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املرتجم مقدمة

مبهًما كالًما سمعت عاًما. عرشين قبل لندن يف وأنا إقبال بمحمد سمعت ما أول سمعت
يشوِّْقني ولم بإقبال، الكالم هذا يُعرفني لم إقبال، اسمه الهند يف صويف شاعر عن موجًزا

معرفته. إىل كثريًا
الرشقية الدراسات مدرسة يف إقبال عن يوًما تكلم الهند مسلمي من شابٍّا أن وأذكر
إقباًال نعرف أن دون حالت املوضوع، وغموض الكالم، يف وعجلته لهجته ولكن لندن، من

كالمه. من
شيئًا. منها يدرك لم إنه املحارضة بعد يل قال روس دنسن سري أستاذنا أن وأتذكر
إقبال. شعر عىل أطلع أن قبل السنني من طوت كم أدري وال مرورها، األيام ومرت
شاعر تركيا يف يسمى الذي الكبري، الشاعر — هللا رحمه — عاكف محمد وكان
دون أسبوع يمر وال وآخر، يوم بني فنلتقي حلوان، مدينة يف نقيم وكنا يل صديًقا اإلسالم،

أكثر. أو مرة اللقاء
أحيانًا. شعره عليه وأقرأ والرتكية، والفارسية العربية األداب نتذاكر نلتقي حني وكنا
فكان مًعا فقرأنا إقبال، محمد للشاعر مرشق» «پيام اسمه ديوانًا أراني يوم وذات
الشعر من رأيترضبًا إذ منه؛ االستزادة إىل وشاقني الشعر راقني قرأت، إلقبال شعر أول
يف نعهد لم ما فيه ولكن الصوفية، من آخرين وشعراء الشريازي بحافظ يُذَكِّر عجيبًا،

وقلبه. القارئ عني يف وناًرا نوًرا الشعر يصورها فلسفة من هؤالء شعر
يقول: الشريازي حافًظا هللا رحم إياه، فأعارني بالكتاب، شغفي اإلسالم شاعر ورأى



مرشق پيام

أف��زود م��ي ش��اغ��ر در دي��د ش��وق��م چ��و

شعر يف قراءة ألول ذكرى عندي النسخة تزال فال تسرتد، لم عارية الكتاب فكان
مواضع يف لعاكف كلمات الكتاب حوايش وعىل عاكف، محمد للصديق وتذكاًرا إقبال،

إقبال. شعر من إعجابه
«أرسار املنظومتني القاهرة يف املقيمني الهند مسلمي من معاريف أحد أهداني ثم
وزدت الظمآن، والوارد املرتقب املشوق قراءة فقرأتهما خودي»، بي و«رموز خودي»

له. وحبٍّا به، ومعرفة إلقبال، إكباًرا
شعره. يف وأحارض الرسالة مجلة ويف مجاليس يف إقبال عن الناس أحدِّث ورشعت
من عنده ما يعرفني من إيلَّ فأرسل كتبه، إىل وتشوقي إقباًال حبي الناس وعرف
التي واملنظومة «مسافر» إقبال منظومتي مكة يف صديق إيلَّ أَهَدى حتى إقبال، دواوين

كرد». بايد چه «پس عنوانها
به فاحتفلت املقدس، ببيت اإلسالمي املؤتمر إىل طريقه يف بالقاهرة إقبال ومر
النجار الوهاب عبد الشيخ أستاذي فكلفني الحفلة، وحرضت املسلمني، الشبان جمعية
شعر من أبياتًا وأنشدت فتكلمت الكريم، بالضيف الحارضين أُعرِّف أن — هللا رحمه —

أنشدت: ومما العرب، بالد يف شعره من ُسمع ما أول أَْحَسبها إقبال،

وذوق ودان��ش أدب چ��وئ��ي م��درس��ه در ك��ه أي
گ��ران ش��ي��ش��ه ك��ارگ��ه إز ك��س ب��اده خ��ورد ن��ه

ف��رن��گ ح��ك��ي��م��ان درس م��را أف��زود خ��رد
ن��ظ��ران ص��اح��ب ص��ح��ب��ت م��را أف��روخ��ت س��ي��ن��ه

ت��س��ت وگ��ل آب س��رم��ایۀ ك��ه ن��غ��م��ه اي��ن ب��رك��ش
دگ��ران أي زن��و ش��و ت��ه��ي رف��ن��ه زخ��ود أي

يف ليحارض القاهرة قدم أرنولد توماس األستاذ أن إقبال ذكريات من أذكر ومما
حيث حلوان يف أقام وقد مودة، بيننا وكانت قديمة. معرفة به يل وكان اإلسالمي. التاريخ

وعودته. فؤاد جامعة إىل ذهابه يف كثريًا أصحبه فكنت أقيم،
شاب. هو إذن قلت: تلميذي. هو فقال: حلوان، يف نسري ونحن ليلة إقباًال ذكرنا وقد

سنه. ما أسأله ولم فضحكنا سني. ما تدري ال أنت تلميذي! ألنه شابٍّا أتظنه قال:
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وشعره، سريته يف فتحدثت عنه، حديثًا ألذيع املقدس بيت إىل دعيت إقبال تويف وملا
قبلة املقدس بيت من جميًعا املسلمني إىل ينعى أن جدير العظيم اإلسالم شاعر إن وقلت:

األوىل. املسلمني
ترجمتها قصيدة وأنشدت القاهرة، يف اإلسالمية اإلخوة جماعة يف بتأبينه واحتفلنا

االحتفال: هذا يف قلت ومما درا، بانك ديوان من
الصباح، من خمس والساعة (١٩٣٨ (سنة أبريل من والعرشين الحادي اليوم يف
الناس ينشئ أن يحاول روحيٍّا، عامًلا األرض هذه عىل كان رجل مات الهور مدينة يف
له شاءت ما جمع جوال فكر وسكن جديدة، سنة الحياة يف لهم ويسن أخرى، نشأة
الفالسفة، مذاهب من يؤثر ملا مستأرس غري نقدها ثم والغرب، الرشق معارف من قدرته
األمة يصوغ أن يحاول كان كبري قلب ووقف العظماء، أقوال من يروى ملا مستكني وال
حرة نفس وقرت العظماء، وأعمال األبطال مآثر من التاريخ وعى ما كل من اإلسالمية
واألبد، األزل بني طليقة فهي حارض، وال ماض يأرسها وال مكان، وال زمان يحدها ال

يُحد. ال الذي هللا ملكوت يف خفاقة
وللبرش للمسلمني وقلبه عقله وهب الذي الشاعر، الفيلسوف إقبال محمد مات
وأكرب يموت، أن من أعظم أنه شعره نشوة يف وأنا إيلَّ يخيل كان الذي الرجل — جميًعا
داره يف املحبوب الكبري الرجل روح فاضت — الجثماني الفناء هذا حتى يناله أن من
أنا املوت، أرهب ال إني يقول: وهو بخش» «ألهي القديم خادمه حجر يف ورأسه بالهور

مرسوًرا. راضيًا املنية أستقبل مسلم
بالذين واستهزاءه بالِحمام استهانته وأرى واملوت، الحياة يف إقبال كالم أقرأ كنت
يف دعوته إقبال صدق فقد الشعر؛ زخرف وال الخيال، خدعة هذا كان وما يرهبونه.
متقد وهو املوت إىل يقرتب وكان بإقبال، املرض جد راضيًا، باسًما املوت لقي حني نفسه
رشاًرا قلبه وينثر النائمة، النفوس بها يوقظ كلمات عقلُه يصوغ القلب، قوي الفكر،
وكان الحجاز. هدية حجاز»: «أرمغان كتابه بنظم يُعنَى وكان الهامدة. القلوب به يشعل
يموت أن خودي» بي «رموز كتابه خاتمة يف تمنى وقد الحجاز، إىل يهفو الشاعر قلب

األخرية: أشهره يف نظمه ومما الحجاز، يف

ورض��ا س��روًرا ال��ث��غ��ر ب��اس��م ال��رَدى ي��ل��ق��ى أن ال��م��ؤم��ن آي��ة
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أخريًا: أنشأه مما وهما دقائق، بعرش املوت قبل البيتني هذين أنشد وقد

س��ع��ي��د ال��ح��ج��از م��ن ون��س��ي��م ت��ع��ود ه��ل ل��ي، م��ض��ي��ن ن��غ��م��ات
ج��دي��د ق��ل��ب األس��رار ل��ع��ل��م ه��ل رح��ي��ل ب��وش��ك ع��ي��ش��ت��ي آذن��ت

من سافرت أشهر، بأربعة باكستان دولة قيام قبل ١٩٤٧م، سنة الهند قدمت وملا
الهور إىل ذهابي كان أن واتفق أوالده، ورؤية وداره، إقبال رضيح لزيارة الهور إىل دهيل
أصغر عيل الصديق رئيسه إيراني وبوفد بي احتفال وكان قليلة. بأيام وفاته ذكرى قبل
يف وأنشأت الثانية، رحالتي يف تنرش عربية كلمة هناك وألقيت إقبال، رضيح عند حكمت
إقبال. قرب عند لتوضع الهور إىل وحملتها الرخام، من لوح يف نقشت عربية أبياتًا دهيل
هي وهذه بناؤها يتم حني الرضيح حجرة جدار يف يضعوها أن إقبال أوصياء وعد وقد

األبيات:

واع��ت��زاز ب��روض��ه ف��خ��ار ذا زه��ًرا ل��روض��ك ي��ه��دي ع��رب��ي
إي��ج��از ف��ي اإلس��الم دي��ار م��ن م��ع��ن��ى ك��ل ت��ض��م��ن��ت ك��ل��م��ات
واإلع��ج��از ال��ت��ن��زي��ل ن��ف��ح��ات ف��ف��ي��ه��ا خ��ط��ت ال��ق��رآن ب��ل��س��ان
ال��ح��ج��از» «أرم��غ��ان ال��ح��ق ف��ي ف��ْه��ي ق��دري ض��آل��ة ع��ل��ى ف��اق��ب��َل��نْ��ه��ا

إقبال شعر ترجمة

الشعر، هذا قرأت منذ منه أترجم ما وبنرش ونثًرا، نظًما إقبال شعر برتجمة عنيت
من ترجمت املسلم. والفيلسوف العظيم الشاعر بهذا العربية قراء تعريف عىل وحرصت

درا». «وبانك خودي» بي «ورموز خودي» و«أرسار مرشق» «پيام
لها أفرغ، فلم كلها أترجمها أن يل بدا نامه» «جاويد املنظومة قصته قرأت وملا

األمنية. هذه لتحقيق فرصة أرتقب ولبثت
من رسالة جاءتني السعودية، العربية اململكة يف ملرص وزيًرا الحجاز يف أنا وبينما
أحد ترجمة عيلَّ يقرتح — اليوم باكستان وزراء أحد — قرييش حسني اشتياق الدكتور
وائتلفنا، فتزاورنا باكستان قيام قبيل دهيل يف الوزير معايل َعَرَفت وكنت إقبال، دواوين

نامه. جاويد أترجم أن نية عىل بأني رسالته أجبت وقد
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وأحاطني إقبال، شعر ترجمتي وعن عني الناس فتحدث سفريًا، باكستان قدمت ثم
املنظومة القصة هذه أن يل بدا ثم نامه. جاويد ترجمة يف فمضيت بالده، يف إقبال وحي
بديوانه أبدأ أن يل وبدا العربية. قراء به تُعرف بأن إقبال دواوين أوىل ليست الطويلة
وأساليب شتى موضوعات يف والقطع والقصائد الرباعيات من ألوانًا به ألن مرشق؛ پيام
الديوان، من األول القسم وهي الرباعيات، أترجم فأخذُت وحيًا، هذا كان وكأنما مختلفة،
وصارت فيه، قلمي وأرسع صدري فانرشح يًرسا، فازداد عليه فأقبلت النظم، يل فتيرس
يف النوم حجرة يف الكتاب وضعت تعب. وال شغل عنها يصد ال وأنًسا رسوًرا الرتجمة
يميض أن وقلَّ صبًحا، أستيقظ وحني النوم قبل أترجم فكنت مرقدي، من اليد متناول
شعر من والبيتان البيت بنفيس علق آخر عمل إىل انرصفت إذا وكنت ترجمة، دون يوم
فأرصف التعب يدركني أحيانًا وكنت بنفيس، علق ما أترجم حتى أسرتيح فال إقبال،

ألسرتيح. عنها أرصفها حتى فأحتال تنرصف، فال الرتجمة عن نفيس
الثاني القسم يف نظرت غريها، من أيرس أحسبها وكنت الرباعيات، من فرغت وملا
آخذ كنت الرباعيات. يف أسلست مما أكثر وأسلست الرتجمة فاطردت االفتكار، وهو
فكأنما وقافية، وزن يل يستقيم حتى وقواف أوزان عىل فأقلبه القصيدة من األول البيت
امللهم. هلل والحمد أخرى. بعد واحدة أسلك أن إال نظمه يكلفني ال در لنظم سلًكا وجدت
حرًصا فيها فأنظم اللمعات منظومتي إىل مرشق پيام أترك والحني الحني بني وكنت
لختمها. يمهد ا حدٍّ فيها بلغت حتى مرشق پيام ختمت فما الديوان، مع أنرشها أن عىل

آخر. توفيًقا هذا وكان
أدومها هللا إىل األعمال أحب «وكان الكريم بالحديث مهتديًا الكتاب يف مضيت وهكذا

الرتجمة. بدأ من أشهر ثالثة بعد آذار شهر أواخر يف منه فرغت حتى قل.» وإن

إقبال كتب

تواريخها. عىل مرتبة انظرها — أخرى وكتب دواوين تسعة إلقبال

الشعر

١٩١٥م سنة نرش بالفارسية خودي أرسار
١٩١٨م سنة نرش بالفارسية خودي بي رموز
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١٩٢٣م سنة نرش بالفارسية مرشق پيام
١٩٢٤م سنة نرش باألردية درا بانك
١٩٢٩م سنة نرش بالفارسية عجم زبور
١٩٣٢م سنة نرش بالفارسية نامه جاويد
١٩٣٤م سنة نرش بالفارسية مسافر
١٩٣٥م سنة نرش باألردية جربيل بال
١٩٣٦م سنة نرش بالفارسية كرد بايد چه پس

الحبشة) عىل إيطاليا أغارت حينما (نظمها
١٩٣٧م سنة نرش باألردية كليم رضب
وفاته بعد نرش واألردية بالفارسية حجاز أرمغان

األخرى الكتب

١٩٠١م. سنة نرش باألردية االقتصاد علم •

The Development of Metaphisies in Persia.
١٩٠٨م. سنة نرش الفرس بالد يف الطبيعة بعد ما تطور •

The Reconstruction of Religious Thought in Islam.
١٩٣٤م. اإلسالم يف الدينية األفكار إصالح •

١٩٤٤م. سنة نرش باألردية جناح عيل محمد إىل إقبال رسائل •

١٩٤٤م. سنة نرش وبياناته إقبال خطب •

باألردية. إقبال رسائل •

املزدوجة، والقافية الرمل بحر يف فصول ذات واحدة منظومة الدواوين هذه بعض
جامعة دواوين يف وبعضها خودي، بي ورموز خودي، وأرسار نامه، جاويد مثل:

كثرية. منظومات
منها كل مزايا وبيان إقبال منظومات يف الكالم لتفصيل املقدمة هذه تتسع وال

فيها. أفكاره وتطور
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وترجمته مرشق پيام

الباقية، والخمر واألفكار، الطور، شقائق أقسام: خمسة مقسًما الديوان القارئ يرى
والدقائق. اإلفرنج، ونقش

مختلفات، والقافية الوزن من صور يف شتى أفكار والثاني رباعيات، األول القسم
الذي الرضب من قصائد وهي الباقية، الخمر والثالث قيمة. الكتاب أقسام أعظم وهو
وأمثاله الشريازي حافظ طريقة عىل فيها الشاعر سار وقد غزليات. الفارسية يف يسمى

الرمز. فيها يغلب جميلة شعرية صور يف دقيقة أفكار عرض يف
اإلسالمية واألشعار الفاريس الشعر أَِلَف من يعرفها وصور معان كله والكتاب
العربية، قارئ يدرك مما أكثر عباراتها إىل ويأنس مراميها من كثريًا ويدرك به، املتصلة

الباقية: الخمر من غزل يف إقبال يقول

ب��ع��ب��ر رم��ز ال��خ��ل��وة ف��ل��غ��ى وك��ن��ى رم��ز اإلف��ص��اح غ��اي��ة

من بد وال بفلسفته متصلة إقبال بها يختص وصور أخرى معان مرشق پيام يف ثم
يسكن وضوًحا إقبال مقاصد تتضح ال األبيات بعض يف ثم إلدراكها، الفلسفة بهذه اإلملام
العربية قارئ ألجعل هو كما الكالم أنقل أن األبيات هذه يف همي وكان القارئ، إليه

يلقى. ما الغموض من ويلقى يفكر، كما ويفكر األصل، قارئ يحسه ما يحس

عىل بل فيها، تربز التي والصور األصلية املعاني عىل أحافظ أن الرتجمة يف وطريقتي
الطاقة. جهد التقفية وأسلوب الشعر أوزان

كما نقلت إن مضحكة بل مستغربة تعد لغة يف املألوفة العبارات بعض أن ريب وال
الشاعر من مرة سمعت العبارات. هذه يف يترصف أن املرتجم وعىل أخرى. لغة إىل هي
أحيانًا. بالفرس الجمل يرتجم أن له ينبغي املرتجم أن — هللا رحمه — عاكف محمد

هذا. تصدق والتجارب
التي املعاني أن املرتجم يقدر أن التجربة، هدتني كما الرتجمة، يف طريقة وخري
وطرائق له املرتجم اتخذها التي التعبري طريقة إىل ينظر ثم هو، ألهمها قد يعالجها
تقتيض أن إال املؤلف اختارها التي الصور فيتخذ إليها، يرتجم التي اللغة يف التعبري
استجابة اإليجاز أو باإلطناب كذلك يترصف أن بأس وال تبديًال. أو تغيريًا الرتجمة لغة
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يف الترصف ومقياس لهم. يرتجم الذي والناس إليها يرتجم التي اللغة يف الحال ملقتىض
يف مقصده ومن املؤلف مذهب من عرف مما بعيًدا ليس ترصفه أن املرتجم يتبني أن هذا
بعد عليه عرض أو التأليف حني الترصف هذا له عرض لو املؤلف وأن الترصف، موضع

منه. ينفر لم التأليف
إىل والشاهنامه الفردويس عن رسالتي قدمت حينما أنني هذا يف اللطائف ومن
— باشا حسني طه الدكتور معايل سألني فيها، للمناقشة وجلت األول، فؤاد جامعة
أم بكاء يف ترجمته مما البيت هذا عن — االمتحان لجنة ورئيس اآلداب كلية عميد وكان

ولدها: عىل سهراب

ال��م��أت��م ف��ي وت��ن��ه��ض وت��ك��ب��و ال��دم دم��ع ال��خ��د ع��ل��ى وت��ذري

ضاحًكا: قلت الرضورة، إليها دعتك قال: ال. قلت: األصل؟ يف املأتم كلمة هل قال:
التأمل. عند يبعد ال كالم وهذا للرضورة! حذفها الفردويس لعل

والقوايف األوزان

عندهم فالرمل التفعيالت. يف فزادوا بها وترصفوا لشعرهم العربية األوزان الفرس أخذ
سداسيٍّا عندهم يكون والهزج تفعيالت، ست عىل يزيد ال العربية يف وهو ثُمانيٍّا يكون

حتًما. رباعي العربية يف وهو وثمانيٍّا،
أربع عىل العربية يف تزيد ال واملقتضب املجتث مثل العربية يف القليلة واألوزان
ومن العربية. يف بيتًا يساوي الفارسية يف فالشطر الفارسية، يف ثمانيًا وتبلغ تفعيالت
حافظ كقول الفاريس الشعر يف تأتي التي العربية الشطور هذه يف الواضحة األمثلة

الشريازي:

ون��اول��ه��ا ك��أًس��ا أدر ال��س��اق��ي أي��ه��ا ي��ا أال

العربية. يف كامل بيت وهو الفارسية يف شطر هذا
فال بعده. عما بيت كل استقالل عىل مبنية العربية يف كاألبيات الفارسية يف واألبيات
ترجمت بأن املشكلة هذه يف ترصفت وقد واحد. بيت يف وآخر بيت بعض ترجمة يجمل
وأحيانًا عرس، من هذا يف ما عىل العربية. يف بسدايس الفارسية يف الثماني البيت أحيانًا
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مثًال الرمل يف تفعيالت أربع فيه الذي الشطر فقابلت مجزوء، ببيت الشطر ترجمت
كذلك. تفعيالت أربع فيه مجزوء ببيت

الصفحات، يف القارئ يجدها الفارسية األوزان عىل وقطعة قصيدتني نظمت وللتمثيل
كلمات كررت الرتجمة ويف إقبال، وشعر الفاريس الشعر يف كثرية املردوفة القافية ثم
ترجمت فيما القافية ردفت وللتمثيل معناها أو بلفظها آخره يف ال البيت أول يف الردف

الفارسية. األوزان عىل

إقبال فلسفة

القارئ تعني قليلة كلمات من بد ال ولكن إقبال، فلسفة يف للكالم والوقت املقام يتسع ال
الشاعر: مقاصد إدراك عىل

وخالصته خودي»، «أرسار كتابه يف ورشحه (خودي)، الذاتية سماه مذهب إلقبال (١)
هذه يف تتجىل اإلنسان وحياة ذات، واإلنسان ذات، تعاىل فاهلل الحياة؛ أساس الذاتية أن
بوحدة إقبال يؤمن وال فيها، ما كل ويستخرج فطرته إىل ينظر أن اإلنسان فعىل الذاتية،

الذاتية. تنايف التي الوجود
يميتها. أو يضعفها والتقليد الذاتية عن يبني واالبتكار الفكر يف االستقالل وأن (٢)
بعضها يكمل واللذات واآلالم الذاتية. تقوي الحياة هذه يف واملحن الشدائد وأن (٣)
األلم فقد لذتها ينقص الجنة» «بل ص١١٧، ونيتشا شوبنهور عن أبياته انظر بعًضا.

مجرب: أنه يتوهم مختار حر اإلنسان وأن ص٧٦ انظر فيها. والهم

م��ج��اًال ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��رْج��ل ت��ج��د وأق��دم ري��ب ف��ي ك��ن��ت إن ف��ق��م

الرومي. الدين جالل كشيخه هذا يف وهو
وهو إقبال، شعر يف مكررة الكلمات هذه القارئ يجد والعشق: والقلب العقل (٤)
العقل عىل يعول ال الصوفية؛ من وكثري العطار، الدين وفريد الرومي، الدين كجالل

الدين: جالل بيت له قصيدة ضمن وقد العشق، أو القلب عىل يعول وإنما كثريًا،
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ال��ن��ه��ار ش��م��س ت��ب��ت��غ��ي ب��س��راج ي��س��ار ب��ال��ع��ق��ل ال��ع��ش��ق ط��ري��ق ف��ي

يدرك ال جبان عاجز الصوفية عند والعقل اإلفرنج: نقش أول يف قصيدته وانظر
رأي بينت وقد العشق. موطن والقلب الجزئيات يف يترصف ولكن الكربى، الحقائق
الدين وفريد «التصوف كتابي يف الصوفية بني شائع رأي وهو والعشق، العقل يف العطار
العشق يصحب حني العقل يكربون وغريه العطار أن عىل يشاء. من إليه فلريجع العطار»
لعقل فأعدد وهم صورته وما ص١٢٣: بركسون رسالة يف إقبال يقول فيه. يفنى أو

.١١٠ صفحة يف ويقول القلوب. أدب يف شب

ال��ع��ال��م��ي��ن أح��اط ق��د ف��س��ي��ح ع��ق��ل ح��ب��ذا
م��ي��ن دون ف��ي��ه أن��س ال��ـ ون��ار أم��الك ن��ور

ص٣٤. والعشق العلم محاورة وانظر
الصقر فلسفته: لتمثيل بها يولع شعرية عرائس والنبات الحيوان من وإلقبال (٥)
مثل نفسه عىل معتمًدا منفرًدا وعيشه األرض. إىل الهبوط من ونفوره وتحليقه، لقوته،

ص٤٠. لفرِخه الصقر وصية انظر للذاتية، عال
الشقيققة انظر ، كيٍّ وسمة قلبها يف والسواد لهيب، أوراقها لالحرتاق، مثال والشقائق

ص٤٣.
و٥١. ص٤٠ انظر لنفسها. تيضء ألنها فلسفته؛ تمثل والرياعة

والعشق ص٥٤ الندى قطرة انظر الغيب. عالم من تأتي الروح تمثل الندى وقطرة
ص٧٨.

إقبال سرية

سرية أن وجوابي الشاعر! سرية من شيئًا تذكر لم يقول: املقدمة هذه بعد القارئ، ولعل
أخرى. كتب يف ُفصلت وقد املقدمة، هذه يف قليلة صفحات تحويها أن من أعظم إقبال

نرشتها رسالة من وهي العظيم، إقبال تاريخ يف الحدود هذه من القارئ أحرم وال
إقبال: جماعة
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١٨٧٣ سنة سيالكوت يف ولد
١٨٩٠ سنة دراسته إلكمال الهور إىل ذهب
١٨٩٧ سنة B. A. درجة نال
١٨٩٩ سنة M. A. درجة نال
١٩٠٥ سنة سنة لندن يف للتحصيل ذهب
١٩٠٨ سنة ميونيخ جامعة من الفلسفة يف دكتور درجة نال
١٩٠٨ سنة الهور يف محاميًا فعمل لندن من رجع
١٩٤٧ سنة بنجاب يف الترشيعية الجمعية يف عضًوا انتخب
١٩٣٠ سنة اإلسالمية الرابطة رئيس انتخب
١٩٣١ سنة لندن يف املستديرة املائدة مؤتمر إىل ذهب
١٩٣٢ سنة املقدس بيت يف اإلسالمي املؤتمر وإىل

الكتاب نرش

وتيسريهم الكتاب لنرش تطوعهم أحمد نذير الدكتور معايل ورئيسها إقبال لجماعة أشكر
الواحد عبد سيد األديب أنىس وال عرشة، الثالثة إقبال ذكرى قبل إلخراجه عسري كل
الكتاب، طبع أثناء زيارتي واىل فقد باإلنكليزية. إقبال كتاب ومؤلف الجماعة سكرتري

به. ُكلف ما كل وأدى
يوم نيسان، من والعرشين الحادي قبل مرشق پيام ترجمة ننرش أن عىل حرصنا
أن علينا وكان قصري، زمن يف والطبع الرتجمة من الفراغ علينا حتًما فكان إقبال، وفاة
يعرفون ال فهم املطابع؛ عمال من عناء لقينا وقد والجهد، بالجد الزمن نقص نكمل
أن العرب مطبعة صاحب العدوي املنعم عبد األستاذ عىل وكان أغالطهم، فتكثر العربية
مشقة األمر وزاد الحروف، جمع للعمال ييرس واضح بخط الكتاب من صفحة كل يكتب

قبل. من الشكل املطبعة تستعمل ولم الحروف بعض شكل عىل حرصت أنني
لعمل وكان العرب، لغة يف إلقبال كتاب بإخراج فرحنا هونه ولكن العمل علينا شق
العمل هذا يرس ما وتواضعه وإخالصه نهار ليل ودأبه وجده العدوي املنعم عبد األستاذ
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هلل والحمد إقبال، جماعة وثناء وإعجابي، شكري فاستحق الضيق الوقت هذا يف الشاق
الوكيل. ونعم حسبنا وهو والتيسري، التوفيق ويل

١٩٥١م نيسان ١٣٧٠ه/١٤ رجب ثامن السبت عشية كراچي
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األردية باللغة املقدمة هذه كتبالشاعر

يقول الذي گوته األملاني الحياة لفيلسوف الغربي الديوان به ألجيب مرشق پيام نظمت
املرشق، إىل املغرب يرسلها العقائد من باقة «هذه هاينا: اإلرسائييل األملاني الشاعر فيه
االقتباس إىل فتطلع الباردة، الضعيفة بروحانيته ضاق املغرب أن الديوان هذا من ويتبني

املرشق.» صدر من
هي التي األشعار من املجموعة هذه گوته فيها كتب التي األحوال وما املؤثرات ما

«الديوان». باسم هو سماها والتي آثاره أحسن
األملاني األدب تاريخ يف ُسمي الذي التأثري هذا إجماًال نبني أن السؤال هذا إلجابة البد
املراجع ولكن التأثري، هذا يف الكالم املقدمة هذه يف ل أفصِّ أن وددت الرشقي. التأثري
مؤلف هورن، پال بني وقد الهند، يف تتيرس لم البحث هذا يف إليها يحتاج التي الكثرية
العدد ولكن الفرس، لشعراء مدينًا گوته كان ما مقدار له مقال يف إيران، آداب تاريخ
كتب خزانة يف عليه الحصول يمكن لم نارواندسود مجلة من املقال هذا عىل املشتمل
من أذكر ما عىل املقدمة هذه كتابة يف أعتمد أن من مناص فال أملانيا، من وال الهند يف
املوضوع هذا يف كتبها التي البارعة املفيدة املخترصة الرسالة وعىل السابقة، دراستي

ريمي. شارلس مسرت
اسرتاسبورج ويف الرشقية، األفكار نحو الحداثة منذ تميل املتطلعة گوته طبيعة كانت
گوته ويعرتف األملاني. األدب يف والصيت املكانة ذا هردر لقي القانون يتعلم كان حيث

نفسه. يف هردر صحبة تركت بما سوانحه يف
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سعدي لكتب كان عليه، األخالقية النزعة لغلبة ولكن الفارسية، يعرف هردر يكن لم
لحافظ يكن ولم األملانية. اللغة إىل گلستان فصول بعض ترجم حتى نفسه، يف بليغ أثر
أسلوب عىل كثريًا غنينا قد معارصيه: داعيًا يقول وهو عنده، املكانة هذه الشريازي
الحب هذا الرشقية اآلداَب هردر حبِّ مع ولكن بسعدي، نقتدي أن اآلن وجب وقد حافظ،
معارص شلر، كان وكذلك اآلداب، هذه من أثر األخرى مؤلفاته أو شعره يف يعرف ال
أال وينبغي الرشقي التأثري ظهور قبل مات وقد الرشقيني. تأثري عن بعيًدا الثاني، گوته
سلطان بنت قصة من خطتها أخذت دخت» «توران قصته أن املسألة: هذه عن نغفل

بقوله: واستهلها پيكر» «هفت يف الكنجوي نظامي كتبها التي الرابع اإلقليم

روس والي��ت ج��م��ل��ه ك��ز گ��ف��ت
ع��روس چ��و ب��ن��ي��ك��وئ��ي ش��ه��ري ب��ود

ابتدأ الرتجمة وبهذه حافظ؛ لديوان كاملة ترجمة همر فون نرش ١٨١٢ وسنة
عىل هذا وكان سنة، وستني خمًسا ذاك إذ گوته عمر وكان األملان، آداب يف الرشقي التأثري
عمًال للمشاركة مهيأة گوته طبيعة تكن لم ناحية، كل يف غايته األملان انحطاط بلغ حني
روحه أخذت أوروبا، يف الشائع باالضطراب ضاق فلما وطنه، يف السياسية الحركات يف

اآلمن. الساكن الرشق فضاء يف ا عشٍّ تلتمس املحلقة القلقة
الغربي» «للديوان األمر آخر فاختار أفكاره، يف كبريًا هياًجا حافظ أناشيد أثارت وقد
كانت بل فحسب، گوته يف مؤثرة تكن لم همر فون ترجمة ولكن ثابتة، متميزة صورة
حافظ، شعر من حرة ترجمة كأنه أحيانًا نظمه فيبدو الغربية، العجيبة لخياالته مأخذًا
يف بالغة الحياة يف مسائل فيه تنري جديًدا مهيًعا واحد مرصع يف تخيلة قوة تجد وأحيانًا

والصعوبة. الدقة
نغمات يف صورته يرى گوته كان املعروف: كو سوانح كاتب شوسكي بيل يقول
فعاشت حافظ صورة لبست روحه أن والحني الحني بني له يخطر وكان شرياز، بلبل
السماوية، املحبة وتلك األريض، الرسور ذلك يف حافظ شبيه نجده فنحن الرشق. بالد يف
النور وهذا املذهب، يف السعة وتلك والتوقد، الغليان وذلك العمق، وذلك اليرس، وذلك
وترجمان الغيب لسان حافظ أمر كل يف بل والقيود. الرسوم من التحرر وذلك القلبي،
يف وكذلك ظاهرها، يف بسيطة ألفاظ يف املعاني من عالم ولحافظ گوته. وكذلك األرسار
والصعلوك، األمري إعجاب نال وكالهما واألرسار الحقائق تتجىل املطبوعة گوته طريقة
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وكالهما نبوليون،1 يف وگوته تيمور يف حافظ «يعني العظام عرصه فاتحي يف أثر كالهما
بامليض مبتهًجا قلبه يف والطمأنينة السكون عىل حافظ وخراب، عام اضطراب عرص يف

القديم. ترنمه يف
ولألدب والفردويس، وسعدي عطار للشيخ حافظ: لغري أفكاره يف مدين گوته ثم
يستعمل وهو والرديف القافية قيود يف غزًال املواضع بعض يف كتب فقد عامة، اإلسالمي
والطرة األهداب، وسهام األشعار، جوهر مثل: تكلف بغري فارسية استعارات لغته يف
أسماء ثم باملرد، الولوع إىل اإلشارة من يحرتز ال الفارسية فورة يف هو بل املعقودة،
نامه تيمور – نامه عشق – نامه ساقي – نامه «مغني مثل: كذلك فارسية الديوان أقسام
الشعرية فطرته فاريس. شاعر أي مقلًدا هو فليس كله هذا ومع وغريها» نامه حكمت –
يف يفرط ال وهو محض. عريض املرشقية الشقائق مروج يف غناؤه وإنما ريب، وال حرة
يِمل ولم الغربية، نظرته تالئم التي الرشقية الحقائق عىل وحده برصه يقع وإنما غربيته،
صوفيٍّا، تفسريًا املرشق يف تفرس حافظ أشعار أن يعلم وكان قط، العجمي التصوف إىل
اهتمام. أي حافظ كالم يف الصويف بالتفسري يهتم ولم محًضا، بالغزل إال يكلف لم ولكنه
ينكر أن يمكن ال عنده. مبهمة الفلسفية وحقائقه الرومي موالنا معارف وكانت
يف قلمه وأعمل الوجود) بوحدة يقول كان هولندي (فيلسوف سبنوزا مدح رجل الرومي

وجودي).2 إيطايل (فيلسوف برونو عن الدفاع
األدب يف العجمية الروح إظهار يف اجتهد املغربي الديوان يف گوته أن والخالصة

األملاني.

بالتن بعده: جاءوا الذين الشعراء گوته ديوان يف بدأ الذي الرشقي األثر أكمل وقد
ستات. وبودن وروكرت

بل املروقة، القافية يف غزال ونظم أدبية، ملقاصد الفارسية تعلم فقد بالتن فأما
االستعارات واستعمل نبوليون، يف قصيدة ونظم رباعيات، ونظم الفاريس، العروض يف
وهو العذار، وشقائق املسكية، والطرة الورد. عروس گوته: مثل تكلف بغري الفارسية

كذلك. املحض بالتغزل مولع

شرياز. تيمور يفتح أن قبل الشاعر تويف فقد وتيمور؛ حافظ التقاء رواية تصح ال 1

الفيلسوفني. بهذين ُعني كما به لُعني گوته عرفه فلو الوجود بوحدة القائلني من كان الرومي أن يعني 2
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وكان والسنسكريتية، والفارسية العربية الثالثة: األلسنة يف ماهًرا فكان رونرت وأما
أوضح كان غزل من كتب فيما الروم موىل وتأثري رأيه، يف عظيمة مكانة الرومي لفلسفة

الرشق. لغات من عرف بما أوسع الرشقية األشعار من مصادره وكانت
أمري وكليات جامي وبهارستان لنظامي األرسار مخزن من الحكمة آللئ التقط وقد
قلزم، وهفت الطري، ومنطق دانش، وعيار العارفني، ومناقب سعدي، وكلستان خرسو،
بعض نظم أحسن وقد اإلسالم. قبل ما إىل ترجع إيرانية وروايات بقصص كالمه زين بل
سومنات محمود وغزو الغزنوي محمود موت مثل وأشخاصه، اإلسالمي التاريخ واقعات

أخرى. وموضوعات رضية3 والسلطانة
منظومات نرش الذي ستات بودن گوته، بعد قبوًال الرشقي األسلوب شعراء وأكثر
اقتىض ما القبول من الصغرية املجموعة هذه لقيت وقد شفيع»، «مرزا املستعار باالسم
العجمية الروح تصوير الشاعر هذا أحسن قصرية. مدة يف مرة وأربعني مائة طبعها
فاريس. شعر ترجمة شفيع مرزا أشعار يحسبون طويًال زمنًا أملانيا يف الناس بقي حتى

كذلك. وأنوري معزي أمري من ستات بودن استفاد وقد

صلة ذا الجملة يف يكن لم إذ املشهور؛ معارصگوته هاينا الصدد هذا يف أذكر أن أرد ولم
گوته ديوان إال الرشقي الشعر من أملانيا شعراء اقتبس بما يهتم ولم الرشقي، بالتأثري
يف ا جدٍّ أجاد وقد الجديدة»، «األشعار املسماة مجموعته يف بني العجمي األثر أن عىل —
اإلفالت يستطع لم الحر األملاني الشاعر هذا قلب ولكن والفردويس، محمود قصة نظم
يقول: أملانيا إىل أجيل إيرانيٍّا شاعًرا مرة نفسه تصور لقد حتى العجم، سحر رشك من

أزهار إىل حنينًا يخفق الغم سجن يف أخاكم إن سعدي! يا جامي يا فردويس! يا
شرياز.

لنث لتز، ستايك، شكى. لو ستال هرمن دومر، منزلة، األدنني حافظ مقلدي من نذكر ثم
محمود إنصاف قصة ونظمه العلم، يف عالية منزلة ذا كان األخري وهذا شاك. وفون هولد،

الخيام. عمر أثر كالمه يف اآلثار وأوضح مشهور، وماروت هاروت وقصة الغزنوي

دهيل. يف قامت التي املماليك دولة من 3
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األملاني، األدب يف الرشق لتأثري كامل تاريخ لكتابة طويل بحث من بد فال وبعد
الوقت يتيرس لم ولكن ا، حقٍّ تقديًرا العجم أثر لتقدير وأملانيا؛ إيران شعراء بني واملقابلة
والتدقيق للتحقيق الشبان أحد قلب يثري املخترص البحث هذا ولعل البحث، لهذا العدة وال

الشأن. هذا يف

إىل حاجة يف فلست سنة بمائة الغربي» «الديوان بعد كتب الذي مرشق» «پيام وأما
الحقائق يف النظر هو إليه يرمي ما أكثر أن بأنفسهم فيه الناظرون فسريى عنه، اإلبانة
ريب وال واألمم. األفراد يف الباطنية بالرتبية تتصل التي واملذهبية والدينية األخالقية
أن الحقيقة ولكن ما، تشابًها الحارضة الرشق وأحوال سنة مائة قبل أملانيا بني أن
— به متأثرون ألننا خطره تقدير نستطيع ال الذي — العالم أمم يف الباطن االضطراب

ا. جدٍّ عظيم وروحاني حضاري انقالب مقدمة هو
القديم العالم نظام تمحو كادت قيامة أوروبا يف قامت التي العظمى الحرب كانت
والثقافة الحضارة رماد من الحياة أعماق يف اليوم لتخلق الفطرة وإن جوانبه، كل من
يف البني غري هيكله يرى عامًلا اإلنسان، هذا إلقامة جديًدا عامًلا وتخلق جديًدا إنسانًا

وبركسون. شتاين آين مؤلفات
والعلمية. واألخالقية االقتصادية ملثلها املخوفة النتائج بعينيها أوروبا رأت لقد
الفرنج» «انحطاط قصة إيطاليا» وزراء رئيس كان «الذي نيتي سنيور من وسمعت
االنقالب يقدروا أن حقائقه سمعوا الذين القديم عباد يستطع لم أسفاه! وا ولكن املحزنة،

اإلنساني. الضمري يف يثور كان الذي املدهش
ال الحرب بعد اإلنسان قوى اضمحالل أن نرى خالصة أدبية نظرة نظرنا وإذا
هذه الناس طبائع عىل تغلب أن يخىش بل ناضجة. صحيحة روحية مثل نشوء ييرس
بني تميز ال والتي الحياة، مصاعب من تفر التي األعصاب، الضعيفة املنهوكة اإلباحية
فلعل الغربية الحضارة يف صحيح عنرص أمريكا أن شك ال العقل. وأفكار القلب نزعات
راضيًا يقبل االجتماعي وجدانه ولعل القديمة، الروايات قيود من خالص اإلقليم هذا

الجديدة. والنزعات األفكار

يجب ولكن املتطاولة. القرون نوم بعد عينه يفتح اإلسالمي، الرشق سيما وال الرشق، إن
يف تبدل يكون حتى حولها ما تبدل أن تستطيع ال الحياة أن تتبني أن الرشق أمم عىل
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ضمائر يف يوجد حتى الخارجي وجوده يتخذ أن يستطيع ال جديًدا عامًلا وأن أعماقها،
﴿إِنَّ وبليغة: يسرية كلمات يف القرآن بينه الذي الثابت، الفطرة قانون هذا قبًال. الناس
كليهما: الحياة جانبي يجمع قانون إنه ِبأَنُفِسِهْم﴾ َما ُوا يَُغريِّ َحتَّٰى ِبَقْوٍم َما ُ َاليَُغريِّ هللاَ
لجدير وأنه صدقه، للناس أبني أن الفارسية كتبي يف اجتهدت وقد واالجتماعي. الفردي
األفراد أنظار يرفع أن إىل يقصد الرشق، بالد يف سيما وال العالم يف مسعى كل باإلكبار
قوية. صحيحة إنسانية سرية فيها يجدد أو فيولد الجغرافية الحدود فوق والجماعات

«پيام مسودات رتب فقد اي. إم. حسني. محمد جودهري صديقي عىل بالثناء وأختم
مدة املجموعة هذه نرش يتأخر أن عىس لكان املشقة هذه احتماله ولوال للطبع. مرشق»

طويلة.
إقبال

تنبيه

أوائل يف هذا فاتنا ولكن م، بالحرف املرتجم حوايش ميزنا وقد واملرتجم. للمؤلف حواش الكتاب يف
للمرتجم. هي معنى أو لفظ بيان فيها حاشية وكل الكتاب،
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الطور شقائق

١

ال��س��ج��ود1 م��ن ال��ك��ائ��ن��ات وك��ل ال��وج��ود ح��ف��ل دالل��ه ش��ه��ي��ُد
ال��س��ج��ود؟ أث��ر م��ن ال��ص��ب��ح ب��وج��ه الح��ت األْف��ق ش��م��س أن ت��ر أل��م

٢

ال��ب��ك��اءُ ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��وَر وي��ج��ل��و ض��ي��اءُ تَ��َح��رُّق��ه م��ن ب��ق��ل��ب��ي
ه��راء أو م��س ال��ع��ش��ق ي��ق��ول: غ��ب��ي ن��وى ال��ح��ي��اة م��ن ف��زاد

٣

ال��ب��راري أزه��ار ال��ع��ش��ُق ويُ��ن��م��ي ج��اِر ال��ج��ن��ات ف��ي ال��ع��ش��ق ن��س��ي��م
ال��ب��ح��ار ح��ي��ت��ان ال��ع��ش��ُق ف��ي��ه��دي ش��ع��اٌع ل��ه ال��ب��ح��اَر وي��خ��ت��رق

ساجد. جمع 1
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٥

ال��خ��الئ��ق ُروح ف��ي ال��ع��ش��ق وغ��مُّ ال��ش��ق��ائ��ْق ورق ف��ي ال��ع��ش��ق رم��وز
ع��اش��ق ك��ل دِم م��ن ال��ع��ش��ق ن��ص��ي��ب ت��ب��ص��ْر األرض ط��ب��اَق ت��ص��دْع وإن

٦

أه��ُل ل��ل��ح��ب ال��َوَرى ك��ل وم��ا ِك��ف��ل ال��ح��ب ف��ي ل��ه ك��لٌّ وم��ا
َل��ْع��ُل2 ال��ق��ل��ب َش��َراِر م��ن وي��خ��ل��و غ��مٍّ وْس��ُم ال��ش��ق��ائ��ق ورق ع��ل��ى

٧

أدري ل��س��ت ف��ي��ه؟ أه��ي��م ع��الم أْس��ري3 ال��ري��ح م��ث��َل ال��م��ْرج ب��ه��ذا
ع��م��ري اآلم��ال ت��ض��رم ش��ه��ي��د ف��إن��ي أخ��ف��ق وإن أظ��ف��ر ف��إن

٩

ال��ت��راب؟ ه��ذا ف��ي ال��غ��مِّ أغ��ي��ُر ص��ح��اب��ي! أي��ا ال��ع��ن��دل��ي��ب: ي��ق��ول
ال��ش��ب��اب ع��م��ر ف��ي ال��ورد وي��ذوي ال��ف��ي��اف��ي ع��رض ف��ي ال��ش��وك ي��ش��ي��خ

العقيق. اللعل: 2
الرائحة. الريح: 3

26



الطور شقائق

١٢

س��رِّ ك��ش��ف أح��اول س��رٌّ أن��ا أُس��ري ل��س��ت خ��ت��ام أو ل��ب��دءٍ
ش��ع��ري» و«ل��ي��ت «ل��ع��لَّ» إل��ى رج��ع��ت س��ت��ر دون ال��ح��ق��ي��ق��ة بَ��َدِت ف��إن

١٣

إالم��ه؟ ف��تً��ى، م��ض��اء ت��م��ض��ي وال إالم��ه؟ ه��ًوى، ك��ال��ف��راش أق��ل��ب��ي!
إالم��ه؟4 ص��ًل��ى، األج��ن��ب��ي ب��ن��ار وأق��دْم ي��وًم��ا ف��اح��ت��رْق ب��ن��ارك

١٤

ك��ال��ح��ج��اِر ص��ل��بً��ا األس��ر ش��دي��د ال��غ��ب��اِر5 ك��ف ع��ل��ى ب��دنً��ا أق��م
ج��اِر األط��واد ِح��م��ى ف��ي ك��ن��ه��ٍر ب��ه��مٍّ ج��يَّ��اًش��ا ف��ي��ه وق��ل��بً��ا

١٧

ذرَع��ا ض��ق��ت رق��ادي م��ن ل��ع��ل��ك ف��راِق ف��ي تُ��س��رع ال��ص��ب��ح أنَ��ج��َم
ت��س��ع��ى ي��ق��ظ��اَن وج��زت��ن��ا أت��ي��َت ول��ك��ن ُس��بُ��ل��ي ب��غ��ف��ل��ت��ي ض��ل��ل��ُت

املكررة. الكلمة قبل الروي فيها مردوفة. الرباعية هذه 4

خاك». «مشت غبار بكف اإلنسان عن الفارسية يف التعبري يكثر 5
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٢٠

ال��ظ��ه��ور ش��وق ف��ي ال��ل��ذاِت أرى ال��ح��ب��ور! م��ن ال��وج��ود ف��ي ذا وك��م
ال��س��رور م��ن ل��ل��ح��ي��اة ف��ي��ب��س��م زه��ٍر ب��رع��وُم غ��ص��نَ��ه ويَ��ْص��دَُع

٢١

ال��ح��ي��اة ق��ل��َق ل��م��ح��ًة أن��ل��ن��ي خ��ل��ٍق ق��ب��ل م��ن ف��راش��ة ت��ق��ول
ال��ح��ي��اة ُح��َرق ل��ي��ل��ًة أِذْق��ن��ي ول��ك��ن َس��َح��ًرا ف��اذْره رم��اِدي

٢٢

ال��رس��ول ج��ب��ري��ل ك��روح يُ��ض��يء ض��م��ي��ري ف��ي س��ر اإلس��الِم! ن��ب��ي
ال��خ��ل��ي��ل س��ر م��ن ال��س��ر ف��ه��ذا ع��ن��ه6 ال��ط��ب��ع آَزريَّ أخ��ادع

٢٤

ج��ه��ول ي��ا ن��ف��س��ك س��ر وت��ج��ه��ل ت��ج��وُل أف��الٍك ب��س��رِّ أراك
ال��ن��خ��ي��ل ق��رارت��ك م��ن ل��يُ��ن��ب��ت ع��ي��نً��ا إل��ي��ك — ك��ال��ن��واة — ��ه ف��وجِّ

التوحيد. إىل يدعو الخليل ولده وكان األصنام، ينحت وكان إبراهيم. والد آزر يشبه الذي الطبع: آزري 6

28



الطور شقائق

٢٥

وق��ي��ال: ن��غ��ًم��ا ش��دوه ف��أب��دع ط��وي��َال س��ح��ًرا ط��ائ��ر ت��غ��نَّ��ى
ع��وي��ال أو أن��ي��نً��ا أو غ��ن��اءً ت��دْع��ه ال ب��ص��درك ��ا ع��مَّ أب��ْن

٢٨

ك��ال��ب��ع��ي��د وج��ودك م��ن يَ��ُردُّك ش��راب م��ن م��ث��ل��ي ع��ن��د أت��ب��غ��ي
ك��ال��ورود7 تَ��م��زق ص��در س��وى م��ت��اع م��ن ب��س��وق��ي ت��ط��ل��ب ف��ال

٢٩

روِح ب��ذُل ِط��الٍب ف��ي ي��س��رَّك ل��م إذا م��رأي روض��ت��ي ت��س��وءُك
وري��ح ل��ون م��ن ل��ي��س رب��ي��ع��ي س��رٍّا ال��ورد ع��روق ف��ي أُب��يِّ��ن

٣١

ال��ري��اح م��ع أَن��وُح غ��ص��ن��ي ع��ل��ى غ��ري��ٌب م��ن��ف��رٌد ال��روض ف��ي أن��ا
نُ��واح��ي ف��ي َل��ي��رش��ح دم��ي ف��إن ف��ابْ��ُع��د ال��ق��ل��ب ِرق��اق م��ن ت��ك ف��إن

جماله. ليتجىل صدره يمزق خياله يف والورد ورد. جمع 7
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٣٣

وب��ر ب��ح��ر ف��ي ال��ك��دَّ وع��اِن أق��ب��ْل ب��ال��خ��ض��ر: اس��ك��ن��دٌر أه��اب
؟ وف��رِّ ك��رٍّ ع��ن ت��ح��ي��د إالم ح��ي��اة ت��زدْد ال��وغ��ى ف��ي وم��وت��ن

٣٦

غ��رار ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ت��ب��ق��ى ف��ال ح��ي��ن ك��ل ي��ج��دد ن��ق��ش ل��ه
ش��رار م��ن ت��راب��ك ي��ح��وي ف��م��ا أم��س م��ث��ل ي��وم��ك ص��ورت ف��إن

٤١

ال��ق��ي��وُد ت��ع��وِّْق��ن��ي ول��م م��ض��ي��ُت ق��ل��ب��ي ع��لَّ��ق��ت م��ا ال��م��رج ب��ه��ذا
ال��وروُد م��نِّ��ي ��رت ون��ضَّ م��ض��ي��ت ق��ل��ي��ًال ب��ه ط��ف��ت ال��ص��ب��ح ك��ري��ح

٤٣

ج��م8 ج��ام ت��راب��ي ُح��م��يَّ��اه وردَّت ب��ح��ًرا ب��ق��ط��رت��ي أج��اش
ب��ه��دِم ب��اَدَره��ا ال��ع��ش��ق خ��ل��ي��ُل ب��رأس��ي أص��ن��اًم��ا ال��ع��ق��ل أق��ام

العالم. فيها يرى كان الفارسية األساطري ملوك أحد جمشيد كأس 8
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٤٦

وص��ال ف��ي ل��ي��س��ت م��ن��ك ف��روح��ك ال��ت��ج��لِّ��ي ت��ل��ت��م��س ال��طُّ��وَر أت��ي��َت
ال��رج��ال ط��ل��ب ف��ي ال��ل��ه ك��ذاك آدم��يٍّ��ا ِط��الب��ك ف��ي ف��أق��دم

٥٠

ال��ش��ت��ات خ��وف م��ن ح��اَل ول��ون��ك ارت��ع��اد ف��ي ق��ل��ب��ك ال��م��وت ل��خ��وف
ال��م��م��ات ب��ع��د ت��ع��ش ت��ف��ع��ل ف��إن ن��ض��وًج��ا وازدْد أح��ك��َم��ْن ف��ن��ف��َس��ك

٥٣

ال��دل��ي��ُل ِن��ع��م ض��م��ي��رن��ا ف��إن آٍي ت��ف��س��ي��ر ف��ي ال��رازيَّ دع
وال��خ��ل��ي��ُل ��ر ف��سَّ ن��م��روُد ب��ذا ي��ص��ل��ى وال��ق��ل��ب ع��ق��ل��ن��ا ي��ض��رم

٥٥

ي��ض��ي��ر ال ك��ال��ش��ق��ائ��ق ل��ه��ي��ب��ك ع��ن��ي األل��وان ش��اع��ر ف��أب��ل��ْغ
ت��ن��ي��ر ل��م��ح��زوٍن ل��ي��ًال وال ق��ل��ب ب��ن��ار ت��ذي��ب ال ف��ن��ف��س��ك

∗ ∗ ∗
وُخ��س��را رب��ًح��ا ع��ي��اره ج��ع��ل��ت أراه ال ق��ب��ي��ح��ك أو ج��م��ي��ل��ك
أخ��رى ف��يَّ ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا أرى وح��ي��ًدا؟ م��ث��ل��ي َم��ن ال��ح��ف��ل ب��ه��ذا
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٦٠

ال��ح��ي��اة ج��ْرس ع��ن��ده��ا ض��ع��ي��ف إل��ي��ه��ا ت��رك��ْن ال ال��ُش��ط��آن دع
ت��وات��ي ن��ص��ٍب ف��ي ال��خ��ل��د ح��ي��اة م��وًج��ا ف��ي��ه ص��ارع ال��ب��ح��ر ع��ل��ي��ك

٦٢

ب��ال��ح��ق��ي��ق؟ ف��ي��ه��ا أراك ول��س��ُت ح��ي��اة ع��ن ح��دي��ثً��ا ل��ي أتُ��ك��ث��ر
ال��ط��ري��ق9 م��ي��ل م��ن��ازل��ي ج��ع��ل��ُت ح��ت��ى ال��تَ��س��ي��ار ب��ل��ذة س��ك��رت

٦٧

ال��ش��رار ط��ار م��ا م��ث��ل وج��ودي ف��ق��ال��ت ذبُ��ل��ت ب��زه��رة م��ررت
ق��رار ل��ي��ق��ت��ه ل��ن��ق��ش ف��ل��ي��س ق��ل��ب��ي ال��ن��ق��اش ل��م��ح��ن��ة ي��ذوب

٦٨

ع��م��ي��ق ب��ح��ر ف��ي األي��ام م��ن َك��ح��وت س��ع��ة ع��ل��ى ال��دن��ي��ا أرى
غ��ري��ق ك��أس ف��ي األي��ام م��ن ل��ب��ح��ر واْع��ج��ب أب��ص��َرْن ف��ق��ل��بَ��ك

املسافة. يبني الحجر وامليل غاية. ال الطريق عىل عالمة يعده يبلغه منزل كل أن يعني 9
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٦٩

ص��غ��ي��ر ب��رع��وم ك��ل وِم��ْق��َول ال��ط��ي��ور ِح��دِّي��ُث ال��م��رح ف��ي أن��ا
ب��ال��زه��ور َط��وف غ��ي��ر ل��ي ف��م��ا ب��م��وت��ي تُ��رب��ي ل��ل��ص��ب��ا ف��أس��ل��م

٧٠

ل��ه��ي��ب؟ ف��ي ال��ش��ق��ائ��ق س��ر ف��م��ا ش��يء ك��ل ت��ب��دي ال��ورد أوادي
ال��ع��ن��دل��ي��ب؟ ب��ع��ي��ن تُ��رى ف��ك��ي��ف ل��ون أم��واج ال��رب��ى ب��أع��ي��ن��ن��ا

٧٣

ح��ي��ن ك��ل وي��ع��ب��د ي��رب��ي��ه��ا ك��ف��ًرا األص��ن��ام ي��ع��ش��ق دم��اغ��ي
ودي��ن��ي س��ن��ن��ي م��ن أن��ت ب��ع��ي��د ع��ش��ق ن��ار ف��ؤادي ف��ي ف��أب��ِص��ر

٧٥

يُ��ردُّ ال ف��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر ي��ط��ي��ر تُ��ح��دُّ ال ن��ج��وم م��ن ع��وال��م
ح��دُّ ال��ح��دُّ، ق��د ي��ح��ت��وي��ه ل��م��ا يُ��ل��ف��ى ال��ق��ل��ب خ��ف��اي��ا ف��ي ول��ك��ْن
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٧٦

ح��اَال ض��ق��ت ال��ع��وال��م س��ع��ة وف��ي ِرج��ًال رب��ط��ت ال��ق��ض��اء ب��س��ل��س��ل��ة
م��ج��اَال ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��رِّْج��ل ت��ج��ْد وح��اوْل ري��ب ف��ي ك��ن��ت إن ف��ق��م

٧٨

ت��ك��ون؟ وخ��ارج��ه��ا روح��ي أف��ي روح��ي أن��غ��ام ع��ل��ت ق��د ب��ض��رب��ك
ب��دون��ي تُ��رى ف��ك��ي��ف ك��ي��ٍف ب��ال اش��ت��ع��ال��ي وب��ك خ��ام��د ب��دون��ك

٧٩

ون��ْغ��م��ي ن��اب��ي أن��ف��اس��ه وم��ن َم��وًج��ا ج��دواه م��ن األن��ف��اس أرى
وج��س��م��ي أع��ص��اب��ي ن��داه وق��ط��ر ن��ب��ت��ن��ا ق��د ال��م��ؤب��د ال��ن��ه��ر ع��ل��ى

٨٢

ب��ان��ت��س��اب؟ وف��خ��ر أإس��الم ع��ت��اب��ي اْس��م��ع ال��س��ج��اي��ا ط��ف��ل أي��ا
ال��ص��ح��اب ه��ج��ر ج��زاءه��ا ف��إن ع��رب ب��األن��س��اب ت��ع��ت��ز ف��إن
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٨٣

نَ��َم��ْون��ا غ��ص��ن وم��ن م��رج وف��ي وت��رك وت��ات��ار أأف��غ��ان
زه��ون��ا ف��ي��ه واح��د رب��ي��ع ل��ون ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ن��ا ح��رام

٨٤

ن��ار ف��ي��ه ف��ؤاد ب��ط��ي��ن��ت��ن��ا ك��ب��ار ه��م��م ص��درن��ا ف��ي ثَ��وْت
َش��رار زج��اج��ت��ا ف��ي ُم��ق��ي��م أض��اءت ف��ي��ن��ا ال��ت��ي ال��خ��م��ر م��ن

٨٥

وب��ح��ري ب��ري وي��ا ف��ل��ك��ي أي��ا ق��ل��ب��ي أي��ا ق��ل��ب��ي، أي��ا ق��ل��ب��ي، أي��ا
زه��ر؟ بُ��رع��وم ب��ت��رب��ت��ي ن��ب��تَّ أم ك��ال��ن��دى ت��راب��ي ع��ل��ى ق��ط��رَت

٨٨

ُط��وي��ت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ب��م��ا ح��ب��ي��ت ج��ي��ت؟ أي��ن م��ن أن��ا م��ن أت��س��أل
ف��ن��ي��ت ن��ف��س��ي ف��ي أط��و ل��م إذا أس��رى ال��م��وج م��ث��ل ال��ب��ح��ر ب��ه��ذا
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٩٠

دل��ي��ال ت��رق��ب ال ك��ال��ش��م��س وس��ر م��ق��ي��ال ت��رغ��ب ال ال��س��ي��ر ع��ل��ي��ك
ب��دي��ال ف��اح��ف��ظ��ه��ا ال��ع��ش��ق ون��ار ع��ق��ل م��ت��اع ل��آلخ��ري��ن وه��ب

٩١

ح��ص��ادي وي��ا ال��ن��ض��ي��ر زرع��ي وي��ا ال��ف��ؤاد رم��ز ي��ا ع��ش��ق ي��ا أال
ال��رم��اد ذا م��ن م��ح��دث ب��آدم ف��اخ��رج ال��ت��رب ه��ذا أه��ل ت��ق��ادم

٩٦

ب��بْ��ُر ال��ظ��ب��ُي ال��ج��ب��ان ق��ل��ب وف��ي وه��ًم��ا ال��ل��ي��ث ال��ش��ج��اع ق��ل��ُب ي��رى
ب��رُّ ال��ب��ح��َر ف��إن ت��ش��ج��ْع وإن وح��ًش��ا ال��م��وج رأي��ت تَ��ْج��بُ��ْن ف��إن

٩٧

؟ درِّ ك��ي��س أم خ��ل��ت��ن��ي ودرٍّا خ��م��ِر؟ ك��أس أم خ��ل��ت��ن��ي أخ��م��ًرا
س��رِّي م��ك��ن��ون إل��ى أن��ظ��ر م��ت��ى غ��ي��ري وه��ي روح��ي غ��ي��ر أران��ي
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٩٨

ه��م��ود ل��ه��ا ال��ج��س��وم ش��رك وف��ي ق��ي��ود ع��ل��ق��ت ب��ط��ي��رن��ا ت��ق��ول:
ال��غ��م��ود ه��ذي س��ي��وف��ن��ا ِم��س��نُّ ي��ع��ل��و ب��األج��س��ام ال��روح وم��ع��ن��ى

٩٩

ي��ض��اء؟ م��ن��زل��ن��ا س��راج وك��ي��ف ال��رج��اء؟ ول��د ب��ق��ل��ب��ن��ا ف��ك��ي��ف
وم��اء؟ ط��ي��ن ال��نُّ��ه��ى ح��وى وك��ي��ف ي��راه؟ ي��ب��ص��ر؟م��ا ال��ع��ي��ن ف��ي وم��ن

١٠١

وال��م��س��اء ص��ب��اح��ك ي��ق��ل��ب��ه ون��ح��ت ألزم��ي��ل ك��ون ل��ن��ا
ال��ق��ض��اء ب��م��ب��رده ي��س��وي��ه ي��ك��م��ل ل��م ت��راب م��ن م��ث��ال

١٠٣

ع��ذاب م��س��ل��ك��ه س��واك ط��ري��ق ك��ف��اح ف��ي ف��ان��ح��ت��ن��ه ط��ري��ق��ك
ال��ث��واب ف��ل��ك م��أت��ًم��ا ي��ك وإن ف��ريٍّ ع��م��ل ف��ي أب��دع��ت ف��إن
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١٠٤

وال��ت��راب م��اؤك ي��رض��ي��ه وال ن��زوًال ي��رض��ى ال ال��ق��ل��ب دل��ي��ل
ال��ع��ب��اب ذا ب��ش��ط ي��رض��ى ف��ال م��ق��ي��ًم��ا ج��س��د ف��ي ت��ح��س��بْ��ه ف��ال

١٠٦

وب��ي��ن��ي أف��الط ب��ي��ن وبُ��وع��د وم��ائ��ي ط��ي��ن��ي ل��خ��ل��وت��ي ت��خ��ذُت
ب��ع��ي��ن��ي إال ع��ال��م��ي أر ول��م غ��ي��ري ع��ي��ن وم��ا أس��ت��ج��د ف��ل��م

١٠٨

ال��ح��ق��ي��ق��ه ق��ل��ب��ي ي��ا ف��ي��ه م��ج��از ك��مٍّ ب��ك��ل ال��ح��ي��اة رم��ز ت��رى
ال��خ��ل��ي��ق��ه ش��م��س إل��ى ع��ي��ن ل��ه ول��ك��ن ي��ن��م��و م��ظ��ل��م ب��ت��رب

١٠٩

ح��ب ن��ور ف��ي��ه ال��ورد وك��اس س��ه��ب وك��ل ال��م��روج ع��ل��ى ي��ض��يء
ق��ل��ب ل��ك��ل ال��س��راج ف��ح��رق��ت��ه ل��ي��ل ظ��ل��م��ات ال��ورى ت��غ��ش��ى وم��ا
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١١١

ل��ل��ث��واء آدم ق��ل��ب ف��ح��ل��ت راغ��ت ث��م اس��ت��راب��ت وب��ال��ع��دم

١١٢

أت��ان��ي أَج��ل��ي إذا ف��زع ف��ال وروح ج��ث��م��ان س��ر ب��ق��ل��ب��ي
ج��ن��ان��ي ف��ي ك��ون أل��ف ف��ب��اٍق َك��ْون ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ف��إم��ا

١١٤

ال��غ��ص��ون خ��ل��د ف��ي ال��ورد وري��ح ي��ق��ي��ن ف��ي أع��رف ال��زه��ر م��زاج
ال��ل��ح��ون م��ق��ام��ات ل��ه��ا َع��َرْف��ُت أن��ي األط��ي��ار إل��ى وح��بَّ��بَ��ن��ي

١١٥

ال��رج��اء وت��ر م��ن األوت��ار ل��ه ال��رج��اء ش��ع��ر م��ن ال��ك��ون ن��ظ��ام
ال��رج��اء ده��ر م��ن ال��ل��م��ح��ات ه��و وي��أت��ي ي��م��ض��ي م��ا ك��ل ب��ع��ي��ن��ي

١١٦

ع��ن��اء ف��ي ض��ج��ي��ج م��ن وص��دري ال��رج��اء أث��ر ف��ي ال��ق��ل��ب ي��ه��ي��م
ن��داء ف��ي ف��ؤادي م��ن ف��إن��ي ح��دي��ث��ي! ف��ي ج��ل��ي��س��ي ت��ط��م��ع ف��ال
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١١٩

ب��س��وم��ن��ات10 ال��وج��ود ه��ذا وم��ن ش��ك��ل ك��ل تَ��ْح��ِط��ُم ال��ح��ك��م��اء أرى
ال��ح��ي��اة ف��ي ب��آدم ظ��ف��روا وم��ا ِط��الب ف��ي ال��م��الئ��ك ي��ري��دون

١٢١

ف��ص��م��ت ن��ف��س��ي وع��ن ب��ه��ا ُوص��ل��ُت ع��ام أل��ف ال��ط��ب��ي��ع��ة م��ع ج��ل��س��ت
ح��ط��م��ت وق��د ، ع��ب��دتُّ وق��د ، ن��ح��تُّ ق��د أن ذاك ف��ي س��ي��رت��ي ق��ص��ارى

١٢٣

ه��ذا؟ م��ا األس��رار، م��ح��ش��ر وح��ول��ي ه��ذا؟ م��ا األف��ك��ار، ج��ل��وة ب��ن��ف��س��ي
ه��ذا؟ م��ا ال��ت��س��ي��ار، دائ��م وروح��ي ج��س��م��ي ي��ق��ي��م ح��ك��ي��م: ي��ا ل��ي اب��ن

١٢٥

��ك ي��مِّ ف��ي��ض ل��ك ق��ط��رة م��ن يَ��ِف��ْض ��ْك وَك��مِّ ُخ��بْ��ًرا تُ��ح��ْط إن ب��َك��ي��ِف��ك
��ك غ��مِّ ل��ي��ل ر ن��وِّ األن��ف��اس م��ن ش��م��س؟ اس��ت��ج��داء ِل��َم ق��ل��ب��ي ف��ي��ا

الهند. يف معروف أصنام معبد 10
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١٢٦

وي��ب��ق��ى ي��ف��ن��ى م��ا ره��ن ه��و وال ي��ح��ي��ا ب��األن��ف��اس ال��ق��ل��ب م��ا أَِف��ْق
ي��ب��ق��ى ف��ال��ق��ل��ب م��ض��ى نَ��َف��ٌس ف��إن ِح��م��اًم��ا تَ��ره��ْب ال األوه��ام أخ��ا

١٣١

ال��ض��ي��اء: أرب��اب ال��ل��ه رج��اِل وال��ص��ف��اء ال��ت��ص��وف أه��ل إل��ى
راءِ ل��ل��خ��الق ال��ن��ف��س ب��ن��ور ن��ف��س ع��ب��د ��ة ِل��ِه��مَّ ع��ب��د أن��ا

١٣٤

ال��ُم��دار ال��ف��ل��ك ك��أس��ن��ا ودورة غ��ب��ار ال��َغ��بْ��َرا ح��ان��ن��ا ب��ُس��دَّة
اخ��ت��ص��ار ل��ق��ص��ت��ن��ا ودن��ي��ان��ا ط��وي��ٌل م��ض��ٍن ج��ه��ادن��ا ح��دي��ث

١٣٨

ال��خ��ب��ي��ر أن��ا ال��ح��ي��اة ن��غ��م وف��ي ق��ل��ب��ي ب��األن��غ��ام ع��لَّ��ق��ت وم��ا
زه��ور؟ ي��ا ذا م��ن ال��ط��ي��ر: ت��ص��ي��ح ح��ت��ى األغ��ص��ان ف��ي غ��نَّ��ي��ت وق��د
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١٣٩

زادي ج��ع��ل��ت ال��ح��ي��اة ش��رر وم��ن ال��ن��وادي ك��ل ب��ن��ْغ��م��ت��ي أثَ��رُت
ف��ؤادي ف��ي ع��ق��ل��ي ع��ي��ار ج��ع��ل��ت ول��ك��ن ع��ق��ل��ي م��ن ال��ق��ل��ب أض��اء

١٤٠

خ��ْس��ر ب��ع��د م��ن م��ت��اع��ه��م وراج ب��زم��ري ف��ت��ي��انً��ا ال��ُع��ج��م رددُت
ب��ِش��ع��ري نَ��ظ��م��تُ��ه��ُم وق��اف��ل��ًة واٍد ب��ك��ل ه��ائ��م��ي��ن وك��ان��وا

١٤١

ف��س��اروا ب��أج��راس��ي ل��ه��م َق��رع��ُت ش��رار نَ��َغ��م��ي م��ن ال��ُع��ْج��م ب��روح
دي��ار ون��أت م��ح��م��ل ت��ب��اط��أ ك��ع��رف��ي11 ل��ه��م ال��ح��داء وع��ال��ي��ت

١٤٢

وه��ب��ُت ق��د ق��ل��بً��ا ال��ش��رق وص��دَر ن��ف��ث��ُت روح��ي م��ن ال��ن��ار ن��ف��ث��ُت
ن��ف��ذُت س��ج��اي��اه ف��ي ك��ب��رق نُ��واح��ي ل��ه��بً��ا ط��ي��نَ��ه وص��يَّ��ر

الشريازي: عريف بيت إىل إشارة 11

بيني گران را محمل چون خوان ترمي تيز را حدى يابي كم نغمه چوذوق زن مي تر تلخ نوارا
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١٤٥

ال��م��ن��ي��ع ب��ال��س��ر ال��ده��ر وأف��ض��ى أك��ًال ج��ن��ي��ت ال��رج��اء ب��أغ��ص��ان
ال��رب��ي��ع رس��االت م��ع��ي ف��إن ربٍّ��ا ل��ل��ب��س��ت��ان اخ��َش أرام��يَّ

١٤٧

ك��ب��ار درر أح��ش��ائ��ه��ا وف��ي ق��رار ل��ه��ا ل��ي��س ال��ع��ج��م ب��ح��ار
خ��ط��اُر م��وج ف��ي يُ��خ��َش ل��م إذا ب��ح��ر رك��وب أح��ب ال ول��ك��ن

١٤٨

آِن ك��لُّ ل��ل��م��غ��يَّ��ب وس��تَّ��ر ب��ال��ه��وان ت��ق��ض��ي دن��ي��اك ع��ل��ى
ال��زم��ان ف��ي ض��م��ي��ٌر غ��ًدا ب��أن واع��ل��ْم ال��م��ش��ه��ود ي��وم��ك ف��أح��ك��م

١٤٩

ول��ل��ق��ب��ور ل��ل��ق��ب��اب س��ج��ودك ل��ك��ن اإلف��رن��ج س��ي��ادة ك��ره��ت
ص��خ��ور م��ن ل��ك س��ادًة َل��ت��ن��ح��َت ح��ت��ى ال��س��ادات ع��ب��ادة أِل��ْف��َت
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١٥٠

ت��راب؟ ف��ي ن��م��ًال ت��ع��ي��ش إالم اإله��اب؟ رث ف��ي ت��ع��ي��ش إالم
ال��ي��ب��اب ف��ي ح��بٍّ��ا أس��ي��ر إالم وَح��لِّ��ْق م��ع��ت��زًم��ا ك��ال��ص��ق��ر َف��ِط��ْر

١٥١

ان��ت��ح��اب ف��ي دروًس��ا ط��ي��ر وم��ن ��ا ع��شٍّ واألزه��ار ال��ورد ف��ي ت��خ��ذْ
ش��ب��اب م��ن ن��ص��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا م��ن ف��أْخ��ذ ال��ش��ي��ُب ق��واك ي��ن��ق��ص وإن

١٥٣

يُ��ع��اش��ا أن ي��م��ك��ن األرض وت��ح��ت ق��ب��ر: ت��راب ب��م��س��م��ع��يَّ أه��اب
ع��اش��ا س��واه م��راد ف��ي ذل��ي��ل روح ل��دي��ه ول��ي��س ن��ف��س ل��ه

١٥٧

ال��رح��ي��ق ألألت ال��ك��أس ف��ي وال ي��روق م��ا ف��ي��ه ل��ي��س س��م��اط��ي
ف��ت��ي��ق م��س��ك ص��دره ول��ك��ْن ال��م��وام��ي ع��ش��ب ي��غ��ت��ذي غ��زال��ي
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١٥٨

ه��ت��ون ع��ي��ون��ه��ُم م��ن ودم��ع��ي ن��اري ق��ب��س��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ق��ل��وب
ع��ي��ون ل��ه��م رأي��ُت م��ا ت��َر ف��ل��م ع��ن��ه��م غ��اب ق��د م��ح��ش��ر ب��روح��ي

١٦٠

ال��ق��ل��وب��ا ي��ه��وى م��ا ك��ي��ف ي��ق��ل��ب ع��ج��ي��بَ��ا ت��ص��ري��ًف��ا ل��ل��ع��ش��ق أرى
ق��ري��بَ��ا ن��ف��س��ي إل��ى وص��يَّ��رن��ي ن��ف��ًس��ا وس��ب��اك ب��أدم��ع رم��اك

١٦١

تُ��ردُّ وأف��غ��ان ت��رك إل��ى ط��ي��ن أس��ي��ر ت��زال ال رأي��ت��ك
ب��ع��د ل��ل��ه��ن��د أو ول��ل��ت��وران وري��ح ل��ون ب��ال ب��ش��ر أن��ا

١٦٦

َش��راَرا ُط��رق��ي ف��ي ال��ت��رب وردَّ ن��اَرا ج��ن��ب��يَّ ف��ي ال��ش��ع��ر أث��ار
ِس��راَرا ت��ب��ي��ان��ي ال��س��ر ف��زاد ل��س��ان��ي ح��اول��ه ال��ح��ب ح��دي��ث
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١٦٣

ال��ش��ج��ون ع��ش��ُق ق��ل��بَ��ه وأدم��ى ال��ف��ن��ون ع��ق��ل ع��ن ب��ع��ُد ت��ول��ى
ال��ج��ن��ون ره��ن ح��ك��ي��م��ن��ا ف��إن ل��ش��يء إق��ب��اًال ت��س��ت��ف��ت ف��ال
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أفكار

األوىل الوردة

ال��رب��ي��ع ه��ذا زه��ور أول��ى أن��ا ق��ري��ع م��ن ل��ي ال��م��روج ف��ي أرى ال
س��م��ي��ع ل��ي م��ؤن��س وج��ه ألرى ن��ف��س��ي ص��ورة ال��غ��دي��ر ف��ي أب��ت��غ��ي
ت��رص��ي��ع ف��ي ال��ح��ي��اة س��ط��ر خ��ط ب��ي��راع رس��ال��ة س��ط��وري ف��ي
ب��دي��ع وك��ل م��ن��ي��ت��ي وغ��دي ع��ي��ن��ي ال��ي��وم وع��ب��رة ق��ل��ب��ي أم��س

ال��ث��ري��ا خ��ل��ف��ت��ه ال��ن��ج��م وأن��ا
ع��ل��يَّ��ا ورد ث��وب ال��ت��رب ن��س��ج

دعاء

خ��م��رت��ي ح��رارة م��ن ك��أس��ي ط��ي��ن أَِذْب ف��ط��رت��ي ب��ح��ان��ة ك��أس��ي م��ال��ئً��ا أي��ا
ش��ع��ل��ة ت��س��ع��ر ب��س��ي��ن��ائ��ي ت��رابً��ا واج��ع��َل��ْن ال��ع��ش��ق ث��روة أن��ي��ن��ي وص��يِّ��ْر
وس��م��ت��ي ن��ار وزد أح��رْق��ن��ي وب��ال��ِب��ي��د ش��ق��ي��ق��ة1 س��راج ف��اج��ع��ل��ن��ي م��ت إذا

الشقائق. من زهرة يعني 1



مرشق پيام

الورد رائحة

ج��ه��اِت م��ن ت��ح��ت��ن��ا ب��م��ا «ج��ه��ل��ن��ا ف��ق��ال��ت: ض��اق��ت ال��خ��ل��د ف��ي وح��وراء
م��م��ات» أو م��ول��د ع��ن ق��ي��ل وم��ا ول��ي��ل ن��ه��ار ع��ق��ل��ي ي��ح��ي��ر
وآت م��اض ب��ع��ال��م ف��ح��لَّ��ت ب��غ��ص��ن وذرَّت ورد ري��ح غ��دت
ش��ت��ات ف��ي ه��وت ن��م��اء وب��ع��د ��ا ك��مٍّ وت��ب��س��م ع��ي��نً��ا وت��ف��ت��ح
ب��ال��ش��ذاة2 س��م��ت آه��ة س��وى ذك��رى ت��ب��ق ل��م ال��ط��ل��ي��ق��ة ل��ه��ذي

الوقت نشيد

ص��دري األن��ج��م وح��وى ح��ج��ري ال��ش��م��س أح��اط ق��د
ت��س��ري روح��َي ف��ي��ك��ُم ول��ك��ن ش��يء ال أن��ا
وق��ص��ِر ك��وٍخ ف��ي أن��ا وق��ف��ِر دوٍر ف��ي أن��ا
يُ��ْس��ِر ع��ي��ش��ة وأن��ا ودواء داء �ا أن�

ال��دوران3 س��ي��ف أن��ا
ال��ح��ي��وان4 ع��ي��ن أن��ا

غ��ب��اري م��ن ق��ل��ي��ٌل َر وت��ي��م��و ج��ن��ك��ي��َز إن
ش��راري م��ن ن��ف��ث��ات ف��ي��ه��ا اإلف��رن��ج ث��ورة
واب��ت��ك��اري ن��ف��وش��ي ـ��ي��ا وال��دن��ـ اإلن��س��ان إن��م��ا
ك��ال��ب��ه��ار رب��ي��ع��ي ف��ي ق��ل��وب م��ن ودم��اء

ال��ن��ي��ران ل��ف��ح أن��ا
ال��رض��وان روض أن��ا

إْم��ُر األم��ر ه��ذا إن م��ق��ي��م س��يَّ��ار أن��ا

الرائحة. الشذاة: 2
الفلك. دوران 3

يمت. فلم الخرض منها رشب األساطري يف الحياة وعني الحياة، ينبوع 4
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س��ر ي��ظ��ه��ر غ��د م��ن ي��وم��ي خ��م��رة ف��ي إن
ت��س��ت��س��رُّ ض��م��ي��ري ف��ي ف��ان��ظ��َرنْ��ه��ا َك��ون أْل��ُف
ُخ��ْض��ُر ف��يَّ وق��ب��اب ح��ب��اك ف��ي ون��ج��وم

اإلن��س��ان ث��وب أن��ا
ال��رح��م��ن س��ر أن��ا

ف��ن��ون��ْك س��ح��ر م��ن ب��ي��ر وال��تَّ��د ال��ت��ق��دي��ر س��رَِّي
ج��ن��ون��ْك ص��ح��راءُ أن��ا ب��ل��ي��ل��ى م��ج��ن��ون أن��ت
ظ��ن��ون��ْك خ��ي��االت م��ن ب��ريٌّ ك��ال��روح أن��ا
ش��ئ��ون��ْك س��ر وأن��ا س��ر ج��وف��ي ف��ي أن��ت
ح��اص��ْل أن��ت ح��ق��ل أن��ا نُ��ْزل أن��ت ح��اد أن��ا
ال��م��ح��اف��ل ف��ي ن��ار أن��ت ِب��ل��ْح��ن ف��يَّ��اض أن��ت
غ��اف��ْل ق��ل��ب��ك ع��ن أن��ت ف��كِّ��ْر ال��ط��ي��ن أس��ي��ر ي��ا
س��اح��ْل دون ب��ح��ر وْه��و ك��أس م��لءَ ان��ظ��َرنْ��ُه

ي��ع��ل��و ف��ي��ك م��وًج��ا إن
ط��وف��ان��ي ي��ب��دو م��ن��ه

الربيع

١
وال��وه��اِد ال��رب��ى ف��وق ي��خ��ي��م ال��رب��ي��ِع س��ح��اب ف��إن ه��ل��م

واِد ك��ل ف��ي ال��ع��ن��ادل وش��دو
ت��ه��ادي ف��ي وال��ق��ط��ا وُدرَّاج��ه
ش��وادي ج��ذل��ى ال��ن��ه��ر ح��اف��ة ع��ل��ى
ي��ن��ادي ض��ح��وك وورد ش��ق��ي��ق
ال��م��راد ب��ه��ذا س��رح ف��ط��رف��ك

وال��وه��اد ال��رب��ى ف��وق ي��خ��ي��م ال��رب��ي��ع س��ح��اب ف��إن ه��ل��م

٢
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وال��ورود أزه��اره ق��واف��ل وال��س��ه��ول ال��رب��ى ف��م��لء ه��ل��م
ع��ود ك��ل ع��ل��ى ال��رب��ي��ع ن��س��ي��م
ال��ن��ش��ي��د ف��ي إب��داع��ه��ا ول��ل��ط��ي��ر
ال��خ��دود5 ح��م��ُر ال��ج��ي��َب وم��زق��ت
ن��ض��ي��د زه��ر ن��اش��ئ ال��ح��س��ُن ج��ن��ى
ج��دي��د غ��مٍّ إب��داُع ول��ل��ع��ش��ق

وال��ورود أزه��اِره ق��واف��ل وال��س��ه��ول ال��رب��ى ف��م��لء ه��ل��م

٣
ال��ن��س��ي��م6 م��لء ال��ص��الص��ل وص��وت ال��ج��واء م��لء ال��ب��الب��ل ص��ف��ي��ر

ك��ال��ح��م��ي��ْم ج��وف��ه ف��ي ال��م��رج دم
ي��ري��ْم! ال ص��ام��تً��ا ق��اع��ًدا ف��ي��ا
ال��ح��ل��ي��ْم وق��ار وات��رك ال��ص��م��ت دع
س��ق��ي��ْم ي��ا اْش��َربَ��ْن ال��م��ع��ان��ي وَخ��ْم��َر
ال��ن��دي��ْم وَغ��نِّ ب��ورٍد تَ��َدثَّ��ْر

ال��ن��س��ي��م م��لء ال��ص��الص��ل وص��وت ال��ج��واء م��لء ال��ب��الب��ل ص��ف��ي��ر

٤
ال��ج��م��ال ص��ف��ح��ات إل��ى وان��ظ��ر ال��ب��راريِّ ف��س��ي��ح واط��ل��ب ال��دور دع

م��الِل دون ال��م��اء ح��اف��ة ع��ل��ى
ُزالِل م��اء ت��رق��ُرِق ��ْل ت��أمَّ
دالِل ذي ن��رج��س إل��ى وح��دق
اخ��ت��ي��اِل ذاُت ن��ي��س��اَن بُ��نَ��يَّ��اُت
ك��ال��آلِل��ي ل��ه��ا ع��ي��ونً��ا وق��بِّ��ل

ال��ج��م��ال ص��ف��ح��ات إل��ى وان��ظ��ر ال��ب��ررايِّ ف��س��ي��ح واط��ل��ب ال��دور دع

النعمان. شقائق 5

إقبال. شعر يف نفسها والكلمة يشبهها. طائر أو الفاختة الصلصل 6
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٥
ال��ِخ��َل��ْق ع��ي��ان ع��ن غ��اف��ًال أي��ا ب��ه��ا ف��ان��ظ��ر ال��ب��ص��ي��رة وع��ي��ن

ح��ل��ق ف��ي َح��َل��ًق��ا ب��دا ش��ق��ي��ق
ع��ل��ق ق��د ل��ه��ب ب��أع��ط��اف��ه
ح��رق ذات ف��ي��ه ك��ب��د ع��ل��ى
ال��ف��ل��ق دم��وع م��ن ن��ًدى ي��ل��وح
ش��ف��ق7 ف��ي أن��ج��م إل��ى ْق ف��ح��دِّ

ال��خ��ل��ق ع��ي��ان ع��ن غ��اف��ًال أي��ا ب��ه��ا ف��ان��ظ��ر ال��ب��ص��ي��رة وع��ي��ن

٦
ال��ك��ائ��ن��ات ُم��َه��ُج أض��م��رت ب��م��ا ه��ي��ج��ه ف��ي ص��رَّح ال��م��رج ث��رى

ال��ص��ف��اِت وك��ون ال��ص��ف��ات ف��ن��اء
ج��ل��وات م��ن ال��ذات أب��دت وم��ا
ال��ح��ي��اة م��ع��ان��ي م��ن خ��ل��ت��ه وم��ا
ال��م��م��ات م��ع��ان��ي م��ن خ��ل��ت��ه وم��ا
ث��ب��ات م��ن ه��ن��ا ه��ا ل��ه ف��ل��ي��س

ال��ك��ائ��ن��ات م��ه��ج أض��م��رت ب��م��ا ه��ي��ج��ه ف��ي ص��رح ال��م��رج ث��رى

الخالدة الحياة

ال��ك��روِم! ع��روق ف��ي ال��راح م��ن ك��م خ��ت��اًم��ا واف��ى ��ار ال��خ��مَّ ت��ظ��نَّ ال
ك��ال��ب��رع��وِم ال��ن��س��ي��م، م��زق��ت��ه ح��ي��اة ب��ث��وب ال ال��م��رح ي��ج��م��ل
أل��ي��ِم ب��ش��وك ال��م��ن��ى ت��خ��زه ل��م ق��ل��بً��ا ي��رض ل��م ب��ال��ح��ي��اة ي��ح��ط م��ن
ك��ال��ه��ش��ي��ِم ط��ائ��ًش��ا ال��ن��ار واه��ن ض��ع��ي��ًف��ا ال ِع��ْش، ك��ال��ج��ب��ال م��ح��ك��ًم��ا

الشفق. يف باألنجم الشقيق عىل الندى يشبه 7
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النجوم أفكار

س��اح��ْل ي��ل��وح ول��ي��س ب��ح��ر ل��ن��ا ي��ش��ك��و: ألخ��ي��ه ب��ك��وك��ب س��م��ع��ت
م��ن��ازْل أب��ًدا ل��رك��ب��ن��ا ف��ل��ي��س وق��وف ب��ال ل��ل��م��س��ي��ر ُخ��ل��ق��ن��ا

∗ ∗ ∗
ن��ف��ي��د؟ ال��ع��ن��اء؟وم��ا ج��دوى ف��م��ا ن��راه��ا ك��م��ا ال��ن��ج��وم ت��م��ض ف��إن
ال��وج��ود ي��ج��ان��ب��ه م��ن س��ع��ي��د إس��ار ل��ن��ا ال��زم��ان ب��أش��راك

∗ ∗ ∗
أب��ي��د ع��دم وج��ودن��ا ف��ل��ي��ت ش��دي��د م��ح��م��ل��ه ال��ع��بءُ َل��ه��ذا
ن��ري��ُد8 ل��و خ��ي��ر. ال��ت��ْرب ح��ض��ي��ض أوًج��ا ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة ك��ره��ت

∗ ∗ ∗
ال��زم��ان ط��رف ع��ل��ى اس��ت��ول��ى ق��د ط��ع��ان ف��ي آدم ألب��ي ف��ط��وب��ى
آن ك��ل ي��خ��ل��ق أو ي��ج��د: ق��وام ل��ه ب��ال��ح��ي��اة خ��ل��ي��ق

الحياة

م��دي��د ب��ك��اء ال��ح��ي��اة ف��ق��ال: ال��رب��ي��ع س��ح��اب ال��ظ��الم ف��ي ب��ك��ى
ت��زي��د ال ل��م��ح��ة، ف��ي ال��ض��ح��ك ه��ي وم��ض��ه: ف��ي ال��ب��رق ل��ه ف��ق��ال
وال��ورود؟ ال��ن��دى ح��وار ف��ص��ار ال��ح��دي��ث ه��ذا ال��روض أب��ل��غ ف��م��ن

واختيار. إرادة لنا كان لو 8
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والعشق العلم محاورة

العلم:

وآِت م��اٍض ث��وى ق��ي��دي وف��ي وال��ج��ه��ات ال��ك��واك��ب س��ر أن��ا
ال��س��اب��ح��ات؟ وراء ن��ظ��ري وم��ا أم��ام��ي ف��ي��م��ا ح��دق��ت وع��ي��ن��ي
س��وق ب��ك��ل ع��رض��ت وأس��راري وب��وق��ي ع��ودي ف��ي ن��غ��م��ت وك��م

العشق:

وال��ش��رار ��ك س��مُّ ال��ج��و وم��لء ال��ب��ح��ار ه��ذي ��َرْت ُس��جِّ ب��س��ح��رك
ن��ار ح��م��اي ه��ج��رت م��ذ ون��ورك ن��وًرا ف��ك��ن��ت ال��ص��دي��ق ل��ي وك��ن��ت

ال��رح��ي��م ح��رم ف��ي األم��س ول��دت
ال��رج��ي��م ق��ي��د ف��ي ال��ي��وم وص��رت

ش��ب��اب��ا دن��ي��ان��ا م��ش��ي��ب ورد ال��ي��ب��اب��ا ذا روض��ا ف��رد ه��ل��م
ع��ج��اب��ا ف��ردوًس��ا األرض ف��ي أق��م ق��ل��ب��ي ن��ار م��ن ب��ذرة ه��ل��م

ي��ج��ور ال خ��ل ال��ده��ر ك��الن��ا
وزي��ر ب��م واح��د ل��ل��ح��ن

النجوم غناء

ن��ظ��ام��ن��ا وج��ودن��ا
ان��س��ج��ام��ن��ا وس��ك��رن��ا
دوام��ن��ا دورن��ا ف��ي
م��ق��ام��ن��ا ي��رت��ج��ى ال
م��رام��ن��ا ف��ل��ك ف��ي
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر

∗ ∗ ∗
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ال��ش��ه��ود وج��ل��وة
ال��ب��دود9 وم��ظ��ه��ر
ال��وج��ود وم��ع��رك
وال��م��وج��ود وال��ُع��دم
وال��م��ش��ه��ود وال��غ��ي��ب
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر

∗ ∗ ∗
ال��ط��ع��ان وح��ل��ب��ة
ال��ش��ج��ع��ان ون��ش��أة
ال��ت��ي��ج��ان وغ��ي��ر
ال��س��ل��ط��ان وذل��ة
ال��زم��ان ول��ع��ب
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر
ال��م��ول��ى زم��ان م��ض��ى
ت��ول��ى ق��د وال��ع��ب��د
ول��ى ق��د س��ك��ن��در
ذال ق��د وق��ي��ص��ر
اض��م��ح��ال وال��وث��ن
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر

∗ ∗ ∗
وال��ص��ي��اح��ا وال��ص��م��ت
وال��ك��ف��اح��ا وال��ذل
وال��ط��م��اح��ا وال��خ��ن��ع
أف��راح��ا وت��ارة

بت. معرب الصنم، وهو بد جمع 9
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أت��راح��ا وت��ارة
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر
وح��ل ع��ق��د ف��ي ع��ق��ل��ك
ش��غ��ل ف��ي وك��ي��ف ك��م م��ن
ع��ق��ل ق��د غ��زال م��ث��ل
وم��ض��م��ح��ل م��ض��ط��رب
ن��ح��ل ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ون��ح��ن
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر

∗ ∗ ∗
ال��ظ��ه��ور؟ م��ا ال��س��ر م��ا
ال��ن��ور؟ م��ا ال��دج��ى وم��ا
ال��ش��ع��ور؟ م��ا ال��غ��ل��ب م��ا
ض��ج��ور؟ ف��ط��رة م��ا
وال��ح��ض��ور؟ ال��غ��ي��ب م��ا
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر

∗ ∗ ∗
أم��م ع��ن��دن��ا ك��ش��رك
ل��م��م ع��ن��دن��ا ح��ول��ك
خ��ض��م ب��ص��دره م��ن ي��ا
ان��س��ج��م ب��ال��ط��ل ق��ن��ع��ت
ن��ه��م ب��ع��ال��م ن��ح��ن
س��ائ��رات ن��ن��ظ��ر
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الصبح نسيم

ال��ج��ب��ال ق��الل وم��ن ب��ح��ر لُ��جِّ م��ن أج��يء
رح��ال��ي ش��دت أي��ن م��ن أدري ل��س��ت م��س��ي��ًرا
ال��ج��م��ال رب��ي��ع ب��ش��رى غ��م ل��ط��ائ��ر أزج��ي
غ��وال زه��ر ن��ث��ار ع��ش ت��ح��ت ون��اث��ًرا
ات��ص��ال��ي وب��ال��ش��ق��ي��ق أت��ردى ب��خ��ض��رة
وص��ال��ي وري��ًح��ا ل��ونً��ا ف��ي��ه ي��ه��ي��ج ح��ت��ى
واح��ت��ي��ال��ي ت��ل��ط��ف��ي ورد أوراق ي��م��س
ال��م��ت��وال��ي ط��وف��ي م��ن غ��ص��ون ت��م��ي��ل ف��ال
ث��ق��ال ع��ش��ق ه��م��وم ه��ي��ج��ت��ه وش��اع��ر
وال��م��ق��ال ب��ل��ح��ن��ه ص��دري أن��ف��اس م��زج��ت

لفرخه صقر نصيحة

ص��غ��ي��ر وج��س��م ل��ي��ث ق��ل��ب ل��ه��ا ال��ص��ق��ور ب��أن ب��ن��يَّ ت��ع��ل��م
غ��ي��وَرا أب��يٍّ��ا ال��س��ج��اي��ا ع��ل��يَّ ج��س��وَرا ش��ه��ًم��ا ال��رأي ُم��ْح��َك��َم ف��ك��ن
ت��ص��ي��َدا أن تُ��ِرْد ل��م إذا ودع��ه��ا ب��ع��ي��َدا اه��ج��رنْ��ه��ا ال��ط��ي��ور ب��غ��اث
ال��رغ��ام ف��ي م��ن��اق��ي��ره��ا ت��دس ال��ل��ئ��ام ن��س��ل ال��رع��ادي��د ف��ت��ل��ك
اع��ت��اده10 م��ا ال��ص��ي��د ق��ل��د إذا اص��ط��اده ل��م��ا ص��ي��ًدا ال��ب��از أرى
ه��وى َح��بٍّ ��اِط َل��قَّ ب��ص��ح��ب��ة ال��ن��وى أت��اه ق��د ب��اش��ق ف��ك��م
ال��ع��ض��ل ق��وي م��ت��ي��نً��ا ج��ري��ئً��ا ج��ذل ف��ي وع��ش ف��اح��ف��ظ ف��ن��ف��س��ك
أََح��د أو ك��ال��ُم��َدى م��خ��ل��بً��ا وك��ن ال��ج��س��د11 ل��ي��ن ل��ل��دراري��ج ودع
واج��ت��ه��اد م��ح��ن��ة ع��ل��ى وص��ب��ر ج��ه��اد ت��ع��لُّ��م، ال��ح��ي��اة، م��ت��اع

أمره. عىل مغلوبًا لها صيًدا هو كان عاداتها يف يصطادها التي الضعيفة الطيور الصقر قلد إن يعني 10
معروف. طائر وهو دراج جمع دراريج: 11
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ال��ع��ق��ي��ق» ي��ف��وق ال��دم��اء «ب��ري��ق ع��ت��ي��ق: ع��ق��اٍب ل��ف��رِخ ن��ق��ول
ال��ق��دم م��ن��ذ ك��ق��وم��ك ��ْد ت��وحَّ ال��غ��ن��م ك��س��رب س��ربً��ا ت��ب��غ وال
وس��اق ب��ظ��ل ن��ق��ي��م ب��أال ال��ع��ت��اق ال��ص��ق��ور وص��اة س��م��ع��ت
وال��ج��ب��ال ل��ن��ا ال��ف��ي��اف��ي ف��س��ي��ح م��ج��ال ري��اض ف��ي ل��ن��ا ف��ل��ي��س
ال��س��م��اء ع��ن��ان اإلل��ه ح��ب��ان��ا خ��ط��اء ب��أرض ح��بٍّ��ا ول��ق��ط��ك
رب��ي��ب ح��م��ام م��ن��ه ف��أش��رف ال��ن��ج��ي��ب12 ال��ت��راب ف��ي خ��ط��ا ف��إم��ا
ال��ص��خ��ر م��خ��ال��ب��ه��ن ي��ح��د ال��ح��ج��ر ال��ب��راة ب��س��اط ف��إن
م��ت��ي��ن ج��و ع��ن��ق��اء ك��أن��ك ال��ع��ي��ون زرق األواب��د ن��م��اك
ال��ن��م��ر ع��ي��ن ب��إن��س��ان ك��ف��ي��ل ال��خ��ط��ر ب��ي��وم أب��ي أص��ي��ل
ال��ع��روق13 ك��ري��م ف��ي��ك ال��ش��ه��ب م��ن ال��ب��روق س��ط��وات م��ن ج��ن��اح��ك
ورط��بَ��ا ي��ب��ي��ًس��ا أص��ب��ت م��ا وك��ل خ��ط��بَ��ا ت��خ��ش ال ال��س��م��اوات ف��ي ف��ِط��ْر
ل��ل��رََّش��ْد واس��ت��م��ع راش��ًدا وك��ن أح��د م��ن ط��ع��م��ة ت��ق��ب��ل��ن وال

(األرضة) الكتب سوس

ال��ك��ت��اب س��وس ال��ف��راش��ة ي��ن��ادي ل��ي��ل��ة ب��م��ك��ت��ب��ي س��م��ع��ُت
ال��ف��اري��اب��ي ك��ت��ب ف��ي ون��ق��ب��ت س��ي��ن��ا اب��ن ب��ك��تْ��ب م��ررت ي��ق��ول
ح��ج��اب ف��ي ظ��ل��م��ت��ي م��ن زل��ت وم��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي ح��ك��م��ة أدر ول��م
ك��ت��اب ف��ي ت��رى ال ن��ك��ت��ة أرى ح��رق��ة: ف��ي ال��ف��راش��ة ت��ج��ي��ب
ال��ح��ي��اْة ي��م��د ال��ك��ف��اح رأي��ت ال��ح��ي��اْة ي��ع��د ال��ك��ف��اح رأي��ت

األصل. يف النجيب وكلمة ونحوه، الصقر يعني: 12
السماء. بشهب تورية وفيها البيض أي الشهب 13
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الشقيقة14

أن��ي��ُر أزٍل ف��ي ع��ش��ق ب��ص��در ن��ار
�ور أث� ذرة ِل ك��ْل وف��ي أرى ش��م��ًس��ا
ت��س��ت��ع��ي��ر ـ��س��م��اء ال��ـ ن��اري م��ن ش��راره��ا
أدور ك��ن��ف��س م��رج ص��در ح��ل��ل��ت
ن��ض��ي��ر ب��دا غ��ص��ن تُ��رب��ى م��ن وك��ال��ن��دى
ي��غ��ور ول��ه��ب��ي ق��ل��ي��ًال ق��ف��ي ق��ال:
ي��س��ي��ر؟ أل��م م��ن ق��ل��ب ث��واء وم��ا
ي��ف��ور ق��ل��ق ف��ي غ��ص��ن ب��ض��ي��ق ث��وي
ال��ع��ب��ي��ر وع��ب��ق ل��ونً��ا ُك��س��ي��ت ح��ت��ى
ي��ن��ي��ر ب��ل��ؤل��ؤ ط��ري��ق��ي ال��ن��دى رشَّ
ت��دور ال��ص��ب��ا وب��ي ض��ح��وك ل��ي وال��ص��ب��ح
ن��ض��ي��ر: ل��ه َوْرد ل��ع��ن��دل��ي��ب ح��ك��ى
ال��س��ع��ي��ر وخ��م��د ن��اري س��ل��ب��ت أن��ي
ال��ظ��ه��ور15 أُْغ��ِل��َي ك��م نُ��واٍح: ف��ي ف��ق��ال

ش��م��س م��ن أح��م��ل
ض��ل��وع��ي ف��ي ت��ش��ع
— ش��ع��ري ول��ي��ت — ف��ه��ل
رج��وع م��ن ل��ل��ن��ار

املقدمة. انظر القلب. لحرقة مثال الشعر يف وهي النعمان شقائق تسمى التي الشقائق، واحدة 14

عظيم. ثمن وهو نارها بذهاب ظهورها اشرتت الزهرة أن يعني 15
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والشعر الحكمة

ال��ح��ب��ي��ب س��ت��ر ف��ي ال��روم��ي وي��د ح��ائ��ر غ��ب��ار ف��ي س��ي��ن��ا اب��ن
ال��م��ه��ي��ب ال��ل��جِّ ف��ي دار ك��غ��ث��اء وذا ُدرٍّا ي��ج��ت��ن��ي ه��ذا غ��اص
ال��ق��ل��وب ن��ار ي��ص��ب إن ش��ع��ر وه��و ح��ك��م��ة ن��ار دون ��ا ح��قٍّ إن

الرياعة16

ق��واه��ا ج��م��ع��ت ق��د ح��ق��ي��رة وذرَّة
ت��ص��اله��ا ُح��َرق م��ن ف��راش��ة ك��أن��ه��ا

دج��اه��ا َرت نَ��وَّ ق��د
ش��راَرا وان��ع��ق��دت خ��ل��ف��ت أي��اة ف��ه��ي
ن��ض��اَرا ت��ح��ول��ت ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ح��رق��ة م��ن

ن��ظَّ��اَرا وب��ص��ًرا
ن��اح��ي��ْة ك��ل ت��ط��ي��ر ق��ل��ق ف��ي ف��راش��ة
ه��ي��ْه ك��أن��ه ح��ت��ى رف��رف��ت ال��ل��ه��ي��ب ع��ل��ى

ق��ال��يَ��ْة17 وأن��ت أن��ا
ال��ض��ي��اء م��س��ت��ت��ر ص��دره ف��ي ك��وك��ب أو
الج��ت��الء األرض ف��ي ه��اب��ًط��ا ت��دلَّ��ى وق��د

ال��س��م��اء ف��ل��ك م��ن
ت��م��ام ب��ج��ل��وة م��ص��غ��ر ق��م��ر أو
ح��رام ش��ع��اع��ه ع��ل��ى ال��ش��م��س ف��م��ن��ة

م��ق��ام ي��ح��وه ل��م
ن��ور م��ن ت��ص��ورت ي��راع��ة م��ن ل��ك ي��ا

كالرشارة. بالليل تطري ذبابة 16

وأنت. أنا فيه يقال الذي التعدد وتكره الوحدة تحب يعني 17
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وال��ح��ض��ور ـ��غ��ي��اب ال��ـ س��ل��س��ل��ة م��س��ي��ره��ا
ال��ظ��ه��ور وس��ن��ة

ال��ظ��الم م��ع��ت��ك��ر ف��ي ل��ل��ط��ي��ر م��ش��ع��ًال ي��ا
ه��ي��ام؟ ف��ي ف��أن��ت أح��س��س��ت��ه��ا ح��رق��ة م��ا

األق��دام ح��رارة
ت��راب م��ن م��ث��ل��ك ن��ب��ت��ن��ا وق��د ن��ح��ن
اض��ط��راب ف��ي ن��ب��ص��ر اض��ط��راب ف��ي ن��ج��ه��ل

ال��ط��الب ف��ي ن��خ��ف��ق
ش��ف��ي��ق: م��ج��رب واع ق��ول أق��ول
ال��ط��ري��ق ع��ل��ى وام��ض ل��نُ��ْزٍل تَ��ْس��َع��يَ��ْن ال

ال��ت��وف��ي��ق ب��ذا وارَض

الحقيقة

س��رابَ��ا ع��ي��ن��ي أدرك��ت م��ا أرى ع��ق��ابَ��ا: ص��ح��ب��ت ل��ب��ط��ة ت��ق��ول
ع��ب��ابَ��ا م��اء أرى ول��ك��ن��ي ب��ح��ق: م��ح��اورًة أج��اب��ت��ه��ا
اض��ط��راب��ا وي��ض��ط��رب ش��يء ه��ن��ا ع��م��ي��ق: ل��جٍّ ف��ي ال��ح��وت ف��ق��ال

الحجاز حادي نغمة حداء:

ال��َخ��طَّ��ارة ن��اق��ت��ي ي��ا
ال��م��ع��ط��ارة وظ��ب��ي��ت��ي
وال��ش��ارة وع��دت��ي
وال��ت��ج��ارة وال��م��ال
ال��س��ي��ارة! دول��ت��ي ي��ا

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي
ال��رغ��اء م��ط��رب��ة
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ال��رواء ج��م��ي��ل��ة
ال��ح��س��ن��اء م��ح��س��ودة
ال��ح��وراء وغ��ي��رة
ال��ص��ح��راء! ب��ن��ي��ة

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي
ال��س��راب ف��ي غ��ص��ت ك��م
ال��ي��ب��اب وق��دة ف��ي
ت��ه��اب��ي ل��م وس��رت
ك��ال��ش��ه��اب ال��ل��ي��ل ف��ي
ن��اب��ي ع��ن��ك وال��ن��وم

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي
غ��ادي غ��ي��م ق��ط��ع��ة
ال��رواد س��ف��ي��ن��ة
ال��ب��وادي ف��ي ك��ال��خ��ض��ر
س��داد ف��ي ت��م��ض��ي��ن
ال��ح��ادي! ق��ل��ب ف��ل��ذة

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي
ال��زم��ام ه��ي��ام��ك
األن��غ��ام وس��ي��رك
ال��م��ق��ام ي��ت��ع��ب��ك
واألوام ال��ج��وع ال
ال��م��دام وال��س��ف��ر

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي
ال��ي��م��ن ف��ي م��م��س��ي��ة
ق��رن ف��ي م��ص��ب��ح��ة
ال��وط��ن ح��زن ت��ري��ن
ال��ث��ف��ن ت��ح��ت ك��ال��خ��ز
ال��خ��ت��ن! غ��زال إي��ه
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ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي
ن��ع��س��ا ال��س��م��اء ب��در
خ��ن��س��ا ال��ت��الل خ��ل��ف
��س��ا ت��ن��فَّ ق��د وال��ص��ب��ح
ال��غ��َل��س��ا ه��ذا م��زَّق
ن��ف��ًس��ا ت��زج��ي وال��ري��ح

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��ُخ��ط��ى ح��ث��ي
ال��س��ق��م دواء ل��ح��ن��ي
ن��غ��م��ي م��لء وال��روح
ك��ل��م��ي ال��رك��اب ي��ح��دو
وب��ل��س��م ج��ارح م��ن
ال��ح��رم! ب��ن��ت ه��ل��مَّ

ق��ري��ب م��ن��زل��ن��ا ق��ل��ي��ًال ال��خ��ط��ى ح��ث��ي

واإلنسان بنيهللا

وف��رَس��ا وزن��ًج��ا ت��ت��اًرا خ��ل��ق��ت وم��اء ل��ط��ي��ٍن األن��ام خ��ل��ق��ت
وتُ��رَس��ا وس��ي��ًف��ا خ��ل��ق��ت وس��ه��ًم��ا ال��ح��دي��د ه��ذا ال��ت��رب م��ن خ��ل��ق��ت

وغ��ص��ن ل��ج��ذع خ��ل��ق��ت وف��أًس��ا
م��غ��ن��ي ل��ط��ي��ر ص��ن��ع��ت وس��ج��نً��ا

اإلنسان:

ال��ك��ئ��وس��ا ف��ص��غ��ُت خ��ل��ق��َت وط��ي��نً��ا ال��س��راج ف��ص��غ��ُت ال��ظ��الم خ��ل��ق��َت
وال��غ��روس��ا ح��دائ��ق��ه��ا خ��ل��ق��ُت وَم��رًج��ا وِب��ي��ًدا ج��ب��اًال خ��ل��ق��َت

م��راي��ا ص��ن��ع��ت ح��ج��اٍر م��ن أن��ا
دواي��ا ص��ن��ع��ت س��م��وم م��ن أن��ا
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الرياعة

رف��ي��ق��ي ي��أل��م��ن��ي ال��س��وء ك��ن��م��ل ت��ح��س��ب��نِّ��ي ال ي��راع��ة: ت��ق��ول
غ��ي��ري ن��ي��ران إل��ى أع��ش��و وال
ال��ح��ري��ق ع��ل��ى ال��ف��راش ي��ه��ف��و ك��م��ا

ط��ري��ق��ي أض��الع��ي ب��ن��ور أن��رُت ظ��ب��ي ك��ع��ي��ن ال��ظ��الم ح��ل��ك إذا

وحدة

ال��م��ت��ع��ال��ي م��وج��ه ف��ي ي��وًم��ا ل��ل��ب��ح��ر ق��ل��ت ق��د
ب��ب��ال؟ تُ��ِك��نُّ ف��م��ا ط��الب ِح��ل��ف أراك
ال��آلل��ي الم��ع��ات م��ن ب��ص��دٍر ح��وي��ت وك��م
ح��ال��ي؟ ال��ق��ل��ب ب��ج��وه��ر ص��در م��ث��ل��ي أف��ي��ك

ب��ج��زر ع��ن��ي ف��َص��دَّ
س��ؤال��ي ي��ُردَّ ول��م

ع��ن��اء م��ن خ��ال��يً��ا ي��ا ي��وًم��ا: ل��ل��ط��ود وق��ل��ت
وب��ك��اء زف��رة م��ن ص��وت س��م��ع��ك أن��ال
دم��اء ع��روق ب��ه ع��ق��ي��ًق��ا ت��ح��وي ك��ن��ت إن
ش��ق��اء ح��ل��ي��ف إن��ي ب��ح��دي��ث ف��واس��ن��ي

ص��م��وتً��ا ع��ن��ي ف��ص��د
س��ؤال��ي ي��رد ول��م

ال��س��م��اء ب��در أت��ي��ت ح��ت��ى ال��س��ي��ر ف��ي َج��َدْدُت
م��ض��اء ف��ي م��ت��ى إل��ى س��ي��ر ِن��ْض��َو ي��ا ف��ق��ل��ت:
ال��ألالء ن��ورك م��ن زه��ور م��رج األرض
وع��ن��اء ح��رق��ة ف��ي ق��ل��ب ن��ورك أخ��ل��ف

ت��رن��و ال��ك��واك��ب رأى
س��ؤال��ي ي��رد ف��ل��م

∗ ∗ ∗
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ال��ب��ري��ة: ط��وف ب��ع��د م��ن رب��ي ل��ل��ه وق��ل��ت
ن��ج��ي��ة؟ ل��ي ذرة م��ن ه��ذي ب��دن��ي��اك أم��ا
خ��ل��ي��ة ال��ب��راي��ا وذي ق��ل��ب ط��ي��ن��ي أك��ل
ح��ري��ة ب��ش��دوي ل��ي��س��ت ول��ك��ن م��روج ط��اب��ت

ب��اب��ت��س��ام أج��اب��ن��ي
س��ؤال��ي ي��رد ول��م

الندى قطرة

ال��دراري ف��ل��ك م��ن ت��دلَّ��ْي ل��ي ق��ي��ل ق��د
ال��تَّ��يَّ��ار ذي ل��ل��ب��ح��ر وس��ي��ري واس��ت��ح��ك��م��ي

ت��ح��اري ال ال��م��وج ف��ي
واخ��ت��اري ت��ح��ول��ي
ال��ك��ب��ار ال��درر ف��ي

ب��ح��ال ل��ص��ح��ب��ت��ي ب��ح��ًرا رض��ي��ت ف��م��ا
خ��الل��ي ت��س��ل��ب��ن��ي راح اح��ت��س��اء ع��ف��ت

خ��ص��ال��ي م��ن ض��ف��ت م��ا
اع��ت��زال ف��ي وع��ش��ت
ك��ال��آلل��ي ق��ط��رت

ال��س��ح��ر ط��ي��ر خ��ط��ب م��ا س��ئ��ول ل��ي ال��ورد
ال��ن��ظ��ر؟ ج��ه��ات وم��ا
ال��ب��ص��ر؟ وراء وم��ا
ال��زه��ر ح��ول ال��ش��وك م��ا

ودود؟ ي��ا ن��ح��ن م��ن اص��ط��ح��اب؟ ف��ي ن��ح��ن م��ا
األم��ل��ود؟ ��ح��ه رجَّ ال��م��غ��ن��ي ط��ائ��ري م��ا

ال��ِغ��رِّي��ُد؟ ي��ق��ص��د م��ا
ت��ري��د؟ ال��ص��ب��ا وم��ا
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ال��ع��ت��ي��د؟ ال��ع��ال��م م��ا

∗ ∗ ∗
اآلف��اق ف��ي ـ��ح��ي��اة ال��ـ ح��رب ال��م��روج ق��ل��ت:
ال��ف��راق ل��ذة م��ن ن��ظ��ام ل��ه ح��ف��ل

إش��راق م��ن ال��روح
أش��واق��ي ون��ف��س��ي
ق ال��خ��الَّ م��ن س��ر

ف��ت��ق��ت ط��ي��ن��ة م��ن ه��ب��وط��ي ف��ل��ك م��ن
أش��رق��ت إذ ن��م��وت ال��ت��ج��ل��ي ل��ذة م��ن

خ��ف��ق��ت ق��د ال��غ��ص��ن ف��ي
م��زق��ت ُح��ُج��ب ك��م
��ق��ت ح��قِّ ق��د ن��ف��س��ك

ال��س��ح��ر ف��ي دم��ع��ن��ا م��ن اخ��ض��رار ف��ي ال��ده��ر
ال��ن��ظ��ر ف��ي خ��داع��ن��ا ُط��رٍّا ال��ج��ه��ات وذي

ال��زه��ر18 س��رب ب��ال��ص��در
ك��ال��ش��رر ق��ل��ب��ن��ا م��ن
ال��ب��ص��ر ف��ي ون��ورن��ا

ت��ص��ول ش��وك��ه م��ن إب��ر ورد ث��وب ف��ي
ال��ج��م��ي��ل ن��ادم��ه ول��ك��ن أج��ل، ش��وك!
ال��خ��ل��ي��ل وع��ن��ده ن��ح��ي��ل ع��ش��ق��ه م��ن

أص��ي��ل روض��ه ف��ي
ال��ده��ور ص��ح��ب��ة م��ن أَْخ��ِل��يَ��نَّ��ْه ال��ق��ل��ب
ال��م��ن��ي��ر ل��ل��ك��وك��ب ف��اف��ت��ح��ن��ه��ا ع��ي��ن��ك
ط��ي��ري ه��ل��م م��ث��ل��ي ال��ب��ص��ي��ر وص��ح��ب��ة

ال��ك��ب��ي��ر ال��ف��ل��ك ف��ي

النجوم. الزهر: 18
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العشق

ودي��ر َح��َرٍم ب��ي��ن وط��اف س��ي��ر ُك��لَّ أج��دَّ ق��د ف��ك��ري
ك��اإلع��ص��ار ب��ال��ن��ق��ع م��رت��ديً��ا ال��ب��راري ف��ي ل��ل��ط��الب ع��دوت
ك��اه��ل ل��ل��خ��ي��ال رح��ل��ي ي��ح��م��ل ال��م��ن��ازل!19 أط��ل��ب خ��ض��ر ب��غ��ي��ر
ال��ن��س��ي��م ش��ب��اك��ه م��ن ك��ال��ص��ب��ح ال��ح��ط��ي��م ك��أس��ي راح��ا ت��ط��ل��ب
ال��ص��ح��اري ف��ي ك��اإلع��ص��ار ح��ي��ران ال��ب��ح��ار ف��ي ك��ال��م��وج م��ن��ط��ويً��ا
ل��ب��ي ف��ي ع��ق��دة ك��ل وح��ل ب��ق��ل��ب��ي ب��غ��ت��ة ف��اض ع��ش��ق��ك
��اء وضَّ ح��رًم��ا دي��ري وص��ار وال��ف��ن��اء ال��وج��ود ع��رف��ن��ي
ال��ح��ري��ق ل��ذاذة ع��رف��ن��ي ك��ال��ب��روق20 م��ر ح��ص��ي��دي ع��ل��ى
ال��ع��ك��س21 م��ث��ل ن��ف��س��ي م��ن ف��ص��ل��ت ح��س��ي وُس��ل��ب��ت ت��وٍّا ُص��ع��ق��ت
ل��ق��ل��ب��ي أف��ش��ي��ت��ه ق��د ب��ال��س��ر تُ��رب��ي ال��ع��ل��ي ل��ل��ع��رش رف��ع��ت
وت��اه��ا رون��ًق��ا ق��ب��ح��ي وف��اض م��رس��اه��ا س��ف��ي��ن��ت��ي وب��ل��غ��ت
ب��ل��واه ف��ي ال��م��الم أح��م��ل ال س��واه ال ال��ع��ش��ق ح��دي��ث ع��ن��دي
ال��ح��ب ودم��وع ون��اري خ��ف��ق��ي ح��س��ب��ي ال��ع��ل��وم وم��ض ع��ن غ��ن��ي��ت

الجليل الخطر يف فابغ حياتك

ال��ح��راَم��ا ال��ب��ل��د س��أق��ص��د ف��ق��ال غ��زاًال ش��ك��واه ب��ث غ��زال
م��ق��اَم��ا أرٍض ف��ي أس��ط��ي��ع ف��ال ح��ي��ن ك��ل ح��ول��ي ال��ص��يَّ��اد أرى

أم��نَ��ا ال��ص��ي��اد خ��ي��َف��َة أب��دِّل
ال��م��ع��نَّ��ى ق��ل��ب��ي ع��ن ال��غ��م وأن��ف��ي

اإلسكندر. الخرض دل كما دليل بغري 19
اإلنسان عالئق العشق قطع عن الصوفية به ويكني البيدر الربق إحراق ذكرى الفاريس الشهر يف يكثر 20

بالدنيا.
األصل. يف نفسها والكلمة الصورة العكس 21
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ال��ج��ل��ي��ل ال��خ��ط��ر ف��ي ف��اب��غ ح��ي��ات��ك خ��ل��ي��ل��ي ي��ا أن رف��ي��ق��ه أج��اب
ال��ي��م��ان��ي ال��س��ي��ف م��ن أم��ض��ى وع��ش آِن ك��ل ف��ي ف��اش��ح��ذن ون��ف��س��ك

اخ��ت��ب��ار ل��ل��ه��م��م األخ��ط��ار ف��ف��ي
ع��ي��ار وأج��س��اد ألرواح

الحياة

األََم��رُّ ف��ي��ه��ا ي��ط��ي��ب خ��م��ر ق��ال: ح��ك��ي��ًم��ا ال��ح��ي��اة ع��ن س��أل��ن��ا ق��د
ي��ق��ر22 ال س��م��ن��در ب��ل ال! ق��ال ت��راب ف��ي ن��م��ت دودة ب��ل ق��ل��ت
ش��ر وال��ج��ه��ل ج��ه��ل��ت ق��د خ��ي��ره��ا ب��ل ال ق��ال ط��ب��ع��ه��ا. وال��ش��ر ق��ل��ت:
م��س��ت��س��ر م��ن��زل ال��ش��وق ف��ي ق��ال: ل��ن��زل ي��س��ي��ر ش��وق��ه��ا م��ا ق��ل��ت:
زه��ر ف��ه��ي ح��ب��ة ال��ط��ي��ن ش��ق��ت ف��ان��ظ��ر: ق��ال خ��ل��ق��ه��ا ال��ط��ي��ن ف��ي ق��ل��ت

لگوته) والشاعر الحور لقصيدة (معارضة والشاع الحور

الحور:

ن��اظ��ْر أن��ت إل��ي��ن��ا وال ـ��ك ت��طَّ��ب��ي��ـ ي��وًم��ا ال��خ��م��ر ال
ش��اع��ر غ��ي��ر األح��ب��ة ب��ه��وى ل��ش��اع��ر ع��ج��ب��ت إن��ي
ال��م��ث��اب��ر ال��ط��ل��ب وح��رق��ة ال��رج��اء أن��غ��ام َح��رِّ م��ن
ال��م��زاه��ر ي��ش��ج��و وت��غ��زُّل ب��ل��وع��ة ت��ذي��ب ن��ف��س
ش��اع��ر خ��ل��ق ال��ع��ج��ي��ب��ة ك دن��ي��ا ب��األل��ح��ان وخ��ل��ق��ت
س��اح��ر ف��ع��ل ل��ع��ي��ن ي��ب��دو ك��م��ا إرم ل��ه��ا ت��ب��دو

النار. يف يعيش خرايف حيوان السمندر 22
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الشاعر:

ق��ائ��ل وخ��زات م��ن ب��ال��س��ح��ر م��س��اف��ر ق��ل��ب تَ��ْخ��َدْع��َن
ال��م��ج��اه��ل ف��ي ش��وك وخ��زات ل��ذة ت��ح��اك��ي إن م��ا
ال��م��ن��ازل دع��ة ت��رت��ض��ي ال وف��ط��رت��ي أق��ول م��اذا
ال��خ��م��ائ��ل ح��ول ال��ص��ب��ا ت��ه��ف��و ك��م��ا ق��ل��ق ع��ل��ى ق��ل��ب��ي
ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و رائ��ع ج��م��ي��ل إل��ى ن��ظ��رت ف��إذا
ال��م��ح��اف��ل ف��ي ح��س��نً��ا ي��ع��ل��وه ال��ذي إل��ى ال��ف��ؤاد خ��ف��ق
آم��ل ُرِق��يَّ ال��ش��م��وس إل��ى ال��ن��ج��وم إل��ى ال��ش��رار ف��م��ن
ال��م��راح��ل ع��ل��ى أع��وج ف��م��ا ر ال��ق��را ل��ي��ه��ل��ك��ن��ي إن��ي
ال��م��ف��اص��ل ف��ي ت��س��ري ال��ك��اس ال��رب��ي��ع م��ن ش��رب��ت وإذا
أغ��ازل اآلت��ي ورب��ي��ع��ي آخ��ر ب��ش��ع��ر أش��دو
ال��ُم��س��ائ��ل ف��ي��ه ي��ن��ت��ه��ي ال ال��ذي ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ط��ل��ب��ي
غ��اف��ل اآلم��ال ع��ن ق��ل��ب��ي وال ن��ظ��ري ص��اب��ر ال
ال��م��واص��ل ال��خ��ل��د ب��دارة ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب ت��ودي
ي��س��ائ��ل واٍس وال أل��م وال م��ح��زون ص��وت ال

سؤاالت)23 املسمى هاتنا لنظم (جواب والعمل الحياة

أك��ون؟ م��ا ل��ي يَ��ِب��ْن ول��م ح��ي��ي��ت ده��ًرا ال��م��س��ك��ي��ن: ال��س��اح��ر ي��ق��ول
ال��س��ك��ون وال��ع��دم ال��س��ي��ر وج��ودي وس��ي��ر: ص��خ��ب ف��ي ال��م��وج ف��ق��ال

أملاني. شاعر هاتنا 23
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هلل امللك

ب��رش��ي��د ف��ع��ل��ه م��ن ه��ذا ل��ي��س ف��ق��ال��وا: ال��س��ف��ي��ن أح��رق ط��ارق
س��دي��د غ��ي��ر ال��ش��رع ف��ي خ��ط��ار ذا ب��رج��وع ل��ن��ا وم��ن غ��رب��اء
ش��دي��د: ب��ع��زم واث��ًق��ا ق��ائ��ًال اب��ت��س��ام ف��ي ط��ارق ال��س��ي��ف أم��س��ك
ال��م��ع��ب��ود رب��ن��ا م��ل��ك إن��ه م��ل��ك ك��ل خ��ال��ًص��ا ال��ي��وم ُم��ل��ك��ن��ا

النهر24

ال��م��َج��رَّْة م��ث��ل ال��م��روج خ��ض��ر ب��ي��ن ه��ي��ام ف��ي ج��اريً��ا ال��ن��ه��ر ان��ظ��ر
وخ��ْض��َرْة م��روج ف��ي ال��س��ي��ر ش��اق��ه ن��ؤوًم��ا ال��س��ح��اب ف��ي ال��م��ه��د ف��ي ك��ان
ون��ْض��َرْة ب��ه��اء ف��ي ال��ل��ون ص��اف��ي ص��خ��ر ف��وق ج��اريً��ا ال��ل��ح��ن ي��ب��ع��ث

ط��روبَ��ا ال��ع��ب��اب ذا ال��ب��ح��ر ي��ق��ص��د
غ��ري��بَ��ا ش��يء ك��ل ع��ن وع��زوًف��ا

وش��ق��ي��ق ون��رج��س أق��اح م��ن ط��ري��ًق��ا ال��رب��ي��ع ي��د م��ن��ح��ت��ه
ص��دي��ق��ي ي��ا ق��ف ال��ب��رع��وم: وي��ق��ول ل��دي��ن��ا ت��ل��بَّ��ث أن ال��ورد ي��ض��ح��ك
رف��ي��ق غ��ي��ر وال��وه��اد ال��رُّب��ى ف��ي م��اض ال��م��رج ع��رائ��س ق��اٍل وه��و
غ��ري��بَ��ا ش��يء ك��ل ع��ن وع��زوًف��ا ط��روبَ��ا ال��ع��ب��اب ذا ال��ب��ح��ر ي��ق��ص��د
ال��م��ج��ال ف��س��ي��ح ي��ا ت��ن��ادي��ه: ـ��ل وال��س��ه��ـ ال��ح��زن ف��ي األن��ه��ار وم��ئ��ات
ال��رم��ال ه��ذي ب��غ��ي م��ن ف��ارح��َم��نَّ��ا م��اء ق��ل��ُة ال��م��س��ي��ر ح��م��ان��ا ق��د
ال��ح��ال ض��ع��اف رف��ق��ًة ح��ام��ًال س��ري��ًع��ا ل��ل��ري��اح ال��ص��در أف��س��ح

ط��روبَ��ا ال��ع��ب��اب ذا ال��ب��ح��ر ي��ق��ص��د
ع��ج��ي��بَ��ا ك��ث��ي��ًرا ج��وه��ًرا ح��ام��ًال

الغرب» «ديوان قبل كتب الذي النظم هذا ويف كثري. ترصف مع محمد نغمة املسمى گوته نظم ترجمة 24

قصة من جزءًا يكون أن النظم بهذا أُِريَد وقد الحياة، اإلسالم تصوير بيان يف الشاعر أحسن بكثري
فحسب. لگوته رأي عن نبني أن الرتجمة بهذه أردنا وإنما تكمل، لم إسالمية
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وال��ودي��ان ال��س��ف��وح ض��ي��ق ج��از َس��دٍّ ك��ل ج��ائ��ًزا ال��ن��ه��ر ه��در
وال��ب��ل��دان ال��م��روج ك��ل ج��از ووه��اد ُربَ��ى ع��ل��ى س��ي��ًال ف��اض
زم��ان ك��ل ي��م��ر ب��ج��دي��د م��ش��وًق��ا س��ري��ًع��ا زاخ��ًرا ه��ائ��ًج��ا

ط��روبَ��ا ال��ع��ب��اب ذا ال��ب��ح��ر ي��ق��ص��د
غ��ري��بَ��ا ش��يء ك��ل ع��ن وع��زوًف��ا

الجنة

ي��دور ف��ل��ك م��ن ه��ن��اك ول��ي��س ال��ل��ي��ال��ي ل��ع��ب ب��ج��ن��ة وأي��ن
ت��س��ت��ج��ي��ر زل��ي��خ��ا ف��ي��ه��ا وال س��ج��ن غ��م ل��ي��وس��ف ف��ي��ه��ا وال
ي��ث��ور ش��رر ب��ك��ل��ي��م��ه��ا وال ب��ن��ار يَ��ْص��َل��ى خ��ل��ي��ل��ه��ا ول��ي��س
ي��س��ي��ر أم��ن ع��ل��ى ف��زورق��ه��ا ه��ب��وب ف��ي��ه��ا ل��َص��ْرَص��ٍر ول��ي��س
م��ري��ر ه��ج��ر ل��وص��ال��ه��ا وال أن» «ع��س��ى أو «ه��ل» ل��ي��ق��ي��ن��ه��ا وال
ت��ج��ور ال ط��ري��ق وض��ح��ت إذا ض��الل ذو ع��ق��ل ي��ل��ذ وك��ي��ف
ال��غ��رور ب��ه ول��ي��س ال��م��ول��ى ب��ه ن��ق��ص ف��ي��ه ب��ك��ون ت��ح��ف��ل ف��ال

العشق

ت��غ��ي��ْر م��ن��ه ج��ل��وة ف��ي ع��ال��ًم��ا ي��ح��رق ال��ع��ق��ل
ي��ن��ي��ْر ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ي��ف ـ��رف ي��ع��ـ ب��ال��ع��ش��ق ل��ك��ن��ه
ي��ث��ي��ْر أو ل��ون ك��ل ـ��ل��ق ي��خ��ـ األرواح ف��ي ال��ع��ش��ق
ي��دوْر ب��ي ه��و أو ال��ح��رف ذا راق��ًص��ا ألذك��ر إن��ي
س��ع��ي��ر ف��ي��ه��ا وإن��ه ب ال��ق��ل��و ت��رت��اح ب��ال��ع��ش��ق
ي��ث��ور م��ع��ن��ى ك��م ال��ل��ف��ظ، ف��ي ي��ن��ط��وي م��ع��نً��ى ك��ل م��ا
ال��ع��س��ي��ر ي��دن��و ف��ل��ع��لَّ��م��ا س��اع��ًة ل��ق��ل��ب��ك أن��ص��ت
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السيف لغز

ك��اإلس��ك��ن��در؟ ب��ال��خ��ض��ر ي��ه��ت��دي ال ال��ح��ج��ر م��اء يُ��ن��ب��ُط ج��اه��د م��ا
ن��ه��ر غ��ري��ق وْه��و ب��ل��ل ال م��ش��رق ص��ف��ي ال��ع��ي��ن ك��ن��ظ��ر
ل��ألش��ط��ر م��ن��ة ع��ل��ي��ه ل��ي��س م��ن��ف��رد م��ك��م��ل م��ص��راع��ه

الجمهورية

ال��س��ل��ي��م��ان��ي25 إق��دام ل��ل��ن��م��ل وأي��ن ه��م��م س��اق��ط��ي م��ن ال��ع��ل��ى م��ع��ن��ى ت��ري��د
إن��س��ان؟ ع��ق��ل ح��م��ار رأس ب��أل��ف أت��رى ج��م��ه��وره��م، ودع ح��ك��ي��ًم��ا ف��ات��ب��ع

الفرنج بالد يف اإلسالم داعية إىل

ت��ج��دي��د ره��ن اإلس��الم ج��وه��ر ن��م��رود ب��ن��ار ع��اد ال��ده��ر
ب��ت��ج��ري��د26 ال��ورى ت��غ��ش��ى ك��ال��ش��م��س ُح��رق ع��ن ال��ح��ج��اب نُ��ل��ِق ه��ل��م
ب��ت��وح��ي��د أص��ن��ام��ه��م وُرع��ت ح��ك��م م��ن ال��ف��رن��ج ح��ور أم��ل��ل��ت
م��ع��م��ود ش��وق ال��ت��رك ف��ي وب��ث س��ل��م��ى ع��ن ال��ح��ج��از أله��ل ف��ق��ل
ت��غ��ري��د27 ش��وق ل��ل��ع��ج��م ورد ف��ع��ج وال��ع��راق خ��راس��ان ع��ل��ى
م��ف��ئ��ود28 ب��ل��ح��ن «ج��م��ال» ش��ج��ا ول��ك��م ل��ع��ازف ان��ت��ظ��رن��ا ك��م
ب��ال��ب��ي��د ال��ك��الم درَّ ن��ث��رت ه��وس ذوي ح��دي��ث ع��ش��ًق��ا ج��ع��ل��ت

معروفة. النمل مع وقصته الحكيم سليمان إىل نسبة 25
بالعري. األصل ويف حجاب دون بظهورها أي 26
أيًضا. املوسيقى ألحان من والعراق خراسان 27

األفغاني. الدين جمال 28
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الكشمريي29 غني

ال��ج��ن��ان ذات ك��ش��م��ي��ر وب��ل��ب��ل ال��ب��ي��ان رب ال��ش��ع��ر أخ��و غ��ن��ي
ح��ض��ر30 إن ج��اه��ًدا وي��غ��ل��ق��ه��ا ن��در إن أب��واب��ه ي��ف��تِّ��ح
ع��ج��ي��ب أم��ر وف��ع��ل��ك ع��ج��ب��ن��ا ال��ق��ل��وب أن��ي��س ي��ا ل��ه ف��ق��ي��ل
أم��ي��ر: ال��م��ع��ان��ي ب��ُم��ل��ك ف��ق��ي��ر ال��ف��ق��ي��ر؟ ال��ه��م��ام أج��اب ف��م��اذا
ي��راد؟ م��ت��اع غ��ي��ري ال��دار أف��ي س��داد رأي��ت��م م��ا أإخ��وان��ن��ا
ث��م��ي��ن م��ت��اع ف��ف��ي��ه��ا غ��ن��ي ال��ع��ري��ن ربُّ ال��دار ف��ي ك��ان إذا
ت��رى م��ن��ه��ا أف��رغ دار ف��ال ال��ورى أن��ي��س ع��ن��ه��ا غ��اب وإن

(١٩٢٢ (حزيران باشا31 كمال مصطفى إىل

ال��ع��ص��ور م��ر ع��ل��ى آث��ار ن��ح��ن ح��ك��م��ت��ه��ا وم��ن ك��ان��ت أم��ة
ال��ده��ور س��ر ن��ق��ت��ف��ي ف��م��ض��ي��ن��ا م��ض��ى ت��ق��دي��ر س��ر ع��رف��ن��ا ق��د
ت��س��ي��ر ال��ك��ون ع��ل��ى ش��م��س ف��إذا ن��ظ��ًرا أج��دن��ا ك��ن��ا، ش��رًرا
ف��ت��ور ف��ي ف��خ��ت��ع��ن��ا ع��ش��ق ن��ار أح��ش��ائ��ه ف��ي أط��ف��أ ش��ي��خ��ن��ا
ال��زه��ور32 ف��ي��ن��ا ال��ص��ب��ا ري��ح أذب��ل��ْت ف��ط��رت��ن��ا ف��ي ال��ب��ي��داء ص��رص��ر
األس��ي��ر ن��وح ف��ي ال��ي��وم ف��اس��م��ع��نْ��ه ص��وت��ن��ا دوَّى األف��الك وع��ل��ى
ص��ق��ور ��ت ان��ق��ضَّ ك��م��ا أش��راك دون وث��ب��ة أخ��ذن��ا ق��د ص��ي��د ُربَّ
ال��ج��ف��ي��ر ف��ي وس��ه��م ق��وس ول��ن��ا ب��ن��ا ال��ص��ي��د ي��وق��ع وغ��دون��ا
األم��ور»33 ت��دب��ي��ر ال��ع��زم أم��ات ك��م ف��ارك��ض��ْن ط��رف أم��ك��ن «ك��ل��م��ا

١٢٨٧ه. سنة املتوىف الشاعر الكشمريي طاهر محمد 29

اليوم. الحجاز لغة وهي خرج ندر 30
إن وقال: عابه الفرنج يقلد رآه فلما واإلقدام، بالعزم إعجابه كمال بمصطفى معجبًا الشاعر كان 31

أوروبا. قديم جديده
الرتاف. فأضعفنا للجهاد خلقنا يعني 32

نظريي. للشاعر األخري البيت 33
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الطائرة

أَُخ��ْر: ل��ط��ي��ور ط��ائ��ر ن��غ��ا ال��س��ح��ر ب��وق��ت ورد غ��ص��ن ع��ل��ى
ال��غ��ب��ي» ه��ذا األرض ف��ي وُم��كِّ��َن اآلَدِم��ي األج��نُ��َح ُس��ِل��َب «ل��ق��د
ج��ن��اح؟ م��ن ق��ل��ت��ه إن ال��ح��ق أف��ي ال��ري��اح أم��ي��ر «ي��ا ل��ه: ف��ق��ل��ت
ال��س��م��اء ع��ن��ان ف��ي ب��ه��ا ش��ق��ق��ن��ا ال��ه��واء رك��ب��ن��ا ق��د ب��ط��ائ��رة
ال��م��ل��ك ج��ن��اح م��داه��ا ي��ف��وت ال��ف��ل��ك ف��ي ط��ائ��رة وأي��ة
ف��اري��اب34 إل��ى ت��رن��و ب��اله��ور ع��ق��اب وأَيْ��ُد ص��ق��ر ع��زم ل��ه��ا
ال��ب��ح��ار ك��ح��وت ص��م��ت ال��ع��شِّ وف��ي ال��س��ف��ار ح��ي��ن وت��زِف��ر تُ��َدوِّي
دل��ي��ل ال��س��م��اء ن��ح��و األرض م��ن ج��ب��رئ��ي��ل ل��ن��ا ص��ار ال��ط��ي��ن م��ن
ال��خ��ص��ام ف��ي ق��ل��تُ��ه م��ا وأب��ص��ر ال��ك��الم األل��م��ع��ي ال��ط��ائ��ر وغ��ى
أن��ك��ر ال م��ق��ال��ك وق��ال ي��ن��ق��ر ري��ش��ه إل��ى ف��أه��وى
وُس��ْف��ُل ُع��ْل��ٌو س��ح��رك ق��ي��د وف��ي وح��ل ع��ق��د ي��روق��ك م��ن ف��ي��ا
ال��س��م��ا35 ج��و ل��ت��ص��ل��ح ف��ج��ئ��ت ع��ن��اء ب��ع��د األرض ف��ي أأص��ل��ح��ت

العشق

ي��رى وس��رٍّا ب��س��ر ول��ي��س ال��ق��ل��وب ع��ل��ي��ه ض��اءت ال��ح��ق ه��و
روى ��ن وع��مَّ رواه ق��د ب��م��ن ال��خ��ب��ي��ر ق��ول أن��ب��ئْ��ك ه��ل��م
ال��ن��دى ق��ط��ر ال��ورد وأس��م��ع��ه ال��س��م��اء ف��ي خ��ل��س��ة ال��ن��دى وع��اه
ال��ص��ب��ا36 روت��ه ال��ع��ن��دل��ي��ب ع��ن ل��ل��ع��ن��دل��ي��ب ال��ورد ب��ه وب��اح

تركستان. يف وفارياب باكستان، يف الهور 34

الشريازي. سعدي للشيخ األخري البيت 35
الريح. خفق إىل بلبل غناء إىل قطرة من العشق تطور تمثل أبيات 36
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غزليات

ال��ت��غ��ري��د م��ح��اف��ل ُربَ��انَ��ا ال��رب��ي��ع َح��بَ��ا
ال��ِغ��رِّي��ِد ل��ل��ب��ل��ب��ل أك��م��ام ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ت
م��دي��د ده��ر ص��ب��ح ف��ي ُخ��ِل��ْق��نَ��ا أن ت��ح��س��ب��ْن ال
ال��وج��ود ض��م��ي��ر ح��وى خ��ي��اًال ن��زال ف��م��ا
ش��ه��ي��د خ��ي��ر ال��ك��اس ب��ع��ل��وم ت��غ��تَ��ِرْر ال
ب��م��ري��د ت��ك��ن ف��ال م��ري��ب ال��ف��ق��ي��ه إنَّ
ب��ال��ت��ن��ض��ي��د أوراد ال��ـ ش��ت��ي��ت ال��رب��ي��ع َض��مَّ
ال��ورود ف��ي أن��ظ��ارن��ا ول��ونً��ا ري��ًح��ا وب��ث
ش��ه��ود ف��ي ل��ن��ف��س��ه ن��ظ��رات يُ��ح��ك��م��ن م��ن
�ود �وج� م� وال �ال ك� ب��غ��ي��ب ي��وًم��ا يَ��ْش��ُد ل��م
رش��ي��د: ش��ي��خ م��ق��ال ف��اس��م��ع ال��ح��ان ف��ي ق��ال ق��د
ن��م��رود1 م��ن وال��ن��ار خ��ل��ي��ل ده��ر ك��ل ف��ي
ع��ن��ي��د ِج��دُّ ف��ال��ع��ش��ق دي��ر أه��ل تَ��ْل��َح��يَ��ْن ال

النار. يف ألقاه الذي ونمرود الخليل إبراهيم قصة إىل إشارة 1
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م��ح��م��ود2 م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي �ب ح� �ان أوث� �ام أق�
ال��ه��ن��ود ب��ي��ن ي��ن��س��اب ح��ي��اة ش��دو ي��ض��ي��ع
داود م��ن ب��ال��ف��خ ب��ح��ي ل��ي��س ف��ال��م��ي��ت

∗ ∗ ∗
ره��ي��ن ق��ي��د إل��ى ق��ي��د م��ن ف��ه��و ح��ي��ن ك��ل ربً��ا ي��ن��ح��ت ع��ق��ل��ن��ا
ح��ن��ي��ن ذو غ��ي��ري ح��ي��ك ف��ي ل��ي��س تُ��ب��ل ال ج��ه��ًرا ال��ب��رق��ع أرف��ع
ال��ع��ي��ون ف��ي س��ت��ًرا ل��ك ن��ظ��رات��ي ن��اس��ج غ��ي��ور ع��ي��ن��ي م��ن أن��ا
ي��م��ي��ن م��ن س��واه��ا ال��ح��ب ف��ي ل��ي��س ورن��ا ودم��ع خ��ل��س ب��س��م��ة
ي��م��ي��ن ال ع��ه��ًدا ب��ال��ل��وع��ة زاد ال��ن��وى ي��وم ف��ف��ي ال��ع��ش��ق ح��ب��ذا
األن��ي��ن ه��ذا ف��ي ال��ن��ار ل��ت��زي��د اق��ب��َس��ْن ص��دري م��ن ال��ط��ائ��ر أي��ه��ا
ي��ب��ي��ن س��م��رق��ن��د ل��ح��ن ف��ي ه��و ل��ح��ن��ه ال م��ض��ى ت��ي��م��ور ع��ود
ح��ي��ن ك��ل إل��ه ف��إلق��ب��ال ل��ه ت��أذن ال ال��ك��ع��ب��ة س��ادن

∗ ∗ ∗
ش��ك��ات��ي ع��ي��ن��ي ن��ور م��ن ع��ج��ي��ب أم��ر ش��ك��واي
ال��ج��ل��وات ف��ي وأن��ت ح��ج��اب ل��ي ف��ن��ظ��رت��ي
ك��ل��م��ات��ي3 م��ن أل��ح��ق ن��ور خ��الئ��ق أب��ل��غ
ن��ظ��رات4 ف��ي ل��ل��ن��ف��س �راب ت� �ف ك� �ذار ح�
ح��رق��ات م��ن ن��ذوب رب��ي��ع م��ن م��ح��ف��ل ف��ي
آه��ات م��ن ال��ف��ج��ر ف��ي ش��رار م��ن��ا ب��ال��ري��ش
ن��غ��م��ات��ي؟ ل��ي أي��ن م��ن ت��دري ال��ن��ف��س واه��ن ي��ا
وج��ه��ات��ي ع��ال��م��ي م��ن ب��ع��ي��د ك��ون ح��واك
ح��س��رات ف��ي ب��ال��روض ت��ران��ي ال��ش��ق��ي��ق م��ث��ل

األصنام. بمحطم امللقب الهند فاتح الغزنوي محمود السلطان 2
م. املالئكة. النور بخالئق يعني 3

م. املقدمة. انظر خودي. أرسار سماها التي إقبال فلسفة من النفس إىل والنظر اإلنسان، الرتاب: كف 4
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ال��ل��ح��ظ��ات أس��ه��م م��ن رم��ي ُع��رض��ة وال��ق��ل��ب
ال��ح��ي��اة س��ر ال��ك��دح ق��ل��وب أه��ل ع��رف ف��ي
ط��رق��ات��ي ف��ي ل��ألم��ن أس��اف��ر ل��م ل��ك��ع��ب��ت��ي
ش��ت��ات ف��ي وأدب��روا أق��ام��وا ق��ب��ي��ل وك��م
م��ش��ك��اة5 ف��ي ـ��ه��الل ال��ـ ف��ي��ه��ا ض��اء دارة ف��ي
وح��ص��اة ي��ق��ظ��ة ذا خ��ل��ًق��ا ب��ط��ي��ن��ك ف��اخ��ل��ق
ال��ف��رص��ات6 ت��ل��بُّ��ث ش��رار اب��ت��س��ام م��ث��ل
ن��ك��ات��ي: إح��دى ف��ت��ل��ك ف��ض��ول ذا ت��ك��ن ل��م إن
األنَّ��ات ض��ائ��ع م��ن ش��أنً��ا أب��ع��د ال��ع��ش��ق
ج��م��رات م��ن ب��اخ م��ا ن��ش��ي��دي أذك��ى ال��ع��ج��م ف��ي
ن��ف��ث��ات��ي ت��أت��ه��م ل��م ش��وق��ي ن��ار م��ن وال��ُع��رب

∗ ∗ ∗
ح��ق��ي��ق ب��ي م��ح��رم ع��ن س��ؤل��ي ال��ح��ف��ل ذل��ك ف��ي
ال��ص��دي��ق7 ل��ح��ن وف��ي��ه غ��ن��ائ��ي أزج��ي ل��ذاك
ص��ف��ي��ق ك��س��ت��ر ف��ي��ه��ا ل��ف��ظ ك��ل خ��ل��وٍة ف��ي
وب��م��وق��ي ب��م��ق��ل��ت��ي ح��دي��ثً��ا ق��ل��ب��ي ي��ب��ث
ال��م��رم��وق ل��وج��ه��ك وج��د ن��ظ��رة أج��ل م��ن
ط��ل��ي��ق ع��ي��ن ب��دم��ع ن��ظ��رات��ي م��ط��ه��ر
ول��ض��ي��ق8 ل��ع��ق��دة أم��وري ك��ل ك��ال��ك��م
َم��ُش��وِق ب��ق��ل��ب أن��م��و ش��م��س ل��ج��ل��وة ل��ك��ن
ال��ع��ق��ي��ق9 س��ي��ل ي��ه��اب ك��ي��ان��ي ل��ي��س ك��ال��م��وج

م. مشكاة. يف كرساج القمر فيها صغريًا داًرا جعلها الدنيا يعني 5
م. فرصة. جمع 6

م. الكالم. يف الرمز اللحن: 7
م. معقود. النطباقه الزهر كم أن الشاعر يتخيل 8

م. باملدينة. وواٍد األرض، يشق كبري سيل كل العقيق 9
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ط��ري��ق��ي ال��ش��ط��وط إل��ى أب��غ��ي ال��ب��ح��ر ف��ي ول��س��ت
ص��دي��ق��ي10 وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ورأي ع��ي��ن ب��ي��ن م��ا
رف��ي��ق��ي ح��ي��ن ف��ك��ل ع��ن��ي ت��ب��اع��د م��ه��م��ا
أن��ي��ق ك��ون ن��ق��وش ع��ي��ن��ي س��ت��ر ف��ي خ��طَّ ق��د
وث��ي��ق س��ح��ر ق��ي��د ف��ي أران��ي ب��ش��ع��وذاٍت
ب��ال��ض��ي��ق أرت��ض��ي ال أح��اط��ت ق��د ُق��بَّ��ة ف��ي
م��روق م��ن ل��ي بُ��دَّ ال س��م��اء ب��ج��ن��ب ش��وك
ال��ت��ح��ل��ي��ق ل��ذة م��ن ب��ُع��شٍّ أس��ت��ري��ح ال
ش��ق��ي��ق11 ب��روض ط��وًرا ن��ه��ر ب��ش��اط��ئ ط��وًرا

∗ ∗ ∗
م��ان��ي12 أل��واح ال��رب��ي��ع وري��اض أل��ح��ان ف��ي ال��ص��ب��ي��ح ال��م��غ��ن��ي
األل��وان؟ إل��ى ب��ه ظ��م��أ أي ش��ق��ي��ق ال��رب��ي��ع دم وت��ح��ن��ي
ال��ت��ب��ي��ان ط��رائ��ق ع��ن��ه ض��اق ل��م��ع��ن��ى ال��ع��ي��ون ت��ف��ت��ح ن��غ��م��ة
ب��ي��ان دون ت��ض��يء آيً��ا م��ن��ه وأب��ص��ر ع��ش��ق ب��ع��ي��ن ف��ت��أم��ل
ال��ع��ي��ان س��ح��ر ال��ك��ائ��ن��ات ه��ذه ف��ي��ه��ا ت��ظ��ه��ر ال��ع��ق��ول ف��ع��ي��ون
آن ك��ل ف��ي ت��ش��اء م��ا واف��ع��ل��ن ج��ه��اد دروس خ��ذ ال��ع��ش��ق وع��ن
وال��ع��رف��ان اإلدراك روح وه��و ل��ش��ع��ور ج��وه��ر ال��ع��ش��ق إن��م��ا
ال��رك��ب��ان13 ص��وَّة ال��ش��م��س إن��م��ا أع��ل��ى ال��ش��م��س م��ن غ��اي��ة ول��ن��ا
األك��وان ف��ي ال��م��ح��ال ت��ط��ل��ب��ي��ن ت��اه��ت ال��ن��ف��س ع��ن ق��ط��رة ي��ا إي��ه
ش��ان ذات درة م��ن��ه ت��ط��ل��ع��ي ل��م إن ال��ب��ح��ر م��ع��ي��ش��ة ع��اًرا إن

م. العني. رأي الرأي: 10
إن يقول فهو الحقيقة ال الخيال عليه يظهر فالسرت الظل، خيال تسمى التي الصور إىل إشارة هذا يف 11

م. الحقائق. عن تخدع العني سرت يف نقوش العالم هذا
أرژنك باسم عرف كتاب يف مصورة ألواًحا وترك التصوير يف ماهًرا كان املانوية، مذهب صاحب ماني 12

م. املثل. به رضب
الطريق. عىل عالمة تجعل أحجار الصوة: 13
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ك��ال��ص��وان14 ال��ع��ق��ي��ق ك��ان أن��ت ل��وال ن��ف��س��ك ب��ق��در ج��ه��وًال ي��ا

∗ ∗ ∗
س��دودي ك��ل ه��دم��ت س��ي��ل أن��ا ش��ك��ًال أَْرَض ل��م األص��ن��ام ه��دم��ت ق��د
ب��وج��ودي ي��ري��ن��ي ع��ق��ل��ي ك��ان ك��ي��ان��ي رأي��ت ق��د ال��ع��ش��ق وم��ن
ال��ت��وح��ي��د ب��ك��ع��ب��ة وص��الت��ي وه��وان��ي ض��راع��ت��ي وب��دي��ٍر
ال��م��ع��ق��ود زنَّ��اري م��ن ف��اع��ج��ب��ن ب��ي��م��ي��ن��ي س��ب��ح��ت��ي ال��ذك��ر وم��ن
خ��دودي ع��ن ح��ب��س��ت��ه ق��ل��ب��ي دم��ع ن��ض��وب غ��ي��ر ف��ي��ك ال��ح��زن م��ن��ب��ع
وش��ه��ودي ل��س��ك��رت��ي ش��وق خ��م��ر ل��ج��ن��ون: وس��ي��رت��ي ق��ول��ي، راق

∗ ∗ ∗
ع��ت��ي��ق راح ب��ن��ار ع��ق��ل ل��م��ح��رق ط��وب��ى
ك��ال��ش��ق��ي��ق ن��اره م��ن ب��م��ت��اع ي��غ��ت��ن��ي م��ن
ال��دل��وق15 ب��ي��ع ه��دي��ن ال��زا إل��ى ال��رب��ي��ع أوح��ى
أن��ي��ق وج��ه ب��س��ت��ان ال��ح��م��يَّ��ا ب��ك��اس ف��اغ��رس
ب��ال��ع��ت��ي��ق م��ج��اوٍر ل��ف��ق��ي��ه رث��ى ق��ل��ب��ي
رح��ي��ق ب��ك��اس ف��ت��وى ح��ان ش��ي��خ اب��ت��اع��ه م��ا
ال��رق��ي��ق غ��ن��ائ��ي ع��ل��ى ت��ق��ُدرن��ه ال ال��ل��ح��ن
ب��ح��ري��ق إس��ك��ن��دًرا ت��غ��ش��ى ال��ل��ح��ن ف��ب��رق��ة
م��ش��وق16 س��الم ـ��ص��ب��ا ال��ـ ت��ه��دي «وي��م��ر» ل��روض
ت��ح��ق��ي��ق ذي ل��ع��ي��ن أض��اءت ال��دي��ار ف��ذي

∗ ∗ ∗
ال��ف��ل��ق ف��ي وال��ه��م��وم ال��ق��ل��ق ل��ي��ل��ي ن��وح
ح��رق م��ن وال��ق��ري��ض ش��رر م��ن واألن��ي��ن

بتقديره. إال قيمة بها ليس أشياء وقدر نفسه قدر جهل اإلنسان أن يعني 14
م. والشحاذون. الزهاد يلبسه مرقع باٍل لباس دلق: جمع 15

بها. ودفن ومات كثريًا گوته الشاعر فيها أقام أملانيا يف مدينة 16
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ال��ع��ش��ق ت��ض��رم م��ن م��ج��ت��ه��د ح��رص أي��ن
م��ذق17 ف��ي خ��س��ر ذاك �اد �ره� ف� �أس ف� ذاك
ال��ق��ل��ق: ت��راب��ي ع��ن ح��ج��ب ل��س��اك��ن��ي ق��ل
ف��ل��ق ذو ال��ت��راب ذا ن��ظ��ر ذو ال��غ��ب��ار ذا
ح��رق��ي ف��ي وت��زي��د ت��س��ك��رن��ي م��ط��رب��ي!
ع��ل��ق ذي ب��ال��ق��ل��وب م��س��ت��ح��ر ن��غ��م��ات
ف��رق ف��ي ب��تَّ ق��ن��د س��م��ر أرض ح��ذار م��ن
ال��ح��ل��ق18 ف��ي ُه��الُك أو ج��ن��ك��ي��ز ه��ج��وم م��ن
ال��ل��ب��ق م��رش��دي ن��ظ��م غ��زًال م��ط��رب��ي ه��ات
ب��ال��ح��رق ـ��ت��ب��ري��زي ال��ـ ل��ه��ب م��ن ألف��وز

∗ ∗ ∗
ال��ت��م��ام ال��ب��در ذل��ك ي��ت��ج��ل��ى أن م��ن��ي��ت��ي
اق��ت��ح��ام وب��ع��ي��ن��يَّ ص��دري ت��م��س��ك ف��ي��دي
ظ��الم ي��غ��ش��اه ل��ي��س ص��ب��ح��ي ال��ح��س��ن: وي��ق��ول
وال��ه��ي��ام ي��خ��ب��ر ل��ي��س وج��دي ال��ع��ش��ق: ف��ي��ق��ول
�ام زم� �يَّ ف� �دي وغ� وأم��س��ي ي��وم��ي م��ن ل��ي��س
م��ق��ام ي��ح��وي��ن��ي ل��ي��س وغ��ور ن��ج��د ل��ي ل��ي��س
ت��رام ال وك��ئ��وًس��ا أب��غ��ي األس��رار خ��م��رة
ج��ام19 ع��ن��دي دائ��ر م��ج��وس وب��ح��ان��ات
ان��س��ج��ام ف��ي��ه ي��رى ال ول��ح��نً��ا ل��ي م��ا ت��ُق��ل: ال
ك��الم ل��ي ح��ب��ي��ب��ي ع��ن غ��ي��ب ط��ائ��ر ف��أن��ا

شق إذا شريين معشوقته له يهب أن فرهاد وعد وكان الفرس، ملك برويز وخرسو املهندس فرهاد 17

م. الخائب. العشق يف مثًال فرهاد فُرضب بأمنيته يظفر ولم ففعل الجبل، يف طريًقا
م. النواحي. هذه من املسلمني أصاب ما إىل يشري كأنه وجنكيز سمرقند إىل مرة من أكثر إقبال أشار 18

م. وحاناتهم. خمرهم الشعراء يذكر العربي الشعر يف كالنصارى الفاريس الشعر يف املجوس 19

80



الباقية الخمر

م��ق��ام20 ال��ل��ح��ن ف��ي ل��ي وأش��دو ال��س��ت��ر أرف��ع
ك��ع��ام21 ب��ال��غ��م��د ل��ي دم��اء ص��م��ص��ام أن��ا

∗ ∗ ∗
ال��ط��الب ف��ي ظ��م��ئ��ن��ا م��ن ن��دي ال��ح��ي��اة غ��ص��ن
ال��ه��يَّ��اب22 تَ��ِع��لَّ��ة أراه��ا ال��ح��ي��اة ع��ي��ن
رك��اب��ي؟ أزج��ي وأي��ن ح��دي��ث��ي أب��ث ف��م��ن
ح��ج��اب ف��ي ون��ظ��رت��ي �ي آه� �ر �ؤث� ت� وال
ال��رب��اب23 ن��واح واخ��ف��ض غ��ب��اء ف��ي ف��زم��زم��ن
ن��ق��اب ت��ح��ت ت��ن��وح ط��ي��ور ت��زال ف��ال
ب��س��الب ق��واف��ل��ي ت��ول��وا ال��ح��ج��از أه��ل
ب��ع��ت��اب ت��ُف��ه ف��ال ع��رب��ي ح��ب��ي��ب��ن��ا
خ��ط��اب��ي وزن ت��ب��غ ال وه��ن��د ُع��ج��م ب��وزن
ان��ت��ح��اب��ي دم��ع ب��ال��ل��ي��ل ال��آلل��ي ه��ذي ف��أص��ل
ال��ج��ن��اب24 ع��ال��ي دنِّ م��ن ع��ن��دي ف��ال��راح ه��ل��م
األع��ن��اب خ��م��رة م��ن أص��ب��ى ال��ق��ول وخ��م��رة

∗ ∗ ∗
س��ن��اك��ا م��ن ت��ف��ي��ض��ه ن��ور دون ع��ي��ون ت��ف��ي��ق ال ال��م��وت ك��رى م��ن
ح��م��اك��ا ف��ي ف��ن��اؤن��ا وم��ح��ال م��ح��ال ال��وج��ود دون��ك م��ن إن
ف��اك��ا ف��اك��ظ��م ت��ح��لُّ ال ع��ق��دة ف��ي��ه وه��و ق��ل��ب��ن��ا ال��ك��ون ح��وى ق��د

م. املوسيقى. مقامات من 20

م. السالح. وعاء وهو كعم جمع وبالفتح — صياله يخىش الذي للجمل الكمام — الكعام 21
إن يقول: والشاعر الخرض، منها رشب وقد يموت، ال منها َب َرشِ َمْن عنٌي األساطري يف الحياة عني 22

م. الحياة. عني ورود ال الكفاح يف عطشنا هي الحياة
م. خفي. كالم الزمزمة 23
م. الرومي. الدين جالل 24
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ت��ح��اك��ا25 أن أب��ت ن��غ��م��ة ح��رق��ت��ي ص��ح��ب��ي أح��رق��ن ال��ض��ع��اف ن��غ��م��ات��ي
ف��ك��اك��ا26 ت��أب��ى ال��ش��ق��ي��ق ق��ل��ب ن��ار ف��دع��ه��ا ب��َط��لٍّ ال��ص��ب��ا ت��ض��ن إن
إدراَك��ا ب��غ��ي��ره ت��ؤم��ل ال واص��ب��ر ال��ق��ل��ب ��ه وجِّ ال��ح��ق ف��إل��ى
ح��ك��اك��ا ت��أب��ى األب��اة ج��ب��ه��ات وع��ل��ي��ه��ا27 ه��ذه ال��ُوثْ��ن ُة ُس��دَّ

الصوفية أحد إىل كتب

ع��ن��دك28 وال ع��ن��دي ال أس��م��اء م��ن ال��وج��د ل��ه��ي��ب
ع��ن��دك وال ع��ن��دي ال ب��ي��داء ف��ي ال��ق��ل��ب وح��ر

س��اق ن��اش��ئ وإن��ي ح��ان ف��ي أن��ت وش��ي��خ
ع��ن��دك وال ع��ن��دي ال ال��ص��ه��ب��اء ن��ط��ل��ب ع��ط��اش

ع��ج��م م��ن ال��غ��ي��د ح��ب وال��دي��ن ق��ل��ب��ن��ا ره��نَّ��ا
ع��ن��دك وال ع��ن��دي ال ظ��م��ي��اء م��ن ال��ش��وق ون��ار

ل��ق��ط��ن��اه��ا ش��ط ع��ل��ى أص��داًف��ا ك��ان ح��ط��ام
ع��ن��دك وال ع��ن��دي ال ال��ب��ي��ض��اء ال��درة ف��ق��دن��ا

ذك��راه��ا ي��س��ط��ي��ع م��ن ال��م��ف��ق��ود ي��وس��ف وب��ل��وى
ع��ن��دك29 وال ع��ن��دي ال زل��خ��اء ف��ي ال��ق��ل��ب وخ��ف��ق

م. إظهارها. يستطاع ال يعني تنسبح أن أبت 25
فهذه الطل يسقط لم إن نبايل ال يقول: امللتهبة. الشقائق حرقة من يخفف الطل أن الشاعر يتخيل 26

م. حال. بأية تفارقنا ال النار
م. وثَن. جمع الوثْن 27

يف وهو مرات ثماني مفاعيلن فيه الهزج وزن أن األول الفاريس الشعر من مثاالن األبيات هذه يف 28

الهمزة والروي عندك» وال عندي «ال هنا والردف املردوفة القانتي والثاني أربع، عىل يزيد ال العربية
م. قبلها. املمدودة

م. الصديق. يوسف عاشقة زليخا زلخاء: 29
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أس��ت��ار أخ��ف��ت��ه ق��د ال��م��ص��ب��اح ف��ي ال��ن��ور ك��ف��ان��ا
ع��ن��دك30 وال ع��ن��دي ال س��ي��ن��اء ف��ي ال��ن��ور ف��ط��وق

∗ ∗ ∗
ول��ك��ن ك��ون ق��ل��ب��ن��ا

�ر �م� �ق� ال� دور �ه ب� �ا م�
�ه �ي� ف� �س �ي� ل� دوران

�ْر �َك� بُ� أو �يٍّ �ِش� َع� �ن م�
ال��ـ أَس��فَّ ق��د رك��ب وي��ل

�ر �م� وض� �ه �ي� ف� �زم �ع� ـ�
ط��ري��ًق��ا ي��رت��اد ف��ه��و

خ��ط��ر م��ن ف��ي��ه��ا ل��ي��س
ال��ـ وم��وج ال��ع��ق��ل ف��دع

ت��ق��ر ال ص��ارع ـ��ع��ش��ق
ض��ي��ق ال��ن��ه��ر ف��ب��ذاك

درر �ن م� �ه �ي� ف� �س �ي� ل�
خ��ي��ال��ك ي��ج��ري م��ا ك��ل

�ر األث� �ي ف� �ي �ال� �ي� خ� أو
ول��ك��ن ال��ع��ي��ن ف��ي ه��و

ك��ال��ن��ظ��ر م��س��ت��س��رٌّ

∗ ∗ ∗
ب��ك��اؤن��ا ُم��ْج��ٍد غ��ي��ر

ال��ن��غ��م ذا ض��اع وي��ل��ت��ا
�زٍق �م� م� �ب �ل� ق� �وح ن�

�م واألل� �م �غ� ال� �ل �اص� ح�

م. الطاقة. الطوق: 30
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س��اع��يً��ا ال��ق��ل��ب خ��ف��ق
وال��ح��رم ال��دي��ر ي��خ��ل��ق

�دق �ح� م� �ا �ن� �ي� ف� �و ه�
ق��دم ع��ل��ى ف��ي��ه ن��ح��ن

أه��ل��ه ال��س��ت��ر ن��ب��ذ
ح��رم31 ف��ي ب��ال��ن��ف��س لُ��ذُْت

ف��ان��ظ��رْن ال��ع��ش��ق غ��ي��رة
اح��ت��دم32 ش��وق��ه أي��ن��ا

ال��دج��ى ف��ي ال��ح��ان م��ط��رب
ال��ح��ك��م م��ع��ج��ب ش��دا ق��د

�رَّم �ح� م� راح ذوُق
�م أَم� �ا �ن� ل� راح �رب ش�

ح��ي��ات��ن��ا س��ي��ر ه��ي
يُ��غ��ت��ن��م ال��س��ي��ر س��وى م��ا

م��ن��زل ل��ل��م��وج ل��ي��س
�م �ط� �ت� ال� إذا �ق �ري� ط� أو

ه��ش��ي��ـ ف��ي ال��ن��ار أش��ع��ل
ال��ق��دم ف��ي ق��ال م��ن ـ��م��ي

ل��ي» ال��ك��ب��ري��اء «م��ن��زل
ال��ع��ل��م ذا ال��روم م��رش��د

∗ ∗ ∗
ت��ض��م��ر ن��اًرا ط��ي��ن��ك م��ن أب��ِد

ي��ق��در ه��ذا ب��ع��د ت��ج��لٍّ ال

عالم إىل بالنظر يُبَاِل لم إنه يقول الذاتية يف مذهبه عىل والشاعر الغيب، عالم يف الذين الرس: أهل 31
إليه. نظر غريه بل غريه، إىل يتجه لم الغيور عشقه وإن نفسه، إىل نظر بل الغيب،

م. الرومي. الدين جالل 32
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م��ص��رع: «ل��ن��ظ��ي��ري» ج��م ُم��ل��ك
يُ��ن��ح��ر»33 ال م��ن ق��وم��ي م��ن «ل��ي��س

ج��ن��ده ي��ع��بِّ��ي ال��ع��ق��ل س��اح��ر
ي��ن��ص��ر ج��ن��د ل��ل��ع��ش��ق تُ��رع ال

ت��ح��ط ل��م ول��ح��ون ب��م��ق��ام
ي��ق��ط��ر ل��ح��ن ك��لَّ س��ل��م��ى ع��ود

ف��ل��م أح��ك��م��ت ال��ن��ف��س ف��ي ن��ظ��ري
ال��ن��ظ��ر ل��س��واه��ا ي��ت��وج��ه

ال��دن��ى ك��ل ف��ي ال��ح��ب ف��ت��ج��لَّ��ى
أن��ظ��ر ال ش��غ��ل ف��ي وأن��ا

س��دى ال��ب��ي��د ف��ي ال��ع��ش��ق ج��ن��ون م��ا
ن��ج��أر34 ت��ع��ال��وا ال��ح��س��ن ق��رى ف��ي

اه��ت��ف��ن ال��ب��ح��ر ف��ي ال��وح��ش وب��ص��ي��د
ي��ب��ح��ر ال زورق��ن��ا ت��ق��ل: ال

م��ض��ى م��ا دل��ي��ل ع��ي��ن��يَّ م��لء
خ��ط��ر ف��ي��ه��ا ل��ي��س ط��ري��ق ف��ي

واح��ذرن خ��ل��ي��ًع��ا ش��ربً��ا اص��ح��ب��ن
ذأر35 ف��ي��ه ل��ي��س ش��ي��خ ع��ه��د

وك��ن��ى ل��م��ح اإلف��ص��اح غ��اي��ة
ي��ع��ب��ر36 رم��ز ال��خ��ل��وة ف��لُ��غ��ى

∗ ∗ ∗

م. الفارسية. األساطري ملوك أحد جمشيد هو وجم كبري، فاريس شاعر النيسابوري نظريي 33
ينتهي أن بد ال الطبيعة فضاء يف الهيام هذا أن ويعني البيد، يف وهيامه ليىل مجنون إىل يشري أحسبه 34

م. القرى. يف الجماعات صالح إىل
م. الُخلُق. ة وِحدَّ الرشة الذأر: 35

م. الرؤيا. كتعبري يعرب 36
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أص��ن��ام ب��دار ت��ض��ي��ق
�راب �ح� �م� ب� �ى �رض� ت� وال

م��ش��ت��اق ن��ح��و ول��ك��ن
أص��ح��اب ب��ش��وق ت��س��ي��ر

م��غ��ن��ا وات��خ��ذ ف��أق��دم
�اب �ب� أح� أرواح �ي ف� ك

�دا ال� رب �ت وأن� �ف �ي� وك�
م��رت��اب؟ خ��ط��و ت��دخ��ل ر

ال��ت��س��ب��ي��ـ ذوي ع��ل��ى ت��غ��ي��ر
أس��الب ك��ل ت��ح��م��ل ـ��ح

�ار زنَّ� �ل أه� �رق �ط� وت�
ن��ه��اب ف��ع��ل ب��ل��ي��ل

ل��ج��ب ج��ح��ف��ل وط��وًرا
أص��ح��اب دم��اء ل��س��ف��ك

�ات �اع� �م� ج� �ي ف� �وًرا وط�
�واب وأك� �ات �اس� �ك� ب�

إل��ى ب��ال��ل��ه��ي��ب وت��أت��ي
ه��يَّ��اب37 غ��ي��ر ك��ل��ي��م

إل��ى ك��ال��ف��راش وت��أت��ي
ك��اب��ي38 ش��م��ع��ه ي��ت��ي��م

ك��اًس��ا خ��ذ إق��ب��ال ف��ي��ا
ل��ه��اب «ال��ذات» ب��خ��م��ر

ك��اس م��ن ال��غ��رب س��ق��اك
س��الب م��ن��ك ل��ن��ف��س��ك

م. الكليم. ملوىس الحت التي النار إىل إشارة 37
م. عليه. هللا صلوات الرسول اصطفاء إىل إشارة 38
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∗ ∗ ∗
ل��ي��س��ت ال��ُع��ج��م ح��ان ل��ذع��ات

ال��ح��ام��يَ��ْة ن��اري ُك��ْفءَ
ن��ظ��ـ ال��ع��رب��ي أح��م��د ذا

ج��ه��ات��يَ��ْه ت��ح��ي��ط ـ��رت��ه
ف��ي وال��ع��ق��ل ح��ي��ل��ت��ي م��ا

�ْة م��ت��وال��يَ� ل��ه ُع��َق��ٍد
ف��ان��ظ��رن ع��ي��ن��ك، ن��ظ��رات

م��ج��ازيَ��ْة ط��ل��س��م ح��ل��ت
ت��ف��وُق��ه��ا ال��ع��ق��ول ح��ي��ل

ال��دام��يَ��ْة ق��ل��ب��ي خ��ف��ق��ات
ت��ف��ل��س��ف ك��ن��ي��س ف��اه��ج��ر

ال��ح��ام��يَ��ْة ن��اري ل��ح��ري��م

∗ ∗ ∗
اآلخ��ري��ن39 ج��م��ال ف��ي ت��ف��ن��ى ك��ال��م��رآة أن��ت

اآلخ��ري��ن خ��ي��ال م��ن وع��ي��نً��ا ق��ل��بً��ا ف��اغ��س��ل��ن
واح��رق��ن40 ف��اق��ب��س األح��رام ف��ي ال��ط��ي��ر ن��واح م��ن

اآلخ��ري��ن ب��م��ال ش��دت ال��ذي ال��ع��ش ذل��ك
وِط��ْر ج��ن��اح��ي��ك خ��ف��ق ج��اه��ًدا وت��ع��ل��م

اآلخ��ري��ن ب��ح��ب��ال ط��ي��ًرا ت��س��ط��ي��ع ال أن��ت
غ��ي��رت��ي ف��ي م��س��رف وغ��ي��ور ح��ر أن��ا

اآلخ��ري��ن زالل م��ن ب��ك��اس ق��ت��ل��ي م��م��ك��ن

تفعيالت، ست عىل يزيد ال العربي الشعر يف والرمل املثمن، الرََّمل عىل بُنِيَْت أخرى قطعة وهذه 39

م. الرديف. قبل التي الالم والروي اآلخرين، بكلمة مردوفة فيها والقافية
م. حرم. جمع األحرام: 40
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أب��ص��ره وال روح��ي م��ن أق��رب ي��ا إي��ه
اآلخ��ري��ن وص��ال م��ن أح��ل��ى ه��ج��رك ع��ن��دن��ا

∗ ∗ ∗
غ��ن��اء ُج��نَّ ال��رب��ي��ع ع��ن��دل��ي��ب

ب��ه��اء ت��زه��ى ال��ش��ق��ي��ق وع��روس
ف��ي��ه م��زاه��ر وال م��غ��نٍّ ال

ج��اء ال��م��غ��ي��ب م��ن ل��ح��ن ذاك
ض��ربً��ا ي��س��دد م��ن ال��س��ر م��ح��رم

ش��اء41 أي��ان ال��ح��ي��اة وت��ار ف��ي
س��رٍّا أن��ب��ئ��ت ال��س��ت��ور وراء م��ن

أس��اء42 ل��ع��بً��ا ف��ال��ده��ر أف��ش��ي ل��س��ت
وداد س��ب��ي��ل وخ��ذ ت��ع��نِّ��ف ال

ال��ت��ق��اء ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ل��ه ق��دَّر
م��ق��ام؟ ال��ت��راب دارة ف��ي أي��ن

ه��ب��اء ي��م��ض��ي ك��ال��رم��ل ش��يء ك��ل
ج��س��م��ي ك��ش��م��ي��ر ري��اض م��ن زه��رة

أض��اء ق��ل��ب��ي ال��ح��ج��از وب��أرض
ن��م��ت��ه��ا وال��ل��ح��ون وأغ��ان��يُّ

ان��ت��م��اء ذاك ح��بَّ ش��ي��راز أرض

∗ ∗ ∗
س��ف��اَرا وك��ال��ن��ج��وم ت��رب، ن��ح��ن

ق��راَرا ن��ب��غ��ي ال��زرق��اء خ��ض��م م��ن

م. وتر. جمع الوتار: 41
م. الظل. خيال يسمى كالذي السرت وراء من األلعاب إىل إشارة 42
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ج��م��ي��ًع��ا ال��ح��ي��اة ش��ع��ل��ة م��ن ن��ح��ن
ش��راَرا43 ��ت��ن��ا ف��رقَّ «ال��ذات» ل��ذة

ت��رابً��ا إن ال��س��م��اء: أله��ل ق��ل
م��ط��اَرا ال��س��م��اء ف��ي ب��ال��ع��ق��ل ن��ال

ن��س��ي��م ف��ي زه��رة ال��ع��ش��ق ف��ي ن��ح��ن
ن��اَرا ن��ق��دح ال��ح��ي��اة وِب��َك��دِّ

ن��اظ��رات ن��رج��س ال��م��رج ف��ي ن��ح��ن
ال��س��ت��اَرا ف��أل��ق أع��ي��ن ك��ل��ن��ا

∗ ∗ ∗
دام��يً��ا دم��ع��ي ال��ع��رب ل��ي��ردَّ

وش��ق��ي��َق��ا ورًدا ت��ن��ب��ت روض��ة
وق��د أن��ف��اس��ي ال��ع��ج��م ول��ي��رد

أن��ي��َق��ا روًض��ا ج��ن��ات��ه��م، ص��وَّح��ت
ك��دح��ن��ا وخ��ل��ود ح��ي��اة م��ن

خ��ف��وَق��ا ق��ل��بً��ا ف��ل��ت��ك��ن ت��راب��ي! ي��ا
ه��ائ��ًم��ا ف��ؤادي ال��ل��ه ص��ح��ب

ط��ري��َق��ا أو م��ق��اًم��ا ي��رض��ى ال س��ار
آف��اق��ن��ا ع��ل��ى ال��ي��أس ص��ور

رف��ي��َق��ا ف��اح��ذره ال��ي��ائ��س ع��ق��ل��ن��ا
أوت��اره ق��ط��ع��ت وب��ع��ود

م��ش��وَق��ا ال��ل��ح��ن إل��ى ق��ل��بً��ا ح��ب��ا ق��د
ش��ع��ل وك��الم��ي ن��شء أن��ت

ح��ري��َق��ا ف��ي��ك م��ض��رم ش��دوي ع��لَّ
أرى أن إال ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ي��س

ع��م��ي��َق��ا ب��ح��ًرا غ��دت ف��ي��ك ق��ط��رة

م. «الذات». فلسفة يف الشاعر يرى كما والوحدة االستقالل لذة يعني 43
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ول��ت��ك��ن ه��دوء ال��روح ع��رى ال
خ��ل��ي��َق��ا وال��ك��دح ال��ك��د ب��ح��ي��اة

∗ ∗ ∗
ع��ل��ي��ه ي��زه��و ال��ت��اج ال

�ات �ن� �زي� ال� �ا �ن� س� وال
ل��ك��ن ح��يِّ��ك ف��ق��ي��ر

�اة األب� �وك �ل� �م� ال� �ن م�
ق��ل��وب م��ات��ت ال��ش��ي��ب ف��ي

�ات �ب� س� �ي ف� �ة �ي� �ت� وف�
ن��ص��ي��ب ل��ص��در ف��م��ا

آه��ات م��ن ال��ف��ج��ر ف��ي
ط��الب ع��ن �دن ت��ق��ع� ال

�وات �ل� �ف� ال� �ع واس� �ي ف�
�ذا ه� �رك �ص� �ع� ب� �ا �م� ف�

�ات �رق� �ط� ال� �ى إل� �اٍد ه�
وق��ت س��ر ع��ن غ��ف��ل��ت

�ات �ت� ش� ف��ي �ه �ت� أض��ع�
�اب �س� ح� �داه ع� �ت وق�

وال��س��ن��وات ب��ال��ش��ه��ر
�م �دي� ق� �اط �رب� ال� �ذا ه�

م��وات��ي ع��ي��ش ف��ي��ه م��ا
ع��ي��ش س��ر ع��ن غ��ف��ل��ت

�اة �ي� ال��ح� �اد ج��ه� وع��ن
ال��ذن��ـ م��ن ي��خ��ط م��اذا

ال��ه��ف��وات ك��ات��بَ��ا ـ��ب
أص��ب��ن��ا ق��د م��ا دن��ي��اك

ن��ظ��رات س��وى ف��ي��ه��ا

90



الباقية الخمر

�ك �س� أم� �ر �ح� ال� �اًال �ب� إق�
�ات �ب� ث� �ي ف� �ه �ل� �ذي� ب�

�اط رب� �ي ف� �رى ي� �ا �م� ف�
ال��خ��رق��ات ب��ائ��ع��ي م��ن

∗ ∗ ∗
س��ع��ي��ر ص��دره ال��ج��ريء ع��ش��ق��ي

ت��خ��ور ش��رر ع��ن وح��ك��م��ت��ي
دالٍّ ص��ار ال��ه��ي��ام ي��ك��م��ل إن

ش��ه��ي��ر ع��ن��دن��ا ب«ل��ي��ل��ى» ق��ي��س
وج��د س��ج��ود ف��ي ج��ئ��ت إل��ي��ك

ت��ف��ور ج��ب��ه��ت��ي ف��وق س��ي��م��اه
وأب��ص��ر ل��ك��اف��ري «ال» س��ي��ف ه��ب

ت��ث��ور44 ال��دن��ى ف��ي ك��ي��ف «إال»ي
أم��س��ي ي��ع��ي��د دور م��ن ب��د ال

ي��س��ي��ر غ��دي م��ن ج��ل��وات ف��ي
ن��ص��ي��ب ل��ل��دن��ى ف��ي��ه ن��ورك

ت��ن��وي��ر ف��ات��ه��ا ك��ي��ف «س��ي��ن��ا»َي
ح��ج��اب ف��ي ال��رح��م��ن أح��دِّث

ج��ه��ي��ر م��ن��ط��ق��ي ح��م��اك وف��ي
رب��ي إن ال��ل��ه رس��ول أي��ا

ظ��ه��ور ل��ي وأن��ت م��ح��ج��ب

∗ ∗ ∗

م. فعيل. وانظر توحيًدا الكافر أنا يل هب يعني هللا؛ إال إله ال يف واإلثبات النفي إىل يشري 44
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أخ��ر أص��ن��اًم��ا ن��ح��تَّ ع��ل��ي��ك أس��ف��ي
أث��ر45 ع��ن ب��ق��ل��ب��ك ت��ب��ح��ث ول��م َع��وًدا

ال��ف��رن��ـ ن��ار ف��ي ص��ه��رت ع��ل��ي��ك أس��ف��ي
ق��ط��ر46 ق��د روح��ك ال��ع��ي��ن ل��ح��اظ وم��ن ـ��ج

ب��ن��ظ��رة ُوِزنْ��َت ف��م��ا ع��ل��ي��ك أس��ف��ي
ق��در ل��ه ال��ت��راب ف��ي��ه��ا ح��ل��ة ف��ي

ال��ع��ق��و أس��ف��ار ق��رأت ع��ل��ي��ك أس��ف��ي
يُ��س��ت��ط��ر وج��د ح��دي��ث ف��ه��م��ت وم��ا ِل

إل��ى دي��ر م��ن ت��ط��وف ع��ل��ي��ك أس��ف��ي
ال��ن��ظ��ر تُ��ِج��ِد ل��م م��ع��ن��اك وف��ي ح��َرم

يف كررتها وقد عليك» «أسفي ترجمتها التي الكلمة أواخرها يف تكرر األصل يف مردوفة األبيات هذه 45

م. بيت. كل أول
م. وتقليدهم. إليهم بالنظر نفسه وأفنى الفرنج نار يف ذاب 46
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ج��ه��َرا: اإلف��رن��ج ع��ال��م ع��ن��ي ري��ح ي��ا أب��ل��غ��ي
أس��َرا ال��ت��ح��ل��ي��ق زاده أس��ي��ر ال��ع��ق��ل أن��م��ا
ف��رَّا ال��ع��ق��ل ه��ذا م��ن��ه ب��رًق��ا ال��ع��ش��ق ي��ت��ح��دى
أدرى ب��األك��ب��اد ـ��ع��ش��ق ال��ـ وك��ان ال��ع��ق��ل، س��ح��ر
زه��َرا ت��ب��ص��ر ح��ي��ن��م��ا ل��ونً��ا األع��ي��ن ت��ب��ص��ر
يُ��درى م��ن��ه أج��ل��ى ه��و م��ع��ن��ى ال��ل��ون ووراء
ُخ��ب��َرا1 ن��ل��َت م��س��ي��ٍح ز إع��ج��ا أن ع��ج��ب��ن��ا م��ا
أش��رى2 ع��ن��دك داؤه ل��م��ري��ض ع��ج��ب��ا ق��د

ال��ق��ـ وت��ل��ق��ى ال��ع��ل��م ت��ج��م��ع
ف��ي��ه ت��رغ��ب ال ـ��ل��ب
ث��م��ي��ن ن��ق��د ذا آه
س��ف��ي��ه ك��ف ف��ي ض��اع

ن��ه��ايَ��ْة م��ن ف��ي��ه ل��ي��س أم��ر ال��ح��ك��م��ة إن��م��ا
ب��دايَ��ْة3 وال��ع��ش��ق ـ��ح��ب ل��ل��ـ ك��تَّ��اب��ه��ا ف��ي ل��ي��س

اإلفرنج. لعالم الخطاب 1
يشفي. ال ولكنه املعجزات، يف كاملسيح أنه يعني للتفضيل؛ وأرشى اشتد، إذا الداء رشى 2

م. القلم. يربى كما وحزه العشق ألم كتابها يف ليس أي 3



مرشق پيام

ب��ال��ع��م��اي��ْة ي��ق��ظ��ات ق��ل��وب س��ب��ل ق��ط��ع��ت
آيَ��ْة ال��ف��ت��ن��ة ف��ي ه��و ك��الم ذي ط��رف ذات
س��رايَ��ْة ال��ق��ل��ب إل��ى ـ��ه ف��ي��ـ ت��رى ال ودالل
ال��رع��ايَ��ْة غ��م��ز م��ن ـ��وخ��زة ال��ـ ل��ذة ف��ي��ه��ا ل��ي��س
ال��ن��ه��ايَ��ْة ف��ي ب��ظ��ب��ي ـ��ف��ر ت��ظ��ـ ول��م ال��ب��ي��د ط��وت
غ��ايَ��ْة األزه��ار م��ن ـ��ل��غ ت��ب��ـ ل��م ال��ب��س��ت��ان ط��اف��ت

ال��ع��ش��ـ ن��س��أل ف��ه��ل��م��وا
ورش��اَدا س��داًدا ـ��ق
س��ج��وًدا ال��ع��ش��ق واق��ص��دوا
م��راَدا م��ن��ه واب��ل��غ��وا

∗ ∗ ∗
س��ارا ح��ي��ن ش��ع��اب ذا ط��ري��ًق��ا ال��ع��ق��ل س��ل��ك
ن��اَرا ال��م��اء وأص��ار ه��رًج��ا ال��ع��ال��م م��أل
نُ��ض��اَرا ال��رم��ل ردت ك��م��ي��اء ي��دي��ه ف��ي
أن��ارا أو ق��ل��وب ف��ي ح��ب إك��س��ي��ر ي��ض��ع ل��م
ج��ه��ارا ف��ق��ل��ب��ن��اه ف��ي��ن��ا خ��ال ق��د س��ح��ره
ن��ه��ارا ال��س��ب��ل ق��ط��ع ط��ري��ق ق��طَّ��اع ذاك
أث��ارا وال��ن��ق��ع إف��رن��ج ال��ـ ه��دَّم ق��د ف��ن��ه
غ��ب��ارا ذاك م��ن ذر ع��ي��س��ى م��ق��ل��ة ف��ي ث��م

ش��رار م��ن زرع��ن��ا ك��م
ل��ه��ي��ب م��ن وح��ص��دن��ا
وح��ل��ل��ن��ا ع��ق��دن��ا ك��م
ال��ق��ل��وب ف��وق ع��ق��ًدا

∗ ∗ ∗
ال��ع��ن��دل��ي��ب ج��ن��اح ـ��ن ال��ش��واه��ي��ـ خ��ف��ق م��ن أي��ن
ت��ري��ب األرض ع��ل��ى َح��بٍّ م��ن ي��ل��ق��ط م��ن أي��ن
ي��خ��ي��ب ال ال��ث��ري��ا د ع��ن��ق��و ي��ل��ق��ط ف��ت��ى م��ن
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ه��ب��وب ف��ي ك��ن��س��ي��م ب��روض ي��س��ري م��ن أي��ن
ي��ص��ي��ب ل��ل��س��ر ـ��زه��ر ال��ـ ض��م��ي��ر ف��ي ب��ص��ي��ر م��ن
م��ري��ب ش��ك أو س��ار ظ��ن األرض ف��وق أي��ن
ال��رح��ي��ب ل��ل��م��س��رى ـ��الك األف��ـ ج��اوز ط��م��وح م��ن

ف��س��ي��ح ع��ق��ل ح��ب��ذا
ال��ع��ال��م��ي��ن أح��اط ق��د
ال��ـ ون��ار أم��الك ن��ور
م��ي��ن دون ف��ي��ه أُن��س

ب��ال��س��ج��اي��ا ب��رزن��ا ق��د ع��ش��ق خ��ل��وة م��ن ن��ح��ن
م��راي��ا األرض ف��ي ـ��دام األق��ـ م��وط��ئ ف��ج��ع��ل��ن��ا
ب��ال��ع��ط��اي��ا ل��ع��ب��ن��ا ـ��ف ك��ي��ـ ه��م��ت��ن��ا ف��ان��ظ��رن
خ��ف��ايَ��ا4 ح��زن��اه ح��ي��ن ج��ه��ًرا ال��ك��ون أض��ع��ن��ا ق��د
س��راي��ا ال��م��وج ن��ب��ص��ر ن��ه��ر ش��ط ن��زل��ن��ا ق��د
وع��ش��اي��ا غ��دو م��ن س��ط��َرا األع��ي��ن ت��ب��ص��ر
س��ب��اي��ا5 ي��ب��غ��ي ال ـ��دي��ر ال��ـ ه��ذا ب��يَّ��ت ق��ل��ب��ن��ا
ال��ب��راي��ا ف��ي وي��ب��ي��س ب��رط��ب ال��ن��ار ف��رم��ى

ج��م��ي��ًع��ا ُك��نَّ��ا ش��ع��ل��ة
ك��ال��ش��رر وان��ت��ث��رن��ا
وح��ن��ي��ن ش��وق أه��ل
ون��ظ��ر ورج��اء

وك��اء ك��ل ق��اط��ًع��ا َغ��ِويٍّ��ا6 ال��ع��ش��ق أص��ب��ح
ال��ع��راء ف��ي ح��وت َخ��ف��ق ف��ي��ه��ا ل��ل��ن��اس ف��ت��ن��ة

م. احتقاًرا. أيدينا وبذلته أرواحنا بقوة عليه استولينا يعني 4
م. الدنيا. عن كناية وهو القديم الدير األصل: يف 5

ففعل وطمًعا هوى صار قد السليم الوجدان وهو العشق أن إىل األبيات هذه يف يقصد الشاعر أحسب 6
م. فعل. ما
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ل��ل��ق��اء وع��بَّ��ى ـ��ض ال��خ��ف��ـ ع��ل��ى ال��ح��رب آث��ر
األوف��ي��اء ص��دور م��ن إال ال��س��ي��ف يُ��َروِّ ل��م
األم��ن��اء ح��ف��ظ ـ��ق��ط��ع ال��ـ ��ى وس��مَّ ال��ط��رق ق��ط��ع
ح��ي��اء دون راق��ًص��ا وغ��نَّ��ى ال��دف أخ��ذ
األص��ف��ي��اء دم��اء م��ن ك��اًس��ا ال��ك��ف ف��ي راف��ًع��ا

ن��ه��ًج��ا ن��ح��دث أن ح��ان
ال��ن��ظ��را ون��ج��دَّ
ف��ؤاد ل��وح ف��اغ��س��ل��ن
األس��ط��را وأِج��دَّ

داَرا ل��ح��ن وت��ق��ض��ى ولَّ��ى إس��ك��ن��در ل��ح��ن
ج��ه��اَرا ب��روي��ز م��ل��ك ي��ب��غ��ي ف��ره��اد وأت��ى
ص��اَرا ال��م��ل��ك وع��زي��ز س��ج��نً��ا ف��ارق ي��وس��ف
ت��ت��وارى وُرق��اه��ا زل��ي��خ��ا وخ��راف��ات
ن��ه��ارا ال��ش��وق غ��ش��ي ي��خ��ف��ى ك��ان س��رٍّ ك��ل
ب��اَرا ال��ق��ول وب��ري��ق ال��ن��دام��ى ح��ف��ل وم��ض��ى

وأم��ِع��ْن ال��ع��ي��ن ف��اف��ت��ح
ت��رى ال م��ا ل��ت��رى
ال��ـ ال��ح��ي��اة ت��ب��ن��ي إن��م��ا
آخ��َرا ك��ونً��ا ـ��ي��وم

ال��ح��ي��اة س��ر ع��ارف ب��ص��ي��ر األرض ف��ي أن��ا
ن��اظ��رات ك��ن��ج��وم ط��رٍّا ال��ذرات أب��ص��ر
ن��ب��ات ق��ب��ل م��ن ـ��ت��رب ال��ـ ت��ح��ت ال��ح��ب��ة وأرى
ي��ان��ع��ات وث��م��ار وف��روع أص��ل ذات
ق��ل��ق��ات ري��اح ف��ي ري��ًش��ا األط��واد وأرى
راس��خ��ات ك��ج��ب��ال ث��ب��اتً��ا ال��ري��ش وأرى
ال��ك��ائ��ن��ات ض��م��ي��ر ـ��ه ي��ح��وي��ـ ل��ي��س وان��ق��الب
ي��وات��ي ال��ع��ي��ن ف��ي ك��ي��ف أدري ل��س��ت أراه ق��د
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ج��ه��َرا ال��م��ب��ص��ر ح��بَّ��ذَا
ال��َق��تَ��ر ذا ف��ي ف��ارًس��ا
ل��ح��ن ج��وه��ر وي��رى
ب��ال��وت��ر اه��ت��زاز ف��ي

م��ض��اء ف��ي وس��ي��ج��ري ج��اٍر ال��ن��ه��ر ب��ال��ح��ي��اة
ُف��ت��اء ف��ي وس��ي��ب��ق��ى ف��ت��يٌّ ال��راح ع��ات��ق
ب��ال��ض��ي��اء ي��ح��ظ��ى س��وف ل��وج��ود أه��ل ك��ل
ال��ف��ن��اء ي��ح��وي��ه س��وف أه��ل غ��ي��ر ووج��ود
ظ��م��اء7 ال��ح��س��ن ت��رق��ب ع��ي��ون ال��ع��ش��ق إن��م��ا
ج��الء ف��ي وس��ي��ب��دو ظ��ه��ور ال��ح��س��ن وُم��ن��ى
دم��اء م��ن دم��وع ل��ي ف��ي��ه��ا األرض ه��ذي إن
ب��ه��اء ذا ح��ش��اه��ا ف��ي ع��ق��ي��ًق��ا ال��دم��ع س��ي��رى

ج��اءت��ـ ال��ل��ي��ل ظ��الم «ف��ي
ب��ش��اره ال��ص��ب��ح م��ن ـ��ن��ي
والح��ت ال��ش��م��ع أط��ف��ئ
أم��ارْة» ال��ش��م��س م��ن ل��ي

األمم جمعية

ال��ع��ص��ور ه��ذي ف��ي ال��ح��رب ل��ت��زول س��ن��ن��ا رام��وا األرض ب��ؤس��اء
ال��ق��ب��ور ل��ت��ق��س��ي��م ش��ادوا ش��رك��ة ق��ب��ور ن��بَّ��اش��ي أن وس��م��ع��ن��ا

الغالب. وهو إقبال شعر يف ضمن البيت هذا 7
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ونيتشا8 هاور شوبن

زه��ور م��ن ش��وك��ة ف��أص��اب��ت��ه ب��روض ي��س��ي��ر ع��ش��ه م��ن ط��ار
وال��ط��ي��ور ل��ن��ف��س��ه ب��ث��ب��ور ون��ادى وال��زم��ان ال��روض ل��ع��ن
خ��ب��ي��ر9 خ��دع ال��ب��رع��وم وط��ل��س��م ج��وًرا ال��ش��ق��ائ��ق وس��م��ة ورأى
دي��ج��ور إل��ى ب��ه��ا ص��ب��ح ك��ل ب��اع��وج��اج ش��ي��دت ال��دار ذي ق��ال
غ��زي��ر ع��ي��ن ب��دم��ع دم��ا، م��ن ن��غ��م��ات ت��ق��اط��رت ح��ت��ى ن��اح
ال��ك��س��ي��ر ج��ن��اح م��ن ال��ش��وك ي��ن��زع ف��واف��ى ال��ن��واح ال��ه��ده��د وش��ج��ا
ل��ل��ع��ب��ي��ر ص��دره ال��ورد م��زق رب��ًح��ا خ��س��رك ك��ل م��ن أخ��رج ق��ال:

ف��س��ت��رض��ى ب��ل��س��ًم��ا ال��ج��رح واج��ع��ل
روَض��ا ك��ل��ك ت��غ��د ال��ش��وك وأل��ف

والسياسة الفلسفة

اح��ك��م��وا وب��ال��ع��دل ب��س��ي��اس��ي، ب��ارًع��ا ف��ل��س��ف��يٍّ��ا ت��ق��ي��س��وا ال
ت��رح��م ال ذا ع��ي��ن وج��م��ود ش��م��س��ه��ا ف��ي ج��ه��رت10 ع��ي��ن ذاك
م��ح��ك��م ق��ول ال��ب��اط��ل ل��دى ذا واه��ن دل��ي��ل ال��ح��ق ف��ي ذاك

نيتشا

لُ��ب��ه ال��م��ك��م��ل ال��خ��ل��ق ف��ب��رى ق��ل��ب��ه األن��اس��ي ض��ع��ف م��ن ث��ار
ض��رب��ه ال��زج��اج��ي دار ف��ي ك��ان ج��ن��ون ذي م��ن ال��غ��رب ف��ي ف��ت��ن��ة

م. الحياة. هذه يف الشدائد واحتمال بالقوة يُعجب والثاني متشائم األول معروفان: أملانيان فيلسوفان 8

وانبهاعه انطباقه به يريد الربعوم وطلسم الحرقة، من وسمة الشعراء يجعلها سواد الشقيقة يف 9

م. كالطلسم.
م. الشمس. يف تبرص لم العني جهرت 10
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بايرن11

وش��ق��ي��ق ك��ورد ت��ن��م��و ش��ع��ل��ة ك��اس��ه م��ن رش��ح��ت ق��ط��رات
ح��ري��ق ف��ي م��ن��ه��ا ال��ح��ب ف��رس��ول ال��ج��وى ح��رُّ ب��ه��ا رس��االت ذو
وض��ي��ق غ��م ف��ي األوط��ان ف��ي ف��ه��و ط��ب��ع��ه ب��رًدا ب��اإلف��رن��ج ض��اق
وب��ري��ق م��راح ل��ل��ح��ور ف��ي��ه م��ل��ع��ب م��ن ب��ن��ى ك��م وخ��ي��ال
ي��ف��ي��ق ال م��ن��ه��ا ال��غ��ش��ي��ة ف��ي ف��ه��و ائ��ت��ل��ق��ت ل��ل��ش��ب��اب ج��ل��وات
ب��ال��ح��ل��وق أول��ى ال��ش��ب��اك12 ح��ل��ق ورأى ��ا ع��شٍّ ف��ارق ط��ائ��ر

وهيگل13 جالل

األل��م��ان ل��ح��ك��ي��م م��ش��ك��الت ح��لَّ��ه��ا أع��ان��ي ب��تُّ ل��ي��ل��ة
اآلن��ي14 س��ت��ر م��ن ال��ك��ون أب��ديُّ إب��داع��ه ف��ي أب��رز م��ن ذاك
وم��ك��ان زم��ان ض��ي��ق ش��اك��يً��ا أف��ك��اره م��ن ال��ع��ال��م ي��خ��ج��ل
ال��ط��وف��ان ب��م��وج ال��ع��ق��ل س��ف��ن ف��ال��ت��ط��م��ت ل��ه ب��ح��ر ف��ي س��رت
ف��ان��ي أو ب��اٍق ف��ك��ر ف��ح��م��ان��ي س��ح��ره ب��ع��ي��ن��ي ال��ن��وم ن��ف��ث
رح��م��ان��ي ل��ح��ك��ي��م وج��ه ن��ور ف��إذا ط��رف��ي ال��ش��وق وأح��دَّ
ن��وران��ي ب��س��ن��اه��ا أف��ق ك��ل ال��ض��ح��ى ف��ي ت��ج��لَّ��ت ال��ش��م��س إن��ه
ال��رك��ب��ان ط��ري��ق ف��ي ك��م��ن��ار س��رى األف��ق م��ظ��ل��م ف��ي ن��وره
ال��ن��ع��م��ان ش��ق��ي��ق ي��ن��م��و م��ا م��ث��ل أل��ف��اظ��ه ف��ي األف��ك��ار ت��ن��ب��ت
ال��ق��ي��ع��ان س��راب ال��س��ف��ن ت��م��خ��ر ه��ل ال��ن��ائ��م! أي��ه��ا ي��ا ق��م ق��ال:

ي��س��ار؟ ب��ال��ع��ق��ل ال��ع��ش��ق ط��ري��ق «ف��ي

املعروف. اإلنكليزي الشاعر 11
الشبكة. والشباك هناك ومات بها الثائرين لنرصة اليونان بالد إىل وطنه فارق بايرن 12

األملاني. الفيلسوف وهيگل الرومي، الدين جالل 13

م. اآلن. إىل نسبة واآلني أبدية، حقائق ت املوقَّ اليشء من أدرك أنه يريد 14
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ال��ن��ه��ار»15 ش��م��س ت��ب��ت��غ��ي ب��س��راج

له لتبقى بدنه عىل يُعثر ولم وطنه، عن الدفاع يف شابا ُقِتَل مجري (شاعر بتويف
أرضية) ذكرى

ق��ل��بَ��ا وأس��ل��ي��ت ج��ًوى ق��ل��بً��ا زدت ح��ي��نً��ا غ��ن��ي��ت ال��ري��اض ل��ع��روس
خ��ض��بَ��ا ذل��ك وج��ل وج��ًدا ـ��ف��وك ال��م��س��ـ دم��ك م��ن ال��ش��ق��ي��ق وخ��ض��ب��ت
ق��ل��بَ��ا ف��ت��ح��ت األك��م��ام ص��دور ف��ي ي��س��ري ال��م��رج ف��ي ال��ص��ب��اح ب��آه ك��م
ح��بَّ��ا ت��دف��ن ال��ق��ري��ض «م��زار» ف��ي ف��ي��ه��ا ذب��ت ال��ج��وى م��ن ن��غ��م��ات
ت��ربَ��ا أص��ل��ك ف��ل��ي��س ح��ق ذاك ب��م��م��ات ت��ع��د ل��م ال��ت��رب وإل��ى

وگوته16 جالل

ال��ع��ج��م ش��ي��خ م��ن ب��ال��ص��ح��ب��ة ف��از أرم17 روض ف��ي األل��م��ان ش��اع��ر
ك��ت��اب18 ذو ل��ك��ن ك��ان ن��ب��يٍّ��ا م��ا ال��ج��ن��اب ال��ع��ال��ي ذا ي��ش��ب��ه ش��اع��ر
ال��ح��ك��ي��م وال��ش��ي��خ إب��ل��ي��س وع��ى م��ا ال��ق��دي��م ب��ال��س��ر ل��ل��ع��ارف ق��صَّ
ال��س��م��اء ف��ي ول��ك��ن ص��ي��اد أن��ت ال��ع��الء رب ي��ا ال��ش��ي��خ: ف��أج��اب
ال��ق��دي��م ال��ك��ون ف��ي ال��روح ف��أج��دَّ ال��س��ل��ي��م ال��ق��ل��ب ف��ي ف��ك��رك خ��ال ق��د
ال��س��ت��ار خ��ل��ف م��ن ال��روح ودب��ي��ب ال��ب��ح��ار ق��اع ف��ي رَّ ال��دُّ ف��رأي��ت

للرومي. األخري البيت 15
تطور درجات الشاعر يبني القصة هذه ويف فوست، املعروفة القصة صاحب گوته األملان شاعر 16

الفن فيها بلغ وقد والشيطان، فوست الحكيم بني كان الذي العهد عن قديمة رواية من إطار يف اإلنسان
الخيال. يدركها ال درجة

م. الجنة. بأرم: الشاعر يقصد 17
هذا يف أقول ماذا الرومي: عن الجامي قول من الثاني والبيت الرومي، الدين جالل العجم: شيخ 18

م. كتاب. له ولكن «نبيٍّا» يكن لم الجناب، العايل
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ال��م��ن��زَل��ْة ه��ذي أه��ل ك��لٌّ ل��ي��س َل��ْه ال��ع��ش��ق ت��ج��لَّ��ى ق��د ك��لٌّ ل��ي��س
اآلدم��ي»19 وع��ش��ق إب��ل��ي��س م��ك��ر أل��م��ع��ي ل��س��ع��ي��د ت��ج��ل��ى «ق��د

برگسون20 رسالة

ل��م��س��ت��ج��ي��ب ال��ح��ي��اة ب��ه ت��ب��وح ب��س��ر ت��ح��ظ��ى أن ش��ئ��ت م��ا إذا
ال��ل��ه��ي��ب ع��ن ال��ش��رار ج��ف��ل ك��م��ا ل��ظ��اه��ا ع��ن ب��ن��ف��س��ك ت��ب��ع��د ف��ال
ك��ال��غ��ري��ب ب��أرض��ك ت��م��رر وال ع��ري��ف ن��ظ��ر س��وى ت��ص��ح��ب وال
ال��ق��ل��وب أدب ف��ي ش��بَّ ل��ع��ق��ل ف��أع��دد وه��م ص��ورتَ��ه وم��ا

الفرنج21 حانة

خ��ل��ي��ل��ي ي��ا ذك��رنِّ��ي ف��رن��ج ح��ان��ات ع��ه��د
ج��م��ي��ل ��ار خ��مَّ ع��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��خ��م��رة ربَّ��ت
ال��ش��م��ول ل��ش��رَّاب ت رس��اال ال��س��اق��ي ن��ظ��رة
س��ب��ي��ل ك��ل ع��ش��ق��ه��ا غ��از ال��خ��ات��ر ع��ق��ل��ه��ا

أش��ع��ل��ت��ه م��ا ج��وه��ا
ال��ح��ي��ارى آه��ات ن��ار
خ��ل��ي��ع م��ن ف��ي��ه��ا ل��ي��س
ال��س��ك��ارى ت��رن��ي��ح ف��ي��ه

م. الرومي. الدين لجالل األخري البيت 19
فرنيس. فيلسوف 20

م. الوجدان. وحرارة اإليمان من اإلفرنج يعوز ما إىل األبيات هذه يف الشاعر يقصد 21
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حكماء:22

لوك23

ال��ض��ح��ى ش��م��س م��ن األك��واب ي��م��أل ش��ق��ي��ق24 ال��روض أت��ى ال��ك��أس ف��ارغ

كنت25

األزل ح��ري��م م��ن ك��اس ن��ج��م ول��ه��ا ش��رابً��ا ض��اءت ف��ط��رة

برگسون

ال��ش��ق��ي��ق ال��ق��ل��ب ح��رق��ة م��ن ن��اره وك��اس خ��م��ر أزل م��ن ل��ه م��ا

شعراء:

بروننگ26

أم��أل ك��اس��ي ال��خ��ِض��ر27 ف��ب��م��اء ن��اٌر ال��ب��رد ال��ح��ي��اة ك��اس ف��ي ل��ي��س

هؤالء عرف من إال ا تامٍّ إدراًكا يدركها ال الكنايات وهذه ببيت، الفالسفة هؤالء من كالٍّ الشاعر صور 22

م. منهم. كل خصائص وعرف الفالسفة
إنكليزي. فيلسوف 23

م. النعمان. شقائق 24

أملاني. فيلسوف 25

إنكليزي. شاعر 26

م. إسكندر. وحرمها فخلد الخرض منها رشب التي الحياة عني الخرض ماء 27
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بايرن

أم��أل ك��اس��ي ال��ق��ل��ب ف��ب��م��اء ص��دري ت��ل��ه��ب ال ل��ل��خ��ض��ر م��ن��ة

غالب28

أم��أل وك��أس��ي ال��دن أص��ه��ر ل��ه��ي��ب��ا وال��ص��در ال��خ��م��ر ألزي��د

الرومي الدين جالل

أم��أل ك��اس��ي ال��ك��رم ع��روق م��ن ج��وه��ره��ا س��ن��ا م��ن م��زج أي��ن

الفرنج حانات

خ��الع��ْة ذي م��اج��ن ق��ول راع��ن��ي وه��ن��ا ال��ف��رن��ج��ة ح��ان��ة ف��ي أم��س
س��م��اَع��ْه ت��ب��غ��ي ل��ل��غ��ن��اء ُدًم��ى ف��ي ت��غ��ش��اه��ا ك��ن��ي��س��ة ل��ي��س��ت ق��ال
ط��اَع��ْة ال��ب��ري��ة ��ه ذمَّ م��ا ك��ل وف��ي��ه��ا ال��ف��رن��ج ح��ان��ة إن��ه��ا
اص��ط��ن��اَع��ْه األن��ام ��ن ح��سَّ م��ا غ��ي��ر ب��وزن ف��ي��ه��ا األع��م��ال وزنَّ��ا ق��د
م��ت��اَع��ْه ف��ح��اذر م��ي��زان��ه��م رث دي��ن ذات أم��ة وزن ت��زن ال
ش��ن��اَع��ْة ف��ه��و ي��ض��ر ح��س��ن ك��ل ح��س��ن ج��اه��ك ي��زي��د ق��ب��ح ك��ل
خ��داع��ْة ق��ول��ة ال��ص��دق وب��ه��ا ري��اء ف��ال��ح��ي��اة ت��ف��ك��رت إن
ارت��ف��اَع��ْه ال��غ��ري��ر ال��س��اع��ي ي��ح��رم ح��ج��اب وال��وف��اء ال��ص��دق إن��م��ا
س��اَع��ْة ك��ل وَزيِّ��َف��ْن ب��نُ��ض��ار ص��ف��ر ك��ل م��وِّه��ن ق��ال: ش��ي��خ��ن��ا
ب��ض��اَع��ْة ك��ل ي��دي��ك ف��ي ت��رب��ح��ْن تُ��ْف��ِش��يَ��نَّ��ْه ال ال��ح��ي��اة س��ر ذاك

م. نفسه. لغالب البيت وهذا .١٨٦٨ سنة تويف واألردية بالفارسية شاعر غالب هللا أسد 28

103





دقائق

م��ض��م��ر م��ح��ش��ر ب��أن��ف��اس��ن��ا ت��ه��در ث��ورة ب��ذرات��ن��ا
اس��ك��ن��در: ص��اح��ب��ه ح��ي��ن ع��ل��ى ال��ظ��ل��م��ات ف��ي ال��خ��ض��ر أف��ص��ح ل��ق��د
أع��س��ر ل��ه��م ال��ح��ي��اة وف��ه��م ال��م��م��ات ف��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ع��س��ي��ر

∗ ∗ ∗
؟ ال��رح��يِّ ب��دور ل��ه��ا ع��ل��م أي ل��ك��ن ال��ب��ح��ر ت��ع��رف ال��در ح��ب��ة

∗ ∗ ∗
ص��ري��ر ك��ح��ل ل��م��رود ف��ل��ي��س ل��ب1 إلع��واز ال��ي��راع ي��ص��رُّ

∗ ∗ ∗
ج��أرت2 ق��د «ه��و» األص��ن��ام وأم��ام أص��ن��ام��ي ح��ام��ًال ب��ال��ب��ي��ت ط��ف��ت
م��ررت ق��د ك��ش��ع��رة ط��ري��ق ف��ي ط��الب ِح��ل��ف ي��س��ي��ر وف��ؤادي

∗ ∗ ∗
أح��ل��ى ال��رب��ي��ع ع��ي��ش روض: ورد �ول �ق� ي�

الجوف. فارغ ألنه يعني 1
تعاىل. هللا يريد «هو» بلفظ صاح 2



مرشق پيام

أح��ل��ى ال��ج��م��ي��ع م��ن ع��ن��دي م��رج وص��ب��ح
ت��ق��ط��ف��ن��ي ل��زي��ن��ة ك��فٍّ ج��ور ق��ب��ل م��ن
أح��ل��ى3 ال��ف��روع م��ن ن��ص��ر ب��ح��ض��ن م��وت

∗ ∗ ∗
دل��ي��ل ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ق��ول ذاك ص��اح��ب��ي ي��ا
ث��ق��ي��ل ن��وم وال��م��وت خ��ف��ي��ف م��وت ال��ن��وم

∗ ∗ ∗
ب��ح��ق��دك ف��اق��ص��د األع��داء ف��إل��ى ب��أه��ل ل��س��ت ل��ل��ع��ف��و ت��ك��ن إن
ُش��ه��دك ك��اس ف��ي ال��خ��لَّ تَ��ُص��بَّ ال ح��ق��د م��ص��ن��ع ال��ص��در ف��ي تُ��ق��م ال
ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ف��ي ��ع��ر ال��شَّ ي��ش��ق دق��ي��ق ط��ب��ع ع��ن ال��ت��س��آل دع
ال��ن��س��ي��م أن��ف��اس ت��ح��ط��م��ه��ن رق��اق زج��اج��ات ل��ش��اع��رن��ا
ع��ظ��ي��م؟» ل��ج ف��ي ض��اع «ح��ب��اب ح��ي��اة ف��ي ح��رب وص��ف أي��ب��غ��ي

∗ ∗ ∗
وال��ن��ج��ودا ف��ي��ه��ا األغ��وار واع��رف ج��ب��ال ف��ي ك��ن��ه��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ام��ض
ص��ع��وَدا أو ه��ب��وًط��ا ت��ب��ال��ي��ه ال ش��يء ك��ل ف��اج��رف ال��س��ي��ل م��ث��ال أو

∗ ∗ ∗
ال��رب��ي��ع ن��ف��س م��ن ال��ش��وك ك��ذاك ل��ش��وك ت��ج��زع ال ال��ورد! ق��ط��وف

∗ ∗ ∗
ال��س��ن��ي��ن��ا س��رق��ة ال��ش��ب��اب ل��ي��س وال��ت��ل��وي��ن��ا ال��خ��ض��اب ت��ب��ت��غ ال

∗ ∗ ∗
ال��ص��ق��ور ت��أب��اه ال��ط��ي��ر ك��َم��يْ��ِت وغ��د ك��ل ي��أب��ى ال��ع��ش��ق رأي��ت

∗ ∗ ∗

املردوفة. القافية ومن العربية يف املعهود عىل التفعيالت زيادة من آخر مثال وهذا 3
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ي��اس��م��ي��ن ب��ف��ض��ة خ��ب��ز ف��ال ن��ق��ًدا األس��واق ف��ي ال��ش��ع��ر ي��ب��ور
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اللمعات

خودي» بي و«رموز خودي» «أرسار إقبال منظوَمتَْي قرأت حينما املنظومة هذه بدأت
بعد حينًا فيها النظم أعاود فلبثت إتمامها عن شغلت ثم منها، األوىل األبيات ونرشت

حني.
بحمد ت فتمَّ املنظومة إتمام عىل عزمت النهاية، عىل مرشق پيام ترجمة أرشفت فلما

هللا.
بفضله. اعرتاًفا إقبال العظيم الشاعر إىل مهداة وهي

أض��لُ��ُع؟ ع��ل��ي��ن��ا م��ن��ك ح��ن��ت ك��م ال��م��ف��زع إل��ي��ك ال��ل��ي��ل، أي��ه��ا
وش��َج��ا؟ ��ا ه��مٍّ ال��ل��ي��ل وم��ألن��ا ال��دج��ى غ��ي��اب��ات ف��ي خ��ف��ي��ن��ا ك��م
ران��يَ��ْة؟ ع��ي��نً��ا ال��ن��ج��م وك��ره��ت ح��ان��يَ��ْة ��ا أمٍّ ال��ل��ي��ل أل��ف��ت ك��م
ص��ائ��بَ��ا س��ه��ًم��ا ال��ص��ب��ح ش��ع��اع م��ن راق��بَ��ا وح��ًش��ا ال��ل��ي��ل أل��ف��ت ك��م
أل��َم��ا؟ ع��ن��ي ال��ل��ي��ل ف��وع��اه ك��ت��َم��ا س��رٍّا ال��ل��ي��ل ب��ث��ث��ت ك��م
ك��ال��ق��ل��م! ف��ي��ه اآله��ات خ��ط��ت ل��ألَل��ْم ل��وًح��ا ال��ظ��ل��م��اء ك��ان��ت
م��د ب��ع��د ب��م��د ق��ل��ب��ي وط��غ��ى ف��ن��َف��ْد م��داًدا ال��ل��ي��ل ل��ي ك��ان
ف��وج ب��ع��د ف��وًج��ا ال��وج��د وغ��زال��ي م��وج ب��ع��د م��وًج��ا ال��ظ��ل��م��اء ج��اش��ت
غ��ام��ر وه��ذا ه��ذي، وان��ج��ل��ت زاخ��ر وه��ذا ه��ذي، ف��ن��ي��ت
ش��رَرا م��ن��ه ال��ل��ي��ل ون��ج��وم س��ع��َرا ج��م��ًرا ال��ل��ي��ل ف��ي خ��ل��ت��ن��ي



مرشق پيام

أدم��ع��ي؟ م��ن ه��اط��ل وس��ح��اب أض��ل��ع��ي1 ف��ي وق��دت ق��د إرة

∗ ∗ ∗
ال��ص��م��ْد ال��ل��ه غ��ي��ب��ه ف��ي خ��ط��ه أح��ْد ي��ف��س��ره ل��م س��ط��ًرا ك��ن��ت
ب��ال��ك��ل��م ع��ن��ه اإلع��راب ف��ي ح��رت م��ن��ب��ه��م م��ع��ن��ى ك��ل ض��م��ي��ري ف��ي
«م��ا»2 ال��ح��رف إال ف��ي��ه ش��يء خ��ط وم��ا ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ع��ال��م ث��وى ق��د
ت��ن��ت��ظ��م ف��ي��ه األق��ط��ار ص��ور َج��ّم3 ج��ام أراه أن ق��ل��ب��ي ج��ل
ب��ع��ي��د م��ع��ن��ى إل��ى أوح��ت أح��رف ال��ع��م��ي��د ق��ل��ب��ي ف��ي األق��ط��ار إن��م��ا
م��ح��رم4 ع��ل��ي��ه ال��ن��اس ف��ي ل��ي��س ي��ك��ت��م ض��م��ي��ر ف��ي م��ع��نً��ى رب
ال��ق��ب��ور؟5 ف��ي م��ن ُم��ْس��ِم��ًع��ا أت��ران��ي ال��ص��دور ه��ذي رم��س��ه��ا وق��ل��وب
أب��ك��م! ك��أن��ي ف��ي��ه��م، ن��اط��ق أع��ج��م ف��ص��ي��ح ال��ن��اس ف��ي أن��ا
األذان! ه��ذا ض��وض��ائ��ه��م ف��ي ض��اع ال��ب��ي��ان ه��ذا ع��ن اآلذان ��ت ص��مَّ
ال��ص��م��م؟ راَن اآلذان وع��ل��ى ال��ن��غ��م ه��ذا ال��ق��وم ي��ج��دي ك��ي��ف
ش��رر م��ن خ��ل��يٌّ رخ��و ق��ل��ب��ه ال��ح��ج��ر؟ ه��ذا ف��ي ال��ق��دح ي��ج��دي ك��ي��ف
ي��ص��ل��د وب��ع��ض ي��ورى، ب��ع��ض��ه م��ج��ه��د ق��دح ال��ق��ل��ب َخ��ْف��َق إنَّ
ال��زن��اد! ت��ور ول��م ال��ج��م��ر ط��ف��ئ ال��رم��اد ه��ذا ف��ي ال��ن��ف��خ ي��ج��دي ك��ي��ف

∗ ∗ ∗
ال��غ��س��ق ع��ل��ي��ه ي��ل��ت��ف ث��م ي��خ��ف��ق ش��ع��اع ال��ل��ي��ل ي��خ��رق
وض��وح وال��وم��ض ال��غ��ي��ب ب��ي��ن ف��ي��ه وي��ل��وح ي��خ��ف��ى ال��ب��ح��ر ك��م��ن��ار
وح��ض��ور6 غ��ي��اب م��ن س��ط��ر ف��ه��و وي��ن��ي��ر ي��خ��ف��ى ال��ل��ي��ل ي��راع أو

النار. جبل اإلرة: 1
نفيًا. إال قلبه يف العالم يكن لم يعني: 2

السبعة. األقاليم فيها ترى كانت كاس الفرس: خرافات يف جمشيد، كاس أو جم جام 3

الحرمات. عىل األقارب من املحرم يؤتمن كما الرس، عىل األمني هنا املحرم 4
اْلُقبُوِر﴾. ِيف ن مَّ ِبُمْسِمٍع أَنَت ﴿َوَما اآلية: إىل إشارة 5

(يا ست وحضور غيب سلسله تويك پرواز نوراست تو رساپاي شبتاب كرمك أي إقبال: قول من هذا 6

والحضور). الغيبة من سلسلة وطريانك نور، كلك الليل يراعة
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ن��ص��ب��ا ف��ي��ه األن��ج��م ق��ام��ت ل��ح��ب��ا ط��ري��ًق��ا ي��ب��دو ت��ارة
ال��م��داد ي��ع��ل��وه ال��ط��رس ك��ب��ي��اض وس��واد ب��ي��اض م��ن ب��ي��انً��ا أو
��ح وضَّ س��ط��ور م��ن��ه ألِّ��ف��ت م��ف��ص��ح ح��رف ف��ي��ه ل��ون ك��ل
ال��ظُّ��َل��ْم ت��ف��ص��ي��ل ال��ض��وء وك��أن أح��ّم خ��طٍّ��ا ت��ارة ووراه
ال��ن��ق��ط ت��ل��ك م��ع��ن��اه أع��ج��م��ت أرق��ط ظ��الم م��ن س��ط��ر ف��ْه��و
م��ظ��ل��م7 س��ط��ر األح��رف وح��وى أع��ج��م ح��رف ف��ي��ه ل��ون ك��ل

∗ ∗ ∗
ه��دى8 ال��ن��ار ع��ل��ى َع��لَّ أوق��دي ال��م��دى ط��ال أوق��دي، ل��ب��ي��ن��ي ي��ا
ال��س��ب��ي��ل ألب��ن��اء ال��ن��ار أوق��دي ال��دل��ي��ل ح��ار ق��د لُ��بْ��ُن ي��ا أوق��دي
ش��ط��ره��ا ي��ع��ش��و ال��رك��ب ه��ذا َع��لَّ ج��م��ره��ا وأذك��ي ال��ن��ار ارف��ع��ي
ال��ه��ائ��م��ا ال��ف��راش ه��ذا أرش��دي ال��ج��اث��م��ا ال��ظ��الم ه��ذا ش��رِّدي
ال��م��وق��د؟ ه��ذا ال��م��ؤن��س ح��بَّ��ذا ت��وق��د ب��ل��ي��ل ال��ن��ار ح��بَّ��ذا
م��ن��زل س��ف��ار ف��ي ح��وان��ا ل��و ال��ن��زل ه��ذا ع��ن��دك ح��بَّ��ذا
ال��ط��ري��ق أع��الم ال��ن��ي��ران إن��م��ا ال��ف��ري��ق س��ار ق��د ال��م��ن��زل ل��ذا م��ا
س��ح��ي��ق أو ب��ق��ري��ب ت��ب��ال��ي ال ال��ع��م��ي��ق ال��ف��ي��ح م��ن ��ل��ن��ا ت��رحَّ ق��د
ال��رج��اء9 ي��ح��دون��ا ال��ب��ي��ت ف��أََم��ْم��نَ��ا ال��ن��داء ه��ذا آف��اق��ن��ا ف��ي رنَّ
ال��ظ��ل��ي��ل وال��ظ��ل األم��واه وع��ن وم��ق��ي��ل م��ب��ي��ت ع��ن غ��ن��ي��ن��ا ق��د
ط��وى وادي ف��ي ال��ن��ع��الن10 خ��ل��ع س��وى وال��خ��وف ال��رغ��ب��ة وع��ن
ال��ش��ف��ق ب��ن��ور ن��رض��ى ال ن��ح��ن ال��غ��س��ق ب��ن��ار ن��رض��ى ال ن��ح��ن
ال��ص��ب��اح ت��ب��اش��ي��ر ن��رض��ى وال ال الح ال��ص��ب��ح ب��ن��ج��م ن��رض��ى ال ن��ح��ن

الحقائق. عليها تغم وتارة واضًحا، إدارًكا تدرك تارة النفس أن األبيات: هذه يف املعنى حاصل 7

ُهًدى﴾. النَّاِر َعَىل أَِجُد أَْو ِبَقبٍَس نَْها مِّ آِتيُكم ﴿لََّعيلِّ موىس: قصة يف اآلية إىل إشارة 8
َعِميٍق﴾. َفجٍّ ُكلِّ ِمن يَأِْتنَي َضاِمٍر ُكلِّ َوَعَىلٰ ِرَجاًال يَأْتُوَك ِباْلَحجِّ النَّاِس ِيف ﴿َوأَذِّن اآلية: إىل إشارة 9

ۖ نَْعَليَْك َفاْخَلْع َربَُّك أَنَا ﴿إِنِّي موىس: قصة يف اآلية إىل واإلشارة والخوف، الرغبة عن كناية هنا النعالن 10
ُطًوى﴾. اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد إِنََّك
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ط��ال��َع��ْة ش��م��وًس��ا ن��ب��غ��ي إن��م��ا الم��َع��ْة ن��ج��وًم��ا ن��رض��ى ال ن��ح��ن
األي��نُ��ق رس��ي��م ع��ن وغ��ن��ي��ن��ا وال��ح��رق ب��ال��ج��وى رح��ل��ن��ا ق��د
وال��م��ش��رق ل��ه��ا ال��غ��رب ج��م��ع س��بَّ��ق ط��ائ��رات م��نَّ��ا أي��ن
م��وض��ع ج��واه ف��ي ي��س��ع��ه ل��م ت��وض��ع ج��واه ف��ي رك��ب ن��ح��ن
ال��زم��ن م��ن��اه دون وان��ط��وى ال��م��وط��ن ع��ن��ه ض��اق َح��رٍّ ك��ل
ي��ق��ر ال ه��ي��ام م��ت��ن وع��ل��ى ال��ف��ك��ر م��ت��ن ع��ل��ى ط��ي��ار ك��ل
ال��ف��ل��ك ذا ت��ح��ت��ه م��ن ط��ائ��ر ال��م��ل��ك ي��غ��ار م��ن��ه ط��ائ��ر
م��ب��دأ ل��دي��ه غ��اي��اٍت ك��ل ي��ن��ط��ف��ئ ال ال��ل��وح ف��ي ب��ارق
ال��ل��ه��ي��ب ه��ذا م��ن لُ��ب��ن ي��ا زودي ووج��ي��ب ب��ُه��ي��ام َزوِِّدي��ن��ا

∗ ∗ ∗
ال��ظ��ل��م دي��اج��ي��ر م��ن��ه م��زِّق��ت ن��َغ��م م��ن ن��ور ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ج��ال
الئ��ح؟ ن��ور م��ن��ه ك��الم أم ص��ائ��ح ص��وت ف��ي��ه أش��ع��اع
ال��م��ن��ش��د11 ص��وت ال��ن��اش��د أط��رب ال��م��ن��ش��د ل��ه��ذا ال��رك��ب أذن
م��ق��ف��ر ب��س��ه��ب ال��روح ي��ن��ب��ت ال��م��ط��ر م��س��ي��ل ال��ق��ل��ب ف��ي س��ال
ال��رم��ال ب��ح��ر ف��ي ال��غ��ارق ��ر ب��شَّ زالل ن��ب��ع م��ن ال��م��اء خ��ري��ر أو
م��ب��ل��س ف��ق��ي��د أذن��ي ف��ي ص��اح ال��ج��رس رن��ي��ن ن��ف��س��ي ف��ي رنَّ
ال��ق��اف��َل��ْة ش��ط��ر ال��ص��وت وه��داه ال��س��اب��َل��ْة ع��ن��ه ال��ب��ي��داء ط��وت
أذَّنَ��ا ل��ص��الٍة ك��ب��الٍل األذن��ا إل��ي��ه ال��ق��ل��ُب س��ب��ق
ال��ُق��ُط��ب ش��ط��ر اإلب��رة دورة ال��م��ط��رب ه��ذا ش��ط��ر ق��ل��ب��ي دار
ال��س��رور ت��م ن��اق��ت��ي ي��ا اب��رك��ي ال��ن��ش��ور ل��ح��ن م��ن��ي��ت��ي ي��ا «غ��نِّ��ِن��ي
ال��ص��بَ��ا»12 ري��ح ي��ا روَّح��ت م��ا ن��ع��م م��رح��بَ��ا إل��ي��ن��ا ع��ي��دي ي��ا ع��دت

∗ ∗ ∗
ال��ك��س��ي��ر؟ ب��ال��ق��ل��ب ال��ه��ات��ف وَم��ِن ال��ب��ش��ي��ر؟ ه��ذا ف��م��ن ال��ص��وت ح��بَّ��ذا

ينشدها. من والناشد: الضالة، عىل يدل الذي الثاني: ويف الشعر، منشد األول: الشطر يف املنشد 11
الدين. جالل مثنوي يف العربية بألفاظهما البيتان هذان جاء 12

112



اللمعات

ال��غ��ي��وم؟ ه��ذي ف��ي ال��ب��ارق وم��ن ال��ه��م��وم؟ ه��ذي ف��ي ال��م��س��ع��د وم��ن
م��ظ��ل��َم��ا؟ ج��ي��ًال األرض ف��ي ه��اديً��ا ال��س��م��ا ن��ور ف��ي ال��ه��اب��ط وم��ن
ال��ل��ب��ي��ب؟ ح��ار وق��د ال��ن��ه��ج ي��ع��رف ال��ح��ب��ي��ب أرض إل��ى ال��ه��ادي وم��ن
األم��م؟ س��ي��ر األص��ن��ام وإل��ى ال��ح��رم ش��ط��ر ال��س��ائ��ق وم��ن
ال��ن��غ��م؟ ه��ذا ف��ي اإلخ��الص س��ورة ال��ص��ن��م ب��ي��ت ف��ي ال��ق��ارئ وم��ن
األده��م��ا؟ ه��ذا األس��ر ق��ي��ود م��ن ح��ط��م��ا ق��د ال��ذي ال��ُح��رُّ وم��ن
ال��ع��ب��ي��د؟ أغ��الل ال��ق��اط��ع وم��ن ال��ق��ي��ود ك��ل ع��ل��ى اآلب��ي وم��ن
ال��ه��م��م؟ ه��ذي م��ن ال��ع��زة ث��ورة األم��م م��ي��ت ف��ي ال��ب��اع��ث وم��ن
ال��رم��اد ه��ذا ف��ي ك��ال��ج��م��رة بَ��صَّ ال��س��واد ه��ذا ف��ي ك��ال��غ��رة الح
وال��م��رش��د ال��م��ق��ت��دي ف��ي��ه ض��ل م��زب��د أت��يٌّ ال��ن��اس ج��رف
ال��خ��ض��م ه��ذا ف��ي ك��ال��ص��خ��ر ف��رًس��ا وال��ت��ط��م ع��ل��ي��ه ال��ل��ج وط��غ��ى
ت��ي��اره ع��ل��ى ال��ل��جَّ وط��وى أغ��م��اره ع��ل��ى ال��م��وج ع��ارض
ال��ن��ه��ر ف��ي غ��رق��ى وال��ن��اس داع��يً��ا اس��ت��ق��ر وب��ال��ش��ط ال��ل��جُّ س��ب��ح
خ��ام��َدا ق��ل��بً��ا ال��ل��ج��ة ت��ق��ذف ج��ام��َدا ج��س��ًم��ا ال��ت��ي��ار ي��ج��رف
يَ��تَّ��ِئ��ُد ال ال��ده��ر ف��ي ج��ائ��ش م��زب��د ب��ح��ر ال��ح��ر ع��زم إنَّ
أس��ف��اره��ا13 ف��ي األح��رار ه��م��م ت��س��ي��اره��ا ف��ي األق��دار ه��ذه
ح��ام��يَ��ْة؟ ن��ار وه��ي ن��ور ف��ه��ي ال��ق��اف��يَ��ْة ي��ذك��ي ال��ش��اع��ر وم��ن
أل��ح��اِن��ِه م��ن ال��ن��ج��م وي��ه��ي��م أوزاِن��ِه م��ن األرض ت��ق��ش��ع��رُّ
م��ط��ِربَ��ا14 ل��ح��نً��ا ال��ش��ع��ر ح��ك��اه ق��د ك��ت��بَ��ا ص��وت ال��ده��ر وك��أنَّ
ن��اب��ض ق��ل��ب ل��ألزم��ان وه��و ف��ائ��ض ب��ح��ر ب��األش��ع��ار ه��و
أس��راره��ا م��ن ال��زه��ُر وح��ب��ت��ه أخ��ب��اره��ا ع��ن األرض ح��دث��ت��ه
األبَ��ِد ن��ج��يُّ ال��ي��وم وه��و ب��َغ��ِد خ��ب��ي��ر ب��األم��س ه��و
ق��ول��ه يُ��م��ل��ي ال��غ��ي��ب ف��ل��س��ان ل��ه ال��غ��ي��ب ع��ن ال��ل��ه ك��ش��ف
ُك��ذِّبَ��ا م��ا ل��ه ال��س��ر ف��ان��ج��ل��ى ال��م��غ��رب��ا وراد ال��ش��رق ع��رف

خرب. وهمم: مبتدأ، هذه: 13

العالمات. هذه قراءة والشعر املوسيقى، كعالمات الشاعر أمام الدهر أن يعني 14
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ُه��َدى م��ن خ��ل��يٍّ��ا ال��ق��ل��ب رأى إذ ل��ل��ردى س��ب��ي��ًال ال��ع��ل��م ف��رأى
ال��دي��ار ه��ذي ف��ي ال��ي��ق��ظ��ان أس��م��ع ال��م��زار ش��ط ع��ل��ى «إق��ب��ال» ص��وت

∗ ∗ ∗
ن��ه��ت��دي ب��ه��داه��ا انَّ��ا ل��ي��س��ت «خ��ودي» س��ر إل��ى ال��داع��ي أي��ه��ا
ض��يَّ��ع��ه��ا َم��ن خ��اب ن��ف��س ك��ل أودع��ه��ا ال��ت��ي ال��ل��ه ف��ط��رة
ه��ام��َدْة ح��ي��اة ك��ل دون��ه��ا ال��خ��ال��َدْة ال��ح��ي��اة س��ر إن��ه��ا
ال��ف��ن��اء ك��ان ل��م��ح��ة ي��ع��ط��ل إن ال��ك��ه��رب��اء م��ث��ل ال��ت��ي��ار إن��ه��ا
م��س��ت��م��ر م��وت ال��ح��ي ورك��ود ي��ق��ر ال ج��ه��اد ال��ع��ي��ش إن��م��ا
آف��اِق��ِه ع��ن األف��الك ض��اق��ت أع��م��اِق��ِه ف��ي ال��س��ر ذا ي��ض��ئ م��ن
األم��ك��نَ��ْة ق��ي��ود ع��ن وت��ج��اف��ى األزم��نَ��ْة ح��دود ع��ن وت��ع��ال��ى
خ��ض��رم ب��ح��ر ال��ق��ل��ب ف��ي وط��م��ا ت��ض��ط��رم ق��ول��ه ف��ي ُش��َع��ٌل
ال��ع��م��ل روح ال��م��وت ف��ي ن��اف��خ األم��ل ص��ب��ح ال��ي��أس ف��ي م��ط��ل��ع
ال��ن��ب��ات أف��ان��ي��ن ف��ي��ه��ا م��ن��ب��تً��ا م��وات أرٍض ف��ي ال��غ��ي��ث أرأي��ت
األم��م��ا ت��ح��ي��ي األب��رار ن��ف��خ��ة ال��رم��م��ا ت��ح��ي��ي األح��رار ه��م��م
ي��ف��ع��ل ف��ي��م��ا ال��ب��ر ي��ح��د أو ي��أم��ل ��ا ع��مَّ ال��ح��ر ي��ص��د ال
وع��ال ح��دوٍد ع��ن رب��ي َج��لَّ اتَّ��َص��َال ال��ع��ل��ي ب��ال��ل��ه ه��و
وج��دانَ��ْه س��ب��ل��ه ف��ي ويُ��ِن��ْر إي��م��انَ��ْه ق��ل��ب��ه ف��ي ي��ض��ئ م��ن
وول��ّي غ��ن��يٌّ ب��ال��ل��ه وه��و وق��وّي ع��ل��يٌّ ب��ال��ل��ه ف��ه��و
ت��ق��دي��ره ف��ي األق��دار ت��ح��س��ب ت��ي��س��ي��ره ف��ي وال��ل��ِه ج��اه��د
وَط��ِر م��ن ب��اط��ل ف��ي ل��ه م��ا ال��ب��َش��ِر ب��ي��ن ب��ال��ح��ق ق��ائ��م
ت��م��ل��ُك��ُه وال األرض ي��م��ل��ك ت��م��س��ُك��ُه وال ال��دن��ي��ا ي��م��س��ك
ق��ل��ِب��ِه ف��ي ذرة م��ن��ه��ا ل��ي��س ك��س��ِب��ِه ف��ي ان��ط��وت ال��دن��ي��ا وت��رى
ال��ورى ب��ي��ن ح��ك��م��ه ف��ي ع��ادًال س��رى ب��ال��ل��ه ال��ق��ان��ون إن��ه
ع��زُم��ُه م��اٍض ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي ��ُه ه��مُّ ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس ي��س��ع
ي��ت��ق��د ص��دره ف��ي ع��زم��ه يَ��تَّ��ِئ��ُد ال ال��خ��ي��ر ف��ي ج��اه��د
ي��د ك��ل ع��ن اس��ت��غ��ن��اؤه ف��ق��ره ي��ح��د ال وغ��ن��اه وف��ق��ي��ر
ث��ري ك��ل ال��غ��ن��ى ه��ذا ع��ن ض��اق غ��ن��ي ال��ل��ِه وف��ي ب��ال��ل��ِه ه��و
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الهمم صغار

خ��ام��َدْة ف��ي��ه��ا اإلق��دام ج��ذوة ج��ام��َدْة ق��ل��وبً��ا ال��ن��اس ف��ي إن
ودُد ط��ع��ام ت��ه��وى م��ا ك��ل ال��ج��س��ُد ي��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ��ه��ا ه��مُّ
أخ��الق��ه��ا ض��ي��ق��ه��ا ف��ي ف��ح��ك��ت آف��اق��ه��ا آرابُ��ه��ا ح��ددت
خ��ربَ��ا أم ب��ه ال��ك��ون ع��م��ر أربَ��ا ت��ب��غ��ي ح��ي��ن ت��ب��ال��ي ال
آراؤه��ا ن��ف��ع��ه��ا ف��ي ��َرْت ُس��خِّ أه��واؤه��ا ق��ان��ون��ه��ا إن��م��ا
ي��ج��ذب��ه��ا ه��وى ف��ي ح��ي��ن ك��ل ت��غ��ل��ب��ه��ا أه��واءه��ا وت��رى
م��ص��ع��َدْة ال��م��ع��ال��ي ن��ح��و ت��رى ال م��خ��ل��َدْة ت��راه��ا األرض وإل��ى
ال��ع��ط��ن ه��ذا م��ب��رك��ه��ا إن��م��ا ال��ب��دن ه��ذا آف��اق��ه��ا إن��م��ا
ال��ه��م��م م��وت��ى ال��ع��زم خ��ام��دات ك��ال��رم��م أح��ي��اؤه��ا إن��م��ا

معبد العالم

ي��ع��ب��د ف��ي��ه أح��س��ن، م��ن ك��ل م��ع��ب��د ُط��رٍّا ال��ع��ال��م إن��م��ا
ص��يِّ��ِب ك��غ��ي��ث ال��خ��ي��ر ي��ن��ب��ت ط��يِّ��ِب ب��ق��ول أدل��ى م��ن ك��ل
ه��م��َال م��واتً��ا أح��ي��ا م��ن ك��ل ع��م��َال ي��وًم��ا أح��س��ن م��ن ك��ل
م��َع��ا وال��ع��ج��م ال��ن��اس ل��يُ��ق��ي��ت زرَع��ا ق��د أرض��ه ف��ي م��ن ك��ل
وث��م��ر ظ��ل ل��إلن��س��ان ف��ي��ه ال��ش��ج��ر م��خ��ض��رَّ ي��غ��رس م��ن ك��ل
ال��غ��ل��ي��ل َح��رِّ م��ن ال��ظ��م��آن ت��ن��ق��ع ال��س��ب��ي��ل ف��ي ب��ئ��ًرا ي��ن��ب��ط م��ن ك��ل
ات��ق��نَ��ا ق��د ص��ن��ع��ه ف��ي م��ن ك��ل ح��س��نَ��ا ب��ن��اءً ي��ب��ن��ي م��ن ك��ل
ل��ش��ر ي��ق��ص��د ول��م ال��ن��اس ي��ن��ف��ع ل��ل��ب��ش��ر ع��ل��ًم��ا أح��دث م��ن ك��ل
ع��م��َم��ا خ��ي��ًرا ل��ل��ن��اس ي��ب��ت��غ��ي م��ح��ك��َم��ا ف��ك��ًرا أح��دث م��ن ك��ل
ودد ب��ل��ه��و وق��تً��ا ي��ض��ع ل��م ي��ِج��ِد ل��م وإن َج��دَّ م��ن ك��ل
ال��وَرى ب��ي��ن م��ا ل��ل��خ��ي��ر خ��ال��ًدا أث��َرا ف��ي��ه��ا أثَّ��َر م��ن ك��ل
ع��م��َال أو ق��ول��ة أو ف��ك��رة أج��م��َال ق��د ده��ره ف��ي م��ن ك��ل
ال��ق��اص��ُد ن��ع��م ل��ل��خ��ي��ر ك��ل��ه��م ال��ع��اب��ُد ن��ع��م ل��ل��ِه ك��ل��ه��م
ي��َدا ال��خ��ي��ر ف��ي واب��ِغ ول��س��انً��ا وي��َدا ف��ك��ًرا ل��ل��خ��ي��ر ف��اص��ط��ن��ع
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اإلسالم يف رهبانية ال

َم��َع��ْه وال��ف��ك��ر األع��م��ال ي��ح��ب��س ص��وَم��َع��ْة ف��ي ث��وى م��ن م��ن��ا ل��ي��س
خ��ن��َع��ا ق��د ض��ي��ق��ه ف��ي ف��ث��وى َوِس��َع��ا م��ج��ال ع��ن ن��ف��ًس��ا ض��اق
وج��َال ال��ب��راي��ا ت��خ��ش��ى ع��اب��ًدا م��ع��ت��زَال تُ��رى أن ش��ي��ئً��ا ل��ي��س
ل��ل��ن��ج��اْة س��ب��ي��ًال ف��ي��ه م��وض��ًح��ا ال��ح��ي��اْة خ��اض م��ن ال��ع��اب��د إن��م��ا
ع��م��ل ك��ل ف��ي م��واله ذاك��ًرا ح��ول ع��ن��ه م��ا ب��ال��ع��دل آخ��ذًا
ال��ف��ت��ن ي��خ��َش ال ب��ال��ح��ق ي��ت��ص��ل وَم��ن م��وص��وٌل ب��ال��ح��ق إن��ه
ظ��ل��ِم��ِه ف��ي ظ��ال��م ي��ف��ك��ر أن ح��ل��ِم��ِه ف��ي م��ض��م��رة ث��ورة
وج��ن��اح ب��ع��زم ال��رزق ي��ط��ل��ب ال��ري��اح م��ت��ن ف��ي ال��ص��ق��ر أرأي��ت
ح��ائ��َم��ا ال��دن��اي��ا ح��ول ي��رى ال ع��ازَم��ا ي��س��م��و ال��ج��و ف��ي ط��ائ��ًرا
أس��ّف م��ا ي��وًم��ا ال��ج��وع ي��راه ل��و ال��ج��ي��ف ي��رض��ى وال ال��ج��وع ي��أك��ل
ف��َه��َل��ْك ع��ل��ي��ه ص��ب��ًرا ي��ط��ق ل��م ��َرْك ال��شَّ ف��ي رم��اه ال��ج��د ف��إذا
م��ه��ل��ك ف��ي��ه ال��ح��ر ف��أس��ار ش��ب��ك ي��وًم��ا ال��ح��ر ي��ح��وي ل��ي��س
ت��خ��ب��ر ف��ي��ه ال��ح��ر ع��زم��ات األك��ب��ر ال��ج��ه��اد ه��ذا ف��ت��ى ي��ا
ظ��اِف��ُر ف��ي��ه ال��ح��ر إال ل��ي��س ص��اِب��ُر ع��ل��ي��ه ال��ن��اس ف��ي ق��لَّ
وات��ك��ل ع��زًم��ا ص��حَّ ف��ي��م��ن وام��ض ت��ب��ل ال أق��دم ال��وه��م أس��ي��ر ي��ا

التوكل معنى

م��ت��ص��ل س��ع��ي ال��ت��ك��الن إن��م��ا ي��ت��ك��ل ال س��ع��ي��ه ع��ن يَ��نَ��ْم م��ن
ي��أم��ل ف��ي��م��ا ب��ال��ل��ه واث��ق ال��م��ت��ك��ل أم��ره ف��ي م��ق��ِدم
م��ح��ن15 أو ب��ع��ق��اب ي��ب��ال��ي ال س��ن��ن خ��ي��ر ع��ل��ى م��اٍض ع��ازم
وج��ن��اح ب��ع��زم ال��رزق ت��ط��ل��ب ال��ص��ب��اح ن��ور ف��ي ال��ط��ي��ر أرأي��ت
ب��ال��خ��ط��ر ت��ب��ال��ي ال ُم��ْق��ِدَم��اٌت ال��ق��در ك��فِّ ف��ي ت��خ��رج إن��ه��ا

عقبة. جمع العقاب: 15
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ورَج��ا وث��وًق��ا ال��ج��و ت��م��أل رَج��ا ك��ل ف��ي ال��رزق ط��ال��ب��ات
ق��دَرا رزًق��ا ي��ط��ل��ب ط��ائ��ًرا ص��وَرا ق��د أم��ل م��ن ل��ه��ا ي��ا
ال��ن��ج��اح دون ي��ن��ث��ن��ي ال خ��اف��ًق��ا ج��ن��اح ش��ك��ل ف��ي ال��ع��زم أرأي��ت
م��ه��ل��َك��ْة ب��ط��ري��ق ت��ب��ال��ي أو ال��ت��ه��ل��َك��ْة خ��وف ال��ط��ي��ر ي��ص��د ال
أم��َال16 ع��ظ��ي��ًم��ا ي��س��ع��ى ل��ل��ذي م��ث��َال ه��ذا ال��م��خ��ت��ار ض��رب
داره��ا؟ ف��ي رزق��ه��ا راج��ي��ات أوك��اره��ا ف��ي ال��ط��ي��ر أرأي��ت
س��اق��ه��ا إل��ي��ه��ا م��ن ت��دري ل��ي��س أرزاق��ه��ا ت��ب��ت��غ��ي ث��اوي��ات
ُوِك��ْل وال��ع��ج��ز ل��ل��وه��م إن��ه ي��تَّ��ِك��ْل ل��م س��ع��ي��ه ف��ي ون��ى م��ن
األم��ل ض��وء ف��ي اإلق��دام إن��ه وع��م��ل ع��زم ال��ت��ك��الن إن��م��ا
س��ع��ى ال��ق��ص��د إل��ى ال��ح��ر إن��ه م��َع��ا وال��ع��زم اإلع��داد إن��ه
ال��ق��در ب��ع��ض م��ن ال��ل��ه ع��ن��د ه��و ال��ب��ش��ر س��ع��ي ف��ي ال��ت��ق��دي��ر إن��ه
أك��وان��ه��ا ف��ي ق ال��خ��الَّ س��ن��ن إي��م��اِن��ه��ا ف��ي األح��رار ه��م��م
ح��ول ال��ل��ي��ال��ي ك��رَّ ل��ه��ا م��ا ت��ب��دل ال ال��ت��ي ال��ل��ه س��ن��ة

التوكل معنى عن بعضاملسلمني غفلة

س��اِع��يَ��ْة ال��م��ع��ال��ي ف��ي ُم��ْق��ِدَم��ات واع��يَ��ْة ب��ق��ل��وب ل��ي م��ن آه
ال��نَّ��َغ��َم��ا؟ ه��ذا ي��درك م��ن آه ال��َك��ِل��َم��ا؟ ه��ذا ي��ف��ق��ه م��ن آه
وه��دى ج��ه��اًدا األرض ف��ي ك��ن��ت ع��دا؟ ق��د م��اذا ال��م��س��ل��م أي��ه��ا
ص��دئ��ا ق��د ال��ذي ل��ل��ق��ل��ب آه ط��ف��ئ��ا ق��د ال��ذي ل��ل��ن��ور آه
ش��ع��ل م��ن��ه��ا األرض ف��ي��ض��يء ت��ش��ت��ع��ل ال��ت��ي ل��ل��ن��ار آه
ورك��ود ع��ج��ز ف��ال��ن��ف��س خ��م��دت وه��م��ود بَ��ْرٌد ف��ال��ق��ل��ب خ��م��دت
ش��رر م��ن ل��دي��ه ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت وح��ج��ر زن��ٌد ال��ق��ول ه��ذا إن
ض��رم��ا ي��ذك��ي ال��ق��ل��ب ف��ي ع��لَّ��ُه األل��م��ا ه��ذا أض��رم إن��ن��ي

بطانًا.» وتروح خماًصا تغدو الطري ترزق كما لُرِزْقتُم التوكل حق هللا عىل توكلتم «لو األثر: يف جاء 16
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ال��رم��اد ت��ح��ت م��ح��رًق��ا ج��م��ًرا ع��لَّ ال��س��واد ه��ذا ف��ي أن��ف��خ إن��ن��ي
ال��ع��ب��ث��ا ه��ذا أم��ح��ق ع��ل��ن��ي ال��خ��ب��ث��ا ه��ذا أذه��ب ع��ل��ن��ي
ال��ه��م��م م��ي��ت أب��ع��ث ع��ل��ن��ي ن��غ��م��ي ف��ي��ه��م أب��ع��ث إن��ن��ي
ال��ن��ب��ات أل��وان ت��ن��ب��ت ع��ل��ه��ا م��وات أرض ف��ي أم��ط��ر إن��ن��ي

األمل

ي��ئ��س��وا م��ن أم��ت��ن��ا م��ن ل��ي��س ن��ي��أس ج��ه��اد ف��ي ت��ران��ا ال
دَج��ا ال��ه��ول إذا ال��ع��زم واق��دح دج��ى ك��ل ف��ي اإلي��م��ان أش��ع��ل
أََم��َال ي��أس ك��ل م��ن واب��ع��ث��ن ُش��َع��َال ل��ي��ٍل ك��ل ف��ي وارف��ع��ن
ت��ش��اء م��ا ح��ي��ن ك��ل ف��ي واخ��ل��ق��ن ال��رج��اء ق ب��خ��الَّ ال��ق��ل��ب وِص��ِل
األم��ل ن��ور ف��ي ال��ظ��ل��م��اء ي��ص��دع وع��م��ل ف��ك��ر اإلن��س��ان إن��م��ا
وم��ض��اء ج��ه��اد ال��َك��فِّ ف��ي وه��و ض��ي��اء ال��ق��ل��ب ف��ي اإلن��س��ان أم��ل
ي��أف��ل ال ال��ذي ال��ن��ج��م إنَّ��ُه ت��ش��ت��ع��ل ال��ت��ي ال��ن��ار إن��ه
ال��ك��وك��ب ه��ذا ال��ظ��ل��م��ة ي��ص��دع غ��ي��ه��ب ل��ي��ل ب��ال��ي��أس دج��ا إن
ق��ص��َدُه ال��دي��اج��ي ف��ي وي��ري��ه ع��ب��َدُه ي��ه��دي ال��ل��ه وْح��ي ه��و
ال��ح��ي��اْة ه��ذي ف��ي ال��ل��ه ه��دي ه��و ال��ن��ج��اْة أف��ق ف��ي ال��ل��ه ن��ور ه��و
ي��ف��زع وإل��ي��ه ق��ل��ب ك��ل ي��ن��زع إل��ي��ه ال��ق��ط��ب إن��ه
ت��م��ي��ل ال وع��ن��ه ال��ق��ط��ب ت��ق��ص��د ال��س��ب��ي��ل ق��ص��د إل��ى ت��ه��دي إب��رة
ف��ؤاْد ك��ل ف��ي ال��ل��ه س��رُّ أن��ت واْد ك��ل ف��ي ه��اديً��ا دل��ي��ًال ي��ا
م��ح��ِرَق��ا م��ن��ي��ًرا م��ن��ه ش��ررا َخ��َف��َق��ا م��ا إذا ال��ق��ل��ُب ي��ق��دح
ي��دف��ع وف��ي��ه ال��ن��ه��ج ي��وض��ح ي��ل��ذع ن��ار وه��و ن��ور ف��ه��و
وع��م��ل رج��اءٌ ال��دن��ي��ا إن��م��ا ت��م��ل ال وص��اِب��ْر ال��خ��ي��ر َف��أُْم��ِل
ال��ع��ام��ل��ي��ن األب��اة ع��ون ف��ي وه��و اآلم��ل��ي��ن ع��ون ال��ل��ه وق��ض��اء
ع��ام��َال ع��ب��ًدا ال��ل��ه ي��رد ال آم��َال ق��ل��بً��ا ال��ل��ه ي��رد ال
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ال��ق��س��َم��ا17 م��ن��ه ال��ل��ُه ف��أب��ر أق��س��َم��ا ق��د م��خ��ل��ص ع��ب��ٍد ُربَّ
أب��ر ال��ق��ول ع��ل��ى ال��ف��ع��ل إن��ه ي��ب��ر أن أول��ى ال��ع��ب��د وج��ه��اد
ي��ع��ل��م م��ن ي��ع��ل��م��ه م��ض��م��ر ق��س��م ف��ي��ه ال��ح��ر ع��زم إن
ي��ق��س��م ي��ق��ي��ن ف��ي ف��دع��اه ال��م��ق��س��م ه��ذا ال��ل��ه ت��ولَّ��ى ق��د

السليم الوجدان

ي��ط��ف��أ أو ال��ه��وى غ��ش��اوات م��ن ي��ص��دأِ ل��م إن ال��وج��دان ذل��ك
س��اف��يَ��ْة ف��ي��ه��ا األه��واء ص��رص��ر ع��ات��يَ��ْة ري��اح ت��ح��ج��ي��ه أو
ال��ش��ه��َوِة ح��ج��اب ي��ح��ج��ب��ه أو ال��غ��ف��َل��ِة ظ��الم ي��ج��ل��ل��ه أو
ه��م��ال ح��ي��اة ي��ح��ي��ا ف��م��ض��ى غ��ف��ال م��ن ي��ا ال��وج��دان أي��ق��ظ
ه��ديَ��ُه وات��ب��ع ال��وج��دان أي��ق��ظ وح��يَ��ُه واس��م��ع ال��وج��دان أي��ق��ظ
َم��ثَ��َال ف��ي��ه ال��ع��ال��م ت��ب��ص��ر ُص��ِق��َال إم��ا ال��م��رآة، إن��ه
ي��س��ِط��َع��ا ح��ت��ى ب��ال��ذِّْك��ِر واج��لُ��ه م��َع��ا وال��ع��ل��م ب��ال��ف��ك��ر اج��لُ��ه
واش��ت��رى ف��ي��ه ب��اع م��ن ت��ط��ع ال ال��ج��وه��را ه��ذا ال��س��وق ف��ي ت��ض��ع ال
ال��نَّ��َغ��ْم ه��ذا ض��وض��اؤه��م ت��ُغ��ْل ال ال��ِح��َك��ْم ه��ذي ل��غ��وه��م ف��ي ت��ض��ع ال
ت��ش��ت��ب��ه أع��الم��ه م��ج��ه��ل م��ه��م��ه ح��وان��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ن��ح��ن
ال��س��اب��َل��ْة ف��ي��ه��ا خ��اف ف��ي��اٍف ف��ي ال��ق��اف��َل��ْة ه��ذي ال��م��ن��زل ت��ق��ص��د
ال��َج��َرِس18 ل��ص��وت ف��ي��ه��ا وأص��خ تُ��بْ��ِل��ِس ال ِخ��رِّي��تَ��َه��ا ف��ات��ب��ع��ن
ل��ل��ن��ج��اْة ي��ن��ادي داٍع إن��ه ال��ف��الْة ه��ذه ف��ي ال��وج��دان إن��ه
زاخ��َرْة وب��ح��اٍر ل��ي��اٍل ف��ي م��اخ��َرْة ت��س��ري ال��ف��ل��ك أرأي��ت
خ��اف��ق ال��دي��اج��ي ف��ي م��ن��ار م��ن ب��ارق ب��ن��ور ف��ي��ه��ا ت��ه��ت��دي
وم��ض��اِت��ِه م��ن ال��ص��خ��ر ��ي وت��وقِّ ل��م��ح��اِت��ِه ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ت��ه��ت��دي

ألبرَّه.» هللا عىل أقسم لو أغربَ أشعَث «ُربَّ األثر: يف جاء ما إىل إشارة 17
كه قدرهست أين خربيم، من مقصود زمنز ما الشريازي: سعدي قول إىل إشارة وفيه القافلة، جرس 18

ميآيد. جرس بانگ
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ت��ع��دل ال ق��ط��ب��ه��ا ق��اص��دات ت��غ��ف��ل ال إب��ر وه��دت��ه��ا
ال��ن��ج��اْة وم��ص��ب��اح ال��ق��ط��ب إب��رة ال��ح��ي��اْة ب��ح��ر ف��ي ال��وج��دان إن��م��ا

القلب عىل العقل طغيان

م��م��ت��ح��ن ب��ه إن��س��ان ك��ل ال��زم��ن ه��ذا ل��ل��ن��اس م��ح��ن��ة
ال��ف��ط��ن ت��ح��ار ف��ي��ه��ا ف��ت��ن ف��ت��ن ف��ي��ه ت��ب��ص��ر م��ا ك��ل
أح��ب��اِل��ِه م��ن ال��ش��ي��ط��ان ُس��يِّ��َب أغ��الِل��ِه م��ن اإلن��س��ان أط��ل��ق
أس��راِرِه ع��ن ي��ك��ش��ف وان��ب��رى أس��ت��اِرِه م��ن ال��ع��ال��م ج��رد
ذراِت��ِه ف��ي ي��ب��ح��ث وم��ض��ى ط��ي��اِت��ِه ف��ي ال��ف��ك��ر وأج��ال
أغ��واِرَه��ا ف��ي ي��ب��ح��ث وم��ض��ى أق��ط��اِرَه��ا م��ن األرض وأح��اط
أث��ق��اَل��َه��ا ب��ط��ن��ه��ا م��ن م��خ��رًج��ا أج��ب��اَل��َه��ا ظ��ه��ره��ا ف��ي ف��ارًع��ا
ع��ق��اب أو ص��ق��ر ي��ط��م��ع ال ح��ي��ث ال��س��ح��اب ف��وق م��ن ال��ل��وح ف��ي ط��ائ��ًرا
ي��ق��ت��رب إل��ي��ه ي��س��م��و ك��ل��م��ا ي��غ��ت��رب ال أق��ط��اره��ا ط��اويً��ا
واع��ج��ب ف��اس��م��ع ال��ش��رق ب��أق��ص��ى م��ن ال��م��غ��رب ب��أق��ص��ى ال��ه��م��س ي��س��م��ع
م��س��َرَح��ا ي��ب��غ��ي األف��الك ذَُرى ف��ي ف��ان��ت��ح��ى ع��ل��ي��ه األرض ض��اق��ت

∗ ∗ ∗
ب��ارَق��ا ع��ق��ًال أُْع��ِط��َي م��ث��ل��م��ا خ��اف��َق��ا ق��ل��بً��ا أع��ط��ي ل��و آه
راج��َم��ا ع��ق��ًال ي��ع��م��ر م��ث��ل��م��ا راح��ًم��ا ق��ل��بً��ا ي��ع��م��ر ل��و آه
ح��اِط��َم��ْة ��ا ك��فٍّ أع��م��ل م��ث��ل��م��ا س��اج��َم��ْة ع��ي��ن��ا أع��م��ر ل��و آه
ع��رف��انُ��ُه م��كَّ��نَ��ُه م��ث��ل��م��ا إي��م��انُ��ُه ه��ذب��ه ل��و آه
أج��واِئ��ِه ف��ي س��ي��ط��ر م��ث��ل��م��ا أه��واِئ��ِه ف��ي س��ي��ط��ر ل��و آه
ب��ن��ي��انُ��ُه ف��وق��ه ُم ف��ي��ه��دَّ ط��غ��ي��انُ��ُه يُ��ْع��ِم��ِه ل��م ل��و آه
أم��والُ��ُه تُ��ْع��ِم��ِه ل��م ل��ي��ت��ه أع��م��الُ��ُه تُ��ْط��ِغ��ِه ل��م ل��ي��ت��ه
ض��وض��اُؤُه س��م��ع��ه وت��وق��ر أض��واُؤُه تُ��ْع��ِش��ِه ل��م ل��ي��ت��ه
أض��اء ق��د م��ن��ه ال��ص��در ظ��الم ف��ي ال��ك��ه��رب��اء ش��ع��اع أن ل��و آه
ع��م��َرا م��ا م��خ��ربً��ا ب��ن��اه م��ا دم��َرا ق��د م��ارٍد م��ن وي��ل��ه
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وه��َدى وس��الٍم ب��وئ��ام ش��ي��َدا ق��د ال��ذي ح��اط ل��ي��ت��ه
ال��ن��اض��َرْة ال��ج��ن��ان ص��ان ل��ي��ت��ه ال��زاه��َرْة ال��ب��الد ح��اط ل��ي��ت��ه

∗ ∗ ∗
م��ث��م��ُر ن��اٍم ف��ي��ه غ��ص��ن ك��ل ُم��ْزِه��ُر روض ال��ع��ص��ر ه��ذا إن
ال��ث��م��ر ض��روب ف��ي��ه أي��ن��ع��ت ال��زه��ر ف��ن��ون ف��ي��ه ن��ض��رت
ج��اِئ��َف��ْة ت��ع��ت��ري��ه ح��ي��ن ك��ل ال��ع��اِص��َف��ْة م��ه��ب ف��ي ل��ك��ن آه
وال��ش��َج��ْر ف��ي��ه األغ��ص��ان ت��ح��ط��م ت��ذَْر ال ع��ل��ي��ه ت��أت��ي ص��رص��ر
��َس��ا أَسَّ ق��د م��ن ال��ب��ن��ي��ان ي��ه��دم َغ��َرَس��ا ق��د م��ن ال��ب��س��ت��ان ي��خ��رب
َل��ْه وال��ب��ن��ي��ان األش��ج��ار ي��ب��ت��غ��ي َل��ْه ال��ب��س��ت��ان ي��دع��ي ط��اٍغ ك��ل
أُك��َل��ْه ب��غ��ي غ��ي��ر ف��ي وج��ن��وا ب��ال��م��ع��دَل��ْة ورُض��وا ت��آَخ��ْوا ل��و
دم��روا م��ا ع��دل��ه��م أن��م��ى ث��م واس��ت��ث��م��ُروا واه��ت��ُدوا ت��آَخ��ْوا ل��و
ج��م��ي��ل ك��ل زه��ِرِه ف��ي ورأوا ظ��ل��ي��ل ظ��ل إل��ى م��ن��ه ألووا
ف��اس��ت��م��ت��ع��وا ب��س��ت��انُ��ه��م ون��م��ا وان��ت��ف��ع��وا أث��م��اَرُه وج��ن��وا

∗ ∗ ∗
ِوّي ال��دَّ ال��داء ف��ي األس��ب��اب ون��رى ال��َع��ِص��ّي ال��داءَ ن��ن��ظ��ر ف��ت��ع��اَل��ْوا
ال��ج��َل��ْل األم��ر ب��ذا ي��ع��ي��ا إن��ه ال��ع��َل��ْل ي��ح��ص��ي ال ال��ش��ع��ر ه��ذا إن
م��اِه��َرْة ط��ب��ي��ب ك��ف ل��ي��ت��ه��ا ع��اِب��َرْة ع��ي��ن ل��م��ح��ة إن��ه
ق��ادَرْة ح��ك��ي��م ك��ف ل��ي��ت��ه��ا ش��اع��َرْة ن��ف��س ن��ف��ث��ة إن��ه

البيت

أظ��ه��َرُه م��ا ال��ل��ه س��ر ف��ي��ه أط��ه��َرُه م��ا ل��ل��ه م��ع��ب��د
ي��ش��رق ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ق وت��رى ال��خ��ل��ق ف��ي��ه��ا ي��ن��ب��ت روض��ة
وأب! أم ل��ه ال��خ��ي��ر رأى م��ن وت��رب ف��ي��ه ال��خ��ي��رات ت��ن��ش��أ
ال��وال��َدْة ح��م��اه��ا ف��ي أل��ف��ت��ه��ا واح��َدْة ك��ن��ف��س ف��ي��ه أن��ف��س
واح��د وج��ه ح��ول ك��ال��م��راي��ا ل��ل��وال��د م��ث��ل��ث ش��ك��ول ب��ل
َوَال ح��ق��د وال ف��ي��ه��ا ح��س��د َف��َال وإي��ث��ار ح��ب ك��ل��ه��ا

121



مرشق پيام

ال��واِل��َدا ي��ف��دي ال��ص��ن��وي��ن وك��ال ج��اه��َدا أخ��اُه ي��ف��ِدي ف��أٌخ
ران��يَ��ْة إل��ي��ه��م ال��ل��ي��ل ت��س��ه��ر ح��ان��يَ��ْة ع��ل��ي��ه��م األم وت��رى
وال��ج��نَ��اْح ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ب ي��ب��س��ط ورواْح ُغ��ُدوٍّ ف��ي وأب��وه��م
ات��ص��َال ب��أخ��ي��ه غ��ص��ن ك��ل م��ث��َال ف��ي��ه��ا ل��ل��ح��ب روض��ة
م��ط��ل��ُع��ُه ُه��ن��ا ه��ا ِب��رٍّ ك��ل م��ن��ب��ُع��ُه ُه��ن��ا ه��ا خ��ي��ر ك��ل
ي��ع��ب��دان ف��ي��ه ال��خ��الق وه��م��ا ال��وال��دان ف��ي��ه ي��ع��ب��د م��س��ج��د
اه��ت��دى ال��ب��ر وإل��ى وال��دي��ه ع��ب��دا ق��د م��ن ال��رح��م��ن ي��ع��ب��د
ال��وال��دي��ْن ب��ر ال��رح��م��ن ق��رن ب��ي��ْن غ��ي��ر م��ن ت��وح��ي��ده ف��إل��ى
ي��ط��ل��ع19 ن��وًرا ك��ال��ش��م��س ب��يِّ��نً��ا ي��دف��ع ال م��ث��ًال ت��ش��اءوا إن
ت��ع��ب��دوا» أال رب��ك «وق��ض��ى ت��ش��ه��دوا ك��ي ق��وم��ن��ا ي��ا ف��اق��رءوا
ال��ن��ب��أ20 ف��ي��ه��ا أت��ُل» ت��ع��ال��وا «ق��ل ف��اق��رءوا ف��ه��ي��ا ال��ل��ه» «واع��ب��دوا
ب��ن��ي��ان��ه��ا م��ن ب��ال��دي��ن وارف��ع��وا ق��رآن��ه��ا م��ن األس��رة أح��ك��م��وا
وإخ��اء ووئ��ام وس��الم ووف��اء ب��ب��ر ال��ب��ي��ت واع��م��روا
ال��ن��غ��م ن��ظ��م ف��ي ال��ش��ع��ر ب��ي��ت م��ث��ل األم��م ن��ظ��م ف��ي ال��ب��ي��ت ه��ذا إن
أوت��اُدُه أس��ب��اب��ه آزرت آح��اُدُه أل��ف��ت ب��ي��ت ك��ل
ي��ن��تَ��ِظ��ْم ب��أخ��ي��ه ل��ف��ظ ك��ل ال��َك��ِل��ْم ن��ظ��م م��ن ال��ب��ي��ت ون��ظ��ام
ائ��ت��َل��َف��ا ب��أخ��ي��ه ح��رف ك��ل ألِّ��َف��ا ح��روف م��ن ل��ف��ظ ك��ل
م��زي��د أو ق��ص��ور م��ن ف��ي��ه ل��ي��س ال��ق��ص��ي��د ي��ب��ن��ي واح��ًدا ون��ظ��اًم��ا
أش��ت��ات��ه��ا ن��اظ��م ورويٍّ أب��ي��ات��ه��ا أل��ف��ت ق��واٍف ف��ي
ع��ال��يَ��ْة ف��ي��ه��ا األن��ف��س ت��رت��ق��ي غ��ال��يَ��ْة ه��ذا ب��ع��د وم��ع��اٍن
وض��ي��ع م��ع��ن��ى ذو ف��ي��ه ب��ي��ت ك��ل رف��ي��ع ش��ع��ر م��ن َق��طُّ رأي��ت��م ه��ل
ي��ن��ظ��ُم ال ج��م��ُع��ه��ا ب��ي��وت م��ن أَُم��ُم ل��ل��م��ع��ال��ي تُ��ب��نَ��ى ك��ي��ف
ب��ال��ف��راق أخ��اه ال��ب��ي��ت ي��ؤذن وش��ق��اق خ��الف ف��ي ب��ي��وت م��ن

إِْحَسانًا﴾. َوِباْلَواِلَديِْن إِيَّاُه إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ َربَُّك ﴿َوَقَىضٰ اآلية: 19
َعَليُْكْم َربُُّكْم َحرََّم َما أَتُْل تََعاَلْوا ﴿ُقْل إِْحَسانًا﴾، َوِباْلَواِلَديِْن ۖ َشيْئًا ِبِه ُكوا تُْرشِ َوَال هللاَ ﴿َواْعبُُدوا اآليتان: 20

إِْحَسانًا﴾. َوِباْلَواِلَديِْن ۖ َشيْئًا ِبِه ُكوا تُْرشِ أَالَّ ۖ
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ن��اف��ر ح��رف ف��ي��ه ل��ف��ظ ك��ل ث��ائ��ر ل��ف��ظ ف��ي��ه ب��ي��ت ك��ل
وَخ��َل��ْل وِس��ن��اد ش��ذوذ ب��ل وِع��َل��ْل زح��اف ف��ي��ه��ا ت��ق��ل ال

∗ ∗ ∗
وال��ه��دى ف��ي��ه ال��خ��ي��ر أص��اب م��ا ال��م��س��ج��دا أص��اب م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت
ق��وَِّم��ا ل��دي��ه ��ا ص��فٍّ وال ال ن��ظ��َم��ا ل��دي��ه ج��م��ًع��ا أرى ال
األَذَاْن ت��رج��ي��ع أس��م��ع وال ال ال��ُق��َراْن ت��رت��ي��ل ال��ي��وم أح��س م��ا
آي��اِت��ِه م��ن ال��م��ح��راب ع��ط��ل أص��واِت��ِه ع��ن ال��م��ن��ب��ر خ��رس
ِب��َددا أف��ق ك��ل ف��ي وَم��َض��ْوا ق��ددا ع��ن��ه ال��ع��ب��اد ذه��ب
ف��ِري��ْق ك��ل َغ��يِّ��ِه ف��ي وم��ض��ى وال��ط��ِري��ْق ع��ل��ي��ه ال��م��ل��ه��ى غ��ل��ب

∗ ∗ ∗
زاِه��يَ��ْة زه��وًرا األم��س ك��ان��ت ذاِويَ��ْة أراه��ا ال��ب��ي��ت روض��ة
وال��زه��ر أوراق��ه��ا وذوت وال��ش��ج��ر أع��ش��ابُ��ه��ا ص��وََّح��ْت
س��اِق��يَ��ْة أي��د ال��م��اء وح��م��ت��ه��ا واِق��يَ��ْة ع��ي��ون ع��ن��ه��ا ص��دف��ت
وال��ت��َراْب ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��وك ف��ط��غ��ى إيَ��اْب دون ب��س��ت��اِن��يُّ��َه��ا غ��اب
وال��نَّ��َظ��ْر ف��ي��ه��ا ال��ت��ف��ك��ي��ر أن��ع��م��وا ال��ُك��بَ��ْر إح��دى ق��وم��ن��ا ي��ا إن��ه��ا
وال��ش��َق��اءْ ف��ي��ه��ا األق��وام ن��ع��م��ة ال��دواءْ أص��ل أو ال��داء أص��ل ه��ي

∗ ∗ ∗
أبَ��َدا21 ف��ي��ه ال��خ��ي��رات واب��ت��غ��وا ال��م��س��ِج��َدا ه��ذا ب��ال��خ��ي��ر اع��م��روا
إَل��ي��ْه ي��ؤوى ح��رًم��ا واج��ع��ل��وه وال��َدي��ْه وردوا ال��ب��ي��ت اع��م��روا
أف��ي��ائ��ه��ا ف��ي ال��ن��ع��م��ة واب��ت��غ��وا إروائ��ه��ا م��ن ال��روض��ة ن��ض��روا
أح��ض��ان��ه��ا ف��ي ال��ول��د ل��ي��ش��ب أوك��ان��ه��ا إل��ى ال��ط��ي��ر أرج��ع��وا
أب��ي��ات��ه��ا م��ن األم��ة وان��ظ��م��وا ك��ل��م��ات��ه��ا ف��ي األح��رف أل��ف��وا
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الجماعة تنافر

ال��زم��ان ه��ذا ف��ي األن��ف��س ح��س��رة م��ك��ان ك��ل ف��ي ن��ب��ص��ر إن��ن��ا
ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا َح��اَر وع��ي��ون ال��خ��ف��ر ف��ي��ه��ا م��ات وج��وٍه م��ن
ن��اظ��َرا أخ��اه ال��ط��رف ي��ب��غ��ض ن��اف��َرا أخ��اه ال��وج��ه ي��ل��ع��ن
وأدب ح��ي��اء ال��ن��اس ه��ج��ر س��ب��ب ك��ل ب��ي��ن��ه��م م��ن ق��طَّ��ع��وا
وال��ع��ق��وق ف��ي��ه��ا ال��ه��ج��ر ي��ت��ج��ل��ى ط��ري��ق ك��ل ت��ب��ص��ره��ا ث��ورة
ع��زَزا ف��ي��ه��ا ال��وال��د وال ال ت��رى ��ا أمٍّ ب��ه��ا األم ل��ي��س��ت
ح��س��رت��ه��ا وَق��دت أخ��ي��ه��ا م��ن ح��رم��ت��ه��ا ل��ه��ا األخ��ت وال ال
ال��ص��غ��ي��ر ض��ع��ف راح��م ك��ب��ي��ر أو ال��ك��ب��ي��ر ح��ق رع��ى ق��د ص��غ��ي��ر ال
ل��ه��ا أص��داء األل��ف��اظ ت��س��م��ع أف��ع��ال��ه��ا ق��ب��ح��ه��ا ف��ي ف��ت��رى
ال��ص��دور ف��ي م��ن��ه��ا ال��ن��ي��ران ت��ق��دح ن��ف��ور ف��ي ق��ل��وب م��ن ف��ي��ض ت��ل��ك
وع��ن��اد ش��ق��اق أو ب��ال��ت��ئ��اٍم وف��س��اد ص��الح ال��ن��اُس إن��م��ا
م��ت��ص��َال ب��ه��ا ال��ح��ب ن��ب��ص��ر وال آح��اًدا نُ��ب��ِص��ر إنَّ��نَ��ا
اح��ت��س��اب ال��ن��ه��ج ع��ل��ى ي��ؤل��ف��ه��ا ل��م ح��س��اب غ��ي��ر ف��ي األع��داد إن��ه��ا
وائ��ت��الف ُح��بٌّ األع��داد وم��ن واخ��ت��الف بُ��غ��ض األع��داد وم��ن
وِوَف��اق ُرح��م األع��داد وم��ن وش��ق��اق ح��ق��د األع��داد وم��ن
وِف��تَ��ْن وِش��َق��اٌق بُ��ْغ��ٌض ف��ه��ي س��ن��ن غ��ي��ر ع��ل��ى س��ارت ف��إذا
واح��َدْة ط��ري��ق ف��ي ف��اس��ت��ق��ام��ت ق��اع��َدْة ف��ي ألَّ��ف��ت��ه��ا وإذا
م��راْد ك��ل ب��ال��غ وح��س��اب واط��راْد وائ��ت��الف ن��ظ��م ف��ْه��َي
آح��ادن��ا ف��ي ال��ج��م��ع م��ا وان��ظ��روا أع��دادن��ا ف��ي ال��ن��ظ��م م��ا ف��ان��ظ��روا
ال��ث��ائ��َرْة ال��وج��وه ه��ذه واج��م��ع��وا ال��ن��اف��َرْة ال��ق��ل��وب ه��ذه ان��ظ��روا
ال��ب��دَدا ه��ذا ب��ال��ح��ب واج��م��ع��وا وه��َدى خ��ي��ًرا األن��ف��س ام��ألوا
ال��ض��َغ��نَ��ا ه��ذا ب��ال��ود أط��ف��ئ��وا ال��دَرنَ��ا ه��ذا ب��ال��ح��ب اغ��س��ل��وا

∗ ∗ ∗
ال��ن��وى أس��ب��اب األه��واء إن��م��ا ب��ال��ه��وى ي��وًم��ا ال��ح��ب ي��ن��ال م��ا
واِح��َدْة ط��ري��ًق��ا ل��ل��ح��ق إن ش��اِرَدْة ن��ف��وَس��ا ال��ح��ق ي��ج��م��ع
ت��س��ت��ج��ي��ب إل��ي��ه ال��ح��ق س��وى م��ا ال��ق��ل��وب ج��م��ع ف��ي ال��ح��ق إال ل��ي��س
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أح��ض��اِن��َه��ا ف��ي ال��ح��ق أش��ع��روه��ا أل��ب��اِن��َه��ا ف��ي ال��ح��ق أرض��ع��وه��ا
ي��م��ي��ن أو ش��م��ال ع��ن ت��زي��غ��وا ال ح��ي��ن ك��ل ف��ي ق��ب��ل��ة واج��ع��ل��وه
رف��ي��ق ل��ل��خ��ي��ر ال��ح��ق إال ل��ي��س ال��ط��ري��ق ال��خ��ي��ر إل��ى ال��ح��ق وم��ن
ال��م��ص��ي��ر ال��ج��م��ع إل��ى ال��ح��ب وم��ن ال��م��س��ي��ر ال��ح��ب إل��ى ال��خ��ي��ر وم��ن

∗ ∗ ∗
ي��ش��رق س��ن��اه م��ن ح��ق ك��ل م��ش��رق إال ل��ل��ح��ق يُ��رى ال
ي��ن��ب��ع ج��داه م��ن خ��ي��ر ك��ل م��ن��ب��ع إال ل��ل��خ��ي��رات ل��ي��س
ع��اِئ��ُد إل��ي��ه ي��ن��ب��وع ك��ل واِح��ُد ن��ه��ر ل��ل��ح��ب إن��م��ا
ال��ع��ال��م��ي��ن ك��ل ب��ال��ح��ق ب��ارئ ال��م��ب��ي��ن ال��ح��ق ه��و ال��ح��ق م��ن��ب��ع
ع��م��ي��م ف��ي��ض خ��ل��ق��ه ف��ي ب��ره ال��رح��ي��م ال��ب��ر ه��و ال��خ��ي��ر م��ن��ب��ع
وول��ي ل��ل��ب��راي��ا م��ول��ى ه��و ال��ع��ل��ي ال��ل��ه ه��و ال��ح��ب م��ن��ب��ع
إح��س��ان��ه��ا م��ن اآلي��ات وان��ظ��روا إي��م��ان��ه��ا م��ن ال��ن��ف��س ف��أض��ي��ئ��وا
ح��ي��ن ك��ل ف��ي إب��داع��ه��ا وان��ظ��روا ال��ي��ق��ي��ن ن��ور م��ن األن��ف��س ام��ألوا
ُظ��َل��ْم ف��ي ك��س��راج ق��ل��ب ف��ي��ه ودم ل��ح��م م��ن اإلن��س��ان إن��م��ا
ال��ع��ال��م��ي��ن ل��رب ال��ن��ور ذل��ك وط��ي��ن م��اء إل��ى ال��ل��ح��م ذل��ك
ال��دم��اء س��ف��ك ��ُه َه��مُّ وح��ش ف��ْه��َو ال��ض��ي��اء ذا ف��ي��ه أط��ف��ئ ف��إذا
يُ��َح��ّد ال ك��ون ال��ق��ل��ب وب��ه��ذا َوَح��ّد وزن ذو ال��ج��س��م ه��ذا إن
خ��ل��د ال��ق��ل��ب وس��ع��ة ف��ي يَ��ِع��ْش م��ن ال��ج��س��د ض��ي��ق ف��ي ع��اش م��ن ه��ال��ك
ودم��اءْ ل��ح��م ف��ي��ه ق��وام أو وم��اءْ ط��ي��ن م��ن ج��س��م��ك ف��ي أن��ت
وك��ف��اح وج��ه��اد ورج��اء وط��م��اح ح��ي��اة ال��روح ف��ي أن��ت
م��ب��ي��ن ل��ل��خ��ل��ق ال��ل��ه أم��ر ف��ي��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ِس��رُّ ق��ل��ب��ك ف��ي أن��ت
وَع��ّد وزن ع��ن ي��ك��ب��ر إن��ه َح��ّد اآلف��اق ف��ي ال��ق��ل��ب ي��ح��د ال
ل��ت��راْه ي��وم��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ان��ظ��رن اإلَل��ْه س��ر ع��ن ال��غ��اف��ل أي��ه��ا
ال��خ��ات��م ه��ذا ال��ق��ل��ب، وح��واه ال��ع��ال��م اإلل��ه أم��ر ع��ن ض��اق
ج��ل��ي��ل أم��ر م��ن أب��ص��رت م��ا ك��ل ج��م��ي��ل م��ع��ن��ى م��ن أدرك��ت م��ا ك��ل
وع��ب��ر وج��م��ال ج��الل م��ن ال��ب��ش��ر ت��اري��خ أوع��اه م��ا ك��ل
أب��راِرِه ع��ن ح��دث م��ا ك��ل أخ��ي��اِرِه ع��ن س��ج��ل م��ا ك��ل
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ال��ك��ب��ي��ر22 ال��ك��ون ف��ي ال��ل��ِه ت��ج��لِّ��ي أو ال��ص��غ��ي��ر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ل��ه ن��ور ه��و
ب��ال��ش��رر ي��رم��ي ال��ق��ل��ب خ��ف��ق ه��و ان��ت��ش��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ق��ل��ب ن��ب��ض ه��و
ن��وْر وْه��و ُدَج��اَه��ا ف��ي ن��ار ف��ه��و ي��دوْر ب��ال��دن��ي��ا اإلي��م��ان إن��م��ا
ب��ال��س��ن��ى م��ن��ه اآلف��اق وام��ألوا ال��م��ن��ى ت��ب��اش��ي��ر م��ن��ه ف��اج��ع��ل��وا
خ��ام��َدْة م��ع��اٍن ع��ن ارف��ع��وه��ا ص��اع��َدْة ف��ي��ه األن��ف��س ارف��ع��وا
ال��ت��راب ن��ب��ت ك��ل��ه��ا وم��ع��اٍن وش��راب وط��ع��ام م��ت��اع ع��ن
ل��ل��ِب��َل��ى وم��ت��اع ري��اش ال ل��ل��ُع��َل��ى ق��ل��ب اإلن��س��ان ق��ي��م��ة
م��ن��ي��ت��ه ال��ورى ب��ي��ن وزن��ه ب��غ��ي��ت��ه ق��دره س��اع ك��ل
ال��ع��ق��اب م��ث��ل ج��وِّه��ا ف��ي ح��ل��ق��ن ت��راب ف��ي دوًدا ال��ق��ان��ع أي��ه��ا
وغ��د ي��وم ف��ي ال��ك��ون ل��ه��ذا م��ن ودد ل��ه��و ف��ي ال��س��ادر أي��ه��ا
ه��وى ق��وم��ي ي��ا اإلن��س��ان أب��ص��ر ال��ردى ه��ذا م��ن اإلن��س��ان أن��ق��ذوا

∗ ∗ ∗
ُخ��لُ��َق��ا ف��ي��ه ال��ح��ق ل��ي��ك��ون ُخ��ِل��َق��ا م��ن ي��ا ال��م��س��ل��م أي��ه��ا
وك��ي��ل ال��ل��ه ع��ن األرض ف��ي أن��ت ال��ث��ق��ي��ل ب��ال��ع��بء ص��اح ي��ا ان��ه��ض��ْن
ب��ي��دي��ك ي��وًم��ا األرزاق ق��س��م إل��ي��ك ب��األم��ر ال��خ��الق ق��ض��ى ق��د
ال��ع��ب��اد ب��ي��ن م��ا ب��ال��ع��دل واح��ك��م��ن ال��ب��الد ه��ذي ف��ي ب��ال��ح��ق س��ي��ط��رن
ال��ع��ن��اء ه��ذا أرض��ن��ا م��ن وأزل ال��ش��ق��اء ه��ذا م��ن اإلن��س��ان أن��ق��ِذ
�اء وإخ� ووداٍد �الم وس� وص��ف��اء ب��ُح��بٍّ األرض ام��أل
أف��ي��ائ��ه��ا ف��ي ب��األم��ن وان��ع��م��ْن أرج��ائ��ه��ا ف��ي ب��ال��ح��ق واح��ك��م��ْن
ال��دُّنَ��ى آف��اق ب��ال��خ��ي��ر وام��ألن وس��نَ��ا ��ا ح��قٍّ اآلف��اق وام��أل
ال��غ��ن��ي وال��زه��د اإلي��ث��ار ع��ل��م ال��ع��ل��ي وال��ح��ق اإلي��م��ان ع��ل��م
وزي��وف ل��غ��و ع��ي��ن��ي��ه ف��ي وه��ي األل��وف آالف ي��م��ل��ك م��ن زه��د
ع��ن��ده أغ��ل��ى ال��خ��ي��ر ف��ي ف��ع��ل��ة ع��ن��ده أع��ل��ى ال��ح��ق ف��ي ق��ول��ة
م��غ��ن��م م��ن��ه��ا ي��ن��ف��ق م��ا ك��ل دره��م م��ن��ه��ا، ي��م��س��ك م��ا ك��ل
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األَِب��ّي ال��ُح��رِّ ذل��ة ت��س��اوي ال ب��ن��ّي ي��ا ج��م��ًع��ا األم��وال ه��ذه
ال��ك��ري��م ك��ف ف��ي ال��دره��م إن��ه��ا ال��ح��ك��ي��م ع��ي��ن ف��ي ال��ل��ع��ب��ة إن��ه��ا
ال��ص��دف ال��ع��ارف��ي��ن ع��ن��د وه��ي ي��ع��رف ال م��ن ي��ح��س��ب ج��وه��ًرا
وال��س��م��اءْ ج��م��ي��ًع��ا األرض وس��ع أض��اءْ ق��د ق��ل��ب ال��ج��وه��ر إن��م��ا
ال��ث��م��رات ك��ل األرض ف��ي آخ��ذًا ال��ط��ي��ب��ات أك��ل ال��ُح��رُّ ي��ع��اف ال
آم��اده��ا ع��ل��ى أوف��ى رب��م��ا أع��داده��ا ع��ل��ى اس��ت��ول��ى رب��م��ا
ي��أب��ه ال خ��اس��ًرا أو راب��ًح��ا ي��ش��ره ال م��ع��ط��يً��ا أو آخ��ذًا
ت��ف��س��ُدْه ال ن��ع��م��ة ف��ي ف��اك��ًه��ا ت��س��ت��ع��ب��ُدْه وال ال��دن��ي��ا َع��بَّ��َد
ص��اغ��َرا ف��ي��ه��ا ال��رزاق ي��رب��غ ال ط��ائ��َرا ص��ق��ًرا ل��ل��رزق ح��ائ��ًم��ا
ل��س��َع��ا ق��د م��ن ي��ف��زع م��ث��ل��م��ا ف��زَع��ا ه��وانً��ا ش��ي��م ف��إذا
ع��زم��ِت��ِه م��ن ال��ن��ار واس��ت��ث��ار ه��م��ِت��ِه م��ن ال��ع��ز واس��ت��م��د
وط��ع��اْن ض��راب ال��ح��ل��م وإذا ودخ��اْن ل��ه��ي��ب ال��م��اء ف��إذا
إي��اب غ��ي��ر إل��ى ال��دن��ي��ا ف��ارق ب��اب ك��ل ع��ل��ي��ه س��د وإذا
ع��زت��ه ف��ي ال��ح��ر وح��ي��اة ذل��ت��ه ف��ي ال��ح��ر م��وت إن

∗ ∗ ∗
ع��رِب��ّي ش��ه��م ي��ن��ب��ع ب��ن��ي م��ن أل��م��َع��ّي وق��ور ش��ي��خ ل��ي ق��ال
ال��ج��م��ي��ل ال��ن��خ��ل ي��ن��ب��ع م��ن ال��ق��رى ف��ي ون��خ��ي��ل ع��ي��ون ف��ي ي��وًم��ا ك��ن��ت
َوَط��ُر ف��ي��ه��م ال��ط��ي��ر اص��ط��ي��اد نَ��َف��ُر نَ��ْج��ٍد أه��ل م��ن وم��ع��ي
َخ��َف��َق��ا ق��د َج��وِِّه ف��ي س��اب��ًح��ا َح��لَّ��َق��ا ع��ل��ي��ن��ا ص��ق��ر وإذا
��بَ��ْك ال��شَّ ف��ي وض��ع��وه��ا وس��م��ان��ى ��َرْك ال��شَّ ن��ص��ب ف��ي ال��رف��ق��ة أس��رع
ال��م��ن��زل ال��ق��ض��اء ه��ذا ه��وى ب��ل األج��دل ه��ذا ف��ان��ق��ض وه��وى
ي��رت��ب��ك ح��ب��ل��ه ف��ي وث��وى ال��م��ه��ل��ك ه��ذا س��ق��ط��ي��ه ف��ط��وى
ي��ط��ي��ر ال ل��ك��ن ال��ل��وح ف��ي ع��ي��ن��ه األس��ي��ر ل��ل��ط��ي��ر ال��ص��ي��اد وأت��ى
أخ��ف��ق��ا ف��ي��ه ال��خ��ف��اق ذل��ك ع��ل��ق��ا ب��خ��ي��ط ال��ج��و س��اب��ح
ال��ق��ض��اء ص��ي��اد ب��ال��خ��ت��ل ص��اده ال��س��م��اء ج��و ف��ي ال��ص��ي��اد ذل��ك
ال��ري��اح م��ت��ن م��ن ��بَّ��اك ال��شُّ ب��دل وج��ن��اح ب��ع��زم ال��ج��و ق��اه��ر
م��ط��رَح��ا؟ إس��ار ف��ي ي��رض��ى ك��ي��ف م��س��رَح��ا ع��ن��ه األج��واء ض��اق��ت
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ي��ؤس��ر أنَّ��ى األج��دل ل��ن��رى ن��ن��ظ��ر ج��ئ��ن��ا ال��ش��ي��خ ق��ال ث��م
س��ائ��َل��ْة ف��ي��ه��ا ال��م��ه��ج��ة وإذا ه��ام��َل��ْة ع��ي��ن دم��ع��ة ف��إذا
ال��ط��ي��ور23 ب��ي��ن م��ن األس��ر ي��ط��ي��ق ال ال��ص��ق��ور ب��ي��ن م��ن «ال��ح��ر» ي��س��م��ى ذا
اآلِب��يَ��ا ال��ك��ري��م ال��ُح��رَّ وُك��ِن ال��ع��اِل��يَ��ا األب��يَّ ال��ص��ق��ر ف��ُك��ِن
ال��م��ع��رَك��ْة ه��ذي خ��وض م��ن اح��ذرن ال��ت��ه��ل��َك��ْة ه��ذي ح��ر ي��ا واح��ذرْن
ال��ف��ط��ن ذو غ��وغ��ائ��ه��ا ف��ي ض��ل ل��ألب��ط��ن م��ع��رك��ة إن��ه��ا
م��َع��ا وال��ق��ل��ب ال��ع��ق��ل ع��ن��ه��ا غ��اب ض��ي��ع��ا ح��زم ك��ل وغ��اه��ا ف��ي
خ��ارَق��ْة وع��ل��وم وف��ن��ون ب��ارَق��ْة م��راي��ا ت��غ��رن��ك ال
وس��ع��ي��ر وم��ْرج ه��ْرج إن��ه��ا ي��س��ي��ر ق��ل��ب ب��ال رأس إن��ه��ا
ح��ك��م��ا ف��ي��ه��ا إب��ل��ي��س ف��ث��وى األَُم��َم��ا ه��ذي ال��غ��ي أض��لَّ ق��د
ت��ح��ت��دْم ض��الل ف��ي ورم��اه��ا ت��ص��ط��دْم ظ��الم ف��ي ف��دع��اه��ا

الشيوعية

ال��غ��ن��م س��ل��ك ف��ي اإلن��س��ان ت��س��لُ��ك األم��م ه��ذي ف��ي ال��دع��وات أح��دث
ون��ب��ي��ب وُرغ��اء ع��ش��ب ف��ي��ه ال��خ��ص��ي��ب ب��ال��م��رع��ى اإلن��س��ان تَ��ِع��ُد
ال��ق��ط��ي��ع ع��اش م��ا م��ث��ل ع��ي��ش ث��م ال��رب��ي��ع أع��ش��اب اإلن��س��ان تَ��ِع��ُد
أك��ل��ه ت��ري��ه ال��راع��ي وع��ص��ا ل��ه ش��يء وال ال��م��رع��ى ي��وع��د
ال��م��ص��ي��ر أي��ن إل��ى ي��ث��غ��و وال ال، ال��م��س��ي��ر أي��ن س��رب��ه��م: ي��رغ��و ل��ي��س
ال��ع��م��م ال��خ��ي��ر م��ن��ب��ع ع��ن ق��ط��ع��ه ب��ال��غ��ن��م ف��ي��ه ��ب��ه ال��شِّ وي��ت��م
س��م��ا ال��ع��ج��م ع��ن إن��س��ان ف��ي��ه وم��ا وال��خ��ب��ر ب��ال��ل��ه ك��ف��ره
وأم أخ��ت م��ن ال��ق��ل��ب وح��ن��ان وال��رِح��م م��ن��ه ال��ب��ي��ت وض��ي��اع
ب��ال��ف��ت��ن ال ب��ال��س��ل��م ك��اف��ر ب��ال��وث��ن ال ب��ال��ل��ه ك��اف��ر
ع��م��ي وال��ح��ق ال��ل��ه ض��ي��اء ع��ن ال��ص��ن��م ع��ن��د ال��ظ��ل��م��ة ي��ب��ص��ر

إمساكه. بعد يعيش أن قل الصقور من نوع الحر 23
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َح��ّب م��ك��ي��ال ع��ن��ده ي��س��اوي ال وُح��ّب ُود م��ن ال��ب��ي��ت ف��ي م��ا ك��ل
ش��ع��ي��ر ك��ف ع��ن��ده ي��س��اوي ال ب��ال��ش��ع��ور أن��اس ي��دع��و م��ا ك��ل
ال��ن��ه��ى أه��ل ي��ا ال��ت��ف��ك��ي��ر أن��ع��م��وا ال��م��ن��ت��ه��ى وه��ذا ال��س��ي��ر ذاك��م

إقبال

ال��ن��ج��اْة ن��ور ع��ن ال��س��ت��ر وأزال ال��ح��ي��اْة س��ر م��ن اِالق��ب��ال ب��ي��ن
ال��ُق��َران َه��ْدِي م��ن ال��ن��ور وأف��اض ال��زم��ان س��ي��ر م��ن اِالق��ب��ال ب��ي��ن
اس��ت��ع��ر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ح��ق ع��ش��ق م��ن��ه ش��رر م��ن ك��الًم��ا ال��ن��ف��س ف��ي ب��ث
ال��ت��راب ت��ح��ت م��ن ال��دوح��ة ف��رأى ح��ج��اب ك��ل ن��ظ��راتُ��ه ف��ت��ق��ت
أنَّ��اِت��ِه م��ن األف��الك ض��ج��ت ن��ظ��راِت��ِه ع��ن اآلف��اق ض��اق��ت
َق��ْل��ِب��ِه ف��ي ن��وره ف��ت��ج��ل��ى َربِّ��ِه م��ن ن��ف��ح��ة وص��ل��ت��ه
وآت م��اٍض ف��ك��ره ف��ي واس��ت��وى ال��ج��ه��ات ك��ل ق��ل��ب��ه ف��ي ث��وى ق��د
وال��ض��َرْم ع��ل��ي��ه��ا ال��م��اء وال��ت��ق��ى وَدْم دم��ع أل��ح��ان��ه ف��ي س��ال

∗ ∗ ∗
أش��ع��اِرِه ف��ي ال��ح��ق ف��ال��ح��ي��اة ن��اِرِه م��ن خ��ذ ال��ق��ل��ب ب��رود ي��ا
َدْم��ِع��ِه م��ن خ��ذ ال��ع��ي��ن ج��م��ود ي��ا َرْج��ِع��ِه24 م��ن ُخ��ذْ ال��ق��ل��ب م��وات ي��ا
ع��زم��تَ��ْه م��ن خ��ذ ال��ع��زم ك��ل��ي��ل ي��ا ه��م��تَ��ْه م��ن خ��ذ ال��ه��م ص��غ��ي��ر ي��ا
أق��واَل��ُه أَِث��ْر ال��ي��أس دج��ى ف��ي آم��اَل��ُه خ��ذ ال��ي��أس أس��ي��ر ي��ا
ال��ع��الءْ أع��ل��ى ج��وه��ا ف��ي واب��ل��غ��ن ال��س��م��اءْ ف��ي ��د ص��عِّ ال��م��س��ل��م أي��ه��ا
ال��ري��اح ه��وج ق��اه��ًرا وج��ن��اًح��ا وال��ط��م��اح م��ن��ه اإلق��دام وخ��ذ
ون��ور25 ن��ار ش��ع��ره ف��ي أت��ى ق��د ال��ع��ص��ور خ��ل��ف م��ن ال��دي��ن ج��الل ذا
ق��وتِ��ِه ف��ي اإلي��م��ان إن��ه ع��زتِ��ِه ف��ي اإلس��الم إن��ه

القرآن. يف جاء كما املطر، الرجع: 24
به. باقتدائه يعرتف والشاعر الرومي الدين جالل موالنا 25
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أس��راره ف��ي ال��ف��رق��ان إن��ه أن��واره ف��ي ال��ق��رآن إن��ه

∗ ∗ ∗
ث��وى ب��اله��ور ق��ب��ًرا أدم��ع��ي ال��ن��وى ش��ط ف��ي ري��ح ي��ا ب��لِّ��غ��ي
س��الم��ي ب��اله��ور ق��ب��ًرا أب��ل��غ��ن وه��ي��ام��ي ب��وج��دي ب��رق ي��ا وام��ض
وال��س��الم ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ة أق��ام ب��اله��ور إق��ب��اًال إن

دعاء

ال��م��غ��رب��ي��ن! ورب ال��ل��ي��ل ب��اس��ط ال��م��ش��رق��ي��ن رب اإلص��ب��اح ف��ال��ق
ج��الل ف��ي ض��ي��اء ال��ل��ي��ل ف��ي أن��ت ج��م��ال ف��ي ض��ي��اء ال��ص��ب��ح ف��ي أن��ت
خ��ف��اء ف��ي ش��م��ًس��ا ال��ذرَّة ط��اوي ض��ي��اء م��ن ��ا خ��ض��مٍّ ال��ش��م��س ن��اش��ر
وخ��ف��اء ح��ج��اب ف��ي ن��ور أن��ت وج��الء ظ��ه��ور ف��ي ن��ور أن��ت
أن��واِرِه ض��ح��ى ف��ي خ��ف��يٍّ��ا ي��ا أس��ت��اِرِه دج��ى ف��ي ج��ل��يٍّ��ا ي��ا
ال��غ��اف��ل��ي��ن ل��ق��ل��وب وح��ي��اة ال��ع��ارف��ي��ن ق��ل��وب ف��ي أن��ي��ًس��ا ي��ا
ال��ظ��ل��ْم داج��ي ف��ي ال��ق��ل��ب وض��ي��اء ال��ع��م��ْم ال��ن��ور ف��ي ال��ع��ي��ن ض��ي��اء ي��ا
ال��ب��ح��ار ه��ذي ف��ي ال��م��ن��ق��ذ ه��دي��ك ال��ق��ف��ار ه��ذي ف��ي ال��م��ؤن��س ق��رب��ك
وال��م��ق��ط��َع��ا م��ط��ل��ع��ه م��ح��س��ن��ا ال��م��ب��دَع��ا ال��ب��ل��ي��غ ال��ك��ون ن��اظ��م
وال��ق��اف��يَ��ْة26 ل��ه ال��وزن أم��رك واف��يَ��ْة ف��ي��ه األل��ف��اظ خ��ل��ق��ك
ع��ل��ي��ك ب��ره��ان ف��ي��ه م��ع��ن��ى ك��ل إل��ي��ك ن��ظَّ��ار ف��ي��ه ل��ف��ظ ك��ل
ح��ائ��ر س��اٍع إي��اك ط��ال��ب ال��ث��ائ��ر ه��ذا ال��ع��ق��ل، ه��ذا م��ن��ك
وج��ه��ك��ا ي��ب��غ��ي األس��ت��ار ي��ك��ش��ف ن��ح��وك��ا ي��س��ع��ى األف��الك ج��اوز
ب��ارق ن��ور م��ن��ك ال��دي��اج��ي ف��ي ال��خ��اف��ق ه��ذا ال��ق��ل��ب، ه��ذا م��ن��ك
وح��ن��ي��ن وش��وق ذك��ر خ��ف��ُق��ه ح��ي��ن ك��ل راٍج إي��اك ذاك��ر

∗ ∗ ∗

اْلَعاَلِمنَي﴾. َربُّ هللاُ تَبَاَرَك ۗ َواْألَْمُر اْلَخْلُق َلُه ﴿أََال الكريم القرآن يف 26
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ص��ائ��بَ��ا ��ا ح��قٍّ ال��ب��اط��ل ي��ص��دع ث��اق��بَ��ا ض��ي��اءً ع��ق��ل��ي اج��ع��ل��ن
م��راْد ك��ل ف��ي ال��ت��وف��ي��ق واح��بُ��ن��ي وس��َداْد ب��ص��دق ف��ك��ري واش��ُدَدْن
وم��راءْ ش��ق��اق م��ن واح��ف��ظ��نْ��ه وص��َف��اءْ ب��ُح��بٍّ ق��ل��ب��ي وام��ألن
م��اِض��يَ��ا ع��ض��بً��ا ف��ي��ه وَج��ن��ان��ي ع��اِل��يَ��ا ص��وت��ي ال��ح��ق ف��ي وارف��ع��ْن
ع��داْه م��ا ق��ل��ب��ي ع��ي��ن ف��ي ه��وِّنَ��ْن س��واْه ال ق��ص��دي وج��ه��ك اج��ع��ل��ْن
ب��ارَق��ا ع��ق��ًال ب��ال��ع��ل��م واح��بُ��ه خ��اف��َق��ا ق��ل��بً��ا ال��م��س��ل��م ام��ن��ح
ال��م��س��ت��ق��ي��ْم ال��ص��راط َربِّ واه��ِدِه ال��س��ل��ي��ْم وال��ق��ل��ب ال��ع��ق��ل ام��ن��ح��نْ��ه
َح��َك��َم��ا ��ا إمَّ ب��ال��ع��دل ق��اض��ي��ا َح��َك��َم��ا ال��ب��راي��ا ف��ي واج��ع��ل��نْ��ه
ل��ش��ر ي��س��ع��ى ال ل��ل��خ��ي��ر ه��اديً��ا ال��ب��ش��ر ب��ي��ن ق��ائ��ًدا اج��ع��ل��ن��ه

∗ ∗ ∗
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األَم��ْم ه��ذي ب��غ��ي��ه��ا م��ن أن��ج��ي��ْن ال��غ��َم��ْم ه��ذي م��ن اإلن��س��ان أن��ِق��ِذ
ك��ف��َرا ع��ق��ًال ��ر أمَّ ح��ي��ن��م��ا ع��م��را ق��د م��ا اإلن��س��ان ه��دم
آم��َرا ع��ل��ي��ه ال��ق��ل��ب واج��ع��ل ح��ائ��َرا ع��ق��ًال ب��اإلي��م��ان ف��اه��ِد
ال��س��الم27 دار إل��ى ال��داع��ي إن��ك ووئ��اْم ب��ح��ب ال��ن��اس أدرك

الهجرة من ١٣٧٠ سنة رجب من السابع
كراچي مدينة يف
وآخًرا أوًال الحمد وهلل

اْلَحِكيُم اْلَعِليُم أَنَت إِنََّك َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك

َالِم﴾. السَّ َداِر إَِىلٰ يَْدُعو ﴿َوهللاُ الكريم القرآن يف 27
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