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الكون حال

ويسمو قط، بٌرش يرُه فلم العيان طور يفوق ابتدا، لُه ليس وبدءٌ مدى، وال له حدَّ ال وجوٌد
واستملح دة، املمجَّ كماالته ملح ما إذا حتى فقط. ذاته إال يمثلُه فال األذهان إدراك عىل
فاتضحت، الحركة غوامض إىل وأوعز فانفتحت، الرسمدية األبواب إىل أوحى املَؤبَّدة، عنايته
وإذ األبدية، العرصات هاتيك يف وانترش الدهرية، املصارع تلك من الكونيُّ الغبار فاندفع
بااللتصاق قرينِه عىل كلٌّ فانطبق التحارب، حمل وحمل بالتجاذب، تسلح ببعضه تبلبل
تلك ثانويَّات وانطلقت درية، وكواكبًا شموًسا الكروية، العوالم فنجمت الخالق، إيعاز طبَق

الكونية. املالحم
نور انبجس حتى األثري، دقائق فأحرق الغفري، الجم ذلك رصاع من شبَّ أجيٌج
وملا للِعيان. النور بظهور األكوان، يف الحرارة فكانت االنطباق، غسق وأنار االحرتاق،
يف الثمر نضوج نضجت وآماًدا، أجياًال اتقادها بعد جماًدا، البخاريات تلك استكملت

واألرض. كعطارد البعض، منها وهاَك باألجرام، الفضاء وانشغل الِكمام،
ثالثة فهاك الجو. كهرباءُ منهما فانبثقت تمازجا الضو، عنَرص الحرارُة أصدرت وملا
الحركات وتنوعت الساكنات، وتحركت الكائنات، فحصحصت واحدة، ذاٍت يف ُقمَن متوالدة،
قالت: قفرا، صلعاءَ املؤثرات لتلك األرض الحت وإذ وتكردست. اآلثار وتفاقمت وتجنَّست،
أصل واتحد النواهض، الناريَّات عنرص فانضم الخرضا، الربدة جمال هللا بإذن فلنكُسها
املواد. بعضها عىل وتفاعلت باالتحاد، فتداخلت األصول ترتبت حتى الحوامض، بأصل املاء
الذرَّات سواكَن والحركة النمو إىل فنبَّهت الراقدة، األصول تلك بني الحياة نهضت وهكذا
اليابسة، ت اخرضَّ حتى الغارسة، الفواعل تلك وراءِ من للحال النباُت فهبَّ الجامدة،
بدن؛ بال وقوتًا سكن، بال أرًضا لريىض هللا كان فما وآنسة. مأنوسًة الوحشية وأصبحت
الحيوية القوة فتعاظمت الرتاكم، إىل ونبَّهها التعاظم، إىل الحيوية القوة تلك دعا ولذلك



األحوال مشهد

استكمالها بعد الحيوانية، النطفة انترشت حتى وحملت، الحركة أصل وشملت وكملت،
تعدَّد وملا ويتسلسل. ويتوالد ويتكمل، يتجمل الحيوان فأخذ العضوية، البنية مقومات
والنغول، املسوُخ برزت حتى البعول، حمل قريبه عىل كلٌّ فحمل إشباًعا، طلب أنواًعا،
اإلنسان، هللا خلق أن يلبث ولم سارحه، والرتاب سابحه، واملاءُ جانحه، الهواءُ حمل وهكذا

األكوان. َعَلم فكان
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اجلامد حال

بالجمود العنارصتُصاب انطبقت فإذا انقاد، لُه يفرت ال ورصاع الجماد، دقائق يف دائٌم نزاٌع
تتسلسل، واملياه تتحلل، فالصخور وبخار. أهوية إىل سالت أو انترشت تخلَّلت وإذا والقرار،
فتنهُض امَلْعِدِنيَّات، تحرتق وبذلك قراره. يقر ال وعراٌك مداره، يقف ال فحراٌك يتبلبل، والهوا
األرض وتَُزْلَزُل سلسالها، العيون وتفقد السايالت، وتجمد الجامدات، وتذوب املرتفعات،
الحركة تربح وال وقتال، وسالم وانفصال، اجتماع بني الجماد يزال ال وهكذا زلزالها.
املتصفة، األصوُل وتربز املختلفة، الكائنات تقوم حتى واتِّقاد، وخمود وابتعاد، اقرتاب بني

والحيوان. كالنبات والثوران، بالحياة





النبات حال

ح ووشَّ الجبال ج فتوَّ األرضية، الكرة سطح عىل وانترش الحيوية، مرابضه من النبات فهبَّ
بالسحاب، الشجر فتكلَّل والقيعان، السهول وجلَّل والوديان، املنحدرات وظلَّل التالل،
حتى املأوى، تصلح واألرُض املثوى، تفلح الطبيعُة زالت وما بالضباب. النبت واْلتَحَف
والشخص ذريته، يحمي النوع فذهب وتعددت، األنواع وتفردت األجناسوتحددت، تنوعت
تردُّ وأجزاءٌ والتجديد، للتوليد تخدم وأخرى والتشييد، بالتثبيت تهتم فأعضاءٌ بنيته، يحفظ
كثافات وتلطيف الضو، اشتداد كتضعيف املؤثرات، طبائع تردع وآالت التقلبات، غارات
املواد وتنتقي تستقي واألوراُق والجذوُر القوتية، الحياة أصول عن تبتسم فالزهور الجو.
ليكون الحيوي، البنيان ويتشيَّد العضوي، الجهاز فيتقوَّم البهيمية، حالة عىل الغذوية،
وملا األلوان. أكَّال والحيوان األكوان، طبَّاَخ النباُت فكاَن لإلنسان، ومقاًما للحيوان طعاًما
تغذو األكرب، الوجود ذلك أجناد جعلت للقوارض، وموقًعا للعوارض، عرضًة الحياُة كانت
بأوراقها تزهو واألغصان النرضة، بقاماتها تتيه الجذوع فبينما األخرض، الكون هذا قوايم
رافلًة بأدواحها تهتز والِغيَاُض األنداء، سقوط لدى بأزهارها تبتسم والرياُض الخرضة،
الصواعق فتنقضُّ أنوائه، وسافحات أهوائه، برامحات عليها الجو يهبُّ األفياء، بمطارف
أن فيما الزهور، عقود وتنثر بالجذور، السيول وتفتك بالهجوع، فتصاُب بالجذوع، آخذًة
فصلها عن إلخراجها الحيوانية، الطبيعة وفرايس الجمادية، الحوادث مالعب يكون الكل

أصلها. يف وإيالجها





احليوان حال

حيوان، فكانت األرض عىل تحركت إحسانه، القيام وأحسنت إتقانه، الحياة استكملت وملا
األوكار، يف الطريُ وسكن األحجار، يف الوحُش فربض ومكان، ِعيٍص كل إىل باإلرادة وانتقلت
خفق والبعض وساح، األربع عىل البعض سار وهكذا واألنهار، األبحار يف السمك ونام
الشديد التقاءُ أمكن الحياة مايدة عىل وملا سباح. املاءِ يف والبعض الرياح، عىل بالجناح
قتاًال الكل أنشأ بالقصري، والطويل بالصغري، والكبري بالخفيف، والثقيل بالضعيف،
تشقيًقا، تشقق ومخالبًا تمزيًقا، تمزِّق أنيابًا وهاك طعاًما، لسواه كلٌّ فكان وخصاًما،
ال أليم ونزال رشاره، يخمد ال عظيم فعراك رضبًا، ترضب وأطراًفا نشبًا، تنشب وأظفاًرا

الجميع. خاتمة وهو الشجيع، فتك يفتك واملوت أواره، يفرت





اإلنسان حال

املعرفات وراءَ وجدَّ فأدركها، الكائنات إىل نظر نفسه، ِعْلَم وَعِلَم جنسه، يف اإلنسان تم وملا
بفكره وفصلها األشياء وميَّز املنتقد، نظر به املحيطات عىل أطلق ما إذا حتى فأدركها،
أخذتُه وإذ رياسته. تحت الجميع وأخضع رايته، ظالَل الكل عىل مدَّ أن لبث ما املتقد،
ثارت الذوات، عىل وبالفوز الذات بحب وهام الولع، ملكة عليه وغلبت الطمع، جانحُة
وتصارعه، تدافعُه وأخذت برشايعها، األكوان ضدُه ونهضت بطبايعها، عليه املوجودات
غلبُه فكان قدمه. تحت الكل وأُْخِضع وِحَكمه، ُحْكمه فنىضسيف وتنازعه، الوجد وتطالبه
فغدا واألوان، اآلن بني وميَّز الزمان، عرف إذ سيَّما ال لديه، مصيبًة وإدراكُه عليه، غلبًة
تطارده، الحوادث فراحت الدابر. عىل ويأسف املستقبل، من ويرتعد الحارض، يصارع
ات، املرسَّ بطلب يهيُم تارًة لألهوال، وعرضًة لألحوال، هدًفا أصبح حتى تعانده، واأليام
ابتسم فما بلبه، اآلالم تحدق بقلبه، تحيط امللذاُت وبينما ات. املرضَّ حَرب يف يِضجُّ وتارًة
من ألفعاله بد فال أعوام، بعض حزن أيام بَْضع فرح وإذا وشكا، إالَّ شكر وما وبكى، إالَّ
فريسًة فيعيش اآلفات، سوى تسقيه وال بامللذات، زهاًقا الدنيا يرى صد، من ولوصله رد،

املنوال: ذلك عىل منسوًجا املقال، هذا وهاك أعماله. كل من خايبًا ويموت آلماله،

م��ص��ي��رْه أي��َن أي��ن أي��ن ألرى م��س��ي��رْه ف��ات��ب��ع��ت ال��ده��ُر ب��ي ص��اح
ع��س��ي��رْة وال��ط��ري��ق ال��ظ��ع��ُن ظ��ِل��َع ح��ت��ى األرض ع��ل��ى ظ��ع��ن��ي ي��ح��دي ظ��ل
ال��ش��ري��رْة ب��ع��ي��ن��ك ان��ظ��ر ل��ي ق��ال ب��ع��ي��د؟ ق��راري ه��ل ده��ُر ي��ا ق��ل��ُت
ك��ب��ي��رْة أرٍض وس��ط ن��ح��ُن وإذا وِص��رن��ا ِس��رن��ا أي��ن ف��ت��أم��ل��ُت
ال��ح��ي��رْة ف��ق��ال يُ��دع��ى وم��اذا ـ��ُت ق��ل��ـ ن��ع��م، ق��ال ال��م��ق��ام؟ ه��ذا ق��ل��ُت



األحوال مشهد

م��س��ت��دي��رْة ب��أع��ي��ٍن ك��وح��ٍش ًظ��ا م��غ��ت��ا ف��ح��م��ل��ق ذا خ��رُت ال ق��ل��ُت
خ��ي��رْة ل��ك ف��م��ا ال��ورى ك��ل س��ق��ُت ق��د ف��ه��ن��ا ع��اص��يً��ا ي��ا ص��ْه ل��ي ق��ال
غ��زي��رْة دم��وًع��ا وح��دي أب��ك��ي ف��ي��ه ق��ف��ٍر غ��ي��ر أج��د ول��م أنَّ��ى ق��ل��ت
م��غ��م��ورْة ب��دم��ع��ه��ا ع��ي��ٍن ك��ل ب��اٍك ال��ي��وم وح��دك أن��ت م��ا ق��ال
ق��ص��ي��رْة ع��ي��ٌن اإلن��س��ان ف��الب��ن ُه ب��ل��وا غ��ي��ر ي��رى ال ال��م��رءُ إن��م��ا
وال��ب��ص��ي��رْة ل��ب��اص��ري ب��ان��ت ـ��ي��ـ��اءُ األش��ـ وإذا ب��ره��ًة ف��ت��م��ع��ن��ت
ج��زي��رْة ب��ق��ف��ِر ب��ح��ٍر ك��م��ل��ق��ي ض األر ع��ل��ى ُم��ل��ًق��ى اإلن��س��ان رأي��ت ق��د
س��م��ي��رْه ي��ك��ون أن ال��ت��ي��ِه ف��ي ع��وُه ي��د ال��ش��ق��ا وده��ر ب��اي��ًس��ا ت��اي��ًه��ا
ن��ص��ي��رْه ي��ص��ي��ب أن وه��ي��ه��ات س��ي ال��ب��و م��ن��ازل��ة ف��ي ال��ن��ص��ر ي��ط��ل��ب
س��رورْه ت��زي��ل ل��ك��ي ت��أت��ي ـ��ب��ة ف��ال��خ��ي��ـ س��رَّت��ُه اآلم��ال م��ا وإذا
أس��ي��رْة أض��ح��ت ال��ص��روف وب��ق��ي��د ق��ص��ٍد أس��ر م��ط��ل��وق��ًة ن��ف��ٍس ك��ل
ض��ري��رْة م��ن��ُه وه��ي ال��ده��ر ت��رم��ق ع��ي��ٍن ك��ل م��ن ت��ه��لُّ ف��دم��وٌع
وغ��ي��رْة ِغ��ي��ر ب��ي��ن ال��ف��وز م��ن ِس ال��ي��أ ل��ه��ب ف��ي ت��ِض��ج وق��ل��وٌب
م��س��ت��دي��رْة ال��ف��ن��ا ع��ل��ى ف��ت��م��س��ي ال��م��ل��ك ط��ل��ب ف��ي ت��دور ف��م��ل��وٌك
م��ث��ي��رْة ال��ع��ف��اءِ ن��اَر ع��ل��ي��ه��م ـ��ي��ا وال��دن��ـ ال��ع��ن��ف ج��م��رة ي��س��ت��ث��ي��رون
وس��ي��رْة ش��اٍن ك��ل م��ن وذواٌت وص��ن��ٍف ص��فٍّ ك��ل م��ن ورج��اٌل
ك��س��ي��رْة ب��ع��ي��ٍن ي��ب��ك��ي وك��لٌّ ـ��ي��ا ال��دن��ـ م��رس��ِح ف��ي راق��ص��ون ك��ل��ه��م
وش��رورْه س��رورُه وي��ش��ك��و ـ��ش ال��ع��ي��ـ ن��غ��م��ة م��ن��ش��ٌد ال��ك��ل وك��ذا
ن��ف��ورْة ع��ن��ُه وه��ي ال��ق��ب��ر إل��ى ـ��ًض��ا رك��ـ راك��ض��ٌة األن��ام ف��ج��م��ي��ع
ت��ع��ب��ي��رْه أف��ادن��ي وَده��ري ل��ي ب��ان��ت ال��ج��راي��ح ه��ذه ع��ن��دم��ا
خ��ب��ي��رْه غ��دوُت أن��ا زم��اٍن ف��ي ب��ع��ي��ٍش ط��رب��ت ال وال��ل��ه ق��ل��ت
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الرجل حال

يفلح اندفع أيان املأوى. بئس لُه فكانت البلوى، كاهله عىل حامًال الدنيا، يف الرجل فُولِج
من حياة وال يحيا، ذلك بدون وما القوى، باذل فيحيا بالشقا، القوت ليستنبت الثرى،
الخبز لُه فأنبتت وقوى، شددها وبقوتِه وروى، الجبني عرق من األرض فسقى السوى،
سبيل يف وسعى ، وتعالَّ فارتقى األعىل، املحل وأحلتُه والدوا، الداءَ وأنالتُه الِحَمى، وأعارتُه
وعىل وطغى، تصلف أن زال وما املرعى. لُه وطاب املسعى، لديه فحسن واعتنى، الكدح
األقىص، فيبلغ املمىش، ليمهد ورضوى، ثبريًا ونسف العليا، األطواد فدك بغى، الخليقة
واملغنى، الرسادق ليبتني األقىس، الصخر وفطر األقوى، الشجر واقتلع املدى. ويقرص
ويتعىل. ليتسلط البهايم واستخدم ويتقوى، ليشبع األنعام ونحر املأوى. ظل يف فينعم
عليه وشنَّت الدنيا، ضدُه نهضت ها، السُّ إىل حتى حكمه وأمدَّ استوى، الكل عىل ما إذا حتى
طريق عىل الردى، وادي يف ويهيُم البلوى، يف يخبط فارتدَّ النعمى، فأنكرته البؤىس، غارات
فال الخالص ويطلُب بالشكوى، يِضجُّ جعل حتى املنى. أيدي من املنى، يرجو حيث الفنا،
وباألوهام وترجى، فأمل الخفا، أحكام ويستوجب وقىض، أقداًرا يستوجد فذهب يعطى،
مىض. ربه وإىل وقىض، بنفسه لنِجَع والذكرى، الرجا فلوال وتدىل. دنا املحال وعىل تمىل،

وج��ُل ك��ل��ه وج��ود ف��ي ت��رى م��اذا رج��ُل ي��ا دن��ي��اَك ف��ي ت��ش��اه��د م��اذا
واألم��ل ال��ي��أس ال��ص��اح��ب��ان ي��س��ت��ح��ض��ر م��ا ي��ل��ع��ب ال��ده��ر خ��ب��اُه ف��ي م��رس��ٌح ذا
ج��ب��ل وال س��ه��ٌل وال ب��ح��ٌر ي��ع��ص��اك ف��ال ال��ي��دي��ن م��ط��ل��وق األرض ف��ي ح��ك��م��ت
ال��ب��ط��ُل ال��س��ي��د ف��أن��َت راح��ت��ي��ك ف��ي أزم��ت��ه��ا أل��ق��ت ق��د ال��خ��ل��ي��ق��ِة ك��ل



األحوال مشهد

م��ب��ت��ه��ُل وه��و ي��ش��ك��و ل��ق��ل��ب��َك وم��ا راض��ي��ٌة وه��َي ت��ب��ك��ي ل��ع��ي��ن��ي��َك ف��م��ا
وال��ك��س��ل ال��ك��د م��ن��ك س��يَّ��ان ش��ئ��ت م��ا ف��ك��ن ال��ح��ي��اة ه��ذه ف��ي ل��ل��ك��دِّ ُخ��ل��ق��َت
ع��ج��ُل وال ري��ٌث ف��ال ض��ي��ٍم ل��ك��لِّ ه��دًف��ا ال��ث��رى ه��ذا ع��ل��ى س��ل��ك��ت وق��د
األج��ُل ي��ن��ق��ض��ي ح��ت��ى ال��ه��مُّ ي��ن��ق��ض��ي ال وع��ن��ا ل��ل��ف��ت��ى ه��م��وٌم س��ن ل��ك��لِّ
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املرأة حال

عن والذبَّ دوامها، عىل الحافظ طلبت بنيانها، يف وتمكَّنت كيانها، عىل الطبيعُة استوت وملا
نظرات الرجل فبادلت القطوف، داني وغصنًا الظروف، تلك ظرَف املرأُة فكانت قيامها،
حتى كمالها، ثمراِت واقتطف جمالها، رياض يف فرتع األحباب، مغازلة وغازلتُه االقرتاب،
فحبلت العصيان، ثمرة يف ذلك إىل أُشري وقد اإلنسان، نوع وحفظا االقرتان، وظائف تمما
واملتاع، البيت وتهذيب والرضاع، الرتبية إىل فاندفعت عت، وتفجَّ وتمخضت عت، وتوجَّ املرأُة

ويجد. ويجهد ويكد، ويكدح البقول، ويستغل الحقول، يفلُح الرجُل بينما
الهجس، هموم يف وقعت األرضية، واملصاعب الدنيوية، املتاعب عن شأنها أغناها وملا
النواظر، نظرات لتختلس والغزل، بالرقة وهامت والحلل، الحىل فتطلبت الهدس، وغموم
بصفقة رجعت طالبها، ينجح ولم رغابها، ينجع لم إذا حتى الخواطر، خطرات وتسرتق
الجماُل هذا كيف وتقول: املعتجب، نظر املرآة إىل وتنظر العيون، عربات ذارفًة الغبون،
وبداللها وتباهت، بفوزها تاهت القلوب، عىل وانترصت باملطلوب، ظفرت وإذا ُغلب؟! قد
أهملها، نفس نفيس وإذا أولت. وللتصابي فاستولت، ولوت فاستدنت، دنت وكلما تناهت.
وصدر، ورد بني تزل ولم فاستنجعت. ونجعت فاسرتجعت، رجعت أمهلها، غرورها ويف
الزاهر، الشباب ذياك زهرة وتذبل الباهر، الجمال ذلك دولة تسقط أن إىل وحرس، وبيان
األشباح، بجمع إال حينئٍذ تشتغل وال مرباها، وسري صباها، بقصص اآلذان تصدُع فتعوُد

الشعواء. الغارة يف وضايعًة العشواء، خبط خابطًة فتصبح األرواح، وبتفريق

ال��دالل ذات ال��ح��س��ن��اءُ ف��ل��ت��ع��ل��م ال��زوال س��ري��ع ال��وج��ه ف��ي ال��ح��س��ُن
زال ذاك ي��زل ف��إن ال��ص��ب��ا ع��رش ع��ل��ى ي��س��ود س��ل��ط��اٌن ال��ح��س��ُن



األحوال مشهد

وص��ال ع��ل��ي��ن��ا س��ط��ا وك��م وك��م ف��ت��ص��دم��ُه ع��ج��ز ف��ي ي��ص��ب��ح
ح��ال أق��ب��ح ال��وج��ه ه��ذا ي��ل��ب��س وغ��ًدا ح��س��ٌن وج��ٌه ال��ي��وُم
ال��ج��م��ال ذاك ج��م��رة وت��ن��ط��ف��ي ال��ب��ه��ا ذاك أن��وار ف��ت��خ��ت��ف��ي
رج��ال ل��ل��ن��زاِل ي��ب��ق��ى ول��ي��س ت��ن��ح��ن��ي وال��ق��ن��ا ي��ن��ب��و ال��س��ي��ف
ال��خ��ي��ال ك��دوام إال ي��دوُم ال ج��م��ال��ك ال��ح��س��ن رب��ة ي��ا
ك��ال��ج��ب��ال راس��ٌخ ط��ب��ٍع وح��س��ن ك��ال��ه��ب��ا ذاه��ٌب وج��ٍه ف��ح��س��ن
ال��زوال ال��ع��دي��م ال��ح��س��ن ل��ت��ق��ت��ن��ي ال��ن��ه��ى وح��لِّ��ي ال��ط��ب��ع ��ل��ي ف��ج��مِّ
ان��ح��الل ق��ط ال��ب��س��ي��ط ل��ل��ج��وه��ر وم��ا ال��ب��س��ي��ط ال��ح��س��ن ه��و ه��ذا
وط��ال ص��ال ك��ي��ف ن��ف��ٌع ل��ألص��ل ي��ك��ن ل��م إذا ال��ف��رع ي��ن��ف��ُع ال
وال��رأس��م��ال ال��دي��ن ب��ي��ن ال��ف��رق ـ��ل م��ث��ـ واألص��ل ال��ف��رع ب��ي��ن ال��ف��رق
م��ح��ال وال��دواُم رأس��م��اٍل ذا ي��ك��ن ل��م م��ن اإلف��الس ف��ل��ي��ح��ذر

فهي ولذلك وظرافة؛ رقٍة كل عن يشفُّ واللطافة، البنية بديع جوهر فهي املرأة أما
ذهٌن العلم ويف دقيٌق، عقٌل الفهم يف ولها التذكر، رسيعة التفكر، كثرية التأثر، شديدة
وغموض تأثُّرها، ولشدة والنسيان. السهو رسيعة والتبيان، االخرتاع بطيئة أنها إال رقيٌق.
ورسعة واألدب، الوداد حفظ شأنها ومن األمانة. سهلة الجبانة، حليفة كانت ها، تبرصُّ
وأجلُّ اإلنسان، جوهر املرأة إنما وباإلجمال الصفا. ولطبعها الوفا، فلقلبها الغضب، زوال

عدوان. كل رغم كيان،

وح��ب��ي��ب ورف��ي��ٌق وش��ري��ٌك ن��ص��ي��ٌب ل��ل��م��رء ال��م��رأَة إن��م��ا
ي��ط��ي��ب ال إِل��ٍف دون ع��ي��ش ك��ل م��ع��ه��ا إالَّ ال��ع��ي��ُش ي��ط��ي��ُب ال
وط��ب��ي��ب داءٌ ف��ه��ي ت��ب��ق��ى ل��ي��س ام��رٍئ ع��ي��ش ن��ك��دت م��ا وإذا
غ��ري��ب األن��ث��ى م��ع��ش��ِر ع��ن رج��ٍل س��وى ي��وًم��ا ت��ن��ك��ي��ده��ا دع��ا م��ا
ك��ئ��ي��ب ل��وٍن ف��ي الح ب��غ��ٍل ع��ن��ق ع��ل��ى ال��درُّ ع��ق��د م��ا وإذا
ك��ري��ب ري��ح ف��ي ع��اَد ت��ي��ٍس أن��ف م��ن ُق��رَِّب إن ال��زن��ب��ُق وك��ذا
وم��ع��ي��ب ك��ث��ي��ف ب��ي��ن ل��ط��ف��ه ف��اق��ٌد ل��ط��ي��ف ك��ل ه��ك��ذا
أدي��ب ك��ل ي��ا ال��ن��اس ص��ف��وف ي��ا ش��ع��را ي��ا ع��ل��م��ا ي��ا ف��اع��ل��م��وا
ال��ع��ج��ي��ب ال��ج��ن��س ذل��ك ف��ي ُج��م��ع��ا ل��ق��د وال��ظ��رف ال��ل��ط��ف ك��ل أن
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املرأة حال

ش��ج��ي��ب ال��ذوق م��ن وال��ل��ه أن��ت م��رأت��ِه ع��ل��ى ال��ج��ان��ي أي��ه��ا
ذي��ب وه��و ش��اٍة م��ث��ل إالَّ ِه��ي ف��م��ا ب��األن��ث��ى ي��ف��ت��ُك َم��ن ب��ئ��س
ب��رب��ي��ب ل��ل��ي��ٍث أو ب��ح��م��اٍم ف��ت��ك��ت ل��ص��ق��وٍر ف��ض��ٍل أيُّ
م��ه��ي��ب س��ل��ط��اٌن ف��ال��ع��ق��ُل ج��س��م��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ب��ُع س��ل��ط��ك وإذا
ال��رط��ي��ب ال��ط��ب��ع م��ن م��رذوًال ب��ات ن��اش��ف ط��ب��ٍع م��ح��ك��وم غ��دا م��ن
ي��غ��ي��ب ال م��ت��س��اٍو ع��ه��ٍد ح��قُّ ب��ي��ن��ه��م��ا م��ا ال��زوج��ان إن��م��ا
ي��خ��ي��ب خ��ان وإن ال��ع��ه��ُد أوج��ب م��ا ي��ح��ف��ظ أن ال��ع��ه��د ذي ف��ع��ل��ى
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الطفولية حال

للداخل يُقال حيثما الزمان، طريق يف األوىل والغلوة اإلنسان، لحياة األول الدور هو هذا
البصرية، عديم املدخل هذا يف اإلنسان كان وملا مفقوًدا. شيًخا وللخارج مولوًدا، طفًال
فال العقلية، الوظائف تمام عىل حاصل غري األدبية، الكماالت كل من عاريًا الرسيرة، خايل
ويعبث ويذريه، بالرتاب فيلعب قلبه، يستعطف بما إال يشعر وال قربه، يقوم ما إال يرى
إال يهتم فال املوجودات، كلِّ عىل ويضحك واملردودات، باملقبوالت ويسخر ويذريه، بالترب
تيه يف وضايًعا بنيته، بخفة طايًشا يربح ال وإذ األذى. يورث بما إال يحفل وال الغذا، بطلب
تحت باكيًا يكون بينما العظايم، قوايف رويَّ وال العوالم، ضوضاء دويَّ يسمع فال نيته،
حياته طريق يف ومرسًعا وعواملها، جوازمها تحت وساكنًا ومتحرًكا وفواعلها، تأثرياتها
األوصاب، من يستقبله ما ترى عينيه فليت عبابها، يف والغوص أبوابها، يف الدخول إىل
إشارة إال املهد وما القوت، طلب يف الردى رمز إال الثدي فما األتعاب، من يستنظره وما

التابوت.





الفتوة حال

التل أو العقلية، القوى النتشار األوىل واملساحة اإلنسانية، للحياة الثاني الدور هو هذا
فرياه بعينيه، العالم وينظر عليه، اإلنسان فيصعد العمل، ومسلك األجل، طريق يف األول
وتحوم واألماني، امللذات فيه وترقص اآلمال، به تلعب ومرسًحا الجمال، بديع مشهًدا
األمور، هذه حمية برأسه وتلعب الظهور، هذا شمول فتشملُه والتهاني، البشاير حولُه
ما يعلُم وال األوقات، مدى فيبسُم األقداح، تلك برنني ومأخوذًا باألفراح، سكران فيبات
وال ذاته، إىل إال ينظر فال األعمال، بأوهام ا ومحتفٍّ اآلمال، بكساءِ ا ملتفٍّ يظلُّ إذ اآلفات،
يف فيهبط وهكذا قواه. حداثة عىل ومتهافتًا دنياه، مالهي يف هايًما بصفاته، إال يحفل
أن إىل وانكباب، هبوب بني يزال وال الخضم، البحر ذلك يف ويخبط امللم، العالم هذا وادي

الشباب. ويدركُه الصواب، ينشلُه





الشبوبية حال

حيثما واألمل، اليأس وموقع والعمل، الكد ومحل لألجل، الثالث الدور فهي الشبوبية أما
قايًما نفسه فريى واألمر، النهي تنوفة يف حائًرا العمر مفازة يف ضائًعا اإلنسان يوجد
مرصوًعا وأهوائِه، العالم بأمواج ملتطًما األشياء، بكافة ممنطًقا الدنيا هذه وسط يف
نار دماغه يف وتشبُّ الحواس، ثورة قلبه يف فتنهض وهكذا وضوضائه، اته بضجَّ ومأخوذًا
ومقاتلة واأليام، األقدار منازلة إىل فيندفع األهجاس، ريح رسيرته يف وتصفر الوسواس،
الخيبات به تكبُّ وطوًرا ات، واملرسَّ األفراح أوج إىل اآلمال به تهبُّ فتارًة واألوهام، الحقايق
األهوال، متون عىل وراه فيندفع املنال، قريب العالم يرى والحرسات. األتراح حضيض يف
إال يكون فال الظل، يف رغب بالشبح فاز وإذا بالكل، طِمع بالبعض ظفر ما إذا حتى
الحدثان لحوادث مهبًطا يوجد إنما ولذلك القوامع؛ تتلقفها وكرة املطامع، أفواه يف مضغة
يربح وال وافرتار، ذبول بني الزاهي الشباب هذا زهرة تزال وال الزمان. ملكائب ومسقًطا
الزهرة، تلك تاج الشيخوخة تنثر أن إىل واسفرار، خسوٍف بني الباهي العرص هذا بدر
عىل املشيب ويرتفع فرشِه، من الشباب يسقط حيثما القمرة، هاتيك وجه الهرم ويصفع

عرشِه.





الشيخوخة حال

الجبال حتى كالضباب، يضمحل كلٌّ نعم، يضمحل. ثم قليًال يتصاعد بخاٌر هي حياتنا إن
مركٍَّب فكلُّ الخلود، يف طمٌع وال محال، العدم ولكنما للوجود، دواٌم فال السحاب، مرَّ تمر
رابع يبلغ أن إىل القفار، يف املسافر سري عمره طريق يف سايًرا اإلنسان يزال فال لالنحالل.
أُسد من واملناُص الحوادث، لصوص من الخالص أمكنه إذا هذا الدثار. دور وهو األدوار،
ومضض املسري، تعب من منهوًكا هناك فيلبث األمراض. وقتلة األعراض، ونهبة الكوارث،
الدنيا صدمات من ومرضوًضا وأثقالها، الحياة أحمال تحت منحنيًا يعود إذ التأثري،
فيكف ووساوسه، أنفاسه رنني ويخرس وهواجسه، حواسِه ضوضاءُ فتصمُت وأهوالها،
عىل حرصُه ويزيد بالفلس، حتى ويبخل شوقُه، ويكثر ذوقُه، ويقل فكرُه، وتجف برصُه،
التي والطريق قطعها التي الدنيا ورأى ورائِه إىل اْلتََفَت فإذا بالقلس. ويجود النفس،
الزوال، إىل نظريه تجري وكلها أوهام، ومراسح أحالم، أشباح األشياء لُه ظهرت تتبعها،
األمام، إىل التفت إذا ا أمَّ الرضيِع. الطفل ضحك الجميع، عىل فيضحك والخيال، كالطيف
والحارض يدفعُه، املايض يزال وال الخلود. بحب وهام الوجود، إىل حنَّ األيام، ببقية وطِمع
وأمنية، بغية كل وتسلبُه املنية، بزاُة نفِسه يمامَة تختطف حتى يطمعُه، واملستقبل يردعُه،
وتسرتد جزئياتها، الكليات تسرتجع حيثما النسيان، قرب يف ويغور البنيان، هبوط فيهبط

مفرداتها. املجموعات





العيلة حال

وطلب واالنفراد، الشتات أِنَف حدوده، لزوم وإدراك وجوده، برسوم اإلنسان أُْشِعَر وملا
نفسه، إلمكان وفاًقا العقل، آداب إىل ويتصل الجهل هيئة عن لينفصل والعقاد، الزواج
الود، دوام عىل وحالفها العهد، حفظ عىل زوجتُه فعاهد جنسه، ساير لعجز وخالًفا
لهما بهم وطبعت باألوالد، لهما فجادت الطبيعة، يفلحان أخذا الرشيعة، هذه قيود وعىل
األعيال، تقوَّمت األحوال، تلك وبقيام أبيه. إىل االبن ومال بنيه، إىل األب فحنَّ االنقياد،
العيلة أركان هما الوالدية، واملحبة االقرتانية، فاملودة وهكذا األميال. بينهما وتبادلت
للمفقود، الويل فينئُّ األتراح، يحُرض والنقص األفراح، يحرض فالنمو ولذلك والذرية؛

العيال. أسماء حياة إال الطوال، األعمار تلك وما للمولود، الهناء ويرن





االجتامعية اهليئة حال

وتقايضها بالزواج، جارتها من تقرتب عيلة كل أخذت األميال، وتبادلت العيال، تقومت وملا
الناس ورشع الوطر، عمود وانتصب البرش، بني الروابط فاشتدَّت النتاج، أدوات يف
وتمكَّنت املعامالت، بينهم تشيَّدت حتى يسافرون، البعض بعضهم وإىل يحارضون،
إىل هذا التزم حتى البدنية، الرضورات وتفاقمت اإلنسانية، الحاجات فكثرت املبادالت،
الحرض. إىل البدو وانضم البرش، نثار انتظم أن لبث وما هناك، إىل هنا ما واحتاج ذاك،
مطامع فنهضت االلتئام، مواطن وأنشأ االنضمام، رشايع اإلنسان استحدث قد وهكذا
يسقون وجعلوا البعض، بعضهم الناسعىل ثار حتى والنحوس، السعود وحامت النفوس،
وتمكَّنت والرؤساءُ، امللوك فقامت وعنوا، أولئك وافتقر واغتنوا، هؤالء فساد األرض، بدمائهم
تتهشم الروس أضحت إذ جناه، بما وهلك جناه، ما اإلنسان لقي حتى واألمراءُ، األسياد
أبدعت بما اإلنسانية وأخذت القيادة، مناهج يف تضل واألفكار السيادة، مطارق تحت
إال أوجاعها وما مآربها، إال مصائبها فما املصائب، رصوف تشكو ورجعت املتاعب، من
االنتظامية، السكنى وبواعث االجتماعية، الحياة لوازم إىل اإلنسان احتاج وملا أطماعها.
الجماعة نظام ليحسن باآلداب، الطبيعة ولجم واأللقاب، التمدُّن إىل الرضورة به أفضت
وتتهذب املجتمعة، األشخاص وتتميز واألعمال، األفعال سبل وتتسهل االتصال، سلك يف
والرضورة انعقاده، يف سالًكا والنظام ازدياده، يف آخذًا االجتماع زال وما املندفعة. األطباع
األواخر ولحقت بالقبايل، القبايل اتصلت أن إىل باملرسى، يجدُّ والعقل املجرى، تجهد

باألوايل.





البالد حال

وت��س��ع��ُد ال��رج��اُل ت��ش��ق��ى ك��م��ا ت��ش��ق��ى وج��دت��ه��ا ال��ب��الد إل��ى ن��ظ��رت وإذا

الحارضة وألف وأبى، البادية أنف االقرتان، أشتاته بني وجمع اإلنسان، يف األُنس سكن وملا
بالزهور، والدمن بالقصور، الخيام فعوَّض الجناين، ويغرس املداين، ينصب فجعل وصبا،
وسوايل األخطار، غوايل فيتحاىش العظاِئم، بالقناطر واألطناب القوايم، بالدعايم واألوتاد
وأخذوا الجوار، إليه هرع آثر، املقام حيثما آخر، دون بمحل اشتغل ما إذا حتى األمطار.
نوح دخل أو املدينة، األمري بنى قيل الخليط، وعظم املحيط، اتسع وإذ العمار. يستزيدون
وعىل الدائرة، تتسع املركز أهمية وبقدر العباد. شمل وينتظم البالد، تنشأ وهكذا السفينة.
إذ عظيًما، عامًلا أو عميًما، مقاًما املدنية أصبحت وربما الزايرة. تقبل السعة تلك قبول
البحور، موج الناس فيها فتموج وحقيقة، وهٍم كل ومحل الخليقة، لعجايب مشهًدا تعود
شوارعها يف وتحتبك اآلالت، قعاقع أسواقها يف وترنُّ النهور، صب الركبان إليها وتصب
عجاج عىل قاعاتها وتنطبق واآلالم، امللذَّات لدخول ساحاتها وتنفتح املركبات، معاِمع
فتكون والصالح، الفساد بني وتوالف واألتراح، األفراح بني تجمع حتى واألنغام، الغموم
تلك وتتعظم القوة، تلك تتقوَّى تزل ولم الصور. لوقايِع وموقًعا البرش، لضوضاءِ مرسًحا
القهقري، بالرجوع فتأخذ الحدثان، طوارق وتنهرها الزمان، عليها يحقد أن إىل السطوة،
بابل وهاك والغوادي. الروايح ومندب البوادي، يف ٌة ِرمَّ تصبح حتى العبقري، ونقصان
هذا باريس، مدينة إليه ستئول ما يعلم ومن السور، ربات من شاكلها وما وصور، ونينوى
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الفرح، كئوس وأحىس املرح، مطارف أسحب اآلن أنا حيثما النفيس، والبلد األعىل املقام
االنتصار. قوس عىل ومنشًدا اآلثار، بعجايب متمنِطًقا

موشًحا

ب��ط��م��ِس ف��ي ال ال��ن��ص��ِر ق��وِس ف��وق ال��س��م��ا ك��ش��ُف ل��ي ب��اري��س ف��ي ب��ان
ل��ألن��ف��ِس أو ل��ألع��ي��ِن ط��اَب ك��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ع��اي��ن��ُت ح��ي��ث��م��ا

دور
ال��ج��ه��ات ك��ل إل��ى ال��ط��رَف وأرس��ل ق��ف ال��ق��وِس ذا ع��ل��ى ال��ذوق أخ��ا ي��ا
ال��ب��اه��رات ذي ع��ل��ى اس��ت��ع��ل��ى ع��ن��دم��ا ُخ��ط��ف ط��رٍف ف��ك��م ال��ح��ذَر وال��زم
ال��س��اي��رات ف��وَق ال��ث��اب��ت م��ث��َل وص��ف ل��و ج��الل ك��ل ف��ت��رى
ب��ال��م��ل��ت��ب��ِس األف��ك��ار ح��ارت ك��م��ا ال��ع��ق��ل ح��يَّ��َر ش��يءٍ ك��ل
أرؤِس م��ن ه��ن��ا ألق��الٍم م��ا ال��ق��ل��م��ا ي��زج��ي ال��ك��ف وأع��اد

دور
ال��م��س��ت��ظ��ه��رة م��رأَت��ُه م��ص��ح��بً��ا ه��ن��ا ج��ال م��ا ال��ن��ور رس��م غ��ي��ر
ال��ث��م��رة وت��خ��ف��ي ال��غ��ص��ن ورق ل��ن��ا ت��س��ت��ج��ل��ي ال��م��رأَة إن��م��ا
ال��م��ط��رة دون ال��ط��اس��ات ح��ام��ل دن��ا ق��د ظ��اٍم ن��ح��َو ف��ك��س��اٍق
ال��ح��ن��دِس ت��ح��ت ال��س��اري��ن أن��ت��ُم ال��ح��م��ى ه��ذا ي��م��م��وا ص��ح��اب��ي ي��ا
خ��رِس ف��ي دون��ُه ن��ط��ٍق ك��ل م��ا ع��ل��م وت��ع��ط��وا ال��ص��ب��ح ت��غ��ن��م��وا

دور
س��م��ع��ت ق��د م��ا ع��ي��ن��اَي ورأَت ال��ع��ال ب��اري��س ج��ئ��ُت ق��د إن��ن��ي
وع��ت روح��ي وال أذن��ي س��م��ع��ت وال ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت ال م��ا ش��م��ُت
ط��ل��ع��ت ن��ج��وم أم ب��روٌج ه��ل وال��م��ال ال��م��ب��ان��ي ه��ذه م��ا آه
ك��س��ي وال��ك��ب��ر ال��م��ج��د وب��ث��وب س��م��ا ق��د ج��م��اٍد أم ح��يٍّ ك��ل
نُ��س��ي ال��ده��ُر ب��ه��ا آٍي م��ن ف��ي��ه ب��م��ا ال��ع��ق��ِل ع��ل��ى ي��س��ط��و م��ش��ه��ٌد

دور
ال��ف��ك��ر ف��ي��ه ت��ج��ل ل��م م��ا س��ره ل��ل��ع��ي��ان ي��ج��ل��ي ه��ي��ه��ات م��ش��ه��ٌد
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ل��ل��ب��ش��ر ح��ظٌّ ال��ب��اط��ُن ب��ي��ن��م��ا ال��ح��ي��وان ح��ظ ال��ظ��اه��ُر إن��م��ا
وس��ه��ر ط��وي��ًال درًس��ا ي��ق��ت��ض��ي ب��ان األف��ق ذا ف��ي ل��َك ش��يءٍ ك��ل
األن��دل��ِس ال ال��غ��ال زم��ان ف��ي ال��ع��ظ��م��ا ف��ك��ِر إب��داِع م��ن ف��ه��و
ب��ال��ض��ُرِس أي��دي��ه��م ض��رس��وا ال��ق��دم��ا ال��زم��ان ه��ذا أت��ى ل��و

دور
ال��زاه��رة ال��دراري ذي وت��أم��ل األم��د ه��ذا ع��ل��ى ال��ط��رف أِدر
ال��ب��اص��رة ل��ت��غ��ذي ال��ن��ور ت��ف��رُز ال��ُغ��َدْد م��ث��ل ال��ت��ي واألن��اب��ي��ب
ح��ائ��رة ب��ع��ي��وٍن ت��رن��و ك��ي��ف ال��ج��ل��د ال��م��ن��ي��راِت ال��ش��ه��ب وان��ظ��ر
األط��ل��ِس ع��ب��اِب ف��ي وت��وارى ف��ان��ه��زم��ا ه��ن��ا ال��ل��ي��ُل ُغ��ِل��َب
ال��م��ن��ع��ك��ِس ل��ذا ف��اع��ج��ب ه��ن��ا ه��ا ال��س��م��ا واألرُض األرُض ف��ال��س��م��اءُ

دور
ت��ح��م��ُل ع��ل��ي��ه وه��ي ُوض��ع��ْت ل��ل��غ��رام رداٍح ك��لَّ وت��رى
ه��ي��ك��ُل م��ن��ه��ا وال��ردف ص��ن��ٌم ال��م��رام ل��ل��ح��س��ن ه��و ق��دٍّ ذات
ع��ب��ُل ردٌف ال��رم��ل وك��ت��لِّ ال��ق��وام ك��ال��خ��وط ع��ن��دُه م��ن أي��ن
ال��ن��ف��ِس ط��ي��َب م��ن��ه��نَّ ت��ك��ت��س��ب ال��دُّم��ى ه��ذه ذْر ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
ال��ه��وِس ك��لُّ ال��ن��اس ول��ك��لِّ ال��ع��ل��م��ا ع��ل��م ب��اري��س ف��ي ه��نَّ

دور
ال��ن��ش��ب ت��ج��م��ي��ع ح��بُّ ل��وال ق��ط ال��س��ن��ا ه��ذه ف��ي ب��اري��س ب��دت م��ا
وال��ط��رب واألغ��ان��ي وال��غ��وان��ي وال��ب��ن��ا ب��ال��م��ب��ان��ي زيَّ��ن��وه��ا
وال��ذه��ب ف��ي��ه��ا ال��ف��ض��ة ي��ن��ف��ق ودن��ا إل��ي��ه��ا ك��لٌّ ف��س��ع��ى
ال��م��ن��ب��ج��ِس ال��ع��ارِض ص��وب م��ث��ل ه��م��ى ق��د ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ال ول��ذا
ال��م��خ��ت��ل��ِس ع��ل��ى ق��ط ف��ع��ل��ه��ا ح��رِّم��ا م��ا ط��وع��ي��ٌة خ��ل��س��ٌة

قلت: أيًضا الجنان حقل ويف

ال��ج��ن��اِن ف��ي أم ب��اري��س ف��ي أن��ا ه��ل م��ك��ان��ي ك��ون أي ف��ي أدري ل��س��ُت
ب��ال��ع��ي��اِن ه��اه��ن��ا أل��ق��اُه ـ��ة ال��ج��ن��ـ ع��ل��ى ال��س��م��اع ف��ي ج��اءَ م��ا ك��ل
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ك��وث��راِن ب��ه��ا ل��ك��ن ت��ج��ري ـ��ه��اُر األن��ـ ت��ح��ت��ه��ا ج��ن��ة وس��ط أن��ا ه��ا
أم��اِن م��ن وآخ��ٌر األم��ان��ي ـ��ع ي��ن��اب��ي��ـ ج��م��ي��ع م��ن ف��اض ك��وث��ٌر
وال��ول��داِن ل��ل��ح��ور م��ج��اٌل م��ي وق��دا وخ��ل��ف��ي ان��ث��ن��ى ه��ك��ذا
ال��ج��ن��اِن ح��ق��ول ف��ي س��ك��ري��ن ُن س��ك��را وأن��ا ق��ض��ي��ت��ه ل��ي��ٍل رب
وغ��وان��ي وغ��ي��ه��ٍب وغ��ي��وٍم وغ��دي��ٍر وغ��رٍد غ��ي��ٍد ب��ي��ن
ال��م��ث��ان��ي ص��دُح ج��ان��ب��يَّ وع��ل��ى زه��وٌر وت��ح��ت��ي ورٌق ف��وق��ي ك��ان
وال��ف��رق��داِن ح��ار ال��ب��دُر ب��ه ٍس ن��ب��را ك��ل م��ن األن��واِر وس��ط��وُع
وال��م��ه��رج��اِن ال��ب��ه��رم��ان ال ـ��ح��س��ن ال��ـ ب��ن��ج��وم ت��زيَّ��ن��ت س��م��اءٌ ذي
ال��ج��ن��اِن ج��ن��ان ي��ح��م��ى م��ح��يَّ��ا ُك��لِّ م��ن ال��ك��واع��ب ت��ج��ري ف��أم��ام��ي
م��رج��اِن ع��ن وال��ل��ه ب��اس��م��اٍت وس��ح��ٍر س��ك��ٍر ك��ل ع��ن س��اف��رات
ك��ال��س��ك��راِن ي��روغ وأض��ح��ى ـ��ب ال��ق��ل��ـ ه��ب��ط رن��ت إذا وع��ي��وٍن
اإلن��س��اِن م��رس��ح ف��ي ل��ع��بً��ا ـ��ث��ُر األك��ـ وه��م��ا ف��ال��ه��وى ال��ح��س��ُن ح��ي��ث��م��ا
ال��ح��ي��واِن ل��ب��ن��ي��ة أص��ٌل ذوت ال��ال ك��م��ا أص��ٌل ل��ل��ح��ي��اة ف��ه��م��ا
ال��ع��ن��ص��راِن ل��ل��ج��م��اع��ة ف��ه��م��ا وض��مٍّ ات��ح��اٍد ف��ي ال��ن��اس ب��ه��م��ا
ال��ب��ل��داِن أج��م��ل األرض ف��ي ت��ُك ل��م ل��و ب��اري��س ال��م��ق��ام ذا ت��ص��ب ل��م
ال��م��ن��ص��اِن ال��ح��م��ى ل��ذا ه��ج��وًم��ا ُس ال��ن��ا زادت ح��س��ن��ه��ا ازداد ك��ل��م��ا
ره��اِن م��ج��رى ال��غ��وان��ي ول��ك��ل ش��م��ٍل م��ج��م��ع ل��ل��خ��ل��ق أض��ح��ت ف��ه��ي
ك��ال��غ��دراِن ف��اض ال��رزق ف��ب��ه��ا غ��ن��اه��م ف��ي��ه��ا األغ��ن��ي��اءُ ي��ن��ف��ُق
ح��رم��اِن وف��ي ف��اق��ٍة ف��ي ف��ه��و رغ��ًدا ال��م��ال أخ��و ي��ع��ش ل��م وإذا
األب��داِن وص��ح��ُة وج��م��اٌل وظ��رٌف ل��ط��ٌف ب��اري��س ف��ي م��ا ك��ل
ال��دب��راِن ع��ل��ى ع��ال ق��د ول��و ٍس رأ م��ن ال��ن��ق��ي��ص��ة ل��ذي ف��ي��ه��ا ل��ي��س
ال��رج��ح��اِن ذو ف��ال��ك��م��ال ع��ال ـ��ِر ال��ده��ـ ذا م��وازي��ن ف��ي ال��ن��ق��ُص وإذا

بولونيا: حرش يف أيًضا

دن��ا ق��د وص��ب��ح��ك ول��ى ف��ال��دج��ى ق��م أن��ا ل��ي ف��ق��ال��ت ي��ن��ب��ه��ن��ي ذا م��ن
ال��س��ن��ا ب��ل��غ وال��س��ن��ي ألأل واألف��ق ظ��الم��ه��ا ل��ث��ام ن��ض��ت ف��ال��س��م��اءُ ق��م
م��ف��ت��نً��ا ب��ي ت��ع��د ول��م س��ل��وت ع��ن��ي ف��ه��ل ض��ًح��ى ت��ن��اُم ك��ال��خ��ال��ي ح��ت��اَم
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ب��ي��ن��ن��ا م��ا م��ي��ث��اق��ُه ج��ري ُح��بٍّ ع��ل��ى م��ث��ل��ي ث��اب��تً��ا ع��ه��دت��ك ول��ق��د
وب��ال��س��ن��ا ب��ال��ص��ب��اح وس��ه��ًال أه��ًال وأج��ب��ت��ه��ا أع��ي��ن��ي أم��س��ح ف��وث��ب��ت
ال��ض��ن��ا م��ف��ع��ول ف��ذاك غ��ف��ل��ُت وإذا ب��اك��يً��ا ل��ي��ل��ي ق��ض��ي��ُت ق��د وال��ل��ه
أن��ا وأن��ا ن��ادٌم أن��ا ف��ه��ا م��ن��ي ال��م��س��ا أم��س ج��رى ق��د م��ا ع��ل��ى ن��دًم��ا
ال��ج��ن��ى ه��ذا ف��اع��ذري ال��م��ح��ب��ة س��خ��ط ب��دا ل��م��ا ج��ن��ن��ت ق��د ب��ِك أك��ن ل��م ل��و
ال��م��ن��ى ك��ل ي��ا ق��ط ل��غ��ي��رك ط��رف��ي رن��ا م��ا ع��ت��ب��ك أه��َو ل��م ل��و ول��ذاك
األح��س��ن��ا ي��س��ت��خ��ي��ر م��ن ع��ل��ى ع��ت��ٌب ف��ال ط��ْب وق��ال��ت ض��ح��ًك��ا ف��ت��م��اي��ل��ت
ال��خ��ن��ا ن��س��ب��وا ال��ن��س��ا إل��ى ال��ذي��ن وه��ُم س��ج��ي��ٌة ل��ل��رج��ال ال��خ��ن��اث��ة إن
ع��ن��ا ل��ق��د ل��ل��ح��ي��اء ب��ج��ن��ٍس رف��ًق��ا ي��س��ت��ح��ي ال ال��ذي ال��ج��ن��س أي��ه��ا ي��ا
ف��ن��ا ف��ي ال��ص��ب��اب��ة ل��ه��ب م��ن وال��ق��ل��ب ك��ال��وك��ا ي��رش��ح وال��ج��ف��ن ف��أج��ب��ت��ه��ا
رن��ا م��ن أح��س��ن أن��ِت ط��رف��ك ف��َوس��ح��ر إذًا ل��ي اس��ت��خ��رت��ك أك��ن إن ب��دع ال
وان��ث��ن��ا ت��م��اي��ل م��ن أع��دُل وألن��ِت وان��ج��ل��ى ت��ج��ل��ى م��ن أج��م��ل وألن��ِت
ال��رن��ا ب��ه ل��ط��ار ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ��ا ك��فٍّ أض��ع ل��م ل��و ب��أع��ي��ٍن إل��يَّ ف��َرن��ت
ال��ق��ن��ا م��ث��ل وان��ث��ن��ت ِج��ي��ًدا ك��ال��ظ��ب��ي وال��ت��وت ن��وًرا ك��ال��ب��رق وت��ب��س��م��ت
س��وس��ن��ا أو زن��ب��ًق��ا ت��ح��اك��ي ب��ي��ٍد ي��دي ق��بَ��َض��ت ل��رض��اي��ه��ا وإش��ارًة
ال��ب��ن��ا ِن��ع��م ال��ه��وى أس ع��ل��ى ي��ب��ن��ى م��ا ك��ل وق��ال��ت ت��غ��ازل��ن��ي وب��دت
األث��م��ن��ا وارت��دي��ت وج��ه��ي ورح��ض��ت م��س��ت��ب��ش��ًرا ال��ك��رى ع��رش ع��ن ف��ه��ب��ط��ُت
ب��ن��ا ي��ذري وال��ض��ح��ى خ��رج��ن��ا وك��ذا ض��ح��وك��ًة ال��ذراع ت��ح��ت وأخ��ذت��ه��ا
األع��ي��ن��ا وت��ش��وي م��ن��اف��س��ن��ا ت��ق��ل��ي ه��ج��ي��ره��ا ب��ق��ي��ظ أخ��ذت ق��د وال��ش��م��س
أك��ن��ن��ا ب��ب��ول��ون��ي��ا ح��رٍش إل��ى ن��س��ع��ى س��رع��ًة وس��رن��ا م��رك��ب��ًة ف��ات��خ��ذُت
ال��ه��ن��ا ع��ل��ى وال��م��دار ال��م��س��رة ح��ي��ث وال��ص��ف��ا وال��ع��ذوب��ة ال��رط��وب��ة ح��ي��ث
ت��ح��ص��ن��ا ال��غ��ص��ون ف��ح��بَّ��ك��ت ه��ل��ع��ت ال��ق��ض��ا م��ن ف��ي��ه ال��غ��اب ك��ان ح��رٌش
ه��ن��ا غ��ي��ٌل وال وح��ٌش ف��ال ت��رع��ى وال��م��ه��ا ت��رت��ع ال��غ��زالن ب��ه��ا غ��اٌب
ق��ن��ا ال ِغ��ي��ٍد ق��دود ط��ع��ان وك��ذا ظ��ب��ا ال ع��ي��ٍن ع��ي��ون ض��راب وه��ن��ا
ت��زي��ن��ا ب��ال��ك��ئ��وس س��م��اًط��ا ف��ح��ك��ت ت��س��م��ط��ت ب��األق��ح��وان وس��ن��ادٌس
ت��وط��ن��ا ال��زه��ور س��ل��ط��ان ف��ه��ن��اك ت��س��ي��ج��ت ب��ال��ي��اس��م��ي��ن وخ��م��اي��ل
ال��م��ق��ت��ن��ا ه��ذا ِن��ع��م أس��اور أض��ح��ت م��ن��ع��ط��ف��ات��ه��ا ل��ل��روض وج��داول
ال��م��ت��ب��ط��ن��ا وب��ط��ه��ا ه��ن��اك ت��ج��ري ال��ت��ي ال��ب��ح��ي��رات ت��أم��ل��ت ف��إذا

39



األحوال مشهد

ع��ن��ا ب��ال ع��ل��ي��ه س��ارت وم��راك��ٍب روض��ٍة ف��ي ج��رى ب��ح��ٍر م��ن ل��ع��ج��ب��ت
ال��ق��ن��ا ت��ن��ب��ع��ث أي��ان ب��ه ه��ب��ط��ت ت��ب��ع��ه��ا ت��ج��ش��م وم��ن وال��ج��اري��ات
م��ت��ع��ن��ع��ن��ا داي��ًرا وي��رج��ع ع��ن��ه��ا م��س��ل��س��ًال ال��زالُل ي��ه��وي ش��الل��ٌة
ال��غ��ن��ا ف��ي ي��رق��ص ت��راُه ال��ك��س��ور وع��ل��ى ��ًرا م��ت��ك��سِّ ه��وى ق��د ل��م��اء ع��ج��بً��ا
ال��ف��ن��ا ه��دم م��ن ق��ام ك��ل��ٍس م��ل��ح ال ورم��ال��ه ال��ث��رى ج��ب��س م��ن ف��ال��ص��خ��ر
ت��م��ك��ن��ا ال��ج��ب��ال ف��ي ث��ل��ٍج ذوب م��ن ال ج��ري��ن ال��م��ي��اُه ال��س��ي��ن م��ن وك��ذا
ال��ب��ن��ا ذاك ع��ن ال��م��ب��ن��يَّ ذا ت��م��ي��ي��ز ن��اق��ًدا ي��م��ك��ن ه��ي��ه��ات ل��ك��ن��م��ا
ه��ه��ن��ا م��واق��ع م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ل��ي��ِد ف��م��ا األي��دي ص��ن��ع��ة ذل��ك وج��م��ي��ع
رب��ع��ن��ا ن��ط��ل��ب األق��دام ع��ل��ى ع��دن��ا وح��رِّه ال��ن��ه��ار ث��ق��ل اخ��ت��ف��ى وم��ذ

القناطر: جرس عىل أيًضا

ال��ن��واظ��ر م��لءَ ب��اري��س ت��ش��اه��د ق��ف ال��ق��ن��اط��ر وج��س��ر ال��ق��ض��ا ص��رِح ب��ي��َن
ال��م��ف��اخ��ر ذي ال��س��ن��ا ذا ال��م��ج��َد ذل��َك األم��ان��ي ه��ذه ال��ب��ش��َر ذا وت��أم��ل
ح��اي��ر ك��ال��ض��ب راَح وال��ع��ق��ُل ـ��ش��ة ال��ده��ـ ب��ه ج��ال��ت ج��ال ال��ط��رف ح��ي��ث��م��ا
ال��دوائ��ر ج��م��ي��ع ع��ل��ى دارت ـ��س��ان اإلن��ـ داي��رة ب��ه��نَّ ع��ظ��م��اٌت
ال��ق��ي��اص��ر ه��ام ن��ط��ح��َن ق��د ك��ذا ـ��م ال��ن��ج��ـ ع��ل��ى ح��ت��ى ش��م��خ��َن ف��ق��ص��وٌر
األواخ��ر ان��ت��ب��اه ح��ت��ى ن��ع��اٍس ف��ي ع��ن��ه األواي��ُل ظ��لَّ وج��الٌل
وزاه��ر زاٍه ال��وج��وِد وج��م��ي��ع ب��ش��ًرا ت��ن��ف��ُث ال��ك��ائ��ن��اُت ه��اه��ن��ا
ه��ام��ر زال م��ا ك��ال��ط��لِّ ن��ع��ي��ًم��ا ـ��لِّ ال��ك��ـ ع��ل��ى أف��اض ق��د ال��ل��ُه ه��اه��ن��ا
داي��ر ال��ك��ل ع��ل��ى ال��ه��ن��ا وك��اُس ـ��ر ال��ده��ـ ب��اس��م��ُة ال��رف��اِه ف��ث��غ��ور
ال��خ��واط��ر ب��ك��ل خ��اف��ٌق وال��ه��وى ال��خ��واف��ي ب��ك��ل خ��اط��ٌر وال��ص��ف��ا
س��اح��ر ل��ل��ع��ق��ل ال��ج��م��ال ه��ذا ب��ع��ُض ول��ك��ن ج��م��ي��ٌل ال��م��ال ه��ذا ك��لُّ
ال��ج��آذر ب��ي��ن ك��ال��خ��وِد س��ارح��اٍت غ��ي��ٍد ب��ي��ن م��ا ي��رت��ع��َن ف��غ��واٍن
ن��اظ��ر ك��لَّ ال��ه��وى إل��ى داع��ي��اٌت م��ع��ن��ى ك��ل م��ن ال��ج��م��ال م��ح��رزاُت
ن��اف��ر ال��ت��خ��ل��ق م��س��ت��ك��م��ل ِت ال��م��ن��ح��و وال��م��رم��ر ك��ال��ع��اج ن��ه��ٍد ك��ل
ل��ل��س��راي��ر ب��ع��ش��ق��ه ي��وح��ي األس��راِر ص��ن��م ك��أن��ُه وق��وام
ال��ض��م��ائ��ر ب��خ��ور س��وى ع��ل��ي��ه ق ي��ح��ر ل��م وال��ل��ط��اف��ة ال��ح��س��ِن ه��ي��ك��ُل
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ال��ك��واس��ر األس��وَد ي��س��ب��ي ب��ان��ك��س��اٍر ت��س��ط��و ال��ب��ي��ض ع��ل��ى س��وٍد وع��ي��ون
ف��وات��ر وه��نَّ وي��ص��ارع��ن��ه��ا ع��ي��ٍن ب��ل��ح��ظ��ِة ال��ن��ه��ى ي��س��ت��رق��َن
ال��س��واف��ر ال��وج��وه ت��ل��ك ف��ب��روح��ي ح��س��ٍن ك��ل ع��ن ي��س��ف��رَن ووج��وه
ح��واي��ر ال��ع��ق��ول ب��ه ظ��رٍف ك��ل ع��ج��ي��ٍب ل��ط��ٍف وك��ل ح��س��ٍن ك��ل
ال��م��آزر ف��ي أو اإلزِر ف��ي غ��ري��ٌق ـ��دٌّ ق��ـ وال ا ق��دٍّ ي��ش��ي��ن ن��ط��اٌق ال
ق��ادر ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى م��ا وأن��ا ف��ت��ن��ت��ن��ي رع��ب��وب��ٌة وب��روح��ي
خ��اس��ر وال��رش��د ل��ل��ع��ق��ل ك��لٌّ ف��ي��ه غ��رام ع��ن ي��ع��ي��ق��ن��ي ش��غ��ٌل ل��ي
وم��ح��اب��ر وك��اغ��ٍد ك��ت��ٍب ب��ي��ن م��ا ض��اي��ًع��ا أزل ول��م أه��وى ك��ي��ف
األزاه��ر ب��ي��ن ال��روض ف��ي وط��وًرا ال��م��وت��ى ب��م��ج��زرِة أخ��ت��ف��ي ت��ارًة
م��ث��اب��ر ع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ى ي��ك��ون أن زي��ٌد ق��ال ك��م��ا ي��ق��ت��ض��ي وال��ه��وى
ب��اه��ر ك��ان وال��ض��ي��ا ال��س��ح��ب ب��رق��ع ع��ن��ُه األف��ق م��زَّق ق��د ي��وٍم ربَّ
ح��اض��ر ال��ده��ر غ��اي��ب ي��ا ه��ل أت��رى وق��ال��ت ل��ي م��وع��د دون أق��ب��ل��ت
ب��ف��اك��ر ل��س��َت ف��ي��ِه أن��َت ن��ع��م ـ��ت ق��ال��ـ ن��ع��م أج��ب��ُت ب��اٍه ن��ه��اٌر ذا
ن��ادر ص��اِح ي��ا ب��اري��س ف��ي م��ث��ل��ُه ن��ه��ار دف��اءَ ن��غ��ت��ن��م ب��ن��ا ق��م
ن��اج��ر ش��ه��ر ف��ي ال��دف��اءِ ي��وم ـ��ن��م ي��غ��ـ ب��ه م��ن��اٍخ م��ن وي��الُه ق��ل��ُت
م��س��اي��ر ص��بٌّ ل��ل��ه وذه��ب��ن��ا ف��ي��ه وال��ق��ل��ُب ال��ك��ت��اب ف��ط��ب��ق��ُت
األع��اص��ر ع��رض ح��ي��ث ال��ت��ص��اوي��ر ض ع��ر إل��ى ان��ت��ه��ي��ن��ا ح��ت��ى وس��رح��ن��ا
م��ن��اظ��ر ق��ل��ُت ال��م��ك��ان ذا ف��ي ل��ك وم��اذا ق��ال��ت ال��دخ��ول ف��أردُت
ش��اع��ر أت��ب��ع ع��دت م��ا ع��م��ري ط��ول وق��ال��ت ذوق��ي ت��ذوق أن ف��أب��ت
ل��ل��م��آث��ر ع��اش��ق وال��ل��ه أن��ا ل��ك��ن س��ع��د ي��ا أه��واك إن��ي ق��ل��ُت
آخ��ر ب��دَّ ف��ال ٌل أوَّ ي��ك��ن إن س��ب��ي��ل��ي ف��خ��لِّ��ي أو ال��ع��رض ف��ادخ��ل��ي
ال��م��ه��اج��ر ال��ج��واب ذا م��ن واق��ش��ع��رت ض��ح��ًك��ا ب��ي واس��ت��ه��ل��ك��ت ف��اس��ت��ع��اذت
ال��م��ظ��اه��ر ت��ل��ك ن��ط��وُف وأخ��ذن��ا ف��ول��ج��ن��ا ف��رق��ًة ت��رض ل��م ثُ��مَّ
خ��اب��ر ك��أح��س��ن ش��رًح��ا ع��ن��ي غ��مَّ ق��د م��ا ت��ش��رح ك��ال��دل��ي��ل ل��ي وه��ي
داي��ر م��ي��ش��ي��ل ذات م��ع ذات��ي خ��ل��ُت ح��ت��ى ال��ص��ن��اع��ة ك��ذي ب��أص��ول
األك��اب��ر ك��ل م��ث��ل وال��ف��نَّ ـ��ح��ان واألل��ـ وال��رس��م ال��ت��ص��وي��ر ت��دري ف��ه��ي
س��ائ��ر وال��م��ع��ارف ال��ع��ل��م ك��وك��ب ب��الدي ف��ي أرى م��ت��ى ش��ع��ري ل��ي��ت
وح��راي��ر وس��م��س��ٍم وق��ط��ٍن ص��وٍف س��وى ي��ع��ل��م��ون ال ف��رج��ال
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وأس��اور وخ��ات��ٍم وق��رٍط ٍب ث��و ع��ل��ى ل��ك��ن ي��ب��ح��ث��َن ون��س��اءٌ
ك��م��س��اخ��ر ع��ن��ده��م ال��ع��ل��م أص��ب��ح ق��وٍم ب��ي��ن م��ا ع��مَّ ال��ج��ه��ل وإذا

القبيل: هذا ومن

ال��ط��وِر م��ث��ل وك��ان ف��دك��ُه ال��ن��وِر ن��وءُ ال��غ��ي��ه��ب ع��ل��ى ف��اَض
ال��س��وِر ه��ب��وَط ال��ظ��لُّ ف��ه��ب��ط ك��ال��ن��ه��وِر ال��ألالءُ وان��دف��ع

ال��ج��ذوِر م��ن ال��ن��ج��م وان��ق��ل��ع
ب��األف��ي��اءِ ال��م��غ��رب وال��ت��ح��ف ب��األض��واءِ ال��م��ش��رق ف��ات��ش��ح
ال��ظ��ل��م��اءِ ه��زي��م��ة ع��ل��ى ض��ح��ًك��ا ال��س��م��اءِ ف��ي ال��ش��ه��اب واس��ت��ه��ل��ك

ب��ال��س��روِر األث��ي��ُر واب��ت��س��م
ال��ب��ق��اع ف��ي ال��ظ��ل ب��ك��ن��س ي��س��ع��ى ال��ش��ع��اع م��ك��ان��ِس ذو وال��ص��ب��ح
ك��ال��ش��راع ال��ش��ع��اع ف��ي��ن��ش��ر ��اع ال��ل��مَّ ال��َوه��ج م��اءَ ي��رشُّ

ال��دي��ج��وِر غ��ب��اي��ر وت��ن��ط��وي
ال��ش��رر ال��خ��ض��ر أع��ي��ن��ه��ا م��ن ف��ط��ار ال��ش��ج��ر ه��ام ت��ك��ه��رب��ت وب��ال��س��ن��ا
ال��ص��ور ك��ل ن��وم��ه��ا م��ن ف��ن��ه��ض��ت ال��ب��ش��ر إلي��ق��اظ ال��ط��ي��ر وزق��زق

ال��زه��ور م��ح��اج��ر وان��ف��ت��ح��ت
ش��ن��ار ف��ي وراح ال��دج��ى ذق��ن ب��ال��ن��ار اح��ت��رق��ت م��ا إذا ح��ت��ى
األن��وار ب��ق��ل��م وب��ي��ض��ت ال��ن��ه��ار ي��د ال��ك��ون ع��ان��ق��ِت

األث��ي��ر ع��ل��ى ال��ل��ي��ل س��وَّد م��ا
ب��دت ك��ال��م��وج وال��ه��ض��اب ك��ال��ب��ح��ر وأزب��دت رغ��ت ب��ال��ن��ور وال��ب��ي��ُد
وغ��دت ل��ج��ي��ٍن ك��م��رآة أض��ح��ت ارت��دت ب��اري��س األن��وار ب��ذي وإذ

ال��ب��دور ص��ور ف��ي��ه��ا ت��ل��وح
وال��ج��م��ال ب��ال��ح��س��ن م��ت��وج ال��ك��م��ال الب��س ب��در ك��ل م��ن
خ��ال��ي ع��ي��ب ك��ل م��ن وم��ب��س��ٍم ال��خ��ال��ي ت��ش��ج��ي غ��رَّاء غ��رة ذي

ك��س��ور ف��ي ال��ص��ح��ي��ح ب��ي��ن��ه��م��ا
م��ق��دِس ب��ي��ت وال��ن��ف��س م��ع��اب��ٌد األن��ف��س ف��ي ل��ه��ا ق��ام��ت إل��ه��ٌة
رَِّس وال��دُّ ان��ت��م��ى ف��ل��ل��دم��ى ه��ن��ا ن��س��ي م��ن��س��وٌب ال��زُّه��رة إل��ى وم��ا
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ال��ك��دور غ��اي��ة ف��ي ال��ه��وى ه��ن��ا
ف��رس��ان��ُه دون��ُه أج��رى وال��ح��س��ن ع��ن��ان��ُه ال��ه��وى ي��رخ��ي ال وك��ي��ف
أث��م��ان��ُه واج��ٌد ش��غ��ل وك��ل م��ي��دان��ُه ش��اغ��ٌل ق��ل��ٍب ف��ك��لُّ

ق��ص��ور ذي ك��ل إال ض��اع م��ا
أخ��راُه ف��ي ال��ج��ن��ة م��ا ي��در ل��م دن��ي��اُه ف��ي ب��اري��س ي��رى ال م��ن
وي��الُه ج��واره��ا ف��ي ص��اح م��ا أش��ب��اُه ل��ه��ا ل��ي��س ج��ن��ٌة ذي

وال��ف��ق��ي��ر ال��ذوق ع��دي��م س��وى
ال��ع��رض ب��وادي وال م��وض��ع م��ن األرض ب��ن��ادي ال��ف��ق��ر ل��ذي ل��ي��س
ال��ن��ب��ض ح��ظ األرض ف��ي ف��ح��ظ��ه ال��رضِّ غ��ي��ر ال��ن��اس ب��ي��ن ن��ال م��ا

ط��ن��ب��ور ع��ل��ى أوت��اٍر ح��ظ أو
وال��ت��ف��ن��ِن ال��ع��ل��وم وم��ح��ت��د ال��ت��م��دن م��رك��ز ه��ذه ب��اري��س
ب��ال��ح��س��ن وم��ا ح��س��ٌن ف��ك��ل��ه��ا م��وط��ن م��ن ض��م��ن��ه��ا ل��ق��ب��ح ل��ي��س

وال��ح��ب��ور ال��ح��س��ن م��ك��ان ت��رُك
ي��ع��ش��ق ل��م وم��ن ال��ع��ش��ق ف��أث��م��َر س��ق��ي وال��ظ��رف ال��ل��ط��ف ب��م��اءِ ح��س��ٌن
ال��م��ش��رق ال��ج��م��ال ه��ذا ع��ل��ى ح��ي��ٌف ال��ق��ل��ق ض��م��ي��ري ف��ي س��رٍّا ص��ح��ت ك��م

ال��ده��ور ل��ج��ج ف��ي ي��ن��ط��ف��ي أن
ي��ون��ان ون��ي��ن��وى ع��ص��ره��ا ف��ي األزم��ان ب��اب��ل ك��ه��ذي أم��ا
ال��ب��ل��دان ذي ج��م��ي��ع غ��دت ق��د ه��ا ال��ج��ان ب��ن��ُت ت��دم��ُر وه��ك��ذا

وال��دب��ور ل��ل��ب��ور م��الع��بً��ا
ال��ك��ب��ر ي��أت��ي وغ��ًدا ص��غ��ٌر ف��ال��ي��وم ال��ب��ش��ر ع��ل��ى م��ا ال��ب��الد ع��ل��ى ي��ق��ض��ي
ب��ال��ح��ج��ر ح��ت��ى ي��ف��ت��ك ب��ط��ٌل ذا م��ن��ت��ظ��ر ذري��ٌع م��وٌت ذا وب��ع��د

األم��ور م��ن��ت��ه��ى ي��دي��ه ب��ي��ن
األرب��اِح ِم��ِن ي��ش��ب��ع ل��م ِده��ق��ان األرواِح ت��اج��ُر إال ال��م��وُت م��ا
ال��ري��اِح ِم��ن أج��رى تُ��ُه وع��دَّ س��م��اِح م��ن ال��ق��ب��ِض ف��ي ع��ن��ده م��ا

ال��ص��خ��وِر م��ن أق��س��ى وق��ل��ب��ُه
ص��م��ِم ذو أو ال��س��اِم��ع ول��ي��س��م��ع ع��م��ي ف��ه��و أو ال��ن��اظ��ر ف��ل��ي��ن��ظ��ِر
ال��بُ��ه��ِم ع��ي��ش ع��ش��ت وإال ف��اغ��ن��م ال��غ��ن��ِم م��ح��لُّ ال��دن��ي��ا وه��ذِه

ال��ق��ب��ور ج��م��اع��ة ع��ل��ى واض��ح��ك
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وقد االنقالب، وراموز الخراب مثَل العظمى املدينة هذه فيه تصبح دهٌر يأتي وربما
املقال: هذا ق ألفِّ أن االستقبال ذلك إمكان يل أوحى

وال��ح��ق��ِب األج��ي��ال ف��ي س��ي��رِك ف��إن وارت��ق��ب��ي ال��ده��ر ع��روس ق��ل��ي��ًال ق��ف��ي
ال��ت��ع��ِب م��ن ف��ي��ه رق��دت م��س��ل��ٍك ف��ي س��ال��ك��ٌة األق��دار ع��ل��ى ف��أن��ِت م��ه��ًال
وال��خ��ط��ب ال��ده��ر ل��ص��وص ك��ذاك ت��غ��زو ب��ه ال��ق��ض��اءِ أس��ُد ت��زل ل��م م��س��ل��ٍك ف��ي
ع��ج��ِب م��ن ع��اي��ن��ِت م��ا ال��غ��ي��ر ع��ن ت��خ��ف��ي وال ال��ط��ري��ق ه��ذه ع��ل��ى م��ا ت��أم��ل��ي
ال��ك��ت��ب ف��ي ف��ال��ت��ب��ي��ان ش��م��ِت م��ا ج��ه��ل��ِت وإن االع��ت��ب��ار ب��ع��ي��ون ت��أم��ل��ي
ال��رح��ب ال��واس��ع ال��ط��ري��ق ذا ف��ي ل��دي��ك ب��دا م��اذا ال��ل��ه وق��اِك ت��ري��ن م��اذا
خ��رِب س��وى ف��ي��ه��ا ق��اي��ٍم م��ن ول��ي��س ب��ه��ا ف��الح ال ول��ك��ن ف��الًة أرى
ال��ع��ن��ِب ال ال��ش��وك ب��ك��روم ت��ظ��ل��ل��ت ب��ق��ٍع ف��ي ل��ح��ن ط��ل��وٍل ت��الل أرى
ل��ل��ت��رِب ف��ك��األوت��اد ف��رادى ع��م��ًدا ك��ذا ه��وي��ن أب��راٍج م��ه��اب��ط أرى
ال��ن��ض��ِب س��وى ج��س��ٌر وال ال��ق��ت��اد غ��ي��ر ل��ه��ا ف��راش ال ول��ك��ن ن��ه��وًرا أرى
ذن��ِب ب��ال ش��خ��ًص��ا أرى ال ل��ك��ن��ن��ي س��ك��ن��وا ه��ن��ا ه��ا خ��ل��ق م��ع��اش��ر أرى
وال��ق��ص��ِب ال��ص��ف��ص��اف س��وى س��ي��اج وال ب��ه��ا ن��ب��ات ال ل��ك��ن ح��داي��ق أرى
وال��ح��رِب ال��ح��رب رج��س��ات أرى ك��ذا ت��رى ال��ع��راص ك��ل ف��ي ال��ك��آب��ة أرى
ال��غ��ض��ِب م��ن م��م��ل��وٍّا األرض ع��ل��ى ي��س��ط��و ك��ب��ٌر ك��ل��ه ش��ي��ًخ��ا ال��س��ح��ب ع��ل��ى أرى
ال��س��ح��ِب م��ن ه��ب��ٍط ع��ل��ى ي��زاُل وال ي��ده ف��ي ل��ل��ح��ص��د م��ن��ج��ًال أرى ك��ذا
ع��ج��ِب م��ن ش��اه��دِت ال��ذي ع��رف��ِت وه��ل غ��ي��ٍر م��ن ع��اي��ن��ِت ال��ذي ع��ل��م��ِت ف��ه��ل
ب��ال��ط��ل��ِب ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا ف��ج��دَّ ج��دَّت ق��د ق��ب��ل��ك ال��ش��وط ذا ع��ل��ى ب��الٌد ه��ن��ا
ال��ن��ك��ِب غ��ارُة اغ��ت��ي��اًال وح��اوط��ت��ه��ا م��راب��ض��ه م��ن ع��ل��ي��ه��ا ه��بَّ وال��ن��ح��ُس
ال��ذه��ِب م��ن ص��اٍع ع��ل��ى ال��ب��خ��ي��ل ي��د م��ن أح��رص ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا وك��ان ض��اع��ت
ال��ق��ط��ِب س��ل��ط��ان��ة ن��ي��ن��وى أخ��ت��ه��ا ذي وك��ذا ه��ن��ا ض��اع��ت أي��ن��ه��ا ب��اب��ٌل ذي
م��ن��ق��ل��ِب أع��ج��از أص��ب��ح��ت��ا ص��ي��دون وج��ارت��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��اج��رُة وص��ور
ال��ل��ق��ِب س��وى م��ن��ه��ا ي��ع��د ل��م وم��ن��ب��ٌج ووه��ت ��رت ُدمِّ ق��د ت��دم��ٌر ه��ن��ا ك��ذا
ال��ش��ه��ِب إل��ى ح��ت��ى ك��ب��ره��ا وأرس��ل��ت س��ط��ت ال��ب��الد ك��ل ع��ل��ى ب��الٌد ف��ه��ا
وال��ع��ط��ِب ال��ب��ؤس ن��ح��وس وم��زق��ت��ه��ا وع��ف��ت آث��اره��ا وان��م��ح��ت ت��ه��دم��ت
وال��ك��رِب ال��م��وت س��ك��وت ت��ح��ت ت��م��ور غ��دت ال��ض��ج��ي��ج ذي��اك ض��وض��اء وب��ع��د
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ال��ن��وِب ذي ال��ش��ي��خ ذاك ب��م��ن��ج��ل ع��م��ًدا ُح��ص��دت ق��د وال��ن��اس أس��واره��ا وك��ل
ج��ن��ِب ع��ل��ى س��ي��ٍف وال م��ل��ٍك دوام ف��ئ��ٍة ع��ل��ى ي��رض��ى ال ال��ده��ر ه��و ه��ذا
ن��ش��ِب ذي ن��ح��و ل��صٍّ ن��ظ��رة ب��اري��س ي��ا ن��ح��وِك ال��ده��ر ه��ذا ي��ن��ظ��ر ف��س��وف
م��ح��ت��ج��ِب ال��ك��ت��ب ف��ي أث��ٍر س��وى يُ��ب��ق��ي وال م��ن��ِك اآلث��ار ي��س��رق وه��ك��ذا
ال��ك��ذِب م��ن رواي��اٌت يُ��ق��ال س��م��ٍع ع��ل��ى س��ن��اك ذك��ر ج��رى م��ا إذا ح��ت��ى
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ُ ومبدأ اإلنسان، مهُد فالرشق املعول، كان األرض هذه وعىل األول، اإلنسان وجد هنا ها
القوات ومنشأ والتفنن، العلوم ومنبع والتمدُّن، للمعارف األصل كونه بدع فال األوطان،
الفالسفة وظهرت األديان، وذاعت األبدان، تهذَّبت فيه إذ األول، األوليات ومحل والدول،
ُفلحت ما أول فهناك الصادقون. والراوون املفلقون، والشعراءُ الكرام، والحكماءُ العظام،
وُقصدت، البحار وُسلكت وُرصدت، األفالك وتحدَّدت والعرض، الطول وعلم األرض،
والرباعة، الرياعة وبدت والصناعة، املتاجر وانترشت الرشيعة، وُوضعت الطبيعة، وُدرست
غيور، الدهر ولكن األيادي. وأيادي املبادي، مبادي الرشق فمن قناعه، اللسان وكشف
عليها بسط األمصار، هذه ونجاح الديار، هذه فالح القضاءُ هذا نظر فلما غدور، والزمان
الدول، بني الحروب وانتشب امللل، بني النزاع فوقع الحوادث، عجاج وأثار الكوارث، سحاب
الرءوس يف وعجت بالفتن، الناس ت فضجَّ األهوال، لهيب وارتفع القتال، نريان وشبَّت
االنقالب، ينفث والزمان مالعبها، تعد واملكائد مضاربها، تمد التقلبات برحت وما املحن.
حسامه الغلط وأوقع العقل، مقتل يف سنانه الدهر أولج حتى بالصواب، يعبث والخطأ
هذه يف األهايل فتاهت زواياه، من الخراب وبرز خباياه، من الظالم فهجم النقل، عنق يف
حتى عرسه، اإلدبار واستطلع يرسه، اإلقبال واسرتجع املعاثر، تلك يف وتساقطت الدياجر،
املدن انقلبت قد وهكذا الرذالة. بطايح يف الطباع وتمرغت الجهالة، لجج يف العقول غرقت
الشامخة، الرسادق وهوت الراسخة، املتون واضطربت القديمة، اآلثار وانمحت العظيمة،
الغرب ورفع نفسه، الرشق سلم أن زال وما الدثار، غراب ونعق الدمار، بوم نعب حتى

رأسه.
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ب��ه��اك ك��ل وان��م��ح��ى ض��ي��اك غ��اب ق��د ه��داك أي��ن تُ��رى ال��ه��دى أب��ا ش��رق ي��ا
ظ��م��اك ح��ر ش��اك��يً��ا ُع��دت ب��ال��ك م��ا روى ب��رد ظ��م��ا ذي ل��ك��ل ك��ن��َت ق��د
ض��ن��اك ت��ح��ت س��اق��ًط��ا غ��دوت وال��ي��وم ي��ًدا ك��ن��ت س��اق��ٍط ل��ك��ل ب��األم��س
ق��واك ك��ل ف��اق��ًدا غ��دوت وال��ي��وم ق��ويٍّ��ا ك��ن��ت ض��نً��ى ذي ل��ك��ل ب��األم��س
ح��م��اك خ��ان ق��ض��ى ب��ل ح��م��اك ض��اع م��ا ح��ًم��ى ك��ن��ت م��ع��ش��ٍر ل��ك��ل ب��األم��س
س��م��اك ال��ن��ور ي��غ��م��ر ف��س��وف ت��ط��َغ ال ظ��ل��ٌم م��دَّت ع��ل��ي��ك ول��و ش��رق ي��ا
ض��ي��اك رج��ع ف��غ��ًدا ال��ص��ب��َر ف��ال��ص��ب��َر ذا ض��وئ��ك ف��ع��ن زه��ا إذا ال��غ��رب
وراك وه��ي اخ��ت��ف��ت أم��ام��ك ف��ال��ش��م��س دًج��ى ت��ي��ه ال��س��ن��ا أب��ا ي��ا ت��خ��ت��ش��ي ال
ث��راك ف��وق ف��ي��ئ��ٍة ك��ل وردك م��ن ُس��ِق��ي��ْت ق��د ب��ع��دم��ا ع��ط��ش��ت ش��رق ي��ا
ب��ذاك ف��ب��ش��راك ل��ف��ي��ض��ه��ا ب��د ال ن��ض��ب��ت ال��ج��واري م��ي��اه��ك ك��ان إن
م��والك ف��ه��ذا س��ل��ط��ان��ن��ا ه��ذا ال��س��ام��ي ال��ع��زي��ز ع��ب��د ب��ح��م��ى ف��ان��ه��ض
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كان فريثما ولذلك أفعاله؛ دولة وسقوط أعماله، مراتب بانحطاط لريىض العقل كان ما
صهوة الغرب تبوَّأ أن لبث وما األضواء، يعانق الغرب كان الظلماء، يف يلِجُّ الرشق
غمرت أن الغرب يف تمتد النور مناطق زالت وما وانمحى، الرشق نهار وهار الضحى،
والرسائر، األرسار وتنوَّرت والبصائر، األبصار فتحت وهكذا قارة، هناك وأضحت القارة،
املعارف فتكملت واستوى. عرشِه عىل العقل وجلس انطوى، والجهل العلم انترش حتى
الخرافات وهدمت واألباطيل، األكاذيب وسقطت واملنقوالت، املعقوالت لت وتجمَّ واملفهومات،
سهام، للعني وال أحكام، للفلك يعد فلم الطرايق. وتشيَّدت الحقايق، وارتفعت واألضاليل،
للكيمياء وال تفسري، لألحالم وال تأثري، للسحر وال مراسح، لألرواح وال مسارح، للجن وال
وإبداع مجهول، وكشف معقول، فتوح بل وسيط. واملوجود املفقود بني وال بسيط، إحالُة
وتنصيل طرايق، وتحصيل شوارد، وإرشاد موارد، وإيراد ضوابط، واخرتاع روابط،
يف ثبتت الشمس فهناك وبضايع. متاجر وتشييد وصنايع، طرقات وتمهيد طوارق،
واآلداب، الكمال ثوب لبست والحكمة ومحورها، دايرتها عىل دارت واألرض مقرها،
الحقايق بني فصلت والرشيعة األجسام، أرسار فشت والطبيعة الجالل، مطاريف وسحبت
من جواهرها وأظهرت املتغلبة، االستقصات حكم من عنارصها حررت والكيمياءُ واألوهام.
وأعالمه، راياته نرش والطبُّ فصولها. ومكَّنت أصولها، وطَّدت حتى املتقلبة، اآلراء صدف
بقوة يكن إن األعراض، قوارض ورضَّ األمراض، معاقل فافتتح هامه، الظفر بشاير وكلل
واستحكمت، هناك تحكمت واليدويات النباتية. الحواصل بفواعل أو العنرصية، األصول
وضيَّق البحار، مطوالت واخترص البخار، عىل اإلنسان فطار وسلمت، األثقال وخضعت
سطا فقد وهكذا آثاره. مصور والنور أخباره، رسول الربق واستخدم القفار. رحبات
تمم حتى ومفرداتها، مجموعاتها واستخدم وكلياتها، الكاينات أجزاء عىل الغربي اإلنسان
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فهناك ذلك، يف ريب وال هنالك، إال حياة فال والرتقي. بالرضب عليه ورقى الرشقي، نقصان
والغنى، والثروة واإلحسان، والحسن واألمان، واألمن واألفراح، والطرب واملراح، الراحة
واألدب، واألغاني واللعب، والرقص والزهو، واملشاهد واللهو، واملراسح والجنا، والخصب
وال عالقتها، إىل ترتاح روٍح وكل والكروب، الضجر يعج وال القلوب، يف امللل يضجُّ فال
األكدار، يف غارًقا وصب، وحليف تعب، نضو امرٌؤ كان إذا حتى طاقتها، فوق نفس تحمل
يف ليلٍة ذات كنُت وبينما يؤذيه. ما يرى وال يعزيه، ما يرى فهو األقدار، يف وخابًطا
أنيس ال حجرتي، يف حبيٌس وأنا وصوابي، خطائي بني تائًها كتابي، يف خائًضا باريس
النديم ذاك مسامرة وأنفُت الشدة، هذه ورخاء الوحدة، تلك أنس مللت وحدتي، غري يل
من الطري هرب أنطلق، أين أعلم ال الشارع إىل فهربت الشامت، الصديق أو الصامت،
أن زلت وما املشكالت، مطارق تحت مهشًما التأمالت، بخمرة سكران املنغلق، القنص
املحل وإذا دخيًال، دخلت ثم قليًال، فلبثت التنوير، بحرس محفوف كبريٌ، باٌب أوقفني
إىل والليل الدجى، ناحية احرتقت أن إىل هناك زلت وما عواقص، وملعب رواقص، مرسح

هناك. رأيت ما رشح وها ذاك، إذ فخرجت التجا، الغرب

رقص ليلة

ال��ح��دق أن��وار أس��ك��ب ال��ورق ه��ذا ع��ل��ى ك��ف��ى
ال��غ��رق ط��اب ق��د وف��ي��ه زاخ��ٌر ب��ح��ٌر ال��ع��ل��ُم
ل��ل��ح��م��ق ووق��ٌت ق��اٌت أو ل��ل��ع��ق��ل ل��ك��ن��م��ا
ل��ل��غ��س��ق وش��غ��ٌل ـ��غ��اٌل أش��ـ ل��ل��ن��ه��ار ك��ذاك
ال��ف��ل��ق ع��رش ع��ل��ى ي��ج��ل��ى ب��دا ال��ل��ي��ل م��ل��ك ه��ا
ال��ش��ف��ق ب��رف��ي��ر األف��ق ف��ي ل��ُه ح��اك ق��د وال��غ��رب
ان��ط��ل��ق األوج ف��ي وال��ن��ج��م ال��خ��ب��ا ف��ي ح��ل��ت وال��ش��م��س
ال��ق��ل��ق إال أب��ت ن��ف��ٍس س��وى ال��ك��ل وس��ك��ن
زل��ق ف��ال ارك��ض��ي ن��ف��س ف��ي��ا ه��يَّ��ا ال��ه��ن��ا ن��ادى
خ��ف��ق ال��ح��ظ َع��َل��ُم ه��ا ال��ص��ف��ا ن��ه��ب إل��ى ق��وم��ي
ال��ف��َرق ك��ل ح��وت َس��ًم��ا أص��ب��ح��ت ل��م��ا ب��اري��س
ان��غ��ل��ق ق��د وب��اب��ه��ا ج��ه��ن��ٌم وس��ب��ي��ت
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ال��م��ت��ف��ق زوال ق��ب��ل ال��س��م��ا ه��ذه ف��ل��ن��غ��ت��ن��م
ع��ت��ق أف��ك��اًرا ال��ذه��ن ف��ي ج��ام��ًع��ا أخ��ل��و ح��ت��اَم
ل��ل��ح��ب��ق ك��ث��ي��ًرا ي��ص��ب��و ال ب��ال��زن��ب��ق ف��از م��ن
ال��م��رق ل��ي ل��ي��ت ي��ق��ول ال ال��ل��ح��م أص��اب وم��ن
ب��ال��خ��ل��ق ي��ف��ك��رنَّ ه��ل ب��خ��ل��ع��ٍة ك��س��ا وم��ن
رم��ق ب��ع��ٍض ع��ل��ى دم��ت م��ا ال��ل��ذات إل��ى س��ع��يً��ا
س��ب��ق ف��اج��ًرا وأس��ب��ق ال��ص��ب��ى خ��ي��ل ع��ل��ى وأرك��ب
ون��س��ق ن��ظ��اٌم ل��ه م��س��ل��ٌك س��ن ل��ك��ل
ش��ق��ق وال��ع��م��ُر يُ��ح��اك ا س��دٍّ ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ال��م��رءُ
ال��غ��ل��ق ي��وم إل��ى ي��ب��ن��ي ب��ال��م��ن��ى ق��ل��ٍب وك��ل
ال��ورق إال ال��م��ن��ى وم��ا ش��ج��ٌر إال ال��ق��ل��ب م��ا
ب��رق ال��س��ع��ُد ل��ي ف��ي��ه��ا م��دي��ن��ٌة وم��ن��ي��ت��ي
ل��ل��م��ل��ق م��ج��اٌل ف��م��ي وع��ل��ى ف��ي��ه��ا أج��وُل
ات��ف��ق وم��ا ل��ي ُع��دَّ م��ا ل��ذات��ه��ا م��ن أق��ط��ف
اح��ت��رق ق��د أًس��ى ك��ل ش��ب��ي��ب��ت��ي ل��ظ��ى وف��ي
ن��ه��ق أو ع��ذول ك��ل ع��وى ول��و أرع��وي ال
ع��ب��ق ب��ال��ط��ي��ب ك��ال��م��س��ك س��واده��ا ول��ي��ل��ٍة
رف��ق دون أط��وف��ه��ا أن ال��وق��ت إل��يَّ أوح��ى
ح��ن��ق م��ن ف��وق��ي ي��زي��د وال��دج��ى أج��ري ف��ُرح��ت
م��س��ت��ح��ق ل��دي��ٍن أس��ع��ى ك��أن��ن��ي م��ه��روًال
ان��ط��ب��ق ال��م��غ��ن��ى ع��ن م��غ��ن��ى ف��ي ِص��رت ح��ت��ى زل��ت م��ا
ال��ح��ل��ق رب��ات ت��م��وج ب��ِه ب��ح��ٌر ك��أن��ه
ال��خ��رق أم��واج أش��قُّ وأن��ا ف��ي��ه ف��خ��ض��ُت
ال��غ��رق ت��خ��ش��ى أم��ا م��ه��ًال ل��ي ق��ال ب��ص��وت إذا
ق��ب��ق ك��ل ك��ذا ق��ل��ت ق��ب��ا ه��ذا ي��ا أن��ت ك��م
ال��ل��ب��ق ذي ث��وب��ي وط��ول أب��ه��ت��ي ي��ه��ج��و ف��ص��ار
ي��ط��ق ل��م م��ع��ن��ى وك��ل ش��ارٍد ل��ف��ٍظ ب��ك��ل
م��زق أن ب��ال��ي ع��ل��ي��ه م��ط��وًال أزل ف��ل��م
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س��ب��ق ل��ل��ذي ف��ال��ض��رب االب��ت��دا م��ن��ى ول��ي��ت
ط��ب��ق ت��ح��ت ق��ف��ًص��ا ي��ا ت��س��ت��ح��ي م��ا ل��ه ق��ل��ت
م��خ��ت��ن��ق ف��ي خ��ن��ص��ًرا أو س��ل��ٍة ف��ي ق��ص��ب��ة أو
ال��خ��ل��ق ش��وَّه��ن��ا ب��األزِر ال��ذي ن��ح��ن وه��ل ق��ال
ال��ح��ق��ق م��ث��ل ن��س��اؤه��ا ف��ئ��ٍة م��ن ف��ت��ى ي��ا ُرح
م��س��ت��رق ج��م��ال��ه��نَّ س��ق��ٍر زواي��ا وم��ن
ال��ح��رق ن��ي��ران وال��خ��د س��ع��ت ح��يَّ��اٌت ف��ال��ش��ع��ر
ع��ل��ق أو دوًدا وال��خ��ال ع��ق��ربً��ا يُ��دع��ى وال��ص��دغ
ال��ب��ه��ق أت��ه��وون ب��دًرا ع��ن��دك��م يُ��دع��ى وال��وج��ه
ال��ع��رق ي��ج��ري وب��ي��ن��ن��ا ج��دل ف��ي ن��زل ول��م
أح��ق وال��وف��ق ل��ل��وف��ق آخ��ًرا ان��ت��ه��ي��ن��ا ح��ت��ى
ص��دق ق��ال ب��م��ا ك��لٌّ ل��ن��ا ق��ال ق��د وال��ج��م��ع
ات��ف��ق ال��ض��د م��ع ض��دٍّ م��ن ج��اءَ خ��ي��ٍر وربَّ
ال��ق��ل��ق ب��زل��زال ه��ار وال��ق��ال ج��ل��س��ن��ا وإذا
ب��ال��ح��دق ف��ؤادي ي��غ��زو ج��ان��ب��ي غ��زاٌل إذا
ع��ل��ق م��ن ال ج��وه��ٍر م��ن ٌن م��ك��وَّ ك��أن��ه
ان��ب��ث��ق ال��ح��س��ن س��ن��ا م��ن��ه��ا ظ��راف��ٍة ع��ن ي��ف��ت��رُّ
ب��ث��ق م��ن��ه��ا ال��ه��وى غ��ص��ن ق��ام��ٍة ع��ن وي��ن��ث��ن��ي
رش��ق وم��ك��ح��وًال ش��اق��ت رش��اق��ًة ب��ه��ا ل��ي َم��ن
ان��دف��ق ال��ش��وق م��ب��س��م��ه وم��ن األرض ف��ي ي��ط��رق
ال��ش��ب��ق ي��رع��ى وم��ب��س��ٌم ال��ح��ي��ا ي��رع��ى ف��ن��اظ��ٌر
األرق دوح ف��ي ي��ص��دح ال��ه��وى ط��ي��ر ي��زل ول��م
ال��ت��ص��ق ب��ال��ج��ن��ب وال��ج��ن��ب ت��م��ازج ف��ي ون��ح��ن
خ��ل��ق وم��ن ال ف��ق��ل��ُت ل��ل��ن��وى ت��ن��ح��ى ح��ت��اَم
ان��ف��ل��ق ك��ان ول��و ق��ل��ت ب��دا ال��ص��ب��ح ه��ا ف��ق��ال
ال��غ��س��ق م��رك��ب دخ��ان اخ��ت��ف��ى ح��ت��ى ن��ق��م ول��م
األل��ق ت��اج الب��ًس��ا ِر ال��ن��ه��ا س��ل��ط��ان والح
اح��ت��رق وال��ل��ي��ل ذب��ن ق��د ش��راره م��ن وال��ش��ه��ب
ب��ال��ط��ب��ق وع��ي��ن��ي أم��ش��ي وأن��ا اف��ت��رق��ن��ا ه��ن��ا
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يسعى بدا النزاع ترى أَوما تم، قيل إذا زواًال فتأمل وعم، الغرب عىل التمام خيَّم فها
بمراده، مكدوًدا الفساد، فم وفغر الطراد، قدم عىل وقف فكلٌّ دوله، بني والحسد ملله، بني
ماله، يطلب أخذ فالرشق بدع، وال الدثار. وطليعة الدمار، دليل وهذا بعناده، ومعموًدا
اسرتجع قد وها مقررة، الدين يف صالحًة املكررة، الفايدة إال الزيادة وما له، ما ليسرتجع
ذي العزيز، عبد سلطاننا عظمة عهد عىل وذلك ورشاعه، سنجقه ورفع متاعه، الرشق
نفايس وجامع الزاهر، العرص هذا مبدع والتمييز، والدراية واإلدارة والسطوة الشوكة

السنية: السلطنة عرش عىل عظمته لجلوس تاريًخا قلت وقد واألواخر، األوايل

الهمايوني الجلوس تاريخ

س��ف��ْر ق��د ال��م��ك��ارم وج��ه ع��ن ف��ال��ده��ر ال��ب��ش��ر ك��لَّ ي��ا ب��ال��ف��وز ل��ك��م ب��ش��ًرا
ال��ق��در ف��ل��ك م��ن ال��ع��ز ش��م��وس الح��ت ق��د ف��ال��ي��وم ن��ف��وس��ك��م ول��ت��ن��ع��م��نَّ
ُم��دَّخ��ر ك��ن��ًزا ع��ث��م��ان ف��ي ك��ان م��ن ع��ب��ده ال��خ��ل��ي��ف��ة ل��ن��ا ال��ع��زي��ز أه��دى
ان��ت��ش��ر ك��ال��س��ح��ب وال��س��ع��د األس��ى ُط��ِوَي وق��د ف��رًح��ا ب��ه ال��دن��ي��ا ف��اه��ت��زَّت
م��ط��ر ن��ع��ٍم م��ن اآلف��اق ع��ل��ى وه��م��ى ال��ه��ن��ا ب��ارق��ُة ال��م��ل��ك ب��ج��ود وب��دت
ال��ك��در وان��دث��ر األي��ام ل��ن��ا ف��ص��ف��ت ال��ص��ف��ا ش��ن��ب ع��ن ال��ده��ر ث��غ��ر واف��ت��رَّ
ص��غ��ر م��ن ِع��زٍّا وح��از ال��ن��ع��ي��م ظ��ه��ر ع��ال م��ذ ال��خ��الف��ة ع��رش ع��ل��ى م��ل��ٌك
ظ��ه��ر ش��م��ًس��ا ل��ك��ل��ه��م ال��ع��زي��ز ع��ب��د ل��ك��ن��م��ا ك��واك��ٌب ال��م��ل��وك ك��ل
ال��ح��ور ال��ط��رَف زيَّ��ن ق��د ك��م��ا أب��ًدا ب��م��ج��ده ال��ع��ل��يَّ ال��ت��خ��ت زيَّ��ن ق��د
ع��م��ر وق��وى ب��ه س��ل��ي��م��ان وذك��ا ق��ي��ص��ٌر وال��ت��س��ل��ط ك��س��رى ب��ال��ع��دل
ال��س��ه��ر ي��رع��ى ل��ح��ف��ظ��ه وب��ات أم��نً��ا ظ��الل��ه ت��ح��ت ال��ن��اس ع��ي��ون ن��ام��ت
ال��ث��م��ر ن��ج��ن��ي وك��ل��ن��ا ال��ن��ج��اح ث��م��ر م��ع��ط��يً��ا ال��ت��م��ن��ي غ��ص��ن غ��دا ف��ي��ه
وال��ح��ذر م��ن��ه ال��رع��ب ف��ي��ه��ا وأح��لَّ ال��ردى خ��وف م��ن ال��ش��ع��ب ق��ل��وب أخ��ل��ى
ال��م��ن��ت��ظ��ر ب��ال��رج��اءِ ظ��ف��رت��م ف��ل��ق��د ل��ح��ك��م��ِه خ��اض��ع��ون ي��ا ال��ه��ن��ا ل��ك��م
ازده��ر ف��ي��ه ال��ذي ال��م��ل��ك س��اح��ة ع��ن ب��ح��زم��ِه ال��ن��اي��ب��ات ط��رق س��دَّ ق��د
ل��ل��ض��رر س��ب��ي��ًال ب��ه ي��ت��رك��نَّ ال ح��ازٌم م��ل��ٌك ال��م��ل��ك ت��ولَّ��ى وإذا
اش��ت��ه��ر ال��س��ي��ف إذا ل��ل��ع��اص��ي ع��ي��ش ال س��ي��وف��ه ص��ف��اح ع��ل��ى ال��ق��ض��اءُ ك��ت��ب
ال��خ��ط��ر ع��ن��ه��ا ن��ض��ت وق��د األم��ان ح��ل��ل ي��م��ي��ن��ه ال��ب��الد ك��ل أل��ب��س��ت ق��د
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اق��ت��در إذا ال��زم��ان ت��ح��ك��ي ب��ع��زي��م��ة م��ش��ي��ًدا ال��زم��ان ه��دم م��ا ف��أع��اد
األث��ر ِن��ع��م ف��ق��ل ال��ج��دوى ه��ي ه��ذه ل��ل��ورى ح��ص��نً��ا ال��ن��ع��م��اءِ م��ن وب��ن��ى
األخ��ر ال��دول ول��ت��ف��رح ال��م��ال ك��ل ول��ت��ب��ت��ه��ج ب��ه ال��دن��ي��ا ف��ل��ت��س��ع��د
ال��ش��ج��ر ع��ل��ى ال��َه��زار غ��نَّ��ى م��ا ب��ال��ف��وز م��س��رب��ًال ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ي��ا ك��ن
ن��ظ��ر ق��د ك��لٌّ ك��ال��ح��رب��اء وإل��ي��ك ال��ع��ال أوج ف��ي ال��ش��م��س إال أن��ت م��ا
أم��ر ب��م��ا األن��ام ت��رع��ى ك��ي األرض ف��ي خ��ل��ي��ف��ًة دع��اك م��ذ ال��م��ه��ي��م��ن إن
ب��ال��ظ��ف��ر س��د م��ؤرًِّخ��ا ق��ال وال��ده��ر ال��ق��وى ذا ي��ا ع��ش ال��ع��رش ل��دي��ك ن��ادى

١٢٧٧ سنة
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والحرب والحكم، الخصم هو هذا الباتر. والحسام الكارس، واألسُد القادر، الرب هو هذا
هو هذا والعياءُ. والراحة والشقاء، والنعيم والدواءُ، الداءُ هو هذا والقلم. والسيف لم، والسَّ
والخري والزور، الحق هو هذا والناهب. واملنهوب والطالب، واملطلوب والصاحب، العدوُّ
والطاعة والنقصان، والرجحان واألوزان، امليزان هو هذا والرسور. والحزن والرشور،
الوجوم هو هذا والصفاء. والكدر والوفاء، والخيانة والخفاء، الظهور هو هذا والعصيان.
والرفيق، والوحدة والطريق، الباب هو هذا والحرام. والحالل واالنتقام، والثواب واالبتسام،
القيارصة، قارص األكارسة، كارس املهاب، والشيخ الغالب، الزمان هو هذا والضيق. والفرج
األستار، هاتك األرسار، كاشف الفقرا، مغني األغنيا، مفقر الرفيع، خافض الوضيع، رافع
قوَّى وإن أحزن، فرَّح إذا الباليا. محِتُد الخبايا، دهقان العنايا، قهرمان النوايا، ترجمان
ليأيس، إال يوايس وال ليعف، إال ينتقم وال ليكف، إال يرضب فال أمحن. منح ومتى أوهن،
وال ليعطي، إال يأخذ وال ليزيح، إال يسدل وال لرييح، إىل يوجع وال لينبي، إىل يذكِّر وال
إال يبني وال ليظلم، إال يعدل وال ليمنع، إال يمنح وال ليزرع، إال يحصد وال ليوطي، إال يعيل
والريُّ واألمل، والخيبة وامللل، اللهو ففيه ليمل. إال يلهي وال ليضل، إال يرشد وال ليهدم،
وأينما صال، طال أيان والتغلب. والقهقرة والتقلب، والثبوت والرخاءُ، والشدة والظِّماءُ،
وصالحه شغب، وهدوُه طلب، فرتكه أراب. أكَّد وكلما أصاب، رمى وحيثما نال، طلب
قتال، وسلمه دور، وسلسله غور، ونجده جور، وحلمه رقاد، ويقظتُه سهاد، ونومه فساد،



األحوال مشهد

يف به دهاني ومما أفجع. طيَّب وكلما أطمع، أعطى كلما أنه شأنِه ومن محال. ودوامه
القالية: األقوال لهذه دعاني ما غالية،

الزمان سطوة

ع��ط��ش��ي وزادت ع��زم��ي ف��ط��ف��ت ال��ص��دا أط��ف��ي ك��ي ال��غ��ي��ث أرض ج��ئ��ت
ي��ط��ِش ل��م ع��م��رُه ل��راٍس ي��ا ال��م��ددا ف��ص��ح��ُت وأط��اش��ت��ن��ي

دور
دوا ول��ل��غ��ي��ر ل��ي داءٍ غ��ي��ر ال��ب��الد ه��ذه ف��ي وال��ل��ه أج��د ل��م
ارت��وى ال��ب��ش��ر م��ن غ��ي��ري وك��ذا ال��ن��ك��اد ك��اس��ات ك��ل ف��ي��ه��ا ذق��ت
ال��غ��وى ب��أث��واب ال��ك��ل وك��س��ا ب��ال��ح��داد ك��س��ان��ي ال��ده��ر وب��ه��ا
ع��ِش أو م��ْت ال��ردى ه��ذا ف��ع��ل��ى ال��ردى ف��ي��ك ج��رى ق��د ف��ؤادي ي��ا
ت��ل��ت��ط��ِش ف��ال األم��ُر ق��ض��ي س��دى ك��ل ف��اخ��ت��ب��ط أو واص��ط��ب��ر

دور
ال��ب��ش��ر ع��ن��د وال ال��ل��ه ل��دى ال ح��ج��ت��ي أدري وال��ل��ه ال ل��س��ُت
اش��ت��ه��ر ف��ي��ه م��س��ل��ٌك ول��ك��ل دع��وت��ي ف��ي س��ال��ٌك أن��ي غ��ي��ر
ال��ح��ذر ق��وم ي��ا ال��غ��در ب��ن��ب��ال ��ت��ي ه��مَّ اغ��ت��ي��اًال ال��ده��ُر ف��رم��ى
ي��خ��ت��ش��ي ال ل��ك��ن��ه س��ارٌق ال��ع��دى ش��رُّ ل��ن��ا ال��ده��ُر ذل��ك
ي��رت��ع��ِش ل��م أن��ح��س ش��ي��ُخ وه��و ي��ًدا أل��ق��ى إذا ال��دن��ي��ا ي��رع��ش

دور
ت��ف��ت��رُس ل��ق��ل��ب��ي ال��خ��ط��ِب أُس��ُد وال��م��س��ا ص��ب��اح��ي ف��ي ل��ق��وم��ي ي��ا
األخ��رُس ف��ي��ه��ا َف��اَه رب��وٍع ف��ي أخ��رس��ا ��ا أص��مٍّ أع��ادت��ن��ي ق��د
األن��ف��ُس م��ن��ه ت��ح��ت��اُر م��ش��ك��ٌل األس��ى ح��ك��م ف��ي ال��م��رءِ اح��ت��ي��اُل م��ا
م��رت��ش��ي وم��ن��ه ال��ده��ر ص��اح��ب غ��دا وال��ص��ب��ر ق��ل��ت ص��ب��ًرا ق��ي��ل
ال��ط��ي��ِش ك��ث��ي��ر ك��ال��ط��ف��ِل ص��ار ال��ه��دى م��ن��ه ال��ذي ال��ع��ق��ل وك��ذا

دور
س��رى أي��َن ال��ش��ق��ا إال ي��رى ال ق��س��م��ت��ُه ال��ش��ق��ا ك��ان َم��ن إن
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وج��رى ع��ل��ي��ه��ا ج��دَّ ك��ي��ف��م��ا م��ق��ت��ُه إال األرض ف��ي ي��رى ال
خ��ط��را وأنَّ��ى س��ار أي��ن��م��ا ن��ع��م��ت��ُه ي��رى ال��س��ع��د وأخ��و
ع��ط��ِش ف��ي ق��ض��ى ع��زٍم وأخ��ي ال��ن��دى ف��اض ل��ه ع��ج��ٍز ذي ُربَّ
ال��ح��رِش ض��م��ن ال��ن��م��ُر وي��ص��اد ال��رغ��دا ي��ع��ي��ُش ال��ه��رَّ ت��رى م��ا

دور
األدوي��ة ك��ل ج��رَّب��ت ب��ع��دم��ا ال��ش��ف��ا آم��اَل اآلن ق��ط��ع��ُت ق��د
األب��ن��ي��ة ك��ل غ��اي��ة ه��ك��ذا وع��ف��ا وأق��وى ال��ب��ي��ت ُه��دم
ت��ع��زي��ة ل��ك��لٍّ ال��ي��أس ف��ي إنَّ وك��ف��ى ح��س��ب��ي ال��ي��أس ف��ط��ب��ي��ُب
ك��ال��ح��ب��ش��ي زم��ن ف��ي أب��ي��ًض��ا ب��دا ي��وٌم ال��ف��ت��ى ي��غ��رَّنَّ ال
ال��ح��ن��ِش أم��ام ع��ص��ف��ور م��ث��ل ُوِج��َدا ك��لٌّ ال��ده��ر ف��أم��ام

دور
ال��ذه��ب ب��ك��اس��ات ال��س��مَّ ن��ش��رب ال��وج��ود ه��ذا ب��ن��ي ن��ح��ن ك��ل��ن��ا
ال��ن��ك��ب ف��ت��س��ق��ي��ن��ا ف��ن��داِن��ي��ه��ا ال��ورود م��اءَ ل��ن��ا ال��دن��ي��ا ت��ظ��ه��ر
ن��ه��ب أع��ط��ى إذا خ��وَّاٍن ن��ح��و ال��وف��ود ك��ان ف��ال أَول��ى ت��رك��ه��ا
م��س��ت��وح��ِش ج��ائ��ٍع زم��اٍن م��ن أب��دا ل��ح��يٍّ أم��ٍن م��ن ل��ي��س
ي��ن��ه��ِش ل��م ال��ط��وى ف��ي ن��اٍب أيُّ األس��دا ه��ذا ن��اس ي��ا ف��اح��ذروا

دور
ال��م��دام ب��إق��ب��ال ال��ص��اح��ي ف��رح ال��ب��ن��ي��ن ح��ظ��وى ف��ي اآلب��اء ت��ف��رح
ب��س��الم ف��اذه��ب ج��ئ��ُت ق��وِل غ��ي��ر ح��ي��ن أول ف��ي ال��ط��ف��ل ص��راخ م��ا
ال��ظ��الم واس��ت��ح��ل��ى اإلج��ه��اض ��ل ف��ضَّ ال��ج��ن��ي��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��ور م��ا درى ل��و
ط��رِش ف��ي ال��ق��ض��ا ذا ع��ن وال��ورى ف��دا أو ف��م��ث��ٌل ال��ق��ت��ُل ُح��رِّم
ال��ك��ب��ِش م��ث��ل ل��ل��ذب��ح س��اق��ُه ول��دا أع��ط��وا ل��ل��ده��ر ك��ل��م��ا

دور
ن��وب��ت��ي ج��اءت األرض ذي ف��ع��ل��ى ال��ت��راب ذا ف��ي أَِم��نً��ا ن��ْم أب��ي ي��ا
وق��ع��ت��ي ف��ي��ه أث��ب��تَّ ب��ع��دم��ا ال��ع��ذاب ه��ذا م��ن اآلن خ��ل��ص��َت ق��د
م��ق��ل��ت��ي ف��ي دورُه ل��وال ع��ن��ك وغ��اب غ��اص م��ا ال��م��ه��راق دم��ع��ك
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ال��م��ن��ت��ش��ي ل��ع��ي��ش��ي ت��رث��ي ل��و آه أن��ج��دا ب��م��وٍت ف��أه��ن��ي��ك
اب��ط��ِش م��وت ف��ي��ا دوري أت��ى ق��د ن��ك��دا ت��ق��اس��ي ع��دت ف��م��ا ط��ْب

دور
ال��م��ق��ب��ِل م��ص��اب��ي ع��ن رم��ًزا ك��نَّ ال��م��خ��اض أوج��اع أمُّ ي��ا وك��ذا
األج��ِل س��واِد ف��ي ل��دخ��ول��ي ال��ب��ي��اض ذاك أرض��ع��ت��ن��ي ق��د أن��ِت
األوِل ق��ي��ودي غ��ي��ر ت��ك��ن ل��م ال��م��ب��اض ق��ب��ل أق��م��ط��ة ل��ي خ��ط��ِت
ال��ف��ح��ِش ل��ب��اس ال��ده��ر ل��ي ح��اك ال��ردا ه��ذا أل��ب��س��ت��ن��ي م��ا م��ن��ذ
ال��م��ف��رِش ف��ي ل��ي ت��ب��س��ي��م��ِك م��ن��ذ وال��ك��م��دا ل��ي ال��س��ه��د وأع��دَّ

دور
أرق ف��ي ع��ي��ن��ي ت��ن��ظ��ر ك��ل��م��ا ك��ال��دم��ا دم��ًع��ا ع��ي��ن��ِك ب��ك��ت ك��م
وح��رق ل��ه��ي��ب م��ن ف��ؤادي ف��ي وم��ا اآلن ت��ن��ظ��رن��ي ل��و آه
ال��ق��ل��ق ذاك ع��ل��ى ال��ع��ي��ش أت��ع��ب ف��م��ا ب��ال��م��وت اآلن ف��اس��ت��ري��ح��ي
ال��رع��ِش رف��ي��ق وح��دي خ��اب��ًط��ا ال��م��دى ط��ول ب��اك��يً��ا وات��رك��ي��ن��ي
ي��ع��ِش ل��م َم��ن س��ع��د ي��ا ص��ارًخ��ا م��ب��ت��ع��ًدا غ��رب��ت��ي ف��ي ض��اي��ًع��ا

دور
أح��ُد ب��ك��اه��ا م��ا ب��دم��وع وال��ديَّ ي��ا أب��ك��ي��ك��م��ا ف��أن��ا
وال��ع��ض��ُد س��ن��دي ��ا ح��قٍّ م��ات ل��ديَّ ال��ق��اس��ي م��وت��ك��م��ا ف��ي إنَّ
ت��ض��ط��ه��ُد ل��ي األرض وج��م��ي��ع ش��ي أي ل��ي ع��وٌض ش��يءٍ أيُّ
ال��ب��رغ��ِش ن��ظ��ي��ر ال��دن��ي��ا أن��ظ��ر م��ن��ف��ردا ف��تً��ى ص��رُت ول��ذا
م��ن��ع��ِش م��ن ل��ي ل��ي��س ف��س��واُه ال��ص��م��دا خ��ل��وات��ي ف��ي أرت��ج��ي

الزمان: جور يف قلت وأيًضا

ب��ال��ن��ك��ِب ع��ل��يَّ ي��ج��ري ح��ت��اَم ب��ي ي��ف��ت��ك ال��زم��ان ه��ذا ح��ت��اَم
وأب��ي الرت��وى ك��ان م��س��ت��س��ق��يً��ا ف��ل��و دم��اَي م��ن ي��رَو ل��م وي��اله
ب��ال��ه��رِب ال��م��ص��ي��ُر إل��ي��ِه ده��ٍر م��ن أه��رب وأي��ن اح��ت��ي��ال��ي ف��م��ا
س��غ��ِب ذي ل��ك��ل م��ح��لٍّ وك��ل س��خ��ا ك��ل االم��ت��الءِ ل��ذي ده��ٌر
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ل��غ��ِب ع��ل��ى ال��ت��ي األراض��ي ي��س��ِق ول��م ال��س��ب��اخ غ��رَّق ك��ع��ارٍض
ع��ج��ب��ي ف��وا ق��اي��ٌد ال��ورى س��ب��ل ع��ل��ى وه��و ال��ع��ي��ون أع��م��ى وال��ده��ر
وال��ن��وِب ال��ح��روب خ��ط��وب ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أث��رن ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ب��ئ��س
ال��ذن��ِب ف��يَّ ول��ي��س ب��دري خ��س��ف��ن وك��ذا ال��ض��ح��ى ع��ل��ى ش��م��س��ي ك��س��ف��ن
ال��ك��رِب ح��لَّ��ة ي��ن��س��ج��َن خ��دَّيَّ ع��ل��ى وال��ش��ئ��ون ب��تُّ ك��م ل��ل��ه
ال��ل��ه��ِب ذي ال��ص��ب��اح ف��وق ال��ش��رق ف��ي ظ��ل��م��ت��ِه رم��اد ي��ل��ق��ي وال��ل��ي��ل
ال��خ��ط��ِب ع��ل��ى ث��اي��ًرا زع��م��ن��ن��ي أت��رى ب��ي غ��درن ل��ل��ي��ال��ي م��ا
ال��ح��ِب م��ط��ارد أن��ي ظ��نَّ ه��ل ي��ط��اردن��ي أت��ى ل��ده��ري وم��ا
ب��ال��غ��ض��ِب ع��ل��يَّ الٍه ف��ال��ده��ر ن��ع��ٍم ذي ك��ل اآلن ف��ل��ي��ن��ع��م
ط��رِب ف��ي وذاك اض��ط��راٍب ف��ي ذا ج��اري��ًة ال��ح��ي��اة ذي وه��ك��ذا
ب��ي ت��ل��ع��ُب س��ب��اك أي��دي إالَم م��ن��ي ب��ل��غ��ت ال ال��ده��ُر أي��ه��ا ي��ا
ل��ه��ِب أب��ا ي��ا خ��ب��َت ال��ب��ال ك��ل ج��م��ع��ت ن��دوة دار ب��ي أق��م��ت
ط��ل��ِب ذي ل��ك��ل ض��دٌّ وأن��ت ط��م��ٍع ذي ل��ك��ل خ��ص��ٌم ف��أن��ت
م��ن��ق��ل��ِب ل��ك��ل أمٌّ وأن��ت أٌب وال��دث��ار ل��ل��ه��دم وأن��ت
وص��ب��ي ك��ج��اه��ل ت��س��ع��ى وأن��ت ح��ك��م ذي وأن��ت ش��ي��ٌخ وأن��ت
ق��ط��ِب وك��م م��رك��ٍز وك��م ج��اٍن ي��ا ض��دك ي��ص��ي��ح م��داٍر ف��ك��م
ش��ه��ِب وك��م أن��ج��ٍم وك��م ح��ت��ى وورى ق��ًرى وك��م ب��الد وك��م
ال��وص��ِب وف��ي ال��ه��ن��ا ف��ي ال��رض��ا س��وم س��وى ع��ل��ي��ك ل��ن��ا م��ع��ي��ٌن ف��ال
ب��األرِب ي��ج��يءُ ط��وًرا وال��ص��ب��ر م��نً��ى ي��ج��رُّ ت��ارًة ال��رض��ا إن
س��ب��ي ل��ك��ان ال��ع��ن��ا ول��وال ص��ب��ري ع��ل��ى غ��ار ال��ع��ي��اءُ ح��ت��ى ص��ب��رُت
ال��ن��ك��ِب ألث��ق��ل م��ق��اوم��اٍت خ��ل��ق��ت ق��د ال��ص��اب��ري��ن وأن��ف��س
األدِب ذي أج��ُر ض��اع ب��ه ده��ٌر ب��ي ده��ري ج��ه��ل ب��ل��واي وك��ل
ت��ع��ِب ب��ال ال��ن��ه��ى أج��ور ف��ي��ِه س��رق��ت ف��ش��ا إذا ل��ي��ٌل وال��ج��ه��ُل

باهلل: استغاثًة أيًضا وقلت

ب��الءِ ب��ك��ل ق��اب��ل��ن��ي وال��ده��ر ال��دن��ي��اءِ ن��وائ��ب ع��ل��يَّ ع��ظ��م��ْت
األه��واءِ ع��واص��ف أم��ام س��ق��ط��ت ط��ائ��ٍر ري��ش��ة األرض ف��وق وغ��دوت
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رج��اِئ��ي ب��ق��ط��ع ت��ه��ددن��ي ُع��ظ��م��ى م��ص��ي��ب��ة ك��ل رأي��ت س��رُت أيَّ��اَن
أح��ش��ائ��ي ع��ل��ى ع��ذبً��ا ت��ع��ذي��ب��ُه أرى ع��س��ى ال��زم��ان أه��وى أن ف��أودُّ
األع��ض��اء ل��ع��ي��ال��ة ال وال��ح��زن ل��ل��ش��ق��ا ع��ض��ًوا ص��ار ق��ل��ب��ي ف��ك��أَن
ب��ب��ك��ائ��ي ن��ارُه ل��ت��ط��ف��ي ع��ي��ن��ي إل��ى إالَّ ال��دم��ا دف��ع أب��ي ق��ل��ٌب
واألن��واءِ وال��ري��ح ال��دج��ى غ��ي��ر س��ام��ٌع ال إذ أن��وُح أض��جُّ أب��ك��ي
دع��ائ��ي واس��ت��ج��اب ل��ح��ال��ي ف��رث��ي إج��اب��ة دون يُ��دَع ل��م م��ن ف��دع��وُت
ش��ف��ائ��ي ي��دي��ك ف��ف��ي س��واك أدع��و ف��ال رب��ي ي��ا ي��دي��ك ص��ن��ع ك��ن��ت إن
ض��ن��ائ��ي رح��ي��م ي��ا ل��غ��ي��رك أش��ك��و ف��ال ب��ه ج��ن��ي��ُت ب��م��ا ال��ع��ل��ي��ُم أن��ت
ال��ن��ك��ب��اءِ ف��ري��س��ة وع��دت س��وٌد دواي��ٌر ع��ل��يَّ دارت ق��د رب ي��ا
م��والي ي��ا ال��ق��ه��ر زم��ان ف��اق��ه��ر ع��زاي��م��ي ال��زم��ان ق��ه��ر ق��د رب ي��ا
دم��ائ��ي ب��ش��رب ول��ٍع ع��ل��ى وغ��دا م��ك��ي��دٍة ب��ك��ل اس��ت��س��ق��ى ق��د زم��ٌن
ال��ض��ع��ف��اء أب��ا ي��ا ال��ش��دي��دة ي��دَك ل��ي ف��م��دَّ ال��ش��داد ال��م��ح��ُن ص��رع��ت��ن��ي
ال��ع��ظ��م��اء أع��ظ��م ي��ا ب��ه��ا ف��اف��ت��ك وص��راع��ه��ا ف��ت��ك��ه��ا ت��ع��اظ��م م��ح��ٌن
ال��ب��ل��واء م��ن ف��أن��ق��ذن��ي ب��ال��ص��ب��ر ب��ل��وائ��ه م��ن أي��وب م��ن��ق��ذًا ي��ا
ع��ن��اي ح��ال ن��اظ��رت��ان ع��ي��ن��اك ك��ذا أص��وات��ي س��ام��ع��ت��ان أذن��اك
دوائ��ي رض��اك م��ن س��أل��ق��ى ري��ٌب ف��ال ل��ي داءً ص��ار س��خ��ط��ك ك��ان إن
خ��ط��ائ��ي ب��ع��ظ��م ن��ع��م ال��ع��ل��ي��م وأن��ا ط��ب��ي��ع��ت��ي ب��ض��ع��ف ب��ل��ى ال��ع��ل��ي��م أن��ت
األرج��اءِ ف��اي��ح ع��ف��وك وج��ن��ان ق��ط��وف��ه��ا دان��ي��ات ح��ل��م��ك أغ��ص��ان
وج��ف��اء ب��ق��س��وٍة ي��ردُّ ح��اش��ا ال��رج��ا ي��د م��دَّ م��واله إل��ى ع��ب��ٌد
ال��ع��ل��ي��اء ف��ي ال��ك��ون ش��م��س رؤي��اُه ل��ه ربٍّ��ا ق��ل��ب��ه ف��ي رأى ع��ب��ٌد
غ��ن��اء ربِّ ل��ب��اب ال��ف��ق��ي��ر ق��رع ال��ن��دى َط��ل��ب ص��دره ي��ق��رع ف��ان��ح��از
اإلي��ح��اء م��ن ال ن��ف��س��ي إي��ح��اء م��ن ال��خ��ل��ق ب��اري وج��ود ع��ل��م��ت إنِّ��ي
إب��راء ب��ال م��ب��روءٌ ه��ي��ه��ات م��وج��دي ف��ربٌّ م��وج��وًدا ك��ن��ت إن
األش��ي��اء م��ب��دع ل��ي��ع��ب��د ع��ق��ٍل ذي ك��ل ت��دع��و األش��ي��اء ك��اف��ة ه��ا
األض��واءِ ُح��لَّ��ة ال��ك��واك��ب وك��س��ا وص��اغ��ه��ا ال��س��م��اء س��وَّى ال��ذي ذا م��ن
واإلح��ص��اءِ ال��ت��ع��داد ع��ن ج��لَّ��ت ب��ع��وال��م ال��ف��ض��ا ده��ق ال��ذي ذا م��ن
غ��رَّاءِ ش��ري��ع��ٍة ب��ك��ل وج��رت ص��ي��غ��ٍة ب��أح��س��ن ص��ب��غ��ت ب��ع��وال��ٍم
اإلح��ي��اء وق��وة ال��ح��ي��اة ق��وَت م��ج��ه��ًزا ال��ج��م��اد ج��ع��ل ال��ذي ذا م��ن
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ع��ط��اءِ ك��ل ال��ح��ي��وان إل��ى م��ن��ه��ا ط��ب��ي��ع��ًة ال��ن��ب��ات أع��ط��ى ال��ذي ذا م��ن
اس��ت��ث��ن��اءِ ب��ال ب��ه ال��م��ح��ي��ط ي��دري أن ال��ح��ي��وان ص��يَّ��ر ق��د ال��ذي ذا م��ن
األج��زاءِ م��ت��ط��اوع ب��وج��ودِه م��ت��م��ت��ًع��ا ب��إرادٍة م��ت��ح��رًك��ا
س��واءِ ك��ل ف��اق ك��ي��انً��ا س��وَّى ق��د ال��ح��ي��وان ذل��ك م��ن ال��ذي ذا م��ن
ال��ح��وب��اءِ م��ال��ك ال��خ��ل��ي��ق��ة رأس ج��ن��س��ه س��ي��د اإلن��س��ان ب��ِه أع��ن��ي
وس��ط��اءِ ق��درٍة أع��ظ��م وح��ب��اُه خ��ل��ي��ق��ٍة أع��ط��اه ال��ذي ذا م��ن
ب��األش��ي��اءِ األش��ي��اء ي��س��ت��خ��دم وأن ك��لٍّ ع��ل��ى ي��س��ط��و أن أع��ط��اُه
ب��األس��م��اءِ ذاك ع��ن ذا وأب��ان ب��ه األش��ي��ا أدرك ف��ه��ًم��ا أع��ط��اُه
س��م��اءِ أش��مِّ إل��ى ال��ض��م��ي��ر ج��ن��ح ع��ل��ى ب��ه ي��س��ت��ط��ي��ر ذك��ًرا أع��ط��اُه
ال��ن��ائ��ي ال��زم��ان ف��ي ال��ح��وادث ص��وَر ق��ل��ب��ِه ف��ي ي��رى ب��ق��وت��ه ذك��ًرا
ف��ض��اء س��ك��ون س��وى ل��ي��س ح��ي��ث م��ن ك��ل��ه ه��ذا ص��اغ ق��د ال��ذي ف��م��ن
رائ��ي م��ن ل��ه وم��ا ال��ج��م��ي��ع وي��رى ذات��ه ف��ي ��ٌب م��ت��ح��جِّ خ��ال��ٌق ذا
س��خ��اءِ ك��ل وم��ن��ُه ال��ح��ي��اة م��ن��ُه م��ت��س��لِّ��ٌط ق��ادٌر ك��ب��ي��ٌر ربٌّ
رج��ائ��ي ك��ل أل��ق��ي��ت ق��د وع��ل��ي��ِه م��ص��اي��ب��ي ج��م��ي��ع ع��ل��ى اس��ت��غ��ث��ت ف��ي��ه
ظ��م��ائ��ي ح��رَّ ق��وي��ق ب��م��اءِ أط��ف��ي أن ع��ل��يَّ ي��م��نُّ أرج��وُه وك��ذَاك
األح��ش��اءِ م��ع��ط��ش أج��اٌج م��ل��ٌح ال��ظ��م��ا ل��ذي ف��ه��و ال��س��ي��ِن ن��ه��ر وأع��اُف
ل��ظ��اءِ ب��ن��ار ي��ص��ل��ى وف��وادُه ب��ع��ي��ن��ه ال��ج��ن��ان ي��رى ال��غ��ري��ب ح��ي��ث
ب��ط��ح��اءِ ف��ي ح��ص��ب��اءُ وال ج��م��ٌل وال ك��ال ل��ه أب��ًدا ن��اق��ٌة ال
ال��ش��ه��ب��اءِ م��ط��ال��ع ح��ي��ث س��م��ع��ان ع��ل��ى ب��ي ت��ع��دو األظ��ع��ان أرى ف��م��ت��ى
ال��زوراءِ ن��س��اِئ��م أس��ت��ط��ي��ب أن إل��ى ت��دع��ون��ي ال��س��رو رءوس وأرى
األث��داءِ ل��ق��ا إل��ى ال��رض��ي��ع م��ي��ل رأس��ه م��س��اق��ط إل��ى ي��م��ي��ل ك��لٌّ
ال��دن��ي��اءِ س��م��ا ف��ي أُك وإن أب��ًدا ص��ب��اب��ًة أم��ي��ل ح��ل��ٍب إل��ى ف��أن��ا
والئ��ي وآَل وأص��ح��اب��ي أه��ل��ي أرى وب��ه��ا م��س��ق��ٌط ل��رأس��ي ب��ل��ٌد
ال��م��اء لُ��جُّ ول��ألس��م��اك ـ��ج��اٌر أش��ـ ول��ألط��ي��ار أوك��اٌر ل��ل��وح��ش
ال��ب��ي��داءِ ف��ي ال��ق��م��ريُّ ي��ت��رنَّ��ُم وال دوح ف��ي ال��ل��ي��ُث ي��زأَرنَّ ال
ال��ألَالءِ ذي ال��ب��ل��ور م��ن ق��ف��ٍص م��ن أح��ب ال��غ��ري��ر ل��ل��ظ��ب��ي وال��ج��رف
ص��م��اءِ ف��ط��رة ذي س��وى ي��ل��وي وال ي��ص��ب��و أرض��ه ل��ن��غ��م��ة ك��لٌّ
أل��ت��اي ج��ب��ال ع��ل��ى ي��ط��ول ب��اًع��ا ل��ي ي��م��دُّ ال��ل��ك��ام ج��ب��ل أرى ف��م��ت��ى
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وع��ن��اءِ ص��ن��ع��ٍة ع��ن اغ��ت��ن��ت ح��ت��ى زي��ن��ت ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ي��ث
ش��ت��اءِ ب��ص��ي��ف أو ص��ي��ٍف ب��ش��ت��اء أت��ت ف��م��ا ال��ف��ص��ول وف��ت ال��س��م��ا ح��ي��ث
ك��س��اء خ��ي��ر ف��ك��ان ال��ن��ع��ي��م ث��وب وال��ورى ب��ل ال��ث��رى ك��س��ا ال��م��ن��اخ ح��ي��ث
رداءِ ورث��م ع��رق��وٍب ص��ق��ل ع��ن ب��ح��س��ن��ه��ا ت��ج��ل م��ن ال��م��ل��ي��ح��ة إن
األج��راء وق��درة ال��م��أل��وِف ق��در ع��ل��ى ت��ج��ري آف��ٌة أرٍض وب��ك��ل
ش��راء دون ي��ب��ي��ع ف��ي��ه وال��ده��ر ب��ض��اي��ٌع وال��خ��ط��وب س��وٌق ف��ال��ع��م��ُر
وف��اءِ ب��دون م��ع��ش��وٍق ك��وع��ود ع��ذاب��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ع��ذوب��ة إن
ب��الءِ رم��ز ال��م��ول��ود وت��وس��ُم خ��الص��ه رم��ز ال��م��ف��ق��ود ��م ف��ت��ب��سُّ
ب��األرزاءِ ي��رنُّ وه��و وأص��مُّ ال��ورى دال��ول وه��و أع��م��ى وال��ده��ر

الحوادث: لفعل ندبًا وقلت

وت��ع��ادي ب��ه ت��ع��ان��دن��ي خ��ط��ٌب ب��ع��ادي زم��ان ي��ا ع��ن��دك ع��اد ه��ل
ف��وادي ص��م��ي��م ف��ي ال��ك��ن��ان��ة ك��ل أف��رغ��ت ق��د إذ م��ن��ك أج��زع ع��دت ال
م��رادي ُج��لُّ وه��ي ال��م��ن��يَّ��ة غ��ي��ر ب��ِه ت��روُّع��ن��ي م��ا ع��ن��دك ي��ب��َق ل��م
وادي ف��ي ص��رخ��ًة ت��ذه��ُب ش��ك��واَي ع��ال��ٌم وإنِّ��ي ده��ري ي��ا أش��ك��وك
م��ن��ادي ت��ج��ي��ب ال ب��أن��ك أدري وإن��ن��ي ال��دوام أن��ادي��ك وك��ذا
رش��اد ك��ل وع��دي��م ظ��ال��ًم��ا ي��ا م��ش��ت��ك وق��ف��ة ال��ع��رض ي��وم م��ع��ك ل��ي
د ج��الَّ م��ن ال��ل��ه ل��ح��اك ع��ن��ق��ي ف��ي ظ��ب��اك ك��ل ��رَت ك��سَّ ِل��ْم ده��ُر ي��ا
أع��ادي األن��ام ك��ل ل��ه م��ن ي��ا ال��م��ال ف��ي ع��دوك وح��دي أن��ا أت��رى
وب��الدي م��ع��ش��ري ع��ن م��ت��غ��رِّبً��ا وت��رك��ت��ن��ي ال��ه��ن��ا ك��ل أع��دم��ت��ن��ي
م��ع��ادي ل��ي��وم ك��م��ًدا األس��ى أرع��ى وأن ش��ًق��ا ال��ح��ي��اة أق��ض��ي أن وح��ك��م��ت
رق��ادي م��ن��ع ل��رم��َت ال��م��ن��ام ف��ي ل��ي ب��دوا ف��ل��و ال��م��ن��ج��دي��ن ع��ن��ي وم��ن��ع��ت
ت��ع��داِد ب��ال وق��اي��ع��ُه م��وٌت ل��ي م��ن��ه ي��وٍم ك��ل ل��ع��م��ٍر س��ح��ًق��ا
زن��اِد وق��دح ل��ه��ٍب س��وى ن��ف��س��ي وم��ا س��ح��ٍب س��وى ف��ي��ه أج��ف��ن��ي م��ا
ب��س��واِد ��ًح��ا م��ت��وشِّ وألع��ي��ن��ي أب��ي��ًض��ا ع��ي��ن ل��ك��ل ال��ص��ب��اح ي��ب��دو
اإلس��ع��اِد ح��ل��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ك��ل ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ش��روق��ه��ا ع��ن��د وال��ش��م��س
رم��اِد غ��ي��ر ال��ط��رف ي��راه��ا وأب��ى ال��ل��ظ��ى س��وى ع��ل��يَّ ت��ل��ق��ي أب��ت ل��ك��ن
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ب��ادي ش��ب��اب ف��ي ت��داخ��ل ش��ي��بً��ا ب��ل��م��ت��ي ال��زم��ان ن��ف��خ ح��س��رت��ي وا
ق��ت��اِد ك��ش��وك ل��ي ل��ك��ن ل��ل��ك��ل ال��رب��ى زه��ر ال��ص��ب��ا زم��ن ف��ي وال��ع��م��ر
م��دادي وب��س��ط��ي ألق��الم��ي ق��ب��ض��ي س��وى أه��وى ال ال��ب��ال خ��ل��و ك��ن��ت ق��د
ل��س��ع��اِد زي��ن��ٍب م��ن وت��ن��ق��ل��ي دوان��يً��ا ال��ش��ب��اب أغ��ص��ان وق��ط��وف
ق��ي��اِد ب��غ��ي��ر م��ه��ٍر م��ن وأض��ل ال��ع��ن��ا ف��ي ثُ��ع��ال��َة م��ن أروغ ف��غ��دوت
ب��ف��وادي ف��ع��ل��ه ت��ص��رََّف ح��ت��ى اس��م��ُه إال ال��ش��ق��ا م��ن ق��ط أدِر ل��م
ال��ح��س��اد م��ن أن��ا ص��رُت واآلن ال��ورى ده��ري ع��ل��ى ي��ح��س��دن��ي ك��ان ق��د
ع��ن��اِد ب��ك��ل ي��راف��ق��ن��ي ض��ج��ٌر ال��ب��ل��ى أل��م م��ن ق��اس��ي��ُت م��ا وأش��دُّ
اإلف��س��اِد ال اإلص��الح م��ن ل��ك��ن وق��اي��ت��ي ي��روم َم��َل��ٌك ف��ك��أن��ُه
ال��ح��ادي ف��ه��و ظ��ن��ع��ُت وأي��ن أب��ًدا ل��واح��ظ��ي ن��ص��َب أراه ِس��رُت أيَّ��اَن
ووس��ادي م��ض��ج��ع��ي ه��و ول��رب��م��ا أع��ي��ن��ي ف��ي وخ��ي��ال��ُه ال��ك��رى وه��و
ط��راد رج��ال م��ن أن��ا وم��ا ح��ل��ٍم ب��ال ي��ط��اردن��ي ب��ط��ًال ب��ه ل��ي م��ن
ب��ال��ق��رَّاد ق��ط أُك ول��م ق��ل��ب��ي س��وى ق��ف��ًص��ا يَ��ِخ��ْر ل��م ق��ب��ي��ٌح ق��رٌد
ج��ه��اد اب��ن وأب��وُه ال��ش��ق��ا ب��ن��ت أم��ُه ش��ن��ي��ًع��ا ن��غ��ًال ل��ه ب��ع��ًدا
األع��ي��اد ودارة ال��ه��ن��اءِ دار ي��ا ب��اري��س ي��ا م��ن��ك ح��ظ��ي ذاك أو
إس��ن��اِد ب��ال م��ردوٌد وال��ح��ك��م ه��نً��ا ل��ي ه��ن��ا أق��ل إن أس��ن��ُد وع��الَم
واإلي��ج��اد اإلع��دام ف��ي ال��ق��ص��د م��ا ال��م��ال ه��ذا وم��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا
األج��س��اِد ف��ي ت��ض��جُّ ال��ن��ف��وس وم��ا ال��وج��وُد وم��ا ال��م��م��ات وم��ا ال��ح��ي��وُة م��اذا
ال��ت��رداد واح��د ك��ص��وٍت ي��ج��ري واح��ًدا ش��ي��ئً��ا ال��ك��لَّ رأي��ُت إن��ي
األض��داد ب��ت��ن��ازع ف��ذا ي��ث��ب��ت إن وال��ك��ون ل��ذا ض��دٌّ ذا أن م��ع
ل��ألوالد األم م��ث��ل ل��ل��ك��ل ع��ل��وي��ًة ع��ن��اي��ًة أنَّ ف��ع��ل��م��ُت
واألف��راد األن��واع ف��ي ف��ال��خ��ل��ق أج��ن��اس��ه ف��ي ق��ام وف��اٌق وإذا
ال��ح��داد م��ط��ارق ال��س��م��اع م��ل��ل واح��د ص��وت دوام م��ل��ل��ُت ل��ك��ن
إرش��اد ب��ال ت��س��ع��ى ال��ورى وب��ه م��ظ��ل��ٌم ت��ي��ٌه األرض أن ورأي��ت
م��ع��ادي ش��رُّ ف��ه��ي ي��وًم��ا ع��ادت��َك إن ح��ذار ح��ذار ال��دن��ي��ا ص��اح��ب ي��ا
ب��وداِد ت��ق��م ول��م ال��وداد ت��ب��غ��ي ع��ن��ده��ا ث��ب��اٌت ي��رج��ى ف��ال أن��ث��ى
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أوعزت والصواب، الخطاء بني التمييز ملكة وحاويًا االكتساب، عىل مطبوًعا العقل كان وملا
تصوراته يرتب أن الدينية، واللوازم البدنية، الحياة وبواعث الذهنية، الحركات دواعي إليه
فيدنيها ويستقصيها، املوجودات يف يبحث وأن ويؤديها، النطقية داليلها ويجمل ويهذبها،
فيستعني ورض، خبث ما ويطرد ورس، له طاب ما يستخدم حتى يقصيها، أو إليه
والصاِنع املخلوق، من الخالق يعرف وأن روحياته. عىل وباملاديات حيوياته، عىل بالجوامد
وقام العلم، نشأ فقد وهكذا املولود. من الوالد كمعرفة املوجود، من واملوجد املصنوع، من
وتكشف األبصار، وتبرص األفكار، تنرش به قدوس، وروٌح النفوس، ريحانة فالعلم الفهم،
تحسن وبحسنه النوايا، وتصفو العنايا، وتسمو الضماير، وتربز الرساير، وتجلُّ األرسار،
قوة يشنى، ال الذي والجمال يفنى، ال الذي الكنز وهو الذوات، تكمل وبكماله الصفات،
ولو والكرب حقريًا، كان ولو الجالل حاز حازه فمن الفقري. زخر الصغري، سند الكبري،
ضعيًفا، كان ولو والسطوة أسريًا، كان ولو والعتق فقريًا، كان ولو والثروة صغريًا، كان
كان ولو والقبول عليًال، كان ولو والصحة ذليًال، كان ولو والعز كثيًفا، كان ولو واللطف
أعظم وأصبح وفلح، وتجلل ونجح، اإلنسان ارتقى فيه دخيًال. كان ولو والدخول رذيًال،
والحياة غلت، والنفوس امتنعت، واألرضار اتسعت، والخريات املوجودات، وأجود الكاينات
انترشت، واملتاجر تمت، والفالحة عمت، والصنايع تسيدت، واملدائن ُشيِّدت، واملمالك حلت،
ُغلبْت، واآلفات وعنت، طاعت والعاصيات ودنت، خضعت والطبيعة اندثرت، واألخطار
واألحكام وتجملت، صلحت والسياسة ذاعت، واملعامل شاعت، واملعامالت ُسلبْت، والنوائب
وكمال اإلنسان جمال إال العلم فما جوار، للجور وال مداٍو، للظلم يعد ولم وتكملت. عدلت

األذهان.
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من يخلو فال ذلك وبينا العوالم، آالم يف له وتعزيٌة للعاِلم، ثابتة لذٌَّة فهو العلم أما
وال لبُّه، يسكت ال الحال، قلق البال، متبلبل يربح ال العالم أن عىل العقد. يف والنفث النكد،
تعب وراحته قلق، وسكينته أرق، فنومه أذكاره، تصمت وال أفكاره، تهجع وال قلبه، يسكن
تعاذيب، مطارح الدنيا فريى وجوم، وضحكه غموم، ورسوره ونصب، وجهاد ووصب،
األشياء، بكل يحفل ال ألنه ينكرها؛ عرفته وإذا يعتربها، ال اعتربته فإذا أكاذيب. ومسارح
أثقال، واألموال مغاصب، واملناصب مكارب، عنده فاملراتب األحياءِ، بحركات ُ يعبأ وال

وقال. قيل واإلحسان
علٍم: طالب إىل مقايل وهاك

ال��ش��ج��ِر أط��ي��ب م��ن ب��دا ف��ض��ٍل غ��ص��ن ي��ا ث��م��ِر م��ن ف��ي��ك م��م��ا أص��ل��ك ع��رف��ُت
ال��ق��دِر ج��ودة ت��ج��ن��ي ال��دوح ف��ي وأن��ت ن��اض��ج��ًة م��ن��ك ث��م��ار أج��لُّ تُ��ج��نَ��ى
ال��خ��ط��ِر آم��ن واخ��ط��ر ال��غ��ص��ن أي��ه��ا ي��ا م��تَّ��ِص��ًال ال��ع��ل��ي��اء ك��ب��د إل��ى ف��ك��ن
ال��درِر م��ن خ��ي��ًرا وال��ن��ق��ي ال��ن��ق��ي ي��رى رج��ٍل م��ن ال��م��دح ح��ق ش��خ��ص��ك ل��م��ث��ل
ب��ال��ش��ع��ر ال��ت��اج وي��ذري ب��ال��آلل��ئ ال ج��ان��ب��ُه ب��اآلالء ي��ذك��ُر ف��ال��م��رءُ
وس��ِر ف��خ��ذ م��ص��ِر م��ن ال��م��ق��ادي��ر ب��ه ش��ردت ال��ذي ال��ع��ال��م ت��س��ت��رج��ع أت��ي��ت
ف��ل��ي��دِر ل��إلف��رن��ج ل��ل��ع��رِب ل��ل��روم ع��ج��ٍم إل��ى م��ص��ٍر م��ن ال��ع��ل��م ت��س��ل��س��ل
ال��ض��رِر م��وق��ع م��ن أت��ى ن��ف��ٍع ف��ُربَّ ض��رٌر ال ب��اآلراء ت��ع��ك��ر وإن
األث��ِر أروق ف��ي��ه��ا وي��ودع م��ص��ٍر ف��ي ي��ط��ف��ح ال��وج��ه ع��ك��ي��ر وه��و ف��ال��ن��ي��ل
ال��زه��ر ف��ي ال��ط��ل��ع م��رور ف��ي��ه��ا ي��م��رَّ ك��ي ال��ب��ص��ي��رة م��ف��ت��وح ال��ع��ل��م ف��اس��ت��ق��ب��ل
ال��ب��ص��ِر ض��اي��ع ب��أي��دي ال��س��راج م��ث��ل ب��ص��ي��رت��ه ض��اع��ت م��ن رأس ف��ي ف��ال��ع��ل��م
ُع��م��ِر م��ن ال��ش��ام اف��ت��ت��اح ن��ظ��ي��ر ش��وم ب��ال ال��ع��ل��وم دن��ي��ا اف��ت��ت��ح��وا ق��د ه��ن��ا
ظ��ف��ِر ع��ل��ى ن��ص��ٍر ع��ل��ى ع��ل��ي��ِه وك��ن م��ط��ل��ب��ه ع��زَّ اف��ت��ت��اٍح ف��الح ف��اغ��ن��م
ال��س��ه��ر م��ن ي��س��أم ول��م ال��ك��ت��اب ع��ط��ف م��ع��ت��ن��ًق��ا ال��ل��ي��ل ي��ق��ض��ي ب��م��ث��ل��ك ع��ه��دي
ال��ث��م��ِر م��ن أث��ق��اٍل ت��ح��ت ت��ن��ح��ن��ي ال ع��ج��بً��ا وا ك��ال��غ��ص��ن ال��ص��ب��ا غ��ضُّ وأن��ت
ال��ك��ث��ِر أم��ث��ال��ك م��ن ل��ي ب��دا ك��م��ا م��ث��ٌل ل��ه م��ا ع��ج��ٌب س��ل��وٌك ه��ذا
ك��ال��م��ط��ِر ال��ج��د ج��زاءُ ي��ه��م��ي ع��ل��ي��ك ت��رى س��وف ال��ب��ال م��س��ت��ري��ح إذًا ف��ك��ن
ه��م��ِر ه��ام��ٍل وك��ف وط��ول ص��ول س��وى ال��دي��ار ألق��ي��ال م��ع��اٌب وال
وال��ب��دِر ال��خ��ي��رات س��وى ب��م��ص��ر أرى وال ال��ن��اي��ب��ات ده��ر م��ص��ر ف��ي ي��ش��ك��ون
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العلم حال

ب��ش��ِر ع��ل��ى ض��ج��ت ب��ش��ٍر س��وى ده��ٌر وال ي��ض��جُّ ب��ال��ش��ك��وى ال��ده��ر ع��ل��ى ك��لٌّ
م��ن��ك��س��ر زي ف��ي ك��اس��ٍر وك��م خ��ب��ٍث ع��ل��ى االن��ك��س��ار ي��ش��ك��و ال��ن��اس م��ن وك��م
ص��دِر ب��ال ال��ن��ع��م��ى وارد ال��وال ع��ه��د ع��ل��ى أم��ي��ن ي��ا ص��دي��ق��ي ي��ا ص��اح��ب��ي ي��ا
ال��خ��ط��ِر ال��ح��اس��د س��ح��ر ق��ط ت��خ��ف وال ن��ك��د ذي إرص��اد م��ن األم��ن ش��ام��ل ك��ن
ال��س��ح��ِر ف��ي ال��س��ح��ِر ف��ع��ل ي��ث��ب��ت ول��ي��س س��ح��ر ف��ي أن��ت ال��ع��ن��اي��ا ص��ب��اح ف��م��ن
ال��ن��ظ��ِر آف��ة م��ن ف��ذا ق��دوم ب��ال ق��دٍم ذا ال��ح��س��اد ل��دى ظ��ه��رَت وإن
وال��غ��دِر ال��س��ح��ب م��رور ت��م��رُّ ب��ي��ن��م��ا ج��ام��دًة واألج��ي��ال األرض وت��ح��س��ب
ال��س��ي��ر أح��س��ن م��ن س��ي��رة وف��ي س��ام ش��رف وف��ي ع��ل��ي��ا رت��ب��ة ف��ي أن��ت ه��ا
ال��ك��ب��ِر م��وج��ب ات��ض��اٌع ف��ه��ذا أوًج��ا ف��س��م ع��ل��وت ق��د ل��م��ا ال��ت��ص��اغ��َر رم��َت
ل��ل��ق��م��ِر األوج ال��ح��ال��ت��ي��ن وف��ي ي��دن��و م��ا وي��ك��ب��ر ي��ع��ل��و م��ا ي��ص��غ��ر ف��ال��ب��در
ال��ف��ك��ِر اب��ن��ة وص��ل ف��اغ��ت��ن��م ال��ورى ب��ي��ن م��ا م��دح��ك ف��اس��ت��ح��س��ن��ت ح��ق��ك ع��ل��م��ُت
ص��وِر ف��ي ال��رح��م��ن أق��ب��ل دي��ن��ِه ف��ي رج��ٍل م��ن ج��اءَ ش��ع��ٌر ب��ئ��س ت��ق��ل وال
ال��درِر ن��اظ��م ك��ون��ي ال��ك��ن��اي��ة ه��ذه م��ن��ع��ت وم��ا ع��ي��س��ى ب��ن��ي م��ن أن��ا ب��ل��ى
م��ع��ت��ب��ِر غ��ي��ر ل��ش��يءٍ اع��ت��ب��اًرا ح��ب��ا أو ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��دي��ن غ��يَّ��ر م��ت��ى ل��ي ق��ل
ب��األث��ِر ال��ع��ي��ن وح��ك��م األن��ام خ��ي��ر م��ن ي��ؤخ��ذ ال��دي��ن ف��خ��ي��ر وإال ه��ذا
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اجلهل حال

اإلنسان وما ورايته، وعالمته ودعامته التوحش وقاعدة وآفته، العلم عدم فهو الجهل ا أمَّ
وعماء الحاير، ووعكة الساير، عثرة فالجهل امللم، بالجهل ضار ووحش بالعلم، إال إنسان
ونزلت املاليح، وِحَلت حلَّ وأينما السامع، وصمم الناطق، وخرس الضايِع، وتيه الناظر،
جوارح ونطقت والفكر، الفطن صوادح وسكتت العار، ونهض الغار، وسقط القبايح،
األجدع، ووقح واملرذول، املجهول أنف وشمخ واملقبول، املعلوم رأس ونُكِّس والحرص، العيِّ
وهار الكريم، وافتقر اللئيم، واغتنى الشغل، ذو وأصاب القزل، ذو وسبق األكتع، وتسلح

األمري. رجل وتقيدت األسري، رأس وتتوج واملعاب، الخطأ ونتأ والصواب، الهدى

ك��ت��اُب وال ه��ن��اك ش��رٌع ف��ال ال��ص��واب ُق��ِت��ل ال��خ��ط��أ ح��ك��م إذا
وي��س��ت��ه��اُب ي��س��ود وأج��ه��ل��ه��م وي��دن��و ي��ع��ن��و ال��م��ال ذا وأع��ل��م
ال��ض��ب��اُب ش��ي��د إذا ب��دٌع وال ه��ارت ال��س��ح��ب م��ا إذا ع��ج��ٌب ف��ال
ال��ت��ه��اُب ل��ل��ش��ه��ب ال��ع��ل��ي��اء وف��ي ريٌّ ال��ب��ط��ح��اءِ ف��ي ول��ل��ح��ص��ب��اءِ
ال��ش��ه��اُب ع��دَّ ق��د ول��ل��ج��ل��ي��ان ُع��دَّْت ل��ل��وط��ي ال��ح��ص��ا ول��ك��ن
ال��ت��راُب ع��اد ل��ه��م ت��ب��ًرا ول��و اف��ت��ق��اٍر س��وى ل��ل��ج��اه��ل��ي��ن ف��م��ا
ال��س��ح��اُب ل��ه��ُم ال��ل��ظ��ى أج��رى ول��و ارت��واءٌ إال ال��ن��ه��ى ل��ذوي وم��ا
ال��ط��الُب ج��دَّ إن ن��راه وأي��ن خ��ط��ٍب غ��داة ال��ج��ه��ول ن��ف��ع ف��م��ا
ال��خ��راُب إال ي��روق��ُه ول��ي��س ل��ئ��ي��ًم��ا أض��ح��ى ال��غ��ن��ى ح��از إذا
رق��اُب خ��ف��ض��ت ك��ل��م��ا ويُ��ن��ص��ب وش��رٍّ ردى ك��ل وراء ي��ج��دُّ
م��ص��اُب إذًا ف��ال��ج��ه��ول ق��ب��ي��ٍح ط��ب��ٍع ك��ل ي��ورُث ال��ج��ه��ل ألن



األحوال مشهد

ال��غ��راُب ش��اب ول��ب��غ��ي��ه ب��غ��ى ده��ٍر وف��ق ال��س��ي��ادة أع��ط��ي وإن
ال��ك��الُب م��ول��ده ي��وم وت��ن��ب��ح ال��م��ع��اص��ي م��ي��ت��ت��ه ي��وم ف��ت��ن��ح��ُب
ال��ع��ق��اُب ي��داه��ي��ه ك��ي وي��ن��ش��ر ك��ف��ًرا وي��م��وت آِث��ًم��ا ف��ي��ح��ي��ا
ان��ص��ب��اُب ل��ه ي��ك��ف ال وغ��ي��ٌث ل��ك��لٍّ غ��وٌث ال��ن��ه��ى ذو ول��ك��ن
ال��ص��واُب ه��و ال��م��ش��ك��الت وع��ن��د ال��م��واف��ي ه��و ال��زم��ان خ��ان إذا
يُ��ع��اُب م��ك��ارم��ه ب��س��وى ي��ع��د ل��م اغ��ت��ن��ي وإذا اغ��ت��ن��ي ف��ق��ر وإن

الجاهل يربح فال ذلك ومع املناهل، يف وعطشه الجاهل، مصيبة فهو الجهل أما
يبسم القلب، خايل اللب، مرتاح الحال، رايق البال، ساكن الرتح، عدو الفرح، صاحب
هايًما فرتاه باملحال، إال يفكر وال بالحال، إال ُ يعبأ وال أمر، كل يف ويقهقه الدهر، مدى
ولو املناصب ويستعطف عنه، بعدت ولو املراتب يتوقع اآلمال، وادي يف وضاربًا باألموال،
وطلب الجبان، وهو السيف تقلد وربما القابض، ويستفتح الباغض، ويستحب منه، نفرت
مقام ولكل مجال، ميدان كل ويف درى، ملن فقلت جرى، ما جرى وقد املهان. وهو الكرامة

مقال:

ل��َس��بِّ��ِه ل��ك��ن ال��ت��ش��ري��ف ح��ل��ى ح��ب��وُه ل��بِّ��ِه ده��ر ي��ا ال��ع��ت��ق ي��ن��ادي أس��ي��ٌر
ب��ق��ض��ب��ِه إال ي��ل��ت��ذ ال ال��ج��ن��ح وذا ك��ن��اس��ُه إال ي��ش��ت��اق ال ال��ظ��ب��ي أرى
ك��رب��ِه ك��ل ال��ع��ال ص��رح ف��ي ول��ل��ظ��ب��ي س��ج��ن��ه ل��ل��ط��ي��ر ال��ب��ل��ور ق��ف��ص ف��ف��ي
ب��ِه رًوى ف��ي��ه ُغ��لَّ ألس��ي��ٍر ف��ه��ل ال��ن��دى م��ن ص��ي��غ األس��ر وث��اق وه��ب��ك
م��ح��ب��ِه غ��ي��ر ل��ل��م��رء م��ح��س��ٌن وال ق��وم��ه ب��ي��ن س��وى ع��ي��ٌش الم��رٍئ ف��م��ا
ب��ق��ل��ب��ِه ي��ج��ري ال��ب��غ��ض م��رُّ ك��ان إذا ك��الم��ه ب��ح��ل��و خ��ص��م��ي أي��خ��دع��ن��ي
ح��رب��ِه غ��ي��ر ي��رت��ِض��ي ال ال��ذي س��الم ال��ف��ت��ى ي��ق��ب��ل إن ال��غ��ب��ن إال ه��و وم��ا
ب��س��ل��ب��ِه إال ي��س��ع ل��م م��ن ل��م��ن��ح��ة ي��ًدا ام��رٍئ ب��س��ط ال��ن��ف��س ف��ي ص��غ��ٍر وم��ن
ب��ع��ب��ِه رآُه دي��ن��اًرا ل��ي��غ��ت��ال ب��ف��ل��س��ه ص��غ��ي��ًرا أغ��رى س��ارٍق وك��م
ش��ج��ب��ِه غ��ي��ر ال��ف��ت��ى خ��وف وم��ا أخ��اف وال أق��ل ل��س��اٌن ي��وًم��ا ل��ي ك��ان إذا
وص��ح��ب��ِه ل��ل��ع��دوِّ أس��ي��ًرا ي��ع��ي��ش ل��ع��اق��ٍل خ��ي��ٌر ال��م��وت أن ري��ب وال
ل��رب��ِه ال��م��ش��رف��ي ف��خ��لِّ وإال س��اع��ٍد ربَّ ف��ك��ن غ��ص��ٍب ذا ك��ن��ت إذا
ل��ض��رب��ِه إال ال��س��ي��ف ذا ج��ن��ب��ِه ع��ل��ى ي��ك��ن ف��ل��م أه��ًال ل��ل��س��ي��ف ي��ك��ن ل��م وم��ن
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التمدن حال

الجليل، التمدن لحقايق باسط وال األحوال، كل قطب فهي الحال، هذه عىل تدور حاٍل كل
الطبيعة، تأديب يقوم هناك ومداره. ومحوره وقرارُه، التمدُّن فهناك اإلنجيل. تالوة من أبلغ
البغض وترايض والوال، الحب وتبادل الرسيرة، وفالح السرية، وإصالح الرشيعة، وتهذيب
املريض، وعيادة الصغري، ومواصلة الفقري، وصلة الغريب، وإجارة القريب، ومحبة والقال،
باملسكني، والرفق الحزين، وتعزية الكسري، وجرب األسري، وزيارة املهيض، ومواساة
وترك الصالحات، وطلب الخاليق، وإطراُح الخالق، والتزام األعمال، واعتبار املال، واحتقار
الذين أوليك بني تمدن فال ل، املعوَّ عليه وما ل، املطوَّ التمدن اختصار فهذا الطالحات.
اغتنى من لدى التمدن يقوم فال الكماالت، تلك من وينفرون الصفات، هذه من يتعرون
الثياب، يخيطون الذين أوليك بني تمدُّن وال بالرسم، حده عن واقترص باالسم، فعله عن
الخطا، ويجعلون الُخطا، ويعجلون املصري، ويسيئون املسري، ويحسنون الثواب، ويمزِّقون
ويعجمون األوزان، ويكرسون امليزان، وينصبون العصا، ويرتكبون العصا، ويمسكون
ويتداولون بالنكرات، ويتعرفون بالعجمات، فيتفاصحون إنسانهم، ويرجمون لسانهم،
ويحبون املحموالت، وينثرون املوضوعات، وينظمون املعلومات، ويتجاهلون املجهوالت،
ويتغايرون بالرجعى، وينجعون باملسعى، ويحفلون الضوامر، ويبغضون الظواهر،
ويلبسون األعمال، عن ويجنحون األموال، إىل ويجمحون بالفضايل، ويتعايرون بالرذايل،
املطروق، ربَّ ربهم دون يتخذون الذين أوليك من التمدن وأين بالعطل. ويتحلون الخطل،
املالبس يعبدون إذ باألديان، ويخلفون باألبدان فيحفلون باملخلوق، الخالق عن ويلهون
يعلم ال منهم فكلٌّ يتيهون، طغيانهم ويف يعمهون، جهلهم يف وهم باملقادس، ويكفرون
ويلغو ووصاياه، الناموس ويرفُض وقضاياه، الدين يشتُم وهو فهًما، يفهم وال علًما،



األحوال مشهد

ويصغي ويحاجُّ معقود، بلساٍن ويتفاصح الخال، وهو بالرشد ويرغو الضال، وهو بالرعاة
الرذيلة، وعناق املساوي، ومضمار املهاوي، إىل السباق فهنا مسدود. وسمٍع مفسود بنطٍق
األطوار، هذه من التمدُّن فأين النوايص، وتشتبك املعايص، تحتبك حيثما الفضيلة، وطالق

التحرش. وأولو التوحش، آل األرشار، أوليك بني
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املال حال

إىل البادي وانضمَّ بالخاطر، الخاطر وعلق الفال، وحشة وآنسوا املال، جموع كثرت وملا
فيئة واحتاجت بهيئة، هيئة واشتغلت بالنار، النار وذكت الجار، إىل الجار هفا الحارض،
اإلنسان كان وإذ والتزم. كلٍّ إىل كلٌّ واشتف الخدم، صالت الناس فتبادلت فيئة، إىل
الغري، استخدام يمكنه لم االستقالل، ويسوم السؤال، ويسأم غريه، ويمقت خريه، يحب
املتاعات، يتقايضون الناس كان وهكذا األجور. بمجرى األمور فجرت بالخري. يِف لم ما
باملحاصيل، واملحاصيل بالغنايم، والغنايم بالبهايم، فالبهايم البضاعات، ويتبايعون
ملعانه، الذهب فأبدأ املسكوك، ابتدعوا حتى السلوك، هذا عىل زالوا وما باملثاقيل. واملثاقيل
أن عىل وسجد. له الكل وخضع وارتعد، لسطوتِه كلٌّ واهتزَّ وسلطانه، شوكته وأطال
يكثر وبكثرِه اإلنسان، يقدر فبقدره لديه، يقوم اإلنسان ومجد عليه، تدور صارت الحياة
عليِه وما املال، له يُقال ما فهذا املوجود. فقد وبفقده املفقود، وجد وبوجوده اإلحسان،
امللوك لديه وتعنو الجبال، لهيبتِه تندكُّ نصري، وسلطاٌن قدير، ربٌّ فاملال األعمال. مدار
فبه الشوايب. وتختفي النوائب، منُه وتنطقي الحدثان، ويرهبُه الزمان، ويخشاه واألقيال،
واملعتوه يفصح، والفهيه يهرع، والبليد يشجع، والجبان يثقل، والخفيف يعقل، الجاهل
يعظَّم، والحقري يقود، واألعمى يسود، والعبد يسمع، واألصم يسجع، واألخرس ينصح،
واللبيب جهوًال، يُحسب فالعاقل املال بدون أما يُعد. واملهمل ، يَردُّ واملمقوت يكرَّم، واللئيم
سقيًما، والصحيح سفيًها، والفقيه فهيًها، والنبيه دخيًال، واألصيل ذليًال، والعزيز مهبوًال،
واملستقيم خوَّانًا، والويف جبانًا، والشجاع حديثًا، والقديم خبيثًا، والطيِّب لئيًما، والكريم
الجاهلون، يعلمه ذلك وكل مرفوًضا. والصديق مبغوًضا، واملحب مسجى، والحي معوًجا،

العاقلون. ويجهلُه
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والفقري الغني حال هذا

فكان الغني أما األديم. مخلوق عىل الفقري واحقوقف العظيم، الديباج ذلك عىل الغني جلس
يسطع، خاتم إصبعه ويف ع، ُمرصَّ إكليل رأسه وعىل بالجمان، مزروًرا باألرجوان، مترسبًال
واألطمار، باألسمال ا ملتفٍّ فكان الفقري أما قوله. يمتثل والحشم حوله، يطوف والحفُد
حلقة. خاتم إصبعه ويف خلقة، عمامة رأسه وعىل واألكدار، باألتعاب ومربقًعا وممنطًقا
جهوري: وصوت جري، بلساٍن له قال ثم وشذره، وحملقه نظره، الفقري إىل الغني فرفع

الحقري، الرجل أيها يا مقامي، يف والحرضة أمامي، والجلوس شأنك ما الغني:
األعتاب؟ هذه عىل وشجعت الباب، هذا يف الدخول عىل جرست فكيف الفقري؟ واإلنسان
الزمان، سالطني األغنياء أن تدري أما كنت؟ ومتى ُوجدت وكيف أنت؟ وما أنت ومن
وإذا استنطقوا، نطقوا وإذا حركوا، تحركوا إذا الحدثان، تهول وهيبتهم األوان، وأرباب
كل يف ويتصدرون الجماعة، يسودون الذين فهم طرحوا، طارحوا وإذا خطبوا، خاطبوا
وألجلهم العليا، املقامات لهُم اإلعجاب، مطارف ويسحبون الثياب، أعظم يف يخطرون قاعة،
كل ويجندون عود، كل ويهرصون ثمراتها، ويقتطفون اتها، مرسَّ فيجننون الدنيا، ُخلقت

جود.
بصالح ذلك فما مغناك، لجمال تعجب وال بغناك، الغني أيها تفتخر ال الفقري:
فستظلُم الحدثان، وقهرمان الزمان، دهقان كنت ولو للزوال. إال كان وما األعمال،
قلًقا، تحيا مغلول، الغاليل ويف مكبول، اإلكليل يف وأنت بديباجك، وستدرُج برساجك،
توسدت ولو جنب لك ينعم ال اآلمال، بنار وحريٌق األعمال، بلجج غريٌق وأنت أرًقا، وتحبي
ال بينما االحتشاد، وحليف الجهاد، أليف تفرت فال الرخام، عىل منزل لك يرتخم وال النعام،
أُعطيت فكلما املجاِمع. بني متفرقة مجامعك تزال وال املطامع، بأنياب متمزًقا قلبك يربح
وحيثما خبلت، بخلت وكلما بخلت، بجلت وكيفما عصيت، استعصيت وأينما استعطيت،
سلطانك أما املغثى. والذهب املرثى، املثريُّ فأنت نسبت، نسيت وأيان حسبت، حسيت
إال اعتربوك فما فتهلك. وإال أهلك، عىل وهيبتك فلسك، جاني عىل وتجنيك نفسك، فعىل
لريدوك، إال صدَّروك وما ليقطفوك، إال اصطفوك وما ليجمدوك، إال دوك مجَّ وما ليعريوك،

وأبوك. أمك وقالوا استقفوك، قفيت ما إذا حتى
ونحن الصغار، الناس وأنتم الكبار، القوم فنحن انس، ولهذرك اخس، اخس الغني:
بسحبنا، إال تُْمَطرون وهل بنا، إال تقومون فهل الرعاع، سوقة آل وأنتم الرفاع، األعيان
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وال وتفعلون تفعلون، وال تدرون وأنتم الوكا، عليكم وفيضنا البكا، منكم غيضنا فطاملا
الخيانة. ولتمت األمانة، فلتعش معروف، رب منكم وما متلوف، أهل فكلكم تدرون،

وحليفة األغنياء، آفة الجهل، ابنُة إال هذه دعواك فما مْه، اسكت َصْه، اصمت الفقري:
تروون. مناهلنا ومن تحيون، بنا أنتم إذ العكس، ترى النفس، راجعت فإذا الكربياء.
األرضالوسيعة، وشغلة الطبيعة، فعلة ونحن الصغرى، الفرقة وأنتم الكربى، الفيئة فنحن
إذ لديكم، للمثول وال إليكم، نحتاج فال ونأهلها، الرحاب ونسكن ونشتغلها، األرض نحرث
ُد ونتوسَّ والقمر، بالشمس ونستيضءُ والوبر، الصوف ونلبس والشجر، النبت من نقتات
فماذا أنتم أما الفدن. وطيب البدن، وصحة البلبال، وخلو البال، نعيم عىل والحجر، الرتاب
فهل التليد. وأهل البليد، نسل يا نفدكم؟ لم إذا تعيشون وكيف نرفدكم؟ لم إذ تعملون
الحوت؟ عن والبحر القوت؟ عن والياقوت الرحاب؟ عن واألكنان الرتاب؟ عن الترب يغنيكم
وإذا آمالكم، فلنيل بمالكم، أطمعتمونا فإذا َدف. الصُّ من واالنتظام َدف، الصَّ من الدرُّ إنما
تحيجونا فال بكم، نشتغل ونحن بنا، تحيون فأنتم أحمالنا. لتخفيف بأعمالنا، عاملناكم

لسلبكم. أو لثلبكم
لسانه): ودلع أسنانه، وكرشَّ عينيِه، جفون وبسط قدميه، عىل الغني (فنهض الغني
خطاك، الحدود عن وتعدى بخطاك، تغيظني وأنت رجمي، وأطلت شتمي، أكثرت ملاذا
أن عىل لديك، تهذيب ال وإذ عليك، أعتبنَّ فال النشب، بسطوة وفاتًكا األدب، حرمة هاتًكا
األسري. يسود وال الفقري، يجود فال والحماقة، الفاقة أقبح وما الفاقة، شأن من الفجور

العتب، استنطقتك ما األدب، تتخطَّ لم ولو بالرجم، والرجم بالشتم، الشتم الفقري:
يأتي ال الشمس، من كالنور النفس، خلق من واألدب معتدي، واملبتدي املبتدي، فأنت
وال يفيد، علٌم فال باملراد، يفز لم استعداد، ذا يكن لم فمن والطالب، بالجد وال بالكتاب،
الجد، ويهذبه الكد، يثقفه فالفقري األموال، يف منها أعظم األفالل، يف والرتبية يقيد. معلٌم
ورضَّ النكد، رش ويأمن أوقاته، وتحمد صفاته، فتحسن األنام، وتصلحه األيام، وتربيه
بال فيعيش املداجاة، ومعائب املناجاة، وشوايب املداراة، ومواقع املباراة، ووقايع اللدد،
بيت، خراب يتمنى وال وليت، لعلَّ يف يعتني ال إذ األثر، حسن تارًكا حذر، بال ويموت كدر،
خبزه، عىل الحصول يف كنزه كل فيكون بالِخرَّيت، يتكنَّى وال صيت، بانقالب يتهنَّى وال
والطمع املفرتس، الحسد من فيخلو املسامع، مضض وال املطامع، مرض يخامره ال حتى
اإلنسان، تحرق التي االنفعاالت كل أي الفحشية، واألميال الوحشية، والكربياء املختلس،

الجنان. يف كان ولو
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انتصبت، والفتنة انتشبت، الحرب ألن انقالبًا؛ الجماعة وانقلبت خرابًا، األرض خربت
إذا حتى األرض، محيَّا واكفهرَّ البغض، سحاب وخيَّم القلوب، وتنافرت الشعوب، فتباعدت
وتضوَّرت كالجواري، الدماء جرت الحتوف، مضارب وتطنبت السيوف، مضارب كثرت ما
عروش وانثلت االنضمام، شواجن وانقلعت النظام، جواشن فهبطت كالضواري، الناس
وتقوضت اإلجارة، وانقطعت التجارة، وسقطت البضايع، مسالك وانسدَّت الصنايع،
كلٌّ وراح املزار، عن يشط واملزار بالجار، يعوث الجار وذهب اإلمداد، وانجزر البالد،
إنما التام، والدمار العام الدثار هذا فما القىل. وعكة يف ويروغ البىل، وعث يف يزيغ
عىل تسطو والبنادق الفيالق، عىل تحمل الفيالق حيثما والرضب، والطعن الحرب هو
تصادم والقنابل الركائب، عىل تغور والركائب الكتايب، تتجاذب والكتائب البنادق،
يف املسابك وتلتطم السنابك، عىل السنابك فتنكرس الذوابل، تستميل والذوابل القنابل،
القماقم، تنجفُّ بينما زلزالها، فتزلزل األرض وتهال بأهوالها، املدافع تلعلع إذ املسابك،
البحر يصفُر يوم املدرَّكة. املباني وتنهدم املتحركة، الهياكل وتتساقط الجماجم، وتتطاير
حجاب يف السماءُ وتغور القتام، جلباب الجو ويلبس بالرجراج، األودية وتلغط باألمواج،
وبالبل بعض، فوق بعضها فظلماٌت الثراري، وجوه وتدلهم الدراري، عيون ترقد الظالم،
ووقوع الخراب، رجسة إال هو وما الصواب، شأن من ذاك فما األرض. مع السماءَ تبلبل
الوحوش فعل اإلنسان ويفعل العارية، البهايم منازل البرش تنزل فكيف واملصاب. العذاب
بأعني وساهًرا القراع، حسام شاهًرا جمله، مجامع ويفرِّق شمله، عقد ينثر إذ الضارية،
الطمع عدو من محرًضا أقرانه، ويقتبس جريانه، ليختلس الرصاع، عزيمة عىل النزاع
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الخري. بنقض خريه وينسج الغري، بنقص ذاته يستزيد األشد، الحسد ووساوس األلدِّ،
التمام، عن النقصان ينجم فسوف العدد. وتكثري الِعدد، بتتميم مشتغًال يفرت ال ولذلك
والحرب الرضب، يغلب فالرضب الحسام، يبطل والحسام اإلعدام، من الوجود ويستقر

الحرب. تقلب
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الهدو، شنِب عن السلم ثغر تبسم الشعوب، حركات وسكنت الحروب، دول وقعت وملا
فاغتبطت االبتسام، محيا عن األرض وأسفرت والغدو، اآلصال عىل البرشى كئوس وطافت
وامتصت التهاني، بجالبيب البوادي اتشحت حتى والسالم، األمن بشاير يف الناس
وازدهت الرسى، يحمُد والقوم الورى، إىل ينضمُّ الورى وعاد األماني، أنابيب الصوادي
قصور وبذخت األشغال، مغاني وتوطدت األعمال، مباني وتمكنت العباد، وازدهرت البالد،
فخرس الشقاق، عرى وانفصمت الوفاق، سلوك وانتظمت القرار، متون واستقرت العمار،
السهود، الطرف نام حتى القاهر، الطبع وانقهر الكارس، الذراع وانكرس الفاغر، الفمُّ
كنوزه، طالسم الغنى وفكَّ الزمان، خوف وأمن الجبان، عوف ونعم املفوود، الفؤاد وطاب
نهار وقلَّص األواني، عىل األواني وغنَّت املغاني، يف األغاني فرنت بربوزه، الذهب وأخذ
والعيشة الهادية، الحالة هذه فما الصفاح. عىل األقالم واستظهرت األتراح، ليل األفراح
اإليناس، ويتبادلون الناس، تنعم حيثما الخصام، ووقوع السالم، طلوع ذلك إنما الراضية،
أنوفهم، حتف يموتون خوفهم، حسب فيعيشون بقوتهم، وظافرين بيوتهم، عىل آمنني

والوغى. الحرب وليمت املبتغى، السلم فليعش
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تتفق به الرضاء، وعدو الرساء، وصديق األمور، ووفاض الجمهور، رباط الحب إنما
يسطو وال عنيت، لديه يقوم ال األطوار، وتغلب األوطار، وتبلغ العشاير، وتلتصق الشعاير،
ال الشقاق، ووقع الوفاق، ونهض الرسور، ونزل الرشور، رحلت حلَّ أينما صليت، عليه
البطل وهو املعني، والعضد املتني، األساس فهو بانقالبه، قوٌم يثبت وال به، إال بيٌت يتوطد
كلما الغار له الدافعة، غاراته تنذل وال الخافقة، راياته تنزل ال الجرار، والعسكر املغوار،
ال والفخامة، واملجد والكرامة، االعتبار وله ثار، حيثما والسطوة سار، أينما والفوز غار،
متصلًِّفا، يالمس وال لئيًما، طبًعا وال ذميًما، خلًقا يصحب وال املني، يرىض وال الشني، يقبل
يقبل وال النفاق، ويرفض الرياء، يواصل وال الكربيا، يرافق وال متجهرًفا، يداني وال
والنفاسة، والرشف واألناسة، والتواضع والصدق، والدعة والحق، السماحة فهو الصداق،
إىل الحب ويقسم واألمانة. واإلحسان واإلعانة، والغوث والوفود، والرفد والجود، والكرم

والعشقي. والودادي، واألخوي، والبنوي، األبوي، وهي: أقسام، خمسة
فال الحب، هذا من وأثبت أصدق يوجد وال ألبنايهم، اآلباء حب فهو األبوي، أما
ينحط الحب وهذا آلبايهم، األبناء حب فهو البنوي، أما األعوام. تعارضه وال األيام، تغريه
عىل الحب، مساواة والديه االبن يبادل فال العلة، عن املعلول انحطاط الثانية املرتبة إىل
الفتوة، سن كل أعني طويلة، مدة له محبتهما بعد إال والديه بمحبة يشعر ال االبن أن
بصعوبة مشعًرا يعود والديه، يحب أن ويبتدي االبن يعقل وبينما للمتقدم. واألغلبية
غري نفسه يرى الحرية حب عىل مطبوًعا يكون فإذ لهما، بالطاعة والتزامه له تربيتهما
وإذا سلوكه. يف إياه ملعاضتهما له حبهما بمقدار يحبَّهما أن يمكنه فال عليها، حاصل
األبوي الحب إذًا فيكون مًعا. منه والخوف اليشء حب يجتمع فال خوفهما، عىل نشأ كان

املوالفة. نتيجة الحب إن نقل لم إذا هذا أدبيٍّا، والبنوي طبيعيٍّا،
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ينقص وقد محًضا. املوالفة نتيجة هو وهذا اإلخوة، بني القايم الحب فهو األخوي، أما
أبًدا يوجد ال وقد البعض، يف وينقص البعض يف يشتد وقد املوالفة، هذه بمقدار ويزيد
الذي الحب فهو الودادي، الحب أما آبايهم. من تعوَّدوه وما وتربيتهم، اإلخوة آلداب تبًعا
مخلًصا، يكون أنه ا إمَّ وهذا أيًضا، املوالفة نتيجة وهو واألصحاب، األقارب بني يوجد
إىل الغريض انقلب وربما ومتواتر، كثري والغريض نادر، فاملخلص لغرٍض، يكون أنه ا إمَّ

األعمال. ومواقع األحوال لقراين تبًعا غريض إىل واملخلص مخلص
عىل أوًَّال فيكون حصولها ا أمَّ الخاطر. وتشغل القلب تشمل حركة فهو العشقي أما
املحبوب. إىل الثابت امليل وهو الحب، درجة إىل ترتقي ثم البسيط. امليل أو الوداد، طريقة
الغرام، أو الجوى أو بالهوى تُدعى أفرطت إذا وهناك العشق، درجة إىل أخريًا تصعد ثم

قوتها. حسب وذلك
هذا عىل تدور أفكاره كل وصارت صوابه، رحل الشخص قلب يف العشق نزَل فإذا
يف إال ساعيًا يعود ال بحيث الحبيب وجه إىل منرصفة ترصفاته كل فتعود وهكذا االسم،
لعواصف ومهبٍّا اآلالم، ملالعب موقًعا يغدو حيثما شهوده إال يطلب وال مرضاته سبيل
األشواق، خمرة به تالعبت بالغيبة شهوده تبدَّل وإذ ويغار. ويروغ ديمار، فيهيم األميال،
القلق، ويأخذه فكره، ويضطرب صدره، ويضيق ، وينئُّ فيحنُّ األتواق، نار بقلبه وعبثت
سوى له يلذُّ وال الطاقات، ويرصد الطرقات، إىل ويهيم د، ويتنهَّ د ويتصعَّ الورق، ويشمله

به. واللهج الحبيب ذكر ترداد
ويرقي ولبيبًا، ونديًما سمريًا ويجعله العاشق، طباع يلطف أن العشق عادة ومن
يمكنه يعود حتى بالجمال، والتشبيب الغزل، رقة إىل ويدعوها أفكاره، ويرقص طبيعته،
لديه، املحبوبة الصور فيها يتوهم إذ للطبيعة ًرا مصوِّ فيصري الوجود، كل بأحوال التالعب
الحب بيت يف خدمة منها لكلٍّ أن يرى إذ به املحيطة والظواهر الحركات لكل وشارًحا
كربه وتنفس بالحياة، لديِه تتنفس الخليقة أن يرى أنه عىل الهوى، مشهد يف ولعبًا
األطيار، ويطارح األزهار، ويخاطب الرياض، ويرسم األفالك، فيناجي مثواه، وترعرع

أقول: ما ذلك ومن والنهار. الليل ويشخص

ال��دي��ج��ور غ��ب��رة ال��م��غ��ي��ب وج��ه ع��ل��ى ال��ش��رُق ن��ف��َض
ال��ن��ور ب��ك��ئ��وس ال��رط��ي��ب ال��ع��ود ع��ل��ى ال��ص��ب��ح وس��ع��ى
ال��م��خ��م��ور رق��ص��ة ع��ج��ي��ب واألم��ر ي��رق��ص ف��ان��ث��ن��ى
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ال��ح��ور أس��ك��رت��ه ال��ح��ب��ي��ب ق��دَّ خ��ل��تُ��ُه ب��ق��واٍم

دور
�د �رن� ال� �ل �ام� ح� ال��ص��ب��اح ف��ي ي��ج��ري ال��ع��ذب وال��ن��س��ي��م
ال��س��ع��د ب��ل��ب��ُل ص��اح ال��دوح ف��وق األزه��ار وع��ل��ى
�د �ق� ال��ع� �ب �ال� ط� الح ال��ن��س��ري��ن ع��ل��ى ال��ف��ج��ر ون��دى
�ور �اف� ك� �ى �ل� ع� أو رب��ي��ب ج��ي��د ع��ل��ى ُدرٍّا ح��ك��ى ق��د

دور
ال��ل��ي��ل ظ��ل ت��ح��ت ال��ن��ه��ار إث��ر أق��ب��ل��ت وم��ه��اٍة
ال��م��ي��ل ت��س��ت��ع��ي��د ون��ف��ار ع��ت��وٍّ ب��ع��د أق��ب��ل��ت
ك��ال��س��ي��ل وال��ه��وى واف��ت��رار ب��ح��ي��اءٍ ت��دن��و وه��ي
ال��م��س��رور ب��ه��ج��ة ال��ك��ئ��ي��ب ال��ص��ب أول��ت ق��د زورٌة

دور
ال��ع��ه��د ب��رب��اط ارت��ب��ط��ا وق��ل��ب��ي ال��ق��اس��ي ح��ب��ه��ا
وال��ص��د ب��ال��ج��ف��ا ان��ف��رط��ا اص��ط��ب��اري ع��ق��د إن��م��ا
وال��وج��د ال��ج��وى ف��ي م��خ��ت��ب��ًط��ا ي��زل ل��م وف��وادي
ال��م��ق��دور أن��ج��ز ورق��ي��ب ع��ذول ب��ي��ن وأن��ا

دور
ال��ق��ل��ب ق��ل��ب��ي ص��اد ي��دا م��دت ك��ل��م��ا ل��ي س��م��ح��ٌة
ل��ل��ق��ل��ب ذا ل��ي��ت ارت��دى ال��ل��ي��ن ب��ردا ق��دٍّ ذات
ق��ل��ب م��ن ل��ي ل��ي��س ال��ردى ذق��ت ول��و ع��ن��ه��ا وأن��ا
ال��م��ك��س��ور ج��ف��ن��ه��ا ال��س��ل��ي��ب ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ج��ار ك��م آه

دور
ال��غ��ي��دا ت��ف��ض��ُح ال��دُّم��ى ب��ي��ن م��ا ع��ج��ب��اءُ دم��ي��ٌة
ال��ب��ي��دا ت��ع��رف ف��م��ا ق��ل��ب��ي ف��ي ت��رت��ع ري��م��ٌة
ال��ج��ي��دا ي��ل��ب��ُس ك��ل��م��ا ي��زده��ي��ن��ي ع��ق��ٍد ذات
ال��م��ح��ذور ن��ب��ل��ه��ا ي��ص��ي��ب دارت ك��ي��ف��م��ا وع��ي��ون

83



األحوال مشهد

ذلك: ومن

ال��ع��ط��ِر ال��ن��اف��ح ب��ه��ذا ج��ئ��ِت أي��ن م��ن ال��س��ح��ِر ن��س��م��َة ي��ا ل��ن��ا ق��ول��ي ب��ال��ل��ه
ل��ل��ب��ش��ِر ال��ص��ب��ح ب��ش��ي��ر غ��دوِت ح��ت��ى ع��ج��ب��ي وا ال��ل��ط��ف ك��ل أم��دَِّك وم��ن
ال��زه��ِر أع��ي��ن وف��اق��ت إال خ��ط��رِت ف��م��ا األن��ي��ق ال��روض م��ع ف��ع��ل��ِت وم��ا
ال��ش��ج��ِر ذُرى ف��ي وغ��نَّ��ْت إال س��ري��ِت ف��م��ا ال��ط��ي��ور ف��ي��ِك ت��رى س��رٍّ وأي
ق��م��ري م��ن ال��ورد خ��د ف��ق��ب��ل��ِت ن��اٍر ع��ل��ى وه��ي ال��ص��ب��ح ع��روس س��ب��ق��ِت ف��ه��ل
وال��درِر ال��ط��ل��ع ب��ي��ن ب��ال��راح ث��م��ل��ِت وق��د م��ن��ه ال��خ��ص��ر رق��ي��ق ض��م��م��ت��ي وه��ل
ال��ن��ض��ِر ال��ن��رج��س أم��ام ال��ص��ب��اح ع��ن��د ي��ق��ظ��ت��ه ال��روض ل��خ��ود ش��رح��ِت وه��ل
وال��ص��در ال��ورد ب��ي��ن ال��ح��ل��ي وس��اوس ع��ن ال��ب��الب��ل ألس��م��اع روي��ِت وه��ل
ال��س��ح��ر ف��ي ال��وس��ن��ان ذل��ك م��ن ج��ن��ي��ت ب��م��ا األن��ام ك��ل ع��ل��ى ج��ن��ي��ِت ف��ه��ا
واس��ت��ت��ري ف��ي��ِه ف��أق��ي��م��ي ص��دغ��ِه م��ن ث��ان��ي��ًة م��ك��ن��ِت إن ري��ح ي��ا ب��ال��ل��ه

القبيل: ذلك ومن

ف��وادي ف��ي ش��وٍق ك��ل أث��ارت س��ع��اِد م��ن ن��س��ي��ٌم خ��ط��رت إذا
ال��ع��ه��اِد ص��وُب أع��ي��ن��ي م��ن ه��م��ى ح��م��اه��ا م��ن ب��روٌق ل��م��ع��ت وإن
ال��رق��اِد ط��ع��م أذُق ل��م ن��ظ��ي��رِك أن��ي ت��دري��ن ه��ل ال��ل��ي��ل ن��ج��وَم
وال��ج��ه��اِد ال��م��واق��ع م��ن ع��ل��م��ِت م��م��ا ع��ل��يَّ ن��ج��وم ي��ا ��ي ف��ق��صِّ
م��رادي م��ا وي��ع��ل��م ي��ع��زِّي��ن��ي س��م��ي��ٌر أب��ًدا ل��ي س��واِك ف��ل��ي��س
ال��س��ه��اِد ح��م��ل ع��ل��ى وي��س��ع��ف��ن��ي ال��ت��ص��اب��ي ذوي ح��دي��ث ل��ي وي��روي
ب��ع��اِد أم ن��واح��ِك ه��ج��ٍر أم��ن ن��اح��ت األي��ك وف��ق ورق��اءُ وي��ا
ال��ج��م��اِد ق��ل��ب س��م��اع��ه ي��ذي��ُب ل��ح��نً��ا ع��ل��يَّ ت��رددي��ن أراِك
ش��اِد ك��ل م��ع��ط��ف رنَّ��ح��ِت وق��د ص��ب ك��ل م��ه��ج��ة ه��يَّ��ج��ِت ف��ق��د
ب��ادي س��ع��اد ث��غ��ر ش��م��ِت ل��ع��ل��ِك س��ك��رى أراِك األراك ُق��ُض��َب وي��ا
أي��ادي ل��ع��ب��ت ل��ل��ه��وى ب��ِك ن��ع��م م��ي��ل��ي ع��ل��يَّ غ��ص��ون ي��ا ف��م��ي��ل��ي
س��ع��اِد ش��ذا ش��م��م��ِت ه��ل ع��ب��ي��ُرِك آٍت أي��ن م��ن ال��رب��ى زه��ر وي��ا
وارت��ع��اِد واه��ت��زاٍز ن��ح��ي��ٍل وج��س��ٍم س��ه��رى ب��أع��ي��ٍن ف��ع��دت
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ال��ف��ؤاد م��ف��ئ��ود ول��س��ت ت��ئ��نُّ م��ث��ل��ي أراك ال��غ��دي��ر م��اءَ وي��ا
اب��ت��ع��اِد دون م��ن ال��ده��ر ط��وال ت��ج��ري ال��وص��ل ف��راش ع��ل��ى ف��أن��ت
ال��ق��ي��اِد م��ط��روح ب��ي��دي��ك غ��دا خ��ل��ق ف��ك��لُّ غ��راُم ي��ا روي��دك
ف��س��اِد م��ن ل��ك ص��ال��ًح��ا ي��ا وك��م ص��الٍح م��ن ل��ك ف��اس��ًدا ي��ا ف��ك��م
م��ن��ادي م��ن ل��ك ظ��ال��ًم��ا ي��ا وك��م م��ج��ي��ٍب م��ن ل��ك داع��يً��ا ي��ا وك��م
ال��ت��م��ادي ع��ل��ى ال��دوام ل��دول��ت��ك ول��ك��ن دام��ت دول��ٍة م��ن ف��م��ا
ال��ع��ب��اِد ف��ي ي��وج��د ل��ي��س ن��ظ��ي��ري ول��ك��ن ع��ب��ٌد ل��ه��ا ف��ت��ى وك��ل
رش��اِد ب��ال وه��و األس��ر ش��روط ي��ق��ض��ي ك��ي��ف ل��ق��ل��ب��ي ع��ج��بً��ا ف��وا
ص��ادي ل��ق��ل��ب ك��ال��زالل ل��ي ب��دت غ��راًم��ا ب��ه��ا ع��ل��ق��ُت وغ��ان��ي��ة
ات��ق��اِد ذا ي��روي ال��ج��ري��ال ع��س��ى م��ن��ه��ا ال��ث��غ��ر ورود إل��ى ف��ه��م��ُت
ح��ادي ال��ش��وق وداع��ي ل��غ��ٍب ع��ل��ى إل��ي��ه��ا ت��س��ع��ى ص��ب��اب��ت��ي وع��ي��س
ال��زن��اِد ق��دُح ج��وان��ح��ي وب��ي��ن س��ل��م��ى ن��ار ع��ي��ن��ي ون��ص��ب أس��ي��ُر

موشح: الوجه ذلك ومن

ال��غ��ل��ِس س��ج��ف ب��ال��ن��ور ف��ن��ض��ى ال��ح��م��ا ب��رج م��ن ال��ح��س��ن ب��دُر الح
ن��رج��ِس م��ن ع��ص��رت ق��د خ��م��رًة م��ب��ت��س��ًم��ا رن��ا إذ وس��ق��ان��ا

دور
ال��ق��م��ر غ��اب ف��ال ال��ش��ع��ر دج��ى ف��ي ط��ل��ع��ت��ِه س��ن��ا ض��اءَ ق��م��ٌر
وال��ن��ظ��ر ي��ح��ل��و ل��ل��ق��ل��ب ف��غ��دا وج��ن��ت��ِه ع��ل��ى ال��ورد وب��دا
ص��ب��ر م��ن إال ال��وص��ل ي��ن��ال ال غ��رت��ِه ع��ل��ى ال��ح��س��ن ك��ت��ب
ال��ه��ج��ِس ب��ن��ار ال��ش��وق ص��ور رس��م��ا ه��واُه ق��ل��ب��ي وع��ل��ى
ك��ال��ح��رِس ل��ي ص��رن وال��دراري ال��ظ��ل��م��ا ي��رع��ى ال��ط��رف وأع��اد

دور
ال��ق��ض��ا س��ي��ف ج��ف��ن��ِه م��ن وان��ت��ض��ى ال��ه��وى رم��ح ق��ام��ت��ِه م��ن ه��زَّ
م��ع��رض��ا ع��ن��ي ك��ان ق��د ب��ع��دم��ا وال��ق��وى روح��ي ي��س��ل��ب وأت��ى
ق��ض��ا إن ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي ع��لَّ��ه ج��وى م��ن ب��ق��ل��ب��ي م��ا ي��دري ل��ي��ت
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األن��ف��ِس ش��ف��اءُ وه��و ب��ال��ج��ف��ا ال��س��ق��م��ا ج��س��م��ي أورث م��ذ ص��ح��ُت
ن��ف��ِس م��ن ل��ي ع��ي��ن��اك ت��رك��ت ف��م��ا ب��ي رف��ًق��ا ال��ح��ي غ��زال ي��ا

دور
وال��وص��ب��ا ال��ص��ب��ا ي��رع��ى م��غ��رًم��ا ال��ك��ح��ي��ل ب��ال��ط��رف ال��غ��ال��ب أي��ه��ا
غ��ل��ب��ا ق��د ل��م��ن ال��دن��ي��ا أرى إذ ج��م��ي��ٌل ص��ب��ٌر ف��ل��ي ش��ئ��ت ب��م��ا ت��ْه
أش��ن��بً��ا ث��غ��ًرا أف��دي��ه ب��أب��ي ال��ع��ل��ي��ل ي��ش��ف��ي ب��ال��ل��م��ا ث��غ��ٌر ل��ك
ال��ق��ب��ِس ن��ار ف��ي��ِه ف��واد م��ن ال��ظ��م��ا ي��ط��ف��ي ل��ي��ت��ُه ورض��اٌب
ال��ه��وِس ك��ث��ي��ر ال��ي��وم ف��أن��ا ح��ك��م��ا ب��ع��ذاب��ي ودالٌل

دور
ك��ال��س��ف��ن ج��رت ال��ش��ه��ُب وب��ِه اع��ت��ك��ر ك��ال��ب��ح��ر وال��ل��ي��ل زارن��ي
ت��غ��م��زن��ي إذ ال��غ��ي��د ع��ي��ون أو ال��درر ف��ي��ِه ح��ك��ت ق��د وال��دراري
ال��وس��ن ف��ي وه��م ال��ن��ور ح��زم ال��ق��م��ر أل��ق��ى ال��ورى ك��ل وع��ل��ى
ال��م��ي��ِس ب��ل��ط��ف ي��س��ب��ي��ن��ي وه��و وال��ف��م��ا م��ن��ه ال��خ��دَّ ف��ل��ث��م��ُت
ال��ِح��نْ��ِدِس خ��ي��ام ت��ط��وى ال ل��ي��ت خ��ي��ًم��ا ع��ل��ي��ن��ا م��دَّ وال��دج��ى

دور
ال��ح��ب��ي��ب ب��ت��ودي��ع ُك��لٌّ وال��ت��ه��ى ال��س��ح��ر الح وق��د ع��ن��ي وان��ث��ن��ى
ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ال��ط��ي��ر وش��دا ال��زه��ر ت��ي��ج��ان ك��لَّ��ل وال��ن��دى
ال��م��غ��ي��ب وادي ف��ي ال��دي��ج��ور وان��ط��وى ان��ت��ش��ر ال��ش��رق ف��ي ال��ص��ب��ح وض��ي��اءُ
م��ون��س��ي ك��رًه��ا ودَّع��ُت ح��ي��ن��م��ا أل��م��ا ف��وادي ذاق ف��ل��ك��م
ت��ن��ع��ِس ل��م ال��ه��وى ف��ي ع��ي��وٍن م��ن ك��ال��دم��ا دم��ًع��ا أج��ري��ُت ول��ك��م

دور
ي��دور وال��ق��ط��ُب األن��وار ص��ارم ال��ظ��الم ع��ن��ق ع��ل��ى األف��ق ج��رَّد
ف��ت��ور ال��غ��رب ف��ي ال��ل��ي��ل ول��ج��ي��ش اض��ط��رام ال��ش��رق ف��ي ل��ل��ص��ب��ح وغ��دا
ال��زه��ور ب��أف��واه الح��ت أدم��ًع��ا ال��غ��م��ام أج��ف��ان ل��ل��ب��ي��ن ف��ب��ك��ت
األط��ل��ِس ح��ج��اب ف��ي وت��وارت ال��س��م��ا ف��ي غ��ارت األوج ون��ج��وم
ال��م��ج��ل��ِس ذاك ط��ي��ب ت��ق��ض��ى م��ذ م��ض��ط��رم��ا غ��دا ق��د وف��وادي
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دور
ال��ن��ه��ار أح��ك��ام ال��ن��ور ب��ي��راع ال��ج��ل��د ل��وح ع��ل��ى ال��ف��ج��ر س��ط��ر
غ��ار وال��ن��ج��م ال��ض��ح��ى ش��م��س ب��دت إذ ال��ك��م��د ب��ع��د ال��س��م��ا وج��ه ف��ازده��ى
ط��ار األوج ودبُّ ال��ح��وت راك��ب األس��د خ��ل��ف ج��رى ال��ث��ور وك��ذا
اإلن��ِس ظ��ب��ي ي��رت��ُع ح��ي��ث��م��ا ال��ح��م��ى ذاك إل��ى روح��ي وص��ب��ت
ك��ال��ع��رِس م��ض��ت ق��د ل��ي��اٍل ف��ي ق��س��م��ا ق��د ل��ي ال��ح��ظُّ ف��ه��ن��اك

دور
ج��رى ف��ي��ك ال��ذي ال��وج��د ذل��ك ع��ل��ى ص��ب��ًرا س��م األش��واق أخ��ا ي��ا
ال��ورى ك��ل ع��ل��ى ي��ج��ري ف��ال��ه��وى ال��ب��ال ت��ش��ُك وال ال��ع��ش��ق واح��م��ل
س��ك��ًرا ف��واٍد ك��لُّ وب��ه ل��ل��م��ال ي��ح��ل��و ال��ح��ب ك��أس إن
األك��ؤِس م��ذاق م��ن أح��ل��ى ف��ه��و ال��دم��ى ح��بَّ ي��ذق ل��م ق��ل��ٌب ب��ئ��س
ك��س��ي وب��ال��ش��وق ال��ع��ش��ق ب��دم خ��ت��م��ا ف��ؤاًدا ال��ل��ه ورع��ى

دور
ال��ج��وى أع��ط��اف ت��رق��ص ف��غ��دت ال��ق��ود دوح ع��ل��ى ال��ح��س��ن غ��رَّد
ال��ه��وى س��ل��ط��ان ح��ل��ة الب��ًس��ا ال��خ��دود ع��رش ع��ل��ى ال��ورد واس��ت��وى
ال��ق��وى أرب��اب ت��خ��ض��ع ول��ه��ا ت��س��ود ب��ال��س��ح��ر ال��س��ود وال��ع��ي��ون
ب��األرؤِس ال��ط��ل��ى ك��أس ف��ع��ل��ت ك��م��ا ب��ال��ق��ل��ب ت��ف��ع��ل ح��دٌق
ال��خ��رِس ش��ف��اءُ وه��ي ده��ش��ة أب��ك��م��ا غ��ادرت��ن��ي ون��ه��وٌد

النمط: ذلك ومن

أع��ظ��م��ي ف��ج��س��ي ت��ع��ذي��ب��ي ت��ه��وي��ن األع��ظ��ِم ال��ج��م��ال ذات ي��ا ح��ت��اَم
ال��م��غ��رِم ب��ال��ش��ج��ي ورف��ًق��ا ج��س��دي م��ن ش��ئ��ت م��ا ال��ج��ف��ا ب��ل��غ ف��ق��د م��ه��ًال
أق��س��ِم ل��م ب��غ��ي��ره وق��طُّ ع��ن��دي أل��ي��ٍة خ��ي��ر وه��و ب��ح��س��ن��ك ق��س��ًم��ا
دم��ي ب��وات��ره س��ف��ك��ت ول��و أب��ًدا ال��ه��وى أس��ر م��ن اإلع��ت��اق أب��ت��غ��ي ال
وت��ض��رَِّم ت��ض��رَّج ب��ح��س��ن ت��زه��و وج��ن��ًة ل��ع��ي��ن��ي أب��دت ال��ت��ي أف��دي
ت��أل��م��ي وف��رط ت��ل��ف��ي وا ن��ادي��ت ق��وام��ه��ا ق��ن��اة ه��زت إذ ق��ن��واءُ
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ال��ل��وِم ل��ه��ذر ت��س��م��ع وال ع��ل��نً��ا ض��ي��م��ه ف��اح��م��ل ال��ح��بُّ ه��ذا ق��ل��ُب ي��ا
ال��م��ب��رِم ال��ق��ض��اءِ ي��ُد إل��ي��َك دف��ع��ت م��ا ت��رد ف��ك��ي��ف ال��ب��ل��وى ع��ل��ى واص��ب��ر
ت��س��ل��ِم ل��ألح��ب��ة أم��ورك س��ل��م وه��وان��ُه ال��ه��وى ي��ش��ك��و ل��ل��ذي ق��ل
ف��ارح��م��ي ع��ي��ون��ِك ف��ع��ل��ت م��ا ي��ك��ف��ي��ِك ال��ن��ه��ى س��ب��ِت ال��ت��ي ال��ح��س��ن رب��ة ي��ا
م��ح��رَّم غ��ي��ر وه��و وص��ل��ي وح��رم��ِت م��ح��ل��ل غ��ي��ر وه��و ف��ص��ل��ي ح��ل��ل��ِت
ي��س��ق��م ل��م ال��ذي ال��ح��بِّ ص��ح��ة ع��ن ش��اه��ٌد ل��ِك ف��س��ق��م��ُه ال��م��ح��بَّ ع��ودي
ف��اظ��ل��م��ي أو ف��ارح��م��ي ال��م��خ��ي��ب��ة ح��ذر وال��ج��وى ال��ص��ب��اب��ة ل��ِك أش��ك��ونَّ ال
ال��ف��ِم ك��ره ع��ل��ى ال��ش��ك��وى ي��ق��ص��ُد ل��ِك ك��أن��ُه ض��جَّ ال��ق��ل��ُب رآِك ف��إذا
أُن��ع��م ل��م أن��ا م��ن��ظ��ره ف��ب��غ��ي��ر ال��س��ن��ى ذا ج��م��ال��ك ع��ن��ي ت��ح��ج��ب��ي ال
ت��وه��م��ي ب��ع��ي��ن ف��أن��ظ��ره ع��ي��ن��ي ع��ن ال��ح��س��ن ذاَك ب��ه��اء ح��ج��ب��ت وإذا
م��غ��ن��ِم م��ن ب��ِه ف��ك��م ال��ع��ي��ان ط��وع ي��ك��ن ل��م م��ا ل��ل��ف��ت��ى ي��ج��ل��ي وال��وه��م
ال��م��ب��س��ِم ذاك ول��ط��َف ال��ج��م��اَل ج��م��ع ال��ذي ال��وج��ه ذل��ك ب��روح��ي أف��دي
األن��ج��ِم ل��ك��ل ش��رًف��ا أص��ب��ح��ت ق��د ال��ت��ي ال��ص��ب��ح اب��ن��ة ي��ا ل��ث��ام��ك زي��ح��ي
أك��س��م��ي ب��م��ن��ظ��ره ت��ح��ي��ا ع��س��ى روح��ي ب��ِه ق��ت��ل��ت م��ا ع��ي��ن��اي ت��رى ف��م��ت��ى
أت��ن��ع��ِم ل��م ل��س��ن��اِك ن��اظ��ًرا أُك ول��م ل��ي ال��غ��وان��ي ك��ل ان��ج��ل��ت ف��ل��و
ت��ه��دم ل��م ف��ص��ب��اب��ت��ي م��ه��ج��ت��ي ف��ي م��ن��زٌل ل��غ��ي��رِك ي��ب��ن��ى ال ك��اَن إن
م��ع��لِّ��ِم ف��ح��ص ال��ع��ق��ل ع��ض��و وف��ح��ص��ِت ٍح م��ش��رِّ ب��س��َط ال��ق��ل��ب ب��س��ط��ِت ف��إذا
ال��دَّم ب��دل ال��ج��وى ن��ي��ران وب��ذاَك ال��ه��دى ع��وض ال��ه��وى غ��يَّ ب��ذا ت��ج��دي
ت��ت��ي��م��ي ت��رح��م��ي��ن ح��س��ن��ِك ع��اي��ن��ِت إذا ع��س��ى ال��م��ي��اه ح��وض ان��ظ��ري ق��وم��ي
م��غ��رِم ب��ح��ب��ك ق��ل��ٍب ذا أص��ب��ح��ت ب��ِه م��ا ال��م��ح��اس��ن م��ن ح��وي��ِت ف��ل��ق��د
واألس��ه��م ك��ال��ظ��ب��ا وط��رٌف ف��ح��ل��ت ال��ص��ب��ى ُط��َرُف ب��ه��ا ق��ام��ت ق��ام��ٌة ل��ك
ت��أل��ِم ك��لَّ ف��يَّ وأخ��ف��ت إال خ��ف��ي��ًة غ��ازل��ت��ن��ي م��ا ول��واح��ٌظ
ال��م��رغ��ِم ال��غ��راِم إل��ى ال��ج��م��ال ب��ق��وى ع��ن��اص��ري وك��ل دم��ي أح��ل��َن ح��دٌق
ت��ن��ع��ِم ك��لَّ ح��زُت ق��د ول��و ح��ظٍّ��ا أرى ال أن��س��ك ب��غ��ي��ر غ��دوُت ح��ت��ى
وت��ح��ك��م��ي ف��ت��دل��ل��ي ب��ه ي��س��م��ح ل��م ل��س��واِك ال��ذي ال��ش��رف ه��و ه��ذا
ك��األب��ك��م ي��رى ف��ٍم وك��لُّ أب��ًدا خ��اف��ٌق ق��ل��ٍب ك��لُّ ل��دي��ِه ش��رٌف
ال��ف��ِم م��ح��ادث��ة س��وى م��ن��ك ي��رُج ل��م م��ن ه��ج��ر ل��ِك ال��ه��وى ش��رع ف��ي أي��ح��لُّ

88



الحب حال

أت��ج��رَّم ل��م ال��ن��ف��س ن��ف��ي��ُس ع��فٌّ م��ح��دًق��ا ب��ي ال��ه��وى ك��ان وإن ف��أن��ا
م��ت��ي��م ك��ل م��ن��ُه ت��ع��ج��ب ص��ب��ًرا ال��ج��وى ت��ب��اري��ح ع��ل��ى ص��ب��رُت ول��ق��د
ب��أع��ظ��م��ي ال��غ��رام ف��ع��ل م��ا ت��دري��ن ع��س��ى ص��دري ض��ن��ا ع��ل��ى ي��دي��ك ف��ض��ع��ي
ف��اس��ل��م��ي ح��س��ن��ِك اس��ت��وف��اه ق��د ح��قٌّ ف��ذا ك��م��ًدا أم��ات��ن��ي ال��غ��رام وإذا
ال��م��غ��رم ع��ذاب ل��ت��ري ال��ه��وى وادي ف��ي ي��ل��ق��ي��ِك أن ي��ح��ت��ال ال��ق��ض��ا ل��ي��ت
ال��م��ك��ل��م ال��ش��ج��ى ص��ب��اب��ات ي��دري أن ال��ق��ل��ب خ��ل��يِّ ع��ل��ى ال��م��ح��ال ف��م��ن
ع��م��ي غ��دا س��واِك ع��ن وط��رف��ي ص��م��ٍم ف��ي وال��ل��وام ال��ع��ذال ع��ن أُذن��ي
ال��م��ظ��ل��ِم ال��م��الم إل��ى ال��م��ح��بُّ ي��ص��غ��ي وه��ل أس��ل��و ف��ال دع��ن��ي الي��م��ي ي��ا
ال��ع��ن��دِم م��ث��ل ال��ع��ب��راُت وأع��ادت ف��أذب��ن��ن��ي ب��ي ال��ده��ر أي��ادي ع��ب��ث��ت
األع��ظ��م ال��ه��ي��ام إلف��راز غ��دًرا غ��دت أع��ض��اي ج��م��ي��ع ك��أن ح��ت��ى
ال��دي��ج��م دراري ل��دى ال��دم��وع درر ن��اث��ًرا ط��رف��ي ب��ات ق��د ل��ي��ل��ٍة ك��م
اه��ج��م ال��ف��ج��ر أي��ه��ا أن��ادي وأن��ا ال��ع��ال ك��ب��د ف��ي ال��ش��ه��ب م��س��ي��ر أرع��ى
ك��ال��دره��ِم وال��م��ش��ت��ري ال��س��م��ا ك��ف ف��ي ك��ال��دي��ن��ار ال��م��ري��ُخ ي��ن��ج��ل��ي إذ
أده��ِم ص��ه��وة ف��وق ق��وٍم ج��بَّ��ار ال��دج��ى ع��ل��ى ال��ن��ج��وم ج��ب��ار وك��أنَّ
أن��ج��ِم م��ن ن��رج��س ح��دي��ق��ة ي��س��ق��ي ال��س��م��ا ف��ي ن��ور ن��ه��ُر ال��م��ج��رَُّة ح��ي��ث
ال��م��ع��ل��ِم ال��ط��راز م��ث��ل ب��ن��ج��وم��ه��ا وج��دت��ه��ا ال��س��م��اء إل��ى ن��ظ��رت ف��إذا
ال��ن��وَِّم ع��ي��ون أش��ق��ى ف��م��ا س��ه��ر ذي ك��ل راق��ت األف��الك ف��م��ن��اظ��ر
ال��ع��ل��ق��ِم م��ث��ل ول��ل��خ��ال��ي��َن ي��ح��ل��و ق��د ل��ل��ع��ش��اق ال��ش��ه��د م��ث��ل ف��ال��س��ه��ُد
ك��ال��ك��م��ي ي��غ��زو راح غ��زال ب��ه��وى دي��اج��را أِرق��ت ق��د ك��م ل��ل��ه��وى ي��ا
ف��اغ��ن��م��ي ن��ع��ي��م��ك ه��ذا م��ق��ل��ت��ي ي��ا ت��ش��وًُّق��ا ص��ح��ت الح م��ا إذا ظ��ب��ٌي
ت��ظ��ل��م أل��ي��ف وغ��ادرن��ي م��ن��ي ال��ن��ه��ى س��ل��ب ال��ذي ال��رش��اءُ أي��ه��ا ي��ا
ت��رح��م ل��م أم رح��م��ت ل��دي��ك ص��بٌّ ف��واده س��ك��ن��ت ق��د م��ن راح��ًم��ا ك��ن
أص��رِم ل��م ص��ب��اب��ت��ي ل��ح��ب��ل ف��أن��ا ال��وال ذي��اك ح��ب��ال ص��رم��ت وإذا
ب��ت��ب��س��م ف��بَ��كِّ��ِه ال��ق��ط��وب م��ن��ك رأى ل��م��ا ش��م��ات��ًة ال��ح��س��ود ض��ح��ك
ج��ه��ن��م ب��ن��ار أب��ًدا م��ت��ع��ذٌِّب ف��ق��ل��ب��ه ق��ط ي��س��ود ال��ح��س��ود ل��ي��س
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النسق: ذلك ومن

أدم��ع��ُه ال��ح��ب ل��ه��ي��ب ف��ي ج��رت ح��ت��ى ي��خ��ض��ع��ُه وال��ح��س��ن ال��ه��وى ي��ع��ص��ي زال م��ا
م��رج��ع��ُه ال��ل��ه وق��اك إل��ي��ِك ل��ك��ن ول��ه��ا ص��ب��ا ح��س��ن��اء ك��ل إل��ى ص��ب
ت��ص��رع��ُه ب��ال��س��ح��ر ال��ت��ي ال��ع��ي��ون ه��ذه س��وى م��ن��اي ي��ا ق��ل��ب��ي ي��ع��ش��ق ه��ي��ه��ات
ي��دف��ع��ُه ش��يءَ ال ج��اذٌب ال��ص��ب��ى ي��د ك��ت��ب��ت ق��د ب��ال��ح��س��ن ف��وق��ه��ا ل��واح��ظ
ت��وق��ع��ُه ي��ش��ق��ي��ن��ي ك��ان ت��ظ��اه��ٌر ف��ذا ال��س��ل��وَّ أظ��ه��رُت ع��ن��ِك أك��ن ف��إن
م��وق��ع��ُه ال��ق��ل��ب ف��ي م��ا ل��ح��ت إذ م��رآِك م��ن ي��س��رق ك��ان وط��رف��ي ال��س��ل��و أي��ن
أخ��ل��ع��ُه األي��ام م��دى ول��س��ت ي��ب��ل��ى ال ن��ح��وك ال��م��ي��ل ف��ث��وب إل��يَّ ع��ودي
م��رت��ع��ُه ال��ق��ل��ب أق��اص��ي ف��ي ه��ًوى ت��ن��س��ي وال ال��ق��دي��م األن��س ذل��ك واس��ت��رج��ع��ي
ب��رق��ع��ُه ذاك ال��م��ع��نَّ��ى ف��وج��ُه أب��دو إذ اص��ف��رارك خ��ب��ي أو ال��ح��ب ت��ن��ك��ري ال
ي��ص��رع��ُه ال��س��ر ف��ي ف��ك��م ف��وادي ع��ل��ى أدرك��ه ل��س��ُت ِف��ع��ٌل وج��ه��ك ل��ح��س��ن
ي��ن��ب��ع��ُه ال��ظ��رف م��اء ذاك أم ب��س��م��ت إذ ث��غ��رك ال��ب��رُق أران��ي ق��د ه��ل أدِر ل��م
ي��ت��ب��ع��ُه ف��ان��س��اب ف��ت��ن��ة إل��ى ق��ل��ب��ي دع��ا ال��ج��م��ال ع��ي��ن��ي��ك ب��ي��ن ك��أن��م��ا
م��وض��ع��ُه ض��اع ح��ت��ى ي��خ��ف��ُق ف��ظ��لَّ ظ��ال��م��ة ب��األل��ح��اظ ال��ق��ل��ب ذا ص��رع��ت
ت��رف��ع��ُه ال��ع��ش��ق أوج ن��ح��و خ��ف��ي��ة س��ل��س��ل��ة ال��ك��ح��الءُ ع��ي��ن��ِك ل��ُه م��دَّت
ت��ف��ج��ع��ُه ال��ب��ع��د ع��ن��د وذك��راِك وج��ًدا ي��وس��ع��ُه ال��ق��رب ع��ن��د م��رآِك ه��ن��اك
َم��ه��يَ��ع��ُه ق��ام ج��م��ال ك��ل ع��ل��ي��ك ول��ذا ي��ن��ت��م��ي ك��م��اٍل ك��لُّ إل��ي��ك
أن��زع��ُه ل��س��ُت غ��رام��ي وث��وُب واٍف ف��أن��ا ال��س��وى ن��ح��و أن��ث��ن��ي ال ل��ذاك
ي��ق��ط��ع��ُه ال��ش��وق وع��ض��ب ف��وادي وذا ي��رب��ط��ه��ا ال��ع��ه��د ووث��اق ي��دي ه��ذه
ت��س��م��ع��ُه ال��ل��ي��ل وأذن ن��وح��ي وذاك ي��م��س��ح��ه��ا ال��ه��ت��ك وخ��وف دم��وع��ي وذي
ت��ن��وع��ُه ل��ي ي��ح��ل��و ال��زه��ر ب��ِه روٍض إل��ى ال��م��ن��ي��ر ال��ص��ب��ح اب��ن��ة ي��ا ب��ن��ا ق��وم��ي
وي��دف��ع��ُه ي��ل��وي��ِه وال��ش��طُّ ي��ئ��نُّ ف��ج��رى ال��ق��ض��ا غ��در رأى ال��غ��دي��ر ح��ي��ث
ت��درع��ُه ال��ف��ض��يِّ ب��ال��زرِد وال��ري��ُح ع��ًدى ق��ت��ال ي��ب��غ��ي راك��ٌض ك��أن��ُه
ت��وق��ع��ُه ع��ف��اري��ٍت ص��راع ي��ح��ك��ي م��ش��ت��ب��ٌك ال��ح��ور ل��غ��ص��ون وف��وق��ُه
وت��م��ن��ع��ُه ت��ع��ط��ي��ِه وال��ري��ح ي��ل��وح أن ي��ط��ل��ب األوراق خ��ل��ل م��ن وال��ب��در
ت��رج��ع��ُه ثُ��مَّ ق��ل��ي��ًال اإلزار ت��ل��وي ف��غ��دت م��ع��ش��وق��ه��ا ن��ظ��رت ك��غ��ادٍة
ت��رف��ع��ُه ال��ن��ور ب��ح��ب��ال ك��أن��ه��ا س��نً��ى ال��غ��م��ام ظ��ه��ر ع��ل��ى ت��ل��ق��ي وال��ش��ه��ب
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ي��ب��ل��ع��ُه ال��ج��و وب��ط��ن ال��س��ح��اب ق��وس م��ن ي��رش��ق ال��ن��ار ح��راب م��ث��ل وال��ب��رق
م��ج��م��ع��ُه األف��ق ف��ي وان��زوى ق��ب��اب��ُه ه��وت ال��وه��اد ض��م��ن ال��دج��ى م��ا إذا ح��ت��ى
م��ن��ب��ع��ُه راق ن��وٍر م��اءَ ال��س��م��ا وج��ه ع��ل��ى رشَّ ال��م��ف��ت��رِّ ف��م��ِه م��ن وال��ش��رق
ي��ودع��ُه ب��ذراع��ي��ِه أح��اط��ُه وق��د ف��ي��ه ال��ل��ي��ل ج��ي��ش ج��م��َع وال��غ��رب
م��ص��رع��ُه ت��مَّ ق��د ال��ذي ال��ظ��الم روح س��ح��ًرا خ��ل��ت��ه��ا ن��س��م��اٌت َس��َرت وق��د
ت��ض��وع��ُه ال��دن��ي��ا ع��ل��ى م��ا ال��رب��ى زه��ر م��ن ت��س��رق ال��روح ت��ل��ك أرس��ل وال��ص��ب��ح
أش��ي��ع��ُه ص��ب��ري ع��ل��ى وم��ل��ت ل��ب��ي س��ل��ب��ت ال��ت��ي وج��ه إل��ى ع��ي��ون��ي ص��ب��ت
ي��ف��رع��ُه وه��و ب��ص��دري ال��ف��ؤاد ض��جَّ ن��ظ��ري ل��دى الح��ت ك��ل��م��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
أج��رع��ُه ك��ن��ت ع��ذاب ُم��رِّ ف��ك��لُّ غ��ض��بً��ا ص��ارم��ت��ه��ا أك��ن إن ال��ت��ي ت��ل��ك
م��دم��ع��ُه س��ال ب��ط��رٍف إل��يَّ ت��رن��و ق��ل��ى ع��ق��ي��ب زارت ح��ي��ن��م��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
ف��ي��وج��ع��ُه ق��ل��ب��ي ف��ي ي��ق��ط��ُر وال��وج��ُد ط��ل��ع��ت��ه��ا أق��ط��ار م��ن ي��ط��ف��ح وال��ح��س��ن
ت��وق��ع��ُه ي��ح��ي��ي ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ع��ه��ُد ي��دي ال��غ��رام ذات ي��ده��ا ف��ي وض��ع��ت
ي��ل��ذع��ه ال��ش��م��س ح��ر ج��اء ك��ن��رج��س خ��ج��ًال أل��ح��اظ��ه��ا ذب��ل��ت وق��د ق��ال��ت
ت��ص��ن��ع��ُه ك��ن��ت ج��ن��ونً��ا ف��اذك��ر أذن��ب��ُت أن��ا وه��ب��َك م��ن��ي ج��رى ال��ذن��وب أيُّ
ت��ض��ي��ع��ُه غ��ي��ري ف��ي ق��ل��ب��ك وك��ي��ف س��ب��ٌب ال ح��ي��ث س��ل��وى أش��ع��ت إن��ي
ت��خ��ل��ع��ُه رح��ت غ��رام ث��وب ل��ب��س��ت إذ ق��ل��ب��ي خ��ص��ص��ت ق��د ل��ك ال��ت��ي أن��ا
أط��ب��ع��ُه ال��ح��راءِ م��ه��ج��ت��ي وف��ي ش��وق ع��ن ل��ش��خ��ص��ك أص��ب��و ال��دج��ى ف��ي ال��ت��ي أن��ا
ي��ق��ل��ع��ُه ال��س��ه��و ع��ن��ي وط��رف��ك ط��رف��ي رب��ط��ت ق��د ال��ش��وق أي��دي ب��ك ال��ت��ي أن��ا
ت��ق��ط��ع��ُه أس��ي��اٌف ف��وادي وف��ي م��تَّ��ِق��ٌد ال��وج��د ول��ه��ي��ب أج��ب��ت��ه��ا
م��ب��دع��ُه ج��لَّ ب��ط��رٍف ال��ش��ب��اب ب��رق ح��ج��ب��ت أدم��ًع��ا ف��ك��ف��ي م��ن��ي ال��ذن��ب
أم��ن��ع��ُه ال ط��رف��ي ب��غ��ي��رك م��ن ي��ا دم��ي ح��ي��اة ي��ا م��رادي ي��ا م��ه��ج��ت��ي ي��ا
م��رب��ع��ه زال م��ا ال��ه��وى ح��ش��اي وف��ي ي��ٍد ب��غ��ي��ر م��ج��ذوبً��ا زل��ت م��ا إل��ي��ِك
وي��ت��ب��ع��ُه ي��ع��ص��ان��ي ك��ان ال��ه��وى ذاك ع��ن م��ن��ي ال��ق��ل��ب أن��ه��ى ك��ن��ت وك��ل��م��ا
ي��خ��ض��ع��ُه راح ع��ن��ًف��ا ل��ك ال��ذي ه��ذا وم��ا رم��ي��ت ق��د ع��ل��ي��ه س��ح��ٍر ف��أيُّ
أط��ب��ع��ُه ال ف��أنَّ��ى ط��ب��ٌع ق��ل��ِت أو ح��س��ن ال��ورى ب��ي��ن ف��ك��م ح��س��ن ق��ل��ت إن
وي��ط��ل��ع��ُه إج��ه��اٌش ي��ف��ش��ي��ه ع��ي��ن��ي��ِك ع��ل��ى ف��ه��َو ال��س��رَّ ع��رف��ت ع��رف��ت ق��د ه��ا
أق��م��ع��ُه ك��ن��ُت ف��ج��ه��ًال ب��ع��ن��ٍف م��ي��ل��ي دع��ا إل��ي��ك ل��ي م��ي��ٌل ل��ك ال��ت��ي أن��ت
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الصدد: ذلك ومن

ت��َرن��ي ول��م ت��س��م��ع ل��م ب��ي ك��أن��ه��ا ت��ك��ل��م��ن��ي ال غ��ض��ب��ى ل��ل��م��ل��ي��ح��ة م��ا
ال��ح��س��ن وج��ه��ه��ا ب��م��ع��ن��ى اف��ت��ت��ان��ي س��وى ع��ل��م��ت ك��م��ا ذن��ٍب م��ن إل��يَّ وم��ا غ��ض��ب��ى
ت��رم��ق��ن��ي ع��ي��ن��اي أط��رق��ت وك��ل��م��ا م��ط��رق��ًة األرض ف��ي أع��ي��ن��ه��ا ب��ال م��ا
خ��ش��ِن وم��ن واٍش وم��ن ح��س��وٍد ف��م��ن ن��خ��ب م��ن ق��ام ق��د م��ج��ل��ٍس ف��ي ون��ح��ن
ال��ف��ت��ن م��ن م��لَّ��ت أو ال��ف��ت��ك م��ن ك��لَّ��ت ك��ب��دي أت��ل��ف��ت ق��د ال��ت��ي ال��ع��ي��ون ع��س��ى
وس��ن ذي م��ث��ل ت��رن��و ال��خ��ج��ال��ة م��ن ف��غ��دت ج��ن��ت ق��د م��ا ع��ل��م��ت أن��ه��ا أو
ت��غ��ازل��ن��ي ع��ادت ف��م��ا وه��ًم��ا ع��ل��يَّ غ��ض��ب��ت غ��ي��رٍة م��ن ت��ك��ن ل��م إذا ه��ذا
زم��ن��ي ف��ي م��ل��ُت م��ا غ��ي��ره��ا إل��ى ب��ه��ا ك��ل��ٌف أن��ن��ي ت��دري ال��م��ل��ي��ح��ة ل��ي��ت
ال��م��ح��ن ذو ال��ده��ر وح��ار ال��ج��ب��ال م��ن��ه ع��ج��ب��ت ال��ه��وى ف��ي ع��ج��ي��ٌب ث��ب��اٌت ول��ي
أُخ��ِن ول��م أن��ق��ض ول��م ال��زم��ان ص��دم ل��دى ث��ب��تُّ ق��د وودي ع��ه��ودي ع��ل��ى
ي��ح��ن ل��م ل��آلن وه��ل ال��رض��اءُ م��ن��ي س��ب��ب ب��ال غ��ض��ب��ى ي��ا ج��ورِك روي��د
وف��ن��ي ال��ه��وى أح��ي��ى ف��ت��ى ن��ح��و ك��ال��ري��م ف��ال��ت��ف��ت��ي ال��ري��م��يَّ إع��راض��ك أط��ل��ت
ح��زن ف��ي وال��ق��ل��ب ذه��ل ف��ي وال��ع��ق��ل ق��ط��ٌع وال��ح��ش��ى ف��ي��غ��دو ي��راِك ح��ت��ى
وال��وث��ن ال��ش��م��س ع��ب��اد م��ن ال��م��ال ب��ي��ن م��ا ي��ح��س��ب ص��ار ح��ت��ى ي��ه��واك زال م��ا
ال��زم��ن س��ال��ف م��ن ال��ورى ق��ل��وب ل��ه س��ج��دت ال��ذي ال��ح��س��ن ص��ن��م أي��ا م��ه��ًال
وال��ف��ط��ن ال��ع��ق��ل ربُّ س��ل��ي��م��ان ك��ذا ت��ب��ًع��ا اب��ن��ُه ح��م��ن��وُن داوُد ش��م��ش��وُم
وال��ب��دن ال��روح ط��ه��ر ق��دوة ح��واء ل��ب��ن��ي غ��دا ك��لٌّ درَُّه��م ل��ل��ه

أيًضا: وقال

ب��ي��اض س��واٍد ت��ح��ت وج��ل��ت م��راض ص��ح��اٍح ف��وق أس��ب��ل��ت
وغ��اض ف��اَض وال��ن��وُم م��دم��ع��ي ط��رت��ه��ا ل��ي��ِل ف��ي غ��ادٌة
ال��ري��اض ل��ت��ل��ك ش��وق��ي وا آه ال��ب��ه��ا ري��اض ال��راض��ي وج��ه��ه��ا
ب��ض��اض وه��نَّ ف��ظَّ��ا ق��اس��يً��ا ق��ل��ي��ه��ا ج��ع��ل��ت وخ��دوٌد
م��اض ال��ق��ل��ب ف��ي األم��ر ح��ال خ��ل��ت وق��د إالَّ ك��ال��ظ��ب��ي رن��ت م��ا
ال��ع��راض ت��ل��ك ب��ي��ن ص��ب��ري ض��اَق ب��أرداف��ه��ا ق��ام��ت وإذا
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ب��ان��ت��ه��اض ل��ه��ا ي��س��م��ح ل��م ك��ان ال��ص��ب��ى ن��ه��وض ل��وال َع��بْ��ٌل
ق��اض ك��ن��ت م��ا ف��اق��ِض ع��ب��ٌد ل��ك أن��ا ال��ع��ج��ي��ب ال��ح��س��ن أي��ه��ا
راض أن��ت ب��م��ا راٍض ف��أن��ا وأت��ِم��ْر وتِ��ه واح��ك��م وط��ْل ص��ْل
ت��ع��اض ب��ش��يءٍ ال��دن��ي��ا ف��ي أن��ت وم��ا ال��رغ��اِب ك��ل ل��ي أن��ت
ان��ق��راض ه��واك ف��ي اله��ت��م��ام��ي وم��ا ان��ق��رض��ن أه��وائ��ي ك��ل
ال��م��خ��اض أق��اس��ي اآلن وإل��ى ال��ه��وى ب��ح��ر ال��ح��م��ل م��ن��ذ خ��ض��ُت
ال��وف��اض خ��ال��ي اإلن��ف��اض ب��ادي س��ف��ٍر ع��ل��ى ف��ي��ِه أن��ا ه��ا
ف��اض ش��ي��ت م��ت��ى م��ائ��ي م��دم��ع��ي وم��ن زادي األش��ج��ان ف��م��ن
ال��ع��ض��اض ت��ك��فُّ ال ف��وادي ف��ي ال��ن��وى أف��اع��ي أح��ب��اي ي��ا
اع��ت��راض ال��ق��ض��اء ح��ك��م ع��ل��ى م��ا ل��ف��رق��ت��ن��ا ال��ده��ُر ح��ك��م
ان��ت��ف��اض ج��س��م��ي ك��ل ف��ي ول��ه��ا ال��ح��ش��ى ف��ي زل��زل��ٌة ذك��رك��م
وه��اض ودادي ع��لَّ ع��ن��دك��م ول��و ص��ح��ي��ٌح ب��ي وه��واك��م
ب��اض ال��دي��ك م��ت��ى ال��ع��ه��د أذك��ر م��ث��ل��ك��م أن��ن��ي ت��ظ��ن��وا ال
وخ��اض ال��ل��ي��ال��ي ش��قَّ ع��اش��ق ع��ل��ى ل��ي��ال ال��ب��ي��ن ذل��ك
ان��ق��ب��اض ف��ي وال��ع��دى ان��ب��س��اط ف��ي زل��ت��م ال ال��س��ف��ح س��راة ي��ا
ال��غ��ي��اض ت��ل��ك ال��رج��اف وس��ق��ى غ��ي��ط��ان��ك��م ال��ه��ف��اف رع��ى م��ا

وقال:

وت��ظ��ل��م ش��ك��ى م��ا ال��ص��بَّ واظ��ل��م وت��ح��ك��م ب��ال��ه��وى ش��ئ��ت ب��م��ا ت��ه
وس��ل��م ل��دي��ك ُع��ن��ي ل��م��ح��بٍّ ع��دٌل ف��ظ��ل��م��ك ظ��ال��ًم��ا ت��ك��ن إن
وت��رح��م ت��ج��ور أن ال��ي��وم ف��ل��ك أم��ري ح��ب��ي��ب��ي ي��ا س��ل��م��ت ل��ك
ال��م��ع��ظ��م ال��ج��م��ال ه��ال��ة م��ن الح ب��ب��دٍر ال��ع��ي��ون س��ب��ى ه��الًال ي��ا
وك��ل��م ال��ف��ؤاد ك��ل��م ب��ه��م��ا وس��ي��ٌف ل��س��اٌن ل��ُه ب��ط��رٍف س��د
ه��م إذا ال��زم��ان وال واٍق ذاك م��ن ل��ي ل��ي��س إذْ ع��ل��يَّ ج��ر وك��ذا
ال��رَّم م��ن ك��ال��م��س��ت��ج��ي��ر إالَّ رك ج��و م��ن ب��ال��ده��ر ال��م��ح��بُّ اس��ت��ج��ار م��ا
ال��دم س��اف��ك ي��ا ف��األم��ان دم��ي ـ��ود ال��س��ـ أع��ي��ن��ك ب��ال��ف��ت��ور س��ف��ك��ت
ل��م��ب��رم ال��ق��ض��اء إن ف��ارف��ق ب��ك ع��م��ي��ًدا أك��ون أن ال��ل��ه ق��ض��ى ق��د
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ل��م وك��م ان��ت��ق��اًم��ا م��ن��ك ألق��ض��ي نً��ا س��ل��وا ح��اول��ت ه��واك ع��ن وك��م ك��م
وي��رح��م ي��ع��ف��و ال��ح��ل��م ذو وق��ل��ب��ي ر ال��ث��أ إل��ى ي��دع��و ال��ع��دل ذو ف��ص��واب��ي
ع��ل��ق��م ال��ح��ب ف��ي ال��خ��ل��ت��ي��ن وك��ال أح��ل��ى ف��ال��ع��ف��و ي��ح��ل��و إن ث��أٌر ذاك
ف��أس��ل��م ذن��ب��ك ع��ل��يَّ أخ��ذي غ��ي��ر ي��رض��ى ال��ع��دل ب��ه��ا ح��ي��ل��ٌة ل��ي ل��ي��س
أع��ظ��م ال��ذن��ب ذل��ك ع��ن ع��ف��ٌو ل��ك ول��ك��ن ع��ظ��ي��ٌم ذن��ٌب ذن��ب��ي إن
��م ت��ج��هَّ س��ح��ابً��ا إال س��ل��وي ن ك��ا ف��م��ا ع��ن��ك س��ل��وُت ق��د أك��ن إن
وي��ع��ل��م ب��ق��ل��ب��ي م��ا ي��دري وم��ن ال ق��ل��ب��ي م��ع��ذِّب ي��ا أس��ل��وك ك��ي��ف
ب��دره��م أن��ت ال��دي��ن��ار ب��دل��ت م��ذ ب��ت��ْرٍب ت��ب��ًرا ب��دل��ت م��ا ف��أن��ا
وأن��دم ح��وًال أت��وب ف��إن��ي ًم��ا ي��و أح��ل إن ح��ال��ة ك��ل وع��ل��ى
ال��ه��م ش��ج��ر ال��ح��ش��ا ف��ي وال��ل��ه أن��ت ل��ك��ن ال��ع��ي��ن ف��ي ال��ه��ن��اء غ��ص��ن أن��ت
َس��م م��ن أض��ي��ق ال��م��ري��ض وص��ب��ري ُس��مٍّ م��ن أق��ت��ل ال��ع��ري��ض ف��ج��ف��اك
أع��ل��م وال��ل��ه وال��رج��اء ب��ال��ج��ف��ا وح��يٌّ م��يِّ��ٌت ال��ح��ال��ي��ن ف��ي وأن��ا

املنوال: ذلك ومن

ش��غ��ل��ي ذا ب��ك��اي ع��ن ت��س��ل��ي ال س��ع��اد ي��ا
م��ق��ل��ي ع��ن ب��ع��دت م��ا دم��ي س��ف��ك ع��ل��م��ت ل��و
ي��ح��ِل ل��م ق��طُّ ع��ن��ك ك��ل��ف ع��ن ح��ل��ِت ك��ي��ف
ع��ل��ِل ف��ي ب��ع��د ع��دن م��ق��ل ع��ن واب��ت��ع��دِت
ك��ال��ط��ل��ِل ب��ل��ي��ت ق��د ط��ل��ب��ي ي��ا ن��واك ف��ي
ث��م��ِل ش��ارب م��ث��ل رش��دي ف��اق��ًدا ص��رت
ع��ج��ِل ع��ل��ى وال��ص��ب��ى م��ه��ل ع��ل��ى وال��ه��وى
ي��زِل ل��م ل��ل��ش��ب��اب وم��ا زال ف��ال��ش��ب��اب
ب��ال��م��ق��ِل ف��از الح إذا م��ن��ِك وال��ج��م��ال
ك��ال��دوِل ف��ال��ج��م��ال ف��نً��ا ق��ب��ل ف��اغ��ن��م��ي��ه
ب��ل��ي ل��ك��ان ال��رج��ا ال ول��و ال��ف��واد واب��ت��ل��ي
وال��ق��ب��ِل ب��ال��ل��ق��اء أم��ٍل ع��ل��ى إن��ن��ي
أم��ِل ب��ال ع��ي��ش��ٍة م��ن أح��س��ن وال��م��م��ات
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ان��ت��ق��ل��ي أع��ي��ن��ي ن��ح��و م��ودَّع��ت��ي ب��ك��ا ي��ا
ال��ه��ط��ِل ع��ل��ى ال��ه��وى ف��ي ُم��َع��وََّدٌة أع��ي��ن��ي
األزِل إل��ى ح��رق��ًة أودع��ن��ي ال��وداع ذا
م��ت��ص��ل��ي ق��ط��ع��ِت إذ ي��دي ع��ه��د أض��ع��ِت ق��د
ت��ص��ل��ي إن ل��ل��ع��ه��ود ت��ص��ل��ي ل��ن س��ع��اد ي��ا
ك��ال��رج��ِل ي��س��ت��س��ي��ر رج��ٌل س��وى أن��ا م��ا
خ��ط��ِل م��ن خ��ط��اه ف��ي وم��ا ال��زم��ان ذا رغ��م

اللحاة، به وتحدق الوشاة، فيه وتسعى الحسد، ويداهمه النكد، الحب يخامر وقد
بالهجود، واألرق بالصدود، الوصال ويبتدل عدوان، إىل والودُّ سلوان، إىل الحب فينقلب
بلغة ويتكلم ، لُوِّ السُّ بصوت املجد يهتف وحينئذ مجال. للنسيب وال مقال، للعذل يعود وال
هذا يف قلت كما االنقالب، عن ويحدث عدوانه، وبواعث سلواِنه، أسباب شارًحا الخلو،

الباب:

ال��م��ط��ل��وُب ذا ق��ل��ت ت��رٌك ق��ال إن أذوُب ل��س��ت وال��ل��ه ال أأذوُب
ت��ش��ب��ي��ُب ي��ه��ون��ي ل��م ال��ذي ب��ه��وى ل��ي ول��ي��س ال��ط��ب��اع ع��ف ام��رٌؤ إنِّ��ي
ع��ج��ي��ُب ل��ل��ن��اظ��ري��ن ف��ج��م��ال��ه دالل��ه ح��ق ع��ل��ي��ه أن��ك��رنَّ ال
ق��ل��وُب ه��واه ف��ي ق��ل��ب ول��ك��ل ل��ه ت��رن��و أع��ي��ٌن ع��ي��ن ول��ك��ل
ي��ج��ي��ُب ل��ي��س ال��ط��ب��ع أص��م ق��ل��ب ذي ب��ح��ب ي��رن ال ق��ل��ب��ي ل��ك��نَّ
غ��ض��وُب ال��ف��واد ش��رس ل��ك��ن��ه وج��ه��ِه أن��اس��ة أن��ك��ر ل��م وك��ذاك
م��ح��ب��وُب وال ح��بٌّ ال ال��ح��ب ف��ي ت��ب��ادٌل ال��ق��ل��وب ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م م��ا
ف��ت��ط��ي��ُب ال��ب��ق��ا ل��ك ال��غ��رام م��ات ل��ه وق��ل ال��ح��ب��ي��ب إل��ى رس��ول ي��ا ُرح
ح��ب��ي��ُب ت��ش��اء ل��م��ن ف��أن��ت واذه��ب ب��ال��م��ن��ى ف��أب��ش��ر س��الك ال��م��ح��ب إن
رق��ي��ُب ول��ي��ق��رب الح ول��ي��رض ح��واس��د ول��ت��س��ر واٍش ول��ي��ه��ن
ف��أج��ي��ُب ل��وداده ب��وداده أوًَّال ه��و ي��دع��ن��ي ل��م ل��و وال��ل��ه
ال��ت��خ��ي��ي��ُب ��ن��ي م��ضَّ ي��ُك ول��م ُح��بٍّ��ا ب��م��ث��ل��ِه ه��م��ُت وال��ل��ه ال ك��ن��ت م��ا
ال��ت��ج��ري��ُب ل��ه ي��ك��ش��ف��ه��ا راح م��ن س��وى ال��دن��ي��ا ي��ع��رف ال ل��ك��ن��م��ا
ال��ت��س��ب��ي��ُب ل��وده م��ن��ك ك��ان ق��د َم��ن ودِّ ع��ن ن��اف��ًرا ي��ا ب��ل ظ��ب��ي ي��ا
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ال��م��ض��روُب ف��ؤادك ي��ئ��ن ل��م ل��و ب��ال��ه��وى ف��ؤادي ي��ض��رب ل��م وال��ل��ه
ال��م��س��ك��وُب دم��ع��ك ل��ي ي��ب��ن ل��م ل��و م��دم��ع��ي ب��ح��ب��ك ي��س��ك��ب ل��م وك��ذاك
ي��ص��ي��ُب وال��م��ص��ي��ب ل��ك ف��رددت��ه ال��ج��ف��ا س��ه��م ب��ي رم��ي��ت أن��ت واآلن
م��ق��ل��وُب ل��ل��س��وى وق��ل��ب��ك ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ع��ل��ى ي��ق��ي��م أن ال��م��روءة أب��ت
رب��ي��ُب ال��ع��ري��ن أب��ا ي��ص��ي��د ح��ت��ى ي��ص��ي��دن��ي ال��ج��م��ال ع��اد ف��ال أم��ا
ت��ش��ي��ُب ع��ل��ي��ك غ��ي��ظ��ي م��ن ف��ل��س��وف ف��أغ��ظ��ت��ن��ي ع��ف��ت��ن��ي ع��ش��ًق��ا ش��ب��ت م��ذ
ال��م��ش��ج��وب أي��ه��ا ف��اس��ه��ر ن��م��ت ه��ا ال��دج��ى س��ه��ر إل��ى ب��ذا ش��ج��ب��ت ول��ك��م
ف��ي��ت��وب ال��خ��ط��أ ذا ال��ن��دام��ة ي��ه��ب وم��ن ال أرج��ع ف��ل��س��ت ع��ن��ك ت��ب��ت ق��د

ذلك: ومن

وال��ط��ل��ل ال��ط��ل ح��دي��ث ع��ن��ك وخ��ل واإلب��ل وال��وخ��د ال��س��رى ح��ادي ذك��ر دع
وال��ج��ب��ل ال��س��ه��ل ب��ي��ن األب��اط��ح ع��وج ع��ل��ى ال��ي��ع��م��الت ه��وج م��واق��ع وزر
ج��م��ل وال ظ��ع��ن ع��ل��ى ت��ع��ج وال ح��دج وال س��ج��ف ع��ل��ى ت��ض��ج وال
ال��ه��م��ل س��وى ت��ح��وي وال ال��رغ��ام غ��ي��ر ي��ج��اوره��ا ال خ��ي��ام رب��وع واه��ج��ر
ال��ع��ل��ل ذي ال��زح��اف ب��ال��س��ب��ب ي��ق��وم وت��د ف��ي ال��م��م��دود ول��ل��ط��ن��ب ل��ي م��ا
ال��غ��زل أب��ح��ر ف��ي غ��رق��ت م��ن��ازل ف��ي ال��ت��غ��زل ذوق ل��ي ي��ح��س��ن ع��اد ال
ك��ال��ق��ل��ل ق��م��ن الع��ج��ات م��ن ع��ل��ي��ه وض��ع��وا م��ا ث��ق��ل م��ن ال��م��ن��ح��ن��ى ان��ح��ن��ى ق��د
وب��ل��ي أش��واق��ه��م م��ن ال��ب��ان ذوى وق��د س��أًم��ا وج��ده��م م��ن ل��وى ق��د ال��ل��وى ك��ذا
ش��غ��ل��ي وا ال��ح��ال ب��ل��س��ان ن��اداه��م��و ب��ه ال��ه��ائ��م��ي��ن زف��ي��ر م��ن ال��غ��ض��ا ك��ذا
م��ق��ل م��ن ف��ي��ه أذاب��وا ق��د ف��ك��م ط��ف��ٍح ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��ق وادي ب��ال��دم��ا ع��دا وق��د
ب��ال��دغ��ل ال��ق��ول ص��ح��ي��ح ي��ش��وب م��م��ن ك��ل��ف ذا ك��ن��ت إن أن��ا ف��ل��س��ت دع��ن��ي
وال��ح��ي��ل ب��ال��رم��ز ي��ك��اب��ده أض��ح��ى ب��ه ال��غ��رام ج��دَّ إذا م��م��ن ول��س��ت
واألس��ل ال��ب��ان ب��ذك��ر أط��ي��ب ح��س��ن ب��ن��ي ق��دود ق��ل��ب��ي ط��ع��ن��ت إذا ف��ه��ل
ث��ع��ل م��ن ال��ن��ب��ل رم��اة ه��ذي أق��ول ك��ب��دي أل��ح��اظ��ه��م رم��ت م��ا إذا وه��ل
ب��ال��ق��ب��ل ال��ب��رَّاق األب��رق أط��ارح ل��ي ت��ب��س��م أه��وى م��ن ث��غ��ر إذا وه��ل
وال��ع��م��ل ال��ع��ق��ل ع��ق��ي��م غ��ي��ر ب��ال��ذوق م��ك��ت��س��يً��ا اإلن��س��ان خ��ل��ق وال��ذي ال
ب��ال��رج��ل ال��ع��ب��س��ي ال��رج��ل م��ا ف��اآلن دول��ت��ه ح��س��ب رج��ال ع��ص��ر ل��ك��ل
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م��ب��ت��ذل غ��ي��ر ج��دي��د م��ع��ن��ى ب��ك��ل ن��ط��ق��ت أل��س��ن زم��ان ل��ك��ل ك��ذا
وال��رم��ل ال��خ��ب ط��ال��ع��ات ال��ف��ال ق��ف��ر ف��ي ت��ع��س��ف ال��ع��ي��س ب��ال��ن��ازح��ي��ن ك��ان ق��د
دخ��ل م��ن ال��ن��ج��ب ل��ظ��ه��ور ي��ع��د ول��م ره��ط م��ن ل��ألق��ف��ار ي��ب��ق ل��م وال��ي��وم
وال��س��ف��ل ال��ن��اس وس��ق��ط ال��ل��ص��وص غ��ي��ر س��ك��ن م��ن ال��ع��رب خ��ي��ام ف��ي ي��ع��د ول��م
اإلب��ل إل��ى أش��ك��و ال��ث��رى ف��ي أو ال��ب��ح��ر ف��ي ب��اخ��رة ب��ال��ص��ح��ب ج��رت م��ا إذا ف��ه��ل
ال��ط��ف��ل ص��ف��رة ه��ذي ق��ال ب��ي��اض��ه��ا رق��م��ت ال��ض��ح��ى ل��وح ف��ي ال��ش��م��س إذا وم��ن
األول ب��األع��ص��ر ت��ب��ل��ب��ل��ه��ا ف��ال ج��دد ال��ح��ج��ى ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ع��ص��ور ه��ذي
ال��وش��ل إل��ى ي��ه��ف��و ف��ال ال��ك��م��ال ب��ح��ر ف��ت��ى ك��ل ال��ده��ر ب��ه��ذا أص��اب ف��ق��د
األم��ل م��ن ل��دغ ق��ل��ب��ه وف��ي أم��س��ى ي��درك��ه ل��ي��س ش��يء ط��ال��ب وربَّ
ل��ي ذل��ك ل��ي��ت ع��م��ري أق��ول��ن ف��ال ل��ه وص��ول ال ش��أٌو ل��ي ب��دا إذا
م��ن��ت��ق��ل غ��ي��ر ِظ��الٍّ رم��ت ف��إن��ن��ي م��ن��ق��ل��ب غ��ي��ر ق��ل��ب ود أرم وإن
ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ك��ره األس��اف��ل ح��ب ي��خ��ام��ره��ا أن ال��ع��وال��ي ال��ن��ف��وس ت��أب��ى
وال��خ��ط��ل ال��َخ��ْون رع��اة ال��ل��ئ��ام ع��ه��د أذى دون ال��ط��ب��ع ك��رام ي��رع��ى وك��ي��ف
ب��ال��ع��ط��ل ال��ح��ب ج��ي��د وح��ل��ي��ت ق��ل��ب��ي س��ال ال��ح��ب��ي��ب م��ي��ث��اق��ي خ��ان إن وال��ل��ه
وال��ث��م��ل ال��ح��ي��ران ش��ي��م أح��داق��ه��ا ف��ي ي��ط��ب��ع وال��ورد ل��م��ي��ل��ع��ٍة ق��ول��وا
وال��ك��ح��ل ال��غ��ن��ج ض��راب م��ن ج��راح��ه ف��ان��دم��ل��ت ال��ص��ب ق��ل��ب ب��ال��غ��در ض��رب��ِت
ب��ال��ب��ط��ل اُر ال��غ��دَّ أخ��ذَ ك��م��ا وق��ًع��ا ف��ه��وت ال��ه��وى ب��أرك��ان أخ��ذِت وق��د
ب��ال��ه��ب��ل اإلب��رام ي��د ك��س��ت��ه وج��ًه��ا ع��ب��ث��ت ب��ال��ه��وى م��ن أي��ا أري��ن��ي ق��وم��ي
وال��خ��ج��ل ال��ل��ط��ف م��لءَ ك��ن��ِت م��ا ب��ع��د م��ن خ��ج��ل وال ل��ط��ٍف ب��ال أراِك ل��ي م��ا
ال��م��ق��ل م��ك��ح��ول��ة ب��ال��ح��ي��ا ل��ي وك��ن��ِت ط��م��ٍح ع��ل��ى ك��لٍّ إل��ى أراِك ل��ي م��ا
ال��ك��ل��ل ذرا ف��ي وك��ان��ت ال��ح��ض��ي��ض ع��ل��ى س��ق��ط��ت ق��د اآلن م��ن��ِك ال��ن��ف��س أرى ل��ي م��ا
ش��غ��ل ذي ك��ل وداع داٍع ل��ك��ل م��ل��ت��ف��ٌت ال��ق��حُّ ه��ذا وج��ه��ك ب��ال م��ا
غ��ل��ل ع��ل��ى ق��ل��بً��ا وال م��ن��ك ب��ال��وص��ل ط��م��ٍع ع��ل��ى ن��ف��ًس��ا ت��دع��ي ف��ال م��ه��ًال
م��ل��ل وال س��ل��وى ب��ال أن��ت وأن��ت س��ال وذاك أق��وى وذا ه��ذا ف��م��لَّ
وال��ه��م��ل األوب��اش ب��ن��ي م��ن ف��ت��ى س��وى م��ج��ت��ن��بً��ا ع��اد ق��د ف��ت��ى ك��لُّ وع��ن��ك
ُق��ب��ل وع��ن ي��روي ُدب��ر ع��ن وراح ف��ف��ش��ا ال��ه��وى ال��ن��ذل ال��ك��اش��ح ذا ك��ات��م��ت
وال��زل��ل ال��ف��ح��ش��اء س��وى ص��ف��اٌت وال ح��س��ٌب وال أص��ٌل ال األع��اج��م م��ن
خ��ل��ل ذو ف��ال��م��س��ُخ ب��ش��ًرا ب��دا وإن م��ف��ت��رٌس ال��س��ق��ط ال��ح��ي��وان م��ن وح��ش
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وال��َوع��ل ال��ب��غ��ل ط��ب��اع م��ن ف��ط��ب��ع��ه ش��رًف��ا ي��رى أن ل��ي��رض��ى ق��ط ك��ان م��ا
ي��ن��ل ل��م ق��ط ول��ك��ن ال��ص��الح ي��رم��ي ل��ك��ي وال��ف��س��اد ال��م��س��اوي ن��ب��ل ي��ري��ش
ال��ف��ش��ل ي��د أص��اب��ت��ه��م م��م��ن ف��أن��ت رم��اي��ت��ه ت��م��ت ق��د ب��ِك ي��ك��ن وإن
ج��م��ل ع��ن ق��ام ف��رد ف��خ��ر ي��ا ب��ذاك ف��اف��ت��خ��ري ال��ن��اس ج��م��ي��ع ع��ن أغ��ن��ي��ت��ه
ال��ع��س��ل ف��ي ال��ن��ح��ل وج��اع ال��ف��ق��اع ع��ن ش��ب��ع��ت أن��ه��ا اف��ت��خ��اًرا ال��ذب��اب ح��س��ب
م��ه��ل ع��ل��ى إع��ج��ابً��ا ك��ال��ل��ي��ث ت��م��ش��ي��ن س��ارح��ًة ال��ع��ز م��راح ف��ي ل��ي ك��ن��ت ق��د
ال��وج��ل ي��د ف��ي ح��ي��رى ك��ال��ض��ب ت��س��ري��ن م��ج��ف��ل��ًة ال��ذل ت��ج��اه ِص��رت واآلن
ج��ل��ي ن��اظ��ريَّ ع��ن األس��ى أل��ق��ى ح��ي��ث م��ن ن��دًم��ا األس��ى أه��وال ت��ل��ق��ي��ن ف��س��وف
ج��ذل وف��ي ض��ح��ٍك ف��ي اآلن أن��ا وه��ا ج��وى ن��ض��و م��ن��ك ح��ظ��ي أن��دب ك��ن��ُت ق��د
م��ح��ت��ف��ل غ��ي��ر ط��رف��ي ت��ل��ق��ي��ن واآلن خ��ش��ًع��ا م��ط��رًق��ا ط��رف��ي ي��ل��ق��اك ك��ان ق��د
وال��ع��ذل ال��ع��ذر ب��ي��ن أب��ك��ي��ك ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ال��ع��اذالت ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي وال��ي��وم
ج��ف��ل ع��ل��ى ن��ف��س��ي ب��رح��ت ال وم��ن��ك م��ث��ًال ال��م��ال ب��أف��واه ب��رح��ت ف��ال
ك��ال��م��ث��ل ال��ن��اس ب��ي��ن س��رِت ف��ق��د ب��دا ق��د ل��ك ال��ذي ب��ال��ص��ي��ت ب��ش��راك ب��ش��راك
م��ح��ت��م��ل غ��ي��ر ث��ق��ي��ٌل ع��ل��ي��ك ح��م��ٌل ف��ذا ع��ن��ك ال��ود ب��وق��وع واس��ت��ب��ش��ري
ال��دول أق��ص��ر م��ن دول��ت��ه ف��إن م��ض��ى ال��ج��م��ال م��ن��ك ي��ك��ن إن ت��أس��ف��ي ال
واش��ت��غ��ل��ي ال��ت��م��وي��ه رق��ع ف��اس��ت��ب��ض��ع��ي ب��ل��ه ذي خ��دع إال م��رادك وه��ل
ال��خ��ض��ل ال��ن��رج��س ع��ي��ون غ��ارت ك��ذاك ذب��ل��ت ق��د ال��ورد خ��دود ل��ل��زوال ي��ا
وال��خ��ب��ل ب��ال��وس��واس ت��وط��د ق��ل��ب س��وى ال��ش��ب��اب أرك��ان ك��ل ه��وت وق��د
ب��ال��ع��ج��ل اس��ودَّ وذاك ه��ذا ف��اب��ي��ضَّ ل��ون��ه��م��ا وال��دي��ج��ور ال��ص��ب��ح ت��ب��ادل
ع��ض��ل ب��ال ع��ظ��م ع��ل��ى ج��ل��ود س��وى ل��ن��ا م��ن��ك ال��ج��س��م م��ل��يء م��ن ي��ع��د ول��م
ق��ص��ل ع��ل��ى ُش��دَّت خ��رق س��وى ه��ذه ف��م��ا ال��ب��ارزات ق��وم��ي ي��غ��رنَّ ف��ال
ال��ش��ع��ل أل��س��ن ي��ح��ك��ي ف��ه��و ال��خ��ن��ا ذاك ع��ل��ى ال��ج��م��ال ه��ذا ف��ت��ى ي��غ��ش وال
م��ل��ي ب��ال��دخ��ان ظ��الًم��ا ي��ض��مُّ ج��وٌف ل��ه ي��ض��يء ن��ب��راس ك��ل وه��ك��ذا
ال��خ��ص��ل م��س��ت��ق��ب��ح ع��ل��ى ق��ب��ٌح وال��ح��س��ن ق��ب��اح��ت��ه��ا رن��ت ال��ت��ي ال��خ��ص��ال ت��ل��ك
ب��ال��زغ��ل ال��م��ن��ق��ود ي��ؤخ��ذ وق��د م��ق��تً��ا ل��ه��ا أت��اح األن��ث��ى ف��ي م��ث��ل��ك وج��ود
ب��دل م��ن ع��ن��ك ل��ي ف��ك��م ع��ل��ي��ك أع��ت��ب ل��م س��ل��وِّك م��ن ق��ل��ب��ي ض��م وم��ا إنِّ��ي
دخ��ل ب��ال وال��دن��ي��ا ال��ن��اس ي��ص��ح��ب أن ف��ع��ادت��ه ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ي ل��ك��ن
ح��م��ل ك��س��ا ف��ي ذئ��ٌب ال��ن��اس م��ن ف��ك��م ح��ذرك��م��و ال��ن��اس ذا ي��ا ال��ن��اس م��ن خ��ذوا
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ال��ب��ل��ل م��ن خ��وف��ي ف��م��ا ال��غ��ري��ق أن��ا غ��درك��م��و ب��ع��د ال��ض��واري أخ��ش��ى ع��دت م��ا
ال��ث��ق��ل ب��اه��ظ ذن��ٍب ب��ت��م��س��ي��ح ل��ي م��ن م��ع��اق��ب��ت��ي ف��ي��ه أرى ذن��بً��ا ج��ن��ي��ت
ب��ل��ي ب��ك��نَّ ك��لٌّ آدم ب��ن��ي ع��ل��ى ب��ال غ��ي��ر أن��ت��نَّ م��ا ح��واء ب��ن��ات
ب��ال��ع��ل��ل األج��س��ام ص��ح��ت ورب��م��ا أدٌب ل��ي م��ن��ك��نَّ ف��ك��م ف��ض��ٌل ل��ُك��نَّ

أيًضا: ذلك ومن

وال��ن��ف��ِس ال��ك��فِّ م��زاج ف��أي��ن غ��ي��ري وال��ت��م��س��ي ال��ع��ش��ق ب��ب��ق��اءِ ت��دَّع��ي ال
ك��ال��ق��ب��ِس ال��ك��ف ل��م��س ي��غ��ادر وال ف��ات��رة األن��ف��اس ي��دع ال ال��ع��ش��ق
وال��م��ي��ِس ال��ق��د ب��ل��ي��ن ت��خ��ادع��ي��ن��ي ف��ال ال��غ��رام خ��ن��ت ق��د أن��ك ع��ل��م��ت
ال��ل��ع��ِس ذل��ك ف��ي خ��اط��ٌر ل��ي ف��ل��ي��س ي��خ��دع��ن��ي ال��ث��غ��ر اب��ت��س��ام ت��ظ��ن��ي وال
ك��ال��ف��رِس ال��ش��ط��رن��ج م��ن أو ال��س��م��ا م��ن ذن��ب ك��ذي ع��س��ًف��ا ال��ه��وى ط��رق س��ل��ك��ت
ه��وس��ي ع��ل��ى أل��ب��ث ول��م ال��س��ل��وِّ ث��وب م��ك��ت��س��يً��ا ال��ح��بِّ ث��ي��اب خ��ل��ع��ُت ل��ذا
ال��رج��ِس ي��ِد م��ن ف��أن��ج��و ش��وق��ي أردَّ ل��ك��ي ع��ن��ك ال��ص��د س��الح ح��م��ل��ت وق��د
ال��غ��ل��ِس ف��ي ف��ال��ت��ي��ه م��س��ت��ه��ديً��ا ال��غ��ي��ر ذا ل��ي��ك��ن ك��ذا ح��ظ ف��ي ب��غ��ي��ري ك��ون��ي
ت��ع��س��ي وا آه وي��ن��ادي ال��دج��ى ب��ب��ك��ى ن��دم ع��ل��ى م��غ��دوًرا ي��رج��ع ف��س��وف
ال��درس األرب��ع ب��ي��ن ال��ري��ح ي��ُد رف��ق ب��ال ط��اردت��ُه ك��ري��ش إال أن��ت م��ا
م��ن��ع��ك��ِس غ��ي��ر ع��ن��ي ق��ل��ب��ك ب��أن ش��رًف��ا ل��ي أق��س��م��ِت ح��ي��ن��م��ا ت��ذك��ري
خ��رِس ف��ي ُع��دن��ا ع��ه��وًدا ع��ق��دن��ا وق��د ب��ي��ٍد ي��ًدا ف��ح��ص ب��ال وض��ع��ن��ا ي��وًم��ا
م��ف��ت��رِس ك��ف ف��ي م��س��ت��أن��س ك��فِّ م��ن ج��رت ال��ع��ه��ود أن ع��ال��ًم��ا أك��ن ل��م إذ
ب��ال��خ��ل��س ال��ح��بِّ ل��خ��ن��ق ل��ك��ن ل��ل��ع��ه��د ع��ل��نً��ا ل��ي ال��ك��ف ق��ب��ض م��ن��ك ي��ك��ن ف��ل��م
وال��س��ج��س ل��ل��ن��ك��ث ن��ع��م ودي ل��ق��ت��ل ن��ع��م ح��س��رت��اه وا ال��ه��وى ل��خ��ن��ق ن��ع��م
األن��س م��رج��ع م��ن��ي وت��ب��غ��ي��ن ذي��ل��ي ب��ل��ى ال��دم��وع ت��ري��ق��ي��ن أراك ل��ي م��ا
ي��دس ل��م ال��ذل ف��ي ق��دٌم ول��ي ي��خ��ض��ع ل��م م��ن��ي ال��رأس ب��أن ع��ل��م��ت ه��ال
ال��ش��ك��س خ��ل��ق��ك م��ن آم��نً��ا ال��ف��ت��ى ه��ذا ف��دع��ي ال��ه��وى ب��ال��ي ف��ي ي��خ��ط��ر ع��اد ال
زف��س م��ن ك��أرط��ام��ي��س م��ن��ُه س��ق��ط��ت ل��ذا ال��س��ل��وُّ أوح��ى ب��م��ا ق��ل��ب��ي أن��ذرت
وال��ه��ج��س ال��ش��وق وق��ود م��ن ج��وارح��ي اح��ت��م��ل��ت وم��ا ق��اس��ى م��ا ف��وادي ي��ك��ف��ي
ال��ب��خ��س ف��ي راح دم��ٍع ل��ؤل��َؤ ه��واك ع��ل��ى ن��ث��رُت ق��د ك��م أس��ف��ي ووا آًه��ا
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ن��ع��س ف��ي ع��ن��ك ط��رف��ي اآلن ف��ه��ا ن��وم ف��ي وع��ي��ن��ك ش��وًق��ا ال��دج��ى س��ه��رُت وك��م
ال��دل��س ف��ي وه��ي وص��وًال إل��يَّ ت��رج��و م��س��ه��دة أم��س��ت ق��د ع��ي��ون��ِك وه��ا
م��ل��ت��م��س غ��ي��ر وق��ل��ب��ي ع��ش��ق��ي ت��رج��ي��ع م��ل��ت��م��ًس��ا ال��ق��ل��ب م��ن��ك ال��ي��وم غ��دا وه��ا
ن��س��ي ال��ب��ش��وش ت��ح��ت ف��ال��ه��وى ب��ش��اش��ة ذا م��ن��ي ال��وج��ه ن��ظ��رِت إن ت��ف��رح��ي ال
م��س��ي ظ��ه��ور ع��ن ول��ك��ن ح��ب خ��ط��ور ع��ن ق��دوم��ك ف��ي اص��ف��راري ت��ظ��ن��ي وال
ق��س��ي ك��ن��ب��ل ق��اٍس ف��أن��ا ب��ش��اش��ت��ي أو م��ن��ي ال��ط��ب��ع ل��ي��ُن ي��غ��رُّك ف��ال
ي��ب��س م��ن ل��ل��م��س ول��ك��ن��ه��ا م��اءٍ م��ن ت��ظ��ه��ر ال��م��رآة ال��م��ن��ظ��ر ك��ذاك
ال��ش��رِس ال��ظ��ال��م ف��ع��ل ط��ب��اع��ِك ب��ِه ف��ع��ل��ت ال��ذي ال��ص��بَّ ذل��ك دع��ي دع��ي
ُك��س��ي ال��ب��دور ب��أن��وار ي��ك��ون ول��و ن��ظ��ري األس��ى ب��اغ��ي ع��ل��ى أل��ق��ي ف��ل��س��ت
ال��ن��ف��ِس ج��ام��د أض��ح��ى واآلن أراِك إذ ق��ل��ب��ي ال��وج��د ب��ص��وت ي��دوي ك��ان ق��د
ب��ال��خ��رس ال��ن��ط��ق ذاك ف��بُ��دِّل ص��م��ٍت ب��ال ب��ال��غ��رام ف��ك��ري ي��ن��ط��ق وك��ان
ال��ع��ب��س وج��ه��ك م��ن ال��رض��ا أرج��و رج��ل��ي��ِك ع��ل��ى دم��اي أو دم��وع��ي س��ف��ك��ُت وك��م
ك��ال��ع��رس ال��س��ل��وان ل��ه ص��ار واآلن ن��ك��ٌد وال��ه��وى ل��ق��ل��ب��ي ح��زنً��ا ك��ن��ِت ق��د
ب��ال��م��رِس ال��ش��ن��ق أري��ِه ل��ك��ن��ت ش��خ��ًص��ا ل��ي ت��ج��س��م ل��و ح��ت��ى ع��ش��ق��ك ب��غ��ض��ُت

أيًضا: ذلك ومن

ال��ح��ب ف��ي أش��رك ال��ح��بَّ أنَّ ت��ر أل��م ق��ل��ب��ي ي��ا ع��ه��دتُ��ك ك��ب��ٍر ف��ذا ُس��ل��وٍّا
ال��رك��ب ف��ي ص��رت ري��ث��م��ا ت��خ��ل��ى وع��ن��ك ال��س��وى إل��ى م��ال ت��ه��واه م��ن ت��ر أل��م
ال��ق��رب ي��د ف��ي رم��ٌة إال ه��و ف��م��ا ال��ن��وى ي��د ف��ي روح��ه ُح��بٍّ��ا ال��ل��ه ل��ح��ى
ال��ك��ذب ع��ل��ى إال ص��اح ي��ا أص��ل��ه وم��ا م��ح��ب��ٌة ال خ��دع��ٌة إال ه��و وم��ا
ك��ال��ض��ب أص��ب��ح ي��م��ش��ي م��ن ب��ه ط��ري��ٌق ف��ذا ال��ه��وى ط��ري��ق ف��ي أم��ش��ي ع��دت ف��ال
وال��ن��دب وال��ن��وح وال��س��ق��م ال��دج��ى وس��ه��د وال��ض��ن��ا وال��ض��ي��م وال��ب��وس ال��ع��ن��ا ط��ري��ق
ب��ال��ض��رب وال��ض��رب ال��ص��ف��ح ع��ن��ه ف��أض��رب��ت ال��م��دى ع��ل��ى ب��ض��رب��ي م��غ��رى ال��ه��وى رأي��ت
ال��ص��ح��ب ف��ي ال��ش��م��ل ط��ال��م��ا ل��ك��ن ال��ح��ب ع��ل��ى وط��ي��دٌة أن��ِت وال��ل��ه أم��ا س��ع��اُد
ال��ق��ط��ب ف��ي ال��ش��م��س ط��ال��م��ا ول��ك��ن رق��اد ب��ال س��اه��رٌة ال��م��ي��ث��اق ع��ل��ى وأن��ِت
ال��ص��ب ه��وى ص��ب��اك ي��ب��رح ول��م ص��غ��رت ه��ل ف��أن��ت ك��ب��رت س��ع��دي ي��ا ك��ن��ت إذا
وال��ك��رب ل��ل��ك��ب��ر ص��دغ��يَّ وف��ي م��ج��اٍر ال��ص��ب��ى ل��ذا ال��غ��ض��ون ب��ص��دَغ��ي��ك وإن
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وال��ع��ج��ب ال��ح��س��ن س��وى ف��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ري ف��ل��م ص��ب��اب��ة ه��م��ت ب��ال��م��رآة ك��أن��ك
ال��ن��ض��ب ع��ن ج��لَّ��ت ال��ورد ف��م��ي��اه ن��ش��ا ال��ص��ب��ى وه��ج ع��ن ال��ورد ذب��ول ل��ع��ل
غ��رب ب��ال ت��ض��يءُ زال��ت م��ا ال��ق��ط��ب ع��ل��ى ك��ن��ج��م��ة ال��ش��ب��اب ظ��نَّ م��ن ت��ع��لَّ��ة
ق��ل��ب ب��ال ال��ش��ب��اب ع��ه��د ع��ل��ى ي��دوم ف��ت��ى ف��ه��ل دام ال��ع��م��ر ش��ب��اب وه��ب��ك
ك��ال��ع��ش��ب ت��ح��رق واألرض ال��ف��ن��ا ق��ب��ور ف��ي ت��ح��ل س��وف ف��األك��وان وه��ي��ه��ات
ال��ح��ج��ب ورا م��ن غ��ي��ره ل��ي��ب��دو زواًال ح��ج��ب��ه س��دل م��ن ب��دَّ ال م��ش��ه��ٌد ف��ذا
م��خ��ب��ي ال��ع��ال ك��ل ل��ق��ن��س��ري��ن ف��ف��ي��ه ي��رى ال��ع��ال ك��ل ب��اري��س ف��ي ك��ان إذا
ي��ن��ب��ي ل��ه ع��م��ار ع��ن خ��راب وك��ل خ��راب��ه رم��ز ف��ي��ِه ع��م��ار ف��ك��لُّ
ال��رب م��ن��ق��ل��ب ال��م��رب��وب ق��وم��ة وف��ي ف��رح��ة ل��ل��ن��اس ال��ن��اس ب��ع��ض ح��زن وف��ي
ال��خ��ط��ب ف��ي ي��ح��ص��ل ف��ال��ح��زم ال��ن��ه��ى ل��ح��زم م��خ��رٌج ال��خ��ط��ب ف��ي ال��ن��ف��س دخ��ول وإن
وال��ح��ق��ب وال��ح��ي��ن األي��ن ح��ك��م ي��ط��اوع��ن وأن��ف��ٌس وع��اٌد أخ��الٌق ول��ل��ن��اس

أيًضا: ذلك ومن

وت��غ��ري��ب��ي ب��ع��دي الزم��ي والزم��ي وت��ق��ري��ب��ي ت��أوي��ب��ي إي��اِك إي��اِك
األح��اج��ي��ب ب��ت��زوي��ر واس��ت��ق��ب��ل��ي��ن��ي م��ح��ادث��ت��ي ع��ن ص��دٍّ ك��ل وح��اول��ي
وت��رح��ي��ب ب��ت��س��ل��ي��م ال��ق��ي��ام ع��ن ع��وًض��ا ال��ث��رى ف��ي ف��خ��طِّ��ي ح��ض��رُت وإن
أك��اذي��ب ذو ف��ق��ول��ي روي��ُت وإن ح��ص��ر ذو ف��اه ف��ق��ول��ي ن��ط��ق��ُت وإن
وال��ش��ي��ب ال��م��رد ب��ي��ن م��ن��ي أذل ف��ال ع��ل��يَّ ن��ف��س ذي ك��ل ��ل��ي وف��ضِّ
ال��م��ح��اب��ي��ب أدن��ى ي��ا م��ث��ل��ك أح��ب��ب��ُت ل��م��ا األن��ام ش��ر أك��ن ل��م ل��و وال��ل��ه
ب��ت��خ��ري��ب��ي ت��ع��م��ي��ري ط��اب��ق��ت ك��ذاك ب��ج��ف��ا وال��وف��ا ب��ش��ري خ��ي��ري ق��اب��ل��ِت
م��ق��ل��وب غ��ي��ر ب��ق��ل��ب ال��زم��ام ي��رع��ى ف��ت��ى ل��دي��ك إن��س��انً��ا ي��ح��س��ب ه��ي��ه��ات
ط��ي��ب��ي وال ال ص��ف��ائ��ي ي��رق��ك ف��ل��م ط��ي��ب��ُه ال��ق��ل��ب ص��اف��ي أه��واك ك��ن��ت ق��د
ب��م��ش��ج��وب م��ق��ب��وًال وب��دل��ت ب��ه ب��اذخ��ة ال��ق��وم ن��ك��س ت��ه��وي��ن ورح��ت
ب��ال��ذي��ب ال��ذي��ب راح ق��ل��ت ذا س��م��ع��ت وم��ذ ع��ل��ي��ك م��ق��ل��وبً��ا ع��ه��دك ف��خ��ان
ب��ت��ع��ذي��ب��ي ع��ذال��ي أب��ك��ي��ت ع��ل��يَّ ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ات ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي ف��س��وف
وت��ش��ب��ي��ب��ي إن��ش��ادي ي��غ��ل��ي��ه ك��ان م��ا م��رخ��ص��ة ال��ش��وق ب��س��وق ف��ت��رت وم��ا
ال��رع��اب��ي��ب إخ��دار ال��ع��ه��ر وم��ن��زل م��ك��ل��ب��ة األس��د ع��ري��ن ج��ع��ل��ت ح��ت��ى
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ت��ق��ري��ب ك��ل أرج��و ك��ن��ت وق��د ص��ب��ٍر ب��ال ع��ن��ِك ال��ب��ع��د أروم غ��دوت ل��ذا
وال��م��ط��ال��ي��ب ال��دواع��ي اخ��ت��الف ق��در ع��ل��ى ي��خ��ت��ل��ف��ن ط��ل��ب��اٌت ول��ل��ف��ت��ى
ت��وب��ي ال��ه��وى ك��ل وع��ن ع��ن��ي وأن��ِت أب��ًدا ال��ه��وى ك��ل وع��ن ع��ن��ك ت��ب��ت ه��ا

غريه:

س��ال ف��ال��م��ح��ب ت��ه��ن��وا وش��اة وي��ا خ��ال ف��ال��ش��ج��يُّ اس��ت��ري��ح��وا ع��اذل��ون ي��ا
م��ث��ال س��ل��وان��ه ال��م��ال ف��ي ج��رى ح��ت��ى خ��اط��ره ب��ال��س��ل��وان وب��ال��غ س��ال
ق��ل��ى ع��ذاب وال دًج��ى س��ه��اد وال ج��ًوى ص��روف ي��ش��ك��و ال وأص��ب��ح س��ال
ب��ط��ال ال��ع��ن��ا ك��ل ن��ع��م ال��ول��وع ف��رَّ ن��ع��م ال��غ��رام ع��ف��ت ن��ع��م س��ل��وُت ن��ع��م
وال��ع��ذال ال��ع��ذر ف��أزال ال��ه��وى زال ف��ق��د ي��ل��حُّ م��ه��ذار ك��ل م��ن وارت��ح��ت
ال��ج��ب��ال ي��ص��دع م��ا ل��ه��ا ودادي ع��ل��ى ج��ل��ب��ت وق��د ع��ه��دي خ��ل��ب��ت ال��ت��ي ت��ل��ك
وال ه��ن��اك ودٌّ ف��ال اخ��ت��ب��رت ح��ت��ى ووًف��ا ع��ن��ده��ا وداًدا أن ح��س��ب��ت
ع��س��ال ب��ع��ده��ا أض��ح��ت ال��خ��ي��ان��ات ك��ل م��رارت��ه��ا ص��ب��ري م��زَّق��ت خ��ي��ان��ٌة
ع��ال ع��ل��يَّ ع��اًرا أص��ب��ح��ت ق��د وال��ي��وم ب��ه��ا أت��ي��ُه ق��وم��ي ع��ل��ى ك��ن��ت ب��األم��س
خ��ج��ًال أن��ح��ن��ي ل��ي ذك��رت إن ف��ص��رت ذُِك��رت ك��ل��م��ا ف��خ��ًرا أه��ت��زُّ وك��ن��ت
غ��زال أوس��ع��ت��ه��ا ب��ع��دم��ا ب��ي ب��ال��ق��دح ول��ع��ت م��ن ذك��ر م��ن أس��ت��ح��ي أن ب��دع ال
ج��ه��ال وم��ن أم��ري درى م��ن أش��م��ت��ت ق��د خ��ائ��ن��ة ع��ه��د ي��وًم��ا ال��ل��ه رع��ى ف��ال
ع��ل��ى ف��ذاك أع��ت��ب ف��إن ال��ف��خ��اخ ت��ل��ك ف��ي ن��ف��س��ي أوق��ع��ت ب��ي��دي ال��ذي أن��ا
م��ث��ال ل��ه��ا ي��وًم��ا ت��روا ل��م أم��ث��ول��ًة وات��خ��ذوا ال��ع��ش��اق أي��ه��ا ت��ع��ل��م��وا
ال��ب��دال ت��ط��ل��ب راح��ت ف��ودي ش��اب م��ذ م��ن م��ح��ب��ة ف��ي ش��ب��اب��ي ك��ل ق��ض��ي��ت
ه��م��ال ال��م��ال ب��ي��ن غ��دت ق��د وأن��ه��ا داه��م��ه��ا ال��ي��أس ع��ص��ر أن درت وم��ا
ع��ال ب��ع��د ي��ن��ح��ط م��ن وي��ح ف��ي��ا دونً��ا غ��دت ل��ذاك دون��ي ب��م��ن ع��وض��ت��ن��ي ق��د
وج��ال ق��ل��ب��ه��ا ف��ي إن��ك��اره��ا ف��ص��ار وم��ع��رف��ت��ي م��ع��روف��ي ق��در وأن��ك��رت
رج��ال ت��رى ال األن��اث��ى ف��ل��ي��ت أن��ث��ى ع��ل��ى ي��ق��وم أن ي��أب��ى ال��ذوق ك��أن��م��ا
ال��دوال ي��ق��ل��ب أن ش��أن��ِه م��ن ف��ال��ده��ر دول��ت��ه��ا ت��ج��دي��د ع��ل��ى ألص��ب��رنَّ
وب��ال أًس��ى وس��ي��ب��ك��ي��ه��ا أح��وال��ه��ا ع��ل��ى ال��زم��ان ص��رف ي��ض��ح��ك��ن��ي ف��س��وف
خ��ذال وك��م رق��ى وك��م ض��ح��وًك��ا أب��ك��ى وك��م ي��ن��وح ب��اٍك م��ن ال��ده��ر أض��ح��ك ك��م
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غريه:

ال��م��ال ع��ل��ى ت��ت��ي��ه أن ع��ل��ي��ه��ا وف��رٌض ت��ت��دل��ال أن ال��ع��ج��ب��اء ل��ذي ي��ل��ي��ق
وال وال س��الًم��ا ت��ل��ق��ي وال ت��ران��ي وال ت��ك��ل��م��ن��ي ال أن ل��ه��ا وح��قٌّ
أس��ف��ال األرض ع��ل��ى األع��ل��ى ن��ج��ع��ل ول��م ح��ك��م��ه��ا ع��فَّ إذا م��ن��ه��ا ل��ن��ا وح��ل��ٌم
ال��ع��ال ك��ب��د ف��ي ال��ب��در وج��ه وت��خ��س��ف ال��ض��ح��ى ف��ي ال��ش��م��س ت��ك��س��ف أن ق��دره��ا ف��م��ن
وت��ف��ص��ال ال��ك��اي��ن��ات ش��م��ل وت��ف��ص��م ال��ث��رى ع��ل��ى ال��ش��داد ب��ال��س��ب��ع وت��ه��ب��ط
وت��زل��زال ال��س��م��ا أب��راج وت��ق��ل��ب دوران��ه��ا ع��ن األف��الك وت��س��ت��وق��ف
م��ب��ل��ب��ًال ال��وج��ود ت��ن��ظ��ي��م وت��ج��ع��ل ك��ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة أرك��ان وت��ه��دم
ج��دوًال ال��ب��ح��ر واس��ع وت��ب��ق��ي ـ��ج��ب��ال ال��ـ وت��ن��س��ف ال��س��ح��اب أط��ن��اب وت��ق��ل��ع
وم��ج��م��ال ف��رًدا ال��ك��ون ش��رع وت��ض��رب وال��ق��ض��ا وال��خ��ط��ب ب��األق��دار وت��ب��ط��ش
وم��ن��زًال ش��أًوا ال��ج��وزاء ع��ل��ى أن��اف ول��و ال��ف��ت��ى أن��ف ب��اإلذالل وت��ج��دع
واع��ت��ال ص��ال إن ال��ده��ر رأس وت��ك��س��ر ب��رج��ل��ه��ا ال��زم��ان أح��ك��ام وت��س��ح��ق
ح��ل��ى ل��ه��ا وال��ن��ج��وم ال��دراري وك��ل خ��ات��م ف��ص وال��س��ه��ا ن��ع��ٌل ال��ب��در ل��ه��ا
وال ول��ه��ا ح��ق��ه��ا ه��ذا ك��ل ن��ع��م م��ن��ك��ٍر غ��ي��ر ح��ق��ه��ا ه��ذا ك��ل ف��ه��ا
ال��وال ق��اب��ل��ت واإلب��رام وب��ال��غ��در ال��وف��ا خ��ان��ت ال��ت��ي وه��ي ال ك��ي��ف ن��ع��م
ال��ق��ل��ى ي��د وم��دت ع��م��ًدا ال��ه��وى ي��م��ي��ن وم��زق��ت ع��ه��دي ب��ال��ن��ك��س ق��ذف��ت وق��د
ت��ذل��ال ت��ع��ن��و ال��ع��ز ب��ع��د ه��ي وه��ا وع��اف��ه��ا س��اله��ا ق��د ق��ل��ب��ي ل��ذل��ك
م��ه��م��ال ال��ح��ك��م م��ع��ج��م ح��رًف��ا ف��أص��ب��ح ب��ال��ث��ن��ا ي��س��ن��د ك��ان اس��ٍم ح��س��رة ف��ي��ا

أيًضا: وقال

ت��ص��وي��ِر ك��رق��ع��ة وج��ٌه ف��ص��ب��ح��ن��ي ت��ب��ك��ي��ر ي��وم ب��غ��ت��ًة خ��ب��اه��ا ط��رق��ُت
ح��ن��ج��ور ب��ص��ب��غ��ة خ��دي��ه��ا ت��م��وِّه م��ك��ب��ًة ك��ان��ت ال��م��رآة ع��ل��ى ه��ن��اك
ت��ح��م��ي��ر وم��ح��ل��ول ت��ب��ي��ي��ض ب��م��س��ح��وق وال��ًع��ا ك��ن��ت ال��ه��وى ف��ي أن��ي ف��أي��ق��ن��ت
ح��اب��وِر ض��م��ن رام��ًج��ا أه��وى أن��ا إذا ج��وٍّ ب��م��ق��ص��ورة أن��ي أرى وك��ن��ت
ط��ن��ب��وِر وزِّ ع��ل��ى زن��ب��ور ع��زف ح��ك��ت ُه��ْج��نَ��ة م��ح��ت��ة ف��ي نُ��ب��ل م��ظ��ن��ة
دي��ج��وِر ظ��ل ف��ي الح ل��ص��ب��ح ع��ج��ب��ت ن��م��ا ف��وده��ا ف��ي ال��ش��ي��ب رأي��ت ول��م��ا
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األحوال مشهد

م��ه��ج��وِر رأس ع��ل��ى ت��اٌج ف��ذا ج��ف��اه��ا ض��ج��ي��ع��ه��ا أم أم��س��ك��ت ع��س��اه��ا وق��ل��ت
ل��ك��اف��وِر ال��غ��داف م��س��ك ل��ُه أح��ال وال��ش��ق��ا م��ات ال��ه��وى ف��رش ع��ل��ى ج��م��اٌل
ك��م��ذع��ور ي��ج��ري م��غ��ن��اك م��ن ال��ص��ب��ح م��ع ط��ال��ًع��ا ك��ان ال��ذي ه��ذا م��ن ال��ل��ه ل��ِك
ش��ح��رور خ��ل��ف خ��ال ي��وًم��ا ف��اع��ش��ق��ي ن��ع��م ال��ه��وى ف��ت��ن ع��ل��ى ذا ل��ي خ��ل��ٌف ف��ه��ل
ال��ح��ن��اج��ي��ِر م��اءَ ل��ألغ��ي��ار وخ��ل��ف��ت ك��ل��ُه م��ن��ِك ال��ص��ب��ا م��اءَ أن��ا ن��ه��ل��ُت
ل��ل��زن��اب��ي��ر غ��ثَّ��ه��ا وأب��ق��ي خ��ل��ي��ًق��ا ن��ف��ي��س��ه��ا أج��ن��ي األزه��ار ن��ح��ل��ة أن��ا
ع��ص��ف��ور وري��ش��ة ط��وٌد وال��ه��وى أن��ا أم��ام��ه ري��ٌح ال��غ��در وه��ذا غ��درِت
م��غ��دور غ��ي��ر ال��ورى ف��ي ك��ري��م وأي ��ُه م��ضَّ م��ث��ل��ك غ��در م��م��ن أن��ا ف��م��ا
ت��ق��ص��ي��ر ك��ل ع��ل��ى م��ط��ب��وًع��ا ك��ن��ت ول��و م��ق��ال��ت��ي ت��ت��ل��و ف��األف��ع��اُل ق��ل��ت إذا
ك��ال��س��ن��ان��ي��ر أج��ف��ل��وا ال��ت��الق��ي وع��ن��د ال��ش��رى أس��د أن��ه��م ق��وٌم ت��وه��م
ال��زرازي��ر ظ��ن��ون خ��اب��ت س��اق��ه ع��ل��ى م��ش��م��ًرا ال��ط��ي��ور ش��اه��ي��ن ق��ام إذا
ال��ع��ص��اف��ي��ر ج��م��ع اآلج��ار ف��ي ت��ف��رَّق م��ح��وًق��ا ف��ي��ه ال��ج��وِّ ن��س��ر ه��بَّ وإن
األع��اص��ي��ر واق��ت��ح��ام ال��ل��ي��ال��ي زح��ام ودون��ُه ال��ح��س��ود اس��م��ي ض��رب ي��ح��اول
ال��ف��راف��ي��ر ص��ف��وف ي��ا ف��راًرا ف��راًرا ال��ع��دى ح��وم��ة ف��ي ال��ده��ر ب��از ت��ب��وأت
م��ك��اس��ي��ر ب��ي��ن ض��اع ص��ح��ي��ح وربَّ ب��ي��ن��ك��م ض��ع��ت ل��ك��ن��ن��ي ب��ي��ن��ك��م أن��ا
ب��ي��ر ف��ي وذل��ك ه��ذا ب��م��أذن��ة إن��م��ا ي��ص��ي��ح��ان ال��ب��اغ��ي وف��ُم ف��م��ي
وت��ك��ب��ي��ر ع��ل��يَّ ب��ت��ه��ل��ي��ل ي��روح وص��اح��ب��ي ي��ران��ي إذ خ��ص��م��ي ي��ح��وق��ُل
ت��ح��ق��ي��ري رام ل��ل��ذي خ��ط��ب وأع��ظ��م م��ع��ان��دي إزاءَ ال��وادي ص��خ��رة أن��ا
خ��ن��زي��ر اب��ن ل��ل��خ��ئ��ون أج��اٌج وم��ل��ٌح ال��وف��ا ل��ذي ث��ج��اٌج غ��ي��ٌث أن��ن��ي ع��ل��ى

أيًضا: وقال

س��ل��وان��ي ب��ع��د ي��ع��د ل��م ن��وم��ي ل��ي��ت ف��ي��ا واف��ان��ي ط��ي��ف��ك ال��ن��وم ف��ي إذ ت��ش��آم��ت
ال��ج��ان��ي ف��ال��ك��رى ال��ك��رى ف��ي ي��م��ي��ن��ي ج��رح��ت أك��ن ف��إن أراك ال ي��م��ي��نً��ا ح��ل��ف��ت
ث��ان��ي ل��ُه ل��ي��س ع��ن��ك س��ل��وٍّا س��ل��وت وإن��ن��ي م��ن��ي ال��ط��ي��ف ي��ري��د وم��اذا
ن��ي��ران��ي أط��ِف ول��م أش��رب ل��م خ��ي��ال��ك ألع��ي��ن��ي ال��ق��راح ال��م��اءُ م��ث��ل ف��ل��و
وخ��الن��ي ي��ع��ج��ب��ون وأه��ل��ي ع��ل��ي��ِك ب��س��ل��وان��ي ت��ض��جُّ وال��دن��ي��ا س��ل��وت��ِك
ف��ان م��دن��ًف��ا ض��اي��ًع��ا ص��ري��ًع��ا ه��واك ف��ي ك��ن��ت ب��أن��ي ع��ل��ٌم ل��ُه ف��ك��لٌّ
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الحب حال

وال��ج��اِن اإلن��س أن��ف��س ع��ل��ي��ه��ا ت��رام��ت ق��ص��ي��دة ف��ي��ك أن��ش��دت إذا وك��ن��ت
إلح��س��ان��ي م��ن��ك واإلب��رام ال��غ��در ِم��َن ج��رى ال��ذي ي��ع��ل��م��ون ق��وم��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
خ��واِن ك��ل ف��ح��ش��ائ��ه��ا م��ن ت��ح��ي��ر ب��خ��ي��ان��ة خ��ن��ت��ن��ي ح��ت��ى وف��ي��ت��ِك
ع��دوان��ي ع��ي��ن��ي��ك ب��ي��ن م��ا وه��ا ف��ع��ل��ِت ب��ال��ذي ي��ش��ه��د ال��م��ن��ك��ود وج��ه��ك ف��ه��ا
إن��س��ان ل��م��ح س��وى م��ل��ح م��ن ي��ب��ق ول��م ان��م��ح��ى ق��د ال��ج��م��ال ذي��اك أن ع��ل��ى
ب��ره��ان��ي ع��ن��دك ال��م��رآة وف��ي ش��ن��ار س��وى ي��ع��د ل��م إذ ال��ع��ج��ب إالَم إالَم
ب��أك��ف��ان ال��م��ش��ي��ب ذا م��ن وأدرج��ُه ال��ق��ض��ا وج��ن��زه ال��ب��اغ��ي ح��س��ن��ك ق��ض��ى
وأق��ران��ي ب��أم��ري أص��ح��اب��ي وح��ي��ر غ��ش��ن��ي ب��ك س��اح��ٌر ده��ٌر ن��ظ��ي��رك
ب��وج��داِن ف��ي��ه��ا ك��ن��ت م��ا ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا ج��زت��ه��ا ب��وج��دك أي��اًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ى

أيًضا: وقال

ال��ش��ت��اِت ع��ي��ن ال��م��ح��ب وث��ب��اُت ث��ب��ات��ي غ��ي��ُر ال��ح��بِّ ف��ي غ��ري��م��ي م��ا
ال��ح��س��راِت م��ن��ب��ت ك��ان ف��ال ـ��ب ق��ل��ـ ب��ال ك��ال��ح��ب��ي��ب ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي
ح��ي��ات��ي ل��س��ل��ب ق��ل��ب��ي ول��ك��ن ـ��ُب ال��ق��ل��ـ خ��ل��ق ق��د ال��ح��ي��اة ل��ح��ف��اظ
ب��ال��ش��ه��واِت ال��ول��وع ف��إالَم م��راًم��ا ق��ض��ي��ت ق��د ال��ق��ل��ب أي��ه��ا
ال��وث��ب��اِت أخ��ا ي��ا وان��ُج ِث��ب ال��س��ل��وان وع��ل��ى وال��ع��ن��ا ال��ح��ب ع��ن تُ��ب
م��ه��اِة ب��ع��ي��ن ال��ه��وى أس��ي��ر َت ِص��ر ال��ردى أس��وَد غ��ال��بً��ا ي��ا ك��ي��ف
ب��ال��ل��ح��ظ��اِت ان��ك��س��رت ح��ت��ى ـ��رك ك��س��ـ ع��ن ال��م��ص��اي��ب أس��ي��ف ع��ج��زت
ف��ت��اِة غ��دُر ي��ب��ك��ي��ك ف��أت��ى ر ال��غ��د ذي ال��ده��ر أع��ي��ن أب��ك��ي��ت أن��ت
ال��غ��زواِت ذا ال��ك��م��يَّ وي��غ��زو ط��ي ال��س��ا األس��د ي��ص��رع ال��ح��س��ن ذل��ك
ص��ف��اِت ب��ح��س��ن ي��زن ل��م م��ا ق��طُّ ذاٍت ح��س��ن ي��خ��ر ل��م ال��ح��رُّ إن��م��ا
ال��ذاِت ب��اه��ي ال��ص��ف��ات ق��ب��ي��ح ع��ن ُح��رٍّا ك��ن��ت إن ق��ل��ب ي��ا ف��س��ل��وٍّا
ب��ال��ن��ظ��راِت ال��ج��م��ي��ع ل��رش��ق إال ت��خ��ل��ق��ا ل��م ع��ي��ن��اه ح��ب��ي��ٌب ذا
آِت وش��ي��ٌب ن��اءٍ ف��ش��ب��اٌب ل��ؤًم��ا ش��بَّ ��ًة ل��مَّ ش��اب ك��ل��م��ا
ال��ث��م��راِت ط��ي��ب ال��ق��ط��ف دان��َي ص��ب��اُه ه��ص��رت ف��ق��د ع��ل��ي��ِه م��ا
ال��ط��ي��ب��اِت ص��ح��اي��ف ف��ي س��رس��ًم��ا ل��ون ف��ض��ال��ة غ��ادرت��ه ث��م
ال��ف��واِت ع��ن��د ال��ح��ب��ي��ب ف��وات ال��ع��ه��ُد ف��ات��ك ح��ب��ه ف��ي خ��ل��ي��ف��ي ي��ا
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األحوال مشهد

ال��ح��رم��اِت أح��س��ن م��ن أم��ٍن م��ة ح��ر رج��ع��ت��ي م��ن ع��ل��ي��ه أم��ي��نً��ا ك��ن
ال��رج��ع��اِت ف��ي ال��ت��رداد ول��غ��ي��ري ش��وٍط ك��ل ف��ي ال��ث��ب��ات ف��ل��م��ث��ل��ي
ال��ب��غ��اِة ب��أي��دي غ��دا وب��غ��اثً��ا ن��س��ًرا ال��ش��ه��م ي��د ف��ي ك��ان ط��اي��ٌر
ش��اِة ج��ي��ف��ة ال��ذب��اب وب��وك��ر ل��ي��ٌث ال��ل��ي��ث ح��م��ى ف��ي ال��ش��اة ه��ك��ذا
م��م��اِت ف��ي ك��أن��ه ح��يٍّ ع��ن��د ح��ي��اة ف��ي ك��أن��ه م��يِّ��ٍت ربَّ

باعث، زال أو حادث، عرض إذا حتى جالد، وهدنة رقاد، هجعة السلو كان وربما
غفلتِه، عن ومستعذًرا برجعته، مستعطًفا الجمال، جهاد إىل ورجع للحال، املحب تيقظ
فراره. بعد ويقع نفاره، بعد يرجع وهكذا الرضا، عوض ويستبيح مىض، عما ويستسمح

املقال: هذا قلت الحال، هذا وعىل

ع��ت��وه ب��ع��د رض��اك ي��روم ودن��ا س��ل��وِه ب��ع��د إل��ي��ك ال��م��ح��ب رج��ع
ب��دن��وِه ال��ع��ال ك��ل رق��ى وك��ذا ال��م��ن��ا ك��ل ب��رج��وع��ِه رأى ص��بٌّ
س��م��وِه رغ��م ق��دم��ي��ك ع��ل��ى وه��وى ع��ل��وه��ا ب��ع��د ال��ن��ف��س وض��ي��ع وغ��دا
غ��ل��وِه ف��رط م��ن��ِك ذل��ك ي��دُع ل��م ل��و ب��اإلع��راض ب��ال��غ��ت م��ا وال��ل��ه
ن��م��وِه ح��ال ال��ح��ب ه��ذا ث��ورات س��وى غ��ض��ب��ي ي��ك��ن ف��ل��م غ��ض��ب��ت وإذا
ح��ن��وِه ك��ل إل��ي��ِك ف��إنَّ ق��ل��ب��ي م��ع��رًض��ا ي��ُك ل��م وع��ن��ِك م��ن��ِك ي��خ��ُل ل��م
ب��خ��ل��وِه أع��ش ف��ل��م ال��ح��ي��اة م��ج��رى ج��رى ق��د ح��ب��ك وف��ي��ِه ال��ح��ي��اة ش��ج��ر
وغ��دوه آص��ال��ه ف��ي ي��ل��ف��ي��ك دأب��ه ص��بٌّ ال��س��ل��وان ي��أل��ف ال
ه��دوِِّه َك��ل زال ح��ت��ى ي��ه��واِك ال��م��دى ع��ل��ى ال��ض��ج��ي��ج خ��اط��ره ع��ودِت
س��ل��وِه بُ��ْع��ُد ع��ل��م��ِت ب��ع��د وارت��د ص��دف��ة ف��ت��رة ع��ن��ك ث��ن��ت��ُه ف��إذا
ب��ع��ل��وِه ال��رج��ا وي��ق��ص��ي��ن��ي م��ن��ي ب��دن��وِّه ال��ه��وى ي��دن��ي��ن��ي ف��إل��ي��ِك
وع��دوِه ص��دي��ق��ِه ب��ي��ن ف��اح��ت��ار ال��ه��وى وص��ادق��ُه ق��ل��ب��ي ال��رج��ا ع��ادى
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البغض حال

الخري، ومنجل االضطهاد، وأليف الفساد، وحليف االصطالح، وعدو الصالح، البغضخصم
تحرَّك وأينما الرش، ُوجد ُوجد حيثما العظمى، والبلية الدهما، الداهية فهو الضري، ومحراث
ويكون الغريزي، البغض ُدعي خلًقا كان فإذا تخلًُّقا، ا وإمَّ خلًقا ا إمَّ وهو الرض. تحرَّك
فال رضر، كل لهم ويشتهي البرش، عموم فيبغض لباس، كل يف الناس، باغض صاحبُه
وإذا يداوى، وال يداني وال يخاوى، وال يواخي وال رفيًقا، يرافق وال صديًقا، يصادق
خان، عوهد وإذا مان، حولف وإذا وزجر، وغمغم نهر، اْستُلطف وإذا نفر، استُْعطف
ومن مبغوًضا، الكل من يكون البغض فذو وهكذا أجحف. قال وإذا أخلف، وعد وإذا
إذ والوضيع، الرفيع مقت إليِه ويستجلب الجميع، لعنة عليه فيستنزل مرضوًضا، نفسِه
الجنان، منه ينفر شناًرا، واسمه عاًرا، ذكرُه ويغدو مرذوًال، وسقًطا مهموًال، همًال يصبح

األبدان. وتقشعر
من غريه نتيجة يكون وهو االكتسابي، البغض يُدعى إنما تخلًُّقا البغض كان وإذا
يمقت والحسود الذوات، يبغض فاملتكرب والحقد. والغضب والحسد، كالكربياء الصفات،
أثر البغض هذا يكون وقد الغفران. يمقت والحقود الرضوان، يبغض والغضوب الخريات،
األشغال، واتفاق األعمال، وفاق أثر أو والجنس، النوع يف وافرتاٍق النفس، دين يف خلٍف
الصانع ويودي بالزارع، الزارع يردي وبِه مملكٍة، عىل ومملكًة ٍة، أمَّ عىل ًة أمَّ فيستنهض
وتهبُّ العلماء، عىل العلماء وتثور باآلجر، اآلجر ويرضُّ بالتاجر، التاجر ويفتك بالصانع،
وتسعى املسالب، مخالب وتنشب املثالب، أنياب هناك تنهش وهكذا الشعراءِ. عىل الشعراءُ
حتى االنضمام، ويتقوَّضركن االنتظام، عرش فينثلُّ الفتن، وحوش وتزأر الضغن، أفاعي

والبعض. الكل آفة البغض، أن ريب فال دمار. كل ويتشيَّد عمار، كل يهبط





اجلامل حال

ويستميل الخاطر، ويروق الناظر، يلذُّ مشهٌد فهو طبيعيٌة، ومنحٌة إلهيٌة، هبٌة الجمال
الخواطر، علقت الح فحيثما التشبيب. ويستثري التحبيب، ويستفزُّ األذهان، ويشغل الجنان،
التبليج ينزل فال طبيعيٍّا، جماًال وكان ُكليٍّا، الصناعة من سلم ما وأجلَّه النواظر، وعشقت
الَكَحل محل والتدعيج التكحيل يحل وال الزجج، مقام التزجيج يقوم وال البلج، منزلة
الصفات وهذه النهد. بروز التنهيد يربز وال الورد، مظهر التوريد يظهر وال والدََّعج،

البادية: يف تغلب الباهية،

البدويَّة

ال��ش��ه��ب��ا ال��ح��م��ى ذاك ش��ه��ب م��ن ح��م��ى غ��م��ام ال��ش��ب��ه��ا ح��ل��ب م��ن ال��ش��رق��يَّ ال��ج��ان��َب س��ق��ى
خ��ص��بً��ا ع��دم��ت وال ج��دبً��ا وج��دت ف��ال وج��اده��ا ال��رب��وع ت��ل��ك ال��ح��ي��ا وح��ي��ا
رط��ب��ا ل��ؤل��ًؤا ال��ن��دى ذي��اك زال وال زب��رج��ًدا ال��م��روج ت��ل��ك ب��رح��ت وال
وال��ع��رب��ا وال��ع��ج��م ال��ت��رك ب��ال��ع��ي��ون غ��زت ب��دوي��ٌة ل��ي األع��راب م��ن ه��ن��اك
ح��ب��ا م��ن وت��ون��س ح��اب م��ن ف��ت��وح��ش ال��م��ه��ا م��ع ال��س��راح إال أب��ت م��ه��اٌة
ال��ع��ش��ب��ا رع��ت أو ال��ب��ي��د ف��ي رت��ع��ت ول��و وم��رت��ٌع م��رًع��ى ال��ص��ب ف��واد ف��ي ل��ه��ا
ال��ن��ض��ب��ا أب��ى ح��س��ٍن م��اءُ م��اءٍ ح��س��ن وع��ن ال��ح��ل��ى ب��ه��ج��ة ع��ن ال��ج��ي��د ب��ي��اض غ��ن��اه��ا
ه��دبً��ا س��وَّدت وال ث��غ��ًرا ��رت ح��مَّ وال ط��ل��ى ب��يَّ��ض��ت وال ا خ��دٍّ ورَّدت ف��م��ا
ج��ن��ب��ا ض��يَّ��ق��ت وال ردًف��ا ع��رَّض��ت وال ي��ًدا ص��ق��ل��ت وال ش��ع��ًرا ��دت ج��عَّ وال
ال��ع��ج��ب��ا ق��ام��ت��ه��ا أي��دي��ِه ن��ح��ت��ت وق��د ح��س��ن��ه��ا أل��وان ال��رح��م��ن دبَّ��ج ف��ق��د



األحوال مشهد

ال��ُق��ل��ب��ا ال ال��ق��ل��ب ت��ل��ب��س ع��اج وأرس��اغ ال��ح��ل��ى ال ال��ص��ب��ح ت��ح��م��ل س��اج ت��رائ��ب
ص��ب��ا رأت إن ف��ذا ورًدا ي��س��ت��ح��ل وإن ب��ي��اض��ُه ي��ح��ول ال وج��ه ون��س��ري��ن
ي��س��ب��ى ال ف��ه��و ب��ال��ق��ال ال ب��ِه ع��ل��ي��ِك ال��ه��وى م��ض��رب م��ه��ج��ت��ي ف��ي أض��ارب��ة
ك��ربً��ا ِزدت��ن��ي ول��و ض��ح��ك م��ن ف��دي��ت��ِك ب��م��دم��ع��ي أن��ِت وال��رف��ق وض��اح��ك��ة
م��ن��ص��بَّ��ا ال��ح��ض��ارة دم��ع ل��ه��ا ي��روح ب��دوي��ة ط��ل��ع��ة ف��ي وب��ادي��ٌة
وال��خ��ض��ب��ا ال��ص��ب��غ م��رآت��ك ن��ظ��رت وال وس��ادة ال��خ��دود م��ن��ِك خ��ض��ب��ت ف��م��ا
ش��رب��ا م��ح��ض��ر ف��ي ال��ح��م��ر ش��ف��ت��اك أب��ت وال أدم��ع��ه��ا ع��ي��ن��اك ش��رب��ت وال
ال��ك��ذب��ا وج��ه��ك ف��ي أوق��ع��ت وال ب��ح��ش��ٍو ث��ًدى وع��ن ب��ق��وس ردٍف ع��ن اع��ت��ض��ت وم��ا
وال��ق��ل��ب��ا ال��ع��ق��ل س��ب��ى ب��دي��ه��يٌّ ول��ط��ٌف ب��ه��ج��ٍة ك��ل ح��وى ط��ب��ي��ع��يٌّ ج��م��اٌل

ويعزُّ الكرام، يذلُّ طائل، وسودد صائل، وحكم أكارس، وهيبة كارس، سطوة وللجمال
فرتتعد باألفكار، وأخذ األبصار، خطف الح أينما الصغري، ويرفُع الكبري، ويخفُض اللئام،
كانت تملك وأيان الهجوع. ويقلُّ الدموع، وتكثر الجوانح، منه وتهتزُّ الجوارح، لديِه
ظلوٌم، ملٌك فهو الهوادس، ورشائعُه الوساوس، وأوضاعُه األسقام، وجزيتُه اآلالم، فرايضه
القلب ثوران يفرت ال ولذلك العبادة؛ الكل ومن السيادة، الكل عىل يطلب هجوم، وبطٌل
أرسع وزوالُه الفرح، يوم من أقرص دولتُه أن مع لديه، الخواطر عجيج ينكف وال عليه،

طارق. وطيف مفارق، عرض إال هو فما الشبح، مرور من

الجمال سطوة

ي��ُد ي��دِه ع��ل��ى وم��ا ال��ق��ل��وب ي��غ��زو وس��ودُد ي��ردُّ ال ح��ك��ٌم ل��ل��ح��س��ِن
ي��رع��ُد ف��واد س��وى ف��ي��ه ي��ب��ق ل��م ال��ه��وى ل��ذي ال��ج��م��ال ب��رُق ب��دا ف��إذا
ي��س��ج��ُد ق��ل��ٍب ك��ل ل��دي��ِه م��ل��ٌك ف��إن��ه ال��ج��م��ال خ��ل��ق م��ن س��ب��ح��ان
ت��ت��ج��دَُّد ل��ذٍَّة م��ن ب��ه��ا ف��ل��ك��م ث��اب��تً��ا ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى ف��واد ي��ا ك��ن
ي��ح��م��ُد ال ف��إن��ُه ال��ع��ذول ح��ك��م ت��ِط��ع وال ال��غ��رام ألح��ك��ام واخ��ض��ع
ت��وج��ُد إذ ال��ه��وى ل��ذات ي��دِر ل��م ال��ه��وى آالم ذاق م��ا ال��ف��ت��ى وإذا
ت��ف��س��ُد ال��ج��واه��ُر ب��ي��ن��ه��م��ا ع��رض��ان ول��ذٍة ي��ض��ي��م أل��ٍم م��ن ب��دَّ ال
م��ه��نَّ��ُد وذاك رم��ٌح ف��ذي ط��رٌف ب��ِه ودم��ي ق��ام��ة ف��وادي ط��ع��ن��ت
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الجمال حال

أك��ب��ُد ذاب��ت ال��ح��ب ف��ي ف��ك��م ع��ج��ٌب وال ذاب��ت ق��د ال��ح��بِّ ب��ن��ار ك��ب��دي
أرغ��ُد ع��ي��ٌش وه��و ع��ي��ش��ي أب��غ��ض��ت أن��ن��ي ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��غ��راُم غ��ل��َب
ُد وي��ب��دِّ ه��م��ت��ي ي��س��ل��ب ف��ال��ص��ب��ر ال��ج��وى أل��م ع��ل��ى ص��ب��ًرا أب��ت��غ��ي ال
ال��م��ف��رُد ال��م��ح��بُّ ف��أن��ا ال��ه��وى غ��ل��ب إذا ب��ي رف��ًق��ا األوص��اف أف��ري��دة
ي��وج��ُد ب��وج��ه��ك أع��ج��ب��ه��ا ل��ك��نَّ ج��م��ة ع��ج��اي��ب م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ك��م
ت��رق��ُد ال ن��واظ��ر ف��وي��ح ع��ن��ي ال��ك��رى ن��ف��ت ق��د غ��رَّاءُ ط��ل��ع��ٌة ل��ِك
وال��ف��رق��ُد ب��ِه ل��ي ي��ش��ه��د ف��ال��ب��دُر ��دي ت��س��هُّ ط��ول ال��ح��ب ف��ي ت��ن��ك��ري ال
م��س��ت��ع��ب��ُد ب��ال��ه��وى ف��إن��ي أف��ع��ل ت��أم��ري ف��م��ه��م��ا ل��ي غ��ي��رك ي��ح��ُل ل��م
ت��وق��ُد ب��ق��ل��ب��ي ه��ًوى ل��ن��اِر ب��ت��ق��ى ف��اس��ج��دي ح��س��ن��ك ل��ش��م��س س��ج��دت إن��ي
األم��ج��ُد وه��و ال��ح��س��ن إل��ه��ة ي��ا ب��ِك م��ول��ًع��ا ج��ئ��ت ال��ع��ش��ق إل��ه ف��أن��ا
ت��ش��ه��ُد ع��ي��ن��ك ال��ش��م��ل ي��وم وع��ل��ي��ِه واج��ٌد ك��ق��ل��ب��ي ق��ل��ٌب ال��ه��وى ف��ي ل��ِك
وي��ق��ع��ُد ي��ق��وم ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ش��وق ال��ل��ق��ا ع��ل��ى ي��خ��ف��ق��ان م��ن��ا ق��ل��ب��ان
وم��ورَُّد م��ب��ه��ٌج ق��ل��ب��ك وخ��ف��وق ��ٌر وم��ص��فِّ م��ك��م��ٌد ق��ل��ب��ي ف��خ��ف��وق

ذلك: ومن

ال��ج��م��ي��ِع ع��ل��ى ي��ص��ول س��ل��ط��اٌن وال��ح��س��ن ال��ب��دي��ِع ال��ح��س��ن رب��ة ف��وادي م��ل��ك��ت
م��ن��ي��ِع خ��ب��ا ض��م��ن وه��َو ب��دم��ع��ي م��ن��ي ال��خ��ف��ا أب��دى إع��راض��ه��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
ال��خ��ض��وع م��داوم��ة وع��وَّدن��ي أب��ًدا ت��دلُّ��ًال ال��ن��ف��ار ع��وده��ا ع��ذراءُ
ودي��ع ط��ب��ع أخ��ا وغ��دا أخ��الق��ُه ت��ه��ذَّب��ت ال��م��الح ه��وى ال��ف��ت��ى وإذا
ال��رف��ي��ع ال��ق��م��ر ع��ل��ى م��ح��اس��ن��ه��ا ف��اق��ت ب��دي��ع��ًة ه��وي��ت ق��د إن��ي وال��ي��وم
ال��رب��ي��ع ورد ج��ب��ي��ن��ه��ا ف��وق وأج��ل ال��ص��ب��ا ورد ب��خ��ده��ا ال��ج��م��ال غ��رس
وال��ول��وع ب��ال��م��ح��ب��ة ذرًع��ا ِض��ق��ت ق��د إن��ن��ي ل��وم��ي ع��ن��ك ذر ع��اذل��ي ي��ا
ال��ش��ج��ي��ع األس��د ق��وى ض��ع��ف��ت ل��ع��ي��ون��ه��ا ال��ت��ي ب��ه��وى ت��ل��وم��ن��ي أن��ت ح��ت��اَم
ال��وق��وع زاوي��ة ال��ق��ل��ب وك��ان ع��ق��ل��ي إل��ى ان��دف��ع��ت ح��س��ن��ه��ا أش��ع��ة م��ن ي��ا
ال��دم��وع درر م��ن ح��ل��ت��ُه ف��ك��م ع��ي��ن��ي ع��ن ال��ج��ي��د ذاك أن��وار ت��ح��ج��ب��ي ال
ال��ض��ل��وع م��لءُ وال��ه��وى ص��ب��ري ش��ردت وال��ق��ال ال��ق��س��اوة ه��ذه م��ا ب��ال��ل��ه
ب��ال��س��م��ي��ع أُك ول��م ع��ن��ي ض��ي��ا ي��ا ب��ك وش��وا ف��ك��م ال��وش��اة م��ي��ن ت��س��م��ع��ي ال
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ال��ج��م��ي��ع م��ن أت��اه ع��ذٌل وال واٍش م��ح��ب��وب��ه ع��ن ي��ث��ن��ي��ِه ال ال��ح��بِّ ذو
ال��م��ري��ع ب��ال��ه��ج��ر ج��ئ��ت ش��يءٍ أي ع��ن ال��ه��وى أخ��ا ب��ال��ص��دود ق��ت��ل��ك ف��ب��ح��ق
ال��خ��ض��وع ذي ل��ع��ب��دك ت��ج��رب��ة رم��ِت أم ق��ل��ى أم م��الل أم دالل ع��ن ه��ل
ال��ص��ن��ي��ِع ه��ذا م��ن ح��اش��اك ب��ه ي��ق��ض��ي ل��م��ن ت��ج��رب��ًة ال��ه��ج��ر أوت��ج��ع��ل��ي��ن
ه��ج��وع م��ن ل��ج��ف��ن��ي وم��ا ال��س��ل��وُّ ك��ي��ف م��ن��ي��ت��ي س��ل��وت��ك أن��ي ت��ح��س��ب��ي ال
ال��ب��دي��ع ال��وج��ه ذل��ك ط��ل��ع��ة أس��ُل ل��م وال��ل��م��ا وال��ت��رائ��ب ب��ن��ه��دك ق��س��ًم��ا
ك��ال��ص��ري��ع م��ل��ق��ى ب��ه��واِك غ��ادرت��ِه ال��ذي ل��ل��ص��بِّ ال��ه��ج��ران ذا ف��ك��ف��اك
ال��خ��ل��ي��ع ش��أن وق��ت��ِه ف��ي ال��ح��ي��ا خ��ل��ع وع��اف��ُه ال��ح��ي��اءَ خ��ل��ع ب��ال��ه��وى م��ن
ال��ل��م��ي��ع ال��وج��ه ذل��ك م��ن ب��ه��ا ي��ح��ي��ا ب��ن��ظ��رة ال��ق��ت��ي��ل ه��ذا ع��ل��ى ج��ودي
ال��خ��ش��وع ه��ذا ورا م��ا وق��ال��ت ض��ح��ك��ت وت��خ��ش��ع��ي ل��ه��ا ذل��ي رأت ل��م��ا
ب��ال��ق��ن��وع ال��ح��ب��ي��ب��ة ه��ج��ر ع��ل��ى ف��اص��ب��ر ف��ت��ى ي��ا ب��ال��م��ح��ب��ة ت��ص��دق ك��ن��ت إن
ال��وض��ي��ع ل��ل��ص��ب ي��رقُّ ال��رف��ي��ع ق��ل��ب��ي ورب��م��ا ب��ال��وص��ال ت��ح��ظ��ى ف��ع��س��اك
ال��س��ري��ع ال��ق��دم أخ��ا ي��ا ش��وط ك��ل ف��ي ب��م��س��ي��ره م��س��رًع��ا ي��ُك ال ال��ع��ق��ل ذو
ال��ط��ل��وع وف��ي ال��م��غ��ي��ب ف��ي وت��س��رع م��ه��ٍل ع��ل��ى ت��م��ش��ي ال��ض��ح��ى راد ف��ي وال��ش��م��س
رج��وع م��ن ودادك ع��ن ل��ي م��ا ب��ال��ح��ب ص��ادٌق إنِّ��ي وال��ل��ه ف��أج��ب��ت��ه��ا
وال��ض��ل��وع ب��ق��ل��ب��ي ن��اح��ي��ة ك��ل م��ن زح��ام��ه ال��ه��واءِ م��ث��ل ال��ه��وى إن

املنظر، جمال قبل املخرب، جمال أن عىل الصفات، قبح عىل الذات، جمال يحسن وال
العمل، سواد ساُه إذا املحيا بياض الناظر يروق فال الرقاع. حسن قبل الطباع، وحسن
الحركات، شوك عىل الوجنات ورد يطيب وهل الكحل، سواد عىل السجايا بياض ويضحك
املباني وحسن األلفاظ، ركاكة عىل األلحاظ وفصاحة اللسان، خبث عىل األسنان وجودة

األعمال. قبل أقواٌل وال الكمال، قبل جماٌل فال املعاني، سوءِ عىل

ع��ب��ِق ب��ال زه��ٌر أدٍب ب��ال ح��س��ٌن ال��ُخ��ل��ِق رون��ق وان��ظ��ر ال��خ��ل��ق رون��ق دع
وال��ح��دق ال��ش��ع��ر س��واد ب��ع��ش��ق ت��ح��ف��ل وال وال��ص��ف��ات ال��م��زاي��ا ب��ي��اض وأع��ش��ق
ال��ورق م��ن م��ص��ن��وًع��ا ك��ان إذا ي��وًم��ا م��ن��ظ��رُه الق ث��وٌب ي��روق��ك ف��ه��ل
ق��ل��ق ف��ي ال��ق��ل��ب أب��ق��ى ال��ع��ي��ن ح روَّ إن ل��ه ج��م��ي��ل ال ج��م��ي��ًال ع��ن��ي إل��ي��ك
نُ��ط��ق وال ح��س ب��ال أص��مَّ ح��س��ن ع��ل��ى ب��ال��غ��رام ق��ل��ب��ي ي��ن��ط��ق ه��ي��ه��ات

112



الجمال حال

ال��ع��ش��ق م��س��ت��وج��ب ص��ن��ٌم ل��ف��ي��ن��س ف��ك��م ال��ج��م��ال ع��ش��ق ع��ل��ى اق��ت��ص��رن��ا إذا
وال��ح��رق ف��ل��ل��ت��ه��وي��ع ف��ع��ًال ت��ح��ُل ل��م وإذا م��ن��ظ��ًرا ت��ح��ل��و ل��ل��ع��ي��ن وال��خ��م��ر
خ��رق ف��ي ق��ام ع��ظ��ٌم وه��ي وض��ي��ق��ة س��ع��ة ف��ي ك��ال��ن��ح��ل ب��دت ق��دوٍد وك��م
ت��ط��ق ول��م ب��ج��الب��ي��ٍب ت��ل��ح��م��ت ل��ه��ا ل��ح��وم ال ع��ظ��ام م��ن ه��ي��اك��ٌل
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َيْوة اْحلَ حال

الكاينات حركات منه تنبعث وأصٌل الطبيعية، األكوان نظام منه يشتقُّ مصدٌر اْلَحيَْوة
أشخاصها الناميات وتحرس ورشايعها، نواميسها الجامدات تحفظ بِه إذ العضوية،
اآللية، لألكوان والتغذية والنمو السماوية، لألجرام والتبادل التثاقل فهو وطبايعها،
فبالحياة اإلنسانية. للطبيعة واإلدراك واإلشعار الحيوانية، للخاليق واالنتقال والحس
فبقدر الحيوية. أغراضه ويستبضعها األجنبية املحيطات مع العالقة يف املتحرك يدخل
اإلدراك كل جامًعا اإلنسان كان وملا املشقة. تعظم اإلشعار وبمقدار الشقة، تتسع اإلدراك
ووجوده عليِه، حيًَّة حياته تكون وهكذا اآلثار، تلك ألثقال حامل أعظم كان واإلشعار،
فراش عىل األحالم، ضغث يف مرَّ خياًال ذاتُه رأى االنرصام، حدَّ بلغ ما إذا حتى لديِه، عدًما
والصحبة وامللل العمل وهي: أركان، أربعة عىل يتوقف إنما اإلنسان، حياة بناء أما األوهام.

واألمل.

العمل

إىل الوحشية من اإلنسان انتقل فلما شاكلته. عىل عمٌل ولكلٍّ راحلتِه، لحث يعمل كلٌّ
الجماعة ونادتُه األعمال، وجوب االنتقال، ذلك له أثبت األدبية، إىل الطبيعية ومن اإلنسية،
والغوص مهنتِه، يف الخبط إىل كلٌّ فاندفع يأكل، ال يعمل أن يوثر ال فمن التعامل، عىل حيَّ
ويمارس خفيف، كل الصنايع ويبارش كتيف، كل الجامدات يعارك فذهب حرفتِه، يف
كل املوجودات ويستقيص مبتدع، كليل كل بالبضايع ويتاجر منقطع، عليل كل العالقات
االختباط، لجج يف الكل وغرق االرتباط، سلك يف الجميع انخرط قد وهكذا مخرتع. دقيق
والبعض الكلل، يشكو البعض فرتى العيش، آفاق ليقطع الطيش، أجنحة عىل طايٌر فكلٌّ



األحوال مشهد

العرس، من تبكي فأعنٌي الوصب، من ع يتفجَّ وذاك التعب، يف يتوجع وهذا امللل، يندب
يتبحبحون أو يأتمرون، وعليِه الجدب بشح يتمحلون والزارعون اليرس، من تضحك وأفواٌه
الشبع فيحمدون الطلب يستنظرون والصانعون ويتطوبون، به فيغتبطون الخصب بسح
السوق، يف ويعومون الطاليع ويرقبون البضايع يحرشون والتاجرون السغب، ون يذمُّ أو
أخطأت فكم الدفاتر، طوالع ويرتصدون الدواير، أفالك ويرصدون الصندوق، يف ويغرقون

الثغرة. سهمهم يصب ولم الحفرة، استهم

امللل

شيطان يداهمه بأشغاله، رمسه عن ومشتغًال بأعماله، نفسه عن الهيًا اإلنسان يكون وبينا
يف نديمه يغدو حتى الروح، هذا عليه يغلب وربما عمل، كل عند صدره يف ويوسوس امللل،
رحل فأينما والرتحال، الحل يف ورفيقه والوصال، الهجر يف وسمريه الصبوح، ويف الغبوق
يف أمًلا امللل يكون وهكذا قدامه. وقف لفت وحيثما خيامه، كان حل وأيان أمامه، رمح
وشادي األجل، حادي فهو األتراح، يف وفرًحا األفراح، يف وترًحا ات، املرسَّ يف ا وغمٍّ امللذَّات،

اآلمال. وأبو األعمال، وابن الوجل،

األمل

يد اآلمال له تبسط الوجل، وهدة يف وهابًطا امللل، ثقل تحت ساقًطا اإلنسان يكون وإذ
وادي يف ويرضب األحالم، رسير عىل فيضجع املناص، حبال األوهام له وتلقي الخالص،
من يرتقي ثم حرفٍة، إىل حرفٍة من وينتقل غرفٍة، إىل غرفٍة من بفكره فيصعد األوهام،
إىل سناءٍ ومن غناء، إىل غناءٍ من يبلغ حتى أخرى، إىل نتيجٍة ومن كربى، إىل صغرى
طاير يكون وفيما الدنيا. كافة وسلطان األشيا، كل مالًكا ذاتُه يرى أن إىل يزل ولم سناء،
ويرجع البطالن، باشق عليِه ينقض الثروة، بهاتيك ومفرًدا الذروة، تلك يف حايًما فكره
جاءَ أمل ذهب فكلما اآلمال، مرسح دونه وينغلق خيال، كل عنه فيغيب كان، حيث إىل به
وباألوهام اإلنسان، يعيش وباآلمال وجل. الدهر وعزَّ وجل، رقص خيبٌة غنت وكلما أمل،
اإلنسان، تسلية فهو األمل أما مقوالت. مأموٍل كل وعىل مأموالت، سنٍّ ولكل األذهان، تحيا
العرس، يف ويرسه اإلمالق، يوم وغناه الزعاق، عند وحالوته والحدثان، األحزان يف وتعزيته
بيت يف إال األمل، سلسلة تفرط وال وجليسه، ونديمه وأنيسه، وسمريه الخرس، يف وكسبه

األزل.
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اْلَحيَْوة حال

الصحبة

فيخدمها ورفده، عونُه تكون امرأًة له اتَّخذ وحده، اإلنسان يعيش أن يحسن ليس كان ملا
الحياة تطيب وال األحباب، وأطيب األصحاب، خري فاملرأة البعال، يف ويستخدمها العيال، يف
الطبيعية، الحياة تقويم يف الرشيكة وهي باصطحابها، إال رسور يُصَحُب وال بها، إال
لبعلها، ونعمة ألهلها، فخرة كانت صالحة كانت فإذا األدبية. الحياة تثبيت يف والرفيقة
وراحة اإلقالل، يف وغنًى لبينها، وتأديبًا لذويها، وتهذيبًا ملدارها، ومركًزا لدارها، وأساًسا
ألهلها، ذُالٍّ تكون إنما رشيرة كانت وإذا للصالحات. وكشًفا للطالحات، وسرتًا البلبال، يف
الغنا، يف وفقًرا لبنيها، وعثرًة لذويها، وشكٍّا ملدارها، وزعزًعا لدارها، وزلزلًة لرجلها، ونقمًة
وانتقاًال وشذر، وغمًزا ومذر، وهذًرا ومثالب، ونميمة للمعايب وفضيحًة الهنا، يف ا وغمٍّ
بألغاز وتحاجي امليل، بأرماز تناجي فهي دنس، إىل رذيلة ومن طمس إىل وحلة من
رموًزا، يغزل بلحٍظ مخادعًة رجعت فهشت، وبشت فأجهشت، جاشت ما إذا حتى الليل،
رشَّ فتكون شباًكا، يمدُّ ومقصوٌر رشاًكا، ينصب فمخفوٌض نشوًزا، يحيك بقلٍب ومخادنًة
امليل اإلنسان شأن ومن واملارق. والالغي والطارق، للباغي إال األحباب، وأخبث األصحاب،
ال أنه عىل الوحدة، يف ويستأنس الشدة، يف ليتأىس باالصطحاب، والولوع األصحاب، إىل

الشداد. األمور يف والقرار االنفراد، عىل اللبوث يستطيع
يف املوايف فهو ندارتِه، لشدة يوجد أالَّ يكاد وهذا الويفُّ، الصاحب األصحاب فمن
الذنوب، يف والصافح الفساد، يف واملصلح االبتعاد، يف واملقرتب العوايد، يف واملوايل الشدايد،
كل عىل والثابت القضاء، روع يف واملعني االقتضاء، لدى واملسعف العيوب، يف والسامح

انقالب. كل يف والراسخ اضطراب،
وربما صحبته، بطلت بطل متى لغرٍض يصحب من وهو الغريض، الصاحب ومنهم
كل ليهتك األرسار، وبإذاعة باألرضار، صاحبِه عىل فريتد دفني، وداءٍ مبني، عدوٍّ إىل انقلب
فمُه يكون حتى ويذم، ويقدح ويتم، فيثلب مسبول، حجاٍب كل ويمزق مسدول، سٍرت

بدار. وبدار حذار، فحذار ونقمة. ضغينة عىل ينقلب وقلبُه ولعنة، مرارًة مملًوا
قيل: وقد

ال��ص��ح��اِب م��ن ت��س��ت��ك��ث��رن ف��ال م��س��ت��ف��اٌد ص��دي��ق��ك م��ن ع��دوك
ال��ش��راِب أو ال��ط��ع��ام م��ن ي��ك��ون ت��راُه م��ا أك��ث��ر ال��داء ف��إن
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صحبة ذلك فيتلو أعراض، عقب جوهر وقام أغراض، زوال ألفٌة أعقبت وربما
الكثري الود ويغفل الثبات، العديم القلب ينقلب أن إىل حميدة، صداقة وتنشأ جديدة،

السبات.
والناصح واملالسن، واملطرئ، والراهن، اململق، يوجد األغراض أصحاب ومن
همم عىل بالنفع واملهم الرش، قدم عىل بالخري والساعي باألضاليل، والهادي باألباطيل،
يحب وال يصون، وال يهتك وال يخون، وال يفي ال َمن وهو البسيط، الصاحب ومنهم الرض.
ويتوجه يكسل، وال ينشط وال يحفل، وال يتقاعس فال يرفض، وال يقبل وال يبغض، وال
غيبة ُه تمضُّ وال معاينة، وال حرضة تهمُه فال الحوادث، طبق ويتحادث البواعث، حسب
مسامر، نديم نعَم أنه عىل واملؤانسة، واملفاكهة واملجالسة، للمنادمة يصلح فهو مباينة، وال

محارض. جليس وخري
واألسقام، العاهات من يتخللها ما عدا هذا األركان، من فيها وما اإلنسان، حياة فهاك
والرزايا، املتاعب وغرض والباليا، املصائب عرضة هي الحياة أن عىل واآلالم. والهموم
كان وربما النقم. زوال يف النعم وحصول األلم، عدم يف اللذة وجود يكون أن يكاد حتى

باملرضات. يهتف ونذيًرا الحرسات، لهجوم طليعة اللذات أعظم

الحيوة غرور

أوه��اِم ع��ذوب��ة ف��ي ه��م��وٍم ع��ذاب وأي��ام��ي ع��م��ري ب��ئ��س ح��ي��ات��ي أه��ذه
أس��ق��ام أص��ائ��ل أو خ��ط��وٍب ب��ك��ور وك��ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ل��ذات ه��ي وم��ا
إع��دام ك��ط��ال��ب م��ع��دوٍم وط��ال��ُب ارت��ج��ى ك��ل��م��ا ال��رج��ا ن��ي��ل ال��ف��ت��ى ي��روم
ال��رام��ي م��ن ك��ال��س��ه��ام ف��غ��نَّ��ى ي��دوم م��ط��ي��ره أنَّ ظ��ن وق��وع س��ري��ع
ال��ع��ام��ي ه��و ال��ح��ي��اة ري��ع وف��ي ي��م��وت ع��ن��دم��ا ي��ب��ص��ر ال��خ��ل��ُد إال ه��و ف��م��ا
أح��الم ب��أض��غ��اث أش��ب��اًح��ا س��ي��م��ض��ون وك��ل��ه��م غ��رق��ى اآلم��ال ف��ي ال��ن��اس أرى
ق��دام��ي ي��ل��ع��ب وال��ك��ل م��رس��ح س��وى خ��ب��رت��ي ع��ي��ن ل��دى ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��م��ا
أغ��ن��ام س��وق ل��ل��ف��ن��ا ال��ب��راي��ا تُ��س��اق س��ت��اره وراءَ ل��ك��ن م��رس��ٌح ن��ع��م
أج��س��ام ل��ت��رك��ي��ب ج��س��م م��ن ف��ت��ن��ح��لُّ ت��س��ل��س��ل��ت ال��وج��ود دور ف��ي ع��ن��اص��ر
أع��وام غ��ي��ر ي��ن��ه��ض��م ل��م ج��وف��ه وف��ي ال��م��ال ي��م��ض��غ ك��ي ف��اه ي��ل��وى ال��م��وت ه��و
ال��ط��ام��ي ب��ال��ت��اي��ه اآلِل ل��م��ي��ع م��س��ي��ر ت��ض��ل��ن��ا وه��ي األي��ام ب��ن��ا ت��س��ي��ر
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أح��ك��ام م��الع��ب ال��دن��ي��ا ه��ذه ع��ل��ى ل��ج��ع��ل��ِه إال اإلن��س��ان ُخ��ِل��ق ف��م��ا
ال��ط��ام��ي ب��ح��ره م��ن ال��س��ف��ن ب��خ��ار خ��روج ب��ه��ا ل��ه��ا ل��ي��س��ع��ى ال��دن��ي��ا ف��ت��خ��رج��ُه
آك��اِم ب��ي��ن رع��دٌة إال ذاك ف��م��ا ن��ف��س��ه ض��وض��اءَ ال��م��رء أذاع وم��ه��م��ا
ألق��وام إال ال��ق��وم ي��ج��ه��دنَّ وال ل��غ��ي��رِه إال ال��م��رء ي��ع��ي��ش ول��ي��س
أي��ام أرج��ل ت��ح��ت م��داًس��ا ي��ذوب أن��ُه ب��ي��َد ل��ه ع��م��ا ال��ف��ت��ى ي��ذبُّ
إع��دام دود ح��ف��رٍة ف��ي س��ي��أك��ل��ه��ا وج��ن��ًة ال��م��ل��ي��ح��ُة ال��ل��ث��م م��ن وت��ح��م��ي
ب��إل��ه��ام ي��ج��ري وال��ك��ل ال��ب��ل��ى ط��ري��ق ع��ل��ى ال��م��ال ب��ي��ن األط��وار ت��خ��ال��ف��ت
دام��ي ه��ن��ا ون��وٌح ع��رٍس ص��ف��ا ه��ن��اك ك��ذا ه��ن��ا ذو وذا ب��ؤس أخ��و ف��ذاك
آالم ب��أق��الم م��ل��ذات س��ط��ور خ��اط��ٍر ك��ل ع��ل��ى خ��ط��ت خ��ط��ًة ف��ي��ا
ب��أف��ه��ام وط��ارت ب��أذه��ان وه��ب��ت ن��ه��ى ذي ك��ل ط��ي��ش��ت ق��د ف��ل��ت��ة وي��ا
ج��ام ب��ال س��ك��ارى وأرواٌح س��ه��ارى وأع��ي��ن ال��وج��ود ف��ي ح��ي��ارى ع��ق��وٌل
ق��دام��ي ص��ب��ر وال ص��ب��ًرا ل��ك��م أق��ول وإن��ن��ي ص��ب��ًرا ح��واءَ ب��ن��ي ف��ص��ب��ًرا
آث��اِم غ��ي��ر أع��م��ال��ك��م وم��ا ح��ي��اٌة وم��وت��ك��م زواٌم م��وٌت ح��ي��ات��ُك��م
أوه��ام ع��وارض إال ح��ق��اي��ق��ك��م وم��ا ال��ع��ن��ا غ��ي��ر األرض ف��ي ح��ظ��ك��م وم��ا
أرق��ام ج��م��ِع ع��ل��ى س��اع��ات ن��ف��ق س��وى ع��ن��ده��م أَر ف��ل��م ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ص��ح��ب��ُت
��اِم َف��هَّ ك��لُّ ِف��ه��ام��ه��ا س��وى ج��ه��وًال ي��رى م��درس��ة األرواح ص��ح��ب��ة وف��ي
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تصادم الطبيعية، الفواعل تزل فلم واآلمال، األعمال ونهاية األحوال، كل خاتمة املوت
الحيوية، األعمال مجرى تعارض الخارجية، األكوان تربح ولم العضوية، الحركة مجال
الراحل وعبث بالباطن، عاث الظاهر يكون إذ الحاصل، ويتفرغ الواصل، ينقطع حتى
عىل التحليل تغلَّب ما إذا حتى الحيوي، الوطد ويندكُّ العضوي، الركن فينحطُّ بالواطن،
األنفاس، صواعد وهبطت اإلحساس، عوامل بطلت التوصيل، عىل التفصيل وترجح التمثيل،
اللسان يف وال تمثال، الذهن يف يعد ولم األبصار، حركات وسكنت األفكار، ضجات وسكتت
هام السكون ويرضب الوقود، أعني الخمود ويُطفي الوجود، محيَّا العدم يربِقع إذ مقال،
شوامخ وتنجدع الُحتُوف، ظلمات تستويل وهكذا اإلدراك، قزال َدر السَّ ويصفع الحراك،
القرب فم الكلَّ يبتِلع حيثما إعجاب، وال تبهنس وال نجاب، وال هناك سيف فال األنوف،
ر وتعفَّ املرتقية، الرءوس تنخذل فهناك الداغر، الرتاب جوف الجميَع ويهضم الفاغر،
وينكرس واألرجوان، الربفري ويتمزق الكرامات، وتمور العظمات، وتغور املتنقية، الوجوه
القصور، عىل تنطبق األرامس فرتى والتيجان، األكاليل وتتساقط وصولجان، قضيب كل
هناك الدرجات. عىل تعلو والدركات املعركات، يحمل والتابوت القبور، يف تنطوي والرسادق
سلسلة وتنفرط األعمال، عقد وينتثر الكئوس، رنات وتخرس النفوس، ضوضاء تسكت
الهيبة، عن الجمود يروي هناك الجوارح. طوامح وتصد الجوانح، جوامح وترد اآلمال،
منظر يقبح هناك الخيبة. عيون املطاِمع عىل وتبكي الغيبة، أفواه الشهود عىل وتضحك
املوت سكون ويأخذ املنون، كافور الخدود ورد عىل فيسيل كمال، كل وينقص الجمال،
اللطيف يعود حتى األسنى، ويكفهرُّ األملى، وينشدق األقنى، وينشمر العيون، بحركات



األحوال مشهد

والصديق مهجوًرا، واملعشوق سئيٍّا، والجليس وحشيٍّا، واألنيس مخيًفا، والظريف كثيًفا،
ويسبك الراغب، ويقشعر الطالب، ويتقاعس املشتاق، وينفر العشاق، تسلو هناك مغدوًرا.
ما حوزتِه، إىل الجماد يسرتجع وهكذا اإلنسان، يذكر يعود وال النسيان، قالب يف الكل

عوزتِه. يف الحيوان استعاره
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الحقيقة يف

أو أوَّليًة، ا إمَّ كونها من بدَّ ال حقيقة وكل تصوري، تصديٌق أو وجودي، معلوٌم الحقيقة
فإذا الرد. أو القبول يحتمل حكم هي والقضية الرد، يحتمل ال حكم هي فاألولية قضيًة.
إنما مسكون القمر قلنا وإذا الرد، احتماله لعدم أولية ذلك يكون إنما ُجْرٌم القمر قلنا

قاطعة. حجة يوجد ال إذ الرد الحتماله قضية ذلك يكون
يف الوجود ثابت أمر فهي الطبيعية الحقيقة أما وأدبية. طبيعية إىل تنقسم والحقيقة
الفصول. حصول وتجدد الشمس وجود كثبوت حوادثها، بني متجدٌد أو الطبيعة، نفس
رشايِع عن أو وحوادثها، العقلية التصورات عىل يوخذ وهميٌّ أمٌر فهي األدبية، الحقيقة أما

الجهل. ورضر العلم نفع كحقيقة البرشي، النظام
ومتعدية، والزمة وانفعالية، وفاعلية وفرعية، أصلية إىل تنقسم الطبيعية والحقيقة

وعرضية. وجوهرية وعضوية، وآلية ونسبية، وذاتية
ومجازية. وحقيقية، وفرعية، وأصلية، وعدمية، وجودية، إىل تنقسم األدبية والحقيقة

األصلية الطبيعية الحقيقة يف

إذا كما وذلك الطبيعي. أصله من حكمُه يستمد معلوم هي األصلية الطبيعية الحقيقة إن
جذب فإن الحس. آلة والعصب الصوت، يحمل والهواءُ الحديد، يجذب املغناطيس قلنا:
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لعدم أصلية طبيعية حقايق هي للحس والعصب الصوت الهواء وحمل للحديد املغناطيس
فتأمل. غريها، من أحكامها استمداد

الفرعية الطبيعية الحقيقة يف

حقيقة من أي غريها، من ا مستمدٍّ حكمها لكون املتقدمة عكس هي الحقيقة هذه إن
وإذا الهواء، عدم يف صوت وال الجنوب، إىل إال اإلبرة تميل ال قيل: إذا كما وذلك أصلية.
أو مستمدة أحكامها لكون فرعية تُدعى الحقايق هذه فإن حسُه. بطل عضٌو انفلج
الجنوبي، القطب يف املغناطيس كثرة وجود وهي املتقدمة، األصلية الحقايق من متفرعة

. فتبرصَّ الحس، آلة والعصب الصوت، يحمل الهواء وكون

الفاعلية الطبيعية الحقيقة يف

طبيعي معلوم صورة الذهن يف أحدث ذُِكر متى معلوم هي الفاعلية الطبيعية الحقيقة
ذلك فإن ح، تفرِّ الخمرة أو تذيب، الحرارة قيل: إذا كما بينهما. فعلية عالقة لوجود آخر
والتفريح اإلذابة أن عىل تفرح. ونفس يذوب جسم صورة حصول الذهن يف يستوجد

ذلك. عىل وِقس نفسه، الفعل طبيعة من الفهم يدركها مفعوالت لها تستوجب أفعال

االنفعالية الطبيعية الحقيقة يف

حقيقية صورة الذهن يف أقاَم ذُِكر متى معلوٌم ألنها املتقدمة عكس هي الحقيقة هذه إن
ذلك فإن مستنرية، األرض قيل: إذا كما وذلك نفسها. الفعلية العالقة تلك لوجود فاعلية
مشموم، والزهر مأكول، الثمر قولك: يف وهكذا لها. املنري الُجْرم صورة الذهن يف يُحدث

ذلك. ونحو

الالزمة الطبيعية الحقيقة يف

إىل يتعدى أن بدون نفسه يف حكمه يستقر معلوٌم هي الالزمة الطبيعية الحقيقة هذه إن
وصخٌر جاٍر، وماءٌ عميٌق، وواٍد عاٍل، جبٌل كقولك: أجنبية. صلة كل عن النقطاعه غريه
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مستقرة وأحكامها أخر، أشياءُ قيامها يف يدخل ال الزمة، طبيعية حقايق ذلك فكل جامٌد،
فيها.

املتعدية الطبيعية الحقيقة يف

ال بحيث عنه، أجنبية أمور حكمِه يف يدخل معلوم هي املتعدية الطبيعية الحقيقة إن
بأداة املتعدية فالحقيقة أداة. بغري أو بأداة ا إمَّ وذلك غريه، إىل اتِّصاله بدون قيامه يمكن
يستوجب السحاب تخييم فإن وسيٌط، والجذب حايٌل، والنهر مخيٌم، السحاب كقولك: هي
بينها يحول يقتيضموضوعات الحايل النهر وهكذا االستعال، بأداة ويتم عليها يقوم أشيا
ويتم املتفرقة األجسام لجمع واسطة كونُه يلزم وسيًطا الجذب وكون الفصل، بأداة ويتم
وما باألداة. متعدية حقيقة كل تعرف ذلك وعىل الضم. أو الربط وهي ذهنية بأداة ذلك
املفعول إىل الفاعل من يتوجه القتل فإن قاتل، سم كقولك: هو رأًسا أي أداة بغري يتعدى

فتأمل. واسطة، بغري رأًسا

الذاتية الطبيعية الحقيقة يف

إذا كما غريه، إىل بالنسبة ال ذاته من حكمُه يأخذ معلوم هي الذاتية الطبيعية الحقيقة إن
وجود دون من شكلها، ذات من أُِخذ قد األرض بكروية الحكم فإن كروية، األرض قيل:

نسبة. أدنى

النسبية الطبيعية الحقيقة يف

وذلك غريه، إىل بالنسبة حكمُه يأخذ معلوم ألنها املتقدمة عكس هي الحقيقة هذه إن
إىل بالنسبة يتم إنما غروبها أو الشمس رشوق فإن وأغربت، الشمس أرشقت كقولك:
لكون غروب؛ وال رشوق حدث ملا الحركة هذه لوال بحيث محورها عىل األرض حركة
األرض إال الغرب إىل الرشق من يدور وما الربوج، دايرة مركز عىل ثابتة تعترب الشمس
عىل وِقس نسبية، طبيعية حقيقة هو إنما للشمس اليومي فاملسري ولذلك محورها؛ عىل

ذلك.
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اآللية الطبيعية الحقيقة يف

وهذه الصناعية، اآلالت عمل طبيعتِه يف يحتوي معلوم كل هي اآللية الطبيعية الحقيقة
وجوه. بغري أو بِه، بنعتِه أو مسببِه، إىل السبب بإضافة أو باإلسناد، ا إمَّ تقوم الحقيقة
الكهرباءُ كانت فلما كهربائي. تكسريٌ أو كهرباء، زلزلة أو ممزقٌة، الكهرباءُ قيل: لو كما
تلك من كلٌّ كان والتكسري، والزلزال التمزيق وهي اآللية، األعمال هذه طبيعتها يف تحوي

آلية. طبيعية حقيقة األمثال

العضوية الطبيعية الحقيقة يف

العضوية، الطبايع بني وتأثريات مؤثرات حصول من يؤخذ معلوم كل هي الحقيقة هذه إن
حقايق تراه ذلك كل فإن منبٌِّه. والنور مسكٌِّن، واألفيون مهيٌِّج، الخمر قيل: إذا كما وذلك
بالتهيج، األعضاء طبيعة عىل الخمر طبيعة تأثري من يشاهد مما مأخوذة عضوية، طبيعية
ا إمَّ عضوية طبيعية حقيقة كل تجري ذلك وعىل والتنبيه. بالتسكني والنور األفيون وهكذا
كقولك: بالوصفية أو األفيون، تسكني كقولك: باإلضافة أو مهيٌِّج، الخمر كقولك: باإلسناد

وجوه. بغري أو نوراني، تنبيه

الجوهرية الطبيعية الحقيقة يف

عن عارًضا يكون أن بدون ذاتِه يف يقوم يشءٍ كل هي الجوهرية الطبيعية الحقيقة إن
يشءٍ عن عارض غري ذاته يف قايم جوهر الذهب فإن ذهٌب، هذا قيل: إذا كما وذلك غريه،

ذلك. ونحو وشجر، وحيوان، إنسان، قولك: يف وهكذا آخر،

العرضية الطبيعية الحقيقة يف

عكس فيكون بذاته، موجوًدا يكون وال غريه عن يعرض أمٍر كل هي الحقيقة هذه إن
هو بل الطبيعة يف ذاتي وجود له ليس الثقل فإن والظلمة، والربودة كالثقل وذلك املتقدم.
فاألوىل والظلمة، الربودة وهكذا سطحها، عىل التي األرضلألجسام جاذبية يعرضعن أمر
هي والظلمة والربودة فالثقل ولذلك النور؛ ذهاب عن والثانية الحرارة، ذهاب عن تعرض

عرضية. طبيعية حقايق
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تقدم ما عىل كالم

الحيس لإلدراك الخاضعة الوجودية املعلومات عىل يقوم الطبيعية الحقايق مدار كان ملا
التصديقات عىل إال تدور ال التي األدبية الحقايق منزلة من أعىل منزلتها كانت والعقيل،
الحس أحكام مع عالقة بدون وأوهامه الهفوي العقل ألحكام الخاضعة التصورية
ما محتملة غري بديهيٍّا والقبول الصحة عىل تشتمل الطبيعية فالحقايق وهكذا املعصوم.
وجود إنكار العني يسع فال والرد، والقبول والجدال النضال من األدبية الحقايق تحتمله
وال الروائح، وجود رفض الشم يمكن وال األصوات، رنني جحد األذن تحتمل وال النور،
الحقايق فأصحاب ولذلك امللموسات؛ جهل اللمس يستطيع وال الطعم، نفي الذوق يطيق
طبيعة من إال أحكامهم يأخذون ال ألنهم عرضيٍّا إال أحكامهم يف يختلفون ال الطبيعية
نفس من صحتها عىل الحجة لهم تقم لم ما حقيقًة يقبلون وال الراهنة، املحكومات
أولياٍت قضاياهم كل فتكون والعيان، املشاهدة عىل إال براهينهم يبنون وال طبيعتها،
األوهام. أغراض وتبتدعه العقل تصورات به تحتفل بما أصًال يحفلون ال بحيث أساسية،
واملنطيقية والهندسية الحسابية الحقايق كل الطبيعية الحقيقة مبحث يف ويدخل
يستحيل فإنه املطردة، نتايجها وصدق قواعدها ورسوخ أصولها لثبوت الطبيعية، والفوق
متساويان متساٍو فيِه مرضوٍب حاصال وقولنا: تسعة، ثالثٍة يف ثالثٌة قولنا: يصدَّق أال
ركني حاصل يعادل الوسط ركني حاصل وقولنا: ومتناسبان، عليه قسمتهما خارج يف
قايمتني، تعدالن وحادَّة منفرجة الهندسة: يف وقولنا األركان. األربعية النسبة يف الطرف
كل ومن متساوية، هي املركز يف املحيط من املارة واألقطار دايرة، قوس يصنع واملنحي
يجتمعان ال املتناقضان املنطيقية: يف وقولنا مجهول. يخرج معلومة وزاوية معلوم ضلع
الدينية الحقايق وكل بسيطة، والنفس موجود، هللا الطبيعية: الفوق ويف يرتفعان. وال
مقام يف تدخل أن لها الحقايق هذه فكل إليه واملسنودة الصادق الوحي يف املدروجة

والصدق. والرسوخ الثبوت يف معها الشرتاكها الطبيعية الحقايق

الوجودية األدبية الحقيقة يف

يستفيدها تصورات من العقل يستنتجه تصوري تصديق هي الوجودية األدبية الحقيقة إن
تصور فإن الجهل، ورضر العلم نفع كحقيقة وذلك واملسموعة، املخبورة الحوادث من
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يف يطبعان أيًضا، منهما املستفاد النفع وتصور السماع، أو الخربة من املستفاد العلم
العقل يحكم وهكذا العلة، إىل املعلول ضم العلم إىل النفع تضم أدبية عالقة تصور الذهن
لكون هو إنما حقيقة فقولنا أدبية. وجودية حقيقة هذا حكمُه ويكون نافًعا، العلم بكون
إنما أدبية وقولنا موجوًدا، النفع هذا لكون هو إنما وجودية وقولنا صحيًحا، العلم نفع
حسية تماثيل عىل مشتمل غري وهميٍّا تولًدا تصوراتها تولدت قد الحقيقة هذه لكون هو

الطبيعية. الحقايق نظري

العدمية األدبية الحقيقة يف

جهة من تختلف ولكنها املتقدمة، الحقيقة حصول عني هو الحقيقة هذه حصول إن
العني، وإصابة الدهر ظلم كحقيقة وذلك حقيقية، غري كاذبة حوادث عن مأخوذة كونها
املرصيني هول وأبو اليونانيني وزوس الفلك، وحركة اإلنسان أعمال بني ما واالرتباط
وجودية كحقايق أهله عند يُعترب كان هذا كل فإن ذلك. شاكل وما الهند، وبرهمة
داللتها لعدم معنى لها يوجد ال كلمٌة الدهر فإن له. أصل ال عدميٌّ أنُه مع صحيحة،
الناس ينسبها التي الحوادث وكل ظلمُه، وهكذا شيئًا، ليس الدهر ألن وجودي؛ يش عىل
إصابة يف وهكذا هيئتهم. ورشايع أعمالهم إال دهر فال باستحداثها، خليقون هم إنما إليه
للسعد ال واألوقات لألزمنة والفلك لإلصابة، للبرصال موضوعة العني فإن جرٍّا، وهلمَّ العني
برش. عىل تألهوا بًرشا كانوا وربما لها، وجود ال آلهٌة وبرهمة الهول وأبو وزوس والنحس،

األصلية األدبية الحقيقة يف

العقل، صواب أو االتفاق أحكام عن تنشأ وأوضاٍع مباٍد عىل يتوقف الحقيقة هذه مدار إن
يف وكقولنا مساوي، املساوي ومساوي جزأيِه، من أعظم الكل الوضعيات: يف كقولك وذلك
مأخوذتان حقيقتان هما املتقدمان فاملثالن تزول. حال وكل بإنسان، لسان كل األدبيات:
هما املتأخران واملثالن كثرية. فرعية حقايق منشأ لكونهما وأصليتان العقل، صواب عن
الحقايق من وافر عدد مقياس لكونهما وأصليتان االتفاق، أحكام عن مأخوذتان حقيقتان

ذلك. عىل وِقس األدبية.
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الفرعية األدبية الحقيقة يف

كقولنا: وذلك عنها، تتفرع ألنها املتقدمة الحقيقة من صدورها تأخذ الحقيقة هذه إن
مساٍو وزيٌد منه، أعظم فهو لإلنسان كيلِّ والحيوان منه، أعظم فالبحر البحر من جزءٌ النهر
إنسانني، يعدل فهو لسانني يتكلم وفالن لبكر، مساٍو فزيد لبكر مساٍو وعمرو لعمرو
قد ألنه فرعية أدبية حقايق يُدعى ذلك كل فإن تزول. فهي شقا يف أو نعيٍم يف زيٍد وحال

إيرادها. املتقدم األصلية الحقايق عن تفرع

الحقيقية األدبية الحقيقة يف

كما وذلك الحقيقي، الوضعي باإلسناد عنها يُعربَّ التي هي الحقيقية األدبية الحقيقة إن
جباٌن، وعمٌرو شجاٌع، وزيٌد خريٌ، واملدح ، رشٌّ والقدح زايٌل، والكذب ثابٌت، الصدق قلنا: إذا
ألن ملعانيها، وضعي بكالم عنها يعربَّ إذ حقيقية أدبية حقايق هي األمثال هذه فجميع
القدح، إىل والرش الكذب، إىل الزوال وهكذا حقيقي، إسناد هو الصدق إىل الثبوت إسناد

ذلك. عىل وِقس عمرو، إىل والَجبانة زيد، إىل والشجاعة املدح، إىل والخري

املجازية األدبية الحقيقة يف

موضوع غري بكالم أي املجازي، باإلسناد تقوم ألنها املتقدمة؛ عكس هي الحقيقة هذه إن
وزيد صديق، واملدح د، جالَّ والقدح هارب، والكذب غالب، الصدق قيل: إذا كما وذلك ملعناه،
املجازي اإلسناد عىل الشتمالها مجازية حقايق يُدعى ذلك كل فإن أرنب. وعمرو أسد،
القوة، وهو والغلب الصدق بني املوجود كالوجه الكالم، ركني بني معنوي وجه بوجود
د، والجالَّ القدح بني الصيت فعل وهكذا الضعف، وهو والهرب الكذب بني املوجود والوجه
وهو واألسد زيد بني املجازية االستعارة وجه حصول وكذلك والصديق، املدح بني واملواالة
مجاًزا تتضمن حقيقة كل تجري ذلك وعىل الَجبانة. وهو واألرنب عمرو وبني الشجاعة،

فتأمل. ُمرسًال، أو استعاريٍّا أو إسناديٍّا
معنًى، وأدبية لفًظا طبيعية تكون التي الحقايق من كثريٌ الحقيقة هذه يف ويدخل

مطلعها: قصيدة من كقويل وذلك الصورة، وأدبية املادة طبيعية أو

ش��م��وُس ال��رم��اح م��ن ل��ديَّ وب��دت ك��ئ��وس ال��ص��ف��اح م��ن ع��ل��يَّ دارت
ن��ف��وُس ل��ه��نَّ دًم��ى ش��م��وس ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ب��ه��ا ت��ط��وف ه��وى ك��ئ��وس ب��أب��ي
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أقول: أن إىل

وي��س��وُس زم��ان��ُه ي��ق��وُد س��ح��ًرا ل��ي ف��إن اس��ت��ط��ع��ت م��ا ف��وادك ق��س��ي
م��غ��ن��اط��ي��ُس ال��س��ح��ر وذاك أب��ًدا ب��ارٍد ح��دي��ٍد م��ن ف��واٌد ه��ذا

ألن معنًى؛ وأدبيًة محًضا طبيعية ألفاظها كل حقيقة األخري البيت يف ترى فهنا
من بسحر عنه املعرب واالستعطاف حديد، من بفواد عنها املعرب امليل عصاوة هو املراد
الحديد بني الحاصل الشبه هو الحقيقة هذه يف والوجه البيان، حسن أي مغناطيس
هكذا الحديد يجذب املغناطيس أن كما أنه عىل البيان، وحسن املغناطيس وبني والقساوة

القاسية. الخواطر يجذب التكلم يف البيان حسن

تقدَّم ما عىل كالم

واالستحسان، الصواب عىل أو واألوهام، التصورات عىل مشيدة األدبية الحقايق كانت ملا إنه
عليها، العقل ألحكام خاضًعا جوقها كان العرفية، واملبادي االجتماعية الحوادث عىل أو
تغري حسب ويتغري البرش، أهواء تقلب حسب يتقلب أغلبها كان ولذلك بها؛ الزمان وترصف
األدبية الحقايق من كثريًا نرى فإننا وهكذا واألجيال. األزمنة لتنقل تبًعا وينتقل الظروف،
وأراجيف. كخرافات اليوم تعترب صارت راهنة صحيحة كحقايق قديًما تُعترب كانت التي
ونواميسهم أجناسهم اختالف البرش بني اعتباره يختلف ما الحقايق هذه من يوجد وكذلك
يراه فما بأحكامها، األفراد عقول اختالف مقامه يختلف ما الحقايق هذه ومن وأذواقهم،
يحكم وما باطًال، الغول يراه صادًقا الفرس يراه وما عليًال، العرب يراه صحيًحا اإلفرنج
من وافًرا عدًدا نرى فإننا وهكذا خطأً. بكونه عمٌرو عليه يحكم صوابًا بكونِه زيٌد عليه
والبالبل والقالقل والفتن البرش بني الحروب من لكثرٍي سببًا صار قد األدبية الحقايق هذه

والدمار. والدثار االنقالبات من ولكثرٍي حتى واالضطهادات
وقراًعا نزاًعا األدبية الحقايق وأصحاب الطبيعية الحقايق أصحاب بني نرى وطاملا
ليستظهرها حقايقِه بأسلحة اآلخر ويقارع يكافح الفريقني من كالٍّ أن عىل يفرتان، ال
هذا والصواب، العقل بقوى يهجم وذاك والَهيُوَىل، الطبيعة بقوات يهجم فهذا ويستنرصها،
وخاصًة واالستنتاج. االستقراء بأجنحة ينقض وذاك واملعاينة، املشاهدة بأجنحة ينقض
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وال رشاره، يفرت ال الوجودية الحقايق حزب ضد نريانهم إيقاد فإن العدمية، الحقايق حزب
مشاداتها كل وتهبيط الوجودية الحقايق معاهد تدمري يف ساعني يزالون وال أواره، يخبو

ذلك. عىل التواريخ كل شهادة وحسبنا املوجود، وإعدام املعدوم إليجاد

بيان

ط��رق��ي وف��ي م��ذه��ب��ي ع��ل��ى ب��اٍق ال��ُخ��لُ��ِق م��ن أن��ا م��ا ع��ل��ى أن��ا
وي��ق��ي ي��ف��ي ل��ي ف��ال��ح��قُّ ب��ال��ح��قِّ ف��ذا ن��ط��ق��ُت وإن ع��رض��ي أص��وُن
��ُدِق ال��صُّ ل��ص��اح��ب ع��دوٍّا ي��زل ف��ل��م ال��ك��ذوب س��وى ع��دوٌّ ل��ي م��ا
ال��م��ل��ِق ش��واي��ب م��ن ف��م��ي ت��ح��م��ي ش��ي��ًم��ا ل��ي أن ال��ل��ه أك��ذب ال
ع��ن��ق��ي ع��ل��ى م��نَّ��ٌة ل��ه��ا ي��ٌد وال ع��ل��يَّ س��ط��ا ك��ب��ي��ٌر ف��ال
ب��ال��س��ب��ِق وف��زُت ال��ه��وي��ن��ى س��رُت ب��ل ال��م��ف��اخ��ر ف��ي ت��س��اب��ق��ُت وال
واألرِق ب��ال��ج��ه��اد ب��ل ب��ال��م��ال أح��ٍد م��ن ال��ث��ن��اءَ اش��ت��ري��ُت وال
ح��ن��ِق ف��ي ع��ل��يَّ ده��ري ل��ك��نَّ ط��ل��ٍب ع��ن ق��ط ت��ق��اع��س��ُت وال
ب��ال��ورِق رض��ي��ت وإال أق��ط��ف ث��م��ًرا أج��ْد ف��إن غ��روس��ي أس��ق��ي
ق��ل��ِق ب��ال ط��م��اع��ي��ٌة ف��ال وغ��نً��ى راح��ًة ل��ل��ن��ف��س وال��ق��ن��ع
غ��رق��ي أوج��ب��وا وال��ن��اس أخ��وض ش��ق��ا ب��ح��ر وه��نَّ ال��ع��ن��اي��ا ه��ذي
ح��م��ِق ذي ك��ل دون ب��ه��ا ت��س��ع��ى ه��م��ٌم ف��ل��ي ح��ك��م��ٌة ل��ي ك��ان إن
ب��ال��ح��رِق األغ��ب��ي��اءِ ع��ل��ى ي��س��ط��و ل��ه��ٌب ف��م��ي ف��ي وال��ق��ول أق��ول
نُ��ط��ِق ذي ك��ل ي��ل��وم��ون ل��ذا ف��ٍم ك��ل ق��ف��ل ي��روم��ون ق��وٌم
م��ن��غ��ل��ِق ان��ف��ت��اح وي��ل��ع��ن��ون م��ن��ف��ت��ح ان��غ��الق ي��ب��ارك��ون
ت��ق��ي وج��ه ي��ري��ك ش��ق��يٌّ إال ل��ن��ا ف��ل��ي��س أخ��الق��ه��م س��ب��رُت
غ��ل��ِق ب��ال ف��ٌم ف��ه��ذا خ��ب��ت��م ف��م��ي غ��ل��ق ال��ق��اص��دون أي��ه��ا ي��ا
م��ن��ط��ل��ِق غ��ي��ر ب��رق ف��ال م��ه��ًال س��ح��ٌب وج��ه��ل��ك��م ب��رٌق ه��داَي
وال��درِق ال��ص��ف��اح أه��ل ب��ال��ع��زم ق��ه��رت س��ط��وة ال��ح��ق ل��دول��ة
األف��ق ع��ل��ى ال��ض��ح��ى ج��ي��ش ف��ذاك راي��ت��ه رف��ع ال��ل��ي��ل ل��ي��خ��ف��ض
ب��ال��غ��س��ق ك��س��ي��ن بُ��ُه��ٌم ال��ش��ه��ُب ذي وإذا ش��ه��بُ��ُه ال��ص��ب��َح ف��ش��ا ل��ي��ٌل
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إيضاح

وش��ات��ي ك��ل��وم ك��ل��م��ي ع��ل��ى وج��رت ع��دات��ي ه��م��وم ه��م��م��ي ع��ل��ى دارت
آت ب��ع��ذٍر واٍش وذا ع��ن��ي ذاه��ٌب ب��ان��ك��س��اٍر ع��دوٌّ ه��ذا
ن��ف��ث��ات��ي م��ن��ف��ذًا ب��ه��نَّ ي��ب��رح ل��م ال��ده��ر أن ع��ل��م��َن ال��ع��داة ل��ي��ت
ك��ل��م��ات��ي ي��خ��ن ل��م ول��ك��ن ف��ض��ًال ل��ي ف��ألنَّ خ��ان��ن��ي ده��ري ك��ان إن
ف��راِت س��دُّ ي��ه��ون ف��ل��ي��س م��ه��ًال ق��ري��ح��ت��ي س��دَّ ال��ب��اغ��ون أي��ه��ا ي��ا
األك��م��اِت وط��ارق يُ��َرضُّ رض��وى وأم��ام��ه��ا ع��زي��م��ت��ي ت��ط��رق��ون أو
ال��ح��رك��اِت ل��م��ق��در ال��ف��ت��ى إن ب��ال��ردى س��ك��وت��ي ي��ش��م��ت��نَّ��ك��م ال
ع��ادات��ي ع��ن أح��ول ل��س��ُت ق��ي��ل م��ا ع��ل��ى وأن��ا ذم��ك��م ع��ودت��م��ون��ي
ب��ال��ق��وم��اِت ت��ج��لُّ ال��م��ل��وك إن ل��ك��م م��ل��ٌك ك��أن��ن��ي ع��ل��يَّ ق��م��ت��م
ح��س��ن��ات��ي س��اءت��ك��م وه��ل م��ع��ك��م ف��ع��اي��ل��ي ج��م��ي��ل ب��ك��م أض��رَّ ق��د ه��ل
خ��ط��وات��ي وال��ح��ق��وا س��اب��ق��ون��ي ب��ل آف��اق��ك��م أف��ْق إن ت��ح��س��دون��ي ال
غ��زواِت ب��ذي س��ي��ٍف ذي ك��لُّ م��ا ع��زم��ه ي��ن��اس��ب ف��ع��ٌل ل��ه ك��لٌّ
ب��ال��رب��واِت داود ل��ك��ن��م��ا ف��ات��ًك��ا أق��ب��ل ب��اآلالف ش��اءول
ال��وق��ع��اِت ف��ي ال��ن��ص��ر ي��ع��ط��ي وال��ل��ه ب��ه��رق��ٍل وج��ئ��ُت ب��ش��م��ش��وٍم ج��ئ��ت��م
ال��ص��ع��اِت أب��و زوٌس ف��ل��ي خ��ب��ت��م ن��ص��ي��رك��م ال��ع��م��ود ذو ب��اٌخ ك��ان إن

وقلت:

أل��ُم وذا ل��ذٌَّة ف��ذي أول��ى ل��ي وال��ج��ه��ال��ة ول��ل��ف��ض��ل ل��ي م��ا
ال��ق��س��ُم ب��ه ج��رى م��ا ي��ن��خ��ف��ض ل��م م��رت��ب��ٍة رف��ُع ب��ال��ف��ض��ل ك��ان إن

(انتهى)
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