانت وبينما تُلبسها، الجارية فأخذت باأللبسة، إليها جاءوا ذلك قلت أن وبعد
يضايقني فإنه املشد؛ هذا ل تحمُّ أتعوَّد لم اآلن حتى إنني آه، قالت: املشد رباطات تربط

أدري! ال أعمل؟ فكيف راحتي، ويسلب
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تلبسيه. ال لها: فقلت
لألثواب. كسم من يبقى ال يلبس لم إذا قالت:

إذن! البسيه لها: فقلت
معدتي! يف يؤثر إنه لك أقل لم أنا قالت:

ال! أو تلبسيه أن فإما سيدتي؟! يا أقول ماذا لها: فقلت
ممتنعان! األمران قالت:

فافعليه! ثالثًا لهما وجدت إذا لها: قلت
األثقال. هاته من شيئًا يحملني ال الواسع ثوبي إن عزيزتي، يا آه «ن»: السيدة قالت

محجوبًا. يبقى بل ينظر؛ ال ألنه كسم؛ لك يعرف ال إنه «ص»: السيدة فقالت
يشاهد؟! فال قصور به كان إذا فإنه عيبًا؛ ذلك أيحسب لها: فقالت

املسمى كتابه يف املشد بشأن أفندي مدحت كتبه ما تقرئي ألم «ص»: للسيدة قلت
الليلية؟ باملصاحبات

الشأن؟ بهذا قال ماذا عزيزتي، يا أمان قالت:
واقرئيه. فخذيه منك؛ مقربة عىل هو ها لها: فقلت

منه. املقصود املحل أريني قالت:
فما «ص»، السيدة إىل دفعته باملشد املتعلقة الفقرة عىل عثرت وملا الكتاب، فأخذت
استصوب فقد قطعيٍّا؛ قراًرا له يضع لم إنه عزيزتي، يا قالت: أن قراءته بعد ت اعتمَّ

يلبس! ال وأن يلبس أن أي األمرين؛
وعىل الحكماء قول عىل وافق فإنه ذلك، من أكثر يقول أن تريدين إذن لها: فقلت
أرادت وإذا فلتلبسه، عزيًزا عمًرا املرأة شاءت إذا أفندي: مدحت قال فقد الخياطني؛ قول
من الجارية انتهت أن وبعد األمرين! بني مخرية وأنت تلبسه. ال أن فعليها لذيذًا؛ عمًرا
بها تعود ثم النار، عىل لتحميها الشعر مالقط أخذت األزرار؛ وتبكيل السيدة تلبيس
يف أليس السيدات؟ أيتها الكسل هذا ما «ص»: السيدة فقالت سيدتها، شعر لتصلح

أثوابكن؟! تلبسن أن نيتكن
أن قبل ثيابي ألبس أن أستطيع إنني األمر؛ بهذا تهتمي أن يجب ال لها: فقلت

شعرك! تزيني من تنتهي
تحب ال أراها فإنني ثيابها؛ سيدتك وألبيس أنت اذهبي جاريتي: إىل مخاطبة فقالت

نفسها! من ذلك تفعل أن
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ثيابها. ألبسها أن تحب وال بيدها تكتيس سيدتي إن الجارية: لها فقالت
راحتها! تعرف ال إنها لعمري ذلك؟! عىل متعودة أنها أصحيح قالت:

اللبس! أمر يف آخر شخص إىل االحتياج عن يزيد تعبًا أتصور أن يمكن ال لها: فقلت
مني ويطلبن إيل أحيانًا البنات تأتي كانت عندما ألوانًا العذاب من أالقي كنت ما وكثريًا
راغبات كنتن إذا إنكن مراًرا: لهن قلت وقد الثياب، بلبس مساعدتي يف لهن أسمح أن
يل يتعرضن ال أصبحن حينئٍذ ومذ ملساعدتي، تتعرضن وال وشأني فدعنني راحتي يف

ذلك. من بيشء
املشد؟ ربط تعقدي أن تستطيعني كيف قالت:

وأتركه الالزمة، الدرجة إىل الوراء من أضيقه مرة ألول ألبسه عندما لها: فقلت
خصوًصا بنفيس، ذلك فأفعل وتزريره، الصدر جهة من ربطه إال يبقى فال هكذا، معقوًدا
استعملته ومتى امليل، كل إليه بميالة لست إذ يوميٍّا؛ املشد أستعمل ال أنني تعلمني وأنت

كثريًا. ألشد
مربيتي كانت صغري منذ فإنني أنا أما أيًضا. بنفسك شعرك حني ترسِّ أنت قالت:
أحسَن شعري تُرتِّب فصارت طريقتها؛ الفتاة هذه تعلمت قد واآلن حه، تُرسِّ التي هي

ترتيٍب.
تفعلني؟ ماذا الفتاة؛ هذه تكن لم فإذا لها: قلت

التام، الرتتيب إىل ميالة ألنني املشقة؛ من كثريًا أالقي حينئٍذ أنني جرم ال قالت:
العمل. هذا عىل لهن قدرة ال البنات وأولئك

إننا حتى اإلحسان، كل الشعر وصفَّ تنظيف تحسن سيدتي إن جاريتي: فقالت
نحسن لم أننا ترى إذ ترسيحنا؛ يف هي تأخذ ما فرٍح إىل للذهاب متهيئات نكون عندما

صنعته.
الفتاة تكون أن إىل شعري يل رتِّبي أمكن فإن ا، جدٍّ حسن ذلك إن لعمري فقالت:

املالقط. إحماء من انتهت قد
باألمس؟ ُمرتَّبًا كان كما أرتبه أن أتحبني لها: فقلت

يا املقصوُد تمَّ قد قلت: ثم وترسيحه، الشعر جمع إىل الحال يف فبادرُت نعم. قالت:
سيدتي.

أن إال عليك ما االستعجال؟ يهمك ماذا فقلت: العجلة؟ هذه ما عجبًا! يا قالت:
ونظرت بيدها شعرها «ص» السيدة فأخذت ال، أم املرغوب حسب أتى كان إذا تنظري
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ألنها تمت؛ قد تكن لم زينتها أن غري اإلتقان. غاية يف أنه جرم ال قالت: ثم مليٍّا إليه
فخرجُت املحماة، باملالقط جاريتها دخلت األثناء تلك ويف باملالقط، الكي تنتظر كانت
أن فوجدت «ص»، السيدة حيث إىل عدت لبستها أن وبعد ثيابي، أللبس ثانية غرفة إىل

تنتِه. لم الكي عملية
الفرتة. هذه يف شعرك وزيَّنت ثيابك لبست قد أراك عجبًا! يا فقالت:

الزي؟ هذا فما رسًما؛ هناك رأيت لقد «ن»: السيدة قالت
الزمن يف املدامات إحدى رسم فهو والدتي، صناديق غرفة يف وجدته لها: فقلت

القديم.
إىل انظري «الخيمة». املرضب وبني بينه فرق ال أنه أرى الفستان؟ هذا ما قالت:

العرص. ذاك زي وشاهدي تعايل «ص» السيدة أيتها وأنت العصبة، هذه
جبيني؟ ليحرتق أستعجل أن أتقصدين لها: فقالت

نظري أصنع أن أقدر فإنني الفستان، هذا مثل أصنع ال كنت إذا «ن»: السيدة قالت
فرق فال زيٍّا يحسب كله أليس بالقديم، أتزيَّا وأنا الجديد، بالزي تزييت أنت عصبتها.
من قليل عندك أيوجد وصديقتي، عزيزتي يا يل: قالت ثم قديًما، أو جديًدا يكون أن بني

القصب؟ من ويشء السوداء البطانة
اآلن؟ بهذا نفسك أتشغلني كسل، بال لها: فقلت

املنترشة الزهور عىل مرجحة هي البستان يف املوجودة الزهور أن جرم ال قالت:
ذلك قالت منها. شيئًا أجمع أن مانع ثمة يكن لم فإذا طبيعية، لكونها الرسم هذا يف
تماًما مماثًال شيئًا فصنعت فيها، رغبت التي بالزهور عادت ثم الجنينة إىل وخرجت
إذ قهقهتنا يسمع أحًدا أن اشتهينا وقد بها، تعصبت الرسم يف املرسومة العصبة لشكل

ذاك.
الذي القايق عصبة زمن يف العصبة هاته كانت هل عجبًا! «ص»: السيدة فقالت

متعارصتني. كانتا أنهما أدرك الغريب شكلها تأمل من فإن املربية، إليه أشارت
ذلك. يحتمل قلت:

السيدة جاءت لقد قائلة: الباب من رأسها الجواري إحدى أطلت األثناء تلك ويف
دخلت ولذلك رأسها؛ عن العصبة لرفع فرصة تجد لم فإنها «ن» السيدة أما الكبرية.
علينا دخلت التي والدتي أعني عن محتجبة الثياب لتعلق الداخل يف املوجودة الخزانة
يفيد خرب أمس جاءنا أنه الفتيات أيتها أخربكن أن عني ذهب لقد يأتي: بما وخاطبتنا

الرتكية. باألزياء نستقبلهن أن يرجوننا وأنهن أجنبيات، زائرات اليوم سيأتينا أنه
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تتمكن لم إليها املومى ألن العصبة؛ وكشفت «ن» السيدة وجه ظهر الوقت، ذاك ويف
حيث نفًعا؛ ذلك يُجدها لم ولكن بالتعاليق، فتمسك الخزانة ضمن نفسها إخفاء من
بالقهقهة جميعنا فأخذنا إخفاءها، تحاول كانت التي العصبة وظهرت الخزانة باب فتح
القهقهة ضوضاة سكنت وملا الغرفة، خارج إىل تهرب أن «ن» السيدة اضطرت بحيث

الواقعة. حقيقة فأفهمناها الضحك أسباب عن الوالدة سألتنا
الرابعة. من قريبة الساعة فإن مالبسكن؛ بارتداء أرسعن الوالدة: فقالت

املجيء؟ عىل عزمن ساعة أية يف ترى عجبًا! يا فقلت:
ثم معلومة. ساعة يُعنيِّ لم أنهنَّ عىل الظهر بعد يحرضن أنهن أنبأن لقد قالت:
للنقلة، معرضة تكن لم تركية بألبسة االكتساء تحب «ن» السيدة كانت وملا خرجت،
الرتكية؛ األثواب من ثوبني فأحرضت «ص»، للسيدة رداء أحرض أن الرضورة قضت وقد

يل. واآلخر «ص»، للسيدة أحدهما
املماثلة باألزهار مزينة عصبة رأسها عىل منا كل وضعت بهما ارتدينا أن وبعد
السيدة زينة أن رأيت املرآة أمام من مررنا وملا بيدي، صنعتها كنت مما األثواب للون
تلبسه كانت الذي املشد ألن بذلك؛ لها اعرتفُت وقد وجماًال، حسنًا زينتنا تفوق «ص»
يل تبني وقد املشدات، يستعملن بمن إال يكون ال بمظهر فظهرت كسمها، بحسن زاد قد
وضع أن كما اإلفرنجية، لأللبسة منه أكثر الرتكية لأللبسة كليٍّا انتظاًما يجعل املشد أن

ولطافة. رونًقا الوجه يزيد مما الشعر مفرق يف األزهار
كشعري، شعرك تفرقي أن فعليك املظهر؛ هذا أعجبك كان إذا «ص»: السيدة فقالت

املشد. تلبيس وأن
ولقد طويًال، وقتًا يستغرق الشعر فرق ولكن املشد، سألبس إنني نعم، لها: فقلت
من أرى إلينا؛ القادمات بها يأتي التي الساعة نعلم ال كنا وكما الطعام، مناولة وقت آن

الستقبالهن. استعداد عىل نكون أن املناسب
الطعام وبعد املائدة، إىل فدعونا االستعداد، قدم عىل جميًعا كنا دقائق عرش وبعد

غرفتنا. إىل عدنا
حسنًا بذلك لكان «ق» السيدة معنا وجدت لو إنه أنتن، هلل «ص»: السيدة فقالت

للغاية.
نرها. ولم طويل وقت مر لقد لها: فقلت

من ومنعها راحتها سلب قد زوجها من تالقيه الذي الظلم إن «ص»: السيدة قالت
الخروج.

666



الفاء حرف

الصعوبة تلك زالت افرتقا إذا أنهما عىل مًعا، يعيشا أن العبث من «ن»: السيدة قالت
عن له كان فقد هو أما فلنفرتق! أريدك؛ ال إنني «ق»: السيدة قالت ما وكثريًا الحياة، يف

صماء. أذن قولها
راحتهما؟! عدم أسباب هي ما قلت:

كثريًا وهي يرضبها! سبب ألقل وهو األخالق، سيئ الرجل إن «ص»: السيدة قالت
وال يموت إنه لها: يقول كان وهو معاملته، تتحمل تعد لم ألنها يرتكها؛ أن له قالت ما

يرتكها!
يحبها؟! هو فإذن قلت:

املحبة. هذه تكن لم ليتها «ص»: السيدة قالت
املعاملة، هذه امرأته يعامل فقط ال فإنه له؛ خالق ال الرجل إن «ن»: السيدة قالت
ترك عىل وال السيئة األخالق هذه نبذ عىل له قبل وال والخادمة، الخادم مع كذلك هو بل

امرأته!
معه؟ البقاء عىل تجرب فهل تقبله؛ ال زوجته إن «ص»: السيدة قالت

أن يريد ال نفسه من إنه تقول: كانت املايض اليوم يف إنها أجل؛ «ن»: السيدة قالت
املحكمة. مراجعة إىل األمر آخر يف ستضطر وإنها يرتكها،

يطلقوا أن قصدوا فإذا غري، ال الرجال إلرادة راجع هو إنما الطالق إن لها: قالت
إىل تضطر الطالق يف راغبة كانت فإذا املرأة أما واحدة. بكلمة ذلك لهم أمكن نساءهم
املسيحيني؛ عند مشكل األمر أن مدة منذ تقولني كنت وأنت يل: قالت ثم املحكمة، مراجعة
— املرأة أو الرجل يجرب وإنما الزواج، بعد بعضهم عن ينفصلوا أن يستطيعون ال فإنهم
وإننا الطالق، جواز بعد والكرب بالنكد عمره يرصف أن — األخالق سيئ كان منها أي

للطالق! وسيلة لنا فانظري عندنا؛ الطالق لوجود حاًال أحسن نحن
يكون؟ أن ترغبني كيف لها: فقلت

يكن النساء أن بمعنى واملرأة؛ الرجل بني مساواة األمر يف يكون أن أرغب قالت:
الرجال. عند املوجودة السهولة بنفس رجالهن يطلقن أن قادرات كالرجال

نكاحه. عقد فيها ويعقد أنطاكية إىل فيذهب ذلك يف يرغب من لها: فقلت
بذلك؟ تقصدين ماذا قالت:

والسالم. زوجها، من تطلق أزرَق ثوبًا لبست متى املرأة إن قلت:
املزاح؟! يف راغبة أنت أم حقيقة أتقولني «ن»: السيدة قالت
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قلت. ما تتأكدي أنطاكية إىل فاذهبي قويل يف ترتابني كنت إذا لها: قلت
معرفة! وزيديني ذلك من أكثر حي وضِّ «ص»: السيدة قالت

أرادت وقت أي ففي أزرق، ثوبًا معها تأخذ زفافها عند أنطاكية يف املرأة إن قلت:
معتربة الحال وهذه مطلقة. صارت بأنها يعتقد وحينئٍذ األزرق؛ الثوب تلبس زوجها ترك

أيًضا! البلدة عرف يف
وتلبسه، أخرى امرأة من تستعريه فإنها أزرق؛ ثوبًا تملك ال التي الفقرية املرأة وأما

صاحبته! إىل تعيده غرضها من انتهت ومتى
الرشعية؟! األحكام عىل األمر هذا توفيق يمكنهم كيف «ن»: السيدة قالت

يتزوجون الزواج حني أنهم فالظاهر رشًعا؟ موجودة الرشط مسألة تكن ألم فقلت:
أزرق. ثوبًا لبست متى تطلق املرأة أن مقتضاها من مقاولة فيعقدون الرشط بهذا

فعلوه فإذا يرغبنه، الذي األمر رجالهن عىل يشرتطن النساء أن أعلمه الذي قالت:
اآلن؟ تقولني بما سمعت كنت ما أنني عىل منهم، طالقات أصبحن

يضعن تزوجن متى فإنهن كثريًا؛ منا أعقل أنطاكية نساء أن ذلك من يفهم فقلت:
عشرية يف وإنما فقط، أنطاكية بنساء منحًرصا ذلك وليس بموجبها، ويتزوجن رشوًطا
االستمرار، عىل مربوًطا ويبقى املضارب يف سجف يربط أن وهي مألوفة؛ عادة «عنزة»
أنها إىل إشارة ذلك ويف — السجف رباط حلَّت زوجها ترك يف راغبة املرأة كانت فإذا
القبيل؛ هذا من أخرى عادة «تحرييل» اة امُلسمَّ الرتكمان ولعشرية — منه طالقة أصبحت
فحينئذ منه؛ نفرت أنها بواسطته تخربه زوجها إىل سفريًا أرسلت متى املرأة أن وذلك

الرشط. عىل موقوف ذلك وكل طالقة، تصري
وردي بثوب رشًطا وضعوا لو عندنا النكاح عند إنهم لعمري «ص»: السيدة قالت

ا. جدٍّ حسنًا ذلك لكان أفالطوني أو
كل يف نطلقهم كنا الذين الرجال عدد يعلم َمن ذلك مثل عندنا وضعوا لو فقلت:

شهر؟
العشرية؟ ونساء أنطاكية نساء عقل يوازي عقل عندنا أليس سبب، ألي قلت:

الخارج نساء أن املعلوم من إذ كثرية؛ األسباب عندنا تولد التي األشياء إن قلت:
عندهن وليس الحاجات، من حاجة لهن تبَق لم ما ثوبًا ولبسن بطونهن شبعت متى
عن منعوهن إذا أزواجهن من الحدة تأخذهن حتى والرتف النزهة رضوب من عندنا ما

واملنتديات. الحدائق إىل الذهاب
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نساء، عدة يتزوجون والعشائر الخارج رجال أكثر إن الكالم؟ هذا معنى ما قالت:
السبب؟ هذا من أكثر والكدر الحدة عىل يبعث سبب من فهل

رجالهن تزويج يف يرغبن الالتي وهن الرضائر، من مرسورات يَُكنَّ إنهن فقلت:
الرجل أخذ فإذا الخدمة، عنهن قلت الرضائر كثرت كلما ألنه أربًعا؛ أزواجهم تبلغ حتى
بالثُّلُث، مطالبة كانت بثالثة اقرتن فإذا الخدمة، نصف عنها ْت خفَّ ثانية امرأة زوجته عىل
تخفيض يف يرغبن املسكينات النساء وهؤالء الربع. إىل خدمتها هبطت الرابعة أخذ وإذا

أربع. من بأكثر تأذن ال الرشيعة ولكن باإلمكان، ذلك كان لو الُخمس إىل خدمتهن
الرضائر؟! يقبلن الخدمة ألجل للعجب! ذلك إن قالت:

األرض؟ لنقب ومعاول وجمال وبهائم حيوانات نظريهن أعندك السيدة، أيتها قلت:
الشعر عقص نستثقل كيف عنك أذهب واألعشاب؟ األخشاب تحميلها إىل تضطرين وهل

الجواري؟ من واملساعدة املعونة نستمد أن إىل مفتقرات وأنَّا وترسيحه،
من يعجبني وإنما أيًضا، الرضائر وال يتحملنها، التي الخدمة هذه أريد ال أنا قالت:

األزرق. الثوب مسألة عاداتهن
رفيقتنا: قالت كما فإنه وإال هنا، حسنًا ذلك كان إذا فيما لننظر «ن»: السيدة قالت

املتأهل. غري الرجل حالة إىل أبرصن ثوبهن النساء لبس إذا
كانت امرأة أن اتفق فقد بصدده؛ نحن ملا مثاًال تكون فقرة لُكنَّ أنقل إنني قلت:
أن هللا أسأل إنني سيدي! يا «آه دائًما: تقول له محبتها عن زوجها مع بحثها أثناء يف
واقفا نبيًها الرجل وكان عنك. االنفصال عىل املوت أفضل فإنني يديك؛ بني روحي يقبض
أحوال من شيئًا تعلم ال والكتابة بالقراءة جاهلة كانت فقد املرأة وأما العالم، أرسار عىل

الدنيا.
عىل يقوى ال كان إنه بحيث ا جدٍّ مغموًما وكان بيته إىل الرجل جاء يوم ذات ففي
وأخذت صحته، يف انحراف عىل ذلك حَملت فزوجته الكلمات، من بكلمة والتلفظ فيه فتح
عليه طرأ وإنما الصحة منحرف يكن لم إنه فأجابها: هو أما كدره. سبب عن تسأله
إلحاح وبعد بيانه، عىل يقوى ال أنه حد إىل مهم الحادث هذا وإن ا، جدٍّ كدَّره عظيم حادث
أنت املحبوبة! زوجتي يا آه أخريًا: لها قال الرجل من طويل سكوت عقبه املرأة من كيل
من جديدة أصول اآلن ُوِضعت ولكن نساءهم، يُطلِّقون الرجال كان اآلن لحدِّ أنه تعلمني
تنكرين ال فأنت رجالهن؛ يطلقن أن للنساء — فصاعًدا اآلن من — يجوز أنه مقتضاها
يكن لم غريي؛ دون بي متعلًقا عنك االنفصال عدم كان ملا أنه وتعلمني لك، محبتي عيل

القبيل. هذا من وكدر هم أقل يل
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تطلقيني، أن قصدِت لو والنكد القهر من بي يحل ماذا أفتكر فإنني اآلن، أما
بالكلية. أطلقك وال أتركك ال فأنا به؛ تهتم وال الفكر هذا عن أقلع قائلة: هي فأجابته

قائلة: إليه فالتفتْت ماء، رشبة منها الرجل طلب ساعة نصف ذلك عىل مر أن وبعد
العدل من هل عزيزتي، يا بقوله: الرجل فأجابها وارشب، أنت فقم بقائمة؛ لسُت أنا عفًوا!
بحاجتك القيام ألجل املساء إىل الصبح من أشتغل إنني تقومني؟ ال وأنت أنا أقوم أن
أال املشقات تلك بعد البيت إىل أتيت إذا حتى املتاعب، من أالقي ما يعلم وهللا ورغائبك،

قليًال؟! فيه أرتاح أن يلزم
وارشب. فقم مكسورتني؛ غري رجليك إن قائلة: فأجابته هي أما

فوق تزدني ال له: فقالت املرأة عىل الحدة غلبت بينهما املحاورة هذه خالل ويف
تحب.» ال ما فمي من أُسِمعك فإنني طاقتي؛

والنساء؛ الرجال بني املزاح بقصد ُوضَعْت قد األمثلة هاته إن «ص»: السيدة قالت
قلته. الذي كالمك عىل أتأسف وإنني

جرى ما َمثَل ولكنه الفكاهة، من نقلته وإنما حقيقة، رويتك ما أرِو لم أنا لها: فقلت
الرجال. من وجلًدا صربًا أقل هن النساء أن ننكر أن يسعنا ال فإنه ذلك ومع بالنقل،

كما الرجال، من صربًا وأشد عقًال أكثر هن َمن النساء بني ليوجد إنه ملاذا؟ قالت:
النساء. من جهًال وأعظم جلًدا، وأقل معرفة أدنى هم الرجال من كثريًا أن

الصديقة، أيتها االستثناء قبيل من ذلك ولكن القول، صواب أنكر ال نعم، قلت:
يطلقون الذين األوروبيني إن حتى األحكام، تصدر وهكذا لألكثرية، يشء كل يف واالعتبار
يسلمون — الرجال من معرفة أدنى النساء أن يعلمون أنهم ملا — لنسائهم الحرية عنان

النساء. بأيدي يبقونه وال الرجال إىل لبناتهم جهاز كثمن يخصصونه الذي املهر
زوجي. بيد أموايل أرى بأن أريده ال وهذا قالت:

أن عندهم العادة جرت إدارتها يحسنوا أن يستطيعون الرجال إن حيث قلت:
لهم. يسلموها

إهانتها، إىل واسرتساال أهوائه، مع ميًال زوجته أموال ابتالع للرجل خطر فإذا قالت:
لها؟ واحتقاًرا

طالعها. عىل محول هذا قلت:
دراهمي. بواسطة يخونني أن أُمكِّنه ال أنا كال، قالت:

تعملني؟ ماذا قلت:
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الساعة. تلك من أطلقه إنني قالت:
هو إنما املرأة أموال بلع ألجل والطالق األشكال، غاية لفي عندهم الطالق إن قلت:
أموال ألن ذلك؛ ألجل الطالق مشقة نتحمل أن حاجة فال عندنا وأما املستحيالت، عداد يف

هضمها. من يتمكن حتى الرجل حكم تحت تدخل ال املرأة
ذهننا فانرصف الشاطئ، من تتقرب السفن إحدى أن يشري صوتا سمعنا وحينئذ
يف فرأينا الساحل، عىل املطلة النافذة عىل ووقفنا فنهضنا عليها، قادمون الضيوف أن إىل

جميلة. بألبسة مرتديات نساء ثالث منها الخارجني جملة
ألبستها حسن يف وتأميل البيضاء املدام هاته إىل انظري «ص»: السيدة قالت

البسيطة.
ضيفاتنا. من لعلهن قلت:

الباب. تجاوزن قد أراهن ولكن قالت:
الذي الرجل انظري املنزل؛ باب من إلينا يأتني أنهن ربما «ن»: السيدة قالت

منفردات. يحرضن ال ألنهن طبيعي؛ وهذا يصحبهن.
جميالت، إنهن ولعمري املنزل، باب من دخلن قد ها أنعم، «ص»: السيدة قالت
جرم ال الحارضة؟ بألبستي عليهن تدخليني أن تحبني فكيف زي، آخر من وألبستهن
أنهن حني يف بسيطة بألبسة أمامهن أظهر أن أحب فال شيئًا، ندرك ال يحسبننا أنهن
األثواب أحسن للبست كذلك سيكون األمر أن عرفت ولو كسوة، بألطف مكتسيات
وأظهر ألرتديه الجميلة اإلفرنجية األثواب من ثوبًا بإعطائي عزيزتي يا فتفضيل وأكملها؛

أمامهن. به
موافقة؟ أثوابًا لنا لتخيط خياطة تحرض أن املمكن من هل عزيزتي، يا لها: قلت
مشدي ولكن الصدر، مفتوح إنه حيث من لك مالئًما جاء قد الرتكي ثوبي إن نعم
خياطة وأحرضنا لونه من قماش وجد لو أنه تعلمني وأنت كسمك، يُالئم أن يمكن ال
كامل، نهار ذلك ألجل للزم زي؛ آخر من لك موافًقا طريقته عىل لتخيطه مخصوصة

غد؟ إىل ضيفاتنا مقابلة ل نُؤجِّ فهل
الحارضة. حالتي يف أمامهن الظهور من أخجل إنني لعمري قالت:

أمامهن. تظهري فال تحتجبي أن يمكن عزيزتي، يا «ن»: السيدة قالت
ألبستهن وعىل عليهن التفرُّج يف راغبة وأنا ذلك يمكن كيف هللا، شاء ما قالت:

الجميلة؟
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ألبسة لنا بأن عارفات يَُكنَّ لم لو إلينا القادمات املدامات إن السيدات، أيتها قلت:
نخدم أن علينا يجب أنه املعلوم ومن تركية، بألبسة نكتيس أن منا طلبن ُكنَّ ما إفرنجية

ورغائبنا. ذوقنا من أكثر الضيف ورغبة ذوق
فنهضنا القاعة إىل دخلن املدامات كانت الوجه، هذا عىل ونهذر نهزل كنا وبينما
منظرهن من لنا تبني وقد منهن، مقربة إىل جلسنا حييناهن أن وبعد الستقبالهن،
العمر، ِسِنيِّ من والعرشين الثامنة أو والعرشين السابعة وتبلغ بعل، ذات إحداهن أن
البرشة، بيضاء الشعر، شقراء العينني، زرقاء الكسم، حسنة طويلته، القوام ممشوقة
هاتان وكانت العمر. من العرشين أو عرش التاسعة يف خدر ذات والثانية الجملة، جميلة
الجمال أن ومع ولطفها. بحسنها لألوىل معادلة الثانية والشقيقة شقيقتني، الصبيتان
بالعكس؛ ذلك يراه جميًال هذا يراه ما أن حد إىل ا جدٍّ متعددة أنواعه أن غري أكثر، ال واحد
يمنعنا مما وذلك واحد؛ وجه عىل تتفق أن يمكن ال الناس يف مختلفة األميال أن بمعنى
السوداء، والعني األسود الحاجب يستحسن فالنًا أن ترى أال الطبيعة. أرسار يف البحث من
الحد فيعجبه الذوقني بني يقف وفالنًا الزرقاء، والعني األشقر الشعر إىل يميل وفالنًا
كل الجمال يحسب واآلخر السمينات، غري يف جميًال يرى ال والبعض النوعني، من األوسط
لو آه سمن: ذات يرى عندما فالن قول نسمع ما وكثريًا الهزيالت، الرفيعات يف الجمال
لبلغت سمنًا أكثر كانت لو الهزيلة: عن اآلخر وقول اآلن! عليه هي مما سمنًا أقل كانت

الجمال؟! درجات أقىص
ليس واألذواق األمزجة إىل بالنظر تلك جمال وعدم هذه بجمال القول أن جرم ال
يستحسن أن له ورغبته، ميله يف ُمخريَّ الناس من كالٍّ إن نعم، يشء. يف اإلنصاف من
جميل غري وذلك جميل، هذا يقال: أن يناسب ال أنه غري وبالعكس، اآلخر يستقبحه ما
عىل الجمال أهل َ بََرأ قد — وتعاىل سبحانه — الحق ألن واألذواق؛ األميال إىل بالنسبة

للحقانية. موافق غري وحكمته قدرته عن العني فإغماض شتى؛ وأشكال ألوان
ومع الكربى، جمال عن يختلف جمالها أن إال الصورة جميلة الصغرية كانت وقد
منها سمنًا أكثر األوىل ووجود قامتها هيف أن غري بأصبعني، شقيقتها من أقرص أنها
مائلتني زرقاوين عينني ذات — الصغرية أي — وهي ا. قدٍّ متساويتان أنهما للعني يُظهر
متوسطان والرسم، الوضع يف معتدالن وحاجباها سوداء، طويلة وأهدابهما االخرضار، إىل
اللون بيضاء وهي «كستنائي»، أكلف رأسها وشعر أسود، وشعرهما القرصوالطول، بني
عىل أحمر، بلون ُمرشب الكربى بياض أن االثنتني: بياض بني الفرق أن غري كشقيقتها
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بالعني نظرة ألول الكربى جمال وكان شفاًفا، ناصًعا كان الصغرى بياض أن حني
الشاعر: قول حد عىل فكانت الثانية وأما الناظرة،

ن��ظ��را زدت��ه م��ا إذا ح��س��نً��ا وج��ه��ه ي��زي��دك

والثانية: الجملة، شقراء كانت األوىل إن حيث من الهيئة يف بينهما املوجودة واملباينة
شقيقتني، كونهما عىل الشعر، كستنائية العينني، زرقاء والهدبني، الحاجبني شعر سوداء
هيئاتهم تكون شقر وأمهات شقر آباء من يأتون الذين األوالد ألن بابها؛ يف غريبة تعد ال
العينني سوداء ووالدة أشقر أب من يكونون الذين وهكذا وأمهاتهم، آبائهم كهيئات
كما األم، يشبه اآلخر والبعض األب، يشبه بعضهم فإن وبالعكس؛ والشعر، والحاجبني

شقيقتها. هيئة عن املختلفة الخدر ذات هيئة يف حصل
فتبدت عليهما؛ نظرناه كنا الذي الزيارة ثوب عنهما رفعتا السفينة ظهر زايلتا وملا
ذات وكانت ا، جدٍّ جميلة وكانت املذكور، بالثوب مستورة كانت التي ألبستهما للعني
يرضب ثوبًا البسة والثانية للغاية، بسيط وقماشها بيضاء، حريرية ثيابًا تلبس الخدر

أيًضا. وبسيًطا ظريًفا الفضة لون إىل
كانت وهي أيًضا، خدر ذات أنها عرفنا التي الثالثة، الضيفة وصف عىل اآلن فلنأِت
محياها أن ومع الحياة، سني من الخمسني نحو تبلغ فإنها اآلن أما وقتها. يف حسنة
املشقة؛ هذه لهما تُحمِّ كانت أنها إال والزينة، الزي عذاب من العمر أقالهما قد وجسمها

االنتظام. ومنتهى الرتتيب غاية يف بياًضا املمزوج وشعرها ألبستها كانت فقد
بالوالدة، فعرفتهن العائلة، أفراد وسائر والوالدة يفان الضِّ مع القاعة يف كنا وقد
خالة تكون امُلسنَّة الخدر ذات أن فهمنا وقد باإلشارة. السالم رسم معها وتبادلن

الشقيقتني. الصبيتني
فأخربتنا الفرنسية، باللغة الرتجمة يف العاجزة هذه تشارك «ص» السيدة وكانت
يف األول اليوم رصفن أيام؛ ثالثة إال اآلستانة إىل مجيئهن عىل يمر لم أنه الضيفات
يف الساكنني وأحبابهن أقربائهن زيارة قبول يف الثاني واليوم السفر، عناء من الراحة
من لنا اتضح بحيث ومخازنها، أوغيل» «بك أسواق عىل التفرج يف واليوم السعادة، دار

ونسائهم. الرتك عالم من كأنهن إلينا ينظرن كنَّ أنهن إفادتهن
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خطابًا فقلت اإلنكليزية، باللغة مًعا تتكلمان الشقيقتان أخذت ذلك خالل ويف
عنا؛ بمعزٍل اإلنكليزي باللسان سيتكلمان فإنهما األمر، تم لقد إليك؛ «ص»: للسيدة

املذكور. اللسان تفهمني أنك يدركان سبيًال لهما تجعيل ال أن يلزم ولذلك
باإلنكليزية يتكلمان هما بينما أنهما أرى ولكن يفهمان، أتركهما ال كال، قالت:

املذكور. اللسان تعرف ال أنها فالظاهر الصمت؛ جانب ملتزمة فخالتهما
تقوالن؟ ماذا لها: فقلت

أقل ألم عزيزتي! يا آه الحسنة. املعاملة نعرف إننا قالتا: إنهما «ص»: السيدة قالت
جاهالت سيحسبننا أنهن نشك فال أمامهن، نظهر ثم زي آخر من نلبس أن يجب إنه لك

شيئًا؟! ندرك ال
ألبسة تكتسني أن رجوناكن كنا إننا قائلة: البعل ذات إلينا التفتت ذلك خالل ويف

رجاءنا؟! قبلتُنَّ أنكن لو مانع ثمة كان فهل تركية؛
هذه من أكثر أيوجد عجبًا! «يا واستغراب: بحرية قائلة «ص» إيلَّ التفتت فحينئذ
إال باإلنكليزية، الكلمات هذه وتلفظ فكرها عن ح تُرصِّ وكادت تركية؟» ألبسة األلبسة
يف اجتهدت الزائرات؛ إىل فطنت وقد همًسا، كالمها وكان مني، مقربة عىل كانت ملا أنها
لغات، ثالث من مركبًا كالمها فصار بالرتكية، مزجته ثم الفرنسية، إىل الكالم تحويل
اللسان يعرف منا أحًدا بأن الزائرات يشعر لم ذلك وعىل يفهمه! أن ألحد يمكن ال بحيث

املطلوب. هو وكان اإلنكليزي.
محضة. تركية هي وأكسامنا ألبستنا إن فقلت:

مشاهدة يف نرغب فإننا الرتكية؛ األكسام هي ليست عزيزتي، يا ال البعل: ذات قالت
املذكورة. األكسام

إليها؟ تشريين الرتكية األلبسة تكون كيف «ص»: السيدة قالت
مذهبة؟ أثواب يوجد أال قالت:

منذ أعجبك الذي ب امُلقصَّ ثوبي والبيس صديقتي يا اذهبي خانم»: «ن. إىل قلت
وتأتي املذهب الثوب ستلبس السيدة إن وقلت: البعل ذات إىل التفت ثم به، وتعايل برهة

الفور. عىل به
الرقة. عنوان إنكن ولعمري الشكر، كل أشكركن البعل: ذات قالت

املذهب، بثوبي مكتسية خانم» «ن. دخلت حتى قصرية برهة غري ذلك عىل مر وما
االطمئنان. تماَم مطمئنات يَُكنَّ لم زائراتنا أن غري
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الرتكية األكسام يف راغبات نحن وإننا هذا، مقصدنا ليس ال، البعل: ذات قالت
الرصفة.

أجمله! ما الرتكي، الزي نعم، الخدر: ذات قالت
أعجبتكما؟ وقد ترغبانها التي الرتكية األكسام هي ما تفهمانا أن أيمكنكما فقلت:

شكلها؟ يكون وكيف
مطرزة قصرية — فقط للحزام يصل ملبوس نوع — جاكيتة إنها البعل: ذات قالت

مقصب. ورسوال رفيع، وقميص بالذهب،
الزي. هذا ترين اآلن لها: فقلت

به؟! والظهور الزي هذا إيجاد يمكنك أين من تقولني؟! ماذا «ص»: السيدة قالت
تنظرين. اآلن قلت:

امرأة الطريق يف شاهدُت كنُت وقد — الرسوم مجموعة فأحرضت نهضت وحينئٍذ
فتحت وقد — رسمها فأخذت مقصب، ورسوال بالذهب، مطرزة بصدرة مكتسية

تطلبينه؟ الذي الزي هو أهذا وقلت: املذكور الرسم الزائرات عىل وعرضت املجموعة
نراكن أن نود وكنا بعينه، هو هذا نعم، نعم، واحد: بصوت الثالث الزائرات فأجابت

الزي. هذا بمثل مكتسيات وأنتن
األزياء؟ هذه يلبسن الالئي النساء رأيتن أين قلت:

باريز. يف رسمهن رأين وإنما عيانًا، به املكتسيات نشاهد لم البعل: ذات قالت
ذلك. من أكثر تشاهدي أن أيًضا هنا يمكنك ال الحال هذه مثل ففي لها: قلت
الزي؟! بهذا يكتسني من الرتكيات النساء بني يبَق َلْم ملاذا؟ البعل: ذات قالت

كال. لها: فقلت
نشاهد أن لنا يتسنى ال فإذن للغاية، جميل لزي إنه أسفاه! وا الخدر: ذات قالت

الزي. هذا ربات من السعادة دار يف
الرسم. هذا مثل إال تشاهدن أن يمكن ال لها: فقلت

الرسم؟ هذا صاحبة هي من الخالة: قالت
رسمها. فأخذت الطريق يف رأيتها لقد أدري، ال فقلت:
الروايات. ممثالت من هي كأنما البعل: ذات فقالت

أرشت. كما أنها جرم ال الخالة: قالت
ال الحال هذه مثل ففي مسيحيات؛ جميعهن عندنا الروايات ممثالت إن فقلت:

مسيحية. امرأة هي وإنما تركية، املرأة هذه تكون
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رسوم من هي كأنما الرسوم هذه مثل إىل ننظر باريز يف إننا البعل: ذات قالت
الزينة أن ذلك من يفهم فإذن ووجوههن، زينتهن يف كثريًا وندقق الرتكيات، السيدات

الرتكيات. السيدات من لسن األزياء هاته وذوات تركية، بزينة ليست
هكذا فيه، يرغب الذي بالزي يرتسم أن الناس ألي يمكن أنه فكما أجل، قلت:
الزي هو ما أدري ال أنني غري األزياء، هذه بمثل يرتسمن املسيحيات النساء بعض أيًضا
كوفية صاحبته رأس عىل ترين الرسم هذا يف تشاهدن ما نحو عىل ألنه يلبسنه؛ الذي
رجليها ويف األرناءوط، نساء صدرات من صدرة عاتقها وعىل العربية، البالد صنع من
والفنجان الشام، صنع من هو إنما منها قرب عىل الذي بالصدف املنزل والكريس رسوال،
استعمال ِمن حقيقة أعرف ال يدها يف التي والنارجيلة الهند، متاع من عليه املوضوع
من ُقصَّ وقد اإلفرنجي، الزي عىل مقصوص فإنه شعرها أما امللل. من ملة أية نساء

ذلك. حققت به النظر أمعنت فإذا األوروبي، النسق عىل أسفل
يكن لم الزي هذا كان فإذا تماًما، اإلفرنجي الزي عىل أنه جرم ال البعل: ذات قالت
أزياء. عدة من ُركِّب قد زيٍّا إال فليس آخر، منه زيٍّا هو يكن لم كذلك الرتكية، األزياء من
— السلسلة يف اإلبريق وضع وقد الرتكية العادة عىل القهوة بصينية إلينا جاءوا ثم
كل بها املسافرات فأعجب بمنديل، مغطاة وهي املرصية، باللغة العازقي أو — السنبل أو
ألنه الصينية؛ غطاء استحسنَّ وقد حدة، عىل منها قطعة كل معاينة يف واستأذننا اإلعجاب
فهديتهن الفضية، القهوة أباريق به يباع الذي املحل عن وسألننا بالذهب، مزركًشا كان
نعرفهن أن إلينا وطلبن الرتكية، األقمشة مشرتى يف رغبتهن لنا َّ بنَيَّ ثم الصاغة، سوق إىل
أن وأوصيتهن ا، جدٍّ متنوَّعة أقمشتنا أن فعرفتهن أحسنها، به يباع الذي املوضع عن

العربية. األقمشة أو بورسة أقمشة من يشرتين
هما الشقيقتني أن فهمنا ذلك وبعد الوقت، من قسًما الحديث هذا يف رصفنا وقد
خمس من متأهلة الكبرية األخت وأن باريز، يف وأباهما أمهما وأن الثروة، كثري تاجر بنتا
ذات وأن والديهما، مع تسكن خالتهما وأن والدها، مسلك من أيًضا زوجها وأن سنوات،

زوجها. بيت يف تقيم البعل
تتأهيل؟ لم أنت ملاذا الخالة: إىل «ص» السيدة قالت

نصيبي! كان هكذا قالت:
الزواج؟! يف ترغبي لم أأنت لها: فقالت

الصعوبة. من يخلو ال عندنا الزواج إن قالت:
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سبب؟! ألي لها: فقالت
«الدوتة»؟ املهر ملسألة قالت:

بغري مخصوص هو إنما مهر بال زوج عىل الحصول عدم أن أليس ولكن فقالت:
مهر؟ بال يتزوجن الجميالت أن نسمع فإننا الجميالت؛

يف سببًا ُكنَّ ما كثريًا املهر ذوات الجميالت غري ولكن ذلك، مثل يتفق نعم، قالت:
زوج، بال منهن واحدة تبقى ال ألنه األزواج؛ من لهن مهر ال الالتي الجميالت حرمان

املهر! من الخاليات بالجميالت يقرتن من وجود يندر أنه حني عىل
شقيقتك؟ تقرتن ألم لها: فقالت

بها يقرتن أن يهوى كان ولقد حب، عن والدتي أخذ والدي إن البعل: ذات قالت
سبع أو بست والدتي تأهل وبعد بإرادته، املهر دفع جدي أن غري مهر، لها يكن لم ولو

الوقت. ذاك يف فتاة خالتي وكانت جدي، أفلس سنوات
اإلطالق؟ عىل راغب لها يتفق ألم ذلك، وبعد «ص»: السيدة قالت

حصل وإنما بي، االقرتان يف رغب أنه فقط وليس ذلك، تيرس نعم، الخالة: قالت
حب! بيننا

تقرتني لم وملاذا املهر، ملسألة حكم يبق لم الحالة هذه ففي «ص»: السيدة فقالت
به؟!

قطعت كنت والدي إفالس بعد فأقول: أولها من املسألة إليك أنقل إنني لها: قالت
واملعرفة، والتهذيب باملال غنيٍّا شابٍّا صادفت أن يل اتفق ثم اإلطالق، عىل الزواج من أميل
قلب يف فوقع واجتهاده، بكده ثروة اكتسب قد وجوهه، سائر من موافًقا للعمل، محبٍّا

الزواج. به يتم الذي الظاهر الحب وهو اآلخر، حب منا كل
ما أن إال ظهريٍّا، وأنبذه حبي عىل أتغلب أن كثريًا اجتهدت املهر من خالية كنت وملا
املسألة وتقررت اآلمال، توطيد عىل الجراءة يف ولَّد قد الزواج إىل القلبي امليل من فيه رأيته
سيقبلني الذي الشاب هذا نية حسن االمتنان بكمال قبل قد والدي أن كما قطعيٍّا، بيننا
والهناء، الراحة بكمال فيها أعيش ألن كافية وثروته املال، من الوفاض خالية عالتي عىل
فلما اإلياالت، من العائالت إحدى إىل ينتسب أنه الرجل هذا نعرف الوقت ذاك إىل وكنا
وتحادثا طويًال، اجتماًعا والدي به اجتمع نهائيٍّا زواجنا به سيتقرر الذي الزمن حان
عائلة إىل ينتسب ال أنه حينئٍذ ففهم عائلته، وعن أحواله عن إيضاحات منه وطلب مليٍّا،

«املنبوذين»! الطبيعيني األوالد من هو وإنما معلومة،
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الحب! وجد إذا ذلك أصعب ما أسفاه! وا «ص»: السيدة قالت
إن املحبة؟ لهذه ذلك بعد موجب أيبقى ولكن أحبه، كنت إنني نعم، لها: قالت
هذا من أكثر الحب يلزم وال منه، النفرة عىل تبعثني ألن كافية منبوذًا ولًدا كونه معرفتي

النفور!
السهولة؟! هذه بمثل ذاك يتناىس أن له أمكن وهل لها: قلت

آخر بلد إىل بي الفرار عىل كثريًا وأرص عليه، مزيد ال أسًفا تأسف إنه كال، قالت:
تقبله. ال عائلتي دامت ما كان أي إىل أفتقر أن يرتكني ال إنه يل: قائًال بي يقرتن حيث
بأوالدي؛ أفتكر أن يجب بنفيس أفتكر لم إذا فإنني أرضاه؟! أن يمكنني فكيف أنا، أما
أمامهم مخجولة سأبقى «نفل» منبوذ أب من العالم هذا يف وضعتهم حيث من ألنني
له تعرف ال رجل إىل لالنضمام عائلتي اسم سأترك بأنني افتكرت وعندما العمر، طول
به، أقرتن لن أنني وأخربته خائبًا، رددته إليه؛ باالنتساب أفتخر لكي اسم؛ وال عائلة

اإلطالق! عىل بُمكلِّمته فلست رجًال، أكلم ال أن عىل صممت وأنني
بسواك؟! ذلك بعد الحظ املنكود هذا تزوج هل «ص»: السيدة قالت

أدري وال أخرى، وجهة قاصًدا باريز زايل ألنه الحادثة؛ هاته بعد أراه أعد لم قالت:
آخر. طالب يل يتقدم لم «دوتة» مهر عندي يكن لم فحيث أنا أما به. جرى الذي ما

زواج؟! بال السن يف متقدمات بنات عندكم يوجد أال أنت: فأنبئيني وبعُد،
القبيحات فإن اإلطالق؛ عىل واحدة وجد ملا الدراهم من مليون دفع لو لها: قالت

البيوت. يف قواعد يكن ال والفقريات
الرجال أن وهي أال اإلشكال؛ من تخلو ال مسألة عندكن يوجد إنه البعل: ذات قالت

كالجواري! النساء يستخدمون
الرجال، وظائف من هو إنما عندنا الزوجات عىل واإلنفاق البيت إدارة إن قلت:
فإنه املقتدر الرجل أما البيت. عىل باإلنفاق مطالبات فلسن مثريات كن مهما والنساء
فزوجته نفسه؛ خدمة حد مقدرته تتجاوز لم وإذا وطباخة، خادمة بيته يف يستخدم
اتفق فقد بذلك؛ رشًعا يجربها أن يستطيع ال الرجل فإن وإال البيت، بخدمة تقوُم مروءًة
مشتكيًا متظلًما الخالفة دار إىل جاء الكرام األصحاب من رجًال أن عمر خالفة أيام يف
حدث يشء «أي له: فقال بحدة، يتكلم وهو حرمه من خارًجا عمر فنظر زوجته، من
إيضاح؛ إىل يحتاج ال معلوم النساء حال «إن بقوله: عمر فأجابه املؤمنني؟!» أمري يا
أتيتك «إنني فأجابه: هنا؟» إىل بك جاء الذي ما وأنت؛ الحدة! هذه يل سببت قد فزوجتي
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فقال للشكوى!» محالٍّ أرى فال الحال هذه مثل عىل رأيتك وقد أما زوجتي. إليك ألشكو
ذلك أن مع بيوتنا بإدارة يقمن نساءنا فإن صوتنا؛ نرفع أن يجب ال «صه، عمر: له
ينتج املسائل هذه أظهرنا فإذا به، مكلفات ولسن أوالدنا ويرضعن وظيفتهن، عن خارج
مكلفات وال مطالبات غري النساء أن جليٍّا لك يتضح القصة هذه فمن لنا.» رضر عنها

بالخدمة. رشًعا
عندما األزواج أن عاداتكم من سؤاًال: منك سائلة وإنني أحسنت، البعل: ذات قالت
أن الزوج رأى فإذا الغرفة، باب داخل من ينظرون غرفتهن يف زوجاتهم عىل يدخلون
السماح عىل إشارة ذلك أن حسبان الداخل؛ إىل يدخل الباب أمام خفها وضعت زوجته

أتى؟! حيث من فيعود الخف ينظر لم وإن بالدخول، له
عن املأخوذ الغلط من ذلك يكون أن أحسنت، الرتكية: باللغة «ص» السيدة قالت

قهقهتنا. ضبط من االثنتان نحن نستطع ولم ذلك قالت الزرقاء. الفرجية
علًما أحاطت تكن ولم الفرجية، مسألة عن شيئًا تعلم لم كانت فلما «ن» السيدة أما
فأفهمتها عليكما؟! طرأ الذي ما قائلة: إيل التفتت الزائرة إليها أشارت التي الخف بعبارة

القاعة. فضاء يمأل قهقهتنا دوي وكان بالضحك، معنا اشرتكت وحينئٍذ القضية،
أيتها عفًوا فقلت: استغرابهن الحظت وقد ذلك، منا استغربن فقد الزائرات أما
مجيئكن قبل عبارة بيننا سبقت أن اتفق قد وإنما كالمكن، من نضحك لم إننا الزائرات،
مسألة لهن نقلت ثم الضحك، داعي من كان ما فكان منكن؛ صدرت لعبارة مشابهة
بالدنا يف واقعة بأشياء علم لهن يكون ال منا بعض يوجد كما إنه وقلت: الزرقاء الفرجية
أنه جرم وال األشياء؟! من كثري عن مغلوطة معلومات بُكنَّ تتصل أن يستبعد أال هذه،

الغلط. وزاد الوهم كثر املسافة بعدت كلما
بينهن يندر سمينات كلهن الرتكيات النساء أن عندنا املسموع الخدر: ذات قالت

صحيح؟! ذلك فهل الهزيالت؛ وجود
ترى؟! يا لذلك املوجب فما عجبًا! لها: قلت

عىل نادًرا، إال األسواق إىل خروجهن وعدم احتجابهن عن ناشئ ذلك إن يقال: قالت:
إن أي سمعت؛ ما عكس فرأيت بنسائها، كثريًا دققت العاصمة هذه إىل وصلت مذ أنني
وصلت حتى أوغيل» «بك من الطريق يف رأيت قد أنني كما ا، جدٍّ قليالت بينكن السمينات
متحجبات. مسترتات نساء يوجد أيًضا الوابور ويف املسترتات، النساء من كثريًا الوابور إىل
إىل يخرجن أن لهن يكن وإنما البيوت، يف ينحبسن ال عندنا النساء إن فقلت:

ترغب. ما تشرتي وأن شنئ، وقت أي يف األسواق
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نسمع فإننا أزواجهن؛ بأيدي أسريات هن الرتكيات النساء إن البعل: ذات فقالت
رجالهن. إذن بدون شيئًا يعملن أن يستطعن ال أنهن

أن عىل أزواجهن، يُِطعَن أن كانْت ملة أية يف النساء وظيفة من أنه جرم ال قلت:
عندكن النكاح صك ألن املسلمني؛ عند منها أشد املسيحيني عند هي الوظائف هذه مثل
ففي به؛ ومرتبطة لزوجها تابعة حال كل يف الزوجة تكون أن فيه مرشوًطا يحرر إنما

شاء. محل أي إىل جربًا بزوجته يذهب أن للرجل يحق الحال هاته مثل
دائًما يكونا أن الحسنة األمور من فإنه ذلك؛ وجوب يف ريب وال شك ال قالت:

مجتمعني!
إىل توٍّا الصعود وأراد السياحة عشاق من الزوج كان لو فيما إذن قولك فما قلت:
أعماق يف التوغل وأحب البحرية السياحة إىل يميلون ممن كان أو لالكتشاف؟! القطب
ورغب «البالونجيني» املنطاديني من كان أو األرياح؟! مع تميل جارية ظهر عىل البحر

الهواء؟ طبقات عىل الصعود يف
معهم؟! الذهاب عىل النساء إجبار عندكم للرجال يحق أال قالت:

األسفار قاصدين كانوا إذا أنهم غري القريبة، األماكن إىل أخذهن لهم يمكن قلت:
وإذا غري، ال ومروءة طوًعا زوجها مع تذهب إنما الشهامة ذات فاملرأة الشاسعة، الطويلة
الرجل، من بإذن إال مالها من شيئًا تبيع أن للمرأة يجوز ال وعندكم تُجرب، فال تذهب لم

تملكه. ما واستهالك بيع يف مستقلة حرة عندنا املرأة فإن نحن أما
من أكثر اإلفرنجية األلبسة يلبسن الرتكيات السيدات أن سمعنا كنا الخالة: قالت
أحقيق الرتكية؛ باألكسام وأنتن تقبلننا بأن الرجاء إىل حدانا ما وذلك الرتكية، األلبسة

ذلك؟
وصفت. ما مثل عىل أكثرهن إن أجل، قلت:

موسيقية)؟! (آلة بالبيانو أتعزفني قائلة: البيانو إىل البعل ذات التفتت ثم
ألنها بها؛ مني أكثر العزف تحسن السيدة هذه إن «ص»: السيدة إىل مشرية فأجبت

سنوات. عرش نحو درسته
سنوات. عرش من بأقل يمكن ال اآللة هذه عىل الرضب أن جرم ال قالت:

والتعود االستمرار رشيطة عىل سنوات بعرش البيانو عىل الرضب يمكن لها: فقلت
تماًما. حفظه يمكن سنة كم يف ولكن انقطاع، بال

الثامنة يف ذا أنا وها عمري، من السادسة السنة منذ به ابتدأت فقد أنا أما قالت:
عرشة ست مدة أي — العهد ذلك إىل كنُت سنوات، ست زواجي عىل مر وقد والعرشين،
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يف يومني به أعزف رصت تأهلت وعندما ساعات، أربع اآللة بهذه يوميٍّا أعزف — سنة
البيانو؟ بعلم املعنى وما املراد ما أتعلمني البيانو! أتعلم لم اآلن وحتى األسبوع،

العازفني أكثر فما تعلُّمه، عن النظر رصف إىل حداني قد به علمي إن نعم، قلت:
أول من األنغام معرفة به يراد علم هو إنما البيانو علم ألن به! تامة معرفة وأقلهم ا عدٍّ
يحصل ال املعرفة من الحد هذا إىل والوصول عزفها، ورسعة كانت، نوطة أية بحسب مرة
عىل ترضب أن السيدة هذه نكلف اآلن نحن وها متمادية، كانت وإن سنوات، عرش بمدى
ستُطربُنا التي األنغام أن معلومك ليكن ولكن جيًدا، الرضب تحسن أنها فتنظرين اآللة
من املقصد أن عىل بها، اإلجادة لها أمكن حتى مرات عدة النوطة عىل كررتها قد بها
موجود فالبيانو املجلس؛ هذا يف البيانو يعزف من يوجد أنه دام وما ذلك، غري هو البيانو
إىل النظر عند البيانو عىل النغم رضب يجب الحال هذا ويف أيًضا، موجودة والنوطة
عزًفا، يسمى ال بها العزف وتكرير مرات عدة النوطة عىل األنغام مراجعة ألن النوطة؛

لسماعها. ميًال املرء يف يرتك وال
بمزيد متوالية سنوات أربع به اشتغلت البيانو درس يف بدأت عندما فإنني أنا أما
بالبيانو العارفون أخربني وقد عليها، مزيد ال برسعة النوطة وتعلمت واالجتهاد، الرغبة
يجب ما عندي حقق املقصودة الدرجة إىل وصويل أن غري وملذٍّا، حسنًا كان به عزيف أن
فحملت األمر، هذا إىل يتوفق لم أستاذي أن أرتني تجربتي فإن املطلوب؛ لبلوغ املدة من
به بدأت عمل وأول الفن، هذا يف الشهرة طائر بأستاذ واستبدلته كفاءته، عدم عىل ذلك
كررها أن بعد إال نغمها يُحِسن فلم سابق عهد بها له يكن لم نوطة أمامه فتحت أنني
ويقولون: عميل يستغربون أخذوا ولكن آخر، أستاذ عىل التحري عن فعدلت مرات، ثالث
يمكن قد أنه فأنبئوني بمطلوبي، فأخربتهم منه! أعرف أستاذ عىل الحصول يمكن ال إنه
نتيجة من وعلمت املطلوب، الطرز من شخصان أو شخص السعادة دار يف يوجد أن
ساعات، خمس أو أربع يوميٍّا العزف عىل واالستمرار التام، االستعداد مع أن تحقيقاتي
تأسفت اآللة، هذه تعلم عىل حياتي من سنة عرشة خمس خالل يف البيانو تعلم يمكن
فاآلن البيانو، درس عن َصْفًحا ورضبت سنوات، أربع مدة يف نالني الذي التعب عىل
أقل ال أكرره أن بعد إال إتقانه من أتمكن وال النوطة، أفتح أعجبني نغًما رأيت إذا رصت

بالبيانو؟ العزف تحسن الخدر ذات فهل مرة، عرشة خمس من
بل درجتي، إىل بعد تصل لم ولكنها به، تعزف أن تعرف نعم، البعل: ذات قالت

أيًضا. وقت يلزمها
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اللطيفة. أنغامك من قليًال وأسمعينا تلطفي قلت:
العالمة إىل نظرت أن وبعد غطاءه، ورفعت البيانو إىل وجلست البعل ذات فنهضت
باريز، يف تصنع إنما أجناسه أحسن أن جرم ال باريزي، بيانو إنه قالت: داخله يف التي
يف نظرت ولقد أمكن. ما حسنًا جنًسا منه يصنعون أوروبا يف الجهات بعض يف أن غري
إذا عما فسألت أماكَن، عدِة إىل تنتسب التي اآلالت هذه من كثريًا أوغيل» «بك حوانيت
أال أسألك: ذلك وألجل فتعجبت، يوجد، ال أنه فأخربوني البالد، هذه ُصنع ِمن يوجد كان

اآلالت؟! هذه من عندكم يصنعون
كانت ولقد الحد، هذا إىل املطلوب الرتقي ترتقَّ لم عندنا املعامل فإن كال؛ لها: فقلت
وأصبحت املوضوع فانعكس أوروبا، إىل الرشق من تُرسل السالفة األزمنة يف األشياء هذه

أوروبا! من الرشق إىل ترد
الرشق؟! من أوروبا إىل أرسل البيانو إن هل قالت:

وباملقابلة الرشيد، هارون إىل الهدايا بعض أرسل كان «شارملان» أن معلوم قلت:
أوروبا إىل وصلت ملا بحيث النفيسة، األقمشة وبعض وأرغونًا ساعة الرشيد هارون أهداه
يف األوروبيني يقلدون الرشقيني أن فكما السحرية، باألمور أشبه وقع األهايل عند لها كان
إال ومعارفها، بعلومها العباسية الدولة يقلد عرصه يف «شارملان» كان هكذا األيام، هذه
الوقت يف أوروبا كنائس يف به يعزف الذي األرغون أن يخفى وال ذلك، إىل يتوفق لم أنه

منه. فرًعا إال فليس البيانو أما السالفة. األزمنة يف بغداد من إليها ورد إنما الحارض
بغداد؟! يف «أرغون» اآلن إىل أيُصنع عجبًا! يا قالت:

األرغون! هو ما يعرف َمن وال حتى بغداد يف ليس فإنه ؛ كالَّ فقلت:
واملعارف. الصنائع هذه مثل برتقي تحصل إنما البالد ثروة إن قالت:

ترتقى وامللزوم الالزم نظري املدنية مع هي إنما والصنائع واملعارف العلوم إن قلت:
املدنية. ترقي بنسبة

أنواع وسائر واملعارف بالعلوم مصحوبًا العالم يطوف سائح نظري فهي املدنية أما
يف ومرت وبابل، مرص يف جالت القدم يف املتوغلة األزمنة ففي واللطائف؛ التجمالت
إىل سارت خرابًا؛ وصارت البالد هذه سقطت إذا حتى اليونانية، البالد عىل طريقها

وبهاءً. رونًقا أيامها وزادت البطالسة، امللوك حكومة يف أنوارها وأرشقت اإلسكندرية
بغداد يف التسيار عصا وألقت العراق، إىل العباسية الدولة أيام يف ذهبت ثم
ذلك خالل ويف وتركستان، إيران إىل عمرانها أشعة رست ثم بابل، عن بها مستعيضة

األندلس. يف فحلت العرب؛ إىل جهة من امتدت
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العلوم أخذوا املسلمني الحكماء أن وكما إرشاًقا، فيها فأرشقت أوروبا عىل وردت ثم
اخرتاعاتهم، عىل اليونانيني الحكماء أفكار محصول وأضافوا اليونانية، عن الحكمية
األوروبيون؛ فعل هكذا عاٍل، بمكان والتقدم الرفعة من هي درجة إىل بالعلوم فوصلوا
وغاياتهم، أفكارهم إليه فرصفوا مهيئًا؛ حاًرضا العرب مساعي محصول رأوا فإنهم
الوقت ويف األلباب. وتسحر العقول تحري درجة إىل واملعارف العلوم شأن بجدهم ورفعوا
عيانًا املشاهدة األوروبيني مساعي محصول من لالستفادة كلية سهولة يوجد الحارض

عندنا. والصنائع العلوم انتشار ألجل
القدماء. بأصدقائكم االعتصام يلزم هكذا؛ الواقع كان إذا قالت:

الهمايوني جلوسه منذ فإنه الحايل؛ سلطاننا يفحرضة فيهم راغبون أننا شك ال قلت:
قريب وقت يف أنه نرتاب وال للعادة، خارًقا تقدًما بلدنا يف والصنائع املعارف تقدمت قد
من السواح مجيء أن جرم وال واإلتقان، الكمال بحالتي إجماًال والصنائع املعارف نرى

تقدم. ما عىل بينة عالمة هو إنما نظريكن املعارف أصحاب
تعزف وشقيقتي نغمها، لديك يروق نوطة أعطنا لديك حسن إذا الخدر: ذات قالت

البيانو. فيها
عىل ولحنتها البعل ذات فأخذتها باألوبرا، مخصوصة بنوطة وأتيتها الطلب فلبيت
سمعُت كنُت ما العهد هذا إىل إنني الحق، ولعمر وأدهشنا. أطربنا تلحني بأحسن البيانو
من فتحققت الحال، يف تلحينها إىل تبادر بنوطة جئناها كلما كانت وقد عزفها، بمثل
املحفوظة األلحان بعض بإيقاع أطربتنا ثم املطلوبة، الدرجة الفن هذا يف بلغت أنها ذلك
بوقت البيانو عىل تعزفان الشقيقتان أخذت ثم مهارتها، من حيارى فجعلتنا ذاكرتها، يف
وشهدنا إطراب، أيما فأطربتنا «كاترمن»، بالفرنسية: له يقال مما أيٍد، بأربع أي واحد؛

الفن. هذا يف ا جدٍّ البارعات من أنها الخدر لذات
سمعناه. الذي هذا بعد البيانو عىل اإليقاع من تُعفيانا أن هللا ناشدتكما لهما: فقلت

الرتكية. األنغام ببعض أطربينا حسن إذا البعل: ذات قالت
تركية. بآلة شئت وإذا الرتكية، األلحان بعض نلحن إننا بأس، ال لها: فقلت

للغاية. ممتنة أكون قالت:
الرتكية األنغام من البيانو عىل يفصل منا كل و«ن» «ص» والسيدتني عت وقَّ أن وبعد
اآلالت، هاته عىل فوقع للقانون، والثالثة: للكمنجة، والثانية: العود، إىل إحدانا نهضت
عىل اإلفرنجية األلحان إيقاع يمكن كان إذا عما وشقيقتها البعل ذات سألتنا فحينئٍذ

683



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

عىل ممكن ذلك إن فأجبتهما: األلحان، هذه يف تلحن التي الكمنجة مثل والقانون العود
نلحن أخذنا ذلك عىل وبناء اإليقاع، يف الكمنجة تنفرد رسيعة نغمة إىل الوصول عند أن
باالشرتاك عليه ووقعت البيانو إىل نهضت ثم تلحينها، املمكن اإلفرنجية القطع بعض
الصورة هذه عىل فقطعنا إفرنجية، قطًعا الكمنجة عىل ع تُوقِّ كانت التي «ن»، السيدة مع
محليٍّا وجبنا محلية، أثماًرا للضيفات أحرضنا الطعام مناولة وبعد الوقت، من مرحلة
كل جبننا فاستَْحَسنَّ ألتي، قهوة عندنا املسماة األشياء من وغريها ومقددات، وزيتونًا

تماًما. األوروبي النسق عىل مصنوعة مربياتنا أن وأنبأننا االستحسان،
منهن ممتناٍت فجعلننا والتقدير، الشكر بكمال منها تناولن أنهن القول وجملة
بأهداب املعقود الحديث عباب وخضنا الحديقة، يف بهن طفنا ثم عليه، مزيد ال امتنانًا
قبعتها منهن كل تناولت الوابور؛ مجيء موعد عرشة الحادية الساعة أزفت فلما الوالء،
وكان أحيانًا، اإلنكليزية اللغة يف تتكلمان الحديث خالل يف الشقيقتان وكانت — وسرتتها
علينا؛ يكن لم كالمهما أن هلل فالحمد منا، امتنانهما وبيان علينا، بالثناء يتعلق كالمهما

األبية! النفوس عليه تصرب ال مما مواجهة املذمة سماع ألن
يؤثر مما باملثل احرتامها مقابلة عدم كان واجبًا دينًا الضيف احرتام كان وملا
بلهجة للضيفات امتنانها تبدي أن «ص» السيدة تصورت وقد التأثري، كل قلوبنا يف
لعلمها الواجب؛ هذا إيفاء عن منعها االجتماع أثناء يف تسرتها أن غري فصحى، إنكليزية

مشكوًرا. يكون ال به التجاهل بعد اإلنكليزي بمعرفة التظاهر أن
الصباح من أي منه؛ قسًما قطعنا فإننا واالنرشاح؛ بالرسور النهار ذاك رصفنا وقد
رصفنا اإلفرنجيات السائحات جاءت إذا حتى الحبور، من يكون ما بمنتهى الظهر، إىل

الصدف. ألطف من ذلك فكان األلحان؛ نغمات عىل الباقي القسم
يريدا لم جهة من ألنهما عندنا؛ الليلة تلك بقيتا فإنهما و«ن» «ص» السيدتان أما
فرصفنا الضيفات، ذهاب بعد وابور لهما يتيرس لم أخرى جهة ومن الجمعية، تلك ترك
يف كنا وقد بالرسور، الوقت إمرار من يمكن ما بغاية النهار ذاك رصفنا كما الليلة تلك
رفيقاتنا مع لطيفة ليلة سنرصف أن لهنَّ بيَّنَّا إليهن املومى الضيفات مع حديثنا أثناء

املذكورات.
أرشف ساعة من فهل واملرسات، بالزهو فتح اليوم طالعنا إن «ن»: السيدة قالت ثم

منها؟!
أن ألنبأنا املنجمني أحد عىل النهار هذا حوادث قصصنا لو أننا جرم ال لها: فقلت
يتناظر السعد أن بيان يف أفاض ولكان الهوائية، الربوج من الدلو برج يف اليوم طالعنا
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ذلك غري وإىل والوالء، املودة بعني إليه ناظر األكرب السعد وأن عطارد، مع رشفه بيت يف
أن هللا فنسأل حسن؛ اتفاق هي إنما األشياء هاته أن جرم ال الفلكية. االصطالحات من

واملنكوسة. املعكوسة الصدف من يحفظنا
من حال أحسن عىل — هلل والحمد — النهار هذا رصفنا إننا أخريًا: يقال ما وحقيقة

انتهى. والرسور. الزهو

الخليل أسعد األمري بنت فاطمة (24)

أعمال من عامل جبل يف القاطنني الشيعة أمراء أحد الخليل، أسعد األمري بنت هي
والدها وتويف الهجرة، من ١٢٥٦ سنة ولدت صغري. عيل عائلة كرباء من وهو سورية،

األسعد. بك محمد األمري شقيقها تربيتها فتوىل ا؛ جدٍّ صغرية وهي
أقرب يف علوم جملة فتلقت العلوم، لتدرس للمعلمني سلَّمها التعليم سن بلغت فلما
ودرست الرشيف، القرآن فحفظت وكياسة، ونباهة وفطنة، عقل ذات وكانت وقت،
النحو ودرست الشيعية، العلماء أشهر عىل الفقهية الدروس وأخذت الجمة، التفاسري
وملا اآلفاق، يف صيتها فذاع جلدتها، وأهل عرصها نساء فاقت حتى والبيان والرصف
له فأنعم بالخطوبة، األسعد بك عيل األمري إليها تقدم سنيها؛ من عرشة الثامنة بلغت

بها. شقيقها
قاعدة هي التي «تبنني» إقامته ومحل بشارة، بالد عىل حاكًما املذكور األمري وكان
وجعلها ١١٠٧م، سنة طربية صاحب أومر» «هيوسنت بناها القلعة وتلك بشارة. بالد
خصبة بقعة وسط يف املرتقى صعب مرتفع عىل وهي يليها، وما صور لغزو معقًال
«طورون»، اإلفرنج ويسميها والغابات، والثمار الكروم فيها تكثر الجبال، بني وعامرة

أصحابها. عائلة بها وسمى ا، مهمٍّ منيًعا حصنًا وكانت
الثالث»، «بلدوين للملك عامًال «تبنني» صاحب «هونفردي» أقيم ١٥٥١م، وسنة
هجرية، ٥٨٣ لسنة املوافقة ١١٨٧م، سنة األيوبي الدين صالح البالد هذه فتح وقد

منها. اإلفرنج وأخرج ففتحها الدين تقي أخيه ابن إليها سريَّ قد أنه وذلك
اإلفرنج إليها فرحل الدين، صالح ابن العادل امللك بيد «تبنني» كانت ٥٩٤ه، وسنة
رأى فلما جهاتهم، من الحصن ونقبوا القتال يف وجدُّوا بها، من وقاتلوا وحارصوها
أنفسهم عىل األمان يطلب بعضهم فنزل وأموالهم، أنفسهم عىل خافوا ذلك بالقلعة من
صاحب استأرسكم سلَّمتهم إن اإلفرنج: بعض لهم فقال القلعة، ليستلموا وأموالهم؛
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امللك وكان نفسه، يحمي َمن قتال وقاتلوا االمتناع، عىل وأرصوا فعادوا وقتلكم، الجيش
عسقالن. إىل وصل حتى مجدٍّا فسار بمرص العزيز امللك أخاه كاتب قد العادل

ملكتهم، وزوَّجوه قربص ملك إىل أرسلوا ملك لهم ليس وأن ذلك، اإلفرنج علم فلما
وتعاقبت العادل امللك مع اصطلحوا ثم «تبنني»، حصار عن فكف للسلم، محبٍّا هذا وكان
صغري عيل بيت أمراء تملكها حتى مديدة، مدة القلعة تلك تملك عىل واألمراء امللوك
العائلة. تلك من فاطمة السيدة وكانت األسعد، بك عيل األمري منهم الذين املذكورين،
آخر نسبًا به يخلطوا أن من الرشيف نسبهم عىل يحافظون الوقت ذاك يف كانوا وإنهم

البعض. لبعضهم إال يزوجون وال الناس، عامة من
الحاكم وهو ورفعة، مقاًما العائلة تلك كبري ذاك إذ األسعد بك عيل األمري وكان
السياسة، وحسن بالكرم مشهوًرا وكان العلية، الدولة قبل من بشارة بالد عىل الوحيد
التي — «الطيبة» من نقلها فاطمة السيدة إليه زفت وملا أحكامها، يف بالعدل ومتصًفا
ذلك فشق «تبنني»، إىل — طفولتها ومهد صباها، ومنبت رأسها، ومسقط والدها، بلد هي
من الفقري إىل محسنة كانت ألنها بلدتها؛ وأهل أهلها وعىل األسعد بك محمد شقيقها عىل
وكان البلدة، تلك يف َمن كلُّ يحبها وكان للمريض، وعائدة للمسكني، ومعينة البلد، أهل

سنها. صغر عىل وغريها اإلدارية اآلراء بعض يف عليها يعتمد شقيقها
ونضارة لطفها، ورقة عقلها، وكمال آدابها، بحسن نالت «تبنني» إىل نقلت وملا
فؤاد تملُّكها عن فضًال األمور، زمام ملكت حتى زوجها عند عظيمة حظوة جمالها،
فلما النادي، ذاك وأهل نسائه كل عىل وفازت املنزلية، األشغال إدارة وتقلدت زوجها،
مشاركتها أحبَّ الرجال، أعاظم حزم يفوق الذي والعزم، الحزم ذلك بك عيل منها رأى
بالرأي، وشاركته زوجها، مع األحكام فتعاطت السديدة، آرائها عىل واعتمد األحكام، يف
ولم والفقري، والغني والصغري، الكبري أحبها حتى الناس، بني حكمها يف وعدلت وحكمت
الخري لفعل حبها عن والسلطة الدولة من إليه صارت ما الحقيقي مركزها يف يغريها
مخصوًصا محالٍّ دارها يف جعلت بل أبيها، بيت يف تفعل كانت كما الفقراء، إىل واإلحسان
ولجأ املضطرون، وقصدها الخري، بفعل وشهرت السبيل، وأوالد اليتامى األوالد لرتبية

الخائفون. إليها
وتنظر الحجاب، وراء من األحكام تتعاطى كانت بل حجاب، لها يبذل لم ذلك وكل
وسمو بآرائها، يعجبون بك عيل األمري ديوان يف َمن كلُّ وكان الحجاب، داخل الدعاوى يف
١٢٨١ سنة إىل كذلك تزل ولم الرشعية، األحكام من الغامضة األمور من لدقائق أفكارها
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الحاتمي كرمه ألن األمريية؛ األموال من يشء عليه ر تأخَّ قد إليه املومى البك وكان هجرية،
فوق معه يركب ركب إذا وكان عظيمة، دولة يف كان إنه حيث ذلك؛ إىل يضطره كان
والفراشني، والطباخني والعمال يَّاس والسُّ الخدم خالف وذلك حشمه، من فارس املائتي

ذلك. وغري وطباخني وخدم وكالء من الحريم دائرة يتبع وما
املفروشات من وفيه شخص، ألفي يسع للضيوف محلٌّ «تبنني» قلعة يف وكان
فراشون وله الضيوف، لراحة لها يلزم بما غرفة كل الفاخر، القرص بذلك يليق ما واألثاث
من املقيمني يخدمون الذين غري كذلك، والطباخون فقط، الضيوف لخدمة مختصون
الشعراء تأتي وكانت إليه، املومى األمري دائرة من الرواتب لهم األتباع هؤالء وكل العائلة،
كل من الزائرون إليه ويفد جائزة، بدون أحًدا يرد ال وهو صوب، كل من والطالبون
لحسن القلعة؛ يف الصيف فصل عنده يمضون وغريهم املتوظفني كبار من الشهرية املدن

النرضة. والجبال األرايض تلك تربة وخصب مركزها، وطيب هوائها،
وألقوا الضغينة، له أضمروا قد إليه الناس أقرب من وأعداء حساد له كان وقد
ومحاسبته القبضعليه إلقاء عىل وعملوا والرفعة، املجد من ناله ملا منهم حسًدا الدسائس؛
مبالغ طرفه وظهر الحجز، تحت وهو شهور ثمانية مدة يف فحوسب األمريية، األموال عىل

جسيمة.
األموال وتدبرت الثقيل، الحمل هذا بأعباء ذلك أثناء يف فاطمة السيدة فقامت
امرأة كل وُحيل ُحليها وباعت عائلتها، وأموال مالها من جمعتها وقد بعلها، من املطلوبة
حزم بكل ذلك تفعل وكانت املطلوبة، األموال تلك سداد من تمكنت حتى دائرتها؛ يف

هجرية. ١٢٨١ سنة أواخر يف بخالصه األمر وصدر الرجال، شهامة يفوق
دمشق قلعة وهي عليه، محجوًرا كان ما محل من وطنه إىل الرجوع أراد ذلك وبعد
وهنالك بالكولريا، املشهور العام الوباء فيها جاء التي هجرية ١٢٨٢ سنة فدخلت الشام،
تعاىل. هللا اه وتوفَّ أيام، ثالثة ومكث الشام، بدمشق بالكولريا أصيب وطنه إىل انتقاله قبل
ولحق الداء بهذا أيًضا األمري فأصيب األسعد، بك محمد األمري أخوها برفقته وكان
نكبة فكانت الطويل، الحزن آللهما تاركني واحد، أسبوع يف وفاتهما وكانت عمه، بابن
فالزمت أمريها، بوفاة أيًضا العائلة تلك ونكبت املذكورة، فاطمة السيدة عىل عظيمة
إىل وانقطعت واحد، آن يف واألخ الزوج بطليها: فقد بسبب واألكدار األحزان امُلرتَجمة
بناتها ويخص يخصها ما فاقتسمت — زوجها مزارع من مزرعة وهي — «الزريرية»
الثالث هؤالء إال لها يعش فلم وإناث ذكور من أوالد جملة له ولدت كانت ألنها الثالثة؛

بنات.
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جميًعا فضمتهم — أيًضا وإناث ذكور — غريها من أوالد بك عيل لألمري وكان
بدون الرشعية، الفريضة بحسب األرض عليهم وقسمت بعضهم، إىل إدارتها بحسن
زوجها وأوالد أوالدها من لكل دار بناء يف ورشعت ذلك، يف مدخًال للحكومة تجعل أن
أحب ما عىل البناء ذلك وأتمت رأيها، وسداد تدبريها بحسن الكلَّ وأرضت للسكنى،

األوالد.
مت وقسَّ املكروب، كرب وفك اليتامى، لرتبية مخصوًصا شيئًا مالها من وخصصت
ولم األسعد، بك خليل األمري األصغر شقيقها عند والطيبة بالزريرية سكناها بني وقتها
األصقاع. تلك يف املثل بها يرضب اآلن إىل الحسنة السجايا هذه عىل — هللا حفظها — تزل
الطروس. لها وتنطق الرياع، لها فيشهد النثر يف وأما قليل، يشء الشعر يف ولها

الجالح بن أحيحة جارية فكيهة (25)

قينات وكانت وأنواعه، الغناء رضوب يف وأعلمهم زمانها، يف صوتًا الناس أحسن كانت
النساء من كثري بها افتتن قد صوتها حسن ومن العلم، هذا فنون عنها يأخذن املدينة
الجارية، تلك جأش وثبات موقعها، لحسن نذكرها لطيفة تُبَّع مع حكاية ولها والشبان،
املرشق يريد اليمن من سائًرا كان الحمريي سعد بن حسان بن كرب أبا تبًعا أن وهي:
الشام، قدم حتى ومىض له ابنًا بها فخلف باملدينة، فمرَّ قبله، تفعل التبابعة كانت كما
وهو فبلغه باملدينة، غيلة ابنه فقتل باملشقر، فنزل العراق، قدم حتى الشام من سار ثم

يقول: وهو املدينة إىل راجًعا فكرَّ باملشقر

ع��ود أم ع��اده��ا ب��ع��ي��ن��ك رم��د ت��رود ت��زال ال ال��م��ع��اه��د ذا ي��ا
ق��ع��ود آم��ن��ون ب��ي��ث��رب ن��ب��ط س��اع��ة أغ��م��ض ف��م��ا ال��رق��اد م��ن��ع
م��ج��رود أش��اءه��ا ك��أن ح��ربً��ا ت��ل��ق��ه��ا ل��م إن ب��ي��دي��ك ت��س��ت��ق��ي ال

أهلها، واستئصال نخلها، وقطع خرابها، عىل مجمع وهو املدينة دخل حتى أقبل ثم
اليوم: إىل لها يقال التي البرئ وهي — برئًا بها فاحتفر أُحد بسفح فنزل الذرية، وسبي
أمية بن زيد إليه أرسل فيمن فكان ليأتوا، املدينة أهل أرشاف إىل أرسل ثم — امللك برئ
بن أمية بن زيد عمه وابن عوف، بن عمرو بن زيد بن ضبيعة بن زيد عمه وابن زيد، بن
الجالح، بن وأحيحة — األزياد يسمون وكانوا — زيد بن عبيد بن زيد عمه وابن زيد،

يثرب. أهل عىل ليملكنا إلينا أرسل إنما األزياد: قال رسوله جاء فلما
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خربه يرد أن كرب أبي من حظي ليت وقال: لخري، دعاكم ما وهللا أحيحة: فقال
وخمر، وخباء جاريته فكيهة ومعه أحيحة وخرج إليه، فخرجوا مثًال، فذهبت جبله.

والخمر. الجارية فيه وجعل الخباء فرضب
وتحدث تحته، ُزْربيَّة عىل معه وأجلسه له فأذن تُبَّع عىل استأذن حتى خرج ثم
منها يشء عن أخربه كلما تُبَّع وجعل عنها، يخربه فجعل باملدينة، أمواله عن وسأله معه
قتله يريد أنه أحيحة ففطن أحيحة، َقتَل تُبَّع بذلك يريد الزُّْربيَّة. هذه عىل ذلك كل يقول:
بها، تغنيه أن فكيهة وأمر أبياتًا وقرض الخمر فرشب خباءه فدخل عنده، من فخرج

هي: واألبيات حرًسا. عليه تبع وجعل

ي��ط��ال��ب��ه��ا م��م��ن ق��ري��بً��ا أم��س��ت ل��و ف��ك��ي��ه��ة إل��ى ش��وق��ي ي��ش��ت��اق
وش��ارب��ه��ا ق��ه��وة ول��ت��ب��ك��ن��ي وم��زه��ره��ا ق��ي��ن��ة ل��ت��ب��ك��ن��ي
م��ن��اك��ب��ه��ا س��ردح ف��ي وغ��اب رح��ل��ت إذا ن��اق��ة ول��ت��ب��ك��ن��ي
ع��واق��ب��ه��ا م��ا ال��ن��اس ي��ع��ل��م ل��م ج��م��ع��ت إذا ع��ص��ب��ة ول��ت��ب��ك��ن��ي

ذاهب إني لها: قال الحرس نام فلما ليلته، وعامة يومه بذلك تغنيه فكيهة تزل فلم
أن إال أبوا فإذا نائم، هو فقويل: امللك رسول جاء فإذا الخباء، عليك فسدِّي أهيل إىل
فقويل إليه بك ذهبوا فإن برسالة، امللك إىل وأرسلني أهله إىل رجع قد فقويل: يوقظوني
وأرسل الضحيان، أطمة يف فتحصن انطلق ثم دع! أو بقينة اغدر أحيحة: لك يقول له:
أحيحة إىل وأرسل الحرة، تلك قفار من قفارة عىل فقتلهم األزياد إىل الليل جوف من تبع
ذلك كل مراًرا، عليها وترددوا فانرصفوا راقد. هو فقالت: فكيهة إليهم فخرجت ليقتله،

عليك. لندخلن أو لتوقظنه فقالوا: عادوا ثم راقد، هو تقول:
فلما امللك، إىل بها فذهبوا برسالة، امللك إىل وأرسلني أهله إىل رجع قد فإنه قالت:
كلمة فذهبت دع. أو بقينة اغدر لك: يقول وقالت: خربه فأخربته عنه سألها عليه دخلت
تحصن قد فوجدوه طلبه، يف أرسلهم ثم خيله، من كتيبة له فجرد مثًال، هذه أحيحة
إليهم ويرمي والحجارة، بالنبل ويرميهم بالنهار، يقاتلهم ثالثًا فحارصوه أطمة، يف
بالنهار، يقاتلنا رجل إىل تبعثنا فقالوا: تبع إىل رجعوا الثالث مضت فلما بالتمر! بالليل

وانرصف. فرتكه بالليل؟! ويضيفنا
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الربيع آل موالة فريدة (26)

إىل صارت ثم دورهم، يف الغناء فعلمت ربيع، آل إىل وقعت ثم بالحجاز نشأت مولدة هي
صارت ثم يجدها، فلم الرشيد وطلبها هربت، ونكبوا يحيى بن جعفر قتل فلما الربامكة،

األمني. إىل
عنها مات ثم هللا، عبد ابنه له فولدت مسلم، بن الهيثم فتزوجها خرجت قتل فلما
يزيد: بن الوليد شعر يف جيدة صنعة ولها عنده، وماتت الجريش بن السندي فتزوجها

غ��ن��ان��ي م��ا ل��ع��ن��اه��ا ت��ران��ي ل��و س��ل��م��ى وي��ح
ال��غ��وان��ي ح��ور ع��اش��ًق��ا أب��ك��ي ال��دار ف��ي واق��ًف��ا

أيًضا: صنعتها ومن

ال��ح��ب؟ ال��رج��ل ي��ق��ت��ل ه��ل ن��س��ائ��ل��ك��م ه��ب��وا أال ال��ن��ي��ام ال��رك��ب أي��ه��ا أال
ال��رك��ب ي��ق��ف ل��م أن��ت ول��وال ع��ل��ي��ك م��ط��ي��ه��م وق��ف��ت ق��د رك��ب رب أال

الواثق جارية فريدة (27)

وكانت املحسنات، املوصوفات من وكانت الواثق، إىل أهداها وهو بانة، بن لعمرو كانت
الواثق. بعد املتوكل وتزوجها والفهم، الفطنة حادة الغناء، حسنة الوجه، حسنة

خدمة يف نوبة يل كانت قال: إنه الحارث بن محمد عن «األغاني» صاحب وقال
وإن عنده، أقمت الطرب إىل نشط فإن الدار؛ إىل ركبت حرضت إذا جمعة كل يف الواثق

انرصفت. ينشط لم
إذ نوبتي يوم غري يف منزيل لفي فإني بنوبته، إال أحدنا يحرض ال أن رسمنا وكان
يحرضني لم اليوم هذا فقلت: املؤمنني! أمري أجب يل: وقالوا عيلَّ هجموا َمن الخليفُة أرسل

غلطتم! لعلكم قط؛ املؤمنني أمري
األرض! عىل تستقر ندعك ال أن أمرنا فقد وبادْر؛ تُطوِّل ال املستعان، هللا فقالوا:
الخليفة رأي يف حدثت بلية أو بي، سعى قد ساٍع يكون أن وِخْفُت شديد فزع فداخلني
حيث من رسمي عىل ألدخل فذهبت الدار، وافيت حتى وركبت أردت بما فتقدمت عيلَّ!
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فزاد أعرفها، ال طرق إىل بي وعدلوا فأدخلوني الخدم بيدي وأخذ فُمنعت، أدخل كنت
وغمي! جزعي يف ذلك

مفروشة دار إىل أفضيت حتى خدم إىل خدم من يسلمونني الخدم يزل لم ثم
وحيطانه أرضه رواٍق إىل أفضيت ثم بالذهب، املنسوج بالويش الحيطان ملبسة الصحن،
ثياب وعليه بالجواهر، مرصع رسير عىل صدره يف بالواثق وإذا ذلك، بمثل ملبسة
فلما عوٌد، حجرها ويف ثيابه، مثل عليها جاريته فريدة جانبه وإىل بالذهب، منسوجة
املؤمنني؟! أمري يا خريًا قلت: ثم األرض فقبَّلُت إلينا. إلينا محمد، يا وهللا جودت قال: رآني
منك، أحقَّ أَر فلم يؤانسنا ثالثًا وهللا طلبُت أنا فيه؟! نحن ما تنظر أما أرى؛ خريًا قال:
ورشبَت أكلَت سيدي، يا وهللا قد فقلت: إلينا، وبادْر الطعام، من شيئًا فُكْل باِدْر فبحياتي

أيًضا.
قال ثم ذلك، فأُحرض قدح، يف رطًال ملحمد هاتوا وقال: فجلست، فاجلس، قال:

فغنَّت: غنِّي، لفريدة:

ح��ب��ي��ب��ه��ا ع��ي��ٍن م��لء ول��ك��ن ع��ل��ي ق��درة ب��ك وم��ا إج��الًال أه��اب��ك
ن��ص��ي��بُ��ه��ا م��ن��ك ق��لَّ أْن وال َق��َل��تْ��َك أن��ه��ا ل��ي��ل ي��ا ال��ن��ف��س ه��ج��رت��ك وم��ا

بعد الصوت تغني ذلك خالل ويف يجاذبها، الواثق وجعل بالسحر، وهللا فجاءت
رجله رفع إذ لكذلك فإنَّا ألحد، مرَّ ما أحسن لنَّا فمر غنائها، خالل يف أنا وأغني الصوت،
عودها! وتفتت األرض، إىل الرسير أعىل من تدحرجت رضبة بها فريدة صدر فرضب
نظرُت وقد إيلَّ وقعت عينه أن أشك ولم الروح، كاملنزوع أنا وبقيت وتصيح، تعدو ومرت
فإني العنق؛ رضب أتوقع وأطرقت متحريًا، األرض إىل ساعة فأطرق إيلَّ، ونظرْت إليها

فوثبت. محمد، يا قال: إذ لكذلك
تخرج وهللا الساعة سيدي، يا فقلت: علينا! تهيَّأ مما أغرب أرأيت ويحك! فقال:

الذنب؟! سبب كان فما هللا، لعنة بالعني أصابنا من فعىل روحي،
قاعدة هي كما معها ويقعد املقعد، هذا يقعد جعفًرا أن فكرت ولكن وهللا، ال قال:
يقتل بل وقلت: عني ي فُرسِّ رأيت! ما إىل أخرجني ما وخامرني الصرب، أُطق فلم معي،
وُمْر ارحمها هللا، هللا سيدي، يا وقلت: األرض وقبَّلت أبًدا! املؤمنني أمري ويحيا جعفًرا هللا
ويف خرجت أن من بأرسع يكن فلم بها؟ يجيء َمن الوقوف: الخدم لبعض فقال بردِّها،
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فبَكْت وعانقها، جذبها رآها فلما قبُل، عليها كانت التي الثياب غري وعليها عودها، يدها
بالبكاء! أنا واندفعت يبكي، هو وجَعل

يل قاله ما عليها فأعاد هذا؟! استوجبت يشء وبأي موالي؟! يا ذنبي ما فقالت:
أيًضا! تبكي وهي يبكي وهو

هذا من وأرحتني الساعة، عنقي رضبْت إال املؤمنني، أمري يا باهلل، سألتك فقالت:
يبكي! وهو تبكي وجعلْت بي، الهمِّ من نفسك وأرحت الفكر،

أعرفه، ال بيشء الوقوف الخدم إىل وأومأ مكانها، إىل ورجعت أعينهما، مسحا ثم
بدرج خادم وجاء كثرية، ثياب فيها ورزًما ودنانري دراهم فيها أكياًسا وأحرضوا فمضوا
فيها بدرة وأُحرضت إياه، فألبسها جوهره، مثل قط رأيت ما عقًدا منه وأخرج ففتحه
وإىل أمرنا إىل وعدنا ثياب، فيها تخوت وخمسة يدي، بني فُجعلْت درهم آالف عرشة

الليلة. إىل كذلك نزل فلم كنا، مما أحسن
توبتي بعد منزيل لفي إنني فوهللا املتوكل، وتقلَّد ْرضبه الدهر وَرضب تفرقنا ثم
وهللا فأُدخلُت الدار إىل ورصُت ركبُت! حتى أمهلوني فما الخليفة، رسول عيل هجم إذ
وإىل بعينه، الرسير عىل الواثق فيه كان الذي املوضع يف املتوكل وإذا بعينها، الحجرة
أطالبها غدوة منذ أنا هذه؟! ِمن فيه أنا ما ترى أما ويحك! قال: رآني فلما فريدة، جانبه
وسيد وسيدنا سيدك أتخالفني هللا! سبحان يا لها: فقلت ذلك؟! فتأبى تغنيني بأن

تغني: اندفعت ثم التفاؤل، تم أنه وهللا فعرفت غني! بحياتي البرش؟!

ف��ال��ث��م��اد ب��األج��ي��ف��ر وأه��ل��ك ق��ن��ون��ا م��ن ب��ال��م��ج��ازة م��ق��ي��م
ي��غ��ادي أو ي��ط��رق ال��م��وت ع��ل��ي��ه س��ي��أت��ي ف��ت��ى ف��ك��ل ت��ب��ع��د ف��ال

وا تصيح: وهي تعدو ومرت الرسير، عن بنفسها ورمت األرض بالعود رضبت ثم
سيداه!

فقلت: ترى؟ فما فقال: سيدي، يا وهللا أدري ال فقلت: هذا؟! ما ويحك! يل: فقال
املؤمنني، أمري يريد ما إىل يئول األمر فإن غريها؛ ومعها هي وتحرض أنا أنرصف أن أرى

القصة. كانت ما أدر ولم فانرصفت هللا، حفظ يف فانرصف قال:
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تغني: فريدة سمعت امللك: عبد بن محمد وقال

خ��ل��و ب��ص��اح��ب��ه م��م��ا ام��رئ وك��ل ش��ج��و ب��ك��م ول��ي��س ش��ج��و ب��ي أخ��الي
ال��ن��ض��و وال��ج��س��د ال��روح إال ي��ب��ق ف��ل��م وم��ف��ص��ل��ي وج��س��م��ي ل��ح��م��ي ال��ه��وى أذاب
زه��و س��ي��دخ��ل��ه إال ص��ادًق��ا ه��ًوى ي��ح��ب��ه م��م��ن ن��ال م��ح��ب م��ن وم��ا
ب��دو ل��ه��ا وال��ب��الي��ا ج��ه��ًال ف��أح��ب��ب��ت ب��ل��ي��ت��ي ب��دء ال��م��زح وك��ان ب��ل��ي��ت
ك��ف��و ل��ه ال��خ��ص��ال ك��ل ف��ي وإن��ي ت��ج��ب��ًرا ع��ل��ي ي��زه��و م��ن وع��ل��ق��ت

أمام غنيت بانة: بن عمرو وقال منه. أحسن غناء بعده وال قبله سمعت فما قال:
يوًما: الواثق

أح��ب م��ن م��ح��بٍّ��ا ي��ج��زي ك��ذا م��ا م��ع��ذرت��ي ف��اق��ب��ل��ي خ��ل��ي ق��ل��ت

؛ خلٍّ أو خيل هو قالت: عليها، فألقيته فريدة، عىل فألقه الستارة إىل تقدم يل: فقال
وأخفت معها، ربية وكانت خل، اسمها لها صاحبة عن سألتني أنها فعلمت هو؟ كيف

الواثق. عن ذلك
عنده. ماتت حتى الواثق خالفة دار يف مدة وبقيت

املدنية فضل (28)

ونشأت الرشيد، هارون بنات إلحدى وأصلها الخصال، كاملة بالغناء، حاذقة كانت
وأخذ الغناء، يف طبقتها فازدادت املنورة، املدينة إىل هناك من ودرجت ببغداد، وتعلمت
ماتت أن إىل باملدينة وبقيت باألغاني، مذكورة حسنة أصوات ولها املغنني، من جملة عنها

بها.

الشاعرة فضل (29)

ولدت بها اليمامة، مولدات من أمها وكانت البرصة، مولدات من مولدة جارية فضل كانت
وأُهديت واشُرتيت وخرجت أدبها، أن بعد وباعها القيس، عبد من رجل دار يف ونشأت
منه، فولدتها أمها وطئ أباه وأن أخوها، باعها الذي أن تزعم هي وكانت املتوكل، إىل
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تكن ولم وجحدها، بيعها عىل تواطئوا أمها غري من بنيه وأن بها، معرتًفا وخرَّجها فأدَّبها
أديبة، والقوام، والجسم الوجه حسنة وكانت العبيدية، بفضل إال أعتقت أن بعد تُعرف
منها. أشعر زمانها نساء يف يكن ولم الشعر، قول يف مطبوعة البديهة، رسيعة فصيحة،
بالكرخ النخاسني من رجل مع الشاعرة فضل كانت طاهر: أبي بن أحمد قال
إىل وأهداها الراجحي الفرج بن عمر أخو الفرج بن محمد فاشرتاها حسنويه، له: يقال
بن القاسم دلف أبو يوًما عليها فألقى الشعراء، ويأتيها للرجال، تجلس فكانت املتوكل،

عيىس:

يُ��رك��ب ل��م م��ا إل��يَّ ال��َم��ِط��يِّ أش��ه��ى ف��أج��ب��ت��ه��م ص��غ��ي��رة ع��ش��ق��ت ق��ال��وا
ت��ن��ق��ب! ل��م ل��ؤل��ؤ وح��ب��ة ن��ظ��م��ت م��ث��ق��وب��ة ل��ؤل��ؤ ح��ب��ة ب��ي��ن ك��م

له: مجيبة فضل فقالت

وت��رك��ب ب��ال��زم��ام ت��ذل��ل ل��م م��ا رك��وب��ه��ا ي��ل��ذ ال ال��م��ط��ي��ة إن
ب��م��ث��ق��ب ل��ل��ن��ظ��ام ي��ؤل��ف ح��ت��ى أص��ح��اب��ه ب��ن��اف��ع ل��ي��س وال��در

َمن زعم كذا قالت: أنت؟ أشاعرة لها: قال إليه أهديت يوم املتوكل عىل دخلت وملا
فأنشدته: شعرك، من شيئًا أنشدينا وقال: فضحك واشرتاني، باعني

وث��الث��ي��ن��ا ث��الث ع��ام ال��ه��دى إم��ام ال��م��ل��ك اس��ت��ق��ب��ل
ع��ش��ري��ن��ا ب��ع��د س��ب��ع اب��ن وه��و ج��ع��ف��ر إل��ى أف��ض��ت خ��الف��ة
ث��م��ان��ي��ن��ا ال��ن��اس ت��م��ل��ك أن ال��ه��دى إم��ام ي��ا ل��ن��رج��و إن��ا
آم��ي��ن��ا ل��ك دع��ائ��ي ع��ن��د ي��ق��ل ل��م ً ام��رأ ال��ل��ه ق��دس ال

فيها. فغنَّت عريب وأمر درهم، آالف بخمسة لها وأمر األبيات فاستحسن
فاشتط أبيه، خالفة يف صغري وهو جاريته عليه عرضت املتوكل بن املعتمد وكان

هناك. فبيعت األغلب، ابن إىل موالها بها وخرج يشرتها، فلم السوم يف موالها
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الذي موالها وأولدها بيعت إنها له: فقيل خربها عن سأل الخالفة املعتمد ويل وملا
فقالت: شيئًا، فيها قويل لفضل: فقال اشرتاها،

ع��ل��م م��ن أش��ه��ر ال��ح��ب ف��ي ت��رك��ت��ن��ي ال��ج��م��ال ع��ل��م
وال��ت��ه��م ال��م��ظ��ن��ة غ��رض خ��ي��ب��ت��ي ي��ا ون��ص��ب��ت��ي
ك��ال��ح��ل��م ع��ن��دي ف��ص��رت ال��دن��و ب��ع��د ف��ارق��ت��ن��ي
ت��ل��م ل��م ل��ف��ق��دك ج��س��م��ي ف��ارق��ت ن��ف��س��ي أن ل��و
األل��م ق��ل��ب��ي ع��ن ف��خ��ف وص��ل��ت ل��و ض��رك ك��ان م��ا
ال��ل��م��م م��ن أق��ل ف��ال م ال��م��ن��ا ف��ي ف��ط��ي��ف��ي ال أو
ك��رم ي��ع��ل��م��ه ال��ل��ه ح��ب��ي��ب��ه ال��م��ح��ب ص��ل��ة

األبيات: هذه لها يوًما الزيدي العباس بن محمد وكتب

ال��ش��ك��ل ح��س��ن غ��زال إل��ى ال��ع��ق��ل ه��ائ��م ف��رًدا أص��ب��ح��ت
وص��ل��ي وع��ن ع��ن��ي وب��ع��ده ب��ه ع��ه��دي ط��ول ف��ؤادي أخ��ن��ي
ش��م��ل��ي ب��ه��ا ال��ل��ه ي��ج��م��ع أن ف��ض��ل ه��وى ف��ي ن��ف��س��ي م��ن��ي��ة
ش��غ��ل م��ن ع��ن��ك ب��ق��ل��ب��ي ف��م��ا خ��ال��ًص��ا ه��وى ف��ض��ل ي��ا أه��واك

فأجابته:

ب��ع��ي��د وأن��ت دان��ي��ة وال��دار ي��زي��د وال��س��ق��ام ي��ن��ق��ص ال��ص��ب��ر
ال��م��ج��ه��ود س��واه��م��ا ي��س��ت��ط��ي��ع ال ف��إن��ه إل��ي��ك أش��ك��و أم أش��ك��وك
ح��س��ود ف��يَّ ل��دي��ك ي��ط��اع أن م��ن ال��ه��وى ف��ي ب��ك ب��ح��رم��ت��ي أع��وذ إن��ي

لها فكتب ذلك، يعلم ال والخليفة الخليفة، مجلس يف جلسائها أحد تهوى وكانت
فيها: وَجدت تها فضَّ فلما يراهما، أحد ال بحيث لها وسلَّمها رقعة يوًما خليلها

ح��ب��ي��ب ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ذك��راك ت��ذك��ري��ن��ن��ي ه��ل ف��ي��ك ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ن��ص��ي��ب؟ ال��ف��ؤاد ف��ي ع��ن��دي ل��ك ك��م��ا ث��ان��يً��ا ف��ؤادك م��ن ن��ص��ي��ب ل��ي وه��ل
ت��ط��ي��ب ع��ن��ك ال��ي��أس ع��ن��د ال��ن��ف��س وال ب��زورة ف��أح��ي��ا ب��م��وص��ول ول��س��ت
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إليه: فكتبت

م��ث��ي��ب ع��دم��ت ال َم��ن ي��ا أن��ت ف��ه��ل ص��ب��ة ب��ك إن��ن��ي وإل��ه��ي ن��ع��م
ت��غ��ي��ب ح��ي��ن ال��ع��ي��ن ن��ص��ب ال��ع��ي��ن وف��ي م��ص��ور ال��ف��ؤاد ف��ي م��ن��ه أن��ت ل��م��ن
ط��ب��ي��ب وأن��ت س��ق��ًم��ا ب��ي أن ع��ل��ى م��ث��ل��ه م��ظ��ه��ر أن��ت ب��وداد ف��ث��ق

أجيزا لهما: وقال داره يف يميش وجعل الشاعر بنان ويد يدها عىل املتوكل اتكأ ومرة
الشاعر: قول إيل

ت��غ��ض��ب ك��ي��ف ل��ه��ا ح��ب��ي وع��ل��م��ه��ا ع��ت��ب��ه��ا خ��وف ال��رض��ا أس��ب��اب ت��ع��ل��م��ت

فضل: فقالت

وأق��رب ب��ال��وص��ال ع��ن��ي وت��ب��ع��د ج��اه��ًدا ب��ال��م��ودة وأدن��و ت��ص��دُّ

بنان: فقال

م��ذه��ب ع��ن��ه وال ب��دٌّ ل��ي م��ن��ه ف��م��ا ح��ال��ة ك��ل ع��ل��ى ال��ع��ت��ب��ى ل��ه��ا وع��ن��دي

يوًما: عليها طاهر أبي بن أحمد أصحاب أحد وألقى

ال��ده��ر ح��س��رة ق��ل��ب��ه م��ن��ه��ا ت��زود ب��ن��ظ��رة ال��ب��الء ب��اب وم��س��ت��ف��ت��ح

بديهة: فقالت

ن��دري وم��ا أه��ل��ك��ت��ه أو ق��ل��ب��ه ع��ل��ى ج��ن��ت ب��م��ا أن��دري ي��درى ال ف��وال��ل��ه

فقالت: بها اسرتابت لحظة فلحظها الشاعرة فضل عند يوًما الجهم بن عيل وكان

غ��رض��ه أن��ي ي��ش��ع��ر وال ي��رم��ي ت��ع��رض��ه ح��س��ن رام رب ي��ا
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لها: مجيبًا فقال

ي��ن��ق��ض��ه؟! ل��م م��ح��ك��م ع��ق��د وأي ي��م��رض��ه ل��م ل��ح��ظ��ك ف��ت��ى أي

الحديث. هذا غري يف خذ وقالت: فضحكت
فحرض أدبية، ومواصالت مراسالت الشاعر حميد بن سعيد وبني بينها وكان
يف لها وظهر لها، مغاضبًا وذهب وتركته، بنان عىل فأقبلت بنان، ومعه يوًما مجلسها

إليه: فكتبت ذلك وجهه

وال��ج��د ب��ال��ه��زل أش��ي��اء ع��ن ألق��ص��رت ال��ه��وى ف��ي ب��اس��م��ك ص��رح��ت ل��و وع��ي��ش��ك
وال��وج��د ب��ال��ب��ث ف��ي��ك وأخ��ل��و وذاك م��ودت��ي ل��ه��ذا أب��دي ول��ك��ن��ن��ي
ال��ص��د إل��ى ب��ال��وص��ال ف��ي��س��ع��ى ع��دو ك��اش��ح ق��ول ب��ن��ا ي��غ��رى أن م��خ��اف��ة

سعيد: إليها فكتب

ع��ن��دي م��ا ت��ب��ث��ك أن ج��ف��ون��ي وأن��ه��ى وح��دي وأس��ه��ره ل��ي��ل��ي ع��ن ت��ن��ام��ي��ن
ال��ع��م��د ق��ات��ل ع��ل��ى م��اذا ف��ان��ظ��ري ب��ن��ا ف��ع��ل��ت��ه ق��د م��ا ت��دري��ن ال ك��ن��ت ف��إن

عن فحجبا زائرين، الباخرزي منصور وأبو الرضير الدقاق بن يوسف أبو وجاءها
فكتبت ذلك، غمها مقابلتها قبل وانرصافهما بمجيئهما وعلمت رجعا وملا إليها، الدخول

تعتذر: إليهما

م��ذه��ب ع��ن��ه م��ا ال��ل��ه أم��ر ول��ك��ن زل��ة ل��ي ت��روا أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
م��ذن��ب ت��ع��وذ م��ا وع��ف��و ب��ص��ف��ح وق��ب��ل��ن��ا م��ن��ك��م ال��ص��ف��ح ب��ح��س��ن أع��ود

الباخرزي: منصور أبو إليها فكتب

ي��ع��ت��ب ال��ف��ض��ائ��ل ف��ض��ل ي��ا ف��م��ث��ل��ك وإلخ��وت��ي ل��ي ع��ت��ب��اك أه��دي��ت ل��ئ��ن
م��ذن��ب ال��ع��ذر ي��ق��ب��ل ال ام��رئ وك��ل ذن��ب��ه ال��ع��ذر م��ح��ا ال��ج��ان��ي اع��ت��ذر إذا
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قد مجيئها وقبل موعد، فضل وبني بيني كان املنجم: بن لعيل يوًما املتوكل وقال
أنتبه، فلم النائم به ينتبه ما بكل فحركتني للموعد فضل وجاءت فنمت، وسكرت رشبت
انتبهت فلما وانرصفت، مخدتي عىل ووضعتها رقعة كتبْت يفَّ لها صلة ال أن علمت فلما

فيها: مكتوب فإذا وجدتها،

ب��ال��ظ��الم ي��ح��دو الي م��و ي��ا ش��ب��ه��ك ب��دا ق��د
وال��ت��آم ال��ت��زام ت ل��ب��ان��ا ن��ق��ض��ي ب��ن��ا ق��م
ال��ن��ي��ام أرواح دة ع��و ت��ف��ض��ح��ن��ا أن ق��ب��ل

أبو فكان — شاعرة وكانت — املكفوف هشام جارية خنساء تهاجي فضل وكانت
والحفيص القصيدي وكان فضل، مع ويهجوها عليها فضًال يعاون وهب بن عاصم شبل

فضل: لسان عىل شبل أبو فقال شبل، وأبي فضل عىل خنساء يعينان

ن��ذل��ي��ن م��ع��ش��وق��ة أص��ب��ح��ت ب��ج��ن��اح��ي��ن ط��ي��ري خ��ن��س��اء
ع��ش��ي��ق��ي��ن ت��ه��وي��ن ف��أن��ت واح��ًدا ع��اش��ًق��ا ي��ه��وى ك��ان م��ن
ف��ردي��ن زاراك ق��د ـ��ح��اف��ص��ي ال��ـ ال��ف��ت��ى وه��ذا ال��ق��ص��ي��دي ه��ذا
ب��ح��ش��ي��ن خ��ن��زي��ر ي��ن��ع��م ك��م��ا وه��ذا ه��ذا م��ن ف��ض��ح��ت

تجيبها: خنساء فقالت

ف��ردي��ن خ��ن��زي��ري��ن م��ق��ال ب��ل ف��ض��ل ي��ا ل��ك م��ق��ال ذا م��ا
ك��زي��ن راث ش��ب��ًال ع��ي��ن��اه أب��ص��رت ول��و ال��ش��ب��ل أب��ا ي��ك��ن��ى

خنساء: يف فضل وقالت

م��واله��ا م��ن ال��ك��س��ار اش��ت��راه��ا ف��داه��ا ج��ع��ل��ت ال خ��ن��س��اء إن
ف��س��اه��ا أم ح��دي��ث��ه��ا أه��ذا م��ح��ادث��ه��ا ي��ق��ول ن��ك��ه��ة ول��ه��ا
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شبل: وأبي فضل يف خنساء وقالت

ال��وص��ل ط��ل��ب ف��ي ال��ذل ق��ب��ي��ح رك��وب ت��خ��وف��ت م��ا إذا ف��ض��ل ل��ه ت��ق��ول
ش��ب��ل أو ح��رام ب��ل ال ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ذل��ة ال��ح��ب ف��ي ي��ل��ق ل��م ف��ت��ى ح��رام

عليها: فضل ملساعدته شبل أبا تهجو خنساء وقالت

ال��ش��ب��ل أب��ا ت��ك��ن��ى ن��ع��ج��ة م��ن ت��ع��ج��ب��ي وط��ول ف��ك��ري ي��ن��ق��ض��ي م��ا
ال��ف��ح��ل ك��ت��م��رد ف��ت��م��ردت وع��ج��ان��ه��ا ب��س��ف��ل��ه��ا ال��ف��ح��ول ل��ع��ب
ب��ال��ف��ض��ل ال��ن��ق��ص��ان وت��س��م��ت ب��ه اك��ت��ن��ي��ت ب��م��ا اك��ت��ن��ي��ت ل��م��ا
ك��ال��م��ه��ل ت��ذوب ال��س��م��اء ون��رى ض��ح��ى ت��م��ي��د ال��دن��ي��ا ب��ن��ا ك��ادت

يهجو وقال عليها، يجب ولم منها غضب شبل أبي إىل األبيات هذه وصلت وملا
هشاًما: موالها

ال��ل��ث��ام ب��اغ��ي ال��ل��ث��ام ي��رم��ي ح��ي��ن ه��ش��ام ب��ي��ت ال��ع��ذاب م��أوى ن��ع��م
ال��ظ��الم ت��ح��ت ال��س��رور ل��ي��ن��ال ح��ب��ي��ب ع��ن��د ال��س��رور أراد م��ن
ه��ش��ام ف��داء ن��ف��س��ي س��واء ـ��ل ال��ل��ي��ـ ودج��ى ن��ه��اره ف��ه��ش��ام
األق��الم ت��خ��رق م��ن أب��ًدا ت��خ��ل��و ل��ي��س دوات��ه ح��ر ذاك

جاءتها عنده حصلت فلما بينهما، موعد عىل ليلة حميد بن سعيد فضل وزارت
فلما فمضت، مبادرة فقامت يطلبها، جاء قد الخليفة رسول أن تعلمها مبادرة جاريتها

حميد: ابن إليها كتب غد من كان

وارد أق��ب��ح ف��ك��ان ال��ف��راق ورد ن��ل��ت��ه��ا ف��ل��م��ا ب��ه��ا ال��زم��ان ض��ن
ل��ل��ج��اح��د م��ك��ذبً��ا ال��م��ق��ر ق��ول م��ص��دًق��ا ل��ل��ض��م��ي��ر ي��ن��ط��ق وال��دم��ع
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البارحة؟ بكم نزل ماذا واملعتز: املنترص قتل صبيحة محمد بن عبيد لها وقال
فقالت:

وأس��ه��ان��ا ع��ن��ه أغ��ف��ل��ن��ا ك��ان م��ا ي��ط��ل��ب��ن��ا ك��ان ب��ذَْح��ل ال��زم��ان إن
ك��ان��ا ال ل��ل��ده��ر م��ا ول��ل��ده��ر ل��ي م��ا ه��م��ت��ه أص��ب��ح��ت ق��د ول��ل��ده��ر ل��ي م��ا

برشاب بلور كأس وبيدها نريوز يوم سيدها إىل املتوكل جارية فيحة وخرجت
— بركته هللا عرَّفك — اليوم هذا يف لك هديتي قالت: فديتُِك؟ هذا ما لها: فقال صاٍف،
الكأس فرشب باملسك، جعفر نقطة خدها عىل مكتوب فإذا إليها، ونظر يدها من فأخذها

فقالت: رأسه عىل واقفة الشاعرة فضل وكانت خدها، وقبَّل

أث��را ح��ي��ث م��ن ال��م��س��ك س��واد ب��ن��ف��س��ي ج��ع��ف��ًرا ال��خ��د ف��ي ب��ال��م��س��ك وك��ات��ب��ة
أس��ط��را ال��ح��زن م��ن ق��ل��ب��ي أودع��ت ل��ق��د ب��خ��ده��ا س��ط��ًرا ب��ال��م��س��ك أث��رت ل��ئ��ن
ج��ع��ف��را ث��ن��اي��اك س��ق��ي��ا م��ن ال��ل��ه س��ق��ى ج��ع��ف��ر ال��س��ري��رة ف��ي م��ن��اه��ا م��ن ف��ي��ا

أيًضا: قالت ثم

ال��زاه��ر ك��ال��ك��وك��ب ق��دح ف��ي ال��ب��اه��ر ك��ال��ق��م��ر س��الف��ة
ن��اض��ر أه��ي��ف ق��ض��ي��ب ف��وق ال��دج��ى ك��ب��در خ��ش��ف ي��دي��ره��ا
ال��ب��ات��ر ال��م��ره��ف ال��ح��س��ام م��ث��ل ه��اش��م م��ن أروع ف��ت��ى ع��ل��ى

فضل عىل وأنعم بها، فغني وأمر شديًدا، طربًا طرب األبيات هذه املتوكل سمع فلما
زائًدا. إنعاًما

يوًما: حميد بن سعيد إىل فضل وكتبت

ب��ي��اس ط��م��ًع��ا ف��ي��ه��م��ا ف��أل��ف وروح��ي ب��دن��ي ف��ي ه��واك ت��ب��ث
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وقتها: يف سعيد فأجابها

آس ك��ل أب��غ��ض ال��ي��اس ل��ب��غ��ض إن��ي ال��ي��اس ش��ر ال��ل��ه ك��ف��ان��ا

بينه ما ابتدأ قد وكان حميد، بن سعيد عند يوًما كنت الوراق: املدور أبي ابن قال
بذلك، واملكذب املصدق بني وهو املغني بنان إىل ميلها بلغه وقد يتشعب، فضل وبني
نفيس أخادع غرور؛ يف فضل أمر من وهللا أصبحت قد فقال: له صديق عىل فأقبل
، لذُلٌّ تغريها من الح قد بعدما إرسايل إن وهللا دونه، حيل قد ما وأُمنِّيها العيان، بتكذيب
بن محمد در وهلل التلف، دواعي ملن تصربي وإن بالعجز، ُمشبٌه أمرها يف عدويل وإن

يقول: حيث أمية

ب��ك��ت��اب��ي م��ض��ى ف��ق��د ال��رس��ول أم��ا ج��واب��ي ي��ك��ون م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ال��م��رت��اب وخ��ي��ف��ة ال��ح��ري��ص ط��م��ع وأش��ع��رت ال��ظ��ن��ون ن��ف��س��ي وت��ع��ج��ل��ت
ب��ب��اب��ي ول��ي��س ي��ق��رع��ه وال��ب��اب م��ح��رك ك��ل ح��رك��ات وت��روع��ن��ي
ك��ذاب! ب��م��ط��م��ع ال��رس��ول أرج��و وث��ب��ة م��ن ل��ي ال��دار ب��اب ن��ح��و ك��م
ج��واب��ي! رد أخ��ش��اه م��ا ك��ان إن ك��ل��ه ه��ذا ب��ع��د م��ن ل��ي وال��وي��ل

فاعتذرت عليها، أنكره أمر يف الشاعرة فضل عىل املغنى بنان غضب املنجم: ابن قال
نفسها: مصربة ذلك يف فأنشدت معذرتها، يقبل فلم إليه

وال��ص��ادق ال��ك��اذب ي��ج��رع��ه��ا م��ي��ت��ة إن��ه��ا ص��ب��ًرا ف��ض��ل ي��ا
ط��ال��ق ب��دن��ي م��ن إذن روح��ي خ��ف��ت��ه أن��ن��ي ب��ن��ان ظ��ن

عيل: فقال تجيزه، بأن الشاعرة فضل وطاِلْب بيتًا قل الجهم: بن لعيل املتوكل وقال
فضل: يا أجيزي

م��الذا ع��ن��ده��ا ي��ج��د ف��ل��م إل��ي��ه��ا ي��ش��ت��ك��ي ب��ه��ا الذ
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قالت: ثم هنيهة فأطرقت

رذاذًا أج��ف��ان��ه ت��ه��ط��ل إل��ي��ه��ا ض��ارًع��ا ي��زل ف��ل��م
م��اذا ف��ك��ان وج��ًدا ف��م��ات ع��ش��ًق��ا ف��زاد ف��ع��ات��ب��وه

فغنت عريب وأمر دينار، بمائتي لها وأمر وحياتي! أحسنت وقال: املتوكل فطرب
بها.

آخرها: يف قال رقعة فضل إىل حميد بن سعيد وكتب

وم��ن��ك��ر إث��م ال��ظ��ن وب��ع��ض ب��دي��ًال ب��ع��دك��م ت��ب��دل��ت ق��د أن��ي ت��ظ��ن��ون
وأه��ج��ر أص��اف��ي ق��ل��ب ب��ال ف��ك��ي��ف ره��ي��ن��ة ي��دي��ك ف��ي ق��ل��ب��ي ك��ان إذا

عىل فضل عليه دخلت إذ حميد بن سعيد عند يوًما كنت مسافر: بن إسحاق قال
— وحياتك — جاءني قد فقالت: عنده، تقيم أن وسألها عليها وسلَّم إليها فوثب غفلة،
سعيد فقال أراك، وال ببابك أقيم أن وكرهت الجلوس، يمكنني فليس القرص، من رسول

البديهة: عىل وقته من

اح��ت��ي��ال��ه��ا م��ن��ا ي��دن��ي��ك ح��ي��ل��ة ل��ن��ا ن��رى وال ال��ل��ق��اء ن��رج��و وال ق��رب��ت
م��ن��ال��ه��ا م��ن��ا أي��ن ول��ك��ن ق��ري��ب ض��وؤه��ا ال��م��ن��ي��رة ك��ال��ش��م��س ف��أص��ب��ح��ت
خ��ي��ال��ه��ا ي��ل��ت��م ق��د ول��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ن��وى غ��رب��ة ب��ه��ا ض��ن��ت وظ��اع��ن��ة
واع��ت��الل��ه��ا ب��ه��ا ال��دن��ي��ا م��م��اط��ل��ة ت��ع��وق��ه��ا ث��م اآلم��ال تُ��ق��رِّب��ه��ا
وان��ت��ق��ال��ه��ا ال��ن��وى ص��رف ب��ه��ا ي��ج��ود ف��ل��ع��لَّ��ه��ا أم��ن��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا

إليها: كتب ثم أياًما وفضل حميد بن سعيد وتغاضب

م��ض��ى ع��م��ا ال��ح��ب ف��ي ون��ص��ف��ح ال��رض��ا ع��ه��د ن��ج��دد ت��ع��ال��ي
ال��رض��ا وع��ن��ك ع��ن��ي ون��ض��م��ن ال��ع��اش��ق��ي��ن س��ن��ة ع��ل��ى ون��ج��ري
ل��ل��ق��ض��ا ح��ب��ه ف��ي وي��ص��ي��ر ه��واه ل��ه��ذا ه��ذا وي��ب��ذل
أع��رض��ا إذا ع��زي��ز ل��م��ول��ى ال��ع��ب��ي��د خ��ض��وع ذالٍّ ون��خ��ض��ع
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ال��غ��ض��ى ج��م��ر أب��ط��ن��ت ك��أن��ي ال��ع��ت��اب ه��ذا ل��ج م��ذ ف��إن��ي

وصالحته. إليه فسارت
رسول وجاءه يوًما فدعاه ثوابة، بن العباس ألبي صديًقا حميد بن سعيد وكان
يعاتبه رقعة إليه فكتب العباس، أبي عن وتأخر معه فمىض إليها، املصري يسأله فضل

سعيد: إليه فكتب الغلظة، بعض فيها معاتبة

وي��م��ي��ل ت��ارة ي��ع��دل وال��ده��ر ق��ل��ي��ل ف��ال��ب��ق��اء ع��ت��اب��ك أق��ل��ل
ي��زول ح��ي��ن ع��ل��ي��ه ب��ك��ي��ت إال ص��روف��ه ذم��م��ت زم��ن م��ن أب��ك ل��م
ت��ح��وي��ل أق��ب��ل��ت ح��ال ول��ك��ل م��دة أل��م��ت ن��ائ��ب��ة ول��ك��ل
ال��ت��ح��ص��ي��ل أف��ن��اه��م ح��ص��ل��وا إن ج��م��اع��ة اإلخ��اء إل��ى وال��م��ن��ت��م��ون
وت��ح��ول ب��ي��ن��ن��ا س��ت��ص��دع ي��وًم��ا وال��ردى ال��ل��ي��ال��ي أح��داث ول��ع��ل
ع��وي��ل م��ن��ك ع��ل��ي ول��ي��ك��ث��رن ب��ح��س��رة ل��ت��ب��ك��ي��ن س��ب��ق��ت ف��ل��ئ��ن
م��وص��ول ب��ح��ب��ل��ه ال��وف��اء ح��ب��ل وام��ق ل��ك ب��م��خ��ل��ص ول��ت��ف��ج��ع��ن

عامة معهم فأقام فضل، عندهم فوجد إخوانه بعض منزل يف يوًما سعيد وحرض
أيام وبعد ذلك، عىل وهم انرصفوا ثم النبيذ، عىل منهم غضبت النهار وآخر يومهم،
عليهم فدخلت موعد، غري عىل فضل مجيء وتصادف املذكورين إخوانه مع سعيد اجتمع
ال أن تسألوه أن أحب فقالت: عثمان؟ أبا أتهجرين لها: فقالوا سواه، عليهم وسلَّمت

سعيد: فقال يكلمني!

خ��ط��ر ع��ل��ى م��ن��ه ص��اح��ب��ه وأن م��ت��ل��ف��ة ال��ه��ج��ر أن أي��ق��ن��ت ال��ي��وم
وال��ح��ذر ال��خ��وف ب��ي��ن ال��م��ن��ي��ة م��ن ش��رف ع��ل��ى أم��س��ى ل��م��ن ال��ح��ي��اة ك��رب
ال��ق��در ع��ل��ى أح��ي��انً��ا ال��ذن��ب وي��ح��م��ل ب��ذن��ب��ه��م��ا أح��ي��انً��ا ع��ي��ن��ي��ه ي��ل��وم
س��ف��ر ع��ل��ى م��ن��ه أب��ًدا ف��ق��ل��ب��ه م��ع��ك��م ق��ل��ب��ه وي��ن��أى ع��ن��ه تَ��نْ��ئ��ون
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بمدة ذلك وبعد حييت! ما أبًدا وهللا أهجرك ال وقالت: رأسه وقبَّلت إليه فوثبت
إليها: فكتب عليه غضبت

واص��ل��ك؟ م��ن ت��ه��ج��ر أه��ك��ذا ول��ك ل��ي م��ا ال��ظ��ال��م أي��ه��ا ي��ا
م��ل��ك م��ن ع��ل��ى ال��م��ول��ى ي��ع��ط��ف ق��د أه��ل��ه��ا ع��ن ال��رح��م��ة ت��ص��رف ال
ال��ف��ل��ك ع��ل��ي ب��ال��ظ��ل��م ف��دار ع��ل��ق��ت��ه��ا ف��ي��ك ن��ف��ًس��ا ظ��ل��م��ت
أغ��ف��ل��ك! وم��ا أل��ق��ى ب��م��ا ال��ل��ه أع��ل��م ف��م��ا ال��ل��ه! ت��ب��ارك

لرقعته. جوابًا إليه وسارت وصله فراجعت
فقرأها فضل، برقعة غالم جاءه إذ مخلد بن الحسن مجلس يف يوًما سعيد وكان
هي وإذا فقرأها، إليه فدفعها أقِرئنيها، عليك بحياتي مخلد: بن الحسن فقال وضحك،
إليها: فكتب فأجْب، ملحت؛ وحياتي قد وقال: فضحك سعيد، إىل شوقها شدة فيها تشكو

ي��ك��ف دم��ع��ه��ا وع��ي��ن ي��ه��ي��م ق��ل��ب ش��واه��ده م��ن ع��ن��دي ال��ش��وق واص��ف ي��ا
ت��أت��ل��ف ب��األه��واء ال��ن��اس وأن��ف��س ع��ارف��ة ب��ال��ود ش��اه��دة وال��ن��ف��س
ت��ص��ف م��ا ك��ل م��ن ث��ق��ة ع��ل��ى إن��ي وب��ي��ن��ة م��ن��ي ث��ق��ة ع��ل��ى ف��ك��ن

وكرَّت النهار عامة عنده وأقامت إليه، وسارت قلبها طاب الجواب إليها وصل فلما
تجلًدا، وأظهر عليها أسف سعيد عن وعدلت املغني عمر بن بنان تعشقت وملا راجعة،

فيها: قال ثم

ب��ان��ا م��ن آث��ار ع��ل��ى ال��ع��زاء ب��ان ل��ه��م ف��ق��ل��ت ب��ان��وا وق��د ت��ع��زَّ ق��ال��وا
وك��ت��م��ان��ا س��رٍّا ل��ل��ه��وى ي��ط��ق ل��م م��ن ل��ح��ب��ه��م س��ل��وان��ا ي��م��ل��ك وك��ي��ف
أع��وان��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د ع��ل��ي ص��ارت ب��ه��ا أس��ت��ع��ي��ن ص��ب��ري ع��زائ��م ك��ان��ت
ع��ن��وان��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ي م��ن��ه ت��رى وال ش��واك��ل��ه ت��ب��دي ال ال��ح��ب ف��ي خ��ي��ر ال
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منزل يف فوجده له، حاجة يف حميد بن سعيد إىل توجه إنه الرسي: بن محمد قال
التي األبيات وفيها منها، رقعة ناوله فضل برسول وإذا فقصده، مخلد بن الحسن

وأولها: اليزيدي العباس بن محمد إىل أرسلتها

ت��زي��د وال��س��ق��ام ي��ن��ق��ص ال��ص��ب��ر

فأخذ خربي، عن سألت وال تَُعدني ولم التلف حال يف عثمان أبا يا أنا آخرها: ويف
مني! وتسرتيح أموت ذا هو فقالت: خربها عن فسألها إليها، ومضيا الرسي ابن بيد

يقول: فأنشأ

ت��م��وت��ي��ن��ا ي��وم إل��ى أع��ي��ش وال م��ًع��ا وأن��ت أح��ي��ا ب��ل ق��ب��ل��ي م��ت ال
واش��ي��ن��ا أن��ف ف��ي��ن��ا ال��ل��ه وي��رغ��م ون��أم��ل��ه ن��ه��وى ب��م��ا ن��ع��ي��ش ل��ك��ن
ي��ع��دون��ا ل��ي��س م��ا أم��رن��ا م��ن وح��ان م��ي��ت��ت��ن��ا ال��رح��م��ن ق��در إذا ح��ت��ى
ح��ي��ن��ا واس��ت��وس��ق��ا ن��ض��را م��ا ب��ع��د م��ن ذب��ًال ب��ان��ة ك��غ��ص��ن��ي ج��م��ي��ًع��ا م��ت��ن��ا
م��ن��ش��ي��ن��ا م��ي��زان إل��ى ن��ع��ود ح��ت��ى م��ض��اج��ع��ن��ا ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ال��س��الم ث��م

فكتبت القيان جواري من جارية عشق سعيًدا أن بنان إىل مائلة كانت حينما وبلغها
إليه:

ال��ط��رب ف��ي ال��غ��الم وأن��ت ش��ب��ت األدب س��ي��ئ ال��س��ن ع��ال��ي ي��ا
وال��ع��ط��ب ال��غ��رور ب��ي��ن ـ��م��ن��ص��وب ال��ـ ك��ال��ش��رك ال��ق��ي��ان إن وي��ح��ك
ال��ذه��ب م��ع��ادن إال ي��ط��ل��ب��ن وال ل��ل��ف��ق��ي��ر ي��ت��ص��دي��ن ال
ال��ط��ل��ب إل��ى ال��ش��ك��وى زف��رات ع��ن ع��دل��ت إذ ه��واك ت��ش��ك��ي ب��ي��ن��ا
م��ك��ت��ئ��ب وف��ع��ل م��ح��ب ل��ح��ظ وذي وذاك وذا ه��ذا ت��ل��ح��ظ

فنزور نذهب أن لك وهل لعريب: فضل فقالت يوًما حميد بن سعيد وافتصد
جدي ألف منها هدايا زيارتها قبل إليه وأرسلت ذلك، من مانع فال لها: قالت سعيًدا؟
ورشاب كثري طيب ذلك ومع وفاكهة، ريحان طبق وألف فائقة، دجاجة وألف وجمل
آخر يف فجاءته بحضورك! إال يتم ال رسوري وإن سعيد: إليها فكتب حسان! وتحف

لزم. بما عريب وغنَّتهم الرشاب عىل معه وجلست النهار
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شاب هو وإذا إليهم، فدخل له فأذن لبنان، يستأذن بالغالم وإذا كذلك هم فبينما
فأقبلت مذهب، كل بفضل فذهب شكل، الثياب، نظيف الغناء، حسن الوجه، حسن طرير
وأقبل فانرصف، القصة بنان وتبني غضبًا، واستطري سعيد فتنمر ونظرها، بحديثها عليه

منشدة: فقالت أمسك، ثم ساعة، ويؤنبها يعذلها سعيد عليها

وت��ن��ف��س��ي وج��ه��ه ف��ي ت��ف��رس��ي أط��ل��ت َم��ن ي��ا
األن��ف��س ب��ق��ت��ل ي��زه��و م��ت��دل��ل م��ن أف��دي��ك
ال��م��س��ي أن��ا أق��ول ب��ل��ى ت أس��أ وم��ا أس��أت ه��ب��ن��ي
م��ج��ل��س��ي ف��ي ن��ظ��رة رق أس��ا ال أن أح��ل��ف��ت��ن��ي
ب��ت��ف��رس أت��ب��ع��ت��ه��ا م��خ��ط��ئ ن��ظ��رة ف��ن��ظ��رت
ن��س��ي م��ن ع��ق��وب��ة ف��م��ا ح��ل��ف��ت ق��د أن��ي ون��س��ي��ت

عن ونتجاىف هفوته، نحتمل بل عليه، عقوبة ال وقال: رأسها وقبل سعيد فقام
يف بنان وأثر افرتقوا ثم يومهم، بقية عليه ورشبوا الشعر، هذا يف عريب وغنت إساءته.

سعيًدا! وقطعت واصلته حتى تزل لم ثم به، وعلقت قلبها،
وأفصحهم خطٍّا، هللا خلق أحسن من كانت فضل إن يقول: املهدي بن إبراهيم وكان
يا أظنك حميد: بن لسعيد يوًما فقال محاورة، يف وأثبتهم مخاطبة، يف وأبلغهم كالًما،
وسلكت الكالم، يف نحوك أخذت فقد وتخرجها، وتجيدها رقاعها لفضل تكتب عثمان أبا
ورسائلها، كالمها آلخذ مني تسلم ليتها ظنك! أخيب ما يضحك: وهو له فقال سبيلك،

انتهى. ذلك. عن استغنوا ملا عنها ماثلهم وما الكتاب أفاضل أخذ لو أخي يا وهللا

النوبية فضة (30)

العاقالت النساء من كانت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت الزهراء فاطمة السيدة جارية هي
﴿يُوُفوَن تعاىل: قوله يف العباس أبي «عن وقيل: بالفضيلة، اشتهرت وقد الصادقات،
َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىلٰ الطََّعاَم َويُْطِعُموَن * ُمْستَِطريًا ُه َرشُّ َكاَن يَْوًما َويََخاُفوَن ِبالنَّذِْر
وعادهما ملسو هيلع هللا ىلص، جدهما فعادهما والحسني، الحسن مرض قال: ،(٧-٨ (اإلنسان: َوأَِسريًا﴾

نذًرا. ولدك عىل نذرت لو الحسن، أبا يا فقالوا: العرب عامة
فاطمة وقالت شكًرا، أيام ثالثة — وجل عز — هلل ُصمت بهما مما بَِرءا إن عيل: فقال
شكًرا، — وجل عز — هلل ُصمت سيداي برئ إن النوبية: فضة جاريتهما وقالت كذلك،
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شمعون إىل عيل فانطلق كثري، وال قليل محمد آل عند وليس العافية، الغالمان فلبس
إىل فاطمة فقامت فوضعها، بها فجاء شعري من آصع ثالثة منه فاستقرض الخيربي
بني الطعام فُوضع املنزل، أتى ثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع وصىل واختبزته، فطحنته صاع
مسكني محمد، بيت أهل عليكم السالم فقال: الباب عىل فوقف مسكني أتاهم إذ يديه
عيلٌّ، فسمعه الجنة. موائد عىل — وجل عز — هللا أطعمكم أطعموني املسلمني، أوالد من

املاء. إال يذوقوا لم وليلتهم يومهم ومكثوا الطعام، بإعطائه فأمرهم
ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع عيلٌّ وصىل وخبزته، الصاع إىل فاطمة قامت الثاني اليوم كان فلما
بيت أهل عليكم السالم وقال: بالباب فوقف يتيم، أتاهم إذ يديه بني الطعام ووضع
الطعام، فأعطوه أطعموني. والدي؛ استشهد املهاجرين أوالد من بالباب يتيم محمد،

املاء. إال يذوقوا ولم يومني فمكثوا
وصىل واختبزته، فطحنته الباقي الصاع إىل فاطمة قامت الثالث اليوم كان فلما
السالم وقال: بالباب فوقف أسري أتاهم إذ يديه، بني الطعام ووضع ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مع عيل
فأعطوه أسري. فإني أطعموني تطعموننا؛ وال وتشدوننا تأرسوننا النبوة، بيت أهل عليكم
ما فرأى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأتاهم املاء، إال يذوقوا لم ولياليها أيام ثالثة ومكثوا الطعام
َشيْئًا يَُكن َلْم ْهِر الدَّ َن مِّ ِحنٌي اْإلِنَساِن َعَىل أَتَٰى ﴿َهْل تعاىل: هللا فأنزل الجوع، من بهم

.(١–٩ (اإلنسان: ُشُكوًرا﴾ َوَال َجَزاءً ِمنُكْم نُِريُد ﴿َال قوله: إىل ذُْكوًرا﴾ مَّ
بذلك فنالت الزهراء، فاطمة بسيدتها نفسها ساوت امُلرتَجمة أن يعلم ذلك ومن
ريض — هللا اها توفَّ حتى البيت هذا بخدمة وبقيت العرب، نساء من غريها ينله لم فخًرا

عنها. هللا

طرابزون وايل باشا أحمد بنت فطنت (31)

ترعرعت أن إىل تربية أحسن أبيها بيت يف وتربت هجرية، ١٢٥٨ سنة طرابزونة يف ولدت
بتلك القراءة معلمي أحد أفندي، حافظ مكتب إىل والدها فقدمها للتعليم، قابلة وصارت

الرشيف. والقرآن والفارسية الرتكية القراءة مبادئ يعلمها فصار املدينة،
املعلمني لها فأحرض الرشقية، الروميل إىل والدها انتقل املبادئ تلك تعلمت فلما
والتأديب، التهذيب من إليه تحتاج ما كافة تعلمت حتى العلوم، باقي وتدريس للخط،
ولها زمانها، نادرة صارت حتى أيًضا فيه وبرعت وبحوره، العروض إىل نفسها ومالت
أُلقي ما كل يف وبرعت علومها، ت أتمَّ وملا بالفارسية، ومثله الرتكية باللغة شعر ديوان
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عيشة معه فعاشت األفاضل، األدباء أحد من والدها زوَّجها زواجها؛ أوان وآن إليها،
بمدة وفاته وبعد شبابها، زهرة يف وهي عنها وتويف وبناٍت، أوالًدا له وولدت حسنة،
لغاية معه وهي اآلستانة، يف البحرية نظارة أول كاتب أفندي، بك عيل محمد خطبها
وغريها؛ غزلية وأشعار الرتكية، باللغة وحكمية عقلية مؤلفات ولها راضية. عيشة يف اآلن

منها:

س��ن ب��ي��م��ان��ه اس��اب��ن��ي ف��ل��ك اي��ت��دى س��رن��ك��ون
س��ن م��س��ت��ان��ه والن ش��ادا ي��ل��م��زن��ا دل��ش��ادا چ��ون��ك��ه

اي��اق ج��ك��دم م��دى ال��وي��ر م��ك��ي��ده س��وى ع��زم
س��ن م��خ��ان��ه ب��ي��وف��اد أول ه��م��ان ج��ال��س��ون ب��اش��ن��ه

ب��رپ��ول��ه ه��ي��ج ذك��م��زان��ك وص��ح��ب��ت��ي ون��وش ع��ي��ش
س��ن ن��خ��ان��ه م��ه��م��ا آس��اب��و س��راب ظ��ل ن��ي��ل��رم

م��ح��ال ل��م��ق��در أو أل��ط��اف��ي ب��اده ن��وش ج��رع��ه
س��ن ش��اه��ان��ه م��ج��ل��س اي��ت��م��س��ون��م��ي ت��رك ك��ان ب��ن��د

ده��ر س��اق��ئ أي ق��ال��دم وغ��م��ده االم وادئ
س��ن ب��ي��ك��ان��ه م��ج��ل��س��ه رزي��را ي��ا اي��ت��دي م��ح��رم

ي��ت��ر چ��ون��ك��ه ق��ال��م��دى ح��اج��ت س��وزان��ه ش��م��ع��ه
س��ن ب��روان��ه ع��اق��ب��ت ق��دى ي��ا ك��ورن��ده آت��ش

اي��ل��س��ون ف��خ��ر اي��ل��ه دارا ج��م��م ب��رت��وج��ام
س��ن دي��وان��ه ك��ب��ى «ف��ط��ن��ت» ي��ت��م��س��ون ي��ادا ازي��ن ب��ع��د

ومنها:

ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ج��ان��ه دردك ت��أث��ي��ر اي��ل��س��ون
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ب��ي��ك��ان��ه غ��م��ن��خ��ان��م��ه ك��ي��رم��س��ون

ب��ي��ل��ور ي��ارى ي��ن��ه ح��ال��ن دراداه��ل��ن��ك ب��ي��ل��ور ك��ي��م
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ك��ري��ان��ه دي��ده ت��رح��م ق��ي��ل

اي��ل��ه ح��س��ت ب��وس��وزش اوزاق ج��ان��ان��م ب��زم
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ب��روان��ه ي��م ي��ان��ه س��ن��ك��ل��ه ك��ل
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م��ج��ال ب��ن��ده ق��ال��م��دى ب��ت��وردى ب��ك ف��رق��ت زخ��م
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ج��ان��ان��ه ب��وح��ال��م��ي س��وي��ل��ي��ك

اي��دوب رح��م ن��وت��م��ه ع��ش��ق��ك��درا اب��اد خ��راب دل
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه دي��وان��ه اي��ل��م��ه ك��ل ف��ط��ن��ت��ن��ى

ومنها:

ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ب��دك��اره دش��م��ن رغ��ب��ت اي��ت��م��ه
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ه��رم��ك��اره ي��ل��ه أو ف��رص��ت وي��رم��ه

ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه أس��راره رق��ي��ب م��ح��رم أول��م��س��ون
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ازاره راض��ي��م إي��درس��ك س��ن

ي��وزاغ��ي��اره وي��رم��ه م��روت ق��ي��ل
م��الل ورن��ج غ��م ق��ل��ب��م م��رآت ق��اب��الدي

م��گ��ج��ال ب��ي أول��دم ك��ل��ه درد ي��ات��وب غ��م��ده ب��س��ت��ر
ح��ال خ��س��ت��ه ب��ك اي��ل��دى اي��م��ه دي��دارك ح��س��رت

م��ح��ال ب��ول��م��ق أج��ل ك��ل��س��ه ت��ئ��م ول��دى زارا أوي��ل��ه
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ب��رج��اره ك��م غ��م��زه ش��ه��ي��د ب��ن

ب��وب��ي��م��ارك��ه اي��ل��ه رح��م ودل ج��ان ط��ب��ي��ب أي
ي��ت��م��ارك��ه زخ��م��ل��ه اول��م��ش ك��وز درك��وز م��ن��ت��ظ��ر

اش��ارك��ه ل��ط��ف م��ه��ر اي��ل��ه م��ظ��ه��ر ب��رك��ون ب��ارى
ن��اچ��ارك��ه خ��س��ت��ه دواق��ي��ل ل��ط��ف��ك��ل��ه دس��ت

ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه اس��ت��ري��اره ك��اف��ور م��ره��م
ج��ادول��راي��ل��ه ج��ش��م أول ب��ك��ا ي��ت��دك س��ح��را ن��ه ه��ي

اي��ل��ه ش��ب��ول��ر زل��ف ي��ش��أن ب��ر ع��ق��ل��م اي��ل��دك
ف��ك��رك��ي��س��ول��راي��ل��ه م س��ي��ن��ه ج��اك ص��د وش ش��أن��ه

ول��راي��ل��ه واب��ر ك��ان م��ج اي��ل��م��ه ي��اره ت��ازه
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ب��ي��م��اره اج��م��دك زخ��م��ى ب��ن��د

ف��رق��ت��ه درد غ��ي��رى ت��ح��م��ل دل��ده ق��ال��م��دى
وص��ل��ت��ه ب��زم ب��رك��ره س��ودي��ك��م م��ح��رم اي��ل��ه
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م��ح��ن��ت��ه ب��وم��ب��ت��الي ج��ان��ب��خ��ش��ك��ى ل��ب ص��ون
ص��ح��ت��ه أم��ي��د وي��رت��ا ج��ان اي��ل��ه ن��اب��ك ل��ع��ل

ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه ج��اره ب��رم��ددن��ا ن��ف��س��ده ص��وك
دن دي��ده أص��ال آي��رل��م��ز ص��ورت��ى س��روق��دك

دن رن��ج��ي��ده خ��اط��ر خ��ي��ال��ى ك��ي��ت��م��ز رخ��ل��رك
دن دي��ده غ��م ع��اش��ق اي��ت ل��ط��ف ق��اج��م��ه ل��م ن��ون��ه��ا

دن ش��وري��ده ب��وب��ل��ب��ل روي��ن��ي ك��ل ص��اق��الم��ه
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه م��ه��ب��اره أي دي��داراي��ل��ه ع��رض

أول��ور ال��ود خ��ون ك��اه م��ي��دن ت��اب دن��ك��م غ��م��زه
اول��ور ن��اب��ود دل اش��ف��ت��ه ع��اش��ق ب��ي��ك ده ل��ح��ظ��ه

م��ع��دوداول��ور اح��س��ان��دن دخ��ى خ��ش��م��ك ن��ظ��ره
خ��ش��ن��وداول��ور ي��ن��ه دل ج��ان آف��ت ه��رن��ك��اه��ك

ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه آواره اول دوش��م��ش ب��الي��ه ن��ه
ك��ى اي��ي��ن��ه س��ودي��ك��م اي��ل��ه ص��اف غ��م��دن زن��ك

ك��ى ك��ي��ن��ه ع��اج��زب��ي وص��ل��ك ب��زم ج��راغ ق��ي��ل
ك��ى دي��ري��ن��ه ب��ون��ب��ده ي��ل��دى دل��س��وزا ش��وي��ل��ه

ك��ى س��ي��ن��ه ك��ورم��ي��ل��دن م س��ي��ن��ه ن��دى ي��ا س��ي��ن��ه س��ي��ن��ه
ع��ش��ق��ن��ه ال��ل��ه غ��م��خ��واره «ف��ط��ن��ت» ق��ي��ل م��رح��م��ت

ومنها:

م أول��س��ه ه��م��دم��ك ص��ف��ت س��اي��ه س��ن��ك ه��ري��رده
م أول��س��ه غ��م��ك م��د ب��ن��ى ل��رس��اك��ى اي��ل��ه ق��ل��ب

درون��ك ن��ه��ان��ى درم��ي��ل ك��ي��م��ه م��م ب��ي��ل��ه
م أول��س��ه م��ح��رم��ك ه��ب اي��ج��ن��ه ي��ورك��ك م ك��ي��رس��ه

وج��ودم ن��اج��ي��ز ق��ط��ره اي��دم اي��ل��ر غ��رق
م أول��س��ه ش��ب��ن��م��ك س��ن��ك ج��م��ال��ك��ده ك��ل��ب��زك
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الهند وإمرباطورة اإلنكليز ملكة فكتوريا (32)

سنة شهور أحد (مايو)، أيار شهر من والعرشين الرابع يف «فكتوريا» والدة كانت
األمرية وأمها اإلنكليز، ملك الثالث، جورج امللك ابن كنت» «دوق وأبوها ١٨١٩م،
يف كنت» «دوق أبوها تويف — بلجيكا ملك «ليوبولد» أخت — لويز» ماري «فكتوريا
املشهورين العظام الرجال من وكان فقط، أشهر ثمانية وعمرها ١٨٢٠م، سنة أوائل
واإلحسان؛ الخري عمل إىل السابقني األمة، شأن ترقية يف الساعني والفواضل، بالفضائل
واهتمت تربيتها، عىل أمها فقامت خريية، جمعية ستني من أكثر يف مشرتًكا كان فإنه
واألرشاف امللوك أوالد فإن أمريات؛ كن إذا سيما وال الوالدات، من ينظر ما فوق بأمرها
نالت «فكتوريا» ولكن العامة، أوالد من غريهم ينال ما الوالدي االعتناء من ينالهم قلما
أن منتظرة تربيتها إىل فانقطعت ألمها، وحيدة كانت ألنها سيما ال األوفر، الحظ ذلك من

السلطنة. مهام بها وتناط ما، يوًما امللك زمام لها يسلم
مجلس أي — البارملنت لها عنيَّ العمر من سنوات خمس «فكتوريا» ل صار وملا
عىل فأكبت وتهذيبها، تعليمها عىل لتُنفق السنة؛ يف لرية آالف ستة — اإلنكليزي الشورى
بالفرنساوية تتكلم كانت فقط سنة عرشة إحدى العمر من لها صار إذا حتى الدرس

والطليانية. الالتينية وتقرأ جيًدا، والجرمانية
ولم الرياضية، العلوم إىل شديد ميل منها وظهر والتصوير، املوسيقى يف وبرعت
جسمها؛ ترويض إىل رصفت بل معارفها، وتوسيع عقلها تهذيب عىل تربيتها يف يقترص
البحار، وقطع الخيل، ركوب عىل فمرنت السقيم، الجسم يف يكون ال السليم العقل ألن
الخوف، وتنزع الشجاعة، وتزيد الصحة، وتجيد البنية، تقوي التي األعمال من ذلك ونحو
من أكثر أمورهم وتتوىل املاليني، مئات عىل تحكم أن المرأة ممكنًا يكن لم ذلك وبغري
للخطر عرضة وحياتها وأغراضهم، وبلدانهم أجناسهم اختالف عىل متوالية سنة خمسني

واملجانني. البغي أهل من عليها الخارجني من
أحياء أوالد له يكن ولم امللك، ة ُسدَّ إىل الرابع وليم امللك عمها رقي ١٨٣٠م، وسنة
راتبها وجعل أشدها، تبلغ أن قبل له وارثة «فكتوريا» فُعينت الرشعية، زوجته من
لتقرن البالد يف والتجول الدرس عىل ُمكبَّة تزل لم ولكن جنيه، ألف عرش ستة السنوي
الزراعة حيث من البالد أحوال عىل وتطلع باملشاهدة، والجغرافية التاريخية معارفها
سنة وذلك عرشة؛ الثامنة السنة وهو اإلنكليز، عند الرشد سن بلغت وملا والصناعة،
وفاته وكانت امللك، عمها تويف السنة تلك ويف البالد، يف عظيم احتفال لها جرى ١٨٣٧م،
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فأيقظوها نائمة وكانت اململكة رؤساء فجاءها (يونيو)، حزيران شهر من العرشين يف
ما والنباهة الحزم من فأبدت إليها، صار امللك وبأن عمها، بوفاة وأخربوها نومها، من

أدهشهم.
جمس، سنت قرص يف وأيرلندا العظمى بريطانيا ملكة بها نودي التايل، اليوم ويف
صحتها عىل خيف حتى شئونها، يف وتهتم الواسعة، مملكتها مهام تحمل رشعت وللحال

األشغال. عن مدة تنقطع أن األطباء عليها وأشار االعتالل، من
راتبها وعني مرة، أول الربملنت فتحت (نوفمرب)، الثاني ترشين من العرشين ويف
جليًال رجًال وكان «ملربن»، اللورد األعظم وزيرها وكان لرية، ألف ٣٨٥ فيه السنوي
بسياسة تهتم أن من لها بد ال وأنه لها، يدوم ال أنه علمت أنها إال السياسة، يف محنًكا
ولم السياسية، القضايا من قضية كل لها يرشح أن منه تطلب فكانت بنفسها، مملكتها

جيًدا. مؤداها تفهم لم ما ورقة تميض تكن
وستمنسرت، دير يف توجت ١٨٣٨م، سنة (يونيو) حزيران من والعرشين الثامن ويف
البالد أنحاء كل من غفري جم أتى ولكن املكان، يسع ما بقدر املدعوين عىل أوراًقا ووزعت
رعاياها نفوس يف ما لشدة جنيه؛ بخمسني تباع الدخول ورقة فصارت تتويجها، ملشاهدة
وثمنه الكريمة، بالحجارة مرصًعا به توجت الذي التاج وكان مشاهدتها، إىل التشوق من
جانب يف قليل املبلغ وهذا لرية. ٦٩٤٢١ تتويجها نفقات وبلغت إنكليزية، لرية ١١٢٧٦٠
لها صاغه فإنه تاجها وأما لرية، ألف ٢٣٨ بلغ فإنه عمها؛ تتويج عىل أُنفق الذي املبلغ

السنة. تلك يف املوجودين الصناع أبرع
صيغ قد كان. مما أبدع اإلمكان يف ليس يقال: وفيه الزمان، هذا معجزة وهو
املاس من حجًرا وثمانني وثالثة وسبعمائة بألفني ع وُرصِّ بديع، شكل عىل الذهب من
قيل: الليالء، الليلة يف كاملشكاة تيضء حمراء كبرية ياقوته مقدمه ويف ترصيع، بألطف
١٣٦٧ سنة اإلنكليز ملوك أحد األسود، األمري إىل باألندلس قشتيلة امللك من أهديت إنها

والبهاء. الرونق من غاية عىل زرقاء ياقوتة التاج ذلك ويف ميالدية،
«كويرج»، دوق ابن «ألربت» الربنس اسمه صغرها يف جرمانيٍّا أمريًا رأت قد وكانت
سنة تتبع أن أرادات اململكة عرش عىل استوت فلما الحني، ذلك من أحبته أنها والظاهر
املجلس فصوَّب األمري، بهذا تتزوج أن عازمة بأنها الشورى مجلس فكاشفت خلقه، يف هللا
منهما وفيمن إليها، نسبته يف اختلف ولكنه سنويٍّا، راتبًا لرية ألف ثالثني له وعنيَّ رأيها،
بالنسبة مقامها بعد يكون مقامه إن بقولها: املشكل هذا امللكة ت ففضَّ التقدُّم؛ له يكون
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القرتانهما وكان ١٨٤٠م، سنة (فرباير) شباط من العارش يف به فاقرتنت اململكة، إىل
كلها. البالد يف عظيم احتفال

وهي ابنته، ولدت ١٨٤٠م، سنة (نوفمرب) الثاني ترشين من والعرشين الحادي ويف
«أوف برنس عهدها ويل ولدت التالية السنة ويف جرمانيا، عهد ويل زوجة صارت التي
بعماده احتفاًال أنفقت التي النفقات وقدروا كلها، البالد يف والحبور الفرح فعم ويلس»،
الشعب فاحتفل إسكتلندا، زارت ١٨٤٢م، سنة أي التالية؛ السنة ويف لرية، ألف بمائتي
يف اململكة أحوال وكانت كثرية، مراًرا زارتها ثم عظيًما، احتفاًال وبزوجها بها اإلسكتلندي
عنايتها فرصفت أيرلندا، يف الضيق من عليه رتَّب وما البطاطا، مرض بسبب اضطراب
الذين املجرمني من واالقتصاص الضيق، هذا من رعاياها تخليص إىل مجلسها وعناية
كما ذلك بسبب كثرية مخاطر يف فوقعت فيها، الضيق اشتد بالد كل يف عددهم يكثر

سيجيء.
واقعة يف بونابرت قهر الذي «ولنتنون»، دوق العظيم القائد تويف ١٨٥٢م، وسنة
ومجدها إنكلرتا فخر فقدت إنها تقول: وكتبْت شديًدا حزنًا امللكة عليه فحزنت «وطرلو»،
يبخس وال قدرهم، رجاله يُقدِّر عظيم ملك كل شأن وهذا فيها. قام من وأعظم ورأسها

أشياءهم. الناس
الدولة مساعدة واجباته من يرى اإلنكليزي الشعب وكان القرم، حرب انتشبت ثم
لرأيه مخالف — امللكة زوج — «ألربت» الربنس رأي أن فظن الروس، هجمات ضد العلية
بعضهم فأشاع واإلشاعات، القالقل وكثرت للروس، والتشيع بالخيانة فاتهمه ذلك، يف
ولكن له، لتشيعها أيًضا؛ امللكة عىل القبض وألقي السجن، وأُودع عليه القبض ألقي أنه

اضطرابهم. وزال الناس أفكار فهدأت الربملنت؛ يف السياسية آرائه عن أعرب الربنس
العمارة وزارت القرم، إىل الذاهبة الجيوش امللكة استعرضت التايل، الشهر ويف
نيسان ويف اهتمام، أشد الحرب هذه بحوادث واهتمت البلطيك، إىل سفرها قبل البحرية
شهر يف الزيارة لهما فردت وزوجته، نابليون اإلمرباطور زارهما ١٨٥٥م، سنة (أبريل)

زوجها. مع (أغسطس) آب
آذار من عرش السادس يف أمها فتوفيت املصائب، بأشد ١٨٦١م سنة جاءتها ثم
وأربعون اثنتان العمر من وله (ديسمرب)، من عرش الرابع يف زوجها وتويف (مارس)،
ملا حتى نادًرا، إال العمومية املحافل يف تُرى تعد ولم مفرًطا، حزنًا عليهما فحزنت سنة،

الكنيسة. إىل إال تمِض لم العهد ويل ابنها بزواج احتفل

713



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

وإمرباطورة بروسيا، وملكة خان، العزيز عبد السلطان جاللة زارها ١٨٦٧م، وسنة
١٨٦٨م، سنة «ليس» األمرية ابنتها وفاة األوىل: أُخريان؛ مصيبتان وداهمتها فرنسا،
والنوائب، املصائب عن بمعزل امللوك وما ١٨٨٤م. سنة «الني» دوق ابنها وفاة والثانية

معقل. وال حصن منها يُنجيهم وال
عىل مستولية وهي سنة خمسني عن زيادة السعيدة امللكة هذه عىل اآلن مرَّ وقد
وهم: ثالثة؛ إال فأكثر سنة خمسني اإلنكليز ملوك من غريها أحد يملك ولم امللك، سدة
الثالث، إدوارد وامللك ١٢٧٢م، سنة إىل ١٢١٦م سنة من ملك الذي الثالث، هنري امللك
سنة من ملك الذي الثالث، جورج وامللك ١٣٧٧م، سنة إىل ١٣٢٧م سنة من ملك الذي

١٨٢٠م. سنة إىل ١٧٦٠م
السلطنة وامتدت له، مثيل ال ارتقاء ملكها مدة اإلنكليزي الشعب ارتقى وقد
األربع يف كلها عنها تغرب ال الشمس إن يقال: حتى املسكونة األقطار يف اإلنكليزية

ساعة. والعرشين
منها: ذكر؛ ما غري الذكر تستحق كثرية حوادث اإلنكليزية السلطنة يف وحدث
صاروا حتى وأيرلندا، واسكتلندا املساكن رشيعة وتعديل البوسطة، أجرة تخفيض
يحتاجونها الذين إىل تصل املساعدة وصارت الحكومة، مساعدة من حقيقيٍّا نفًعا ينتفعون

حقيقة.
إنكلرتا إىل الحبوب إدخال تمنع الرشائع هذه وكانت الحبوب، رشائع إلغاء ومنها:
فإذا الرخص، أوقات يف الفاحش املكس من عليها تفرضه بما الشديد، الغالء عند إال
عليه مكًسا الحكومة أخذت شلنًا، ٦٢ القمح من — أقة ٢٠٠ نحو — الكوارتر ثمن كان
ذلك عن الثمن زاد وإذا شلنًا، املكس زاد شلنًا الثمن قل وكلما الشلن، وثلثي شلنًا، ٢٤
الثمن بلغ وإذا وثلثني، شلنًا ١٥ املكس صار شلنًا؛ ٦٩ الثمن بلغ فإذا كثريًا، املكس قلَّ
شلنًا، ١٨ الكوارتر ثمن كان حينما قمًحا أحٌد اشرتى فإذا شلنًا، املكس صار شلنًا ٧٣
شلنًا ١٨ كوارتر كل يف خسارته بلغت شلنًا ٦٩ الكوارتر ثمن فصار القمح، رخص ثم
شلن دفع من بدًال وثلثني شلنًا ١٥ مكًسا عليه يدفع أن حينئٍذ يلتزم ألنه الشلن؛ وثلثي

واحد.
استيالء وبالتايل اإلنكليزية، الحكومة إىل الرشقية الهند تركية أمالك انتقال ومنها:
يبلغون أهاليها أن مع اإلنكليزية، السلطنة من قسًما وجعلها الهند، بالد كل عىل الحكومة

مليونًا! ٣٥ اآلن يبلغون ال وأيرلندا بريطانيا وأهايل مليون، مائتي
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يف يكن ولم الجديد، التعليم نظام ووضع لليهود، الربملنت دخول إباحة ومنها:
ترتيب الحكومة فأقرت بعدها، وما ١٨٧٠م سنة حتى للتعليم عام نظام اإلنكليز بالد
من ولد لكل املعرفة أبواب ففتحت الوفرية، باألموال وساعدتها ثابت، نظام عىل املدارس

األمة. أوالد
وأمريكا، إنكلرتا بني التلغراف ومدُّ وكوملبيا، أسرتاليا يف الذهب اكتشاف ومنها:
املعارف نطاق باتساع والتجارة والصناعة الزراعة نطاق واتساع واليتها، كل وبني وبينها

التجارية. والسفن الحديدية، السكك وتكاثر العلمية، واالكتشافات
وتمتع امللكة، هذه مدة يف مجده أوج بلغ اإلنكليزي الشعب إن نقول: الجملة ويف
«جون الفيلسوف طَلبها التي الحقوق إن حتى الشخصية، الحرية من الناس يتبعه بما
منها. وبأكثَر بها تمتعوا الجميع ألن داٍع؛ لها يبَق لم بالحرية املعنون كتابه يف ستورت»
أوالد: تسعة لها ولد وقد ١٨٧٦م، سنة الهند إمرباطورة «فكتوريا» بامللكة ونودي

السنوية: رواتبهم ذكر مع أسماؤهم وهذه بنات. وخمس بنني، أربعة

األسماء عدد لرية

بروسيا عهد ويل زوجة أرليد» «فكتوريا الربنسيس ١ ٨٠٠٠
ويلس أوف برنس «ألربت» الربنس ٢ ٤٠٠٠٠

كورنول دوقية دخل   ٦٥٠٠٠
املذكور الربنس لزوجة   ١٠٠٠٠

توفيت وقد «ألسن» الربنسيس ٣  
أدبنرج دوق «ألغرد» ٤ ٢٥٠٠٠
«هيالنة» الربنسيس ٥ ٦٠٠٠
«لويزا» الربنسيس ٦ ٦٠٠٠

«كونوت» دوق «أرتر» الربنس ٧ ٢٥٠٠٠
السنة يف لزوجته وُجعل تويف فقد «اليني» دوق «لبوبلد» الربنس ٨ ٦٠٠٠

«بياثرس» األمرية ٩ ٦٠٠٠
السنوي امللكة راتب   ٣٨٥٠٠٠
لنكسرت دوقية دخل   ٤٥٠٠٠
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عىل أوالدها برتبية اهتمامها وشدة تدينها حسن يف مشهورة «فكتوريا» وامللكة
فتنفق رعاياها، من واملحتاجني واملساكني بالفقراء اهتمامها ويف والتقوى، الديانة مبادئ
العلوم شأن يف أيًضا وتهتم لهم، وترسلها وأكيسة أحزمة بيدها وتشتغل مالها، من عليهم
جزاء السنوية؛ الرواتب لهم وتقطع فيها، املشتغلني وتثيب االهتمام، شديد واملعارف
له «مري» والدكتور لرية، ٣٠٠ قدره سنوي راتب له مثًال «هكسيل» فاألستاذ لخدمتهم،

لرية. ٢٠٠ ولس» و«ألفرد لرية، ٢٥٠ له أرتلد» «ومتبو السنة، يف لرية ٢٧٠
يصُف لم لها، وحبهم بها، شعبها تعلق وشدة العظيمة، امللكة هذه فضل ومع
محفوفة املناصب إن قال: من صدق فقد قتلها، الطالبني املعتدين من الحياة كأس لها
فدنا زوجها، مع مفتوحة مركبة يف ذاهبة كانت أشهر بأربعة زواجها فبعد باملتاعب،
فُحكم بمكروه، يُِصبْها لم ولكنه مرتني، طبنجة عليها وأطلق «أكسفرد» اسمه شاب منها
املجانني بيمارستان يف بوضعه الحكم فأبدل عقله؛ يف اختالل فيه وجد ثم باملوت، عليه

الحياة. مدى
باملوت، عليه فحكم طبنجة، عليها وأطلق قتلها، آخر واحد حاول ١٨٤٢م، وسنة
آخر واحد حاول قليلة أسابيع وبعد املؤبد، بالنفي عليه وحكمت الحكم خففت ولكنها

بالسجن. عليه فحكم طبنجة، عليها يطلق أن
رضًرا، بها يُلحق فلم بالرصاص، ورماها قتلها، أيرلندي رجل حاول ١٨٤٩م، وسنة

سنوات. سبع بالنفي عليه فُحكم
عليه فحكم وجهها، عىل بالعصا ورضبها الجنود أحد عليها هجم التالية، السنة ويف

سنوات. سبع بالنفي
يف النظر ولدى يُصبها، فلم قتلها محاوًال طبنجة شاب عليها أطلق ١٨٧٢م، وسنة
السري إىل رسالة بعضهم أرسل السنة، تلك ويف البيمارستان. فأودع مجنونًا، وجد أمره
وخمرها. خلها هو وهذا امللوك، حياة فهذه بالقتل. امللكة به يتهدد بولسونبي» «هنري
الجنرال ألفه زوجها، حياة تاريخ يف األول: شهريان؛ مؤلفان فكتوريا وللملكة
١٨٦١م، سنة إىل ١٨٤١م سنة من معه حياتها تاريخ والثاني: بإرشادها، «غراي»
١٨٦٢م سنة من يمتد وهو ١٨٨٣م، سنة أواخر يف نرشته نوعه من آخر بكتاب وأتبعته

١٨٨٢م. سنة إىل
يف والية وهي كوثا»، كويرج «سكس دوق ابن فهو «ألربت»، الربنس زوجها أما
ودرس ١٨١٩م، سنة (أغسطس) آب شهر من والعرشين السادس يف ولد سكسونيا.
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تعلق السياسية العلوم يف تخرج أن وبعد الجامعة، بون مدرسة يف العالية العلوم
نوع من رواية نَظم إنه ويقال: واملوسيقى، والتصوير الطبيعي والتاريخ بالكيمياء

بالفروسية. ماهًرا املنظر بديع وكان بعدئٍذ، لندن يف ُمثِّلت األوبرا
عمره، من والعرشين الحادية يف كان تقدَّم، ما عىل «فكتوريا» امللكة به اقرتنت وملا
مرشال، فيلد رتبة إىل ورقي الفرسان، من أالي قيادة له وأعطيت اإلنكليزية، اإلعانة فمنح
يف ساعيًا حازًما رجًال منه رأي اإلنكليزي الشعب ألن كثرية؛ ورتب ألقاب إليه وجهت ثم
من حزب ملقاومة تعرض التي السياسية للمسائل نفسه يُعرِّض أن غري من األمة، خري

محبٍّا. أمينًا زوًجا وجدته وامللكة اململكة، حزبي
أهل ملقاومة نفسه يعرض أن غري من األمة خري يف للسعي اختاره الذي السبيل أما
من لكثري الجامعة كمربج ملدرسة رئيًسا فجعل والفنون، العلوم تنشيط فهو السياسة،
عن أعرب ١٨٥٩م؛ سنة الربيطاني العلمي للمجمع رئيًسا كان وملا العلمية، املجامع
العلم إىل الدولة التفات سيزيد فقال: العلم بشأن الدولة اهتمام وجوب جهة من رأيه
كما الدولة يخاطب بل املحسنني، إحسان عىل معتمًدا العلم يبقى ال حتى نرجو، كما
من عنًرصا العلم يف الدولة وستجد نجاحه، يف ورغبتها بحنوها واثًقا أمه االبن يخاطب
ولكن ١٨٥١م، سنة اإلنكليز ببالد العام املعرض فتح وبسعيه ونجاحها، قوتها عنارص

سنة. وأربعون اثنتان العمر من وله املنية فوافته األجل، يف له هللا يفسح لم

ودهول فكتوريا (33)

االجتهاد يف بهن يفتخر وممن واملدح، بالذكر الجديرين أمريكا بنات من السيدة هذه إن
عهد ومن حسنة، تربية أمريكا بالد يف كلفن» «تنيس أختها مع ربيت ألنها والتقدم؛
اليدوية باألعمال الرجال ومناظرة التظاهر وحب التقدم، َمَلَكة معهما ربيت نشأتهما
الرجال بني يا يُسوِّ أن بفكرهما قام التقدم، يف رغبتهما شدة ومن التجارية، واملضاريب
األفكار، هذه نرش نشأتهما بدء من عهدتهما عىل فأخذتا واملعامالت، الحقوق يف والنساء
اآلن إىل بأدائه يقم لم مما وغريها، املالية األعمال إدارة يف النساء كفاءة عىل والربهنة
ذلك من فتعجب عنوانهما، عليه كتبتا ماليٍّا بيتًا أسستا قد فإنهما وبالفعل الرجال، سوى
املذكور املحل تأسيس بعد سمعوا ملا اندهاشهم وتضاعف «البنوكة»، املضاربات أصحاب
أرباب وقوع ذلك أعقب وقد الرياالت. من ماليني عدة اكتسبتا صاحبتيه أن أسابيع بعدة

اإلفالس. وهدة يف والشوارب اللحى ذوي البنوكة
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القوة عىل رمًزا تاج منهما كل رأس وعىل البنتني هاتني املصورين بعض رسم وقد
وتغالت مهارتهما، عىل الجزيل والشكر الجميل بالثناء ألسنتها الجرائد وأطلقت والتسلط،
البنتني تمثل صورة أعدادها أحد صدر يف نرشت نيويورك تلغراف جريدة إن حتى ذلك يف
«هرالد» نيويورك جريدة فقامت املالية، البيوت أكرب رؤساء يجرها عجلة عىل راكبتني
األهلية وعاداتها األمريكية الرشائع إن وقالت: والتعزير، االنتقاد سهام نحوهما تصوِّب
مهما االجتماعية األعمال ميادين يف والدخول السياسية، املناهج يف السري من النساء تمنع
يف أخذتا بل به، تعبآ لم الكالم هذا بهما اتصل وملا واملعرفة. العلم درجة بهن بلغت
أسبوعية جريدة أسستا أن إىل بهما األمر وانتهى فيه، السري وحثَّتا األول، طريقهما اتباع

نفس. ٥٠٠٠٠ يسري زمن يف مشرتكيها عدد بلغ
الحق رشدهم بلغوا الذين الوطن أبناء لجميع تخول األمريكية القوانني كانت وملا
اقتضتها التي والرسوم العوائد من عليهم ما يدفعوا أن برشط أصواتهم، إعطاء يف
رشوط فيهن توفر الالتي الوطن بنات من «ودهول» السيدة وكانت الحكومة، نظامات
عىل عرضت فقد والرسوم، العوائد من عليها استحق ما تدفع لم ولكنها الرشد، بلوغ
عن ت وشفَّ االجتماعية، الهيئة مصافِّ يف بالدخول اإلذن لها تعطي أن الحكومة هيئة
صحيحة وقياسات فصيحة، بعبارات تُربهن أخذت ثم املطلوبة، الرسوم لدفع استعدادها
من غفري جمٌّ ملذهبها وتحزَّب الوطنية، الحقوق يف بالرجال النساء مساواة وجوب عىل

مقاطعة. وعرشين ست عن نائبني النواب مجلس من عضو وخمسمائة الناس،
نرش عىل عوَّلتا إنهما حتى والنمو، الزيادة مدارك يف يتدرج األختني نجاح أخذ وقد
وكتاباتهما أقوالهما كل يف وكانتا العائلة، يف املرأة أحوال تحسني وهو أال الحميد، مبدئهما
بقواعد مشحونة إنها وقالتا: الفتيات، تعليم كيفية عىل والتبكيت االنتقاد سهام توجهان
مآربهن، لنوال آلة الذميم والخلق التملق اتخاذ إىل بهن تميل ومبادئ مملة، طويلة
ال مربية، ووالدة صالحة، امرأة املستقبل يف لتكون تتعلم البنت أن مرة غري وذكرتا
قرابتها وذوي أهلها وأن الشبان، أنظار الستلفات داعية تكون ألن وتهيئتها لتزويقها
عائلة، شئون ومديرة بيتها، ربة األيام من يوم يف لتكون أنها عنها يخفون ومعلماتها
ال ذلك فوق إنهم ثم وشوكتها، عزها ودعامة سعادتها، وركن نظامها، قوام هي ستكون

يسري. زمن الزواج وبني بينها صار إذا بواجبها يُذكِّرونها
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األختني، هاتني ضد الجميع قيام عىل باعثة األقوال هذه جميع فكانت وبالجملة
تغالوا وقد الذيل، الطاهرات النساء بصفة والعبث الفاسدة، املبادئ بنرش فاتهموهما
الحالية. واألخالق السليمة العادات يف العاطلة املبادئ بث إىل فنسبوهما اتهامهما، يف
برأتهما قد املحكمة كون عن ورغًما السجن، غياهب يف يغلُّونهما صاروا عليه وبناء
إحدى وقالت والخسف، الحيف يسومونهما استمروا الناس فإن رساحهما؛ وأطلقت

نصه: ما ذلك يف األمريكية الجرائد

وكانت فيها، لتبيت حجرة تستأجر أن ودهول» «فكتوريا احتاجت إذا كانت
ريال، ٣٠٠٠ من بأقل بسكناها لها يسمح ال ريال، ٢٠٠٠ الحجرة هذه أجرة
ما وكثريًا غريها، يدفعه ما أمثال عرشة تدفع كانت الفنادق بأحد نزلت وإذا

منزله. يف يضيفها أن أحد قبول لعدم املنازل خارج الليايل قضت
أمريكا بارحتا املقام طيب عدم ورأتا حالتهما، الحد هذا إىل وصلت وملا
ولم اإلنكليزيات، النساء إحدى مثواهما كرمت حيث «لوندره»؛ مدينة قاصدتني
الواليات يف اإلنسان يرى ال فإنه منثوًرا؛ هباء أمريكا بالد يف سعيهما يذهب
الرجل بجانب فيه املرأة وجدت إال املحالت من محالٍّ املذكورة بالقارة املتحدة
ال فهي مرعية؛ صارت حقوقها أن من وتحقق هو، يؤديها كما األعمال تؤدي
به، رضيت عمل أي من آويها ومعاش بمعاشها يقوم ما اكتساب من تُمنع
يف الرجال أعمالها عن تعجز امرأة إن إذ الفخر؛ هو وهذا النساء، هي فهذه

أمريكا. مثل بالد

الكريني مينوس ابنة فيدر (34)

من املولود «أبيوليت» بابنه زوجها تغيب أثناء هامت أثينا، ملك «ثيزي»، حليلة هي
واأللم، الوجد بها تمادى وملا فتَّانًا، جميًال وكان األمازون، ملكة «أثيوبا»، األوىل زوجته
رسها أمينة إىل الهوى وبرحاء الجوى حر من تجده بما باحت بالسقم، الكتمان وابتالها
امللكي، النسب ذات أبيه سجينة «أديسيا» بحب مفتونًا فكان «أبيوليت» أما «أوتون».
سلسلة يمثلون فكانوا اآلخر، قلب يف له بما كلٌّ يعلم أن دون به كلفت أيًضا كانت التي

الجفاء. قدر إذا االفتضاح مخافة والخفاء؛ السرت طي تحت ولكن ومعاشيق، عشاق
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ن��ري��ده��ا ال م��ج��ن��ون��ة ب��ن��ا وأخ��رى ب��غ��ي��رن��ا ج��ن��ت وه��ي ب��ل��ي��ل��ى ج��ن��ن��ا

أحاديث «أبيوليت» مطارحة «فيدر» ل «أوتون» زيَّنت «ثيزي» بموت أُرِجف فلما
ترتدد األمة كانت الذي الطفل ابنها عن بالنيابة العرش إرث يف وإطماعه الوجد،
إيقافها حال األرس من بالفكاك استبرشت التي تلك «أديسيا»، وبني بينه االختيار يف
الحال: لسان عليها وتال الخالص من يئست كانت إذ بعد األمر، دخيلة عىل «أبيوليت»
أغن بلسان معقد مقيم وجد بحديث كلتاهما فعالنتاه مناص! حني الت ربك عذاب ذوقي

ينشد:

وج��دا ال��ه��وى أه��ل س��م��اه ال��ذي أه��ذا ت��ه��دا ال ال��ح��ب ل��وع��ة ف��ؤادي ف��ي أرى

إال يمض ولم وجفاء، نفرة بسهمي «فيدر» ورمى ووالء، وداد عقدي «أديسيا» قال
«فيدر» يدي يف فسقط حيٍّا؛ «ثيزي» عاد قيل: حتى مسافر لهنة أو طائر، حسوة مثل
وفوقت الندامة، بثنايا الخضيب بنانها ت عضَّ ثم فريٍّا، شيئًا جئُت لقد وياله! وقالت:
إىل فلجأت العذَل، السيف سبق قد كان ولكن واملالمة، التقريع نبال «أوتون» قيِّمتها إىل
وخرطوم ماطر، ودمع بارس، بوجه قابلته الرصح زوجها حلَّ إذا حتى والختل، الغدر
أن إال سوءًا بأهلك أراد من جزاء ما كالهزيم: يقصف بصوت وقالت كارس، كمخلب
نافذات بحربات احتياله قوس عن القتناص رماني «أبيوليت» إن أليم؟! عذاب أو يسجن

املأرب. سد وتثلم وفر، عرًضا تفري كادت
فانطلت املغبون، «ثيزى» عىل الدست ليتم «أوتون»؛ بلسان كان ذلك أن رواية ويف
عرسه أن يدر ولم الحبالة، برجله فنشبت مخارفها، مجاهل يف وجهر زخارفها، عليه
األرم عليه يحرق وهو ولعنه املرجل، يفور كما غيًظا ابنه عىل ففار ثعالة، من أروغ
يهلك أن نيتون البحر مبعود إىل توسل ثم قشعم، أم رحلها ألقت حيث إىل امض قائًال:
«مسينة». مدينة قاصًدا حزينًا أسيًفا حاشيته من رهط يف «أبيوليت» فمىض الخئون، ابنه
غابر وليقطعا اقرتانهما، عىل املعبودات ليُشهد به تلحق أن «أديسيا» إىل أوعز وكان
كالشواهق، علت باألمواج إذا البحر شاطئ عىل سائر هو فبينما بعضهما، حجر يف العمر
أجش املنظر، هائل أقرش تنني تحتها من فبان بجالهق، رميت كأنما متكرسة هوت ثم
«أبيوليت»؛ إال األبصار عن متوارين هلًعا القوم ففر املوت، ملك عن أنيابه تنوب الصوت،
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أحرق لألرواح هي بحربة فؤاده ورمى تيار، كأنه وصدر فوالذ، من بقلب قابَله فإنه
بدمه، متشحًطا السحوق كالنخلة الخيل أرجل عند فانهار بتار، أقطع ولألعمار أخبار،
يف الصخور بني متسلقة املركبة ورشدت نفار، وأي الخيل فنفرت بفمه، الصخر كادًما
علقت قد وكانت الصحصحان، عىل «أبيوليت» وسقط العواجل، تكرست حتى القفار،
لحمانه تمزَّقت حتى مدهوشة، تتالطم مذعورة، الخيل تجره فجعلت بالعنان، رجله
ولم والوعور، الشعاب تلك يف منسابة دمه ينابيع وتفجرت والصخور، األشواك بفعل

صدره. يف والحرشجة ثغره، يف والجريض إال أصحابه يدركه
وأن والبهتان، املكر دليلة افرتاء من بريء وأنه كان، ما أباه يبلغوا أن فأوصاهم
جام يحىل وشهًدا ملصابه، عزاءً منه بدًال «أديسيا» حبيبته يتخذ بأن عنه إليه يتوسلوا
وانقضاض السوابق، إهماج دونه بخطو «أديسيا» أقبلت بدقائق موته وبعد صابه،
إىل وانطرحت الجو، له دوى بصوت صعقت الحالة تلك يف محبوبها رأت فلما الصواعق،
املليك إىل توٍّا واتخذوا أدراًجا، الجميع عاد حلمها إليها ثاب وملا تعي، وال تفرق ال جانبه

الفاجع. النبأ ذلك عليه فقصوا منهاًجا،
جرى ملا كمًدا؛ البحر إىل بنفسها ألقت — البدائع أم — «أوتون» أن ذلك قبل وكان
وقابلت ناقًعا، ا سمٍّ «فيدر» رشبت يلوح أن الحقيقة صبح كاد وملَّا الفظائع. من يدها عن
الويل من هامه عىل صريته بما بوصمتها، ثمت وأنبأته دامًعا، طرًفا كارسة «ثيزي»
مفردات فتحرقت دمائها، دورة يف استحكم قد السم وكان شهوتها، نداء تلبيتها بداعية
بالتوبيخ نفسه عىل وعاد القيامة، عليه فقامت روح، بال جثة أمامه وسقطت أحشائها،
يزرع َمن ذكرى صه تُنغِّ عيًشا وخليلة ابنة اصطفاها التي «أديسيا» مع وقطع واملالمة،

الندامة. يحصد العجلة

خوندة فريوز (35)

وبهاء، حسنًا الزمان فريدة كانت الهند، بالد يف دهيل ملك الدين، عالء السلطان بنت
كل مع الخري تفعل للمكرمات، محبة ومالحة، وكياسة وفصاحة، أدب ذات وذكاء، وعقًال

ا. مستحقٍّ تراه من
األحكام زمام لها وسلَّم األمور، صعاب يف الدين شهاب السلطان أخاها شاركت
أخوها وكان أبيها، مدة يف عليه كانت مما أحسن اململكة ضبطت رأيها بأصالة إنها حتى
مملكته، عن خارًجا يزوجها أن يرض لم لها محبته شدة ومن برأيها، إال أمًرا يقطع ال
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عرب أمري مهني، بن هللا هبة األمري ابن «غدا»، األمري اسمه غريب لشخص وزوجها
«رحلته»: يف بطوطة ابن قال كما عنده، يقيم أن بقصد الشام؛

«دهيل»، عىل مرَّ الهند بالد يف سائًحا هللا هبة األمري ابن «غدا» األمري جاء ملا إنه
للعرب، محبته من ضيفه يأخذه أن وأحب زائًدا، إكراًما الدين شهاب السلطان فأكرمه
الوليمة بشأن للقيام عني أن وكيفيته عظيًما، فرًحا له وعمل املذكورة، أخته فزوَّجه
«غدا» األمري ملالزمة بطوطة ابن وعني «بشونويس»، املعروف هللا فتح امللك ونفقاتها
القرص فسحات بها فظلل بالصيوانات هللا فتح امللك فأتى األيام، تلك يف معه والكون
وأتى الحسان، بالفرش ذلك وفرش ا، جدٍّ ضخمة قبة منهما واحد كل يف ورضب األحمر،
والرواقص، املغنيات والنساء املغنون الرجال ومعه املطربني، أمري التربيزي، الدين شمس
والثريدارية والحلوانيني والشوايني والخبازين وأحرضالطباخني السلطان، مماليك وكلهن
ويحرض يوًما، عرش خمسة الناس يطعمون وأقاموا والطيور، األنعام وذبحت والتبول،

ونهاًرا. ليًال واألعزاء الكبار األمراء
هذا إىل ليًال السلطان دار من الخواتني جاء بليلتني، الزفاف ليلة قبل كان فلما
غريبًا عربيٍّا لكونه الدين سيف األمري واستحرض الفرش، بأحسن وفرشنَه فزيَّنَّه القرص،
تكون أن أمر قد السلطان وكان له، معينة مرتبة عىل وأجلسنه به وحففن له، أقران ال
الخواتني من أخرى امرأة تكون وأن «غدا»، األمري أم مقام خان مبارك أخيه أم ربيبة

أهله. بني كأنه يكون حتى خالته؛ مقام وأخرى عمته، مقام وأخرى أخته، مقام
رأسه عىل باقيهن وأقام ورجليه، يديه يف الحناء له جعلن املرتبة عىل أجلسنه وملا
وعني أصحابه، خواص مع هو وأقام الزفاف، قرص إىل وانرصفن ويرقصن، يغنني
الزوجة، جهة من يكونون وجماعة جهته، من يكونون األمراء من جماعة السلطان
عىل جلوتها به تكون الذي املوضع باب عىل الزوجة جهة من التي تقف أن وعادتهم
يعطونهم أو الزوجة، أصحاب غلبوا إن إال يدخلون فال بجماعته الزوج ويأتي زوجها،

عليهم. يقدروا لم إن الدنانري من اآلالف
غلبت قد مرصعة مزركشة زرقاء حرير بخلعة إليه أتي املغرب بعد كان وملا
ركب ثم ذلك، مثل وبشاشية الجوهر، من عليها مما لونها يظهر فال عليها، الجواهر
وصنعوا أعدها، قد عًصا منهم واحد كل يد ويف وعبيده، أصحابه يف الدين سيف األمري
وصدره به املتكلل وجه يغطي زخرف وله والزيتون، والنرسين الياسمني من إكليل شبيه
ال البادية عرب من وكان ذلك، من فأبى رأسه، عىل ليجعله األمري إىل وأعطوه وأثوابه،
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رأسه، عىل جعله حتى عليه وحلف بطوطة ابن فحاوله والحرض، امللك بأمور له عهد
ورصعوا غريبة، حملة بأصحابه عليهم فحمل الزوجة، جماعة وعليه الحرم باب وأتى
السلطان ذلك وبلغ ثبات، من الزوجة لجماعة يكن ولم عليهم، فغلبوا عارضهم، من كل

القرص. إىل ودخل فعله فأعجبه
بالنساء مآلن بالجوهر، مرصع بالديباج، مزيَّن عاٍل منرب فوق العروس جعلت وقد
وتعظيًما، له إجالًال قدم؛ عىل وقوف وكلهن املطربة، اآلالت أنواع أحرضن قد واملطربات،
العروس وقامت منه، درجة أول عند وخدم فنزل املنرب، من قرب حتى بفرسه فدخل
بها، وقفت التي الدرجة تحت وجلس فأخذه بيدها، التنبول فأعطته صعد؛ حتى قائمة
واملغنيات النساء، ونقطها أصحابه، من الحارضين رءوس عىل الذهب دنانري ونثرت

الباب. خارج ترضب واألنفار واألبواق، واألطبال حينئٍذ تغنني
الفرش بها يطأ فرسه فركب — تتبعه وهي — ونزل زوجته بيد وأخذ األمري قام ثم
العبيد وحملها محفة، يف العروس وُجعلت أصحابه، وعىل عليه الدنانري ونثرت والبسط،
وإذا ماشيات، النساء من وغريهن راكبات، يديها بني والخواتني قرصه، إىل أعناقهم عىل
حتى ته همَّ قدر عىل والدراهم الدنانري عليهم ونثر إليهم، خرج كبري أو أمري بدار مروا
الثياب زوجها أصحاب جميع إىل العروس بعثت بالغد كان وملا قرصه. إىل أوصلوها
دراهم وبدرة ملجًما، مرسًجا فرًسا منهم واحد لكل السلطان وأعطى والدراهم، والدنانري
املنوعة الحرير ثياب للخواتني هللا فتح امللك وأعطى دينار، مائتي إىل دينار ألف من
الطرب ألهل شيئًا أحد يعطي ال أن الهند ببالد وعادتهم الطرب، ألهل وكذلك والبدر،
وأمر العرس، وانقىض اليوم، ذلك جميًعا الناس وأطعم العروس، صاحب يعطيهم إنما

والة. وسهر وكيناية والجزأت املالوة بالد «غدا» األمري يُعطى أن السلطان
جافيًا األمري وكان شديًدا، تعظيًما وعظَّمه عليها، عنه نائبًا املذكور هللا فتح وجعل
عرشين بعد به النكبة إىل ذلك اه فأدَّ البادية جفاء عليه وغلب قدره، حق ذلك يقدر فلم
مملكتها، ورجال وألهلها لها واحتقاره زوجته عىل تعديه من وذلك زفافه، من ليلة
امُلرتَجمة وبقيت راحلة، وال زاد بدون فريًدا طريًدا بينهم من وأخرجوه عليه فحقدوا
وهكذا زوجها، محبة من فاتها ما سوى يشء ينقصها ال مكرمة معززة أخيها منزل يف

ألحد. يصفو ال الزمان
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الحارث النرضبن بنت قتيلة

قيص بن الدار عبد بن مناف عبد بن كلدة بن علقمة بن الحارث بن النرض بنت قتيلة
العبدرية. القرشية

أمر ثم فأُرس، قريش مع بدر يوم يف النرض وحارب العرب، طبيب أبوها كان
فُقتل. بقتله ملسو هيلع هللا ىلص النبي

كان أنه أذاه جملة من وكان صربًا! فقتله به تأذَّى ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان التربيزي: قال
وأنا وعاد، ثمود بأخبار يأتيكم محمًدا إن ويقول: العرب عىل العجم أخبار يف الكتب يقرأ

بنبوته. القدح بذلك يريد والقيارصة! األكارسة بأخبار منبئكم
ِليُِضلَّ اْلَحِديِث َلْهَو ي يَْشَرتِ َمن النَّاِس ﴿َوِمَن تعاىل: هللا قول يف عباس ابن وقال
الحارث، بن النرض يف نزلت إنها :(٦ (لقمان: ُهُزًوا﴾ َويَتَِّخذََها ِعْلٍم ِبَغرْيِ ِهللا َسِبيِل َعن
مكة، أهل بها فيُحدِّث الحرية؛ أهل وكتب والروم فارس من األعجام كتب يشرتي وكان
يرضب أن عليٍّا النبيُّ أَمر بدر يوم أُِرس فلما به، واستهزأ عنه أعرض القرآن سمع وإذا

أباها. ترثي قتيلة فقالت فُقتال، صربًا معيط أبي بن عقبة وعنق عنقه
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وبكى النبيُّ لها فرقَّ اآلتية، األبيات فأنشدُت محمًدا أتت أنها الروايات بعض ويف
واألبيات هذا، بعد صربًا قريش تقتل ال قال: ثم عنه، لعفوُت قبل من جئتني لو لها: وقال

وهي: الحماسة، شارح ورشحها كثريون، رواها

م��وف��ق وأن��ت خ��ام��س��ة ص��ب��ح م��ن م��ظ��ن��ة األث��ي��ل إن راك��بً��ا ي��ا
ت��ع��ن��ق ال��ن��ج��ائ��ب ب��ه��ا ت��زال إن م��ا ت��ح��ي��ة ف��إن م��ي��تً��ا ب��ه أب��ل��غ
ت��ح��ن��ق وأخ��رى ل��م��ائ��ح��ه��ا ج��ادت م��س��ف��وح��ة وع��ب��رة إل��ي��ه م��ن��ي
ي��ن��ط��ق أو م��ي��ت ي��س��م��ع ك��ان إن ن��ادي��ت��ه إن ال��ن��ض��ر ف��ل��ي��س��م��ع��ن
ت��ش��ق��ق ه��ن��اك أرح��ام ل��ل��ه ت��ن��وش��ه أب��ي��ه ب��ن��ي س��ي��وف ظ��ل��ت
م��وث��ق ع��اٍن وه��و ال��م��ق��ي��د رس��ف م��ع��ت��بً��ا ال��م��ن��ي��ة إل��ى يُ��ق��اد ق��س��ًرا
م��ع��رق ف��ح��ل وال��ف��ح��ل ق��وم��ه��ا ف��ي ن��ج��ي��ب��ة ص��ن��و أول��س��ت أم��ح��م��د
ال��م��ح��ن��ق ال��م��غ��ي��ظ وه��و ال��ف��ت��ى َم��نَّ ورب��م��ا م��ن��ن��ت ل��و ض��رُّك ك��ان م��ا
وي��ن��ف��ق ل��دي��ك ي��غ��ل��و م��ا ب��أع��ز ل��ف��دي��ت��ه ف��دي��ة ق��اب��َل ك��ن��َت ل��و
ي��ع��ت��ق ع��ت��ق ك��ان إن وأح��ق��ه��م ق��راب��ة ت��رك��ت م��ن أق��رب ف��ال��ن��ض��ر

مطولة بقصيدة تمدحه قالت قال، ما النبي لها وقال قصيدتها من انتهت وبعدما
البيت: هذا عىل منها عثرنا —

اص��ط��ن��ع��ا ب��م��ا وم��ع��روًف��ا اإلل��ه إال ب��دًال ب��ه ي��ب��غ��ي ال األل��ف ال��واه��ب

صادرة ألنها بها؛ االفتخار يحق التي القصائد من إنها — لعمري — القصيدة وهذه
غاية يف ألنه منها؛ ذكر الذي البيت هذا انسجام من قائلتها قوة علمت وقد قناع، ذات من

واالنسجام. الرقة
عليٍّا له فولدت شمس، عبد بن األصغر أمية بن الحارث بن هللا بعبد قتيلة وتزوجت
املروي الصحابيات من وصارت أبيها قتل بعد أسلمت وقد الحكم، وأم ومحمًدا والوليد

الخطاب. بن عمر خالفة يف توفيت الحديث. عنهن
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الوهاب عبد بن صالح جارية الصالحية قلم

وعن إبراهيم عن أخذت قد حاذقة. والرضب، الغناء حسنة حلوة، صفراء، جارية كانت
واشرتاها الوهاب، عبد بن لصالح وكانت دحمان. بن وزبري املكي، ويحيى إسحاق ابنه
شعر يف لقلم لحنًا يديه بني أحدهم فغنَّى الغناء أرباب جمع قد الواثق وكان الواثق،

وهو: كناس، بن محمد

وال��ك��رم ال��وف��اء أه��ل ص��ادف��ت ف��إذا وح��ش��م��ة ان��ق��ب��اض ف��يَّ
م��ح��ت��ش��م غ��ي��ر ق��ل��ت م��ا وق��ل��ت س��ج��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ن��ف��س��ي أرس��ل��ت

فبعث الوهاب، عبد بن صالح جارية الصالحية لقلم فقيل: فيه؟ الصنعة ملن فسأل:
الوهاب عبد بن صالح هو من ويلك! فقال: فأحرضه الزيات امللك عبد بن محمد إىل
قلم فدخلت الواثق، عىل فقدما وجاريته، هو فأْشِخصه له ابعث فقال: به، فأخربه هذا؟
أبيعها صالح: فقال بابتياعها، وأمر غناءها فاستحسن فغنَّت، والغناء بالجلوس فأمرها
زرنب بعده غنَّى ثم عليه، وردَّها ذلك من الواثق فغضب مرص! ووالية دينار ألف بمائة

وهو: لقلم؛ صوتًا الواثق مجلس يف الكبري

م��ع��ي��ن��ا ل��ه��ا رأي��ت م��ا أج��دك ت��ب��ي��ن��ا أن األح��ب��ة دار أب��ت
ج��زي��ن��ا وال أث��ب��ن م��ا ن��ف��وًس��ا ل��ي��ل��ى ح��ب م��ن ن��ف��س��ه ت��ق��ط��ع

أشخصصالًحا أن الزيات ابن إىل فبعث صالح، جارية لقلم فقيل: الغناء ملن فسأل
فقال فغنَّته، الصوت هذا تغنيه أن فأمرها الواثق عىل دخلت أشخصها فلما قلم! ومعه
صالح إىل وبعث فيك، هللا بارك قال: املؤمنني، أمري يا نعم قالت: لك؟ فيه الصنعة لها:
له شيئًا أملك أن يجوز فما املؤمنني؛ أمري من فيها الرغبة وقعت إذا أما فقال: فأُحرض
أن قضائه يف تناهيت إذا عيلَّ حقها من فإن املؤمنني، أمري إىل أهديتها وقد رغبة، فيه

قبلتها. قد الواثق: له فقال فيها، له هللا فبارك ملكه، أصريها
ابُن يُعطه فلم احتياط، وسماها دينار، آالف خمسة له يدفع أن الزيات ابن وأمر
اصطبح وقد الواثق، فغنَّت ذلك أعلمها من قلم إىل صالح ه فوجَّ به، ومَطله املال الزيات
مني ربَّاني َمن نفع وما سيدي، يا فقالت: رباك، وفيمن فيك هللا بارك لها: فقال صوتًا
دينار؟! آالف بخمسة له آمر أَوَلم قال: صفًرا! مني والخروج عيل، والغرم التعب إال
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ابن إىل ع ووقَّ الخدم خاصة من بخادم فدعا شيئًا. يُعطه لم الزيات ابن ولكن بىل، قالت:
مع فرصُت صالح: قال معها، أخرى آالف وخمسة إليه، دينار آالف خمسة بحمل الزيات

فقرَّبني. بالكتاب إليه الخادم
أنا األخرى اآلالف والخمسة حرضت، فقد فخذها، األول آالف الخمسة أما وقال:
أقتضيه، كتابًا إليه وكتبُت يعرفني، لم كأنه تناساني ثم فقمت جمعة، بعد إليك أدفعها
قبًضا أكتب أن فكرهُت جمعة، بعد وُخذها — وصًال أي — بها قبًضا يل اكتب إيل فبعث
أن خاف استتاري بَلغه فلما يل، صديق منزل يف منه فاسترتت يشء، يل يحصل فال بها
وتعلقت ضيعة، باملال وابتعت بالقبض، كتابي وأخذ باملال إيل فبعث الواثق، إىل أشكوه

معايش. وجعلتها بها،

إشبيلية صاحب اللخمي حجاج بن إبراهيم جارية قمر

وجمعت بغداد، من إليه وجلبت األلحان، بصنعة واملعرفة والبيان الفصاحة أهل من كانت
بفضل الشعر تقول وكانت رائع، وجمال بارع، فهم مع وحفًظا ورواية وظرًفا أدبًا

تمدحه: موالها يف ولها أدبها،

إب��راه��ي��م ال��ج��ود ح��ل��ي��ف إال ن��رت��ج��ي ك��ري��م م��ن ال��م��غ��ارب ف��ي م��ا
ذم��ي��م ع��داه م��ا ال��م��ن��ازل ك��ل ن��ع��م��ة م��ن��زل ل��دي��ه ح��ل��ل��ت إن��ي

بغداد: إىل تشوًقا قولها ومن

أح��داق��ه��ا ف��ي وال��س��ح��ر وظ��ب��ائ��ه��ا وع��راق��ه��ا ب��غ��داده��ا ع��ل��ى آًه��ا
أط��واق��ه��ا ع��ل��ى أَِه��لَّ��ت��ه��ا ت��ب��دو ب��أوج��ه ال��ف��رات ع��ن��د وم��ح��ال��ه��ا
أخ��الق��ه��ا م��ن ال��ع��ذري ال��ه��وى خ��ل��ق ك��أن��م��ا ال��ن��ع��ي��م ف��ي م��ت��ب��خ��ت��رات
أش��راق��ه��ا س��ن��ي م��ن ت��ش��رق ال��ده��ر ف��ي م��ح��اس��ن ف��أي ل��ه��ا ال��ف��داء ن��ف��س��ي

عزٍّ يف عنده وبقيت موالها، عند حظيت وتهذيبها وجمالها صوتها حسن ومن
شديًدا. أسًفا عليها فأِسف ماتت، أن إىل وإقبال
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دوانتزاغ دوبلذاك هنريات كاترينا

للميالد. ١٥٧٩ سنة أرليان يف ولدت فرنسا، ملك الرابع»، «هنري حليلة «فرنل» مركيزة
من دوانتزاغ» دوبلذاك «فرنسوا ابنة وهي ١٦٣٣م. سنة شباط ٢٤ باريس يف توفيت
ملك التاسع»، «شارل عشيقة تزوَّجها أن قبل كانت التي توشيت» «ماري الثانية زوجته

فرنسا.
للناس، فتنة والذكاء، والدالل الجمال يف غاية املعاني، بديعة فكانت «كاترينا» أما
بها فهام دواسرتي، غربياله عشيقته موت بعد الرابع» «هنري ل الدولة رجال ذكرها
وكانت سلوى، ذلك بعد عنها يجد فلم الغرام، رشك يف ألقته التقيا وملا يراها، أن قبل
أن عىل خطٍّا وعاهدها فرنك، ألف ٥٠٠ فأعطاها بها، شغًفا تزيده ورقتها برشاقتها
ومزق غيًظا استشاط «سيل» وزيره إىل الخرب نمى فلما ذكًرا، ولًدا له ولدت إذا يتزوجها

١٥٩٩م. سنة األول ترشين يف لها وقدَّمها ثانية فكتبها «هنري» أما املعاهدة،
لقي بها تزوجه وبعد دومدييش»، «ماري ب امللك فتزوج أسقطت، ١٦٠٠م وسنة
لفرنل»، «مركيزة بجعلها إال غضبها إخماد من يتمكن ولم شتائَم، فأوسعته كاترينا
ورضيت طلبه، إىل فأجابته بذلك عليها وألح وتؤانسها، امللكة إىل تتقرب أن إليها وطلب
امللكة، وعيش عيشه لتنغيص سببًا فيه وكانت أوالد، عدة هناك وولدت اللوفر، يف تقيم أن
إىل تطلب وكانت تغيظها، أموًرا لها يذكر فكان شديدة، مناقشات «سيل» مع لها وجرى

طلبها. يجب فلم يفصله، أن امللك
الزواج معاهدة باسرتجاع الرابع» «هنري عىل تُِلحُّ فكانت دومدييش»، «ماري أما
االطالع يف يرغب من لكل وتريها املمانعة، أشد ذلك يف تمانع وهي معها، عقدها التي



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

بالذهاب لها يسمح أن إليه فطَلبت خصاًما، هنري وبني بينها أوقع تمنُّعها أن غري عليها،
إال تسلمها لم ولكنها املعاهدة، عليه ترد أن برشط بذلك لها فسمح أوالدها، مع إنكلرتا إىل
وواطأت فرنسا، يف فبقيت إنكلرتا، إىل السفر عن وعدلت فرنك، ألف ١٠٠ قبضت أن بعد

ألمها. أخوها «دواوفرن» والكونت أبوها، جملتهم من امللك خلع عىل جماعة
كان أنه غري ١٦٠٥م، سنة شباط يف وذلك باملوت، عليها حكم املؤامرة كشفت فلما
وأطلق بالسجن، هذا قصاصها فبدَّل عنها، فاسرتضته امللك، عىل سطوة لجمالها يزل لم
ما واإلكرام والحب املنزل من عنده لها فصار ثانية، قرَّبها أن يلبث ولم أيًضا، سبيلها
امللكي البالط فرتكت فهَجرها، غريها امللك قرَّب أن إىل حالها هذه تزل ولم أوًال، لها كان
امللكة رفيقة «كومان» ابنة استنطقت وملَّا وباريس. فرنل يف األخرية أيامها ورصفت
ملا أنه غري قتله، يف باالشرتاك «كاترينا» اتَّهمت الرابع، هنري ُقتل أن بعد «مرغريتا»،
زور شهادة شهدت ألنها بطولها؛ حياتها مدة بالسجن املذكورة االبنة عىل ُحكم قد كان

املركيزة. به اتَّهمت ما إىل االستناد من املؤرخون يتمكن لم املسألة، تلك غري يف
التي أنجليك» «غربياله الرابع»: «لهنري «كاترينا» ولدتهم الذين األوالد جملة ومن

١٦٢٧م. سنة وتوفيت «أبرتون»، دوق تزوجت
ثوب لبس قيل: مِلتس، أسقًفا وسمي ١٦٠١م، سنة ولد دوفرنل»، هنري «وغستون
زسفري، الكانشيليا بنت وتزوج بريام، ثم دوًقا، جعل بل لبسه، يتم لم أنه غري الغسيسية
الكتاب بمطالعة فعليه الحوادث هذه تفاصيل عىل الوقوف أراد وَمن ١٦٨٢م. سنة وتويف
سنة باريس يف طبع وقد الرابع، هنري عشق عنوان وترجمته: «دولسبكور»، ألَّفه الذي

١٨٦٣م.

فنادشكوف دوماتو كاترينا

ثالث كانت ١٨١٠م. سنة موسكو «فرر» ب وتوفيت ١٧٦٤م، سنة يف ولدت روسيا، أمرية
وكانت األول، الوزير ها عمِّ عند علمية تربية تربت قودونثروق»، «رومان للكونت بنت
صغرية وهي البالط دخلت االستقالل. وحب الحرة األفكار إىل ميَّالة أظفارها نعومة منذ
فأقامت «وسكوف»، بالربنس ١٧٦٢م سنة يف وتزوجت الثانية، كاترينا العهد ولية أخت
نديمة صارت قد أليصابات أختها وكانت البالط، إىل رجعت ثم موسكو، يف مدة معه
البالط الرتباك — وكرهتها أختها من الغرية فحملتها الجديد، الثالث بطرس اإلمرباطور
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أدارتها مؤامرة يف السن، من عرشة الثامنة بلغت عندما االشرتاك، عىل — رجاله وأعمال
اإلمرباطورة. األملانية امرأته وولت وقتلته، الثالث» «بطرس اإلمرباطور وخلعت

موافًقا كان املؤامرة تلك لتقوية الوسائل من استخدمت ما أن املحقق من وليس
تكن ولم العساكر، من فرقة وقادت جواًدا وامتطت رجل ثوب لبست قتله فعند للناموس،
للحرس قائدة تجعلها أن ورفضت كافية، اإلمرباطورة من عليها حصلت التي املكافأة
اإلمرباطورة، رضا من حرمانها إىل طبعها وخشونة االستقالل إىل ميلها وآل اإلمرباطوري،
زوجها وفاة وبعد العلماء، ومعارشة واملطالعة الدرس عىل وأكبَّت البالط عن فاعتزلت

أوروبا. غربي يف ساحت
١٧٨٤م وسنة العلمية، األكاديمية رياسة اإلمرباطورة إليها عهدت ١٧٨٢م، وسنة
يشء والشعرية النثرية الكتابات من ولها الجديدة، الروسية األكاديمية لرياسة عيَّنتها
تنزل أن «بولس» اإلمرباطور أمرها ١٧٩٦م، سنة كاترينا اإلمرباطورة وفاة وبعد كثري،
املنفى، من وخرجت عنها، فعفا أمرها، فتوسطوا نفضودود، والية من صغرية قرية يف

موسكو. بقرب لها أمالك يف أيامها باقي ورصفت

األوىل الروسيا إمرباطورة كاترينا

مدبرين من وأبوها «مرثا»، وسميت ١٦٨٢م، سنة لبغونيا والية شمايل يف كاترينا ولدت
فربتها قصري، بزمن والدتها قبل وتويف راب، يوحنا واسمه األسوجي، الجيش يف األخانرس
فشفق الناس، عىل عالة وتركتها وتوفيت الشديدة، والفاقة بالحزن سنوات ثالث أمها
مدينة يف بيته إىل لوتري كاهن بها أتى ثم مدة، وعالها قريتها أهايل من رجل عليها
تلتقط كانت وإنها تويف، أن إىل بيته يف بقيت إنها ويقال: ألوالده، خادمة «مرينربج»
يف عنها يروى ما كلَّ ولكنَّ املدارس، يف يتعلمونها كانوا التي العلوم مبادئ أوالده من
«مرينربج» يف تزوجت أنها املؤرخون يذكره والذي إليها، يركن ال أقاصيص حداثتها
«مرينربج» مدينة الروسيون فتح التالية السنة يف وأنه ١٧٠١م، سنة أسوجي بجندي

«بوراليه». الجنرال ها فضمَّ أسرية، وأخذوها زوجها وقتلوا
جمالها، فراعه األكرب، بطرس اإلمرباطور عندها ورآها فشيكوف، باألمرية اتصلت ثم
فعمد والرأي، املبدأ يف له ملخالفتها زوجته؛ طلَّق قد وكان منه، فقربها حديثها؛ ولطف
سنة بها زواجه وأشهر الكسيونا، كاترينا باسم وسماها الروم، كنيسة يف كاترينا
ملا أنه بها زواجه إلشهار الداعي إن ويقال: ذلك، قبل ا رسٍّ بها تزوج قد وكان ١٧١٢م،
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لها، لحبِّه فراقها؛ عىل له صرب ال أنه رأى ١٧١١م، سنة العثمانية الدولة عىل الحرب فتح
بها فسافر ومآثره، بأعماله وإعجابها مرضاته، يف واجتهادها الرأي يف له وملشاركتها
نفسها وتُعرِّض معه تركب وكانت والجالل، باملجد محفوفة كملكة القتال ميدان إىل علنًا
اشتدت ثم قلوبهم، وتُطيِّب منهم، املرىض وتزور بالجنود، وتتلطف واألخطار، للمتاعب
إنه ويقال: بالوبال، أيقن حتى العثمانية الجنود عليه وضيقت اإلمرباطور، عىل األزمة
عليه ودخلت كاترينا فجاءت عليه، يدخل أحد ال أن حرسه وأمر حينئٍذ خيمته دخل

أمره. عن بالرغم
يصالح أنه عليه فأشارت رأيها، سديد إىل الحتياجه دخولها؛ من يترضر لم رآها فلما
محمد، بلطجي بإرضاء تتكفل إنها وقالت: منهم، أخذها التي البالد لهم ويرد العثمانيني
حكيًما ضابًطا فاختارت األمر، تدبري إليها وفوَّض منها، فُرسَّ العثماني، الجيش قائد
رشوط فعقدت والنقود، الغراء الجواهر من سنية بهدية العثمانيني عسكر إىل وأرسلته
وقالوا: الخرب هذا صحة يف املتأخرين من كثريون ارتاب وقد الفريقان. وأمضاها الصلح
فال األمر، من يكن ومهما الصلح. عقد يف كاترينا مداخلة من يروى ملا صحة ال إنه
هو العثمانية الجنود من نجاته يف فضًال لها يحسب كان نفسه اإلمرباطور أن يف شبهة

وجنوده.
رتبة سماها رتبة وصنع عظيًما، فرًحا بها ففرح ابنة له ولدت سنوات، ثالث وبعد
تغلب أنه واتفق لها، تذكاًرا سنة كل عيًدا لها وجعل لزوجته، إكراًما كاترينا؛ القديسة
بهم ودخل العيد هذا يف باألرسى فأتي أمريه، وأرس األسوجي، األسطول عىل ذلك قبيل

عظيم. باحتفال برج بطرس مدينة
زوجته وأخذ رجالها، غور ويسرب سياستها، يف لينظر أوروبا ممالك يف سافر ثم
قليًال، سبقها قد هو وكان واحًدا، يوًما إال يعش لم ولًدا الطريق أثناء يف فولدت معه،
البالط رفاهية أن عىل دليل وهذا انتظارها. من يمل ال لكي نفساء؛ وهي إليه فأرسعت
التي األماكن معه تتفقد وكانت همتها. من أضعفت وال طباعها، من تغري لم امللوكي

وفنونهم. أهاليها صنائع يتعلم لكي أوروبا زار حينما األوىل سياحته يف زارها
إىل معها سار إنه ويقال: بعده، من بامللك لها وأوىص التاج، ألبسها ١٧٢٤م، وسنة
التاج ووضع اإلمرباطورة، «شفاليية» سماها جددها لفرقة قائد بصفة ماشيًا، الكنيسة
حرضة من وهو: ذلك؛ قبل أنشأه الذي اآلتي اإلعالن يُقرأ بأن وأمر بيده، رأسها عىل
امللكيني والضباط يسني الِقسِّ فئات جميع إىل الروسية، الدولة جميع عىل املتوىل اإلمرباطور
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املستمرة العادة منكم كل عىل يخفى ال باألمانة: املوصوفني عموًما واألهلني والعسكريني
اآلن. جار هو كما زوجاتهم امللوك يتوج بمقتضاها التي املسيحية، املمالك يف الجارية

الذي «بازلند»، كالقيرص الغابرة األزمان يف الرشقيون املسيحيون امللوك فعل وكما
والقيرص «لويسينا»، زوجته توج الذي «بوستنياتوس»، والقيرص «زنوبيا»، زوجته توج
زوجته ج توَّ الذي الفيلسوف «ليون»، واإلمرباطور «مرتينا»، زوجته ج توَّ الذي «هرقل»،
رءوس عىل اإلمرباطوري التاج وضعوا قد القيارصة من غريهم جماعة وكذا «ماريا»،

جميعهم. هنا لذكرهم محل وال نسائهم،
الحرب مدة واألهوال الشدائد واقتحمنا بأنفسنا، خاطرنا طاملا أننا املعلوم ومن
الحروب هذه أنهيت وقد وطننا، لحفظ متوالية؛ سنة وعرشين إحدى مكثت التي األخرية،
ولم روسيا، لدولة مثله وقع أنه يسبق لم الذي وبالصلح الكامل، بالرشف هللا بعون
قد كاترينا اإلمرباطورة زوجتنا إن وحيث الحروب، بهذه حازته ما الفخار من قط تحز
بينا حصلت التي سيما وال وقائع، عدة يف األخطار هذه ربقة من الخالص عىل ساعدتنا
٢٢ إىل أمرها وآل جيوشنا، حال تضعضع حيث بروت؛ نهر عىل العثمانية الجنود وبني
عظيمة، غرية األزمنة تلك يف وأظهرت ألف، ٢٧٠ العثمانية العساكر وكانت مقاتل، ألف
الترصف وبمقتىض ذلك، إىل فبالنظر جيوشنا؛ عند معلوم هو كما فائقة، وشجاعة
بمدينة السنة هذه من الشتاء فصل يف تتويجها يتم تعاىل، هللا من لنا املوهوب والنفوذ
لهم تزال ال اإلمرباطورية ومحبتنا األمناء، املحبني لرعايانا قبًال ذلك أعلنَّا وقد موسكو.

تغيري. وال نقص بدون
فيها، توَّجها التي السنة وهي ١٧٢٤م، سنة أواخر يف بها اإلمرباطور ظن ساء ثم
حياته تطل ولم باطلة. كانت لها تهمته أن واألرجح به، اتَّهمها الذي الرجل بقتل وأمر
أن إىل موته خرب بالطها ورجال هي فأخفت ١٧٢٥م، سنة بداية تويف ألنه ذلك؛ بعد
دليل ال أيًضا وهذا م، السُّ له ت دسَّ بأنها البعض اتهمها وقد بعده. من األمر لها يستتب
اآلراء وتضاربت إليها. األمر وصول من يقني عىل تكن لم أنها سيما وال صحته؛ عىل
املناصب أهايل من وغريه «تشكوف» األمري لها تحزب ولكن يخلفه، فيمن وفاته بعد
أن والشعب الجنود أمام وأقرَّ «بلوسكو» أساقفة رئيس وتقدم النافذة، والكلمة الرفيعة
قال وملا غريها! ليخلفه ُكْفئًا يرى ال إنه قال: إذ بعده؛ من بامللك لها أوىص اإلمرباطور
روسيا عرش عىل فاستقرت مبايعتها، عىل الجميع وأقر أضدادها، شوكة انكرست ذلك

الحكيم. «فشكوف» إىل اململكة أمور تدبري سلمت ألنها زوجها؛ خطة يف
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املجمع ألقاب وألغت األعيان، مجلس أبطلت أنها عملتها التي العظيمة األعمال ومن
املعارف، مجلس وعضدت املقدسة، الكتب دائرة ضمن الدين خدمة وقيدت املقدس،
ولكنها الرسي، شوراها بمجلس الدولة أشغال وأناطت الطائلة، املرتبات ألعضائه وعينت
وعاشت أيامها، أواخر يف املكر إىل مالت إنها يقال: إذ بدأتها؛ كما بالخري حياتها تختم لم
١٧٢٧م، سنة (مايو) أيار شهر من عرش السابع يف فتوفيت القرب، إىل بها أرسعت عيشة
ملك قلب عىل وتسلَّطت ، الذلِّ من نفسها َوَقْت عظيمة امرأة كانت أنها يف مشاحة وال
امللك لهذا رشعية زوجة صارت بأنها الكبرية نفسها تقنع ولم عرصها، ملوك أعظم من
العريقني الروس أرشاف عىل عالية فصارت روسيا، عرش إىل همتها رفعتها بل العظيم،

مجيًدا. ذكًرا بينهم لها وأبقت فيهم، السياسة وأحسنت النسب، يف

زرسبت أنهلت دوق ابنة وهي روسيا إمرباطورة الثانية كاترينا

١٧٦٢م، سنة يف امللك تبوأت السياسة، برضوب عاملة عاقلة أديبة كانت امللكة هذه
روسيا اكتسبت أيامها ويف سنة. وثالثني أربًعا ملكها مدة فكانت ١٧٩٦م، سنة وتوفيت
وأدركت العظمى، أوروبا دول من بأنها واعرتف األوروبية، السياسة يف قاطًعا أوليٍّا نفوذًا

إمرباطوريتها. تقدُّم إىل واجتهادها خواطرها بتوجيه الخارجي السلم منافع
السبع بحرب املشرتكة العساكر أرجعت وجيزة بمدة امللك عرش عىل استوائها وبعد
بالحذق املشهورين والحرب السياسة رجال من بجمهور محفوًفا عرشها وجعلت سنني،
و«أورلوف» و«بانيزه» و«روميانتزف» «غالستن» ومنهم: بالسجايا، اشتهارهم من أكثر
اليد لها وكانت و«بونمكني»، و«ربنني»، و«ترشنتشيف»، و«سوفادوف» و«ستلينكوف»
إثر ويف ثلثيها. نحو عىل استولت ١٧٩٣م وسنة ١٧٧٢م، سنة يف بولونيا بتقسيم الطوىل
إمرباطوريتها إىل ُضمَّ ما ومساحُة وغريهما، وأزوق القرم روسيا إىل ضمت كثرية حروب

كورلندا. ومنها: مربع، ميل ألف وعرشين وخمسة مائتني نحو ملكها أيام
منها؛ أعظم الحربية أعمالها تكن فلم الداخيل، البالد تقدم إىل اآليلة أعمالها وأما
الجنوبية، الزراعية روسيا أرايض استوطنوا املجدين الغرباء من ألًفا خمسني نحو فإن
والبحرية الربية التجارة وأكسبت املعوزين، إىل واإلحسانات للتعليم بيوت عدة وأنشأت

اإلصالح. حق اإلمرباطورية إدارة وأصلحت كثريًا، ورواًجا عظيًما، نجاًحا والصناعة
وكانت جديد، ونظام قانون لوضع الواليات وكالء من جمعية عقدت ١٧٦٦م، وسنة
ترقية سبيل يف وسعها هذه فأفرغت ا، جدٍّ منحطة ملكها أول يف النساء تعليم درجة
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استعملتها: التي الوسائل ومن االجتماعية، الهيئة يف درجتهن وإعالء العقلية، قواهن
دخلتها متى االبنة أن قوانينها من برج، بطرس يف للبنات إكلرييكية مدرسة إنشاؤها
لكمال كافية تعترب املدة هذه أن العتقادها سنوات؛ سبع مليض إال تركها من تتمكن ال
بنات تربية ألجل األول: القسم قسمني؛ إىل مقسومة املذكورة املدرسة وكانت التهذيب.
الرتبية تلقني اللواتي البنات عدد وكان الشعب. من الوسطى للدرجة والثاني: الرشفاء،

.٥٠٠ فيها
روسيا، كل يف باالزدياد اإلناث مدارس أخذت ١٧٦٤م، سنة الحني ذلك ومن
عددها وبلغ اململكة، أنحاء كل يف الجسدية للرياضات محالت اإلمرباطورة لهن وأنشأت
البلديات من خصوصية دراهم وتُجمع .٢٣٠٠٠ التلميذات وعدد ،٢٠٠ ١٨٧٣م: سنة
الروسيات النساء تربية يف نفعها ينحرص لم التي املذكورة، املدارس بمصاريف للقيام
واملركز الوالدة حقوق يف التفاوت عن الناتجة والبغضاء النفور تقليل آل واآلن فقط،
والقرابة، النسب تمييز بدون الجسدية الرياضات محل إىل التلميذات فتذهب والثروة،
من مختلفة أجناس من املؤلفة املدينة ويف واحدة، مالبَس كثرية ظروف يف ويلبسن
الروسيات مع مختلطات والبشكرييات الترتيات البنات فرتى الجنسية، يراعون ال األهايل
فيه ابتدئ الذي الزمان اعتربنا وإذا الغرب. يف والبولونيات الروسيات كاختالط الرشق يف
لتلقي الطبيعي وامليل الذكاء من أظهرن قد بأنهن تحكم فيها النساء برتبية باالعتناء

كثريًا. شيئًا الحسنة والرتبية العلوم
من منهن و٥٤ تلميذًا، ٦٣ الكلية «زوريخ» مدرسة يف كان ١٨٧٢م، وسنة
الطوائف فحقوق املدارس، إىل التلميذ إدخال يف األديان اختالف يراعون وال الروسيات،
التالمذة بأمور لالهتمام مخصوصون كهنة مدرسة كل يف ويوجد الصدد، هذا يف متساوية
أن فرضنا وإذا الدينية، أمورهم من يشء يف واليهود للمسلمني يتعرضون فال الدينية،
فيرتك دينيٍّا، مدرًسا لهم املدرسة لتُعنيِّ كافيًا يكن لم واحد مذهب من التالميذ عدد

أقاربهم. أو والديهم إىل دينهم بأمر االعتناء
بالقتل يحكمون وال الرضب، أو بالقتل القصاصات فيها اإلمرباطورة أبطلت وقد
ولكن به، الحكم عىل الجنائية املجالس تقوى وال الجنايات، أكرب مرتكبي عىل إال اآلن
يقاصون سيبرييا يف يزالون وال الظروف، هذه يف تشكل عالية مجالس إىل الدعوى تحال
١٨٦٠م سنة تقرير يف وذكر بينهم، الرتتيب عىل املحافظة ألجل وذلك بالرضب؛ املجرمني
وسياسية، وجنائية مدنية ذنوب من ٥٣٤٠٠٠ فيها املذنبني عدد معدل أن و١٨٦٨م،
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باألشغال منهم ١٢١١ عىل وحكم املذنبني، من بالقصاصات عليهم حكم الذين وعدد
٦٦٦٧ وعىل املؤبد، بالنفي ٢٤٨٨ وعىل سيبرييا، إىل باإلبعاد مذنبًا ٢١٧٢ وعىل الشاقة،
مذنبًا ١٣٦٦٩ وعىل الشاقة، اليدوية بالصنائع يشتغلون حيث القالع؛ يف بالسجن

خفيفة. بقصاصات مذنبًا ٥٧٧٥٧ وعىل بالسجن،
املائة، يف ٢ القتل وحوادث املذنبني، عدد من املائة يف ٣١ فكانت الرسقة جرائم وأما
عرشة من قليًال وأكثر ،١٨٨٠٠ نحو ألًفا وثمانني األربعة يف املذنبات النساء عدد وكان

املائة. يف
عليه حسدتها ظاهر تقدم يف البالد جعلت امللكة هذه اجتهاد نتيجة فإن وبالجملة،
من جهًدا تألو ال املدارك واتساع األفكار سمو من عليه هي ما مع وكانت الدول، باقي
يف لتعلُّقها وذلك والعاج؛ باملعادن والحفر والنقش والتصوير التطريز بفن اشتغالها
مرة وكانت املشهورون. الفالسفة وأخصهم لهم، ُمقرِّبة للعلماء محبة وكانت الصناعة،
قليل وبعد الهدية، لهذه «فولتري» َفُرسَّ يدها، صنع من العاج من علبة «فولتري» إىل أهدت
يقول رسالة لها وأرسل يده، صنع من الحريرية الجرابات من زوًجا لها قدم بأن كافأها

فيها:

بأيدي مصنوع ولكنه الرجال؛ أعمال من هو ما بإهداء تكرمت جاللتك إن
وإني الرجال، بأيدي مصنوع ولكنه النساء؛ أعمال من هو ما فأهديتك النساء،

لديك. حظٍّا تنال أن وعساها هديتي، قبول أرجو

زائًدا، إكراًما وأكرمته عليه، مزيد ال رسوًرا ْت ُرسَّ الهدية هذه لها وصلت وملا
مثلها. النساء من روسيا تخت يتولَّ لم امللكة هذه فإن وبالجملة

الزبيدي كرب معدي بنت كبشة

الصمصامة. صاحب املشهور كرب معدي بن عمرو أخت الزبيدي كرب معدي بنت كبشة

واإلقدام. والشجاعة والذكاء والجمال، بالحسن زمانها نساء بني مشهورة كانت
عمرو أخيها عىل تعرض كانت وطاملا الحماسة، شعرها عىل ويغلب الشعر، تقول وكانت
شديًدا، ائتالًفا معه ائتلفت وقد الهاليل، منقذ بن هللا عبد تزوجت وكانت وتفاخره،
والرفاهية، الراحة من يرام ما غاية عىل وهما مدة معه ومكثت عليه، مزيد ال حبٍّا وأحبته
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عليه فشقت كبشة، الخرب وبلغ يومه، فيها فكان العرب، يف غزوة غزا يوم ذات كان حتى
قولها: منها كثرية؛ بمراٍث ورثته الخدود، ولطمت الجيوب،

دم��ي ل��ه��م ت��ع��ق��ل��وا ال ق��وم��ه إل��ى ي��وم��ه ح��ان إذ ال��ل��ه ع��ب��د وأرس��ل
م��ظ��ل��م ب��ص��ع��دة ب��ي��ت ف��ي وأت��رك وأب��ك��را إف��اًال م��ن��ه��م ت��أخ��ذوا وال
ل��م��ط��ع��م ش��ب��ر غ��ي��ر ع��م��رو ب��ط��ن وه��ل م��س��ال��م ع��م��ًرا إن ع��م��ًرا ع��ن��ك ودع
ال��م��ص��ل��م ال��ن��ع��ام ب��آذان ��وا ف��م��شُّ وات��دي��ت��م ت��ث��أروا ل��م أن��ت��م ف��إن
ال��دم م��ن أع��ق��اب��ه��ن ارت��م��ل��ت إذا ن��س��ائ��ك��م ف��ض��ول إال ت��ش��رب��وا وال

أوزبك السلطان زوجة خاتون َكبَك

األمري بنت — املوحدة الباء وفتح األوىل الكاف بفتح — خاتون «َكبَك بطوطة: ابن قال
ُمبتًىل كان وأبوها — مسكنة وياء مفتوحات، مهملة وطاء معجمة وغني بنون — نََغَطى
الخاتون هذه عىل دخلنا امللكة، عىل دخولنا غد يف رأيته «وقد قال: النقرس.» بعلة
القواعد، النساء من عرش نحو يديها وبني الكريم، املصحف يف تقرأ مرتبة عىل فوجدناها
وقرأ والكالم، السالم يف وأحسنت عليها، فسلَّمنا ثيابًا، يطرزن البنات من عرشين ونحو
امللكة، فعلته ما كمثل بيدها القدح وناولتني فأحرض، بالقمز وأمرت فاستحسنته، قارئنا

عنها. وانرصفنا
غريب، أنه به تسمع من كل تكرم فإنها عادتها؛ وهكذا العطاء، لنا أجزلت وقد
أحد عليها يسبقها لم واملساكني الفقراء عىل ومربات واسعة، وخريات حسنة، مآثر ولها

زمانها.» نساء من

حاتم بن محمد بنت كريمة

أصح من وروايتها — الكشميهني عن البخاري صحيح وروت املكرمة، بمكة جاورت
بنسخها. وتقابل كتبها تُصنِّف وكانت الرسخيس، زاهر عن وروت — البخاري روايات
مجلس لها وكان العلماء. أفاضل إليها ترحل بحيث الذهن وحدة والنباهة الفهم يف وهي
نوع كل عىل تلقي وهي علم، كل رجال من واألفاضل الطلبة فيه تجتمع املكرمة بمكة
حتى الحديث إىل ميلها أكثر وكان املعنى. مفهومة املأخذ، فصيحة بعبارة يطلبه مما
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بمكة وتوفيت سنة، ١٠٠ عمرها وبلغ قط، تتزوج ولم غريها، يبلغه لم ا حدٍّ فيه بلغت
املكرمة.

مرص ملكة كليوباترا

بأخيها اقرتنت الفراعنة، دولة عقيب مرص عىل تغلبوا الذين البطالسة امللوك من هي
سن يف وهي عرشة، الثالثة سن يف وكان امليالد، قبل ٥٢ سنة ديوينسيوس» «بطليموس
البالط رجال فقاومها دونه، بالعرش االستئثار عىل نفسها فراودتها عرشة، السابعة
بأغسطوس االستنصار عىل عمدت الحيلة أعيتها إذا حتى القارص، زوجها وأوصياء
قد يكن ولم الثاني، بأخيها تزوجت قليل بعد ولكنها بينهما، ذات فألَّف الرومان، قيرص

مرص. عىل ملًكا قيرص بأمر به فنودي سنة، عرشة إحدى عليه أتى
بعث َمِلٍك من العرش خال وملا أعوام، بأربعة زواجه بعد مسموًما هذا مات ثم
حيثما طرسوس إىل كليوباترا فاستدعى األربعة، الرومان دولة مشرتكي أحد أنطونيوس،
حتى الرياح أجنحة عىل وسارت الدعوة فلبَّت الروماني، بروتوس محاربة إىل ذاهبًا كان
والقالع، السجف أرجوانية األثاث فاخرة سفينة لها اتخذت وهنالك طرسوس، نهر بلغت
مدبجة كرسوية حلة الفتان قدِّها عىل وأفرغت الجوهر، ونفائس األواني ببديع مزدانة
من خًرضا ثيابًا الحور وصائفها وألبست اج، وهَّ بتاٍج الوضاح جبينها وكللت بالدر،
بالعيدان يرضبن وهن البدور، وكأنهن الشمس كأنها بينهن وتصدرت وإستربق، سندس
بنغمات طربًا النهر وماج برياحها، الشاطئ عبق حتى والند البخور ويُطلقن والقياثري،

محياهن. وَألَْأل أعوادهن،
أن عتَّم فما وكلًفا، هياًما رشده وذهب شغًفا، فؤاده استطار أنطونيوس لقيها فلما
صربًا، فراقها عىل بعُد يستطع فلم حليلة، عليه زفت وهنالك اإلسكندرية، إىل معها عاد

سكًرا. حبها خمرة من يستفيق ال وأصبح التقادير، إىل ومهامه واجباته فغادر
فأغرت نازغ، الغرية شيطان من نزغها «أوكتافيا» األوىل زوجته إىل الخرب طار وملا
جيًشا فحشد منه؛ واالنتقام مخاصمته عىل األربعة، الرشكاء أحد «أوكتافيوس»، أخاها
حمي وملا الوليد، لهوله يشيب نزال بعد عليها فتغلب املرصية، الديار به وقصد خميًسا
فتناول ندامة، حني والت يده يف سقط املنقلب؛ بسوء «أنطونيوس» وأحس الوطيس،

القاضية. فكانت ثديه، بها وطعن مدية
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بما اختالبه عىل تقَو ولم «أوكتافيوس»، عىل أساليبُها تنطِل لم فلما كليوباترا، وأما
جواريها به أحاطت أن بعد عرشها، بفوات الساحر، واللطف الباهر، الجمال من أوتيت
نفيس من حلة البلوري جسدها عىل وأفرغت بالتاج، رأسها زيَّنت قد وكانت وأترابها،
صفحة عىل خبيثة حية وأطلقت العاجيني، نهديها عن غاللتها زحزحت ثم الديباج،
وكان الحتوف. حياض أوردها ملهوف، مشوق لدغة فلدغتها باللجني، املزري صدرها
٢٩٤ مرص حكمت أن بعد البطالسة دولة هللا قرض وبموتها املسيح، قبل ٣٠ سنة ذلك

فيكون! كن له: يقول فإنه أمًرا قىض إذا فسبحانه عاًما.
معظمة للعلماء، مقربة متفلسفة حكيمة وكانت سنة، ٢٢ كليوباترا ملك مدة كانت
باسمها، مرتجمة الحكمة، من ذلك وغري والزينة الطب يف ُمصنَّفة كتب ولها للحكماء،

الطب. صنعة عند معروفة إليها، منسوبة
سبب إن الجوهر»: ومعادن الذهب «مروج املسمى كتابه يف املسعودي العالمة وقال
من حية استحرضت الرياحني، أصناف مجلسها يف جمعت عندما كان كليوباترا وفاة
تراعي التي الحيات من نوع وهي — والشام ومرص الحجاز بني تكون التي الحيات
كالرمح، كثرية أذرًعا قفزت أعضائه من عضو إىل النظر من تمكنت إذا حتى اإلنسان
بها؛ يعلم وال اإلنسان عىل فتأتي ا، سمٍّ عليه تتفل حتى بعينه العضو ذلك تخطئ فلم
يف وضعتها بحية فجاءت — أنفه حتف مات قد أنه الناس ويتوهم فوره، من لخموده

بلوري. إناء
بعض أَمرت ملكها قرص يف الدخول أراد أوكتافيوس» «أغسطوس أن علمت ملا ثم
فخمدت بإناء، تها فسمَّ بعدها؛ العذاب يلحقها ال وأن قبلها، فناءها أحبَّت ومن جواريها
وعليها رأسها، عىل تاجها ووضعت ملكها، رسير عىل كليوباترا جلست ثم فورها، من
بمرص يجمع وما والطيب والفاكهة والزهور الرياحني أنواع وجعلت ملكها، وزينة ثيابها
احتاجت بما وعهدت رسيرها، وأمام مجلسها يف مبسوطة وغريها الرياحني عجائب من
غشيهم قد ملا ملكتهم عن بأنفسهم فاشتغلوا حولها، من حشمها وفرقت أمورها، من إليه
كانت الذي الزجاج اإلناء من يدها وأدنت ملكهم، دار يف عليهم ودخوله عدوهم، من
وخرجت الحية وانسابت مكانها، ت فجفَّ عليها، فتفلت فيه ِمن يدها فقرَّبت الحية، فيه
واملرمر بالرخام املجالس تلك إلتقان فيه؛ تذهب مذهبًا وال حجًرا تجد ولم اإلناء، من

الرياحني. تلك يف فدخلت واألصباغ،
والتاج جالسة إليها فنظر املجلس، إىل انتهى حتى أوكتافيوس» «أغسطوس ودخل
الرياحني بتلك وأُعجب ميتة، أنها فتبنيَّ منها فدنا تنطق، أنها يف يشك فلم رأسها، عىل
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سبب ما يدِر ولم به، معه من خواص ويَعجُب ويتبينه، يلمسه منها نوع كل إىل يده فمدَّ
فَرَمتْه الحية تلك عليه قفزت إذ ها وشمِّ الرياحني تلك تناول من كذلك هو فبينما موتها،
وَقتْلها فعلها، من فتعجب وسمعه، األيمن برصه وذهب ساعته، من ه شقُّ فيبس ها، بسمِّ

الذل. مع الحياة عىل للموت واختيارها لنفسها،
حاله يذكر بالرومية شعًرا ذلك يف فقال الرياحني، بني الحية إلقاء من كان ما ثم
أفرغت قد الحية ولوال وهلك، يوًما ذكرنا ما به نَزل ما بعد وأقام وقصتها، به نزل وما

ساعته. من هلك قد أوكتافيوس» «أغسطوس لكان امللكة؛ عىل ثم الجارية عىل سمها
أن تمنت وطاملا املالهي، وتألف والخالعة، القصف تحب دائًما كليوباترا وكانت
ظريفة، ولياٍل لطيفة، أيام ولها عليه، أمورها يف وتعول إليه تركن حبيب لها يكون

مستحسنة. ونوادر حسنة، ووقائع

قيس ولد من املنقري برٍد بِن شملَة أمُّ كنزُة

له فولدت وتزوجها، املنقري برد اشرتاها األدب. يف املتقدمات العرب شاعرات من كانت
األقران. وأباد الحروب اقتحم وطاملا عظيم، جانب عىل الشجاعة من وكان برد، بن شملة

قولها: شملة ولدها غياث عند العرب عليهم هجمت حينما شعرها فمن

أزًال م��ح��ب��ًس��ا ب��ه��ا ي��ح��ب��س��ه��م ب��ش��م��ل��ة ص��ادق��ي وه��و ص��ادًق��ا ظ��ن��ي ي��ك إن
ع��ق��ًال وال ق��ص��اًص��ا ت��ق��ب��ل وال أص��ب��ت ب��ال��ذي ال��ق��وم واط��ل��ب ��ر ش��مِّ ش��م��ل ف��ي��ا

أيًضا: وقالت

ع��م��را وال ع��ل��يٍّ��ا ي��ل��ق��وا ل��م ال��س��ي��د ب��ذي ت��ج��م��ع��وا ال��ذي��ن ق��وم��ي ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
وع��را م��ح��ب��ًس��ا ب��ه��ا ي��ح��ب��س��ه��م ب��ش��م��ل��ة ص��ادق��ي وه��و ص��ادًق��ا ظ��ن��ي ي��ك ف��إن

القوم وقصد قولها، ألصدقنَّها وهللا فقال: ولدها الشعر وبلغ قولها، صدق وقد
قبيلته. من سلبوه ما منهم واسرتد حسنًا، بالء بهم وأبىل فقابلهم،
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قولها: شعرها ومن

ه��ي��ا ح��ب��ذا ف��ال ف��ي ذك��رت إذا أن��ه غ��ي��ر ال��م��ال أه��ل ح��ب��ذا أال
ب��ادي��ا ك��ان ل��و ال��خ��زي ال��ث��ي��اب وت��ح��ت م��الح��ة م��ن م��س��ح��ة م��ي وج��ه ع��ل��ى
ص��اف��ي��ا أب��ي��ض ال��م��اء ل��ون ك��ان وإن ط��ع��م��ه ي��خ��ل��ف ال��م��اء أن ت��ر أل��م
ط��ام��ي��ا ج��اء ال��ذي ب��أض��ع��اف ت��ول��ى ض��رورة م��ن وارد أت��اه م��ا إذا
ال��م��خ��ازي��ا م��ن��ه��ا ي��خ��ف��ي��ن وأث��واب��ه��ا ب��دت إذا ال��ث��ي��اب ف��ي م��ي ك��ذل��ك
ل��ي��ا ذا ق��ال ل��م��ا ي��وًم��ا م��ج��ردة ل��ه ب��دت ال��ش��ق��ي غ��ي��الن أن ف��ل��و
س��ال��ي��ا ألص��ب��ح أوال م��ي غ��ي��ر إل��ى ل��رده ول��ك��ن م��ن��ه م��ض��ى ك��ق��ول

ثقيف موالة كالبة

وذكره بالنساء العرجي تشبيب يبلغها وكان العبيل، األموي القاسم بن هللا عبد عند كانت
حني قريش نساء عىل العرجي اجرتأ ما لشد تقول: أن تكثر كالبة وكانت شعره، يف لهن
ذلك فبلغه وجهه! ألسوَدنَّ لقيتُه ولنئ خري، فيه أحًدا لقي ما ولعمري شعره، يف يذكرهن

عنها.
أميال ثالثة عىل الضنق، له: يقال معاوية بن نرص لبني ماء عىل نازًال العبيل وكان
فأتى مكة، إىل خرج أنه العرجي فبلغ الطائف، ييل مما قليًال أعالها والعرج مكة، من
ويلك! إليك به: فصاحت قرصه، يف خلفها وكان كالبة، إليه فخرجت به، فأطاف قرصه

تسقيه. أن فأبَْت فاستسقاها القرص، من يدنو أن وتمنعه بالحجارة ترميه وجعلت
وقال: فانرصف رش، منك بي فيلصق أبًدا؛ عندي أثرك وهللا يوجد ال وقالت:

سيدها: أمام بها ويُوقع الناس ليتَّهَمها األبيات هذه وقال ستعلمني،

ال��وه��م ��اءة ال��ن��سَّ ع��ق��ل إذا ث��ق��ًف��ا ُم��الط��ف��ة ف��ي رس��وًال ب��ع��ث��ن ح��وٌر
ع��ل��م��وا ه��م��و إن واف��ت��ض��ح��ن��ا أح��راس��ن��ا غ��َف��ل��ْت إذا ً ه��دأ اي��ت��نَ��ا أن إل��يَّ
ك��رم ال��ه��وى ف��ي ه��وًال ال��م��رء ت��ج��ش��م أج��ش��م��ه ه��ول ع��ل��ى أم��ش��ي ف��ج��ئ��ت
ال��ق��ل��م ق��دِّر ب��ش��يء ف��ام��ِض ج��فَّ ق��د ل��ه أق��ول ش��يء م��ن ت��خ��وف��ت إذا
ال��دي��م ط��ل��ة َرط��بً��ا ال��ب��ان م��ن ُغ��ص��نً��ا ي��م��ان��ي��ة ري��ٌح ح��رَّك��ت ك��م��ا أم��ش��ي
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ق��دم أث��رت م��ا ب��ه��داب��ه��ا ت��ع��ف��و م��ث��ري��ة أك��س��وس ط��راز م��ن ح��ل��ة ف��ي
ي��ن��ت��ج��م ال��خ��ي��ل ع��ت��اق رأت��ه إذا ع��ذر ذا خ��ل��ي��ت ك��م��ا س��ب��ي��ل��ي خ��ل��ت
ن��دم وال أخ��ش��اه��ا ع��ل��ي��ه��ن ع��ي��ن ل��ه ول��ي��س خ��اٍل م��ج��ل��س ف��ي وه��ن
م��ك��ت��ت��م ال��ل��ي��ل ت��ح��ت ال��ح��اِج وط��اِل��ُب م��ك��ت��ت��ًم��ا ال��ب��اب إزاء ج��ل��س��ت ح��ت��ى
ق��ط��م م��ص��ع��ب أت��اه��ا ه��ج��ان أدم ن��ظ��رت ك��م��ا ن��ج��ًال أع��ي��نً��ا ل��ي أب��دي��ن
زع��م��وا أع��دائ��ه م��ن أن��ت ال��ذي أن��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ه��ذا؟ َم��ن ك��الب��ة: ق��ال��ت
ال��س��ق��م ��ن��ي ش��فَّ وح��ت��ى بُ��ل��ي��ُت ح��ت��ى ف��أح��رم��ن��ي ح��بٌّ ب��ي ج��دَّ ام��رؤ أن��ا
ط��ع��م��وا إذا ل��ح��م��ي أط��ع��م��وا ب��غ��ض��ن��ا م��ن انَّ��ه��م��وا َل��َو ق��وم إل��ى ت��ك��ل��ي��ن��ي ال
ال��ن��ع��م أه��ل��ك م��ن ن��ال��ن��ي ف��ط��ال��م��ا ب��أح��س��ن��ه��ا تُ��ْج��زي ن��ع��م��ة وأن��ع��م��ي
أث��م��وا إذا ف��ي��ه��ا ت��وب��ة ي��ح��دث��وا أن ل��ع��ل��ه��م��و ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��ح��ب��ي��ن س��ت��ر
ال��رغ��م ال��ك��اش��ح وألن��ف ب��ه��ا ف��ارض��ي ل��ك��م ب��ال��وف��اء ره��ن ي��م��ي��ن��ي ه��ذي
ال��ظ��ل��م ت��دخ��ل ح��ت��ى ت��ل��ب��ث��ت ه��الَّ ق��م��ر ف��ي ج��ئ��ت ول��ك��ن رض��ي��ت ق��ال��ت:
وال��ن��س��م ال��ط��ع��م م��ن��ا ط��اب ب��ارد م��ن ب��ه��ا أع��لُّ ب��أك��واب أس��ق��ى ف��ب��تُّ
ي��ض��ط��رم ح��ي��ن ب��ل��ي��ل ح��ري��ق س��ن��ا ن��ح��س��ب��ه ل��ل��ف��ج��ر س��اط��ع ب��دا ح��ت��ى
ي��ل��ت��ج��م وه��و ت��الًال ال��ج��الل ع��ن��ه ح��س��رت ق��د ال��م��ن��س��وب ال��ف��رس ك��غ��رة
ال��س��ج��م األع��ي��ن وإال ال��ب��ي��ان إال ي��راج��ع��ن��ي ش��يء وال ودع��ت��ه��ن
ال��ك��ل��م ف��ان��ث��ن��ى ع��ب��رات دون��ه م��ن اع��ت��رض��ت ع��ن��ده ك��الم��ي أردن إذا
ت��ن��ق��ص��م األن��ص��اف م��ن أع��ج��ازه��ن م��ع��ي ل��ل��ق��ي��ام ن��ه��ًض��ا رم��ن إذ ت��ك��اد

منه أبيات يف فصنعوا فيه، يغنوا أن وسألهم املغنني من جماعة العرجي أعطاه وقد
القاسم؛ ابن عند التهمة تحت إيقاعها من أبلغ شيئًا األََمة لهذه أجد ال وقال: ألحان، عدة
أرسل ثم واتَّهمها، كالبة أخرج به يُغنَّى بالشعر العبيل سمع فلما ماله، من راتبها ليقطع
قاله، فيما كذب العرجي أن واملقام الركن بني فأحلفها مكة، إىل بعري عىل زماٍن بعد بها

العرجي: قول سمع إذا ذلك بعد فكان وردَّها، عنها فريض يمينًا، سبعني فحلفت

ال��ن��ع��م أه��ل��ه��ا م��ن م��س��ن��ي ط��ال��م��ا

قط. ذلك مسه ما وهللا كذب قال:
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ذات إشارة، وألطفهن منطًقا، وأعذبهن شمائَل، وأرقهنَّ وجًها، زمانها نساء أحسن كانت
رضيع العذري، ذريح بن قيس صاحبة وهي العرب، بأشعار ومعرفة وأدب فصاحة

طالب. أبي بن عيل بن الحسني
الحر، احتدم وقد كعب ببني فمرَّ حاجاته لبعض ذهب أنه بها عالقته سبب وكانت
الكالم، عذبة الطلعة، بهية القامة، مديدة امرأة إليه فربزت منهم، خيمة من املاء فاستقى
تمكنت وقد عندنا؟! الحر تربد أال له: قالت صدر فلما ماء، إداوة فناولته املنطق، سهلة
فلما أبوها، وجاء إليه، يحتاج ما واستحرضت وطاء، له فمهدت نعم، فقال: فؤاده، من

اليوم. ضياء عندهم وأقام جزوًرا، له ونحر به رحب وجده
فيها فنطق عليه، غلب أن إىل ذلك يكتم فجعل بها، الناس أشغف وهو انرصف ثم
نزل ما تخاليا حني إليها وشكا عندهم، فنزل ثانيًا، بها ومر عنه، ذلك وشاع باألشعار،
اآلخر، عند ما واحد كل علم وقد فانرصف ذلك، أضعاف عندها فوجد حبِّها، من به
منه، فغمَّ عمك، بنات بإحدى وتزوج هذه دع له: فقال ذلك، إليه فشكا أبيه إىل فمىض
طالب أبي بن عيل بن الحسني إىل وجاء فرتكها أبيه، من كان ما منها فكان أمه إىل وجاء
فسأله لبنى، أبي إىل معه فمىض الشأن، هذا يكفيه أن والتزم له فرثى بالقضية، وأخربه
كما أليق، أبيه من هذا أن بَيَْد لكفيت، أرسلت لو هللا، رسول ابن يا فقال: فأجاب ذلك يف

العرب. عند هو
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عىل وجهه ومرغ ذريح فقام الرمل، حر عىل حافيًا قيس أبي إىل ومىض فشكره
وملا عنده، من املهر الحسني وأدى بلبنى، قيًسا ج زوَّ حتى الحسني مع ومىش أقدامه،
وفنون اإلقبال، ومراتب األحوال، أحسن من يكون ما أرفع عىل مديدة مدة أقاما تزوجها
تجيء بمن يتزوج أنه قيس عىل فعرضا أبويه، ذلك فساء لُبنَى، تلد لم ولكن املحبة،
ال وقال: ذلك باستحالة يُؤذن امتناًعا فامتنع ملاله، وأبقى لنفسه، أحفظ وذلك بولد؛
يطلق أن إال سقف يكنه ال أن أبوه أقسم أن إىل سنني عرش يدافعهما وقام قط! أُسوُؤها
حتى الشمس، بحرِّ هو ويصيل بردائه، فيُظلُّه يجيئه الحر اشتد إذا فكان لبنى، قيس
إىل فتهلك، تفعل ال له: تقول وهي ويتباكيان، فيتعانقان لبنى إىل فيدخل الفيء يجيء

وطلَّقها. هللا قدَّر أن
لُبنى، سْل فقالت: أمرهم عن الجارية سأل وقد جاء العدة بعد الرحيل أزمعت فلما
أفاق فلما عليه، مغشيٍّا فسقط غًدا، أو الليلة ترتحل أنها وأخربوه أهلها فمنعه إليها فأتى

أنشد:

ك��ائ��ن ه��و أو ك��ان ق��د ال��ذي ح��ذار ب��ال��ب��ك��ا ع��ي��ن��ي َدْم��ع ل��ُم��ف��ٍن وإن��ي
ب��ائ��ن وه��و ي��ب��ن ل��م ح��ب��ي��ب ف��راق ب��ل��ي��ل��ة ذاك ب��ع��د أو غ��ًدا وق��ال��وا
ح��ائ��ن ح��ان م��ا أن إال ب��ك��ف��ي��ك م��ن��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا

إىل الحال به وأفىض عزمه، وزاد شوقه، واشتد قيس يئس املدينة إىل ُحملت فلما
فعله، سوء عىل أباه الناس فالم البال، واشتغال العقل، واختالل الوساد، ألزمه مرض
عىل آراؤهم فاتفقت دائه، يف قومه استشار منه أيس فلما به، يتلطف وجعل وندم فجزع
ففعل لبنى، حب عن تسليه َمن عىل عينه تقع أن فلعل العرب، أحياء يتصفح يأمروه أن
كالبدر وهي خزٍّ برقع وجهها عن حرست قد جارية فرأى فزارة، من بحيٍّ نزل حتى
لم إن وقالت: فارتاعت عليه، مغشيٍّا فسقط لبنى! فقالت: اسمها، عن فسألها حسنًا،

املاء. وجهه عىل ونضحت فمجنون، قيًسا تكن
وجاء — العرب يف اشتهر أمرهما وكان — لبنى قيس هو فإذا استنسبته أفاق فلما
لقد له: فقال شهًرا، عنده يقيم أن عليه وأقسم اسرتدَّه حتى فركب فأخربته، أخوها
العرب المته حتى املصاهرة، عليه ويعرض به يعجب الفزاري فكان وأجاب. عيلَّ، شققت
فلريغب هذا مثل ففي دعوني؛ فقال: العرب! يف سنة هذا فعلك يصري أن نخىش وقالوا:
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خطبت طاملا وإني ار، لغدَّ إنه قالت: لبنى بلغ فلما بأُخته، وزوَّجه عليه وألح الكرام!
أجيب. واآلن فأبيت

مروان إىل فكتب بابنته، يشبب إنه وقال: معاوية إىل قيًسا اشتكى قد أبوها وكان
علمت حني وأجابت ففعل، الغطفاني، خلدة بن بخالد ابنته يزوج أن وأمره دمه، يهدر

الزفاف: ليلة يُغنِّينها النساء فجعل قيس، بزواج

ي��وازي��ه ح��ر ال أص��ب��ح زوج��ه��ا ل��ب��ن��ى
ت��ن��اج��ي��ه ب��ات��ت وق��د ال��ن��اس ع��ل��ى ف��ض��ل ل��ه
ب��واك��ي��ه ف��ي ص��ري��ع ��ا ح��قٍّ م��ي��ت وق��ي��س
ال��ن��واع��ي��ه وب��ع��د ال��ل��ه ي��ب��ع��ده ف��ال

النساء: له فقالت قومها، محل أتى حتى فركب الغرام، به اشتد قيًسا ذلك بلغ وملا
به فتمرغ خبائها محل أتَى حتى يلتفت فلم زوجها؟! مع رحلت وقد بهذا تصنع ما

وأنشد:

ي��ت��ي��م ال��وال��دي��ن ف��ق��د ال��ل��ه إل��ى ش��ك��ا ك��م��ا ل��ب��ن��ى ف��ق��د أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ق��دي��م ال��وال��دي��ن وع��ه��د ن��ح��ي��ل ف��ج��س��م��ه األق��رب��ون ج��ف��اه ي��ت��ي��م

إليه وأرسلت فبُهت، فتالقيا، أيًضا قيس خروج فاتفق السنة، تلك يف لبنى وحجت
وأنشد: والسؤال السالم فأعاد عليه، وتُسلِّم حاله عن تستخرب امرأة مع

ط��ل��وع��ه��ا ع��ل��ي��ك ت��س��ل��ي��م��ي ف��آي��ة ف��س��ل��م��ي ال��ن��ه��ار ش��م��س ط��ل��ع��ت إذا
رج��وع��ه��ا وح��ان اص��ف��رت إذا وع��ش��ر أش��رق��ت ال��ش��م��س إذا ت��ح��ي��ات ب��ع��ش��ر
دم��وع��ه��ا م��ن��ه��ا وارف��ضَّ ج��زًع��ا ب��ك��ت اس��ل��م��ي ق��ول��ي ج��ارة أب��ل��غ��ت��ه��ا ول��و

فجعل عيادته، من الناس فأكثر فأنهكه، شديًدا مرًضا مرض الحج انقىض وحني
فأنشد: لها، رؤيته وعدم لبنى يتفكر

أت��وق��ع م��ا ح��لَّ إذْ غ��ٍد غ��داة م��ص��ي��ب��ت��ي ع��ل��ي��ك ج��ل��ت ل��ق��د أل��ب��ن��ى
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ت��ق��ط��ع ي��وم ك��ل ش��وًق��ا ف��ن��ف��س��ي ب��ه وت��ل��وي��ن��ن��ي ن��ي��ًال تُ��م��ن��ي��ن��ن��ي
وأق��ط��ع ل��ل��م��ح��ب وأج��ف��ى ل��ع��م��ري م��ل��ي��م��ة وأن��ت ش��أن��ي ف��ي أل��وم��ك
م��دم��ع ل��ل��وج��د ع��ي��ن��ي��ك م��ن ف��اض ف��م��ا ب��ح��س��رة م��ت ف��ي��ك أن��ي وأخ��ب��رت
أرف��ع ح��ي��ن غ��ًدا ت��ب��ك��ي ف��ال ل��دي��ك ج��ن��ازة ع��ل��يَّ ت��ب��ك��ي ل��م أن��ت إذا

فاعتذرت ميعاد، عىل خفية إليه وخرجت شديًدا، جزًعا جزعت األبيات بلغتها فحني
عنده، ما فعندها وإال يهلك، أن عليه خوًفا زيارته؛ ترتك إنما أنها وأعلمته االنقطاع، عن

جلدة. ولكنها
يعرفه، ال وهو لبنى زوج فاشرتاها ليبيعها؛ إبله من بناقة املدينة إىل قيس وجاء
فأدخله الباب، وطرق فجاء الثمن، أقبضك الصلت بن كثري دار يف غًدا ائتني له: قال ثم
وجهه بال ما سليه لخادمتها: لبنى فقالت حاجاته لبعض وقام طعاًما، له صنع وقد
استخربيه فقالت: األحبة، فارق من حال هكذا قال: ثم الصعداء فتنفس شاحبًا؟! متغريًا
عرفنا قد حسبُك وقالت: الحجاب فرفعت أمره، يحكي فرشع فاستخربته، قصته؟ عن

بلفظ! ينطق ال ساعة عرفها حني فبُهت حالك،
زدناك! ِشئَت وإن مالك! لتقبض ُعْد لك؟! ما وقال: الرجل فاعرتضه لوجهه خرج ثم
يعرفه. ال أنه فحلف لقيس! إنه هذا؟! ما له: فقالت لبنى، عىل فدخل ومىض، يُكلِّمه فلم

لنفسه: معاتبًا قيس وأنشد

أق��در أن��ت ب��ال��م��ال ع��ل��ي��ه��ا وك��ن��ت ت��رك��ت��ه��ا وأن��ت ل��ب��ن��ى ع��ل��ى أت��ب��ك��ي
وأظ��ه��ر ب��ط��ون وال��دن��ي��ا ف��ل��ل��ده��ر ت��ق��ل��ب��ت ب��ل��ب��ن��ى ال��دن��ي��ا ت��ك��ن ف��إن
ت��خ��ط��ر ال��ق��ل��ب ع��ل��ى م��ن��ه��ا ف��ك��رة إذا أح��ب��ل ب��ي��ن أرج��وح��ة ف��ي ك��أن��ي

كتبت شئت إن له: فقال دمه، أهدر قد وكان له، فرقَّ فمَدحه معاويَة قيٌس وقصد
هدر زال حني فنزل ففعل، ببلدها! أقيم أن يل ائذن ولكن ال، فقال: بطالقها! زوجها إىل
وقد وأرضابهما، والغريض معبد بها غنَّى حتى فيها مدائحه وتضافرت بحيها، دمه
إىل عتيق أبي ابن فجاء — مروءة زمانه أهل أكثر وكان — عتيق أبي ابَن قيٌس قصد
فمضيا عليه، يُنجداه أن وطلب لبنى، زوج عند حاجة له أن وأعلمهما والحسني الحسن
قال: — الغرض يعلموا لم وهم — عتيق أبي ابن طلب يف وكلَّموه به اجتمعوا حتى معه
تُطلِّق أن أريد فقال: نعم، قال: ماًال؟! أو كان أهًال عتيق: أبي ابن فقال شئتم، ما سلوا
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الحسن وعوَّضه منه، فاستحيوا طالق، أنها أشهدكم فقال: عندي، شئَت ما ولك لُبنى
قيًسا لُبنى وعاتبت العدة، إىل ونقلت جئُت. ما الحاجة علمُت لو له: وقال درهم ألف مائة
واحدة، لفظة يكلمها ولم برؤيتها، تكتحل لم عينيه أن لها فحلف الفزارية، تزويجه عىل
رغبًة به تتزوج لم أنها وأعلمته زوجها، كارهة أنها وأخربته يعرفها! لم رآها لو وأنه
٣٣ه! سنة العدة يف لبنى وتوفيت عنها. ليخىل دمه؛ أُهدر حني قيس عىل شفقة بل فيه،

وأنشد: قربها عىل وقف حتى خرج ذلك بلغه حني قيًسا وإن

ال��ف��وت ع��ل��ى ح��س��رة ي��ن��ف��ع��ن ه��ل م��وت��ي ف��م��وت��ه��ا ل��ب��ي��ن��ى م��ات��ت
م��ي��ت ع��ل��ى وج��ًدا ح��ي��اة ق��ض��ى م��ك��ت��ئ��ب ب��ك��اء س��أب��ك��ي إن��ي

أشعار فيها وله جانبها، إىل ودفن ثالث، بعد ومات فحمل عليه، أغمي حتى بكى ثم
منها: كثرية؛

ودع��وت ب��اس��م��ه��ا ل��ب��ن��ى ف��ن��ادي��ت ل��ه��ا م��ن ت��ذك��رت رج��ل��ي خ��درت إذا
ف��ق��ض��ي��ت ح��ب��ه��ا ف��ي ل��ف��ارق��ت��ه��ا ت��ط��ي��ع��ن��ي ن��ف��س��ي أن ل��و ال��ت��ي دع��وت
وب��ري��ت م��ث��ل��ه��ا أخ��رى وري��ش��ت وري��ش��ت ل��ب��ن��ى ل��ل��ص��ي��د ن��ب��ل��ه��ا ب��رت
رم��ي��ت ح��ي��ن ب��ال��س��ه��م وأخ��ط��أت��ه��ا ب��ن��ب��ل��ه��ا أق��ص��دت��ن��ي رم��ت��ن��ي ف��ل��م��ا
ه��وي��ت ث��م ال��ع��ي��وق إل��ى ق��رن��ت ف��ك��أن��ن��ي ض��ل��ة ل��ب��ن��ى وف��ارق��ت
ل��ي��ت ال��ت��ف��رُّق ب��ع��د ي��ن��ف��ع��ن وه��ل ف��راق��ه��ا ق��ب��ل م��تُّ أن��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ق��ض��ي��ت ذري��ح ي��ا ق��د ب��ي ك��أن��ك ف��إن��ن��ي ن��ف��ًس��ا م��ن��ك ل��ه��ل��ك��ي ف��وط��ن

أيًضا: وقال

ش��دي��د ص��ع��ب وال��ح��ب ق��ي��س داء ول��ب��ن��ى ل��ب��ن��ى ح��ب م��ن ق��ي��س ع��ي��د
أري��د م��ن أرى ال ال��ع��ي��ن ق��ال��ت ي��وًم��ا ال��ع��وائ��د ع��ادن��ي ف��إذا
ي��ع��ود ف��ي��م��ن ت��ع��ود ال إن��ه��ا أق��ض��ي ث��م ت��ع��ودن��ي ل��ب��ن��ى ل��ي��ت
ع��م��ي��د م��ن��ه ف��ال��ق��ل��ب خ��ب��ل داء م��ن��ه��ا ت��ض��م��ن ل��ق��د ق��ي��س وي��ح
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فأنشد: وجدت؟! ما املرأة بهذه وجدت كم ُمذْ الطبيب: سأله وقد وقال

ال��م��ه��د وف��ي ن��ط��اًف��ا ك��ن��ا م��ا ب��ع��د وم��ن خ��ل��ق��ن��ا ق��ب��ل روح��ه��ا روح��ي ت��ع��ل��ق
ال��ع��ق��د ب��م��ن��ف��ص��م م��ت��ن��ا إذا ول��ي��س ن��ام��يً��ا وأص��ب��ح زدن��ا ك��م��ا ف��زاد
وال��ل��ح��د ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي وزائ��رن��ا ح��ادث ك��ل ع��ل��ى ب��اٍق ول��ك��ن��ه

هللاطاهر عبد بن عيل بن ريطة ابنة لبانة

عذبة املنطق، فصيحة أدبًا، وأعظمهن عقًال، وأوفرهن زمانها، نساء أحسن من كانت
بن األمني محمد تزوجها الغناء. برضوب علم ولها مقبول، وشعرها شاعرة، اللسان،

ترثيه: فقالت بها، يبِن ولم فقتل الرشيد، هارون

وال��ف��رس وال��رم��ح ل��ل��م��ع��ال��ي ب��ل واإلن��س ل��ل��ن��ع��ي��م ال أب��ك��ي��ك
ال��ع��رس ل��ي��ل��ة ق��ب��ل أرم��ل��ن��ي ب��ه ُف��ِج��ع��ُت س��ي��د ع��ل��ى أب��ك��ي
ال��ح��رس م��ع ق��وَّاده خ��ان��ت��ه م��ط��رًح��ا ب��ال��ع��راء ف��ارًس��ا ي��ا
ق��ب��س؟ ب��ال ن��اره��ا أض��م��رت إن ب��ه��ا ت��ك��ون ال��ت��ي ل��ل��ح��روب م��ن
م��ح��ت��ب��س؟ وك��ل ع��ان وك��ل س��غ��ب��وا ه��م إذا ل��ل��ي��ت��ام��ى َم��ن
ال��غ��ل��س؟ ف��ي اإلل��ه ل��ذك��ر م��ن أم ل��ف��ائ��دة َم��ن أم ل��ب��رٍّ َم��ن أم

بنت زبيدة السيدة مع تبقى أن تتمالك ولم والدها، منزل إىل رجعت األمري قتل وملا
واالحتقار. اإلهانة من نفسها عىل فخشيت منها، تشاءمت ألنها األمني؛ أم جعفر

يرتكها ولم منها، تنفق ورواتب إدرارات لها جعل املأمون إىل األمر استتب أن وبعد
أن إىل ذلك عىل وبقيت الخالفة، دار حرم من كأنها جعلها بل شاءت، حيث إىل تذهب

خالفته. بآخر ماتت
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الحدانية لطيفة

الجمال، مراتب من يكون ما أرفع عىل وكانت ها، عمُّ فكَفلها صغرية، وتركها أبوها تويف
شاب ولٌد لعمها وكان بلغت. حتى عمها بيت يف فُربِّيت والخصال، األخالق ومحاسن
إليه تنظر لطيفة فكانت والعفة، واللطف والظرف الحسن كامل وكان واصًفا، يدعى

منها. حبُّه تمكن أن إىل فيعجبها
فامتحنتها، لألمور، مجربة فطنة عمها امرأة وكانت أمرها، تكتم وهي فمرضت
أباه، فأخربت تأكل، والتمست أفاقت الغالم دخل فإذا أحيانًا، حسها عن تغيب فوجدتها
مدة حال أحسن عىل فأقاما قلبه، يف حبها هللا فأوقع بها، زوَّجه ثم نعمة! لها يا فقال:
يزاال فلم كذا، إال أراك أن أحب ال لها: ويقول مطيبة، متزينة دائًما تكون أن يأمرها وهو
زينتها بأنواع تتزين فكانت شديًدا، وجًدا به فوجدت فمات، الشاب فضعف ذلك، عىل
وصاحب أنا مررت األصمعي: قال الغروب! إىل باكية قربه عىل فتمكث وتميض، كانت كما

فأنشأت: الطويل؟! الحزن ذا عالم لها: فقلنا الحالة تلك عىل فرأيتها بالجبانة، يل

ف��ت��ي��ان ي��ا ال��ق��ب��ر ه��ذا ره��ي��ن��ة ف��إن��ن��ي ح��زن��ي ف��ي��م ت��س��أالن��ي ف��إن
ي��ران��ي ح��ي��ن أس��ت��ح��ي��ي��ه ك��ن��ت ك��م��ا ب��ي��ن��ن��ا وال��ت��رب ألس��ت��ح��ي��ي��ه وإن��ي

فأنشأت: تصنع، ما لننظر ترانا؛ ال بحيث فجلسنا انحزنا ثم منها، فعجبنا

م��واالت��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ك��ث��ر وك��ان ي��ؤن��س��ن��ي ك��ان م��ن ي��ا ال��ق��ب��ر ص��اح��ب ي��ا
ال��م��ص��ي��ب��ات أه��ل م��ن ل��س��ت ك��أن��ن��ي ح��ل��ل وف��ي ح��ل��ي ف��ي ق��ب��رك زرت ق��د
ه��ي��ئ��ات ك��ل م��ن ت��أل��ف��ه ك��ن��ت ق��د وم��ا ت��راه أن ت��ه��وى ك��ن��ت م��ا ل��زم��ُت
أم��وات ب��ي��ن ت��ب��ك��ي ال��زي م��ش��ه��ورة م��ول��ه��ة ع��ب��رى رأى رآن��ي ف��م��ن

بأعجب حدثني قال: الرشيد إىل جئنا فلما مكانها، عرفنا حتى فتبعناها انرصفت ثم
درهم، آالف عرشة يمهرها أن البرصة عىل عامله إىل فكتب لطيفة، بأمر فأخربته رأيته، ما

باملدائن. فتوفيت السقم، أنهكها وقد إليه بها ووجه ففعل
عيناه. ذرفت إال مرة الرشيد يذكرها فلم األصمعي: قال

749



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

كارولني ماري لويزا

من «منس» يف ولدت «ستورت». عائلة من رجل آخر زوجة «أليني» كونتة «لويزا»
«غستاقوس الربنس ابنة وهي ١٨٢٤م، سنة فلورنسا يف وتوفيت ١٧٥٣م، سنة بلجيكا
الثاني»، «جمس حفيد ستورت» إدوارد «شارل ب ١٧٧٢م سنة تزوجت أدولغوس».

«أليني». بكونت ويعرف بريطانيا، ملك تخت عىل الجلوس بحق يدَّعي وكان
وارث منها له يولد أن أمًال تزوجها إنه ويقال: سنة، وثالثني بثالث منها أكرب وكان
كانت فإنها يتفقا؛ لم أنهما إال إنكلرتا، مللك مناظًرا كان الذي «ستورت»، لبيت رشعي
فعاش 1[…] الخلق، سيئ الطباع، خشن هرًما، هو وكان عاقلة، مهذبة، فتينة، جميلة،
عظيم، اعتبار عنده لها فحصل الشاعر، «الغياري» ب تعرفت وهناك «فلورنسا»، يف
تُتَّهم ولم تراجيدياته، تأليف إىل حركته التي هي وإنها مفرًطا، عشًقا عشقها إنه ويقال:
يف دير إىل فالتجأت تركه، عىل أخريًا حملتها فظاظته شدة أن إال زوجها، بخيانة قط

رومية. يف دير إىل انتقلت ثم فلورنسا،
أسوج، ملك الثالث»، «غستاقوس بتوسط زواجها فسخ من تمكنت ١٧٨٣م، وسنة
ُقطع أنه غري الفرنساوية، الحكومة لها عينته بُمرتَّب املذكور «غستاقوس» لها وسعى
١٧٨٨م، سنة زوجها وفاة من سنتني نحو بعد إنها ويقال: الثورة، حدوث عند عنها
السياسية، املصالح يف ا جدٍّ عظيمة سطوة فلورنسا يف لها وكان ا، رسٍّ «الغياري» تزوجت
املذكور «الغياري» وفاة وبعد يخافها، «نابوليون» فكان الدولة، رجال أكابر بني ونفوذ
كرافيه «فرنسوا مع هنا لها جرى إنه ويقال: فلورنسا، يف وقتها معظم ترصف كانت
كنيسة يف دفنت توفيت وملا متينة. ودادية عالئق — فرنساوي مصور وهو — فاقر»
«كانوقا» لها وأقام الغياري، فيه دفن الذي القرب نفس يف فلورنسا، يف كروتشا» «سنتا

جميلة. قبة فوقه

باألصل. هكذا متصل، غري السياق 1
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األخيلية ليىل

بني من األخيل وهو معاوية، بن كعب بن شداد بن الرحال بنت هللا عبد بنت ليىل هي
توبة وكان اإلسالم، شعراء من الشعر يف املتقدمات النساء من وهي صعصعة، بن عامر
أن فأبى أبيها، إىل فخطبها الشعر، فيها ويقول يهواها، الخفاجي عقيل بن الحمري بن
سافرة، هي فإذا لزيارتها يجيء كما يوًما فجاء األدلع، بني يف وزوجها إياها، يزوجه
ومىض، فركبها راحلته إىل فرجع كان، ما ألمر ذلك أن فعلم بشاشة، إليه منها ير ولم

هي: املشهورة؛ قصيدته ذلك يف توبة فقال فتبعوه، أتاها أنه األدلع بني وبلغ

م��ري��ره��ا واس��ت��م��ر ن��واه��ا وش��ط��ت ت��زوره��ا ال داره��ا ب��ل��ي��ل��ى ن��أت��ك
ج��ف��ي��ره��ا ال��م��رام��ي ن��ب��ل م��ن خ��ف ك��م��ا ع��ف��ي��رة ج��ن��وب م��ن ن��واه��ا وخ��ف��ت
ي��ض��ي��ره��ا ال��ن��ف��وس ش��ق م��ا ك��ل ب��ل��ى ن��أي��ه��ا ي��ض��ي��رك ال رج��ال ي��ق��ول
وس��روره��ا ن��وم��ه��ا م��ن��ه��ا وي��م��ن��ع ال��ب��ك��ى ت��ك��ث��ر أن ال��ع��ي��ن ي��ض��ر أل��ي��س
ن��زوره��ا ح��ول ك��ل ي��وًم��ا ك��ان وإن ب��ش��اش��ة ن��ل��ت��ق��ي��ه ل��ق��اء ل��ك��ل
وت��ي��ره��ا ال��ح��ب��ي��ب دون م��ن ض��ري��ة أب��ت ف��ق��د راش��دي��ن روح��ا خ��ل��ي��ل��ي
ص��ق��وره��ا ت��ج��ري وه��ي ل��ي��ل��ى ن��ح��و ب��ن��ا ت��ع��ت��ل��ي ال��ع��ي��س أرى أن ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ر
ع��س��ي��ره��ا ال��م��رام ب��ع��د م��ن وس��ام��ح ع��رض��ه��ا ت��ق��ل��ق��ل ح��ت��ى ل��ح��ق��ت وم��ا
ب��ص��ي��ره��ا ي��ران��ي أو ل��ي��ل��ى ن��ار أرى ل��ع��ل��ن��ي ال��ي��ف��اع ب��األرض وأش��رف
دب��وره��ا زع��زع��ت��ه��ا ن��خ��ل م��واق��ي��ر ك��أن��ه��ا وال��ح��م��ول ل��ي��ل��ى ف��ن��ادي��ت
ص��دوره��ا ت��ل��ظ��ى أع��داء ل��ه��ي��ب��ة ص��ح��ب��ت��ي ت��ف��ي��دك ال أن أرى ف��ق��ال��ت:
ي��غ��ي��ره��ا ارت��ف��اق��ي ك��اد وق��د ب��رف��ق��ي ب��ل��غ��ت��ه��ا ح��ت��ى األس��ب��اب ل��ي ف��م��دت
س��ي��وره��ا ش��دي��د ع��ي��دان وأط��راف ن��س��وع��ه أط��ت ال��خ��در دخ��ل��ت ف��ل��م��ا
ي��س��ي��ره��ا ق��دًم��ا ك��ان ق��د س��ي��رة وذي م��ن��ص��ة ال��ذف��ار ل��ن��ض��اخ ف��أرخ��ت
أزوره��ا ال��م��خ��وف ال��ن��ائ��ي ال��ش��رف ع��ل��ى أرى أن ال��ش��وق م��ن ل��ي��ش��ف��ي��ن��ي وإن��ي
ون��س��وره��ا ع��ق��ب��ان��ه��ا ب��ه��ا ي��ط��ي��ف ب��أرض��ه��ا ال��ح��س��ي��ر ال��ع��ي��س أت��رك وأن
م��ط��ي��ره��ا ال��غ��وادي ال��غ��رِّ م��ن س��ق��اك ت��رن��م��ي ال��وادي��ي��ن ب��ط��ن ح��م��ام��ة
ب��ري��ره��ا دان خ��ض��راء ف��ي زل��ت وال ن��اع��ًم��ا ري��ش��ك زال ال ل��ن��ا أب��ي��ن��ي
ي��ض��ي��ره��ا ال م��ا ال��ن��ف��س وت��ه��وى ف��ت��خ��ف��ى ال��ف��ت��ى ي��س��ت��ره��ا ال��ح��اج��ات ت��ذه��ب وق��د
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س��ف��وره��ا ال��غ��داة م��ن��ه��ا راب��ن��ي ف��ق��د ت��ب��رق��ع��ت ل��ي��ل��ى زرت م��ا إذا وك��ن��ت
وق��ص��وره��ا ح��اج��ت��ي ع��ن وإع��راض��ه��ا رأي��ت��ه ص��دود م��ن��ه��ا راب��ن��ي وق��د
ت��دي��ره��ا ال��واش��ي ن��ق��ي��ات ع��ي��ون وراق��ن��ا ل��ي��ل��ى ال��م��وت ح��ي��اض أرت��ك
ي��س��ت��ج��ي��ره��ا خ��ائ��ًف��ا ط��ري��ًدا انَّ َل��َو ب��ق��ول��ه��ا ك��ي��ف ال��ن��ف��س ص��ف��ي ي��ا أال
أس��ي��ره��ا يُ��ف��ادى أو ل��ي��ل��ى س��ت��ن��ع��م ال��ن��وى غ��رب��ة ب��ه��ا ش��ط��ت وإن ت��ج��ي��ر
ح��روره��ا ح��ر ال��وج��ه ب��ي��اض وأن��ى ش��اح��بً��ا أس��ود ال��ي��وم أراك وق��ال��ت
وأس��ي��ره��ا أك��ت��ن��ه��ا ال ه��واج��ر ت��غ��ي��رت ل��م��ا ك��ن��ت أن وغ��ي��رن��ي
س��ت��وره��ا ال��س��م��وم دون م��ن وت��ق��ص��ر أس��ي��ره س��م��وم ذو ي��وم ك��ان إذا
ف��ج��وره��ا ع��ل��ي��ه��ا أو ت��ق��اه��ا ل��ن��ف��س��ي ف��اج��ر ب��أن��ي ل��ي��ل��ى زع��م��ت وق��د
ن��ص��ي��ره��ا ن��اء األع��داء ت��ك��ن��ف��ه��ا ع��ص��اب��ة ح��دي��ث م��ا ل��ع��ق��ي��ل ف��ق��ل
ي��ط��ي��ره��ا ج��ن��اح أو ب��رج��ل وخ��ف��ت ن��ح��وه��ا ال��ل��ه��و ي��رك��ب ت��ن��اه��وا ال ف��إن
أزوره��ا رآن��ي إن ل��ي��ل��ى م��ع��ذب م��ري��رة ف��ي ت��رى ق��ي��ًس��ا ي��ا ل��ع��ل��ك
ك��وره��ا م��س م��ا غ��ي��ر ص��وار م��ه��اة ك��أن��ه��ا ال��ه��ج��ان ح��ر م��ن وأدم��اء
ج��ري��ره��ا أراك م��ن ب��ج��ذع ن��ي��اط ك��أن��م��ا ن��ع��بً��ا ال��م��ش��ي ال��ن��اع��ب��ات م��ن
م��غ��ي��ره��ا ا ش��دٍّ ش��د ك��ي��د م��ري��رة ك��أن��ه��ا ح��رف ال��ع��رك��ان��ي��ات م��ن
م��وره��ا ي��س��ت��ن ح��ي��ن رداه��ا م��خ��وف م��خ��وف��ة أرض م��وم��اة ب��ه��ا ق��ط��ع��ت
غ��دي��ره��ا ع��ن��ه��ا ن��ش م��اء دع��ام��ي��ص ك��أن��ه��م ف��ي��ه��ا ال��ق��وم ض��ع��ف��اء ت��رى
أس��ي��ره��ا م��ن��ه��ا ري��ب ق��د ال��ع��ش��ا وب��ي��ن ن��ص��ف��ه ب��ي��ن ال��ت��ي ال��ل��ي��ل وق��س��ورة
ع��ق��وره��ا ي��س��ت��ث��ار ح��ت��ى ك��الب��ي ي��ت��ج��ن��ب��وا أن األع��داء ك��ث��رة أب��ت
ط��روره��ا ل��ب��ي��ثً��ا ب��أع��دائ��ي ت��راه��ا غ��رَّت��ي ول��ك��ن ج��ه��ل��ي ي��ش��ت��ك��ي وم��ا
ن��ح��وره��ا ب��ي��ًض��ا ه��م��دان م��ن ج��واري أزر ول��م ال��م��ن��ون ري��ب أم��خ��ت��رم��ي
خ��ص��وره��ا ل��ط��اف وأق��دام خ��دال وأس��وق ث��ق��ال ب��إع��ج��از ت��ن��وء
أس��ي��ره��ا ي��ف��ك أو ي��وًم��ا س��ت��ن��ف��ك أن��ه��ا وأع��ل��م خ��ي��ًرا ب��ه��ا أظ��ن
وش��ه��وره��ا دون��ه��ا م��ن ح��ج��ة أت��ت ك��أن��م��ا ل��ي��ل��ى دون ي��أت��ي ال��ي��وم أرى
أزوره��ا أن��ي غ��ي��ر ذن��بً��ا ل��ي ي��رى ب��ع��ل��ه��ا ك��ان إن ال��ب��دن دم��اء ع��ل��ي
ي��ض��ي��ره��ا م��ا اس��ل��م��ي ق��ول��ي ب��أب��ي وي��ا اس��ل��م��ي ي��ا ق��ل��ت: زرت��ه��ا م��ا إذا وأن��ي
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شكوه أمره شهر فلما برقع، يف إليه خرجت األخيلية ليىل أتى إذا توبة وكان قيل:
فلما فيه، يلتقيها كان الذي املوضع يف له فكمنوا أتاهم، إن دمه فأباحهم السلطان، إىل
وعلم أرادت، ملا فطن سافرة رآها فلما طريقه، يف جلست حتى سافرة خرجت به علمت

قوله: وذلك فنجا؛ فرسه فركض تحذره، لذلك أسفرت وأنها رصد، قد أنه

ت��ب��رق��ع��ت ل��ي��ل��ى ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت

أخوها فعاتبه زيارتها، يكثر كان إنه أيًضا: وقيل القصيدة. ضمن املتقدم البيت
إن دمه فأهدر السلطان إىل منه فتظلموا يقلع، فلم قومه إىل وشكوه يعتب، فلم وقومها،
بمجيئه تُعِلْمه لم لنئ فحلف — غيوًرا وكان — زوجها وجاءها بذلك، ليىل وعلمت أتاهم،
منه، يجيئني الذي الوجه أعرف وكنت ليىل: قالت ليقتلنها، بذلك أنذرته ولنئ ليَقتلنَّها،
وألقيت فسفرت لليمني؛ كالمه عىل أقدر لم أقبل فلما بآخر، ورصدته بموضع، فرصدوه

ففاتهم. ومىض، راحلته فركب أنكره، ذلك رأى فلما رأيس، عن الربقع
أوحش حتى له إبًال يبتغي الصحمة بني من ثم كالب بني من شخص يوًما وخرج
فأبرص الضيف، ينزل حيث نزل حتى فأقبل براز بيت إىل فنظر بأرض أمىس ثم وأرمل،
سمع الليل من هدأة بعد كان فلما أحد، يكلمه فلم بالخباء، يدورون وصبيانًا امرأة
تقدم ثم البيت، عىل فأناخها بها جاء حتى رجل، صوت فيها وسمع رائحة، إبل جرجرة
حني بنا أناخ راكب قالت: حذاءك؟ السواد هذا ما ويقول: املرأة يناجي الرجل فسمع

أكلمه. ولم الشمس غابت
قال تناشده، وهي يرضبها ونهض خالنك! بعض إال هو ما كذبت، لها: فقال
ِعيَل فلما فيُغيثَِك! هذا ضيفك يأتَي حتى رضبك أترك ال وهللا يقول: فسمعته الرجل:
حتى يحرض أقبل ثم هراوته الصحمي وأخذ رجل! يا البعري، صاحب يا قالت: صربُها
هللا، عبد يا فقالت: املرأة أدركته ثم أربًعا، أو رضبات ثالث فرضبه يرضبها، وهو أتاها

نفَسَك! عنا نَحِّ ولنا؟! لك ما
ال وهو الرجل قتل أنه ظن وقد كلها، ليلته وأدلج راحلته عىل فجلس فانرصف
فسألها مولدة، أمة فيها غنًما ورأى الناس، من أخبية يف أصبح حتى بعُد الحي من يدري

وكذا. كذا بشعب وجدتهم أناس عن أخربيني فقال: الذكر، بها بلغ حتى أشياء عن
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بالدك؟! هلل — ذاك وما فقال: عالم! به وأنت يشء عن تسألني إنك وقالت: فضحكت
رجل وزوجها وجًها، الناس أحسن وهي األخيلية، ليىل ذاك قالت: عالم! به أنا ما فوهللا
يضيفها؛ وال أحد يقربها ما وهللا معهم، بها يحل فال الناس عن بها يعزب فهو غيور،
األمر، وكتمها أقربه، ولم الخباء إىل فنظرت مررت إنما قال: بها؟! أنت نزلت فكيف
فلما هو، من يدِر ولم الرجل فرضبه زوجها، فرضبها بها نزل رجل عن الناس وتحدث

فقال: نفسه عىل فيه دلَّ بشعر تغنَّى نفسه عىل وأقرَّ املرأة باسم أُخِرب

ت��ع��رف��ي��ن��ي ل��م إن ال��ص��ح��م��ي أن��ا ع��ق��ي��ل ب��ن��ي أخ��ت ل��ي��ل��ى ي��ا أال
ي��م��ي��ن��ي ب��ه��ا رف��ع��ت ب��ص��ك��ات ع��ن��ه��ا ف��ج��زع��ت دع��وة دع��ت��ن��ي
ج��ن��ون��ي ف��ذا ج��ن��ن��ت ق��د ت��ك وإن م��ن��ه��ا أب��ري��ك غ��ي��رة ت��ك ف��إن

توبة، وأمر أمرك واضمحل ذهب قد شبابك إن األخيلية: لليىل يقول الحجاج وكان
فقالت: قط؟ ذلك يف خاطبك أو قط، ريبة بينكما كانت هل صدقتني: إال عليك فأقسم
لبعض فيها خضع قد أنه ظننت كلمة خلونا وقد ليلة يل قال أنه إال األمري، أيها وهللا ال

له: فقلت األمر،

س��ب��ي��ل ح��ي��ي��ت م��ا إل��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ه��ا ت��ب��ح ال ل��ه ق��ل��ن��ا ح��اج��ة وذي
وخ��ل��ي��ل ص��اح��ب ألخ��رى وأن��ت ن��خ��ون��ه أن ي��ن��ب��غ��ي ال ص��اح��ب ل��ن��ا

فما الحجاج: لها قال املوت، بيننا فرَّق حتى بعدها ريبة منه سمعت ما وهللا فال
بني من الحارض أتيت إذا فقال: حرضنا إىل له صاحبًا وجه قالت: ذلك؟ بعد منه كان

البيت: بهذا اهتف ثم رشًفا َفاعُل عقيل؛ بن عبادة

خ��ي��ال��ه��ا إل��ي ي��س��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا

له: فقلُت املعنى عرفُت ذلك الرجل فعل فلما

ي��ن��ال��ه��ا ال ح��اج��ة ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز ح��ف��ظ��ه وأح��س��ن رب��ي ع��ف��ا وع��ن��ه
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بنو قتله الغزوات؛ بعض يف توبة ومات املوت، بينهما فرق حتى ذلك عىل يزل ولم
فلما مسيحية، و٦٩٥ هجرية، ٨٥ سنة ذلك وكان رشحه. يطول خرب يف عقيل، بن عوف

منها: كثرية؛ بمراٍث رثته األخيلية ليىل قتِله خربُ بلغ

ن��اظ��ر ن��ظ��رة أي ح��وض��ي م��ف��اوز دون��ه دن��ان��ي��ن م��ن ورك��ن ن��ظ��رت
ق��اص��ري وال��ط��رف األخ��ب��ار ت��ق��ص��ر ف��ل��م ع��ن��ه��م ال��ط��رف ي��ق��ص��ر ل��م إن آلن��س
ع��اق��ر ع��ق��ي��رة ف��ي��ه��ا ل��ع��اق��ره��ا ع��ق��ي��رة ع��ن ش��أوه��ا أج��ل��ى ف��وارس
ال��م��ت��وات��ر ال��ق��ط��ا م��ث��ل س��واب��ق��ه��ا م��غ��ي��رة ب��ال��رق��ي خ��ي��ًال ف��آن��س��ت
ل��ج��اب��ر ق��ت��ي��ل ع��وف ب��ن��ي ق��ت��ي��ل دون��ه وي��ث��ب��ر ع��وف ب��ن��ي ق��ت��ي��ل
ب��ات��ر أب��ي��ض أق��ط��اع ع��ن ت��ص��ادرن ف��ك��أن��م��ا أس��ي��اف��ه��م ت��وارده
ظ��اه��ر ال��س��ي��ف م��ن أث��ر ع��ن زل دم ق��ط��ع��ة ك��ل ف��ي وان��ي��ات ال��ه��ن��د م��ن
ض��ام��ر وخ��وص��اء خ��ط��ي وأس��م��ر ح��ص��ي��ن��ة زغ��ف دون ال��م��ن��اي��ا أت��ت��ه
وزاف��ر ال��ح��دي��د ب��ش��ب��اك ل��ه��ن وس��اب��ح ال��س��راة ج��رداء ك��ل ع��ل��ى
ال��س��واج��ر ب��ال��ش��ك��ي��م ش��واج وه��ن ض��م��ًرا وال��ث��ع��ل��ب��ي��ة ت��ع��د ع��واب��س
ح��اس��ر م��ث��ل دارًع��ا ال��م��ن��اي��ا ل��ق��اء إن��م��ا ت��وب��ة ال��ل��ه ي��ب��ع��دن��ك ف��ال
ص��ادر غ��ي��ر ورده ي��وًم��ا س��ت��ل��ق��ون ف��إن��ك��م ب��واء ال��ق��ت��ل��ى ت��ك ال ف��إن
ط��اه��ر غ��ي��ر ع��رك��ه��ا م��ن ك��م��رج��وم��ة ق��ت��ي��ل��ك��م ي��ب��اري إذ ال��س��ل��ي��ل وإن
ع��ام��ر ب��ن ع��وف آل ق��ت��ل��ت��م م��ا ف��ت��ى ف��إن��ك��م ب��واء ال��ق��ت��ل��ى ت��ك��ن ف��إن
م��ج��اور ج��ار دون ع��ي��اًال ل��ق��در ي��رى وال ال��رف��اق ت��خ��ط��اه ال ف��ت��ى
ال��ص��ن��اب��ر ال��ش��ت��ا ن��ح��س ف��ي ل��ت��وب��ة رم��اح��ه��ا ال��ج��الد ال��ك��وم ت��أخ��ذ وال
ال��ب��ه��ازر ب��ال��ث��ق��ال ال��خ��ف��اف ات��ق��ت��ه ب��س��الح��ه ق��ائ��ًم��ا رأت��ه م��ا إذا
ال��ن��واح��ر وال��ق��الص ال��م��ره��ف��ات ذر ف��ق��ص��ره ب��رس��ل م��ن��ه��ا ي��ج��د ل��م إذا
ال��م��ش��اف��ر ال��ب��س��اط ال��ب��ه��ادي��س س��ن��ام وض��ي��ف��ه ش��اس��ا م��ن��ه��ن س��ي��ف��ه ق��رى
خ��ادر ب��خ��ف��ان ل��ي��ث م��ن وأج��رأ ح��ي��ي��ة ف��ت��اة م��ن أح��ي وت��وب��ة
ب��ف��اج��ر ل��ي��س ك��ان إن ال��ف��ت��ى وف��وق ف��اج��ًرا ك��ان وإن ال��دن��ي��ا ف��ت��ى ون��ع��م
ال��م��ص��ادر ث��ن��اي��ا ع��ن��ه ف��ي��ط��ل��ع��ه��ا ي��ع��ل��ه��ا ث��م ال��ح��اج��ات ي��ن��ه��ل ف��ت��ى
ب��ال��ك��راك��ر ال��ح��ص��ى ي��ف��ح��ص��ن ق��الئ��ص ي��ن��خ ل��م ت��وب��ة ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ك��أن
ال��ه��واج��ر ف��ي ق��ب��ل��ه��م وي��رح��ل ك��رام ل��ف��ت��ي��ة إع��ت��اًق��ا إي��راد ي��ب��ن ول��م
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ب��ح��اذر ل��ي��س ال��س��ب ك��ط��ي ل��ط��ي��ف وب��ط��ن��ه ع��ن��ه ال��ص��ب��ح ي��ت��ج��ل ول��م
ي��اس��ر غ��ي��ر ق��رى ال��س��اري ول��ل��ط��ارق ورف��ع��ة س��ن��اء ل��ل��م��ول��ى ك��ان ف��ت��ى
ب��ال��ش��رائ��ر ن��اره��ا ت��رم��ي ول��ل��ح��رب ول��ل��ع��دا ل��ل��ح��ف��اظ ي��وًم��ا ي��دع ول��م
ال��م��س��اع��ر ب��ال��ك��م��اة ت��ع��دو ول��ل��خ��ي��ل خ��واره��ا ي��رغ��و ال��ك��وم��اء ول��ل��ب��ازل
غ��اب��ر األرض م��ن ب��أٍو ل��ذي ق��الص ت��ن��خ ول��م ف��الة ت��ق��ط��ع ت��ك��ن ل��م ك��أن
ال��م��ح��اف��ر ف��ي ال��م��دى خ��ط��اط��ي��ف ص��ري��ف ص��ري��ف��ه��ا ك��أن ب��م��وم��اة وي��ص��ب��ح
وش��اع��ر غ��اٍو ب��ي��ن أج��ه��ل��وه��ا ب��ن��ا وأث��رت ك��الب ع��ن��ا ن��ف��ع��ه��ا ط��وت
ع��اث��ر غ��ي��ر ع��ائ��ًش��ا ألخ��ي��ن��ا ل��م��ا س��رات��ه��م ت��ق��ول أن ��ا ح��قٍّ ك��ان وق��د
ال��ض��وام��ر ب��ال��ن��اع��ج��ات ت��خ��ط��ي��ت��ه��ا ال��ق��ط��ا ي��ح��ارب��ه��ا ق��ف��ر ودوي��ة
ال��غ��واب��ر ال��ل��ي��ال��ي إح��دى م��ث��ل��ه ع��ل��ى ع��اص��م أم ب��ي��ت��ه��ا ت��ب��ن��ي ف��ت��ال��ل��ه
م��م��اق��ر ب��رك��ب غ��اٍد وال ب��غ��از ب��ع��ده��ا ت��وب��ة ال��ح��رب ش��ه��اب ف��ل��ي��س
ف��ات��ر غ��ي��ر ال��س��رى وم��دالج ال��ل��س��ان وب��ي��ن ال��ن��ج��اد ط��الع ك��ان وق��د
ي��غ��ادر ل��م م��غ��ب��وط��ة أو وس��ائ��ق ان��ت��ح��ى إذا ال��ح��ادث��ات ق��ب��ل ك��ان وق��د
ب��ن��اص��ر س��واك ي��ع��دل ول��م دع��اك ظ��الم��ة خ��اف م��والك إذا وك��ن��ت
ال��م��غ��اور ال��ك��م��يِّ ب��أس��الب وآب أم��ه اب��ن آس��ى ال��ل��ه ع��ب��د ي��ك ف��إن
ال��ح��واج��ر ف��ي أل��ق��ي��ت��ه وق��د س��ب��اًع��ا ع��ن��ده ت��ض��رب ال��ب��وِّ ك��ذات ف��ك��ان
ال��م��ق��اب��ر ف��ي َم��ن غ��در ل��ح��ي وأنَّ��ى غ��ادًرا ل��ك ف��ارق��ت��ه ق��د ت��ك ف��إن
ال��م��ق��ادر ص��روف ن��ال��ت م��ن وأح��ف��ل ه��ال��ًك��ا ت��وب��ة ب��ع��د أب��ك��ي ف��أق��س��م��ت
ع��ام��ر ب��ن ل��ب��ش��ر أو ال��ب��واك��ي ل��ت��ب��ك��ي م��ط��رف والب��ن ه��م��ام م��ث��ل ع��ل��ى
ال��م��ص��ادر ف��ي اس��ت��وث��ق��ا ث��م ال��م��ج��د م��ن س��ورة ك��ل اس��ت��وردا ك��ان غ��الم��ان
وغ��ام��ر ت��راه م��غ��م��ور ك��ل ع��ل��ى ن��داه��م��ا ي��ف��ي��ض ك��ان��ا ح��ي��ا رب��ي��ع��ي
ال��ن��واظ��ر ل��ل��ع��ي��ون ي��ب��دو ال��ب��رق س��ن��ا ش��ت��وة ك��ل ب��اري��ه��م��ا س��ن��ا ك��أن

أيًضا: ترثيه وقالت

ال��م��ت��ف��ج��ر ال��ج��دول ك��ف��ي��ض ب��س��حٍّ ال��ح��م��ي��ر ب��ن ت��وب��ة ب��ك��ي ع��ي��ن أي��ا
ال��م��ت��ح��در ال��ع��ب��رة ش��ئ��ون ب��م��اء ن��س��وة خ��ف��اج��ة م��ن ع��ل��ي��ه ل��ت��ب��ك
ال��ت��ذك��ر م��ث��ل األح��زان ي��ب��ع��ث وال ف��ذك��رن��ه أره��ق��ت ب��ه��ي��ًج��ا س��م��ع��ت
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ال��م��ت��غ��ور م��ن ي��ط��ل��ع ول��م ب��ن��ج��د ي��س��ر ل��م ت��وب��ة ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ك��أن
م��ن��ور ال��ح��واش��ي ب��ادي ف��ي ال��ص��ب��ح س��ن��ا ب��دا إذا ال��س��دام ال��م��اء ي��رد ول��م
ص��رص��ر ن��ك��ب��اء ي��وم س��دي��ًف��ا ـ��ج��ف��ان ال��ـ وي��م��أل ال��ض��ح��اح ال��خ��ص��م ي��غ��ل��ب ول��م
ق��ي��اص��ر األش��م��س��ات ب��ي��ن ب��س��ب��رة ي��ق��وده��ا ال��ج��ي��اد ب��ال��ج��رد ي��ع��ل ول��م
ب��م��ن��س��ر ال��ج��ن��ان ه��ول ع��ل��ى ق��ط��ع��ت ال��ق��ط��ا ي��ح��ارب��ه��ا م��وم��اة وص��ح��راء
ال��م��ت��ه��ج��ر ل��راك��ب وس��ي��ًرا س��راه��م الح��ه��ا ك��ال��س��راح��ي��ن ق��بٍّ��ا ي��ق��ودون
ال��م��ق��ب��ر ال��م��زاد ب��ق��ي��ات م��ج��اج س��ق��ي��ت��ه��ا ال��ع��دو أرض ب��دت ف��ل��م��ا
أع��س��ر غ��ي��ر ك��رة ال��ب��ض��ي��ع ب��خ��اط��ي ح��وي��ت��ه��ا ب��ال��ن��ه��اب أه��اب��وا ول��م��ا
م��ح��ض��ر ال��ش��د م��ه��ل��ب ون��ي��ن م��ا إذا م��ث��اب��ر األن��دري ك��ك��ر ي��م��ر
وس��ن��ور س��اب��غ ب��ي��ض ص��الص��ل وراع��ه��ا ط��وال ع��ن��اق ف��أل��وت
م��ظ��ه��ر غ��ي��ر م��ن ال��ع��ب��د ج��د ف��ي��ظ��ه��ر رب��ه ي��ق��ت��ل ال��ع��ب��د أن ت��ر أل��م
م��ت��ك��س��ر ق��ن��ا ف��ي ج��ال��ت ال��خ��ي��ل إذا رم��ح��ه ال��روع ي��س��ق��ط ال ف��ت��ى ق��ت��ل��ت��م
ال��م��ت��ن��ور ل��ل��م��س��ت��ن��ج ت��وب وي��ا ل��ل��ن��دا ت��وب وي��ا ل��ل��ه��ي��ج��ا ت��وب ف��ي��ا
وم��ن��ك��ر ل��دي��ك وم��ع��روف ب��ذل��ت ون��ائ��ل أج��ب��ت م��ك��روب رب أال

ترثيه: وقالت

ال��دوائ��ر ع��ل��ي��ه دارت ل��م��ن أح��ف��ل ه��ال��ك��ا ت��وب��ة ب��ع��د أرث��ي أق��س��م��ت
ال��م��ع��اي��ر ال��ح��ي��اة ف��ي ت��ص��ب��ه ل��م إذا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ع��ار ب��ال��م��وت م��ا ل��ع��م��رك
ال��م��ق��اب��ر غ��ي��ب��ت��ه م��م��ن ب��أخ��ل��د س��ال��ًم��ا ع��اش وإن ح��ي أح��د وم��ا
ص��اب��ر وه��و ي��رى أن ي��وًم��ا ب��د ب��ال ج��ازًع��ا ال��ده��ر ي��ح��دث م��م��ا ك��ان وم��ن
غ��اب��ر وال��ده��ر األي��ام ع��ل��ى ول��ي��س م��ق��ص��ر ال��م��وت ع��ن ع��ي��ش ل��ذي ول��ي��س
ن��اش��ر ال��ح��ي ي��ص��ب��ر ل��م إن ال��م��ي��ت وال م��ع��ت��ب ال��ده��ر ي��ح��دث م��م��ا ال��ح��ي وال
ص��ائ��ر ال��ل��ه إل��ى ي��وًم��ا ام��رئ وك��ل ب��ل��ى إل��ى ج��دي��د أو ش��ب��اب وك��ل
ال��ت��ع��اش��ر وط��ال ض��نَّ��ا وإن ش��ت��اتً��ا ل��ت��ف��رق أل��ف��ة ق��ري��ن��ي وك��ل
ال��دوائ��ر ع��ل��ي��ك دارت إن ال��ح��رب أخ��ا وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ال��ل��ه ي��ب��ع��دن��ك ف��ال
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ويروى:

ال��دوائ��ر ع��ل��ي��ك دارت إن ال��ح��رب أخ��ا ه��ال��ك��ا ت��وب ي��ا ال��ل��ه ي��ب��ع��دن��ك ف��ال
ط��ائ��ر ط��ار أو ورق��اء ف��ن��ن ع��ل��ى دع��ت م��ا أب��ك��ي��ك أن��ف��ك ال ف��آل��ي��ت
أح��اذر ع��ل��ي��ه إي��اه��م ك��ن��ت وم��ا ل��ه ل��ه��ف��ت��ا ف��ي��ا ع��وف ب��ن��ي ق��ت��ي��ل
وح��اض��ر ب��اد ال��روم ب��دروب ل��ه��ا ق��ب��ي��ل��ة ع��ل��ي��ه أخ��ش��ى ول��ك��ن��م��ا

ترثيه: وقالت

ول��ل��ج��ار ت��دع��ى إذ ل��ل��ض��ي��ف ت��وب ي��ا وب��اك��ي��ة ب��اٍك م��ن ب��ك ه��ات��ف ك��م
إم��رار ب��ع��د ن��ق��ًض��ا األم��ر وب��دل��وا ع��ن��دوا وإن ج��اروا إن ل��ل��خ��ص��م وت��وب
ب��إص��دار ت��ح��ل��ل��ه األم��ر ي��وردوا أو م��وارده ت��ط��ل��ع��ه األم��ر ي��ص��دروا إن

ترثيه: وقالت

س��ي��غ��ور ب��ه ن��ج��د ن��ب��أ ل��ه واح��د غ��ي��ر دًم��ا ع��وف ب��ن��و ه��راق��ت
ن��ص��ي��ر ال��ره��دت��ي��ن ه��ض��ب ي��وم ل��ه ي��ك��ن ول��م ع��وف أف��ن��اء ل��ه ت��داع��ت

ترثيه: وقالت

وال��ي��ه��م ال��روع ع��ن��د ل��ت��وب��ة واب��ك��ي ال��س��ج��م دائ��م ب��دم��ع ب��ك��ي ع��ي��ن ي��ا
ال��رج��م ال��ح��ف��رة ف��ي ب��ه أج��ن م��اذا ب��ه ف��ج��ع��ت س��ع��د ب��ن��ي م��ن ف��ت��ى ع��ل��ى
م��ق��ت��س��م غ��ي��ر وأم��ر ال��س��ن��ان م��ث��ل وق��اف��ي��ة ص��رف ص��اف��ي��ة ك��ل م��ن
ال��ش��ب��م ال��ك��وك��ب ن��ح��س ع��ن��د وج��ف��ن��ة م��ص��دره��م ال��ق��وم ي��ع��ي ح��ي��ن وم��ص��در

توبة: أخا هللا عبد وتعزي لقابض وقالت

ب��ن��ج��ي��ب ي��ج��ب ل��م إذا ق��اب��ض وم��ا ظ��ل��ه ي��خ��ف��ق وال��م��وت ق��اب��ًض��ا دع��ا
ح��ب��ي��ب��ي ذاك ي��وم ��ى ن��جَّ ش��اء ول��و أم��ه اب��ن ث��م ال��ل��ه ع��ب��ي��د وآس��ى

758



الالم حرف

ويحك فقال: الحمري بن توبة عن األخيلية ليىل يوًما سفيان أبي بن معاوية وسأل
الناس يقول ما كل ليس املؤمنني، أمري يا قالت: توبة؟! كان الناس يقول أكما ليىل! يا
كان ولقد كانت، من وعىل كانت، حيث النعم أهل يحسدون بغي شجرة والناس ا، حقٍّ
املئزر، عفيف املخترب، كريم لألقران، شًجا اللسان، حديد البنان، سبط املؤمنني أمري يا
ولم — قلُت قالت: له؟ قلت وما قال: له، قلت كما املؤمنني أمري يا وهو املنظر، جميل

فيه: وعلمي الحق أتعدَّ

ب��اط��ل��ه ال��ح��ق ي��غ��ل��ب م��ل��د أل��د ق��ف��ره ال��ق��وم ي��ب��ل��غ ال ال��ث��رى ب��ع��ي��د
ن��وازل��ه ت��خ��اف م��م��ا ل��ي��م��ن��ع��ه��م وظ��ل��ه ذراه ف��ي رْك��ٌب ح��لَّ إذا
خ��ص��ائ��ل��ه ت��م��وت ح��ت��ى ي��خ��اف��ون ف��ادح ك��ل م��ن ال��س��ي��ف ب��ن��ص��ل ح��م��اه��م

ساعتها من فقالت خاربًا؟! عاهًرا كان أنه الناس يزعم ويحك، معاوية: لها فقال
ارتجاًال:

ن��واف��ل��ه ��ا ج��مٍّ ال��ع��الت ع��ل��ى ج��واًدا س��ي��ًدا وال��ل��ه ك��ان إل��ه��ي م��ع��اذ
وأن��ام��ل��ه ال��ن��دى ك��ف��اه ت��ح��ل��ب س��ب��ة ال��ب��خ��ل ي��رى خ��ف��اج��يٍّ��ا أغ��رَّ
غ��وائ��ل��ه ق��ل��ي��ًال ُم��ح��ي��اه ج��م��ي��ًال ق��ن��ات��ه ص��ل��بً��ا ال��ه��م ب��ع��ي��د ع��ف��ي��ًف��ا
ق��ات��ل��ه أن��ك وال��ج��ي��ران ال��ض��ي��ف ع��ل��ى س��اريً��ا ب��ات ال��ذي ال��ج��وع ع��ل��م وق��د
َم��ن��ازلُ��ه ض��اق��ت ال��ق��وم ل��ئ��ي��م م��ا إذا ب��ال��ق��رى ت��وب ي��ا ال��ب��اع رح��ب وأن��ك
وُم��ن��ازلُ��ه ض��ي��ُف��ه ب��خ��ي��ر وي��ض��ح��ى ج��اره ب��ات م��ن ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ي��ب��ي��ت

املؤمنني أمري يا وهللا فقالت: قدره! بتوبة جزت لقد ليىل، يا ويحك معاوية: لها فقال
لها فقال أهله! هو ما كنه أبلغ ال وأني نعته، يف مقرصة أني لعرفت وخربته رأيته لو

فقالت: كان؟ الرجال أي من معاوية:

ي��ص��اول��ه ق��رن ك��ل ع��ن��ه وأق��ص��ر ت��م��ام��ه ت��م ح��ي��ن ال��م��ن��اي��ا أت��ت��ه
وح��الئ��ل��ه أش��ب��ال��ه ب��ه وت��رض��ى ع��ري��ن��ه ي��ح��م��ي ال��غ��اب ك��ل��ي��ث وك��ان
م��ق��ات��ل��ه تُ��ص��اب ال ُزع��اف وس��مٌّ ح��ل��م��ه ي��ط��ل��ب ح��ي��ن ح��ل��ي��م غ��ض��وب
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يا قالت: الشعر، من فيه قلت ما بأجود خربيني لها: وقال عظيمة بجائزة لها فأمر
أجدت ولقد منه، أكثر الخري خصال من فيه والذي إال شيئًا فيه قلت ما املؤمنني، أمري

قلت: حني

م��ك��ل��ف غ��ي��ر س��اد ع��ق��ي��ل م��ن ف��ت��ى ب��ك��ف��ه وال��ج��زاء خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زى
ال��ت��ص��رف ج��مُّ ي��ن��ف��ك وال ع��ل��ي��ه ب��أس��ره��ا ت��ه��ون ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ف��ت��ى
م��ش��رف خ��رق ك��ل أع��ي��ت ه��ي إذا ب��ه��ون��ه األم��ور ع��ل��ي��ات ي��ن��ال
ق��رق��ف ب��ي��س��ان خ��م��ر م��ن ب��دري��اق��ة ش��ب��ي��ه��ة ال��خ��الي��ا أس��دي ب��ل ال��ذوب ه��و
ن��ف��ن��ف ت��رب ف��ي أم��س��ي��ت وق��د ي��ع��د ن��ًدى وال خ��ي��ر ال��ع��ي��ش ف��ي م��ا ت��وب ف��ي��ا
أع��ج��ف ال��وق��ع ص��ائ��ب ب��س��ه��م ـ��م��ن��اي��ا ال��ـ ب��ك ارت��م��ت ح��ت��ى ال��ن��ص��ف م��ن��ك ن��ل��ت وم��ا
ال��م��ت��ط��رف ال��ق��س��ور م��ث��ل ل��ق��اك ال م��س��ل��ًم��ا ح��يٍّ��ا ك��ن��ت إل��ف أل��ف ف��ي��ا
ال��م��ت��ق��ص��ف ب��ال��ق��ن��ا ج��ال��ت ال��خ��ي��ل إذا ال��ردى م��ن ال��م��رج��ى ك��ن��ت إذ ك��ن��ت ك��م��ا
م��ره��ف ال��ض��ري��ب��ة ق��ط��اع ب��أب��ي��ض أج��ب��ت��ه ق��د م��ح��ج��ر ل��ه��ي��ف م��ن وك��م
ي��ت��ن��س��ف ول��م ي��ط��ع��ن ول��م ع��ل��ي��ه ن��اب��ه ي��ح��رق وال��م��وت ف��أن��ق��ذت��ه

قيل: ليىل؟! وأي الحجاج: فقال لليىل، استؤذن إذ جالًسا؛ الحجاج وكان قيل:
فسلمت، املشية، حسنة العينني، دعجاء طويلة، امرأة فدخلت أدخلوها، قال: األخيلية،
أقدمك؟! ما فقال: فجلست، وسادة لها فوضع الغالم وأمر بها، ورحب عليها الحجاج فرد
قومك؟ خلفت وكيف قال: ملعروفه، والتعرض ه، لحقِّ والقضاء األمري، عىل السالم قالت:
أمنهم فقد األمن وأما األموال، ففي الخصب أما ودعة. وأمن خصب حال يف تركتهم قالت:
أال قالت: ثم بينهم! أصلح ما خوفك من خامرهم فقد الدعة وأما بك، — وجل عز — هللا

فقالت: شئت، إن قال: أنشدك؟

ت��راه��ا ح��ي��ث ال��ل��ه ب��ك��ف ـ��م��ن��اي��ا ال��ـ إن��م��ا س��الح��ك ي��ف��ل��ل ال أح��ج��اج
ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى ت��ت��ب��ع م��ري��ض��ة أرًض��ا ال��ح��ج��اج ه��ب��ط إذا
س��ق��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��زَّ إذا غ��الم ب��ه��ا ال��ذي ال��ع��ض��ال ال��داء م��ن ش��ف��اه��ا
أذاه��ا وخ��ي��ف ي��وًم��ا ج��م��ح��ت إذا وع��لَّ��ه��ا ال��م��ارق��ي��ن دم��اء س��ق��اه��ا
ق��راه��ا ال��ن��زول ق��ب��ل ل��ه��ا أع��د ك��ت��ي��ب��ة ص��وت ال��ح��ج��اج س��م��ع إذا
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غ��ذاه��ا ي��ح��س��ن��ون رج��ال ب��أي��دي ف��ارس��ي��ة م��ص��ق��ول��ة ل��ه��ا أع��د
م��ن��اه��ا ل��ل��ع��ص��اة ي��ع��ط��ي ال��ل��ه وال م��ن��اه��م ال��ع��ص��اة ت��ع��ط��ي ال أح��ج��اج
ش��راه��ا ث��م ال��ل��ه ع��ه��د ف��أع��ظ��م ب��ي��ع��ة ت��ق��ل��د ح��الف ك��ل وال

فقال جلسائه عىل أقبل ثم أشعرها! ما بالدها! هلل منقذ: بن ليحيى الحجاج فقال
أحسن وال منها، أبلغ وال أفصح امرأة رأينا ما وهللا ال، قالوا: هذه؟ من أتدرون لهم:
عندها؟ تنزيل أن تختارين النساء أي لها: قال ثم توبة، صاحبة ليىل هذه قال: إنشاًدا،
حليها هند فصبَّت عليها فدخلت أسماء، بنت هند فاختارت اهن، فسمَّ يل، هنَّ سمِّ قالت:
قال الصباح كان وملا سواها، دون عليها ودخولها إياها، الختيارها أثقلتها حتى عليها
أثواب؛ خمسة واكسها درهم، بخمسمائة لها ُمْر حاجبه: — موهب بن لعبيد الحجاج
خربت وقد الصدقة، يف العريف بنا أرضَّ قد األمري، هللا أصلح قالت: ثم ، خزٌّ أحدها
اليمامة صاحب إىل اكتبوا الحجاج: فقال املال، خيار فأخذ قلوبنا، وانكرست بالدنا،

شكته. الذي العريف بعزل
لها: قال سقاها، القناة هز إذا غالم قالت: فلما الحجاج عىل دخلت ملا ليىل إن وقيل:
ثالثمائة، اجعلوها فقال: زدني! فقالت: بمائتني لها فأمر «همام»، وقويل «غالم» تقويل ال
إال يل يأمر أن من قدًرا وأعظم ذلك من أكرم األمري قالت: غنم، إنها جلسائه: بعض فقال

إبل! ال بغنم لها أمر كان وإنما بعري، بثالثمائة لها وأمر فاستحى قال: باإلبل!
األمري، هللا أصلح فقال: اآلذن عليه دخل يوًما جالس يوسف بن الحجاج وبينما
له، فانتسبت استنسبها دخلت فلما أدخلها، قال: البعري، يهدر كما تهدر امرأة بالباب
بعد لنا وكنت الجهد، وشدة الربد، وكلب النجوم، إخالف قالت: ليىل؟ يا بك أتى ما فقال:
الغنى وذو مغربة، والفجاج مقشعرة، األرض قالت: األرض، عن فأخربيني قال: ! املردَّ هللا
لم مظلمة مجحفة سنون أصابتنا قالت: ذلك؟! سبب وما قال: منفل! الحد وذو مختل،
العيال، ومزَّقت الرجال، أهلكت فقد نافطة، وال عافطة تبِق ولم ربًعا، وال فصيًال لنا تدع
الحجاج: قال الخرب: يف وقال متقدًما، ذكرناها التي األبيات أنشدته ثم األموال! وأفسدت

فيها: يقال التي هذه

م��ش��ه��ورا ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ي��دبُّ ح��ت��ى غ��الم��ن��ا ي��زال ال األخ��اي��ل ن��ح��ن
ب��ح��ورا ال��رف��اق وت��ع��رف��ن��ا ج��زًع��ا أك��ف��ن��ا ف��ق��دن إذا ال��رم��اح ت��ب��ك��ي
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ما لعمرك قولها: فأنشدته توبة، يف شعرك بعض أنشدينا ليىل، يا لها: قال ثم
فدعا لسانها! فاقطع اذهب لحاجبه: الحجاج فقال — القصيدة — الفتى عىل عاٌر باملوت
بالصلة لسانها اقطع األمري: لك قال إنما ويلك! فقالت: لسانها! ليقطع بالحجام لها
لسانه، بقطع وهمَّ عليه فاستشاط فاستأمره، إليه فرجع واستأذنه، إليه فارجع والعطاء!

وأنشدته: مقويل، يقطع — هللا وعهد — كاد فقالت: عليه فدخلت بها أمر ثم

ال��ص��م��د وال��ُم��س��ت��ْغ��َف��ر ال��خ��ل��ي��ف��ُة إال أح��د ف��وق��ه ال ال��ذي أن��ت ح��ج��اج
ن��ق��د ل��ن��ا ال��داج��ي ف��ي ل��ل��ن��اس وأن��ت ب��ه��ج��ت إن ال��ح��رب س��ن��ان أن��ت ح��ج��اج

عندها فرأى معاوية، بن يزيد بنت عاتكة زوجته عىل مروان بن امللك عبد ودخل
قال: األخيلية، ليىل الحري الوالهة أنا له: قالت أنت؟! َمن لها: فقال أنكرها، بدوية امرأة

تقولني: التي أنت

ال��م��رات��ب ب��ه��ن زل��ت ال��ن��دى ح��ي��اض ف��أص��ب��ح��ت ال��خ��ل��ي��ع اب��ن ج��ف��ان أري��ق��ت
ع��اص��ب وال��ورد ال��ب��ئ��ر ع��رش ان��ق��ض ك��م��ا وح��ول��ه ق��ودي ب��ط��ن وع��ف��ى ف��ل��ه��ى

قال: لك! هللا أبقاه الذي قالت: لنا؟! أبقيت فما قال: ذلك، أقول التي أنا قالت:
قالت: بالكرم! أفردته قال: مطاعة! وامرأة رخيٍّا، وعيًشا قرشيٍّا، نسبًا قالت: ذاك؟! وما

به. هللا أفرده بما أفردته
ولست لها، وتحميها تسقيها عني يف عليك بنا تستعني جاءت إنما عاتكة: قالت
فوثبت املؤمنني! أمري عىل جلًفا أعرابيٍّا لتقديمها حاجاتها؛ من شتى يف شفعتها إن ليزيد

تقول: واندفعت رجلها عىل ليىل

ك��رام آب��اء ب��ن��ت ع��ل��ي��ه��ا رح��ل ذات ورح��ل��ي س��ت��ح��م��ل��ن��ي
ال��ل��ئ��ام ب��اب دون��ه��ا وغ��ل��ق ج��ي��ًش��ا ال��ش��ام س��واد ج��ع��ل��ت إذا
ال��ظ��الم غ��ل��س ف��ي ال��ح��اج��ات ذوو إل��ي��ه��م أب��ًدا ب��ع��ائ��ٍد ف��ل��ي��س
واع��ت��زام��ي ع��ن��ك��م ال��ن��ف��س ع��زاء ب��نَّ��ا غ��داة رأي��ت ل��و أع��ات��ك
ذم��ام��ي ت��رع��ي ول��م م��ش��ي��ع��ة أن��ي واس��ت��ي��ق��ن��ت ل��ع��ل��م��ت إذن
دام��ي ال��ده��ر ف��وه ال��ذب��ان أب��ا ن��داه ف��ي ت��وب��ة م��ث��ل أأج��ع��ل
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ال��ت��ه��ام��ي ل��ل��ب��ل��د ال��س��ي��ر تَ��ُغ��ذُّ ب��رح��ل��ي ع��س��ف��ت م��ا ال��ل��ه م��ع��اذ
ب��ال��ل��ث��ام وأول��ى ب��إم��رت��ه أح��ج��ى ف��س��واه خ��ل��ي��ف��ة أق��ل��ت
ال��ج��س��ام وال��خ��ط��ط األخ��ط��ار ذوو ب��ْك��ٌر ت��ع��دُّ ح��ي��ن ال��م��ل��ك ل��ث��ام

ككعبي. كعبًا إخال ما قالت: عنيت؟ الكعبني أي لها: فقيل
لها: فقال وعجزت أسنَّت وقد مروان بن امللك عبد عىل دخلت األخيلية ليىل إن وقيل:
امللك عبد فضحك ولُّوك، حني فيك الناس رآه ما قالت: هويك؟! حني فيك توبة رأى ما
فقال يوًما الحكم بن مروان عىل دخلت وكانت يخفيها. كان سوداء سن له بدت حتى
ا، حقٍّ إال قلُت ما وهللا األمري، هللا أصلح فقالت: توبة! نعت يف بالغت ليىل! يا ويحك لها:
يحتدم إيحاًشا أقلَّ وال جأًشا، املوت عىل منه أربط كان قط رجًال رأيت وما ت قرصَّ ولقد

قلت: كما هللا وعهد فكان بالرضب، الوطيس ويحمى الحرب، يرى حني

ال��م��س��ائ��ح ف��وق ال��ش��ي��ب ع��اله أن إل��ى ل��م��ذن��ب خ��ي��ًرا ي��زداد ي��زل ل��م ف��ت��ى
ب��ال��ص��ف��ائ��ح أق��ران��ه ع��ل��ى ض��روبً��ا ب��ورده ح��لَّ ال��م��وت م��ا إذا ت��راه
س��ائ��ح ك��ل أق��ران��ه ع��ن ان��ح��از إذا م��ش��اب��ح ب��ي��ت ال��ه��ي��ج��اء ل��دى ش��ج��اع
ك��ال��ح غ��ي��ر ي��رى ل��ق��رب��اه وص��وًال ف��ع��ال��ه ذم��ي��ًم��ا ال ح��م��ي��ًدا ف��ع��اش

سارق والخارب — خاربًا كان وقد تقولني ما عىل توبة يكون كيف مروان: لها فقال
ولو جاهلية! له فتى ولكنه هائبًا، للموت وال خاربًا، كان ما وهللا فقالت: خاصة؟! اإلبل
كما ولكنه لهوه، عن وأقرص نحبه، هللا حب يف ولقىض قلبه، الرعوى وأنسأه عمره طال

الوليد: بن مسلم عمه قال

ال��ب��وات��ر ل��ل��س��ي��وف ص��ري��ًع��ا ق��ت��ي��ًال ح��م��ي��ر اب��ن غ��ادروا ق��وم ف��ل��ل��ه
ال��ق��م��اط��ر ال��ع��ب��وس ال��ي��وم ع��ل��ى وص��ب��ًرا ون��ائ��ًال وع��زًم��ا ج��زًم��ا غ��ادروا ل��ق��د
ح��اض��ر غ��ي��ر ل��ي��ت��ه ال��ح��واي��ا ع��ظ��ي��م غ��ض��ن��ف��ر ك��ل ال��م��وت ورد ه��اب إذا
ال��ق��واش��ر ال��س��ن��ي��ن ف��ي ب��س��ي��ب وج��اد ب��ورده ت��الق��ى ح��ت��ى ق��دًم��ا م��ض��ى

األعداء، وشماتة القضاء، وسوء الشقاء، درك من باهلل أعوذ ليىل، يا مروان: لها فقال
فهلك الشقاء، أدركه ولكنه وأشدائهم، العرب فتيان ملن كان وإن توبة مات لقد فوهللا

الجاهلية. أحوال عىل
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— الحيا ابن له: يقال قشري من رجًال أن وذلك مهاجاة؛ الجعدي وبني بينها وكان
بني كان أمر يف أزد، من أخواله وسب هجاه سربة، بن أوىف بن سوار واسمه — أمه وهي
الفاضحة لها: يقال التي بقصيدته النابغة فأجابه بأصبهان، وهم جعدة بني وبني قشري
بمآثر وفخر به، يُسبون كانوا ما وكل وعقيل قشري مساوئ فيها ذكر ألنه بذلك سميت —
فقال: — وعقيل قشري من الحيني هذين سوى عامر بني بطون من كان وبما قومه،

م��ض��ل��ال ب��ي��تً��ا ج��اء ق��وًال وج��م��ع��ت وظ��ل��م��ت��ن��ي ال��ح��ي��ا اب��ن ع��ل��يَّ ج��ه��ل��ت

أولها: التي قصيدته القصة هذه يف أيًضا وقال

ذي��اال ك��ان ذي��ًال وش��م��رت ع��ن��ي ح��س��رت ق��د األي��ام ظ��ل��ل ت��رى أم��ا

فيها: يقول طويلة وهي

أزواال األح��س��اب ع��ق��د ع��ل��ى ج��ام��وا ن��ف��را ج��دت��م م��ا إذا م��ك��ة وي��وم
إرس��اال ت��رج��ون وال م��ق��رن��ي��ن أي��دي��ك��م ت��ع��ط��ون إذ ال��ن��ج��اش��ي ع��ن��د
وأخ��واال أع��م��اًم��ا ج��ع��دة آل م��ن ل��ك��م أن ال��خ��ذل ع��ن��د ت��س��ت��ح��ق��ون إذ
س��رب��اال ال��ل��ه ع��ب��د ج��ل��د وت��ج��ع��ل��وا ج��ل��ودك��م ت��ل��ق��وا أن ت��س��ت��ط��ي��ع��ون ل��و

كعب: بن جعدة بن هللا عبد يعني

ق��اال إن ال��ج��دي��ن ذي اب��ن ي��ق��ول م��م��ا ل��ي��ن��ج��ي��ك��م ف��ي��ه ت��س��رب��ل��ت��م إذا
ق��اال م��ا ال��ل��ه ب��إذن ف��ي��ك��م وال��ق��ول ص��اح��ب��ه ال��ل��ه ل��ع��ب��د وه��ب��ت��م ح��ت��ى
أب��واال ب��ع��د ف��ع��ادا ب��م��اء ش��ي��ب��ا ل��ب��ن م��ن ق��ع��ب��ان ال ال��م��ك��ارم ت��ل��ك

يف أدركوه جعدة من رجًال سقوا بأنهم عليه فخر الحيا ابن أن البيت بهذا يعني
وغضَّ له، بما وفخر ذلك النابغة ذكر فلما فعاش، وماءً لبنًا — عطًشا جهد وقد — سفر

فقالت: بينهما األخيلية ليىل دخلت لهم، مما

ت��ث��م��ال ق��د خ��ازر ق��ع��ب��ي ألذك��ر ع��ش��ي��رة ج��ل ف��ارق��ت ل��و ك��ن��ت وم��ا
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قال: قولها النابغة بلغ فلما

م��ح��ج��ال أغ��رَّ أم��ًرا رك��ب��ت ف��ق��د ه��ال ل��ه��ا وق��وال ل��ي��ل��ى ح��ي��ي��ا أال
إب��ال ال��ص��ي��ف آخ��ر م��ن ش��رب��ت وق��د ن��ب��ات��ه وخ��ي��ًم��ا ب��ق��ًال أك��ل��ت وق��د
ف��ي��ش��ال اس��ت��ك ي��م��أل أدل��ع��ي ع��ل��ى وأق��ب��ل��ي ال��رج��ال ت��ه��ج��اء ع��ن��ك دع��ي
م��ك��ح��ال ي��زال ال ال��ب��ن��ان خ��ض��ي��ب اس��ت��ه رم��ح��ه ش��اع��ًرا أه��اج��ي وك��ي��ف

فقالت: ليىل عليه فردت

م��ج��ه��ال ص��دي��ن ب��ي��ن ص��ن��يٍّ��ا وك��ن��ت أوًال ت��ك ول��م ت��ن��ب��غ ل��م أن��اب��غ
م��ج��ع��ال ج��ع��دة وس��ط إال ل��ل��ؤم��ك ت��ج��د ال ب��ل��ؤم��ك ت��ن��ب��غ إن أن��اب��غ
ه��ال ل��ه ي��ق��ال ال ن��ج��ي��ب وأي م��ث��ل��ه ب��أم��ك داء ت��ع��ي��رن��ي

صاحب لنأتني وهللا فقالوا: منهم ناس اجتمع هذا قولها جعدة بني أتى فلما فغلبته،
أعراضنا شتمت قد فإنها الخبيثة؛ هذه من بحقنا لنا فليأخذن املؤمنني وأمري املدينة

فقالت: عليها يستعدوا أن يريدون أنهم وبلغها لذلك، فتهيئوا علينا! وافرتت

ال��م��ذل��ال ال��م��ط��ي ي��زج��ون ب��ش��وران ع��ش��ي��رة أن األن��ب��اء م��ن أت��ان��ي
م��ع��م��ال ذل��ك س��اء ل��ي ل��ي��س��ت��ج��ل��دوا ب��ص��ح��ي��ف��ة وف��ده��م وي��غ��دو ي��روح

لبعضرشطه: فقال راكبًا رأى إذ يوًما يسري معاوية بينما قال: الرواة بعض وأخرب
دنا فلما أردُت، إيَّاه فقال: املؤمنني، أمري أجب فقال: فأتاه تروعه، أن وإياك به ائتني

تقول: أنشأت ثم األخيلية، ليلة هي فإذا لثامه؛ حدر الراكب

ن��اب األص��الب رادة ب��رح��ل��ي ت��ه��وي آت��ي��ك أك��د ل��م م��ع��اوي
ال��غ��راب ول��ي��ت��ه��ا وض��ع��ت إذا ي��راه��ا أن ي��ف��رح ال��ظ��ه��ر ق��ري��ح
ال��س��راب ق��ن��ع��ه��ا األك��م م��ا إذا ت��أن��ى م��ا ن��ح��وك األرض ت��ج��وب
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خمسني فأعطاها حاجة! مثلك إىل يطلب أن ملثيل ليس فقالت: حاجتك؟! ما فقال:
بتميم، وكاثر بقيس، وحارب بمرض، فاخر فقالت: مرض، عن أخربيني قال: ثم اإلبل من

قولها: مطرف آل به مدحت ما أشعارها جيد ومن بأسد. وناظر

ب��ري��م��ا ال��ح��ج��از أه��ل م��ن ل��ي��ق��ود رأس��ه ال��م��ل��وي ال��س��دم أي��ه��ا ي��ا
م��رءوم��ا ل��وج��دت��ه إذن ك��ع��ب ودون��ه ال��خ��ل��ي��ع ب��ن ع��م��رو أت��ري��د
وح��زي��م��ا ج��ؤج��ًؤا أل��ب��س ك��ال��ق��ل��ب ع��ام��ر ف��ي وره��ط��ه ال��خ��ل��ي��ع إن
م��ظ��ل��وم��ا وال أب��ًدا ظ��ال��ًم��ا ال م��ط��رف آل ال��ده��ر ت��غ��زونَّ ال
ن��ج��وم��ا ت��خ��ال زرق وأس��ن��ة ب��ي��وت��ه��م وس��ط ال��خ��ي��ل رب��اط ق��وم
س��ق��ي��م��ا ال��ح��ي��اء م��ن ال��ب��ي��وت وس��ط ت��خ��ال��ه ال��ق��م��ي��ص ع��ن��ه وم��خ��رق
زع��ي��م��ا ال��خ��م��ي��س ع��ل��ى ال��ل��واء ت��ح��ت رأي��ت��ه ال��ل��واء رف��ع إذا ح��ت��ى

وقال درهم آالف بعرشة لها أمر الحجاج عند كانت حينما ليىل أن األصمعي وذكر
مسلم بن قتيبة عمي ابن إىل تحملني األمري؛ هللا أصلح نعم قالت: حاجة؟ من لك هل لها:
فلما البادية، تريد راجعة وأقبلت فأجازها، إليه فحَملها — يومئٍذ خراسان عىل وهو —

األصمعي. ذكر هكذا هناك. فقربت ماتت، بالري كانت
نعم، قالت: حاجة؟ من لك هل لها: فقال الحجاج عند كانت حينما إنها وقيل:
ثم فتبعته، الشأم إىل هرب بذلك النابغة سمع فلما أرى! بما فيه أحكم النابغة إيل تدفع
من بلدة — بقومس توفيت حتى طلبه يف تزل ولم لها، فأذن فيه امللك عبد استأذنت

قريب. بينهما واملدى بحلوان، وقيل: الفرات، جانب عىل بغداد أعمال
ومعها — توبة بقرب فمرت سفرة، من أقبلت األخيلية ليىل أن أخرى رواية ويف
زوجها فجعل توبة! عىل أسلم حتى أبرح ال وهللا فقالت: لها هودج يف وهي — زوجها
قرب عليها أكمة فصعدت تَركها، منها ذلك كثر فلما به، تُلمَّ أن إال وتأبى ذلك من يمنعها
كذبًا له عَرفت ما فقالت: القوم إىل وجهها حوَّلت ثم توبة، يا عليك السالم فقالت: توبة

القائل: أليس قالت: كيف؟! قالوا: هذا، قبل قط

وص��ف��ائ��ح ت��رب��ة ودون��ي ع��ل��يَّ س��ل��م��ت األخ��ي��ل��ي��ة ل��ي��ل��ى أن ول��و
ص��ائ��ح ال��ق��ب��ر ج��ان��ب م��ن ص��ًدى إل��ي��ه��ا زق��ى أو ال��ب��ش��اش��ة ب��ت��س��ل��ي��م ل��س��ل��م��ت
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ص��ال��ح ال��ع��ي��ن ب��ه ق��رت م��ا ك��ل أال أن��ال��ه ال ب��م��ا ل��ي��ل��ى م��ن وأغ��ب��ط

رأت فلما كامنة، بومة القرب جانب إىل وكانت قال؟! كما عيل يسلم لم باله فما
من فماتت رأسها عىل ليىل فرمى فنفر، الجمل وجه يف وطارت فزعت واضطرابه الهودج

وفاتها! خرب من الصحيح هو وهذا جانبه! إىل وُدفنت وقتها

سعد بن مهدي بنت العامرية ليىل

العشق؛ من إال مجنونًا يكن ولم باملجنون، الشهري مزاحم بن امللوح بن قيس صاحبة
قوله: بدليل

ج��ن��ون ال��غ��داة ل��ي��ل��ى م��ن ب��ي ن��ع��م ي��رون��ن��ي ح��ي��ن ال��م��ج��ن��ون ي��س��م��ون��ن��ي

قومه من بزمرة امللوك حلل من حلتان وعليه ناقة عىل مرَّ أنه لها عشقه سبب وكان
وأقام ناقته! لهن وعقر فنزل للمنادمة، فاستنزلنه فأعجبهن، يتحدثن نسوة وعندها
عنها يرصف لم عليها عينه وقعت وحني حرض، من مع ليىل وكانت اليوم. بياض معهن
باملدية يجزُّ فجعل اللحم معه لتُمسك جاءت الناقة نَحر فلما يشتغل، فلم وشاغلته طرًفا،
لها: قال ثم يدِر! ولم يده من فجذبتها ه، كفَّ أعرق حتى فيها شاخص وهو ه كفِّ يف
فقالت يُحادثها، وأقبل الغىض عىل شيئًا اللحم من فطرح نعم، قالت: الشواء؟ أتأكلني
فاحرتقت اللحم بها يقلب وجعل الجمر إىل يده فمدَّ ال؟ أم استوى هل اللحم إىل انظر له:
ذهب ثم قناعها، بهدب يده شدت ثم ذلك، عن رصفت داخله ما علمت فلما يشعر! ولم

قلبه. من عشقها تحكَّم وقد
يف لك هل له: فقالت الحب داخلها وقد للمحادثة املجلس هذا بعد استدعته وقد
فجلس، اجلس، له: فقالت بذلك؟! يل وَمن قال: صارف؟ عنك يرصفه ال َمن محادثة
وزوَّجها عنه أبوها حجبها حتى ذلك عىل يزاال ولم الوقت، مىض حتى يتحادثان وجعال

ليىل: شعر رقيق ومن — قصتها يف مشهور هو كما — غريه من

ك��ان��ا ك��م��ا ك��ن��ت وق��د إال ح��ال��ة ف��ي ال��م��ج��ن��ون ي��ك��ن ل��م
ك��ت��م��ان��ا ذب��ت ق��د وإن��ن��ي ال��ه��وى ب��س��ر ب��اح ل��ك��ن��ه
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نعم، قال: لها؟ تقوله يشء عندك فهل ليىل؛ حيَّ قاصد إني قومه: من رجل له وقال
األبيات: هذه — تسمُعك بحيث وقفَت إذا — أنشدها

أم��ن��ي��ه��ا ول��ك��ن��ي م��ن��ك ب��ال��ي��أس ه��ل��ك��ت ق��د ال��ن��ف��س أن أع��ل��م ال��ل��ه
أَُم��نِّ��ي��ه��ا ��ا م��مَّ خ��ل��ًف��ا وأب��ص��رت ب��ه��ا أض��رَّ ق��د ح��ت��ى ال��ن��ف��س م��ن��ي��ت��ك
ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ِم��ن إل��يَّ أش��ه��ى َق��ُص��رْت ول��و أل��ه��وه��ا م��ن��ك وس��اع��ة

بحيث أنشدت الفرصة أمكنتني فلما بخيامها، وقفت حتى فمضيت الرجل: قال
وأنشدت: السالم، عني أبلغه قالت: ثم عليها، غيش حتى فبكت األبيات، تسمع

وي��رض��ي��ه��ا ي��ج��زي��ه��ا غ��ي��رك ك��ان م��ا إذا م��ل��ك��ت ن��ف��س��ي ل��و ف��داؤك ن��ف��س��ي
أخ��ف��ي��ه��ا ع��ن��ك اص��ط��ب��اري ف��ي م��رارة ع��ل��ى ف��ي��ك ال��ل��ه ق��ض��اه م��ا ع��ل��ى ص��ب��ًرا

فقصدت عظيم، مطر فأصابني الشام أريد نجد من دخلت عامر: بن رباح وقال
قالت ثم فدخلُت، ناحية إىل فأشارت التظليل، فسألتها بامرأة فإذا يل؛ رفعت خيمة
بمن نزلت قالت: ثم الصعداء فتنفست نجد، من فقلت: الرجل؟ أين ِمن َسلُوه للعبيد:
قالت: ثم القمر، كأنها بامرأة وإذا بيننا، كانت ستارة فرفعت الحريش، ببني قلت: فيها؟
حتى أبيه مع رسُت وهللا إي قلت: باملجنون؟ ويلقب قيس، له: يقال فيهم رجًال أتعرف
عليها، أغمي حتى فبكت ليىل! له ذكرت إن إال يعقل ال الوحش مع وهو عليه أوقفني
املساعدة غري عليه، املشئومة ليىل وهللا أنا فقالت: خريًا؟! إال أقل ولم تبكني مما فقلت:

أنشدت: ثم له،

ف��راج��ع م��س��ت��ق��ل ق��ي��س رح��ل م��ت��ى ك��ث��ي��رة وال��خ��ط��وب ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ض��ائ��ع ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ ل��م إن ه��و وم��ن ب��رح��ل��ه ي��س��ت��ق��ل ال م��ن ب��ن��ف��س��ي
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إليها أمه جاءت وتوحش؛ عقله اختلط ملا أنه ليىل من للمجنون مجلس آخر وكان
من خيفة فال؛ نهاًرا أما فقالت: به، ما تخفف أن فعساها تزوره؛ أن وسألتها فأخربتها

قالت: ثم عليه فسلمت جاءت الليل جنَّ فلما ليًال، وسآتيه أهيل،

ت��ف��ق ول��م ت��ع��ق��ل ل��م أه��ل��ك ف��ارق��ت وق��د ج��ن��ن��ت أج��ل��ي م��ن أن��ك أُخ��ب��رت

وأنشد: إليها رأسه فرفع

ب��ال��م��ج��ان��ي��ن ��ا م��مَّ أع��ظ��م ال��ح��ب ل��ه��ا ف��ق��ل��ت رأس��ي ع��ل��ى ج��ن��ن��ت ق��ال��ت
ال��ح��ي��ن ف��ي ال��م��ج��ن��ون ي��ص��رع وإن��م��ا ص��اح��ب��ه ال��ده��ر ي��ف��ي��ق ل��ي��س ال��ح��ب
ت��ل��وم��ي��ن��ي ل��م ع��ي��ن��ي ت��س��ه��ر وك��ي��ف س��ق��م��ي م��ا غ��ب��ِت م��ا إذا ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و

فسارَّته، بحرضته شخًصا فدعت لها، املحبة من عنده ما لتنظر يوًما امتحنته وقد
فأنشدت: ينفطر، كاد حتى تغريَّ قد نظرته ثم

م��ك��ي��ن ص��اح��ب��ه ع��ن��د وك��ل ب��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اس م��ظ��ه��ر ك��الن��ا
دف��ي��ن ه��ًوى ث��مَّ ال��ق��ل��ب��ي��ن وف��ي أردن��ا ب��م��ا ال��ع��ي��ون تُ��ب��لِّ��غ��ن��ا
ال��ظ��ن��ون ال��خ��ط��أ ب��ذي ت��غ��ري وق��د ت��خ��ف��ى ل��ي��س ال��ل��واح��ظ وأس��رار
ال��ع��ي��ون ت��ظ��ه��ره ال��ن��اس ف��ي وم��ا ش��يء ال��ن��اس ه��ذا ي��ف��وت وك��ي��ف

يقول: وهو فانرصف عقله، يذهب أن كاد حتى بذلك فرس

أه��ل وال ل��دي م��ال ال األرض م��ن ب��م��ض��ل��ة ت��ارك��ي ه��واه��ا أظ��ن
وال��رح��ل ال��م��ط��ي��ة إال ص��اح��ب وال وص��ي��ت��ي إل��ي��ه أق��ض��ي أح��د وال
ق��ب��ل م��ن ح��لَّ ي��ك��ن ل��م م��ك��انً��ا وح��لَّ��ت ق��ب��ل��ه��ا ُك��نَّ األل��ى ح��ب م��ح��اج��ه��ا
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طريف بنت ليىل

الخارجي الشيباني طريف بن الوليد أخت أشهر. واألول فاطمة، وقيل: الفارعة، وقيل:
الشيباني، زائدة بن مزيد بن يزيد إليه فأرسل الرشيد، خالفة يف الطاعة ربقة خلع الذي
العرب، شواعر من أخته وكانت ميالدية. هجرية/٧٩٥ ١٧٩ سنة وقتله عليه فظهر
وعىل القوم صبَّحت أخوها ُقتل وملا عظيم. جانب عىل الفروسية من وكانت الشعر، تجيد
قال وفروسيتها شجاعتها ومن الناس! عىل تحمل وجعلت الحرب، والمة الدرع جسدها
وبالتحقيق بالفروسية! تشابهه ألنها ليىل؛ أخته إال هذه وليست قتل، قد الوليد إن القوم:
شيبان، من جميًعا لكونهما طريف؛ بن للوليد قريبًا مزيد بن يزيد وكان ليىل. أنها عرفت
هللا عزب اعزبي، وقال: فرسها، قطاة بالرمح ورضب إليها خرج ثم اتركوها، يزيد: فقال
منها يبق لم كثرية بمراٍث أخاها ورثت وانرصفت، فاستحيت العشرية. فضحت قد عليك؛
أنشدت ما جملة ومن صخر. ألخيها مراثيها يف الخنساء سبيل تسلك وكانت القليل، إال

قولها: فيه

م��ن��ي��ف ال��ج��ب��ال ف��وق ج��ب��ل ع��ل��ى ك��أن��ه ق��ب��ر رس��م ن��ب��ات��ي ب��ت��ل
ح��ص��ي��ف ورأي م��ق��دام وه��م��ة وس��وددا م��ل��يٍّ��ا ع��د م��ج��ًدا ت��ض��م��ن
ط��ري��ف اب��ن ع��ل��ى ت��ج��زع ل��م ك��أن��ك م��ورًق��ا ل��ك م��ا ال��خ��اب��ور ش��ج��ر أي��ا
وس��ي��وف ق��ن��ا م��ن إال ال��م��ال وال ال��ت��ق��ى م��ن إال ال��ع��ز ي��ري��د ال ف��ت��ى
ص��ف��وف ب��ي��ن ل��ل��ك��ر م��ع��اودة ص��ل��دم ج��رداء ك��ل إال ال��ذخ��ر وال
ب��أل��وف س��ادات��ن��ا م��ن ف��دي��ن��اه ف��ل��ي��ت��ن��ا ال��رب��ي��ع ف��ق��دان ف��ق��دن��اه
م��خ��ي��ف غ��ي��ر األع��داء ع��ل��ى م��ق��اًم��ا ت��ك��ن ول��م ه��ن��اك ت��ش��ه��د ل��م ك��أن��ك
رف��ي��ف ذات غ��ض��راء ف��ي ال��ش��رد م��ن ك��ري��ه��ة ل��ورد ي��وًم��ا ت��س��ت��ل��م ول��م
ب��أن��وف ي��ن��ك��رن��ه��ا ال��ق��ن��ا وس��م��ر الق��ح وال��ح��رب ال��ح��رب ي��وم ت��س��ع ول��م
ب��ح��ل��ي��ف ال��ن��دى ي��رض��ى ال م��ات ف��إن ال��ن��دى ب��ه ي��رض��ى ع��اش م��ا ال��ن��دى ح��ل��ي��ف
ب��خ��ف��ي��ف أع��دائ��ه ع��ل��ى ول��ي��س ع��دا إذا ال��ج��واد ظ��ه��ر ع��ل��ى خ��ف��ي��ف
ل��ض��ع��ي��ف ون��ًج��ا ل��ع��دو ش��ًج��ا ن��ف��س��ه ال��م��وت أزه��ق ح��ت��ى زال وم��ا
ب��رج��وف ب��ع��ده ه��م��ت ول��ألرض ول��ل��ب��ل��ى ل��ل��ح��م��ام ل��ق��وم��ي ي��ا أال
ع��ن��ي��ف ب��ال��ك��رام م��ل��ح وده��ر وال��ردى ل��ل��ن��وائ��ب ل��ق��وم��ي ي��ا أال
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ب��ك��س��وف أزم��ع��ت م��ا إذ ول��ل��ش��م��س ه��وى إذ ال��ك��واك��ب ب��ي��ن م��ا ول��ل��ب��در
وس��ق��ي��ف م��ل��ح��ودة ح��ف��رة إل��ى ي��ح��م��ل��ون��ه إذ ال��ل��ي��ث ك��ل ول��ل��ي��ث
ع��ي��وف غ��ي��ر ل��ل��م��ع��روف ك��ان ف��ت��ى أدم��رت ح��ي��ث ال��ج��ث��ا ال��ل��ه ق��ات��ل أال
ب��زح��وف ��ه��ا ل��فَّ زح��وف ف��ُربَّ م��زي��د ب��ن ي��زي��د أرداه ي��ك ف��إن
ش��ري��ف ب��ك��ل وق��اًع��ا ال��م��وت أرى ف��إن��ن��ي وق��ًف��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك

أيًضا: فيه وقولها

ب��ل��ق��ع ش��خ��ص��ه م��ن األرض إذ وأي��ام��ه ال��ول��ي��د ذك��رت
األج��دع أن��ف��ه ي��ب��ت��غ��ي ك��م��ا ال��س��م��اء ف��ي أط��ل��ب��ه ف��أق��ب��ل��ت
ض��ي��ع��وا ال��ذي م��ث��ل إف��ادة ف��ل��ي��ط��ل��ب��وا ق��وم��ك أض��اع��ك
ت��ص��ن��ع م��ا ت��ع��ل��م ي��ص��ي��ب��ك ح��ده��ا ال��ت��ي ال��س��ي��وف انَّ َل��َو
ت��ق��ط��ع ال ل��ص��ول��ك وخ��وًف��ا ه��ي��ب��ة ج��ع��ل��ت أو ع��ن��ك ن��ب��ت
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السماء ماء

من التي العراق ملكة التغلبي. ربيعة بنت وقيل: جشم، بن عوف بنت ماوية هي
آية عرصها يف كانت ألنها السماء بماء لُقبت املناذرة. امللوك وباقي النعمان ساللتها
تحلف العراق عرب وجميع بها، تفتخر املناذرة وكانت والجالل، املجد وعنوان الجمال،
، عدٌّ لها يُدرك وال حد، لها يوصف ال العرب عىل ومفاخرها مآثرها وكانت بحياتها،
النفيسة، الهدايا األكارسة نساء لها قدمت وطاملا ونسائهم، األكارسة عند مكرمة وكانت
لها جاء بما والعجم العرب نساء عىل تفتخر أن ملثلها وحقَّ اللطيفة. والجواهر واألكاليل
أذلوا حتى الزمان، من مدة العباد وخدمتهم البالد، لهم دانت الذين النجباء، األوالد من

يموت. ال الذي الحي فسبحان والعجم، العرب جبابرة

إنكلرتا ملك الثالث إدوارد بنت أدجورت ماريا

١٨٤٩م، سنة أيرلندا من تون أدجورت يف وتوفيت ١٧٦٧م، سنة شري برك يف ولدت
الجميع، عند ومحبوبة عظيم، جانٍب عىل البشاشة من وكانت أبيها، عن العلم أخذت
— ا تامٍّ نموٍّا العقلية القوى لنمو منهما بد ال اللذين — والرغبة األمل من لها وكان
بالروايات، مولعة وكانت والدرس. املطالعة سبيل يف اجتهادها مداومة عىل حملها ما
فاكتسبت مؤثرة، أدبية رواياتها كل وكانت مفيدة، النفع كثرية بروايات قومها فأتحفت
طبعته ثم ١٨٢٥م، سنة لندن يف مجلًدا ١٤ يف كتابًا طبعت وقد ومديحهم. العموم رضا
سنة مجلدات ١٠ ويف ١٨٤٨م، سنة مجلدات ٩ ويف ١٨٣٢م، سنة مجلًدا ١٨ يف ثانية

األمريكانية. املتحدة الواليات يف طبعه وكرر ١٨٥٦م،
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القرشية ماجدة

الليل القائمات الزاهدات، الصالحات املتعبدات من كانت أنها الشعراني طبقات يف ذكر
ظننت إال توضع قدم وال تسمع، حركة ما تقول: عنها ريضهللا وكانت النهار. الصائمات
بالنقلة أوذنوا دار سكان أنقصها! ما عقول! من لها يا تقول: وكانت أثرها، يف أموت أني
باألمر عني وال لهم! ليس والتأذين غريهم! املراد كأن املهلة، يف يركضون حيارى وهم
بتعب إال الرحمن ورضا الجنة حلول من نالوا ما املطيعون ينل لم تقول: وكانت سواهم!

األبدان.

النمسا إمرباطور الرابع كارلوس ابنة تريزيا ماريا

١٧٤٠م سنة والدها تويف وملا ١٧٢٦م، سنة توسكا بدوق وتزوجت ١٧١٧م، سنة ولدت
تنئ والبالد الخطري املنصب هذا بعبء قامت وقد فيه، زوجها واشرتك عنه، امللك ورثت
روسيا مع الحروب بسبب لحقتها التي الفاحشة والخسائر املتثاقل، الدين وطأة تحت
واستوىل والدها، وفاة مع الدول هذه مهاجمات وزادت أوروبا، دول من وغريها وسكرينا
فاستوىل أبيها، عائلة من املذكورة انقطاع بدعوى النمسا، من مقاطعة عىل منها كل
اململكة مقاطعات أخصب وهي — «سيسيليا» عىل «بروسيا»، ملك الكبري»، «فريدريك
أوصال فقطعت إيطاليا، يف أمالكها عىل ونابويل إسبانيا واستولت — وأغناها النمساوية
التي تريزا»، «ماريا امللكة عزم يوهن لم ذلك أن غري مسمى، بال اسًما وتركتها مملكتها
دفاع بالدها عن ودافعت الجنود، وحشدت األموال، فجمعت ودراية، حكمة الرجال فاقت

خاطر. طيبة عن فأنجدوها املجريني رعاياها إىل والتجأت فانكرست، اليأس،
طفًال، وكان العهد، ويل ابنها حاملة عليهم ودخلت قرصها، يف جمعتهم إنها قيل:
مفرًطا، جمالُها وكان الوطن، عن والذود الدفاع عىل وتحثهم بالالتينية، تخاطبهم وأخذت
لدموعها، وا ورقُّ بها، املجريون فُسحر القلوب، بمجامع تأخذ وفصاحتها عذبًا، وكالمها
عقد من تمكنت املجريني وبمساعدة املوت، إىل الدفاع عىل وعاهدوها سيوفهم، وجردوا
أمالكها، من كثري وخسارة سنوات، سبع حرب بعد ١٧٤٨م، سنة الشاپل» «أكس هدنة
االعرتاف إىل الدول بقية واضطرت إمرباطوًرا، زوجها ت سمَّ أن من بذلك تمكنت أنها غري
املكاسب فزادت والتجارة، والزراعة والصناعة العلوم ترقية إىل همتها رصفت ثم به،
بمساعدة البالد تسوس وكانت املالية، ضيقتها من البالد وانتشلت األحوال، وتحسنت
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الكبري»، «فريدريك وبني بينها الحرب تجددت ثم املشهور، «كونتز» ووزيرها زوجها
زمن يف كسبته قد كانت ما وخرست البالد فضعفت سنوات، سبع ودامت «بروسيا»، ملك
إىل وأدخلت والصنائع، العلوم ترقية إىل فعادت طويل، سلم الحرب هذه عقب ثم السلم،

شتى. إصالحات بالدها
مع واشرتك امللك، يف معها يوسف ابنها فأرشكت زوجها، تويف ١٧٦٣م، وسنة
«غالينسيا» ذلك إىل وأضافت الثلث، ذلك من فنالها بوالندا، اقتسام يف وبروسيا روسيا
ملكت أن بعد ١٧٨٠م، سنة وتوفيت بوكونيا، العالية الدولة من وأخذت و«لودومرييا»،
وتدبري السياسة، يف والحكمة والعزم والحزم الشجاعة من خاللها يف أظهرت سنة أربعني
أيامها يف النمسا به ووصلت الرجال، عىل به فاقت ما والصنائع املعارف وترقية الرعية،
آنًفا املذكور ابنها امللك يف وخلفها بنات، وست بنني ثالثة عن وتوفيت مجدها، أوج إىل

الثاني. يوسف باسم

األمريكية الفلكية متشل ماريا

أبوها وكان ١٨١٨م، سنة ولدت الكواكر. طائفة من أمريكي رجل ابنة متشل ماريا
إىل شديد ميل لها وكان الحساب، منه فتعلمت الفلكية، والحسابات الهيئة بعلم مولًعا
الصحاف غسل من البيت بخدمة تقوم كانت أنها مع فيها، فربعت الرياضية، العلوم
إياها بتعليمه فيها قواه بل الطبيعي، ميلها عن رصفها أبوها يحاول ولم ذلك، أشبه وما

الذكور. بنيه علم كما األبحر سلك حتى كلها، الرياضية العلوم
الخياطة يف بيديها تعمل وهي لغات سبع تتعلم أن تستطيع املرأة إن تقول: وكانت
بها فاستعان البحرية، الشواطئ تمسح التي اللجنة يف مستخدًما أبوها وكان والتطريز،
هؤالء وكان العرص، علماء مشاهري من بكثريين تعرفت ثم ومن الحسابية، أعماله عىل
العيش، من بسطة يف أبوها يكن ولم العملية، املباحث يف ويحاورونها يزورونها العلماء
العمومية، املكاتب ألحد مديرة فجعلت لعائلته، السعي عىل تساعده أن عىل فعزمت
ما وكثريًا الكتب، منتخبات يف الدرس إىل منقطعة سنة عرشين املنصب هذا يف وبقيت
النهار، يف هذا فيه. تطالع وهي أمامها مفتوح والكتاب بيديها الجوارب تصنع كانت

أفالكها. يف الكواكب ترصد فكانت الليل يف وأما
بالتلسكوب، اكتشفته األذناب، ذوات من جديًدا نجًما اكتشفت ١٨٤٧م، وسنة
يعلمه «كمربدج» مرصد مدير إىل أبوها فكتب بالتدقيق، املستقيم وصعوده ميله وحسبت
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محافل يف اسمها اشتهر حتى قليلة أسابيع إال االكتشاف هذا عىل يمِض فلم بذلك،
ذهبيٍّا. نيشانًا الدانمارك ملك ومنحها العلمية، الجرائد وأذاعته العلماء،

فيها فأقامت سنوات، عرش املكتبة يف لها كان الفلكي االكتشاف هذا اكتشفت وملا
«النتيجة الزيج تأليف يف واملساعدة األفالك، الدرسورصد عىل عاكفة أخرى عرشسنوات

العلمية. الجرائد ومكاتبة السنوي، األمريكي التقويم» أو
بعلمائها والتعرُّف الفلكية، مراصدها مشاهدة قصد أوروبا أتت ١٨٥٧م وسنة
ذهبت، حيثما تتقدمها كانت شهرتها ألن مثواها؛ وأكرموا العلماء بها ب فرحَّ املشهورين،
الزيج تأليف عىل واستمرت أمريكا، إىل عادت ثم واحدة، سنة إال أوروبا يف تلبث ولم
فجعلت فيها، فلكيٍّا ومرصًدا للبنات، جامعة مدرسة «قاسار» مسيو أنشأ أن إىل للحكومة
مجمع يف عضو اآلن وهي املذكورة، املدرسة يف الهيئة لعلم وأستاذة املرصد، لهذا مديرة
زحل، أقمار يف الواحد: تأليفان؛ ولها والعلوم، الفنون جمعية ويف األمريكي، العلوم

الزهرة. وعبور النيازك يف معتربة ورصود املشرتي، أقمار يف والثاني:
تراقب تزل لم ولكنها رأسها، الشيب وكلل عمرها، من السبعني فوق بلغت وقد

العلمية. املطالب أسمى يف الرجال ومشاركة مراقبتها، نوعها بنات وتعلم األفالك،

األمريكية مورغان ماريا

عىل وربيت الرفيعة، املقامات ذوي من أبوين من ١٨٢٨م سنة أيرلندا جنوب يف ولدت
تسابق صارت حتى العارشة تناهز فلم أظافرها، نعومة منذ الجياد الصافنات ظهور
رشيعة بحسب بكره، إىل كلها أمالكه فانتقلت أبوها تويف ثم الرهان، وتكسب الفرسان
تعلمت منها أصغر أخت لها وكان رزقها، طلب يف لنفسها تسعى أن فاضطرت البالد،
فذهبتا — ومرضعتهم املصورين أم — رومية مدينة يف تتقنه أن وأرادت التصوير فن
رومية، يف نزيًال وكان — األمريكي النَّحات هوسمر» «هربت ب هناك وتعرفت سوية، إليها
بالد يف صيتها ذاع حتى وتروضها تركبها فجعلت — الخيل جياد من كثري وعنده

إيطاليا.
ملوك كريس وكانت — فلورنسا مدينة قصدت رومية يف سنتان عليها مىض وملا
وجعل بجانبه، وأجلسها بها ورحب إليه، عمانوئيل» «فكتور امللك فدعاها — إيطاليا
امللكية، اإلصطبالت عىل مديرة فأقامها بها، الناس أعرف من فرآها الخيل، بأمر يحدثها
إىل وقت من وأيرلندا إنكلرتا إىل تذهب وكانت كثرية، سنني العايل املنصب هذا يف وبقيت
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بحجارة اسمه عليها الذهب من وساعة املاس من نجًما وأهداها الجياد، له لتبتاع آخر
واالجتهاد. الهمة من فيها رآه ملا املاس؛

من التوصية مكاتيب ومعها األمريكية املتحدة الواليات قصدت ١٨٦٩م، وسنة
قبل فجأة مات الرجل أن فوجدت أخصائه، من رجل إىل إيطاليا يف املتحدة الواليات سفري
— التيمس جريدة مدير عليها وعرض تعمل! ماذا تعلم ولم يدها يف فسقط وصولها،
وأخبارها، الخيول عن جريدته يف يكتب ما له تنشئ أن — نيويورك مدينة يف تطبع التي
عىل ترتدد وجعلت قبلته، بمعيشتها يقوم آخر عمًال تجد لم وملا ذلك، قبول يف فرتددت
يف الجرائد بقية لها وتصدت الضافية، الفصول فيها وتكتب وميادينها، الخيل أسواق
من رأت ملا أهله؛ هي بما عليها فأثنت عادت ولكنها حداد، بألسنة وسلقتها األمر أول

خربتها. وواسع عريكتها، ولني مداركها، وسمو إنشائها، بالغة
الجرائد من كثريًا تكاتب وكانت سنة، عرشين من أكثر املنصب هذا يف وأقامت
معرفة يف قومها ثقة وكانت الحجة، وقوة اإلنشاء، ببالغة واشتهرت واألدبية، العلمية
أخذت بعيد غري عهد ومنذ برفقتها. املصورة وأختها عديدة مراًرا أوروبا وزارت الخيول،
تعتني وأختها بقلمها، أحرزته الذي املال من البناء نفقات تدفع وكانت كبرية، داًرا تبني
والستني الرابعة يف وهي تسكنها، أن قبل املنية عاجلتها ولكن وتزويقها، الدار بنقش

النساءُ.» الرجال دون «ليس الدهر: جبني عىل كتبت وقد عمرها، من

دوفويريني غومرد جان ماري

سنة «شميانيا» من فوكولور يف ولدت عرش». الخامس «لويس خليلة باري» «كونتس
مخزن يف واستخدمت خياطٍة، بنَت كانت ١٧٩٣م. سنة باريس يف وُقتلت ١٧٤٦م،
من كثريين قلوب فيه سلبت بارع جمال ذات وكانت الرأس، مالبس فيه تباع بباريس
أن خدمه بعض إىل فأوعز دوباري، جان الكونت بها تعلقوا َمن ضمن ومن باريس،
وجْمع العالية املناصب بلوغ بذلك محاوًال وداللها، محاسنها له ويذكر للملك، يصفها

وافرة. ثروة
فتح ثم املذكور، الكونت بأخي زوَّجها عرش الخامس لويس إىل خربها نمى فلما
امللك، عروق يف حبها ورسى الكريمات، كالخواتني تدخله فكانت امللكي، البالط أبواب لها
فرنسا، خزينة من عليها أنفق ما أما بطولها. حياته مدة فتور يعرته ولم فيها، فتمكَّن
وأصدقاءها، أقرباءها منها بجانب أمدت فرنك! مليون وثالثني خمسة من أكثر فبلغ
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الدولة، مصالح يف تتداخل وكانت إثمها، عن كفارة الفقراء؛ عىل آخر بجانٍب وتصدقت
وزرائه؛ كبري «سوازول» دوق نفي عىل امللك حملت التي وهي كربى، أهمية لها فحصل
١٧٧١م، سنة التأم الذي العايل املجلس فض عىل أيًضا وبعثته أعدائها، أشد كان ألنه

الغرور. مسلك سلك من منها يسلم فلم نكبات للزمان أن غري أعضائه، وإبعاد
بالرجوع لها سمح أنه غري بالطه، من عرش» السادس «لويس نفاها امللك تويف فلما
مع فيه فأقامت «فرساليا»، قرب «لوسيانة» يف لها بني الذي امللكي القرص جناح إىل

م. تَنَعُّ عيشة عيشتهما وكانت عشيقها، برتياله دوق
١٧٩٣م، القبضسنة عليها ألقي منه رجعت وملا إنكلرتا، إىل سافرت ١٧٩٢م، وسنة
عىل «لوندرا» يف الحداد ثوب ولبسها الجمهورية، عىل ومؤامرتها األموال اختالسها بدعوى
عزيمتها أن غري املحاكمة، مدة تشددت قد وكانت بالقتل، عليها فحكم امللكية، العائلة
بكالم العفو تسأل حياتها من دقيقة آخر إىل واستمرت الدم، دكة إىل طريقها يف خارت
وقربتهم، الشعراء بعض ساعدت وكانت شيئًا. ذلك عنها يغِن فلم الشفقة، إىل يدعو
بارَّة كانت وبالجملة مقاصدها، عىل بها واستعانت معارف، بعض منهم واقتبست

واملساكني. بالفقراء

تريزيا ماريا من توسكا دوق ابنة أنتواِنت ماري

فرنسا عهد بويل عمرها من عرشة السادسة يف وهي وتزوجت ١٧٥٥م، سنة ولدت
للمزح، محبة النية، وصفاء البساطة غاية عىل حينئذ وكانت عرش»، السادس «لويس
ملًكا زوجها ي وُسمِّ امللوك، قصور يف املرعية والرسوم التأنف عن بعيدة العرشة، أنيسة
واتَّهمها الفرنساوي الشعب فَكِرهها أتعابها، بدأة ذلك وكان ١٧٧٤م، سنة فرنسا عىل
الفخفخة حب العظيمة هفواتها وكانت منها، واحدة يُثبَت أن يقدر لم عديدة بدسائس

ومصائبها. البالد ويالت إدراك عن وقصورها واملرسات، والوالئم
لهم يكن لم فإذا لفقرهم، أحزن إني فقالت: جوًعا يتضورون الفقراء رأت إنها قيل:
واتهموها وعداوة، لها بغًضا يزدادون الفرنساويون وكان كعًكا! فليأكلوا يأكلونه خبٌز
قرص عىل ِرعاعهم من جمهوٌر وهَجم منه، فائدة ال ما عىل وإنفاقها البالد أموال برسقة
وجودهما يندر وثبات بشجاعة فخرجت إليهم، تخرج أن وطلبوا قتلها، بقصد فرساليا
يرميها أن أحد يجرس فلم الطفل، ابنها العهد ويل بيدها وأمسكت األحوال، تلك مثل يف

يُصيبه. أن مخافة بيشء؛
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وأظهرت املعامل، بعض فزارت األمة، مصالحة أرادت ثم نجاتها، سبب ذلك وكان
كان الخرق أن غري الشعب، بأحوال اهتمامها وبيَّنت فيها، الصناعة تقدُّم من رسورها
عىل مت صمَّ ذلك منهم رأت وملَّا لها، وكرًها بغًضا الفرنساويون فازداد الراقع، عىل اتَّسع
من رضب األحوال تلك يف هربه أن حاسبًا زوجها فمانعها وزوجها، هي البالد من الهرب

لبالده. الخيانة
األيام أحد ويف الهمة، ضعف إال يشوبه ال لألمة محبٍّا أبيَّها، النفس رشيف وكان
عائلته مع فهرب شخصيٍّا، تعديًا وحسبه ذلك فساءه مركبته، وأوقفوا عليه، البعض هجم
وزاد باريس، إىل أسريًا وأُرجع فاران، يف أُمسك حظِّه ولسوء ١٧٩١م. سنة يونيو ٢٠ يف
عراك وبعد فرنسا، حجة وقويت النمسا، مع بدسيسة واتهموها امللكة، ضد الشعب هياج
وحزًما وعزًما نادرة، وقوة غريبة، شجاعة أثناءها أظهرت شتى أخطار ومعاناة طويل

الرجال. عنهما تقرص
الثاني، اليوم يف الحكم وأنفذ ١٧٩٣م، سنة أكتوبر ١٥ يف بالقتل املجلس عليها حكم
فاقت التي الفريدة امللكة هذه حياة انتهت وهكذا أشهر، بثمانية زوجها قتل بعدما وذلك

واملشاق. األتعاب وقاسمتهم وثباتًا، عزيمة الرجال

سكوتالندا الخامسدوق يعقوب ابنة ستوارث ماري

١٥٤٢م سنة ولدت ومهابة. علًما الغربي العالم وزينة ونجابة، جماًال عرصها شهرية هي
أيام. بثمانية والدتها بعد ماتت التي لورين»، دي «ماري زوجته من

فرنسيس باسم فرنسا تخت توىل الذي «روفان» بها تزوج ١٥٥٨م، سنة ويف
فرنسا ودَّعت وهناك حزينة، بالدها إىل فعادت ونصف، سنة بعد عنها مات ثم الثاني،

يأتي: ما تعريبُها واللطف الرشاقة يف غاية هي بأبيات

أقىص فيها والتي صباي، رشحت التي بالدي يا األنيقة، فرنسا يا وداًعا
فصلني الذي الفلك إن والصفاء. العز مملكة يف الغراء أيامي يا وداًعا مشتهاي،
يف فسأتركه ملكك، وهو اآلخر؛ الشطر وأما شطري، سوى يفصل لم عنك

لذكراك. ذريعة مغناك
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بمذهب قومها استبدله كان الذي الالتيني باملذهب االستمساك يف تغاليها وكان
«هنري»، عمها بابن بزواجها إليهم تتزلف أن فرأت األهلني، لدى بغيضة جعلها لوثري
عليه ت فُزفَّ وجهه، جمال يف ومسحة جسمه، يف بسطة سوى مزية من له يكن لم الذي
يتايل»، يواال بيز «داود أرسارها كاتم بحب فاتهمها غيوًرا، لئيًما وكان ١٥٦٥م، سنة
وملا قرصها، يف خفي باب من ليلة عليه فهجم شهريًا، وموسيقيٍّا فتانًا جميًال كان الذي

الخارجي. الباب عند غيلة فقتله وغرية، حسًدا اشتعل أمامها يعزف رآه
به، فاتُّهمت موته، أمر يف الشك تجلب بكيفية «هنري» هلك ١٥٦٧م، سنة ويف
عنه: قيل الذي بوتويل، بالكونت العواقب يف تدبر بال تزوجت أشهر ثالثة وعقيب
والفاحشة، بالخيانة فاتهموها القوَم، هذا فعلُها فهاج زوجها، عىل بأمرها امُلْجِهز إنه
حيثما سجينة ولبثْت فأبْت علنًا، مذهبها جحد وساموها ليفان»، «لوس معقل يف وزجوها
حاولت ثم واإلنكليز، «سكوتالندا» مملكتي وحد الذي األول»، «جمس ولدها عن ضت تمخَّ
مستجريًة امللك من يئست إذ وكتبت عجيب، بنوع ونجت عالية، رشفة من فتدلَّت الفرار

بأمان. فاستقدمتها ١٥٦٨م، سنة وذلك «أليصابات»، امللكة عمها بابنة
افرتت ثم وحسًدا، ا رشٍّ لها أضمرْت والصفات الذات محاسن من أُوتيْت ما رأْت وملا
اتخذت عاًما، ١٨ فيه مكثت ضيًقا سجنًا فأودعتها زوجها، قتلت أنها منها: أموًرا؛ عليها
من فيه لقيت وما سجنها نبأ تال ومن تفلح، فلم للخالص جمة وسائل خاللها يف
يكف ولم صلًدا، حجًرا فؤاده كان ولو ووجًدا، حزنًا عرباته يملك يكاد ال والنكد الرض
عىل مذهبها أهل من فريًقا عاونت بأنها ولؤًما ظلًما اتهمتها حتى ذلك «أليصابات»

باملوت. عليها وحكمت ذمتها فخفرت إهالكها،
يف يزورها بأن — ملاري عداوة الناس أشد من وكان — «بيل» األمري أمرت ثم
أمرَّ بلسان الرسالة وأبلغها األمراء من فريق مع فسار القتل، بوشك وينذرها السجن،
عمي؛ ابنة رعية من لست إني متجلدة: فأجابته الصخر، من أقىس وفؤاد الصرب، من
لجسم تسمح ال نفًسا إن أال به. فأهًال بموتي رضاها كان وإذا بقتيل؟! تأمر فكيف
— قسيسها دعت ثم الجواد، امللك بنعيم جدير غري إذن فهو جالد؛ رضبة يتحمل بأن
أقرب لكان لوترييٍّا أسقًفا فاوضت لو النبالء: بعض لها فقال — بينهما حالوا قد وكانوا
موت، لدينا حياتك إن فقال: الربوتستانتية يف متحمًسا «كنت» أمري وكان فأبْت، للتقوى،

لنا. حياة وموتك
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فرأت لفتة منها وحانت عادتها، عىل منه قليًال وتناولت بالطعام أمرت انرصفوا وملا
عالم العاَلِم؛ هذا من بانطالقي وافرحوا إخوتي، يا كفوا لهم: فقالت يبكون، امها ُخدَّ
مزجوا وقد ركًعا معها فرشبوا ونساء، رجاًال أسمائهم عىل العشاء بعد رشبت ثم الشقاء،
كتبت ثم عنها، واستعفتهم عنهم، فعفت عفوها، والتمسوا بماء، عيونهم من رشابهم
حق يف وصاة رسائل فرنسا ملك إىل وكتبت وألبستها، حالها بينهم ووزعت وصيتها،
واالستغفار. بالتهجد ليلها سائر وأحيت بالغرار، النوم من تودَّعت ثم حاشيتها، جميع
السماء ووجه صاحيًا، النهار وكان طالبها، يف أمر جاء لعابها الغزالة ألقت وملا
الفور عىل وخرجت كتان، من رداء عليها وأسدلت ثيابها، أبهى فلبست ضاحيًا، ضاحًكا
املجد وكان والتجلد، الخفر سمات الوقور الصبيح ُمحيَّاها وعىل بنانها، يف وسجتها

خدمتها. يف يسريان واإلجالل
بالبكاء، يرشق «ملفن» خادمها وبينهم واألمراء، األعيان استقبلها مقتلها بلغت وملا
قيد من معتوقة ماري ترى قليل عما فإنك نحيبًا؛ وكفاك «ملفن»، يا رويدك له: فقالت
عهدي. وسكوتالندا لفرنسا حافظة كاثوليكية أموت إني سكوتالندا: ألهل فقل أحزانها،
وخفايا رسائري تعلم إنك إلهي املاء. إىل اإلبل تظمأ كما دمي إىل ظمئ ملن اغفر إلهي
تشن ولم حرمته، تدنس لم حياتي أن ألهمه أو اليتيم، ابني عند فربِّئني ضمائري؛
سميع لغفور إنك ووداد. صدق منهج اإلنكليز ملكة مع ينهج أن إىل قه وفِّ إلهي مملكته.

جواد.
صفحتي عىل وتدحرج لجني، من تقذف املاس من ككريات مدامعها ذرفت ثم
التفتت ثم اإلغماء، ه توالَّ حتى البكاء يف فاندفع األخري، الوداع خادمها وودعت لجني،
وصيتها، من مالهم إحراز عىل خدمتها يُساعدوا أن إليهم ورغبت األمراء، إىل بجاللها
الثاني؛ مطلبها عن «كنت» أمري فتجاىف قتلها، ساعة حولها القيام من يمكنوهم وأن
ال التي الوريقة الوديعة النعاج هذه من درًكا تخف ال له: فقالت شيطانية! لوساوس
كيف ذلك، تمنعني ال حبيبتي أن وعندي األليم، الوداع بهذا مني التميل إال لها مأرب
أقول أنني يعلم وهللا إليها، الناس وأقرب ملك، وزوجة ملك، وابنة أيًضا ملكة وأنا ال
الخاص وخادمها األمراء أمامها وسار حينئٍذ، فلبُّوها مستقيم؟ وضمرٍي سليم، بقلٍب ذلك
قتلها، أمر فتىل سوداء، أريكة عىل استوت املذبح بلغوا إذا حتى رداءها، رافع وراءها

بإصغاء. فسمعته
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ولدت، ما عىل أموت إني فأجابتهم: مذهبها، عن بها يميلوا أن األساقفة حاول ثم
دين! ويل دينكم لكم فقالت: والدعاء، الصالة يف معها يشرتكوا أن األمراء فطلب

عن االستغفار كررت فرغت وملا خدمتها، فتابعها بالالتينية، تصيل وأخذت جثت ثم
امها ُخدَّ عنها نزع ثم مسامحة، فأجابته مستسمًحا، الجالد فتقدم البنها، والدعاء امللكة
بقناٍع وجهها غطَّت ثم العربات، وكفِّ بالصرب فقابلتهن نائحات، باكيات األعىل رداءها

املوت. واستقبََلت روحي، استودعتك إلهي قائلة: الخشبة عىل واستوت أسوَد،

زح��ل م��ن األرض ب��م��ك��ان دون��ه��ا م��ن زح��ل ه��م��ة ب��ع��ث��ت��ه��ا ب��ع��زم��ة

جثتها حنطت ثم أعداؤنا! لتهلك هكذا األسقف: فهتف هامتها، وقطع الجالد، فتقدم
من لها وكان حافل، مأتم باريس يف لها وصنع بورغ»، «بيتري كنيسة يف باحتفال ودفنت
يف رسيرها فوق محفوًظا رسمها زال وما وشهران، سنة وأربعون أربع قتلها يوم العمر
امللك تاج مع محفوًظا األول محبسها يف آخر رسم ولها سكوتالندا، قاعدة «أيدنبورغ»
مشاهري ألَّف وقد البُندقة، من أكرب ه فصُّ ياقوتي وخاتم ووسام والصولجان، والسيف
أمثولة للناس بعدها تركوها ونثًرا، شعًرا كثرية، روايات وبراءتها «ماري» بحياة الكتبة

وذكرى.

ال��ق��ض��اء ف��ي داه��ن األرض وق��اض��ي وك��ات��ب��اه األم��ي��ر خ��ان إذا
ال��س��م��اء ق��اض��ي م��ن األرض ل��ق��اض��ي وي��ل ث��م وي��ٌل ث��م ف��وي��ٌل

«أليصابات»، إىل ستوارث» «ماري من تقول: سجنها يف وهي «أليصابات» إىل وكتبت
حفظ يف عدلك عىل يتَّكل َمن عقبة وظهرت السيدة، أيتها الخفاء برح لقد إنكلرتا، ملكة
من بالنار كاملستجري البالء عند بك املستجري أن يل تبنيَّ وقد األخالق، وكرم الذمام
أرتع أن آمل كنت وقد السجن يف تلقينني ذنب وألي تقابلينني؟! ال فعالم الرمضاء.
املودة عن عوًضا والبغضاء الضغينة إال منك أََر لم وملاذا املنيعة؟! القصور يف عندك
بها؟! مجلسك عليها يحكم حتى ستوارث» «ماري ملثل والقبور السجون وهل والوالء؟!
يخالف معتقدي أن مني أساءك تُرى يا عليه؟! وَواَفْقِتهم حكمهم بنوا ذنب أي وعىل
من عيلَّ انقضضت حتى سياسيٍّا ذنبًا هذا أوتعدِّين كنيستك؟! ابنة لست وأني معتقدك،
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خذوها وقلُت: يديك بني أمري وألقيت إليك، نفيس سلَّمت حني عىل متشفية، منتقمة أجله
قلباه! حرَّ فوا املروءة! أهل قىض لقد آه فغلُّوها؟!

مصابي؛ وشدة حايل سوء يف تنظرين ال كنت إذا إنك السيدة: أيتها أقوله ما وآخر
وأي — خلًفا ستوارث» «ماري يف أن واعلمي مقامي، يف النظر بعض وانظري فتنازيل
السبب وأعلم بي، التنكيل تقصدين أنك عاملة أنا إنما «سكوتالندا»؟ لعرش — خلٍف
تعرف لم «أليصابات» فإن وعيًدا؛ أرهب وال تنكيًال، أخاف ال ولكنني ذلك، إىل الداعي
أن دون راضية بنفٍس الظلم ل فسأتحمَّ ستوارث»، «ماري صدر ها ضمَّ عظيمة أي بعُد
املمالك يُشيد الذي وهو الظالم، من املظلوم يُنصف ربٍّا يل بأن مكتفية شفة، ببنت أفوه
وقد به، عينك ولتقر «أليصابات»، يا امللك لك فليهنأ ويخفضها، امللوك ويرفع ويُقوِّضها،
بغري تحكمي ال أن الختام يف أذكرك ولكنني وامرحي! وارسحي فاملكي الجو؛ لك خال

والسالم. واإلنسانية، العدل
فوداك، يَبيضَّ حتى السيدة أيتها أقابلك ال إنني يأتي: بما أليصابات فأجابتها
يكون محزنة رواية لتُمثيل إال ساعتئٍذ ترتكينها ال وأنت إنكلرتا! سجون من خداك وتصفر

والسالم. األول! الدور فيها لك

دوارليان ماري

سنة وتزوجت ١٨١٣م، سنة بالرمو يف ولدت الثاني». فيلب «لويس امللك ابنة وهي
بالفنون مغرمة كانت ١٨٣٩م. سنة وتوفيت تمربغ، دوود دوق بألكسندر ١٨٣٧م
ولها حفرته دارك؛ جان تمثال محفوراتها ومن الحفر، صناعة سيما وال املستظرفة،
أخرى تماثيل حفرت وقد «فرساليا»، يف التحف قاعة يف اآلن وهو سنة، ٢٠ العمر من

ا. جدٍّ ظريفة كثرية صوًرا وصورت

بالنشار مدام

قد «بالنشار» زوجها وكان الهوائية، املركبة أي البالون؛ بفن اشتهرن اللواتي من كانت
عىل وهو لها قال إنه حتى فقريًا فأمىس جمعه، قد كان ما كل وخرس ثروته سقطت

غرًقا. أو شنًقا نفسها تقتل بأن إال موته بعد فرًجا لها يرى ال إنه املوت: فراش
ذلك عىل وبناء فيه، يسري زوجها كان الذي السبيل يف املسري عىل صممت ولكنها
وأتقنت النجاح، كلَّ ونجحت كثرية، مراًرا فصعدت ذلك، وغري الهواء يف الصعود يف رشعت
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املخاطرات هذه وكانت كثرية. ألخطاٍر نفسها تعرض كانت إنها حتى وتشجعت العمل
املالية، مداخيلها تزيد كانت وبالنتيجة أعمالها، عىل التفرج يف القوم رغبة لتشديد واسطة
فأفلت مرة وصعدت بالهالك، يأتيها يكاد كان ما املخاطر من تصادف كانت ما وكثريًا
املركبة فتعلقت فيه، سقط من يغرق موحل مكان إىل بها فسقطت مركبتها؛ عنان منها

األشجار. يف
كانوا الذين القوم ظن حتى مخيفة، بشدة مكان إىل مكان من تندفع وكانت
صعودها عدد أما لتخليصها! املجاورة القرى أهل يُبادر لم إذا تهلك أنها عليها يتفرجون
تعمل مرة كل يف وكانت مرة، والستني الخمسني بني فكان عموميٍّا، صعوًدا الهواء يف

غريها. يف عملتها التي عن تختلف أعماًال
نارية أعماًال املركبة يف طائرة وهي تقيم أن عىل صممت للميالد، ١٨١٩م سنة ويف
املركبة، يف النارية األسهم تربط وكانت والوالئم، واألعياد األفراح يف يقيمونها كالتي
وتقطع تشعلها وكانت مشتعلة، نار رأسه يف طويل بقضيب تشغلها أن تقدر بحيث
األعمال أغرب من أن ومعلوم هذا املتفرجون. فرياها أسفل؛ إىل مشتعلة فتقع الرباط،
إىل تصعد كانت ألنها امرأة؛ تعمله أن تتجارس كانت الذي العمل هذا برش عملها التي
وموضوعة لالحرتاق، ا جدٍّ قابلة مادة بواسطة األقدام من ألوًفا األرض عن وتبعد الهواء
الرسيعة املواد من وغريه البارود إشعال يف وتأخذ أيًضا، لالحرتاق قابل رقيق ظرف يف

مشتعل. طويل بقضيب االشتعال
واحدة رشارة أن يعلمون كانوا ألنهم الخوف؛ بعني ذلك إىل ينظرون البعض وكان
املركبة تلك لحرق كافية تحرقها كانت التي املواد من أو الرأس، املشتعل القضيب من
اشتعلت النار فإن حدث؛ وهكذا يرفعها، كان الذي الهيدروجني إىل وصلت إذا الكبرية
تربط كانت التي الحبال احرتقت ثم برسعة، تسقط فأخذت املركبة، أسفل فاشتعل
املدينة، بيوت سطوح من سطح عىل «بالنشار» مدام فسقطت وسقط؛ املركبة مجلس

حاًال. فماتت األرض عىل ومنها
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السماء ماء بن املنذر زوجة هند املتجردة

يُجلسها فكان النعمان، ولده أخذها عنها مات فلما جماًال، العرب نساء أعظم من كانت
أن النابغة يوًما النعمان فأمر حبٍّا، وامتزجا باملنخل فشغفت واملنخل، النابغة نديميه مع

فقال: يصفها،

م��ق��رم��د ب��ال��ع��ب��ي��ر ال��م��ج��س��ة راب��ي م��س��ت��ه��دف ف��ي ط��ع��ن��ت ط��ع��ن��ت وإذا
ال��م��ح��ص��د ب��ال��رش��اء ال��ح��زور ن��زع م��س��ت��ح��ص��ف ع��ن ن��زع��ت ن��زع��ت وإذا

وكان — فهرب قتله، عىل النعمان وحرَّض ُمعاين، وصف هذا إن املنخل: فقال
ألبسته وقد املنخل مع املتجردة فوجد بغتة، رجع الصيد إىل النعمان خرج فلما — عفيًفا

منها: أبيات؛ فيها وللمنخل فقتله. رجليها، إىل رجله وشدت خلخاليها، أحد

ت��ح��وري وال ال��ع��راق ن��ح��و ف��س��ي��ري ع��اذل��ت��ي ك��ن��ت إن
ال��م��ط��ي��ر ال��ي��وم ف��ي ال��خ��در ة ال��ف��ت��ا ع��ل��ى دخ��ل��ت ول��ق��د
ال��ح��ري��ر وف��ي ال��دم��ق��س ف��ي ف��ل ت��ر ال��ح��س��ن��اء وال��ك��اع��ب
ال��غ��دي��ر إل��ى ال��ق��ط��اة م��ث��ل ف��ت��داف��ع��ت ف��دف��ع��ت��ه��ا
ال��ب��ه��ي��ر ال��ظ��ب��ي ك��ت��ن��ف��س ف��ت��ن��ف��س��ت ف��ل��ث��م��ت��ه��ا
ف��ت��ور م��ن م��ن��خ��ل ي��ا ب��ح��ب��ك ه��ل وق��ال��ت: ف��رث��ت
وس��ي��ري ع��ن��ي ف��اه��ت��دي ح��ب��ك غ��ي��ر ج��س��م��ي ش��ف م��ا
ب��ع��ي��ري ن��اق��ت��ه��ا وي��ح��ب وت��ح��ب��ن��ي وأح��ب��ه��ا
وب��ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ص��غ��ي��ر م��ة ال��م��دا م��ن ش��رب��ت ول��ق��د
وال��س��دي��ر ال��خ��ورن��ق رب ف��إن��ن��ي س��ك��رت ف��إذا
وال��ب��ع��ي��ر ال��ش��وي��ه��ة رب ف��إن��ن��ي ص��ح��وت وإذا
األس��ي��ر ل��ل��ع��ان��ي ه��ن��د ي��ا ن��اه��ل م��ن ه��ل ه��ن��د ي��ا
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الهشامية متيَّم

عن وأخذت وغنت، وتأدبت نشأت وبها البرصة، مولدات من مولدة صفراء متيم كانت
املغنية بذل تخريج من وكانت املغنني، من طبقتهما وعن قبله، من أبيه وعن إسحاق
فما ذلك، بعد هشام بن عيل فاشرتاها تعتمد؛ كانت عنها أخذت ما وعىل لها، وتعليمها
وأدبًا، وغناءَ وجًها الناس أحسن من وكانت املغنني. من يغشاه كان ممن أحًدا ازدرت
شديدة، حظوة هشام بن عيل عند وحظيت مثلها، من مستحسنًا شعًرا تقول وكانت
أم وتكنى — صفية له فولدت كلهم، أوالده أم وهي أجمع، جواريه عىل عنده وتقدمت
هارون، له: يقال ابنًا بعده ولدت ثم هللا، عبد بأبي ويعرف محمًدا، ولدت ثم — العباس
بن عيل تويف وملا قال: والكنية، االسم بهذا وكنَّاه املأمون اه سمَّ جعفر، بأبي ويعرف

عتقت. هشام
َرأَى» َمْن «ُرسَّ إىل املعتصم خرج فلما فتغنيه، فتجيبه إليها يبعث املأمون وكان
وأقطعها الدمشقي، ى تُسمَّ كانت دار يف الجوسق داخل وأنزلها فاستخلصها، إليها أرسل
إليها ضمَّ ثم فتزورهم، ولدها إىل بغداد إىل الدخول يف املعتصم تستأذن وكانت غريها،

هشام. بن لعيل جارية وهي قلم،
أحسن من الربيعي: العباس بن هللا عبد سألت رياح: بن إبراهيم بن الحسن قال
متيم، قال: من؟ ثم قلت: علوية، قال: من؟ ثم قلت: إسحاق، قال: صنعة؟ أدركت من
يتبع. أن أحقُّ الحق فقال: نفسه! عىل متيم تقديمه من فعجبت أنا، قال: من؟ ثم قلت:
حارض، املهدي بن وإبراهيم ببغداد، يوم ذات املعتصم يدي بني جالسة متيم وكانت

متيم: فغنَّت

ل��واح��ق��ه الح��ت ال��ن��ج��م م��ا إذا ه��دوا ط��وارق��ه ت��ع��ت��ري��ن��ي ط��ي��ف ل��زي��ن��ب

يستعيدني إبراهيم سيدي، يا للمعتصم: متيم فقالت تعيده، أن إبراهيم إليها فأشار
تعيديه. ال فقال: يأخذه! أن يريد أراه وكأني الصوت،

فانرصف غائبة، ومتيم املعتصم مجلس حاًرضا إبراهيم كان أيام، بعد كان فلما
لها منظرة يف وهي عليها، وطريقه بامليدان منزلها يف ومتيم منزله، إىل حني بعد إبراهيم
قد وقال: بمقرعة املنظرة باب فرضب الصوت، هذا تغني فسمعها الطريق، عىل مرشفة

حمدك! بال أخذناه
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فدفعه — معجبًا بغنائها وكان — له يهبها أن هشام بن عيل سأل املأمون وكان
تعلق أن عىل حرص طلبها يف املأمون ألح فلما وقتئٍذ، ولد منها له يكن ولم ذلك، عن
قتله! حتى عليه لغضبه سببًا كان ذلك إن فيقال: منها، املأمون ويئس حملت حتى منه
قرطايس، أشهب برذون هشام بن عيل إىل أُهدي إنه الهشامي: محمد بن عيل وقال
فيه يرغب إسحاق وكان معجبًا، به عيل وكان والفراهة، الحسن من النهاية يف وكان
عيل إىل إسحاق فسار له، يعطيه أن يرض فلم مراًرا يطلبه لعيل وعرَّض شديدة، رغبة

الصوت: هذا يف متيم صنعة يعقب يوًما

األص��ادق ق��ل��ي��ل ن��اءٍ ب��ل��د إل��ى ح��م��ل��ن��ه��ا ك��م ُظ��لَّ��ًع��ا ح��س��رى زل��ن ف��ال

عيل فقال الصوت؟! هذا مني تشرتي بكم له: قال ثم واستحسنه، إسحاق فاستعاده
وأدَّعيه، الساعة أخذته قد قال: منك؟! وأشرتيه الصوت هذا تصنع جاريتي هشام: بن
الربذون تهبني أن إما اثنتني: من خلة مني اآلن فاخرت قولك؟! أو قويل يُصدَّق: َمن فقول
يُؤخذ عيل: قال أخذته، وقد يل الصوت هذا وهللا فأدعي أبيت أن وإما عليه، وتحملني
أبي منزل إىل الربذون هذا قدِّم غالم، يا أراه! وال هذا، أظن ما وهللا ال قويل! ويُرتك قولك

فيه! لك هللا بارك ال ولجامه، جه بَرسْ محمد
صدرها، يف يده فدفع يرضه، لم جوابًا فأجابته كالم يف يوًما متيم هشام ابن وكلم

إليها: فكتب إليه، الخروج عن فتثاقلت ونهضت فغضبت

وس��اِع��د ب��ك��فٍّ ت��رج��ع ول��م إل��ي��ك م��ددت��ه��ا غ��داة ب��ان��ت ي��دي ف��ل��ي��ت
ب��ع��ائ��د ال��ت��ن��ادي ي��وم إل��ى ف��ل��س��ت ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا ال��رح��م��ن ي��رج��ع ف��إن

فتمادى مرة عليه وعتبْت الصوت، وغنَّته وصالحته إليه وخرجت لحنًا له فصنعت
وإنما صرب، إىل دعا هجر ورب املالل، إىل يدعو الدالل فقال ترض، فلم وترضاها عتبها،

يقول: حيث األحنف بن العباس صَدق ولقد لتقلُّبه، قلبًا القلب سمي

ال��ه��ج��ران ع��ل��ى أق��وى ي��ران��ي ـ��س ل��ي��ـ م��ن س��أه��ج��ر إال أران��ي م��ا
ب��اإلن��س��ان ال��وف��اء أض��ر م��ا وف��ائ��ي ال��ج��ف��اء إل��ى ب��ي ح��دا ق��د

787



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

األخت محبة شديًدا حبٍّا تحبني متيم كانت الهشامي: وقال وقتها، من إليه فخرجت
يف الليايل من ليلة يف داري يف جالس أنا فبينما النبق، أحب أني تعرف وكانت ألخيها،
إليك، يدخل أن يريد متيم خادم فقالوا: هذا؟ من فقيل: يدق، ببابي أنا إذا السحر وقت
لك: وتقول السالم تُقرئُك متيم إن يل: فقال نبق، فيها صينية ومعه فدخل يدخل، فقلت:
يوضع أن فأمر يكون، ما أحسن من نبق فجاءه باهلل، املعتصم املؤمنني أمري عند كنت
من كمية إيل ودفعت إليك، بها آتي أن فأمرتني ففعلوا، متيم، إىل ويُقدِّموها صينية يف

املعتصم. عند هي وها بها، ليخرجوني الحراس إىل أدفعها حتى النقود
جواريك، عيلَّ اعرض يوًما: له فقالت خراسان من جدته هشام بن عيل عىل ووفدت
ينبسط فلم الجلوس، جدته وأطالت متيم وغنَّت الرشاب، عىل جلس ثم عليها فعرضهن

البيتني: هذين فقال يفعل، كان كما إليهن هشام ابن

ال��ت��ك��ل��م ب��ع��ض ال��زوار م��ن��ع وق��د ق��ري��ب��ة وأن��ت ه��ذا ع��ل��ى أي��ب��ق��ى
م��ت��ي��م ح��ب��ي��ب م��ن س��الم ول��ك��ن م��ودع س��الم ال ع��ل��ي��ك��م س��الم

وقد عادت ثم الصالة، إىل ونهضت فأخذتها متيم، إىل بها ورمى رقعة يف وكتبها
ثقلنا قد إال أرانا ما هشام: ابن جدة وهي — شاهك فقالت فغنت لحنًا، فيه صنعت
بينهن، وساوت للجواري بجوائز وأمرت تها، محفَّ فحَملن الجواري وأمرت اليوم. عليكم

درهم. ألف بمائة ملتيم وأمرت
بابه رأت فلما قتله، بعد هشام بن عيل بقرص مستخفية وهي نسوة يف متيم ومرَّت
وقالت: وقفت املزابل؛ أفنيته يف وطرحت والغربة، الرتاب عاله وقد عليه أنيس ال مغلًقا

ت��ب��ل��ى أن ألط��الل��ك ح��اش��ا أط��الل��ه ت��ب��ل ل��م م��ن��زًال ي��ا
ول��ى إذ ف��ي��ك ع��ي��ن��ي أب��ك��ي��ت ل��ك��ن��ن��ي أط��الل��ك أب��ك ل��م
ه��ال وم��ا ال��ت��رب غ��ي��ب��ه م��دة ه��وى ف��ي��ك ل��ي ك��ان ق��د
ح��ال ح��ي��ث��م��ا ادِّك��اري ع��ن��د ف��ق��ده ج��اه��ًدا أب��ك��ي ف��ص��رت
ي��س��ل��ى أن ل��ل��م��ح��زون ب��د ال ال��ف��ت��ى ب��ك��اه م��ا أول��ى ف��ال��ع��ي��ش

ال فإنك نفسك؛ يف هللا هللا ويقلن: يناشدنها النسوة وجعل قامتها، من سقطت ثم
املوضع. تجاوزت حتى امرأتني بني تتهادى ُحِملت جهد كل فبعد اآلن. تؤاخذين
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بالغناء فأمرني إليه، فذهبت بغداد، قدومه بعد املعتصُم إيلَّ بعث متيم: وقالت
فغنيت:

دم��اء أو ب��ع��ب��رة ل��ب��ك��اء م��س��ع��د ه��ل
ن��ج��ب��اء ل��س��ادة خ��ل��ي��ل ل��ف��ق��د وذا

وقال: عيناه فدمعت معناه، عن غريه فغنَّيته غريه، إىل البيت هذا عن اعديل فقال:
فغنيته: هذا غري غني

أك��م��د ال��ع��ي��ن ت��ذرف وإال ت��ف��ان��وا وم��ن��ع��ة ع��ز ب��ع��د ق��وم��ي أول��ئ��ك

فغنيت: شيئًا! املعنى هذا يف تغني ال ويحِك وقال: فبكى

إن��س��ان ك��ل ت��ف��ن��ي ال��م��ن��ي��ات إن ح��رم وف��ي ح��ل ف��ي ال��م��وت ت��أم��ن ال
ال��ج��ان��ي ل��ك ي��ج��ن��ي م��ا ي��أت��ي��ك ف��س��وف م��ك��ت��رث غ��ي��ر ه��وًال ط��ري��ق��ك واس��ل��ك

مَلثَّلُت تنذريني لم وأنك لصاحبِك، قلبك يف بما غنيِت أنك أعلم أني لوال وهللا فقال:
فأُْخِرجت. فأَْخِرجوها! بيدها خذوا ولكن بك،

عليهن مغنياته من حرض من بعض فطرح النوائح، جاء هشام بن عيل مات وملا
وجودته، لحسنه جنئ؛ التي النوائح نوح فأبطأ جيًدا، حسنًا وكان متيم، نوح من نوًحا
يف علًما كنت متيم؛ يا عنك هللا ريض وقالت: ا جدٍّ فاستحسنته حارضة زين وكانت

املصائب. يف علم وأنت الرسور،
ذات جارية للمعتصم وكان واحد، آن يف وبذل املهدي بن وإبراهيم هي متيم وماتت
عن املعتصم فنهاها إليه! هؤالء فطلبوا عرًسا الجنة يف أن أظن سيدي، يا فقالت: مجون
ما كل فاحرتق القائلة هذه حجرة يف حريق وقع أيام بعد كان فلما وأنكره، القول هذا
قصتك؟! ما فقال: بها فدعا عنه، فأخرب هذا؟! ما فقال: الجلبة املعتصم وسمع تملكه،
وإنما يحرتق لم هذا فإن تجزعي؛ ال فقال: أملكه. ما كل احرتق سيدي، يا وقالت: فبكت

العرس! ذلك أصحاب استعاره

789



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

إنكلرتا ملكة الفرنساوية مرغريتا

العاملات العاقالت النساء من كانت السادس». «هنري زوجة أنجو» أف «مرغريتا هي
ورشف. مجد تربية تربت واألحكام، السياسة برضوب

اإلنكليزي الشعب وملكت قلبه، عىل استحوذت السادس» «هنري بها اقرتن وملا
عاتية ظاملة وكانت قبلها، امللكات من لغريها يسبق لم ملًكا وتدبريها سياستها بحسن

لديها. املذنبني عىل
ونشاط، بقوة الحوادث يالقي ال الطباع، سليم الهمة، قليل حليًما، زوجها وكان
رجوع اململكة تدبري عىل بمفردها «مرغريتا» اقتدار وعدم ضعفه سبب من نشأ حتى
«لنكسرت»؛ حزب كبار وكان التملُّك، حقوق من سابًقا تدعيه كانت ما عىل «بورك» عائلة
امللك دبروا الذين «دوغلوسرت»، ودوق «دولدفورد»، ودوق «بوفورت»، الكردينال وهم:
— «بورك» دوق «رترشد» فقام آخرهم، عن توفوا قد قاًرصا السادس» «هنري كان ملا
ذلك يف فعضده امللك، يف ه حقَّ ودقة رفق بكل يُظهر وأخذ — الرابع» «إدوارد والد وهو

«سلزيري». وأرل «ورويك» أرل
األرشاف آخر «سمرست»، ملقاتلة السيف فجرد األقوياء، إنكلرتا أعيان من وكان
االنتصار ذلك وكان ١٤٥٥م، سنة البنس» «سنت فانترصيف «لنكسرت»، عائلة من الكبار
وتقلبت البيضاء»، بورك «وردة وحزب الحمراء» لنكسرت «وردة حزب بني الحرب بداية
كرسته أن إىل أخرى، مرة فشًال يصادف ثم مرة، ينجح فكان «رترشد»، عىل األحوال
جيش رياسة «إدوارد» ابنه فتقلد ١٤٦٠م، سنة «ويكفيلد» يف وذبحته «مرغريتا» امللكة
أرل قيادة تحت جرارة عساكر وهزم الجبال، سكان ومن «ولس» حدود سكان من موات

«هردفرد». من بالقرب «أرمند» وأرل «بمريوك»،
فسار برنت، يف انكرس الذي «ورويك»، أرل لنجدته وأتى الجنوبية الجهة إىل سار ثم
وجماله، وجراءته سنِّه بحداثة الناس إليه واستمال ممانعة، دون من فدخلها لندن إىل
للمملكة فصار ١٤٦١م، سنة (مارس) آذار ٤ يف امللك تخت عىل العايل املجلس وأقرَّه
االستعداد، كل للقتال الفريقان واستعدَّ البالد، يف مختلفان ملكيان وجيشان ملكان
الفريقني، كال من اإلنكليز من مقاتل ألف ١٠٠ «بورك» من بالقرب «توتون» يف واجتمع
٢٩ يف املواقعة وابتدأت الحرب! أرسى عن يعفى ال أنه عىل الرأي وقرَّ للقتال، واصطفوا
أكثر دامت فإنها إنكلرتا؛ يف جرت موقعة أشد أنها واملظنون ١٤٦١م، سنة (مارس) آذار
امللكة قائدته كانت الذي «لنكسرت» حزب وانكرس رجل، ألف ٣٠ فيها وقتل يوم، من
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فرنسا، إىل «مرغريتا» فسافرت الرابع»، «إلدوارد امللك وثبت ا، تامٍّ انكساًرا «مرغريتا»
الفرنساويني. ملك مساعدة وطلبت

الفرنساويني، من مقاتل بخمسمائة «اسكوتسيا» إىل رجعت ١٤٦٤م، سنة ويف
«مونتا اللورد مع لها وجرى الحرب، نار فأرضمت االسكوتسيني، من قوم إليها واجتمع
وأرس الدائرة، عليها فدارت «هكسام»، من بالقرب موقعة اإلنكليزي، الجنرال كيوت»،
وذبَح أيًضا، فرنسا إىل فهربت هي وأما والقواد. الرؤساء من وكثريون زوجها هنري امللك

االنتصار. أوائل يف ذريًعا ذبًحا أعداءه إدوارد
لنفسه فأطلق «مرغريتا»، غياب فرصة وانتهز بالرعية، والرفق الحلم إىل عمد ثم
«رترشد وابنة «غراي»، السارجون أرملة — «إليزابيث» اسمها بامرأة ا رسٍّ وتزوج العنان،
غابة يف العيد يف وهو أبيها بيت يف قابلها قد وكان — «ريفرس» البارون وهو دوفيل»،
إىل ه ووجَّ إنكلرتا، وملكة زوجته أنها جهاًرا أعلن (سبتمرب) أيلول شهر ويف غرفتون،
يود كان «إدوارد» ألن املتكرب؛ العاتي «ورويك» أرل االقرتان هذا فساء أرل، لقب أبيها
فنجح إليه، واستمالتها بذلك مخابرتها إليه وعهد دوساقوا، بونة بالربنسيس يقرتن أن
مع واتحد واستعظمه، األرل عىل األمر فَكرب تقدم، ما «إدوارد» من فكان مخابرته، يف

١٤٦٩م. سنة بالعصيان وجاهر — كالرنس دوق وهو — «إدوارد» شقيق
بترصفات املرتضني غري وأكابرها البالد أرشاف مع اتحاده نتيجة الحال يف فظهرت
كونيتة يف ردسذال من «روبني» وجنَّد البالد، جهات كل يف الثورات وامتدت «إدوارد»،
إىل ذهب قد «ورويك» وكان «إدوارد». إليه فسار الحرب، وشهر مقاتل ألف ٦٠ بورك
إىل ورجع القديمة، عدوته «مرغريتا» وصالح عرش، الحادي لويس إليه فاستمال فرنسا
٦٠ عنده صار حتى قالئل أيام إال يمض ولم «درتموت» يف فنزل قليلة، بعساكر إنكلرتا
سببًا تقدُّمه وكان الشمال، إىل فتقدَّم كثريًا، يحبُّه كان الشعب ألن ونيف؛ مقاتل ألف
خصمه وأُخرج ١٤٧٠م، سنة هوالندا إىل إدوارد فهرب امللكية، الجنود عزائم النحالل
مرة تضج وشوارعها لندن أزقة يف الناس فسمع فيه، محبوًسا كان الذي القرص من
بأنه «إدوارد» عىل فيه فحكم الجديد، امللك بأمر العايل املجلس والتأم اسمه، بذكر أخرى
أيامه. يف جرت التي األعمال كل نقضت واحتقاًرا إهانة له املتحزبون وصادف غاصب،
أرادت وكلما كثريون، وأحزابها نافذة، اإلنكليزي الشعب يف «مرغريتا» سطوة وكانت
قيد عىل دامت ما راحة يف إنكلرتا تدع ال أن نفسها عىل وآلت يساعدها، من تجد الثورة
بادر َمن أول كانت بثورة سمعت وكلما والفتن، الدسائس تلقي صارت ولذلك الحياة؛
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الفلمنك من جيًشا «إدوارد» فجمع ا؛ رسٍّ «إدوارد» يساعد كان برغنديا دوق أن إال إليها،
يأت لم أنه متظاهًرا البالد داخلية إىل وتقدم «رافنسبور»، إىل بهم وسار قصرية، مدة يف

آبائه. من ورثها التي األمالك عىل للحصول إال إنكلرتا
إليه وردت أن إىل هنري! امللك فليعش قائلني: يرصخوا بأن رجاله يويص وكان
نيسان ١٤ يف برنت يف العساكر والتقت بالعدوان، فجاهر أعدائه، ملقاتلة كافية نجدات
«إدوارد» فاستوىل «ورويك» وقتل اللنكسرتيني، عىل الدائرة فدارت ١٤٧١م، سنة (أبريل)
األثناء تلك ويف الحبس. إىل وأرجعه أيًضا، «هنري» عىل وقبض ثانية، مرة لندن عىل
العمر من له وكان «إدوارد»، ولدها مع إنكلرتا وأتت فرنسا، من «مرغريتا» خرجت
موقعة فيه جرت الذي النهار نفس يف فرنساوي بجيش «ويموت» يف فنزلت سنة، ١٨
(مارس) أيار ٤ يف «تيوكسربي» يف قتال مرنت» «رس دوق وبني بينها وحدث برنت،
سنني خمس األرس يف فبقيت هي، وأرست ابنها، وقتل جنودها، فانكرست ١٤٧١م، سنة
املعركة تلك بعد الحبس يف فمات «هنري» امللك زوجها أما فرنسا. ملك افتداها أن إىل

قليلٍة. بأسابيَع
إىل فرنسا قسمة عىل «برغنديا» ودوق «إدوارد» من كل تواطأ ١٤٧٤م، سنة ويف
واآلخر «برغنديا»، عليه تستويل والرشقية، الشمالية الواليات عىل يشتمل أحدهما قسمني:
دوق أن إال إنكليزي، بجيش «كاني» مضيق يف «إدوارد» فعرب إنكلرتا، عليه تستويل

قصوره. عن فيه يعتذر تحريًرا إلدورد فأرسل بعهده، يِف لم برغنديا
و«لويس»، «إدوارد» بني ما معاهدة عقدت بكونها سعت بذلك «مرغريتا» علمت وملا
كبار من ولكل إلدوارد يدفع لويس أن فيها تقرر فإنه «إدوارد»، نفع إىل آلت فرنسا، ملك
أوقعت «مرغريتا» إن ثم قتال، دون من املعاهدة هذه وجرت وافرة، سنوية مرتبات رجاله
من بمداخلته «كالرنس» منع «إدوارد» ألن «كالرنس»؛ وأخيه «إدوارد» بني شديًدا خالًفا
وبعد وافرة، ثروة وذات أبيها، بعد امللك وارثة وكانت «برغنديا»، دوق بابنة التزوج
أنهما جملتها كان كاذبة لتهمات «كالرنس»؛ أصحاب من اثنان قتل وجيزة بمدٍة ذلك
١٤٧٨م، سنة (فرباير) شباط شهر يف ا رسٍّ فقتله تربئتهما، يف كالرنس فأخذ ساحران!
واملالهي، اللذات يف حياته آخر يف «إدوارد» وانهمك الحكومة! عدالة يف طعن أنه بدعوى
فرنسا يف ماتت حتى الزمن من مدة «مرغريتا» بعده وبقيت اململكة، مصالح وأهمل
بعده وتوفيت حياته، كل عليه نكَّدت حيث «إدوارد»؛ من ثأرها بأخذ العني قريرة وهي

طويلة. بمدة
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فالوا دي مرغريتا

يف نبغن اللواتي الكاتبات النساء أشهر ومن فرنسا، ملك األول فرنسيس شقيقة هي
سنة األنسون دوق فالوا» دي «برشل وتزوجت ١٤٩٢م، سنة «أنكولبم» يف ولدت عهده،
بما حزنها وزاد شديًدا، حزنًا عليه فحزنت ١٥٢٧م، سنة زوجها تويف ثم ١٥٠٩م،
وخاطبت مدريد إىل فسارت االعتالل، من بصحته ألمَّ وما أخيها، أرس من وقتئٍذ كان
من فيها رأوه ملا باإلكرام؛ معاملته إىل فاضطروا أمره، يف ووزراءه «رشلكان» اإلمرباطور
زواجها وعقد جميًال، ذكًرا ألخته حافًظا بقي فرنسا األول فرنسيس رجوع وعند الحزم،
الرابع». «هنري والدة دالربيت منه فرزقت نافار، ملك دالربيت» «هنري عىل ١٥٢٧م سنة
الشكوى فُرفعت الربوتستانت، عن باملحاماة مجاهرة فالوا» دي «مرغريتا وكانت
يف رغب إذا بعقوبتها يبتدئ أن الكاثوليكية الجرائد إحدى وحرضت أخيها، إىل عليها
تعتقد ال أختي إن وقال: ذلك استماع عن امللك فتصامم مملكته، من الهرتقات استعمال
بطيبة الكاتبة هذه اشتهرت وقد بمملكتي. يرضُّ بدين تدين أن يمكن وال أعتقده، ما إال
يف املستشفيات عىل الطائلة باألموال تُحسن فكانت الفقراء، وحب األخالق، ومكارم القلب،
بجميع واتصفت الُحمر، األوالد اسم عليه أطلق ِللُّقطاء مكانًا وبنَْت ومورتاني»، «النسون

العارشة. الشعر وعروس الرابعة بالنعمة عرصها شعراء بعض اها سمَّ حتى املناقب
األعىل باملركز امللكة هذه إشغال اثنان فيها يختلف ال التي املقررة األمور ومن
القرن كتاب جميع عىل السبق قصب وإحرازها عرصها، بنات بني اآلداب مراتب يف
االطالع، وشدة النقد، ودقة التصور، وقوة الذكاء، حدة بني وجمعها عرش، السادس
يف نبغت وقد الفوائد. متفرقات من يشء يفوتها ال باملعارف زاهر روض هي فكأنما
والهندسة املوسيقى ودرست والعربانية، واليونانية والالهوت، والسياسة والنثر الشعر
يخلو يكاد فال معارشتهم، وتحب العلماء، شأن تجل العلم عىل غيورة وكانت وأتقنتهما،

ونظًما. نثًرا الكتابة بسهولة امتازت وقد منهم، لها اجتماع
عىل حكيمة حكايات مجموع وهو «الهتباتريون»، اسمه كتاب مؤلفاتها أشهر ومن
الشهرية، حكاياته تأليف يف عليه جرى نموذًجا «الفونتني» اتخذه ودمنة»، «كليلة نسق
القسم كتبت «مرغريتا» إن ويقال: كتاباته، عليها بنى التي األدبية املواضيع منه وانتقى
وبال بسهولة تكتب وكانت وأسفارها، تجوالها أثناء هودجها يف الكتاب هذا من األكرب
أمطار حدثت أنه الكتاب هذا مقدمة يف جاء وقد عليها. يُمَىل إنشاءً تكتب كأنها مراجعة
هنالك جهة إىل سنة كل يف يتقاطرون الناس وكان «ألبريتيبس»، جبال يف عظيمة وزوابع
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أن فاضطروا والعافية، للصحة طلبًا منها؛ والرشب بها لالستحمام مفيدة ينابيع ذات
بعضهم فسقط املفاجئ، املوت من هربًا أفواًجا وتراكضوا الزوابع، هذه إثر عىل يهجروها
فافرتستهم الغابات، إىل آخرون وهرب وأغرقتهم، الطاغية املياه فحملتهم النهر، يف
اللصوصوقطاع إليها بعثوا التي القرى بعض إىل منهم فريق وانهزم الكارسة، الوحوش

بهم! وأوقعوا أشياءهم، فسلبوهم الطُّرق،
الفرج، ينتظرون هناك ومكثوا سرياس»، سيدة «دير إىل فلجئوا منهم العقالء أما
أن عىل العزم عقدوا بنائه أمر طال فلما النهر، عليه يقطعون جرس ببناء بورش قد وكان
يقضونها التي املدة بطول يشعروا ال حتى يوم، كل يف رفقائه عىل قصته منهم كل يقص
والنكات األدبية، الوقائع من وفيها املذكورة، القصص مجموع الكتاب وهذا باالنتظار.
بتأمالت القصص هذه من قصة كل ألحقت وقد الخواطر. إليه ترتاح ما املفيدة اللذيذة

الوضع. وحسن املرمى إصابة حيث من املؤلف بقية عن أهميتها تقل ال
وهي ١٥٤٧م، سنة طبعت التي املجموعة منها فنذكر امللكة، هذه منظومات أما
ورثاء الَحَمل انتصار اسمها أخرى منظومة ثم وهزليات، وأرسار روايات من تتألف
الجميلة، والفنون بالصنائع مولعة وكانت النفيسة، األشعار خيار من وكلها سجني،
يف أودوس» «قرص يف توفيت ثم البديعة، الجنات إليه ت وضمَّ «ليو»، قرص فشيدت

١٥٤٩م. سنة «التارب»
بصورة وصدَّرتها حياتها، سرية مارت» سنت «ملوت كتبت ١٥٥٠م، سنة ويف
وأحرزت الناس بني فانترشت ا، جدٍّ فصيحة بعبارة والفرنساوية الالتينية يف مواعظ
يف تمثال لها نُصب وقد األدباء. أحاديث موضوع هذا يومنا إىل تزال وال عظيمة، شهرة
األدب آل بني الشأن عظمة من لها كان بما وإقراًرا لفضلها، إظهاًرا ليكسيمربج؛ جنة

والعرفان.

عمران ابنة مريم

بن أنصيا بن عزازيا بن يوثان بن أحرنق بن حزقيا بن منشا بن أمود بن ساهم ابن
داود بن سليمان بن رجعم بن أيبا بن رادم بن نهناسط بن بارض بن نوثا بن ناوس

السالم. عليهما —
زكريا؛ عند إحداهما: بأختني؛ متزوجني ساهم بن وعمران يوحنا بن زكريا كان
أم فاقود بنت حنة وهي عمران؛ عند واألخرى: يحيى، أم فاقود بنت «أليصابات» وهي
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فبينما بمكاٍن، بيت أهل وكانوا وعجزت، أيست حتى الولد حنة عن أمسك قد وكان مريم،
ودَعت للولد، شهوتها ذلك عند فتحركت فرًخا، يطعم طائًرا نظرت إذ شجرة؛ ظل يف هي
عىل به تتصدق بولد هللا رزقها إن نفسها عىل نذرت وقد ولًدا، لها يهب أن تعاىل هللا
ما فحررت بمريم، وحملت دعاءها هللا فتقبل وُرْهبانه، َخَدمته من فيكون املقدس، البيت
الدنيا عن محرًرا بطني يف ما لك نذرت إني رب فقالت: هو ما تعلم لم ولكن بطنها، يف

املقدس. لبيتك وخادًما لك خالًصا وأشغالها،
لذلك، تصلح ال أنثى بطنك يف كان إن صنعت؟! ماذا ويحك! زوجها: لها فقال

عمران. زوجها تُويفِّ حملها حالة ويف ذلك، من وهم يف جميًعا فوقعا
ِبَما أَْعَلُم َوهللاُ أُنثَٰى َوَضْعتَُها إِنِّي ﴿َربِّ فقالت: جارية وضعت حملها مدة ت أتمَّ فلما
يْتَُها َسمَّ ﴿َوإِنِّي املقدس بيتك خدمة يف ،(٣٦ عمران: (آل َكاْألُنثَٰى﴾ الذََّكُر َوَليَْس َوَضَعْت
هللا وأنبتها وأحسنهن، وأفضلهن النساء أجمل مريم وكانت ،(٣٦ عمران: (آل َمْريََم﴾
عند ووضعتها املسجد، إىل وحملتها خرقة يف ولفتها أمها أخذتها وكانت حسنًا. نباتًا
األحبار، فيها فتنافس النذيرة، هذه دونكم لهم: وقالت نفسها، عىل نذرت كما األحبار،
عندي ألن منكم؛ بها أحق أنا أكربهم: وكان — زكريا لهم وقال أخذها، أراد منهم وكل

خالتها.
خرج وَمن عليها، نقرتع ولكن إليك، نُسلمها وال ذلك نفعل ال األحبار: له فقالت
أم خالتها إىل ها وضمَّ وكَفلها فأخذها زكريا، سهم من فطلعت فاقرتعوا أخذها، سهمه
وجعل املسجد، يف محرابًا لها وبنى النساء، مبالغ بلغت حتى منها واسرتضعت يحيى،
بطعامها يأتيها وكان غريه، إليها يصعد فال بسلم، إال إليها يرتقى ال مرتفًعا بابه
وجد عليها دخل فإذا بابها، عليها أغلق عندها من خرج إذا وكان يوم، كل يف ورشابها
هللا. عند من هو فتقول: هذا؟! لك أتى أين من لها: فيقول — فاكهة أي — رزًقا عندها
عن وضعفت كربت إني لهم: وقال قومه إىل خرج حملها عن زكريا ضعف فلما
فقالوا: بها؟ أفعل كنت كما خدمتها بأداء ويقوم بعدي يكفلها فأيكم عمران، ابنة حمل
بالسهام، عليها فتقارعوا يحملها، من تجد فلم ترى. ما الجهد من وأصابنا جهدنا، لقد
ابن وكان ماثان، بن يعقوب بن يوسف له: يقال نجار صالح رجل سهم من فخرجت
من سريزقنا باهلل، الظن أحسن يوسف، يا مريم: له فقالت وحملها، بها فتكفل عمها،
يصلحها بما لها يوم كل ويأتي حسن، برزق هللا يرزقه يوسف فجعل نحتسب، ال حيث
هللا، عند من هو له: فتقول الرزق من فضًال عندها فريى زكريا إليها فيدخل كسبه، من

حساب. بغري يشاء من يرزق هللا إن
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وكان املقدس، البيت خدمة يف ذاك إذ وهي سنة، عرشة خمس العمر من بلغت فلما
املاء فيها التي العني إىل وانطلقت قلَّتها فأخذت ماؤها، فيه نفد الحر شديد يوم اعرتاهم

منها. لتمألها
يا لها: فقال سويٍّا، بًرشا هللا مثَّله قد جربيل عندها وجدت العني إىل أتت أن فلما
ُكنَْت إِْن ِمنَْك ِبالرَّْحَمِن ﴿أَُعوذُ قالت: زكيٍّا، غالًما لك ألهب إليك بعثني هللا إن مريم،
ُغَالٌم ِيل يَُكوُن ﴿أَنَّى قالت: َزِكيٍّا﴾، ُغَالًما َلِك ِألََهَب َربِِّك َرُسوُل أَنَا ََّما ﴿إِن لها: قال تَِقيٍّا﴾،
﴾ ٌ َهنيِّ َعَيلَّ ُهَو َربُِّك َقاَل ﴿َكذَِلِك قال: ،(٢٠ (مريم: بَِغيٍّا﴾ أَُك َوَلْم بََرشٌ يَْمَسْسِني َوَلْم
وكانت درعها، جيب يف فنفخ هللا، لقضاء استسلمت ذلك لها قال فلما ،(٢١ (مريم:

إليه. وضعته
وانرصفت قلتها مألت ثم هللا، بإذن بعيىس فحملت درعها لبست عنها انرصف فلما
يوسُف ها عمِّ ابُن ذلك عليها أنكر من أول كان حملها عليها ظهر فلما مسجدها، إىل
صالحها ذكر يتهمها أن أراد وكلما يصنع، ماذا يدر ولم األمر، ذلك واستعظم النجار،
ظهر الذي رأى يربئها أن أراد وإذا واحدة، ساعة عنه تغب لم وأنها وبراءتها، وعبادتها

الحمل. من بها
أمرك من نفيس يف وقع قد إنه لها: وقال كلَّمها األمر وأعياه عليه ذلك اشتد فلما
لصدري، أشفى فيه الكالم أن ورأيت ذلك، فغلبني أكتمه، أن عىل حرصت وقد يشء،

جميًال. قوًال قل له: فقالت
نبتت هل قال: نعم، قالت: بذر؟! غري من زرع نبت هل مريم: يا أخربيني لها: قال

ذكر؟! غري من ولد يكون فهل قال: نعم، قالت: غيث؟! غري من شجرة
بذر، غري من خلقه يوم الزرع أنبت — وجل عز — هللا أن تعلم ألم نعم، قالت:
من الشجر أنبت تعاىل هللا أن تعلم ألم بذر؟! غري من أنبته الذي الزرع من يكون والبذر
حدته؟! عىل منهما واحد كل خلق بعدما الشجر حياة الغيث جعل وبالقدرة غيث، غري
عىل يقدر لم ذلك ولوال باملاء، استعان حتى شجًرا ينبت أن يقدر ال هللا إن أَوتقول:
كن لليشء يقول أن عىل وقادر يشء، كل عىل قادر هللا إن نعم، يوسف: لها فقال إنباته؟!
قال: أنثى؟ وال ذكر غري من وامرأته آدم خلق هللا أن تعلم ألم مريم: له فقالت فيكون،

بىل.
يسألها أن يسعه ال وأنه هللا، أمر ِمن بها الذي أن نفسه يف وقع ذلك له قالت فلما
تعمل كانت عمل كل وكفاها املسجد خدمة توىل ثم لذلك، كتمانها من رأى ملا وذلك عنه،
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ودنا مريم أثقلت فلما قوتها، وضعف لونها، واصفرار جسمها، رقة من رأى ملا فيه؛
يحيى أم قامت عليها دخلت فلما فيه، لتلد خالتها بيت إىل املسجد من خرجت نفاسها
حاملة أيًضا أنت وأنك حاملة أني شعرت مريم، يا لها: قالت ثم وأدخلتها، واستقبلتها

بطنك. يف ملا يسجد بطني يف ما أرى فإني مثيل،
أنت قتلوك قومك بجهة ولدت إن إنَّك إليها: هللا أوحى خالتها بيت يف أقامت وملا
وقد هاربًا، بها وخرج عمها ابن النجار يوسف فأخذها عندهم، من فاخرجي وولدك؛
أصل إىل فألجأها النفاس، أدركها مرص أرض من قريبًا أتى حتى له، حمار عىل حملها
وال سعف لها ليس يابسة النخلة هذه وكانت — الشتاء زمن يف ذلك وكان — نخلة
إىل ترضعت بمريم األمر اشتد فلما قال: لحم، بيت له: يقال موضع يف وهي كراسيف،
ال أن فنوديت ،(٢٣ (مريم: نِسيٍّا﴾ مَّ نَْسيًا َوُكنُت َهذَا َقبَْل ِمتُّ َليْتَِني يَا و﴿َقاَلْت ربها
َجِنيٍّا﴾ ُرَطبًا َعَليِْك تَُساِقْط النَّْخَلِة ِبِجذِْع إَِليِْك ﴿َوُهزِّي رسيٍّا تحت ربك جعل قد تحزني

.(٢٥ (مريم:
أجرى وقد — تعاىل هللا بإذن — وكلَّمها ناداها بطنها من الغالم ونزل ولدت فلما
قومها، إىل به رجعت والدتها أسباب لها هللا يرس وملا بارد، عذب ماء من نهًرا لها هللا
أبرشي؛ أماه، يا فقال: الطريق يف عيىس فكلمها يوًما، أربعني عنهم غابت قد وكانت
َلَقْد َمْريَُم ﴿يَا وقالوا: وحزنوا بكوا الصبي ومعها أهلها عىل دخلت فلما هللا، عبد فإني
(مريم: بَِغيٍّا﴾ ِك أُمُّ َكانَْت َوَما َسْوءٍ َ اْمَرأ أَبُوِك َكاَن َما َهاُروَن أُْخَت يَا * َفِريٍّا َشيْئًا ِجئِْت
فغضبوا كلموه، أن الصبي إىل مريم لهم فأشارت الولد؟ هذا لك أين فمن ،(٢٧-٢٨
— الصبي ذلك عند فقال ،(٢٩ (مريم: َصِبيٍّا﴾ اْلَمْهِد ِيف َكاَن َمن نَُكلُِّم ﴿َكيَْف وقالوا:
أَيَْن ُمبَاَرًكا َوَجَعَلِني * نَِبيٍّا َوَجَعَلِني اْلِكتَاَب آتَاِنَي ِهللا َعبُْد ﴿إِنِّي يوًما: أربعني ابن وهو
َجبَّاًرا يَْجَعْلِني َوَلْم ِبَواِلَدِتي َوبَرٍّا * َحيٍّا ُدْمُت َما َوالزََّكاِة َالِة ِبالصَّ َوأَْوَصاِني ُكنُت َما

.(٣٠–٣٣ (مريم: َحيٍّا﴾ أُبَْعُث َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم ُولِدتُّ يَْوَم َعَيلَّ َالُم َوالسَّ * َشِقيٍّا
يوسف فأخذهما بقتله، يهمَّ أن ملكهم «هريدوس» أراد قومه بني خربه شاع فلما
وتلتقط الكتان، تغزل سنة عرشة اثنتي بمرص مريم فأقامت مرص، إىل وهرب النجار
وابن هي فرجعت مات، قد امللك «هريدوس» أن بلغها أن إىل الحصادين أثر يف السنبل
ولدها بَلغ أن إىل فيه فسكنوا النارصة، له: يقال جبل إىل أتوا أن إىل النجار يوسف عمها
— عيىس ولدها رفع قبل وفاتها إن وقيل: قومهم، إىل خرجوا ثم سنة، ثالثني العمر من

سنني. بست — السالم عليه
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ورآها وآدابها، بجمالها حداثتها يف اشتهرت الدين. خدمة من الحال فقري رجل ابنة هي
وذكاؤها، جمالها فراعه — أوروبا يف سائًحا وكان — الشهري اإلنكليزي «كني» املؤرخ
بذلك، أباه وكاشف بالده إىل رجع ثم بها، االقرتان عىل وعزم عظيًما، موقًعا منه ووقعت
بني «كني» فوقع فعل! إن مرياثه من وحرمانه بيته من بطرده تهدده بل له، يسلم فلم
هذه محبة وبقيت — األول وهو — أصغرهما فاختار الوالدين، وعقوق الهوى عصيان
ولم أبوها مات قليل وبعد واالعتبار، اإلكرام إىل األيام مع استحالت ثم فؤاده، يف الفتاة
وهناك التعليم، أجرة من وتعيش تعلم «جنيفا» مدينة إىل فأقلعت به، تعيش ماًال يخلف
حينما بها يقرتن أن عىل وعزم فأحبَّها البنوك، أحد يف كاتبًا وكان «نكر»، املسيو رآها

أموره. تنصلح
١٧٦٤م، سنة بها فتزوج األغنياء، كبار من صار حتى كثرية سنون عليه يمض ولم
ألنها واعتباره؛ ملحبته أهًال كانت وهي مفرًطا، حبٍّا وأحبها ومشرية، له معينة واتخذها
معتادة غري وهي سنة، ٢٥ وعمرها باريس ودخلت إرضاءه، الحياة من غرضها جعلت
واملجد! الجاه أهل بني للدخول تؤهلها تربية مرتبية وال الكبرية، املدن يف املعيشة عىل
لزوجها تجعل أن نفسها لها فسوَّلت وُكتَّابها، فرنسا فالسفة أشهر حينئٍذ بباريس وكان
ناديًا وجعلته الفالسفة لهؤالء بيتها ففتحت أغنيائها، بني مقامه مثل علمائها بني مقاًما
والتقوى. التدين إىل تقتادهم أن وتحاول الحديث، يف معم وتجول بهم ترحب وكانت لهم،
إىل بعضهم دعا إذا وكان وضيوفه، زواره مقابلة يف عليها يعتمد زوجها وكان
وأناط كلها، التجارية األشغال واعتزل «نكر»! مدام بحديث نتمتع هلم لهم: يقول بيته

وتشرتي. وتبيع وتربط تحل فكانت وأمواله، منزله تدبري بزوجته
أبي رأى ملا بقولها: ذلك سبب الشهرية الكاتبة «دوستايل» مدام ابنتها بينت وقد
فسلَّمها نفسها، تستصغر أن خاف بذلك، شاعرة ورآها معها، مال ال فقرية أمي أن
فتنفذ لها؛ املال أن نفسها من تشعر لكي فيها؛ امُلطلق الترصف لها ل وخوَّ أمواله، كل

النفس. صغر من وتَخلُص
وأحسن بيته، إىل زوجها فدعاه باريس، إىل — ذكره املتقدم املؤرخ — «كني» وذهب
ألف عرشين عن يقل ال السنوي زوجها دخل أن وأخربته به، هي ورحبت ضيافته،
املالية، شئون فأصلح لها، ومديًرا فرنسا ملالية وزيًرا «نكر» املسيو ُعني ثم دينار.
كانت ألنها لزوجته؛ ذلك يف األول الفضل وكان واملستشفيات، السجون بإصالح واهتم
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وأنشأت إلصالحها، املناسبة الطرق وتدبر أحوالها، كل وتتفقد بنفسها، السجون تتعهد
اليوم. هذا إىل باسمها فُسمي بباريس، بيمارستانًا

ألموره؛ املدبرة هي وكانت سنوات، خمس الرفيع املنصب هذا يف زوجها وأقام
فالمه فضائلها، ويُعدِّد بها يفتخر زوجها وكان بفضلها. زوجها وأقرَّ لصعوبتها،
يفتخر أن لإلنسان حق إذا ألنه بينًا؛ ً خطأ لومهم يف أخطئوا لكنهم ذلك! عىل البعض
وأبو عادياء، بن والسموءل كلثوم، بن عمرو فعل كما وآدابه، وبعلمه وجدوده بآبائه
بزوجته سيما وال بيته، بآل يفتخر أن أيًضا له حقَّ الفخرية، قصائدهم يف املعري العالء
ألموره، ومدبرة لزوجها، مرشدة كانت التي هذه «نكر»؛ كمدام بها يُفتخر ممن كانت إذا

بيته. يف عرفها فضل وزهرة
فلم الردى، أسهم لوقع استهدف العال رقي ومن باملتاعب، محفوفة املناصب ولكن
من عليه وخيف حساده، كثر حتى املنصب هذا يف سنوات خمس «نكر» املسيو عىل يمِض
األشغال عن وتنحى استعفي حتى زوجته عليه وحثته االستعفاء، عىل فعزم عدوانهم،
عىل حثَّته ألنها منهم؛ البعض والمه استعفائه، عىل فرنسا محبو فأسف السياسية،
العدوان، من عليه خافت أنها وهي أال دامغة؛ وحجتها واضح، عذرها ولكن االستعفاء،

خطر؟! يف والحياة املناصب تنفع وما
هذا يف راغبة إنني قالت: حيث املؤرخ؛ «كني» إىل كتبته كتاب يف أشارت ذلك وإىل
أسفت وقد تركه، يف به أُرغِّ أن اآلخر يف فاضطررت عواقبه، يف أتأمل لم ولكنني املنصب،
املنصب، هذا ترك إىل الضطرارنا جدٍّا آسفون أيًضا ونحن استعفائه، عىل كلها فرنسا
«نكر» مسيو أما تركناه. أن بعد مجراها يف أموره تجري ال أن نخاف ألننا سيما وال
أبدع من جاء كتاب تأليف عىل أكبَّ بل املذكور، للمنصب تركه بعد االشتغال يرتك فلم
الطالق يف كتابًا «نكر» مدام وألَّفت نسخة، ألف ثمانون واحد أسبوع يف منه فبيع الكتب،

١٧٩٤م. سنة وطبعته البالغة، آيات أودعته
زوجها عليها فحزن مؤلم، عصبيٌّ مرض أصابها أن بعد السنة تلك يف وتوفيت
لواء رفعت ألنها عليها؛ والبكاء الحزن له وحقَّ بالعربات، رضيحها وأروى مفرًطا، حزنًا

آدابها. وسمو عقلها بذكاء حياته سبل وأنارت عزِّه،
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سوريا، مدن من مدينة حاصبيا، يف ١٨٦٠م سنة ربيع يف مكاريوس نمر مريم ولدت
املذبحة بتلك أبيها من وتيتمت يوًما، عرش ببضعة فيها الشهرية املذبحة حدوث قبل
بهم فرت بعدما صيدا مدينة إىل أخيها مع أمها فحملتها الولدان، لهولها شابت التي
بألبان تغذيها وهي بريوت مدينة إىل أتت ثم الشيخ، جبل بقرب شمس مجدل قرية إىل
اشتهر بما تُربِّيهم أخويها وعىل عليها وقامت الحرسات، بدموع وجنتيها وتغسل الحزن،
القدس مدارس إحدى يف فأدخلتهم التمييز، سن بلغوا أن إىل والذكاء، الحكمة من عنها
عرص يف وُربِّيت ولدت ألنها منه؛ حظ ألمهم يكن لم الذي العلم بها ليتعلموا الرشيفة؛
ظن كذا — عليهن! منه ويخىش لهن، الزم غري أنه بحجة فيه؛ محظوًرا البنات تعليم كان
حتى يسريًا زمانًا إال القدس يف املرتَجمة تلبث فلم — إثم من أقبح ظن وهو العرص، أهل
منها تخرج أن ترض ولم أدخلتها بريوت، مدارس أحسن من مدرسة أمها لها اختارت
الرصف، وفنونها: العربية اللغة من فدرست شهادتها، وتأخذ كلها دروسها تتم أن قبل
والحساب والجغرافية التاريخية العلوم ومن كذلك، اإلنكليزية ومن والبيان، والنحو،
وتطريز خياطة من اليدوية األعمال عىل وتمرنت ذلك، وغري والهيئة الطبيعية والفلسفة
مشهورة املدرسة يف وهي وكانت ١٨٧٧م، سنة املدرسية الشهادة ونالت ونحوهما،

الحياء. وشدة العقل، وذكاء الطوية، وسالمة النية، بإخالص
بيتًا له فأنشأت مكاريوس، شاهني بها اقرتن بقليل املدرسة من خروجها وبعد
فكانوا ونساء، رجال من األدباء لألصدقاء أبوابه وفتحت بحكمتها، ودبرته بلطفها، زينته
بعذب تطربهم وهي األدبية، واملحافل العلمية، النوادي من ناٍد يف كأنهم مائدتها عىل
أحسن فربَّتهم وأنثى، ذكرين أوالد: ثالثة هللا ورزقها معانيه، بخمرة وتكرمهم كالمها،
وأخته أخاه تُعلِّم أن عازمة وكانت واإلنكليزية، العربية مبادئ كبريهم وعلَّمت تربية،
ال خسارة أطفالها فخرس املنى، تحقيق قبل املنية أدركتها ولكن التمييز، سن بلغوا متى

تعوض.
أدبية جمعية وعقدت صديقاتها، من البعض مع اتفقت ١٨٨٠م، سنة غرة ويف
الخطب يتناوبن فُكنَّ املهذبات، السيدات من عدد إليهن وانضم سورية»، «باكورة تها سمَّ

واملناظرات.
جمعت الشهرية، العربية الشاعرة الخنساء يف انتقادية تاريخية خطبة ُخطبها وِمن
نظرها، ودقة ذهنها، توقد عىل يدلُّ مكني بانتقاد وشفعته األدب، كتب يف تفرَّق ما فيها

التاسعة. سنته يف «املقتطف» أدرجها وقد
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أخرى ونبذ منه، الثانية السنة يف أدرجت املاء، حرارة عنوانها: مقالة أيًضا ولها
ومناظرة املوصيل، سليم الدكتور البيكبايش مع سوريا» «بنات عنوانها ومناظرة ورسائل،
— الشفاء ُمؤلِّف شميل أفندي شلبي الدكتور مع النساء» عن النساء «دفاع عنوانها
كان وقد — اآلن حتى اآلذان يف يدوي صداها يزال ال ألنها الرتجمة؛ هذه يف سنذكرها
حفًظا والعناية الجهد كل بذال وقد موتها، ساعة حتى الخاصني طبيبيها الدكتوران هذان

العياء. الداء فأعياهما الثمينة، لحياتها
تطبع، لم شتى ورسائل تدمر، ملكة زنوبة حيات يف رنانة مقارنة اللطائف يف ولها

نصه: ما الفكاهية والكتب للقصص النساء مطالعة يف مرة وقالت

تقتبس العالم نساء أكثر نرى ولذلك الناس؛ سري قراءة إىل طبًعا نميل نحن
أن عليكن يخفى وال الباب، هذا من التي الكتب قراءة من وفوائدهن معارفهن
الخاطر، تسلية مجرد الناس وسري الروايات بمطالعة تقصد ال الصادقة املرأة
أوًال تقصد ولكنها الصغار، األوالد ويسيل األطفال، يهيج بما املخيلة وإشغال
األحوال، واختالف األخالق معرفة مثل: حياتها؛ يف لها الالزمة الفوائد تحصيل
ووخامة الفضيلة، ممارسة وفضل النوائب، يف والترصف الزمان، ورصوف
حسن يف فاقوا بالذين واالقتداء الرشيفة، العواطف واعتبار الرذيلة، مرتع
تربيتهم بحسن وأفادوا صربهم، بجميل وفازوا أخالقهم، وكرم صفاتهم،
شئون وإصالح الصغرية، النفوس وتشجيع الكسرية، القلوب بجرب واهتمامهم
والسري، الروايات مطالعة يف أوًال الحكيمة املرأة تقصدها وأمثالها الفضائل هذه

ثانيًا. والتسلية الفكاهة وتقصد
لغرينا ما — العربية اللغة بنات نحن — لنا كان لو وددت طاملا وإني
التي رَي السِّ ومن الخجل، حمرة وجوهنا تعُل لم قرأناها إذا التي الروايات من
األدب، ل ويُكمِّ العواطف، ويُلطِّف األخالق، ويُهذِّب العقول، ع يُوسِّ ما فيها نجد
يف إال امُلنى أنل فلم البرشي، الطبع خبايا لنا ويكشف العالم، أحوال ويعلم
ما لتحصيل اإلفرنج كتب مطالعة إىل أضطر أزل ولم عليه، وقفت مما قليل
ويتباهى الكتاب، أقالم فيه تتبارى زمان يف أننا مع القبيل، هذا من أشتهيه

والذكاء. النباهة أولو فيه
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نصه: ما والبنات البنني تراجم من األمهات ذكر إغفال منتقدة أيًضا وقالت

عن كلمة أي النفس يكلفوا ولم الخنساء، أم اسم عن املؤرخون لنا يذكر ولم
فأين لرتبيتها، وحبٍّا بنتها، حياة عىل حرًصا الليايل وأحيت األهوال قاست التي
إن الفليسوف: قال وقد أمها، فضل من البنت وفضل ذلك؟! من اإلنصاف
وما تلده. عظيمة فيلة خلق عظيًما فيًال أرض يف يخلق أن شاء إذا الباري
حسن ولوال به، تشتهر فضل فيها يكن لم أمها فضل لوال الخنساء أن أدرانا
أشعر القيس امرئ نسل من ولدت إنها نعم، نبغت. بما نبغت لها أمها تربية
بحكم إليها اتصلت قد قريحته تكون أن العقل إىل واألقرب العرب، شعراء
ومن العقلية. صفاتها من أسمى أدبية بصفات أيًضا اتصفت ولكنها الوراثة،
فاملتأمل شعره؛ يف الشعراء فاق ولو آدابه يف يَُفق لم القيس امرأ أن املعلوم
سبيل عىل يكن وإن أمها، إىل الفضل إلسناد مندوحة يجد الخنساء سرية يف
لظهر وصفاتها؛ الخنساء أم ذكر إىل املؤرخون تنازل ولو والتخمني، الزعم

غريها. األم ذكر يف يكن لم إن فائدة بذلك وكفى الظنون، وانتفت الحق،

صباه يف لإلنسان يحدث عما والرتاجم السري يف الُكتَّاب سكوت منتقدة أيًضا وقالت
ونحوها: والنوادر الحوادث من

أيام إىل يشريوا ولم صباها، يف للخنساء جرى عما أيًضا صفًحا رضبوا وقد
إال غريه سري مطالعة يف اللذة وال الفائدة يتكمل ال اإلنسان أن والحال حداثتها،
وسيئاتهم، وحسناتهم وفضائلهم، نقائصهم فعرف أحوالهم، عىل اطلع متى
فتخلصوا واملصاعب التجارب عليهم طرأت وكيف عنه، وقرصوا فيه فاقوا وما
األدبية، قواهم واستقامت العقلية، قواهم عت توسَّ وكيف عليها، وتغلبوا منها،
وسائر ومزاياهم نوادرهم كانت وما الجسدية، قواهم واشتدت أبدانهم، ونَمْت
ظهور؛ أحسن والصبا الطفولية زمان يف تظهر كلها األمور وهذه خصائصهم.
يف أيًضا، الفائدة معظم نقل لم إن والطالوة، اللذة معظم القارئ يجد ولذلك

وحداثته. طفوليته يف الشخص أحوال معرفة
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الفاضلة الزوجة «إن بقولها: شميل شلبي الدكتور عىل ردِّها يف امُلرتَجمة عَرفُت وقد
الحياة، ونغص العيش مضض عىل الصابرة الكروب، املفرجة الحزين، املعزية هي
الناسية سرته، الطالبة والئه، عىل املحافظة ورضائه، رسائه يف الرجل بمشاركة الراضية
والعفاف بالوراعة املمتازة عائلته، وتربية مرسته يف حياتها الباذلة خدمته، يف نفسها
فواحدة واحدة استكملتها وقد حياتها، يف دأبُها كانت قد األوصاف وهذه والطهارة.»
من وباالقتباس برؤيتها، الحظ يسعدني فلم أنا وأما ومعارفها، أصدقاؤها ذلك يعلم كما

معارفها. أنوار
لتعليم جمعية والوطنيات األمريكانيات املحسنات بعض أنشأ ١٨٨١م، سنة ويف
داًرا بيتها وجعلت املربور، العمل هذا يف فشاركتهن عليهن، والتصدق البائسات النساء
من عليهن به يُتصدَّق ما ويأخذن يتعلمن أسبوع كل فيه يجتمعن فكن الجمعية، لتلك

ونقود. كساء
استقر وملا املرصية، الديار إىل زوجها مع املرتجمة انتقلت ١٨٨٥م، سنة أواخر ويف
ترشع أن ناوية كانت حميد لعمل استعداًدا والدرس؛ املطالعة عىل عكفت القرار بها
«باشلس» له مرض غرَّة عىل باغتها ولكن أجلها، يف فسح لو عرصها لبنات خدمة فيه؛
من له دافع وال بعينها، املنية وهو أظفاره، الرئتني يف وينشب الهواء، مع األبدان يدخل

رقية: وال دواء

س��رم��د ال��خ��الئ��ق ع��ن ت��ع��ال��ى ش��اء ب��م��ا ي��ق��ض��ي ال��ع��ب��اد رب أم��ر

قرى أطيب من قرية يف ونزلت السنة، تلك صيف يف الشام بر إىل مريضة فأرجعت
دخل أن إىل الهواء، بجودة الداء تصارع لبنان ُربى عىل هناك فأقامت وماءً، هواءً لبنان
إىل فرجعت دواء. خري مثلها كان ملن ومرص الرحيل، أزف قد األطباء: فقال الشتاء فصل
به أشار وحديث قديم عالج كل وامتحنت القاهرة، إىل وعادت حلوان، إىل ومضت مرص
والداء الدواء ينفع ماذا ولكن لها، األصدقاء وأخلص املعارف صفوة من وكلهم األطباء،

عياء؟
طالوة من وال وجهها، بشاشة من بيشء الشديد واأللم الطويل املرض يذهب ولم
قوية، آالمها كانت مهما العوَّاد بوجه تبش فكانت رأيها؛ حصافة من وال حديثها،
بسري عارفة وهي املفيدة، األحاديث وتقص السديدة، اآلراء وترتئي وتطايبهم وتسامرهم
فأرادوا ذويها، كاشفت الحياة من الرجاء قطعت وملا نادر، فيه الشفاء وبأن مرضها،

803



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

هذه الوفاة وستحرضني الرحيل، أزف فقد امُلحال؛ عن إليكم فقالت: آمالها يقووا أن
يلني كالًما معهم وتكلمت باسمه، أصدقائها من واحد وكل وأخاها زوجها ونادت الليلة!
يوم من األوىل الساعة يف الروح وأسلمت جفنيها، أغمضت ثم األكباد، ويفتت الجماد، له

الحياة. ربيع غرة يف وهي الربيع، فصل غرة يف ١٣٠٦ه، سنة (مارس) آذار ٢٢
يف املدرسية الشهادة نلن اللواتي السيدات جمعية إىل بها بعثت رسالة آثارها ومن
وهي: ١٨٨٧م؛ سنة (أبريل) نيسان شهر يف وذلك بريوت؛ يف السورية البنات مدرسة

لو إني أقول: التحية بعد املكرمات، واألعضاء املحرتمة الرئيسة حرضة إىل
أحاديثكن لذيذ واجتناء بمجالستكن، والتمتع بينكن الحضور الخرتت خريت
قسم فقد نصيبنا؛ هذا ولكن والقرطاس، بالحرب األشواق وتبادل املكاتبة عىل
جميًعا ضمتنا وداًرا حبيبات، صاحبات نفارق وأن العزيز، الوطن نرتك أن لنا
فصارت بها، قلوبنا وتعلَّقت األوقات، أظرف من أنٍس أوقات فيها فقضينا
اآلن، فيها مجتمعات أنتن التي املدرسة وهي أال عليها؛ وتتحرس إليها، تحن

والعلوم. املعارف بألبان منها تغذينا والتي
مًعا فيها نجتمع كنا التي األيام تلك اآلن تذكر منكن كالٍّ أن عندي ريب ال
علينا يسهرن كن اللواتي بنظر مشموالت الواحدة، العائلة بنات كاألخوات،
صايف منه نمأل والصبا، الطهر نعيم يف نرتع ونحن البنات، عىل األمهات سهر
فقد اآلن أما الدروس. حفظ عدم إال غمَّ وال العلوم، إال لنا همَّ ال الحياة، كأس
علينا يصعب صار حتى الجهات، كل يف عملنا وتشتت األحوال، تلك تبدلت
وقد هذه، جمعيتنا مقتىض هو كما ومكان، واحد محل يف جميًعا االجتماع
قيل: وقد معكن، االجتماع عىل قادرة غري عنكن بعيدة وأنا إيل دعوتكن وصلت
شاهدته ما ببعض إليكن أكتب أن رأيت فلذلك الذبيحة؛ من خري الطاعة إن
إشغال عىل املعذرة منكن راجية الدعوة، يف لطلبكن إجابة األخري؛ اجتماعنا بعد

الفوائد. من تضمن ما لقلة بمطالعته؛ وقتكن
مع ١٨٨٥م سنة (نوفمرب) الثاني ترشين ٤ يف بريوت فارقت فأقول:
محل القاهرة قاصدين رصوف، ياقوت السيدة الوداد، الصادقة رفيقتي
سبقننا اللواتي مدرستنا بنات من جماعة فيها رأيت بمدن فمررنا اآلن، إقامتنا
املركبات تلك يف الطري من أرسع ورسنا القطار ركبنا ثم البالد، هذه إىل
نحو يف فقطعنا الديار، من بعد ما وقربت األسفار، عناء أزالت التي العجيبة

804



امليم حرف

وجدناها القاهرة دخلنا وملا الزمان، من أسبوع يف عندنا يقطع ما ساعات
ولكن عظيًما، اختالًفا بريوت عن تختلف والشوارع األزقة، متسعة كبرية مدينة
التي لبنان لجبال العظيمة بالوحشة أشعر ُت ِرصْ حتى فيها إقامتي تطل لم
يف األزرق كالبساط أمامها املنبسط املتوسط والبحر كنفها، يف بريوت حوْت

القصور. أجمل رواق
هي أنها يتوهم فيها الُكتَّاب كالم يقرأ أو القاهرة عن يسمع ومن هذا؛
أطالل إال منها يبق لم تلك أن والحال — الشهرية القديمة املدينة — الفسطاط
يف العتيقة بمرص تعرف جهة يف وكلها متداعية، أو خربة قليلة وبيوت بالية،

األيام. هذه
الطول من درجة و٢٨ الشمايل، العرض من درجة ٣٠ ففي املدينة وأما
الذي بالطني البادية رمال فيه اختلطت قد فسيح، سهل وسط يف الغربي
الجبل الرشق: ناحية من ويحاذيها أفريقيا، قلب مرصمن إىل النيل نهر جرفه
ناحية ومن منها، أوطأ أو لبنان ُربَى يف املنبسطة التالل كبعض وهو املقطم،
واتساعه مائه ولغزارة أطرافها، عىل التي للبيوت مالصًقا النيل نهر الغرب
ملا مًعا كلها سوريا أنهار جمعت فلو صدقوا؛ وقد بحًرا، هنا يسمونه العظيم

منه. جانبًا ساوْت
مبنية فالقديمة جديدة؛ وبيوت قديمة، بيوت من اليوم مؤلفة واملدينة
تكون أن يغلب واألزقة ضيقة، بينها والشوارع الرشقي، االصطالح عىل ومرتبة
من تخلو ال ولكنها جميلة، غري واملباني النحصاره، نقي؛ غري والهواء قذرة!
فإنه باملرشبية؛ املعروف كمنجورها السليم؛ الذوق ذو بها يلذ كثريٍة محاسَن
املكان كبعد الزمان طول ألن وجماًال؛ حسنًا عهده طول ويزيده الجمال، بديع
الجديد؛ الغربي الطراز عىل مبنية والجديدة الجمال، من أثوابًا اليشء يكسو
قذرة صغرية وهي الفالحني؛ أكواخ القديمة املباني وأحقر لوصفه. حاجة وال
فخيمة، قصوًرا الواحدة األرض يف اإلنسان فريى القاهرة، أنحاء جميع يف
األكواخ تلك بجانبها األبصار، وتبهر العقول، تسبي وزخارف رشيقة، ومباني
فكأني بالعشش! املرصيني عند املعروفة الداخل، النتنة القذرة البناء، الحقرية
رقعة يف األفريقية الصناعة أحقر مع األوروبية الصناعة أبدع جمعت بمرصقد

األرض! من صغرية
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بعض يف ظاهرة آثاره تزال ال بسوٍر محاطة قديًما القاهرة وكانت
قديًما الصحراء رمال عليها تسفي كانت الرياح إن ويقال: اآلن، إىل الجهات
العينني رمد كثر ولذلك األنهار؛ جوانب الضباب يُغيش كما بها تغشيها حتى
باشا عيل محمد حكم ملا ولكن أهاليها، من الكبري الجانب عيون وتلفت فيها،
اسمه يزال وال زمانًا، عليها وحكم سورية عىل تغلب الذي — باشا وإبراهيم
يف سامية درجٍة إىل رها عمَّ — مرص بالد يف عندنا علم عىل نار من أشهر
وغرس الطرقات، وفتح املستشفيات، وبنى واملعامل، املدارس فأنشأ التمدن،
املعدود جامعه وبنى االتساع، يف القسطنطينية ثانية القاهرة وجعل األشجار،
املرمر من مبني وكله الجبل، من مقربة عىل العديدة جوامعها أشهر من
وفيه البديعة، والكتابات بالنقوش ومزين تحته، عما يكشف يكاد الذي الالمع
أبدع وال منها أعظم عيني تر لم التي النفيسة، والطنافس الكبرية الثريات

صفة.
بمشبك فيها دفن التي الحجرة وأحيطت فيه، دفن ربه رحمة إىل تويف وملا
املدينة. عىل يطلُّ والجامع الشكل، البديع الصنعة، املتقن األصفر النحاس من
تقطًعا بالشوارع مقطعة القاهرة معظم أمامي فرأيت بجانبه وقفت وقد
املآذن وعلت املباني، من سواها ما عىل الجوامع قباب فيه ُرفعت وقد هندسيٍّا،

البحر. يف السفن سواري أو سهل، يف غاب شجر كأنها مئاٍت
الشجر وغياض الزرع حقول بني جاريًا النيل نهر غربًا املدينة وييل
وييل وثرٍي، أخَرض بساٍط عىل مسلول صقيل سيف كأنه النخيل، وغابات
املنظر وهذا السماء. عنان الناطحة واألهرام الصحراء، رمال الخرضاء حواشيه
ونزهة للعيون، قرة وتعرضها املصورات، أبدع أيدي تستحق التي املناظر من
ويعرف النقود، فيها تُسكُّ كانت عظيمة قلعة الجامع هذا وبجانب للنفوس.
دخلت التي اإلنكليز الجنود قبضة يف اليوم والقلعة بالرضبخانة. سكِّها مكان

العربية. النازلة بعد مرص بالد
ولكن رونق، داخله بجمال موصوف بعضها عديدٌة جوامُع القاهرة ويف
الذي األزهر الجامع به أريد البناء! يف أدناها يكون يكاد االسم يف أشهرها
عرشة عن ينيف ما الطلبة من وفيه للتدريس، جامع فهو كثريًا؛ به سمعتن
— عهًدا وأقدمها طلبة، األرض مدارس أكثر فهو يقال؛ ما عىل طالب آالف
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املسلمني. من واألدب والفقه العربية علماء أشهر يخرج ومنه — يظن فيما
والد باشا، إسماعيل وترتيبها وهندستها القاهرة بتحسني كثريًا اعتنى والذي

الحايل. الخديوي سمو
عينه تقع حيث الخاصة غرفته يف باريس خارطة ُمعلًِّقا كان إنه قيل:
فمد بحسبها؛ القاهرة تخطيط يف جهده باذًال وكان وخروجه، دخوله يف عليها
يف تخرتقها املركبات صارت حتى طرف، إىل طرف من فيها الواسعة الطرق
الغاز، بنور شوارعها أشهر ر ونوَّ جانبيها، عىل الشجر وغرس جهاتها، أكثر
للتمثيل مرسح وأشهرها ونحوها، قصور من الضخمة املباني فيها وشيد
حتى جدٍّا كثرية أموال عليه أنفقت قد الفرنساوي، باالسم «األوبرا» يسمونه

املبالغات. أعظم فيها يستكثرون ال الناس صار
فكنت «األوبرا»، هذه محاسن وصف يستطيع العاجز قلمي أن لو وددت
فأكتفي — والقصور العجز من عليه أنا ما عىل وأنا — اآلن أما حقها! أوفيها
بالغاز، تنار — نجفة أي — ثريا التمثيل قاعة وسط ففي لها؛ وجيز بوصف
وقد شمع، أنها إليها الناظر فيتوهم الشمع، هيئة عىل الصيني من أنابيب لها
الشمع كأنه وبعضها مشتعًال، ذاب كأنه حتى بعض، من أكرب بعضها صنع
الشمعة، حافة فأصاب باللهيب، النسيم عبث وقد جوانبه، عن يقطر الذائب
الثريا هذه وحجم التقليد، تمام الشمع فيه قلد مما ذلك غري إىل بها فإذا

االتساع. معتدل
باملخمل كريسمشدودة ثمانمائة نحو امللعب مرسح أمام القاعة وسط ويف
كل قسمت وقد بعض، فوق بعضها مستديرة طبقات أربع وحولها العنابي،
باملخمل مشدود ومقعد كرايسٍّ خمسة غرفة كل يف غرفة، أربعني إىل طبقة
لونها، من ستار بابها وعىل اللون، ذلك بمثل مدهونة وجدرانها اللون، العنابي
غرفة وكل بالطنافس، أرضها وفرشت منها، جدار عىل كبرية مرآة علقت وقد
املمثلني أشهر صور فيه فمرسوم القاعة سقف وأما أشخاص، لخمسة معدة
وكلتاهما مقابلها، خاصة غرفة ولحرمه خاصة، غرفة وللخديوي واملوسيقيني،
يُدهش ما والتطريز والويش الفرش من وفيها والهندام، اإلحكام غاية عىل

األنظار!
وسائر واآلالت، املالبس ومخازن الجلوس، قاعات من فيها ما عدا هذا
حرير من واألشكال؛ األلوان املختلفة املنسوجات من للممثلني ومالبس املعادن،
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مدينة أسواق يف يجول أنه يحسب األوبرا مخازن يف يجول ومن وكتان. وقطن
واآلالت واألسلحة واألحذية واملالبس والحيل القماش من مخازنها حوت قد

القرطاس! عىل القلم بخط يوصف ال ما واألمراس والدواليب
املركبات؛ عليه تمر النيل نهر عىل الكبري الجرس أيًضا القاهرة مشاهد ومن
تقطعه ال ولطوله املركبات، طريق بجانب رصيفني عىل ويُمىش التساعه،
بالبالط، املفروش الحديد من وكله أربع، أو دقائق ثالث من أقل يف املركبات
نقرأ التي بالجسور السفن ملرور اليوم من معينة ساعة يف ويقفل يفتح وهو

اإلفرنج. كتب يف وصفها
العيني؛ قرص مدرسة وأشهرها العلمية مدارسها القاهرة مشاهد ومن
التمريض، عىل يتمرن النساء من وهناكصف والجراحة، الطب فيها يعلم حيث
التالمذة كبقية جهاًرا ويمتحن الطب، فروع وبعض الوالدة علم ويدرسن
سيما وال العالية، العلوم فيها وتدرس املهندسخانة، ومدرسة الشبان من
وأشهرها أعظمها كثرية؛ مرص يف واملدارس الهندسة، وصناعة الرياضيات

باألجرة. تعلم أكثرها ولكن للحكومة،
واملكتبة الكيماوي، واملعمل الفلكي، املرصد أيًضا: العلمية املشاهد ومن

العربية. كتبها يف وخصوًصا الرشق، يف مكتبة أحسن ولعلها الخديوية،
هنا املعروف املرصية اآلثار معرض اعتباًرا: القاهرة مشاهد وأعظم
معارض من غريه يف وجوده يعزُّ ما املرصية اآلثار من ففيه باألنتيكخانة؛
حنط قد محنطة وأجسام وآنية وكتابات ونقوش، وصور تماثيل من الدنيا،
الكفن إن حتى األصيل، رونقه عىل يزال وال الكليم، موىس أيام قبل من بعضها
عليه كانت ما عىل تزال ال واألحمر، واألصفر كالزنجاري األلوان؛ من عليه ما
تَُحوُل بل تقيم، ال الزمان هذا ألوان أن مع السنني، من آالف منذ البهاء من

يزول. وبهاُؤها
فالبطالسة اإلسكندر إىل الفراعنة أقدم أيام من زمانها يمتد اآلثار وهذه
وعيالهم املرصيني ملوك جثث من كثري وبينها بعدهم، فاألقباط فالرومانيني
ولفائفها رءوسها، عىل شعورها تزال وال إبراهيم، الخليل أيام قبل من ُمحنَّطة
والحيل الجواهر من كثريًا شيئًا هناك وشاهدت بالية، غري عليها باقية وأكفانها
مرصعة وعقود وأساور وخواتم أقراط من األيام؛ هذه كحيل املصنوعة القديمة

متقنًا. ترصيًعا الكريمة بالحجارة
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حجران وعيناه الحية، شكل عىل هو ما األساور بني من أن الغريب ومن
مختلفة األنواع، كثرية أسلحة أيًضا وشاهدت األيام، هذه كأساور كريمان
وقمًحا سيور، ذات وأحذية الصقيلة، املعادن من مصنوعة ومرايا األشكال،
السفرجل يشبه كبري وهو — ودوًما اًصا وإجَّ وبيًضا وعدًسا وفوًال وحمًصا
البناء وأدوات ومكانس، وأمراًسا البوص، أنواع أحسن من وكتانًا — هيئته يف
للحديد، أثًرا التحف تلك بني أر ولم بالربنز، املعروف والنحاس الخشب من
ال كان الحديد إذ النحاس؛ أو الخشب من كلها وغريها التوابيت مسامري حتى

أظن. ما عىل األيام تلك يف االستعمال مجهول يزال
أو الصلد، الحجر أو املرمر، من منها القدماء، امللوك ألكثر تماثيل وهناك
من متخذة وهي رأيتها، التي العيون بوضع صنعتها يف ما وأبدع النحاس،
عن تمتاز ال واللمعان واللون الشكل يف صناعتها وإلتقان الكريمة، الحجارة
هذا أبناء يصنعها التي العيون من كثريًا أفضل وهي بالجهد، إال األحياء عيون

الزمان.
بيده أمسك قد الجميز من تمثال هناك رأيتها التي التماثيل أغرب ومن
وأنه موىس، النبي أيام قبل ُصنع أنه واملظنون — العرعر من أظنها — عًصا
هذه يف املرصيني من رجل تمثال فكأنه ذلك ومع البرش، مصنوعات أقدم من
العلم بعض علم املعرض هذا دخل من وكل البلد. شيخ عندهم ويسمى األيام،
اآللهة تماثيل من فيه يُرى مما موتاهم؛ لجثث واعتبارهم املرصيني، عبادة عن
والخنفساء، والضفدع والسنور والقرد والسلحفاة التمساح صورة عىل التي
محكًما ا لفٍّ امللفوفة املحنطة الجثث من يرى مما الحيوانات، تماثيل من وغريها

الخشب. من توابيَت يف موضوعة وهي الرقة، يف املتناهي الكتان بلفائف
ظواهرها وتُغطى موتى، صور ظواهرها عىل ترسم التوابيت وهذه
ويوضع بالهريوغليف، املعروف القديم املرصي بالخط بكتابات وبواطنها
واللحم والبيض األرز مثل املجففة، املحنطة واملآكل املحنطة الجثث من فيها
ضمن الجثة املتضمن التابوت يضعوا أن عادتهم وكانت ونحوها، واألثمار
أكثر أو أربعة التوابيت عدد يبلغ حتى وهكذا آخر، ضمن وهذا آخر، تابوت

أحيانًا!
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إلحدى تابوتًا رأيت وقد األصم، الحجر من تابوت داخل يضعونها ثم
طاق. عىل طاًقا املرصوص الكتان من كله صنع قد امللكات

والغالب وصالبة، سمًكا كالخشب صار حتى الطالء من بنوع عولج ثم
وما ماهيته تبني هريوغليفية بكتابة مقرونًا يكون اآلثار هذه من أثر كل أن
لنا، ويرتجمه الخط، هذا يقرأ مرصي رجل املعرض داخل رافقنا وقد حالته.

ونرتجمها. اإلفرنج كتب نحن نقرأ كما
املوسيقى، تصدع فيها اإلتقان، عظيمة مختلفة منتزهات القاهرة ويف
وبعضها املدينة، وسط يف بعضها األحيان، من كثري يف الطرب آالت وتسمع
والجزيرة. واألزبكية، والعباسية، — العهد قديم وهو — شربا كمنتزه خارجها؛
سوريا يف كثرية بقاع من الشبه قريبة ألنها سواها؛ ما عىل الجزيرة فضلت وقد
والطريق املدينة، وسط عن ميل نحو تبعد وهي واحدة. بنظرة واملفاوز ولبنان
يوميٍّا باملاء ترش الجانبني، عىل امللتفة باألشجار محاطة نظيفة واسعة إليها
والعجالت الحوافر تحت غبارها يثور وال ترابها، فيتلبد املدينة، طرق جميع
وسطها يف ينساب والنيل األلوان، املختلفة املروج خاللها من وتظهر واألقدام،
الخديوي — باشا إسماعيل بناه فخيم قرص إىل تؤدي وهي األفعوان، انسياب
واسعة األزهار، لطيفة األشجار، كثرية غناء، حديقة وسط يف — السابق
حتى والطري الوحش من العديدة األنواع إليها وجلب التماثيل، عديدة الطرق،
األيام. هذه يف القليل إال بها يبق ولم أوروبا، يف الحيوانات معارض أشبهت

املراد ولعل بالجبالية، يعرف مركزه القرص هذا قرب العمومي واملنتزه
من حجارتها صنعت قد الطبيعي، الجبل تقليد وهي الجبل، تصغري بها
رطبة الظل، كثيفة واسعة مغارة يف قمتها إىل الصاعد يمر والرمل، الحىص
فيها، التي الثقوب بعض من ويتدفق نواحيها، من املاء يتسلسل الهواء،
الطبيعة، وكستها عليها، الكلس رسب قد مدالة خيوط سقفها من ويقطر
السورية، الكهوف بعض سقوف من تتدىل التي الكلسية الرواسب فأشبهت
كأنه السميك بالزجاج سدت قد الصخور من كالنُّقر حياض جوانبها ويف
من أنفذت كأنها الحجارة أرضها ويف الجليد، من جداًرا فكون جمد قد ماء
الحوادث وتوايل السنني ممر عىل أرضها يف وتدحرجت وجوانبها، املغارة سقف
يصل حتى البرش، يد تمسه لم طبيعي وكأنه ملتف درج عىل يرقى ثم واأليام،
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واألزهار باألعشاب مزروعة كانت بقعة طريقه يف هناك فيجد قمتها، إىل
شجر من — الصنوبر غياض من فسيًحا منظًرا حوله ويرى واألشجار،
والحبوب، القمح وسهول والسنط — سهًوا الصنوبر كتبت ولعلها الفتنة،
مما ذلك غري إىل الرمال، وصحارى الفضة كأسالك بينها ينسحب والنيل

العمر. ويطيل الصدر يرشح
قرص يسمى قرص يف الجبالية هذه من أجمل هو ما يوجد أنه وأخربت
وسط يف الكبري املتنزه يف منها أصغر جبالية ويوجد أره، لم ولكني الجيزة،
مساحة عن تقل ال مساحتها جنينة وهي األزبكية، بجنينة املعروفة املدينة
فيها تسري متسعة بحرية وسطها يف االتساع، يف املتوسطة لبنان قرى إحدى
النضرية، واألزهار الكبرية، األشجار البحرية ودائر والكبار، الصغار القوارب
للطعام، ومباٍن للتمثيل، مرسح وفيها الغناء، والحدائق الخرضاء، واألرايض
الناس، لعموم مفتوحة وأبوابها يوميٍّا، فيها العسكرية املوسيقى ترضب وقباب

األجانب. من اإلفرنج بيد الكربى القاهرة ومخازن
والحانات بالقهاوي مزدحمة والعامة، الخاصة من املطروقة جهاتها وأكثر
إال واسطة القاهرة يف األسباب املتعاطون األوروبيون يرتك ولم والخمارات،
من العامة ترى ولذلك والطرب؛ واللهو اإلرساف إىل األهايل الجتذاب أجروها
النار، لهب عىل الفراش تهافت وبوارهم خرابهم به ما عىل يتهافتون األهلية
أو بريوت، جمعيات تذكرنا لألهايل أدبية أو علمية بجمعية اآلن حتى نسمع ولم
مدة منذ أننا إال عندنا، التي كاالجتماعات والشابات للشبان مفيدة اجتماعات
نحو فيها كان األمريكيني، املرسلني دار يف أدبية علمية جمعية افتتاح حرضنا
الحضور عدد تزايد وقد أسبوعية، واجتماعاتها حارضين، نفًسا وخمسني مائة
القاعة ضاقت وقد األيام، هذه يف خمسمائة يبلغ صار حتى فجلسة جلسة
من غريها لقيام سببًا وتكون وتنمو تثبت الجمعية هذه أن فاألمل دونهم؛
واألهايل الشبان بني الصحيح التهذيب ينترش حتى األدبية؛ العلمية الجمعيات
االنقياد. وسهولة العريكة، ولني الطبيعي، اللطف من وافًرا حظٍّا أوتوا الذين

انتهى. البالد. هذه لبنات نافعة خدمة قضاء عىل يُقدِّرنا أن أسأل وهللا
تحت «اللطائف» جرنال من األوىل السنة يف أدرجت مقالة كالمها ومن
الحكيم: «قال قالت: االحتفاالت، أحد يف ألقتها خطبة وهي األوالد، تربية عنوان
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ربِّ
األخالق: علماء وقال عنها، يحيد ال شاب فمتى أدب؛ طريقة يف الولد
وحريان باملراعاة، جديران قوالن وهما كبريًا. به ُرسَّ صغريًا ولده أدب َمن
ما بأهم متعلقان وأحكمهم، الناس أعقل من صادران ألنهما اعتبار؛ بكل
منهم االجتماعية، الهيئة عماد هم األوالد فإن والكنوز؛ األعطية يف العالم يف
القبائل تتألف ومنهم األمور، ووالة العلماء يقوم ومنهم األفاضل، يقوم
وتمدُّنها انتظامها يتم وبهم االجتماعية، الهيئة أساس فهم والشعوب؛ واألمم

الكمال. مراتب يف وارتقاؤها
ألخالقهم، امُلهذِّبة لعقولهم، فة امُلثقِّ الوسائط أقوى تربيتهم كانت وملا
وغريهم خصوًصا، الوالدين عىل متوقفة الرتبية هذه وكانت العوجاجهم، امُلقوِّمة
والوديعة الواجبات، أعظم من أوالدهم نحو الوالدين واجبات كانت عموًما،
الوالدين يسع ال ولذلك الودائع؛ أجلَّ عليها — تعاىل — الباري نهم أمَّ التي
املنهاج، قويمة يجعلها عما والبحث أوالدهم، برتبية االهتمام إال الحنونني

العالج. شافية
علًما ليست الرتبية إن فأقول: االختصار، بوجه فيه الكالم قصدت ما وهذا
نوع ولكنها الصحف، بطون من اإلنسان يتعلمه العلوم كسائر وأصول بقواعد
ال أنها مع واملكان، والزمان األوالد أحواَل اإلنساُن فيها يراعي السياسة من
يتوقف أكثرها لكن حال، كل يف عليها الجري يصح عمومية مبادئ من تخلو
باإلجمال: أقول أن ويمكنني أخالقه، وحسن وغريته وفطنته املربي حكمة عىل

بامُلربَّى. وبعضها بامُلربِّي، يتعلق بعضها رشوط لتمامها يلزم الرتبية إن
حسَن ُمربِّيًا نفسه هو يكون أن امُلربِّي يف الالزمة الرشوط أعظم فمن
ذهبت وإال الرسيرة صايف السرية، حميد واألقوال، األخالق مهذَب الطَِّويَّة،
إىل بالطبع يميل امُلربَّى ألن منافعها؛ عىل أرضارها زادت وربما عبثًا، مساعيه
خلقته، صورة كأنه حتى وفعًال، قوًال وتقليده يشء، كل يف بمربيه االقتداء
أقواله ُكذبت للُمربَّى تربيته حَسِب عىل امُلربِّي يجِر لم فإذا صوته، صَدى أو

ومساعيه. أمياله وأُبطلْت وأفعاله،
يا لك ما له: فقال ابنه خطوات يُقوِّم أن يوًما أراد الرسطان أن يحكى
قبيل كذلك تميش أبي يا رأيتك قال: خطواتك؟ تقوِّم وال مجانبًا تميش بني
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يشابه «ومن قال: من قول أصاب ولقد أشبهك، أن وحسبي بك، فاقتديت
مالًكا متأنِّيًا، حكيًما يكون أن ذلك مع أيًضا امُلربِّي ويلزم ظلم.» فما أبه
قدر عىل امُلربَّى مع كالمه فيجعل األفعال؛ ونتائج األقوال، بمواقع خبريًا طبعه،
يف يُؤثِّر ما عىل أفعاله ويُقِرص أخالقه، وتهذيب أَوده، لتقويم الالزمة الحاجة
الرشوط وأما املنكر. عن وينهاه الخري، عىل يحثه تأثري أحسن الطفل نفس

املقالة. هذه أواخر يف عليها فسأتكلم امُلربَّى يف الالزمة
غريهم، عىل وعموًما الوالدين، عىل خصوًصا تتوقف الرتبية إن قلت:
لوجودهن اآلباء؛ عىل ال األمهات عىل يتوقف الوالدين تربية معظم أن ومعلوم
أخص من بهم االهتمام ولكون الطفولية، أيام أوالدهن مع األحيان غالب
أوالد أمهات — هنا ها الحارضات نحن — منا كثريات أن وبما واجباتهن،
طباعهم تحسني عىل غرية ويتَّقدَن تربية، أحسن أوالدهن تربية يقصدن
لعله الشأن؛ هذا يف عندي ما بعض أُبدي أن رأيت فقد أخالقهم؛ وتهذيب
من مالحظات عنه أسمع أو فيفيد، السامعات؛ إحدى عند القبول موقع يقع
يف متكملة الالزمة الرشوط أن عىل بناءً الكالم يف فأتقدم فأستفيد؛ إحداهن
يعوزنا ولكن تربية، أحسن ربني اللواتي من أنهن لعلمي السامعات؛ املربيات

التجارب. بأثمار واالنتفاع االختبار
تستويل بعدما إال تريد ما عىل ولدها تربي أن تقدر ال الوالدة أن أرى
ال الرتبية أن هو ذلك عىل يدلني والذي طباعه، وتعرف وعواطفه، عقله عىل
قد موجود هو ما بل فيها، وجود وال أثر له ليس ما الطفل نفس يف ي تُنمِّ
تُقدِّم بل املوجود، هذا إنماء عىل تقترص وال فيها، — تعاىل — الباري أودعه
الغارس مثل ولدها تربية يف الوالدة فمثل وتُشدِّده؛ يه وتقوِّ وتُهذِّبه النامي
ويرويها دها ويُسمِّ يها ويُسوِّ األرض له د يُمهِّ كيف ترين أال غرسه؛ تربية يف
ويهذبه ويقضبه ا، ُمعوجٍّ رآه إذا يقوِّمه وطال نما كلَّما فيها، ل يتأصَّ حتى
تنظر بالرتبية؛ ولدها يف األم تفعل هكذا منظره، ويتحسن ويعلو يقوى حتى
إىل وتنظر اآلفات، من واإلتقاء والرياضة بالطعام وتنميه وتقويه جسده إىل
وتُهذِّبها، اعوجاجها وتُقوِّم يها، وتُقوِّ عها فتوسِّ واألدبية العقلية وقواه عواطفه
تكون ولكن عليها؟! تقدر فكيف أمرها؛ وطوع بيدها هذه تكن لم فإن

إرادتها. وطوع لها، خاضعة
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ضعيف صغري طفل وهو ولدها تربية عىل تنبه أن الوالدة عىل يجب
وطوًرا املطلق، لطان كالسُّ والنهي باألمر تارة الحني: ذلك منذ وتتعهده اإلرادة،
الكلمة، مسموعة عنده، َمهيبًة تكون حتى الحبيب؛ كالصديق والرفق بالحب
ومنتهى والحكام، امللوك عظمة غاية وهذا األوامر. ومقبولة منه، ومحبوبة
محبوبني، مهيبني يكونوا أن وهو الرعية؛ مع سياستهم يف إليه يبلغون ما

الجانب. معزوزي الكلمة، مسموعي
تظهر حتى سنة نصف العمر من يبلغ ال أنه وجدت ولدها األم راقبت إذا
وقت ويبكي ويرىض، فيغضب اإلرادة؛ أفعال منه وتبدو الفهم، عالمات عليه
من عندها ما تتخذ أن األم عىل يجب وحينئٍذ الرضا، وقت ويتبسم الغيظ،
وتنفذ فؤاده، أعماق يف محبتها وتغرس نفسه، لوح عىل إرادتها لتطبع الحكمة؛
الكلية املبادئ إىل الصغرية األمور من متدرجة له، ونهيها أمرها يف كلمتها
عنه تمنعه إياه إعطاؤه يناسب ال شيئًا يطلب صار فمتى األيام؛ توايل عىل
البكاء أن ذهنه يف يرسخ حتى شديًدا، رصاًخا ورصخ بكى ولو تطاوعه، وال
العناد، من خري الطاعة وأن ذلك، الوالدة تُرد لم إذا املطلوب يُنيالنه ال والرصاخ
مراًرا؛ ذلك من والدته منعته بعدما يخصه ال ما مسك عىل الطفل أرصَّ وإذا
وتفهمه وحزم، لطف بكل عنه تردُّه بل بكائه، من خوًفا أمامه من تخفيه فال
ويُخضع والدته، يطيع أن يجب وأنه ه، يُخصُّ ال اليشء ذلك أن الطاقة بقدر
لوالدته الطاعة تتأصل حتى املثلني هذين بمثل تعلمه تزال وال إلرادتها، إرادته
بل والعنف؛ بالغضب ليس ولكن عقله، قوى نماء مع فيه وتنمو نفسه، يف

واللطف. واللني بالرفق
وجه يف البشاشة يحسبون أنهم الرتبية يف والوالدات الوالدين خطأ ومن
فلذلك عليهم؛ وتمرُّده بكالمهم استخفافه إىل تئول معاملته يف واملالطفة الولد،
ذنب أقلَّ ارتكب وإذا شزًرا، إال إليه ينظرون وال زجًرا، إال يُكلِّمونه ال تراهم
وانتهروه وبَّخوه حرضتهم يف لعب أو ضحك وإذا وتعنيًفا، رضبًا أوسعوه
يف الطاعة ويُمكِّن عليه، سطوتهم يزيد كله ذلك أن زاعمني ذنبًا، جنى قد كأنه
سلطة تُمكِّن املعاملة هذه ألن معني؛ حدٍّ إىل ولكن صحيح؛ وهذا لهم! نفسه
يرتقبون عندهم، مكروهة عليهم، ثقيلة تكون ولكنها أوالدهم، عىل الوالدين
نتيجتها تكون ما كثريًا ولذلك منها؛ للتخلص ويتحايلون ملخالفتها، الفرص
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املكُر ذلك ويتلو نفوسهم، يف والكراهة والبغض والخيانة الخوف تربية فيهم
املتسلط يف والعنف القسوة إذ يخفى؛ ال كما والتمرد العصيان أو والرياء،
تذل ال األبية والنفوس مستثقًال، ولكن ومطاًعا مكروًها، ولكن مهيبًا، يجعالنه

لدفعه. بابًا تجد ريثما إال الضيم عىل تصرب وال حني، إىل إالَّ
يف أوالدهم يعاملوا أن — خصوًصا والوالدات — الوالدين عىل فيجب
وأن البشاشة، تُقبل ال حيث إال ة باشَّ بوجوٍه يقابلوهم وأن بالرفق، الرتبية
الولد يفهم حتى ؛ والهدوِّ بالتأني مقرونًا والتوبيخ اإلنذار يف كالمهم يكون
عن ه أمُّ أدبته إذا يكون كما ورعدة، خوف عن ال اقتناع؛ عن ويقبله مؤداه
الطفل تربية يف والتأني والهدوُّ والحزم غيظها. لنار إطفاء وحنق؛ غضٍب
بالطاعة مقرونة فتبقى هيبة، فوقها ليس فؤاده يف هيبة ملربيته تُلقي وتأديبه

واملودة. بالحب نفسه يف ممزوجة تكون ألنها سيما وال أيامه، طول له
مؤسسة طاعة ولدها نفس يف لها تجعل أن األم عىل يجب أنه والخالصة
وكما قصري، إىل تدوم الخوف عىل مؤسسة طاعة ال طويل، إىل تدوم الحب عىل
يطلب وعواطفه، ولدها عقل عىل متسلطة حاكمة تكون أن الوالدة من يطلب
ملالعبته وقتها من جانبًا تخصص له؛ والرفيق الصديق بمنزلة تكون أن منها
بتعليمه وطوًرا عليه، املفيدة القصص بقصِّ تارًة وتسليه املختلفة، باملالعب
تعلًقا بها نفسه تتعلق حتى طبعه؛ من إليه يميل ما عىل وحثِّه ذهنه، ينري ما
سواها، واحد كل مجالسة عىل أقوالها واستماع مجالستها ويفضل شديًدا،
واملبادئ، األفكار من ذهنه يف تلقيه أن تريد ما ذلك أثناء يف منها فيكتسب

عليه. ينمو أن تحب ما عىل وينمو
أن الوالدة عىل يجب التي األتعاب عىل للكالم واسعة مندوحة هنا وها
املساوئ من عنهما ينشأ وما والضجر، امللل عنهم تدفع حتى ألوالدها تهبها
يلزم ما تدبري عىل الكالم محل هنا وها واألخالق، الرتبية تفسد التي الكثرية
نافع هو ما واعتبار جميل، هو ما حسب عىل وتعويده الولد ذوق لتحسني
وعجائب الكائنات من حواليه ما ومالحظة األمور، مراقبة عىل وتربيته ومفيد،
وتقوية ترويضه عىل أيًضا الكالم محل هنا وها أفعالها، وغرائب طبائعها،
عىل واعتماًدا املقام، يضيق لئال كله ذلك من ليشء أتعرض ال ولكني جسده،

وجرائدنا. كتبنا يف منه شائع هو ما
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وكذبها الرتبية، يف منه بد ال أمر مواعيدها كل يف ولدها مع الوالدة وصدق
ويفسد عينه، يف قيمتها يَحطُّ عليه والدعاء محالة، ال الكذب عىل يُربِّيه عليه
فيصري واالرتباك، الحرية يف تلقيه منه والطلبات عليه األوامر وتكثري آدابه،
يغافلها حتى وجهها من الفرار له يتيرس أن يصدق وال عنها، االبتعاد يطلب

ومالعبه. أصدقائه إىل ويرسع
الصغار تربية يف اتباعه يجب ما أهم الصدق الحكماء: بعض قال

الكذب. علَّمه كذبة ولده عىل كذب فمن وتهذيبهم،
أخته وتبسم أبيه، والتفات أمه، بنظرة يبتدئ الولد تهذيب إن أيًضا: وقال

أخيه. أو
ما فكثريًا ولدها لتأديب األم قامت إذا أنه عندنا الرتبية أغالط ومن
االنتقام تقصد له عدو أمه كأن التأديب؛ من الولد ويحمي األب يعارضها
فوائد يمنع مما ذلك وكل األم! عارضته ولده لتأديب األب قام وإذا منه!
ال واالنتقام؛ الغضب عن صادرة بأنها الظن عىل ويحمله الولد، عن الرتبية
نتحرى ال أننا أيًضا الرتبية يف أغالطنا ومن املقصد، وحسن الواجب حب عن
رأينا إذا بل سواهم، عن واالستقالل أنفسهم، عىل االعتماد عىل األوالد تعويد
يف التي والشفقة الخوف لدواعي إجابة أمتناه؛ ذلك من يشء إىل ميًال ولدنا يف
أخذت بسكني والنجارة الخشب حز إىل يميل ابنها األم رأت فإذا محلها، غري
أن لها يخطر وال طفيًفا، جرًحا إصبعه يجرح أن من خوًفا يده؛ من السكني
كثرية أعمال عمل عىل بها ليتعود للنجارة؛ صغرية ِعدَّة له ليبتاع أباه تويص
اإلفرنج مخرتعي أكثر أن والحال والسآمة. الضجر عنه وتبعد أيامه، يف تنفعه
ولدها األم رأت وإذا صغار، أوالد وهم كهذه بأمور االخرتاع حب عىل يربون
من عليه خوًفا وولولت؛ صاحت والجنادب الفراش وراء الشمس يف يركض
مراقبة عىل وتُربِّيه صور ذا كتابًا له تشرتي أن بها األْوَىل وكان الشمس، حر
— النبات علماء أعظم من املعدود — لبنيوس إن قيل: الطبيعية، املخلوقات
ذوقه، وفق عىل مها وقسَّ أرًضا أبوه له فزرع األزهار، يحب صغره يف كان
صيته طار حتى النبات علم بدراسة ولع شبَّ وملا بها، ويعتني يتفقدها فكان

اآلفاق. يف
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والدات فإن وإرادته؛ الولد عزيمة إضعاف من الرتبية يف الحذر ويجب
وكانت ضعيًفا، كان شبَّ فإذا إرادة، له تبقى ال حتى الولد يذللن كثريات

عليه! مصيبة أعظم تربيته
سيان! وعدمها وجودها إن ويقولون: الرتبية فوائد ينكرون وكثريون
فكان تربية، أحسن صغره يف ُربِّي فالنًا إن بقولهم: ذلك عىل ويستشهدون
يجِن ولم املنكرات أتى كرب فلما النجاح، أعظم له يُقدر وكان األوالد، أحسن
فضًال فاق كرب وملا تربية، أردأ صغره يف ُربِّي واآلخر والفشل، الذل ثمار إال

فيه! الناس ظن وخالف أخالق، وكرم ونبًال
وهو فاسد؛ وهم عىل مبنيٌّ الرتبية ملنافع الناس هؤالء إنكار «إن أقول:
ما تُوجد وال — الكالم بدء يف مر كما — وتحسينه املوجود إنماء الرتبية أن
مع إنهم حتى آخرين دون أناًسا بمواهب البارئ يخص فقد موجوًدا؛ ليس
مواهب تساوت لو ولكن حسنة، تربية ربِّي ن ممَّ سواهم يفوقون الرتبية قلة
للرتبية قابًال يكون أن امُلربَّي يف اشُرتط ولذلك باألخالق؛ امُلربَّى لفاق الفريقني
وغلظت الرشور، حسك الفطرة يف قوي ومهما يقبلها، ال َمن وقليل طبعه، من
الرتبية بحسن وتزول تضجر حتى تضعف فإنها واآلثام، املساوئ أصول

ا.ه. االعتناء. وجميل

شبيل الدكتور عىل ا ردٍّ العلمية املقتطف جريدة يف أدرجت التي املقالُة كالمها ومن
بحروفها: ونصها شميل،

أشبعوا، أطعموا إذا الذين جملة من يعد شميل شبيل الدكتور الفاضل إنحرضة
يتساويان؟» وهل واملرأة «الرجل عنوانها التي فمقالته أوجعوا، رضبوا وإذا
قد — السنة هذه مقتطف من والسابع السادس الجزءين يف املندرجة —
املرأة عىل التحامل ومن القارئني، عقول يشبع ما والحقائق الشواهد من حوْت
بأنه قوله لدفع وجه لنا وليس القارئات، نفوس يوجع ما بحقها واإلجحاف
القول وأعاد قال ألنه بقوله؛ يُعبَأ ال املعارف قليل رجل أو غرض، ذو َخْصم

الواقع. الحق تقرير بل املرأة؛ شأن حط قصده ليس إنه مراًرا:
إن يكذبنا القصد، يف واإلخالص القول، يف الصدق من فيه نعهده والذي
االطالع بسعة له تشهد وكتاباته وأقواله الغرض، إليه نسبنا أو خصًما، سميناه
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ريب فال ذلك ومع ومعارفه، علمه يف حططنا إذا نُصدَّق فال املعارف، وغزارة
وما وأخالقها، مناقبها ذكر يف يعدل ولم املرأة، عىل حكمه يف ينصف لم أنه
أن والظاهر والنسيان. للسهو عرضة اإلنسان إذ سهو؛ عن إال حكمي يف ذلك
العلماء أقوال يف تحرك فلما العامة، ألسنة عن أصًال منقول املرأة يف اعتقاده
عن خلًفا املتداول االعتقاد ذلك أيد ما إال منها يلتقط لم أداتهم عىل وغاص
من الفقهاء وضلَّ العلماء زلَّ مرٍة من وكم خالفه! يؤيد ما وأغفل سلف،
يرىض أن املحال من لكان ذلك ولوال السائرة، واألغالط املتوارثة، األوهام تأثري
سرتى: كما واإلجحاف االنحراف من خطبته يف بما الفاضل الدكتور حرضة

من الذكور أن إثبات عىل مقصور املذكورة املقالة من األول القسم إن أوًال:
وأكرب جثًة، املرأة من أضخم الرجل وأن اإلناث، من أشد العالية الحيوانات
نبضانًا، أثقل ودمه سحنة، وأنرض عضًال، وأقىس عظًما، وأثخن جمجمًة،
الكربونيك الحامض من يفرز إذ وانحالًال؛ فساًدا أكثر وجسده قواًما، وأغلظ
لبث وما املرأة. من أشد الرجل أن عىل يدل مما ذلك وغري هي، تفرز مما أكثر
يمتاز امتياًزا جعلها إىل انتقل حتى الشدة عىل دليًال األوصاف هذه جعل أن
امتياز مقابله يذكر الدكتور حرضة بأن االمتياز هذا يؤيد ولم الرجل، به
والغضاضة الرتكيب، ولطف القوام، واعتدال بالجمال، الرجل عىل املرأة
به ُمسلَّم هو كما عليه؛ تُميِّزها التي األوصاف من ونحوها والبضاضة
امتياًزا تعدان الوحشية والقوة الجسم ضخامة كانت إن ألنه أيًضا؛ إجماًعا
أَْوُجٍه، من للمرأة امتياًزا يعدان الخلق وحسن القد فلطف وجه؛ من للرجل
أغفلهما الدكتور حرضة لكن غريهما، ذكر عند ذكرهما يقتيض واإلنصاف

اإلغفال. تمام
ارتقائه عىل دليًال املرأة يف وانبساطها الرجل يف القدم تقوس ذكر إنه ثم
اليسار! عن تزررها وهي اليمني عن ثيابه يزرر وكذلك منها، أكثر الخلق يف
بصحة يُسلِّم لم التي األدلة من ذلك غري إىل نموها، ورسعة نموه بطء وكذلك
األمر ذكر يقتيض واإلنصاف األمر وترك آحاد، ينفيها حتى واحد مدلولها
بها. عليه يستشهد ما صحة وال صحتها تثبت لم التي الشواهد قبل املقرر
الرجل أن إثبات هي الدكتور حرضة مقالة من الثاني القسم فحوى إن ثانيًا:
أن زعم التي العقلية القوى فيه عدد وقد املرأة، من وإدراًكا عقًال أعظم
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أعلم والذي فيها، يَُفقَن قوة للنساء يذكر ولم النساء، فيها يفوقون الرجال
— نفس! للمرأة كان إذا عما قديًما بحثوا الذين حتى — الباحثني كل أن
عن اإلدراك مثل: العاقلة؛ القوى بعض يف الرجل تفوق املرأة أن ينكروا لم
إن ثم العقيل، والذوق البداهة وسالمة بالشعور، املعروف الحواس، طريق
أثقل دماغه بكون الرجل عقل عن املرأة عقل بصغر حكمه يبني حرضته

دماغها! من
أسأل أن فحسبي هذا؛ مثل معرض يف االعرتاض يل يحق ال كان وملا
نعلمه الذي ألن العقل؟! كرب عىل قاطًعا دليًال الدماغ ثقل يعترب هل جنابه:
العقل كرب أن — الشأن هذا يف للعلماء مناقشة أحدث عن مأخوذ وهو —
ودماغه زمانه أهل أعقل من اإلنسان يكون فقد الدماغ؛ ثقل عن بمعزٍل
ودماغه عقًال الناس أصغر من يكون وقد الثقل، يف متوسط أو ا، جدٍّ خفيف
العقل كرب دليل الدماغ ثقل بأن القارصة عقولنا تقنع ال ولذلك ا؛ جدٍّ ثقيل

القاطع. بالربهان ذلك لنا يتبني حتى
املرأة آداب عن الدكتور حرضة كالم يف كان اإلجحاف معظم إن ثالثًا:
املحقق إذ املخالفة؛ تمام حرضته أخالف أن أخىش ال وهنا وفضائلها،
الكروَب، امُلفرِّجة الَحزيَن، يُة امُلعزِّ فهي املرأة؛ نصيب الفضائل أن املشهور
يف الرجل بمشاركة الراضية الحياة، ونغص العيش مضض عىل الصابرة
يف نفسها الناسية ملرسته، الطالبة والئه، عىل املحافظة ورضائه، رسائه
والعفاف بالوراعة املمتازة عائلته، وتربية ملرسته حياتها الباذلة خدمته،

ذكرت. ما فحسبي يُقدَّر، وال منه يعد مما ذلك غري إىل والطهارة،

األنصاري يعقوب بنت مريم

وممن وأدبائها، نبهائها صدر وكانت شلب، من قيل ما عىل وأصلها إشبيلية، سكنت
الورد، كاألسد املعاني وافرتست رسد، أحسن البديع رسدت ونجبائها، منجبيها قدر لهن
ملوًكا ومدحت ورشفها، اإلجادة أفخر من وحازت صدفها، من املحاسن درر وأبرزت
كواعب عليهم وجلتها خرائد، معانيها من إليهم وزفت قالئد، مدائحها من طوقتهم
أثبت وقد وارف، ظل الحظوة من لها تقلص وما العوارف فأسالت لواعب، باأللباب
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وتحتشم األدب، النساء تعلم وكانت سبقها. مقدار به ويُعرف بحقها، يعرتف ما املقري
وذكرها األربعمائة، بعد بإشبيلية واشتهرت طويًال، عمًرا وعمرت وفضلها، لدينها

إليها: وكتب بدنانريَ لها املهدي بعث ملا جوابها لها وأنشد الحميدي،

ال��ح��ل��ل ف��ي ال��ل��س��ن ن��ط��ق ح��زت أن��ن��ي ل��و ِق��بَ��ل م��ن أول��ي��َت ال��ذي ب��ش��ك��ر ل��ي م��ا
وال��ع��م��ل اإلخ��الص ف��ي ال��ع��ص��ر وح��ي��دة وي��ا ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ال��ظ��رف ف��ذة ي��ا
وال��م��ث��ل األش��ع��ار ف��ي خ��ن��س��اء وُف��ق��ِت ورع ف��ي ال��ع��ذراء م��ري��م أش��ب��ه��ت

منها: الجواب ونص

ت��س��ل؟ ول��م ف��ض��ل إل��ى ب��درت وق��د ع��م��ل وف��ي ق��ول ف��ي ي��ج��اري��ك ذا َم��ن
ق��ب��ل م��ن أول��ي��ت وم��ا ال��آلل��ئ م��ن ع��ن��ق��ي ف��ي ن��ظ��م��ت ال��ذي ب��ش��ك��ر ل��ي م��ا
ع��ط��ل ح��ًل��ى م��ن أن��ث��ى ك��ل ع��ل��ى ب��ه��ا زاه��ي��ة أص��ب��ح��ُت ب��ح��ًل��ى ح��لَّ��ي��ت��ن��ي
ال��غ��زل رق��ة ف��رق��ت ال��ف��رات م��اء س��ق��ي��ت ال��ت��ي ال��غ��ر أخ��الق��ك ل��ل��ه
ال��م��ث��ل أح��س��ن م��ن وغ��دت وأن��ج��دت ب��دائ��ع��ه غ��ارت م��ن م��روان أش��ب��ه��ت
واألس��ل ال��ب��ي��ض غ��ي��ر ال��ن��س��ل م��ن ي��ل��د ل��م ال��م��ه��ن��د ال��ع��ض��ب وال��ده ك��ان م��ن

كربت: وقد شعرها ومن

ال��م��ه��ل��ه��ل ال��ع��ن��ك��ب��وت ك��ن��س��ج وس��ب��ع ح��ج��ة س��ب��ع��ي��ن ب��ن��ت م��ن ي��رت��ج��ى وم��ا
ال��م��ك��ب��ل األس��ي��ر م��ش��ي ب��ه��ا وت��م��ش��ي ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ت��س��ع��ى ال��ط��ف��ل دب��ي��ب ت��دب

الروسية إمرباطورة صوفيا مريم

«أوف الدوق قرينة والربنسيس «أستوريا» إمرباطورة وشقيقة الدانمارك، ملك ابنة هي
ربيت واألوان، العرص هذا يف وأديبتهن الزمان، هذا نساء أمرية إنكلرتا. عهد ويل وليس»،
العالم، نساء من والثروة بالغنى املتوسطات حالة عن تعلو ال بسيطة بهيئة أبيها بيت يف
مقام يف وهي اآلن، حتى ذلك عىل تزل ولم صبوتها، من وتشامخ كربياء كل طرحت وقد
باملواهب وكماًال عزٍّا هللا زادها وقد البرش. من مليون مائة نحو أعناق أمامها تنحني
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العريكة، ولني األخالق، ودماثة والرقة، اللطف من كبري جانٍب عىل فإنها الطبيعية؛
البديهة. وحسن التصور، وصدق الذهن، وحدة العقل، غزارة من أعظم جانٍب وعىل
أشداء خري يف وجوده يعزُّ ما والشجاعة القوة من اللطيف هيكلها يف هللا استودع وقد

الرجال.
شديدة أنها طباعها رشيف شميلومن شلبي الدكتور عىل ردِّها يف امُلرتَجمة عَرفُت وقد
ال للمعارف، منشطة الحسنات، عمل إىل ميالة — قرينها — اإلمرباطور لجاللة الحب
والكساىل، للكسل الكره شديدة العمل، إىل نزوعة كثريًا، السياسة شئون يف التداخل تحب
عن يكشف الذي األمر — بيدها ثيابها أكثر تخيط املفيدة، الكتب بمطالعة مولعة
إحدى مساعدة مع بنفسها تقوم والتبذير، اإلرساف تحب ال — الكريمة نفسها يف ضعة
تتكلم أصبحت واملطالعة للدروس ميلها ولشدة وابنتيها. الثالثة بنيها بتعليم الفاضالت
قاطبة؛ العالم نساء يف ونذيًرا واعًظا يقوم خاللها رشيف إن وباإلجمال: اللغات، من بعدٍد
إىل واملرسفات واإلقدام، النشاط إىل الُقوى والواهنات واللني، الضعة إىل املتكربات يرد

به. والعمل حبه إىل واإلحسان الرب عمل عن وامُلبتعدات االقتصاد،

الحمريية عملوق بنت مزروعة

خالد مع الحروب حرضت الشام، فتوح يف ُكنَّ اللواتي ومن زمانها، فصحاء من كانت
األزور، بنت خولة مع سحور وقعة يف النسوة حرب وشهدت ومرص، بالشام الوليد بن

وهو: أنطاكية؛ وقعة يف مأسور وهو ولدها رثاء يف شعر ولها

ال��دوام��ع ال��خ��دود م��ن��ي أح��رق��ت وق��د ت��ل��ه��بً��ا ق��ل��ب��ي زاد ق��د ول��دي أي��ا
واألض��ال��ع ال��ح��ش��ا م��ن��ي ح��م��ي��ت وق��د ش��ع��ل��ة ال��م��ص��ي��ب��ة ن��ار أض��رم��ت وق��د
ال��م��دام��ع ت��س��ت��ك��ن ك��ي��م��ا ب��م��ال��ك ي��خ��ب��رون��ي ك��ي ال��رك��ب ع��ن��ك وأس��أل
راج��ع إن��ك ق��ال م��ن م��ن��ه��م وال ص��ادًق��ا ع��ن��ك م��خ��ب��ر ف��ي��ه��م ي��ك ف��ل��م
دام��ع وط��رف��ي م��ص��دوع ف��ق��ل��ب��ي ع��ي��ش��ت��ي ك��درت غ��ب��ت م��ذ ول��دي ف��ي��ا
ب��الق��ع وداري م��س��ف��وح، ودم��ع��ي م��ول��ه وع��ق��ل��ي م��ق��س��وم، وف��ك��ري
ص��ان��ع ال��ع��ب��د ف��م��ا األخ��رى ت��ك��ن وإن ح��ج��ة ل��ل��ه ص��م��ت ح��يٍّ��ا ك��ن��ت ف��إن

وكانت — نفيل بن عمرو بن زيد بن سعد بنت سليمى معها وملن لها فقالت
أما األجر. ذلك عىل ووعدكن بالصرب، أمَركنَّ هللا؟! أمركن أبهذا العابدات: الزاهدات من
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َوإِنَّا هلِلِ َّا إِن َقالُوا ِصيبٌَة مُّ أََصابَتُْهم إِذَا ﴿الَِّذيَن وتعاىل: سبحانه — هللا قال ما سمعتن
(البقرة: اْلُمْهتَُدوَن﴾ ُهُم َوأُوٰلَِئَك ۖ َوَرْحَمٌة رَّبِِّهْم ن مِّ َصَلَواٌت َعَليِْهْم أُوٰلَِئَك * َراِجُعوَن إَِليِْه
بالصدق، وأتيِت الحق، هو كالمك إن مزروعة: لها فقالت تُْؤجْرَن، فاْصِربَْن ١٥٦-١٥٧)؛

البكاء. عن سَكتَن ثم

قالوون بن النارصمحمد جارية مسكة

السلطانية األعراس عمل يف برأيها يُقتدى منزله، قهرمانة وصارت داره، يف نشأت قد
السلطاني، الحريم شئون وترتيب واملواسم، األعياد يف تعمل التي الجليلة واملهمات
العظيمة والسعادات الكثرية األموال من لها وصار عمرها وطال السلطان، أوالد وتربية
وتقدمت وانترش، صيتُها وبَُعَد واشتهرت كبريًا، ومعروًفا برٍّا وصنعت وصفه، يجلُّ ما
وصنيعها خدمتها لحسن وذلك حرمه؛ وعند عنده الكلمة مسموعة وكانت السلطان، عند
ذلك. وغري ومدارس، وتكايا، مساجد، مثل: كثرية؛ مصانع صنعت وقد ملنزله، وصيانتها

تهدَّم. جميعها
مرص خطط صاحب فيه قال بمرص، الحنفي بخط أنشأته الذي الجامع مآثرها ومن
له الحنفي بخط حديد أبي صالح الشيخ جامع قرب مسكة سوق إن التوفيقية: الجديدة

بالرخام: أحدهما بأعىل منقوش بابان

— هللا إىل الفقريُة املبارك املسجد هذا بإنشاء أَمَرْت الرحيم، الرحمن هللا بسم
الرفيعة الستُّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قرب إىل الزائرُة هللا، بيت إىل ُة الحاجَّ — تعاىل

وسبعمائة. وأربعني ست سنة مسكة،

﴿إِنََّما عليه: مكتوب منرب وبه يس، سورة بالحجر الخارج من بدائرة ومنقوش
.(١٨ (التوبة: اآلية ِهللا﴾ َمَساِجَد يَْعُمُر

غري إىل وسبعمائة، وأربعني ست سنة شهور يف املبارك الجامع من الفراغ وكان
الحميدة. األوصاف من ذلك

وغري معطل الجامع وإنما لآلن، ظاهر وقربها فيه، دفنت «مسكة» الست توفيت وملا
املرصية. األوقاف ديوان يف له أحكار وجود حالة لتخرُّبه الشعائر مقام
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الفزاري عرفجة بنت الفزارية مفضلة

برضوب عاملة املقال، فصيحة الجمال، بديعة وكانت الطائي، عوف بن محمد تحت كانت
يف ُقتل حني املذكور محمد زوجها يف قولها ومن تستحسن. بالغة فيه وشعرها الشعر،

غزواته: بعض

م��ح��م��دا ذك��رت ح��ت��ى م��ي��تً��ا وال ب��ال��ث��رى ت��ل��ب��د ل��م��ا أرى ال أال
إث��ِم��دا ت��م��س��ان ال ال��ل��ي��ال��ي ط��وال م��ح��م��د ب��ع��د ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ح��رام
ال��م��ق��ي��دا ال��ح��م��ار ي��ف��ن ل��م ال��ح��رب ل��ه ت��ج��ردت ل��و م��وت��ه ف��ت��ى م��ن ف��ك��م
أب��ع��دا اآلن ه��و ب��ل ال ل��ي��ب��ع��ده ع��ش��ي��ة ك��ل ال��ل��ه ي��دع��و وأح��م��ر
غ��دا أو ال��ق��وم ف��ي راح إن وأج��م��ل��ه م��ح��م��ًدا أح��ل��ى ك��ان م��ا ي��ا ت��ر أل��م
ال��م��ن��ض��دا ال��رداء ال��ردي��ن��ي ك��ن��ف��ض ق��م��ي��ص��ه ي��ن��ف��ض��ان م��ن��ك��ب��ي��ه ت��رى

عنها تعاىل ريضهللا الغوار أبي بن زيد بنت منفوسة

عندي خري أمامي لتقدمك وهللا وتقول: حجرها عىل رأسه تضع ولدها مات إذا كانت
يف فإن حرسة؛ فراقك كان ولنئ عليك، جزعي من أوَىل عليك ولصربي بعدي، تأخرك من

عنه: ريضهللا — معديكرب بن عمرو قول تنشد ثم لخريه، أجرك ع توقُّ

ال��ظ��ه��ر ق��ص��م وإن م��ن��ا ه��ال��ك ع��ل��ى دم��وع��ن��ا ت��ف��ي��ض ال ل��ق��وم وإن��ا

والدة صاحبة القرطبية مهجة

من وكانت تأديبها، والزمت والدة بها وعلقت وأخفهن، زمانها يف النساء أجمل من كانت
والدة يف شعرها ومن تهجوها. أن اقتىض ما والدة وبني بينها ووقع روًحا، الناس أخف

مصطلحتني: كانتا حينما

ال��ث��غ��ر م��ط��ال��ب��ه ع��ن ي��ح��م��ي زال ف��م��ا ح��ائ��م ك��ل ث��غ��ره��ا ع��ن ح��م��ى ق��د ل��ئ��ن
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ال��س��ح��ر ل��واح��ظ��ه��ا م��ن ح��م��اه وه��ذا وال��ق��ن��ا ال��ق��واض��ب ت��ح��م��ي��ه ف��ذل��ك

املقدار. هذا عىل منها وأقترص جمعها، نشأ لم كثرية أشعار ولها

الغساني عاصم بن قيس بن طالبة ابنة مي

لجالله األمثال؛ به رضبت حتى وأفاضلهم العرب ملوك أجالء من قيٌس جدُّها كان
غزالة بليغة، الكالم، عذبة قصرية، مي وكانت ودماثته، جواره وحسن وسماحته،
وكان الرمة، بذي املعروف الكناني، معدي بن غيالن عليها مرَّ الحاجبني. اء زجَّ العينني،
وأطنابه، عروضه عال رسادق إىل فمال الظمأ، فأدركه فصيًحا، وشاعًرا مليًحا، غيسانيٍّا
النخل، عثاكيل كأنه شعرها أسبلت وقد رأسها ط تُمشِّ بمي وإذا وأسبابه، أوتاده وامتدت
السقام، من وتشفي األوام، تنفي إداوة من هل غيالن: فقال خالله، من يشف ووجهها
هيَّأت، مما يأكل فجلس وأنزلته، به بت رحَّ ثم وسقته، باللبن ِشيب ماء إىل فأرسعت
وأوار، العج قلبه ويف إال النهار آخر انرصف فما خبأت، ما األيام عن له تروي وعيونها

وينشد: املشقة، وفرط الشقة طول عىل يعاودها فعطف نار، من مارج كأنهما

ب��ع��ي��ده��ا وي��دن��و ل��ي تُ��ط��وى األرض أرى أزوره��ا م��يٍّ��ا ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت
ت��ع��ي��ده��ا ل��و أح��دوث��ة ان��ق��ض��ت م��ا إذا ج��ل��ي��س��ه��ا ودَّ ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن

مية يف إن فقال: الرمة ذو يوًما أتاني معناه: ما فقال الفزاري عقبة يوًما وحدث
نظرت الربع أتينا إذا حتى رسنا ثم لبيك، فقلت: الزيارة؟ يف تسعدني أن لك فهل خلوًفا،
به، الئذات جلسن حتى — مي وبينهن — يتهادين فجنئ فعرفنه، غيالن إىل النساء
رويت ما أنشدها يل: وقال إيلَّ فالتفت قلت: ما الرمة ذا يا أسمعنا منهن: حسناء فقالت

أولها: التي قصيدته أقول فاندفعت عني،

وأخ��اط��ب��ه ع��ن��ده أب��ك��ي زل��ت ف��م��ا ن��اق��ت��ي ل��م��ي��ة رب��ع ع��ل��ى وق��ف��ت
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قوله: بلغت وملا

ذوائ��ب��ه ت��م��ي��ل أث��ل أو ال��ن��خ��ل ذرى ك��أن��ه��ا م��ي أظ��ع��ان إل��ى ن��ظ��رت
س��واك��ب��ه ع��ل��ي��ه ��ت ن��مَّ ب��م��غ��رورق ك��ات��م وال��ق��ل��ب ال��ع��ي��ن��ان ف��أس��ب��ل��ت
وم��ع��ات��ب��ه أس��راره ح��وائ��ل��ه��ا ت��ح��ل ول��م ال��ف��راق ح��ال وام��ق ب��ك��ى
وم��ق��ان��ب��ه أس��راره م��ح��اول��ه��ا ت��ح��ل ول��م ال��ف��راق ح��ان ق��د اإلل��ف ه��و

قوله: إىل انتهيت حتى اإلنشاد يف مضيُت ثم فلتحل. اليوم لكن الحسناء: قالت

ك��اذب��ه أن��ا ال��ذي إال أح��دث��ه��ا ال��ذي م��ا م��ي��ة ب��ال��ل��ه ح��ل��ف��ت وق��د
أح��ارب��ه ع��دوٌّ أرٍض ف��ي زال وال أرى ال ح��ي��ث م��ن ال��ل��ه ف��رم��ان��ي إذن

بلغت حتى اإلنشاد يف زلت ما ثم هللا! عواقب خف الرمة، ذا يا ويحك مي: قالت
قوله:

ع��وازب��ه ج��م��ي��ًع��ا أم��ت��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ى س��وارح ل��م��ي ح��ب م��ن رح��ت إذا

فأصعد له! وهنيئًا أصحه ما مي: فقالت هللا! قتلك — مي يا قتلته الحسناء: قالت
قوله: إىل انتهيت حتى إنشادي فداومت أنا أما عارضيه. يحرق حرُّها كاد زفرة الرمة ذو

س��ال��ب��ه ال��درع ن��ض��ى أو م��ن��ه��ا ال��وج��ه ل��ك ب��دا أو م��ي��ة ال��ق��ول راج��ع��ت��ك إذا
ش��ارب��ه ت��ع��ل��ل وم��رح��وق رخ��ي��م وم��ن��ط��ق أس��ي��ل خ��د م��ن ل��ك ف��ي��ا
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الدرع يُنيض بأن لنا فمن الوجُه، وبدا القوُل اآلن روجع قد باسمة: الحسناء فقالت
من مع فقمت عنهما، ففرجوا شأنًا؛ لهذين إن الحسناء: قالت ثم مي، فضحكت سالبه؟
من يسمع ولم مكانه، من غيالن يربح ولم طويًال فتعاتبا أراهما، بحيث وجلست قام
طيب نافجة ومعه جاءني ثم كذَّبته، ِبَم أدري وال وهللا. كذبت قولها: سوى حديثهما
ثم بعريًا، ألقلدنها فوهللا أعطتنيها، قالدة وهذي قال: ثم وهذه، شأنك فقال: إياها أهدته

فأنشد: مي أطالل عىل وقفنا ثم وانرصفنا، كالحمائل سيفه يف عقدها

ال��ق��ط��ر ب��ج��رع��ائ��ك م��ن��ه��ًال أزال وال ال��ب��ل��ى ع��ل��ى م��ي دار ي��ا اس��َل��م��ي ي��ا أال
ك��در ص��ي��ف��ي��ة األذي��ال ب��ه��ا ت��ج��ر ب��ق��ف��رة ش��ام غ��ي��ر ت��ك��ون��ي ل��م وإن

انرصفنا، ثم ترى، ما مني كان وإن صبور، جلد إني وقال: بالعربة عيناه وانضمت
لطائف ومن صربًا! أحسن وال صبابة، منه أشد رأيت ما فوهللا به، العهد آخر وكان

قوله: أشعاره

ه��ب��وب��ه��ا ق��ل��ب��ي زاد م��ي آل ب��ه ج��ان��ب ن��ح��و م��ن األري��اح ه��ب��ت إذا
ح��ب��ي��ب��ه��ا ح��ل أي��ن ن��ف��س ك��ل ه��وى وإن��م��ا م��ن��ه ال��ع��ي��ن��ان ت��ذرف ه��وى

الضبية بنترضار مية

قبيصة أخيها يف مستحسن ورثاء موزون شعر ولها وحماسة، وفصاحة أدب ذات كانت
قولها: ومنه — الغزوات إحدى يف قتل وكان —

ق��ب��ي��ًص��ا وال��ن��دى ال��م��ج��ال��س زي��ن ذاه��ب ش��يء وك��ل ت��ب��ع��دن ال
خ��م��ي��ًص��ا ال��خ��ب��ي��ث ال��زاد م��ن ب��ط��نً��ا ف��ض��ل��ه أب��ه��م ال��ش��ي��خ م��ا إذا ي��ط��وي
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عتبة بنت مية

عشريته، يف مطاًعا قومه، يف أمريًا أبوها وكان زمانها، يف وجمال حسن صاحبة كانت
يف يستشريونها حسنًا رأيها وكان أيًضا، الكلمة مسموعة أبيها منزلة لعلوِّ هي وكانت
عثرنا ما منها بأبياٍت، رثته أبوها مات وملا الشعر. بمعاني معرفة لها وكان أمورهم،

وهو: عليه؛

ت��ئُ��وب��ا أن إالاله��ة وأع��ج��ل��ن��ا ع��ص��ًرا ال��ل��ع��ب��اء م��ن ت��روح��ن��ا
ال��ج��ي��وب��ا ال��ب��ش��ر ن��واع��م ي��ش��ق ف��انْ��ع��ي��اه َم��يَّ��َة اب��ِن م��ث��ل ع��ل��ى
ال��ن��ص��ي��ب��ا ي��دخ��ر ت��ل��ق��اه وال ش��م��ريٍّ��ا ع��ت��ي��ب��ة أب��ي وك��ان
ه��ي��وب��ا روًع��ا ال ال��ح��رب ع��وان اْش��َم��ع��لَّ��ت إذا ب��ال��ي��دي��ن ض��روبً��ا

نحاسنوفل مريم

١٨٥٦م سنة الثاني كانون ٦ يف بريوت يف ولدت نحاس. هللا نرص جربائيل ابنة هي
وداخلية، خارجية بني سنوات ثمان مدة السورية اإلنكليزية املدارس يف وتهذبت (يناير)،
وجميع والبيانو، والحساب والجغرافيا التاريخ مع واإلنكليزية العربية اللغتني فتعلمت

واليد. اإلبرة أشغال
املركز يف نوفل، أفندي بنسيم اقرتنت ١٨٧٢م، سنة (نوفمرب) الثاني ترشين ١٤ ويف
اللبنانية. الحكومة متوظفي من املذكوران وقرينها والدها كان إذ لبنان؛ جبل يف الصيفي
اللطيف، جنسها بنات ذكر إلحياء عام كتاب بتأليف رشعت ١٨٧٣م سنة خالل ويف
شهريات تراجم يتضمن وهو النساء»، مشاهري تراجم يف الحسناء «معرض بكتاب وسمته
أكثر يف أعلنت وقد اإلفرنجية، القواميس نسق عىل ُمرتَّبًا واألحياء األموات من النساء
يف باذلة به االشتغال عىل عزيمتها باقي ورصفت املبتكر، املرشوع هذا عن الجرائد
واألدب، العلم للرجال إن يقال: ال حتى واملجوهرات؛ الحيل من أحرزته ما كل سبيله
إىل رفعته النهاية وشك عىل منه األول القسم أصبح وريثما والذهب. الجمال وللنساء
كان التي القاهرة، مرص يف السيوفية املدرسة سة ُمؤسِّ جنسها: بنات بني اشتهرت َمن
آفت جشم األمرية حرضة وآدابها، معارفها ألبان من يغتذين تلميذة الثالثمائة نحو فيها
نعم من عليها فأفاضت السابق، الخديوي باشا إسماعيل سمو ُحَرم ثالث أفندي، هانم
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ذاكرة الغراء، األهرام جريدة يف واالمتنان الشكر جميل نرش إىل ُمقدِّمته حمل ما القبول
واإلحسان. املكارم من األمرية به وعدت ما

املقدمة، يتضمن للكتاب مثال دولتها بأمر طبع ١٨٧٩م، سنة (يوليو) حزيران ويف
من كثري يف وزِّع وقد الشهريات. النساء بعض وتراجم إليها، املشار األمرية حياة وترجمة
يف نابويل إىل الكرام بيته آل مع السابق الخديوي الجناب سفر أن غري العربية، البلدان
الحوادث فإن ثم ومن األحياء، تراجم من الثاني القسم بإتمام السعي أوقف السنة تلك
اضطرت الكتاب لتزيني حرضت التي والصور املعدات من قسًما أضاعت التي الغريبة
كساد ومن الزمان، حكم من حزازات صدرها ويف األيام، مضض عىل تصرب أن املؤلفة

الرشقية. البالد يف اآلداب بضائع
ما الزمن من حني إىل الكتاب هذا بتأخري قضت التي واملسببات األسباب وهذه
شهر من االثنني يوم صباح يف هللا توفاها حتى املؤلفة، فكر يف األيام مع ترتدد برحت
بني قضت الذي مرشوعها بإتمام قرينها أوصت أن بعد ١٨٨٨م، سنة (أبريل) نيسان

العمر. مدة ودفاتره محابره
ما جملة فمن رنانة، بقصيدة نوفل أفندي إلياس األديب الشاعر حرضة رثاها وقد

الفقيدة: وصف عن فيها قال

خ��ض��اب��ه��ا أج��ل أي��دي��ه��ا وص��ن��ي��ع ح��ل��ة ك��أب��ه��ى ال��ت��ق��وى ل��ه��ا ك��ان��ت
ث��ي��اب��ه��ا ك��ل��ون ب��اط��ن��ه��ا وب��ي��اض ج��م��ال��ه��ا أس��ر ع��ن��وان وج��م��ال
ك��ت��اب��ه��ا ب��ط��يِّ م��ع��ارف��ه��ا وب��دت ق��ل��ب��ه��ا ع��ن وج��ه��ه��ا س��م��اح��ة وردت
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األخوص بن الفرافصة بنت نائلة

جناب بن عيل بن ضمضم بن حصن بن الحارث بن ثعلبة بن عفر ابن وقيل: عمرو، ابن
هند تزوج العاص بن سعيد أن بها زواجه سبب وكان عفان. بن عثمان زوجة الكلبية،

إليه: فكتب عثمان، ذلك فبلغ الفرافصة، بنت

وجمالها. بنسبها إيل فاكتب كلب؛ من امرأة تزوجت أنك بلغني قد فإنه بعد، أما

إليه: فكتب

بيضاء أنها وجمالها األخوص، بن الفرافصة بنت أنها نسبها فإن بعد، أما
مديدة.

فكتب:

فزوجنيها. أخت لها كانت إن
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إياه، يُزوِّجها أن ضبٍّا ابنه فأمر عثمان، عىل ابنته يخطب الفرافصة إىل سعيد فبعث
يا أبوها: لها قال إليه حملها أرادوا فلما نرصانيٍّا، الفرافص وكان مسلًما، ضب وكان
خصلتني: عني فاحفظي منك؛ الطيب عىل أقدر هن قريش: نساء عىل تقدمني إنك بنية،
كرهت ُحملت فلما مطر، أصابه ريح شن ريحك يكون حتى باملاء وتَطيِّبي فتكحيل

تقول: فأنشدت أهلها؛ لفراق وحزنت الغربة

أرك��ب��ا ال��م��دي��ن��ة ن��ح��و م��ص��اح��ب��ة إن��ن��ي ب��ال��ل��ه ض��ب ي��ا ت��رى أل��س��ت
م��ث��ق��ب��ا ي��راًع��ا ري��ح زع��زع��ت ك��م��ا رك��اب��ه��م ت��خ��ب ح��زنً��ا ق��ط��ع��وا إذا
ال��م��ط��ن��ب��ا ال��خ��ب��اء ي��غ��ن��ي م��ا ال��وي��ل ل��ك ض��م��ض��م ب��ن ح��ص��ن أب��ن��اء ف��ي ك��ان ل��ق��د

عليه، فجلست حياله، رسيًرا لها ووضع رسيره عىل قعد عثمان عىل قدمت فلما
من ترين ما يهولنك ال الفرافصة، ابنة يا فقال: الصلع، فبدا قلنسوته عثمان فوضع
إليك، أقوم أن وإما إيل، تقومي أن إما فقال: فسكتت، تحبني، ما وراءه فإن صلعي؛
الصلع، السادة إليهن بعولتهن أحبُّ نساء من فإني الصلع؛ من ذكرت ما أما فقالت:
السماوة جنبات من تجشمته ما فوهللا إليك؛ أقوم أن وإما إيل تقومي أن إما قولك: وأما
ودعا رأسها فمسح جانبه، إىل فجلست فقامت إليك، أقوم بل وبينك، بيني مما أبعد
خمارك، اطرحي لها: قال ثم فطرحته، رداءك، عنك اطرحي لها: قال ثم بالربكة، لها
إليك، ذاك فقالت: إزارك، حيلِّ لها: قال ثم فنزعته، درعك، انزعي لها: قال ثم فطرحته،

عنده. نسائه أحظى من فكانت إزارها، فحلَّ
شعرت فما الدار، يف عثمان مع كنت قال: أنه حبيبة أم موىل الجراح أبي عن وروي
من دخلوا قد بالناس وإذا الصلح. يف هم تقول: ونائلة بكر أبي بن محمد خرج وقد إال
وجلست بنفيس فرميت السيوف، ومعهم الدار سور من الحبال برأس ونزلوا الخوخة،
خذي عثمان: لها فقال شعرها، الفرافصة بنت نائلة فنرشت صياحهم، وسمعت عليه،
فاتقته بالسيف إليه رجل وأهوى شعرك، حرمة من أعظم عيل لدخولهم فلعمري خمارك؛
قالت عثمان قتل وملا يكربون، وخرجوا قتلوه ثم أصابعها، من إصبعني فقطع بيدها،

نائلة:

م��ص��ر م��ن ج��اء ال��ذي ال��ت��ج��ي��ب��ي ق��ت��ي��ل ث��الث��ة ب��ع��د ال��ن��اس خ��ي��ر إن أال
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ع��م��رو أب��ي ف��ض��ول ع��ن��ا غ��ي��ب��ت وق��د ق��راب��ت��ي وت��ب��ك��ي أب��ك��ي ال وم��ال��ي

بن النعمان مع عثمان بقميص وبعثت سفيان، أبي بن معاوية إىل نائلة وكتبت
كتبت: ما صورة وهذه بشري،

سفيان أبي بن معاوية إىل الفرافصة بنت نائلة من
وهداكم اإلسالم، وعلمكم عليكم، أنعم الذي باهلل أذكركم فإني بعد، أما
نعمه، عليكم وأسبغ عدوكم، عىل ونرصكم الكفر، من وأنقذكم الضاللة، من
عليكم؛ هللا وبعزمة تنرصوه، لم الذي خليفته وحق حقه وأذكركم باهلل، أنشدكم
بََغْت َفِإن ۖ بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِن قال: فإنه
(الحجرات: ِهللا﴾ أَْمِر إَِىلٰ تَِفيءَ َحتَّٰى تَبِْغي الَِّتي َفَقاِتلُوا اْألُْخَرٰى َعَىل إِْحَداُهَما
ثم الوالية حق إال حق عليكم له يكن لم ولو عليه، بُغي املؤمنني أمري وإن ،(٩
وحسن اإلسالم يف لقدمه ينرصه؛ أن هللا أيام يرجو مسلم كل عىل لحق أتي؛
فأعطاه انتخبه إذ أنه أعلم وهللا رسوله، وصدَّق هللا، داعي أجاب وأنه بالئه،
كله أمره شاهدة كنت ألني خربه؛ عليكم أقص وإني واآلخرة. الدنيا رشف

عليه. هللا قىض حتى
أبوابه عىل قياًما ونهارهم ليلهم يحرسونه دار يف حرصوه املدينة أهل إن
فيقولون يحرضون املاء، منعوه حتى عليه قدروا يشء كل يمنعونه بسالحهم،
إىل أمرهم أسندوا قد مرص وأهل ليلة، خمسني معه ومن هو فمكث اإلفك، له
املدينة، أهل من الحرضيني من عيل وكان يارس، بن وعمار بكر أبي بن محمد
— هللا أمر الذي بالعدل يأمر ولم ينرصه، ولم املؤمنني أمري مع يُقاتل ولم
من وطوائف وهذيل، بكر، بن وسعد خزاعة تقاتل فظلت به، — وتعاىل تبارك
كانوا الذين لكم سميت ولكني سائرهم، أرى وال يثرب، وأنباط وجهينة مزينة

وآخره. أمره أول يف عليه الناس أشد
نبلهم، عليهم يردوا أن وأمرهم عيل فنهاهم والحجارة بالنبل رمي إنه ثم
ثم إغراء، إال األمر ويف جراءة، إال القتال عىل ذلك يزدهم فلم إليهم، فردوها
أناًسا املسجد يف إن فقالوا: أصحابه من نفر ثالثة فجاءهم الدار، باب أحرقوا

يأتوك. حتى املسجد إىل فاخرج بالعدل؛ الناس أمر يأخذوا أن يريدون
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وما ناحية، كل من عليه مظلة القوم وأسلحة ساعة فيه فجلس فانطلق
السالح، عامتهم عىل قريش من نفر كان وقد الدار، فدخل يعادل، أحًدا أرى
القوم، عليه فوثَب درًعا، لبست ما أنتم لوال ألصحابه: وقال درعه فلبس
عليكم إن عثمان: إىل بها وبعث صحيفة، يف ميثاًقا عليهم وأخذ الزبريُ فكلَّمهم
فلم السالح، فوضع وتحرجوا، فكلموا بيشء، وه ترضُّ ال أن وميثاقه هللا عهد
أخذوا حتى بكر، أبي ابُن يقدمهم القوم عليه دخل حتى وضعه إال يكن
رأسه عىل فرضبوه خليفته، هللا عبد أنا فقال: باللقب، ودعوه وذبحوه، بلحيته
الجبني مقدم عىل ورضبوه طعنات، ثالث صدره يف وطعنوه رضبات، ثالث
وهم حياة، وبه أثخنوه وقد عليه فسَقطُت العظم، يف أرسعت األنفرضبة فوق
نفسها فألقت ربيعة بن شيبة بنُت فأتتني بها، ليذهبوا رأسه قطع يريدون
املؤمنني أمري وحرمة — ثيابنا من وعرِّينا شديًدا، ً وطأ فتََواطئونا عليه، معي

فراشه. وعىل بيته يف عليه هللا رحمة فقتلوه — أعظم
لم قتله من سلم كان لنئ وهللا وإنه دمه، وعليه بثوبه إليكم أرسلت وقد
مسنا ما نشتكي فإنا — وجل عز — هللا من أنتم أين فانظروا خذله؛ من يسلم
قتله، من ولعن عثمان، عىل هللا ورحمة عباده، وصالَح وليَّه ونستنرص إليه،

الصدور. منهم وشفي واملذلة، الخزي مصارع الدنيا يف ورصعهم

أرواحهم؛ تذهب أو َقتََلتَه يقتلوا حتى النساء يََطئُوا ال أن الشام أهل من رجال فحلف
صفني. واقعة بسببها الرسالة هذه فكانت

املري بنتضمضم ناجية

ويُحرِّضون الوقائع، يحرضون الذين العرب شاعرات من كانت ضمضم. بن هرم أخت هي
العبيس حابس بن ورد قتله حني املذكور هرم أخيها يف قالتها أشعار ولها القتال، عىل

داحس: حرب يف

م��ودوع ع��ل��ى ه��رًم��ا أرى ال أن ال��م��ف��ج��وع ل��ه��ف��ة ق��ل��ب��ي ل��ه��ف ي��ا
م��ج��دوع ب��ح��ن��ظ��ل ال��ف��ؤاد ع��ل��ق ج��ن��ب��ه وم��ص��رع س��ي��دن��ا أج��ل م��ن
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أيًضا: فيه وقالت

ال��غ��م��اغ��م ف��ي خ��ارًج��ا ل��ح��ًدا وج��اور ف��أج��اب��ه��ا دع��وة ال��م��ن��اي��ا دع��ت��ه
ال��ت��زاح��م ف��ي أص��ح��اب��ه ت��ع��اوره س��ري��ره ي��ح��م��ل��ون راح��وا ع��ش��ي��ة
ال��ت��راح��م ك��ث��ي��ر م��ع��ط��اء ك��ان ف��ق��د ورب��ب��ه��ا ال��م��ن��اي��ا غ��ال��ت��ه ي��ك ف��إن

أيًضا: ولها

ال��ع��ظ��ي��م��ة وي��ك��ف��ي��ن��ا ل��ن��ا د ال��ت��ال ال��م��ائ��ة ال��واه��ب
ال��خ��ص��وم��ة ف��ي ت��ف��وض��ح إذا األل��د ال��خ��ص��م وال��داف��ع
ال��ح��ك��ي��م��ة خ��ط��ب��ت��ه وف��ص��ل ٍد ع��ا ب��ن ل��ق��م��ان ب��ل��س��ان
ال��ح��ك��وم��ة ف��ي وال��ت��داف��ع ذب ال��ت��ج��ا ب��ع��د أل��ج��م��ت��ه��م

الغرناطية نزهون

نقطة إال اآلداب فما العرص، نساء عىل فاقت وفريدة الدهر، بمثلها يسمح لم جوهرة
األفاضل، إال ه يَؤمُّ لم ناٍد لها الشارق، وجهها نور من إال الجمال وما الرائق، بحرها من
حافظة املحارضة، حسنة املسامرة، لطيفة وكانت عاقل، كل إال فيه يجتمع لم ومجلس
أهل من وهي أمثالها، من أحد ذاك إذ بغرناطة يكن ولم وأمثالها، العرب ألشعار
الزائد، واالنطباع الروح، بخفة ووصفها «املسهب»، يف الحجازي ذكرها الخامسة. املائة
وكان رائق. وحسن فائق، جمال مع األمثال، برضب واملعرفة الشعر، وحفظ والحالوة،
لها فكتب ومراسلتها، ومذاكرتها بمحارضتها الناس أولع سعيد بن بكر أبو الوزير

مرة:

وص��دي��ق ع��اش��ق م��ن خ��ل أل��ف ل��ه م��ن ي��ا
ال��ط��ري��ق ف��ي م��ن��زًال س ل��ل��ن��ا خ��ل��ي��ت أراك
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فأجابته:

ص��دري؟ ل��ه ال��ح��ب��ي��ب غ��ي��ر وه��ل س��واك م��ن��ع��ت��ه م��ح��الٍّ ب��ك��ر أب��ا ح��ل��ل��ت
ب��ك��ر أب��ي ح��ب ال��ح��ق أه��ل ي��ق��دم ف��إن��م��ا ح��ب��ي��ب م��ن ك��م ل��ي ك��ان وإن

املخزومي: فيها قال وملا

ب��ادي��ا ك��ان ل��و ال��ع��ار ال��ث��ي��اب وت��ح��ت م��س��ح��ة ال��ح��س��ن م��ن ن��زه��ون وج��ه ع��ل��ى
ال��س��واق��ي��ا اس��ت��ق��ل ال��ب��ح��ر ق��ص��د وم��ن غ��ي��ره��ا ت��وارك ن��زه��ون ق��واص��د

قالت:

ك��ري��م ع��ه��د ب��ع��د م��ن ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت م��ا ك��ان إن
ال��م��خ��زوم ص��ورة ف��ي ش��يء أق��ب��ح وص��رت
ل��وم ك��ل إل��ى ي��ع��زى ذم��ي��ًم��ا ذك��ري ف��ص��ار

فقالت: سوط! خمسمائة معك أكل من عىل ما الثقالء: بعض لها وقال

ال��ض��رب ج��اح��م م��ع��ي ي��ص��ل��ى أن ت��م��ن��ي��ه ل��ه رآن��ي ل��م��ا ش��ق��وة وذي
وال��ش��رب ال��م��ط��ارف ل��ب��س إل��ى خ��ل��ق��ت ف��إن��م��ا ه��ن��ي��ئً��ا ك��ل��ه��ا ل��ه ف��ق��ل��ت

ارتجال عقب له فقالت بكر أبي الوزير دار يف قزمان ابن مع مرة اجتمعت وقد
الناظرين! ترس ال أنك إال إرسائيل، بني بقرة يا أحسنت صفراء: جبة يلبس وكان — بديع
منك الناظرين رسور يُطلب وإنما السامعني، أرسُّ فأنا الناظرين أرسَّ لم إن لها: فقال
حتى معه تدافعوا أن إىل األمر وآل قزمان، ابن من السكر وتمكَّن صانعة! يا فاعلة، يا

تهطل. ثيابه املاء من كثريًا رشب قد وهو إال خرج فما الربكة، يف رموه
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عىل وخروجها اللزوم، لعدم عنها أرضبنا — أبياتًا له وقال وزير، يا اسمع فقال:
بكر أبي عىل تقرأ وكانت الصلة، له وأجزل الثياب، من يليق بما له فأمر — اآلداب حد

املخزومي: يخاطب فقال الكندي بكر أبو عليها فدخل األعمى، املخزومي

تُ��ج��ال��ُس��ه َم��ن ت��ب��ص��ر ك��ن��ت ل��و

نزهون: فقالت شيئًا، وجد فما الفكر وأطال فأفحم

ج��الل��ت��ه م��ن أخ��رس ل��غ��دوت
أزرت��ه م��ن ي��ط��ل��ع ال��ب��در
غ��الل��ت��ه ف��ي ي��م��رح وال��غ��ص��ن

شعرها: ومن

األح��د! ل��ي��ل��ة م��ن��ه��ا أح��ي��س��ن وم��ا أح��ي��س��ن��ه��ا م��ا ال��ل��ي��ال��ي در ل��ل��ه
أح��د إل��ى ت��ن��ظ��ر ف��ل��م ال��رق��ي��ب ع��ي��ن غ��ف��ل��ت وق��د ف��ي��ه��ا ح��اض��رن��ا ك��ن��ت ل��و

نعيم بن ظريف جارية نعمى

فلما شديًدا، بها شغف سيدها وكان باهر، ولطف زاهر، جمال ذات ظريفة أديبة كانت
عليه أدخلوه حتى فأخذوه عليه، دخلت الحجاج برشطة إذا داره يف جالس وهو يوم كان
فأمر هالكي! سبَب تكن فال روحي، إنها األمري، هللا أصلح فقال: بالجارية، عيل فقال:
الخليفة عرف إن له تبقى ال أنها علم رآها فلما بالجارية، جاء َمن وأرسل عليه، بالقبض
أطلقه، عقله زال فلما الشاب، وحبس امللك عبد إىل ليلتها ِمن الشام إىل بها ه فوجَّ بأمرها،
يحتال أن فأراد الحياة، متنغص مدة بها فأقام دمشق إىل الشاب ه وتوجَّ ماله، وأخذ
جاريته يأمر أن املؤمنني أمري رأى إن رقعة: يف ع فوقَّ يمكن، فلم بالجارية االجتماع عىل

يفعل. أن يشاء ما يفعل ثم اقرتحتها، أصوات ثالثة يل تغني أن نعمى
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والجارية الشاب أحرض انرصف فلما الحلم، عاوده ثم غضبه، اشتد القصة قرأ فلما
ذريح: بن قيس قول غنِّي لها: فقال شئَت، بما ُمْرها وقال:

غ��رور م��ت��اع ال��دن��ي��ا ول��ك��ن��م��ا وص��ل��ن��ا دام ل��و ال��ن��ف��س ح��س��ب ك��ن��ت ل��ق��د
أس��ي��ر ال��وث��اق ف��ي ح��زي��ن ب��ك��اء غ��زي��رة ب��ع��ي��ن ن��ف��س��ي ع��ل��ى س��أب��ك��ي
وس��رور غ��ب��ط��ة ح��ال��ي ب��أن��ع��م ال��ن��وى ي��ظ��ه��ر أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وك��ن��ا
ب��ظ��ه��ور م��ق��ل��وب��ة ال��ه��وى ب��ط��ون ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح ف��م��ا

جميل: قول غنِّي لها: قال ثم أثوابه! فمزَّق فغنَّت

ال��ف��ج��ر س��اط��ع ن��رى ح��ت��ى ك��ل��ي��ل��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
ال��ث��غ��ر م��ن ب��ال��رض��اب ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ود وت��ارة ب��ال��ح��دي��ث ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ود
ش��ك��ري م��ا ذل��ك ع��ن��د رب��ي وي��ع��ل��م م��رة ذاك ق��ض��ى ق��د إل��ه��ي ف��ل��ي��ت
أم��ري م��ن ذل��ك ك��ان إن ب��ه��ا وُج��ْدت ب��ذل��ت��ه��ا ح��ي��ات��ي م��ن��ي س��أل��ت ول��و

املجنون: قول غنِّي فقال: أفاق ثم عليه، فُغيش فغنَّت

ص��ب��ر م��ن أع��زك ال ف��اي��أس اآلن م��ن ل��ي ف��ق��ي��ل ال��ع��زاء ن��ف��س��ي ع��ل��ى ع��رض��ت
ال��ق��ب��ر ف��ي ح��ل��ول��ك م��ن أج��دى ش��يء ف��ال ن��ائ��يً��ا وأص��ب��ح ت��ه��وى َم��ن ب��ان إذا

نفسه، عىل عجل لقد امللك: عبد فقال فمات! شاهق من نفسه فألقى قام غنَّت فلما
بها فتصدقوا أو لورثته، فأْعِطها غالم يا خذها فيها؟! وأعود جارية أخرجت أني أيظن
تقول: وهي الغالم من يدها فجذبت للسيل، ة ُمعدَّ حفرية إىل نظرت بها نزلوا فلما عليه،

م��وت ب��ال ع��ش��ق ف��ي خ��ي��ر ال ه��ك��ذا ف��ل��ي��م��ت ع��ش��ًق��ا م��ات َم��ن

فماتت! الحفرية يف نفسها وألقت
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بن الحسن بن زيد بن الحسن بنت نفيسة السيدة
طالب أبي بن عيل بن الحسن

الباقر محمد بن الصادق جعفر بن إسحاق تزوجها ولد، أم أمها إن املقريزي: قال
فولدت زيد، بن بالحسن تزوجت وبعده يعقبا، ولم كلثوم، وأم القاسم ولدين: له فولدت
إنها فيقال: عليه، مزيد ال الذي الحد عىل والزهد الصالح من نفيسة وكانت نفيسة، له
أال لها: فقيل النهار، وصيام الليل، قيام تديم البكاء كثرية وكانت حجة، ثالثني حجت
الفائزون؟! إال يقطعها ال عقبة وأمامي بنفيس أرفق كيف فقالت: بنفسك؟! ترفقني
أن وذكر واحدة، أكلة لياٍل ثالث كل يف إال تأكل ال وكانت وتفسريه، القرآن تحفظ وكانت
وكان يل، ادعي لها: وقال الحجاب وراء من زارها — عنه هللا ريض — الشافعي اإلمام
الشافعي اإلمام موت بعد — عنها هللا ريض — وماتت الحكم، عبد بن هللا عبد بصحبته
وقد — عنها ريضهللا — الشافعي اإلمام عىل صىلَّ فيمن كانت إنها وقيل: سنني، بأربع
بخط املعروف منزلها يف ودفنت للهجرة، ومائتني ثمان سنة رمضان شهر يف توفيت

بمرص. السباع درب
احتُرضْت ملا وإنها ختمة، وسبعني مائة فيه وقرأت هذا قربها حفرت إنها ويقال:
َماَواِت السَّ ِيف ا مَّ لَِّمن ﴿ُقل تعاىل: قوله إىل حزبها يف انتهت وقد الدنيا من خرجت
تعاىل: قوله مع نفسها ففاضت ،(١٢ (األنعام: الرَّْحَمَة﴾ نَْفِسِه َعَىلٰ َكتََب ۚ هلِلِ ُقل ۖ َواْألَْرِض
دخلت إنها خلكان: ابن قال كما مرص إىل دخولها سبب وكان ،(١٢ (األنعام: ﴿الرَّْحَمَة﴾
املقام بها استقر ملا وإنها الحسن، أبيها مع وقيل: جعفر، بن إسحاق زوجها مع مرص
اعتقاد فيها للمرصيني وكان الحديث. عليها وسمع إليها، مرصحرض إىل الشافعي ودخل
وصلَّت إليها، جنازته أدخلت الشافعي اإلمام تويف وملا كان. كما باٍق اآلن إىل وهو عظيم،
بقاءها املرصيون فسأله املدينة، إىل حملها عىل زوجها عزم ماتت وملا دارها، يف عليه

اآلن. بها املعروف املوضع يف ودفنت فأبقاها، عندهم
الراغبني»: «إسعاف كتابه يف الصبان محمد الشيخ وقال

ومائة، وأربعني خمس سنة بمكة ولدت — عنها ريضهللا — نفيسة السيدة إن
إىل الشافعي ورد وملا مال، ذات وكانت والزهد، العبادة يف باملدينة ونشأت
كانت مرص قدمت وملا رمضان. يف بها صىل وربما إليه، تُحسن كانت مرص
الشهرة، عليها فخلعت التامة، الشهرة بها ولها سكينة، السيدة عمها بنت بها
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صائمة وهي وماتت والعام، الخاص بني التام القبول نفيسة للسيدة فصار
ألقاه أن تعاىل هللا أسأل سنة ثالثني منذ يل عجباه! وا فقالت: الفطر، فألزموها
وصلت فلما األنعام، سورة قرأت ثم يكون! ال هذا اآلن؟! أأفطر صائمة، وأنا
ودفنت ماتت (١٢٧ (األنعام: َربِِّهْم﴾ ِعنَد َالِم السَّ َداُر ﴿َلُهْم تعاىل: قوله إىل

اآلن. املشهور بمدفنها

«املزارات»: كتاب يف السخاوي وقال

الحجة ويف حجة، ثالثني حجت أنها مرص إىل نفيسة السيدة قدوم سبب إن
وأتت إبراهيم، الخليل قرب فزارت املقدس، بيت إىل زوجها مع توجهت األخرية
مرص إىل لقدومها وكان ومائة، وتسعني ثالث سنة رمضان مرصيف زوجها مع
كبري عند أوًال ونزلت العريش، من بالهوادج والنساء الرجال تلَّقاها عظيم أمر
أصحاب من وكان الجصاص، بن هللا عبد الدين جمال وهو بمرص، التجار
للتربُّك، اآلفاق سائر من الناس إليها يأتي شهوًرا عنده فأقامت والرب، املعروف
الحكم. بن الرسي مرص أمري لها وهبه — به املدفونة مكانها إىل تحولت ثم

هللا فقدَّر الحمام، إىل وذهبت عندها أمها تركتها َزِمنة يهودية بنتًا أن ذلك وسبب
وجماعة وأبواها البنت أسلمت ذلك وعند — عنها هللا ريض — السيدة يد عىل شفاءها
قصد إال مرص يف أحد يبق لم ذلك شاع وملا نفًرا، السبعني نحو عددهم يبلغ الجريان من
مرص أهل عىل فشق الحجاز، بالد إىل الرحيل فطلبت بابها، عىل الناس وكثر زيارتها،
إني فقالت: اإلقامة، وسألها الحكم بن الرسي إليها فركب فأبَْت، اإلقامة وسألوها ذلك
فقال الكثيف، الجمع بهذا ضاق قد ومكاني ربي، عبادة عن شغلوني وقد ضعيفة، امرأة
وهبتها قد أني هللا فأشهد السباع، بدرب واسعة داًرا يل فإن املكان ضيق أما الرسي: لها
يومني ذلك يكون أن معهم فقرري الوافرة الجموع وأما مني، تقبليها أن وأسألك لك،
أن إىل األربعاء ويوم السبت لهم فجعلت موالك. خدمة يف أيامك وباقي أسبوع، كل يف

توفيت.
العلماء من يحصون ال كثري خلق املمات وبعد الحياة يف زيارتها عىل أقبل وقد
والتحية السالم زيارتها: عند يقول كان الحنفي إن وقيل: وغريهم، واألولياء والخلفاء
العرشة؛ علم وابنة الربرة، ساللة املطهرة الطاهرة نفيسة عىل الرحمن العيلِّ من واإلكرام
الشهداء سيد الحسني، اإلمام أخي املسموم، الحسن ابنة يا عليك السالم حيدرة. اإلمام
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تبارك — ريضهللا الكربى. خديجة وساللة الزهراء، فاطمة ابنة يا عليك السالم املظلوم.
بينك كان بما اللهم وزائريك. والديك زمرة يف وحرشنا وأبيك، جدِّك وعن عنك — وتعاىل
يف حوائجنا واقض انفراًجا، بنا نزل الذي نا همِّ من لنا اجعل املعراج؛ ليلة جدِّها وبني

العاملني. رب يا واآلخرة الدنيا
مشهدها: عند يقول زائريها بعض وكان

ب��ت��وال م��ح��م��د ب��ي��ت وب��آل ب��م��ح��م��د م��ؤم��ن إن��ي رب ي��ا
م��آل وش��ر ال��دن��ي��ا ف��ت��ن��ة م��ن م��ن��ق��ذًا ل��ي ش��اف��ًع��ا ك��ن ��ه��م ف��ب��ح��قِّ

أيًضا: يقول بعضهم وكان

ق��ب��س ن��ار أن��ه م��وس��ى ظ��ن ال��ذي وال��ن��ور ال��زه��راء ب��ن��ي ي��ا
ع��ب��س ف��ي س��ط��ر آخ��ر إن��ه��م ع��اداك��م م��ن ق��ط أوال��ي ال

املنيف، بمقامها تربًكا الرشيف رضيحها تبني الدولة أرباب صارت وفاتها وبعد
أبي الدين سيف العادل امللك السلطان والدة الرفيع؛ والقدر املنيع الحجاب ذاُت فمنهم
جامع بإنشاء أمر قالوون بن النارصمحمد وامللك بجوارها، رباًطا أنشأت أيوب. بن بكر
العباس، بن أحمد العباس أبو املؤمنني أمري الخليفة تويف وملا بناءه. وشيَّد بخطبة،
باملشهد يُدفن أن النارص السلطان أمر وسبعمائة، إحدى سنة يف باألسمر، املعروف

قبة. عليه وأقيمت هناك فدفن النفييس؛
«تاريخه»، يف الجربتي قال كما — نفيسة السيدة مشهد يف حصلت التي النوادر ومن
اجتمع وألف، ومائة وسبعني ثالث سنة يف أنه — «خططه» يف مبارك باشا عيل واألمري
أن وزعموا صغريًا، عنًزا وأظهروا الشيخ، كبريهم بواسطة النفييس املشهد يف الخدام
يف لذبحه العنز ذلك وأحرضوا نفيسة، بالسيدة توسلوا النصارى بالد من أرسى جماعة
عليهم فاطلع األرس! من خالصهم يف ويتوسلون والدعاء، للذكر فيها يجتمعون التي الليلة
فأعتقهم هائلة رؤيا املنام يف فرأى العنز، ذبح من ومنعهم وسبهم فزجرهم الكافر،
إىل بها فذهبوا العنز، ومعهم مرص إىل فحرضوا مكرمني، ورصفهم دراهم وأعطاهم
وجدوها أصبحوا إنهم قائل: فمن الناس، وتقاويل الخرافات فيه وكثرت النفييس، املشهد
السيدة يقول: َمن ومنهم تتكلم، سمعناها قائل: ومن املنارة، فوق قائل: ومن املقام، عند

القرب! من كالمها سمع الشيخ وأن عليها، أوصت

839



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

التي الخرافات من يقول وجعل بجانبه، وجعلها للناس أبرزها الشهرة هذه بعد ثم
فجٍّ كل من وأقبلوا بذلك، الناس وتسامع الدنيا! بها ويجمع الناس قلوب بها يستجلب
اللوز قلب إال تأكل ال أنها وعرفهم والهدايا، بالنذور للشيخ وأتوا لزيارتها، ونساء رجاًال
من بالقناطري جانب كل من فأتوه املكرر! والسكر الورد ماء إال ترشب وال والفستق!
الوزراء عند الخرب ذلك وشاع بها، وافتتنوا الذهبية، واألطواق القالئد للعنز وعملوا ذلك!
عىل وازدحمن النذور، من مقامه قدر عىل كلٌّ يرسلن فجعلن النساء، وأكابر واألمراء
الحضور منه يلتمس اللطيف عبد الشيخ إىل كتخدا الرحمن عبد األمري فأرسل زيارتها،
وصحبته حجره، يف والعنز بغلته الشيخ فركب وحريمه! هو بها ليتربك بالعنز؛ إليه
الحالة، تلك عىل األمري ذلك بيت إىل دخلوا حتى الناس، من الغفري والجم والبيارق الطبول

بها. فتملَّس األمراء، من كثري وعنده املجلس إىل بها وصعد
ذبحوها فلما وطبْخها، بذبحها أوىص قد وكان للربكة، الحريم إىل بإدخالها وأمر
يا كل يقول: واألمري يأكل الشيخ وصار منها، فأكلوا الغداء، مع أخرجوها وطبخوها
عنزه، أنه يعلم ال وهو ونفيس! طيب إنه وهللا فيقول: السمني، التيس هذا من شيخ
األمري فعرَّفه العنز، الشيخ طلب القهوة ورشبوا أكلوا فلما ويضحكون، يتغامزون وهم
ووبَّخه، األمري بكَّته ثم ذلك عند الشيخ فبهت العنز، هو منه وأكل يديه بني كان الذي أن
الطبول يديه وبني بموكبه جاء كما به يذهب وأن عمامته، عىل العنز جلد يوضع أن وأمر
األديب يقول ذلك ويف املذكورة، الصورة عىل محله إىل أوصله من به ووكل واألشائر،

األدكاوي: سالمة بن هللا عبد الناثر والشاعر الكامل

ع��ز م��ن ش��ئ��ت ب��م��ا ت��ظ��ف��ر ل��ذ ن��ف��ي��س��ة ال��ث��ن��ا ط��ي��ب��ة ال��ل��ه رس��ول ب��ب��ن��ت
ك��ن��ز م��ن أن��ف��ع ص��اح ي��ا ل��ط��الب��ه��ا ف��إن��ه��ا خ��ي��ر ك��ل ج��داه��ا م��ن ورم
ب��ال��ع��ن��ز م��ن��ه ح��ب��ه��ا ف��ي ال��ورى ي��ض��ل أن أراد ت��ي��س األش��ي��اء أع��ج��ب وم��ن
م��خ��زي أج��ل��ه��ا م��ن ال��ش��ي��خ وأض��ح��ى ب��ذب��ح ق��ل��ب��ه ال��ل��ه ر ن��وَّ م��ن ف��ع��اَج��ل��ه��ا
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إيلياسغريب نرصة

فاضالت من وأمها غريب، عائلة من ١٨٦٢م، عام الشام بطرابلس غريب نرصة ولدت
فاعتنت وحيدتها، وكانت الجانب، ورقة النية، وصفاء األخالق، طيب منها فورثت النساء،
الحسنة املناقب منها فتمكنت طرابلس، مدارس أحسن يف العلوم لبان وأرضعتها برتبيتها
األخالق مصدر — والرتبية والقدوة الوراثة أي — الثالث القوى وهذه والرتبية. بالقدوة

طيب. أصله فرع يخبث وقلما خبيث، أصله فرع يطيب فقلما ودعامتها،
وسكنا إيلياس»، بيك إدوار «عزتلو الوجيه بجانب اقرتنت عرشة، السابعة بلغت وملا
وسيداتها معارفها بني واشتهرت القاهرة، مرص إىل انتقال ثم مدًة اإلسكندرية مدينة يف
األرامل عىل تتصدق كانت إنها وقيل: اإلنسانية، وحب النفس، وعزة النية، وصفاء بالذكاء
عن واالبتعاد النفقات، يف االقتصاد من عليه كانت ما مع الكثرية، والصدقات واملحتاجني

املعيشة. يف اإلرساف
والقول الصائب، الرأي ولها بيتها، تدبري ويف أشغاله، جميع يف زوجها تعني وكانت
الطائفة عند فيها ليس أن ورأت القاهرة إىل جاءت وملا نفسه، هو شهد كما السديد،
مثل جمعية إنشاء عىل الطائفة هذه وجهاء تحث أخذت خريية، جمعية األرثوذكسية

املساكني. ملساعدة اإلسكندرية جمعية
وتلتذ مواضيعها، بعض يف وتذاكر وتطالعها العلمية، املقتطف جريدة تحب وكانت
املطالعة كثرية وكانت األمور، دقائق يفهم كمن بكليتها إليها فتصغي العلمية، باملذاكرة
كتاب يف رأت وإذا بمطالعته، صديقاتها عىل أشارت كتاٌب أعجبها وإذا االنتقاد، دقيقة

واضعيه. والمت ته، ذمَّ يستحسن ال ما
حالة يف يتذاكرن الفاضالت من وأخريات مكاريوس مريم مع اجتمعت وكانت
االكتفاء عن يرصفهن أسلوب عىل وتهذيبهن البنات تعليم يعم أن ووددن الرشقية، املرأة
املرأة شأن ترفع التي السامية الفضائل باقتباس ويرغبهن األوروبي، التمدن بقشور

اإلنساني. النوع لرتبية وتؤهلها
كانت حتى الحياة مديدة العمر طويلة تكن لم الحسنة الصفات هذه عىل كانت وملا
عليها مأسوًفا فتوفيت الشباب؛ ريعان يف وهي املنية اختطفتها ولكن جنسها، بنات تنفع

الجميع. من
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صعصعة بن أعني بنت نوار

خلًقا، وأجملهن وجًها، زمانها نساء أحسن كانت املجاشعي. عقال بن ناجية ابن
قومها، عند مكرمة باألوابد، تامة ومعرفة زائد، أدب ذات وكانت منطًقا، وأفصحهن
إن قيل: عنها، رغًما — املشهور الشاعر — الفرزدق بها ج تزوَّ فيهم. الكلمة مسموعة
وكان به، فرضيت دارم، بن هللا عبد بني من رجل خَطبها كان أنه به زواجها سبب
ال لها: فقال الرجل، هذا من زوِّجني أن إليه فأرسلت عمها، ابن وهو وليَّها، الفرزدُق

ففَعلْت. به! أزوِّجك بمن رضيت قد بأنك تشهدي أن إال أفعل
فلما دارم، بن هللا عبد بنو فجاء يأتوا، أن القوم إىل أرسيل قال: منها توثَّق فلما
علمتم قد قال: ثم عليه، وأثنى هللا فحمد الفرزدق وجاء مجاشع، بني مسجد يف اجتمعوا
سوداء حمراء ناقة مائة عىل نفيس زوَّجتها قد أني وأشهدكم أمرها، ولتني قد النوار أن
البرصة أهل أعياها حني الزبري بن هللا عبد إىل الشخوص وأرادت ذلك من فنفرت الحدق.
لها؛ يشهدوا أن الشهود وأعياها الشهود، لها يشهد حتى الفرزدق من يطلقوها ال أن
من تجد فلم بالخالفة، له يدعى والعراق الحجاز أمري يومئٍذ الزبري وابن الفرزدق، اتقاء
فسألتهم النسري، أم بنو لهم: يُقال مناة عبد بن عدي بني من فتية وأتت إليه، يحملها
فحملوها، ليَحملنَّها، عليهم فأقَسمت — قرابة وبينهم بينها وكانت — تجمعهم بَرِحٍم
اإلبل، من عدة له وأوقروا فأنهضوه، البرصة أهل من عدة فاستنهض الفرزدق، ذلك فبلغ

وقال: النوار، فتبع بنفقة وأُعني

ال��ن��وار ح��ن��ظ��ل��ة أم ت��ك أل��م ع��دي ب��ن��و ي��ق��ول أن ول��وال
ال��ب��ح��ار ت��ق��س��م��ه��ا ال ق��واٍف ع��ن��ي م��ل��ك��ان ب��ن��ي ي��ا أت��ت��ك��م

أيًضا: فيهم وقال

ع��ق��ول��ه��ا خ��ف��اٌف أح��الٌم ال��ي��وم إل��ى وس��اق��ه��ا ال��نَّ��وار أردى ل��ق��د ل��ع��م��ري
دل��ي��ل��ه��ا ال��ف��الة ي��ع��ل��و ق��ت��ب ع��ل��ى ف��أص��ب��ح��ت ال��ن��س��ي��ر أم ب��ن��ي أط��اع��ت
رح��ي��ل��ه��ا خ��اب األزواُج ق��بْ��َل��ه��ا ب��ه اْرتَ��َض��ى ال��ذي ال��ن��وار م��ن��ي س��خ��ط��ت وق��د
يَ��س��تَ��ِب��ي��ل��ه��ا ال��ش��رى أس��د إل��ى ك��س��اٍع زوج��ت��ي يُ��خ��بِّ��ب أم��َس��ى ً ام��رأ وإن
ط��ول��ه��ا ال��ض��ي��م ي��م��ن��ع أي��د وب��س��ط��ة ب��س��ال��ة األس��ود أب��واب دون وم��ن
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رس��ول��ه��ا ال��ع��ب��اد أوص��ى م��ا ب��ت��أوي��ل ل��ع��ال��م ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وإن
ق��ي��ل��ه��ا ال��ح��ج��ارة ي��وه��ي ُم��ولَّ��ع��ة ف��إن��ه��ا ال��زب��ي��ر اب��ن ي��ا ف��دون��ك��ه��ا
ح��ل��ي��ل��ه��ا إل��ي��ه��ا م��ش��ن��وء ك��وره��اء خ��ص��وم��ة ذي م��ن األق��وام ج��ادل وم��ا

— الفزاري زبان بن منظور بنت بخولة فاستجارت مكة، قدمت وقد فأدركها
عىل ونزل إليه، الناُس اَرشأَبَّ مكة إىل الفرزدق قدم فلما — الزبري بن هللا عبد عند وكانت

قوله: أنشدهم مما فكان واستحدثوه، فاستنشدوه الزبري، بن هللا عبد بني

ال��م��وث��وق ب��اس��م��ه ال��م��ن��وه إن ح��اج��ت��ي ب��ح��م��زة ن��زل��ت ق��د أم��س��ي��ت
ع��روق ال��ص��ال��ح��ي��ن ف��ي ل��ه وج��رت ال��ح��ص��ى وط��ئ م��ن خ��ي��ر ع��م��ارة ب��أب��ي
وال��ص��دي��ق ب��ع��د ال��خ��ل��ي��ف��ة ث��م وه��اش��م األغ��ر ال��ح��واري ب��ي��ن

أيًضا: وقال

م��م��ط��ور؟ غ��ي��ر ب��م��ك��ان أن��ص��اره ع��رض��ت ح��اج��ة ذي ف��ي ل��ك ه��ل ح��م��ز ي��ا
وم��ن��ظ��ور ب��ك��ر أب��ي ب��ي��ن وأن��ت ل��ه��ا ت��ك��ون أن ق��ري��ش أح��رى ف��أن��ت
وال��خ��ي��ر اإلس��الم ط��ل��ب ف��ي ص��ب��ت��ي��ن ش��ع��ب ف��ي وال��ص��دي��ق ال��ح��واري ب��ي��ن

قلبته خولة إىل جاء إذا حتى الظاهر، يف شفاعتهم يقبل فجعل أبيهم، إىل شفعوه ثم
ذلك: يف الفرزدق فقال النوار، إىل فمال رأيه، عن

زب��ان��ا ب��ن م��ن��ظ��ور ب��ن��ت وش��ف��ع��ت ش��ف��اع��ت��ه��م ت��ق��ب��ل ف��ل��م ب��ن��وه أم��ا
ع��ري��ان��ا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع م��ث��ل م��ؤت��زًرا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع ل��ي��س

يهجونا فال أقتله بينكما؛ فرَّقُت شئِت إن فقال: بالنوار فدعا الزبري ابن ذلك فبلغ
إنه لها: فقال منهما، واحدة أريد ال فقالت: فيقتل؟ العدو بالد إىل تُه سريِّ شئِت وإن أبًدا،
قد نعم هالكه: عىل عذابها لت فضَّ وقد — فقالت إيَّاه، فأزوِّجك راغب، فيك وهو ك، عمِّ ابُن
الفرزدق: فقال بينكما، فرَّقت وإال النوار بصداق جئني له: وقال بالفرزدق فدعا رضيت،
وكان لنفسك؟! وتصطفيها عليها لتثَب عيلَّ تحكم وأنك أصنع فكيف غربة بالد يف أنا
الفرزدق فأقيم أمر ثم العرب، جالية إال وقوُمك أنت هل لها: فقال حديًدا، الزبري ابن

843



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

اإلسالم قبل البيت عىل وثبوا كانوا تميم بني إن فقال: حرض من عىل وأقبل مجلسه، من
قط أحد ينتهكه لم ما منه انتهكت بما العرب فأجمعت فاستلبوه، سنة وخمسني بمائة
قتلة، رشَّ ليقتلنه صداقها يحرض لم إن الفرزدق عىل حتم ثم تهامة، أرض من فأجلتها

قال: ثم بالجالء، نا يُعريِّ الزبري ابن إن فقال: الفرزدق ذلك فبلغ

ت��م��ي��م ت��وع��ب��ه��ا األرض ف��إن ��ْب تُ��َغ��ضَّ أو ق��ري��ش ت��غ��ض��ب ف��إن
ن��ج��وم ل��ه��م ت��ع��د ال س��واه��ْم ح��ي وك��ل ال��ن��ج��وم ع��دد ه��ُم
واألروم ال��م��ن��اب��ت ص��ب��ح ب��م��ا ث��وي��ت��م م��ا م��ك��ة ب��ي��ت ول��وال
ه��ي��م ال��ري��ش أخ��ي��ذ وغ��ي��رك��م م��ن��ك��م وط��اب ال��ع��دي��د ك��ث��ر ب��ه��ا
ال��ح��م��ي��م وع��ذب��ه ب��خ��ون��ت��ه غ��درت��م م��ن ت��ع��ل��ل ع��ن ف��ه��الَّ
��ئُ��وم ال��سَّ وال ال��ض��ع��ي��ف ال ف��إن��ي أذات��ي ع��ن م��ه��ًال ال��ل��ه ف��ع��ب��د
وال��ع��ص��وم ع��ن��ه��ا ال��ط��ي��ر ت��زل ت��دن��س ل��م ص��ف��اة ول��ك��ن��ي
ال��ع��ل��وم ف��ت��ح��ت ح��ي��ن ي��ض��ن��وا ال��ص��ف��اي��ا ال��خ��ور ال��ع��اق��ر اب��ن أن��ا

الفرزدق فرأى للصالة يوًما وخَرج نفسه، يف ه فأَرسَّ الزبري، ابن الشعر هذا فبلغ
ما يعي ال فرتَكه حكمي، تنفذ أن بد ال له: وقال ها يَدقُّ فكاد عنقه إىل فعمد طريقه، يف
بمال، الزبري ابن يطالبه السجن يف محبوس فإنه زياد؛ بن بسلم عليك له: فقيل يفعل،
له فأَمر دينار، آالف أربعة قال: صداقها؟ كم له: فقال قصته، عليه وقص إليه فذهب

ذلك: يف الفرزدق فقال للنفقة، وبألفني بها،

س��ل��م إل��ى ه��ب��ل��ت ب��ه ت��م��ش��ي ول��ك��ن ف��ع��ال��ه��م دون األب��واب م��غ��ل��ق دع��ي
ت��ن��م��ي ال��ت��ي ال��رج��ال أف��ع��ال وي��ف��ع��ل س��ب��ي��ل��ه س��ه��ًال ال��م��ع��روف ي��رى م��ن إل��ى

خرجنا الفرزدق: فقال معها، ومالُها له سلَّمها املال؛ ونقده الزبري ابن إىل ذهب وملا
لها: يقول وأنشد متحابان! ونحن فعدنا متباغضان، ونحن

ال��ح��م��ارا ال��ف��رس ع��ل��ى ك��م��خ��ت��ار ت��ك��ون��ي ال ع��م��ك الب��ن ه��ل��م��ي
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جرير: فقال البرصة إىل فجاء

الس��ت��ق��رت اس��ت��ه رم��ح رض��ي��ت ف��ل��و ج��ام��ًح��ا ال��ف��رزدق ع��رس ت��ل��م ال أال

له: مجيبًا الفرزدق فقال

الس��ت��ق��رت اس��ت��ه��ا ج��رف ب��ه��ا وج��اءت م��رة ب��ي الق��ي��ت��ه��ا ل��و وأم��ك

عاصم، بن قيس بني إىل لجأت نفسه زوَّجها حني الفرزدق كرهت ملا إنها وقيل:
فيها: فقال

ال��ع��م��ائ��م دس��م ل��ل��س��وءات م��الج��ئ ف��إن��ك��م ت��ج��ن��ب��وه��ا ال ع��اص��م ب��ن��ي
ع��اص��م ب��ن ق��ي��س ال��ي��وم ب��ن��ي��ه ل��الم أب��وك��م ح��يٍّ��ا ك��ان ل��و ع��اص��م ب��ن��ي

غيلة! لنقتلنك البيتني هذين عىل زدت لنئ وهللا له: وقالوا الشعر ذلك فبلغهم
زمانًا معه ومكثت عنه، وتنفر منه، وتغضب معه، تتخاصم دائًما النوار وكانت
أنك تعلم أنت ويحك! تقول: منه تغضب عندما وكانت راحة. وعدم نكد يف وهي طويًال
اليمني حلفت حتى مضض عىل ذلك كل يف تزل ولم عيلَّ. وخدعة ضغطة تزوجتني إنما
النمر بني من جهيمة لها: يقال امرأة عليها فتزوج فراشه، وتجنبت بها حنثت ثم املوثق،
وعليه ردغ وبه النوار يأتي فجعل — ضبيعة بن عباد بن لجرير حلفاء — قاسط بن
— عمان بن أزد بني من حيٍّا تعني — هدادية؟ إال تزوَّجها هل النوار: له فقالت األثر،

الفرزدق: فقال

ع��ب��اد ب��ن ال��ح��ارث ب��ن��ات ك��رام ح��ي��ة وال��ش��م��س ال��ل��ه ن��ج��وم ت��ري��ك
ت��م��اد غ��ي��ر ال��ح��رب ف��ي وائ��ل أب��ت ب��ع��دم��ا ال��ن��ع��ام��ة ق��اد ال��ذي أب��وه��ا
وه��داد ج��ارات��ه��ا ف��ي األزد م��ن ت��ك��ن ول��م األغ��ر أب��وه��ن ن��س��اء
زي��اد ره��ط ال��ع��م��ان��ي��ي��ن ف��ي وال م��ح��ل��ه��ا ال��غ��م��وض ال��ح��ي ف��ي ي��ك ول��م
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ب��ع��اد ب��ع��د ب��ال��ن��ص��ف رض��ي��ت وق��د ف��أص��ب��ح��ت ال��ن��وار م��ث��ل ب��ه��ا ع��دل��ت

عليها وأخذ طالقها، إىل أجابها حتى وتستعطفه به ترفق بالفرزدق النوار تزل ولم
ما مالها من تمنعه وال بعده، غريه برجل تتزوج وال منزله، من تربح وال تفارقه ال أن

له! تبذله كانت
معه واستصحب لذلك، فأجابها طالقها، عىل البرصي الحسن يُشهد أن عليه وأخذت
بالسواري يلوذون كانوا كثرية رجاًال النوار وصحبت أخرى، وراوية شفقل أبي راوية
الفرزدق: فقال البرصي، الحسن أتوا حتى جميًعا فساروا يراهم، أن الفرزدق من خوًفا
قال انرصفوا فلما شهدنا. قد الحسن: فقال ثالثًا، طالق النوار أن اشهد سعيد، أبا يا
َمن أتدري يرتقرق، دمك أن ألظن إني وهللا له: فقال ندمت، قد شفقل: ألبي الفرزدق
ومىض باألحجار. لُرتجمنَّ رَجعَت لْنئ وهللا — البرصي الحسن بذلك يعني — أشهدَت؟!

يقول: وهو

ن��وار م��ط��ل��ق��ة م��ن��ي غ��دت ل��م��ا ال��ك��س��ع��ي ن��دام��ة ن��دم��ت
ال��خ��ي��ار ل��ل��ق��در ع��ل��ي ل��ك��ان وق��ل��ب��ي ي��دي م��ل��ك��ت أن��ي ول��و
ال��ض��رار أخ��رج��ه ح��ي��ن ك��آدم م��ن��ه��ا ف��خ��رج��ت ج��ن��ت��ي وك��ان��ت
ال��ن��ه��ار ل��ه ي��ض��يء م��ا ف��أص��ب��ح ع��م��ًدا ع��ي��ن��ي��ه ك��ف��اق��ئ وك��ن��ت

فأخربه البرصي، الحسن عليها يصيل أن موتها قبل الفرزدق أوصت النوار إن وقيل:
تُوفيْت وقد كذلك. فكان بها، فأخربني َقبَْلنا وفاتها كانت إن له: فقال ذلك، يف الفرزدق
منتظرون، والناس فأقبال فانتظروهما، الناس، وسبقهما البرصي الحسن وجاء وأُخرجت

للناس؟! ما الحسن: فقال
الناس بخري لست الحسن: فقال الناس، ورش الناس خري ينتظرون الفرزدق: فقال

ودفنوها. عليها صلوا ثم رشها، وال
سبعني منذ هللا إال إله ال أن شهادة قال: املضجع؟ لهذا أعددَت ما الحسن: له وقال

وأنشد: النوار قرب إىل نظر ثم سنة.

أزرق��ا ال��ق��الدة م��غ��ل��ول ال��ن��ار إل��ى م��ش��ى م��ن آدم أوالد م��ن خ��اب ل��ق��د
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وأض��ي��ق��ا ال��ت��ه��ابً��ا ال��ق��ب��ر م��ن أش��د ي��ع��اف��ن��ي ل��م إن ال��ق��ب��ر وراء أخ��اف
ال��ف��رزدق��ا ي��ق��ود وس��واق ع��ن��ي��ف ق��ائ��د ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ج��اءن��ي إذا

نيكتورسيس

أكثر كانت املرصية. السادسة الدولة ملوك من وهي مرص، ملوك من فرعونية ملكة هي
عقًال زمانها علماء وأغزر وكماًال، فضًال مرصها بنات وأشهر وجماًال، لطًفا عرصها نساء
فأدخلوها بها، وفتنوا حبَّها أُْرشبوا املرصيني إن قيل: وذكاء، حزًما الناس وأوفر ودهاء،

املعبودات. مصاف يف املمات بعد
كان إذ وقتلوه؛ أخيها عىل وثبوا الدولة رجال من فريًقا أن دهائها عن ذكر ومما
ملأدبة الباغني دعت العرش عىل خلفته وملا وظلًما، بغيًا منهم ذلك وكان قبلها، ملًكا
األسمطة ُمدَّت وملَّا النيل. نهر بجوار أخدود عىل قائم جميل عظيم قرص يف لهم أعدتها
بأغاريد وتغنيهم األشجان، كتائب بألحانها تبدد عازفة الطرب وآالت بالطعام، وابتدءوا
حتى عليهم فانساب النيل نهر بماء ذاك إذ أَمَرْت ألحان، سالفة ارتشاف عن تُغنيهم
إن عليهم: وأملت الذميم، كنودهم فلقوا — الخمسني زهاء وكانوا — آخرهم عن أغرقهم

عظيم. كيدي

ب��أظ��ل��م س��يُ��ب��ل��ى إال ظ��ال��م وم��ا ف��وق��ه��ا ال��ل��ه ي��د إال ي��د م��ن وم��ا
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السالم عليه الخليل إبراهيم زوجة هاجر

زوجة لسارة مرص، ملك فرعون، وهبها قد جميلة، هيئة ذات مرصية جارية كانت
السالم عليه — إلبراهيم سارُة وهبتها وقد عنده، كانت حينما — السالم عليه — إبراهيم
إبراهيم. فتزوجها ولًدا، منها يرزقك هللا لعل فخذها وضيئة؛ امرأة أراها إني له: وقالت —
إسحاق أن لسبب مكة؛ إىل بهما وذهب — السالم عليه — إسماعيل منها هللا زرقه وقد
هاجر عىل سارة فغضبت الصبيان! تفعل كما يوم ذات إسماعيل مع اقتتل سارة ابن
يأتي أن إليه هللا أوحى وقد عنها! بعزلهما إبراهيم وأمرت بلد! يف تساكنيني ال وقالت:
إِنِّي ﴿رَّبَّنَا قال: ثم عريًشا تتخذ أن وأمرها الحجر، موضع وأنزلهما ففعل مكة، بهما
َفاْجَعْل َالَة الصَّ ِليُِقيُموا َربَّنَا اْلُمَحرَِّم بَيْتَِك ِعنَد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد يَّتِي ذُرِّ ِمن أَْسَكنُت
،(٣٧ (إبراهيم: يَْشُكُروَن﴾ َلَعلَُّهْم الثََّمَراِت َن مِّ َواْرُزْقُهم إَِليِْهْم تَْهِوي النَّاِس َن مِّ أَْفِئَدًة
آهلل فقالت: شيئًا، عليها يرد ال فجعل تكلنا؟! َمن إىل فقالت: هاجر فاتبعته انرصف، ثم

يضيعنا. ال إذن قالت: نعم، قال: بهذا؟ أمرك
فعطشت املاء فنفد ماء، فيها قربة هاجر مع وكان الشام، إىل راجًعا انرصف ثم
عت وتسمَّ الصفا إىل فصعدت األرض، من أدنى التي الجبال إىل فنظرت الصبي، وعطش
أصوات سمعت إنها ثم أحًدا، تَر ولم شيئًا تسمع فلم أنيًسا، ترى أو صوتًا تسمع لعلَّها
نحو صوتًا سمعت إنها ثم لتُْؤنسه، برسعة إليه فأقبلت إسماعيل، نحو الوادي سباع
الصفا بني سعى َمن أوُل فهي املجهد، كاإلنسان — السعي تدري وما — فسعت املروة

واملروة.
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استيقنت، حتى منه سمعه يكذب الذي كاإلنسان صوتًا فسمعت املروة صعدت ثم
ومن هلكت فقد فأغثني صوتًا؛ أسمعتني قد — هللا يا يعني — اييل اسمع تدعو: وجعلت
— إبراهيم رسية فقالت: أنت؟ َمن لها: فقال — السالم عليه — بجربيل هي فإذا معي.
تعاىل، هللا إىل َوَكلنا قالت: َوَكلكما؟ َمن وإىل قال: هنا، ها وابني تركني — السالم عليه
بهما انتهى حتى ورشابهما طعامهما نفد وقد بهما جاء ثم كاٍف. إىل َوَكلكما فقد قال:
عليه جربيل ركضة لزمزم: يقال فلذلك — عني ففارت بقدمه فرضب «زمزم»، موضع إىل

السالم.
جربيل لها فقال تدَّخره، فيها تستقي وجعلت لها قربة هاجر أخذت املاء نبع ا فلمَّ
املاء منها يخرج ال بحيث برئًا تجعلها إسماعيل أم وجعلت . رويٌّ إنها السالم: عليه —
البلدة؛ هذه أهل عىل الظمأ تخايف ال جربيل: لها فقال نفادها! من خوًفا خارجها؛ إىل
هلل فيبنياِن سيجيء الغالم هذا أبا إنَّ ا أمَّ لها: وقال تعاىل، هللا ضيفان لرشب عني فإنها
الطري فَرأَوا الشام تريد «جرهم» من رفقة ومرَّت قالوا: موضعه. هذا بيتًا — تعاىل —
إن لها: فقالوا باملاء، هم فإذا فوا فأَْرشَ ماء، عىل لحائم الطري هذا إن فقالوا: الجبل عىل
شبَّ حتى مكة سكان وهم بها فنزلوا لهم فأِذنَْت ماؤك، واملاء فآنسناك معك كنَّا شئِت

الِحْجر. يف وُدفنْت سارة، سيدتها قبل هاجر وماتت إسماعيل،

الدرداء أم هجيمة

تويف أن بعد معاوية خطبها قيل: الدرداء، أبي بن بالل أم وهي جليلة، عاقلة فقيهة كانت
املقدس ببيت تقيم وكانت الكبار، التابعني من جماعة عنها وروى تُِجْب. فلم زوجها،

أشهر. ستة
تُحبُّ وكانت الرجال! صفوف يف للصالة تجلس وكانت أشهر، ستة وبدمشق
صغاًرا الحكمة «تعلموا وتقول: املعرفة.» العلم «أفضل تقول: وكانت العلماء، مجالس

كباًرا.» بها تعملوا
وتوفيت أمية، بني عند معظمة وكانت للعبادة، ُمالِزمًة الصالة عن تفرت ال وكانت

الصغري. بباب ودفنت بدمشق، الدرداء أبي بعد
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الجديسية هزيلة

بن أزهر بن عامر بن جديس وبنو نوح بن سام بن أزهر بن لوز بن طسم بنو كانت
أخصب من وكانت «جوا»، حينئذ اسمها وكان اليمامة، موضع يف ساكنني نوح بن سام
تمادى وقد ظامًلا، وكان عمليًقا، الطوائف ملوك أيام ملكهم وكان خريًا، وأكثرها البالد
عمليق إىل فخاصمته منها، ولدها أخذ وأراد زوجها طلقها هذه هزيلة وإن الظلم. يف
أوصاله، تمت إذا حتى شفًعا، وأرضعته دفًعا، ووضعته تسًعا، حَملتُه امللك، أيها وقالت:

ورًها. بعده ويرتكني كرًها، مني يأخذه أن أراد فصاله ودنا
خامًال؛ وليًدا إال طائًال منها أصب ولم كامًال، مهرها أعطيت امللك، أيها زوجها: فقال
زوجها فيُعطى املرأة تباع وأن غلمانه، يف فصار بالغالم امللك فأمر فاعل، أنت ما فافعل

هزيلة: فقالت زوجها! ثََمن ُعْرش املرأة وتعطى الرجل، ويباع ثمنها، خمس

ظ��ال��م��ا ه��زي��ل��ة ف��ي ح��ك��ًم��ا ف��أن��ف��ذ ب��ي��ن��ن��ا ل��ي��ح��ك��م ط��س��م أخ��ا أت��ي��ن��ا
ع��ال��م��ا ال��ح��ك��م يُ��ب��رم ف��ي��م��ن ك��ن��ت وال م��ت��ورًع��ا ال ح��ك��م��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ن��ادم��ا ال��ح��ك��وم��ة ف��ي بَ��ْع��ل��ي وأص��ب��ح ب��ع��ت��رت��ي وأن��ي أن��دم ول��م ن��دم��ت

حتى زوجها إىل وتُهَدى جديس ِمن ِبْكٌر ج تزوَّ ال أن أمر قولها عمليق سمع فلما
الشموس؛ تزوَّجت حتى ذلك يفعل يزل ولم ، وذالٍّ وجهًدا بالءً ذلك من فلقوا َعها! يَفَرتِ
إىل حْمَلها أراد فلما األسود، أخت عبار وقيل: يعفر، وقيل: عفار، بنت عفرية وهي
افرتعها عليه دخلت فلما الفتيان، ومعها قبله! لينالها عمليق إىل بها انطلقوا زوجها؛
ُدبُر، ومن ُقبُل من درعها ت شقَّ وقد دمائها يف تعثر قومها إىل فخرجت سبيلها، وخىلَّ

تقول: منظر أقبح يف وهي يبنُي، والدم

ب��ال��ع��روس ي��ف��ع��ل أه��ك��ذا ج��دي��س م��ن أذل أح��د ال
ال��م��ه��ر وس��ي��ق أع��ط��ى وق��د أه��دى ح��رٌّ ب��ع��ٌل ق��وم ي��ا ب��ذا يَ��ْرض��ى

قومها: لتحريض أيًضا وقالت

ال��ن��م��ل ع��دد ف��ي��ك��م رج��ال وأن��ت��م ف��ت��ي��ان��ك��م إل��ى ي��ؤت��ى م��ا أي��ج��م��ل

851



الخدور ربات طبقات يف املنثور الدر

ب��ع��ل إل��ى ب��ال��ن��س��اء وزف��ت ج��ه��اًرا ع��ف��ي��رة ال��دم��اء ف��ي ت��م��ش��ي وت��ص��ب��ح
ال��ف��ع��ل ل��ذا ن��ق��ر ال ل��ك��ن��ا ن��س��اء وك��ن��ت��م رج��اًال ك��ن��ا أن��ن��ا ول��و
ال��ج��زل ب��ال��ح��ط��ب ال��ح��رب ال��ن��ار وذب��وا ع��دوَّك��م أم��ي��ت��وا أو ك��راًم��ا ف��م��وت��وا
ال��ه��زل م��ن وم��وت��وا ق��ف��ر ب��ل��د إل��ى وت��ح��م��ل��وا ب��ط��ن��ه��ا ف��خ��ل��وا وإال
ال��ذل ع��ل��ى م��ق��ام م��ن خ��ي��ر وَل��ل��م��وت األذى ع��ل��ى م��ق��ام م��ن خ��ي��ٌر ف��َل��ْل��ب��ي��ُن
ال��ك��ح��ل ع��ن ت��غ��ي��ب ال ن��س��اء ف��ك��ون��وا ه��ذه ب��ع��د ت��غ��ض��ب��وا ل��م أن��ت��م وإن
ول��ل��غ��س��ل ال��ع��روس ألث��واب خ��ل��ق��ت��م ف��إن��م��ا ال��ن��س��اء ط��ي��ب ودون��ك��م
ال��ف��ح��ل م��ش��ي��ة ب��ي��ن��ن��ا ي��م��ش��ي وي��خ��ت��ال داف��ًع��ا ل��ي��س ل��ل��ذي وس��ح��ًق��ا ف��ب��ع��ًدا

معرش يا لقومه: قال — مطاًعا سيًدا وكان — قولها األسود أخوها سمع فلما
ولوال وعليهم، علينا صاحبهم يملك ال داركم، يف منكم بأعزَّ ليسوا القوم هؤالء إن جديس،
فإنه آمركم؛ فيما فأطيعوني منه، النتصفنا امتنعنا ولو علينا، فضل له كان ملا عجزنا
منا! أكثر القوم ولكن نُطيعَك، فقالوا: قولها من سمعوا ملا جديس حَمى وقد الدهر. عزُّ
أخذنا الحلل يف يرفلون جاءوا فإذا إليه، وأهله وأدعوه طعاًما للملك أصنع فإني قال:
الرمل، يف سيوفهم وقومه هو ودفن التلد، وجعله فصنع افعل، فقالوا: وقتلناهم، سيوفنا
يأكلون أيديهم ومدوا مجالسهم أخذوا فلما حللهم، يف يرفلون فجاءوا وقومه امللك ودعا
ى نجَّ وقد منهم، السفلة ذلك بعد وقتلوا ملكهم، وقتلوا وقتلوهم، سيوفهم جديس أخذت

الفتاة. تلك بسبب القبيلة هذه هللا

سلمة أم هند

بنت عائلة وأمها املخزومية، مخزوم بن عمرو بن هللا عبد بن املغرية بن أمية أبي بنت
أرض إىل بها وهاجر األسد، عبد بن هللا عبد سلمة ألبي امرأة كانت ربيعة. بن عامر
ملا إنها وقيل: وعمر، ودرة سلمة ولدت ثم زينب، هناك له فولدت الهجرتني، يف الحبشة
وحمل وحملني له بعريًا رحل الخروج سلمة أبو أجمع حينما قالت: املدينة إىل هاجرت
فقالوا: إليه قاموا املغرية بني رجال رآه فلما بعريه، يقود خرج ثم سلمة، ابني معي
ونزعوا البالد، يف بها تسري تُرتك عالَم هذه: صاحبتنا أرأيت عليها، غلبتنا نفُسك هذه
— سلمة أبي رهط — األسد عبد بنو ذلك عند وغضبت وأخذوني، يده، من البعري خطام
فتجاذبوا صاحبنا، من نزعتموها إذ عندها ابننا نرتك ال وهللا وقالوا: سلمة، إىل وأهووا

يده! خلعوا حتى سلمة ابْنِي
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سلمة أبو زوجي وانطلق عندهم، املغرية بنو وحبسني األسد، عبد بنو به وانطلق
فأجلس غداة كل أخرج فكنت وولدي، زوجي وبني بيني فرَّقوا وبذلك باملدينة، لحق حتى
عمي بني من رجل بي مرَّ حتى قريبها، أو سنًة أُميس؛ حتى أبكي أزال فما باألبطح،
املسكينة هذه تخرجون أال املغرية: لبني فقال فرحمني، بي ما فرأى املغرية، بني من

شئت. إن بزوجك الحقي يل: فقالوا ابنها! وبني وبينه بينها فرَّقتم لزوجها؟!
يف ابني ووضعت بعريي، فرحلت ابني، عيلَّ ردُّوا بذلك األسد عبد بنو علم وملا
أتبلغ فقلت: تعاىل، هللا خلق من أحد معي وما باملدينة زوجي أريد خرجت ثم حجري،
بني أخا طلحة بن عثمان لقيت بالتنعيم كنت إذا حتى زوجي، عىل أقدم حتى لقيت بمن
أحد؟ معك هل فقال: باملدينة، زوجي أريد فقلت: أمية؟ بني ابنة أين فقال: الدار، عبد

منزل. من لك ما وهللا فقال: هذا، وابني وهللا، ال فقلت:
كان العرب من رجًال صحبت ما فوهللا يقودني، معي فانطلق البعري بخطام فأخذ
الرواح دنا فإذا تحتها، فاضطجع شجرة إىل تنحى ثم بي أناخ املنزل بلغ إذا منه؛ أكرم
عىل واستويت ركبت فإذا اركبي، وقال: عني تأخر ثم فرحله، فقدمه بعريي إىل قام
إىل بي قدم حتى ذلك يصنع يزل فلم ننزل، حتى فقادني بخطامه فأخذ أتى بعريي
وكان — القرية هذه يف زوجك قال: بقباء عوف بن عمرو بني قرية إىل نظر فلما املدينة،
مكة. إىل راجًعا انرصف ثم — تعاىل — هللا بركة عىل فدخلتها — بها نازًال سلمة أبو

وما سلمة، أبي بيت أصاب ما أصابهم اإلسالم يف بيت أهل أعلم ما تقول: وكانت
املدينة، إىل هاجرت ظعينة أول وهي طلحة. بن عثمان من أكرم كان قط صاحبًا رأيت
إليها فبعث تزوجه، فلم عليه، يَخطبُها إليها بكر أبو بعث عدتها انقضت ملا إنه وقيل:
غريَى، امرأة أني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أخرب فقالت: عليه يخطبها الخطاب بن عمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي
له، ذلك فذكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأتى شاهًدا، أوليائي من أحد وليس ُمْصبية، امرأة وأني
قولك: وأما صبيانك، فستكفني مصبية؛ امرأة إني قولك: أما لها: فقل إليها «ارجع فقال:
وقولك: ذلك، يكره غائبًا أو شاهًدا أوليائك من أحد فليس شاهًدا، أوليائي من أحد ليس
قْم عمر: البنها قالت ذلك بلغها فلما الغرية.» عنك يرصف هللا فسندعو غريى، امرأة إنك

فزوَّجه. ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ج فَزوِّ
أَْهَل الرِّْجَس َعنُكُم ِليُذِْهَب هللاُ يُِريُد ﴿إِنََّما نزلت: بيتي يف قالت: أنها عنها وُحكي
خيرب، غزوة وشهدت النساء، أجمل من وكانت .(٣٣ (األحزاب: تَْطِهريًا﴾ َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت
وسند ٥٩ه، سنة توفيت بل وقيل: للهجرة، ٦١ سنة أي الحسني؛ قتل بعد وتوفيت
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إليه حمله الحسني تربة من ترابًا سلمة أم أعطى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن من يروى ما األول الرأي
عندها، قارورة يف فحفظته الحسني، قتل فقد دًما الرتاب هذا صار إذا لها: فقال جربيل،

بقتله. الناس فأعلمت دًما، الرتاب صار الحسني قتل فلما
أربًعا عاشت وقد حديثًا، وعرشين وثمانية حديٍث ثالثمائة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روت وقد

الحجاز. أرض من بالبقيع ودفنت هريرة، أبو عليها وصىل سنة، وثمانني

بشري بن النعمان بنت هند

والنظم، بالنثر إملام ولها وفصاحة، ولطًفا وأدبًا وُخلًقا، َخلًقا زمانها نساء أحسن كانت
بعد عليه لها ورشط بها، ج وتزوَّ جزيًال ماًال لها وبذل فخطبها حسنُها، للحجاج فوصف
العراق، إىل بها رحل إنه ثم طويلة، مدة باملعرة بها وأقام درهم، ألف مائتي الصداق
عىل واقفة وهي تقول فسمعها األيام بعض يف عليها ودخل هللا، شاء ما معه فأقامت

املرآة:

ب��غ��ل ت��ج��ل��ل��ه��ا أف��راس س��الل��ة ع��رب��ي��ة م��ه��رة إال ه��ن��د وم��ا
ال��ب��غ��ل ب��ه ف��ج��اء ب��غ��ًال ول��دت وإن دره��ا ف��ل��ل��ه أن��ث��ى ول��دت ف��إن

طاهر، بن هللا عبد إليها فأنفذ طالقها وأراد به، علمت تكن ولم راجًعا فانرصف
طاهر، ابن يا وقال: — عليه لها كانت التي وهي — درهم ألف مائتي معه لها وأنفذ
أبو لك يقول لها: فقال عليها طاهر بن هللا عبد فدخل عليهما، تزد وال بكلمتني طلِّقها
— اعلم فقالت: قبله، لك كانت التي درهم ألف املائتا وهذه فبنِت، كنِت الحجاج: محمد
بشارة لك هي درهم ألف املائتا وهذه نَدمنا، فما وِبنَّا حمدنا، فما ُكنَّا أنَّا — طاهر ابن يا

ثقيف. كلب من بخاليص
إليها فأرسل جمالها، له وُوصف خربها، مروان بن امللك عبد بلغ ذلك بعد ثم
ال أني — املؤمنني أمري يا — اعلم عليه: الثناء بعد تقول إليه فكتبت لنفسه، يخطبها
املعرة من محميل الحجاج يقود أن أقول: الرشط؟ ما قلت: فإن برشط، إال العقد أجري
كتابها قرأ فلما أوًال، فيها كان التي بحليته حافيًا ماشيًا ويكون فيه، أنت الذي بلدك إىل

شديًدا. ضحًكا ضحك
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يأمرها هند إىل وأرسل األمر، وامتثل يخالف، ولم فأجاب بذلك الحجاج إىل وأرسل
محمل يف هند فركبت هند، بلد املعرة وصل حتى موكبه يف الحجاج وسار بالتجهيز،
يقوده البعري بزمام وأخذ حافيًا، ومىش الحجاج فرتجل وخدمها، جواريها حولها وركب
لدايتها: قالت إنها ثم دايتها، الهيفاء مع وتضحك عليه تهزأ هند فأخذت بها، ويسري
فضحكت وجهه، يف وجهها فوقع فكشفتها، النسيم، رائحة لنشم املحمل ستارة يل اكشفي

وأنشدت: عليه

ن��ش��ب وم��ن م��ال م��ن ف��ق��دن��اه ب��م��ا س��ل��م��ت أرواح��ن��ا إذا ن��ب��ال��ي وم��ا
ع��ط��ب م��ن ال��ل��ه وق��اه��ا ال��ن��ف��وس إذا م��رت��ج��ع وال��ع��ز م��ك��ت��س��ب ف��ال��م��ال

لها: مجيبًا قال الحجاج منها ذلك سمع فلما

ن��واح��ا ت��س��ه��ري��ن ف��ي��ه��ا ت��رك��ت��ك ل��ي��ل��ة رب ي��ا ه��ن��د ي��ا ت��ض��ح��ك��ي ف��إن

عىل ديناًرا يدها من فرمت الخليفة، بلد من قربت أن إىل وتضحك تلعب تزل ولم
ير فلم األرض إىل الحجاج فنظر إلينا، فرده درهم؛ منا سقط ال، َجمَّ يا وقالت: األرض
إذ هلل؛ الحمد فقالت: دينار، بل فقال: درهم، بل فقالت: دينار، هو إنما فقال: ديناًرا، إال
امللك عبد عىل ودخلت جوابًا، يردَّ ولم وسكت فخجل ديناًرا! هللا فعوضنا درهم منا سقط
حظوة عنده ونالت عنها، بتخليه الحجاج رأي ه وسفَّ وبجمالها، بها فأعجب مروان بن

زائدة.

الشاطبي مسلم بن هللا عبد بن محمد جارية هند

— بعودها عنده للحضور يدعوها سعيد بن عامر أبو إليها كتب شاعرة. أديبة كانت
البيتني: بهذين — العود رضب تحسن وكانت

ال��س��ل��س��ل ش��رب غ��ي��ر ال��م��ح��ارم ن��ب��ذوا ف��ت��ي��ة زي��ارة ف��ي ل��ك ه��ل ه��ن��د ي��ا
األول ال��ث��ق��ي��ل ف��ي ع��ودك ن��غ��م��ات ف��ت��ذك��روا ش��َدْت ق��د ال��ب��الب��ل س��م��ع��وا
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تقول: رقعته ظهر يف إليه فكتبت

األول ال��ط��راز م��ن األن��وف ش��م س��ادة ع��ن ال��ع��ال ح��از س��ي��ًدا ي��ا
ال��م��ق��ب��ل ال��رس��ول م��ع ال��ج��واب ك��ن��ت أن��ن��ي ن��ح��وك اإلس��راع م��ن ح��س��ب��ي

نور عاجلهم حتى الدهر، بمثلها يسمح قلما ليلة وأتموا وعدته، كما إليه سارت
التالقي. بعدها يكون أن ويتمنى الفراق، يوم عىل يسخط منهما وكلٌّ فتفرقوا الفجر،

النعمان بنت هند

بن نرص بن عدي بن عمرو بن القيس امرئ بن النعمان بن القيس امرئ بن املنذر ابن
لخم. بن نمارة بن غنم بن مالك بن مسعود بن الحارث بن عمرو بن ربيعة

عدي يهواها وكان الكندية، مارية وأمها وزمانها، أهلها نساء أجمل من هند كانت
يقول: ولها العبادي، الشاعر أيوب بن زيد بن حماد بن زيد بن

وأرق ن��ص��ب ف��ي��ه م��س��ت��س��ر ع��ل��ق ه��ن��د م��ن األح��ش��اء ع��ل��ق

يقول: أيًضا وفيها طويلة، قصيدة وهي

وم��ع��د ن��ص��وح ك��ل ع��ص��ى ق��د م��ع��ت��م��د أو م��دن��ف ل��ق��ل��ب م��ن

يقول: وفيها أيًضا، طويلة وهي

ت��ه��ج��ي��را ف��ه��ج��را روح��ا ث��م ال��ت��ع��س��ي��را ي��س��را خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ك��ث��ي��را ال��م��ط��ي ع��ج��ت��م��ا إن ل��ي��س ل��ه��ن��د دي��ار ع��ل��ى ب��ي واع��رج��ا

البيعة، يف تتقرب الفصح خميس يف خرجت أنها لها عشقه سبب وكان تزوجها، وقد
بهديته حينئٍذ عدي قدم وقد — املنذر ملك يف وذلك — سنة عرشة إحدى حينئٍذ ولها
عدي دخلها وقد البيعة دخولها فاتفق شاب، فتى يومئٍذ والنعمان املنذر، إىل كرسى من

ليتقرَّب.
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فلم غافلة، وهي عدي فرآها القوام، معتدلة الجسم، عبلة القامة، مديدة وكانت
كي وذلك لها؛ يقلن فلم مقبل وهو عديٍّا رأين جواريها كان وقد — تأملها حتى له تنتبه
فلم عديٍّا أحبَّت كانت قد مارية، لها: يقال لهند أََمٍة أجل من هذا فعلن وإنما عدي، يراها
جواريها، وسبَّت ذلك، عليها شقَّ إليها ينظر عديٍّا هند رأت فلما — له تأتي كيف تدر

أحًدا. بذلك يخرب ال حوًال فلبث عدي؛ نفس يف هند فوقعت برضب، بعضهن ونالت
بيعًة لها وَصَفْت جرى، عما أرضبت قد هنًدا أن مارية وظنت حول، بعد كان فلما
بنائها وحسن الحرية، جواري من يأتيها ومن الرواهب، من فيها من لها ووصفت رومية،
وبادرت لها، فأذنت ذلك، فسألتها إتيانها، يف لك اإلذن أمك سيل لها: وقالت ورسجها،
وكان مرد»، «شاه فرخان له أهداه كان قباء فلبَس فباَدَر الخرب، فأخربته عدي إىل مارية

ُحسنًا. مثلُه يُر لم بًا ُمذَهَّ
وأخذ الثغر، نقي املبسم، حسن العينني، حلو القامة، مديد الوجه، حسن عدي وكان
هذا إىل انظري لهند: قالت مارية رأته فلما البيعة، فدخل الحرية، فتيان من جماعة معه
عدي قالت: هو؟ ومن قالت: وغريها. الربج من ترين ما كل من أحسن وهللا فهو الفتى؛
يعرفك أين ومن قالت: قريب؟ من ألراه منه دنوُت إن يعرفني أن أتخافني قالت: زيد، بن
معه، الذين الفتيان يمازح وهو منه هند فَدنَْت يعرفك، حيث من تخايف فال قط؟ رآك وما
رأته، ملا فذهلت الثياب، من عليه وما وفصاحته، كالمه وحسن بجماله، عليهم برع وقد
فكلَّمته كلِّميه، لها: فقالت وجهها، يف وتبينته بها ما مارية وعرفت إليه، تنظر وصارت
تعرَّضت الغد كان فلما حالها، بمثل هو وانرصف وهويته، نفسها تبعته وقد وانرصفْت

مارية. له
قالت: بك؟ غدا ما لها: وقال — يكلمها ال ذلك قبل وكان — لها هشَّ رآها فلما
تهواه، أنها فعرَّفته إياه، أعطيتك إال شيئًا تسأليني ال فوهللا اذكريها؛ قال: إليك، حاجة
ثم طلبها، فأجاب ذلك، عىل وعاهدته هند، يف له تحتال أن عىل به الخلوة حاجتها وأن
كذا مكان أعده قالت: به؟ يل وكيف قالت: عديٍّا؟ تري أن تشتهني أما فقالت: هنًدا أتت
وأرشفت فأتاه، املكان، ذلك إىل فواعدته أفعل، قالت: عليه، القرصوترشفني ظهر يف وكذا
النعمان إىل مارية فبادرت هلكُت، إيلَّ تدخليه لم إن وقالت: تموت أن فكادت عليه هند
يف إياه رؤيتها ذلك وسبب به، شغفت قد أنها وذكرت الخرب، وصدقته خربها، فأخربته
وكيف ويلك! لها: فقال وماتت، أمره يف افتضحت به يُزوِّجها لم إن وأنه الفصح، يوم
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يعلم ال حيث من ذلك يف أحتال وأنا أنت، تبدأه أن من أرغب هو فقالت: بذلك؟! أبدؤه
فاخطب منه الرشاب أخذ فإذا ادُعه، وقالت: الخرب فأخربته عديٍّا وأتت أمره، عرفت أنك

رادِّك. غري فإنه هنًدا؛ إليه
حتى هذا لك قلت ما قالت: بيننا! العداوة سبب فيكون ذلك؛ يغضبه أن أخىش قال:
بثالثة الفصح بعد النعمان أتى ثم فيه، واحتفل طعاًما عدي فصنَع معه، منه فرغت
منه أخذ فلما ففعل، وأصحابه، هو عنده يتغدَّى أن فسأله االثنني، يوم يف وذلك أيام،
معه فكانت أيام، ثالثة بعد إليه وضمها وزوَّجه، فأجابه النعمان، إىل خطبها الرشاب
الحرية ظاهر يف هند بدير املعروف الدير يف نفسها وحبست بت فرتهَّ النعمان، قتله حتى

ماتت. حتى
الكوفة، عىل شعبة بن املغرية والية يف طويل بزمان اإلسالم بعد وفاتها وكانت
له، فأذنت عليها استأذن أن بعد عليها ودخل فنزل هند بدير مرَّ وقد املغرية وخطبها
قالت: خاطبًا، جئتك قال: بك؟ جاء ما له: قالت ثم عليه فجلس مسًحا، له وبسطت
أردَت ولكنك ألجبتُك، يفَّ بتك رغَّ شباب أو جمال من خصلة يفَّ أن علمت لو والصليب
أما معبودك فبحق ابنته؛ ونكحت املنذر، بن النعمان مملكة ملكت املواسم: يف تقول أن
أنت هل أمور عن سألتك إذا لها: قال إليه، سبيل فال قالت: وهللا، إي قال: أردت؟! هذا
من الحي هذا يف يقول أبوك كان ما أخربيني فقال: قل، نعم، قالت: عنها؟ يل مجيبة

ثقيف.
سالم، بني من أحدهما ثقيف: من رجالن عنده افتخر وقد إياد، من ينسبهم قالت:
إىل واآلخر هوازن، إىل أحدهما فانتسب أنسابهما، عن فسألهما يسار، بني من واآلخر

يقول: وأبي فخرجا فضل، إياد عىل معه لحيٍّ ما أبي: فقال إياد،

وم��ازن��ا ع��ام��ًرا ت��ن��اس��ب ول��م ه��وازن��ا ت��ك��ن ل��م ث��ق��ي��ًف��ا إن
ال��م��ح��اس��ن��ا أث��ب��ت ح��دي��ثً��ا إال

كان العرب أي أخربيني قال: ثم أعلم، وأبوك هوازن فمن نحن، أما املغرية: فقال
بنو فأين قال: وائل، بن بكر قالت: أولئك؟ وَمن قال: له، أطوعهم قالت: أبيك؟ إىل أحب
إال يحب بما إليه اقرتبوا ما قالت: فقيس؟ قال: طاعة، يف استعانهم ما قالت: تميم؟
يهوى. فيما إياه طاعتهم كانت قالت: فارس؟ أطاع فكيف قال: يكره، بما استعقبوه
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فيها: وقال وانرصف، قام ثم بذلك، املغرية فاكتفى

ال��ن��ع��م��ان اب��ن��ة ي��ا درك ل��ل��ه خ��ال��يً��ا ن��ف��س��ي م��ن��ي��ت م��ا أدرك��ت
األذه��ان ن��ق��ي��ة ال��م��ل��وك إن ذه��ن��ه ال��م��غ��ي��رة ع��ل��ى رددت ف��ل��ق��د
اإلن��س��ان م��ق��ال��ة خ��ي��ر ف��ال��ص��دق ف��أم��س��ك��ي ص��دق��ت ق��د ح��س��ب��ك ه��ن��د ي��ا

أثاثة بنت هند

هي وكانت والكرم، والفروسية بالشجاعة املشهورين العرب أمراء من أثاثة أبوها كان
بالشعر معرفة لها عاقلة، كاملة فاضلة، أديبة والحكم، واملروءة الشهامة ذوات من

األبيات: هذه ُقتل حني أبيها يف رثاءً قالته ومما والعروض،

وال��ع��ق��ل ل��ل��ب واف��ًرا أص��ي��ًال وح��ل��ًم��ا وس��وددا م��ج��ًدا ال��ع��ف��راء ض��م��ت ل��ق��د
ك��ال��ج��ذل ألش��ع��ث ت��ه��وي وأرم��ل��ة غ��رب��ة ألض��ي��اف ف��اب��ك��ي��ه ع��ب��ي��دة
ال��م��ح��ل م��ن ال��س��م��اء آف��اق اح��م��رَّ إذا ش��ت��وة ك��ل ف��ي ل��ألق��وام وب��ك��ي��ه
ت��غ��ل��ي أزب��دت ط��ال��م��ا ق��در وت��ش��ب��ي��ب زف��زف وال��ري��ح ل��ألي��ت��ام وب��ك��ي��ه
ال��ج��زل ب��ال��ح��ط��ب ي��ذك��ي��ه��ن ك��ان ف��ق��د ض��وءه��ا م��ات ق��د ال��ن��ي��ران ت��ص��ب��ح ف��إن
رس��ل ع��ل��ى ل��دي��ه أض��ح��ى وم��س��ت��ن��ب��ح ال��ق��رى ل��م��ل��ت��م��س أو ل��ي��ل ل��ط��ارق

األنصارية مخرمة بن زيد بنت هند

لها ومقاًال، منطًقا وأفصحهن وكماًال، عقًال وأوفرهن جماًال، زمانها نساء أحسن كانت
قوية الجنان، ثابتة التنعم من عليه هي ما مع وكانت بديعة، وأشعار بليغة مقاالت
طالب؛ أبي بن عيل املؤمنني، أمري مع وقائع جملة حرضت الحروب. عىل جريئة البنية،
قتل من كل وكان وأصحابه، عيل عىل شديدة غرية لها وكانت شيعته، من كانت ألنها
يُوقع أن معاوية أراد وطاملا عيلٍّ، خطة اتباع عىل القوم وتُحرِّض جيدة، بمراٍث ترثيه

ذلك! له يتيرس ولم بها،
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بقصائد ورثته مأتًما، له أقامت الطائي حاتم بن عدي بن حجَر معاويُة قتل وملا
قولها: منها غزيرة؛ وأشعار طويلة

ي��س��ي��ر ح��ج��ًرا ت��رى ه��ل ت��ب��ص��ر ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر أي��ه��ا ت��رف��ع
األم��ي��ر زع��م ك��م��ا ل��ي��ق��ت��ل��ه ح��رب ب��ن م��ع��اوي��ة إل��ى ي��س��ي��ر
وال��س��دي��ر ال��خ��ورن��ق ل��ه��ا وط��اب ح��ج��ٍر ب��ع��د ال��ج��ب��اب��ر ت��ج��ب��رت
م��ط��ي��ر م��زن ي��ح��ي��ه��ا ل��م ك��أن م��ح��وًال ل��ه��ا ال��ب��الد وأص��ب��ح��ت
وال��س��رور ال��س��الم��ة ت��ل��ق��ت��ك ع��دي ب��ن��ي ح��ج��ر ح��ج��ر ي��ا أال
زئ��ي��ر ل��ه دم��ش��ق ف��ي وش��ي��ًخ��ا ع��ديٍّ��ا أردى م��ا ع��ل��ي��ك أخ��اف
وزي��ر أم��ت��ه ش��ر م��ن ل��ه ��ا ح��قٍّ ع��ل��ي��ه ال��خ��ي��ار ق��ت��ل ي��رى
ال��ب��ع��ي��ر ن��ح��ر ك��م��ا يُ��ن��ح��ر ول��م م��وتً��ا م��ات ح��ج��ًرا ل��ي��ت ي��ا أال
ي��ص��ي��ر ه��ل��ك إل��ى ال��دن��ي��ا م��ن ق��وم زع��ي��م ف��ك��ل ي��ه��ل��ك ف��إن

قولها: ومنها

ت��ف��ت��ر وال ح��ج��ر ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ت��ق��ط��ر دي��م��ة ع��ي��ن��ي دم��وع
األع��ور إال ال��س��ي��ف ح��م��ل م��ا أس��رة ع��ل��ى ال��ق��وس ك��ان��ت ل��و

قولها: ومنها

وال��ش��ه��ب ل��ل��ك��واك��ب زي��نً��ا ك��ان ف��ت��ى ال��ح��م��ى ج��ان��ب م��ن ب��ال��ب��ي��ض��اء م��ات ل��ق��د
ال��ص��ع��ب ب��ال��ش��اه��ق ال��ع��ص��م��اء الذت ك��م��ا ج��ن��ى م��ا م��خ��اف��ة ال��ج��ان��ي ب��ه ي��ل��وذ
ال��ع��ذب ب��ال��ب��ارد ي��روي��ن ال ص��وادي ح��ول��ه وال��خ��ال ال��ع��م ب��ن��ات ت��ظ��ل

زائًدا. إكراًما وأكرمها عليه وفدت بعدما معاوية خالفة يف وماتت
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القرشية مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة بن عتبة بنت هند

أم وهي حرب، بن سفيان بأبي بعده وتزوجت املخزومي، املغرية بن الفاكهة تحت كانت
معاوية.

نكاحها، عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وأقرَّها سفيان، أبي زوجها إسالم بعد الفتح يف أسلمت
وعقل. ورأي وأنفة نفس لها امرأة وكانت واحدة، ليلة اإلسالم يف بينهما وكان

وترتجز: القتال عىل الناس تُحرِّض وكانت كافرة، أُُحًدا وشهدت

ال��ب��ارق ال��ق��ط��ي م��ش��ي ال��ن��م��ارق ع��ل��ى ن��م��ش��ي ط��ارق ب��ن��ات ن��ح��ن
ن��ع��ان��ق ت��ق��ب��ل��وا إن ال��م��خ��ان��ق ف��ي وال��در ال��م��ف��ارق ف��ي وال��م��س��ك
َواِم��ق غ��ي��ِر ف��راَق ن��ف��ارق ت��دب��روا أو ال��ن��م��ارق ون��ف��رش

أيًضا: وتقول

ب��ت��ار ب��ك��ل ض��ربً��ا األدب��ار ح��م��اة وي��ًه��ا ال��دار ع��ب��د ب��ن��ي وي��ًه��ا

املرشكني، عىل وهجم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من سيًفا أخذ األنصاري دجانة أبو وكان
خلف الدفوف يرضبن النساء وخلفها ترتجز وهي هند إىل وصل حتى حسنًا بالءً وأبىل

العار. خشية امتنع ثم بالسيف يعلوها أن فأراد الرجال،
تطق فلم فالكتها، كبده واستخرجت بطنه، ت وشقَّ به مثَّلت حمزة قتل ملا إنه ثم

ذلك. عىل شديد حزن وأصابه عليها، فدعا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ذلك فبلغ إساغتها،
«تبايعنني معهن: وهند — للنساء كالمه ضمن من كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بويع وملا

شيئًا.» باهلل ترشكن ال أن عىل
«وال وقال: فسنؤتيكه، الرجال عىل تأخذه ال ما علينا لتأخذ وهللا إنك هند: قالت

ترسقن.»
سفيان أبو فقال والهنة، الهنة سفيان أبي مال من ألصيب كنت إني وهللا قالت:
قالت: «أهند؟» ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال ، حلٍّ يف منه فأنِت مىض ما أما حاًرضا: وكان —
الحرة؟! تزني وهل قالت: تزنني.» «وال قال: عنك، هللا عفا سَلف عما فاعُف هند، أنا
وهم فأنت كباًرا، بدر يوم وقتلتهم صغاًرا ربيناهم قالت: أوالدكن.» تقتلن «وال قال:
أيديكن بني تفرتينه ببهتان تأتني «وال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال الخطاب، بن عمر فضحك أعلم،
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األخالق، ومكارم بالرشد إال تأمرنا وما لقبيح، البهتان إتيان إن وهللا قالت: وأرجلكن.»
نعصيك! أن نريد ونحن املجلس هذا جلسنا ما قالت: معروف.» يف تعصينني «وال قال:
أبا إن ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي هند قالت ثم فبايعهن، لهن.» واستغفر «بايعهن لعمر: النبي فقال
ما باملعروف ماله من «خذي فقال: وولدها، يكفيها ما الطعام من يعطيها ال سفيان
ثالث سنة عمر خالفة يف وتوفيت زوجها، مع الريموك شهدت ذلك وبعد وولدك.» يكفيك

للهجرة. عرشة
حني عتبة أبيها يف قالته ما منها كثرية؛ أشعار ولها فصيحة، أديبة شاعرة وكانت

بدر: يوم قتل

ي��ن��ق��ل��ب إذ خ��ن��دف خ��ي��ر ع��ل��ى س��رب ب��دم��ع ج��ودا أع��ي��ن��ي
ال��م��ط��ل��ب وب��ن��و ه��اش��م ب��ن��و غ��دوة ره��ط��ة ل��ه ت��داع��ى
ع��ط��ب ق��د م��ا ب��ع��د ي��ف��ل��ون��ه أس��ي��اف��ه��م ح��د ي��ذي��ق��ون��ه
س��ل��ب ق��د ع��اريً��ا وج��ه��ه ع��ل��ى ال��ت��راب ع��ف��ي��ر م��ن��ه ي��ج��رون
ال��ع��ش��ب ك��ث��ي��ر ال��م��راح ج��م��ي��ل راس��يً��ا ج��ب��ًال ل��ن��ا وك��ان
ي��ح��ت��س��ب م��ا خ��ي��ر م��ن ف��أوت��ي أع��ن��ه ف��ل��م ب��ري وأم��ا

أيًضا: وقالت

ن��غ��ال��ب��ه ب��ش��يء ن��أت��ي ف��م��ا وي��أب��ى ف��ي��س��وءن��ا ده��رن��ا ع��ل��ي��ن��ا ي��ري��ب
ص��اح��ب��ه م��ات أو م��ات إن ام��رؤ ي��راع غ��ال��ب ب��ن ل��ؤي م��ن ق��ت��ي��ل أب��ع��د
م��واه��ب��ه ب��ال��ج��زي��ل وت��غ��دو ت��روح م��رزأ رزئ��ت ق��د ي��وم رب أال
أع��ات��ب��ه ف��س��وف ي��وًم��ا أل��ق��ه ف��إن م��أل��ًك��ا ع��ن��ي س��ف��ي��ان أب��ا ف��أب��ل��غ
ي��ط��ال��ب��ه م��ول��ى ال��ن��اس ف��ي ام��رئ ل��ك��ل إن��ه ال��ح��رب ي��س��ع��ر ح��رب ك��ان ف��ق��د

أيًضا: وقالت

رج��ال��ي��ه ك��ه��ل��ك ه��ل��ًك��ا رأى م��ن ع��ي��ن��ا ل��ل��ه
وب��اك��ي��ه ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي غ��دا ل��ي ب��اٍك ُربَّ ي��ا
ال��داع��ي��ه ت��ل��ك غ��داة ـ��ب ال��ق��ل��ي��ـ ي��وم غ��ادروا وك��م
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خ��اوي��ه ال��ك��واك��ب إذا ـ��ن ال��س��ن��ي��ـ ف��ي غ��ي��ث ك��ل م��ن
خ��داري��ه ح��ق ف��ال��ي��وم أرى م��ا أح��ذر ك��ن��ت ق��د
م��رام��ي��ه ال��غ��داة ف��أن��ا أرى م��ا أح��ذر ك��ن��ت ق��د
م��ع��اوي��ه أم وي��ح ي��ا غ��ًدا ق��ائ��ل��ة رب ي��ا

أيًضا: وقالت

ال��رق��ب��ه ش��دي��د ش��ي��ًخ��ا ع��ت��ب��ة بَ��كِّ��ي ع��ي��ن ي��ا
ال��غ��ل��ب��ه ي��وم ي��دف��ع ال��م��س��غ��ب��ة ي��وم ي��ط��ع��م
م��س��ت��ل��ب��ه م��ل��ه��وف��ة ح��رب��ه ع��ل��ي��ه إن��ي
م��ن��ش��ع��ب��ه ب��غ��ارة ي��ث��رب��ه ل��ي��ه��ب��ط��ن
س��ل��ه��ب��ه س��واء ك��ل م��ق��رب��ه ال��خ��ي��ول ف��ي��ه

نافلة بن خالد بن معبد بنت هند

ملا إنها قيل: وجًها، وأجملهن رأيًا، وأكملهن أدبًا، وأحسنهن زمانها، نساء أشعر كانت
قبيلتها من امرأة ير لم حتى العرب نساء واتبعتها ندبته، حبيب بن خالد أخيها ابن ُقتل

مأتمه: يوم قالته ما منها وأبياٍت؛ بقصائَد ورثته باكية، وكانت إال

ال��ن��س��ا ع��ه��د ال��ن��اس ع��ه��د وش��ر ال��ب��ك��ا م��ل��ل��ن ب��واك��ي��ك أم��س��ى
روى وزق م��ألى ل��ج��ف��ن��ة خ��ال��ًدا ف��اب��ك��ي��ا ح��ب��ي��ب ف��اب��ن
األس��ا ع��ن��ه��ا ي��ق��ص��ر ل��ط��ع��ن��ة خ��ال��ًدا ف��اب��ك��ي��ا ح��ب��ي��ب واب��ن
خ��ف��ا م��ن م��س��ك��م��ا ب��م��ا وم��ا ه��ي��نً��ا ت��ب��ك��ي��ا ال ت��ب��ك��ي��ا إن
ال��ح��ي��ا ف��ي��ه ت��ذك��ر ال ي��وم��ك خ��دره��ا م��ن ال��ك��اع��ب ت��خ��رج إذ

خالًدا: أباها ترثي وقالت

غ��راب ج��ه��ل ال��ح��ل��م ع��ن��ي وأط��ار ال��ص��ب��ا ذه��ب ال��ص��ب��ا ه��ي��ه��ات أأم��ي��م
وت��راب ج��ن��ادل دف��ي��ن أم��س��وا ج��ي��رة ك��ان��وا ب��األم��س األُل��ى أي��ن
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أح��ب��اب��ي ع��ن ال��م��وت ص��رف ألخ��ذت ب��ح��ي��ل��ة ق��درت أن��ي ول��و م��ات��وا
م��ص��اب ك��ل س��الح ال��ب��ك��اء إن ع��ل��ي��ه��م ال��ب��ك��اء إال ح��ي��ل��ت��ي م��ا

الهندي ليث بن عمرو بن كعب بنت هند

واعتدال، وَقدٍّ وجمال، ُحسٍن ذات كانت نسبه. مع نسبها يتَّصل عجالن بن هللا عبد زوجة
وكمال. وبهاء

ضالة، ينشد نجد من شعب إىل يوًما خرج أنه عجالن بن هللا عبد إىل زواجها وسبب
وتغتسل ثيابها فتخلع تقصده العرب بنات وكانت غسان، نهر له: يقال ماء فشارف
إليهن ينظر فمكث الحالة، تلك عىل رآهن املذكور النهر عىل تُرشف ربوة عال فلما فيه،

هند. بقيت حتى فصعدن مستخفيًا،
بياض شفوف يتأمل وهو بدنها عىل وتسبله تمشطه فأخذت الشعر، طويلة وكانت

الشعر. سواد خالل يف جسمها
العرب إن ذلك: قبل عنه يقال وكان — ساعة وقعد يقدر فلم راحلته لريكب ونهض
من داخله ذلك فعند — الرابعة ويركب فيحلقها قائمة، رواحل ثالث له تصف كانت

فوًرا: فأنشد حركاته، وعطل أعجزه ما الحب

ل��م��س��ت��ه��ا ل��ل��ث��ري��ا ل��م��ًس��ا ش��ئ��ت إذا وه��م��ة ش��دي��د ب��أس ذا ك��ن��ت ل��ق��د
رددت��ه��ا ا ردٍّ أس��ط��ي��ع ول��و ب��ق��ل��ب��ي ف��أرش��ق��ت ل��ح��اظ م��ن س��ه��ام أت��ت��ن��ي

إىل واخطبها بك، ما اكتم فقال: له، صديًقا فأخرب منه، الهوى تمكن وقد عاد ثم
ُحرمتها! عْشَقها أشهرَت وإن يزوجكها، فإنه أبيها،

يزداد ال بال، وأنعم حال، أحسن عىل وأقاما بها، وتزوج فأجيب وخطبها ففعل
له وليس ثروة ذا أبوه وكان — تحمل ولم سنني ثمان عليهما فمىض غراًما، إال فيها

واملال. النسب لحفظ ولد؛ له ليُولد غريها يتزوج أن عليه فأقسم — غريه
فأبى، بطالقها، فأمره أباه، فعاود أخرى، مع تكون أن فأبت ذلك، عليها فعرض
فرصة فعدَّها منه، كر السُّ تمكَّن قد هللا عبد أن يوًما بلغه أن إىل يجْب، لم وهو عليه فألح
لخري، يدعوك ال وهللا وقالت: هنٌد فمنعته الحي، أكابر مع جلس وقد يدعوه إليه وأرسل
وأظن لتموتن، فعلت ولنئ الطالق، عليك يعرض أن فرييد سكران، أنك عرف إال أظنه وما
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ثوبه، يف فأثَّرت بالزعفران، مخلقة ويدها فجاذبته الخروج، إال هللا عبد فأبى فاعل! أنك
كل من ويتناوشونه يعنفونه فأقبلوا حاله، العرب أكابر عرف وقد أبيه مع جلس فلما
يقيض أن كاد وجًدا فوجد عنه، احتجبت بذلك سمعت فلما فطلقها، استحى حتى مكان

وأنشد: معه،

ف��راق��ه��ا ب��ع��د ف��ن��دم��ت ط��ائ��ًع��ا ه��ن��ًدا ط��ل��ق��ت
آم��اق��ه��ا م��ن ك��ال��در دم��ع��ه��ا ت��ذرف ف��ال��ع��ي��ن
رق��راق��ه��ا ف��ي ف��ت��ج��ول ال��ردا ف��وق م��ت��ح��ل��بً��ا
أخ��الق��ه��ا م��ن ال��ف��ح��ش م��ا ط��ف��ل��ة رداح خ��ود
ع��ن��اق��ه��ا ع��ن��د ف��أس��ر ح��دي��ث��ه��ا أل��ذ ول��ق��د
ب��ح��ق��اق��ه��ا أو األدم ل ب��ب��ز س��اق��ي��ة ك��ن��ت إن
زق��اق��ه��ا خ��ي��ار ش��رب��وا إذا ن��ه��د ب��ن��ي ف��اس��ق��ي
ل��ح��اق��ه��ا غ��داة ـ��ح��ق��ه��ا ت��ل��ـ ك��ي��ف ت��ع��ل��م ف��ال��خ��ي��ل
رق��اق��ه��ا ح��د ال��ق��وم ـ��ن��ا ص��ب��ح��ـ زرق ب��أس��ن��ة
أع��ن��اق��ه��ا ف��ي وال��ب��ي��ض ال��ق��ن��ا ق��ص��د ت��رى ح��ت��ى

بها فبنى منه، أبوها فزوَّجها نمري بني من رجل خطبها أبيها إىل هند رجعت فلما
الشعر فيها يقول سقيًما دنًفا عجالن بن هللا عبد يزل فلم بلده، إىل وأخرجها عندهم،
منهن. واحدة يقبل فلم جميًعا الحي بنات عليه وعرضوا عليها! أسًفا مات حتى ويبكيها
مغاورات، نهد وبني بينهم كان منهم هند تزوجت الذين عامر بني إن وقيل:
عامر: بني من فقري يتيم منهم لغالم هند فقالت جمًعا، نهد لبني عامر بنو فجمعت
ناقة عىل فحملته أفعل، فقال: عامر، بنو يأتيهم أن قبل فتنذرهم ناقة عرشة خمس لك
فأتاهم اللبن، ففني السري يف وجدَّ فركب لبن، من ورطبًا تمًرا وزوَّدته ناجية، لزوجها
أن يقدر ولم كلَّموه فلما لسانه، يبس وقد بهم فنزل دمرية، غزو من خلوف والحي
إياه، وسقاه فاستحىس وسمن، بلبن هللا عبد بن خراش فأمر لسانه، إىل أومأ يجيبهم

تنذركم. إليكم هند رسول وأنا أتيتكم لهم: وقال وتكلم لسانه فابتل
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قتاًال فاقتتلوا الخيل، عىل لحقوهم عامر، بنو ووافتهم واستعدوا، نهد بنو فاجتمع
ذلك: يف عجالن بن هللا عبد فقال عامر، بنو فانهزمت شديًدا،

ي��ع��وره��ا ق��ذاه��ا أم ع��ن��اه��ا أه��م وغ��روره��ا ن��ص��ب��ه��ا ع��ي��ن��ي أع��اود
س��ط��وره��ا رق��ش��ت��ه ي��م��ان زب��ور ك��أن��ه��ا ت��ع��ف��ت ق��د أم��س��ت ال��دار أم
أم��ي��ره��ا وي��ع��ص��ي ال��واش��ي ي��ك��ذب ب��ه��ا األل��ى وأت��راب��ه��ا ه��ن��ًدا ب��ه��ا ذك��رت
زف��ي��ره��ا ي��ك��ف ال ذك��رت��ه إذا أل��ي��ف��ه��ا ل��ف��ق��د ت��ب��ك��ي ُم��ْع��ول ف��م��ا
ب��ع��ي��ره��ا ال��ص��ب��اح ق��ب��ل ب��ه��ا ي��ح��ث رأي��ت��ه��ا إذ ع��ب��رة م��ن��ي ب��أغ��زر
ن��ذي��ره��ا ي��س��ع��ى ج��اء إذ ع��ام��ر ب��ن��و ق��وم��ه��ا ص��ن��ع ك��ي��ف��م��ا ه��ن��ًدا ي��أت أل��م
ث��م��ي��ره��ا ال��دم��ار ال��الئ��ي ال��ق��ن��ا ب��ص��م ل��ق��اءك��م ن��ح��ب إن��ا ل��ن��ا ف��ق��ال��وا
ذك��وره��ا ال��ع��وال��ي ت��ح��ت م��ن ت��م��ط��ر ال��ق��ن��ا ف��ي ت��خ��ب��ط ال��خ��ي��ل أن غ��رو ف��ال
ون��س��وره��ا ض��ب��ع��ان��ه��ا ي��ج��رره��م أخ��رم ب��ب��رق��ة ص��رع��ى وأرب��اب��ه��ا
ب��س��وره��ا ي��ف��ل��ت��ن��ك ال م��غ��ل��غ��ل��ة رس��ال��ة ع��ن��ي ال��ح��ج��اج أب��ا ف��أب��ل��غ
وت��ث��ي��ره��ا غ��ب��ة ت��س��دي ب��ك��ف��ي��ك ل��ق��ي��ت��ن��ا ي��وم ال��س��ل��م م��ن��ع��ت ف��أن��ت
ن��ص��ي��ره��ا ع��ن��ا غ��اب إذ ح��الئ��ب��ن��ا إح��ن��ة ف��رط م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ف��ذوق��وا

بنفسه، مخاطًرا أبيه، من ا رسٍّ خرج السقم من العجالن بن هللا بعبد ما اشتد فلما
نمري، ببني نزل حتى والثارات، الرش من بينهم ما يرهب ال عامر بني أرض أتى حتى
له؛ إبًال يسقي وزوجها حوض، عىل جالسة وهي دارها قارب فلما هند، خباء وقصد
فجاء األرض، إىل وسقطا اعتنقا حتى منه، ودنا صاحبه عىل منهما كل وشد تعارفا

ميتني! فوجدهما زوجها
يف معهم نجتمع وقال: الثارات وخوفه أبوه فمنعه بالدهم، إىل امليض أراد إنه وقيل:
أبوه وحج فحج الوقت، جاء حتى بذلك يدافعه يزل ولم بمكة، أو بعكاظ الحرام الشهر
أبيه إىل فرجع بخلوق، ثوبه يف ها كفُّ وأثَّر بالبيت، يطوف وهو هند زوج إىل فنظر معه،
فقال: الجاهلية يف خرج إنه وقيل: فمات! وجهه عىل سقط ثم رأى، بما وأخربه منزله يف

ح��م��ا ح��م��وت��ه��ا أدن��ى م��ن وأص��ب��ح��ت م��ح��رًم��ا م��ن��ك أص��ب��ح��ت ه��ن��ًدا إن أال
وأس��ه��م��ا ق��وًس��ا ب��ال��ك��ف��ي��ن ي��ق��ل��ب س��الح��ه ج��ف��ن ك��ال��م��غ��م��ود وأص��ب��ح��ت
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منها فيها؛ كثرية أشعار وله أصح! هذا عىل األول والقول فمات، صوته بها مد ثم
قوله:

م��دن��ف ال��دار ب��ه��ا ش��ط��ت م��ذ ف��ق��ل��ب��ي ن��أت ف��إن س��الم��ي ه��ن��ًدا ب��لِّ��غ��ا أال
ت��ط��وف ال��دي��ار أه��ل ف��ي ب��أن��ع��م س��اع��ة م��وق��ف ب��ع��د ه��ن��ًدا أر ول��م
أق��ط��ف م��ن��ه��ن ه��ن أو ال��ق��ط��ا دب��ي��ب م��ش��ت إذ ت��م��اي��س أت��راب ب��ي��ن أت��ت
وم��س��وف م��ذاب وب��األي��دي زك��يٍّ��ا وت��ارة ج��ل��يٍّ��ا م��رات ي��ب��اك��رن
م��وق��ف ال��ح��ي ع��ل��ى م��ن��ي ال��ض��ح��ى س��راة ذراع��ه��ا خ��ظ��اة م��ن إل��ي��ن��ا أش��ارت
وي��ع��ن��ف ي��غ��ار ص��ول ب��ذي م��ن��ي��ت ف��إن��ن��ي ع��م��ي اب��ن ي��ا ت��ب��اع��د وق��ال��ت:

أيًضا: وقال

ب��ع��دا ل��ط��ف ذي دار م��ن ت��أم��ن��ا وال ه��ن��ًدا ال��ن��وى ش��ط ق��ب��ل زورا خ��ل��ي��ل��ي
رش��دا أم ال��ت��ع��ج��ل ف��ي ي��الق��ي أغ��يٍّ��ا ح��اج��ة ص��اح��ب ي��در ل��م ت��ع��ج��ال وال
ق��ص��دا ل��وج��ه��ك��م��ا ه��ن��د ت��ك��ن ل��م وإن ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ه ب��ارك ع��ل��ي��ه��ا وم��رَّا
ع��م��دا ل��ن��ل��ق��اك��م ج��زن��ا ول��ك��ن��ن��ا أج��ازن��ا ال��ض��الل ل��ي��س ل��ه��ا وق��وال

أليصابات لويزا هيالنة

٢٤ لددغسلت يف ولدت شورين. دومكلربغ لويس فردريك الربنس وابنة فردينند، قرينة
(مايو) أيار ١٨ يف إنكلرتا من ريتشمند يف وتوفيت ١٨١٤م، سنة (يناير) الثاني كانون
اعتنت بروتستانتية. لطيفة، مهذبة سليم، وذوق حسنة، أخالق ذات كانت ١٨٥٨م. سنة
فليب «وروير باريس، كونت ألربت»، فليب «لويس ولديها: بتهذيب زوجها وفاة بعد
٢٤ يف امللك تخت عن فليب» «لويس تنحى وملا «رشتر». دوق و«زينند»، أوجني»، لويس
ُحِرمت امللك لوكالة نظاًما قرر باريس؛ كونت حفيده مكانه وجعل ١٨٤٨م، سنة شباط

الوكالة. يف ها حقَّ بموجبه
النواب مجلس إىل بولديها سارت األمة مجلس عىل املذكور النظام عرض وملا
أن إال وكيلة، تعيينها عىل عزم قد النواب مجلس وكان جسيمة، بمخاطر محفوفة
إىل «وتيموز» دوق وصهرها بولديها ففرت بالجمهورية، ونادوا إليه اجتمعوا الناس
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خالها عند «إيسناخ» يف وأقامت بلجيكا، إىل هناك من بهم هربت ثم «ريزانقاليد»، أوتيل
فرنسا؛ تخت ابنها تولية من الثالث» «نابوليون بنجاح أملها خاب وملا ويمار»، «غراندوق
زوجها، عائلة لزيارة إنكلرتا إىل وذهبت صحتها، واْعتلَّت مأخذ، كل منها اليأس أخذ

هناك. وتوفيت

املظفر قسطنطني أم هيالنة

الروم، ملوك من الصنم عبد من آخر وهو «دقليطانوس»، رشطة قسطسصاحب وزوجة
قسطنطينية، وسماها: سورها ر فعمَّ بيزنطية إىل رومية من انتقل الذي هو وقسطنطني
املقدس بيت من وأْخَرجْت هيالنة أمه وسارت النرصانية، رشائع ووضع األساقفة، وجمع

الرها. وكنيسة حمص، وكنيسة قمامة، منها: كنائَس؛ عدة وبنت الصليب، خشبة
لولدها، امللك مهدت عرصها، وفاكهة دهرها، أنموذج كانت امللكة هذه أن والحاصل
عىل ت تنرصَّ قد الرها مدينة قرى أهل من هيالنة وكنت بعده. الثالثة أوالده ملَّكت ثم
بها فتزوج فأعجبته؛ رآها قسطس بقريتها مرَّ فلما الكتب، وتعلمت الرها، أسقف أيدي
«دقليطانوس» فأنذر — جميًال وكان — قسطنطني له فولدت مدينته، بزنطية إىل وحملها
ففر قتله، فأراد دينهم! ويُبدِّل الروم، سيملك — قسطنطني — الغالم هذا بأن منجموه
إىل فعاد «دقليطانوس»، مات حتى اليونانية الحكم بها وتعلم الرها، مدينة إىل منه

أبيه. بعد بأمرها فقام ومات، قسطس أبوه إليه فسلمها بزنطية،

الطائي الم بن حارثة أوسبن بنت هنيئة

أبيها، من خطبها العرب، سادات من سيًدا كان حارثة. أبي بن عون بن الحارث حليلة
فالنة يل ادعي لها: فقال زوجته إىل فدخل بنات، ثالث عنده وكان امتناع، بعد فأجابه
العرب، سادات من سيد عون بن الحارث هذا بنية، أي لها: فقال فأتت، — بناته أكرب —

تقولني؟ فما منه، أزوِّجك أن أردُت وقد خاطبًا، جاءني
بابنة ولست حدة، لساني ويف رداءة، خلقي يف ألن قالت: ولم؟! قال: تفعل، ال قالت:
ما مني يرى أن آمن وال منك، فيستحي البلد يف لك بجاٍر هو وال رحمي، فرياعي عمه

سبة. بذلك عيل فيكون فيطلقني؛ يكره
ألختها، قوله مثل لها فقال األخرى ابنته دعا ثم فيك، هللا بارك قومي لها: قال

فيك. هللا بارك قومي لها: فقال جوابها، مثل فأجابته
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فقالت: ألختيها، قال مثلما لها فقال — سنٍّا أصغرهن وكانت — بالثالثة دعا ثم
— مقالتهما لها يذكر ولم — فأبياه أختيك عىل ذلك عرضت إني لها: فقال وذلك! أنت
هللا أخلف فال طلقني فإن رأيًا؛ الحسنة خلًقا، الرفيقة وجًها، الجميلة أنا وهللا له: فقالت
فقال: هنيئة، بابنتي حارث يا زوجتك فقال: إليه خرج ثم فيك، هللا بارك لها: فقال عليه،

شأنها. وتُصلح له، تُهيئها أن أمها وأَمر نكاحها. قبلت
قالت: منها ودنا عليه دخلت فلما إليه، بعثها ثم إياه، وأنزله له فرضبه ببيت أمر ثم
بالطريق كان فلما بها، فرحل بالرحيل أمر ثم يكون! ال وهللا هذا وإخوتي؟! أبي أعند
الجزر تنحر حتى وهللا ال األخيذة؟! السبية باألمة يفعل كما بي أتفعل فقالت: منها قرب
همة ألرى إني وهللا. صدقت قال: ملثيل، مثلك يعمل ما وتعمل العرب، وتدعو وتفخر،

وعقًال.
فقال يريدها، عليها دخل ثم وأولم، ونحر والغنم، اإلبل أحرض بالده إىل ورد فلما
فيك! ليس بما الرشف من ذكرت لقد وهللا قالت: تريدين، ما املال من أحرضت قد لها:
ذلك وكان بعًضا؟! بعضها يقتل والعرب النساء لنكاح أتستفرغ قالت: ذاك؟! ولم قال:
بينهم، فأصلح القوم إىل اخُرج قالت: تقولني؟! فماذا قال: وذبيان، قيس حرب أيام يف

سديًدا. ورأيًا عقًال ألرى إني وهللا فقال: تريد، ما يفوتك فلن أهلك؛ إىل ارجع ثم
الحال، بواقعة أخربنا أن بعد بنا، اخرج فقال: الحارث، إلينا فخرج سنان: ابن قال
ثم القتىل، يحسبوا أن عىل فاصطلحوا بالصلح، بينهم فمشينا القوم أتينا حتى فخرجنا
ثم ذكر، بأجمل فانرصفنا بعري، آالف ثالثة فكانت الديات، عنهم فحملنا الدية، تؤخذ
بنني له وولدت وأطيبه، عيش ألذ يف معه فأقامت فنعم. اآلن ا أمَّ له: فقالت عليها، دخل
الرجال. فحول إصالحهما عن عجز قبيلتني بني أصلحت فقد النساء؛ فلتكن هكذا وبنات.

إسبارتا ملك بنت هيالنة

أشهر كانت ««إسبارتا». ملوك بعض بنُت اليوناني، الشاعر «أومريوس»، ذكر ما عىل هي
«الكونيا» ملك «بمنيالس»، أبوها فزوَّجها وظرًفا، رقة وأكثرهن ُحسنًا، عرصها نساء
يف ذلك وكان — «تروادة» ملك بريام»، بن «باريس ذلك عقب إسبارتا فأتى و«مسينيا»،
من كان فما بالطه، يف وأنزله وفادته، «منيالس» فأكرم امليالد، قبل عرش الثاني القرن
فكان بعلها، مال من قسًما سَلب أن بعد بها، هاربًا وفرَّ هيالنة استهوى أن إال «باريس»
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بخراب وانتهت سنني، عرش قيل فيما دامت التي الشهرية، «تروادة» حرب سبب ذلك
«باريس». وقتل «تروادة»

القضاعية صبيح بنت هيفاء

بن نوفل وتزوجت وعروضه، بالشعر معرفة لها الجنان، ثبتة اللسان، فصيحة كانت
عليه شقت وقد الغزوات، بعض يف ُقتل حتى عنده ومكثت التغلبي، عمر بن سمري

منها: وقصائَد؛ أبياٍت بجملة ورثته الخدود، وخمشت الجيوب،

ض��رغ��ام األص��ل ت��غ��ل��ب��ي ف��ت��ى ع��ل��ى وأظ��الم ب��أس��ف��ار وأب��ك��ي أب��ك��ي
وأق��وام ف��رس��ان ت��ك��اف��ح إال ب��ن��اف��ع��ه ل��ه��ف��ي وم��ا ع��ل��ي��ه ل��ه��ف��ي
س��ام م��ن ال��ن��اس ج��م��ي��ع ع��ار ح��م��ل��ت رج��ل م��ن ال��ل��ه ل��ح��اك ل��ل��ح��ج��ي��ب ق��ل
أح��الم أض��غ��اث ذا ال��م��اء وي��ش��رب ف��اط��م��ة اب��ن ي��ا ب��ع��ل��ي اب��ن��ك أي��ق��ت��ل
وأع��م��ام��ي أخ��وال��ي ت��زورك ح��ت��ى وأن��دب��ه أب��ك��ي��ه زل��ت ال وال��ل��ه
ف��ق��ام ال��ح��د ص��اف��ي أب��ي��ض وك��ل م��ع��ت��دل ال��ك��ع��ب ل��دن أس��م��ر ب��ك��ل

أبيها: يف أيًضا وقالت

يُ��س��ام��ي��ه��ا ت��ل��ق��ى م��ك��رم��ة وك��ل ل��م��ع��ظ��م��ة ي��ه��دد ول��م ف��ح��ًش��ا يُ��ب��ِد ل��م
ف��ي��ه��ا م��ا ال��ق��وم أه��مَّ ال��ه��ن��ات إذا ي��ح��زب��ه��م ال��ق��وم ألم��ر وال��م��س��ت��ش��ار
ك��اف��ي��ه��ا ف��ه��و أم��ور ��ت أل��مَّ وإن أب��ًدا غ��درة م��ن��ه ال��ج��ار ي��ره��ب ال
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الضبية أوس بنت وجيهة

بارع، جمال ذات العرب، أشعار بحفظ املوصوفات باألدب، املشهورات النساء من كانت
والنسيب؛ الغزل نظم يف الطوىل اليد ولها والقلوب، األفئدة إليها تهوي عذب، ومنطق

قولها: ذلك فمن

ق��ل��ب��ي م��ن ال��ص��ب��اب��ة ت��م��ح ل��م ال��ش��وق ع��ل��ى ت��ل��وم��ن��ي ع��ل��ي ت��غ��دو وع��اذل��ة
ذن��ب م��ن ال��ق��ص��ي��ة ط��رف��اء وأب��غ��ض��ت ع��ش��ي��رت��ي أرض أح��ب��ب��ت إن ل��ي ف��م��ا
ال��ن��ق��ب ع��ل��ى ال��ج��ن��وب خ��ب��ت ل��ن��ا ح��ف��ي م��رس��ل وه��ي ب��ل��غ��ت ري��ًح��ا أن ف��ل��و
ب��ال��ت��رب س��ع��دك ط��ال ت��خ��ل��ط��ي��ه��ا وال رس��ال��ت��ي إل��ي��ه��م أدي ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ق��رب؟ م��ن ال��ن��م��ي��رة ص��داح ازداد ه��ل س��أل��ت��ه��ا ش��م��اًال ه��ب��ت إذا ف��إن��ي

قيس عبد بن العزى عبد بنت وهيبة

قومها من بشخص متزوجة وكانت باألدب، علم لهن الالتي العرب شاعرات من كانت
بني من هزال له: يقال رجل عليه فشد بدر، بن للزبرقان جاًرا وكان مية، بن زيد يسمى
وتوبِّخ ترثيه، امرأته فقالت الزبرقان، بجوار فقتله مناة عبد بن سعد بن كعب بن عوف

ثأره: تركه عىل الزبرقان

ق��ص��ار م��ج��ادع��ه��ا ب��أس��م��اع ت��واف��ق��وه��ا ع��ك��اظ ت��ردوا م��ت��ى
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ض��م��ار أو م��ي��ة الب��ن أع��ي��ن خ��ب��رون��ي م��ي��ة اب��ن أج��ي��ران
اع��ت��ذار م��ن��ه ل��خ��ل��ع��ه��ا ف��ل��ي��س ك��ع��ب ب��ن ع��وف خ��زي��ه��ا ت��ج��ل��ل
خ��م��ار ل��ه��ا ل��ي��س ال��ش��ي��ب ك��ذات م��ن��ه��ا ت��خ��ف��ون وم��ا ف��إن��ك��م

بينهما العرب سعت ذلك وبعد ليقتلنه حلف منها الشعر ذلك الزبرقان سمع فلما
وانرصف الزبرقان أخت بخليدة هزال وتزوج بمال مية ابن وفدى فاصطلحا، صلًحا

األمر.

باهلل املستكفي بنت والدة

األموي. هللا لدين النارص بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن محمد باهلل املستكفي بنت والدة
مشهورة املذاكرة، مشكورة املحاورة، حسنة أوانها، يف إليها املشار زمانها واحدة كانت
الشعراء، تناضل وكانت الشعر. حسنة القول، جزلة شاعرة، أديبة والعفاف، بالصيانة

قط. تتزوج ولم طويًال، عمًرا وعمرت الربعاء، وتفوق األدباء، وتجادل
ومخرب، منظر وحكم آبد، وحرارة شاهد، حضور والظرف األدب يف نهاية وكانت
لجياد ملعبًا وفناؤها املرص، ألحرار منتدى بقرطبة مجلسها وكان ومصدر، مورد وحالوة
عىل والكتاب الشعراء أفراد ويتهالك غرتها، ضوء إىل األدب أهل يعشو والنثر، النظم
وكرم نصاب، بعلو ذلك تخلط منتابها، وكثرة حجابها، سهولة وعىل عرشتها، حالوة
ومجاهرتها مباالتها، بقلة السبيل فيها للقول أوجدت أنها عىل أثواب، وطهارة أنساب،

بلذاتها.
بمزيد تزيد والدة أن إال بالرشق، العبايس املهدي ابنة كُعَليَّة بالغرب إنها وقيل:
وكان عنها، تقرص تكن فلم الروح، وخفة والنوادر والشعر األدب وأما الفائق، الحسن

والشعراء. األدباء مع كثرية نوادر ولها الغناء، يف صنعة لها
— «القالئد» يف خاقان بن الفتح قاله كما — زيدون بن الوليد أبي مع أخبارها ومن
وكانت البهيم! الليل يف محياها بنور ويستيضء ويهيم، بوالدة يكلف كان زيدون ابن أن
الشيب وتعيد واأللباب، القلوب تختلس بحيث والطرف السمع وتتميم والظرف األدب من

الشباب. أخالق إىل
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ليتوارى الزهراء؛ إىل فر الكرب؛ بيد صربه عقدة وانحلت الرضب، بذلك حل فلما
سوسنه ونرش برده، عليها خلع قد والربيع فوافاها موافيها، برؤية ويتسىل نواحيها، يف
من وزاح القرى، لوادي حميد ارتياح فارتاح بالبلها، وأنطق جداولها، وأترع وورده،
واملحن، النوائب تلك وخاف ، وحنَّ والدة لقاء إىل فتشوق الثرى، طيبة وريح يانع روضتها
وال بخمر، عنها سال ما أنه ويعلمها وطلقه، أمده وضيق قلقه، فرط يصف إليها فكتب
محرضه حسن ويصف تعهده، إغفال عىل ويعاتبها الجمر، ملتهب من ضلوعه يف ما خبا

ومشهده: بها

راق��ا ق��د األرض ووج��ه ط��ل��ق واألف��ق م��ش��ت��اًق��ا ب��ال��زه��راء ذك��رت��ك إن��ي
إش��ف��اق��ا ف��اع��ت��ل ل��ي رق ك��أن��م��ا أص��ائ��ل��ه ف��ي اع��ت��الل ول��ل��ن��س��ي��م
أط��واق��ا ال��ل��ب��ات ع��ن ح��ل��ل��ت ك��م��ا م��ب��ت��س��م ال��ف��ض��ي م��ائ��ه ع��ن وال��روض
س��راق��ا ال��ده��ر ن��ام ح��ي��ن ل��ه��ا ب��ت��ن��ا ان��ص��رف��ت ال��ه��ن��ا ل��ذات ك��أي��ام ي��وم
أع��ن��اق��ا م��ال ح��ت��ى ف��ي��ه ال��ن��دى ج��ال زه��ر م��ن ال��ع��ي��ن ي��س��ت��م��ي��ل ب��م��ا ن��ل��ه��و
رق��راق��ا ال��دم��ع ف��ج��ال ب��ي ل��م��ا ب��ك��ت أرق��ي ع��اي��ن��ت إذ أع��ي��ن ك��أن��ه
إش��راق��ا ال��ع��ي��ن ف��ي ال��ض��ح��ى م��ن��ه ف��ازداد م��ن��اب��ت��ه ض��اح��ي ف��ي ت��أل��ق ورد
أح��داق��ا ال��ص��ب��ح م��ن��ه ن��ب��ه وس��ن��ان ع��ب��ق ن��ي��ل��وف��ر ب��ن��اف��ح��ه س��ر
ض��اق��ا أن ال��ص��در ع��ن��ه��ا ي��ع��ُد ل��م إل��ي��ك ت��ش��وق��ن��ا ذك��رى ل��ن��ا ي��ه��ي��ج ك��ل
أخ��الق��ا األي��ام أك��رم م��ن ل��ك��ان ب��ك��م ج��م��ع��ن��ا ف��ي ال��ُم��نَ��ى وف��يَّ ك��ان ل��و
خ��ف��اق��ا ال��ش��وق ب��ج��ن��اح ي��ط��ر ف��ل��م ت��ذك��رك��م ع��ن ق��ل��بً��ا ال��ل��ه س��ك��ن ال
الق��ى م��ا أض��ن��اه ب��ف��ت��ى واف��اك��م ه��ف��ا ح��ي��ن ال��ري��ح ن��س��ي��م ح��م��ل��ي ش��اء ل��و
أع��الق��ا األح��ب��اب اق��ت��ن��ى م��ا إذا ن��ف��س��ي إل��ى ال��ح��ب��ي��ب األس��ن��ى األخ��ط��ر ع��ل��ق��ي ي��ا
أط��الق��ا ف��ي��ه ج��ري��ن��ا أن��س م��ي��دان زم��ن م��ن ال��ود ب��م��ح��ض ال��ت��ج��اري ك��ان
ع��ش��اق��ا ن��ح��ن وب��ق��ي��ن��ا س��ل��وت��م ل��ع��ه��دك��م ك��ن��ا م��ا أح��م��د ف��اآلن

إعجابها زيادة من حتى جنسها، بنات عىل مفتخرة بنفسها، معجبة والدة وكانت
عصابتها: من األيمن الطراز عىل بالذهب كتبت

ت��ي��ه��ا وأت��ي��ه م��ش��ي��ت��ي وأم��ش��ي ل��ل��م��ع��ال��ي أص��ل��ح وال��ل��ه أن��ا
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األيرس: الطراز عىل وكتبت

ي��ش��ت��ه��ي��ه��ا َم��ن ق��ب��ل��ت��ي وأُع��ط��ي خ��دي ص��ْح��ن م��ن ع��اش��ق��ي وأُم��ك��ن

وتضاعف والغرام، الشوق بها فهاج زيدون، ابن مع مقابلتها مدة طالت قد وكانت
رسبالها، أعظم التمنع من وترسبلت إداللها، عليه دلَّت بعدما وذلك والهيام، الوجد عندها

قائلة: إليه فكتبت

ل��ل��س��ر أك��ت��م ال��ل��ي��ل رأي��ت ف��إن��ي زي��ارت��ي ال��ظ��الم ج��ن إذا ت��رق��ب
ي��س��ر ل��م وب��ال��ن��ج��م ي��ط��ل��ع ل��م وب��ال��ب��در ت��ل��ح ل��م ب��ال��ش��م��س ك��ان ل��و م��ا م��ن��ك وب��ي

يتأجج فؤاده ويف باالنتظار، لها أنه أعلمها زيدون ابن إىل رقعتها وصلت فلما
األزهار جميع من فيه أوجد نًرضا مجلًسا لها وأعد اللقاء، إال يطفئها وال نار، لهيب
بالدمقس ترفل أقبلت للحضور، املعني الوقت آن وملا زوجني، فاكهة كل ومن واللطائف،
وقضيا العتاب، بينهما ودار وتصافحا، فتقابال العني، الحور من كأنها وبالحرير،
بانعطاف: مودعة إليه مالت االنرصاف أوان آن أن إىل اآلداب، أكؤس يتعاطيان مجلسهما

اس��ت��ودع��ك م��ا س��ره م��ن ذائ��ع ودَّع��ك م��ح��بٌّ ال��ص��ب��ر ودَّع
ش��ي��ع��ك إذ ال��خ��ط��ا ت��ل��ك ف��ي زاد ي��ك��ن ل��م أن ع��ل��ى ال��س��ن ي��ق��رع
أط��ل��ع��ك زم��انً��ا ال��ل��ه ح��ف��ظ وس��ن��ى س��ن��اء ال��ب��در أخ��ا ي��ا
م��ع��ك ال��ل��ي��ل ِق��َص��َر أش��ك��و ِب��تُّ ف��ل��ك��م ل��ي��ل��ي ب��ع��دك ي��ط��ل إن

رت أخَّ سياسية لدواٍع مقابلتهما تحصل لم زمانًا ومكثت اللقاء، أمل عىل وانرصفت
إليه: فكتبت به، االجتماع من التمكُّن عن زيدون ابن

ل��ق��ي ب��م��ا ص��ب ك��ل ف��ي��ش��ك��و س��ب��ي��ل ال��ت��ف��رق ه��ذا ب��ع��د م��ن ل��ن��ا ه��ل أال
م��ح��رق ال��ش��وق م��ن ج��م��ر ع��ل��ى أب��ي��ت ال��ش��ت��ا ف��ي ال��ت��زاور أوق��ات ك��ن��ت وق��د
أت��ق��ى ك��ن��ت م��ا ال��م��ق��دور ع��ج��ل ل��ق��د ق��ط��ع��ه ح��ال ف��ي أم��س��ي��ت وق��د ف��ك��ي��ف
م��ع��ت��ق��ي ال��ت��ش��وق رق م��ن ال��ص��ب��ر وال ي��ن��ق��ض��ي ال��ب��ي��ن أرى ال ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر
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م��غ��دق ال��وب��ل ه��اط��ل س��ك��وب ب��ك��ل م��ن��زًال ل��ك غ��دت ق��د أرًض��ا ال��ل��ه س��ق��ى

أجد ما عىل أنبهك أن عىل حثثتني ربما وكنت الكتابة: أثناء يف الشعر بعد وكتبت
قولك: عليك انتقدت وإني نقًدا، عليك فيه

م��ن��زًال ل��ك غ��دت ق��د أرًض��ا ال��ل��ه س��ق��ى

بالسالمة: الدعاء تقديم مع قوله عليه انتقد قد الرمة ذا فإن

ال��ق��ط��ر ب��ج��رع��ائ��ك م��ن��ه��ًال زال وال ال��ب��ل��ى ع��ل��ى م��ي دار ي��ا اس��ل��م��ي ي��ا أال

اآلخر: فقول املستحسن وأما له، الدعاء من املحبوب عىل بالدعاء أشبه هو إذ

ت��ه��م��ي ودي��م��ة ال��رب��ي��ع ص��وب م��ف��س��ده��ا غ��ي��ر دي��ارك ف��س��ق��ى

رقعته آخر ويف االنتقاد، بهذا مصيبة أنها وعلم انتقادها، عىل لها متشكًرا فأجابها
قال:

ال��م��ت��ف��رق ال��ن��وى أج��ل م��ن م��ح��ي��اك ب��م��ل��ت��ٍق ف��ي��ه ل��س��ت ي��وًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ى
ال��م��ؤرق؟ ل��ل��ك��ئ��ي��ب س��رور وأي م��س��رة دون ال��ع��ي��ش ي��ط��ي��ب وك��ي��ف

إليها، مال زيدون ابن أن لوالدة فظهر املعنى، بديعة سوداء جارية لها وكانت
إليه: فكتبت

ت��ت��خ��ي��ر ول��ن ج��اري��ت��ي ت��ه��و ل��م ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ه��وى ف��ي ت��ن��ص��ف ك��ن��ت ل��و
ي��ث��م��ر ل��م ال��ذي ل��ل��غ��ص��ن وج��ن��ح��ت ب��ج��م��ال��ه م��ث��م��ًرا غ��ص��نً��ا وت��رك��ت
ب��ال��م��ش��ت��ري! ل��ش��ق��وت��ي ول��ع��ت ل��ك��ن ال��س��م��ا ب��در ب��أن��ن��ي ع��ل��م��ت ول��ق��د
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واستحكمت تسامحه! فلم ويستسمحها، ل يتنصَّ إليها وأرسل ذلك، من فخجل
مرة: فيه فقالت باملسدس بته لقَّ وكانت بينهما، النفرة

ي��ف��ارق��ك وال ال��ح��ي��اة ت��ف��ارق��ك ن��ع��ت وه��و ال��م��س��دس ول��ق��ب��ت
وس��ارق وق��رن��ان ودي��وث وزان وم��أب��ون ف��ل��وط��ي

أيًضا: فيه وقالت

ل��ي ذن��ب وال ظ��ل��ًم��ا ي��غ��ت��اب��ن��ي ف��ض��ل��ه ع��ل��ى زي��دون اب��ن إن
ع��ل��ي ألخ��ص��ي ج��ئ��ت ك��أن��ن��ي ج��ئ��ت��ه إذا ش��زًرا ي��ل��ح��ظ��ن��ي

ومن عليه، تتهكم ودائًما مسامرته، تأبى وهي يهواها الوزير عبدوس ابن وكان
األمطار، كثرة عن تتولد بركة وبجانبه داره أمام جالس وهو به يوًما مرت تهكماتها
وحشد عطفيه، يف ونظر يه، كمَّ الوزير عامر أبو نرش وقد األقذار، من بيشء اتحدت وربما

له: فقالت إليه، أعوانه

ب��ح��ر ف��ك��الك��م��ا ف��ت��دف��ق��ا م��ص��ر وه��ذه ال��خ��ص��ي��ب أن��ت

طرًفا. يرد وال حرًفا يحري ال فرتكته
التي — املشهورة بالرسالة إليه زيدون ابن أرسل بوالدة عبدوس ابن تعلُّق وبسبب
من وفيها — وغريهما والصفدي نباتة بن كالجمال الرشق؛ أدباء من واحد غري رشحها
رسالة أيًضا عبدوس البن زيدون ابن وأرسل عليه، مزيد ال ما والتحذيرات التلميحات

آخرها: يف يقول هواها يف معه الشرتاكه

ف��اغ��ت��م��ض ه��دا إذ ون��ب��ه��ت��ه رب��ض إذ ال��ث��رى ه��زب��ر أث��رت
ان��ق��ب��ض ل��م��ا ال��ب��غ��ي ي��د إل��ي��ه م��س��ت��رس��ًال ت��ب��س��ط زل��ت وم��ا
ي��ع��ض أن ب��م��ان��ع��ه ل��ي��س ش ال��ن��ه��و ال��ش��ج��اع س��ك��ون وإن
ب��ال��ع��رض ج��وه��ره ت��ع��ارض ت��ت��ئ��د ول��م ل��ش��ع��ري ع��م��دت
ف��ان��ق��رض رس��م��ه ع��ف��ا ق��د أم ـ��ض ال��ق��ري��ـ ه��ذا أس��ال��ي��ب أض��اق��ت
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ال��غ��رض أص��ب��ت ل��و وأرس��ل��ت��ه ال��ن��ض��ال س��ه��م ف��وق��ت ل��ع��م��ري

ومنها:

وم��ض وب��رق ت��راءى س��راب والدة ع��ه��د م��ن وغ��رك
م��خ��ض م��ن زب��دت��ه وي��م��ن��ع ق��اب��ض ع��ل��ى يَ��ع��زُّ ال��م��اء ه��ي

منها: التي املشهورة قصيدته فيها زيدون ابن كالم ومن

م��آق��ي��ن��ا ��ت ج��فَّ وال إل��ي��ك��م ش��وًق��ا ج��وان��ج��ن��ا اب��ت��لَّ��ت ف��م��ا وِب��نَّ��ا ِب��نْ��تُ��م
ت��أس��ي��ن��ا ل��وال األس��ى ع��ل��ي��ن��ا ي��ق��ض��ي ض��م��ائ��ُرن��ا تُ��ن��اج��ي��ك��م ح��ي��َن ت��ك��اد

األصبحي ومنهم األدباء، مع مداعبات لها وكان كثرية. زيدون ابن مع وأخبارها
يوًما: تهجوه فقالت املشهور،

ال��م��ن��ن رب ال��ع��رش ذي م��ن ج��اءت��ك ن��ع��م��ة ف��ك��م اه��ن��أ أص��ب��ح��ي ي��ا
ال��ح��س��ن أب��وه��ا بُ��وران ب��َف��ْرج يَ��نَ��ْل ل��م م��ا اب��ِن��ك ب��اْس��ِت ِن��ْل��ت ق��د

متفرقة كتب جملة يف ذُكر ما غري حكايات ولوالدة برتجمتها. مفصلة بوران وحكاية
ثمانني، سنة صفر من خلتا لليلتني وماتت — وجودها لعزة عليها؛ الحصول يمكن لم —

تعاىل. هللا رحمها وأربعمائة. وثمانني أربعة وقيل:
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ألف حرفالالم

األسوجية املغنية النيلسون

يف الفالحني من فقريين أبوين من الفتاة هذه ولدت اإلفرنج. مغنيات أشهر من هي
ونالت أقرانها، عىل والتقدم السبق قصب فأحرزت عظيمة، شهرة اشتهرت ولكنها أسوج،
بوسام أتحفها إال الحكومات رؤساء من أحد يبق فلم والعظماء، امللوك عند الحظوة
ملا النياشني من عندها ما بكل تتزين أن أرادت لو بحيث الرشف، عالمات من يشء أو

مرياندا». «دي الكنت وتزوجت صدرها! وسعها
مواطنوها احتفل سرتاكوف، املسيو مع ونروج أسوج بالدها إىل أخريًا ذهابها وعند
سافرت وملا لشأنها. إجالًال ومدفع؛ مدفع مائة لها وأُطلق عظيًما، احتفاًال باستقبالها
الستة الشهور يف جمعت فرنك. ألف ثالثني اليومي مدخولها بلغ أمريكا إىل ١٨٧٠م سنة
فليتأمل. لرية؛ ألف ثالثمائة أو فرنك ماليني ستة عن ينيف ما هناك إقامتها من األول

إنكلرتا مالية وزير توماروتسيل ابنة رسل الدي

فتويف ١٦٥٣م، سنة فوغان اللورد اسمه أيرلندي بأمري وتزوجت ١٦٣٦م، سنة ولدت
مفرًطا، حبٍّا وأحبَّته فأحبَّها رسل، وليم الرشيف بها اقرتن ثم سنوات، أربع بعد عنها
امللك، عىل الخارجني الثورة أهل بعض به فاستعان الكلمة، نافذ مقداًما شهًما رسل وكان
السبب تجهل وهي السجن، يف وألقي عليه فُقبض األمر ُكشف ثم قصدهم، عىل فماألهم
عليه صدر الذي الحكم وسمعت بجانبه، وقفت املحكمة إىل ِقيَد وملا ألجله، ُسجن الذي
تشدد وجعلت قلبه، تكرس ال لكي الشديد؛ الجلد مظهرة السجن إىل معه وعادت باملوت،
وكان ولتأجيله، قصاصه لتخفيف استخدامها يمكن التي الوسائط يف وتذاكره عزائمه
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تركتني لو نفسه: يف قال ألنه تسعى؛ تركها ولكنه سدى، يذهب ذلك يف السعي أن يعلم
عني الصرب إىل وجدت ملا لنجاتي املمكنة الوسائط كل تستعمل أن بدون التقادير إىل
ُحنني»؛ «بُخفي عادت ولكنها حوض، كل يف دلوها وألقت روض، كل فانتجعت سبيًال،

يقول: حالها لسان وكان زوجها، عزائم تشدد وجعلت ا، مردٍّ للقضاء تجد لم ألنها

ف��ع��ل ق��ال إذا َم��ن تُ��ع��ان��د ال ب��ط��ش��ه واح��ذْر ��ل��ط��ان ال��سُّ ج��اِن��ب

قرير النفس، طيب الحياة أودع إنني يقول: وهو فودَّعها األخري الوداع ودعته ثم
فيها فاضلة عفيفة وزوجة بفقدي، شيئًا يفقدون ال أوالًدا ورائي تركت ألنني العني؛
من بنفسها تقيني أنها وعتني وقد املراد، أتم عىل أوالدها وأمور أمورها تدبر ألن الكفاية
ينتفع أن قاصد غري أنه يخربها امللك أرسل عليه ُقيض وملا حسبي. وهذا أوالدها، أجل
شكره إىل يدعو ألوالدها حبَّها أن فرأت مقتنياته، كل وألوالدها لها فيُبقى زوجها، بموت
الكتابة يف عرصها فريدات من وكانت — به تشكره كتابًا إليه فأرسلت ُمكرهة، ولو

واإلنشاء.
قد كانت التي والعربات للزفرات العنان وأطلقت الريف، إىل بأوالدها انتقلت ثم
له: تقول الفضالء القسوس أحد إىل الحني ذلك يف وكتبت األعداء، شماتة مخافة حجبتها
أُصبُت، بما أُصبَن كثريات إن نعم؛ أفرط. ولو الحزن عىل تلمني فال تماًما؛ تعرفنا أنت
ذلك بعد وكتبت حزني؟! يتجدد كما حزنهن يتجدد حتى فقيدي من فقيدهن أين ولكن
إني كآبتي. قتل تحت أسقط ال لكي به؛ ابتليتني فيما عنايتك مقاصد أرني اللهم تقول:
رفيق ألن السلوى؛ عزَّت وقد حزين، قلبي ولكن منه، أشكو وال القصاص، هذا أستحق
ومساكنته مسامرته إىل تتوق نفيس إن أوَّاه! معي. ليس وأحزاني أفراحي وقسيم الحياة
األيام، مضض عىل الصرب من بد ال ولكن ثقيًال، حمًال عيل الحياة صارت قد ومواكلته،

وأحزانه. الدهر أفراح فوق والرتفع
حماها فغَمر حزبه، من زوجها كان الذي امَللك إىل امُللك وصار الدولة، تلك دالت ثم
حتى طويًال يعش لم ابنها ولكن زوجها، بفقد فقداه عما لهما تعويًضا باألنعام؛ وابنها
شبابه، غصن وقصف عمره، من الثالثني يف وهو وافاه الجدري ألن اإلنعام؛ بهذا يتمتع

العمر. من وثمانني سبع عن وماتت كثرية، سنني ذلك بعد وعاشت
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ألف الالم حرف

الرجال وهمُة ، وفطنتُهنَّ وصربُهنَّ النساءِ لطُف الفاضلِة املرأِة هذه يف اجتمع وقد
تحلها كثرية رسائل ولها والرسيرة. السرية طاهرة وماتت وعاشت وإقدامهم، وحكمتهم

انتهى. الكتبة. مشاهري بني رفيًعا محالٍّ
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