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األول اجلزء





الكونيات





الكائنات يفمشهد

عجيب الفضاء وجه يا جمالك

رح��ي��ُب االن��ت��ه��اءَ ي��أب��ى وص��درك ع��ج��ي��ُب ال��ف��ض��اء وج��َه ي��ا ج��م��الُ��َك
ل��ه��ي��ب1 ال��ض��ي��اء أن ع��ل��ى ت��ض��يء ك��ب��ي��رة ال��ن��ج��وم أم ف��ي وع��ي��نُ��ك
ف��ن��ص��ي��ب2 ب��راق��ًة وت��ف��ت��ح��ه��ا ق��ص��َدن��ا ف��ن��خ��ط��ئ ت��غ��ض��ي��ه��ا زل��َت وم��ا
َم��ِغ��ي��ب ال��ع��ش��يِّ ف��ي م��ن��ه��ا وي��ص��ف��رُّ َم��ط��ل��ٌع ال��غ��ديَّ��ة ف��ي م��ن��ه��ا ف��ي��ح��م��رُّ
ي��ن��وب3 ال��ظ��الم َج��نَّ إذا وع��ن��ه��ا ح��ف��ي��ُده��ا ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در وي��خ��ل��ف��ه��ا
رق��ي��ب وال��نَّ��يِّ��راُت أغ��ازل��ه��ا َم��ل��ي��ح��ة ف��ي��ه ال��ب��در ك��أن ول��ي��ٍل
رط��ي��ب4 ف��ي��ه ال��غ��ضُّ ال��ن��س��ي��م وردُن ب��ج��ان��ب��ي َره��ٌو وال��ب��ح��ُر ب��ه س��ري��ُت
م��ِه��ي��ب أغ��رُّ وج��ٌه ال��ُع��ال ف��ي ل��ه م��ش��رًق��ا أزه��َر ال��ح��س��ن ف��ي��ه ف��ش��اه��دت

وعينك، بقوله: الفضاء يف التي الشمس عن يعرب أن ناسب األول، البيت يف وصدًرا وجًها للفضاء أثبت ملا 1
مع. بمعنى للمصاحبة البيت يف و«عىل» املجرة، النجوم: أم والبارصة. الشمس بني مشرتك لفظ العني

بمعنى هي التي العني إىل عائد تغضيها من والضمري جفنيها، طبق أي عينه: الرجل أغىض يقال: 2

الغروب. عند إخفاءها بإغضائها وأراد املتقدم، البيت يف الشمس
فهو الشمس، عن املنفصلة األرض عن منفصل ألنه للشمس؛ حفيًدا البدر وجعل الولد، ولد الحفيد: 3

الولد. ولد بمنزلة منها
ساكن. أي رهو: فيه. أي به: رسيت 4
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م��ش��وب5 ب��ال��س��ك��ون ص��م��ٌت ال��ل��ي��ل وف��ي ال��ك��َرى ق��ب��ض��ة ف��ي ال��ح��يِّ وأه��ُل ورح��ُت
دب��ي��ب6 ال��ف��ض��اءِ أح��ش��اءِ ب��ي��ن ل��ه س��اريً��ا ال��ص��م��ت أس��م��ع ك��أن��ي ف��ك��ن��ت
ه��ب��وب ال��ن��س��ي��م أع��ط��اَف ه��زَّ ل��م��ا م��ط��ربً��ا ي��ُك ل��م ال��ل��ي��ل ص��م��َت أنَّ ول��و

∗∗∗
ش��ن��ي��ب7 ف��ي��ه ال��م��اءِ وث��غ��ر ط��ل��ي��ق ض��اح��ٌك ب��ال��نُّ��ور ال��ب��ح��ر وج��ه إنَّ أال
ي��س��ي��ب؟8 ال��الم��ع��ي��ن أيُّ أدِر ف��ل��م وال��س��ن��ا ال��م��اءُ ب��ه م��ن��س��ابً��ا ت��رق��رق
ض��ري��ب9 ف��ي��ه ال��م��اءَ ك��أن ف��ي��ب��دو رون��ًق��ا ال��ب��ح��َر ي��م��ن��ح ن��وٌر ول��ل��ب��در
وث��وب10 ل��ل��ض��ي��اء ف��ي��ه��ا أس��اري��ُر ت��ه��ل��ل��ت ال��ن��س��ي��ُم ال��ب��ح��َر ��ش ج��مَّ إذا
ط��روب وال��ك��ري��م ن��ف��س��ي ف��ت��ط��رب ي��س��ت��خ��ف��ن��ي ال��م��ن��ى وألالءُ وق��ف��ُت

∗∗∗
وي��ص��وب م��رة ط��رف��ي ف��ي��ص��ع��د ن��اظ��ري وال��ب��ح��ر ال��ب��در ب��ي��ن أردِّد
ن��س��ي��ب11 وه��و ال��ش��ع��ُر ب��ص��دري ف��ج��اش َم��وه��نً��ا ال��ع��وال��م ح��س��ن ف��ي ��ل��ت ت��أمَّ

عدم بالصمت وأراد نائمون، هم أي: عليهم؛ استوىل قد النوم أن هو الكرى: قبضة يف أنهم معنى 5

ليس أنه — بالسكون مخلوًطا أي: — مشوبًا الصمت كون ومعنى الحركة، عدم وبالسكون الصوت،
حركة. وال صوت هناك

يسمع فلم الليل يف أصاخ إذا املرء أن وذلك السمع، بواسطة أدركه أي الصمت؛ أسمع بقوله: أراد 6
هو وإنما محض، بعدم ليس الصمت ألن ذلك؛ يف غرابة وال صمتًا، الليل يف أن أدرك حركة، وال صوتًا

الصمت. أسمع قوله: معنى لك تبني فبهذا الكالم، أو الصوت عدم
األسنان. يف ورقة ماء وهو شنب، فيه أي: شنيب، ثغر يقال: 7

كل ذاهبًا يجري يسيب: النور. والسنا: جريه. يف متدافًعا أي ومنسابًا: سهًال. جريًا جرى أي ترقرق: 8
مذهب.

والصقيع. الجليد والرضيب: وإرشاًقا. حسنًا أي ورونًقا: يعطي. يمنح: 9
تألألت. وتهللت: ونحوه. بالقرص وداعبها العبها إذا الجارية جمش يقال: املالعبة، التجميش: 10
أي الوجه؛ بخطوط الصغرية األمواج خطوط شبه اإلنسان، جبهة يف تكون التي الخطوط واألسارير:
األسارير. تلك بني متواثبة النور أشعة فتلوح للبحر، النسيم مالعبة بسبب تتألأل إنها وقال: باألسارير،
وجاش: الظرفية. عىل منصوب البيت يف وهو الليل، نصف نحو ويكون الليل، من الوهن وقت املوهن: 11

النساء. يف الرقيق الشعر هو والنسيب: هاج. بمعنى
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الكائنات مشهد يف

ح��ب��ي��ب ع��ل��ي��ه األع��ل��ى م��ن أط��لَّ ع��اش��ق ال��ع��وال��م وُع��ل��ويَّ ك��أن��ي
وج��ي��ب12 ت��ح��ت��ه��نَّ ض��ل��وًع��ا ت��ش��دُّ وي��م��ي��ن��ه ُم��س��ت��ش��رًف��ا ل��ه ف��ق��ام
ض��روُب ف��ي��ه ال��خ��ل��ق ألن ع��ج��ب��ُت؛ واح��ًدا األص��ل ف��ي ال��ك��ون رأي��ت ول��م��ا
ل��رغ��ي��ُب13 أخ��الق��ه��م ف��ي ك��ث��ي��ري��ن ال��ورى أن��ت��ج واح��ًدا ب��ط��نً��ا إن أال
ل��ره��ي��ُب ال��ُق��وى أي��دي ب��أب��ع��اده ت��ض��ارب��ت ق��د ش��اس��ًع��ا ف��ض��اء وإنَّ
ل��ع��ج��ي��ب ُص��ورة ت��س��اووا ق��د وه��م ِس��ي��َرًة اآلدم��ي��ي��ن اخ��ت��الف وإن
ُم��ري��ب ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي غ��ي��ره ف��م��ا آدم اب��ن ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي م��ا وأع��ج��ب
ك��ذوب وه��و ال��ص��دق ق��ول وي��ح��م��د ح��ل��ي��ف��ه وه��و ال��س��وءِ ف��ع��َل ��م��م ي��ذمِّ

∗∗∗
رق��ي��ب س��واه م��ن ع��ل��ي��ه ف��ك��لٌّ غ��ي��َره ي��راق��ب ك��الٍّ ال��ورى رأي��ُت
يُ��ن��ي��ب14 ال��ف��ع��ال ك��لِّ ف��ي ال��ن��اس إل��ى ف��اع��ل ك��لَّ ت��رى ق��د ه��ذا أج��ل وم��ن
وذي��ب15 ال��خ��الءِ ع��ن��د ث��ع��ل��ب ب��ه يُ��تَّ��ق��ى ال��َق��وم م��ج��م��ع ف��ي َح��م��ٍل ف��ك��م
أدي��ب األن��ام ه��ذا ف��ي ك��ان ل��م��ا ك��ات��م ه��و ب��ال��ذي ك��ل ب��اح ول��و
ل��ع��وب ف��ي��ه ال��ط��ب��ع ألن وذاك ت��ك��ل��ًف��ا إال ال��م��رءُ ي��ج��دُّ ول��ي��س
ع��ي��وب ل��دي��ه ال ع��ائ��ب��ي��ه ل��دى ألن��ه��ا ال��ع��ي��وَب؛ ال��م��رءُ وي��ج��ت��ن��ب
وش��ع��وب ��ٌة ج��مَّ م��ن��ه��م ق��ب��ائ��ل ب��ه َش��ِق��ي��ت ال��ورى ف��ي ق��دي��م ري��اء
ت��ط��ي��ُب اآلخ��ري��ن وع��ن��د أن��اس خ��ب��ي��ث��ة ي��راه��ا أخ��الٍق وُربَّ��َة
َم��ع��ي��ب ال��ق��ويِّ ع��ن��د ول��ك��نَّ��ه ف��ض��ي��ل��ة ال��ض��ع��ي��ف ع��ن��د ال��ف��ت��ى وِح��ل��م

∗∗∗

نظر إذا الناظر يفعل وكذلك ، كاملستظلِّ حاجبيه فوق ه كفَّ باسًطا برصه رافًعا منتصبًا أي مسترشًفا: 12

واضطرابه. القلب خفقان والوجيب: بعيد. أو مرتفع يشء إىل
الجوف. واسع أي البطن؛ رغيب هو يقال: واسع، أي رغيب: 13

يف ينيب منهم واحد كل صار لسواه، مرتصًدا غريه عىل رقيبًا الناس من كل كان ملا أي يرجع، ينيب: 14
يف ذلك فرس كما والتمويه، الرياء فيهم نشأ هنا ومن به، ظنهم سوء بذلك عنه ليدفع الناس؛ إىل أفعاله

يليه. الذي البيت
أسًدا. بزيد لقيت قولك: يف مثلها للتجريد؛ أو للسببية به: يتقى قوله: يف الباء 15
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الرَّصايف معروف ديوان

ن��ص��ي��ب16 اف��ت��راه ��ا م��مَّ ل��ه��م ول��ي��س ل��ل��ورى ال��ف��ض��ائ��ل ال��م��اُل ي��ف��ت��ري وق��د
ذن��وب وه��ي ال��م��رء ح��س��ن��ات ب��ِه ت��ب��يَّ��ن��ْت وج��ٌه ال��ن��اس ب��ي��ن ول��ل��ف��ق��ر
ه��ي��وب ف��ق��ي��ل: ف��ق��ر ذو وأح��ج��م ح��ازًم��ا ��وه ف��س��مَّ ال��م��ث��ِري أح��ج��م ل��ق��د
ف��ن��ج��ي��ب ال��غ��ن��ى ذو ي��ت��واض��ع وإن ص��اغ��ر ف��ه��و م��ع��دم ي��ت��واض��ع وإن
ول��ب��ي��ُب ب��ه ِم��ن��ط��ي��ق ال��وج��د وذو ك��الم��ه ب��ك��ث��ر ث��رث��ار ال��ُع��دم وذو
ج��ن��ي��ب ل��ه��نَّ م��ن��ه��م ام��رئ ف��ك��ل ت��ق��وده��م ك��ث��ي��ر ع��ادات ول��ل��ن��اس
َش��ري��ب ي��ش��رب��ون م��ا إذا وه��نَّ أك��ي��لُ��ه��م ي��أك��ل��ون م��ا إذا وه��نَّ
ل��غ��وب أج��ل��ه��نَّ م��ن ��ه��م م��سَّ وإن ط��ري��ق��ه��ا ع��ن ِض��لَّ��ًة ي��ح��ي��دوا أن أبَ��ْوا
ط��ب��ي��ب؟ اآلخ��ري��ن ف��ي ُع��ق��م��ه ع��ل��ى ل��ه ف��ه��ل األوَّل��ي��ن أع��ي��ا ال��داء ه��ي

ومعنى أموالهم. تفرتيه محًضا كذبًا األغنياء فضائل جعل فكأنه يختلقها، أي الفضائل: املال يفرتي 16
الفضائل. من نصيب لهم ليس إذ االفرتاء؛ هذا من براء أنهم نصيب» افرتاه مما له «وليس قوله:
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شعر العامل

شعر بيت إال املرء وما

ال��ش��ع��ر1 م��ن ف��ن ك��ل ت��ح��وي ص��ح��ائ��َف ِس��ْف��ِر م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة غ��ي��ر وم��ا ق��رأُت
س��ط��ر2 ع��ل��ى س��ط��ًرا ال��ك��ون ص��ف��ح��ات ع��ل��ى ن��ض��ي��دًة ت��ب��دو األش��ع��ار ُغ��َرر أرى
ال��ده��ر ف��م ل��ل��س��ام��ع��ي��ن ب��ه��ا ي��ف��وه ق��ص��ائ��د إال ال��ده��ر ح��ادث��ات وم��ا
ال��ق��ب��ِر3 ُح��ف��رة َض��ْربُ��ه ل��ك��ْن م��ص��ائ��ُب ع��روُض��ه ِش��ع��ٍر ب��ي��ُت إال ال��م��رء وم��ا
ال��ن��ث��ر4 إل��ى ن��َظ��م��ن م��ا ال��م��ن��اي��ا ت��ردُّ وإن��م��ا ش��ع��ًرا األي��ام ت��ن��ظ��م��ن��ا
ال��ع��م��ر5 م��خ��ت��َص��ر ال��ب��ح��ر ق��ص��ي��ر وم��ن��ا ع��م��ره ب��ح��ر ُم��س��ه��ب ط��وي��ل ف��م��نَّ��ا
ُه��ج��ر6 َم��ن��ط��ق م��ن ص��ي��غ ه��ج��اء وذاك ال��ث��ن��ا أط��ي��ب م��ن ص��ي��غ م��دي��ح وه��ذا

∗∗∗

الكتاب. السفر: 1
منسقة. نضيدة: 2

الشطر من األخري الجزء والرضب: البيت. من األول الشطر من األخري الجزء الشعر: علم يف العروض 3
للموت. وآخره للمصائب أوله اإلنسان أن البيت ومعنى الثاني،

التفريق. النثر: 4
طويل. مسهب: 5

الكالم. من القبيح الهجر: 6



الرَّصايف معروف ديوان

ب��ال��زج��ِر7 يُ��ن��ه��ن��ُه ال دم��ع ب��م��ن��ه��لِّ زرت��ه��م ال��م��ق��اب��ر ف��ي ن��ي��اٍم وربَّ
ال��ق��ف��ِر8 ال��ط��ل��ل دارس ي��دع��و ال��دار ع��ل��ى ع��اش��ق وق��ف��َة األج��داث ع��ل��ى وق��ف��ت
ص��دري م��ن ت��ص��اع��دن ق��د زف��رات إل��ى ق��رن��ت��ه ح��ت��ى ال��دم��ع ف��ي��ض س��ال ف��م��ا
ال��ظ��ه��ر؟ ع��ل��ى وأن��ت��م م��ن��ك��م م��ض��ت ع��ه��وًدا ذك��رت��ُم ه��الَّ األرض ب��ط��ِن أُس��كَّ��اَن
ال��ح��م��ر وال��ح��ل��ِل ال��دي��ب��اج أول��ي وك��ن��ت��م ل��ك��م ُح��ل��ًال ال��ِب��ل��ى ب��أك��ف��ان رض��ي��ت��م
ال��ع��ف��ر؟!9 ع��ل��ى وال��ج��ن��وب رق��دت��م ف��ك��ي��ف ج��ن��وب��ك��ْم ال��ح��ش��اي��ا ت��ؤذي ك��ن��ت��ُم وق��د
ال��ق��ص��ر!10 س��اك��ن م��ن ال��ص��ح��راء س��اك��َن ب��ه��ا ع��ارف غ��ي��َر زرت��ه��ا ق��ب��وًرا ي��ا أال
ال��ف��ك��ر11 أول��و ذوي��ك م��ث��وى ف��ي ل��ي��ح��ت��ار وإنَّ��ه ذوي��ِك ف��ي ف��ك��ري ح��ار ل��ق��د
ال��ش��ع��ر!12 أف��ج��ع م��ن ال��ش��ع��َر ه��ذا إن أال م��ش��ي��رة: َك��ف��ي ول��ألج��داث ف��ق��ل��ت،

∗∗∗
ال��ن��س��ر13 واق��َع ظ��ل��م��ات��ه ف��ي أس��ام��ر ِب��تُّ��ُه ال��ج��ن��اح��ي��ن غ��داف��يِّ ول��ي��ٍل
ُخ��ض��ِر14 لُ��َج��ج ف��ي ال��ظ��ل��م��اء م��ن ف��ت��ج��ري َم��راس��يً��ا ال��خ��ي��ال ُس��ْف��ن م��ن وأق��ل��ع
ب��ال��در15 ��ع ُرصِّ ال��دي��ب��اج م��ن ُرواق ك��أن��ه��ا ف��وق��ي ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة أرى
ال��ع��ش��ر16 ب��األن��م��ل ال��ظ��ل��م��اء ع��ل��ى ق��ب��ض��ت ن��ج��وم��ه م��ن ال��دج��ى ف��ي خ��روق ول��وال

يكف. ال ينهنه: ال سال. الدمع: أنهل 7
الديار. آثار من بقي ما والطلل: حى. امَّ املكان: درس القبور. األجداث: 8

الرتاب. العفر: املحشو. الفراش وهي حشية جمع الحشايا: 9
فيها. يشء ال الفضاء األرض الصحراء: 10

املقام. املثوى: 11
أوجع. أفجع: 12

الواقع، النرس له: يقال لنجمني، اسم النرس: الغراب. وهو الغداف إىل نسبة أسودهما، الجناحني: غدايف 13

تخفى. ال تورية البيت ويف الطائر، النرس له: يقال واآلخر
والخرضة أسود، بمعنى أخرض يقال: سود، خرض: املاء. معظم األصل يف وهي لجة، جمع لجج: 14

اآلخر. مكان منهما كل يستعمل والسواد
الخيمة. هو أو البيت، مقدم يف سقف الرواق: السماء. الزرقاء: القبة 15

رءوسها. األصل يف وهي األصابع؛ باألنمل: وأراد الليل. الدجى: 16
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ت��س��ري!17 ت��زل ل��م ال��دج��ى ب��أج��واز ن��ج��وًم��ا ال��رَُّؤى ف��ي وأب��ه��ج أب��ه��ى م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
اإلث��ر18 ع��ل��ى أخ��رى ال��ش��رق ف��ي أن��ج��م ب��دت ت��غ��وَّرت ل��ي��ًال ال��غ��رب ن��ج��وُم م��ا إذا
وال��ن��ك��ر19 ال��ع��رف ف��ي ال��ل��ي��ل ظ��الم وق��ب��ح ال��دج��ى ف��ي ال��ك��واك��ب ح��س��ن م��ن ت��ج��وَّل��ت
��ق��ِر20 ب��ال��شُّ ال��ص��ب��ح إث��ره��ا ي��ق��ف��و ال��ُده��م ع��ل��ى ج��ن��وده ولَّ��ت ال��ل��ي��َل رأي��ت أن إل��ى
ال��زُّه��ر! أن��ج��م��ه ن��ث��ر ف��ي ال��ب��َه��ا ن��ظ��ي��م ب��وج��ه��ه ق��رأت ل��ي��ٍل م��ن ل��ك ف��ي��ا
ال��ش��ع��ر! أح��س��ن م��ن ال��ش��ع��ر ه��ذا إن أال ل��ن��ج��وم��ه: ش��اخ��ص وط��رف��ي ف��ق��ل��ت،

∗∗∗
ال��ف��ج��ر21 ص��م��ص��ام��ُة ال��ل��ي��ل درَع َق��دَّ وق��د ال��ك��رى ه��ج��ع��ة م��ن اس��ت��ي��ق��ظ��ت ب��ه وي��وم
وك��ر22 ف��ي ي��زق��زق ع��ص��ف��ور ت��رن��ُم ص��ي��اُح��ه ُم��ش��ٍج وال��دي��ك ف��أط��رب��ن��ي
ال��ن��ش��ِر23 ط��يِّ��ب َس��ْج��َس��ٍج ن��س��ي��ٍم ه��ب��وُب ارت��ي��اح��ه��ا وزاد ن��ف��س��ي ازده��ى وم��م��ا
ال��ن��ف��ر24 س��اع��ة ف��ي ال��ب��ي��ت ح��ج��ي��ُج ك��أنَّ��ا ل��ش��أن��ِه ك��لٌّ ال��ن��اس وق��ام ف��ق��م��ت
َم��ج��ر25 ع��س��ك��ٍر ف��ي األض��واء م��ن م��ل��ي��ٌك ك��أن��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ط��ل��ع��ت وق��د

الليل. أوساط الدجى: أجواز املنظر. الرؤى: 17
غابت. تغوَّرت: 18

املهملة بالحاء روي ولو «جال»، مادة يف الصيغة هذه أجد ولم األصل، يف كما بالجيم؛ كذا تجولت: 19

باملراد. وأوىف أحسن لكان
الخيل: يف والشقرة أشقر، جمع الشقر: يتبعها. إثرها: يقفو الخيل. من األسود وهو أدهم؛ جمع الدهم: 20

مجاًزا. الشمس أشعة وبالشقر: الظلمات، بالدهم: وأراد والذنب. العرف معها يحمر صافية حمرة
الصمصامة: ظلمته. الليل: بدرع واملراد شق. قد: النعاس. الكرى: النوم. وهو الهجوع، من الهجعة: 21

شعاعه. الفجر: بصمصامة واملراد السيف،
مطرب. مشٍج: 22

الرائحة. النَّرش: معتدلة. الهواء لينة سجسج: ريح استفزها. نفيس: ازدهى 23
من اندفعوا إذا الحجيج نفر مصدر النفر: مكة. يف الحرام البيت بالبيت: واملراد الحجاج. الحجيج: 24

مكة. إىل منًى
العظيم. الجيش املجر: 25
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الرَّصايف معروف ديوان

ال��ح��م��ر26 غ��الئ��ل��ه��ا ف��ي روي��ًدا روي��ًدا ل��ل��ع��ال ت��رف��ل األف��ق وراء م��ن ب��دت
ال��ت��ب��ر27 ذائ��ب ال��ث��رى وج��ه ع��ل��ى ت��س��ي��ل ك��أن��ه��ا ح��ت��ى األن��وار ت��رس��ل غ��دت
ت��ج��ري28 غ��دت ال��ف��ض��اء ب��ح��ر وف��ي ص��ق��ي��ًال ال��ض��ح��ى رون��َق ن��وره��ا ف��ي ج��ل��ت أن إل��ى
وال��زه��ر وال��ن��ب��ت األرض ح��ي��وان إل��ى ج��دي��دة ال��ش��ع��اع ف��ي ح��ي��اة وأه��دت
ال��ش��ع��ر!29 أب��دع م��ن ال��ش��ع��ر ه��ذا إن أال ب��ح��ف��اوٍة: ن��ح��وه��ا م��ش��ي��ًرا ف��ق��ل��ت،

∗∗∗
ال��خ��ْدر30 ب��ي��ض��َة ي��ا ل��ب��يَّ��ك أال أج��اب ال��ه��وى ن��ازح دع��ت إن ِخ��ْدٍر وب��ي��ض��ِة
ال��ش��زر31 ب��ال��نَّ��ظ��ِر ال��وج��د م��ي��ت وي��ح��ي��ي��ن ب��ك��ل��م��ة ال��ق��ل��وَب ي��م��ل��ك��ن ء ال��الَّ م��ن
ب��ال��ب��در32 ال��ك��واك��ب إح��داَق أوان��ُس ب��ه��ا م��ح��دق��ًة ال��ب��در ت��ري��ن��ي ت��ه��ادت
ال��ج��م��ر!33 ع��ل��ى ال��ض��ل��وع ط��يَّ ب��ه��ا أل��ف��ُت ص��ب��اب��ة م��ن ل��ي ِه��ج��َن ق��د م��ا ف��ل��ل��ه
خ��ص��ر34 إل��ى وخ��ْص��ر ن��ح��ٍر إل��ى ف��ن��ح��ٌر ِت��ْربَ��ه��ا ال��م��ش��ي ف��ي إح��داه��ن ت��ص��اف��ح
ال��ص��ب��ر م��ح��اف��ظ��ة ف��ي أم��ري وأج��م��ع��ت بً��ا ت��أدُّ خ��ط��وي أق��ص��رت وق��د م��ررن
ال��ش��ع��ر م��ن ُض��ف��رن أك��ال��ي��ٌل ع��ل��ي��ه��ا أْرؤًس��ا م��ن��ه��نَّ ل��ل��ت��س��ل��ي��م ف��ط��أط��أن
ال��ظ��ه��ر م��ن��ح��ن��ي األرض ن��ح��و وأط��رق��ت ُم��س��ل��ًم��ا ص��دري ف��وق ك��ف��ي ف��أل��ق��ي��ُت
أدري ال ح��ي��ث إل��ى ي��رج��ع ول��م ف��راح ُم��ش��يِّ��ًع��ا خ��ل��ف��ه��ن ق��ل��ب��ي وأرس��ل��ت

الثوب تحت يلبس شعار وهي غاللة، مفردها ثيابها، بها أراد غالئلها: وتتبخرت. ذيلها تجر ترفل: 26

الدرع. وتحت
الندي. والرتاب األرض الثرى: 27

مجلوٍّا. صقيًال: وحسنه. إرشاقه الضحى: رونق 28

باإلكرام. واملبالغة التلطف الحفاوة: 29
وذاهبه. نائيه الهوى: نازح خدرها. يف مكنونة ألنها الحسناء؛ الجارية الخدر: ببيضة أراد 30

أو العني، بمؤخر الغضبان نظر أو إعراض، فيه نظر هو الشزر: النظر الحب. الوجد: الالتي. الالء: 31
البيت. ملعنى أقرب التفسري وهذا وشمال، يمني النظر

به. أحاط باليشء: أحدق 32
طوى. مصدر الطي: هيجن. هجن: 33

النحر: املؤنث. يف يستعمل ما وأكثر سنها، عىل كانت إذا فالنة: ترب وهذه فالن، ترب هذا يقال: 34

العنق. من القالدة موضع
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ش��ع��ر! أج��م��ل م��ن ال��ش��ع��ر ه��ذا إن أال م��ش��ي��رٌة: ن��ح��وه��ن ��ي وك��فِّ وق��ل��ت،

∗∗∗
ال��ع��ص��ر35 أن��ج��م ُه��ُم ش��ب��اٍن ب��م��ج��ل��س غ��ط��اؤه��ا ال��دِّم��ق��س ن��ْس��ُج وم��ائ��دٍة
36 ُغ��رِّ غ��ط��ارف��ٍة ب��أص��ح��اب م��ح��اًط��ا م��ن��ب��ًرا ال��ف��ن��غ��راُف أع��ال��ي��ه��ا م��ن َرق��ى
ال��ب��در37 ه��ال��ة وُه��ْم ب��دًرا ف��ت��ح��س��ب��ه ر م��ن��وَّ س��راج ال��ن��ادي وَس��ط وف��ي
ال��س��ح��ر م��ن ال��ب��ي��اَن أن ب��ه ع��رف��ن��ا ِم��ْق��َوًال يُ��ن��ِط��ق ال��ع��ل��م ب��إذن ف��راح
وال��زم��ِر38 ب��ال��ع��زف ال��س��م��ع يُ��س��رُّ وط��وًرا وْع��ُظ��ه ال��ق��ل��َب يُ��ح��ِزُن خ��ط��ي��بً��ا ف��ط��ْوًرا
َوق��ر39 ذو وه��و ال��غ��ن��ا أل��ح��ان ويُ��س��م��ع أبْ��ك��ٌم وه��و ب��ال��لُّ��غ��ا ف��ص��ي��ًح��ا ي��ف��وه
ي��ج��ري40 ك��م��ا ال��ح��دي��ث ي��روي ف��ت��س��م��ع��ه ح��اك��يً��ا ال��ق��ول ف��ي ال��ت��دل��ي��َس أَبَ��ى أم��ي��ٌن
ذُك��ر41 ع��ل��ى م��ن��ه وه��و ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر ح��اف��ًظ��ا ال��ق��ول ل��ق��ن��ت��ه إذا ت��راه
وال��ف��خ��ر!42 ب��ال��ف��ض��ل آلدي��س��وَن أق��رَّ ع��اق��ل ك��ل ب��ه ص��ن��ع م��ن ل��ك ف��ي��ا
ال��ش��ع��ِر!43 أع��ج��ب م��ن ال��ش��ع��ر ه��ذا إن أال ه��دره ش��ق��اش��ق ��ت ت��مَّ وق��د ف��ق��ل��ت،

∗∗∗
44 ُح��رِّ ف��تً��ى وج��ه ي��ل��ق��اك إذا يُ��ري��ك ال��وَرى ف��ي ال��م��ك��ارم م��أث��وِر وأْص��يَ��َد

األبيض. والحرير الديباج الدمقس: 35
السادة. الغطارفة: 36

الشمس. لدارة كالطفاوة القمر، دارة الهالة: 37
الطرب. آالت وهي باملعازف؛ الرضب العزف: 38

السمع. ذهاب وهو الصمم؛ الوقر: لغة. جمع وهي اللغات؛ اللغا: 39
حدثه؛ ْن ِممَّ أعىل هو َمْن ويذكر منه، سمعه َمْن حديثه يف املحدث يذكر ال أن هو الحديث: يف التدليس 40

حديثه. يُْقبل ال واملدلس منه، سمعه أنه لوهم
التذكر. الذال: بضم الذكر 41

«الفنغراف». الصدى؛ مخرتع هو أديسون: 42
إذا فيه من يخرجه كالرئة يشء وقيل: البعري، لهاة األصل: يف والشقشقة سكت، هدره: شقاشق تمت 43

شقشقته. هدرت للفصيح: ويقال هاج،
وخيالئه. زهوه من يلتفت ال الذي الرجل األصيد: 44
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ال��وف��ر45 م��ال��ه م��ن ال��م��ج��د ح��ق��وق وي��ق��ض��ي ال��غ��ن��ى ط��ي��ال��س��ة ف��ي وي��غ��دو ي��روح
ال��ف��ق��ر46 ي��ُد دي��بَ��اَج��ت��يْ��ِه ِب��إْخ��الق��ه��ا ف��أولِ��ع��ْت ال��زم��ان ري��ب ت��خ��وَّن��ه
ِط��ْم��ر47 س��م��ل ف��ي اإلم��الق م��ن ي��ح��ول ح��ائ��ًرا ال��ت��ص��ع��ل��ك ُط��ْرق ف��ي ف��أص��ب��ح
واألم��ر48 ال��ن��ه��ي م��ال��ك ال��م��ذاك��ي ع��ت��اق راك��بً��ا ال��ع��ز م��وك��ب ف��ي يَ��ُرح ل��م ك��أن
ال��َغ��ْم��ِر49 ب��ال��ن��ائ��ل ال��ع��اف��ي��ن يَ��غ��ُم��ِر ول��م ب��ب��اب��ه ال��رج��ال ِص��ي��ُد ت��زدح��م ول��م
ال��م��ث��ري50 ع��ي��ش��ة ف��ي ك��ان ُم��ق��لٍّ ب��ع��ي��ن ل��ل��غ��ن��ى ي��ن��ظ��ر ال��ن��ف��س ك��ئ��ي��َب ف��ظ��ل
األج��ر51 ط��ال��ب��و م��ال��ه��م م��ن ��زُه ف��ج��هَّ ن��ْح��ب��ه ال��ُع��دم ع��ل��ة ف��ي ق��ض��ى أن إل��ى
ال��ق��ب��ِر إل��ى ح��ام��ل��ي��ه ف��ي أش��يِّ��ع��ه ن��ع��ش��ه ب��ت��ش��ي��ي��ع يُ��ح��َف��ل ول��م ف��ُرح��ُت
ال��ش��ع��ر!52 أف��ج��ع م��ن ال��ش��ع��ر ه��ذا إن أال ت��راب��ه: ت��ح��ث��و ال��ن��اس وأي��دي وق��ل��ت،

∗∗∗
ال��ق��ه��ر53 ي��ُد ظ��ل��ًم��ا ن��ال��ت��ه وق��د ب��ش��ج��و وح��ي��َده��ا ال��غ��داَة ت��ب��ك��ي ون��ائ��ح��ة
ي��دري54 ال وه��و ب��ه��ا بُ��ط��ًال ق��ض��ى ع��ل��ي��ه ح��اك��م ال��ج��ن��اي��ات إح��دى إل��ى ع��زاه
ال��غ��در ق��ال��ب ع��ل��ى م��ط��ب��وًع��ا ال��ج��ْور م��ن ق��ل��ب��ه ُص��بَّ ح��اك��م م��ن ل��ه ف��وي��ل
ال��ص��خ��ِر55 ف��م��ن ق��ل��ب��ه وأم��ا َوق��اح ف��م��ش��وَّه وج��ه��ه أم��ا ال��روم م��ن

الكثري. الوفر: الخواص. يلبسه الثياب من نوع وهو طيلسان، جمع طيالسة: 45

ومعنى خديه. ديباجتيه: أباله. الثوب: أخلق مصدر اإلخالق: شديًدا. به علق للمجهول: بالبناء به أولع 46
مصعرتني. كانتا أن بعد خديه وذللت رشفه، من فوضعت الفقر، يد به وعلقت الزمان، خانه البيت:

باٍل. طمر: سمل الفقر. اإلمالق: االفتقار. التصعلك: 47
قوتها. وكملت سنها ت تمَّ التي الخيل املذاكي: 48

العطاء الغمر: النائل الفقراء. العافني: اإلحسان. يف يبالغ يغمر: معناه. تقدم وقد أصيد جمع صيد: 49

الكثري.
الغني. واملثري: اليد. ذات ضيق املقل: 50

الفقر. العدم: 51
تصبه. ترابه: تحثو 52
الحزن. الشجو: 53
نسبه. عزاه: 54

واملؤنث. املذكر عىل يطلق وقاحة، ذو الواو: بفتح وقاح 55
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شعر العالم

ال��غ��در56 واض��ح إل��ى م��ن��ه ي��ل��ت��ف��ت ول��م ��ه أم��ضَّ ح��ت��ى ال��ذي��ل ب��ع��فِّ أض��رَّ
ال��ق��ع��ر57 ف��ي ال��س��ج��ن م��ظ��ل��م م��ن ب��ه ف��زجَّ ِغ��ي��ل��ًة ال��ج��ور م��خ��ل��ب ف��ي ت��خ��طَّ��ف��ه
ي��ج��ري58 ع��ي��ن��ه م��ن وال��دم��ع األذى ف��ي��ش��ك��و ن��ه��ض��ة رام إن األق��ي��اد ب��ه ت��ن��وء
ال��ُج��ْدر59 ع��ال��ي��ة خ��ل��ف م��ن ل��ه ع��ج��وٌز َزْج��َره��ا يُ��ْك��ِث��ُر وال��س��ج��اُن ت��ن��ادي��ه
! ض��رِّ م��ن ب��ك م��ا ح��لَّ ب��ن��ف��س��ي بُ��ن��يَّ ُض��رُّه ��ك م��سَّ ال��س��ج��َن أظ��ن بُ��ن��يَّ
ال��وزر؟!60 م��ن ال��ب��ريءَ ال��لَّ��ه ي��خ��ذل وه��ل ج��ان��يً��ا أن��ت م��ا ب��ال��ص��ب��ر اس��ت��ع��ْن بُ��ن��يَّ
ال��ن��ح��ر ع��ل��ى م��ن��ي ت��ن��ه��لُّ ك��أدم��ع��ه��ا وأدم��ع��ي ال��ع��زاء أع��اط��ي��ه��ا ف��ج��ئ��ت
ال��ش��ع��ر!61 أق��ت��ل م��ن ال��ش��ع��ر ه��ذا إن أال َع��ب��رت��ي: غ��وارب ج��اش��ت وق��د وق��ل��ت،

عفيف. عف: 56

به فذهب خدعه أي غيلة: قتله يقال: غيلة: والطائر. املايش من سبع كل ظفر األصل يف هو املخلب: 57
طرحه. به: زج فقتله. موضع إىل

قيد. جمع األقياد: تثقله. به: تنوء 58
جدار. جمع الجدر: 59

الذنب. الوزر: 60
الدموع. العربة: موجه. أعايل املاء: غوارب فاضت. جاشت: 61
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الالهناية جتاه

ب��ال��م��ج��رَّْه م��ك��رِّه ف��ي ع��ال��ًق��ا م��ك��رَّْه ال��ف��ض��اء ف��ي ال��ده��ر أب��ع��َد
م��س��ت��م��رْه ح��ادث��ات��ه ت��زل ل��م زم��ان ب��ن��ُت ال��ن��ج��وم أمَّ إن
ُم��س��ت��ق��رَّْه أت��ى ل��َم��ا ق��رٍن أل��َف ف��ي��ه ال��ب��رق س��اف��ر ل��و ف��ض��اء ف��ي
ذرَّه غ��ي��َر أث��ي��ره ف��ي ت��ك��ن ل��م ض��ع��ف أل��َف ُض��وع��ف��ت ال��ش��م��ُس ول��ِو
ق��ع��َره ال��ده��ر ي��َد ب��ال��ًغ��ا ي��ك��ن ل��م ُم��ِغ��ذٍّا ف��ي��ه غ��اص ال��ف��ك��ر ول��ِو
ق��ف��َره ب��ص��ح��راء أل��ق��ي��ت َح��ل��ق��ًة ف��ي��ه��ا ال��م��ج��رَّة ت��ح��س��ب س��ع��ة
َح��يْ��َره ال��ع��ق��ل وت��أخ��ذ م��ق��ش��ع��رٍّا ا ُم��ك��َوئِ��دٍّ دون��ه��ا ال��ف��ك��ر ي��ق��ف
ش��ع��ره ق��ي��َد وال ن��زد ل��م م��ث��ل��ه ف��ض��اء ال��ف��ض��اء إل��ى أض��ف��ن��ا ل��و
ق��ط��ره م��ن��ه ف��َش��ْم��ُس��ن��ا م��س��ت��ف��ي��ًض��ا ن��ه��ًرا ال��م��ج��رَّة ه��ذه ت��ك��ن إن
م��س��ت��ح��رِّه ج��م��رة م��ن س��ق��ٌط ف��ْه��ي ج��زءًا ال��ش��م��س م��ن أرض��ن��ا ت��ك��ن أو
ب��م��ذرَّه ال��ق��َوى ص��ن��ع��ة م��ن ذُرَّ ه��ب��اءٌ ف��ن��ح��ن ع��ن��ا تُ��س��اِئ��ل إن
م��ره ألول وه��ل ف��ظ��ه��رن��ا ح��ي��اٍة م��ن أش��ع��ٌة ص��ادف��ت��ن��ا
م��ك��ف��ه��ره ظ��ل��م��ٍة ف��ي ه��اٍو ف��ه��و م��ن��ا األش��ع��ة ج��اوز َم��ْن ك��ل
ك��ب��َره؟ ي��ظ��ه��ر ال��ج��ه��ول وع��الم ح��ق��ًدا ي��ض��م��ر ال��ح��ق��وُد ف��ع��الم





أين؟ وإىل أين من

ان��ت��ه��ائ��ي؟ ي��ا أي��ن إل��ى ث��م اب��ت��دائ��ي ي��ا أي��ن م��ن أي��ن م��ن
ف��ن��اءِ؟ إل��ى وج��ود وم��ن وج��وٍد إل��ى ف��ن��اءٍ أم��ن
اخ��ت��ف��اء؟ ب��ال وج��ود إل��ى اخ��ت��ف��اءٌ ل��ه وج��وٍد م��ن أَم
ورائ��ي؟ وم��ا أم��ام��ي ف��م��ا ألخ��رى ظ��ل��م��ة م��ن خ��رج��ت
وال��رج��اء ال��ي��أس م��ع��ان��ق ب��أم��ري ح��ي��رة م��ن زل��ت م��ا
ال��ن��ج��اء1 ذو ال��طِّ��ْرف ب��ه ي��ك��ب��و وع��ٌر ال��ن��ج��اة ط��ري��ق إنَّ
ال��دواء؟2 ن��اج��ع إل��ى ي��ه��دي ن��ط��ٌس ال��زم��ان ف��ي ه��ل ق��وم ي��ا
ال��والء؟3 ع��ل��ى وت��م��ض��ي ت��أت��ي ال��ل��ي��ال��ي ذِه أم��ٍر أليِّ
م��س��اء ف��ي ال��ش��م��س وت��غ��رب ص��ب��اح ف��ي ال��ش��م��س ف��ت��ط��ل��ُع
ال��ض��ي��اء4 ك��ن��ه أدري ول��س��ت ع��ي��ن��ي ي��روق ض��ي��اءً أرى

والسبق. اإلرساع النجاء: الخيل. من الكريم الطرف: 1
الحاذق. الطبيب النطس: 2

فاصل. دون متتابعة الوالء: عىل هذه. بمعنى إشارة اسم ذه: 3

ذلك عىل درج وقد مفعولن، وزن عىل فاعلن استعمال فيه البيت من الثاني والشطر حقيقته، كنهه: 4

كذلك. أبيات عدة القصيدة هذه ويف ذلك؛ يذكروا لم الفن علماء أن غري البسيط، مخلع يف الشعراء بعض
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ال��َج��الء5 ن��زرة ُع��الل��ة إالَّ األث��ي��ر اه��ت��زاز وم��ا
ال��ع��م��اء6 غ��ي��ه��ب ف��ي ن��ع��ي��ش ع��ل��م��ن��ا م��ا رغ��م ع��ل��ى ن��ح��ن
ب��ارت��واء7 م��ن��ه ن��ع��د ف��ل��م ع��بٍّ��ا ال��ظ��ن��ون م��اء ن��ش��رب
م��راء8 ف��ي م��ن��ه��نَّ ن��روح م��ش��اه��دات ع��ل��ي��ن��ا ت��أت��ي
ال��خ��ف��اء9 ف��ي وه��ي ال��ق��وى م��ن ف��اع��الت ف��ض��ل ن��رى وك��م
غ��ط��اء! ف��ي األم��ر ح��ق��ي��ق��ة ع��ن إن��ه ال��ح��س��ن وي��ل��ة ي��ا
ال��ت��ق��اء ب��ال م��ب��ت��ع��دات ج��س��م ك��ل أج��زاء ف��إن
ب��ال��خ��ط��اء10 ال��ح��سَّ ي��تَّ��ه��م َع��ْرٌك ال��ج��م��اد ُدق��اق وف��ي

∗∗∗
ع��ن��ائ��ي أوج��ب��ت ِث��ق��ل��ة م��ن أط��ل��ق��ي��ن��ي ال��ج��ذب ق��وة ي��ا
ال��ف��ض��اء11 ف��ي ك��ال��ن��ور ل��ط��رت ش��ك��ال��ي ي��ا ل��والك ل��والك
راء ك��ل ع��ي��ن ع��ن خ��ف��ي��ت ل��ك��ن ال��س��م��اء ِع��م��اد أن��ت
اع��ت��ن��اء رب��َط ب��ب��ع��ض ب��ع��ًض��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��ج��وم ك��ل رب��ط��ت
م��اء ف��وق ال��س��نُّ ك��أن��ه��ا ج��اري��اٍت ال��ج��وِّ ف��ي ف��ُدرَن
ال��س��م��اء ب��ن��ي م��ن ب��أن��ن��ا ع��ل��م��ن��ا ق��د األرض ب��ن��ي ن��ح��ن
اع��ت��راء12 ب��ال س��م��اءً أرض��ي ل��ب��ان��ت ال��م��ش��ت��ري ف��ي ك��ن��ت ل��و

ويتهىل. به يتعلل ما هي العاللة: الفضاء. به مملوء الهواء، من ألطف يشء العلم: اصطالح يف األثري 5
هذا قولهم إن يقول: والشاعر األثري اهتزاز من حاصل الضياء إن يقولون: الوضوح. قليلة الجالء: نزرة

الحقيقة. يدركوا لم ألنهم التفسري؛ بهذا يتلهون فهم الوضوح، قليل
الظلمة. الغيهب: 6

تنفس. بال رشبه عبٍّا: املاء عب 7

والجدل. الخالف املراء: 8
الطبيعية. القوى بها وأراد قوة؛ جمع القوى: 9

الحس أن مع مستمر، حراك يف — العلم حققه ما عىل — يشء كل وذرات ذراته، الجماد: بدقاق أراد 10
بالخطاء. الحس يتهم قوله: معنى وهذا ساكنة، يدركها الظاهر يف

به. يقيد الوثاق الشكال: 11
السيارة. النجوم أحد املشرتي: 12
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اع��ت��الء ل��ذي اع��ت��الءٌ وال ت��ح��ت ول��ي��س ف��وق ف��ل��ي��س
ب��ال��ه��واء م��ح��اط��ي��ن ن��ح��ي��ا ن��ج��م ف��وق ن��ح��ن وإن��م��ا
ارت��ق��اء! أيُّ ي��ب��ق��ى ل��ل��روح ارت��ق��اء أي ش��ع��ري ف��ل��ي��ت
ِغ��ش��اء13 ف��ي زال وم��ا ب��دا س��رٌّ ك��ه��رب��اء ي��ا وأن��ت
ان��ط��واء14 أي��م��ا ان��ط��وت ف��ي��ك ش��تَّ��ى وه��ي ال��ك��ون ع��ج��ائ��ب
ن��اء15 ك��ل وأدن��ي��ت ل��ن��ا داٍج ك��َل ش��ئ��ت إن أض��أت
ل��ل��ب��ق��اء ال��روح ك��ان��ت إن روح ل��ل��ك��ائ��ن��ات ف��أن��ت
األَداء!16 ص��ع��ب��ة ح��ق��ي��ق��ة ف��ي��ل��س��وف ت��ق��اض��اِك وك��م
ب��ال��ك��ه��رب��اء إال ال��ك��ون م��ا ظ��ن: م��ن��ه وال��ق��ول ف��ق��ال

∗∗∗
ال��ن��داء أب��ع��د ن��ج��وَم��ه��ا أن��ادي ب��تُّ��ه��ا ول��ي��ل��ة
ب��ال��ت��ن��ائ��ي وي��أخ��ذَن ف��ك��ًرا ب��ال��تَّ��دان��ي م��ن��ه��نَّ آخ��ذ
ب��ك��ائ��ي م��ن ال��ل��ي��ل وي��ط��رب ب��ش��ع��ري ب��اك��يً��ا ف��أن��ث��ن��ي
ال��ش��ف��اء17 ب��ع��ض ف��أل��ِف��ي ف��ك��ري وْه��ٍن ب��ع��َد ك��رَّ ورب��م��ا
غ��ن��اء م��ن ال��ش��ع��ر س��وى وم��ا أغ��نِّ��ي ال��ق��ه��ق��رى ف��أرج��ع
إزائ��ي:18 ف��ي ال��ن��ج��م وط��ال��ع رأس��ي ف��وق وال��ن��س��ُر أق��ول،
ب��ه��اء! م��ن ف��ي��ِك م��ا ل��لَّ��ه ال��زواه��ي األن��ج��م أي��ه��ا ي��ا
��ن��اء؟!19 ب��ال��سَّ ت��ج��ل��ل��ت ح��ت��ى ج��م��اًال ال��س��ن��ا ك��ف��اك أم��ا
ب��ان��ط��ف��اء؟20 ال��ن��ع��ش ذو أم��ات ف��اص��دق��ي��ن��ي ال��ن��ع��ش أن��ج��م ي��ا

غطاء. غشاء: 13

متفرقة. شتى: 14

بعيد. ناء: قربت. أدنيت: مظلم. داٍج: 15

طلبك. تقاضاك: 16

الضعف. الوهن: 17
مقابيل. إزائي: الثريا. النجم: كوكب. اسم النرس: 18

الرفعة. السناء: الضوء. السنا: 19
امليت. هو النعش: ذو نعش. ببنات تسمى التي األنجم هي النعش: أنجم 20
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ال��ع��زاء ح��س��ن أه��دي إل��ي��ك ح��داٍد ف��ي ك��ن��ت إذا إن��ي
ال��غ��ذاء؟21 ِط��ل��بْ��ة أم وق��ع��ت ك��الل م��ن ن��س��ر ي��ا وأن��ت
ال��ف��ض��اء؟22 م��ن��ت��ه��ى ق��اص��د أم ل��َوْك��ٍر ط��ائ��ر ه��ل أخ��وك
َم��ض��اء23 ذو ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ُس��لَّ س��ي��ٌف ال��ن��ج��وم أمَّ ك��أنَّ
24 وال��رُّواءِ ال��ح��س��ن ف��ي ف��راق ب��ال��دراري َم��تْ��ن��اه ��ع ُرصِّ
ث��واء25 ذو ب��غ��داَد أرض ف��ي أدي��ٌب ��ه��ا ال��سُّ ن��ج��م ك��أنَّ
ب��ال��رِّش��اء26 ال��ب��ئ��ر ألس��ف��ل ُم��دٍل ال��ش��ه��اب خ��ط ك��أنَّ
ال��ض��ي��اء ال��ب��اه��ر ش��ك��ل��ه��ا ف��ي ال��ث��ري��ا أن��ج��م ك��أن��م��ا
ال��ص��ف��اء27 ذي ال��م��اس ح��ج��ر م��ن ف��ص��وٌص ب��ه ك��فٍّ ��اُز ُق��فَّ
ال��ش��ق��اء28 َم��ه��ي��َع نُ��كِّ��ب��ت م��ا ح��ي��اة م��ن ل��ل��م��وت ب��رئ��ت
ال��ب��الء َح��وص��َة غ��دت ح��ت��ى اح��ت��ي��اج أن��ه��ا ي��ك��ف��ه��ا ل��م
ك��ب��ري��اء29 ث��وب ف��ي ي��م��رح ال��م��ه��نَّ��ا ال��م��ت��رف أيُّ��ه��ا ي��ا
ال��ح��ي��اء؟! ب��ع��ض ت��ْق��نَ��ى أل��س��ت ِك��بْ��ٍر ب��ع��َض ال��ك��ب��ر أخ��ا م��ه��ًال
ال��ث��راء30 ب��ابْ��ِن يُ��دع��ى ب��ه��نَّ أم��وٍر إل��ى ف��ق��ر اب��ن أن��ت

التعب. الكالل: نجم. اسم وهو الواقع، بالنرس: أراد 21
الطائر. بالنرس املعروف النجم هو وأخوه الواقع، النرس خطاب أخوك: 22

قاطع. حاد مضاء: ذو 23

املنظر. حسن الرواء: جانباه. متناه: 24

اإلقامة. الثواء: برؤيته. األبصار تمتحن خفي نجم السها: 25
الحبل. الرشاء: البرئ. يف أرسله إذا الحبل أو الدلو أدىل َمْن مدٍل: 26

يف يركب وهو وكرسها، ها وضمِّ الفاء بفتح فص، جمع الفصوص: قفازان. وهما اليد، لباس القفاز: 27
ونحوها. واملاس كالياقوت املعادن من الخاتم

الطريق. املهيع: عنها. وأبعده نحاه بمعنى الطريق، نكبه مجهول نكبت: 28
املنعم. املرتف: 29
الغنى. الثراء: 30
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نحنعىلمنطاد

األب��ع��اِد1 ش��واس��ع ف��ي ج��ائ��ٍل ُم��ن��ط��اِد ع��ل��ى أرض��ن��ا م��ن ن��ح��ن
ب��اِد2 غ��ي��ر ال��ق��وى م��ن ب��ج��ن��اح وط��وًال ع��رًض��ا ال��ف��ض��اء ف��ي ط��ائ��ٍر
أَُح��اد3 زم��ان ف��ي ِن��ت��اج��ي��ن ذا م��ث��ن��ى س��ي��رك س��رت األرض أي��ه��ا
ه��اِد ل��ل��ن��اس وذاك ُم��ِض��لٌّ ذا ول��ي��ٍل ن��ه��اٍر ف��ي ف��ت��ق��لَّ��ب��ت
ب��الد4 ف��ي ُس��ًرى أن��ه ع��ل��ى ـ��بً��ا ت��أوي��ـ س��ي��رك ي��ك��ون ب��الد ف��ي
ح��ادي5 ل��ِك وذا س��ائ��ق ذا ل��ِك ج��ذب أرض ي��ا وف��ي��ِك دف��ع ف��ي��ك
اب��ت��ع��اد ف��ي وت��ارة اق��ت��راب ف��ي ط��وًرا ال��ش��م��س ع��ل��ى دائ��ر ف��ل��ٌك

الشواسع: الجوالن. من فاعل اسم جائل: «البالون». يسمونه ما وهو الفضاء، يف به يطار ما هو املنطاد: 1
بعد. جمع األبعاد: بعد. بمعنى املكان شسع من البعيدة،

ظاهر. غري باد: غري 2

اختالف عنها ينتج دورة نتاجني: تنتجان دورتني، الواحد الزمان يف لها ألن مثنى؛ األرض سري كان إنما 3
يف تتمها وهذه الفصول، اختالف عنها ينتج ودورة ساعة، وعرشين بأربع تتمها وهذه والنهار، الليل

كاملة. سنة
هو بالد يف النهاري سريك إن األرض أيها يقول: الليل. يف السري الرسى: النهار. جميع السري التأويب: 4
الشمس، نور يقابل ما وهو مضيئًا نصفها يكون الكرة ألن وذلك أخرى؛ بالد يف لييل سري نفسه الوقت يف
عىل الظالم ترسل األرض من الشمس تنري ما وبمقدار يقابلها، ال ما وهو مظلًما يكون اآلخر والنصف

آخر. قسم
السري. يف لتجود لها غنى إذا الناقة حدا من حادي: 5



الرَّصايف معروف ديوان

ال��س��داد خ��الف ع��ل��ى إال راء اآل م��ن ح��ص��ل��ت وم��ا ش��ع��ري ل��ي��ت
ل��ن��ف��اد؟!6 ت��ق��لِّ��ن��ا أم ـ��ي��اره��ا تَ��س��ـ ف��ي األرض تُ��ق��لِّ��ن��ا ل��ب��ق��اءٍ
ب��اإلرع��اد7 ال��ن��ائ��ب��ات ع��ارض ف��ي��ه ��ف تَ��ق��صَّ ع��ال��م ف��ي ن��ح��ن
ال��ش��داد ال��خ��ط��وب ي��ُد ق��ذف��ت��ن��ا أن��ى ن��وج��د ف��ي��ه ال��ع��ج��ُز ش��أن��ن��ا
األع��داد8 ف��ي ك��األص��م أن��ه��ا ف��خ��ل��ن��ا ع��ن��ا ال��ح��ي��اة َج��ذر ض��اع
ب��ال��ِم��رص��اد وال��م��وت ف��غ��ف��ل��ن��ا ول��ع��ٍب ب��ل��ه��و ال��دن��ي��ا ش��غ��ل��ت��ن��ا
وج��الد9 م��ع��رك ف��ي م��ن��ه��ا ون��ح��ن ح��ي��اٍة ف��ي راح��ة رام َم��ْن ض��لَّ
ال��ض��م��اد10 م��ث��ل وال��م��وت أث��خ��ن��ت��ن��ا ج��روح ال��ح��ي��اة ه��ذه إن��م��ا
ب��األج��س��اد ال��ُم��وث��ق��اُت واح��ن��ا أر أط��ل��ق��ت إن ي��ه��ون أس��ٍر ك��لُّ
إي��ج��ادي ف��ي ال��خ��ي��ار م��ل��ك��ت م��ا ف��إن��ي َج��زع��ت إذا ت��ل��م��ن��ي ال
ب��م��رادي11 َم��ْط��لُ��ه��ا ط��ال م��ث��ل��م��ا ال��ل��ي��ال��ي ِع��دات ع��ل��ى ُع��تْ��ب��ي ط��ال
ال��رق��اِد12 وق��ت غ��ي��ر ال��ص��ف��و أرى ال ح��ت��ى ال��ح��وادُث ع��ي��ش��َي ك��دَّرت
األض��داد ت��ف��ح��ص إال ـ��ك��ال األش��ـ ع��ل��ى األم��ور ف��ي دلَّ م��ا ص��اِح
ال��رش��اد ط��ْرق ب��ال��غ��يِّ وت��ع��رَّْف ح��ل��ي��ًم��ا تُ��ْم��ِس ب��ال��س��ف��ي��ه ف��اع��ت��ب��ر
األوغ��اد13 ِخ��س��ة م��ن ال��م��ع��ال��ي َن إت��ي��ا ت��ع��لَّ��م ال��ذي وال��ل��ب��ي��ب
ل��ف��س��اد م��ص��ي��ره ب��ك��وٍن ك دن��ي��ا ت��غ��رُّك ال ال��ِغ��رُّ أي��ه��ا
ال��ج��م��اد14 ِث��ق��ُل خ��فَّ ال��م��اء ل��ج��ة ف��ي ك��م��ا ال��غ��رور ف��ي غ��اص م��ن خ��فَّ

تحملنا. تقلنا: 6
املصائب. النائبات: األفق. يف يعرتض الذي السحاب األصل: يف العارض 7

حاصًال يكون ال أنه بمعنى جذره، يؤخذ ال الذي العدد هو الحسابني: اصطالح يف األصم ظننا. خلنا: 8

فظنناها الحياة، أصل جهلنا أننا البيت: معنى وغريها، عرش واألحد والثالثة كالخمسة بنفسه رضبه من
له. جذر ال الذي األصم كالعدد لها، أصل ال

بالسيوف. تضاربوا بمعنى جالدوا، مصدر الجالد: 9
الجروح. موضع بها يربط التي العصابة الضماد: وأضعفتنا. أوهنتنا أثخنتنا: 10

الوعد. بمعنى عدة جمع عدات: 11

النوم. بمعنى الرقاد: 12
اللئيم. وهو وغد، جمع األوغاد: 13

العقل. خفة من خف: 14
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إس��ع��ادي15 ف��ي ي��ق��وم م��ن م��ن��ك��م��ا ال��ُم��واس��ي وال��خ��ل��ي��ل خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
وات��ح��اد16 ت��ع��اون س��الَح��ْي م��ن ُع��زًال ال��ع��ي��ش وغ��ى أت��وا ق��وم خ��اب
ِوداد؟ ب��ح��ب��ل ال��دن��ي��ا ج��ف��اء م��ن اع��ت��ص��م��ن��ا ف��ه��الَّ ال��دن��ي��ا ج��ف��ت��ن��ا ق��د
��اد ُح��سَّ م��ن األذاة وق��ع دون م��ح��س��و ق��طُّ اخ��ت��ش��ى ل��َم��ا ع��ق��ل��ن��ا ل��و
ب��األح��ق��اد ال��ق��ل��وب ي��س��ت��ف��زَّ أن م��ن أح��ق��ر ال��ح��ي��اة ف��م��ت��اع
ي��ع��ادي م��ن ع��ل��ى ول��و ش��رٍّا ِق��ع أو ب��أن أري��د ال وال��لَّ��ِه أن��ا
ف��ؤادي ف��ي ُم��َرج��ًع��ا أن��ي��نً��ا ٍن م��ح��زو أن��َة س��م��ع��ُت إن ل��ي إنَّ
ال��ع��ب��اد ك��لِّ ال��ع��ب��اد، ب��ه��م��وم ش��غ��ل ذات ه��م��ه��ا ع��ن ن��ف��س��ي إن
ب��اد أو ح��اض��ر ك��ل ع��ل��ى ه��بَّ إذا إال ال��ن��س��ي��م أح��ب ال

∗∗∗
وال��ج��ه��اد ال��ُع��ال ف��ي وال��ج��دِّ ـ��ع��ل��م ال��ـ ع��ص��ُر ال��ع��ص��ر ذا إن ال��ن��اس أي��ه��ا
وال��ُم��ن��ط��اد و«ال��م��اك��ن��ات» ـ��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ـ ال��ب��خ��ار ح��ك��م ع��ص��ر
ال��ن��وادي ف��ي��ه��ا ل��ل��ب��ح��ث وأق��ي��م��ت ال��م��ب��ان��ي ل��ل��ع��ل��وم ف��ي��ه بُ��ن��ي��ت
ب��األس��داد17 دون��ه��ن ض��رب��وا ��ْن ِم��مَّ ب��ال��رغ��م ال��ع��ل��وم ف��ي��ُض ف��اض
األب��ع��اد ف��ي ال��ض��ي��اءِ س��ي��ر م��ث��ل س��ي��ًرا ال��م��م��ال��ك ف��ي ل��ل��ع��ل��م إنَّ
ال��وق��اد ن��وره��ا م��ن اق��ت��ب��اًس��ا َق ال��ش��ر ف��ح��ب��ا ش��م��س��ه ال��غ��رُب أط��ل��ع
األض��داد ع��وال��ُم ع��اله��ا َن دو خ��ض��ع��ت دول��ة ل��ل��ع��ل��م إن
ال��م��س��ت��ف��اد ع��ل��م��ه م��ن ب��أع��ل��ى َض األر م��ل��ك وإن ال��ف��ت��ى اس��ت��ف��اد م��ا
ال��ج��واد18 ش��أُو ل��ل��ه��ج��ي��ن ف��م��ا ـ��م ال��ع��ل��ـ ذا ال��ع��زِّ َح��ل��ب��ة ف��ي تُ��س��اب��ق ال
واألج��س��اد األرواح ح��ي��اة ءٌ أح��ي��ا ال��ع��ل��م أم��ة أم��وات إن
ال��ق��ص��اد! ك��ع��ب��ة ب��ال��ع��ل��م ص��ار خ��م��ول ذي م��ن ال��ن��اس ف��ي وك��أيِّ��ْن

املعني. املوايس: 15
ال الذي وهو أعزل، جمع عزًال: الحرب. يف املحاربني أصوات األصل: يف والوغى شدته، العيش: وغى 16

معه. سالح
أسد. جمع األسداد: 17

عربي. حصان من برذونة ولدته الذي هو الخيل: من الهجني 18
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∗∗∗
ال��ورَّاد ع��ن خ��ال��يً��ا م��ورًدا ف��ي��ِه دج��َل��َة وردت ي��وٍم ربَّ
ال��وادي ض��ف��اف الث��ًم��ا م��اؤه��ا ع��م��ي��ق س��ك��ون ف��ي ي��ن��ص��ب ح��ي��ث
اطِّ��راد ف��ي ُم��ه��ت��زًَّة س��ط��وًرا ءِ ال��م��ا ف��ي ي��ك��ت��ب ال��ن��س��ي��م وه��ب��وب
وب��اِد19 خ��اٍف ب��ي��ن ت��ن��س��اب ف��ه��ي ب��ع��ٌض وي��ظ��ه��ر ب��ع��ض��ه��ا ��ح��ي يَ��مَّ
ل��ل��ُع��وَّاد20 ال��س��ق��ي��م ك��أن��ي��ن ب��خ��ري��ٍر ل��ي ال��م��ي��اه وت��ئ��نُّ
ي��ن��ادي م��نِّ��ي وال��ض��م��ي��ر س��اك��نً��ا ط��رف��ي أردِّد وج��ه��ه��ا ف��ي ق��م��ت
ال��م��يَّ��اِد21 غ��ص��ن��ه��ا ف��وق ط��ائ��ر ف��ي��ه��ا ن��اح َس��رح��ة ت��ح��ت واق��ًف��ا
إن��ش��ادي ك��أن��ه ح��زي��نً��ا ـ��ا ّـٍ غ��ري��زي�� ش��ع��ًرا ال��ن��واح ف��ي م��ن��ش��ًدا
واألع��واد22 األوراق ح��ف��ي��ف م��ن ب��أن��ي��ن أف��ن��انُ��ه��ا ج��اوب��ت��ه
ش��اد؟! أم ن��ائ��ح أن��ت ه��ل ـ��ْغ��ص��ن ال��ـ ف��وق ��ع ال��م��رجِّ ال��ط��ائ��ر أي��ه��ا
ف��ؤادي اس��ت��ط��ار ط��ائ��ُر ي��ا م��ن��ك ش��ج��يٍّ ول��ح��ٍن ج��اٍر م��اء ب��ي��ن
ب��غ��داد ب��ج��ان��بَ��ي م��روًرا ز ت��ج��ت��ا ب��دج��ل��ة ج��رت م��ي��اًه��ا ي��ا
ص��اِد؟23 م��ن ُغ��ل��ة أف��ت��ش��ف��ي��ن َع��ط��َش��ى ال��ح��ق��ي��ق��ة إل��ى ن��ف��س��ي إن
غ��اِد أو رائ��ٍح م��ن َخ��الءٌ خ وال��ك��ر وال��رُّص��اف��ُة ت��ج��ري��ن ك��ن��ت
ال��ب��وادي؟!24 ق��اح��الت وح��وال��ي��ك َض��ي��اًع��ا ت��ج��ري أي��ن ال��م��اءُ أي��ه��ا
ال��ب��الد؟ ه��ذي م��وات س��ق��يً��ا ب��ك ف��ي��ح��ي��ا ال��ن��ف��وس ت��ف��ط��ن ف��م��ت��ى
ال��ح��ص��اد25 ي��وم ال��نُّ��ض��ار ل��ح��ص��دن��ا ح��ب��وبً��ا ال��ب��ق��اع ب��ك زرع��ن��ا ل��و
ب��ازدراد؟! ب��ال��ٌع م��ن��ك ف��م��ه م��اذا ف��ارَس خ��ل��ي��ج أف��ي��دري

ترسع. تنساب: 19
الزوار. العواد: 20

املتمايل. املياد: العظيمة. الشجرة الرسحة: 21
الشجر. أوراق صوت الحفيف: أغصانها. أفنانها: 22

العطشان. الصادي: العطش. الغلة: 23
فيها. نبات ال قاحلة: أرض 24

الذهب. النضار: 25
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ب��اس��ت��ع��داد26 األم��ور أت��ي��ن��ا ل��و ولُ��َج��ي��ن ع��س��ج��د وال��لَّ��ِه أن��ت
وات��ئ��آد27 وُم��ْه��ل��ٍة ب��أن��اٍة روي��ًدا ج��ري��ت إن م��اءُ ي��ا َف��اْج��ِر
ال��م��زداد ب��ف��ي��ض��ك ف��نَ��ْغ��نَ��ى ـ��ر ال��ف��ق��ـ رق��دة م��ن ن��س��ت��ف��ي��ق ع��لَّ��ن��ا
إم��داد! أيَّ��م��ا أم��دَّت��ك ض األر ف��ي ي��ن��اب��ي��َع ال��س��م��ا س��ل��ك��ت��ك
األط��واد28 م��خ��ازن م��ن ن��ب��ع��ت ع��ي��ونً��ا ال��س��ف��وح ف��ي ��رَت ف��ت��ف��جَّ
ال��غ��وادي29 ُم��ت��ون ف��ي ل��ل��ب��دءِ ُع��دت ج��َري��اٍن ف��ي ان��تَ��ه��ي��ت م��ا وإذا
ل��ل��م��ب��ادي راج��ًع��ا ع��اد ان��ت��ه��ى ـ��ث ح��ي��ـ م��ن ال��ك��ون دائ��ر دار ه��ك��ذا

الفضة. اللجني: الذهب. العسجد: 26
التأني. بمعنى مرتادفة ألفاظ واالتئاد: واملهلة األناة 27

الجبل. وهو طود، جمع األطواد: الجبل. أسفل وهو سفح، جمع السفوح: 28
بعدما املاء إن يقول: املطر، فيه يكون الذي السحاب الغوادي: اليشء. جانب وهو متن، جمع املتون: 29
أبو قال وهكذا مطًرا، ينزل ثم التبخر بواسطة سحابًا األمر بادئ يف كان كما يرجع جريانه ينتهي

العالء:
طيِّب؟! عنرص من كنت وقد دهاك ماذا املرء جسد فيا
الصيب كاملطر األصل إىل رجعت ما إذا طهوًرا تعود
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معترب كلمة

ب��ل��ق��ُع1 ب��ع��َده��م ق��ف��ر ف��ال��دار وال��م��رب��ُع ال��ق��وم َم��ص��ي��ُف أق��وى
ال��م��رِج��ُع ه��ي وَل��ألرُض ل��ن��ا غ��اي��ة إل��ى األرض ب��ن��ا س��ارت
ال��م��ن��ب��ُع خ��ف��َي ع��ل��ي��ن��ا ل��ك��ْن ن��اب��ًع��ا ج��رى ك��ال��م��اء ون��ح��ن
ال��م��ه��ي��ع ه��و أي��ن ي��ِب��ْن ول��م ِم��ن��ه��اَج��ن��ا أن��ك��ر ق��د وال��ع��ل��م
ت��ْرق��ُع؟! ف��ه��ل ارت��دي��ن��اه ك��ن��ا ل��ن��ا رداءً ع��ْل��ُم ي��ا خ��رق��ت
ت��ج��زع؟!2 إذا أن��ت أم��ع��ِت��ٌب أم��رن��ا ف��ي ع��ْل��ُم ي��ا َف��ج��ع��ت��ن��ا
َم��ردَع؟3 ل��ه��ا ع��ل��م ي��ا ف��ي��ك ه��ل ال��ن��ه��ى أه��ل ح��ي��رة ط��غ��ت ل��ق��د
ن��ش��ب��ع!4 ف��ال ال��َح��ْدس ون��أك��ل ن��رت��وي ف��ال ال��ظ��نَّ ن��ش��رب ك��م
ي��رت��ع ب��ه��م وال��م��وت ت��رت��ع غ��ف��ل��ة ف��ي ال��ن��اس وي��ل وال��ن��اس
أس��ف��ُع5 ش��اح��ب وج��ٌه ل��ل��ع��ي��ش ب��م��رآت��ه الح ق��د وال��ك��ون

السكان. من الخالية األرض البلقع: ربيًعا. مكانها واملربع: صيًفا، اإلقامة مكان املصيف: 1
نصرب. لم نجزع: الرضا. أي العتبى؛ أعطاه بمعنى أعتبه من مشتق مرٍض، ُمعتب: 2

العقل. النهى: 3
بالغيب. والرجم التخمني الحدس: 4

متغري شاحب أسفع وجه مرض، أو سفر أو جوع من تغري بمعنى وشُحب، لونه شَحب يقال: شاحب، 5

املشاق. من
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أرب��ع6 ب��ق��ع الح��ت ال��ب��در ف��ي ب��ه ل��خ��ط��بً��ا ال��ب��در ف��ي وإن
ت��س��م��ع ي��زع��ج��ه��ا م��ا واألذن ت��رى ح��زنً��ا ي��ورث م��ا ف��ال��ع��ي��ن
ت��ط��ل��ع م��ش��رق��ه��ا م��ن وال��ش��م��س ب��ال��ورى م��ن��ق��ل��ٍب ف��ي واألرض
ت��ل��م��ع7 ال��دج��ى ف��ي ن��ج��وم الح��ت ش��وط��ه��ا ب��ل��غ��ْت م��ا إذا ح��ت��ى
ي��س��ت��ت��ب��ع8 ل��ل��ظ��ل��م��ة وال��ض��وء ال��ض��ي��ا ت��ت��ل��و ال��ظ��ل��م��ُة وه��ك��ذا
ن��س��ت��م��ت��ُع9 وال��ي��ق��ظ��ة ب��ال��ن��وم ه��ذه وف��ي ذاك ف��ي ون��ح��ن
ي��ه��ج��ع10 ف��ال وم��ن��ك��ود ن��وًم��ا ال��دَُّج��ى ي��م��ي��ت م��س��ع��ود ب��ي��ن م��ا
م��س��رع ي��س��ب��ق��ه وم��ب��ط��ئ م��ب��ط��ئٌ ي��س��ب��ق��ه وم��س��رع
م��وَج��ع ق��ل��ب��ه ب��ب��اٍك ح��لَّ ح��ادث م��ن ي��ض��ح��ك وش��ام��ٍت
ت��دم��ع ع��ي��ن��ه��ا ك��ان��ت رأت��ه وق��د ع��ي��ن ل��ل��ق��س��وة ك��ان ل��و
ي��ق��ل��ع��وا11 ول��ن ع��ن��ه ي��ق��ل��ع��وا ل��م دائ��م ل��ه��م ش��ْغ��ٍب ف��ي وال��ك��لُّ
ُم��ت��َرُع12 آِون��ًة وح��وض��ه ت��ارًة وَش��ًال ي��م��ش��ي وال��م��اءُ
َزع��زع13 ع��اص��ٌف وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا َريْ��َدانَ��ٌة وه��ي ت��ج��ري وال��ري��ح
يُ��م��رع14 ال وادي��ه وب��ع��ض��ه��م ِودي��ان��ه تُ��ْم��رع وب��ع��ض��ه��م

∗∗∗
ي��س��م��ع ن��ح��وه م��ص��ٍغ وال��م��وت آم��ال��ه اإلن��س��ان ي��ح��س��ب ال ق��د
م��دف��ع ل��ه ل��ي��س م��ا واف��اه ُح��ْس��ب��ان��ه��ا أك��م��ل إذا ح��ت��ى

األمر. الخطب: 6
والنهاية. الغاية الشوط: 7

تتبع. تتلو: 8
طويًال. زمانًا ننتفع نستمتع: 9
ينام. يهجع: الليل. الدجى: 10

الرشور. وإثارة الهياج الشغب: 11
مآلن. مرتع: القليل. املاء الوشل: 12

الهبوب. شديدة زعزع: عاصف، الهبوب. لينة ريدانة: 13

تخصب. تمرع: 14
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معترب كلمة

م��ص��رع؟! ل��ه م��ا ج��ن��ب وأيُّ ب��ه ص��ري��ًع��ا ل��ل��ج��نْ��ب ف��خ��رَّ
األرف��ُع15 ال��ح��س��ب ع��ن��ه��ا ي��زورُّ ح��ال��ة ف��ي األرض ف��وق وظ��ل
ي��ص��دع16 ب��ه��ا ق��ب��ل م��ن وك��ان ��ه ك��فِّ ف��ي األق��الم ت��ع��م��ل ال
ي��ق��ط��ع ب��ه��ا ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن أس��ي��اف��ه ت��ق��ط��ع ت��ع��د ول��م
ت��ل��م��ع17 ب��ه ال��وش��ي ط��رائ��ق ُم��ط��َرٍف م��ن ال��س��ي��ف م��ث��ل ف��اس��ت��لَّ
ِم��ي��دع18 وال رق��م ل��ه ل��ي��س واح��ٍد ل��ه ث��وب ف��ي ولُ��فَّ
ي��ن��زع وال ال��ج��س��م م��ع ي��ب��ل��ى إن��ه ال��ِب��َل��ى ث��وب ل��ه واًه��ا
ال��م��ض��ج��ع19 ب��ه��ا ض��اق م��ل��ح��ودة ل��ه أم��س��ت األرُض ح��ي��ث وُدسَّ
م��ن��زع20 ال��ِب��َل��ى ق��وس ف��ي يَ��بْ��َق ل��م إذا ح��ت��ى ي��رم��ي��ه ال��ِب��َل��ى ح��ي��ث
األض��ل��ع21 ب��ه��ا م��ن��ه م��ط��ح��ون��ة ج��ث��م��ان��ُه األرض ت��رب خ��ال��ط
وال��ُم��ْص��ِق��ع!22 ال��ع��يِّ ذو اس��ت��وى ف��ي��ه��ا خ��طَّ��ٍة م��ن ال��م��وت َدرُّ ل��لَّ��ه
األدرع23 ال��ب��ط��َل ت��خ��ون ك��م��ا ِم��ن��ط��ي��ق��ه ال��ق��وُل ف��ي��ه��ا ي��خ��ون
تُ��بَّ��ع24 وال ِك��ْس��رى ال ي��ن��ُج ل��م َه��ْولِ��ه ف��ِم��ن ال��م��وَت! أق��در م��ا
ت��رف��ع م��ا ي��درك ُس��لَّ��م م��ن ل��ل��ردى ك��م��ا ال��ب��ن��ي��ان راف��ع ي��ا
ي��ن��َج��ع25 ال ال��م��وت دواء إنَّ ت��ؤذه��م ال ال��ق��وم ط��ب��ي��ب وي��ا

وينحرف. يميل يزور: 15
يشق. يصدع: 16

والنقش. التنميق خطوط الويش: طرائق الثياب. من نوع املطرف: 17
الكفن ألن به؛ يصان صوان وال ويش ليس أي: الثوب، به يصان الذي الصوان امليدع: الويش. الرقم: 18

الثاني. البيت يف قال كما ينزع وال يلبس
لحًدا. لها اتخذ ملحودة: فيه. أودع الرتاب: يف دس 19

الغاية. األمر بلغ أي: منزع، القوس يف يبَق لم يقال: 20
الجسم. الجثمان: 21

الفصيح. املصقع: الكالم. يحسن ال الذي وهو الحرص، ذو العي: ذو 22

البليغ. املنطيق: 23
وخاقان للروم، كقيرص اليمن، يحكم كان ملك كل اسم وتبع: الفرس. يحكم كان ملك كل اسم كرسى: 24

ملرص. والعزيز للقبط، وفرعون للحبشة، والنجايش للرتك،
يؤثر. ال ينجع: ال 25
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األص��ب��ع ع��ن��ده ت��دَم��ى ف��ال��َع��ضُّ َم��نْ��َدٍم م��ن ل��ل��م��غ��رور ب��دَّ ال
ت��ن��ف��ع26 إذْن ل��ي��س��ت ن��دام��ٌة ح��ش��رج��ْت وق��د تُ��غ��ن��ي ع��س��ى وم��ا
بُ��رُق��ع ي��ا م��ن��ك واًه��ا ف��ي��ك ل��م��ا واًه��ا ال��خ��ل��ق��ة ب��رق��ع ي��ا
ال��م��ودَع س��رك ع��ن��ه��ا ف��ات إذ ت��رى ف��ي��م��ا األب��ص��ار زاغ��ت ق��د
ال��م��ب��ِدع خ��ل��ق م��م��ا أب��دع ال��ن��ه��ى ع��ن��د اإلم��ك��ان ف��ي ول��ي��س

املوت. عند الغرغرة والحرشجة: للروح، راجع الضمري حرشجت: 26
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ضياء يا ألكني

ال��ي��ق��ي��ن��ا؟1 يُ��خ��ِب��ُرن��ا م��ن��ك ب��ي��انً��ا ت��ري��ن��ا ال ك��واك��ب ي��ا أج��دَِّك
م��ف��ص��ح��ي��ن��ا ول��س��ن��ا ن��ط��ال��ع��ُه ِس��ف��ٌر ال��ُع��ل��ِويَّ ال��ع��ال��م ك��أن
ُم��ْع��ِج��ِم��ي��ن��ا2 ف��ن��رج��ع ب��ت��أوي��ل ال��م��ع��ان��ي إع��راب م��ن��ه ن��ح��اول
ال��س��ف��ي��ن��ا3 ف��س��ح��ت��ه��ا ب��ح��ر ف��ي ح��ك��ت ع��ائ��م��اٌت ال��م��ج��رة ف��ي ك��واك��ب
وم��ن��ج��م��ون��ا م��ض��ت ف��الس��ف��ة دراه��ا وم��ا ال��ن��ج��وم ُزْه��ُر س��رت
ال��ظ��ن��ون��ا ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ف��ي ف��ظ��ن��وا وج��لَّ��ت َع��ل��ْت ال��س��م��اء ف��ي ش��م��وس
ال��ش��ئ��ون��ا ت��ل��ك ي��ع��ل��م��وا ��ا ول��مَّ ش��ئ��وٌن ل��ه��ا ال��ف��ض��اء ف��ي س��واب��َح
ي��زع��م��ون��ا م��م��ا ف��ي��ه ل��ت��ض��ح��ك إال ال��ل��ي��ل ب��ُج��ن��ح ارت��ج��ف��ت وم��ا
ُم��رج��م��ون��ا4 ف��ي��ه ن��ح��ن م��ا ِس��وى ش��أنً��ا ال��ج��و ب��ه��ذا ل��ه��ا ل��ع��لَّ
ال��ع��ي��ون��ا ت��أللُ��ئ��ه��ا ف��ي ف��تُ��بْ��ِه��ج م��ت��ألل��ئ��ات ال��دج��ى ع��ل��ى ت��ل��وح

ومعناها: مضافة، إال تستعمل ال التي الكلمات من وهذه لالستفهام، والهمزة وكرسها، الجيم بفتح أجد: 1
معناها: وبكرسها والحظ، البخت أي بالجد؛ استحالف الجيم: بفتح معناها وقيل العمل، هذا منك أيجد

الهزل. ضد هو الذي والجد واالجتهاد، الحقيقة أي بالجد؛ استحالف
مفصحني. غري معجمني: اإلظهار. اإلعراب: 2

حكت: بيضاء. بقعة كأنه ضوءها ينترش وإنما البرص، بمجرد تدرك ال كثرية نجوم مجموعة املجرة: 3
سفينة. جمع السفني: أشبهت،
نعلم. ال بما قائلون مرجمون: 4



الرَّصايف معروف ديوان

ش��ف��ون��ا؟!5 ن��ظ��ًرا ل��ه��ا أل��ق��ى وإن م��داه��ا ال��رائ��ي ي��درك وأنَّ��ى
ث��م��ي��ن��ا ِع��ْق��ًدا ل��ه��ا ان��ت��ظ��م��ت ل��و رأت��ه��ا إذا ال��غ��ان��ي��ات ت��ودُّ
وال��بُ��ري��ن��ا6 ال��دم��ال��ج وت��طَّ��رح م��ن��ه��ا ال��لَّ��بَّ��ات ع��ل��ى ت��َق��ل��ُده

∗∗∗
ال��ج��ف��ون��ا7 ف��ي��ه��ا ُم��س��ِه��ٍر رس��ال��َة ال��دراري إل��ى ض��ي��اءُ ي��ا أَِل��ْك��ن��ي
ال��م��ت��ح��ي��ري��ن��ا ع��م��اي��َة ي��زي��ل ج��وابً��ا م��ن��ه��ا راج��ع ل��ع��لَّ��ك
ال��م��ت��ف��ك��رون��ا ت��ح��ي��ر ك��ذاك ف��ك��ري ف��ي��ك ت��ح��يَّ��ر إن��ي ف��ق��ل،
ال��ب��ن��ون��ا؟8 ك��األرض ف��ي��ك أي��ول��د أمٌّ وأن��ِت ال��ن��ج��وم أمَّ ف��ي��ا
ي��ك��ون��ا؟ أن ب��ك ل��ل��رَّدى ف��ي��م��ك��ن وج��ود ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي��ك وه��ل
م��ت��خ��ال��ف��ون��ا؟ م��ث��ل��ن��ا وف��ي��ه��ا أرٌض األرض ه��ذي م��ث��ل ب��ك وه��ل
وي��ش��رب��ون��ا؟ ف��ي��أك��ل��ون ه��ن��اك وَخ��ل��ًق��ا ُخ��ل��ًق��ا م��ث��ل��ن��ا ه��م وه��ل
وم��س��ل��م��ون��ا؟ ي��ه��ود أو ن��ص��ارى خ��الف م��ن ال��دي��ان��ة ف��ي ه��م وه��ل
م��ع��ذب��ون��ا؟ ن��ح��ن األرض ف��ف��وق ع��ي��ًش��ا ب��ن��ي��ك ح��ي��اة ط��اب��ت وه��ل
ال��س��ن��ون��ا؟ ت��ع��اق��ب��ه��ا م��ن ت��ألَّ��ف ح��ت��ى األي��ام ب��ك ُح��ِس��ب��ت وه��ل
م��رت��ق��ون��ا؟9 ن��ح��وك األج��س��اد ع��ن خ��رج��ن��ا إذا ن��ح��ن ب��ال��م��وت وه��ل
وُه��ونً��ا10 َج��نَ��ًف��ا ت��رى ف��ال تُ��ص��ان م��نَّ��ا األرواُح ع��ن��دك ف��ت��ب��ق��ى

بفتح وشفون شافن فهو كاملكاره، أو كاملتعجب اليشء ناظًرا طرفه رفع شفونا: شفن غايتها. مداها: 5

الشني.
من القالدة موضع هو الذي النحر، وهي لبة جمع اللبات: كالقالدة. تلبسه بمعنى تتقلده أي تقلده: 6

بضم — برة جمع وهو الحيل، من نوع الربين: املعصم. يف يلبس حيل وهو دملج، جمع الدمالج: العنق.
قياس. غري عىل — الراء وفتح الباء

الزواهر. النجوم بها أراد الدراري: إليه. رسالتي وتحمل إليه، رسويل كن أي فالن: يا ألكني 7
املجرة. هي النجوم: أم 8
مرتفعون. مرتقون: 9

ظلًما. جنًفا: تحفظ. تصان: 10
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ال��م��ن��ون��ا!11 ُس��لَّ��م��ك ك��ان إن ب��ه��ا وأح��ِب��ب إذن ب��ال��م��ن��ون ف��أْح��ِب��ْب

∗∗∗
َش��ط��ون��ا12 ب��ع��ًدا ن��خ��ال��ه ف��ن��ح��ن دراري ي��ا وراءَك م��ا أب��ي��ن��ي
ي��ن��ت��ه��ي��ن��ا؟ ب��ك أب��ع��اده ف��ه��ل ات��س��اًع��ا ل��ك ال��ف��ض��اءُ ات��س��ع ق��د
ال��م��ت��ش��وِّف��ون��ا13 اس��ت��ش��رف إل��ي��ك ح��ت��ى ف��ي��ه اب��ت��ع��ادك ��رك وص��غَّ
ل��ت��خ��دع��ي��ن��ا؟ ب��ع��دت أم ع��ل��ي��ن��ا دالل م��ن اب��ت��ع��ادك ك��ان ف��ه��ل
ف��ت��ذه��ب��ي��ن��ا؟ ال��ف��ن��اءُ ب��ك ي��ح��لُّ ق��د أم أن��ت؟ ف��ض��ائ��ك ف��ي خ��وال��د
ال��م��ج��ون��ا؟14 ارت��ك��ب��وا أو ص��دق��وا ف��ه��ل ان��ت��ه��اءٌ ل��ع��دَّت��ك م��ا وق��ال��وا:
ي��ص��دق��ون��ا؟15 ب��ن��ت��ك أب��ن��اءُ ف��ه��ل َم��يْ��ن غ��ي��َر ب��ن��ت��ك األرُض وق��ال��وا:
ال��س��ك��ون��ا16 أب��ى ال��ف��ض��اء ف��ي أث��ي��ٌر ال��م��ف��دَّى وال��دك إن وق��ال��وا:
ال��م��ت��رص��دون��ا17 ك��ي��ان��ك ب��ع��ل��م أت��ان��ا وم��ا األن��ام ��دك ت��رصَّ
ال��ي��ق��ي��ن��ا18 أن��ب��أن��ا «غ��ال��ي��ُل» وال غ��ل��ي��ًال م��ن��ا ش��ف��ى م��ا «ف��ه��رش��ل»
ت��ج��اذب��ي��ن��ا19 ن��ج��وم ي��ا أب��ان��ك ل��م��ا ك��اد أو ه��دى ق��د «ك��ب��ل��ر» و
ال��ظُّ��ن��ون��ا!20 ن��دَّرع َج��رَّاِك وم��ن ل��ب��ًس��ا ف��ي��ك نَ��ل��ب��س ن��ح��ن ك��م إل��ى
م��ب��ي��ن��ا ن��وًرا ل��ل��ورى س��ي��ب��ع��ث ال��ل��ي��ال��ي إح��دى ف��ي ال��ن��ج��م ل��ع��لَّ
ال��ج��ن��ون��ا ودع��وا ال��ن��َه��ى ع��ن��ي خ��ذوا ق��ائ��الت: ال��ه��وات��ف ل��ه ت��ق��وم

للوصول سلًما كان إن املوت أحىل فما كذلك فإن متنا، إذا إليك نرتفع نحن هل املجرة، أيتها يقول: 11

إليك!
بعيدة. شطون: ونية وغزوة القعر، بعيدة شطون: برئ 12

إليه. تطلع اليشء: إىل تشوف إليه. ينظر برصه رفع اليشء: استرشف 13
كالهزل. مباالة غري من الفعل أو القول إرسال املجون: 14

الكذب. املني: 15
الهواء. من ألطف خالء كل يف منترشة مادة األثري: 16

الطبيعة. الكيان: 17
فلكيون. علماء وكبلر: وغاليل هرشل 18

أظهرك. أبانك: 19
أجلك. من جراك: من 20
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األرض

ال��ف��ك��ر ب��ُرس��ل ال��ع��ل��م ألول��ي ال��س��م��ا أوح��ت��ه األرض ف��ي َخ��ب��ٌر
ج��ب��ال أو ب��ه��ا ب��ح��ًرا ت��رى م��ا أوال ك��ان��ت األرض ه��ذي أن
ن��م��ا1 ال��غ��ضُّ زه��ره��ا ري��اًض��ا أو ُس��ب��ال أو ُربً��ا أو س��ه��وًال أو

ب��ال��م��ط��ِر ج��اده��ا س��ح��اب م��ن
دائ��رات س��ائ��رات ن��ج��وم م��ن األخ��وات ك��ت��ل��ك ك��ان��ت إن��م��ا
ُس��ُدم��ا2 ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ُل م��ن ك��نَّ ال��ن��ي��رات إح��دى ه��ي ش��م��س ح��ول

ال��ن��ظ��ر ف��ي واح��دًة ك��ت��ل��ة
وج��س��ي��ْم ص��غ��ي��ر م��ن��ه��ا ِق��ط��ٌع ال��س��دي��ْم ذا م��ن ان��ف��ص��ل��ت ب��ع��ُد ث��م
أن��ج��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ل ف��اس��ت��ق��ر تُ��دي��م ال��دور ب��ه��ا أف��الك ض��م��ن

يَ��ْس��ت��در3 ل��م ال��ش��م��س غ��ي��ر ح��ول

الطري. الغض: 1
بمنزلة الشمس حول الشميس العالم يف هي التي النجوم كانت أي الضباب؛ وهو سديم، جمع السدم: 2

الغيوم.
الشمس مع جميعها كانت الشميس، النظام منهما يتألف التي السابحة النجوم من وأخواتها األرض 3
يف اإلشارة ذلك وإىل واحد، بنظام أخواته مع مرتبًطا حدة، عىل نجم كل وصار انفصلت واحدة، كتلة

َفَفتَْقنَاُهَما﴾. َرتًْقا َكانَتَا َواْألَْرَض َماَواِت السَّ أَنَّ َكَفُروا الَِّذيَن يََر ﴿أََوَلْم الكريم: القرآن يف تعاىل قوله
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ُزَح��ال4 ي��ه��دي «أوراِن��ُس» ث��م ان��ف��ص��ال م��ن��ه «ِن��ب��تُ��ون» أوًال
م��ا ف��ال��زُّه��رة األرض ه��ذي ث��م ت��ال م��رِّي��ٌخ ل��ل��م��ش��ت��ري ث��م

األش��ه��ر5 أخ��ي��ه��ا غ��ي��ر ب��ع��ده��ا
غ��دا س��ي��ار أق��رَب ول��ه��ا اق��ت��دى ب��ال��ش��م��س ال��زُّه��رة وأخ��و
ان��ت��ظ��م��ا ذاِن األرض ف��أم��ام ال��م��دى ط��ول خ��ل��ف��ُه س��ارت وه��ي

ال��م��ش��ت��ري ث��م ال��م��ري��خ خ��ل��ف��ه��ا
م��ن��ف��ص��ل��ْه غ��دت ال��ش��م��س ِم��َن ُم��ذْ م��ش��ت��ع��ل��ه َل��ظ��ى ك��ان��ت أرض��ن��ا
اح��ت��دم��ا ال��ل��ه��ي��ب ف��ي��ه��ا ك��ت��ل��ٌة م��ن��ت��ق��ل��ة دوره��ا ف��ي ت��زل ل��م

ب��ال��ش��رر ال��ف��ض��ا ف��ي ت��رم��ي وه��ي
م��ب��ع��دا ع��ن��ه��ا ال��ج��و ف��ي وَه��ًج��ا م��ص��ع��دا م��ن��ه��ا ال��ن��ار ف��ي��ح ك��ان
ديَ��م��ا6 ب��خ��اٌر م��ن��ه ف��وق��ه��ا ي��ن��ع��ق��دا أن ي��م��ك��ن ال ح��ي��ث

ال��م��ن��ه��م��ر7 ب��ال��ح��ي��ا ه��اط��الت
ح��رُّه��ا8 ي��خ��ب��و ب��اإلش��ع��اع وه��ي أم��ره��ا وه��ذا ح��ي��نً��ا ب��ق��ي��ت
األدم��ا9 ي��ح��اك��ي ق��ش��ًرا ف��اك��ت��س��ت ظ��ه��ره��ا ذا م��ن ي��ب��رد وان��ث��ن��ى

ُس��ع��ر10 ف��ي ب��ط��ن��ه��ا واس��ت��م��رت

قبل، من معروًفا يكن لم سيار نجم هو أورانس: القديم. يف يعرف لم الذي السيار النجم هو نبتون: 4
هي أورانس بعد ذكرها التي النجوم وهذه مكتشفه، باسم هرشيل أيًضا ويسمى أخريًا، عرف وإنما
األرض، حول يدور أنه ثبت قد ألنه القمر؛ يذكر ولم الشمس، حول تخطر التي األصلية، السيارة السبعة

الشمس. حول تدور وهي
سواه. سيار واألرض الزهرة بني وليس األرض، إىل سيار أقرب وهو عطارد، األشهر: بأخيها أراد 5

مطلًقا. املطر هنا به واملراد برق، وال رعد بال سكون يف يدوم مطر وهي ديمة، جمع الديم: 6
أن من البخار تمنع كانت األرض من املتصاعدة الحرارة شدة أن أي السائل؛ املنهمر: املطر. الحيا: 7

ماطًرا. سحابًا ينعقد
ويسكن. يخمد يخبو: 8

الجلد. ظاهر وهي البرشة األدم: يشابه. يحاكي: 9
إىل عائًدا استمرت يف الضمري يكون أن ويجوز الشاعر، مىش وعليها لغة، وتأنيثه مذكر، البطن: 10
االشتعال به وأراد الحر، السعر: الضمري، من الحال موضع يف سعر، يف بطنها جملة فتكون األرض،

للرضورة. هنا وضم العني، بتسكني األصل يف والسعر والهيجان،
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األرض

آن ب��ع��د آنً��ا ي��غ��ل��ظ ق��ش��ره��ا ال��زم��ان م��ر ع��ل��ى ص��ار ق��د ث��م
م��ن��خ��رم��ا ق��ش��ره��ا أع��ادت ق��د ال��ه��ي��َج��ان ع��ن��د ال��ن��ار أن ب��ي��د

ال��ب��ص��ر11 ُم��ده��ش��ات ب��ص��دوع
ال��ف��روع م��ن��ه��ا ش��م��خ��ت ب��ج��ب��ال ال��ص��دوغ ه��ات��ي��ك أط��راف ش��خ��ص��ت
ُح��م��َم��ا12 م��ن��ه��ا األف��واه ت��ق��ذف ت��روغ أش��ك��ال ال��ع��ي��ن ف��ي ول��ه��ا

ال��ح��ج��ِر13 رك��ام م��ن��ه��ن ص��ار
ووه��اد14 ج��ب��ال ي��ج��م��دَن ح��ي��ث ال��م��واْد ه��ات��ي��ك ق��ذف م��ن ح��ص��ل��ت
ع��ظ��م��ا15 وب��ع��ٌض َدقَّ ب��ع��ض��ه��ا وج��م��اد وص��خ��ور ورك��از

ال��م��ك��س��ِر ص��ع��ب ال��ج��س��م ص��ل��ب وه��و
ي��ع��وم ال��ج��وِّ ف��ي ك��ان ب��خ��ار م��ن ال��غ��ي��وْم ف��ي��ه��ا ان��ع��ق��دت وه��ن��اك
م��ف��ِع��م��ا16 ع��ل��ي��ه��ا ال��س��ي��ل ف��ج��رى ال��ت��خ��وم ف��ي م��ي��اًه��ا ال��ب��رُد ه ردَّ

م��ن��ح��دِر17 ف��وق��ه��ا غ��ور ك��ل
ال��رم��ال م��ن��ه��ا م��ج��ت��رًف��ا س��ط��ح��ه��ا س��اْل ح��ي��ن ف��غ��ط��ى ال��س��ي��ل ��ه��ا ع��مَّ
َط��َم��ا18 أن ��ا َل��مَّ ال��م��اء ف��ي ش��خ��ص��ت ال��ج��ب��ال ول��ك��نَّ ال��م��اء َف��َط��م��ا

األب��ح��ِر ف��وق ��ْف��ن ك��ال��سُّ وع��ل��ْت
م��ن��ح��س��را19 ب��ع��ض��ه��ا خ��لَّ��ى ث��م غ��م��را م��ا ب��ه��ا ال��م��اءُ غ��م��ر

شقوق. صدوع: 11

ثورانها. عند الرباكني تقذفه ما وهي حمة، جمع الحمم: تخيف. تروع: 12
بعض. فوق بعضه املرتاكم اليشء الركام: 13

املنخفضة. األماكن الوهاد: 14
صغر. دق: املعدن. الركاز: 15

مالئًا. مفعًما: األرضني. بني الفواصل التخوم: 16
فتتصاعد رطوبتها امتصت األرض عىل الشمس حرارة تسلطت متى األرض، من انحدر ما هو الغور: 17
ذلك وإىل مطًرا، ويتساقط يتحلل الهواء من الباردة الطبقة بلغ ومتى الجو، يف بخاًرا الرطوبة تلك
ُرَكاًما يَْجَعلُُه ثُمَّ بَيْنَُه يَُؤلُِّف ثُمَّ َسَحابًا يُْزِجي ـَّه الل أَنَّ تََر ﴿أََلْم الكريم: القرآن يف تعاىل بقوله اإلشارة

املطر. الودق: ِخَالِلِه﴾. ِمْن يَْخُرُج اْلَوْدَق َفَرتَى
ارتفع. طما: 18

منكشًفا. منحًرسا: 19
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ح��ط��م��ا20 م��ا ب��ه��ا ال��م��اء أن��زل ج��ُزرا م��ن��ه��ا ال��س��ط��ح ف��ي م��ح��دثً��ا
ال��م��َدِر21 وُح��ت��ات ُط��ف��اٍل م��ن

أك��م22 ف��ي��ه��ا رس��ب��ت رم��ال م��ن ارت��ك��ْم ف��ي��ه��ا ك��م ال��م��اء ب��س��ي��ول
َع��ل��م��ا23 ط��ب��ق��ات م��ن بَ��ن��ت ق��د وك��م أخ��ادي��َد خ��دَّت ول��ك��م

ال��َم��رَم��ِر ص��ف��ي��ح ف��ي��ه ��دت ن��ضَّ
ل��ل��ح��ي��اة24 م��ن��ه��ا األق��ط��ار ت��ص��لُ��ح م��واْت ق��ب��ُل م��ن وه��ي ص��ارت ث��م
ال��ن��س��م��ا25 ق��واه��ا م��ن أب��دت ث��م ال��ن��ب��ات ال��ب��دء ف��ي تُ��ن��ب��ت ف��ان��ب��رت

ال��ب��ش��ِر26 ل��ن��وع ف��ي��ه��ا وارت��ق��ت
ال��غ��ي��اض27 ف��ي ت��ن��م��و األدواح وب��ه��ا ب��ال��ري��اْض ت��زه��و ذاك إذ ف��غ��دت
ف��ح��م��ا ت��م��س��ي ح��ي��ث ب��ان��ح��ط��ام اإلن��ق��راض أك��فُّ ت��رم��ي��ه��ا ث��م

األع��ص��ِر ب��م��رور ح��ج��ريٍّ��ا
اإلن��ق��الب28 أك��فُّ ك��وَّن��ت��ه��ن ه��ض��اْب األرض ف��ي ال��خ��ل��ق ح��ط��ام م��ن

جزائر. والقياس: قياس، غري عىل جزيرة، جمع الجزر: 20
املدر: يشء. من تناثر ما وهو الحاء: بضم الحتات اليابس. الطني هو وضمها الطاء بفتح الطفال: 21

املتلبد. الرتاب
وهي أكمة، جمع أكم: أسفله. إىل وصل املاء: يف اليشء رسب وكثرة. ازدحام مع اجتمع اليشء: ارتكم 22

التل.
الجبل. العلم: األرض. يف مستطيل شق وهو أخدود، جمع األخاديد: شقت. خدت: 23

والجهات، النواحي األقطار: أحد. بها ينتفع وال لها مالك ال التي أو الخراب، وهي املوات: األرض 24
قطر. مفردها

أنفسها. األرواح بالنسم وأراد الروح، نفس وهي نسمة جمع النسم 25
اآلراء اضطربت وقد املقطع، هذا من يفهم كما واالرتقاء النشوء مذهب إىل يميل الشاعر أن يظهر 26

من حرية يف الكون علماء يزل ولم يعارضها، ال أنه وعندي الدين، نصوص يعارض املذهب هذا أن يف
املذهب. هذا تحقيق

العظيمة. األشجار األدواح: 27
الهضاب: وتحطم. عظامها من تكرس ما الخلق: وحطام اليابسة، األشياء من وتفتت تكرس ما الحطام: 28

األرض. وجه عىل املنبسط الجبل وهي هضبة، جمع
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األرض

ق��ُدم��ا ُح��ط��ام ذاك إن��م��ا ت��راْب وال��لَّ��ِه األرض ت��راب م��ا
ال��ك��س��ِر ب��ال��ي��ات ج��س��وم م��ن

ال��دائ��رات29 ط��ح��ن��ت��ه��ا ج��س��وٍم م��ن ب��ال��ي��اْت ُرف��ات األرض ع��ل��ى ك��م
رم��م��ا30 ف��ي��ه��ا األن��ق��اض ت��ج��د ال��ط��ب��ق��ات ت��ل��ك األرض ف��ي ف��اح��ت��ِف��ْر

ل��ل��ش��ج��ر أو ل��ألح��ي��اء ه��ي
ال��ص��دور ت��ل��ك ع��ل��ى ال��وطء خ��ف��ف ق��ب��ور ل��ل��خ��ل��ق األرض وج��ه ك��ل
م��ث��ل��م��ا31 س��ت��ف��ن��ى أن��ت إن��م��ا وال��ث��غ��ور م��ن��ه��م ال��ن��ج��ل وال��ع��ي��ون

ال��ظ��ُف��ِر دام��ي وال��م��وت َف��نُ��وا ق��د
وال��ب��ح��ور32 ف��ي��ه��ا األج��ب��ل تُ��ب��ح��ر ال��ده��وْر ك��رِّ ع��ل��ى األرض ظ��لَّ��ت
ال��ُح��ك��م��ا اس��ت��دل ذاك وع��ل��ى ي��غ��ور وال��م��اء تُ��ج��بَ��ُل ف��وق��ه��ا

ال��م��س��ت��ح��ِج��ِر ��م��ِك ال��سَّ ب��ج��ب��ال
َدث��را33 ��ا ل��مَّ ال��ب��رِّ ح��ي��وان ت��رى ت��ب��رح ل��م األرض ع��ل��م��اء
ال��ع��ل��َم��ا أل��ق��ى ال��ب��رِّ ف��ي وك��ذا أث��را أب��ق��ى األب��ح��ر ف��ي م��ن��ه

األب��ح��ِر ح��ي��وان م��ن أث��ًرا
ال��ص��ع��ي��د34 ف��وق َش��ه��ق��ت وج��ب��ال وِب��ي��ْد ق��ف��ٍر م��ن األرض ف��ي م��ا ك��ل
ان��ك��ت��م��ا م��ن��ه��ا ذل��ك وس��وى ي��زي��د ال م��ن��ه��ا ال��رب��ع ُزه��اءِ ع��ن

ي��ن��ح��س��ِر ل��م ال��ب��ح��ر م��اء ت��ح��ت
ال��يَ��ب��ِس ف��وق ي��وج��د م��ا م��ث��ُل ال��م��ن��غ��م��ِس األب��ح��ر ص��ع��ي��د ف��ي

وأنثها. صفته فجمع الجمع، معنى الشاعر به أراد مذكر، مفرد وهو الحطام الرفات: 29
أعظم. هو ما الشاعر بها وأراد رمة، مفردها العظم، من بيل ما الرمم: املتهدمة. األبنية األنقاض: 30

الحسنة. الواسعة العيون النجل: 31
بسبب لألرض يعرض — جباًال تصري تجبل: جبل، جمع واألجبل: بحًرا، تصريها أي األجبل: تبحر 32

الجبال تغوير الفواعل هذه تسبب وقد وانقالبات، اضطرابات املختلفة والفواعل القوى من جوفها يف ما
الكون علماء استدل وقد البحر، يف وجزائر جبال ظهور تسبب وقد بحًرا، فتصري املاء غمرها يف الشاهقة،
البحار. أغوار يف الربية الحيوانات آثار ومن الجبال رءوس يف املتحجرة األسماك من شاهدوه بما ذلك عىل

وامحى. بيل دثر: 33

األرض. وجه الصعيد: أنيس. وال فيها ماء ال الفالة وهي بيداء، جمع البيد: 34
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ال��ق��َدم��ا35 ت��س��ت��ِزلُّ َوِوه��اٍد األرؤس ن��ات��ئ��ات ج��ب��اٍل م��ن
ال��َق��َدِر36 م��خ��ت��ل��ف��ات َوُربً��ا

ال��ج��ح��ي��م37 ت��ح��ك��ي ال��ت��ي وال��ب��راك��ي��ن ال��ح��م��ي��م ال��م��اء م��ن ال��ي��وم ن��رى م��ا
ق��ُدم��ا ف��ي��م��ا األرض أن دلَّ ال��ع��ظ��ي��م ال��ه��ول ذي ال��زَّل��زال وم��ن

م��س��ت��ع��ِر38 ذائ��ب ِج��رم ذات
ب��ال��دوَران ك��رة ي��غ��دو ف��ه��و ��ي��الن ال��سَّ ب��َح��ال ك��ان م��ا ك��ل
م��ل��ت��ئ��م��ا ع��دا ق��د ك��رويٍّ��ا ال��زم��ان م��اض��ي ف��ي األرض وك��ذاك

ال��ُع��ن��ص��ِر َس��ي��الِن م��ن ِج��رم��ه��ا
ب��ال��ول��ود39 ول��ي��س��ت م��ن��ه��ا ول��دت ال��ج��م��وْد ق��ب��ل م��ن األرض إن ث��م
ال��ظ��َل��َم��ا ع��ن��ه��ا ال��ل��ي��ل ف��ي وج��ال ب��س��ع��وْد ع��ل��ي��ه��ا دار ق��م��ًرا

ال��ق��َم��ر40 أمُّ ال��ش��م��س ب��ن��ت ف��ه��ي

تزلق. تستزل: مرتفعات. ناتئات: 35
األرض. من املرتفع وهي ربوة، جمع ربا: 36

إذ منها فيبدو ذائبة، ومواد ووحًال وماء ودخانًا ناًرا تقذف جبال الرباكني: الحار. الساخن الحميم: 37
بقيت وربما معروفة، غري الحوادث تلك وأسباب الغريبة، أعمالها النار فيها تظهر حوادث مجموع ذاك
فلقان: العربي ولفظه عليه، اصطلح قد لفظ وهو بركان، ومفردها معرفتها، إىل وسيلة ال إذ الدوام عىل

النار. لجبل استعمل ثم جهنم، ومعناه والالم الفاء بفتح فلق، جمع
ملتهب. مستعر: 38

القمر. عنها انفصل الشمس عن انفصالها بعد تجمد أن قبل األرض األوالد، الكثرية الواو: بفتح الولود 39
عنها. منفصل ألنه القمر، أم وهي عنها منفصلة ألنها الشمس؛ بنت األرض أي هي: 40
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االجتامعيات





واملايض نحن

ال��ن��ش��ي��دا1 ت��ط��ارُح��ن��ا ال ل��ك ف��م��ا ال��ُم��ج��ي��دا ال��ع��رب ش��اع��َر ع��ه��دت��ك
ف��ن��س��ت��ف��ي��دا ت��ف��ي��د أن ل��ك ف��ه��ل نُ��ص��ِغ��ي ب��األس��م��اع إل��ي��ك ف��ن��ح��ن
ع��ق��ودا2 ال��دن��ي��ا ب��دائ��ع ب��ج��ي��د م��ن��ه ت��ن��وط ت��زال ال ب��ش��ع��ٍر
ف��ري��دا3 ُدرٍّا ق��رَّط��ت��ه��ا ك��أْن ت��اه��ْت ال��ح��س��ن��اءَ أن��ش��ْدتَ��ه إذا
ال��ع��ب��ي��دا4 ب��ه ال��ح��رار إل��ى رددت ع��ب��ي��ًدا ب��ه ق��رع��َت إذا وأن��ت
أس��ودا ال��ه��ي��ج��ا ��م��وا ل��ت��َق��حَّ ب��ه ي��وًم��ا ال��ُج��ب��ن��اء ت��س��ت��ن��ه��ض ول��و
تُ��ع��ي��دا ب��أن س��ام��ع��وه ألق��س��م أَل��ًف��ا ل��ل��ق��وم ك��رَّرت��ُه ول��و
ش��رودا ق��اف��ي��ًة ق��ل��َت م��ا إذا ال��م��ع��ال��ي أع��ط��اُف ت��ه��ت��ز وك��م
ال��ب��ع��ي��دا ال��ع��ه��د ب��ه ت��ذك��رن��ا ش��ع��ًرا ال��ف��خ��ر ف��ي أن��ش��دت��ن��ا ف��ل��و
ال��م��دي��دا5 ال��ش��رف ت��ب��وَّع��وا وك��ي��ف س��ادوا ك��ي��ف األوائ��ل ت��ذك��رن��ا

ناظره إذا والغناء والشعر الكالم طارحه يقال: منشًدا، تجاوبنا ال أي النشيد»: تطارحنا «ال قوله: 1

وجاوبه.
مقدمه. أو مقلده أو العنق والجيد: تعلق. تنوط: 2

درة من األذن، شحمة يف يعلق الذي هو بالضم: والقرط قرًطا، ألبستها أي وقرطتها: تكربت. تاهت: 3

نحوها. أو
والحرية. العتق بالفتح: والحرار رضبت. قرعت: 4

الطويل. املمدود أي املديد: والرشف غايته. وأدركوا فيه امتدوا الرشف: تبوَّعوا 5



الرَّصايف معروف ديوان

∗∗∗
ال��ق��ص��ي��دا: ل��ه ارت��ج��ل��ُت إذ إل��يَّ ارت��ي��اًح��ا أب��دى وق��د ل��ه ف��ق��ل��ت
ال��م��ج��ي��دا6 ال��م��ج��د ف��ت��س��نَّ��م��وا ع��ل��وا َم��ع��دٍّ م��ن ال��ق��ب��ائ��ل إنَّ أََج��ْل
ال��ث��ري��دا ه��ش��َم ال��ذي ل��ه��ا ب��ن��اه م��ج��ًدا ال��ده��ر ف��ي ل��ه��اش��ٍم وإنَّ
ع��م��ودا7 م��ك��رم��ٍة ل��ك��ل أق��ام ف��ي��ه��م ال��لَّ��ه ع��ب��د اب��ن ق��ام وم��ذ
ق��ع��ودا ق��بْ��ل��ئ��ٍذ ع��ن��ه وك��ان��وا ال��ُم��ع��لَّ��ى ال��ش��رف إل��ى وأن��ه��ض��ه��م
ُص��ل��ودا م��ْق��دُح��ه ك��ان وق��ب��ًال ال��م��ع��ال��ي زن��د واريً��ا ف��أص��ب��ح
ال��ج��ن��ودا8 م��ع��ارك��ه��ا ف��ي وق��ادوا ودوَّخ��وه��ا ال��ب��الد ف��ت��ح��وا ف��ه��م
ُج��ودا وأع��مَّ ج��ان��بً��ا وأم��ن��َع ب��أًس��ا ال��ن��اس أش��دَّ ك��ان��وا وه��م
ع��ودا9 ال��غ��م��رات ل��دى وأص��ل��ب��ه��م ح��ل��وًم��ا ال��ُج��لَّ��ى ل��دى وأرج��ح��ه��م
ُم��ري��دا يُ��ج��دي م��ا ل��غ��ي��ر أراك إن��ي ال��ع��رب��يُّ أيُّ��ه��ا ول��ك��ن
ج��دي��دا؟! ف��خ��ًرا ت��ف��ت��خ��ر ل��م إذا ب��األوال��ي اف��ت��خ��ارك يُ��ج��دي وم��ا

∗∗∗
ي��س��ودا أن ي��ح��اول م��ن ب��م��ط��م��ح أول��ى األي��ام م��س��ت��ق��ب��ل أرى
س��دي��دا ن��ظ��ًرا غ��ٍد ف��ي يُ��ردِّد س��اٍع غ��ي��ُر ال��م��ق��اص��د ب��ل��غ ف��م��ا
ِج��ي��دا ال��م��اض��ي��ن إل��ى ت��ْل��ِف��ْت وال آت ن��ح��و ع��زم��ك وج��َه ��ه ف��وجِّ
س��ع��ي��دا؟ م��اض��ي��ن��ا ب��ك��ون ن��س��ود ش��ق��يٍّ��ا ح��اض��رن��ا ك��ان إن وه��ل
ال��رَّغ��ي��دا10 ال��ع��ي��َش أم��ام��ك ف��إن ش��وًط��ا ال��ع��رب��ي أيُّ��ه��ا ت��ق��دَّم
ال��ت��ل��ي��دا11 ال��م��ج��َد وات��ُرِك ط��ري��ٍف م��ج��د ك��لَّ ب��ن��ائ��ك ف��ي ��س وأسِّ

العرب. أبو عدنان بن معد هو ومعد: علوه. أي املجد: وتسنموا نعم. بمعنى جواب حرف أجل: 6
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا عبد بن محمد يعني هللا: عبد ابن 7
أهلها. عىل واستولوا قهروها أي دوخوها: 8

األجل. مؤنث وهي الشديد، واألمر العظيم، الخطب الجىل: 9
الغاية. إىل مرة الجري الشوط: 10

املوروث. القديم والتليد: املكتسب، الحديث الطريف: املجد 11
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واملايض نحن

ال��ج��دودا ذك��روا ف��اخ��رت��ه��م إذا خ��م��ول ذوو ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ش��رُّ
ج��دي��دا ح��س��بً��ا ل��ن��ف��س��ه أق��ام ق��دي��م ح��س��ب ذو ال��ن��اس وخ��ي��ُر
ال��ش��ه��ودا م��ك��ارُم��ه ل��ه تُ��ق��ي��م ف��خ��ًرا ال��ن��اس ِف��ي ادَّع��ى إذا ت��راه
ح��م��ي��دا ب��ه��م ال��ق��دي��م ال��زم��ن م��ض��ى ق��وٍم ب��م��ج��ِد وال��ف��خ��اَر ف��َدْع��ن��ي
س��ودا ف��ع��ب��ْس��َن ورأي��ن��ن��ا ل��ه��م ب��ي��ًض��ا ال��ده��ر وج��وه اب��ت��س��م��ت ق��د
ال��ع��ه��ودا12 رع��اي��ت��ه ف��ي أض��ع��ن��ا ُم��ل��ٍك ب��ت��راث ل��ن��ا ع��ِه��دوا وق��د
ع��ب��ي��دا م��واط��ن��ن��ا ف��ي وع��ش��ن��ا أرض ك��ل ف��ي س��ادة وع��اش��وا
ق��رودا ُم��ِس��خ��ت أس��وَده��ا رأي��َت ب��الٍد ف��ي خ��يَّ��م ال��ج��ه��ل م��ا إذا

بيانية. فاإلضافة ملك، هو برتاث أي: لورثته، الرجل يخلفه ما الرتاث: ملك، برتاث قوله: 12
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احلياة معرتك

ن��ه��ارِه1 أو ل��ي��ل��ه م��ن س��اب��ق ع��ل��ى غ��واِره م��ش��نَّ ي��ت��رك ل��م ال��ده��ر ه��و
غ��ب��اره؟! ُم��ث��ار م��ن إال ن��ح��ن وه��ل ب��ك��رِّه ال��ح��ادث��ات غ��ب��ار ي��ث��ي��ر
اع��ت��ب��اره؟ ط��رف ف��ي��ه ُم��ج��ي��ٍل م��ن ف��ه��ل ص��روف��ه! ف��ي م��ط��وي��ٍة ع��ب��ر وك��م
إط��اره2 ب��ي��ن األح��ي��اء ت��ج��م��ع��ت ق��درة غ��رب��ال األرض إنَّ خ��ل��ي��ل��يَّ
ف��اره3 إلث��ب��ات أو ض��ع��ي��ف ل��م��ح��و ت��ح��رًُّك��ا ال��زم��ان ك��فُّ ب��ه ت��م��ي��د
ان��دث��اره4 ره��ي��ن األوه��ى ي��س��ق��ط ك��م��ا ارت��ق��ائ��ه ق��ري��َن األق��وى ب��ه ف��ي��ب��ق��ى
وال��م��ك��اره األذى دف��ع ع��ل��ى ق��دي��ًرا ب��ه��ا ي��ك��ن ل��م ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ي��ش ف��ال

∗∗∗

الغارة: وشن الشن، بمعنى ميمي مصدر ومشن: عليهم. أغار إذا العدو غاور مصدر كاإلغارة، الغوار: 1
عىل وهو املتتالية، بحوادثه اإلغارة شن عن يقعد ال الدهر إن يقول: جهة. كل من وصبها تفريقها

والنهار. الليل هما: سابقني، جوادين
يف عمله يعمل فهو األنسب، بقاء قانون وهو الطبيعي، االصطفاء قانون إىل بعده والذي بهذا يشري 2

القوي بها ويبقى املخلوقات، من الضعيف دورانها أثناء يف فيضمحل الشمس، حول الدائرة األرض
كل تحريكه عند يسقط الذي الغربال، بمنزلة ذلك يف فهي فيها، حياته يقاوم ما كل دفع عىل القادر

به. املحيط اللوح الغربال: وإطار كبري. هو ما فيه ويبقى صغري، دقيق
القوي. وهو الضعيف، يقابل ما هنا: به واملراد النشيط، املليح والفاره: وتتحرك. به تدور أي به: تميد 3

األول. الشطر يف لألقوى مقابل وهو األضعف، األوهى: 4



الرَّصايف معروف ديوان

ش��ع��اره ن��س��ي��ُج ع��ج��ز م��ن ح��ي��ك ل��م��ن ب��م��ل��ب��س ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ا ل��ع��م��رك
إزاره5 ف��ض��ل األي��ام ع��ل��ى ي��ج��رُّ وق��وٍَّة ب��أي��ٍد أم��س��ى ل��م��ن ول��ك��ن
م��س��ت��ن��اره ع��ن ال��ط��رف ي��ن��ب��و ك��ان وإن ش��ارق ك��ل ض��وءه��ا تُ��خ��ف��ي ال��ش��م��س أرى
ن��اره َوْق��ُد س��اط��ع ب��ن��ور ي��م��وج ��ٍب ت��ل��هُّ ف��ي أن��ه��ا إال ذاك وم��ا
اع��ت��ك��اره غ��بَّ ب��ال��ل��ي��ل ي��ُع��د ل��م إذا ت��ج��اه��ه��ا ط��ل��وًع��ا ن��ج��ٌم ي��س��ت��ط��ع ف��ل��م
ل��ج��اره6 أَك��ي��ًال ِش��ل��ًوا ي��ك��ن ق��ويٍّ��ا ج��اُره ك��ان إن ال��ق��وم ض��ع��ي��ف ك��ذاك
ِوج��اره ف��ي ال��ف��ال َض��بِّ م��ن ب��أش��رَف ع��ري��ن��ه ف��ي ب��أس��ه ل��وال ال��ل��ي��ث وم��ا
ُم��غ��اره7 م��ن م��غ��ن��ٍم ف��ي ي��ط��َم��َع��ْن ف��ال ��ٍج م��دجَّ غ��ي��ر األي��ام غ��اور وم��ن
داره8 ُع��ق��ر ف��ي ال��ده��ر ص��روُف تُ��ه��ن��ه ب��رح��ل��ٍة ال��زم��ان ص��رَف يُ��ِه��ن ل��م وم��ن
َم��ح��ارِه9 ب��ط��وَن ي��ب��رح ل��م ه��و إذا ف��ري��دُه ال��ث��م��ي��ن ال��در ش��رَّف وم��ا

∗∗∗
ع��ق��اره10 ف��ي م��س��ت��خ��دًم��ا ل��ه أج��ي��ًرا ِغ��نً��ى ذي ل��دى ف��ق��ر ذي ك��لَّ أرى
ي��س��اره ص��روح ق��ام��ت ِه ك��دِّ ع��ل��ى وإن��م��ا ال��ي��س��ي��ر إال يُ��ع��ط��ه ول��م
اح��ت��ق��اره ب��ع��ي��ن ش��زًرا وي��ن��ظ��ره ض��اف��يً��ا ال��ع��ز تَ��ذل��ي��ل��ه م��ن وي��ل��ب��س
َف��ق��اره ف��ي م��ْك��س��ر إال ال��ف��ق��ر وم��ا ح��ي��ات��ه ف��ي ال��ف��ت��ى أْزَر ال��غ��ن��ى ي��ُش��دُّ

األيام عىل يجر وقوله: للمصاحبة، هنا والباء التفسري، عطف قبل من عليه القوة فعطف بقوة، أي بأيد: 5
يقول فكأنه واألغنياء، الجبابرة فعل هو إنما اإلزار فضل جر ألن والقدرة؛ القوة عن كناية إزاره: فضل

وعظمة. قدرة ذا قويٍّا أمىس ملن
تستطيع ال التي الشمس من ذكر بما الضعيف، عىل القوي لتغلب مثًال املتقدمة األبيات يف رضب 6

إن القوم ضعيف وكذلك قال: ثم الظالم، واعتكر الشمس غابت إذا إال تطلع فال تجاهها، طلوًعا النجوم
اللحم. من العضو والشلو: له، مغلوبًا كان القوي جاور

السالح. الالبس املدجج: 7
داره. وسط يف وهو النوائب تلك نابته عنه، الدهر نوائب لدفع يرحل لم من أي: وسطها، الدار: عقر 8

محارة. واحده: اللؤلؤ، فيه يكون الذي الصدف املحار: 9
من الثاني وعيش الغني، تجاه الفقري منزلة ذكر حيث االشرتاكية، ملذهب بعده وما البيت بهذا ينترص 10

األول. كد
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اف��ت��ق��اره11 ظ��الم ي��ج��ل��و ال��ف��ت��ى َل��ن��وُر إن��ه ال��ع��ل��م ِغ��ن��ى إال ال��غ��ن��ى ول��ي��س
م��ن��ارِه ع��ن أخ��الق��ه��م نَ��كَّ��ب��ت إذا م��ن��ج��يً��ا ال��ن��اس ف��ي ال��ع��ل��َم ت��ح��س��بَ��نَّ وال
ان��ك��س��اره12 ع��ن��د ال��ع��ي��ن ت��زي��ُغ ول��ك��ن ال��ع��م��ى دج��ى ي��ج��ل��و ال��ن��ور إال ال��ع��ل��م وم��ا
ب��ح��اره م��ن زاخ��ًرا ب��ح��ًرا ك��ان وإن م��ف��ل��ًح��ا ب��ال��ع��ل��م األخ��الق ف��اس��د ف��م��ا

∗∗∗
ب��اخ��ت��ي��ارِه؟ دائ��ر ف��ي��ه��ا ه��و ف��ه��ل ح��رك��ات��ِه ع��ن ال��دوَّاَر ال��ف��ل��ك س��ل
س��ف��اره؟ م��ن م��ق��ص��ودة غ��اي��ة ل��ه م��س��اف��ر ال��ف��ض��اء ه��ذا ف��ي ه��و وه��ل
م��دارِه؟ ان��ت��ه��اء ال��ع��ق��ل ي��درك ف��ه��ل ت��ق��ادٍم م��ن ب��دأه ج��ه��ل��ن��ا وَه��بْ��ن��ا
س��ت��اره؟ م��رَخ��ى ال��ع��ل��م ك��فُّ وت��رف��ع ال��نُ��ه��ى ع��ن ال��ش��ك��وك ل��ي��ل ي��ن��ج��ل��ي م��ت��ى
ش��راره؟ س��ق��ي��ِط م��ن ض��ئ��ي��ل ب��س��ق��ط ف��ن��ه��ت��دي ال��زم��ان زن��د ف��ي وْرَي أال
ن��ه��اره م��ن ال��ض��ح��ى رأد ف��ي ك��ان وإن م��ب��ص��ِر غ��ي��ر ك��ل��ه ل��ي��ًال ال��ده��ر أرى
ب��خ��اره م��ت��ن ال��س��ي��ر ف��ي رك��ب��وا وإن ظ��الَم��ه خ��اب��ط��ي��ن س��اروا وأه��ل��ي��ه
ف��ج��ارِه س��ع��ي��ًدا ت��ح��ي��ا أن ش��ئ��ت ف��إن ل��غ��اي��ة ي��ج��ري ال��ده��ر إن ل��ع��م��رك
اب��ت��داره ف��ي ال��ورى أع��م��ار وي��ن��ه��ب ال��م��دى ف��ي��ب��ت��در ي��ع��دو ذا ه��و وه��ا
يُ��ب��ارِه ل��م ِه ج��دِّ ف��ي ال��ذي وخ��اب ج��دًَّة ج��دي��دي��ه ب��ارى م��ن ف��از ل��ق��د
واخ��ض��راره إي��ب��اس��ه ف��ي ال��ده��ر م��ع ًدا ت��ج��دُّ إال ال��ن��اس ح��ي��اة ول��ي��س��ت
ق��رارِه ف��ي دائ��ٌم ُم��ك��ٌث وي��ردي��ه ج��ريُ��ه يُ��ح��ي��ي��ه ال��م��اء إال ال��ن��اس وم��ا

∗∗∗
دي��اره؟ ب��ي��ن ال��ق��وم ن��وم ط��ال ف��ق��د ن��اه��ض ي��ق��ظ��ُة ل��ل��ش��رق ه��ل ال��خ��ي��ر ل��ك

يقرتن لم إذا نفًعا يجدي ال العلم وأن املال، ال العلم غنى هو الحقيقي الغنى أن إىل األبيات بهذه يشري 11
الفاضلة. باألخالق

وكذلك الليل، ظالم يجلو النور أن كما الجهل، أي: العمى، ظالم يجلو أنه جهة من بالنور يشبه العلم 12
أن كما الهدى، عن الزيغ إىل بصاحبه يؤدي الفاضلة باألخالق يقرتن لم إذا أنه جهة من النور يشبه
تنحرف أي: الرائي، عني تزوغ واملاء كالهواء الشفافة األجسام يف نفوذه عند شعاعه انكرس إذا النور
باألخالق يقرتن لم إذا العلم أن املعنى وتحرير األمر، نفس يف هو كما املرئي رؤية عن انكساره بسبب

هي. كما املرئي حقيقة إدراك عن البرش به يزوغ الذي املنكرس، كالنور يكون الفاضلة
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غ��راره؟! ت��ح��ت اله��ون وه��م ع��ل��ي��ه��م س��ي��َف��ه أَْص��ل��َت ال��غ��رب أنَّ ت��َر أل��م
ب��داره ع��ن غ��ف��ل��ٍة م��ه��اوي ف��ي وه��م ان��ح��داره ع��ن��د ك��ال��س��ي��ل وب��ادره��م
إس��اره13 م��ن ق��ب��ض��ة ف��ي أص��ب��ح��وا وق��د ل��ه ي��أب��ه��وا أن ل��ل��س��اه��ي��ن آن أم��ا
ف��خ��اره14 م��ن م��اض��يً��ا يُ��ط��ري وآخ��ر واج��ٍم َح��يْ��واَن ب��ي��ن ج��م��ي��ًع��ا ت��راه��م

له. يفطنوا أن أي له: يأبهوا أن 13
غم. أو حزن لشدة ساكت أي واجم: 14
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ض��ي��غ��ِم1 أن��ي��اب ب��ي��ن ف��ؤادي ف��أل��ق��ت م��ؤل��ِم ب��أنَّ��ة ل��ي��ًال ِم��س��َم��ع��ي رم��ْت
أرق��م2 ب��ن��ه��ش��ة ُم��ْرًم��ى ل��ه��ا وب��تُّ أن��ي��ن��ه��ا ال��ظ��الم ف��ي ت��وال��ي وب��ات��ت
دره��م3 رنَّ��ُة ال��ق��وم ف��ق��ي��ر ب��ق��ل��ب ه��ف��ت م��ث��ل��م��ا ص��وت��ه��ا ب��ق��ل��ب��ي ف��ي��ه��ف��و
��م ت��رحُّ ع��ن أنَّ��ة إل��ي��ه��ا ب��ع��ث��ت ��ٍع ت��وجُّ ع��ن أنَّ��ة ل��ي ب��ع��ث��ت إذا
م��ث��لَّ��م4 ب��س��ي��ٍف أح��ش��ائ��ي ت��ق��طَّ��ع ك��أن��ه��ا األن��ي��ن ال��ل��ي��ل ف��ي ت��ق��طَّ��ع
ال��م��خ��يِّ��م5 ال��ظ��الم ج��وف ف��ي اه��ت��زَّ إذا ص��وت��ه��ا ب��ال��ح��زن ال��ق��ل��ب ن��ي��اط ي��ه��زُّ
ُم��ب��ه��م6 ال��دُُّج��نَّ��ة ف��ي ض��ئ��ي��ل ب��ل��ح��ن س��ائ��د ال��ل��ي��ل ف��ي وال��ص��م��ت ت��ردِّده
ال��م��ج��م��ِج��م7 األن��ي��ن ذاك إل��ى تُ��ص��ي��ُخ ارت��ج��اف��ه��ا ع��ن��د ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��أنَّ
ت��رت��م��ي ال��ن��ج��م أدم��ع إال ال��ش��ه��ب وم��ا ألج��ل��ه��ا إال ال��ن��ج��م َخ��ف��ق��ان ف��م��ا

األسد. الضيغم: 1
للناس. وأطلبها الحيات أخبث األرقم: 2

يخفق. يهفو: 3
الحد. مكرس مفلٌّ، مثلم: 4

يشء. أي عليه يعلق ما األصل: يف والنيط الوتني، إىل القلب به نيط غليظ عرق النياط: 5
الظلمة. الدجنة: 6

يبينه. لم أي الكالم: جمجم تستمع. تصيخ: 7



الرَّصايف معروف ديوان

ُم��ه��وِّم8 ورأس ج��اٍر َم��دم��ع أخ��ا س��اه��ًرا ال��ق��ل��ب ُم��وج��َع ت��رك��ت��ن��ي ل��ق��د
ت��ت��ض��رَّم!9 ل��م ك��ي��ف م��ن��ه��ا ف��أع��ج��ب أن��ي��ن��ه��ا ع��ن��د ال��ظ��ل��م��اء ف��ح��م��ة أرى
ت��أل��م��ي10 م��ن ال��ح��ش��ا ريَّ��ان ك��ن��ت وإن ال��ك��رى إل��ى ال��ج��ف��ون ظ��م��آن ف��أص��ب��ح��ت
م��ت��ردِّم11 م��ن ال��ق��وم ش��ع��راء ل��ه ت��دْع ل��م ك��ال��ش��ع��ر وه��و ق��ل��ب��ي وأص��ب��ح
��م12 ال��م��ت��ج��هِّ ال��ع��اب��س ب��وج��ه والح��ت ن��ح��وس��ة ال��ح��ي��اة ف��ي��ه ب��ك��ت وب��ي��ٍت
ال��ف��م13 ف��اغ��َرة األح��زاُن ب��ه ف��ه��اج��ت ب��ؤس��ه��ا أث��ق��اَل األي��ام أل��ق��ت ب��ه
ال��م��ت��ه��دِّم وال ب��ال��خ��اوي ه��و وم��ا م��ه��دًَّم��ا ف��ي��ه ال��ب��ن��ي��ان أرى ك��أن��ي
��م ال��م��ح��سَّ ال��ش��ق��اء م��ه��واة ق��ع��ر إل��ى ب��ه ه��وى ال��خ��ط��وب زل��زال ول��ك��نَّ
ع��ل��ق��م14 ك��أَس ال��دُّج��ى ف��ي ب��ك��اه��ا س��ق��ان��ي ال��ت��ي ع��ل��ى ال��ص��ب��اح ع��ن��د ب��ه دخ��ل��ت
م��ت��ورِّم15 ب��ال��ب��ك��ا ج��ف��ٍن وم��ح��َم��رَّ خ��دَّه ال��دم��ع د خ��دَّ وج��ًه��ا ف��أل��ف��ي��ُت
ت��وه��م ب��ع��َض ال��ع��ي��ُن ت��راه ف��ك��ادت ه��م��وم��ه أن��ه��ك��ت��ه ن��ح��ي��ًف��ا وج��س��ًم��ا
م��ي��تَّ��ِم16 ب��ع��ي��ن��ي ي��رن��و ل��ه��ا ص��غ��ي��ر وح��ول��ه��ا ال��ت��راب ف��وق ج��ث��م��ت ل��ق��د
��م17 ال��م��ت��ف��هِّ ال��ي��اف��ع ل��ح��اظ ي��دي��ر ع��م��ُرُه ال��خ��م��َس ج��اوَز إن وم��ا ت��راه
ُم��ْع��دم18 ت��ِع��لَّ��ة إال ال��ب��ك��ا ول��ي��س ب��ال��ب��ك��ا ف��غ��ذَّت��ه ج��وًع��ا ح��ول��ه��ا ب��ك��ى
أيِّ��م19 ح��ول ج��ائ��ع ي��ت��ي��ٍم ب��ك��اء األس��ى إل��ى ال��ق��ل��وب ي��دع��و م��ا وأك��ب��ر

النعاس. من رأسه هزَّ أي تهوًما: وتهوم تهويًما الرجل هوم 8

تشتعل. تترضم: 9
النعاس. الكرى: 10

يرقع. الذي املرقع املرتدم: 11
كريه. بوجه يستقبلك الذي هو املتجهم: 12

فاتحة. فاغرة: 13

مر. يشء وكل الحنظل العلقم: الليل. الدجى: 14
شقق. خدد: 15

النظر. يديم يرنو: 16
البلوغ. وناهز ترعرع الذي اليافع: 17

ويشغلها نفسه ليعلل مرة، بعد مرة يبكي كان أنه هنا: واملراد تباًعا، الرشاب بعد الرشب هو التعلة: 18
الفقري. املعدم: بذلك.

زوجها. فقدت التي األيم: 19
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∗∗∗
م��ري��م واب��ن رح��م��ة أب��ك��ي ل��م��ري��م م��ن��ه��م��ا ذل��ك ش��اه��دت وق��د وق��ف��ت
ت��ت��ك��ل��ِم ول��م ع��ن��ه��ا ي��ك��ل��م��ن��ي ع��ي��ون��ه��ا ف��ي واألس��ى ل��دي��ه��ا وق��ف��ت
ت��رج��م20 ال��دم��ع أي��ه��ا وق��ال��ت: ب��ك��اءً ف��أج��ه��ش��ت وع��ن��ه ع��ن��ه��ا وس��اءل��ت��ه��ا
ال��م��ت��ه��ك��م ال��ه��ازئ ِض��ح��ك ال��ي��أس م��ن ت��ض��اح��ك��ت ال��ب��ك��اء ف��ي ت��ن��اه��ت ول��م��ا
ت��س��ج��م21 ال��ض��ح��ُك ي��س��ج��ِم م��ه��م��ا ه��واط��ُل ض��ح��ك��ه��ا أث��ن��اء ال��ع��ي��ن دم��وع ول��ك��ْن
ُم��ف��ع��م22 ال��دم��ع م��ن ب��اٍك م��ح��ج��ر إل��ى ُم��ف��َع��ًم��ا ال��ض��ح��ك م��ن ث��غ��ًرا ج��م��ع��ت ف��ق��د
ال��م��ن��ظ��م23 ال��ج��م��ان م��ث��ل ع��ن وت��ض��ح��ك ت��ن��اث��رت ك��ال��ج��م��ان دم��وًع��ا ف��تُ��ذري
ال��م��ت��ب��س��ِم ن��ظ��رة وف��ي��ه��ا ب��ك��اءً دم��ع��ه��ا س��ال ق��ب��ل��ه��ا ع��ي��نً��ا أَر ف��ل��م
وس��لِّ��م! ف��ارح��م ربِّ ي��ا أم��ج��ن��ون��ٌة؟ رع��ش��ة: ال��وج��د م��ن ق��ل��ب��ي وف��ي ف��ق��ل��ت،

∗∗∗
ُق��ِم أْن ب��ال��م��دام��ع إل��ي��ه أش��ارت ال��ت��ف��ات��ة م��ن��ه��ا ل��الب��ن ع��رض��ت وم��ذ
وم��ع��ص��م24 ب��ك��ف ف��ض��م��ت��ه ع��ل��ي��ه ف��ان��ث��ن��ت ال��ج��س��م خ��ائ��َر إل��ي��ه��ا ف��ق��ام
وت��وءِم25 ال��غ��زي��ر ال��دم��ع م��ن ب��ف��ذٍّ ت��ج��وُده ب��ع��ي��ٍن ت��رن��و ل��ه وظ��ل��ت
ال��م��ت��وس��م26 ن��ظ��رة ف��ي��ه ُد أردِّ واق��ًف��ا رآن��َي ل��م��ا ل��ه��ا ف��ق��ال
ب��م��ط��ع��ِم؟ م��س��اءً ي��أت��ي��ن��ا ه��و وه��ل أب��ي؟ م��ض��ى أي��ن أمُّ: ي��ا ال��ف��ت��ى ذا س��ل��ي
م��ض��َرم:27 ُش��ْع��ل��ة ي��ق��ذف��ن وأن��ف��اس��ه��ا غ��روب��ه��ا ت��ج��ري وال��ع��ي��ن ل��ه، ف��ق��ال��ت

له. وتهيأت به همت أي بالبكاء: أجهشت 20
سال. الدمع: سجم 21

الربقع. من وبدا بالعني دار ما املحجر: مملوءًا. مفعًما: 22

اللؤلؤ. الجمان: 23
الساعد. من السوار موضع املعصم: 24

فصاعًدا. االثنني من بطن، يف غريه مع املولود التوءم: الفرد. الفذ: 25
املتفرس. املتوسم: 26
دموعها. غروبها: 27
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م��ق��دم28 ي��وم ل��ه يُ��رج��ى ال ال��م��وت إل��ى راح��ٍل س��ف��رة ف��ي��ه ت��رام��ت أب��وك
م��س��ل��م ض��رب��ة ال��م��وت م��ه��اوي ف��ي ب��ه ف��ارت��م��ت ال��م��ع��اه��د ف��ي أرم��ن��يٍّ��ا م��ش��ى
ت��ن��ت��م��ي29 ال��دي��ن إل��ى ب��ح��زازات أت��ت ث��ورٌة ل��ل��ن��وائ��ب ث��ارت ح��ي��َن ع��ل��ى
ب��ال��دم األرم��ن��يُّ��ون م��ن��ه��ا ت��خ��وَّض م��ذاب��ٌح ال��دي��ار ب��ي��ن ب��ه��ا ف��ق��ام��ت
��ِم30 ُم��ذَمَّ ع��ي��ٍش أت��ع��اب م��ن ب��ن��ف��س��َي ت��خ��لُّ��ًص��ا ال��ِح��م��ام الخ��ت��رت ول��والك
م��ري��م31 ب��أم��َك ي��وِدي أن ال��م��وت ع��ن م��ري��َم��ا ��ك أمَّ ��رت أخَّ ال��ذي ف��أن��ت
ب��أس��ه��م ال��ف��ؤاد ت��رم��ي��ن ف��إن��ك ت��ذك��ري��ن��ه م��ا ب��ع��َض م��ه��ًال أم��ري��ُم!
ال��م��ح��رَّم ال��ن��ف��وس ق��ت��ل ف��ي ال��ق��وم م��ن ن��اق��ٌم ش��ك ال ال��لَّ��ه إن أم��ري��ُم!
ف��اح��ك��م��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة أدرك��ت أن��ت ف��إن ��ري تَ��ب��صَّ ت��ح��ك��م��ي��ن ف��ي��م��ا أم��ري��م!
ت��ف��ه��م وس��وءُ ج��ه��ل ول��ك��ن��ه ي��ف��ع��ل��ون��ه م��ا ك��لُّ ب��دي��ٍن ف��ل��ي��س
ب��م��ج��رِم ل��ي��س وال��دي��ن أج��رم��وا ف��ه��م ج��رائ��ًم��ا ال��ف��ض��اءَ األرض م��ل��ئ��وا ل��ئ��ن
ُم��ب��َه��م32 ال��ع��الئ��م ب��م��ط��م��وس ��وا ت��م��شَّ ال��ع��م��ى م��ن ل��ي��ٍل ج��ن��ح ف��ي ول��ك��ن��ه��م
وُم��ت��ِه��م33 ال��ُم��خ��زي��ات ف��ي ُم��ن��ج��ٍد ف��ك��م دي��ن��ه��م أم��ر م��ن ت��ي��ه��اء س��ل��ك��وا وق��د
أت��ب��رَّم34 ول��م أنْ��ب��ْس ف��ل��م س��ك��تُّ ت��ج��اه��ه��ا ل��ؤًم��ا ال��ل��وم رأي��ت ول��م��ا
ب��ال��م��ت��يَّ��م35 وال ب��ال��ج��ان��ي أن��ا وال ع��ف��وه��ا أط��ل��ب األرض ن��ح��و وأط��رق��ت

أبعدته. به: ترامت 28
املسلمني. وجهالء األرمن حمقى بسبب ثارت التي أطنة فتنة إىل بذلك يشري 29

املوت. الحمام: 30
أهلكه. به: أردى 31

منصوب يشء وهي عالمة، جمع والعالئم: مطموس. بطريق أي بمطموس: منه. طائفة الليل: جنح 32

به. يهتدى الطريق يف
تهامة قاصد واملتهم: املرتفع، املكان أي: النجد، قاصد املنجد: اإلنسان. بها يتوه التي األرض التيهاء: 33

املنخفض. املكان أي:
أتضجر. أتربم: أتكلم. أنبس: لم 34

وعبَّده. ذلََّلـه أي: العشق تيمه الذي املتيم: املجرم. الجاني: 35
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اليتيم أم

َع��ن��َدِم36 ع��ص��ارُة أم��اق��ي��ه��ا م��ن ج��رت ق��ري��ح��ة ب��ع��ي��ٍن أب��ك��ي ل��ه��ا وظ��ْل��ُت
م��ري��م؟! ِل��ش��ق��وة أب��ك��ي أم ال��ق��وم م��ن ��ًرا ت��ض��جُّ أأب��ك��ي أدري وم��ا ب��ك��ي��ُت

يصبغ أحمر ساق له شجر وهو البقم، العندم: األنف. ييل مما العني طرف وهو موق، جمع األماقي: 36
بطبيخه.
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غ��ِد1 م��ن أي��م��ُن ال��ي��وم ف��ي��ه��ا م��واط��ن ِد ال��ت��ب��دُّ َح��راُك ي��س��ك��ن ول��م س��ك��نَّ��ا
ث��ه��م��د»2 ب��ب��رق��ة أط��الل «ل��خ��ول��ة ع��ف��ت ك��م��ا م��ن��ه��ا ال��ع��زِّ م��غ��ن��ى رس��ُم ع��ف��ا
أص��ي��ِد3 ��ب��ال��يْ��ِن ال��سَّ م��ف��ت��ول ك��ل ع��ل��ى ب��ك��ل��ك��ٍل ف��ي��ه��ا ال��ذلُّ أن��اخ ب��الٌد
ُم��ه��ت��د؟ ال��ض��الل��ة ب��ع��د م��ن ه��و ف��ه��ل ع��زه��ا س��اب��ق ض��لَّ ع��ن��ه��ا م��ع��اه��ُد
م��ع��ه��د4 ب��ع��د م��ع��ه��ًدا م��ح��ت��ه��ا أن إل��ى ج��ان��ِب ك��ل م��ن األرزاء ب��ه��ا أح��اط��ت
ب��ال��ت��ه��دُّد5 ص��ائ��تً��ا ع��ل��ي��ه��ا ُم��ط��الٍّ ب��ازيً��ا ال��ج��ور آف��اق��ه��ا ف��ي وح��لَّ��ق
ي��غ��ت��دي األح��اي��ي��ن ب��ع��ض وف��ي ي��روح ف��ت��ارة ع��ل��ي��ه��ا أح��ي��انً��ا وي��ن��ق��ضُّ

أسعد. أيمن: التفرق. التبدد: 1
رحلوا. ثم أهله به أقام الذي املنزل املغنى: الديار. آثار من باألرض الحًقا كان ما الرسم: حى. امَّ عفا: 2

استعار موضع، اسم ثهمد: برقة الديار. آثار من الباقي وهو طلل، جمع األطالل: امرأة. اسم خولة:
العبد. بن طرفة معلقة مطلع صدر من العجز هذا الشاعر

شعر وهي سبلة، جمع والسبال: سبال، تثنية السبالني: الصدر. الكلكل: به. أقام باملكان: أناخ 3
وعجبًا. زهًوا رأسه يرفع الذي األصيد: الشاربني.

املصائب. األرزاء: 4
الجارحة الطيور من نوع وهو بالبازي، تورية وفيه تطاول، بمعنى عليه بزا من فاعل اسم البازي: 5

مصوتًا. صائتًا: الصقور. تسمى التي
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يَ��ِد6 ول��م م��ن��ه��ا ال��م��ق��ت��وَل يَ��ُق��ِد ول��م ح��يَّ��ة ال��ق��وم م��ن أش��الءً ف��ي��خ��ط��ف
تُ��ْخ��َم��د7 ال��روح ج��ذوة ت��س��ق��ْط أي��ن ب��ه ُم��وح��ش أظ��ل��َم ق��ع��ر ف��ي ب��ه��ا وي��رم��ي
ال��ت��ج��ل��د م��ض��ي��ق ف��ي ال��ب��الي��ا ج��الد إن��ه ال��س��ج��ن! م��ا أدراك م��ا ال��س��ج��ن ه��و
م��ع��ت��ِد ع��ق��وب��ة أو ب��ريءٍ ل��ظ��ل��م وال��ش��ق��ا ب��ال��ت��ع��اس��ة م��ح��ي��ٌط ب��ن��اءٌ

∗∗∗
م��ش��ه��ِد8 أف��ج��َع ل��ألن��ك��اد ل��ت��ش��ه��َد راح��ٍم زْورَة ب��غ��داد ف��ي ال��س��ج��ن زر
ب��ال��ي��ِد9 ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ف��ارب��ْط زرت��ه ف��إن األس��ى م��ن ال��ق��ل��وب ت��ه��ف��و ب��ه م��ح��لٌّ
ب��َق��رم��ِد10 ِش��ي��َد م��ن��ه ب��أع��ل��ى م��ح��ي��ط ب��م��ث��ل��ه أح��اط ق��د س��ور م��ربَّ��ُع
ُم��ش��يَّ��ِد ب��ال��ص��خ��ور س��ق��ف ب��م��ع��ق��ود وث��ال��ِث ث��اٍن ب��ي��ن م��ا وص��ل��وا وق��د
ُم��زب��ِد11 ال��خ��س��ف م��ن ب��ت��يَّ��اٍر ت��م��ور س��اح��ٌة ت��ش��ج��ي��ك األس��وار ث��ال��ث وف��ي
ُم��وص��ِد12 ال��رِّت��اج��ي��ن ب��م��س��دوِد إل��ي��ه��ا ت��ن��ت��ه��ي ال��ش��م��ال��يِّ ال��س��ور وس��ط وم��ن
ِد13 ب��ال��دَّ ال��ِج��دَّ ت��خ��ل��ط ض��ي��م م��خ��اري��ق ت��الع��ب��ت ف��ي��ه��ا ال��ن��ك��راء ال��س��اح��ة ه��ي
م��ص��ع��ِد ال��ج��و ف��ي ال��ع��ش��ر ُزه��اءَ ب��س��م��ٍك ي��ح��ي��ط��ه��ا ج��دار ف��ي م��ت��ًرا ث��الث��ون
ي��ت��ج��دَّد األس��ى يَ��ب��َل م��ت��ى ب��ح��ي��ث ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي األح��زان ت��واص��ل��ت
ت��ف��س��د ال��ري��ح ب��ه ت��م��ُرْر إذا ب��خ��اٌر ف��وق��ه��ا ال��م��راح��ي��ض ج��وف م��ن ��د ت��ص��عَّ

لويل يعطى مال وهي الدية؛ يعط لم يد: لم قاتله. يقتل لم املقتول: يقد لم أعضاؤه. اإلنسان: أشالء 6
النفس. بدل القتيل

شعلتها. الروح: جذوة 7

العرس. ذو املشئوم الرجل وهو نكد، جمع األنكاد: 8
تضطرب. تهفو: 9

بسور أحاط مربع سور هو أي: وشكله؛ السجن بناء بعده وما البيت بهذا يصف سور، مربع هو أي: 10
منه. أعىل ثالث بسور أحاط أيًضا وهذا مثله، آخر

مزبد: والذل. اإلهانة الخسف: تضطرب. تمور: تحزنك. تشجيك: السجن. ساحة تليه الذي السور هو 11

هائج.
مغلق. موصد: العظيم. الباب الرتاج: السابق. البيت يف الساحة إىل يعود إليها قوله: يف الضمري 12

اللهو. الدد: الذل. الضيم: املفتولة. الخرق من الصبيان به يلعب ما املخاريق: 13
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ُم��ن��كَّ��ِد14 ع��ي��ٍش أْس��ِر م��ن وأط��ل��ق��ه��ا ن��ف��َس��ه ق��اءَ ل��و ال��م��رءُ ي��ودُّ ه��ن��اك
م��ق��ع��د ك��ل ع��ل��ى ق��ام��ت ُح��َج��ٍر إل��ى دائ��ًرا ح��وال��ي��ك وان��ظ��ر وس��ط��ه��ا ف��ق��ف
ب��أزي��ِد أو أن��ف��س م��ئ��ي��ٍن ب��خ��م��س ل��ح��وده��ا ��ت غ��صَّ ب��األح��ي��اء م��ق��اب��ر
ب��م��ْرود15 ش��م��س ض��وء م��ن ت��ك��ت��ح��ل ف��ل��م وال��ك��وى ال��ن��واف��ذ م��ن��ه��ا ع��م��ي��ت وق��د
أس��ود ال��ل��ي��ل م��ن ِق��ط��ع ف��ي ك��أن��ك دخ��ل��ت��ه��ا ال��ن��ه��ار ص��دَر إذا ت��ظ��نُّ
��د16 ال��ت��ه��جُّ ص��الة ظ��ه��ًرا ب��ه��ا ل��ص��لَّ��وا إق��ام��ٌة ف��ي��ه��ا ل��ل��ُع��بَّ��اد ك��ان ف��ل��و
ب��م��وع��د17 ال��ن��س��ي��م وص��ل م��ن ت��ح��َظ ف��ل��م ِف��ن��اءَه��ا إال ال��ري��ح ه��ب��وُب ي��زور
ج��ْل��َم��د18 ص��ف��ائ��ح ح��ي��زوم ك��ل ع��ل��ى ك��أن��م��ا ح��ت��ى األن��ف��اس ب��ه��ا ت��ض��ي��ق
ُم��ح��ص��ِد19 ال��ف��ت��ل م��ح��ك��م اخ��ت��ن��اق ب��ح��ب��ل رق��اب��ه��م ُش��دَّت ال��ق��وَم ك��أن وح��ت��ى

∗∗∗
يَ��نْ��ق��ِد20 ��ي��م ال��ضَّ إل��ى م��ج��روًرا ق��ي��د م��ت��ى م��ذلَّ��ل ال��ُخ��ش��ام م��خ��ط��وم ك��ل ب��ه��ا
ُم��ْق��َص��ِد21 غ��ي��ر ال��ح��ش��ا َم��نْ��ب��ول ب��ل��ي��ل��ة إه��اب��ه ِم��لءُ وال��ه��مُّ ب��ه��ا يَ��ب��ي��ت
ُم��ش��رَِّد ن��وٍم غ��ي��ر ال��ل��ي��ال��ي وي��ح��ي��ي ن��ه��اَره ال��ع��زاء ب��م��ك��ذوب يُ��م��ي��ت
ُم��ق��ي��ِد22 غ��ي��َر ك��ان ل��و أْن وي��ك��ف��ي��ه م��ق��يَّ��ًدا ال��ه��وان ب��أع��ب��اء ي��ن��وءُ
ال��م��ت��وق��ِد ال��س��اح��ة ل��ح��رِّ ع��ل��ي��ه��م ب��ض��غ��ط��ه��ا ال��ق��ب��وُر ت��ل��ك وت��ق��ذف��ه��م
ال��م��ت��ع��بِّ��د ج��ل��س��ة ف��ي��ه��ا وي��ج��ل��س ظ��الل��ة ح��ص��ي��ر م��ن ب��ع��ٌض ف��ي��رج��ع

كالقيء. جسده من روحه أخرج أي نفسه: قاء 14

به. يكتحل الذي امليل املرود: ينفذ. ال أنه إال بالنافذة أشبه الجدار يف يشء وهي كوة، جمع الكوى: 15
الليل. يف الصالة التهجد: 16

البيت. أمام ساحة وهو الوصيد، الفناء: 17
الصخر. الجلمد: العراض. الحجارة الصفائح: الصدر. وسط الحيزوم: 18

الفتل. محكم محصد: 19

سحب. قيد: ظاهر. واملعنى خطام، أنفه من جعل أي األنف: ومخطوم العظيم. األنف الخشام: 20
من مفعول اسم مقصد: الضلوع. عليه انضمت ما والحشا: بالنبل. مصاب منبول: الجلد. اإلهاب: 21

فقتله. أصابه أي: السهم، أقصده
أحماله. تثقله الهوان: بأعباء ينوء 22
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ال��م��ت��ب��دد23 ص��ب��ره��ا م��ن خ��ل��ت ل��ن��ف��س ت��ع��لَّ��ة إال ال��ح��ر ت��ق��ي��ه ول��ي��س��ت
ي��رت��دي24 ال��ق��ي��ظ ف��ي ال��ش��م��س ل��ع��اب ب��ن��س��ج وب��ع��ض��ه��م ي��س��ت��ظ��ل ب��ع��ض وب��ال��ث��وب
ال��م��م��دد25 ال��ط��راف ربَّ ي��ع��دُّون��ه م��ظ��لَّ��ًال ب��ال��ح��ص��ي��ر م��ن��ه��م ك��ان ف��م��ن
ب��م��وَق��د26 ال��طُّ��ه��اة أص��اله��ا أث��اف��يُّ ك��أن��ه��م ُس��ف��ًع��ا ال��ص��ي��ف ن��ه��ار ت��راه��م
ال��ي��د»27 ظ��اه��ر ف��ي ال��وش��م ك��ب��اق��ي «ت��ل��وح م��الم��ح ل��ل��ش��ح��وب ع��ل��ي��ه��ا وج��وه
م��ق��ي��د ع��ن م��ط��ل��ق ي��ت��م��ي��ز ف��ل��م م��وث��ًق��ا ال��ت��ع��اس��ة ق��ي��د ��ه��م ع��مَّ وق��د
س��يِّ��د م��ث��ل ذُلِّ��ه ف��ي وخ��ادم��ه��م خ��ادم م��ث��ل ع��ي��ش��ه ف��ي ف��س��ي��ده��م
ت��زدد ال��ح��ر ي��زدِد م��ه��م��ا خ��ب��ائ��ث روائ��ح م��ن م��س��ت��ن��ق��ٍع ف��ي ي��خ��وض��ون
يُ��ح��س��د ال��ش��م ع��ادم م��ن��ه��م ي��ك ف��م��ن نُ��ت��ن��ه��ا ش��مِّ م��ن ال��ق��وم رءوس ت��دور
ِد م��ش��دَّ ع��ذاب م��ن ول��ك��ن ُس��ك��ارى ُه��ُم وم��ا ال��ع��ذاب ف��ي ُس��ك��ارى ت��راه��م
م��ت��ولِّ��د28 ب��ه��ا دوٍد م��ن ه��و وم��ا ب��ح��م��أٍة ي��ع��ي��ش دوًدا وت��ح��س��ب��ه��م
ال��م��ع��بَّ��د29 ال��ذل��ول ق��ْوَد ب��ن��ا ي��ق��ود ج��ائ��ًرا ال��ح��ك��م ش��اه��د ُح��رٍّ ُربَّ أال
ي��ن��ت��دي:30 ال��وش��اي��ة م��أم��ون غ��ي��ُر ب��ه ب��م��ن��ت��دى ون��ح��ن ي��ج��ه��ر ول��م ف��ق��ال
م��ن��ش��ِد؟!31 غ��ي��ر م��ن ال��ح��ق ض��اع ب��ب��غ��داد ح��ك��م��ٍة ألي��ة أو ح��ك��م أيِّ ع��ل��ى

يتلهى. أي به؛ يتعلل ما التعلة: 23
له. ثوب ال الجسم عاري أنه يرتدي» الشمس لعاب «بنسج قوله: ومعنى الحر. شدة القيظ: 24

خاصة. والرؤساء للملوك الجلد، أي األدم؛ من يصنع بيت الطراف: 25
أحرقها. أصالها: أثفية. مفردها القدر، عليها يوضع أحجار األثايف: موردة. متغرية وجوههم سفًعا: 26

الطباخ. وهو طاٍه، جمع الطهاة:
هذا معروفة. خاصة مادة عليه تذر ثم الجلد، يف اإلبرة تغرز أن هو الوشم: اللون. تغري الشحوب: 27

املتقدم. طرفة بيت لصدر تتمة العجز
فإنه الحمأة يف ألقي ثم الحمأة، غري يف تولد الذي الدود يشبهون هم أي املنتن؛ األسود الطني الحمأة: 28

يموت. وال فيها يعيش فإنه الحمأة، من املتولد الدود بخالف فيها، يموت
املذلل. املعبد: القيادة. السهل البعري الذلول: 29

تجسسه نأمن نكن لم من فيه يجتمع ناٍد يف ونحن القول ذلك قال واملعنى: النادي، يف يجتمع ينتدي: 30
ووشايته.

عنه. وسأل نادى أي الضائع؛ نشد من ميمي مصدر منشد: 31
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بغداد يف السجن

ي��ت��ب��غ��دِد32 ل��م ال��ع��دل ألن وق��ل��ت: س��م��ع��ه ن��ح��و ف��م��ي ِل��ل��نَّ��ج��وى ف��أدن��ي��ت
ال��م��َط��رَِّد33 ال��ن��ع��ام أس��راب ال��ذع��ر م��ن ك��أن��ه م��س��ت��ب��اًح��ا ح��يٍّ��ا ال��لَّ��ه رع��ى
ال��م��م��رِد34 ال��ب��الط رب م��ن ب��أف��زع ب��ن��اؤه ال��ح��ق��ي��ر ال��ب��ي��ت ص��اح��ب وم��ا
ُم��ل��ب��ِد35 ن��ه��ض��ة ل��ل��خ��ص��م ي��ن��ه��ض��وا ول��م ت��خ��اذل��وا ق��د أن��ه��م إال ذاك وم��ا
م��غ��رِِّد36 ب��ش��ع��ر م��ن��ي ن��ْوح��ٍة س��وى ك��ن��وم��ه��م ون��م��ت ال��ج��لَّ��ى ع��ن ف��ن��ام��وا
أق��ع��ِد؟ أول��ئ��ك ي��ق��ع��د وإن م��ش��ي��ت م��ش��وا إن أول��ئ��ك م��ن إالَّ أن��ا وه��ل
ُم��رق��ِد؟!37 ش��ارب ال��ق��وم وع��زم وك��ي��ف ه��ب��وب��ه��م! ف��أع��ي��ا إي��ق��اًظ��ا ُرْم��ُت وك��م
م��وطَّ��ِد م��ج��د ب��ن��ي��ان ل��ك��م ل��ت��ب��ن��وا ل��ل��ُع��ال ال��ق��وم أي��ه��ا ن��ه��وًض��ا ن��ه��وًض��ا
ُم��ب��ع��ِد غ��ي��ر ش��وط��ه��م ع��ن��ا ك��ان وق��د ش��وط��ه��م ف��أب��ع��د ق��وم ت��ق��دَّم��ن��ا
��ِد38 وال��م��ت��ن��جِّ ب��ال��غ��وريِّ ف��أج��ح��ف ط��ري��َق��ن��ا االع��ت��س��اف ع��ل��ي��ن��ا وس��دَّ
م��ج��نَّ��ِد ال��ج��ل��ي��ل ال��خ��ط��ب م��ن ب��ج��ن��ٍد ن��ح��ون��ا ال��ده��ر يَ��ْزَح��ُف ي��وم ك��ل أف��ي
ِد م��ش��دَّ ع��ذاٍب م��ن ��ْف خ��فِّ ربِّ وي��ا ع��ظ��ي��م��ة ك��روٍب م��ن ��ْس ن��فِّ ربِّ ف��ي��ا

يف جهر الحر ذلك أن األربعة: األبيات ومعنى لبغداد، ينتسب لم يتبغدد: لم الرس. حديث النجوى: 32
عنه؟ ونسأل نطلبه أن غري من بغداد يف الحق يضيع ِلَم قائًال: األمناء غري فيه يجمع الذي النادي ذلك

بغدادي. غري العدل ألن ذلك ا: رسٍّ له فقلت
وغريها. والنساء النعام من القطيع وهو رسب، جمع األرساب: الخوف. الذعر: 33

املنظم. اململس املمرد: 34
األسد. أسماء من امللبد: 35
العظيم. األمر الجىل: 36

دواء، املرقد: املعايل. إىل وإرساعهم الخمول، من استيقاظهم هبوبهم: أتعبني. أي أعياني؛ يريد أعيا: 37
ما واالستبداد الخمول من شاربون وهم املجد إىل يهبون كيف يقول: كاألفيون. يُنيمه أي شاربه يرقد

السداد؟! أفقدهم
األرض. من املطمنئ وهو الغور، قاصد الغوري: يطيق. ال ما كلفه به: أجحف الظلم. االعتساف: 38

منها. املرتفع وهو النجد، قاصد املتنجد:
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واحلقيقة الدهر

ب��غ��اس��ِق1 ت��اله ص��ب��ٍح ع��ن اف��ت��رَّ إذا ال��ح��ق��ائ��ِق ب��س��ت��ر ي��أل��و ال ال��ده��ر أرى
س��الئ��ق2 م��ن ب��ه م��ا م��ن��ه ل��ي��ع��ف��َو ط��ري��ق��ه��ا ف��وق ال��خ��ْط��ِب ذي��ول ي��ج��رُّ
ص��ادق ق��ب��ل ك��اذب ف��ج��ر ك��ان ل��م��ا م��واربً��ا ي��وٍم ك��ل ي��ج��ئ��ن��ا ل��م ول��و
ال��ش��وارِق3 ب��ال��ن��ج��وم ش��زًرا ف��تَ��نْ��ظ��ر ال��ورى ع��ل��ى غ��ض��ب��ى ال��ده��ر ل��ي��ال��ي ك��أن
ال��ودائ��ق4 ج��ح��ي��م ل��ت��ص��ل��ي��ه��م ول��ك��ن ش��م��ُس��ه ال��ق��وم ت��ه��دَي ك��ي ط��ل��ع��ت وم��ا
ن��اط��ق ك��ل ت��ب��ي��ان��ه ع��ن وت��س��ك��ت أع��ج��ًم��ا ب��ال��ح��ق األي��ام ت��ن��ط��ق وق��د
ب��ال��م��الع��ق! أك��ل��ه إال ال��ف��ض��ل م��ن ل��ه م��ا ال��ت��م��دُّن ف��ض��ل م��دٍَّع وك��م
م��ت��ح��ام��ق!5 س��وى يُ��بْ��ل��ى ل��و ه��و وم��ا أح��م��ًق��ا ال��ن��اس ه ع��دَّ ق��د ع��اق��ل وك��م
ال��ل��ق��ال��ق6 ذك��اء م��ن رووه م��ا س��وى ذك��ائ��ه م��ن ي��ك��ن ل��م ذك��ي وربَّ
ال��م��ت��ش��ادق7 ال��لُّ��ْك��ن��ِة ذي إل��ى وت��ص��غ��ي ف��ص��اح��ة ذي ع��ن األس��م��اع تُ��ْع��ِرض وق��د

دامس. ظالم غاسق: 1

الطبيعة. وهي سليقة، جمع سالئق: 2

الطالع. والشارق: وكرب. احتقار نظر وهو الطرف، بمؤخرة كان ما الشزر: النظر 3
النهار. نصف حر وهي وديقة، جمع الودائق: 4

بأحمق. وليس أفعاله يف بالحمقى املتشبه املتحامق: 5
الحيات. يأكل واملنقار، العنق طويل الطري من رضب وهو لقلق، جمع اللقالق: 6

املتفاصح. املتشادق: اللسان. يف الحبسة اللكنة: 7



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ع��الئ��ق ب��اق��ت��ط��اع ع��ل��ي��ه��م ت��ج��ور أن��ه��ا ال��ن��اس ف��ي األي��ام ِش��ي��م وم��ن
ع��اش��ق وذل��ة م��ع��ش��وق ت��دلُّ��ل ب��ه ن��رى ج��ور ال��ده��ر ج��ور وأل��ط��ف
وال��م��ه��ارق8 ك��ت��ب��ه��م ف��ي ول��ك��ن��ه وح��ده ال��ق��ول ف��ي ال��ق��وم ك��ذب ك��ان وم��ا
ن��ام��ِق ي��راع��ُة ط��رًس��ا ب��ه��ا ت��ح��ط ُخ��راف��ٌة ال��زم��ان ف��ي َم��يْ��ٍن وأق��ب��ح
ك��ال��م��ش��ارِق أم��ره م��ن م��غ��ارب��ن��ا ت��زْل ل��م ال��ج��دي��دي��ن م��ر ع��ل��ى ض��الل
ال��م��ن��اط��ق ب��ف��ض��ل يُ��زري ل��غ��ط س��وى ب��ه��ا ت��ج��د ل��م إذ األي��ام ع��ن ف��ع��دِّ
خ��الئ��ق م��ن ب��ه��ا م��ا م��ن��ه��ا ت��ع��رف��ت ألن��ن��ي ؛ ي��ديَّ ال��دن��ي��ا م��ن ن��ف��ض��ُت
م��ف��ارق ح��ب��ي��ب م��ن ب��اٍك أن��ا وال م��ن��زل ع��ن��د ب��ه��ا ��اف وقَّ أن��ا ف��م��ا
ب��ب��ارق ل��رب��ٍع ب��رق ش��اق��ن��ي وال ص��ب��اب��ة ال��ع��ذي��ب ف��ي ع��ذَّب��ت��ن��ي وال
ال��غ��ران��ق9 ال��ح��س��ان ح��س��ن ع��ن وأع��رض��ت ح��ق��ي��ق��ة ك��ل ح��س��ن ف��ي��ه��ا ت��ع��ش��ق��ت
م��واف��ق10 ال��زم��ان ف��ي خ��لٍّ ك��ل إل��ى أري��ح��ي��ٌة ال��ص��ف��ا إخ��وان ع��ن��د ول��ي
دق��ائ��ِق11 خ��م��س ال��س��ك��ر وب��ي��ن ف��ب��ي��ن��ي ب��ال��ط��ال األن��س م��ج��ل��س ع��ق��دن��ا م��ا إذا
رائ��ق ال��ت��ْم��ِر خ��ال��ص م��ن ب��م��س��ت��ق��ط��ر ُم��دِه��ًق��ا ال��زج��اج��ات ُك��ب��رى إل��ى أق��وم
م��ت��الح��ق12 ال��ق��ط��ا ع��بَّ ك��م��ا ب��ش��رب ج��ب��ه��ت��ي ال��رويَّ��ِة ب��ال��ك��أس ف��أق��رع
خ��اف��ق ال��م��ض��اع��ف األن��س م��ن ب��ج��ن��ح ط��ائ��ًرا ال��س��ك��ر إل��ى ن��دم��ان��ي أس��اب��ق
ال��م��ف��ارق ف��ي ال��ط��ال رأس��ي م��ن دب وق��د س��وي��ع��ة ش��رب��ي ب��ع��د إالَّ ه��ي ف��م��ا
م��ن��اف��ق غ��ي��ر ق��ل��ت م��ا ل��ه��م وق��ل��ت ح��ش��م��ٍة غ��ي��ر ع��ل��ى أص��ح��اب��ي ف��ن��ادم��ت
ال��ح��ق��ائ��ق نُ��ُق��وِل م��ن ط��ريٍّ ِب��م��زٍّ ش��راب��ه��م ف��ي نُ��ق��ل��ه��م ع��ن وأغ��ن��ي��ت��ه��م
خ��ال��ق��ي ح��م��د س��وى أو خ��لِّ��ي ش��ك��ر س��وى اش��ت��داده ع��ن��د ال��س��ك��ر ف��يَّ ي��ب��ُد ول��م
س��اب��ق غ��ي��ر ب��ه أح��ظ��ى أن ال��س��ك��ر م��ن أرد ف��ل��م ال��ف��خ��ار ف��ي س��ب��ق��ي ت��ع��وَّدت

كاملعاهدات املخلدة الكتب عليها يكتب مصقول، مصمغ أبيض حرير من تتخذ الصحف املهارق: 8
ونحوها.

املمتلئة. الشابة وهي غرنوقة، جمع الغرانق: 9
ارتياح. أريحية: 10
الخمر. الطال: 11

اململوءة. الروية: 12

84



والحقيقة الدهر

والح��ق ع��ل��ي��ه ف��ي��ه��ا س��اب��ق ب��ال خ��زع��ٌل ال��م��ك��ارم ف��ي س��ب��ًق��ا اع��ت��اد ك��م��ا
ال��م��ع��ارق13 ك��رام ك��ع��ب م��ن ج��ح��اج��ُح وال��ع��ال ل��ل��م��ك��ارم ن��م��ت��ه أم��ي��ر
ف��ائ��ق14 ال��م��ؤثَّ��ل ال��م��ج��د م��ن ب��ح��ظ ك��ع��ب��ه ال��ن��اس ف��ي ال��لَّ��ه أع��ل��ى ك��ذل��ك
م��راف��ق! م��ن ب��ه أك��ِرْم ي��راف��ق��ه بُ��ْردِه ط��يِّ ف��ي ال��م��ج��د س��ار س��ار إذا
س��رادق ف��ي أح��س��اب��ه م��ن وي��ن��زل م��واك��ب ف��ي أن��س��اب��ه م��ن ف��ي��رح��ل
ُم��س��ارِق ب��ع��ي��ن��ي م��ن��ه��م ن��َظ��ر س��وى ت��ه��ي��بً��ا رآه م��ن أغ��ض��ى ج��اء وإن

∗∗∗
ال��م��م��اذق ال��زم��ان ج��ن��اي��ات إل��ي��ك ش��اك��يً��ا ج��ئ��ت��ك ال��ص��ي��د األم��راء أب��ا
ب��ع��ارق15 م��ن��ه��ا ف��يَّ ع��ظ��م ك��ل رم��ت ف��إنِّ��ه��ا م��ن��ه��ا ال��لَّ��ه رع��اك أج��رن��ي
ال��ع��ق��اع��ق16 ف��راخ ف��ي��ه��ا ت��ق��دَّم��ن��ي أن��ن��ي ب��غ��داد ص��ق��ر وإن��ي أت��رض��ى
ن��وام��ق ب��ك��ف��ي أق��الٍم ش��واه��د ��ه تُ��ح��قُّ ف��س��وف ح��ق��ي أن��ك��روا ل��ئ��ن
ال��م��ت��ن��اس��ِق ال��ل��ؤل��ؤ ك��ع��ق��د م��دي��ًح��ا ل��خ��زع��ٍل ال��ك��الم ُح��رَّ ب��ه��ا أص��وغ

األصل وهو معرق جمع واملعارق: الكريم. السيد وهو جحجاج، جمع والجحاجح: نسبته. نمته: 13

والحسب.
القديم. الثابت املؤثل: 14

اللحم. من عليه ما أكل عارق: فهو يعرقه العظم عرق 15

قيل: العقعقة، صوته الذنب، طويل وأسود، أبيض لونني: ذو صغري طائر وهو عقعق، جمع العقاعق: 16
الغربان. من نوع وهو
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الفكر حرية يفسبيل

.١٩٢٦ سنة أيار ٢ بتاريخ ببغداد السنوية التهذيب منتدى حفلة يف أنشدت

ال��ده��را ل��ه��ا ك��ت��ب��ت ق��د ف��ي��م��ا وأش��ه��دت ِش��ْع��را ت��ح��ري��ره��ا ع��ه��د ل��ن��ف��س��ي ك��ت��ب��ُت
ُط��غ��را1 ع��ن��وان��ه ف��وق ال��ثُّ��ريَّ��ا ج��ع��ل��ت ع��ه��ده��ا ك��ت��اب��ة إت��م��ام��ي ب��ع��د وم��ن
��ع��َرى2 ال��شِّ ذروة م��ن األن��وار ب��م��ن��ب��ع��ث ي��ٌد تَ��ن��اَوَل��ُه ال ك��ي وع��لَّ��ق��ت��ه
ج��ه��را أم��ره ف��ي ال��رأي س��رَّ وص��يَّ��رت م��ق��اص��دي نُ��ْص��َب ال��ح��قَّ ج��ع��ل��ت ل��ذاك
ال��ُغ��رَّا م��ع��ان��يَ��ه إال أَْك��س��ُه ف��ل��م ري��ائ��ِه ث��ي��اب م��ن ش��ع��ري وج��رَّدت
ن��ث��را إلن��ش��اده ال��م��ص��غ��ي ف��ي��ح��س��ب��ه ان��س��ج��اُم��ه ي��روق ن��ظ��ًم��ا وأرس��ل��ت��ه
ك��ف��را ي��زع��م��ه ال��ق��وم ب��ع��ض ك��ان وإن ك��ن��ه��ارِه ل��ي��لُ��ه م��ض��ي��ئً��ا ف��ج��اء
ُه��ج��را3 َم��ن��ط��ًق��ا ��ال��ُه ُج��هَّ ف��ي��ح��س��ب��ه ع��اريً��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة م��ع��ن��ى ��ن��ه أض��مِّ
ش��ْزرا4 وي��ن��ظ��رن��ي ش��ت��ًم��ا ف��يُ��وس��ع��ن��ي وج��ه��ه غ��ي��ر ع��ل��ى ال��غ��اوي وي��ح��م��ل��ه

امللوك كتب يف توضع عالمة هي الطرة: لها ويقال والطغراء، صغرية. أنجم عدة من مؤلف نجم الثريا: 1
الثوب. حاشية يف يجعل والنقش لهم، شعاًرا

الحر. شدة يف يطلع نري، كوكب والشعرى: أعاله. اليشء: ذروة 2

الكالم. يف الفحش الهجر: 3
بمؤخر باحتقار يرمقني شزًرا: وينظرني شتمي. يف يبالغ شتًما: ويوسعني الجاهل. أو الضال الغاوي: 4

عينه.



الرَّصايف معروف ديوان

نُ��ك��را5 خ��ل��ت��ه م��ا ال��ُع��رف ص��ري��ح وإن ق��ائ��ل أن��ت م��ا ال��ك��ف��ر إن ُرَوي��َدك
س��ت��را دون��ه م��ن ل��ألن��ظ��ار ف��ت��ض��رب ظ��اه��ًرا ال��ح��ق ت��رى أن إال ال��ك��ف��ر ه��ل
ُح��م��را ق��ان��ي��ة ل��ل��ن��اس ف��ت��ظ��ه��ره��ا ن��واِص��ًع��ا ب��ي��ًض��ا األش��ي��اء ت��ب��ص��ر وأن
ت��ع��رى أن ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ش��يء ف��أح��س��ن ق��ب��اح��ٌة ال��ج��س��وم ُع��ري ف��ي ك��ان إذا
وْق��را6 أذن��ه ك��اب��دت م��ن وي��ب��ص��ره��ا ع��م��ى ع��ي��ن��ه م��ارس��ت م��ن ف��ي��ل��ُم��ُس��ه��ا
ح��رَّا م��ط��ل��ًق��ا أف��ك��اره ف��ي ف��ي��ص��ب��ح ب��ن��ف��س��ه ي��س��ت��ق��ل أن ال��ف��ت��ى أح��بُّ
األس��رى م��ع أس��ي��ًرا ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ي��ح��ش��ر م��ق��ل��ًدا ي��ك��ون أن م��ن��ه وأك��ره
زه��را أه��ل��ه��ا م��ن األف��ك��ار تُ��ن��ِب��ت ب��ه��ا ح��دائ��ٌق إال األوط��ان ه��ذه وم��ا
ُم��ن��ج��رَّا ب��ال��ن��اس ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ي��ك��ون ت��ح��رُِّر ألج��ل إال ح��بُّ��ه��ا وم��ا
ُزه��را أن��ج��ًم��ا أح��راره��ا م��ن ت��ض��اح��ك س��م��اءه��ا ب��أنَّ إال ح��س��ن��ه��ا وم��ا
ال��ك��ب��رى غ��اي��ت��ه��ا األف��ك��ار ف��ح��ري��ة غ��اي��ٌة ل��ل��ن��اس األوط��ان ف��ي ك��ان إذا
ف��ك��را ب��ه��ا ت��س��ت��ق��ل��وا ل��م أن��ت��ُم إذا س��ي��اس��ًة ت��س��ت��ق��لَّ ل��ن ف��أوط��ان��ك��م
ب��ك��را7 ض��رب��ًة ح��دِّه م��ن ت��أم��ل��ْن ف��ال م��ح��رَّر رأي ي��ع��ُض��ْدُه ل��م ال��س��ي��ُف إذا
ال��م��ص��را س��ك��ن أم األرض ب��ق��ف��ر أح��لَّ ج��م��وده ب��ع��د اإلن��س��ان ع��ل��ى س��واء
ق��ب��را وم��وط��ن��ه م��ي��تً��ا ال��ف��ت��ى ف��س��مِّ ال��ف��ت��ى ب��م��وط��ن��ه ح��رٍّا ي��ع��ش ل��م إذا
ع��ش��را ل��ه��ا ي��وم ك��ل وج��ه��ي ��ه أوجِّ ق��ب��ل��ًة اتَّ��خ��ذت��ك إن��ي أح��رِّي��ت��ي
ال��ح��ْج��را8 ب��ال��ح��َج��ِر اس��ت��ب��دل��ت رك��ن��ه��ا وف��ي ل��ه م��س��ت��ل��ًم��ا ال��رك��ن م��ن��ه��ا وأْم��ِس��ُك
ب��درا ل��ي ج��ع��ل��ت��ِك ل��ي��ٍل ف��ي ك��ن��ت وإن م��ؤن��ًس��ا ت��خ��ذت��ِك ق��ْف��ٍر ف��ي ك��ن��ُت إذا
وال��ث��غ��را وال��ن��ح��ر ال��ص��در م��ن��ك ف��ق��بَّ��ل��ت الث��ًم��ا ض��م��م��ت��ِك خ��ط��ٌب ن��اب��ن��ي وإن
ع��ذرا ج��ه��ل��ه��م م��ن ل��ل��ق��وم َل��م��ل��ت��ِم��ٌس ف��إن��ن��ي ع��ل��ي��ك ق��وٌم الم��ن��ي وإن

املعروف. ضد املنكر والنكر: تعجل. وال تمهل رويدك: 5

السمع. ثقل الوقر: 6
مثلها. قبلها يرضب لم التي البكر: والرضبة يؤازره. لم يعضده: لم 7

الحاء بكرس والحجر، الكعبة. أركان من ركن يف الذي األسود الحجر هو الجيم: بتحريك الحجر، 8
يف به املراد وهو العقل عىل أيًضا يطلق ألنه تورية؛ اللفظ ويف الكعبة، بجانب مكان الجيم، وتسكني

البيت.
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األم��ورا ل��ن��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ب��يِّ��ن ن��ورا ال��ظ��ل��م��ات ف��ي ب��ال��ع��ل��م ك��ف��ى
س��رورا ب��ه ال��ح��زي��ن ل��ب��س وك��م اع��ت��زاًزا ب��ه ال��ذل��ي��ل وج��د ف��ك��م
ش��ع��ورا ب��ه ال��ن��ف��وس وت��س��ت��ع��ل��ي ورش��ًدا ُه��ًدى ال��ع��ق��ول ب��ه ت��زي��د

∗∗∗
دورا1 ل��ل��ع��ل��م ب��ه ي��ب��ن��وا ول��م أن��اس م��وط��ن��ه��م ع��قَّ م��ا إذا
ق��ب��ورا إال ب��ي��وت��ه��م ول��ي��س م��وت��ى أك��ف��ان ث��ي��اب��ه��م ف��إنَّ
ث��ب��ورا2 ب��دن��ي��اه��م يُ��ْدع��وا وإن َض��نْ��ٌك ال��ع��ي��ش ف��ي ل��م��ث��ل��ه��م وُح��قَّ

∗∗∗
ق��ش��ورا أم��س��ت ال��ُع��ال ب��غ��ي��ره��م��ا وع��ل��ًم��ا أدبً��ا ال��ع��ال لُ��بَّ أرى
ال��ك��ب��ي��را األم��َل ف��ي��ُك��ُم ��ل ت��ؤمِّ ن��ف��س��ي إنَّ ال��م��دارس أأب��ن��اءَ
زه��ورا م��ن��ك��م أن��ب��ت��ت ق��د ل��ن��ا ري��اٍض م��ن ل��ل��م��دارس ف��ُس��ق��يً��ا
ن��ص��ي��را م��ن��ك��م ل��ه��ا وَج��دْت إذا ُع��ل��وٍّا ب��ك��م ال��ب��الد س��ت��ك��ت��س��ب

وحقه. بعهده له يوَف لم عقوًقا: يعقه عقه 1

أن يريد الدنيا، يف الهالك يطلبوا أن ثبوًرا: يدعوا أن والذل. الضيق والضنك: استحقوه. كذا: لهم حق 2

للهالك. استهدف العلم حق يف قرص من



الرَّصايف معروف ديوان

ب��دورا3 ُدج��نَّ��ت��ه��ا ف��ي ط��ل��ع��تُ��ْم ب��ج��ان��ب��ي��ه��ا ال��خ��ط��وب َدَج��ِت ف��إن
س��ورا ل��ل��م��ج��د ح��ول��ه��ا وك��ن��ت��م ح��ص��نً��ا ل��ل��ع��زِّ ب��ه��ا وأص��ب��ح��ت��م

∗∗∗
ق��دي��را ي��م��س��ي أه��ل��ه��ا ف��ع��اج��ُز ع��ْل��ٍم ب��ف��ي��ِض ال��ب��الد ارت��وِت إذا
ف��ق��ي��را ب��ه��ا ي��ع��ي��ش م��ن وي��غ��ن��ى ض��ع��ي��ًف��ا ب��ه��ا ي��ك��ون م��ن وي��ق��َوى
ال��ن��ِض��ي��را ال��ُخ��لُ��ق ي��ح��رز ل��م ف��تً��ى ب��ع��ل��ٍم م��ن��ت��ف��ًع��ا ل��ي��س ول��ك��ن
ال��ع��ب��ي��را ن��اش��ق��ه أن��ف ف��ي ح��ك��ى خ��ل��ٌق ال��م��ج��د ب��ي��ت ع��م��اد ف��إنَّ
ال��ش��ري��را ال��طَّ��ب��َع ه��ذَّب��ت��ُم إذا إال ال��ت��ع��ل��ي��م ت��س��ت��ن��ف��ع��وا ف��ال
ك��ث��ي��را َخ��ي��ًرا أله��ل��ه ف��رجِّ ُخ��ل��ٍق ح��س��َن الب��َس ال��ع��ل��م م��ا إذا
َض��م��ي��را أس��ل��ُم��ن��ا ف��از ول��ك��ن ع��ل��وًم��ا أغ��زرن��ا ف��از إْن وم��ا

∗∗∗
خ��ب��ي��را؟4 ب��ه ت��س��أل��وَن م��ن إل��ى ُم��ِص��ي��ٌخ ه��ل ال��م��دارِس أأب��ن��اءَ
خ��ط��ي��را؟ م��واط��ن��ك��م ع��ن ح��دي��ثً��ا ع��ن��دي ف��إن ت��س��م��ع��ون ه��ل أال
ك��س��ي��را ت��خ��اذل��ك��م م��ن وق��ل��بً��ا ص��وابً��ا ت��ع��اون��ك��م ف��ي ورأيً��ا
ال��ن��س��ورا5 ت��ح��ت��ق��ر ال��ق��وم بُ��َغ��اُث ف��أم��س��ت ب��ن��ا ال��زم��ان ان��ق��ل��ب ق��د
ال��دَّب��ورا6 زع��ازع��ه��ا م��ن ح��م��دن��ا ح��ت��ى األي��ام ت��ق��لُّ��ب وس��اء
ه��ص��ورا!7 أس��ًدا ع��ن��دن��ا ��ى تُ��س��مَّ أم��س��ت ع��م��ي��اء ف��أرٍة م��ن وك��م
م��ص��ي��را؟! ب��س��اك��ن��ه��ا س��اءت وق��د ع��زٍّا األوط��ان ف��ي ت��روم ف��ك��ي��ف
ظ��ه��ي��را8 خ��ط��ٍب م��ن ن��اب م��ا ع��ل��ى ل��ب��ع��ض ف��ي��ه��ا ب��ع��ض��ن��ا ي��ك ول��م

الظلمة. والدجنة: واشتدت. الحوادث أظلمت الخطوب: دجت 3

مستمع. مصيخ: 4

وضعافها. الطري صغار الباء؛ مثلث البغاث: 5
مكروهة وهي الجنوب من تأتي التي الريح هي والدبور: الشديدة. الريح وهي زعزع، جمع الزعازع: 6

العرب. عند
االفرتاس. الشديد الهصور: 7

ومساعًدا. عونًا ظهريًا: 8

90



املدارس أبناء إىل

ال��ن��ح��ورا؟ ب��ه��ا ال��ع��ص��ور م��ن ن��زي��ن م��ج��د ع��ق��ود ال��ن��اظ��م��ي��ن أل��س��ن��ا
ج��س��ورا ع��زائ��م��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا ب��نَ��ي��ن��ا َط��َم��ْت ال��خ��ط��وب لُ��َج��ُج إذا
ال��َع��ب��ورا9 ال��ش��ع��َرى ت��ط��اول ب��ح��ي��ث ال��م��ع��ال��ي إل��ى ال��ُع��ب��ور ل��ن��ب��ت��در

∗∗∗
ال��َم��ُك��ورا10 ال��ده��ر أم��ارس وف��ي��ك أش��ك��و إل��ي��ك ال��ع��راق اب��ن ي��ا أال
م��س��ت��ج��ي��را11 ال��م��دارس ت��ل��ك إل��ى واه��رْع ال��ج��ه��ل غ��ب��ار م��ن ��ْض ت��ن��فَّ
ال��ظ��ه��ورا ط��ل��ب م��ن ض��م��ان وُه��نَّ ال��ل��ي��ال��ي خ��ش��َي م��ن أم��اُن ف��ه��نَّ

والغميصاء. العبور شعريان: وهما الحر، يف يطلع ميضء كوكب الشعرى: 9
املكر. شديد املكور: 10

أرسع. اهرع: 11
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ال��ش��ح��وُب1 ن��ض��رت��ه��ا راع ف��ت��اٌة ال��غ��روُب ي��ح��ض��ن��ه��ا ك��ال��ش��م��س ب��دت
ع��روُب2 آن��س��ة ال��ِخ��ف��َرات م��ن َخ��ْوٌد ال��ف��ح��ش��اء ع��ن م��ن��زَّه��ٌة
ال��ع��ي��وب3 ع��ف��ت��ه��ا، دون وت��ب��ل��ى، ال��م��ع��ال��ي ب��ه��ا ت��س��ت��ج��دُّ نَ��واٌر
ال��ق��ل��وب رون��ق��ِه ح��ول ف��ح��ام��ْت ب��وج��ن��ت��ي��ه��ا ال��ش��ب��اب م��اءُ ص��ف��ا
م��ش��وب4 ك��دٌر وص��ف��ُوه ف��ع��اد أدرك��ت��ه ال��ش��وائ��ب ول��ك��نَّ
ال��رط��ي��ب5 ن��اع��ُم��ه ي��ج��فُّ وك��اد وج��ًدا ال��غ��ضُّ ال��ج��م��ال م��ن��ه��ا ذوى
ال��م��ش��ي��ب6 ذؤاب��ت��ه��ا يُ��درك ول��م ال��ل��ي��ال��ي ش��ب��ي��ب��ت��ه��ا م��ن أص��اب��ت

وحسنها. رونقها نرضتها: وأخاف. أفزع بمعنى األصل يف وراع شوه، راع: 1

يؤنس التي اآلنسة: الحياء. أشد تستحي التي املرأة وهي خفرة، جمع الخفرات: الشابة. املرأة الخود: 2
زوجها. إىل املتحببة املرأة العروب: بحديثها.

البيت ويف ندم، ثم فطلقها للفرزدق، زوًجا كانت امرأة اسم ونوار الريبة، من النفور املرأة النوار: 3
ذلك. إىل إشارة

مخلوط. مشوب: اليشء. تغري التي األمور الشوائب: 4
ذبل. ذوى: 5

الطرة. هي أو الرأس، مقدم وهي الناصية الذؤابة: 6



الرَّصايف معروف ديوان

ال��نُّ��ك��وب7 أس��رَّت��ه ع��ل��ى ت��ل��وُح ج��ب��ي��ٌن ل��ه��ا ال��ع��ق��ول خ��َل��َب وق��د
ع��ج��ي��ب م��ن��ظ��ُره ال��ح��زن، ن��ق��اُب ع��اله إذا ال��ج��م��اَل، إنَّ أال

∗∗∗
ال��ك��روب ب��ه��ا، وع��ن��ه ع��ن��ه��ا، ب��ه زال��ت األع��راِق ط��يِّ��ِب ح��ل��ي��ل��ُة
ي��ري��ب م��ا م��ن��ه��ا ق��طُّ ي��َر ول��م م��ن��ه ق��طُّ ت��َر ف��ل��م ورع��ت، رع��ى
ال��م��غ��ي��ُب8 ت��وثُّ��َق��ه يَ��ن��ك��ْث ول��م ح��ض��وًرا ودِّه��م��ا ح��ب��ُل ت��وثَّ��ق
ن��ش��وب9 ب��ه ل��ل��خ��الف ف��أم��ٍر، ي��وًم��ا ال��خ��ل��ط��اءُ زوج��ه��ا ف��غ��اض��ْت
وح��وب10 ٌ خ��ط��أ أَل��يَّ��ٌة وت��ل��ك ي��م��ي��نً��ا ل��ه��م ب��ال��طَّ��الق ف��أق��س��َم
ال��غ��ض��وب ال��رج��ل ي��ج��ه��ل ك��ذل��ك ث��الثً��ا ج��ه��ل ع��ل��ى وط��ل��ق��ه��ا
ع��ص��ي��ب11 ��بُ��ه��م ي��ع��صِّ ُف��ت��ي��ا ذوو ب��تٍّ ط��الَق ب��ال��ط��الق وأف��ت��ى
ال��م��ع��ي��ب12 ال��ذَّاُم ب��ه��ا ي��ع��ل��ق ول��م ال��دَّن��اي��ا ت��أِت ل��م ع��ن��ه، ف��ب��ان��ْت
ال��ق��ل��وب ت��رت��ج��ُف م��ن��ه ب��ص��وٍت ت��ن��ادي ب��اك��ي��ة وه��ي ف��ظ��لَّ��ت

∗∗∗
ن��ج��ي��ب؟!13 ي��ا ع��ن��دك أذن��ب��ُت وه��ل ح��ب��ل��ي ص��رم��ت ن��ج��ي��ب ي��ا ل��م��اذا
ت��ج��ي��ب؟!14 ال دع��وتُ��َك إذا وص��رَت ق��اٍل ج��ف��اءَ ج��ف��وَت ق��د ل��َك وم��ا

النكوب: الجبهة. لخطوط استعمالها والغالب يشء، كل ويف والكف، الجبهة يف خطوط هي األرسة: 7
املصيبة. وهي نكب، جمع

ينقض. ينكث: تقوى. توثق: 8
علق. بمعنى نشوبًا، اليشء نشب النشوب: 9

مذنبًا. به الحالف كان لذلك حرام؛ بالطالق الحلف الذنب، الحوب: قسم. ألية: 10
شديد. عصيب: 11

مرشوعية من الحكمة الناس جهل العيب، الذام: الخاطئة. الباطلة الفتيا هذه بسبب بعدت، بانت: 12

وأضلوا، فضلوا صحيح علم بغري فأفتوا درسوها، التي الكتب ألفاظ بالعلماء ون يُسمَّ من وعبد الطالق،
عظيم. حرج يف الناس وأوقعوا

قطعت. رصمت: 13

مبغض. قاٍل: 14
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أت��وب ب��ع��دئ��ٍذ ع��ن��ه ف��إن��ي ن��ف��س��ي ف��دت��ك ، إل��يَّ ذن��ب��ي أَب��ْن
َش��ُع��وب15 إالَّ ب��ي��ن��ن��ا ي��ف��رِّق ال أن ب��ال��لَّ��ه ع��اه��دت��ن��ي أم��ا
ال��َوِج��ي��ب16 ي��ف��ارق��ه ال ف��ق��ل��ب��ي ع��ن��ي وص��َدْدت ف��ارْق��ت��ن��ي ل��ئ��ْن
َرب��ي��ب17 ٌ رش��أ خ��ل��َف��ه��ا وي��رت��ع روٍض ح��وَل ت��رت��ع أدم��اءُ وم��ا
ذي��ب18 ب��آزم��ت��ي��ه ت��خ��طَّ��َف��ه ح��تَّ��ى ال��ِج��ي��َد إل��ي��ه ل��ف��تَ��ْت ف��م��ا
ط��ب��ي��ب ف��ي��ه ل��ه��ا م��ا ب��داءٍ ع��ل��ي��ه ت��ح��رُّق��ه��ا م��ْن ف��راح��ْت
ال��ن��ح��ي��ب19 ه��و وال��بُ��غ��اُم وت��ن��َح��ُب، ري��ًح��ا م��ن��ه ت��ط��ل��ُب األرَض ت��ش��مَّ
ت��ئ��وب20 ل��م��ص��رع��ه وآون��ًة َوج��ٍه ل��غ��ي��ِر ال��ف��الِة ف��ي وت��م��َزُع
ال��ح��ب��ي��ب21 ف��ارق��ِك م��ن��ِك ب��رغ��ٍم ق��ال��وا: ي��وَم ف��ؤادَي م��ن ب��أج��زَع
َس��ك��وب: ع��ي��ن��ي��ه ودم��ُع وق��اَل وأغ��ض��ى َخ��ج��ًال رأَس��ه ف��أط��رق
ال��لَّ��ه��ي��ب ال��نَ��َدم ل��َظ��ى م��ن ك��ف��ان��ي ف��إن��ي ع��نِّ��ي أق��ص��ري ن��ج��ي��ب��ُة
ال��ُخ��ط��وب ج��رِت ه��ك��ذا ول��ك��ْن ب��اخ��ت��ي��اري َه��ج��ُرك وال��لَّ��ه وم��ا
ي��ط��ي��ب ل��ي دونَ��ك ال��ع��ي��ُش ول��ي��س ف��ؤادي م��ن ح��بُّ��ك ي��زوُل ف��ل��ي��َس
دب��ي��ب ل��ه ف��يَّ ك��ال��رُّوح ه��ًوى أس��ل��و وك��ي��َف ه��واِك أس��ل��و وال
ت��غ��ي��ب أو تَ��ط��ل��ع ال��ل��ي��ِل ب��ُج��نْ��ح ت��س��ري وه��ي ال��ك��واك��َب ع��ن��ي س��ل��ي
رق��ي��ب ُم��طَّ��ل��ع ال��ق��ط��ِب ون��ج��ُم ُس��ه��ًدا ب��ه��واِك غ��ال��ب��تُ��ه��ا ف��ك��م
ال��غ��ي��وب22 ت��ن��ك��ش��ف ل��ل��ع��ي��ِن ب��ه ش��ع��اًع��ا «َرن��تَ��ج��ٍن» ن��وِر م��ن خ��ذي

للموت. اسم شعوب: 15

الخفقان. الوجيب: 16
لها. مالزم ربيب: ومىش. تحرك قد الذي الظبية ولد الرشأ: بياًضا. لونها املرشب الظبية األدماء: 17

النابان. اآلزمتان: العنق. الجيد: 18
صوتها. من يكون ما بأرخم ولدها إىل الظبية صياح البغام: بالسعال. أشبه وبكاؤها تبكي تنحب: 19

ترجع. تثوب: هالكه. ملكان ملرصعه: ترسع. تمزع: 20
الظبية هذه إن املطلقة: لسان عن يقول سابق. بيت يف أدماء وما لقوله: خرب واملجرور الجار بأجزع: 21
هذا بمثل فليتبرص طلقتني، أنك بلغني حني مني واضطرابًا جزًعا بأشد ليست وكيت كيت صفتها التي

املوثقة. النكاح عقدة وحل الطالق، بإيقاع املترسعون القول
باسمه. املعروفة األشعة مخرتع هو رنتجن: 22
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ن��دوب23 ب��ه ال��ج��ري��َح ق��ل��ب��ي ت��َرْي وان��ظ��ري��ن��ي ب��ص��دري وأل��ِق��ي��ِه
ت��ص��وب24 أو ت��ص��ع��د األم��واُج ب��ه ِخ��َض��مٍّ ف��ي أل��ق��ي ال��م��ك��ب��وُل وم��ا
ال��رس��وب25 ل��ه ف��ي��ه ت��مَّ أن إل��ى غ��طٍّ��ا ال��تَّ��ي��ار ي��ُغ��طُّ��ه ف��راح
ن��ص��ي��ب ل��ي ب��ك ي��ع��ْد ل��م أن��ا إذا م��نِّ��ي األم��ج��اد اب��ن��َة ي��ا ب��أه��ل��َك

∗∗∗
وج��وب ل��ه ل��ي��س ال��ش��رع ف��ي ب��م��ا ِل��ُم��وق��ع��ي��ه ال��ط��الق ف��ي ق��ْل أال
ال��رَّح��ي��ب ��رُح ال��شَّ ب��ب��ع��ض��ِه ي��ض��ي��ُق ُغ��ل��وٍّا دي��ان��ت��ك��م ف��ي غ��ل��ْوت��م
ض��روب ع��ن��دك��م ال��ت��ع��س��ي��ر م��ن وأن��ت��م ت��ي��س��ي��ًرا، ال��لَّ��ُه أراَد
ال��ذُّن��وب ل��ه��ُم ال ف��ي��ه��نَّ ل��ك��م ك��روٌب ��ت��ك��م ب��أمَّ ح��لَّ��ت وق��د
ي��ذوب ل��ه ن��ف��خ��َت إذا ي��ك��اد ح��ت��ى ورقَّ ال��زواج، ح��ب��ُل َوَه��ى
َح��ل��وب26 ه��اج��رٌة ال��ج��و ف��ي ب��ه أدل��ت ��م��س ال��شَّ لُ��ع��اب م��ن ك��َخ��ي��ط
ال��ه��ب��وب ال��نَّ��س��م م��ن وي��ق��ط��ع��ه ن��ف��ٌث األف��واه م��ن ي��م��زِّق��ه
يُ��ج��ي��ب��وا27 ف��ل��م ��واب ل��ل��صَّ دع��اه��م ق��د ك��م ال��ف��ق��ه��اءُ ال��ق��يِّ��م اب��ن ِف��دى
ُم��س��ت��ري��ب28 ه��و ل��م��ن وم��زدج��ٌر ُرش��ٌد ل��ل��ن��اس «إع��الم��ه» ف��ف��ي
األري��ب29 ال��َح��بْ��ر ش��ي��ُخ��ه ن��ح��اه��ا ع��ل��ٍم ط��ري��َق أت��اه ف��ي��م��ا ن��ح��ا
ال��ق��ل��وب30 ت��ِع��ِه ل��م ال��غ��ال��ي��َن م��ن ل��ك��ْن ال��لَّ��ه دي��ِن ح��ك��َم وب��يَّ��َن

الجروح. آثار الندوب: 23
تنخفض. تصوب: البحر. الخضم: املقيد. املكبول: 24

القعر. إىل الغرق الرسوب: 25
أرسلت. أدلت: العنكبوت. نسج مثل تراه الحر، شدة وقت السماء من ينحدر كأنه يشء الشمس: لعاب 26

حرارتها. لشدة الغرق تجلب التي هي الحلوب: والهاجرة الحر، شدة الهاجرة:
املشهور. الفقيه اْلُمَحدِّث مة العالَّ هو القيم: ابن 27

مصدر ومزدجر: ألفها. التي الكتب أنفس من وهو املذكور، القيم البن املوقعني» «إعالم كتاب إىل يشري 28
شاك. مسرتيب: ومنعه. زجره بمعنى ازدجر، من ميمي

هللا. رحمه تيمية بن أحمد اإلمام بشيخه: أراد 29
لم تعه: لم ِدينُِكْم﴾. ِيف تَْغلُوا ﴿َال تعاىل: قال الحد، تجاوزوا حتى الدين يف املتشددون هم الغالني: 30

معناه. تتدبر ولم تحفظه،
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ي��خ��ي��ب م��ن م��ن��ه��م ف��ي��خ��ي��َب ل��ن��ا، أم��ًرا ب��ع��ُد يُ��ح��دث ال��لَّ��ه ل��ع��لَّ
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العيد يف اليتيم

وت��رج��ُع ت��م��ض��ي األف��راُح ب��ه ض��ج��ي��ًج��ا، ي��س��م��ُع ال��ش��رق ف��ي ال��ع��ي��ِد ص��ب��اُح أط��لَّ
م��ط��ل��ُع ��َم ال��ت��وهُّ إال ل��ه��ا ول��ي��س ش��م��ُس��ه��ا ال��م��س��رَة تُ��ب��دي ب��ه ص��ب��اٌح
��ع1 م��رقَّ ِط��م��ٌر اإلع��دام ذا ويُ��ع��وُز ال��غ��ن��ى ذو ب��ال��وش��ي ي��خ��ت��اُل ب��ه ص��ب��اٌح
ال��م��ض��يَّ��ُع ال��ي��ت��ي��ُم ي��ب��ك��ي ل��ه��ا ث��ي��ابً��ا ول��ي��َده ال��غ��ن��يُّ ي��ك��س��و ب��ه ص��ب��اٌح
أدم��ع2 األرام��ل ع��ي��ِن م��ن وت��رَف��ضُّ ب��ال��ُح��ل��ى ال��ح��الئ��ُل ت��غ��دو ب��ه ص��ب��اٌح
ف��ي��ج��زع ح��زنً��ا ل��ل��م��ح��زون ي��ج��دِّد إن��ه ك��ان، ال ال��ع��ي��د ي��وم ل��ي��َت أال
ت��ص��نُّ��ع وال��س��رور ، َج��دٌّ ال��ح��زُن ب��ه وإن��م��ا ح��زٍن، ب��ي��ن س��روًرا يُ��ري��ن��ا
أس��ف��ع3 ال��م��س��رَّة وج��ه ب��ه��ا ن��ح��وٌس ع��ي��ده��م ي��وم ف��ي ال��ن��اِس ب��ؤس��اء ف��م��ن
أب��ق��ع4 ف��ه��و ب��ه، س��وًدا نُ��َك��تً��ا رم��ى ب��ؤَس��ه��م ل��ك��نَّ ال��ع��ي��ِد وج��ُه اب��ي��ضَّ ق��د

∗∗∗
م��رت��ع ف��ي��ه��نَّ ل��ألض��داِد م��س��ارُح ل��ي ف��الح ُص��ب��ًح��ا ال��ن��ح��ر ب��ع��ي��ِد خ��رج��ُت

الفقر. اإلعدام: عليه. يقدر فلم إليه احتاج اليشء: أعوزه املحسنة. املوشية الثياب من نوع الويش: 1
البايل. الثوب الطمر:

األزواج. ذوات النساء الحالئل: 2
أسود. أسفع: 3

اللون. مختلف أبقع: سوداء. نقًطا نكتًا: 4
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��ع ي��ت��دفَّ ب��ه س��يَّ��اًال ال��ن��وَر ت��رى ش��ارًق��ا ذرَّ ق��د ��م��س ال��شَّ وق��رُص خ��رج��ُت
ت��ت��ط��ل��ع5 ال��ع��ال أف��ِق م��ن األرض ع��ل��ى م��ص��ي��خ��ًة أط��لَّ��ت ق��د خ��وٌد، ال��ش��م��س ه��ي
أرب��ع6 ذوائ��ُب ُم��رخ��اًة األف��ِق ع��ل��ى ح��ول��ه��ا ��ِة األش��عَّ ت��ف��اري��َق ك��أن
وت��س��م��ع ت��راُه م��م��ا خ��َج��ٌل ب��ه��ا أنَّ��ه��ا أي��ق��ن��ُت ح��م��راءَ ب��َدْت ول��م��ا
��ع ت��ت��رفَّ ال��ُع��ال ف��ي وس��ارْت وس��رُت س��اط��ًع��ا ال��ن��وَر ت��رس��ل وراح��ْت ف��رح��ُت
م��س��رع7 وذل��ك ِرس��ل، ع��ل��ى ف��ه��ذا ل��ُوج��ه��ٍة ك��لٌّ ال��ن��اُس ي��س��ي��ُر ب��ح��ي��ُث
أج��دع8 ال��ف��ق��ر م��ن أن��ٌف ل��ه وب��ع��ٌض ال��غ��ن��ى م��ن أَش��مُّ أن��ٌف ل��ه وب��ع��ٌض
ي��ت��ق��ع��ق��ع9 َدرداب��ه ف��ي ال��ط��ب��ُل غ��دا ن��ع��ي��رِه ل��ُم��ش��ِج��ي ِم��زم��اٌر ال��ح��يِّ وف��ي
ت��ج��م��ع��وا10 ع��ل��ي��ه وول��دان ش��ب��اٌب، وح��وَل��ه ي��رغ��و، ال��ط��ب��ل وج��وُف ف��ج��ئ��ُت
وأك��ُرع11 س��وٌق ب��األب��داِن ف��ت��ه��ت��زُّ ص��وتُ��ه ي��ه��ت��زُّ وال��ط��ب��ُل وق��ف��وا، ل��ق��د
ت��ت��م��يَّ��ع12 أس��م��اع��ه��م وف��ي ت��ف��ي��ُض، ه��ادٌر وال��ط��ب��ُل اإلط��راِب م��يْ��ع��َة ت��رى
يُ��ق��رع وال��ط��ب��ل ال��ط��ب��َل ح��وَل ك��اَن ل��م��ن ب��ابَ��ه��ا ت��ف��ت��ُح األف��راُح ك��ان��ِت ف��ق��د

∗∗∗
م��ت��رع��رع ب��ي��ن��ه��ْم ص��ب��يٌّ ه��ن��اَك ف��راع��ن��ي ف��ي��ه��م ال��ط��رَف أج��ي��ل وق��ف��ت
أن��َزُع13 ال��ع��ي��ِن أدع��ُج ال��م��ب��ان��ي ن��ح��ي��ُف ش��اح��ٌب أس��م��ُر ال��وج��ِه ص��ب��ي��ُح ص��ب��يٌّ
ي��ل��َم��ع14 ال��َف��ط��ان��ة ب��رُق ع��ي��ن��ِه وف��ي ج��ب��ي��ن��ِه اتِّ��س��اُع ِح��ج��اج��ي��ِه ي��زي��ُن

مستمعة. مصيخة: الشابة. املرأة الخود: 5
الضفائر. الذوائب: 6

مهل. عىل أي رسل: عىل 7

الذل. عن كناية وهو مقطوع، أجدع: كربًا. مرتفع أشمُّ: أنف 8
الطبل. صوت الدرداب: صوته. نعريه: 9

ويصوت. يضج يرغو: 10
الساق. مستدق وهو كراع، جمع وأكرع: ساق. جمع سوق: 11

تتسيل. تتميع: أوله، يشء كل ميعة: 12

جانبي عن الشعر املنحرس األنزع: فيها. سعة مع أسودها العني: أدعج اللون. متغري أي شاحب: 13

جبينه.
بالعني. املحيط العظم الحجاج وأصل حاجبيه، حجاجيه: 14
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ُم��دِق��ع15 ح��واش��ي��ه م��ن ف��ق��ٌر ف��ي��ق��ط��ُر ُردن��ُه ال��ي��ت��ُم ي��ع��ِص��ُر دري��ٌس ع��ل��ي��ِه
زع��َزع ال��يُ��ت��م م��ن ه��بَّ��ْت ب��ه ُغ��ب��اٌر ف��وَق��ه ل��ل��ك��آب��ِة ب��وج��ٍه يُ��ِل��ي��ُح
م��ق��رع16 ��ة ث��مَّ ل��ل��طَّ��ب��ل ي��ك��ْن ل��م ك��أْن واج��ًم��ا ت��ل��ق��اُه ال��ط��ب��ِل ق��رع ُك��ث��ر ع��ل��ى
ف��ي��رج��ع ل��ل��ج��واِب رج��ًع��ا يُ��ل��ِف ف��ل��م س��م��َع��ه ي��ق��رُع ال��ط��ب��ل ه��دي��َر ك��أن
ت��ت��ق��طَّ��ع أح��ش��اُؤه ل��ه��ا ت��ك��اُد ب��ح��س��رٍة ال��واق��ف��ي��َن اب��ت��س��اَم ي��ردُّ
ت��دم��ع17 ال��ع��ي��ُن وال ب��ال��ب��اك��ي، ه��َو وم��ا ُم��ج��ِه��ٍش ن��ظ��رَة ع��ي��ن��ي��ه م��ن ويُ��رس��ُل
ي��ل��س��ع18 ب��ال��ب��رِد وال��ج��وُّ ج��ان��ٍب ع��ل��ى واق��ٌف وه��و ت��ن��ت��اب��ُه رج��ف��ٌة ل��ه
��ع19 ي��ت��ل��فَّ ب��ه بُ��ْرٍد م��ن ال��ب��رد ع��ل��ى ي��ج��د ل��م ح��ي��ُث م��ن ال��ك��اس��ي��ن ح��ول��ه ي��رى
ت��ل��ذَع ك��ال��ج��م��ِر م��ن��ه ح��س��راٍت ل��دى ق��ارًس��ا ك��ال��ث��ل��ِج ال��ق��وم اب��ت��س��اُم ف��ك��اَن

∗∗∗
��ع20 وت��وجُّ م��ج��َزٌع وُك��لِّ��ي وق��ف��ُت وأف��زَّن��ي ح��الُ��ه ش��ج��ان��ي ف��ل��م��ا
��ع ال��م��ت��خ��شِّ ال��ع��اب��ُد ي��رن��و راَح ك��م��ا ب��ن��ظ��رٍة ال��ح��ن��اَن أع��اط��ي��ه ورح��ت
ُم��ْش��بَ��ُع ب��ال��ح��زن وه��و ط��رف��ي ف��ي��رت��دُّ ب��ت��ع��طُّ��ف ُم��ْش��بَ��ًع��ا ط��رف��ي وأف��ت��ُح
ي��ت��ض��رع: م��ن ق��وَل ب��ل��ط��ف وق��ل��ُت ن��ح��وُه ت��ق��دَّم��ُت م��ه��ٍل ع��ل��ى ه��ن��اك
ُم��وج��ع؟21 أن��ت ف��ه��ل ت��ف��رح، ف��ل��م ع��راَك ال��ذي م��ا اس��ُم��ك م��ا أن��ت م��ن أخ��ي! اب��ن أي��ا
��ع ال��م��ه��جَّ ال��ج��ن��اِن م��رع��وَب ه��بَّ ك��م��ا وُج��وُم��ه رق��اٍد م��ن أم��ام��ي ف��ه��بَّ
يُ��ه��َرع22 ح��ي��ُث إل��ى ي��ن��بُ��س ول��م وراح ي��ائ��ٍس ن��ظ��رِة ب��ع��َد ع��ن��ي وأع��رَض
وأت��ب��ع23 م��ن��ه اإلث��ر أق��ف��و ال��ب��ع��د ع��ل��ى أم��ره ط��ل��َع م��س��ت��ط��ل��ًع��ا ��ب��ت��ُه ف��ع��قَّ

الرتاب. وهي بالدقعاء، صاحبه يلصق كأنه شديد مدقع: فقر الكم. أصل الردن: البايل. الثوب الدريس: 15
هناك. ثمة: الخوف. أو الغم كثرة من التكلم عن عاجًزا ساكتًا واجًما: 16

أجهش. وماضيه له، املتهيئ بالبكاء الهام املجهش: 17
تصيبه. تنتابه: 18

به. تلفف بالثوب: تلفع املخطط. الثوب الربد: 19
حزنني. شجاني: 20

أصابك. عراك: 21

يتكلم. لم ينبس: لم 22
أثره. أتبع أي منه: اإلثر أقفو 23
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وأس��رع24 ط��وًرا ال��ش��ي��خ دب��ي��َب أدبُّ وخ��ل��ف��ُه ُرح��ُت ح��ي��ُث م��اٍش وب��ي��ن��اُه
ُم��ل��م��ع ب��ال��ث��وب وه��و ارج��ع أن ي��ن��ادي ص��اح��ب إش��ارَة ب��ع��د ع��ل��ى ل��م��ح��ُت
ف��س��أرج��ع وان��ت��ظ��ْر اذه��ْب ل��ه: وق��ل��ت ل��ن��ا م��وع��ًدا ذك��رت��ُه أن ف��أوم��أُت
م��ت��ض��ع��ض��ع25 ب��ابُ��ه��ا داًرا ل��ي��دخ��ل م��ع��رًِّج��ا ال��ص��ب��يَّ ف��أب��ص��رت وع��دُت
م��رَج��ع26 وال��ب��اُب ال��ب��اِب ح��ي��اَل وق��م��ُت دخ��ول��ه ب��ع��َد ال��داَر أت��ي��ُت ف��ل��م��ا
��ع27 أت��س��مَّ ري��ب��ة، ع��ن ال وأص��غ��ي��ُت، م��ط��رًق��ا ال��دُّوي��رِة ب��اِب إل��ى دن��وت
ت��ت��ص��دَّع28 ال��ص��ف��ا ص��مُّ ل��ه ت��ك��اُد ٍد م��ردَّ ن��ش��ي��ٍج ذا ب��ك��اءً س��م��ع��ت
َم��ط��َم��ع ال��ح��ق��ي��ق��ِة ك��ش��ِف ف��ي ول��ل��ن��ف��ِس ِخ��ل��س��ة ال��ب��اَب ت��رم��ُق وع��ي��ن��ي ف��ح��رُت
أص��ن��ع؟ ك��ي��ف أم األم��ِر ه��ذا َج��ل��يَّ��َة ع��ارًف��ا أَُك ول��م أدراج��ي أأرج��ُع

∗∗∗
وبُ��رق��ع29 إزاٌر ��ي��ه��ا ي��غ��شِّ ف��ت��اٌة وخ��ل��َف��ه��ا ال��ط��ري��ِق ف��ي ع��ج��وٌز ف��م��رَّت
بَ��ْوَزُع أن��ا إن��ن��ي ق��ال��ت: االس��م، ع��ن وس��أل��ت��ه��ا م��س��ت��وق��ًف��ا، ت��ع��رَّض��تُ��ه��ا
��ع ال��م��وجَّ ال��ح��ن��ي��ُن ه��ذا م��ا ح��ن��ان��ي��ِك اس��م��ع��ي ل��ه��ا: وق��ل��ُت م��ن��ي، ف��أدن��ي��تُ��ه��ا
م��وض��ع ��ِب ل��ل��ت��ع��جُّ م��ن��ه��ا ال��وج��ِه وف��ي ��ٍد ت��ن��هُّ ع��ن أنَّ��ًة وأنَّ��ت ف��ق��ال��ْت:
��ع30 م��ف��جَّ ق��ل��ٌب ال��دَّه��ر رزاي��ا م��ن ل��ه��ا أيِّ��م ن��وِح م��ن ي��ع��ن��ي��َك م��ا اب��ن��َي أي��ا
ع31 م��روَّ ك��ق��ل��ب��ي ق��ل��ٌب ل��ه م��ن س��وى ي��ه��م��ن��ي ال ام��رؤ إن��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت
ُم��وزَّع32 ق��طَّ��ان��ه��ن ع��ل��ى ف��ؤادي م��واط��ن��ي ع��ل��يَّ ج��ارت وإن وإن��ي

الخمسني. وقيل: األربعني، بلغ َمْن هو وقيل: شبابه، انتهى الذي هو الشيخ: 24
آخر. إىل جانب من مال عرج: 25

قبالته. الباب: حيال 26

يتكلم. ولم سكت أطرق: دار. تصغري الدويرة: 27
انتحاب. غري من بالبكاء الغصة النشيج: 28

يغطيها. يغشيها: 29
موجع. مفجع: زوجها. فقدت َمْن هي األيم: 30

الخوف. وهو الروع أصابه مروع: 31

سكانهم. قطانهم: 32
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ت��م��زَّع ح��ش��اَي ك��ادت ف��ق��د س��أل��ُت، ب��ال��ذي ال��لَّ��ُه، َع��ْم��َرِك ُم��نِّ��ي، أب��وَزُع
ت��ت��وق��ع م��ا ش��رُح ف��ع��ن��دي س��أل��َت ن��ح��بُ��ه��ا ط��ال ال��ت��ي ه��ذي أع��ن ف��ق��ال��ت:
ب��ل��ق��ع33 ف��ه��ي دارُه��ْم أق��وْت ��ي��د ال��صِّ م��ن م��ع��ش��ٍر ت��ع��ي��س��ُة س��ل��م��ى إنَّ��ه��ا أال
م��ص��رِّع34 ش��دي��ٌد ��اٌر ع��جَّ ال��دَّه��ر م��ن أب��اَده��م ح��ت��ى ب��ال��م��وِت وص��ارع��ه��م
ف��ودَّع��وا اآلخ��روَن وأم��ا خ��ل��ي��ُل، وش��ق��ي��ُق��ه��ا زوُج��ه��ا إال ي��ب��َق ف��ل��م
م��رض��ع35 ذاك إذ وه��ي ف��أودى س��ع��ي��ًدا زوَج��ه��ا غ��اَل أن ال��م��ق��دوُر ي��ل��ب��ِث ول��م
وي��ض��ل��ع36 ي��ق��وى ك��اد أن إل��ى أخ��وه��ا ب��أم��ره وق��ام س��ع��ًدا، اب��نَ��ه��ا ف��ربَّ��ى
وُم��ول��ع37 ُم��غ��ًرى األي��ت��ام ي��وِج��ع ب��م��ا غ��ش��م��ش��م ده��ٌر ال��خ��اَل ع��ن��ه ف��أذه��َب
أج��م��ع38 ال��ح��ق��ُد ال��ش��رط��ة رئ��ي��ِس ب��ق��ل��ب ان��ط��وى خ��ال��ه ع��ل��ى م��ن��ه��ا َه��ن��ٌة ج��رت
م��ص��ن��ع39 ف��ي��ه ل��ه م��ا ب��ُج��رم ع��ل��ي��ه ت��ج��رٍُّم ب��ع��َد ال��س��ج��ِن ف��ي ب��ه ف��زجَّ
ُم��وق��ع40 ل��ل��ج��رم ال��ق��وم اب��ن ي��ا ه��و وم��ا ب��ه ُم��وق��ًع��ا إي��ق��اِع��ه إل��ى ع��زاه
م��ودَع ال��س��ج��ن ف��ي ال��ي��وَم ف��ه��و ال��س��ج��ن إل��ى ب��ه رم��ى ال��ح��اق��دي��ن َغ��ْدَر ول��ك��نَّ
ت��ت��ج��رَّع41 ن��اق��ًع��ا ��ا ُس��مٍّ ال��ع��ي��ش م��ن ف��إن��ه��ا ت��ن��وَح أن ل��س��ل��م��ى ف��ُح��قَّ
ال��م��ض��يَّ��ُع ال��ي��ت��ي��م ي��ب��ك��ي��ه��ا ال��ع��ي��د ُض��ح��ى غ��دت إذا ال��ي��ت��ي��م أم م��ن غ��رَو ف��ال

∗∗∗

من خالية بلقع: النعمة. أويل بالصيد: وأراد كربه، من يلتفت ال الذي الرجل وهو أصيد، جمع الصيد: 33
السكان.

املصارعة. يف جنبه يطاق ال الذي املصارع، العجار: 34
أهلك. أودى: أهلك. غال: 35

أضالعه. وتشتد يقوى يضلع: 36
الظلم. الكثري هو وقيل: يشء، مراده عن يثنيه فال رأسه يركب َمْن هو الغشمشم: 37

الرشطة: يشء. ومعناها جنس، اسم كل عن كناية يكون وكالهما الهن، مؤنث وهي ما يشء أي هنة: 38

والضابطة. البوليس رجال
يفعله. لم بجرم عليه ادعى أي عليه: تجرم 39

يسوءه. ما به منزًال موقًعا: 40

القاتل. البالغ الناقع: السم 41
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ت��ه��م��ع:42 ال��دم��ِع ث��رَُّة وع��ي��ن��ي وق��ل��ت، ��ع م��ت��وجِّ ج��ازع وق��ل��ب��ي ف��ُع��ْدُت،
ف��ي��ج��زع! ح��زنً��ا ل��ل��م��ح��زون ي��ج��دِّد إن��ُه ك��اَن ال ال��ع��ي��ِد ي��وَم ل��ي��َت أال
وم��ج��م��ع ن��اٍد وال��ص��ح��ب ��ه ض��مَّ وق��د ص��اح��ب��ي ع��ن��َد م��ي��ع��ادن��ا إل��ى وج��ئ��ُت
��ع��وا43 ف��رجَّ ال��س��ج��ي��ِن ح��ال وخ��بَّ��رت��ه��م ��ف��وا ف��أفَّ ال��ي��ت��ي��م ِط��ْل��َع ف��أط��ل��ع��ت��ه��م
أف��ظ��ُع ف��األم��ُر ال��ت��رج��ي��َع وات��رك��وا ب��ك��م الص��ٌق ف��ال��ع��اُر ال��ت��أف��ي��َف دع��وا ف��ق��ل��ُت:
ي��س��ط��ع44 ال��ع��دال��ة ن��وُر ب��أرج��ائ��ه��ا ب��الُدن��ا ق��دي��ًم��ا ك��ان��ت األُل��ى، أل��س��ن��ا
ون��خ��ض��ع45 ال��ج��ائ��ري��ن ل��ح��ك��م ون��ع��ن��و ب��ال��رض��ا ��يْ��َم ال��ضَّ ن��س��ت��ق��ب��ُل ب��ال��ن��ا ف��م��ا
ن��يْ��ج��ع46 ن��ح��َن وال ن��ش��ك��وُه ن��ح��ُن وال ب��ط��ونِ��ن��ا م��لءَ ال��ذلِّ ح��م��ي��َم ش��رب��ن��ا
ع47 ي��ت��ه��وَّ ق��ال��ًس��ا ألم��س��ى ه��وانً��ا، م��ث��ل��نَ��ا ي��ش��رب ال��ح��يِّ ِع��ي��َر أنَّ ف��ل��و
وت��رك��ُع ال��طُّ��غ��اُة ل��م��رم��اه��ا ت��خ��رُّ ب��ع��زم��ٍة ��راِح ال��صُّ ال��ع��زِّ إل��ى ن��ه��وًض��ا
��ع48 ل��م��وقِّ ب��ه م��وت��ي ع��ل��ى ف��إن��ي ال��ع��ال إل��ى ال��ن��ه��وِض ص��كَّ ف��اك��ت��ب��وا أال
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المحاسة سياسة

ب��م��ف��ت��ق��ِر ح��اٍل، ف��ي ��ع��ر، ل��ل��شِّ ول��س��ُت ِل��ُم��ب��تَ��ِك��ٍر م��نِّ��ي م��ف��ت��ق��ٌر ال��ش��ع��ُر
م��ع��ت��ذر م��ش��َي ت��م��ش��ي وه��ي ف��أق��ب��ل��ْت ش��اردٌة وه��ي ال��ق��واف��ي غ��رَّ دع��وُت
م��ق��ت��دِر ج��رَي أج��ري ف��ي��ه��نَّ ف��رح��ُت م��ق��ادتَ��ه��ا ط��وٍع ع��ن وس��لَّ��م��ت��ن��َي
أث��ري ت��ق��ت��ف��ي س��ارْت ِس��رُت وأي��ن��م��ا خ��دم��ي م��ن وه��ي أق��ام��ْت أق��م��ت إذا
وال��ب��ص��ِر ��م��ع ال��سَّ س��ح��َر ال��ن��اَس أع��رِّف ب��ه��ا ورح��ُت أق��الم��ي ف��ي��ه��نَّ ص��رَّف��ُت
ال��ح��ج��ِر ق��اس��َي ح��ت��ى أط��رب��َن ح��ي��ث م��ن ه��ًوى ال��ن��ف��وِس رقَّ ��ٍة رقَّ م��ن م��ل��ك��َن
ال��ث��م��ِر ف��ي ال��م��اءِ م��ك��ان ف��ي��ه��ا وك��نَّ ب��ه��ا ف��ارت��وي��َن ال��م��ع��ان��ي س��ق��ي��ت��ه��نَّ
وال��ح��َض��ِر ال��ب��دِو ب��ي��ن تُ��ن��وِش��دَن إذا م��ص��غ��ي��ًة األس��م��اُع ل��ه��ا ت��ش��رئ��بُّ ك��م
ال��ع��ب��ِر م��ن م��م��ل��وءًا ال��ح��ش��ِو م��ن خ��ل��ًوا ف��ط��اب��َق��ه ب��ال��م��ع��ن��ى ل��ف��ظ��َي ط��اب��ق��ُت
ُدرِر ِم��ن ُق��دَّ ل��ف��ًظ��ا ف��أك��س��وُه ُع��ْرٍي ع��ل��ى ال��ص��ح��ي��َح ال��م��ع��ن��ى ألن��ت��زُع إن��ي
س��ف��ري ف��ي وال��ش��ه��ب��اء ب��غ��داَد ب��ي��ن م��ا ب��ه��ا ن��زل��ُت إذ ع��ن��ي ال��م��ن��ازَل س��ِل
��َع��ر ال��شَّ م��ن ب��ي��تً��ا ال ��ْع��ر ال��شِّ م��ن ب��ي��تً��ا ب��ه��ا ب��ن��ي��ت إالَّ م��ن��زل��ًة ج��ئ��ُت م��ا
ال��ُع��ص��ِر م��ن ال��خ��ال��ي ال ال��ع��ص��ر ذا ب��وش��ِي ق��ائ��ل��ُه ي��ك��س��وه م��ا ال��ش��ع��ر وأج��وُد
م��ب��ت��ك��ِر غ��ي��ِر ل��ش��ع��ٍر ح��س��ٍن وأيُّ م��ب��ت��ك��ٌر وه��و إال ��ْع��ُر ال��شِّ يَ��ح��ُس��ُن ال
ب��م��ف��ت��خ��ِر ش��ع��ٍر ف��ي وال��لَّ��ِه ف��ل��س��ت م��ف��اخ��رٍة ع��ن ش��ع��ًرا ق��ال ي��ك��ْن َوَم��ْن
ال��ش��رِر ط��ائ��َر ح��س��رات��ي ب��ه��ا ت��رم��ي ��دٌة ُم��ص��عَّ أن��ف��اٌس ه��ي وإن��م��ا
ال��ُغ��رِر أي��ام��ن��ا ع��ل��ى ب��ه��نَّ أب��ك��ي ُغ��ُزٌر أدم��ٌع م��نِّ��ي ش��ئ��ت إْن وُه��نَّ



الرَّصايف معروف ديوان

ب��ال��ِغ��يَ��ِر1 ب��ع��ُد ع��ل��ي��ه��ا ودار َق��بْ��ًال، ل��ه��ا ال��زم��ان دار أم��ٍة ع��ل��ى أب��ك��ي
ك��ال��َخ��ب��ِر ال��ُخ��ب��ر ول��ي��س ال��ط��روَس زان خ��ب��ًرا أي��ام��ه��م م��ن ال��ده��ُر خ��لَّ��َد ك��م
ل��م��دَّك��ِر2 ذك��رى ب��ه��ْم أق��ي��ُم ل��ك��ْن م��ف��ت��خ��ًرا ال��م��اض��ي��َن أدَّك��ُر ول��س��ُت
م��ن��دث��ر3 ال��م��اض��ي��ن ُه��َدى م��ن ب��دارٍس ع��م��ٍه ف��ي ال��ب��اق��ون ي��ف��ت��خ��ر وك��ي��ف
َص��خ��ر! ف��ي وه��ي ت��ش��ك��و ال��ج��م��اداُت ح��ت��ى ج��م��وده��ِم م��ن أم��س��ْت ال��ُع��رِب ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ُم��ض��ِر؟!4 م��ن ��اح ال��وضَّ ال��ش��رِف ذؤاب��ِة إل��ى ي��ن��ت��م��ون م��م��ن ال��ج��ح��اِج��ُح أي��ن
ل��ل��ق��م��ِر5 ال��ش��م��ُس ل��وال ك��رام��َة وال ق��م��ٌر وال��ورى ك��ان��وا ال��ش��م��ُس ه��م ق��وٌم
ال��ق��دِر إل��ى ت��ف��وي��ًض��ا األم��ر ع��ن ن��ام��وا ع��ق��بً��ا ب��ع��ده��م م��ن أع��ق��ب��وا وق��د راح��وا
ال��س��م��ِر»6 راق��د أي��ق��ظ ال��ب��رق س��اه��ر «ي��ا م��راق��ِده��م: ف��ي ي��س��ري وال��ب��رُق أق��وُل،
ال��خ��ط��ِر7 ُدج��ى وان��ج��اب��ت ال��ص��ب��ح ب��دا ف��ق��د رق��اِدك��ُم م��ن ه��بُّ��وا ال��ُع��رب يَ��أي��ه��ا
وت��ِر؟! ب��ال ص��وٌت ل��ه ل��ي��س وال��ُع��وُد ل��ك��م ات��ف��اَق ال وأن��ت��م ال��ن��ج��اُح ك��ي��ف
م��ن��ح��ص��ِر؟! غ��ي��ر ا ع��دٍّ ال��ن��اس أك��ث��َر ي��ا م��ق��درًة ال��ن��اس أق��لَّ أراك��ْم ل��ي م��ا

الحوادث. الغري: 1
أذكر. أدكر: 2

دارس. باٍل مندثر: املنمحي. الدارس: الضالل. العمه: 3
أعاله. الرشف: وذؤابة الناصية، فوق الضفرية معناها األصل يف الذؤابة: السادة. الجحاجح: 4

لوالها. له كرامة فال الشمس، نور من مقتبس القمر نور ألن ذلك 5

للمسامرة. يجتمعون القوم السمر: النوم. مكان وهو مرقد، جمع املراقد: 6
انكشفت. انجابت: 7
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الشبان1 إىل

ال��ش��رِف ون��ف��ُس ال��ن��ف��ِس ش��رُف األدِب وع��ل��ُم ال��ع��ل��م أدُب
ه��دِف ف��ي م��ن��ه��م��ا راٍم ك��لُّ ال��رت��ِب أع��ل��ى يَ��ب��ل��ُغ ب��ه��م��ا

∗∗∗
ال��م��ل��ت��ط��ِم ��ه��ا لُ��جِّ ف��ي غ��ائ��ًص��ا ال��ف��ن��وْن ب��ح��ر ف��ي ال��س��اب��ح أي��ه��ا
ل��ل��ع��دِم ق��ات��ٍل وج��وٍد ذو ال��م��ن��ون رغ��م ع��ل��ى وال��لَّ��ِه أن��َت
ل��ل��ق��ل��ِم ب��ه ال��س��ي��ُف خ��ض��ع ال��ق��رون أرق��ى م��ن ال��ح��اض��ر ق��رنُ��ك
وارت��ش��ِف ب��ح��ره م��ن ف��اغ��ت��رْف األرِب ب��ل��وَغ ش��ئ��َت ف��إذا
��َدِف ال��صَّ ف��ي أودع��ت ك��ال��آلل��ي ال��ك��ت��ِب ف��ي أُودع��ْت ف��ال��م��ع��ال��ي
ال��ب��ي��وت2 ب��ي��ن م��ا ي��م��رُح م��يِّ��ٌت ال��م��م��اِت ق��ب��ِل م��ن ج��اه��ُل ي��ا أن��َت
ي��م��وت ال ح��يٌّ ال��ع��ل��م ربَّ أن ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي ت��ع��ل��ُم أوم��ا
ال��م��ل��ك��وت ِزم��ام ف��ْه��َو ب��ال��ُع��ال ال��ك��ائ��ن��اِت ربُّ ل��ل��ع��ل��م ق��ض��ى إذ

إىل طلبوا وقد اآلستانة، يف العرب شبان أسسه الذي األدبي املنتدى افتتاح يوم أنشدت القصيدة هذه 1

القصيدة. هذه لهم فنظم املذكور، االفتتاح يوم يف تُنشد قصيدة لهم ينظم أن الرصايف

بينه الفرق بيان بها وصفه من والغرض امليت، صفة والجملة ونشاًطا، فرًحا ويختال يتبخرت يمرح: 2
حقيقة. تموت أن قبل مجاًزا ميت أنت أي: املمات، قبل من قوله: عليه يدل كما الحقيقي، امليت وبني



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ت��ل��ِف دل��ي��ُل ال��ن��اِس ف��ي ف��ْه��َو ب��ال��َع��ط��ِب ق��ض��ى ال��ج��ه��ِل وع��ل��ى
��َدِف3 ال��سَّ م��ث��ل ال��ن��ور ي��ك��وُن ه��ل ال��س��ب��ِب ع��ل��َم ش��ئ��َت إن ف��اف��ت��ك��ْر

∗∗∗
��ب��ا ال��صِّ ك��أي��ام ل��ل��دَّه��ر ك��ان ي��دوم ل��و زم��انً��ا ال��لَّ��ه رع��ى ي��ا
ت��غ��ُرب��ا ل��ْن أن ال��ن��اِس ك��لُّ ظ��نَّ ال��نُّ��ج��وم ال��ع��ل��م م��ن ف��ي��ه أش��رق��ْت
ال��َع��َرب��ا ت��ب��ك��ي ال��ي��وَم ون��راه��ا ال��ع��ل��وم ف��ي��ه ض��ح��ك��ت ق��د زم��ٌن
ش��ظ��ِف4 ف��ي يُ��ت��م��ه��ا م��ن واغ��ت��دْت أٍب خ��ي��َر ف��ق��دْت م��ن��ه��ْم ح��ي��ُث
اذرف��ي ش��ئ��ت م��ا ال��م��ج��د ع��ي��وَن ي��ا ان��دب��ي ش��ئ��ِت م��ا ال��ِع��ل��ِم ع��ه��وَد ي��ا

∗∗∗
األن��دل��ِس؟ ف��ي ال��ُع��رِب ب��ح��دي��ِث أت��ى، ق��د ف��ي��م��ا ال��ده��ُر، أت��اَك ه��ل
ال��ه��َوِس5 ل��ي��َل ال��ِع��ل��م وب��ن��وِر ال��ع��نَ��تَ��ا أم��اط��وا ب��ال��َع��زِم ح��ي��ُث
ُدُرِس؟ خ��لَّ��ف��وه��ا ُرب��وٍع ف��ي ثَ��بُ��ت��ا ع��م��ا ال��غ��رَب ف��اس��أل��نَّ
ي��ع��ت��رِف؟ ول��م م��ع��ال��ي��ه��م ع��ن ي��ج��ِب ل��م م��ن ��َة ث��مَّ ت��رى ه��ل
ال��ش��رف! زم��ان ع��اد ل��و آه ال��ُح��ُق��ِب م��اض��ي ي��ْرِج��ع ل��و آِه

∗∗∗
ال��دي��اْر ت��ل��ك ف��ي ال��ع��ب��اس ل��ب��ن��ي م��ض��ى ق��د ع��م��ا ب��غ��داَد ُرب��ا س��ل
ف��خ��اْر م��ن ف��ي��ه��ا ل��ل��م��ع��اوي��ي��ن أض��ا ق��د ع��م��ا ال��ش��اَم واس��أل��نَّ
َم��ن��اْر! م��ن ف��ي��ه��ا ل��ل��ع��ل��م ت��رى ك��م م��ن��ت��ض��ى س��ي��ًف��ا ل��ل��م��ج��ِد ت��رى ك��م
ن��ق��ت��ف��ي؟! ال ل��م اآلث��اَر ه��ذه ال��ع��ج��ِب ك��لَّ ق��وُم ي��ا ع��ج��ب��ي

ومعنى. وزنًا كظلمة، سدفة جمع يكون أن عىل ففتح، بضم يكون أن ويجوز الظلمة، بفتحتني: السدف 3
وشدته. ويبسه العيش ضيق بالتحريك، الشظف: 4

من طرف بفتحتني والهوس: وهلك. الشدة لقي أو شاق، أمر يف وقع أو فسد، إذا عنت مصدر العنت: 5
العقل. وخفة الجنون
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أس��ف��ي!6 وا غ��ف��ل��ت��ن��ا م��ن آِه َح��رب��ي وا رق��دت��ن��ا م��ن آِه

∗∗∗
ال��طِّ��ب��اْع؟ ت��ل��ك ذه��ب��ْت م��ن��ك��م أي��َن ن��زاْر ُع��ل��ي��ا م��ن ��ي��ِم ال��ضَّ أُب��اَة ي��ا
يُ��راع7 ل��ن ِح��م��اك��م ح��لَّ وال��ذي ال��ِغ��رار م��ش��ح��وذَ ك��ال��س��ي��ِف ك��ن��ت��ُم
ش��ع��اع م��ن أس��ن��ى ه��ي ب��ع��ق��وٍل َم��ن��ار م��ن أق��م��ت��م ال��ع��ل��ِم إل��ى ك��م
ال��م��ق��ت��ط��ِف8 ش��اه��ِق م��ج��د ك��لَّ ك��ث��ِب ع��ن أب��واُع��ك��م ق��َط��ف��ْت
س��ل��ِف ع��ن خ��ل��ًف��ا أوِرثُ��وه��ا ال��ع��رب م��زاي��ا وال��لَّ��ِه ت��ل��ك

∗∗∗
ال��وَرى ف��ي ط��ل��وًع��ا ت��ق��ل��ب��ِت ق��د ال��س��ن��ي��ن ك��رِّ ع��ل��ى ش��م��ُس ي��ا أن��ِت
األع��ص��را ت��ل��ك ش��اه��دِت ف��ل��ق��د األول��ي��ن ب��ح��دي��ِث ح��دث��ي��ن��ا
ع��َرا؟9 خ��ط��ٌب إذا يُ��غ��ي��ث��ون ال م��خ��ت��ل��ف��ي��ن م��ث��ل��نَ��ا أف��ك��ان��وا
ن��أِت��ل��ِف ف��ل��م أل��ف��ن��اُه ق��د ُم��ض��ط��رٍب ف��ي ش��م��س ي��ا إن��ن��ا
ف��ان��ك��س��ف��ي أو ال��غ��ب��راءِ ب��ن��ي ع��ن ف��اح��ت��ج��ب��ي ه��ك��ذا ب��ق��ي��ن��ا إن

∗∗∗
ال��نُّ��وَِّم؟! ص��ب��ُح أس��ف��َر أَوم��ا ال��م��ن��اْم ه��ذا م��ا ي��ع��ُرَب ب��ن��ي ي��ا
ال��م��ه��تَ��ض��ِم؟10 دع��وَة وي��ل��بِّ��ي ال��ذِّم��اْم ي��رع��ى ِب��ك��م ك��ان م��ن أي��َن
ف��م��ي؟! م��ن ج��م��ًرا أل��ف��ُظ ف��ل��ق��د ال��م��الْم م��ن��ي ي��ل��ذُع��ك��م أف��ال
ال��دن��ِف ق��ل��ب��ي م��ه��ج��ة م��ح��رًق��ا ك��ال��ل��ه��ب نَ��َف��س��ي ع��ن خ��ارًج��ا
األس��ِف ب��ن��اِر ل��ت��ح��رَّق��ُت ��ِك��ِب ال��سَّ دم��ع��ي ف��ي��ُض ل��وال أن��ا

حربي ووا حربا وا يقال: الهالك، بفتحتني: والحرب التفجع، أو للتوجع ندبة حرف وا، حربي: وا 6

أسفا. ووا أسفي وا وكذلك تأسًفا أو توجًعا
الحد. مايض أي الغرار: ومشحوذ السيف، حد بالكرس الغرار: 7

وتمكن. قرب من أي كثب؛ وعن كثب، من رماه يقال: القرب، بفتحتني، الكثب: 8
املكروه. األمر هنا: والخطب وألم. عرض أي يعرو؛ عرا: 9

املظلوم. املفعول، بصيغة املهتضم: 10
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∗∗∗
ل��ي ل��ذَّ إن وم��ا ال��ع��ذُب ل��ي س��اَغ ل��م��ا ل��والك��ُم ال��ق��وِم ش��ب��اَب ي��ا
األم��ِل ظ��الِم ف��ي الم��ع��اٍت أن��ج��ًم��ا م��ن��ك��م أب��ص��ُر إن��ن��ي
ال��م��س��ت��ق��ب��ِل ف��ي ال��رِّيَّ ت��ن��ال��وا ك��ي ال��ظَّ��م��ا ح��رِّ ع��ل��ى ال��ي��وَم ف��اص��ب��روا
ب��ال��ت��رِف ُم��ش��ب��َع��ٌة راح��ة ال��ت��ع��ِب ف��ُع��ق��ب��ى ال��ي��وَم وات��ع��ب��وا
ال��ُج��ُرِف ه��اري ال��ق��وم ب��ن��اءُ إذ ال��م��ن��ق��ل��ب أس��وأ ل��ت��ق��ون��ا

∗∗∗
ال��وط��ِن ث��غ��ُر يَ��ب��س��م ف��ب��ك��م ل��ل��ب��راْز ُه��بُّ��وا ال��ق��وِم ش��ب��اَب ي��ا
ال��ك��َف��ن ث��وُب ه��و ب��ث��وٍب أو اإلع��ت��زاز ب��ث��وِب إم��ا وارف��ل��وا
ال��زم��ن11 ه��ذا ُع��دُة إن��ه ال��ُج��راز ال��س��ي��َف ال ال��ع��ل��َم وأع��دُّوا
ل��ل��م��ن��ت��ص��ِف ال��ُم��ن��ِص��ُف وه��و ي��ك��ت��س��ِب ل��م ال��ع��زُّ ب��س��واه
ال��ش��رف ون��ف��ُس ال��ن��ف��ِس ش��رُف ك��ذِب ع��ن ال وال��لَّ��ِه إن��ه

القاطع. ومعناه للسيف، صفة بالضم: الجراز 11
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الدهر1

أج��اذب��ه؟ ال��ح��دي��ث ف��ه��ِم إل��ى ل��ي ف��م��ا أخ��اط��ب��ْه أع��ج��م��يٌّ إال ال��ده��ُر ه��ل
ج��ان��ب��ه2 ال��ح��رِّ ع��ن م��زورٍّا وي��رت��دُّ ب��وج��ه��ه ال��ل��ئ��ي��م وج��ه إل��ى أي��ث��ن��ي
ي��الع��ب��ه3 أم��ي��ُم ي��ا ��ن م��مَّ أن��ا وم��ا الع��بً��ا ال��ج��د ط��ارح��ت��ه إذا أراه
ض��ارب��ه ه��و ب��م��ا م��خ��دوٌع أن��ا وم��ا ه��ازًال ل��َي ال��م��ن��ى أط��ن��اَب وي��ض��رب
ح��واج��ب��ه4 تَ��ب��ي��ن ال ح��ت��ى ي��ق��طِّ��ب خ��ادٍع اب��ت��س��ام��َة ل��ي يُ��ب��دي وب��ي��ن��اه
ن��وائ��بُ��ه ال��س��ف��ي��ه ع��ي��ِن س��وى وأب��ك��ت ُش��ئ��ونُ��ُه ال��ح��ل��ي��م غ��ي��َر أض��ح��ك��ْت ل��ق��د
م��ص��ائ��ب��ه؟! ح��اربَ��تْ��ك��م ده��ٍر ش��ك��اي��ُة ل��ك��م ت��ن��ق��ض��ي ه��ل ال��ق��وم أدب��اءَ ف��ي��ا
ت��ع��ات��ب��ه5 األص��مُّ، وه��و وأق��الُم��ك��م، ن��ك��اي��ًة ب��ال��س��ي��وِف ع��ل��ي��ك��م ي��ش��دُّ

بيتًا. عرش أحد زهاء منها حذف بل بكاملها هنا تنرش لم القصيدة هذه 1

منحرًفا. ومزورٍّا: املفعول. يف زائدة بوجهه يف والباء يعطف، يثني: 2
وجاوبه. ناظره إذا ذلك: وغري والشعر الكالم طارحه يقال: 3

وكذلك ما، من امليم فحذفت بينما، واألصل الكافة، ما من مخترصة هي أو لبني كافة األلف بيناه: 4

يقطب: وقوله رفع، ضمري فالضمري هو، بينا واألصل هو، من مخترص أنه بها املتصل الضمري يف القول
عينيه. بني ما يزوي أي

أصم ذلك مع وهو عتابًا، باألقالم تقابلونه وأنتم والجرح، بالقتل قهًرا بالسيوف عليكم يحمل هو أي: 5
الدهر. مع األدباء لحالة تمثيل والبيت للعتاب، سامع غري
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∗∗∗
ح��اط��ب��ه6 ال��ش��ر م��ن ي��أم��ْن ل��م ال��ل��ي��ُل ك��م��ا أه��ل��ه ال��غ��يِّ م��ن ي��س��ل��م ل��م ال��ده��ر ه��و
غ��ي��اه��ب��ه7 م��ن��ه��م األب��ص��اِر ع��ل��ى ف��ت��ج��ث��و راب��ه��م ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��وَر آن��س��وا إذا
ج��ال��ب��ه وآخ��ُر يُ��ْق��ص��ي��ه، ال��ش��رِّ ع��ن ف��ن��اك��ٌب ف��ي��ه��م األه��واءُ ت��ض��ارب��ت
ت��ج��ان��ب��ه ووغ��ًدا ت��وال��ي��ه ك��ري��ًم��ا ب��ي��ن��ه��ْم أنَّ ع��ل��ى ش��ت��ى ط��ب��ائ��ُع��ه��م
س��وال��ب��ه8 ب��ال��م��وج��ب��ات خ��ول��ف��ت ف��ق��د ب��ع��ض��ه خ��ال��ف ال��ب��رق ح��ت��ى ل��ع��م��رك
وج��واذبُ��ه ��ال��ة ف��عَّ دواف��ُع��ه ت��ب��اي��ن��ا إال ال��ك��وِن ح��رك��ات أب��ْت
ك��واك��ب��ه ال��ف��ض��اء ه��ذا ف��ي دار ل��م��ا ال��ق��وى ف��ي ال��لَّ��ه ش��اءَه اخ��ت��الٌف ول��وال

∗∗∗
ع��واق��بُ��ه ت��ج��لَّ��ت ح��ت��ى ب��ت��ج��رب��ت��ي وَم��َخ��ض��ت��ُه ب��ال��نُّ��ه��ى زم��ان��ي س��ب��رُت
ت��ج��اربُ��ه إال اإلن��س��اَن ي��ص��دُق وه��ل ت��ج��ارب��ي إال ال��ن��اس ف��ي أس��ت��ش��ْر ول��م
راك��ب��ه ال��ه��ول ع��ل��ى م��ح��م��وٌل ل��ك��ال��ب��ح��ِر ف��إنَّ��ه��م ال��ل��ئ��اِم ق��رَب ت��رت��ك��ْب ف��ال
ع��ج��ائ��ب��ه ي��وٍم ك��لِّ ف��ي ك��ث��رْت وإن ل��واح��ٍد إال ال��ده��ر ف��ي ع��ج��ب��ي وم��ا
م��ك��اس��ب��ه ب��ال��م��خ��زي��ات خ��ب��ث��ت ِل��َم��ْن م��ط��يَّ��ٌب ف��ي��ه ال��ع��ي��َش أن وذل��ك
ي��ح��اس��بُ��ه َم��ْن ال��ورى ف��ي م��ث��ل��ي ك��ان ل��م��ا ع��اق��ًال ال��ده��ُر أع��م��ال��ه ف��ي ك��ان ول��و

والرديء، الحميد بني يجمع أي ليل؛ حاطب املكثار قولهم: ومنه التخليط، يف عندهم مثل ليل: حاطب 6

ففي يدري، ال وهو احتطبه الذي الحطب يف األفاعي جمع ربما إذا الرش يأمن ال الليل يف الحاطب أن أو
حاطب أن كما الباطل يف الوقوع من يسلمون ال فهم فيه، بالحاطب وأهليه بالليل، الدهر تشبيه البيت

الشاعر: قول يف مثلها البيت: يف وكما الرش، يف الوقوع من يأمن ال الليل

مضاربه تخنه لم عمرو سيف كما

الدهر. إىل يعود رابهم يف الفاعل وضمري الريب، يف أوقعهم رابهم: أبرصوا. آنسوا: 7
إذ ولئيم؛ كريم بني شتى وكونهم الناس، طبائع اختالف يف عجب ال أنه بعده: وما البيت بهذا يريد 8

الجاذبة القوانني اختالف ولوال سالب، ومنه موجب منه فالربق الكون يف ما جميع يف جاٍر التخالف هذا
كواكبه. الفضاء هذا يف دارت وال العالم، هذا نظام تم مَلا والدافعة
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الدهر

ك��اذب��ه9 ال��ف��ج��ر ص��ادَق ف��ي��ه أَمَّ ل��م��ا خ��ادًع��ا ف��ي��ه م��ا ك��ل ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و
ت��راق��بُ��ه10 وع��ي��ن��ي َخ��ل��ًس��ا ي��خ��ات��ل��ن��ي غ��دا ق��د اإلن��س م��ن ش��ي��ط��اٍن ربَّ أال
ط��ال��ب��ه11 أن��ت م��ا ال��ج��نَّ أع��ي��ا وق��ب��ل��ك خ��ائ��ٌب أن��ت إن��م��ا اخ��س��أ ل��ه: ف��ق��ل��ُت
غ��ال��بُ��ه12 أن��ا أن��ن��ي درِّي ول��لَّ��ه درى وق��د ي��ح��ب��و األع��ق��اب ع��ل��ى ف��ولَّ��ى
ث��اق��ب��ه13 ب��ال��ح��ل��م ال��ج��ه��ِل ظ��الم ي��ش��قُّ ت��س��ام��ٍح ش��ه��اُب م��ن��ي ف��أت��ب��ع��ه
م��ذاه��بُ��ه ت��ض��ي��َق ح��ت��ى ت��ط��ارُده خ��ل��َف��ه ال��خ��دي��ع��َة أرس��ل��ُت ش��ئ��ُت ول��و
ش��ارب��ه ُط��رَّ م��ذْ ال��خ��ي��ِر ف��ع��َل ت��ع��وَّد م��ه��ذٌب ال��خ��داَع م��نِّ��ي أب��ى ول��ك��ْن

∗∗∗
ع��ق��اربُ��ه غ��دًرا رج��ل��يَّ ع��ل��ى ف��دبَّ��ْت ت��ك��رًُّم��ا ع��ن��ه أغ��ض��ي��ُت َس��َف��ه وذي
غ��وارب��ه14 اط��م��أن��ت ح��ت��ى ب��ه ي��داَي ت��زْل ف��ل��م ض��ربً��ا ب��ال��ن��ع��ِل ل��ه ف��ق��م��ُت
م��ض��اربُ��ه ال��ع��ق��وِر ال��ك��ل��ِب ع��ن ت��ع��ال��ت ألنَّ��ه ال��ُج��راَز؛ ال��س��ي��َف وج��نَّ��ب��ت��ه
ع��ائ��ب��ه ه��و ل��ل��ذي ف��داءٍ أق��لُّ أن��ه ي��دِر ول��م ج��ه��ًال ع��اب��ن��ي ل��ق��د
وم��ع��اي��ب��ه15 م��ع��ل��وم��ة م��غ��ام��زه أن��ه غ��ي��ر م��ج��ه��ول��ٌة ن��س��ب��ة ل��ه

يف ما كل أن واملعنى مؤخر، فاعل وكاذبه: مقدم، مفعول الفجر: وصادق تقدمهم. إذا القوم: فالن أم 9
الكاذب. الفجر يتقدمه الصادق الفجر ترى فلذلك خادع الدهر

البيت يف وهو مختلة، يف أخذه إذا اليشء خلس مصدر والخلس: غفلة. عن يخدعني أي يخاتلني: 10

املخاتلة. بمعنى ألنه مطلق؛ مفعول هو أو ألجله، مفعول
للكلب. وطرد زجر كلمة وهي وانزجر، ابعد أي اخسأ: 11

أربع. عىل يميش كالكلب ذهب أنه يحبو» األعقاب عىل «فوىل قوله: من املراد املعنى 12
عنه. وعفو صفح شهاب أي تسامح: وشهاب لحقه. أي تبعه بمعنى أتبعه: 13

أحاوله. زلت ما أي فعل؛ حتى به موقعة أو تمارسه يداي تزل لم أي اطمأنت: حتى به يداي تزل فلم 14

املوج. وأعىل يشء، كل وأعىل الكاهل، هو الغارب غواربه:
معنًى. كاملعايب فهي املطعن، وهو مغمز، جمع املغامز: 15

113
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.١٩٢٣ سنة بغداد إىل رجوعه بعد له أقيمت حفلة يف أنشدها

ت��ح��اِب��ه1 وال ال��زم��اَن ولُ��ِم ن��اب��ْه َس��ي��َر ح��ي��ات��ك ف��ي س��ر
ِه��ض��اب��ه2 ف��ي م��ح��لَّ��ك ف��اج��ع��ْل ب��م��وط��ٍن ح��ل��ل��َت وإذا
ِق��ب��اب��ه3 ع��ل��ى ال��ن��ج��وُم ت��ه��ف��و م��ن��زًال ل��ن��ف��ِس��ك واخ��ت��ْر
لُ��ب��اب��ه م��ن ت��ح��اوُل ف��ي��م��ا م��خ��اط��ًرا ال��ع��الءَ وُرِم
ِط��الب��ه ف��ي ال��م��خ��اط��ُر إال ي��ن��ال��ُه ل��ي��َس وال��م��ج��ُد
خ��ط��اب��ه ع��ن س��م��َع��ك ف��ص��مَّ ـ��ُم ال��ل��ئ��ي��ـ ي��خ��اط��بُ��ك وإذا
ج��واب��ه4 ع��ن ب��ن��ف��س��ِك ْ ف��ارب��أ ش��ات��ًم��ا ل��ك ان��ب��رى وإذا
ذُب��اب��ه5 م��ن يُ��َط��ن��ِط��ُن ق��د م��ا ي��ض��ي��ُره ل��ي��س ف��ال��روُض
إه��اب��ه6 ف��ي آدَم اب��ن م��ن َك أت��ا ق��د ذن��ٍب ول��ُربَّ
ث��ي��اب��ه ب��س��وى ش��خ��ُص��ه وى آ اب��ن ع��ن ق��طُّ ام��ت��اَز م��ا

الخامل. ضد املشهور، النابه: 1
املرتفعة. املنازل واملراد: األرض، عىل املنسبط الجبل وهي هضبة، جمع هضابه: 2

إليه. أرسعت إذا اليشء إىل نفسه هفت يقال: ترسع، تهفو: 3
نفسك. ارفع بنفسك: اربأ صنعه، مثل وصنع عارض له: انربى 4

طنينًا. ويحدث يصوت يطنطن: يؤذيه، يضريه: 5
مطلًقا. الجلد واملراد يدبغ، أن قبل الجلد اإلهاب: أصل 6
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رح��اب��ه7 ف��ي رح��ل��ك ف��ُح��طَّ ءِ ال��وف��ا ب��ذي ظ��ف��رَت وإذا
غ��ي��اب��ه ف��ي وداَدك رع��ى ـ��َك ع��ن��ـ غ��اب إن م��ن ف��أخ��وَك
م��ص��اب��ه م��ن م��ص��ابَ��ك رأى ءُ ي��س��و م��ا أص��اب��ك وإذا
ب��ه8 م��ا ب��ع��ُض ب��ك م��ا ك��أنَّ َت ش��ك��و إن يَ��يْ��ج��ع وت��راُه

∗∗∗
ان��ق��الب��ه ف��ي ال��ت��م��ادي م��ن ُن ال��زم��ا ه��رم ق��د ق��وُم ي��ا
ل��ع��اب��ه م��ن ش��يء ي��س��ي��ُل ِت ال��ه��اج��را ع��ن��َد ف��ل��ذاَك
ِك��ذاب��ه9 ف��ي ي��ه��ِذر ل��ل��ن��اس ب��ه َخ��َرف ع��ن زال م��ا
ارت��ي��اب��ه إل��ى ال��ل��ب��ي��َب ت��دع��و ع��ج��ي��ب��ٍة ب��ك��ل ي��أت��ي
َس��راب��ه م��ن ارت��واءٍ إل��ى ـ��ُر ت��س��ي��ـ ع��ط��ٍش ف��ي وال��ن��اُس
ِوط��اب��ه؟10 م��ن ب��م��ذق ول��و ُن ال��زم��ا ل��ن��ا ي��ج��ود ف��م��ت��ى
ض��ب��اب��ه؟11 ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة وج��َه س��ات��ٌر ه��و م��ت��ى وإل��ى
ك��ت��اب��ه م��ن ف��ص��وًال ل��ن��ا ت ال��ح��ادث��ا ب��ص��رِف ي��ت��ل��و
ب��ب��اب��ه! م��رَّت ت��ك��ْن ل��م َم��ْن وط��ن��يَّ��ة ي��دَّع��ي ك��ْم
ج��راب��ه ف��ي وي��ن��ف��خ ف��ي��ه��ا الغ��يً��ا ي��ن��ف��ُخ ف��ت��راُه
اك��ت��س��اب��ه ف��ي ت��ه��ال��َك م��اًال ب��ه��ا م��ك��ت��س��بً��ا ل��ي��ك��وَن
ك��الب��ه م��ن ه��ي وك��أن��م��ا ص��ائ��ٌد ه��و ف��ك��أن��م��ا
ج��ع��اب��ه م��ن س��ه��ٍم ب��ك��لِّ ـ��َن ال��م��خ��ل��ص��ي��ـ ي��رم��ي وت��راُه
ع��اب��ه12 ب��ع��ُض وال��خ��ي��ان��ُة ن��ِة ب��ال��خ��ي��ا ق��وًم��ا وي��ع��ي��ُب

بإخائه. تمسك واملراد أرضه، يف عنده انزل أي رحابه: يف رحلك حط 7

ينوبك. ِلَما يتوجع أنه يريد املضارع، يف وياجع وييجع ويوجع املايض، يف وجع يقال: 8
وال الحوادث من به يأتي فيما يخلط أنه واملراد واملجنون، املحموم كالم مثل والهذر، الهذيان الخوف: 9

قصد. له يستقيم
اللبن. فيه يوضع سقاء وهو وطب، جمع والوطاب: الخالص. غري يريد باملاء، املمزوج اللبن املذق: 10

والرش الخري من الدهر به يأتي ما يعني الضباب؛ يخفيه وإنما ظاهًرا ليس الحقيقة وجه أن يريد 11

واضًحا. ليس
عيبه. عابه: 12
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∗∗∗
الض��ط��راب��ْه ال��م��س��كِّ��ِن م��ن ال��ع��زي��ِز ل��ل��وط��ِن ب��دَّ ال
م��آِب��ه ف��ي ��ِل ب��ال��ت��أمُّ ـ��ظ��ر ي��ن��ـ ل��ل��ش��ع��ب م��ج��ل��ٍس م��ن
م��ن��اب��ه ع��ل��ى ص��ادق��وه إن أب��ن��ائ��ِه ع��ن وي��ن��وُب
ن��ص��اِب��ْه إل��ى ي��ع��وُد ب��ه ِد ال��ب��ال أَْم��َر ن��َرى ح��ت��ى
ب��آِب��ْه ل��ه ل��ي��س وال��ش��ع��ب ل��ُه ح��ك��وم��تُ��ن��ا أَِب��ه��ْت
ِط��الب��ْه؟! ع��ن ن��ع��رُض ون��ح��ن ـ��ِه ت��ب��ت��غ��ي��ـ ال��ح��ك��وم��ة أت��رى
ان��ت��خ��اِب��ْه إل��ى ال��ح��ل��ي��م ي��دع��و م��ا أب��ي��َك ل��ع��م��ُر ه��ذا
ان��ت��خ��اب��ْه؟ إل��ى م��س��ارع��ي��َن ال��ق��اع��دون ي��ق��وم ه��الَّ
ب��ن��اب��ْه ل��ه ال��زم��ان ص��رف ال��ذي ال��وط��َن ي��ن��ق��ذ ك��ي
ت��راب��ْه ف��ي ب��وٌر ب��ن��ي��ه، ب��ال��ب��وار ي��ه��دِّد وغ��دا
خ��راب��ْه م��ن م��ح��ال��َة ف��ال م��درك��ي��ه ت��ك��ون��وا ل��م إن

∗∗∗
إي��اِب��ه ف��ي اض��ط��راٍر ع��ل��ى ِر ل��ل��دي��ا ال��م��س��اف��ُر آَب
ذه��اب��ه ف��ي ��ل ت��َع��جَّ ل��م��ا ِب ل��إلي��ا ي��ج��ن��ح ك��ان ل��و
ص��ح��اب��ه م��ن ب��ال��ح��ف��اوة ب ال��ت��غ��رُّ ف��ي ي��م��رح ك��ان ق��د
اغ��ت��راب��ه ف��ي ال��نَّ��ب��اه��ة ل��ب��س ل��خ��ام��ٍل ت��ع��ج��ب��نَّ ال
ِق��راب��ه م��ن ت��ج��رَّد إذا ن ي��ك��و م��ا أح��س��ن ف��ال��س��ي��ُف
غ��اب��ه ب��أْس��ِد ال��رج��اء ك��لَّ ل��ي ف��إنَّ ال��ع��راق أم��ا
ش��ب��اب��ه إل��ى ن��ظ��رت إذا ء ب��ال��رج��ا ي��أس��ي ي��ن��ج��اب
ش��ه��اب��ه م��ن أض��وأ ال��ل��ي��ل م ظ��ال ف��ي ه��و َم��ْن ك��ل م��ن
َس��ح��اب��ه ف��ي ي��ل��م��ع ك��ال��ب��رق ب��وج��ه��ه ال��ذك��اء ل��م��ع
ن��واِب��ْه13 ب��أخ��الٍق ف��أت��وا أح��س��اب��ه��م زك��ت َم��ْن ي��ا

عاٍل. رشيف أي: نابه، جمع نوابه: الدنس. من أصولهم برئت أحسابهم: زكت 13

117



الرَّصايف معروف ديوان

م��ش��اب��ه ل��ه��ا ال��ن��ج��وم م��ن ت ب��ال��نَّ��يِّ��را ووج��وه��ه��م
ث��واِب��ه ع��ل��ى ال��م��ث��اب ش��ك��َر ف��ض��ل��ك��م ألش��ك��ر إن��ي
ب��ان��س��ك��اب��ه األزاه��ر ح��يَّ��ا واب��ًال ي��ش��ك��ر ك��ال��روض
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العلمي املعهد يف

ال��م��ف��نِّ��ُد1 ف��يَّ ش��اءَ م��ا ف��ل��ي��ق��ل أال ي��ت��ق��يَّ��ُد ال ال��ح��رَّ إن ل��ع��م��رك
َم��ْق��ص��د ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ب��ي��ان غ��ي��ر ب��ه ل��ي ف��ل��ي��س ال��ق��ص��ي��َد ��دُت ق��صَّ أن��ا إذا
أن��ش��ُد ك��ن��ت م��ا ال��ش��ع��ر ع��ن��د ه��ان وإن ن��ي��ل��ه ع��زَّ َم��ْط��ل��بً��ا ب��ش��ع��ري ن��ش��دت
م��ن��ش��ُد أن��ا م��ا دون ق��ْدٌر ول��ل��دُّر ن��اش��ٌد أن��ا م��ا دون بُ��ْع��ٌد ف��ل��ل��ن��ج��م
م��ورُد ال��ذل م��ن ل��ك��ْن ب��ه ي��ط��ي��ب َم��ن��ه��ًال ال��ن��ف��س ع��زَُّة ج��نَّ��ب��ت��ن��ي وك��م
أغ��رُِّد وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ب��ه��ا أن��وح ل��ب��ان��ٍة ذو ش��اع��ٌر إال أن��ا وم��ا
ويُ��غ��م��ُد2 ط��وًرا األي��ام ع��ل��ى يُ��س��لُّ ص��ارٌم ال��َه��ري��ت��ي��ن َش��ْدق��يَّ ب��ي��ن ول��ي
م��ق��لِّ��ُد وه��و ال��ش��ع��ر س��خ��ي��َف ي��ق��ول ال��ذي ال��ش��اع��ر ع��اب��ن��ي إن ع��ج��ٌب وال
ع��ج��رد3 ��اد ح��مَّ ال��ش��ع��ر ف��ي ��ص��ه ت��ن��قَّ ش��اع��ٍر أك��ب��ُر وه��و بُ��ْرٍد اب��َن ف��إن
ي��ت��ع��ود م��ا دن��ي��اه م��ن ول��ل��م��رء ح��ق��ي��ق��ٍة ب��ك��لِّ ت��ص��ري��ح��ي ت��ع��ودت
ال��م��ع��ق��د ال��ك��الم ش��أن��ي م��ن ك��ان وم��ا واض��ًح��ا ب��ال��نُّ��ص��ح ج��ئ��ت ن��ص��ًح��ا رم��ت إذا

العائب. الالئم املفند: 1
يوضع أي: يغمد؛ السيف مثل حاد لسان وصارم: األسد. صفات من وأصله الواسع، الهريت: الشدق 2

قرابه. وهو غمده يف
مولًعا كان بشار عرص يف أيًضا شاعر عجرد: وحماد فاريس، شاعر برد، بن بشار الشاعر هو برد: ابن 3

العباسية. الدولة صدر يف عاش وكالهما بهجائه،



الرَّصايف معروف ديوان

ُه��ده��د4 ال��ت��رب ف��ي األم��واه أَب��ص��ر ك��م��ا ب��ن��ا ال��ذي ال��دف��ي��ن اءَ ال��دَّ أب��ص��ر وق��د
وتُ��ق��ِع��د تُ��ق��ي��ُم م��ع��ان��ي��ه ب��ش��ع��ٍر ق��وَم��ن��ا ال��ع��ل��م إل��ى اس��ت��ن��ه��ْض ل��ي: ي��ق��ول��ون
ت��ش��يَّ��د ال��ب��الد ك��ل ف��ي م��دارس ب��ع��ص��رن��ا ال��ح��ي��اة أن ع��ل��م��وا أم��ا
يُ��ؤيَّ��د م��ن��ك ب��ال��ف��ع��ل ي��ك��ن ل��م إذا ق��ائ��ٌل أن��َت ال��ذي ال��ق��ول ي��ن��ف��ع وم��ا
ف��ت��ج��دَّدوا ت��ه��َوْون��ه��ا ك��ن��ت��م ف��إن ت��ج��دَّدت ال��ع��ل��وم إن ق��وَم��ن��ا ف��ي��ا
م��ف��س��د ل��ل��دي��ن ال��ع��ق��ل ج��م��وَد ف��إن دي��ن��ك��م أَْم��ِر ف��ي ال��ع��ق��ل ج��م��ود وخ��لُّ��وا
وُس��ْؤدد ع��زٌّ ب��اإلق��دام ن��ي��َل ف��ك��م ف��أق��دم��وا ع��زٍّا ال��ع��ي��ش ف��ي ش��ئ��ت��ُم وإن
ي��ت��ردَّد َم��ْن ال��غ��اي��اِت ي��ب��ل��غ ف��م��ا ٍد ت��ردُّ دون ال��رأي س��دي��د وأم��ض��وا
م��ج��رَّد ق��ول األح��راَر ق��يَّ��د ف��م��ا ُم��ج��رٍَّد ب��ق��وٍل ق��ي��ًدا ت��ق��ب��ل��وا وال

∗∗∗
وت��ش��ه��د ال��ق��دي��م ب��ال��ع��ه��د ت��ذك��ر ش��واخ��ًص��ا ت��زال ال ع��ل��م وأط��الِل
��د ال��م��ن��ضَّ ال��ج��م��ان ارف��ضَّ ك��م��ا ب��دم��ع ال��ِب��ل��ى ي��د ره��ُن وه��ي ف��أب��ك��ي أراه��ا
م��ت��ج��ل��د ام��رٌؤ ول��ك��ن��ي دم��وع��ي ت��س��ْل ل��م ح��ي��ن ع��ه��َده��ا س��اٍل أن��ا وم��ا
س��ي��ب��دَّد أج��ل��ه��ا م��ن دم��ي ف��إن ألج��ل��ه��ا دم��ع��ي ت��س��دي��د ت��ك��ب��روا ف��إن
وت��ج��ه��د ل��ل��ن��ج��اح ت��س��ع��ى ال��ق��وم م��ن ع��ص��اب��ٌة ��س��ت��ه أسَّ ع��ل��م وم��ع��ه��ِد
ال��م��ت��وق��د ال��ك��وك��ُب ع��ن��ه��ا ت��ق��اع��س ب��ع��زم��ٍة ل��ل��م��ك��ُرم��ات م��ش��وا ش��ب��اب
ال��م��خ��ل��د ال��ث��ن��اء ف��ي��ه��ا ل��ه��م ي��ط��ي��ب ق��ص��ي��دٍة ك��لَّ األيَّ��ام س��أس��ت��ودع
وأح��م��د ج��زي��ًال ش��ك��ًرا وأش��ك��رك��م أَس��ت��زي��ده��م ب��ه ق��وًال ل��ه��م أق��ول
م��ؤك��د ت��ع��ل��م��ون ل��و ق��َس��ٌم وذا ع��رب��يَّ��ٍة ف��ي��ُك��ُم وخ��الٍل أم��ا
م��ع��ه��د ل��ل��ع��ل��م ال��ش��ب��اَن ي��ج��م��ع وأن ل��ل��ع��ال ال��ق��وم ي��ن��ه��ض أن ال��ع��ال ي��س��رُّ

ال ما الفاسد من الصحيح يميز أن يستطيع الحياة لشئون وممارسته تجربته لطول أنه الشاعر يعني 4
نظره. لبعد األرض يف الغائر املاء يرى الذي بالهدهد نفسه وشبه غريه، يستطيعه
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بغداد. يف التهذيب منتدى افتتاح حفلة يف أنشدها

دا ال��م��ج��دِّ أك��ون أن ف��ي��ه��ا وأط��ل��ب أت��ق��يَّ��دا أن األي��ام ل��َي ت��ري��د
ال��م��دى أب��ل��غ أن ال��ن��ف��س ه��مِّ وغ��اي��ة خ��ط��وب��ه��ا ف��ي ال��م��دى دون ب��ي وت��ق��ُع��د
م��ق��ي��دا ي��ك��ون أن ي��ب��غ��ي ال��ن��اس م��ن ل��م��ط��َل��ٍق ق��ي��ًدا ال��ع��ق��ل ل��ص��ري��ح ك��ف��ى
ال��ه��دى1 إل��ى ال��طَّ��ري��َق ض��لُّ��وا ِل��َم��ْن س��واه��ا ُص��وى م��ن ل��ي��س ال��نُّ��ه��ى إنَّ ال��ه��دى ل��ع��م��ر
ُس��دى؟!2 أوج��ده ال��لَّ��ه ك��أنَّ ل��دي��ن��ا م��ع��طَّ��ًال أم��س��ى ال��ع��ق��ل ه��ذا ب��ال ف��م��ا
ت��ج��ددا؟!3 م��ا ف��ي��ه��م��ا ��ص ن��ت��ق��مَّ ول��م ض��لَّ��ة ال��ج��دي��دي��ن ك��رُّ أَيُ��ْخ��ل��ُق��ن��ا
م��ن��ج��دا ال��ده��ر أط��ل��ب ل��م ال��ع��ال ول��وال ال��ع��ال م��ن أري��د ف��ي��م��ا م��ن��ج��دي ف��ي��م��ا
ُم��س��ع��دا ل��ألن��اس��يِّ ب��ل ل��ي ك��ان ل��م��ا ك��ونُ��ه ��ق ت��ح��قَّ ل��و م��ا ع��ل��ى أع��نِّ��ي
م��رش��دا ال��ع��ق��ل س��وى ت��ق��ب��ل وال ع��ل��ي��ه ق��ادٌر أن��ت ب��م��ا ال��ح��س��ن��ى م��ن ��ْز ت��ج��هَّ
ت��م��ردا م��ن��ك ب��اإلح��س��ان زاد وإن ت��ك��رًُّم��ا أس��اء ق��د َم��ْن إل��ى وأح��س��ن
ل��ل��ِع��دا أق��ت��َل ال��ح��بَّ رأي��ُت ف��إن��ي ق��ت��ل��ه رم��ت إن ع��اداك ال��ذي وِح��بَّ

العالمة وهي صوة، جمع والصوى: القبيح. عن املرء ينهى ما وهي نهية، جمع وأصله العقل النهى: 1
الهداية. معدن من العقل أن يريد ونحوها. الصحراء يف السائرون بها ليهتدي الطريق يف تنصب

فائدة. بال ضياًعا، سًدى: 2

ضاًال. أي: الحال؛ عىل منصوب وكأنه للرشاد، يوفق لم إذا ضلة، كذا يفعل فالن ويقال: يبلينا. يخلقنا: 3
كالقميص. اليشء: وتقمص
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اع��ت��دى َم��ِن ت��ح��بَّ أن ح��اٍل ك��ل ع��ل��ى أرى ب��ال��ذي ال��ع��ال ف��ي م��ض��رٍّا ف��ل��ي��س
وت��ولَّ��دا ث��ال��ث ش��رٌّ ��ل ت��ح��صَّ ب��م��ث��ل��ه ال��ق��ب��ي��ح ال��ش��ر ُدف��ع إذا
س��رم��دا ال��ن��اس ف��ي ال��ش��ر وص��ار َم��دي��ٍد ت��س��ل��س��ل ذات ال��ش��ر دواع��ي وأم��س��ت
م��غ��م��دا ال��ِغ��م��د ف��ي ال��س��ي��ف ي��ظ��لَّ أن س��وى ال��وغ��ى ��ض��ِت ت��م��خَّ إن ع��ن��دي ال��رأي ف��م��ا
م��ت��ه��دِّدا أس��ي��اف��ه إل��ى أش��ار ط��ام��ٍع ردِّ ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ت��ج��م��ع وأن
ت��م��ه��دا ال��زم��ان ه��ذا ف��ف��ي ع��س��ي��ًرا خ��ل��ْت ال��ت��ي ال��ع��ص��ور ف��ي ه��ذا ك��ان ف��إن
م��ف��ردا ال��ح��ك��م ف��ي ُع��دَّ ج��م��ٍع ك��ل ب��ه��ا ك��ب��ل��دٍة أم��س��ْت األرض ج��م��ي��ع ف��إن
م��ق��ودا ال��ش��ر إل��ى ت��س��ل��ي��م��ي ال��خ��ي��ر ع��ل��ى ان��ط��ب��اع��ه ع��ل��يَّ ي��أب��ى ُخ��لُ��ٌق ول��ي
م��وع��دا ل��ل��غ��در األي��ام ف��ي ألَض��رَب أك��ْن ول��م ال��ج��ه��وِل ج��ه��ل ع��ن وأُض��ِرب
ب��ال��ردى ال��ذلَّ ت��ت��ق��ي ن��ْف��ٌس ف��ع��ن��دَي ب��ذلَّ��ة رداه��ا ن��ف��ٌس اتَّ��ق��ت م��ا إذا
ي��دا أط��ول��ه��م ال��م��ث��ري��َن ف��ي ألص��ب��ح��ُت ب��ام��ت��ه��ان��ه��ا ال��غ��ن��ى ن��ف��س��ي ط��ل��ب��ت ول��و
��دا وُح��مِّ اس��ت��ط��ي��َب م��ا إال ال��ع��ي��ش م��ن أذي��ق��ه��ا أال آل��ي��ُت ول��ك��ن��ن��ي
وف��نَّ��دا ع��ل��ي��ه��ا األع��م��ى الم��ن��ي وإن ع��ه��وده��ا ع��ن أُح��ل ل��م ن��ف��س س��ج��يَّ��ة
أدردا4 ال��ع��ضِّ ف��ي ك��ان ق��د ب��ف��ٍم َش��ح��ا ُم��ت��َش��اِدٌق ��ن��ي ع��ضَّ إذ ض��رَّن��ي وم��ا
م��ب��دَّدا ه��واه ف��ي ش��م��ل��ي وُش��ت��َت ب��ح��ب��ه ع��م��ري أف��ن��ي��ت وط��ٌن ول��ي
أت��ش��دَّدا أن ال��ح��بِّ ف��ي ل��ه ع��ل��يَّ وإن��م��ا ع��ل��ي��ه ش��ي��ئً��ا ل��ي أَر ول��م
��دا ُم��ع��مَّ ال��ع��ام��ريُّ ل��ي��ل��ى ت��ع��لَّ��ق ك��م��ا م��غ��رًم��ا ال��ص��ب��ا م��ن��ذ ت��ع��لَّ��ق��ت��ه
ُم��ن��ش��دا ال��ق��وم م��ح��ف��ل ف��ي ب��ه ش��دوت ف��ط��ال��م��ا ف��خ��ًرا ال��ش��ع��َر ف��ي��ه وس��يَّ��رُت
��دا ُح��سَّ ل��ي يُ��َرْوا أن إال ال��ط��ب��ع َخ��ن��ا ل��ه��م أب��ى أن��اٌس إس��ك��ات��ي راَم وك��م
ي��غ��رِّدا أن ذبَّ��انُ��ه وي��م��ن��ع��ه ب��ل��ب��ٌل ال��رَّوَض ي��ع��ش��ق أن ع��ج��ٍب وم��ن
ت��ب��لَّ��دا ح��ل��ي��ٌم أو ��ى ت��ل��هَّ ج��ه��وٌل ك��لِّ��ه: ال��ش��رق ف��ي اث��ن��ان إال ال��ن��اس وم��ا
ُم��س��ع��دا ل��ل��م��رء ال��م��رء َج��دِّ م��ث��ل وال م��خ��ف��ًق��ا ال��ش��رق ف��ي ال��ف��ض��ل م��ث��َل أَر ول��م

بالناس، املستهزئ هو وقيل: بالكالم، شدقيه يمأل الذي املتفاصح وهو املتشدق، به يريد املتشادق: 4
انفتح، فوه: وشحا فتحه، فاه: الرجل شحا واتسع. فمه فتح كالمه: يف وتشدق وعليهم، بهم شدقه يلوي
مقدم سقوط وهو الدرد، من صفة واألدرد: بفم. نطق معنى تضمينه عىل أو زائدة والباء والزم، متعدٍّ

األسنان.
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م��ش��ه��دا ل��ل��ع��ج��ائ��ب م��ن��ه��م ل��ت��ش��ه��د م��ف��كِّ��ًرا ب��ن��ي��ه ف��ي ق��ل��ي��ًال ��ْل ت��أمَّ
أع��ب��دا ي��خ��اف��ون أح��راًرا وت��ب��ص��ر ��ًدا ُه��جَّ يُ��ط��ي��ع��ون أي��ق��اًظ��ا ف��ت��ب��ص��َر
ُه��ْدُه��دا ��َي ُس��مِّ ال��ش��رِق ف��ي ع��ْق��َع��ٍق وك��م ه��رًَّة تُ��ح��س��ب ال��ش��رق ف��ي ف��أرٍة وك��م
ي��ت��ب��غ��ددا؟5 أن ل��ل��تَّ��ه��ذي��ب آن أم��ا آِس��ٌف: وه��و ل��ي ق��ال ش��اٍك ُربَّ أال
ُم��ن��ت��َدى ��س أسِّ ل��ل��ت��ه��ذي��ب ب��ب��غ��داَد ف��إن��ه ب��خ��ي��ٍر أب��ش��ْر ل��ه: ف��ق��ل��ت

بغداد. إىل ويتحول يصري أي تبغدد: 5
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زحلة. يف وللريحاني له أقيمت حفلة يف وأنشدها ١٩٢٣ سنة قالها

ق��ادِر س��ع��َي س��اع��يً��ا إل��ي��ه��ا وق��م��ت ش��اع��ِر ح��بَّ ال��ص��ب��ا م��ن��ذ ال��ع��ال َح��ب��ب��ت
ال��م��ش��اع��ر؟!1 ج��م��ي��ع م��ن��ي م��ل��ك��ت وق��د ل��الئ��ٍم أص��ي��خ أن ف��ي��ه��ا أأق��در
ال��م��ح��اج��ر:2 ف��ي رق��راق��ة وأدم��ُع��ه��ا ت��ل��وم��ن��ي وه��ي األق��وام اب��ن��ة ت��ق��ول
م��س��اف��ِر؟!3 غ��ي��َر ال��ع��ي��ش ت��س��ت��ل��ذُّ أم��ا م��س��اف��ًرا ع��ن��ي ال��ب��ي��ن تُ��ج��دُّ ك��م إل��ى
ال��ح��ن��اج��ر ب��أق��ص��ى م��ن��ه��ا ت��ردِّده ت��زل ل��م ن��ش��ي��ٌج ع��ن��ي وأس��ك��ت��ه��ا
م��ت��ن��اث��ر ل��ؤل��ٍؤ ع��ن ك��م��دم��ع��ه��ا م��دم��ع��ي ف��اف��ت��رَّ ��ب��ر ال��صَّ ت��ف��ان��ى أن إل��ى
ال��ح��رائ��ر ب��ك��اء ي��ش��ج��ي م��ا ف��أع��ظ��م ب��ك��ائ��ه��ا م��ن أًس��ى أب��ك��ي أن غ��رَو وال
ال��زواه��ر ب��ال��ن��ج��وم م��داه��ا م��ن��وٌط ل��ب��ان��ٌة ل��ي ام��رٌؤ إن��ي ل��ه��ا: وق��ل��ت
ث��ائ��ر ب��ه��ي��ئ��ِة إال أَُرى وأالَّ ال��م��ن��ى إل��ى أس��ت��ن��ي��َم ال أن ت��ع��وَّدت
ال��دي��اج��ِر4 ب��خ��وض أو ال��ف��ي��اف��ي ب��ط��يِّ ُم��ق��ل��ق��ي ه��و ال��ذي ال��ه��م أُم��ض��َي وأن

وأنصت. استمع له: أصاخ 1
العظم. من بالعني دار ما وهو محجر، جمع واملحاجر: متحركة. جائلة رقراقة: 2

سفر. بعد سفًرا البني تجد 3
والدياجر: فيفاة. جمع والفيايف: الصحاري، قطع الفيايف: وطي به. وهم عليه عزم ما نفذ همه: أمىض 4

الدياجري. وأصله: الظلمة، وهو ديجور، جمع
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ل��ل��ه��واج��ر5 ع��رَّض��تُ��ه م��ا ل��ك��ث��رة ش��اح��بً��ا م��نِّ��َي ال��وج��َه ت��َري��نَّ أم��ا
ع��اث��ر غ��ي��ر ال��ع��ال ف��ي َج��دِّي ك��ان إذا ال��غ��ن��ى ع��ادم أن��ن��ي أب��ال��ي ول��س��ت
ال��ض��ف��ائ��ر ُم��رخ��ى ال��ع��ز ب��ح��ي��ث ت��ع��ال��ت أربُ��ًع��ا ل��ب��ن��ان ُه��ْض��ب ف��ي أزْر ذري��ن��ي
ال��ج��آذر ع��ي��ون أل��ح��اًظ��ا ت��س��ارق خ��وادًرا ال��ل��ي��وث ت��ل��ك أرى ب��ح��ي��ث
ن��اص��ر ��م ت��ب��سُّ ال��دن��ي��ا ت��ب��س��م��ت ��ٍة ُم��ل��مَّ ف��ي ع��بَّ��س��ت م��ا إذا ل��ي��وٌث
ب��ال��م��ف��اخ��ِر راي��ات��ه��ا خ��ف��ق��ت إذا س��الَح��ه��ا ال��ف��اخ��ري��ن ج��ي��وش وأل��ق��ت
ل��ح��ائ��ر وم��ه��دى ل��م��ن��ك��ود وم��أَوى ل��ن��اب��ٍه َم��ق��رٍّا ب��ل��ب��ن��اٍن ف��أك��رْم
ال��م��آث��ر ح��ل��ي��ل م��ن ع��رًش��ا َ ت��ب��وَّأ ع��اه��ل األرض ف��ي ل��ب��ن��ان إن��م��ا أال
ب��ال��ج��واه��ر أب��ن��ائ��ه��ا م��ن ازدان ق��د ل��رأس��ه ت��اٌج ل��ب��ن��ان ف��ي وزح��ل��ُة
ال��غ��رائ��ر6 ال��ح��س��ان ت��ل��ك م��ن أزاه��ي��َر ل��ه أن��ب��ت��ت روض��ٌة إال ه��َي وم��ا
ش��اك��ر م��ح��ب��ة بَ��ع��دي م��ن ت��ع��اط��ي��ك ُم��ْه��ج��ت��ي ف��ي��ك ت��ارٌك إن��ي أزح��ل��ُة
ال��دف��ات��ر ف��ي خ��ال��ًدا ال��ل��ي��ال��ي َط��وال أه��ل��ه أن��ت ال��ذي ال��ش��ك��ر ف��ن��ش��ك��رك
ال��ض��م��ائ��ِر ف��ي ُم��خ��ل��ًص��ا إال ُودَّ وال ن��ف��َس��ه ال��غ��دَر ع��وَّد م��ا ام��رٍئ وف��اء
ال��م��ت��ج��اس��ر ��ات��م ال��شَّ ل��وَم ب��ب��ي��روت الم��ن��ي ��وي��ع��َر ال��شُّ أن ع��ج��ٍب وم��ن
م��ت��ش��اع��ر7 م��ن ج��اءت��ه م��ق��اذع��ة ت��س��وءه ال ش��اع��ًرا م��ث��ل��ي ك��ان َوَم��ْن
ع��اذر غ��ي��ر ل��ه ع��ذري ف��ي ال��ح��ق ل��ي ي��ك��ن وإن ع��اذري��ه ِم��ْن أن��ن��ي ع��ل��ى
ال��م��ن��اب��ر! ق��ْرَع ال��ح��ف��ل ب��ي��وم ُم��ج��ي��ٍد ف��ص��اح��ٍة ذي م��ن ل��ب��ن��ان ُرب��ا ف��ي وك��م
ال��زواخ��ر ك��ال��ب��ح��ار ع��ل��ٍم أه��ل وم��ن ال��ض��ح��ى ك��ش��ارق��ة آداٍب أه��ل وم��ن

النهار. وسط الحر شدة وهي هاجرة جمع والهواجر: والتغري. الصفرة الشحوب: 5
وحداثتها. لنعمتها الحياة شئون تجرب لم التي وهي غريرة، جمع الغرائر: 6

ومسابة. مهاجاة مقاذعة: 7
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ط��ري��ق��ا ال��ف��ن��ون م��ن إل��ي��ه ف��اس��ل��ك ورق��ي��ق��ا ن��اع��ًم��ا ع��ي��ًش��ا ُرم��َت إن
وال��م��وس��ي��ق��ى وال��ت��ص��وي��ر ـ��م��ث��ي��ل وال��ت��ـ ب��ال��ش��ع��ر ��ًة غ��ضَّ ح��ي��ات��ك واج��ع��ل
وري��ق��ا ي��ك��ون ب��ه��ا ال��ح��ي��اة غ��ص��ن ال��ت��ي ه��ي ال��م��ش��ت��ه��اة ال��ف��ن��ون ت��ل��ك
وب��ري��ق��ا ت��ألل��ًؤا ال��وج��وُه م��ن��ه��ا ف��ت��م��ت��ل��ي ال��ن��ف��وس ت��ج��ل��و ال��ت��ي وه��ي
رق��ي��ق��ا ال��ط��ب��اع م��ن ال��غ��ل��ي��ظ ي��م��س��ي وم��ش��اِق��ه��ا ب��م��ذاق��ه��ا ال��ت��ي وه��ي
أن��ي��ق��ا وال��زم��ان أخ��ض��َر وال��ع��ي��ش ظ��ل��ه��ا ف��ي ط��ريَّ��ًة ال��ح��ي��اة ت��م��ض��ي
ب��روق��ا ال��ح��ي��اة م��ن ال��ف��ن��ون ج��ع��ل رواع��ًدا ال��ح��ي��اة ج��ع��ل ال��ذي إن
وش��ق��ي��ق��ا س��وس��نً��ا ال��م��س��رة زه��َر م��ن��ب��تً��ا ال��ل��ذاذِة غ��ي��َث وأدرَّه��ا
ط��ل��ي��ق��ا ال��ق��ل��وب م��ن األس��ي��َر ت��دع ح��واف��ًزا ل��ل��نُّ��ف��وِس م��ن��ه��ا وأق��ام
رب��ي��ق��ا ت��راه َم��ْن ِربْ��ق��ة وت��ُف��ك م��ع��ق��ًدا ت��راُه َم��ْن ع��ق��دة ف��ت��ح��لُّ
ال��ض��ي��ق��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ت��ش��ك��و ك��ن��ت إن ب��ه��ا س��ع��ٍة إل��ى ف��ِط��ْر ال��ف��ن��ون، ت��ل��ك
ورح��ي��ق��ا ق��رق��ًف��ا م��ن��ه��ا َف��تَ��َح��سَّ م��ض��اح��ًك��ا ال��زم��ان م��ن أردَت وإذا
ع��ش��ي��ق��ا ل��ع��ارف��ي��ه وك��ان إال ع��اش��ق م��ن ب��وص��ل��ه��ا ق��طُّ ف��از م��ا
ط��ل��ي��ق��ا ال��ح��ادث��ات وج��ه ك��ان م��ا وب��غ��ي��ره��ا ال��دُّن��ا اب��ت��س��ام��ات ف��ه��ي

∗∗∗
ال��ري��ق��ا ال��ح��ل��وق ف��ي ��ف ي��ج��فِّ ه��مٌّ ع��را إذا ب��ال��غ��ن��اء ح��ي��ات��ك رطِّ��ب
ح��ري��ق��ا ح��ش��اك ف��ي ت��ط��ف��ئ ال��ن��ف��س ف��ي ن��ش��وًة ل��ك ل��م��ح��دٌث ال��غ��ن��اء إن
وف��س��وق��ا خ��الع��ة ال��غ��ن��اء َه��َزج ��م��وا ت��وهَّ ال��ذي��ن م��ج��ادل��َة وات��رْك



الرَّصايف معروف ديوان

ال��نُّ��وق��ا ب��ال��ح��داءِ اس��ت��ح��ثُّ��وا ف��ق��د ن��وق��ِه��م؟! م��ن م��ه��ج��ة أغ��ل��ظ أف��أن��َت
ع��ري��ق��ا ال��ف��ن��ون ف��ي م��ن��ه��م ك��ان َم��ْن وح��ض��ارة ت��م��دنً��ا ال��ش��ع��وب أرق��ى
ن��ق��ي��ق��ا س��م��ع��ت ق��د ال��ض��ف��ادِع ف��م��ن غ��ن��اءه��م س��م��ع��ت إن م��ن وأح��طُّ��ه��م
ال��ع��يُّ��وق��ا ون��اط��ح��وا ، ال��رق��يَّ ح��ازوا َم��ْن ع��ن��د ال��ح��ض��ارة م��ق��ي��اس ف��ال��ف��ن

∗∗∗
ال��م��وس��ي��ق��ى ب��أل��س��ن ال��ش��ع��ور ت��ت��ل��و ض��روب��ه ت��زال ال ف��نٌّ ال��ش��ع��ر
أن��ب��ي��ق��ا ل��ق��ل��وب��ه��م ف��ت��خ��ال��ه ل��ل��ورى ال��ع��واط��ف ت��ق��ط��ي��ر وي��ج��ي��ُد

∗∗∗
ذل��ي��ق��ا1 ال��ش��ع��ور م��ن ال��ك��ل��ي��ل ج��ع��ل ف��ض��ل��ه��ا أص��غ��ر ال��ت��م��ث��ي��ل وم��س��ارح
م��ف��ي��ق��ا ي��ك��ون غ��ف��ل��ت��ه ن��وم م��ن غ��اف��ل ال��وق��ائ��ع ف��ي��ه��ا رأى وإذا
خ��ل��ي��ق��ا ب��ال��ف��خ��ار م��ن��ه��ا ك��ان م��ا وت��ن��ت��ق��ي ال��خ��ص��ال م��ن ال��ح��م��ي��َد ت��ن��م��ي
ع��م��ي��ق��ا ال��ن��ف��وس ف��ي خ��ش��وًع��ا يُ��ل��ق��ي ب��م��ش��ه��د ال��زم��ان ع��ب��ر م��ن وت��ج��يء
ط��ري��ق��ا ال��ص��الح إل��ى ل��م��ش��اه��دي��ه م��م��ه��ًدا ال��ره��ي��ب م��ن��ظ��ره وي��ك��ون

∗∗∗
دق��ي��ق��ا ال��ح��ي��اة ص��ور م��ن ك��ان م��ا ي��رى ف��نَّ��اٌن ف��ه��و ر ال��م��ص��وِّ أم��ا
ال��ِم��ن��ط��ي��ق��ا2 ال��ش��اع��َر ي��ف��وق ول��ق��د ص��ام��ت ب��ش��ع��ٍر ري��ش��تُ��ه ي��أت��ي��ك
س��م��وق��ا3 ال��ش��ع��ور ب��ه��ا ي��س��ت��ف��ي��د أن ح��س��ن��ات��ه��ا م��ن ال��تَّ��ص��وي��ر وب��دائ��ع
س��وق��ا4 س��واه��ا م��ن أن��ف��ق وت��ك��ون ث��م��ي��ن��ًة ت��ك��ون أن ال��ج��دي��رة ف��ه��ي
راووق��ا5 ل��ن��ف��س��ه��ا ال��ف��ن��ون م��ث��ل ت��ج��د ل��م ال��ُك��دورِة ع��ل��ى ال��ح��ي��اة إن

الحاد. املايض والذليق: يقطع. ال الذي السالح: من الكليل 1
الفصيح. املنطيق: 2
االرتفاع. السموق: 3

أروج. أنفق: 4
املصفاة. الراووق: 5
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والتعاون االجتامعية احلياة

.١٩٣٨ سنة بغداد يف األطفال حماية جمعية تأسيس حفلة يف أنشدت

ان��ت��ف��اِع ط��رق ب��ي��ن��ه��م ف��ت��ح��دث اج��ت��م��اِع ح��ال ف��ي ال��ن��اس ي��ع��ي��ش
ال��دواع��ي ب��ي��ن��ه��م األي��ام ع��ل��ى وال��ت��ف��ادي ل��ل��ت��ع��اون وت��ك��ث��ر
رع��اِع1 َه��َم��ٍج س��وى ك��ان��وا ل��م��ا ان��ف��راد ط��رق ع��ل��ى س��اروا ول��و
ب��ال��س��ي��اِع2 ت��س��يَّ��ع ب��أح��ج��ار ي��س��م��و ك��ال��ب��ن��ي��ان ال��ن��اس رأي��ت
ال��ت��داع��ي م��ن ج��ان��ب��ي��ه وي��م��ن��ع ف��ي��ق��وى ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه ف��ي��م��س��ك
وراِع م��رع��يٍّ ب��ي��ن ج��م��ي��ًع��ا وُع��ْرٍب َع��َج��ٍم م��ن ال��ن��اس ك��ذاك
س��اِع ال��ع��ي��ش م��ج��ال ف��ي ل��ك��لٍّ ف��ك��لٌّ م��ص��ال��ح��ه��م اش��ت��ب��ك��ت ق��د
ال��س��ب��اع3 ع��ادي��ِة ع��ي��ش ل��ع��اش��وا ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ِض��ُه��ُم س��ع��ُي ول��وال
ال��ي��راِع ربُّ ع��ج��َزه ت��دارك ع��ج��ز ث��ن��اه ال��ح��س��ام ربُّ إذا
ال��ش��ج��اِع س��ي��ُف زي��غ��ه ت��الف��ى َزيْ��ٌغ ع��راه األدي��ب ق��ل��م وإْن
َص��ن��اِع4 ب��ي��ٍد ث��راؤه��ا أع��ي��د زرع َريْ��ع م��ن ي��ٌد ص��ِف��رت وإن

البعوض. صغار الهمج: وأصل الناس، من السفلة والرعاع: الهمج 1
ومنظره. شكله ليجمل بنائه، بعد البناء به يطىل بما تطىل أي بالسياع: تسيع 2

مفرتسة. أي عادية: 3

الصناع: واليد منه. تجنى التي وفائدته ثمرته يريد الزرع: وريع خالية. صفًرا صارت أي صفرت: 4

عمًال. تحسن ال التي وهي الخرقاء، اليد ضد وهي املاهرة،



الرَّصايف معروف ديوان

اإلج��ت��م��اع ب��ح��ب��ل اع��ت��ص��م��وا أن ��ا َل��مَّ ال��ن��اس اج��ت��م��اع ق��ض��ى ب��ذاك
وان��ت��ف��اع ارت��ف��اع م��س��ان��دة ب��ع��ًض��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ب��ع��ض��ه��م ي��س��ان��د
ال��م��راع��ي ب��الده��ُم ف��ي وت��خ��ص��ب ال��م��ب��ان��ي دي��اِرُه��ُم ف��ي ف��ت��ع��ل��وا
ي��ف��اع5 ع��ل��ى ال��رغ��ي��د ال��ع��ي��ش م��ن ف��ت��م��س��ي ب��ه��م ال��ح��ي��اة وت��س��ت��ع��ل��ي
ال��م��س��اع��ي ُغ��رِّ ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م إال األق��وام م��دن��يَّ��ة وم��ا
ُم��ش��اِع م��ك��اس��ب��ه��م م��ن ب��م��ال إال ال��ن��اس ف��س��اد ي��ص��َل��ح ول��م
ل��ل��ج��ي��اِع ال��م��ط��اع��م وتُ��م��ت��ار ل��ل��ي��ت��ام��ى ال��م��الج��ئ ب��ه تُ��ش��اد
ال��ش��ع��اع م��ؤت��ل��َق ال��ع��ل��َم ت��ف��ي��ض م��ب��اٍن ب��ه ل��ل��ع��ل��وم وتُ��ب��ن��ى
ب��م��س��ت��ط��اِع ال��ش��ق��اء ح��م��ُل وم��ا ح��ل��ي��ٌف ل��ه��م ��ق��اء ف��ال��شَّ وإال
اب��ت��داِع ذوي ال��ف��خ��ار ف��ي رج��اًال أن��اج��ي أن��ي س��رن��ي وم��م��ا
ال��ط��ب��اع ك��رم م��ن أوت��وه ب��م��ا م��ن��ا األط��ف��ال ل��ح��م��اي��ة س��ع��وا
ال��ض��ي��اع م��ن ال��ض��ع��اف ي��ص��ون��ون ويُ��س��ل��ي يُ��ع��ل��ي ب��ال��ذي ف��ق��ام��وا
ال��ذراِع م��ف��ت��ول ب��ف��وز ي��ت��مُّ ص��راٍع س��وى ال��ح��ي��اة ه��ذي وم��ا
ال��ص��راِع ل��ذا ال��ب��ن��ي��ن ب��ت��ه��ي��ئ��ة إال ال��خ��ل��ق ش��ع��وب س��ادت وم��ا
ان��ص��داع6 ره��ن م��ج��ده��م ف��ه��ْض��ب��ة ق��وٌم ب��األط��ف��ال يُ��ع��َن ل��م إذا
ال��م��ت��اِع7 س��ق��ط م��ن ال��ط��ف��ل ي��رون أن��اٍس ف��ي اْل��َم��ن��اش��ئ ت��زك��و وال
ال��رض��اِع زم��ن ف��ي ال��ط��ف��ل ك��ح��ال ف��ؤاٍد ف��ي ال��ع��واط��ف ه��اج وم��ا
ب��اِع8 ب��م��دِّ ال��ك��رام ع��ض��دوا ِل��َم��ْن ش��ك��ر وك��ل ل��ل��ك��رام ف��ش��ك��ًرا

املرتفع. اليفاع: 5
وتكرس. تشقق انصداع: 6

ونحوهما. والكوز كاملكنسة وأدوات متاع من البيت يف ما وأرخص أردأ املتاع: سقط 7

باملال. أيديهم بمد عاونوا يريد أزره، وشد عضده قوَّى املضارع: يف الضاد بضم يعضده، عضده 8
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الوطنية يفسبيل

رشكة دمشق يف ألف بأنه يخربه بريوت، يف ذاك إذ وهو البارودي فخري صديقه إليه كتب
مؤازرتها إىل القوم بها يدعو قصيدة فيها يكتب أن إليه ويطلب الوطنية، للمنسوجات

دمشق. يف إليه وأرسلها اآلتية القصيدة فكتب إليها، واالنضمام

ال��ب��ارودي ب��ه��م��ة ف��ل��ي��ط��ل��ب��نْ��ه راغ��بً��ا ال��م��ؤثَّ��ل ال��م��ج��د ف��ي ك��ان َم��ْن
ج��دي��د ب��ك��ل م��ف��ت��خ��ًرا م��ن��ه��نَّ واغ��ت��دى ال��م��ف��اخ��ر اب��ت��ك��ر ال��ذي ف��خ��ري
م��ف��ي��ِد1 ب��ك��ل م��ن��ه��ا م��ت��ش��بِّ��ثً��ا س��ع��ى إذ ال��م��س��اع��ي ُغ��رِّ س��وى وأب��ى
ت��ل��ي��د2 دم��ش��ق ف��ي م��ج��د ب��ع��د م��ن ط��ارًف��ا م��ج��ًدا ب��دم��ش��ق ل��ه وب��ن��ى
م��ح��م��ود أٍب ع��ن ال��م��ك��ارم ورث ف��إن��ه ال��ف��ع��ال م��ح��م��ود ك��ان إن
س��دي��د األم��ور ف��ي رأي وب��ح��س��ن وب��س��ع��ي��ه ب��م��ال��ه ال��ب��الد ن��ف��ع
ت��وح��ي��د3 أيَّ��م��ا ال��م��س��اع��ي ف��ي��ه��ا م��وح��ًدا ف��ق��ام ب��ه��ا ��ت��ات ال��شَّ ورأى
ح��م��ي��د أغ��ر غ��رض إل��ى ت��رم��ي ِش��رك��ًة ف��ألَّ��ف ب��ه��ا ال��رج��ال ودع��ا
ال��م��ف��ق��وِد ث��رائ��ه��ا ع��ه��د وت��ع��ي��د غ��ي��ره��ا ع��ن ب��س��ع��ي��ه��ا ال��ب��الد ت��غ��ن��ي
وبُ��رود ل��ه��م أردي��ٍة ن��س��ج م��ن أله��ل��ه��ا ال��م��ف��ي��د ب��ال��ع��م��ل وت��ق��وم

بياض. وجهه يف الذي وهو أغر، جمع املساعي: غر 1

القديم. املوروث والتليد: والتالد الحديث، املكتسب والطريف: الطارف 2
التفرق. الشتات: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ت��ق��ل��ي��د أس��ي��رة غ��ي��َر وت��ع��ي��ش غ��نً��ى ف��ي األج��ان��ب ع��ن ت��ك��ون ح��ت��ى
ب��ق��ي��ود؟ ح��اج��ات��ه��م م��ن ل��ل��غ��رب ت��ق��ي��دوا ال��ب��الد أه��َل ت��رى أَوم��ا
ون��ق��ود ل��ه��م م��ال م��ن ي��ع��رون ب��ه��ا ه��م م��الب��س ي��ك��س��وه��م ال��ع��رُب
ج��ل��ود ب��غ��ي��ر ف��ه��م ال��ش��ي��اه س��ل��َخ ب��م��ص��ن��وع��ات��ه ي��س��ل��خ��ه��م وت��راه
ب��ال��ت��ع��دي��د ت��ح��َص ل��م ب��ب��ض��ائ��ٍع وت��غ��ت��دي ت��روح س��ف��ائ��ن��ه��م ه��ذي
ال��دوِد4 ك��ب��ع��ض أو ال��م��ح��اج��م ب��ع��ض دم��ائ��ن��ا الم��ت��ص��اص ه��ي ف��ك��أن��م��ا
ب��ع��ي��د؟! ل��ع��زِّ ال��ق��رب��ى وت��ذلَّ��ل غ��ي��رن��ا ل��ي��س��ع��د ن��ش��ق��ى م��ت��ى ح��ت��ى
ال��م��وج��ود؟! أح��س��ن م��ن انَّ��ه ول��َو أش��ي��ائ��ن��ا م��ن ال��وط��ن��ي وي��ج��ان��ب
ال��م��ج��ه��ود:5 ال��رازح ق��ول وت��ق��ول أه��ل��ه��ا م��ن ل��ت��ش��ت��ك��ي ال��ب��الد إن
ك��ع��ب��ي��د ف��ق��رك��م م��ن ع��ش��ت��م م��ا س��ادة ل��س��ت��م األوط��ان س��ادة ي��ا
م��س��وِد ع��ي��ش ذاك ب��ل ح��اج��ٍة؟! ف��ي ل��غ��ي��ره وه��و ع��اش َم��ْن أَف��س��يِّ��ٌد
ووج��ود6 ل��ه ع��دٍم ح��ال��ت��ْي ف��ي ال��غ��ن��ى م��ع ت��س��ت��دي��ر ال��س��ي��ادة إن
ال��م��ن��ق��وِد7 ب��ن��ق��ده ي��س��ت��ق��لُّ ال ال��ذي ال��ش��ع��ب ب��س��ي��ف��ه ي��س��ت��ق��لُّ ال
ال��م��ع��ق��ود ل��وائ��ه ان��ح��الل وج��ب م��ال��ه ف��ي ال��ع��رى م��ح��ل��ول ك��ان َم��ْن
ال��ع��ن��ق��ود ق��اط��ف م��ن��ه��ا وس��واه ك��رم��ة ك��غ��ارس أن��ت��م ق��وم��ن��ا ي��ا
ح��ص��ي��د! ك��ل ح��بُّ زرع��ت��م م��م��ا ول��غ��ي��رك��م ب��أرض��ك��م ت��زرع��ون ك��م
ورق��ود غ��ف��ل��ة م��ن وت��ن��بَّ��ه��وا أح��وال��ك��م ف��ي ق��وم ي��ا ��روا ف��ت��ب��صَّ
ال��ب��ارودي م��ع��زِّه��ا س��ع��ي ف��ل��ي��س��َع ب��الدُه يُ��ع��زَّ أَن م��ن��ك��م ش��اء َم��ْن

األسود، العلق هو والدود: اإلنسان. من الدم به يسحب صغري كأس وهو محجم، جمع املحاجم: 4
الجسم. من الدم بعض المتصاص كاملحجم يستعمل

ثقيل. حمل من اإلعياء لحقه الذي هو املجهود: الرازح 5
وقد له، عبد فهو غريه إىل احتاج إذا فأما غريه، عن استغنى إذا إال سيد بأنه يوصف ال املرء أن يريد 6

أسريه.» تكن شئت َمْن إىل واحتْج أمريه، تكن شئت عمن «استغِن قيل:
السيايس. االستقالل عىل يقدم أن ينبغي للبالد االقتصادي االستقالل أن يريد 7
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التفيض دار املدرسة: يف

م��ن��ارا ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن أق��ي��م��ت ق��د دارا! ل��ل��ت��ف��يُّ��ِض ال��دار ِن��ْع��َم��ِت
م��دارا ل��ل��ح��ي��اة ال��ع��ل��م ج��ع��ل��وا ق��وم وْل��د ي��ن��ت��اب��ه��ا داٌر ه��ي
م��ع��ارا ث��وبً��ا ال��ع��ل��وم ط��ري��ق م��ن إال ال��م��ف��اخ��ر ن��رى ق��وم ن��ح��ن
ن��ه��ارا ال��م��م��ي��ت ال��ج��ه��ل ل��ي��ِل ردَّ إال ال��س��ي��ف ب��س��لِّ��ن��ا ق��ص��دن��ا م��ا
األس��ف��ارا؟!1 ل��ن��ك��ت��ب إال ـ��ف��ار ل��ألس��ـ األرض ف��ي ال��رح��ال ش��ددن��ا ه��ل
ب��ح��ارا! ش��ق��ق��ن��ا وك��م ِف��ج��اًج��ا ـ��م ال��ع��ل��ـ ط��ل��ب ف��ي ق��ب��ُل م��ن ط��وي��ن��ا ك��م
األخ��ط��ارا ألج��ل��ه ورك��ب��ن��ا ه��ول ك��لَّ ألج��ل��ه واق��ت��ح��م��ن��ا
ش��ع��ارا ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ل��ب��س��ن��ا إذ ف��ي��ه ال��ن��وائ��ب ه��ان��ت ول��ق��د
ك��ب��ارا ال��ن��ف��وس ك��ان��ت إذا م ال��ق��و ل��دى ال��خ��ط��وب ت��ص��غ��ر إن��م��ا
األق��ط��ارا2 ب��غ��ي��ره��ا م��ل��ك��ن��ا ه��ل ج��م��ي��ًع��ا وال��ف��ن��ون ال��ع��ل��م ب��ن��ا س��ل
األم��ص��ارا؟ ب��غ��ي��ره ع��م��رن��ا ه��ل ال��رع��اي��ا ج��م��ي��ع ف��ي ال��ع��دل ب��ن��ا س��ل
ف��خ��ارا؟ ب��غ��ي��ره��ن ط��ل��ب��ن��ا ه��ل ال��م��س��اع��ي ك��ب��ار م��ن ال��غ��رَّ ب��ن��ا س��ْل
ال��ع��ارا؟ ب��غ��ي��ره��ن غ��س��ل��ن��ا ه��ل ال��دوام��ي ال��دم��اء ه��ذه ب��ن��ا س��ل
ق��رارا؟ ال��ن��ج��وم ت��ح��ت رض��ي��ن��ا ه��ل ال��دراري ال��ن��ج��وم ه��ذه ب��ن��ا س��ل

الكتاب. وهو الفاء، وسكون السني بكرس سفر جمع والثانية: الفاء، بفتح سفر جمع األوىل: األسفار 1
َخِبريًا﴾. ِبِه ﴿َفاْسأَْل العزيز: الكتاب ويف عنا، سل بنا: سل 2



الرَّصايف معروف ديوان

دارا! ك��غ��ْم��داَن ل��ه وب��ن��ي��ن��ا ب��رًج��ا األرض ف��ي ل��ل��ع��ل��م رف��ع��ن��ا ك��م
اآلث��ارا ف��ان��ظ��ر ش��ئ��ت وإذا ش��كٌّ ق��ل��ت ال��ذي ف��ي م��ن��ك ي��ك��ن ال
وق��ارا رج��ون��ا م��ا ال��لَّ��ه ل��س��وى أنَّ��ا ال��ج��الل��ة ذو ال��لَّ��ه ي��ع��ل��م
وال��ف��خ��ارا وال��ُع��ال ال��م��ج��د ي��ن��ب��ت روٌض ال��م��دارس ه��ذه إن��م��ا
واألف��ك��ارا ال��ع��ق��ول يُ��ن��م��ي ه��و غ��ذاء ال��ن��ف��وس ب��ه��ا ت��ت��غ��ذى
واألب��ص��ارا؟! ال��ق��ل��وب ي��ج��ل��و ك��ي��ف ال��م��ت��ع��ال��ي إك��س��ي��ره��ا ف��ع��ًال ج��لَّ
ن��ض��ارا وي��خ��رج��ون ن��ح��اًس��ا س ال��ن��ا م��ن ف��ي��ه��ا ال��ن��اش��ئ��ون ي��دخ��ل
دي��ن��ارا أع��اده��ا ح��ت��ى ـ��ع��ل��م ال��ـ ج��اله��ا ق��د َك��ِدْرَه��ٍم ن��ف��س ربَّ
أزه��ارا م��ن��ب��تً��ا ال��ق��وم ب��ن��ي م��ن روًض��ا ال��م��دارس ه��ذه ن��ض��رت
األق��دارا ي��غ��ال��ب أن ُم��وش��ًك��ا اق��ت��داًرا ال��ض��ع��ي��ف ال��ع��اج��ز ت��م��ن��ح
أح��رارا أص��ب��ح��وا ال��ي��وم وب��ه��ا ع��ب��ي��ًدا ال��ق��دي��م ف��ي ال��ن��اس ك��ان��ت
األع��م��ارا يُ��س��ع��د ال��ع��ي��ش، يُ��رغ��د ع��ل��ٍم ب��ت��ح��ص��ي��ل ف��ي��ه��ا ف��ع��ل��ي��ك��م
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املدارسوهنجها

عرص أقيمت التي األهلية التفيض مدرسة لبناية األسايس الحجر وضع حفلة يف أنشدت
.١٩٢٩ سنة الثاني كانون ١٨

ُزَح��ال ب��ن��ي��ان��ه��ا ف��ي نُ��ط��اوَل ح��ت��ى األَم��ال ب��ه��ا واس��ت��ق��ص��وا ال��م��دارَس ابْ��نُ��وا
ب��خ��ال َم��ْن ك��لَّ ب��اح��ت��ق��اٍر وق��اب��ل��وا م��ك��اس��ب��ك��م درَّت ب��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ج��ودوا
ال��ع��ل��ال ت��ل��ك��ُم ي��ش��ف��ي ك��ال��ط��ب ف��ال��ع��ل��م ِع��ل��ٌل أح��وال��ن��ا ف��ي ل��ل��ج��ه��ل ك��ان إن
َج��م��ال ت��ح��ص��ي��ل��ه ف��ي ال��ل��ي��ل ارك��ب��وا ث��م م��ع��ت��زٍم س��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م إل��ى س��ي��روا
ال��ع��َم��ال1 ي��ن��ت��ج ع��ل��ًم��ا ال��نَّ��شءَ ع��لِّ��م��وا ب��ل غ��اي��ت��ك��م ك��لَّ ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م ت��ج��ع��ل��وا ال
وَغ��ال2 َع��ال م��ا ث��راه��ا ف��ي ف��أن��ب��ت��وا م��زارع��ك��م ش��ْرَوى م��دارس��ك��م ه��ذي
وال��نِّ��َح��ال األه��واءَ ب��ذل��ُك��ُم أع��ن��ي م��ن��اب��ت��ه��ا ف��ي ي��ن��م��و ال��ش��وك ت��ت��رك��وا ال
ُس��بُ��ال ب��ه��ا ال��م��ح��ي��ا إل��ى ��دي��ن م��م��هِّ ق��ائ��م��ة األع��م��ال ع��ل��ى ��س��وه��ا وأسِّ
ُم��ْغ��تَ��س��ال األدران م��ن ولِ��ل��ط��ب��اع م��خ��تَ��ب��ًرا ل��ألع��م��ال ال��ن��شء ب��ه��ا ي��ل��ق��ى
األَم��ال أزه��اره��ا م��ن ت��ف��تَّ��ح ح��ت��ى وم��ق��درة ع��ل��ًم��ا روض��ه��ا وأم��ط��روا
وال��بَ��ط��ال ال��ِم��غ��وار ال��ف��ارَس وت��ن��ب��ت م��خ��ت��رًع��ا ال��ف��ن��ان ال��ع��ال��م ف��ت��ن��ب��ت

العملية، الشئون إىل عنايتكم وجهوا بل النظري، القويل التعليم إىل اهتمامكم كل توجهوا ال يريد 1

إليها. وما والتجارة والصناعة الزراعة ترقية يف تفيد التي التطبيقية كالعلوم
مثل. رشوى: 2



الرَّصايف معروف ديوان

م��رت��ج��ال ال��م��ن��ط��ي��ق اْل��ِم��دره وت��ن��ب��ت م��زدرًع��ا ح ال��ف��الَّ ال��ح��ارس وت��ن��ب��ت
ب��دال ع��ن��ده ت��م��س��ي ال��ك��رم خ��م��رة ع��ن م��ك��رم��ٍة خ��م��َر ف��ي��ه��ا ال��م��ت��ل��م��ذ واس��ق��وا
ال��ث��ِم��ال ال��ش��ارب خ��ي��َل ال��ن��ف��ِس ع��زة م��ن ط��ربً��ا ِخ��رِّي��ج��ه��ا غ��دا م��ا إذا ح��ت��ى
م��ك��ت��م��ال األخ��الق ن��اط��ق ب��ه��ا ي��م��س��ي ت��رب��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م م��ع ال��ب��ن��ي��ن ربُّ��وا
م��ع��ت��دال ال��م��ع��َوجَّ ت��ج��ع��ل ث��ق��اف��ة وت��ب��ص��رٍة ب��ت��دري��ب وث��ق��ف��وه��م
ق��ت��ال ك��رَّرت��ه إذا ال��ع��ق��اب إن م��ع��اق��ب��ة ف��ع��ل ع��ل��ى وج��ن��ب��وه��م
ج��ه��ال َم��ْن غ��ي��ر ه��ذا ي��ن��ك��ر ول��ي��س ش��رَّت��ه��ا ال��ن��ف��س ي��زي��د ال��ع��ق��اب إن
ج��ب��ال ق��د م��ح��ي��اه ف��ي ال��ف��ض��ي��ل��ة ح��بِّ ع��ل��ى وه��و األح��داث ن��اِش��ئ أن��ش��ئ��وا ب��ل
خ��ج��ال وج��ه��ه م��ن��ه��ا اح��م��رَّ ف��ع��ل��ه م��ن ش��ائ��ن��ة ش��انَ��تْ��ه إذا ي��م��ش��ي ب��ح��ي��ث
ف��ض��ال وإن ف��ض��ل ذا يُ��ح��َس��ب ف��ل��ي��س م��ع��اق��ب��ٍة م��ن خ��وًف��ا ال��ش��رَّ ي��ت��رك َم��ْن
ال��م��ث��ال ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ض��رب َع��َرْم��َرًم��ا ش��ب��ي��ب��ت��ن��ا م��ن ع��ل��م ج��ي��َش ف��ج��يِّ��ش��وا
وال��ج��ب��ال ال��س��ه��َل دكَّ ل��ل��ح��رب ق��ام أو ُم��ْم��رع��ًة األرض ردَّ ل��ل��ح��رث ق��ام إن
األَوال األع��ص��ر وأح��ي��ا ال��ب��الد ه��زَّ راي��ت��ه ظ��لَّ م��س��ت��ظ��الٍّ غ��زا وإن
دَوال أن��ش��أت ق��ب��ًال وال��س��ي��ف ب��ال��ع��ل��م ن��ه��ض��ت��ه��ا ع��ه��د ف��ي ��ٍة أمَّ ل��م��ن إنَّ��ا
ال��َف��ش��ال ُع��ق��ب��اك��م ب��ه ت��ك��ون م��م��ا ل��ه ت��أدب��ون م��ا ال ال��ع��ل��م ه��و ه��ذا
وال��ج��م��ال؟ ال��ت��ف��ص��ي��ل ك��ف��ي��ت��ك��ُم وق��د م��ن��اه��َج��ك��م ن��ق��دي ف��ي ت��ق��ول��ون م��اذا
دخ��ال؟! م��ث��ل��م��ا م��ن��ه��ا ي��خ��رج ك��ان إن م��دارَس��ك��م ي��أت��ي ِل��َم��ْن ن��ف��ع وأيُّ
ال��م��ل��ال ي��ن��ك��ر ب��ن��ش��اط اع��م��ل��وا ث��م ب��ه ت��ع��ل��م��ون ف��ي��م��ا ال��رأَي ف��أج��م��ع��وا
م��ش��ت��م��ال ال��ت��ع��ل��ي��م وح��دة ع��ل��ى ن��ه��ًج��ا أج��م��ع��ه��ا ال��ُع��رب ب��الد ف��ي ان��ه��ج��وا ث��م
رج��ال واح��ًدا ان��ت��دب��ن��ا ك��أن��ا ك��ن��ا ق��اط��ب��ة ال��ُع��رَب ان��ت��دب��ن��ا م��ا إذا ح��ت��ى
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فيه1 واإلجازة العلم

م��م��ت��ازْه ب��رت��ب��ة ل��ج��دي��ٌر إج��ازْه ال��ع��ل��وم ف��ي ح��از َم��ْن إنَّ
ح��ازه ق��د م��ا ب��ف��ض��ل واف��ت��خ��اٍر م��رت��ض��اة ب��ع��ي��ش��ٍة وخ��ل��ي��ٌق
إع��زازه ض��ام��ٌن ال��م��رء ب��ي��د َص��كٌّ اإلج��ازة ه��ذه إن��م��ا
��ازه غ��مَّ ��ازٍة ه��مَّ ب��ال��م��س��اوي ع��ي��وٍن م��ن ل��ه ت��ع��وي��ذٌة وه��ي
أج��ازه ق��د ع��ل��وم��ه ف��ي ل��ل��ذي وش��ك��ًرا أُج��ي��ز ِل��َم��ْن ف��ه��ن��ي��ئً��ا

∗∗∗
وح��رازه2 م��ن��ع��ًة ال��ف��رَد أب��ل��َق ال��ـ ي��ف��وق ِح��ْرٌز وه��و ال��ع��ل��م م��ع��ه��ُد

بعضها أو كلها دراستهم أتموا الذين للطالب واملعاهد املدارس تمنحها التي الشهادة هي اإلجازة: 1
مروياتهم برواية الطالب من املنتهني يجيزون كانوا املسلمني سلف من العلم شيوخ ألن بذلك؛ وسميت
يف ويذكرونها لهم، أستاذيهم بشهادة يعتزون الطالب وكان لذلك، أهًال أصبحوا ألنهم مؤلفاتهم، وقراءة

حياتهم. وتواريخ تراجمهم

فيه قال العرب، بالد من تيماء بأرض اليهودي عادياء بن موءل للسَّ معروف حصن الفرد: األبلق 2
الشاعر:

ويطول رامه َمْن عىل يعز ذكره سار الذي الفرد األبلق هو



الرَّصايف معروف ديوان

��ازه وخَّ ج��ه��ال��ة م��ن َه��ربً��ا إل��ي��ه ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��اس ت��ل��ج��أ
إع��وازه ع��ي��ش��ه ف��ي وي��ق��ي��ه ع��زٍّا ال��م��رءَ ي��ك��س��ُب ال��ع��ل��ُم ح��ب��ذا
َح��زازه ال��ق��ل��وب وف��ي ح��س��رات يُ��رَزق��وه ل��م ال��ذي��ن ن��ف��وس ف��ي
ج��ن��ازه! وه��و أح��ي��اه ج��ه��وٍل ك��م ع��ي��س��ى م��ع��اج��ز م��ن ال��ع��ل��م إن��م��ا
ِم��ه��م��ازه3 ال��ع��ال غ��اي��ة ج��اع��ًال ِط��رًف��ا ال��م��ج��د ي��رك��ب ال��ع��ل��ِم ص��اح��ب
ه��زازه دراي��ة م��ن ب��ي��ٍد وخ��وًف��ا رج��اءً ال��دن��ي��ا وي��ه��ز
َم��ف��ازه4 وال��ح��ي��اة ال��ع��ل��م، س��وى ُد وال��زا ال��رواح��ل وم��ا َس��ْف��ٌر ن��ح��ن
اج��ت��ي��ازه ال��ن��ج��اح ب��ي��د ت��ي��س��ر ل��م الج��ت��ي��اٍز يُ��ع��دُّه ل��م َم��ْن ك��لُّ
رازه5 ق��د َم��ْن ب��ك��فِّ رزي��نً��ا ـ��م ب��ال��ع��ل��ـ ل��ي��ص��ب��ح ال��ف��ت��ى ع��ق��ل إن
ُع��ك��ازه ث��ق��اف��ة م��ن ت��ق��ت��ض��ي ش��خ��ص ك��ل ف��ي ال��ع��رج��اء وال��ط��ب��اع
أل��غ��ازه أه��ل��ه ال��ع��ل��م أف��ه��م ل��ك��ن ال��ح��ق��ائ��ق ف��ي ال��ده��ر أل��غ��ز
إب��رازه ل��ل��ورى ال��ع��ل��م ض��م��ن ال��غ��واش��ي غ��ش��ت��ه ق��د األم��ر وإذا

∗∗∗
ت��ج��ت��ازه أن يُ��ش��قُّ رح��ب غ��ي��ر ط��ري��ق ال��ق��دي��م ف��ي ل��ل��ع��ل��م ك��ان
ط��رازه وال��ي��ق��ي��ُن ال��ش��ك ُج��ع��ل ج��دي��د ط��ري��ٍق ف��ي ال��ي��وم ف��ج��رى
ب��ازه6 ال��ت��ج��اري��ب غ��ي��ر م��ن��ه ـ��ط��اُد ال��م��ص��ـ ي��ج��ع��ل يَ��ع��د ول��م ص��ي��د ه��و
م��ج��ازه ل��ل��غ��اف��ل��ي��ن وت��رك��ن��ا ف��ي��ه ال��ق��ول ح��ق��ي��ق��ة ع��رف��ن��ا ق��د
ورك��ازه7 دف��ي��ن��ه ف��ب��ل��غ��ن��ا ف��ي��ه ال��ح��ق ج��وه��ر ع��ن وب��ح��ث��ن��ا
إي��ج��ازه8 ت��ج��رب��ات��ه ف��ي إنَّ ب��ق��ي��اس ش��رح��ه إط��ن��اب بَ��ْل��َه

السري. عىل الفرس به يحث ما واملهماز: الكريم. الحصان الطرف: 3
لها. يستعد لم الذي السائر فيها يهلك صحراء مفازه: 4

ثقله. ليعرف بيده اختربه رازه: 5

الصيد. عىل به يستعان الذي الصقر وهو كالبازي، التجربة وجعل بصيد، العلم شبه 6

األرض. يف املدفونة املعادن الركاز: 7
الطويل، الرشح عن بها واستغنينا املوجزة، بالتجربة العلم تحقيق عىل عرصنا يف استعنا يقول: 8

النظري. املنطقي والقياس
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فيه واإلجازة العلم

أن��ش��ازه9 إي��ف��ٍل ص��رُح ي��ط��ْل ل��م م��ت��ع��اٍل ق��دره ال��ن��اس ف��ي ه��و
اب��ت��زازه10 ورجِّ س��ل��ب��ه ف��ارت��ق��ب ع��ل��م ي��ؤيِّ��ده ل��م اْل��ُم��ْل��ك وإذا
إن��ج��ازه11 آم��ًال ال��ي��أس ذه��ب ب��وع��ٍد ي��وًم��ا ف��اه ال��ع��ل��م وإذا
وح��م��ازه ح��م��اس��ة ي��رغ��و ص��ال ل��ح��رٍب ال��ج��ب��ان أن��ش��ط وإذا
ُج��رازه12 ال��ح��روب وغ��ى ف��ي ف��ائ��ق ال��م��ع��ال��ي ب��ل��وغ ف��ي ال��م��رء ق��َل��م
ِج��ل��وازه13 ح��ادث ك��ل غ��دا ق��د أم��ي��ر األم��ور ف��ي ال��ع��ل��م ص��اح��ب
أع��ج��ازه14 م��ب��ص��ًرا ف��ي��ه ي��ل��ت��ه��ي ح��ت��ى ه��وادي��ه م��ن ال��خ��ط��ب ي��ب��ص��ر
إج��ازه ال��ع��ل��وم ف��ي ح��از َم��ْن ك��لَّ أه��نِّ��ي ل��ه��ذا ن��ع��م ف��ل��ه��ذا،

ويقول: مرتفع، يشء كل وهو نشز، جمع واألنشاز: فرنسا. يف ا جدٍّ عاٍل بناء إيفل: برج أو إيفل، رصح 9

علوٍّا. إيفل برج يساميه ال ا جدٍّ عاٍل ورشفه العلم قدر إن
ويسلب. يضيع أن يلبث ال العلم دعائم عىل يقوم ال الذي اْلُمْلَك إن يقول: 10

بعيًدا. أو مستحيًال الناس ظنه وإن يناله، أن بد فال غرض، بتحقيق العلم وعد إذا 11
السيف. الجراز: 12

الرشطي. بمعنى الجلواز: 13
ومقدماته. أوائله هواديه: 14
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العلم

القدس يف اإلنكليزية الكلية شبان إىل

ط��ل��ب��ْه ف��ي يَ��ج��دُّ ب��ع��ل��م إال أَرب��ْه م��ن��ت��ه��ى ال��م��رء ي��ب��ل��غ ال
م��ن��ق��ل��ب��ه س��وء م��ن أم��ي��نً��ا ع��ي��ًش��ا َرغ��ًدا ت��ع��ْش ظ��لِّ��ه إل��ى َف��أِو
ت��ع��ب��ه َج��ن��ى م��ن ال��م��رء ف��راح��ة أب��ًدا ب��ه ت��س��ت��رْح ل��ه وات��ع��ب
َض��رب��ه وع��ن ش��ه��ده ع��ن أض��رب ت��ذوََّق��ه��ا َم��ْن ال��ع��ل��م، ول��ذة
ُق��ُط��ب��ه ف��ي ت��دور ال��م��ع��ال��ي ك��ل ف��ل��ًك��ا ال��ع��ال ف��ي ل��ل��ع��ل��م وإن
م��ض��ط��رب��ه غ��ي��ر ال��رأي ��م م��ص��مِّ ج��ل��د ذي ب��ع��زم إل��ي��ه ف��اْس��َع
ن��ش��ب��ه م��ن ل��ل��م��رءِ أب��ق��ى ف��ال��ع��ل��م ن��ش��ٍب م��ن م��ل��ك��ت م��ا ل��ه واب��ذل
ن��س��ب��ه ع��ن ال��ن��س��ي��ب ي��غ��ن��ي ف��ال��ع��ل��م ن��س��ب ع��ل��ى ب��ع��ده ت��ت��ك��ل ال
م��ك��ت��َس��ب��ه غ��ي��ر ال��ف��خ��ر واج��ت��ن��ب ط��ارف��ه غ��ي��َر ال��م��ج��د واطَّ��رح
ل��ع��ب��ه! وف��ي ل��ه��وه ف��ي ي��س��رح ك��س��ٍل ف��ت��ى ع��ن ال��خ��ي��ر أب��ع��د م��ا
ح��س��ب��ه! م��دى ع��ن ال��ن��اس ��ر ف��ق��صَّ ض��ع��ة ذي ب��ي��ت ال��ع��ل��م رف��ع ك��م
َص��َق��ب��ه ف��ي ي��ك��ون ب��ي��تً��ا ي��ح��لُّ ل��و ال��ك��واك��ب أع��ل��ى ت��م��ن��ى ح��ت��ى
ُط��نُ��ب��ه1 ق��وى م��ن يُ��ح��س��ب��ن ك��نَّ ل��و ��ت��ه��ا أش��عَّ ف��ي ال��ش��م��س وودَّت
ع��ط��ب��ه إل��ى ي��ف��ض��ي ق��ل��ي��ل ب��ع��د ف��س��ؤُدده ج��اه��ٌل يَ��ُس��ْد وإن

الخيمة. به تشد حبل الطنب: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ع��ج��ب��ه ع��ن ل��ك��فَّ ع��ق��ًال ص��حَّ ل��و ع��ج��بً��ا ج��اه��ٍل م��ج��َد ام��رؤ ي��رى
ك��ذب��ه م��ن ال��ج��اه��ل��ي��ن وس��ؤدد ف��ع��ائ��ل��ه ف��ي ال��ده��ر ك��ذب ك��م
ُق��لُ��ب��ْه2 م��ن ال��ح��ي��اة ب��س��ْج��ِل ف��ام��تَ��ْح ب��ه ال��ق��ل��وب ت��ح��ي��ا ف��ي��ٌض ال��ع��ل��م
س��ب��ب��ه م��ن ي��ك��ون ف��خ��اًرا إال ان��ق��ط��ع��ت أس��ب��اب��ه ف��خ��اٍر ك��ل
م��ن��ت��ق��ب��ْه م��ث��ل م��ن��ه وس��اف��ر م��ن��ت��ِق��ب ب��ال��ح��س��ن وج��ٌه ل��ل��ع��ل��م
أدب��ه م��ن ب��ال��ح��س��ن ي��ؤيَّ��د ل��م إن ب��م��ف��خ��رٍة ل��ل��ف��ت��ى وج��ه ح��س��ن م��ا
ه��رب��ه3 ف��ي ال��خ��م��ي��س م��ن��ه��ا ي��م��ع��ن ص��ي��َح��ت��ه إنَّ ال��ع��ل��م! أق��در م��ا
يَ��َل��ِب��ه4 وع��ن درع��ه ع��ن أغ��ن��اه ل��وًغ��ى ُع��دَّة ال��ع��ل��م تَ��ِخ��ذَ َم��ْن
م��ن��ت��دب��ه رج��اء ل��ع��م��ري خ��اب ف��م��ا ل��ل��خ��ط��وب ال��ع��ْل��م ف��ان��ت��دب
ب��ه! ي��ش��بَّ��ه أن ال��ن��ور أف��ق��ر م��ا ��ل��ه أف��ضِّ ب��ل ك��ال��ن��ور ال��ع��ل��م
ك��ت��ب��ه وق��ارئ��ي وط��ال��ب��ي��ه م��ع��ه��ده ل��روض ورع��يً��ا س��ق��يً��ا
ُح��ُج��ب��ه وك��اش��ف��و ون��اش��روه ن��ْج��ع��ت��ِه ُروَّاد إال ال��ن��اس م��ا
َوص��ب��ه م��ن ال��ج��ه��ول ي��ش��ق��ى وراح ي��ع��لِّ��ُم��ه ه��اديً��ا غ��دا َوَم��ْن
َع��رب��ه ه��وى ش��ف��ن��ي ب��ل��د ف��ي ق��واع��ده أس��س��ت وم��ع��ه��ٍد
دأب��ه م��ن ال��ع��ل��وم ن��ش��ر ك��اَن َم��ْن م��درس��ة ل��ل��ع��ل��وم ش��ي��ده
ط��رب��ه5 م��ن ال��ف��خ��ار ِع��ط��ف ف��اه��ت��زَّ ج��وان��ب��ه ف��ي ال��م��ج��د غ��رَّد ق��د
م��ل��ت��ه��ب��ه ال��ذك��اء ذاك��ي ب��ك��ل م��زده��ًرا ف��ي��ه ال��ع��ل��م وأص��ب��ح
َك��َل��ِب��ه6 م��ن ال��زم��ان َع��ق��ور ي��ش��ف��ي ق��اط��ب��ة ال��ب��الد ف��ي ب��م��ث��ل��ه
ُس��ُح��ب��ه7 م��ن ب��ال��غ��زي��ر ج��اده��ا م��ذ ُم��ْم��رع��ًة م��ن��ه ف��ل��س��ط��ي��ن أض��ح��ت

البرئ. وهي قليب، جميع والقلب: الدلو. السجل: 2
يبالغ. يمعن: ومؤخرة. ومقدمة وجناحان، قلب فرق: خمس ألنه الجيش؛ الخميس: 3

تلبس بعض، إىل بعضها يخرز جلود أو الجلود، من الدروع أو الرتسة واليلب: أداتها. الحرب: عدة 4

خاصة. الرءوس عىل
الجانب. العطف: 5

أهلكه. أي: عقره إنسانًا عض فإذا بالكَلب، املصاب وهو العقور، بالكلب الزمان شبه 6

الغزير. الجود املطر بها أنزل جادها: املخصب. املمرع: 7
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العلم

ح��ل��ب��ه أو ال��ش��آم دم��ش��ق ع��ل��ى ف��اخ��رًة إي��ل��ي��اءُ ب��ه ت��اه��ت
ُق��بَ��ب��ه ف��ي ال��ق��اط��ن��ون ش��بَّ��ان��ه ب��ه أق��ام م��ا ل��ب��ان��ي��ه ش��ك��ًرا
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القدس يف شنلَّر مدرسة أو األيتام دار

ال��ي��ت��ام��ى ت��ي��تُّ��م��ه��ا ت��ن��س��ى ب��ه ف��ض��ل ال��ق��دس ف��ي ش��ن��لَّ��ٍر ل��دار
ال��ِح��م��ام��ا وال��ده ل��ف��ق��د ي��ذمُّ ط��ف��ل ال��ف��ق��راء م��ن وي��ح��م��ده
ال��م��ق��ام��ا أف��ق��ده ال��ده��ر م��ا إذا م��ق��اًم��ا ل��ه ال��ي��ت��ي��م ي��ج��د ب��ه��ا
ه��م��ام��ا أبً��ا أب��ي��ه وع��ن ع��ل��ي��ه ع��ط��وًف��ا ��ا أمٍّ أم��ه ع��ن ي��رى
ي��ن��ام��ا ل��ك��ي ف��ي��ه ال��ل��ي��ل وتُ��ح��ي��ي ل��ي��ح��ي��ا ف��ي��ه ن��ه��اره��ا ت��م��ي��ت
ال��ط��ع��ام��ا م��ن��ه��ا ج��س��م��ه وت��ط��ع��م ال��م��ع��ال��ي ح��بُّ ن��ف��س��ه ف��تُ��ِش��رب
ال��ف��ط��ام��ا1 ب��ل��غ��وا م��ا ق��ب��ل ص��غ��اًرا ب��ي��ت��م ف��ج��ع��وا َم��ْن ك��ل وت��رأم
غ��الم��ا ي��ف��ًع��ا ل��ه��م ف��ت��خ��رج��ه ط��ف��ًال ال��ق��وم ي��ت��ي��م وي��دخ��ل��ه��ا
ال��زح��ام��ا ف��ي��خ��ت��رق ع��ل��م ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ي��س��ي��ر ب��ال��ح��ي��اة ع��ل��ي��ًم��ا
ح��زام��ا ح��ْزم م��ن ع��ل��ي��ه وش��دَّ وارت��داه��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ل��ب��س وق��د

∗∗∗
ال��غ��م��ام��ا ل��س��اك��ن��ه��ا وأس��ت��س��ق��ي ال��ت��ح��اي��ا أع��اط��ي��ه��ا ب��ه��ا وق��ف��ت
ك��الم��ا إال ي��ك��ن ل��م ه��و إذا ع��ج��ز وال��ش��ك��ر ف��ض��ل��ه��ا وأش��ك��ر
واألي��ام��ى األرام��ل ألب��ن��اء م��أوى زل��ت ال ش��ن��لَّ��ٍر أداَر
وص��ام��ا ص��لَّ��ى َم��ْن ك��ل م��ث��وب��َة ع��ن��ه��م ال��م��ل��ك��وت م��اِل��ُك أث��اب��ك

عليه. وعطفت شمته ولدها: األم رئمت 1



الرَّصايف معروف ديوان

ذم��ام��ا ل��ه��م ال��زم��ان ع��ل��ى أخ��ذت ح��ت��ى ال��ع��ي��ش رغ��ي��د ل��ه��م ض��ِم��ن��ت
ان��ت��ق��ام��ا ال��ده��ر م��ن ل��ه��م ف��ك��ن��ت ع��ل��ي��ه��م م��ع��ت��ديً��ا ال��ده��ر وج��اَر
اب��ت��س��ام��ا م��ن��ه ب��ك��اءه أع��دت ي��ت��ي��ًم��ا ال��دن��ي��ا أب��ك��ت م��ا إذا
األث��ام��ا ب��ك ل��ل��زم��ان غ��ف��رن��ا ح��ت��ى ال��ي��ت��م رزء ه��وَّن��ت ل��ق��د
ال��ي��ت��ام��ى م��ن ي��ك��ون ب��أن ي��ودُّ راءٍ م��غ��ن��اك رأى إذا وك��اد
ال��ج��س��ام��ا2 ال��ش��رف ع��ن��دك وي��ك��س��ب س��ع��ي��ًدا م��غ��ت��ب��ًط��ا ف��ي��ِك ل��ي��م��ك��َث
ال��م��رام��ا ي��ب��ت��در ك��ي��ف وي��ع��رف ال��م��ع��ال��ي ي��دَّرع ك��ي��ف وي��ع��ل��م
ال��ك��رام��ا خ��الئ��ق��ه ل��ه��م أع��دت ��ا َل��مَّ ال��ن��اُس ال��م��س��ي��َح ف��ق��د وم��ا
ال��ق��ي��ام��ا ل��ك ال��م��س��ي��ُح ش��ك��ر ل��ق��د ح��ت��ى وق��م��ت ال��م��س��ي��ح ع��ن ف��نُ��ب��ت
األن��ام��ا ب��ه��ا ع��مَّ ك��ان ع��واط��ف م��ن��ه ج��دَّدت ف��ق��د ع��ج��ب وال
وس��ام��ا ش��رف م��ن ل��ه��ن ف��ك��ن��ت اع��ت��الءً ال��ق��دس ُرب��ا ع��ل��ى ش��م��خ��ت
ال��ظ��الم��ا أب��ؤس��ه��ا ل��ي��ل م��ن ج��ال م��ن��ي��ًرا ب��دًرا ب��أف��ق��ه��ا ول��ح��ت
ال��رغ��ام��ا3 م��راب��ع��ك م��ن ل��ت��ح��س��د ب��ُش��ْع��َري��ي��ه��ا ال��ن��ج��وَم إنَّ أال
اح��ت��رام��ا ت��ق��دُّس��ه ع��ل��ى إل��ي��ك ي��م��ش��ي ي��ك��اد ف��ه��و ال��ط��ور ه��ززت
ق��ام��ا وم��ن��ه ال��م��س��ي��ح دف��ن ب��ه ق��ب��ر خ��ي��ر ال��ك��رام��ة وج��اذب��ت
ال��ح��رام��ا م��ش��ع��ره��ا ف��ي��ك ت��ف��اخ��ر ح��ت��ى ف��ي��ك م��ك��ة ال��ق��دس تُ��ب��اه��ي
ُح��س��ام��ا ب��ه��ا ال��ش��ق��اء ع��ل��ى ن��س��لُّ ع��ام��رات رب��وع��ك ب��رح��ت ف��ال

الجسيم. الجسام: الرشف 2
الرتاب. والرغام: مضيئان. كوكبان والغميصاء؛ العبور، الشعرى الشعريان: 3
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ال��ت��ه��اِب ف��ي ال��ح��ش��ا ت��ت��رك أنَّ��ة ب��اك��ت��ئ��اِب ي��م��دُّه��ا م��ض��ن��ى أيُّ
األع��ق��اب1 ع��ل��ى ج��ث��ا ب��ي��ت ض��م��ن اإله��اِب وْح��ُف وال��ل��ي��ل ي��ت��ش��كَّ��ى

ال��خ��راب2 ك��فُّ ف��م��ال، ص��ف��ع��ت��ه،
ك��م��ي��ن��ا ال��ظ��الم ح��ش��ا ف��ي راج��ًع��ا ح��زي��ن��ا ص��وتً��ا م��ن��ه األذن ت��س��م��ع
م��ع��ي��ن��ا ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ل��ي ك��ن ربِّ أن��ي��ن��ا ب��ال��دع��اء ال��ل��ي��ل ي��م��أل

ع��ذاب��ي أص��ل ال��ح��ي��اة إن ربِّ
ل��ُع��دم��ي3 ي��رقَّ ول��م وده��ان��ي ع��ظ��م��ي دقَّ م��ف��اص��ل��ي ف��ي وَج��ٌع
ج��س��م��ي ��ة ب��ص��حَّ ف��ق��ري ف��ارح��م ربِّ ي��وم��ي ق��وَت ��ب��ي ت��ك��سُّ ع��ن ع��اق��ن��ي

أوص��اب��ي4 م��ن أش��د ف��ق��ري إن
ع��ص��ي��ب5 ف��ق��ر ال��ط��ب��ي��ب دون ح��ال ال��ط��ب��ي��ُب؟! م��ن��ي وأي��ن ط��ب��ي��بً��ا ي��ا
ع��ج��ي��ب ش��يءٌ ال��ف��ق��ي��ر س��ق��م إن م��ص��ي��ب داء ال��ف��ق��ي��َر أص��اب ال

قارب أنه يريد األعقاب: عىل جثا الليل. ظالم شدة يصف الجلد، اإلهاب: األسود. الكثري الشعر الوحف: 1
يتهدم. أن

صفعت. فاعل كف: 2

الفقر. العدم: 3
األمراض. األوصاب: 4

شديد. عصيب: 5



الرَّصايف معروف ديوان

األس��ب��اب ح��ك��م��ة ف��ي��ه ب��ط��ل��ت

∗∗∗
أج��ي��را ال��ن��ه��ار ط��ول ي��س��ع��ى ك��ان ب��ش��ي��را ي��س��م��ى م��ع��س��ٌر رج��ٌل
ش��ك��ورا ق��ل��بً��ا ال��م��ع��اش ف��ي م��ال��ًك��ا ي��س��ي��را زه��ي��ًدا ق��وت��ه ك��اس��بً��ا

ال��م��آب6 ح��س��ن ال��م��ع��اد ف��ي راج��يً��ا
س��ن��ي��ه��ا7 ال��زواُج ج��اوز ع��ان��ًس��ا ن��زي��ه��ا ُخ��ل��ًق��ا ح��ك��ت��ُه أخ��تً��ا ع��اَل
أَخ��ي��ه��ا ع��ن��د ت��ع��ي��ش أخ��ي��ه��ا م��ْع وأب��ي��ه��ا أم��ه��ا ب��ي��ت ل��زم��ت

وال��ش��راب ط��ع��ام��ه ف��ي م��ث��ل��ه
ي��ت��أت��ى8 ك��دِّه م��ن م��ع��اش ف��ي وم��أت��ى ذه��اب ل��ه ي��وم ك��ل
ح��ت��ى ال��م��ف��اص��ل داء ف��اع��ت��راه وم��ش��ت��ى َم��ص��ي��ًف��ا دأب��ه ه��ك��ذا

واك��ت��س��اب ت��ع��يُّ��ٍش ع��ن ع��اق��ه
م��س��ت��م��ي��ح��ا9 ارت��زاق��ه ف��ي س��اع��يً��ا ص��ح��ي��ح��ا ق��واه ف��ي ك��ان ب��ي��ن��م��ا
ط��ري��ح��ا10 ال��س��ق��ام ي��د ورم��ت��ه ط��ل��ي��ح��ا ف��ع��اد ال��ض��ن��ى ع��راه إذ

اض��ط��راب ف��ي س��ق��ام��ه م��ن ج��س��م��ه
ن��ش��اوى11 ال��س��ه��اد م��ن ب��ع��ي��ون آوى ال��ل��ي��ل ل��ه إذا ي��ب��ك��ي ب��ات
ت��ت��ه��اوى ع��ي��ن��ه م��ن ق��ط��رات ي��ت��داوى ب��ال��ب��َك��ا وه��و ف��ت��رى

ش��ه��اب12 إث��ر ي��ن��ق��ضُّ ك��ش��ه��اب
ف��ي��وم��ا ي��وًم��ا ي��ذوب ت��رك��اه ��ا أَل��مَّ وُع��ق��ًم��ا ب��ه س��ق��ًم��ا إنَّ
س��ق��م��ا ال��ع��دم إل��ى ح��ي��نً��ا ي��ش��ك��و وه��و ُع��ْدم��ا ال��ق��س��م إل��ى ي��ش��ك��و ح��ي��نً��ا ف��ه��و

إلخ. … معرس رجل هو القصيدة أول يف ذكره مرَّ الذي املضنى ذلك أن أي 6
تتزوج. ولم إدراكها بعد أهلها بيت يف مكثها طال التي هي العانس: معاشها. وكفاها كفلها أختًا: عال 7

يتهيأ. يتأتى: 8
طالبًا. مستميًحا: 9

املهزول. الطليح: 10
نشوان. جمع سكارى، نشاوى: 11

سقط. قد كوكب كأنه يَُرى ما هو الشهاب: 12
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ب��ان��ت��ح��اب ك��ل��ي��ه��م��ا م��ن ب��اك��يً��ا
ي��ت��ع��زَّى ال وه��و ت��ع��زي��ه إذ وع��ج��زا ض��ع��ًف��ا ل��ألخ��ت ي��ش��ك��و ظ��ل
وخ��زا13 ال��م��ف��اص��ل ف��ي ل��ل��داء إن ع��زَّا ص��ب��رَي ع��زَّ األخ��ت أي��ه��ا

ال��ح��راب14 ووخ��ز ال��ق��ن��ا ط��ع��ن م��ث��ل
م��ح��اال ال��ش��ف��اء ل��ه وت��راءى وط��اال ال��س��ق��ام ب��ه ت��م��ادى ق��د
ع��ض��اال15 داء ف��ص��ار َه��ي��نً��ا ك��ان اس��ت��ح��اال ال��س��ق��ام ب��ه ُق��البً��ا إذْ

ك��ال��نُّ��ش��اب16 ال��ف��ؤاد ف��ي ن��اش��بً��ا

∗∗∗
ب��األداه��م17 س��ق��ام��ِه م��ن م��وثَ��ًق��ا ال��م��ط��اع��م وأع��وزت��ه م��ل��ًق��ى ظ��لَّ
ف��اط��م األخ��ت غ��زل��ه��ا م��ن رب��ح��ت��ه��ا دراه��م ب��ع��ض ذاك ع��ن��د م��ن��ف��ًق��ا

ال��م��ص��اب ب��ه��ذا يُ��بْ��تَ��ل��ى أن ق��ب��ل
ت��ن��َف��ْد:18 ال��دراه��م ع��ن��ده��ا ك��َرب��ت ق��د ب��أن أخ��ب��رت��ه واألخ��ت ق��ال
ال��م��ن��ك��ْد ع��ي��ش��ي خ��لِّ ال��س��ق��م أي��ه��ا ��ْد ي��ت��ب��عَّ ع��لَّ��ُه ��ق��م ال��سُّ أخ��ب��ري

ط��الب��ي ع��ن ع��ي��ش��ت��ي ف��ي تُ��ع��ق��ن��ي ال
ح��رِّض��ي��ن��ي غ��ٍد ف��ي ال��ك��س��ب وع��ل��ى م��رِّض��ي��ن��ي ش��ق��ي��ق��ت��ي م��رِّض��ي��ن��ي
اع��رض��ي��ن��ي19 ل��ل��م��ب��ي��ِع ال��ن��اس ع��ل��ى أو ف��ارف��ض��ي��ن��ي ال��طَّ��وى ��ك م��سَّ وإذا

ب��ي م��م��ا ي��ش��ت��رون��ن��ي ع��لَّ��ه��م
ان��ت��ظ��ارا ف��ع��لَّ��ل��ت��ُه ح��ش��اه ف��ي األوارا أذك��ى وال��ج��وع خ��ب��ًزا رام
ن��ارا ي��ط��ف��ئُ وه��و ال��م��اءُ، وه��ل اع��ت��ذارا تُ��ب��دي ب��ال��م��اء ج��اءت ث��م

ذلك. غري أو إبرة أو برمح النافذ غري الطعن الوخز: 13
الرمح. وهي قناة، جمع القنا: 14

غالب. متعب شديد عضال: داء القلب، داء القالب: 15
عالًقا. ناشبًا: 16

القيود. األداهم: مقيًدا. موثًقا: عليها. يقدر فلم إليها احتاج املطاعم: أعوزته 17
كادت. كربت: 18

الجوع. الطوى: 19
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ال��ت��ه��اِب؟! ف��ي ذاك��يً��ا ال��ج��وع ي��ط��ف��ئُ
م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن ال��دم��وع تُ��ذري وه��ي ج��ارت��ي��ه��ا إل��ى ف��اط��ٌم خ��رج��ْت
ل��دي��ه��ا20 ُس��ع��اٍر وم��ن َس��ق��اٍم م��ن ح��ال��ت��ي��ه��ا ��ٍة ب��رقَّ ف��أب��ان��ت

ال��ِوط��اب21 خ��ل��وَّ ذا ب��ع��د وش��ك��ت
خ��بْ��ِز22 ف��وق ي��ٍد ف��ي ال��ت��م��ر ت��ح��م��ل وع��زٍّ ذلٍّ ب��ي��ن وه��ي ف��ان��ث��ن��ت
ي��ج��زي ال��ع��رش وذو ب��ه م��ن��ح��وه��ا أُرزٍّ وب��ع��ض س��م��نً��ا وب��أخ��رى

ال��ث��واب ح��س��ن ال��ف��ق��ي��ر أع��ان َم��ْن

∗∗∗
اك��ف��ه��را23 ال��س��ح��اب ح��ي��ث دج��اه��ا ف��ي ذُع��را ال��ع��واط��ُف ت��ن��ش��ر ل��ي��ل��ة
ت��ت��رى24 ال��ب��رق ص��وال��ج ت��ب��دي ح��ي��ن ُوق��را األذن ف��ي ي��م��جُّ ه��زي��ٌم ذا

ال��س��ح��اب ف��ي س��رت ك��ه��رب��ائ��يَّ��ة
أوف��ى25 ال��م��وت ع��ل��ى ب��ه ِف��راش ف��ي ��ا األك��فَّ ال��م��ري��ض ذاك ف��ي��ه��ا م��دَّ
ط��رف��ا26 وي��ف��ت��ح ط��رًف��ا يُ��غ��ض��ي ح��ي��ث ويَ��خ��ف��ى يَ��ب��ي��ن ��ه��ا ك��ال��سُّ ط��رف��ه��ا

وخ��ط��اب ت��ك��ل��م ع��ن ع��اج��ًزا
ري��ع��ا ق��د ق��ل��ب��ه��ا وه��ي أخ��ت��ه ال��دم��وع��ا تُ��ذري وال��ع��ي��ن ف��دع��ت��ه
ه��ج��وع��ا؟27 أم أخ��ي ي��ا أن��ت س��اك��ت أََف��ُج��وَع��ا؟ س��اك��ن أن��ت أخ��ي ي��ا

الجوع. شدة السني: بضم السعار 20
والحاجة. الفقر عن كناية الوطاب وخلو الجلد، من اللبن سقاء وهو وطب، جمع الوطاب: 21

رجعت. انثنت: 22
ظلمته. واشتدت تراكم اكفهر: خوًفا. ذعًرا: 23

األكرة، به ترضب ما وهو صولجان صوالج: الصمم. الوقر: يلقي. يمج: وصوته. الرعد الهزيم: 24
كان فإن الربق، يولد الذي االحتكاك منه فيحصل بشدة، السحب تسوق التي الرياح هي الربق: وصوالج

الرعد. صوت الربق مع حصل أعظم االحتكاك
أرشف. أوىف: 25

يغمض. يغيض: برؤيته، األبصار تمتحن خفي نجم السها: 26
وأصل ساكت، من ألجله مفعول أنه عىل منصوب مصدر وجوًعا: عاطفة، والفاء لالستفهام الهمزة 27

نوًما؟ أي هجوًعا؛ ساكت أنت أم جوًعا ساكت أفأنت العبارة:
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ال��ج��واب ب��رج��ع أخ��ي ي��ا ف��اش��ف��ن��ي
ص��ب��ي��ُب م��ن��ه��ا وال��دم��ع ف��ت��دان��ت ي��ج��ي��ُب ال أنَّ��ه م��ن��ه ف��رأت
م��ه��ي��ُب28 ش��يء وال��م��وت ه��اب��ت ث��م وج��ي��ُب ال��ف��ؤاد وف��ي أص��غ��ت ث��م

وارت��ي��اب ب��خ��ش��ي��ة ق��ام��ت ث��م
ف��س��دال29 ِس��دًال ال��ظ��الم أرخ��ى ح��ي��ث ل��ي��ال ال��ب��ي��ت م��ن ف��اط��ٌم خ��رج��ت
اس��ت��ه��ال م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن دم��ع م��ث��ل ه��ط��ال ي��ه��ُط��ل وال��غ��ي��ث ت��ب��ك��ي وه��ي

ال��م��ي��زاب م��ن ج��َرى ك��م��اءٍ أو
ت��ع��وي��ق��ي ع��ن ربِّ ال��غ��ي��ث وام��ن��ع ش��ق��ي��ق��ي م��ن��ك ب��ال��ل��ط��ف أدرك ربِّ
ب��ري��ق إث��َر ي��ب��دي��ه ب��ب��ري��ٍق ط��ري��ق��ي ي��ض��يءَ أن ال��ب��رق وُم��ِر

ذه��اب��ي ف��ي ب��ه أه��ت��دي ف��ع��س��ى
ج��ار ب��دم��ٍع األس��ى ت��ب��ك��ي وه��ي ال��ج��ار ب��اب ال��ظ��الم ف��ي ق��رع��ت
ال��ج��وار ب��ح��قِّ أال س��ل��م��ى أمَّ وان��ك��س��ار ��ٍة ب��رقَّ ن��ادت ث��م

ال��ب��اب ف��ي أن��ا إن��ن��ي ف��اف��ت��ح��ي
س��أل��ت��ه��ا30 ال��دُّج��ى ف��ي ال��خ��ط��ب وع��ن ع��رف��ت��ه��ا وق��د ُس��ْع��َدى ف��أت��ت��ه��ا
ت��ب��ع��ت��ه��ا وب��ن��ت��ه��ا ت��ق��ت��ف��ي��ه��ا أع��ل��م��ت��ه��ا م��ا ب��ع��د م��ن س��ارت ث��م

ب��ان��س��ي��اب31 ال��دج��ى ف��ي ف��ت��خ��ط��ي��ن
رغ��اه��ا32 ق��لَّ ال��رع��ود وك��ذاك ح��ي��اه��ا ع��ن أق��ل��ع��ت ��ْح��ب وال��سُّ ج��ئ��ن
ض��ي��اه��ا ك��ان ال��ب��روق أن غ��ي��ر ص��داه��ا األن��ي��ن ش��ب��َه ي��أت��ي ح��ي��ث

ال��رب��اب33 ب��ي��ن ال��س��م��اء ف��ي م��وِم��ًض��ا
ك��ث��ي��ف34 ف��ي��ه ال��س��ك��وت إنَّ ح��ي��ث م��خ��ي��ف وه��و ال��م��ح��لَّ ف��دخ��ل��ن

والرجفان. الخفقان الوجيب: 28
السرت. السدل: 29
األمر. الخطب: 30

امليش. يف اإلرساع االنسياب: 31
الرعد. صوت الرغاء: املطر. الحيا: 32

ماءه. أراق الذي األبيض السحاب الراء: بفتح الرباب 33
عظيم. أو كثيف بجيش السكون كثرة شبه 34
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ن��ح��ي��ف ش��خ��ص ال��ف��راش ف��ي وب��ه ض��ع��ي��ف ن��زر ال��س��راج وض��ي��اءُ
األع��ص��اب35 ف��ي ال��ِح��م��ام م��ن��ه دبَّ

وأب��ي��ه36 أم��ه روح ث��ك��ل��ت ان��ظ��ري��ِه س��ل��م��ى: أم األخ��ت ق��ال��ت
ف��ي��ه ال��ت��ردد م��ب��ط��ئ نَ��ف��ًس��ا ف��ي��ه ن��ح��و دن��ت إذ م��ن��ه ف��رأت

ب��اق��ت��ض��اب37 ال��ردى غ��ال��ه ق��د ث��م
ك��ل��ي��ل38 ب��ط��رٍف ف��اط��ًم��ا رم��ق��ت ق��ل��ي��ل وب��ع��د ح��ي��رة َوج��م��ت
ب��ال��ع��وي��ل ف��اط��ٍم ص��وت َف��َع��ال ال��ج��م��ي��ل ال��ع��زاء ع��ل��ى َح��ْم��ٌل ف��ي��ه

ب��ان��ت��ح��اب ل��ي��ل��ه��ا ط��ول وب��ك��ت
ص��اِل39 ال��ق��ل��ب ب��ن��اره��ا زف��رات تُ��وال��ي ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ف��اس��ت��م��رَّت
رج��ال وب��ع��ض ج��ارات��ه��ا ب��ع��ض ان��ه��م��ال ف��ي ودم��ع��ه��ا ف��أت��اه��ا

ال��ج��ن��اب40 ذاك أه��ل ص��ع��ال��ي��ك م��ن
ت��ش��ق��ى ال��م��ع��ي��ش��ة ب��ه ِث��ق��ًال م��ن��ه أل��ق��ى ال��ف��ق��ر ب��ه م��وق��ًف��ا وق��ف��وا
م��ل��ق��ى41 األرض ع��ل��ى م��يْ��ت وأخ��وه��ا ي��رق��ا ل��ي��س ف��اط��ٍم دم��ع ف��رأوا

األث��واب42 رث��ائ��ث ف��ي ُم��ْدَرج
ال��واق��ف��ي��ن��ا ب��ه أب��ك��ت ب��ب��ك��اء رن��ي��ن��ا ت��َرنُّ ف��اط��ٌم ف��غ��دت
ت��رح��م��ون��ا ه��ل ال��واق��ف��ون أي��ه��ا ح��زي��نً��ا م��ق��اًال ل��ه��م ق��ال��ت ث��م

م��ص��اب؟! وأي ده��ا ُم��ص��اٍب م��ن
ف��اغ��س��ل��وه ب��ه��ا أدم��ع��ي دون��ك��م ت��ه��م��ل��وه ال ال��واق��ف��ون أي��ه��ا
ادف��ن��وه ب��ق��ل��ب��ي ل��ك��ن وادف��ن��وه ك��ف��ن��وه ض��اف��يً��ا ب��ال��ث��وب ث��م

املوت. الحمام: 35
فقدته. أمه: ثكلته 36

واالنتزاع. االقتطاع االقتضاب: أهلكه. غاله: 37

والحزن. الغم كثرة من سكتت وجمت: 38

محرتق. صال: 39

النوم. محلة من القريب املكان هو الجناب: صعلوك. مفردها الفقراء، الصعاليك: 40
فخفف. بالهمز يرقأ وأصله يجف، ال يرقا: ليس 41

منها. البايل األثواب: ورثائث مكفن. مدرج: 42
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ب��ال��ت��راب ج��ب��ي��ن��ه ت��واروا ال
ال��زوال أوان إل��ى ُم��ل��ق��ى وه��و ال��م��ال الف��ت��ق��اد ظ��لَّ أن ب��ع��د
ِري��ال ن��ص��َف وزاد ب��ِري��ال س��ؤال ب��ع��د ع��ل��ي��ه ش��خ��ص ج��اد

األن��ج��اب43 م��ن ح��اض��ر رج��ل
ح��م��ال ال��ق��ب��ر إل��ى ب��ه وت��م��ش��وا ُغ��س��ال ت��مَّ م��ا ب��ع��د م��ن ك��ف��ن��وه
44 م��ق��الَّ ال��ح��ي��اة ف��ي ك��ان َم��ْن ن��ع��ش اس��ت��ق��الَّ غ��داة ن��ع��ش��ُه ف��ت��رى

األج��ن��اب ��ر م��ك��سَّ ِس��ت��ر دون
الس��ت��راح��ت ق��ض��ت ل��و ال��ي��وم أخ��ت��ك وص��اح��ت س��ار ح��ي��ن األخ��ت ن��اح��ت
راح��ت45 ث��م ل��ه ت��رن��و ق��ام��ت ث��م ط��اح��ت ث��م م��ده��وش��ًة س��ارت ث��م

تَ��ْس��ك��اب أي��م��ا ال��دم��ع ت��س��ك��ب
46 اْل��ُم��ِم��ضِّ ال��ف��راق ي��وم ه��ذا إن َرْك��ِض م��ْش��َي ال ال��ح��ام��ل��وه أيُّ��ه��ا
ي��ق��ض��ي ي��ك ول��م ق��ض��ى ق��د إن��ه ي��م��ض��ي أي��ن ق��ص��ده ع��ن ف��اس��أل��وه

ال��ش��ب��اب47 وش��رخ ال��ص��ب��ا واج��ب��اِت
ش��ظ��اي��ا48 أس��اه م��ن وال��لَّ��ِه ط��اح ال��س��ج��اي��ا ك��ري��م ع��ل��ى ق��ل��ب��ي إن
ال��رزاي��ا ح��س��ب��ت ُم��ذْ ق��ب��ُل م��ن أن��ا ال��م��ن��اي��ا ��ي أمِّ اب��ن ي��ا ال��لَّ��ه ق��ات��ل

ح��س��اب��ي ف��ي م��وت��ك��م رزءُ ي��ك��ن ل��م
وذكَّ��رن��ي��ه49 ج��اءن��ي ك��ل��م��ا راق��دي��ِه م��ن ول��ي��س ل��ي��ل��ي إن
ف��ي��ه50 ال��م��وت أع��ات��ب ف��ق��ي��ًدا ي��ا إي��ِه! ل��َي: ق��اِئ��ٌل وال��دم��ع ق��ل��ت

الكريم. السخي وهو نجب، جمع األنجاب: 43
فقريًا. : مقالٍّ ارتفع. استقل: 44

سقطت. طاحت: 45

املؤلم. املوجع املمض: 46
أوله. الشباب: رشخ 47

فلقة كل عىل وتطلق شظية، جمع وهو قطًعا، شظايا: حزنه. من أساه: من ذهب. هنا معناها طاح: 48

يشء. من
فيه. النائمني راقديه: 49

الحديث. استزادة بها يطلب كلمة إيه: 50
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ع��ت��اب��ي؟! ي��ف��ي��د وه��ل ب��ب��ك��ائ��ي
«اْل��َم��يْ��دان» ب��ش��ارع ��ى أت��م��شَّ س��ن��ت��ان م��ض��ت وق��د ي��وًم��ا رح��ُت
ب��األح��زان51 ال��ح��ي��اة أث��ق��ل��ت��ُه ُم��ت��َداِن خ��ط��ُوه ح��ي��راَن َم��ْش��َي

ال��ص��اب52 ك��ط��ع��م ك��أًس��ا وس��ق��ت��ه
ن��ع��ش��ا ف��أب��ص��رْت ن��ظ��رة ع��رض��ْت ��ى أت��م��شَّ ه��ك��ذا ك��ن��ت ب��ي��ن��م��ا
ن��ق��ش��ا ل��ل��ح��زن ف��ي��ه ال��ف��ق��ر ن��ق��ش ��ى م��غ��شَّ غ��ي��ر ل��ل��ع��ي��ون ب��اديً��ا

واك��ت��ئ��اب أب��ؤٍس ل��وح ف��ب��دا
ح��زن��ي أن��ع��ش��َت أن��ت ال��ن��ع��ش أي��ه��ا م��ن��ي: ي��ق��رب وال��ن��ع��ش س��رٍّا، ق��ل��ُت
ف��إنِّ��ي ح��زن ف��ي��ك ال��ي��وم ب��دا إن ن��اس��ب��ت��ن��ي ح��ال��ة ف��ي��ك ل��ألس��ى

ان��ت��س��اب ذو دائ��ًم��ا ل��ل��ح��زن أن��ا
ج��ه��دا53 آُل ل��م خ��ط��اَي ف��ي م��س��رًع��ا ت��ع��دَّى م��ذ وراءَه أَس��ع��ى رح��ت
ا54 م��ج��دَّ س��ي��ًرا س��ائ��رون ب��ه ه��م ع��دٍّا ال��ن��ع��ش ك��أن��ج��م رج��اٍل م��ْع

ال��س��ح��اِب م��رَّ ي��م��ر ف��ن��راه
ُردن��ا:55 ِم��نِّ��ي ب��لَّ وال��دم��ع ق��ل��ت، وع��دن��ا ال��دف��ي��ن ذاك َل��َح��ْدنَ��ا م��ذ
ل��ح��دن��ا ق��د ال��ذي َم��ن ف��أب��ي��ن��وا وع��دن��ا ق��د ال��ذي ه��و ه��ذا إن

ل��ج��واب��ي ف��ت��ى م��ن��ه��م ف��ت��ص��دَّى
ال��ف��ق��ي��ر ذاك ال��م��س��ك��ي��ن ذاك أخ��ت ب��ش��ي��ر أخ��ت ال��دف��ي��ن إن ق��ال:
ك��س��ي��ر وق��ل��ب ب��اٍك وب��ط��رف ع��س��ي��ر ب��ع��ي��ش ب��ع��ده ب��ق��ي��ت

ال��ُق��الب ب��داءِ م��ث��ل��ه وق��ض��ت
ق��ل��ب��ي ت��زل��زل ف��ق��د ه��ذا م��ن��ك ف��ح��س��ب��ي ال��ك��الم ع��ن أْق��ِص��ْر ق��ل��ت:
رب��ي56 رح��م��اك ربِّ رح��م��اك ربِّ ث��وب��ي وال��ض��راع��ة ن��اج��ي��ت ث��م

متقارب. متداٍن: 51

مر. شجر الصاب: 52
تجاوز. تعدى: 53

سبعة. وهي نعش، بنات أنجم كعدد النعش حاميل عدد أي: 54
الكم. أصل الراء: بضم الردن 55

الرضاعة. ثوب البس وأنا أي ثوبي: الرضاعة 56
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ال��ص��واب ط��ري��ق إل��ى رش��ًدا ربِّ
وف��ض��ال ع��ف��ًوا ربِّ م��ن��ك ي��ج��دوا ال أن أض��ع��ف ال��ع��ب��اد إن ربِّ
أول��ى ب��ال��ع��ف��و أن��ت ربِّ ي��ا أن��ت ع��دال ك��ان وإن أخ��ذه��م ع��ن ف��اْع��ُف

وال��ع��ق��اب وال��ج��زا ب��األخ��ذ م��ن��ك
خ��وض ف��ي��ه ل��ن��ا ك��ل��ن��ا واح��د ح��وُض ل��ل��ع��ي��ش واألرض وردن��ا ق��د
ف��ب��ع��ض57 اإلل��ه، ح��ك��م��ة ِع��َظ��ٌة وم��ح��ُض؟ م��ش��وب ب��ه ف��ل��م��اذا

ع��ذاب ف��ي وب��ع��ض��ن��ا ن��ع��ي��م ف��ي
رح��م��ت��م إن م��ا ح��ي��ث ال��لَّ��ه ِن��ع��َم ظ��ل��م��ت��م ق��د ك��م األغ��ن��ي��اء أي��ه��ا
ط��ع��م��ت��م ق��د م��ا ب��ع��د م��ن ب��ه��ن��اءٍ ون��م��ت��م ج��وًع��ا ال��ب��ائ��س��ون س��ه��ر

وش��راب ع م��ن��وَّ ط��ع��اٍم م��ن
ال��س��ف��اه! م��ت��ون ب��ه��ا ورك��ب��ت��م ال��م��اله��ي ف��ي أم��وال��ك��م ب��ذل��ت��م ك��م
ان��ت��ب��اه! ب��ع��ض ال��م��وس��رون أي��ه��ا اإلل��ِه ب��ح��ق م��ن��ه��ا وب��خ��ل��ت��م

ت��ب��اب؟!58 ف��ي أنَّ��ك��م أف��ت��درون

الكدورة. من خالص محض: مخلوط. مشوب: 57

الخرسان. التباب: 58
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ه��ج��وُده��ا؟ ال��ن��ي��ام ه��ذي ع��ن وي��ذه��ب س��ع��وده��ا ال��ب��الد ي��غ��ش��ى أن آن أم��ا
وج��م��وُده��ا؟1 َريْ��ن��ه��ا ع��ن��ه��ا ف��ي��ن��ج��اَب ان��ت��ب��اه��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ي��ت��أتَّ��ى م��ت��ى
ِس��ي��ُده��ا2 ب��ال��م��ظ��ال��م ف��ي��ه��ا ع��اث ف��ق��د غ��ض��ن��ف��ٌر؟ ال��ب��الَد ي��ح��م��ي أس��ٌد أم��ا
ق��ي��وده��ا ث��ق��ال ح��ك��ام أس��ي��رة ��ٍة أمَّ ش��رِّ م��ن األح��رار إل��ى ب��رئ��ُت
ت��روده��ا3 األم��ان ُروَّاد ك��ان وق��د أم��ان��ه��ا م��ن أم��ح��ل��ت أرًض��ا ال��لَّ��ه س��ق��ى
ح��دوده��ا ذَرًع��ا األح��رار ع��ل��ى ف��ض��اق��ت وس��ي��ع��ة ب��الٍد ف��ي م��ن��ه��ا ال��ج��ور ج��رى

∗∗∗
ع��م��ي��ُده��ا ب��ال��م��وب��ق��ات ي��س��وس��ه��ْم ل��دول��ٍة ي��خ��ض��ع��ون ل��ق��وٍم ع��ج��ب��ُت
ج��ن��وده��ا وم��ن��ه��م م��ن��ه��م وأم��وال��ه��ا ي��ره��ب��ون��ه��ا أن��ه��م ذا م��ن وأع��ج��ب
َم��س��وده��ا ال��س��راة ال��ق��وم ع��ل��ى وس��اد ط��غ��ات��ه��ا ال��ع��ب��اد أم��َر ُول��يَ��ت إذا
ي��ري��ده��ا س��ب��ي��ل ع��ن م��ه��انً��ا يُ��ردُّ وج��ه��ٍة ك��ل ف��ي ال��ن��ف��س ح��رُّ وأص��ب��ح
ب��ل��ي��ُده��ا4 ال��ن��ش��ي��د ف��ي ل��ب��ي��ًدا وع��اب ك��رام��ه��ا ت��ْع��ل��و ال��ن��اس ل��ئ��ام وص��ارت

الحقيقة. رؤية عنه يحجب بحيث القلب عىل غطى ما الرين: 1
الذئب. السيد أفسدها. فيها: عاث 2

املكان راد منه: يقال فيه، ينزلون مكانًا لهم لينظر القوم يرسله الذي الرسول وهو رائد، جمع الرواد: 3
طلبه. بمعنى يرتاده؛ يروده،
املشهور. الشاعر َعَلُم لبيد: 4
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ج��ح��وده��ا5 ال��ح��ف��اظ أه��ل ع��ل��ى ي��ع��زُّ ن��ع��م��ٌة ال��م��وت أيُّ��ه��ا إال أن��ت ف��م��ا

∗∗∗
ووف��وُده��ا وص��لُ��ه��ا ن��ف��ٍس ك��ل ُم��ن��ى غ��ادة ال��ع��ي��ش ح��رِّي��ة إن��م��ا أال
ج��ي��ده��ا6 أت��ل��ع ح��ي��ث ال��م��ع��ال��ي وت��ب��دو ج��ب��ي��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة دج��نَّ��اِت يُ��ض��يء
وع��وده��ا ل��وال ال��م��وت ت��م��نَّ��ى أن��اًس��ا وراءه��ا وخ��ل��ت ق��وًم��ا واص��ل��ت ل��ق��د
ت��ع��وده��ا7 ل��و ل��ه��ف��ت��ا! وا ض��رَّه��ا، ف��م��ا ان��ت��ظ��اره��ا ف��ي أرواح��ن��ا م��رض��ت وق��د

∗∗∗
ع��دي��ُده��ا؟! ال��ُح��ص��اَة أع��ي��ا نُ��َوٍب ع��ل��ى َص��ب��ْرت��ُم أراك��م ل��ي م��ا وط��ن��ي ب��ن��ي
ي��ئ��وده��ا؟!8 ال��راس��ي��اُت ��ل��ت��ه ُح��مِّ إذا ف��إنَّ��ه ال��ه��وان ح��م��ل آدك��م أم��ا
ق��ع��وده��ا ب��ال��رج��ال يُ��زري ح��ي��ن ع��ل��ى ال��ع��ال إل��ى ال��م��ؤدِّي ال��س��ع��ي ع��ن ق��ع��دت��م
ع��ت��ي��ده��ا9 ف��ي��ك��م س��اءَ أم��وٌر ف��ج��اءت ع��ت��اَده ي��وًم��ا ل��ألم��ر ت��أخ��ذوا ول��م
خ��ل��وده��ا ال��زم��اَن ي��س��ت��ق��ص��ي م��آث��ر خ��لَّ��دت ب��ال��س��ع��ي األق��واَم تَ��َرُوا أل��م
ج��دي��ده��ا ي��ب��ل��ى ل��ي��س ع��زٍّ ب��أث��واب ال��ع��ال إل��ى راف��ل��ي��ن ك��راًم��ا وس��اروا

∗∗∗
َم��ري��ده��ا10 م��ن��ك��م ص��ال إن��س ش��ي��اط��ي��ُن ع��ل��ي��ك��ُم ل��ل��خ��س��ار! ي��ا اس��ت��ح��وذْت، ق��د

الضيم. إليهم يصل أن دون واملدافعون عوراتهم، عن املحامون الحفاظ: أهل 5
متطاوًال. مده عنقه: أتلع 6

املريض. عيادة من تزورها تعودها: 7
يثقلها. يئودها: أثقلكم. آدكم: 8

لم يقول: املهيأ، الحارض العتيد: حرب. وآلة ودواب سالح من أعد وما تهيئه ما ألمر العدة العتاد: 9
األمة تقاسيه كانت ما بالحارض ويعني حارضكم، فيه ساءكم يوم فجاءكم مىض، فيما للرقي تستعدوا
ماضيًا، السابق حارضنا ويكون أيًضا، الحارضة لحالتنا يصلح وهو الطغاة، واستبداد الحكام جور من
فأسأنا نفوسنا من الظاملون أفسده بما لها منا استعداد غري عىل جاءتنا فإنها لنا، حارض اآلن وحريتنا
من نفوسهم يف يبثونه وما القوم زعانف إىل املتقهقرون يوحيه ما بسبب فهمها نحسن ولم استعمالها

ضالل. يف الرجعيني كيد وجعل األحوال هللا أصلح الوطنية، باسم تارة الرشور،
الرشير. املتمرد الخبيث املريد: 10
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خ��م��وده��ا11 ف��اس��ت��ط��ال ات��ح��اٍد ل��ف��ق��د م��ن��ك��ُم ال��ح��م��يَّ��ة ن��ار اتَّ��ق��دت وم��ا
وق��وده��ا ع��ل��م��ت��م ل��و ي��ذك��و ال��ن��ار م��ن غ��دا ل��َم��ا ال��ع��ن��ص��ري��ن ات��ح��اد ول��وال
ي��ري��ده��ا12 ق��ص��ٍد غ��ي��ر م��ن ج��م��ع��ك��م م��ش��ى ُس��بَّ��ٍة ن��ح��و م��ش��ى م��ن��ك��م ج��اه��ٌل إذا
ع��ت��وده��ا13 ال��ج��ب��ال ف��وق ف��ن��زْت ن��زا ع��ن��دم��ا ت��ه��اَوي��َن ال��م��ْع��َزى ك��أنَّ��ك��م
أس��وده��ا14 ل��ع��ش��ر ج��اع��ت ب��م��أس��دٍة ُرع��ات��ه��ا أه��م��ل��ت��ه��ا ق��د ثَ��لَّ��ٌة وم��ا
ت��ب��ي��ده��ا ال��ض��اري��ات ب��ي��ن ف��رائ��َس م��راح��ه��ا ي��ح��ام��ي راٍع وال ف��ب��ات��ت
وي��ذوده��ا15 ع��ن��ك��ُم ال��رزاي��ا ي��ذبُّ ش��ه��ام��ة ذو ال ح��ي��ث م��ن��ك��م ب��أض��ي��َع

∗∗∗
زن��وده��ا16 ال��ص��دام ي��وم ف��ي ت��وِر ول��م ال��م��ن��ى ت��ب��ل��غ أن ال��ن��اس ه��ذي أت��ط��م��ع
رع��وده��ا؟17 ال��غ��ي��وم ب��ي��ن ارت��ج��س��ت وم��ا ب��ارق ش��ع��ل��ة ال��ج��و ف��ي ل��م��ع��ْت ف��ه��ل
ص��ع��وده��ا ال��ف��ض��اء ه��ذا ف��ي ت��مَّ ل��م��ا اش��ت��ع��ال��ه��ا ل��وال ال��ن��ي��ران وأدخ��ن��ة
رك��وده��ا ال��ص��ع��ي��د ف��وق وي��ف��س��ده��ا ج��رت م��ا ت��ع��ذب األرض م��ي��اه وإنَّ
ن��ق��وده��ا ال��م��س��اع��ي ب��ي��ض س��وى ف��ل��ي��س ت��ج��ارًة ال��م��ع��ال��ي س��وق ف��ي رام َوَم��ْن

العنرصين: باتحاد إال يكون ال النار اشتعال فإن تتحدوا، لم ألنكم تتَّقد لم حميتكم نار إن أي 11
والكربون. األكسجني

العار. السبة: 12
إذا أنه بذلك يريد حول؛ عليه وأتى وقوي رعى ما هو أو استكرش، الذي الجدي العتود: وثب. نزا: 13

خريًا؟ أم ا رشٍّ عاقبته أكانت ندري أن وال هو ما نعلم أن غري من عليه نتابعه بأمر منا قائم قام
املأسدة: الناس. من الجماعة فهي الثاء: بضم الثلة وأما الغنم، من الكثرية الجماعة الثاء: بفتح الثلة 14

األسود. فيه ترى أو تكثر الذي املكان
يذود. ومثله يدفع، يذب: 15

زنده. له: يقال واألسفل النار، به يقتدح الذي العود والزند: ناره، أخرج الزند: أورى 16
صوت. لها سمع حركة وتحرك رجف البناء: وارتجس رعدت، السماء: ارتجست 17
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ال��ن��ك��ب��اُت؟!1 ه��ذه ��ك ت��ُم��ضُّ أَوَم��ا وُس��ب��اُت رق��دٌة ح��س��ب��ك ب��غ��داُد
أس��اُة2 ل��ه��نَّ م��ا خ��ط��ب��ك أدواء أص��ب��ح��ت ح��ت��ى األح��داث ب��ك َول��ع��ْت
ِت��راُت؟!3 ل��ل��زم��ان ع��ن��دك أف��ك��ان م��ج��نَّ��ِه ظ��ه��ر إل��ي��ك ال��زم��اُن ق��ل��َب
رع��اة4 رع��ت��ك ل��و ي��ن��ف��ع ح��ي��ث م��ن ض��ره ��ك ي��م��سَّ أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
ال��ك��رب��ات ب��أه��ل��ك ت��ح��لُّ أم��س��ت ودج��ل��ٍة وال��ف��رات دي��ال��َة م��ن إذ
م��وات ح��ول��ه��نَّ وأرض��ك ت��ج��ري أن��ه��ر ث��الث��ة ل��ف��ي ال��ح��ي��اة إن
��رَوات؟!5 ال��سَّ ه��م أج��اه��لُ��ه��م ق��وٌم اه��ت��دى وه��ل رش��ده��م أه��ل��ك ض��لَّ ق��د
أش��ت��ات وه��م ج��م��ًع��ا ف��ت��راه��ُم وت��ف��رَّق��وا م��ج��ده��م أض��اع��وا ق��وٌم
اإلع��ن��ات6 ت��رك��ه م��غ��بَّ��ُة س��ع��يً��ا أه��م��ل��وا ح��ت��ى ال��ع��ي��ش اس��ت��ه��ان��وا ل��ق��د
أب��اُة7 ال��رج��اُل ح��ي��ن ع��ل��ى خ��س��ًف��ا ت��س��وم��ه��م األم��ور ع��ل��ى ص��اب��ري��ن ي��ا

توجعك. تمضك: النوم. السبات: 1
أطباء. أساة: داء. جمع أدواء: النوازل. األحداث: 2

ترة. جمع وهي عداوات، ترات: بالعدواة، صارحه أي املجن: ظهر له وقلب الرتس، املجن: 3
راع. جمع رعاة: 4

والرؤساء. السادة الرسوات: 5
منه. يخاف أمر ويف الشدة يف واإليقاع اإلذالل اإلعنات: العاقبة. املغبة: 6

واإلهانة. الضيم يرضون ال أباة: وأهانه. أذله الخسف: سامه 7
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ال��ف��ل��وات8 دون��ه ض��اق��ت دام إن ف��إن��ه ال��ي��س��ي��ر ال��ض��رر ت��ه��م��ل��وا ال
ال��ق��ط��رات س��ي��ل��ه ت��ج��م��ع وال��م��اء ش��رارٍة س��ق��وط م��ن ت��ل��ه��ب ف��ال��ن��ار
وثَ��ب��ات9 ل��ه ن��زَّاءٌ ف��ال��ده��ر ت��وك��ًال ل��ل��زم��ان ت��س��ت��ن��ي��م��وا ال
وأن��اة10 غ��ف��ل��ٌة وف��ي��ك��م ف��وض��ى ح��ي��ات��ك��م ت��س��ت��ه��ل��ك��ون م��ت��ى ف��إل��ى
اآلي��ات11 وج��اءَت ال��ك��ت��اب ن��زل ب��خ��الف��ه ف��ع��ال��ك��م إن ت��ال��لَّ��ه
وتُ��ق��اة؟!12 ت��وك��ٌل ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي ال��س��ع��ي تَ��ْرَك ب��أن أف��ت��زع��م��ون
ف��ه��ات��وا ال��دل��ي��ل ع��ن��دك��م ق��ام أو ف��ب��يِّ��ن��وا ب��ذاك ن��ق��ل��ك��ُم ص��حَّ إن
أم��وات ف��ك��أن��ك��م ح��ال��ٍة ف��ي ك��رام��ًة ال��ح��ي��اُة ع��ن��دك��ُم ت��ل��َق ل��م
غ��م��رات13 ب��ه��ا ول��ك��م ب��ك��م ف��ل��ه��ا أرُض��ك��م ش��ق��ي��ت��م ��ا َل��مَّ ب��ك��م ش��ق��ي��ت
ال��ع��ث��رات ب��ه��ا م��ن��ك��م ف��ت��رادف��ت ال��ع��ال إل��ى ال��س��ويَّ ال��ن��ه��ج وج��ه��ل��تُ��م
م��رق��اُة م��دي��ن��ة ك��ل ل��رق��يِّ ف��إن��ه ال��ب��الد ت��ن��ت��ظ��م ب��ال��ع��ل��م
اآلف��ات ه��ي م��ن��اف��ع��ه��ا ك��ان��ت أه��ل��ه��ا ت��خ��اذل إذا ال��ب��الد إن
األزم��ات ب��ه م��اج��ت ق��د وال��ك��رخ ��ه��ا ت��ح��فُّ وال��م��ي��اه ال��رُّص��اف��ة ت��ل��ك
م��ؤت��ك��الت14 واألس��داد ف��ط��ف��ح��ن ج��وارًف��ا ال��وادي��ي��ن م��ي��اه س��ال��ت
ال��ه��ج��م��ات وت��وال��ت ف��ت��ن��اط��ح��ا ض��َف��تَ��يْ��ه��م��ا م��ن ال��م��اءاِن ف��ت��ه��اَج��م
وال��رب��وات ال��وَه��دات وت��س��اوت ب��دج��ل��ٍة ال��ف��رات اتَّ��ص��ل إذا ح��تَ��ى
ض��وض��اُة ل��ه��ا ن��ازل��ة ب��ال��ك��رخ أص��ب��ح��ت ح��ت��ى ال��س��ي��ل ج��ي��وش زح��ف��ت
األب��ي��ات15 أه��َل��ه��ا ف��ق��اءت م��ن��ه��ا ُم��ق��يَّ��ٍئ ش��رَّ ال��ك��رخ ب��ي��وت ف��س��ق��ت

املتسعة. األرايض الفلوات: 8
وثاب. نزاء: 9

الحلم. األناة: 10
الفعل. بمعنى الفاء، بفتح الفعال: 11

التقوى. التقاة: 12
الشدائد. الغمرات: 13

بعًضا. بعضها آكل مؤتكالت: سد. جمع األسداد: 14
بعد جوفه يف ما اإلنسان يخرج فكما املقيئات، من اإلنسان يرشبه بما البيوت إىل الداخل املاء شبه 15

املاء. دخول بعد السكان من فيها ما أخرجت البيوت فكذلك املقيء، رشب
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ال��ح��م��آت16 ت��ح��ت��ه��ا ت��رغ��و ب��ال��م��ك��ث ف��ط��ح��ل��ب��ت ال��م��ي��اه ف��ي��ه��ا واس��ت��ن��ق��ع��ت
وال��ف��ت��ي��ات ال��ف��ت��ي��ان ب��ه ت��ب��ك��ي أب��ؤٍس م��ش��ه��َد ال��ك��رخ اس��ت��ح��ال ح��ت��ى
ق��ذرات وِع��راص��ه م��ه��دوم��ٌة ودي��ارُه م��س��دودٌة ط��رق��ات��ُه
م��زدح��م��ات ع��ل��ي��ك ال��م��ي��اه ل��ج��َج أنَّ��ه ال��م��روءَة ع��ل��ى ع��زَّ ك��رُخ ي��ا
م��ل��ت��ط��م��اُت ع��ل��ي��ك أم��واج��ه��نَّ ف��إن��م��ا ال��س��ي��ول أم��ات��ت��ِك ف��ل��ئ��ن

∗∗∗
ال��ع��ب��راُت ل��م��ث��ل��ِه ت��ف��ي��ض خ��ب��ًرا ب��غ��داده ع��ن ال��م��ن��ص��ور م��ب��ل��ُغ م��ن
ال��ه��ب��وات ج��م��ال��ه��ا رس��وم ط��م��س��ت أربُ��ًع��ا وت��ن��دب ت��ن��ادي��ه أم��س��ت
م��ن��ه��دم��ات!17 وه��ي م��ج��دي أرك��ان ت��رى ل��و ال��خ��الئ��ف ألب��ي ي��ا وت��ق��ول:
ال��َخ��رب��ات؟! ه��ذه م��ا ��ٍب: ب��ت��ع��جُّ ق��ائ��ًال وت��ب��رح ت��ن��ك��رن��ي ل��غ��دوت
ال��ش��رف��ات؟! ب��ه��ا ع��ل��ت ال��ق��ص��ور أي��ن م��ش��ي��دًة ب��ن��ي��ت��ه��نَّ ال��ب��روج أي��ن
ال��ث��م��رات؟! ب��ه��ا ي��ان��ع��ة أن��ه��اُر ال��ـ ت��ح��ت��ه��ا ت��ج��ري ب��ح��ي��ث ال��ج��ن��ان أي��ن
ال��ن��ك��ب��ات؟ ت��روع��ه��ا ك��ي��ف ب��غ��داد ب��ع��ده ي��ع��ل��م األم��ن��اء أب��و أت��رى
ف��رات ال��ف��رات وال ال��رش��ي��د ب��ع��د دج��ل��ٌة ل��ل��رزيَّ��ة ي��ا دج��ل��ٌة ال
ال��ج��ن��ات ب��ه��ا تُ��س��ق��ى ب��ج��داوٍل م��اؤه دج��ل��َة ي��م��دُّ ال��ف��رات ك��ان
ال��س��ن��وات18 ب��ه��ا ش��ن��ٍب ع��ن ت��ف��ت��رُّ م��ص��ان��ع وال��ف��رات دج��ل��ة ب��ي��ن إذ
ال��خ��ض��الت؟19 ري��اض��ك وأي��ن ع��ذب��ت م��وارٌد م��ن��ك أي��ن ع��ي��س��ى ن��ه��ر ي��ا
م��ن��درس��ات؟!20 م��ن��ه ال��م��ج��اري ح��ي��ث ال��ب��ل��ى م��ن ال��رف��ي��ل ن��ه��ر ده��ى م��اذا
ال��ُغ��رف��ات21 أط��لَّ��ت م��ن��ه وع��ل��ي��ه م��ص��بِّ��ه ع��ن��د ك��ان ع��ي��س��ى ق��ص��ر إذ

أراد األسود؛ الطني وهي حمأة جمع الحمآت: املزمن. املاء تعلو خرضة وهي الطحلب عالها طحلبت: 16

البيوت. من الخروج يستطيعوا لم الذين جثث بها
استغاثة. نداء هو الخالئف: ألبي يا 17

األسنان، يف والعذوبة والربد والرقة املاء هو األصل: يف والشنب والري الخصب، هنا: بالشنب املراد 18
كالربد. أسنان عن وافرت ضحك، بمعنى املحبوب: افرت ويقول:

املرتوية. الخضالت: 19
بغداد. دجلة يف يصب نهر الرفيل: 20

الرفيل. نهر شاطئ عىل مبنيٍّا وكان بغداد يف عظيم قرص هو عيىس: قرص 21
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ال��ظ��ب��ي��ات22 ح��ول��ه ت��س��رح ـ��س��ال ال��س��ل��ـ وُزالل��ه��ا ُزل��زل ب��رك��ة أي��ن أم
ال��رَّوض��ات؟23 ��ه��ا ت��ح��فُّ ��راة ال��صَّ أي��ن م��ن��ه��ًال ع��دم��ت��ك ال ط��اب��َق ن��ه��َر ي��ا
ال��غ��الت؟ ف��ت��ك��ث��ر ال��دج��اج ن��ه��ر م��ي��اه��ه ت��م��دُّ ك��رخ��اي��ا أي��ن أم
م��طَّ��ردات؟ وه��نَّ ال��م��ي��اه ف��ي��ه ت��س��ل��س��ل��ت ح��ي��ن ال��م��ل��ك ن��ه��ر أي��ن أم
ال��ب��رك��ات ب��ف��ي��ض��ه��ا ف��ي��ه ف��ت��س��حُّ ب��أرض��ه ال��ح��ب��وب ت��زدرع ك��ان ق��د
ال��م��ج��راة؟ م��ي��اه��ه ال��دج��ي��ل ن��ه��ر م��ن ت��أت��ي��ه ب��ط��اط��ي��ا ن��ه��ر أي��ن أم
م��ن��ت��ه��ي��ات م��ن��ه ال��م��ج��اري ـ��ك��ب��ش ال��ـ ل��ش��ارع أص��ل��ه��نَّ ف��روع ول��ه
ي��ق��ت��ات ب��ب��ع��ض��ه��ا ال��ع��راق ك��ل ف��غ��الل��ه ِب��س��ق��ي��ه ال��زروع ت��ن��م��و
ال��ن��ض��رات ج��ن��ان��ه ت��س��ت��ب��ي��ن ال غ��دت إذ ال��ُم��ع��لَّ��ى ن��ه��ر ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
وق��ن��اة ش��ع��ب��ة ال��خ��الف��ة ق��ص��ر ف��ي م��ن��ه ت��دخ��ل ال��ف��ردوس ه��و ن��ه��ر
م��ل��ت��م��ع��ات ع��ل��ي��ه وْه��َي أن��واُر ال��ـ وج��ه��ُه ت��ض��اح��ك ُم��نْ��ص��ل��تً��ا ك��ال��س��ي��ف
ال��ن��س��م��ات24 ت��ه��زُّه��ا ال��غ��ص��ون ُم��ل��د ب��ه ك��ل��واذي ع��ن��د ِب��ي��ٍن نَ��ْه��ر إذْ
ال��خ��ض��رات م��روج��ه��ا ال��ه��م��وم ت��ن��ف��ي دارة بُ��وٍق ن��ه��ر م��ن وب��ق��رب��ه
واإلث��ب��ات25 م��ن��ك ي��ص��در وال��ن��ف��ي م��ق��رِّنً��ا ك��ن��ت ال��ت��ب��ر ب��اب ق��ص��ر ي��ا
راي��ات ل��ل��ه��دى ف��وق��ك وت��ِرفُّ ش��م��س��ه��ا ال��ع��دال��ة ت��ط��ل��ع��ك أَيَّ��ام
ه��االت ال��ث��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ك ب��دًرا ال��ع��ال ف��ي ال��ح��ض��ارة ت��ب��ص��رك أي��ام
ص��الت ال��ع��ل��وِم ع��ل��ى م��ن��ك ف��ت��ع��ود ن��ش��ي��ده��ا ال��ع��ل��وم ت��ن��ش��دك أي��ام
وِه��ب��ات26 ج��ًدا ل��ه��م م��ن��ك ف��ت��ف��ي��ض ب��ال��رج��ا األف��اض��ل ت��ق��ص��دك أي��ام
ش��ك��اة ل��دي��ه وم��ا ع��ن��ك ف��ي��روح ب��أم��رِه ال��ش��ِك��يُّ ي��أت��ي��ك أي��ام
ال��س��اع��ات ب��ك ب��اس��م��ًة وت��م��رُّ أن��ي��س��ة وه��ي ع��ل��ي��ك ال��ش��ه��ور ت��م��ض��ي

حتى العود برضب مشهوًرا وكان زلزل، له: يقال رجل بناها قد كان بغداد يف بركة زلزل: بركة 22

والرشيد. والهادي املهدي أيام يف وكان املثل، به َب ُرضِ
عيىس. نهر من يأخذ بغداد من فرسخ عىل نهر الرصاة: عيىس. نهر يف يصب بغداد يف طابق: نهر 23

ناعم. أملد: وغصن أملد، جمع ملد: بغداد. قرب قرية كلواذي: بالعراق. نهر بني: نهر 24
الخندق. عىل ببغداد كانت كبرية محلة وهي بالنون: التبن باب لعله 25

العطية. الجدا: 26
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م��ن��ط��م��س��ات؟! وه��ي ع��زك آث��ار ف��أص��ب��ح��ت ال��ه��وان م��ن ده��اك م��اذا
ال��ح��س��رات ب��ص��دره��ا ت��ج��ي��ش وغ��دت ع��زِّه��ا س��اب��ق ب��غ��داد ض��يَّ��ع��ت ق��د
وح��ي��اة! م��ن��اف��ع وه��نَّ ض��رٍّا أن��ه��اره��ا م��ن ال��س��ي��ل س��ق��اه��ا ق��د ك��م
األزم��ات ف��م��اج��ت ال��س��ي��ول، دف��ق أرخ��وا ب��ج��ان��ب��ي��ه��ا ق��ل��ت: وال��ي��وم
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العادات

اإلرادات ك��ل ف��ي ي��ن��ق��اد ل��ه��نَّ ب��ع��ادات م��ق��ه��ور آدم اب��ن ك��لُّ
ال��م��ل��ذات ف��ي ح��ت��ى ع��ن��ه��نَّ ي��ن��ف��كُّ وال ي��ب��ت��غ��ي��ه ف��ي��م��ا ع��ل��ي��ه��ن ي��ج��ري
ال��م��س��رات ت��ع��اط��ي��ه ف��ي ي��رى ح��ت��ى ض��رر م��ن اع��ت��اد م��ا ال��ف��ت��ى ي��س��ت��ل��ذ ق��د
ك��ث��ي��رات إال ح��اج��ات��ه ت��ك��ون ب��أن ع��ل��ي��ه ت��أب��ى ام��رٍئ ك��ل ع��ادات
ح��اج��ات��ي ت��زداد ب��ه م��ا ت��ع��وُّدي ع��ج��ٍب وم��ن ح��اج��ات��ي أَس��ر ل��ف��ي إن��ي
ب��ال��م��ن��ي��ات غ��ن��اه��ا ت��ن��ال ح��ت��ى ي��ف��ارق��ه��ا ال اف��ت��ق��اٌر ال��ح��ي��اة ك��ل
ح��ان��ات ب��ن��ت ب��ح��اٍل أس��ي��غ��ت ل��م��ا ق��اه��رة ال��ع��ادات ه��ذه ت��ك��ن ل��م ل��و
واج��ت��م��اع��ات ان��ف��راٍد ب��وق��ت ق��وم ��ن��ه��ا ي��دخِّ س��ي��ك��ارات رأي��ت وال
ال��ب��ل��يَّ��ات ف��ي أول��ى ال��خ��م��ر ُع��دَّت م��ا إذا ال��ب��الءِ ف��ي ل��ث��اٍن ال��دخ��ان إن

∗∗∗
ال��ح��ش��اش��ات1 ف��ي اح��ت��راٌق وه��ي ال��ك��ف ف��ي اح��ت��رق��ت األص��ب��ع ق��ي��ِد ب��ي��ض��اءَ وربَّ
ال��ث��ن��يَّ��ات2 ب��ي��ض ع��ل��ى اص��ف��راًرا أل��ق��ى أس��وُده��ا ال��ق��وم ِش��ف��اه ب��ي��ن م��رَّ إْن
ال��م��رارات ب��ف��ك��ي��ه ت��ف��تُّ ق��د ب��ل ش��ارب��ه��ا ح��ظُّ ه��ذا ك��ان ول��ي��ت��ه��ا

مقداره. أي: األصبع وقيد التبغ. من اللفافة بالبيضاء: أراد 1
أسفل، من واثنتان فوق من اثنتان الفم، مقدم يف أسنان أربع هي والثنايا: الثنيات شفة، جمع الشفاه: 2

ثنية. ومفردها
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ال��م��ص��ي��ب��ات ت��ل��ك ف��ي أن��ا وإن��م��ا م��ص��ائ��بُ��ه��ا ال��دن��ي��ا ��ت ع��مَّ ع��وائ��د
س��ي��ك��ارات��ي م��ن دخ��انً��ا ل��ك��ن ش��رب��ت خ��م��رت��ه��م ش��رب ال��س��ك��ارى ك��لَّ��ف��ت��ن��ي إن
ب��ال��ش��رارات م��ن��ه ث��وب��َي أح��رق��ت وإن ب��ال��دخ��ان ش��رٍّ أه��ون واخ��ت��رت
ب��اْل��ُم��ِض��رَّات ال��ت��ذاٍذ ف��ي إي��اك��ُم م��ش��ارك��ت��ي ت��ك��ف��ي��ك��م ق��وم ي��ا ق��ل��ت:
ك��اس��ات م��لءَ ل��ه��ي��بً��ا ت��ش��رب��ون إذ ورٍق ف��ي ل��فَّ ج��م��ًرا ألم��ت��صُّ إنِّ��ي
ال��ك��ريَّ��ات ت��ل��ك دم��ن��ا م��ن يَ��ُس��مُّ ض��رٍر ع��ن ي��ف��ت��رُّ ُح��ُم��ٌق ك��اله��م��ا
ال��ح��م��اق��ات ه��ذي م��ن ب��دَّ ال ك��ان إن أه��ون��ُه ال��م��ع��ت��اد ال��ُح��ُم��ق م��ن ح��س��ب��ي
اع��ت��ذارات��ي ت��رَض وال ألُ��ْم��َك لُ��ْم��ن��ي آون��ٍة ك��لَّ م��ث��ل��ي ��ن ي��دخِّ َم��ْن ي��ا
أش��ت��ات م��ن��ه��نَّ ل��ن��ا ق��ل��وٍب ع��ل��ى ت��ج��م��ع��ن��ا ك��األغ��الل ال��ع��وائ��د إن
ب��ال��م��داج��اة ف��ن��أت��ي ال��ع��ي��ون م��ن ح��ذٍر ع��ل��ى ن��م��ش��ي ب��ه��ا م��ق��يَّ��دي��ن
ال��م��ب��اح��ات ب��ع��ض م��ن ع��ل��م��ن��اه وإن ع��ادت��ن��ا ت��أل��ف��ُه ل��م ال��ف��ع��َل نُ��ن��ك��ر ق��د
ال��ش��ن��اع��ات أج��ل��ى م��ن وه��ي زع��م��ه��ا ف��ي ح��ُس��ن��ت ع��ادات��ن��ا م��ن ش��ن��ع��اءَ وربَّ
خ��راف��ات! م��ن ن��س��ي��ًج��ا األن��ام م��ن ب��أدم��غ��ة أل��ق��ت ك��م ال��ج��ه��ل ع��ن��اك��ُب
ال��دي��ان��ات أح��ك��ام وج��ه وش��وَّه��وا ع��ادت��ه��م ح��س��ب وأح��لُّ��وا ف��ح��رَّم��وا
ال��ع��ف��ي��ف��ات ك��نَّ وإن ال��ن��س��اءِ ع��ن��د م��ن��ق��ص��ة ال��ع��ل��م ي��رون ت��راه��م ح��ت��ى
ال��ج��َه��االت ع��ار م��ن ع��ل��ي��ه��نَّ خ��اف��وا ل��ي��ت��ه��ُم ال��ع��ار، خ��وف ��ب��وه��نَّ وح��جَّ
ع��ب��ارات��ي ف��ي م��ن��ه��ا ت��ف��نَّ��ن��ُت م��ه��م��ا م��ق��درت��ي ال��ع��ادات س��ي��ئ��َة ت��ح��ِص ل��م
ب��آف��ات! آف��اٌت م��ن��ه��ن ال��ن��اس ف��ي اص��ط��دم��ْت ق��د س��وٌد ب��دٌَع ل��ه��ا ف��ك��م
ال��ت��ج��ارات س��وق ف��ي ال��خ��م��ر راج��ت م��ا ب��اط��لُ��ه��ا راج ُس��وًق��ا ال��ده��ُر ي��ُك ل��م ل��و
ك��أق��وات م��ط��ل��وٌب وه��و ال��ورى ب��ي��ن م��ن��ت��ش��ًرا ال��تَّ��ب��غ دخ��اُن اس��ت��م��رَّ وال
م��رات أض��ع��اَف ل��ه اح��ت��ق��اٍر ف��وق م��ح��ت��ك��ًرا ال��ت��ب��غ ج��ع��ل��ُت اس��ت��ط��ْع��ُت ل��و
ب��ب��درات3 ق��ي��راًط��ا ي��ب��ي��ع��وه ح��ت��ى ض��ري��ب��ت��ه أض��ع��اٍف أض��ع��اَف وزدُت
س��ف��اه��ات ذي م��ث��ٍر غ��ي��ُر ب��ه ي��ب��ل��ى وال م��ن��ه ال��ق��وم ف��ق��ي��ر ف��ي��س��ت��ري��ح

∗∗∗

درهم. آالف عرشة وهي بدرة، جمع البدرات: 3
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العادات

ال��ج��م��اع��ات ض��دَّ ول��و ال��ص��واب ن��ه��ج م��ن��ت��ه��ًج��ا ال��ع��ادات خ��رَق َم��ن ال��ُح��رُّ
راي��ات ال��نَّ��اس ف��ي ل��ه��ا أق��ام ج��ه��ٍل ع��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��ن��اُس خ��ذل إذا َوَم��ْن
ال��م��ْش��رف��يَّ��ات4 ب��ح��دِّ أت��ت��ُه ول��و الئ��م��ة ال��ح��ق اتِّ��ب��اع ف��ي ي��خ��ْف ول��م
ال��م��س��اواة ن��س��ج م��ن األخ��وَّة ث��وب م��درًع��ا ب��اإلن��ص��اف ال��ن��اس وع��ام��َل
ل��ع��ادات5 َخ��رَّاٌق ال��ن��اس وأع��ق��ل ل��ع��ادت��ه أرف��اه��م ال��ب��ري��ِة أَْغ��ب��ى

السيوف. املرشفيات: 4
الثوب. رفأ قولهم: من تفضيل اسم أرفاهم: 5
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باشا كامل سقوط

َع��ْزف��ا1 ت��ه��نِّ��ئ��ن��ا ال��دن��ي��ا ل��ن��ا وغ��نَّ��ت ِص��رف��ا ُس��الف��ت��ه��ا م��ن ال��م��ع��ال��ي س��ق��ت��ن��ا
��ا زفَّ ِل��َم��ْن وش��ك��ًرا زف��ت ب��م��ا ف��أه��ًال ج��ي��ش��ن��ا أَح��راُر ال��دس��ت��ور ل��ن��ا وزفَّ��ت
ال��س��ي��ف��ا ي��ش��ك��ر ال ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ان وق��د ش��اك��ًرا ل��ل��س��ي��ف ال��ش��ع��ب ه��ذا ف��أص��ب��ح
وال��ح��ي��ف��ا ال��ظ��ل��م ي��ص��ع��ق ه��ت��اًف��ا ب��ب��ع��ٍض ب��ع��ض��ن��ا ي��ه��ت��ف ال��ع��زِّ نَ��ش��اَوى ورح��ن��ا
ال��س��ج��ف��ا وج��ه��ه��ا ع��ن األح��رار ل��ن��ا أم��اط��ت ع��ن��دم��ا ال��ع��ي��ش ُح��رِّي��ُة ل��ن��ا والح��ت
��ا ك��فَّ خ��َض��ب��ت وال ع��ي��نً��ا ك��ح��ل��ت وال ج��ي��ُده��ا ال��ح��ل��ي ي��ع��رف ال ع��اط��ًال أتَ��ْت
وص��ف��ا ل��ه ي��س��ت��ط��ي��ع ال أن ��ع��ر ال��شِّ ع��ل��ى ق��ض��ى ق��د ال��ح��ْس��ِن م��ن ب��م��ط��ب��وٍع ف��ج��اءت
ش��ن��ف��ا2 أذن��ه��ا ف��ي ال��ع��دل َش��نْ��ف غ��ي��ر وال ل��رأس��ه��ا ت��اًج��ا ال��ع��ل��م غ��ي��ر ن��رَض ف��ل��م
ال��ُع��رف��ا3 ي��ك��ت��س��ي َم��ْن ال��دي��ب��اج ي��ك��ت��س��ي وه��ل ُح��لَّ��ة ال��َع��ْرف م��ن إال ن��ك��ُس��ه��ا ول��م
��ا4 وال��ل��فَّ ال��ن��ش��ر ن��ح��س��ن أُن��اس ون��ح��ن اش��ت��ي��اق��ن��ا ل��ف��ي��َف م��نَّ��ا ل��ه��ا ن��ش��رن��ا
��ا5 ص��فٍّ ل��ه��ا ��ا ص��فٍّ األق��دام ع��ل��ى وق��م��ن��ا ك��رام��ًة أت��ت��ن��ا ل��م��ا ال��ح��ب��ى ح��ل��ل��ن��ا

العرص. قبل وسال تحلب ما وهو الخمر، أفضل السالفة: 1
الحيل. من األذن يف يعلق ما هو الشنف: 2

املعروف. العرف: 3
شتى. قبائل من الناس من اجتمع ما عىل ويطلق املجموع، اللفيف: 4
ثوب. أو عمامة من الرجل به يحتبي ما وهي حبوة، جمع الحبى: 5



الرَّصايف معروف ديوان

إل��ف��ا ل��ن��ا وك��ان��ت إل��ًف��ا ل��ه��ا ف��ك��ن��ا ��ًق��ا ت��ع��شُّ ال��لِّ��واء ع��ق��د ل��ه��ا ع��ق��دن��ا
ِح��ل��ف��ا ل��ه��ا ال��زم��ان ص��رف ع��ل��ى ورح��ن��ا أم��ام��ه��ا ي��ه��ف��و ال��ن��ص��ر ل��واء رف��ع��ن��ا
ع��ن��ف��ا ل��ه��ا أب��دى ال��ق��وم ب��ع��ض ك��ان وإن س��ج��يَّ��ًة ف��ي��ن��ا ال��رف��ق غ��ي��ر ت��َر ف��ل��م

∗∗∗
��ا خ��فَّ وم��ا ي��خ��فَّ ل��م م��ا ب��ه ف��ن��اءَ ك��ام��ٌل ��دارة ال��صَّ أع��ب��اءَ ��ل ت��ح��مَّ
ال��ل��ط��ف��ا6 ب��ه��ا ال��ِخ��داع وج��ه م��ن وأظ��ه��ر ل��ط��ف��ه��ا غ��ي��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ك��ش��ح��ه ط��وى
ي��خ��ف��ى7 ن��ح��ا ف��ي��م��ا األم��َر وظ��نَّ ع��ل��ي��ن��ا ل��ح��زب��ِه ف��ي��ه��ا ال��دس��ت ي��ت��مَّ أن ن��ح��ا
خ��ط��ف��ا ق��ل��ب��ه م��ن األس��رار ن��خ��ط��ف ب��ه��ا أل��م��ع��يَّ��ٍة أول��و أنَّ��ا ف��ات��ه وق��د
ال��ك��ت��ف��ا ت��خ��ل��ع أَو اإلبْ��ط ت��ق��دُّ ب��ع��ي��ن ش��رَّه ت��أبَّ��ط ق��د َم��ْن ن��رى وأنَّ��ا
��ا8 ش��فَّ وق��د م��ن��ه ال��غ��ي��ب ح��ج��اب ف��ي��ب��دو ب��ن��وره��ا ال��زم��ان ت��رم��ي ف��ط��ن��ة ل��ن��ا
ال��ط��ْرف��ا ك��ام��ل ي��ا ُغ��ضَّ أَن ب��ه ف��ص��ح��ن��ا َط��ْرِف��ِه م��زورُّ ال��ل��ح��ظ ب��ش��ْزر رم��ان��ا
ال��خ��س��ف��ا ت��ح��م��ل أم��ة م��ن ع��ن��اص��رن��ا ت��ن��وع��ت م��ه��م��ا ال��ي��وم ب��ع��د ن��ح��ن ف��م��ا
ال��ك��ف��ا ل��ن��ا ف��م��دَّ ش��وًق��ا ن��ص��اف��ح��ه ��ن��ا أك��فَّ اإلخ��اء ك��ف إل��ى م��ددن��ا
أل��ف��ا ع��ي��ن��ه م��ن ف��ق��ب��ل��ن��اه إل��ي��ه ��ن��ا وض��مَّ ال��ِع��ن��اق م��ن��ه ل��ن��ا ف��ط��اب
ال��ح��ت��ف��ا ن��درك أن ف��ال��ع��ز إذن ع��ل��ي��ن��ا س��اب��ًغ��ا ص��رَّح ال��ع��زُّ وه��ذا أذُالٍّ
ن��س��ف��ا ن��ن��س��ف��ه��ا ال��ظ��ل��م ج��ب��ال ن��دكُّ رأي��ت��ن��ا ُم��ح��نَ��ق��ي��ن ق��م��ن��ا ن��ح��ن إذا
ِط��رف��ا9 ح��رب��ن��ا ف��ي ال��م��وت رك��ب��ن��ا ق��ت��اًال ج��ي��ادن��ا أف��ن��ت ال��ح��رب م��ا إذا ون��ح��ن
ح��رف��ا وج��ه��ه��ا ف��ي ال��ن��ق��ص��ان م��ن ف��خ��ط ك��ام��ل ال��وزارة ص��در ف��ي ت��ربَّ��ع
م��ل��ت��ف��ا ال��رك��ي��ن��ي��ن ب��رك��ن��ي��ه��ا ن��ج��اًح��ا م��ش��تَّ��تً��ا ب��ال��ج��ف��اء ع��ل��ي��ه��ا وأن��ح��ى
وال��ص��ح��ف��ا وال��ش��ع��ب ال��دس��ت��ور أع��ل��ن��وا َوَم��ْن ون��ي��ة ف��ع��ًال ال��دس��ت��ور أغ��ض��ب ل��ق��د
ف��اس��ت��ع��ف��ى ال��ح��ق��ي��ق��ة إي��ض��اُح ف��أع��ي��اه واض��ٌح واألم��ر األم��ر اس��ت��وَض��ُح��وه ق��د

عنها. أعرض أي عنها: كشحه طوى 6

الشطرنج. يف الغلب فيه يكون ما عىل ويطلق والخديعة، الحيلة الدست: 7
تحته. ما يحجب لم الثوب: شف 8

الخيل. من الكريم الطرف: 9
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زي��ف��ا س��ب��ك��ه ي��ط��ل ل��م أَْن ع��ذره رأى ألن��ُه إال اإلم��ه��اَل ي��ط��ل��ِب ول��م
وال��ح��ذف��ا ال��خ��ط ي��ك��ث��ر ح��ي��نً��ا ��ل ت��م��هَّ ��ًق��ا م��ل��فَّ ال��ك��الم ص��اغ َم��ْن ك��ذل��ك
ال��خ��ل��ف��ا10 م��وَّه م��ن ل��ل��ت��ف��ك��ي��ر وي��ح��ت��اج ب��دي��ه��ٍة ع��ن ق��ال��ه ��ا ح��قٍّ ق��ال َوَم��ْن
ال��ع��ط��ف��ا11 ت��ث��ن��َي وأْن ت��ط��غ��ى أن ف��إي��اك ب��ه اتَّ��ع��ظ ال��ج��دي��د «ال��ص��در» أي��ه��ا ف��ي��ا
ض��ع��ف��ا وال ك��الًال ت��ل��ق��ى ال ال��م��ج��د إل��ى ع��اث��ٍر غ��ي��ر ِس��ْر ال��ن��واب م��ج��ل��س وي��ا
واس��ت��ص��ف��ى ال��ش��ع��ب اخ��ت��ارك ال��ت��ج��اف��ي ل��غ��ي��ر ف��إن��م��ا ال��تَّ��ج��اف��ي م��ذم��وم ع��ن��ك ودع
ال��ُوط��ف��ا12 يَ��َم ال��دِّ ل��ه��ا ف��اس��ت��م��ط��ر ال��ع��ل��م م��ن َم��ح��ول��ًة ال��ب��الد أرج��اء ت��َر أل��م
ت��ْش��ف��ى أن رأي��ك ط��بِّ م��ن ل��ه��ا ��ْق ف��ح��قِّ م��ري��ض��ٌة ف��ه��ي األم��ن ج��ف��اه��ا ب��الد
وفَّ��ى وم��ن ال��ذِّم��ام راع��ي م��ن وم��ث��ل��ك ل��ذم��ًة ع��ل��ي��ك أله��ل��ي��ه��ا ف��إن
خ��ل��ف��ا ت��ق��ه��ق��ره��ا خ��لَّ��ت وق��د أم��اًم��ا ت��ق��دم��ت ق��د أم��ة إال أن��ت وم��ا
��ا اح��ت��فَّ ح��ول��ه م��ن ال��ج��مَّ ال��ب��الءَ ف��إن وأه��ل��ه ال��ع��راق م��غ��ب��رَّ ت��نْ��َس وال
ظ��ل��ف��ا13 أش��ب��ع��ت وال زرًع��ا أن��ب��ت��ت ف��ال ش��ح��ي��ح��ة ك��ال��دُّج��ي��ل أم��س��ت ف��دج��ل��ة
��ا14 ج��فَّ ق��د ال��م��اء ب��ه أو ي��ج��ف��و ال��م��اء ب��ه م��رنَّ��ًق��ا أم��س��ى ال��ع��ذب «ال��ف��رات» وإن
ال��ط��ف��ا15 ن��زل��وا إذ « «ال��ط��فِّ ش��ه��داء ح��ك��ت ف��إن��ه��ا ع��ن��ه ال��ف��ي��ح��اء «ال��ِح��لَّ��ة» َس��ِل
ُغ��ل��ف��ا ق��ل��وب��ه��ُم أم��س��ت إذ ال��ذل ع��ل��ى ان��ط��َوْوا ق��د ال��ع��راق ف��ي ق��وم وي��َل ف��ي��ا
أوف��ى ق��د ال��ك��واك��ب ه��ام ع��ل��ى ُرواًق��ا ض��اربً��ا ك��ان ل��ه��م م��ج��ًدا ي��ذك��روا ول��م
األن��ف��ا16 ت��ج��دع ب��ه أه��واًال ي��ق��اس��ون ف��اغ��ت��َدوا ال��ع��ران��ي��ن ُش��مَّ ب��ه وك��ان��وا

تنجزها. وال عدة تعد أن هو الخلف: 10
اإلعراضوالجفاء. عن كناية العطف: وثني الجانب، العطف: باشا. حلمي حسني الجديد: بالصدر أراد 11
وال رعد بال سكون، يف يدوم مطر وهي ديمة، جمع الديم: كأل. وال فيها مرعى ال مجدبة محولة: 12

مائها. لكثرة املسرتخية السحابة وهي وطفاء، جمع الوطف: برق.
دجلة. نهر من شعبة الدجيل: 13

صاٍف. غري مكدًرا مرنًقا: 14

عليه عيل بن الحسني قتل وفيها الكوفة ضاحية من أرض الطف: بغداد. دجيل طف يف قرية الحلة: 15
السالم.
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��ا17 فَّ ال��دُّ ي��ض��رب أو ال��دَّب��وس ي��ح��م��ل َوَم��ْن رج��اءه��م ال��ق��ب��ور أه��ل م��ن ��ون ي��رجُّ

يف ولجئوا النفس، عىل واالعتماد بالسعي القاضية الرشعية النصوص تركوا قوم إىل البيت بهذا يشري 17
ادعاء واملزاهر؛ الدفوف ويرضبون الدبابيس، يحملون الذين الدجالني أو األموات إىل والنرص الخري طلب

وبطالة. لهو أهل إال هم وما رجاله، وخرية البيت أهل من أنهم
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الرقود إيقاظ

ال��رق��وِد؟! إي��ق��اظ أع��ي��اك وق��د ب��ال��ن��ش��ي��ِد ت��ه��ت��ف أن��َت ك��م إل��ى
م��ف��ي��د أو ن��ش��ي��دك ف��ي ب��ُم��ج��ٍد ال��ق��ص��ي��د ع��رى ش��ددت وإن ف��ل��س��َت

ب��ع��ي��ِد غ��يٍّ ف��ي ال��ق��وم ألن
وث��ادا ق��ع��دوا أن��ه��ض��ت��ه��م وإن رق��ادا زادوا أي��ق��ظ��تَ��ه��م إذا
َج��م��ادا! ُخ��ل��ق��وا ق��د ال��ق��وم ك��أن ال��ع��ب��ادا خ��ل��ق ال��ذي ف��س��ب��ح��ان

ال��ج��م��ود ع��ن ال��ج��م��اد ي��خ��ل��و وه��ل
ال��ح��س��اُم وق��ع��ت��ه دون َم��الًم��ا ال��ك��الُم يُ��ع��ي��ي��ن��ي وك��اد أط��ْل��ت
ن��ي��ام أط��ف��ال ال��ق��وَم ك��أنَّ ال��م��الم ن��ف��ع وال ان��ت��ب��ه��وا ف��م��ا

م��ه��ود ف��ي ال��ج��ه��ال��ة م��ن تُ��ه��زُّ
م��نِّ��ي ول��س��ِت م��ن��ِك ل��س��ُت ف��إن��ي ع��نِّ��ي ب��غ��داُد ي��ا إل��ي��ِك إل��ي��ِك
أن��ي ب��غ��داد ي��ا ع��ل��يَّ ي��ِع��زُّ ال��ت��ج��ن��ي َك��بُ��ر وإن ول��ك��نِّ��ي

ش��دي��د ه��وٍل َش��ف��ا ع��ل��ى أراك
ُم��رَّا ال��ع��ي��ش ُح��ْل��و م��ن��ِك وبُ��دِّل ت��تْ��رى ع��ل��ي��ِك ال��خ��ط��وُب ت��ت��اب��ع��ِت
ُح��را ت��ل��دي��ن ال ع��ق��م��ِت أراِك أغ��رَّا؟ ف��تً��ى تُ��ن��ِج��ب��ي��ن ف��ه��الَّ

ول��وِد أزك��ى ل��م��ث��ل��ه وك��ن��ِت
��ج��ودا ال��سُّ ل��ه ب��ال��ه��وان وس��ام��ِك ش��ه��ودا ل��ه ف��ي��ِك ال��ج��ه��ل أق��ام
ع��ه��ودا ذاك��رًة ع��دِت ف��ه��الَّ ج��ح��ودا ل��ه م��ن��ك تُ��ب��دي��ن م��ت��ى

ال��رش��ي��ِد؟ أي��ام َرش��ْدت ب��ه��ن
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م��س��ت��درُّ ف��ي��ض��ِك س��ح��اُب زم��اَن م��س��ت��م��رُّ ح��ك��م��ك ن��ف��وذُ زم��اَن
ُم��ْش��َم��ِخ��رُّ ع��زك ب��ن��اءُ زم��اَن م��ق��رُّ ل��ه أن��ت ال��ع��ل��ُم زم��اَن

ال��س��ع��وِد س��ع��ِد ف��ي ع��الك وب��دُر
ع��ري��ِض ُع��ًال ذات وك��ن��ت وض��ق��ت ل��ل��ح��ض��ي��ِض م��ي��ًال األوَج ب��َرح��ِت
ب��ي��ِض ل��ل��ع��زِّ ب��أوج��ه وك��ن��ِت م��ري��ِض ج��س��م ف��ي أص��ب��ح��ت وق��د

ُس��وِد ل��ل��ذلِّ ب��أوج��ٍه ف��ص��رت
ان��ح��ط��ط��ن��ا ق��د ال��ه��وان َدَرك وف��ي ه��ب��ط��ن��ا وق��د ال��ع��اَل��م��ون ��ى ت��رقَّ
َق��ْط��ن��ا!1 ب��غ��داد ب��ن��ي ي��ا ف��َق��ْط��ن��ا َش��َح��ْط��ن��ا ق��د ال��ح��ض��ارة َس��نَ��ِن وع��ن

ال��ُق��روِد؟! ع��ي��ش ف��ي ن��ح��ُن ك��م إل��ى
؟ ف��نِّ ب��ك��ل ل��ل��ع��ل��وم ب��ن��اءً ت��ب��ن��ي األج��داُد ق��ب��ل��ن��ا ت��ُك أل��م
وال��ت��دنِّ��ي؟! ب��ال��ت��ق��ه��ق��ِر أخ��ذن��ا ال��ت��أنِّ��ي أس��رى ي��ا ن��ح��ن ل��م��اذا

ال��ص��ع��وِد ع��ن ع��اج��زي��ن وص��رن��ا
ع��ل��ي��ن��ا َح��نَ��ٍق م��ن اح��م��رَّ ل��ذاك ل��دي��ن��ا م��ا ي��ش��اه��ُد ُزَح��ٌل ك��أْن
ه��يْ��ن��ا أم��س��ي��ُت م��ث��ل��ك��م انِّ��ي ل��َو إل��ي��ن��ا: ل��وًم��ا ��ًه��ا م��وجِّ ف��ق��ال

ال��وج��ود ج��ل��ب��اَب ل��ن��ض��وُت إذن
ع��ي��ش أخ��سَّ ك��ال��وح��وش وِع��ش��ت��م ت��م��ش��ي وه��ي ال��ج��ه��ال��ة ف��ي َرك��دتُ��م
نَ��ع��ش!2 ب��ن��اِت أدار َم��ْن ت��ب��ارَك ي��م��ش��ي؟! ل��ل��ع��ز ف��تً��ى ف��ي��ك��م أم��ا

ال��رك��وِد ب��أص��ف��اد ��دك��م وص��فَّ
خ��ف��يَّ��ا3 َش��ع��بً��ا ك��ال��س��ه��ا ف��ص��رت��م ُج��َديَّ��ا ��ف��ك��م ت��وقُّ ف��ي ح��ك��ي��ت��م
ق��ص��يَّ��ا؟ ف��َل��ًك��ا ب��َدوره��ا ت��ؤمُّ ال��ث��ريَّ��ا م��ج��َرى ف��ي ت��ج��رون أال

ج��دي��ِد وض��ع ف��ي م��ن��ه ف��ت��ب��رَز

∗∗∗

وكافينا. حاسبنا قطنا: بعدنا. شحطنا: 1

بنات. وثالثة نعش أربعة كواكب، سبعة منهما وكل وصغرى، كربى قسمان: نعش بنات 2
برؤيته. األبصار تمتحن خفي نجم السها: مصغر. غري وأصله عرش االثني الربوج أحد الجدي: 3
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أش��ارت ب��م��ا ت��س��ت��ب��دُّ ع��ل��ي��ن��ا وص��ارْت ج��ارْت ش��ع��ب��ن��ا ح��ك��وم��ة
وج��ارت ظ��ل��م��ت ح��ك��وم��ة وك��ل اس��ت��ش��ارت وال دع��ت��ه أح��ًدا ف��ال

ال��ج��ُدوِد ب��ت��م��زي��ق ��ره��ا ف��ب��شِّ
��س��ي��ه��ا ُم��ؤسِّ ط��ري��َق ُم��َج��اِن��ب��ًة ل��ب��اخ��س��ي��ه��ا ت��م��ي��ُل ح��ك��وم��ت��ن��ا
الم��س��ي��ه��ا ت��ح��ِرُق ك��ال��ن��ار ف��ه��م ُم��الب��س��ي��ه��ا ل��ي��ُن يَ��غ��ُرْرَك ف��ال

ب��ع��ي��ِد م��ن ل��ل��ن��واظ��ر وت��ح��س��ُن
ب��ش��غ��ل4 ت��خ��اص��م��ه��م م��ن وأم��س��ى ن��ذِل ب��ك��ل «ال��ق��ص��ي��ُم» َغ��صَّ ل��ق��د
ب��أه��ِل ل��ه ل��ي��س ال��خ��ص��م��ي��ن ك��ال وج��ه��ل غ��يٍّ ُخ��طَّ��تَ��ْي ف��ري��ق��ا

ال��م��ري��د5 ل��ت��ن��ك��ي��ل َم��ْن ول��ك��ن
ويُ��ف��َدى ع��ب��ٍث م��ن ف��ي��ه ل��ي��ه��ل��ك ُج��ن��َدا ب��غ��داُد أرس��ل��ت إل��ي��ه��م
ُرش��دا ب��ل��غ��َت ال��رش��ي��ِد اب��ن ي��ا ف��ال ق��ص��َدا أض��اع ال��رش��ي��د اب��ن ل��ق��ص��دي

ال��س��ع��وِد اب��ُن ال��س��ع��وَد ب��ل��غ وال
األم��اك��ْن ت��ب��ك��ي ح��ال��ه��م ورث��ُة س��اك��ْن ب��ع��زِم ي��ت��ح��رك��ون م��ش��وا
ل��ك��ْن ل��ل��م��وت أَرس��ل��ت ج��ن��ود ال��م��س��اك��ْن ف��ي ال��ح��الئ��َل ت��رك��وا وق��د

ال��ح��دي��د ف��ت��ك ال ال��ج��وع ب��ف��ت��ك
ال��ج��ب��ال وف��ي ال��س��ه��ول ف��ي ُم��ش��اٍة بَ��واِل ب��أس��م��اٍل ال��ت��ف��ُع��وا ق��د
ح��اِل غ��ي��ر ل��ل��ن��واظ��ر ب��ح��اٍل ِن��ع��اِل ب��ال ال��م��س��ي��َر يُ��ج��دُّون

ال��ج��ن��وِد زيِّ م��ا غ��ي��ِر وزيٍّ
��ا6 ف��ف��جَّ ��ا ف��جٍّ ال��ف��ال ي��ج��وب��ون ن��ه��ج��ا ج��ه��ل��وه م��ن��ه��ٍج ف��ي م��ش��وا
ت��زج��ى7 ال��ش��بَّ��ان ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ف��ي��ا ��ى ت��رجَّ ال ال��س��الم��ة ح��ي��ُث إل��ى

ال��م��ب��ي��ِد! ال��م��وت إل��ى ع��ب��ٍث ع��ل��ى
وأُم��ا8 زوًج��ا أه��ل��ه ف��ودَّع ��ا أَمَّ ل��ل��ب��ي��ت غ��دوا ُم��ذ وك��لٌّ

محل. اسم القصيم: 4
الرشير. املتمرد الخبيث هو امليم، بفتح املريد: 5

جبلني. بني الواسع الطريق الفج: وأصل فطريًقا، طريًقا أي ا: ففجٍّ ا فجٍّ 6

تدفع. تزجى: 7
قصد. أَمَّ: 8
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��ا ل��مَّ ع��ل��ي��ه ال��وح��ي��ُد ال��ول��د ب��ك��ى ��ا وش��مَّ ب��ي��ٍد ول��ي��َده وض��مَّ
ال��وح��ي��ِد ال��ول��د ع��ل��ى ي��ب��ك��ي غ��دا

ان��ت��ع��اش! أَخ��ا ب��رح��ت ال ُروي��ًدا م��اِش: وه��و ال��ح��ل��ي��ل��ُة ل��ه ت��ق��ول
ال��رش��اِش: ب��ادي ودم��ع��ه ف��ق��ال، م��ع��اش��ي؟! ل��ي ��ل ي��ح��صِّ َم��ْن ف��ب��ع��َدك

ال��وُدوِد ال��ربِّ إل��ى وك��ل��ت��ك��ُم
ال��ج��م��وع��ا ت��ب��ت��ل��ع األرُض ب��ح��ي��ُث وج��وع��ا ُع��ريً��ا ق��ض��وا ق��د ع��س��اك��ر
ق��ن��وع��ا م��رت��ض��يً��ا ال��ج��وع ِل��ف��رط ربُ��وع��ا أغ��ن��اه��م ص��ار أن إل��ى

ال��ج��ل��وِد9 م��ن أص��اب ل��و ِب��ِق��دٍّ
ن��ف��ادا ن��ف��ُدوا ب��أس��ِره��م ه��ن��اك ب��الدا ف��ت��ح��وا وم��ا ق��ض��وا ه��ن��اك
ال��رق��اَدا ف��ق��ُدوا ل��َروع��ه��م ه��ن��اك ال��رش��ادا ع��ِدم��وا ب��ح��ي��َرٍة ه��ن��اك

ال��ب��روِد م��ن ه��ن��اَك ع��ُروا ه��ن��اك
ال��ن��ش��ي��ج ف��ي��ن��ب��ع��ُث وأذك��ره��م َم��ه��ي��ُج ش��ج��ٌن ول��ي أن��ادي��ه��م
أج��ي��ج10 ل��ك��م ه��ال��ك��ي��ن ي��ا أال م��زي��ُج ب��دٍم م��ح��اج��ري ودم��ُع

ال��وق��وِد م��ح��ت��دَم ب��ح��ش��اَي ذك��ا
اس��ت��ط��اع��ا م��ا ��ر ال��م��ؤمَّ ب��ه��ا ي��ج��ور ب��ق��اع��ا ج��ه��ال��ت��ن��ا ع��ن س��ك��نَّ��ا
ض��ي��اع��ا ه��ل��ك��ت أم��ة وه��ب��ن��ا ارت��ي��اع��ا ب��ه��ا ن��م��وت أن ف��ك��دن��ا

ال��ح��م��ي��د ع��ب��ُد أم��ره��ا ت��ول��ى
ع��اش��ق��ي��ن��ا ل��ك ن��زل ل��م ف��إنَّ��ا ارح��م��ي��ن��ا ال��ص��ح��ف ح��ري��ة أي��ا
وام��ط��ل��ي��ن��ا وص��ال��ِك ف��ي ِع��دي��ن��ا ت��ط��ل��ق��ي��ن��ا ك��ي��م��ا ت��ص��ل��ي��ن م��ت��ى

ب��ال��وع��ود ن��ق��ن��ُع م��ن��ك ف��إن��ا
ال��ف��س��ي��ح��ا ال��ب��ل��د ف��ق��دك يُ��َح��رَّج ال��ج��روح��ا ت��ش��ف��ي��َن ال��روُح ف��أن��ت
ال��ص��روح��ا أو ال��ق��ص��ور ح��وت وإن روح��ا ت��ح��ِو ل��م ل��ب��ل��دٍة ول��ي��س

ل��م��س��ت��ف��ي��د11 تُ��س��ت��ف��اد ح��ي��اٌة

الشعر. عن يجرد لم الذي والنعل املدبوغ غري الجلد من القطعة هو القاف، بكرس القد: 9
االلتهاب. األجيج: 10

«لبلدة». واملجرور الجار وخربها اسمها، ألنه بليس؛ مرفوع حياة 11
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واس��ت��ب��دا ت��ج��بَّ��ر ل��س��ل��ط��اٍن ا ِج��دٍّ ال��ق��ول ب��ع��ُض ول��ي��س أق��ول،
ال��م��ف��دَّى ال��م��ل��ُك أي��ه��ا ي��ا أال ا اس��ت��ع��دَّ وم��ا األم��ور ف��ي ت��ع��دَّى

ال��وج��ود ف��ي ن��ُك ل��م ل��والُه َوَم��ْن
وع��زف��ا زم��ًرا ت��ش��ت��ه��ي م��ا أق��م ط��رف��ا ال��م��ل��ك ت��س��وَس أن ع��ن أَِن��ْم
خ��س��ف��ا ش��ئ��َت م��ه��م��ا ال��ب��ل��دان ُس��ِم ُع��رف��ا خ��لِّ ال��رع��ي��ة، ن��ك��َر أَِط��ْل

ال��ل��ح��ود إل��ى ت��ش��اء َم��ْن وأرس��ْل
اب��ت��داع ُط��ُرق م��ن ش��ئ��ت م��ا أب��ن ُم��ط��اِع م��ل��ٍك م��ن ال��ن��اس ف��َدت��َك
ض��ي��اع س��وى ال��ب��الُد ه��ذي ف��ه��ل ت��راِع وال اإلل��َه ت��خ��َش وال

ع��ب��ي��ِد؟ س��وى ال��ع��ب��اُد أو م��ل��ك��ت،
ب��وار؟ ف��ي ه��م أم ال��ن��اُس أع��اش داِر غ��ي��ر ق��ص��ورك ف��ي ��م ت��ن��عَّ
دم��ار ف��ي ال��م��م��ال��ك أن وَه��ْب ب��اع��ت��ذار ت��ط��ال��ب ل��ن ف��ِإن��ك

ب��ال��م��ش��ي��د؟! «ي��ل��دَز» ب��ن��اء أل��ي��س
وُه��ل��ُك ن��ًدى ف��ي��ك ال��ب��ح��ر وأن��ت ُف��ْل��ُك األرض ه��ذي م��ل��وك ج��م��ي��ع
م��ل��ُك ف��أن��ت ال��ن��ق��وَد وه��ب��وا ل��ئ��ن إِف��ُك؟! وذاك ي��ب��ل��غ��وك ف��أنَّ��ى

ول��ل��ن��ق��وِد ل��ل��ب��الد َوُه��وٌب
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اله��ي��ا؟ ك��ن��ت أم ك��ن��ت ق��د س��ف��ر أف��ي ت��الق��ي��ا ح��ي��ن م��ن��ذُ ُح��رم��ن��ا ع��الَم
ال��ت��ج��اف��ي��ا؟! أط��ل��َت ق��د ع��ل��ي��ن��ا ف��ك��ي��ف س��اع��ًة ال��ِخ��لِّ ع��ن ت��ل��ه��و ال ع��ه��دن��اك
ال��ت��دان��ي��ا؟ ت��أب��ى ال��خ��الن ع��ن ب��ع��ي��ًدا ج��ال��ًس��ا وح��دك ال��ي��وم أراك ل��ي وم��ا
ب��ادي��ا ب��وج��ه��ك ُح��زنً��ا أرى ف��إن��ي ��ق؟ ت��ع��شُّ ع��راَك أم خ��ط��ٌب أن��اب��ك
واِن��ي��ا؟ ال��ح��زَن ي��ح��م��ل ل��ح��ًظ��ا ت��دي��ران أراه��م��ا ال��ل��ت��ي��ن ع��ي��ن��ي��َك ب��اُل وم��ا
ق��ان��ي��ا؟ أح��م��ر ك��ن��ت ق��د أن ب��ع��د ب��ه ف��اق��ًع��ا أص��ف��ر ُع��دت ق��د ج��ًوى وأيُّ
ش��ادي��ا ب��ش��ع��رك ِغ��رِّي��ًدا ع��ه��دت��ك ف��إن��ن��ي ال��وج��وُم ه��ذا ف��م��ا ت��ك��لَّ��ْم
م��ب��ال��ي��ا ال��زم��ان ص��رف م��ن ن��اب ب��م��ا ت��ك��ن وال «س��ل��ي��ُم» ي��ا ت��ج��لَّ��ْد ت��ج��لَّ��ْد
ث��وان��ي��ا ت��دوم ال ص��ي��ف س��ح��اب��ة ُخ��ط��وب��ه إن ب��ال��ده��ر ت��ب��ت��ئ��س وال

∗∗∗
آلل��ي��ا ِخ��ل��ت��ه��نَّ ح��ت��ى ت��ن��اث��رن أدم��ٍع ب��وادَر ي��م��ل��ك ول��م ف��ق��ال
ن��اس��ي��ا ب��األم��س ك��ن��ت م��ا وذكَّ��رت��ن��ي ب��األس��ى ال��ي��وم أح��م��ُد ي��ا ِه��ْج��ت��ن��ي ل��ق��د
ال��ن��واص��ي��ا1 تُ��ش��ي��ب ت��ب��اري��ٍح ق��ري��ُع أن��ن��ي وت��ع��َل��م ح��زن��ي م��ن أت��ع��ج��ب
ل��ي��ا وال ع��ل��يَّ ال ع��ن��ه��ا ��ل��ت ت��رحَّ ول��ي��ت��ن��ي أس��ي��ًف��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ش��ُت ل��ق��د

املقارعة. يف الغالب القريع: 1
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ش��اك��ي��ا2 ء األخ��الَّ ج��ور م��ن ف��أص��ب��ح��ت ال��ِع��دا م��ن ال��ك��اش��ح��ي��َن أش��ك��و ك��ن��ت وق��د
ه��ي��ا ك��م��ا ع��ن��ه��ا ُع��دُت إال ال��ح��ق��د م��ن م��داوي��ا ال��ق��ل��وَب أس��ت��ش��ف��ي رح��ُت وم��ا
دائ��ي��ا ال��ت��م��لُّ��ق داءِ م��ن ك��ان وم��ا م��ت��م��لِّ��ٌق ل��ي: ق��ي��َل ح��ت��ى وداري��ُت
ت��داري��ا أال ال��رأي ص��ري��ح ف��إن ع��ن��ه��ُم خ��لِّ أن ال��ح��زُم دع��ان��ي وح��ت��ى
ج��ان��ي��ا3 ب��ح��بِّ��ي��ِه ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ف��ك��ن��ُت ب��ح��ب��ه ق��ل��ب��ي أوق��رُت أٍخ وُربَّ
ق��ي��ادي��ا ص��ع��ٌب ال��ن��ف��س ح��رَّ ب��أنِّ��َي درى وم��ا ل��ل��ه��وان ان��ق��ي��ادي أراد
س��م��ائ��ي��ا ت��ك��ون أن ع��ل��ي��ه��ا أب��ي��ُت غ��ي��ث��ه��ا ب��ال��ذل ج��اد س��م��ائ��ي م��ا إذا
وف��ؤادي��ا واألس��ى وش��أن��ي ودع��ن��ي رح��م��ًة ال��ي��وم أح��م��ُد ي��ا ف��اب��ِك أال
واف��ي��ا ل��ي��س َم��ْن ع��ن��د وداًدا أض��اع ام��رؤ ب��ال��رح��م��ة ال��ن��اس أح��ق ف��إنَّ
ب��اك��ي��ا ال��ش��ع��ر س��وى ف��ي إال ل��ي��ظ��ه��ر ض��اح��ٌك ال��ش��ع��ر ف��ي وه��و ح��ظِّ��ي ك��ان وم��ا
ي��راع��ي��ا4 ه��وٍل ك��لَّ م��ن��ه��ا وأق��ح��م��ُت وم��ال��ًج��ا َرْه��ًوا ال��ش��ع��ر ب��ح��وَر رك��ب��ُت
ال��َم��راس��ي��ا ال��م��دي��ح غ��ي��ر ف��ي وأل��ق��ي��ُت ف��ن��ون��ه ِط��الب ف��ي س��ْف��ن��ي وس��يَّ��رُت
ال��م��راث��ي��ا ت��س��ت��ح��ق َم��ْوت��ى ال��ن��اس أرى إن��ن��ي ال��م��دح ف��ي ش��ع��ُر ي��ا اع��ص��ن��ي وق��ل��ُت:
أه��اج��ي��ا إال ب��ال��ش��ع��ر ن��ط��ق��ت ل��م��ا ي��ش��ي��ن��ه��ا ب��أم��ر ن��ف��س��ي رض��ي��ت ول��و
راث��ي��ا!5 ف��أن��ش��دت ن��اٍع ال��ن��دى إل��يَّ م��اِدًح��ا أن��ش��دت ح��ي��ن ي��ن��ع��ي ق��ام وك��م
م��ن��اع��ي��ا! ك��ان��ت ل��ل��ف��ع��ل ان��ت��ه��ت ف��ل��م��ا م��ق��ال��ة ب��ال��وف��اء ب��ش��َرت��ن��ي وك��م

∗∗∗
ج��اري��ا6 خ��دَّي��ه ف��وق دم��ًع��ا وك��ف��ك��ف��ُت ردائ��ه ف��ض��ل أم��س��ك��ُت ب��ك��ى ��ا ف��ل��مَّ
داه��ي��ا7 ك��ان َم��ْن ال��ده��ر دواه��ي ت��ن��وُب ف��إن��م��ا ع��ل��ي��ك ه��وِّن ل��ه: وق��ل��ت

العداوة. الباطن العدو الكاشح: 2
أثقلت. أوقرت: 3

بشدة. وأدخلته قذفته يراعي: أقحمت السهل. السري الرهو: 4
الرثاءَ فأبدلت بموته، يخربني أي: الكرم؛ إيلَّ ينعى الناعي قام مادًحا أنشدت إذا يقول: الكرم، الندى: 5

بمدحي.
طرفه. به يريد الرداء: وفضل الزيادة، الفضل: 6

العقالء. إال تصيب ال املصائب إن يقول: الجيد. الرأي وصاحب العاقل، الداهي: تصيب. تنوب: 7
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ص��اف��ي��ا ال��ُودَّ ل��ك ي��ج��ن��وا ل��م ال��ن��اس م��ن م��ع��ش��ًرا ودَّك أص��ف��ي��ت إن ض��رَّ وم��ا
األدان��ي��ا وك��ان��وا األع��ل��ى ال��ف��ت��ى ف��ك��ن��ت ي��ف��وا ول��م وف��ي��ت ق��د أن م��ف��خ��ًرا ك��ف��ى
ش��اك��ي��ا ك��ان م��ا اإلن��س��ان ي��ش��ك��ر ف��ق��د راح��ة يُ��ع��ق��ب أش��ج��اك ال��ذي ل��ع��لَّ
ال��ت��ص��اف��ي��ا إل��ي��ن��ا ت��ج��اف��ي��ن��ا ي��ج��رُّ ورب��م��ا خ��ي��ًرا َج��رَّ ش��رٍّ ُربَّ أال
ال��غ��وادي��ا8 ن��ش��ك��و ال��ط��وف��ان م��ن ل��ُرح��ن��ا م��ال��ًح��ا ي��ُك ل��م ال��ب��ح��ر م��اء أنَّ ف��ل��و
ج��واري��ا ل��ه��نَّ ب��أف��الٍك ن��ج��وٌم ت��ك��ن ل��م وال��دف��ع ال��ج��ذْب اخ��ت��الف ول��وال
ن��اف��ي��ا ت��ْل��َق ل��م اإلث��ب��ات ف��ي ه��ي إذا ظ��واه��ًرا ل��ل��ك��ه��رب��اء ن��رى وك��ي��ف
ب��اق��ي��ا ال��ت��ب��اي��ن دام م��ا وي��ح��ي��ي��َن ت��ب��اي��ٍن ف��ي ت��ك��ن ل��م إن ال��ق��َوى ت��م��وت
س��اري��ا؟! ال��ت��ن��اف��ر ال��ك��ون ف��ي ت��ر أل��م ت��ن��اف��ٍر ف��ي أن��ن��ا م��ن ت��ع��َج��ب��ْن ف��ال
ال��ق��واف��ي��ا؟ م��ل��ك��ت أن ع��ن��ه��م تَ��غ��َن أل��م ب��ودِّه��م بُ��خ��ًال ال��ي��وم ج��ف��وك وه��ب��ه��م
ال��دَّراري��ا ال��ن��ج��وَم ف��ي��ه��ا ل��ن��ا وأِط��ل��ع ُم��رف��رًف��ا ال��ق��ري��ض س��م��وات ف��ي ف��ِط��ْر
غ��وال��ي��ا أرخ��ص��ت��ه��نَّ وإن ف��ت��ب��دو ح��ق��ه��ا ال��ق��واف��َي تُ��ع��ط��ي ام��رٌؤ ف��أن��ت
ال��ع��واص��ي��ا دع��وَت إن ط��وًع��ا وت��أت��ي��ك ش��روُده��ا أم��رَت إن َع��ف��ًوا ي��ج��ي��ب��ك
ه��اف��ي��ا:9 ال��وج��د م��ن ق��ل��بً��ا ب��ه��ا ف��ش��دَّ ��ُه ك��فَّ ال��ص��در ع��ل��ى أل��ق��ى وق��د ف��ق��ال،
ث��ان��ي��ا وه��يَّ��ج��ت ُس��ق��ًم��ا ل��ي ف��داوي��ت وي��اب��ًس��ا رْط��بً��ا ب��ال��ق��ول ج��ئ��ت��ن��ي ل��ق��د
األم��ان��ي��ا أح��بُّ م��م��ا ل��ه��م أم��نِّ��ي ج��ف��وًة ال��ق��وم ل��َي أب��دى وإن ف��إن��ي
ال��رواس��ي��ا ال��ج��ب��اَل ال��ع��ز ف��ي أط��اوُل أك��ن وإن غ��ن��يٍّ��ا ق��وم��ي ع��ن أن��ا وم��ا
ن��ائ��ي��ا ال��داِر ن��ازَح ع��ن��ه��م ك��ن��ت وإن ن��اب��ن��ي ال��ده��ر ح��ادث ق��وم��ي ن��اب إذا
س��اع��ي��ا ال��ن��ف��ع ف��ي ل��ل��ق��وم أك��ن ل��م إذا ق��ائ��ٌل أن��ا ال��ذي ال��ش��ع��ُر ي��ن��ف��ُع وم��ا
َم��رام��ي��ا ُج��لُّ ال��ق��وم نُ��ص��َح ول��ك��نَّ َم��ثُ��وب��ة أروُم ش��ع��ري ع��ل��ى ول��س��ُت
ث��اوي��ا وت��نْ��ِه��ض ك��س��النً��ا ��ط تُ��ن��شِّ ن��ص��ي��ح��ًة ي��ك��ون أن إال ال��ش��ع��ُر وم��ا
ه��ادي��ا ك��ان َم��ْن ال��ق��وم س��ريُّ ول��ك��ْن ش��اع��ًرا ك��ان َم��ْن ال��ق��وم َس��ريَّ ول��ي��س
ال��م��ع��ال��ي��ا ي��ب��ت��غ��ون ُط��ْرٍق أيِّ وم��ن ال��ُع��ال ف��ي ال��ت��ق��دُم ك��ي��ف ف��ع��لَّ��م��ه��م
ب��ال��ي��ا ك��ان ع��ن��ده��م رش��ًدا وج��دَّد ب��رش��دِه م��ن��ه��م ال��غ��يِّ ج��دي��َد وأب��ل��ى

صباًحا. املمطرة السحب الغوادي: 8
مضطربًا. هافيًا: 9
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ال��م��وام��ي��ا10 ي��ج��وب أو ال��ط��وام��ي ي��ش��قُّ ن��ف��ع��ه��م خ��ْص��ب رائ��ًدا ع��ن��ه��م وس��اف��ر
راق��ي��ا11 ق��ام ِف��ت��ن��ٌة ل��دَغ��تْ��ه��م وإن م��ص��ل��ًح��ا ق��ام خ��ط��ٌة أف��س��دت��ه��م وإن

يقطع. يجوب: امتأل. أي والبحر؛ املاء طما من وأصلها البحار، بها أراد الطوامي: طالبًا. رائًدا: 10

أنيس. وال فيها ماء ال الفالة وهي موماة، جمع املوامي:
اللدغ. ألذية دفًعا وينفث؛ يقرأ الذي هو الراقي: 11
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ت��ب��اع��ا ب��ال��خ��ط��وب ج��اءت ط��وائ��ُح ُم��ض��اَع��ا ال��ب��الد ف��ي ط��وَّح��ت��ن��ي ل��ق��د
م��ت��اع��ا ال��ب��َراح ع��ن��د ح��بِّ��ه��ا س��وى ح��ق��ائ��ب��ي م��ألُت م��ا أرًض��ا ف��ب��ارح��ُت
ِق��راع��ا ال��ح��ادث��ات ف��ي��ه��ا ��ت��ه أم��ضَّ م��ودِّع َع��تْ��َب ب��غ��داد ع��ل��ى َع��ت��ب��ُت
ُم��ض��اع��ا أك��ون أن ع��ل��ي��ه��ا ل��ع��زَّ َدَرت ول��و ف��ي��ه��ا األي��ام أض��اع��ت��ن��َي
َرض��اع��ا تُ��ت��مَّ ل��م أن ألش��ك��ره��ا وإنَّ��ن��ي َخ��ْس��ٍف ك��لَّ أرض��ع��ت��ن��ي ل��ق��د
ودف��اع��ا دون��ه��ا ِخ��ص��اًم��ا ن��ه��ض��ُت وإنَّ��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ج��ان��ي أن��ا وم��ا
وس��م��اع��ا ل��ه��ا إص��غ��اءً ت��ب��ِد ف��ل��م َع��رب��يَّ��ة ب��ه��ا أق��الم��ي وأع��م��ل��ُت
ي��راع��ا1 ال��ُج��راز ال��س��ي��ف ب��ه��ا ت��خ��دُت أع��ج��م��ي��ة أن��ه��ا أدري ك��ن��ت ول��و
ف��ص��اع��ا ب��ال��ع��داءِ ص��اًع��ا ال��ِح��ق��د ع��ل��ى ب��ه��ا ان��ط��َوْوا ال��ذي��ن ك��اي��ل��ُت ش��ئ��ت ول��و
ِط��ب��اع��ا ت��س��وءَ أن ال��م��ع��ال��ي ط��ب��اُع ل��ه��ا أب��ت ق��د ال��ت��ي ال��ن��ف��س ه��َي ول��ك��ن
ض��ب��اع��ا ت��ك��ون أن ال��ض��واري وت��أب��ى ب��ذلَّ��ٍة أك��ون أن ع��ل��ي��ه��م أب��ي��ت
َوض��اع��ا أت��ي��ت م��ا ن��ف��ًع��ا يُ��ْج��ِد ف��ل��م ح��ق��َده��م ش��اء م��ا داري��ُت أن��ن��ي ع��ل��ى
رع��اع��ا نُ��ه��اه ف��ي يُ��داري ل��ب��ي��ٌب نُ��ًه��ى وأض��ي��ع��ه��م ن��ف��ًس��ا ال��ورى وأش��ق��ى
ِق��ذاع��ا2 ي��ك��ون أن ِش��ع��ري ون��زَّه��ت أله��ل��ه ال��م��دي��َح ال��ش��ع��ر م��ن ت��رك��ت

القاطع. الجراز: 1
ومشاتمة. سفاهة قذاعا: 2
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ِق��ن��اع��ا ال��ص��واب وج��ه ع��ن وي��ك��ش��ف ب��ال��نُّ��ه��ى ال��ح��ق��ي��ق��ة ي��ج��ل��و وأن��ش��دت��ه
ِس��راع��ا ال��ب��الد ت��ج��ت��اب ق��واف��َي ت��َرى ك��م��ا ف��ج��اءَ ع��ف��ًوا وأرس��ل��ت��ُه

∗∗∗
ش��ع��اع��ا3 ت��ط��ي��ر ن��ف��س��ي ك��رب��ت ل��ه��ا وق��ف��ًة ال��ك��رخ ف��ي ال��ب��ي��ن غ��داَة وق��ف��ت
ذراع��ا ال��ُم��ِش��تِّ ب��ال��ب��ي��ن ِض��ْق��ت وق��د ب��ي م��ح��ِدق��ون وه��م أص��ح��اب��ي أودِّع
ش��ع��اع��ا م��ن��ه ال��ش��رق��يِّ ال��ج��ان��ب إل��ى م��رس��ل وال��ط��رف ال��ك��رخ ف��ي أودِّع��ه��م
ُص��داع��ا4 أَم��ي��ُم ي��ا ب��رأس��ي ك��أن ُم��ْط��ِرًق��ا ب��األص��اب��ع رأس��ي وأدع��م
وب��اع��ا أراَد م��ا م��ن��ي ال��ب��ي��ُن ش��َرى أت��ى ف��ُم��ذ س��ه��ًال ال��ب��ي��َن أظ��ن وك��ن��ت
ش��ج��اع��ا ال��ف��راق غ��ي��ِر ف��ي ك��ن��ت وإن أح��ب��ت��ي ِف��راق ف��ي ج��ب��اٌن وإن��ي
ِش��راع��ا5 ال��َه��ج��وم ال��ري��ح ع��ل��ى أش��ال��ت س��ف��ي��ن��ٌة ال��ِف��راق ج��دَّ وق��د ك��أن��ي
ت��ت��داع��ى6 أل��واح��ه��ا أوش��ك��ت وق��د م��ائ��ٌج وال��ب��ح��ُر األرواح ب��ه��ا ف��م��ال��ت
وِق��الع��ا7 زل��زل��ت ِه��ض��ابً��ا ��ى ت��رقَّ أف��دًع��ا ف��يَّ ِه��زٍَّة م��ن ف��ت��ح��س��ب��ن��ي
ف��ذاع��ا ال��دم��وُع أذاع��ت��ه��ا وس��رٌّ وان��ح��ن��اءة ق��ْوم��ة إال أن��ا ف��م��ا
ن��زاع��ا8 ال��ف��ؤاد زاد ت��ذك��رت��ه��م ك��ل��م��ا ب��ال��رص��اف��ة ق��وًم��ا ال��لَّ��ه رع��ى
ِص��راع��ا ال��ه��م��وم ف��ي��ه ت��ص��ارع��ن��ي ب��م��ض��ج��ع ال��ه��ج��وم! أق��وى وم��ا أب��ي��ت،
يَ��ف��اع��ا9 ع��ل��وت أو ِوه��اًدا ه��ب��ط��ت ك��ل��م��ا ال��س��ي��ر ع��ل��ى ب��ذك��راه��م وأل��ه��و
ف��أط��اع��ا ن��ح��وه��م اش��ت��ي��اق��ي وأم��ا ع��ص��ى ف��ق��د ع��ن��ه��م ال��ص��ب��ر أم��ا ال��ق��وُم ه��م
وم��ط��اع��ا آم��ًرا إال ألن��ط��َق أك��ن ف��ل��م األم��ور ف��ي ح��كَّ��م��ون��ي ل��ق��د

كادت. كربت: 3

مرخم. منادى ألنها تاؤها وحذفت أم؛ تصغري وهي أميمة، أصلها أميم: أسند. أدعم: 4
رفعت. أشالت: 5

ريح. جمع األرواح: 6
الشاعر. مقصد إىل معانيه أقرب وهذا مواضعها، عن زالت قد كأنها املفاصل املعوج األفدع: 7

الديوان. صاحب إليها ينسب بغداد، يف محلة الرصافة: 8
األرض. من املرتفع اليفاع: 9
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ِس��ب��اع��ا10 ق��ح��م��ت أم ك��البً��ا زج��رت ب��ي��ن��ه��م ج��دَّ أن ب��ع��د أب��ال��ي ف��ل��س��ُت
وداع��ا ع��ل��ي��ه ت��س��ل��ي��م��ي ألج��ع��ل وإن��ن��ي ال��س��الم وادي ع��ل��ى س��الم
وج��ي��اع��ا ح��ول��ه ِع��ط��اًش��ا ف��ب��ات��وا أه��ل��ه ت��ك��اس��ل واٍد م��ن ال��لَّ��ه ل��ه
م��ُش��اع��ا ال��م��ج��دب��ات ب��ي��ن يُ��ج��د ول��م ب��م��ائ��ه ف��اس��ت��ب��دَّ ع��ب��ي��ًدا رآه��م
َص��ن��اع��ا ج��ان��ب��ي��ه ف��ي ي��ًدا أب��ان��ت إنَّ��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ص��ن��َع ش��اك��ًرا ج��رى
ض��ي��اع��ا ال��ع��راق ف��ي ت��ج��ري ه��ي وإن ب��دج��ل��ٍة ال��م��ي��اَه أنْ��َس ال أنْ��َس وم��ا
ُش��ع��اع��ا ال��َج��ن��ان ف��ي إال ال��ش��م��س ب��ه َرَم��ت ل��م��ا ال��ع��راق ت��س��ق��ي أنَّ��ه��ا ول��و
وِض��ي��اع��ا ُق��ًرى إال ب��ه َم��ه��بٍّ��ا ت��ن��اوح��ت ق��د وإن ري��ٌح وَج��َدت وم��ا
ف��ق��اع��ا ه��ن��اك م��ن ق��اًع��ا وأن��دب م��ض��ي��ع غ��ي��ر ال��دم��َع ع��ل��ي��ه��ا س��أج��ري
رب��اع��ا11 ال��َم��زاِر َش��ح��ط ع��ل��ى َف��ِن��ْع��َم��ْت ب��ح��س��ن��ه��ا ال��رِّب��اَع ه��ات��ي��َك وأذك��ر

بها. مباٍل غري وطواها دخلها املفازة: قحم بعدهم. بينهم: 10
بعد. شحط: ربع. جمع الرباع: 11
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يقولون

ِم! ال��ت��ق��دُّ ط��ري��ق ع��ن ذوي��ِه ي��ص��دُّ ب��أن��ه ظ��ل��ًم��ا اإلس��الم ف��ي ي��ق��ول��ون
ِم؟! ال��م��ت��ق��دِّ ع��ه��ده��ا ف��ي أوائ��ل��ه ت��ق��دم��ت ف��ك��ي��َف ��ا ح��قٍّ ذا ك��ان ف��إن
م��س��ل��ِم؟ ج��ه��ل م��ن اإلس��الم ع��ل��ى ف��م��اذا ج��ه��ل��ه ال��ي��وم ال��م��س��ل��م ذن��َب ك��ان وإن
ال��ت��ع��لُّ��ِم ب��غ��ي��ر س��ادت ��ة أمَّ وه��ل ف��ري��ض��ٌة إال اإلس��الم ف��ي ال��ع��ل��م ه��ل
نُ��وَّم ال��م��ج��د ع��ن أق��وام ب��ص��ائ��َر وال��ُع��ال ل��ل��م��ج��د اإلس��الم أي��ق��ظ ل��ق��د
��م1 ال��م��ت��ب��سِّ م��ن��ظ��ر وأب��دت ُح��ب��اه��ا ق��ي��ام��ه ع��ن��د األي��ام ل��ه وُح��لَّ��ْت
م��ظ��ل��م2 ب��ال��ج��ه��ال��ة ع��ص��ٍر وج��ه ع��ل��ى َح��َج��رات��ِه م��ن ال��ع��ل��م ن��ور ف��أش��رق
ال��م��خ��ي��م ال��ض��الل أط��ن��اب وق��وَّض ب��ال��ه��َدى ال��ج��اه��ل��ي��ة ح��ص��ون ودكَّ
ب��ال��م��ت��ه��دِّم ل��ي��س م��ج��ًدا أله��ل��ي��ه واب��ت��ن��ى ال��ع��زائ��م ب��ال��ع��ل��م وأن��ش��ط
ُح��وَّم ال��م��ج��د ع��ل��ى ب��أف��ك��اٍر ف��ط��ارت ق��ي��وده��ا م��ن ال��ورى أذه��ان وأط��ل��ق
َم��ج��ث��م ك��ل م��ن ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ن��ه��وًض��ا ت��ح��ف��زوا ح��ت��ى ال��ق��وم إِس��ار وف��ك
م��ع��ل��م ل��ل��ح��ض��ارة ب��ن��ه��ج وس��اروا َم��ْج��ه��ًال ل��ل��ب��داوة ط��ري��ًق��ا ف��خ��لَّ��وا
َع��يْ��ل��م ك��ت��ي��ار أو ري��ٍح ك��زع��زع ن��ه��ض��ات��ه��م ال��ع��ال ب��م��س��ت��نِّ ف��دوَّْت
ال��ف��م إل��ى ال��ي��دي��ن رف��ع م��ن ب��أس��رَع ح��ك��م��ه��م األرض ط��بَّ��ق ق��ل��ي��ل ��ا وع��مَّ

ثوب. أو عمامة من الرجل به يحتبي ما وهي حبوة جمع حباها: قوله 1

الناحية. وهي َحْجرة، جمع نواحيه، من أي بفتحتني: حجراته من قوله: 2
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ال��م��ت��ه��زِم ال��ع��ارض بَ��رق ت��ألل��َؤ اص��ط��دام��ه��ا ع��ن��د األف��ك��ار ح��اك��ت وق��د
��م ال��ت��وهُّ ش��ك��وك ال��دن��ي��ا بَ��ن��ي ع��ن ب��ه��ا ف��ان��ج��ل��ت ال��ح��ق��ائ��ق ت��ب��اش��ي��ر والح��ت
ي��ن��ت��م��ي آلدم م��م��ن م��ث��ل��ِه ع��ل��ى م��ي��زًة ل��ل��م��رء اإلس��الُم ت��رك وم��ا
أع��ج��م ف��ض��َل ب��ع��ُض��ُه ع��ربَ��يٍّ وال ُم��ع��ِدم ح��قَّ ن��ق��ُص��ه ل��م��ث��ٍر ف��ل��ي��س
وال��ت��ك��رُّم ب��ال��تُّ��ق��ى إال ف��ض��ل وال ب��س��ْع��ي��ِه إال ل��إلن��س��ان ف��خ��ر وال
ُص��يَّ��م ص��وم ع��ل��ى أو ُم��ص��لٍّ ص��الة ع��ل��ى م��ق��ص��ورة ال��دي��ن ف��ي ال��تُّ��ق��ى ول��ي��س
َم��غ��ن��م ن��ي��ل إل��ى ال��ح��س��ن��ى م��ن ي��ؤدي م��ا وف��ع��ل ال��ق��ب��ي��ح ت��رك ول��ك��ن��ه��ا
ال��م��ح��رَّم ب��ت��رك ال��ت��ق��وى خ��ص��ت وم��ا ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي م��س��ع��اه ال��ف��ت��ى ف��ت��ق��وى
ال��ت��ق��دُّم ط��ري��ق ف��ي ع��ث��اًرا ي��ك��ون ال��ن��ه��ى ألُول��ي ي��ا األم��ر ه��ذا م��ث��ل ف��ه��ل
ُس��لَّ��م! أيُّ أم ب��ع��ُد ارت��ق��اء ف��أيُّ ُس��لَّ��ًم��ا ال��م��ج��د إل��ى ه��ذا ي��ك��ن ل��م وإن
َم��أث��م ك��ل ف��ارق��تُ��ُم ف��ق��د ُرَوي��ًدا ب��ح��ك��م��ه��ْم: ع��ل��ي��ن��ا ج��اروا ِل��َم��ْن ق��ْل أال
��م ال��م��رجَّ ال��ح��دي��ث ه��ذا م��ن ألظ��ه��ر إنَّ��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ش��م��س ت��ن��ك��روا ف��ال
ال��م��ت��ه��ك��م َج��ف��وَة إل��ي��ك��م ِل��نُ��ب��دي ن��ك��ن ف��ل��م س��اف��ل��ي��ن وك��ن��ت��م َع��ل��ْون��ا
ال��م��ت��ح��لِّ��م ِش��ي��م��ة َل��ع��م��ِري وت��ل��ك ِج��دال��ك��ْم أواَن ال��ح��س��ن��ى ن��ت��رك ول��م
��م م��ت��ج��هِّ م��ن��ظ��ر ع��ن ل��ن��ا ك��ش��ف��ت��م ن��ح��وك��م ب��األم��ر ال��ده��ر اس��ت��دار ف��ل��م��ا
وُج��ْره��ِم ب��ع��اٍد أودْت إذ ه��ي ك��م��ا ص��روف��ه��ا إنَّ األي��ام ت��أَم��ن��وا ف��ال
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الوطن يفسبيل

املسيحيني إخواننا إىل

بُ��ن��ي��اُن؟ ال��م��ؤاخ��اة أسِّ ع��ل��ى ف��يُ��ب��ن��ى أض��غ��اُن ال��ق��وم م��ن تُ��ن��س��ى أن آن أم��ا
أوط��اُن؟ ب��ال��ت��ن��اص��ر ع��زٍّا ف��ت��ك��َس��َب ج��ان��بً��ا ال��ت��خ��اذل يُ��رَم��ى أن آن أم��ا
ُع��ْدوان ال��دي��ان��ة ف��ي ال��ت��ع��ادي وإنَّ دي��ان��ٍة؟! الخ��ت��الف ال��ت��ع��ادي َع��الَم
ُق��طَّ��ان وت��أم��َن بُ��ْل��دان ف��ت��ْع��ُم��َر دي��ن��ن��ا ال��ت��ع��اون ك��ان ل��و ض��رَّ وم��ا
أدي��ان؟! تَ��ع��دَّد أن ع��ل��ي��ن��ا ف��م��اذا وط��ن��ي��ة وْح��دة ج��م��ع��ت��ن��ا إذا
إي��م��ان وب��ال��لَّ��ه وأوط��ان ل��س��ان ث��الث��ة: أم��وٌر ��ت��ه��م ع��مَّ ال��ق��وُم إذا
ق��رآن؟! ق��ال ك��م��ا إن��ج��ي��ٌل ق��ال ب��ه��ا أخ��وٍَّة م��ن م��ان��ع اع��ت��ق��اد ف��أيُّ
إن��س��ان ل��ي��س��ع��د إال ُرْس��ل��ه ع��ل��ى ربُّ��ن��ا ال��لَّ��ه ي��ن��زل��ه��م��ا ل��م ك��ت��اب��ان
ب��ه��ت��اُن ال��دِّي��ان��ِة أص��ل ف��ي ف��دع��واه م��ف��رًق��ا ي��دع��و ال��دي��ن ب��اْس��م ق��ام َف��َم��ْن
ُخ��س��ران ق��وُم ي��ا ال��دي��ن ف��اتِّ��ب��اع إذن س��ع��ادة؟! وه��و ال��دي��ن ب��أم��ر أن��ش��ق��ى
ب��ره��ان ي��ؤيِّ��ده ل��م ق��ول ك��ل إل��ى ب��ه��م ط��ح��ا ال��ج��اه��ل��ي��ن ج��ه��َل ول��ك��نَّ
ش��ي��ط��ان ال��م��سِّ ش��دة م��ن ت��خ��بَّ��َط��ُه ك��ال��ذي األب��اط��ي��ل ب��ت��ي��ه��اءِ ف��ه��ام��وا

∗∗∗
أل��ب��ان ال��ع��م��ر م��دى م��ن��ه��ا ل��ك��م تَ��ُدرُّ ك��ري��م��ة أمٌّ ق��وُم ي��ا َم��واط��ن��ك��م
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وت��ح��ن��اُن1 ع��ل��ي��ك��م ع��ط��ف ق��ل��ب��ه��ا وف��ي وَم��ب��اءٌَة ل��ك��م َم��ه��د ِح��ض��ن��ه��ا ف��ف��ي
إح��س��اُن ال��ك��ري��م��ة ل��ألمِّ االب��ِن ع��ل��ى وواج��ٌب تُ��ح��س��ن��ون ال ب��ال��ك��م ف��م��ا
َغ��يْ��ران؟! األم ع��ل��ى ش��ه��ٌم ف��ي��ُك��ُم أم��ا يُ��ه��ي��ن��ه��ا؟! ال��ع��دوُّ أم��س��ى وق��د أص��ب��ًرا
ُع��ن��واُن ال��م��ج��د ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م إذا ن��ف��وس��ك��م ال��ح��ي��اَة ت��أب��ى إن��ك��م أج��ْل
ك��يْ��وان؟2 وان��ح��طَّ ال��ده��ُر ع��ن��ه ت��ق��اَع��َس َع��الؤه��م ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن أل��س��ت��م
غ��س��ان ل��ل��م��ك��ارم ن��م��ت��ك��م ق��د ك��م��ا ت��غ��ل��ٌب ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��د إل��ى ن��م��ت��ك��م
وَع��دن��اُن ِن��زار ف��ي��ه ت��ص��اف��ح��ك��م أت��ت وق��د اإلخ��اء ع��ه��د ت��ن��ك��روا ف��ال
وإع��الُن س��رٌّ ال��ي��وَم م��ن��ه ل��ك ص��ف��ا ُم��س��ل��ًم��ا ال��م��س��ي��ح��يُّ ال��ن��ْدب أي��ه��ا أِج��ب
أيْ��م��اُن تُ��َؤك��د ح��ت��ى ب��ي��د ي��ًدا ت��ت��ح��ال��ف��ا أن األوط��اَن ت��ح��رم��ا ف��ال
م��ع��وان ��نْ��ِك ال��ضَّ ال��م��أزق ف��ي ل��ص��اح��ب��ه وك��الك��م��ا ال��ِع��دا ن��ح��و ف��ان��ه��ض��ا أال
إخ��وان ال��م��واط��ن ف��ي ح��ال ك��ل ع��ل��ى إن��ن��ا َويْ��َك َص��ْه الم: ق��د ِل��َم��ْن وق��وال

∗∗∗
ِس��رح��ان3 ذَراه��ن ي��ط��ُرق ل��م م��آس��د ب��الدن��ا أن األع��داءِ ُم��ب��ل��ُغ َف��َم��ْن
َخ��ْزي��ان وه��و ب��ال��ُظ��ب��ا ع��ن��ا رددن��اُه ن��ي��وبَ��ُه أب��دى ال��ش��رُّ م��ا إذا وإنَّ��ا
وُش��بَّ��ان ِش��ي��ب ال��ه��ي��ج��اءِ إل��ى ف��ت��م��ش��ي َم��ْرِب��ٍض ك��ل م��ن اآلس��اد س��ن��س��ت��ص��رخ
أك��ف��ان وه��و ال��رََّدى ب��ال��ع��زِّ وت��ل��ب��س ذم��ي��م��ًة ال��ح��ي��اة ت��أب��ى وًغ��ى أس��ود
ن��ي��ران4 ال��ح��رب َح��وم��ة ف��ي اح��ت��دم��ْت إذا ُم��ش��ي��ح��ًة اْل��َم��ع��م��ع��ان تَ��ْص��َل��ى م��َق��اح��ي��م
ُع��ري��ان5 وه��و ال��رَدى ال��س��ي��ُف ب��ه��ا ي��ُم��جُّ َع��ج��اج��ة ِم��س��ح ال��رَّح��َب ال��ع��راء وت��ك��س��و
ولُ��ب��ن��ان ع��ي��نً��ا َح��وران ب��ه��ا ي��ق��رُّ ن��ه��ض��ًة ال��م��خ��لِّ��ِد ل��ل��م��ج��د س��ن��ن��ه��ض
بَ��ْغ��دان ال��ع��راق��ي��ن أرض م��ن وت��ه��ت��ز ِدم��ش��ق��ه��ا ال��ش��آم أرض م��ن وت��ع��ت��ز

املنزل. املباءة: 1
معرب. بالفارسية، زحل كيوان: 2

ونواحيها. الدار فناء الذال: بفتح والذرا األسود. فيه تكثر الذي املكان وهي مأسدة، جمع مآسد: 3

الذئب. بالكرس: والرسحان
ظهرها. وراء ملا مانعة جادة مشيحة: 4

عجاجة. عن مسًحا أي: بيانية، عجاجة إىل وإضافته شعر، من الكساء بالكرس: املسح 5
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الوطن سبيل يف

أرك��ان ال��م��ح��رَّم ال��ب��ي��ت ف��ي وت��رت��اح ص��خ��رة ال��م��ق��دَّس ال��ب��ي��ت ف��ي وت��ط��رب
م��ط��ران وي��ش��ك��ر ُم��ْف��ٍت ف��يَ��ح��م��ده��ا ع��واق��ب ال��ك��رام ل��ل��ُع��رب وت��ح��ُس��ُن
أع��وان ال��غ��رب س��اس��ة م��ن ل��ه��ا ِدَم��ش��ُق الغ��ت��دت ال��غ��رب س��اس��ة أن��ص��ف��ت��ن��ا ول��و
آذان ف��ل��س��ط��ي��ن ش��ك��وى إل��ى وأص��غ��ت وأَه��ل��ه ل��ل��ع��راق ق��ل��وب ��ت ورقَّ
ُع��م��ي��ان ال��ح��ق ع��ن ُص��مٌّ وه��م ف��أم��َس��وا م��ط��ام��ع ع��ل��ي��ه��م ران��ت ول��ك��ن��ه��م
ع��دوان؟ ال��ت��م��دُّن م��ع��ن��ى وه��ل ف��ق��ل��ت: َم��َدن��يَّ��ة ذو ال��غ��رب إن ق��ي��ل: ل��ق��د
م��ي��زان ل��ل��ع��دل ال��غ��رب ف��ي ي��ق��م ل��م إذا ت��م��دُّن ف��ي ك��ائ��ن َف��خ��ار وأيُّ
وِع��رف��ان؟ ع��ل��وٌم ت��ج��دي ع��س��ى ف��م��اذا ش��ري��ف��ة غ��ي��ر األخ��الق ك��ان��ت إذا

∗∗∗
َح��ْوذان6 ويَ��ْع��بَ��ق ش��ي��ٌح ب��ه��ا ي��ف��وُح َم��ن��اب��تً��ا ال��ع��راق ف��ي أف��دي ب��ن��ف��س��َي
وغ��زالن ظ��ب��اء ف��ارت��اع��ت ال��ج��ور م��ن ب��أذؤٍب ال��ن��ائ��ب��ات رع��ت��ه��ا ري��اٌض
ب��ان وال ه��ن��اك َرنْ��ٌد ال ف��أص��ب��ح زاه��يً��ا وال��ب��ان ال��رن��د ف��ي��ه��ا ك��ان ل��ق��د
ث��ع��ب��ان7 ب��ال��ظ��ل��م ال��ت��رن��ي��ق م��ن ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ل ك��لُّ ب��ه��ا م��رص��وًدا وأص��ب��ح
ع��ط��ش��ان8 وه��و َس��ل��س��ال��ه ع��ل��ى ي��ح��وم ُم��َح��ألً ح��وٍض ك��ل ع��ن اب��ن��ه��ا وظ��ل
أغ��ص��ان دج��ل��ة ح��ول م��ن ب��ه��ا ف��م��ال��ت ��ب��ا ال��صَّ ه��بَّ��ت ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه��ا س��أب��ك��ي
َم��ْرج��ان وه��َي أدم��ع��ي ع��ل��ي��ه��ا ذرف��ُت ل��ؤل��ًؤا ال��دم��َع آم��اُق��ه ذَرف��ت وم��ن

الحوذان. وكذا الرائحة، طيب نبات الشيح: 6
التكدير. الرتنيق: 7

املاء. ورود عن ممنوًعا مطروًدا أي محألً: 8
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بنيتونسوبغداد

الثعالبي، العزيز عبد الكبري األستاذ التونيس بالزعيم والرتحيب التأهيل حفلة يف أنشدت
.١٩٢٥ سنة بغداد قدومه عند

ب��ال��ِوداد ل��ك ق��ل��وب��ه��م ت��ِرفُّ ق��وًم��ا ب��غ��داَد ف��ي إنَّ أت��ونِ��س
ب��ض��اد َم��ِن��ط��َق��ه��م خ��صَّ َم��ْن إل��ى ان��ت��س��اٌب وإي��اِك وي��ج��م��ع��ه��ْم
ال��رش��اد س��ب��َل آي��ه ن��واص��ُع ق��ب��ًال ل��ل��ن��اس أوض��ح��ْت ودي��ٌن
ب��ال��ب��ع��اد ال��س��ي��اس��ة ق��ض��ِت وإن ُق��رب��ى أه��ل ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى ف��ن��ح��ن
واع��ت��ق��اد ل��س��ان م��ن أواص��ُر ت��دان��ت إذا ال��ِب��ع��اد َض��رَّ وم��ا
ب��ال��ت��ع��ادي األج��ان��ب أغ��رى وإن ال��ت��آِخ��ي ع��ل��ى ال��م��س��ل��م��ي��ن وإن

∗∗∗
إي��اد أو ِن��زار ُع��ل��ي��ا إل��ى ان��ت��م��اء ذو م��ج��دِك إن أت��ونِ��س
ات��ح��اد ح��ب��َل أش��ت��ات��ن��ا ع��ل��ى ُم��ْل��ٍق خ��ي��ُر ب��ث��ع��ال��ب��يِّ��ك ل��ن��ا
ال��ت��ف��ادي َع��ل��َم ب��الده ل��ح��بِّ اع��ت��زاٍم ب��ي��د ح��ام��ل وأك��ب��ُر
س��داد ع��ن ت��ك��ل��م َم��ْن وأف��ص��ُح وِع��ل��ًم��ا أدبً��ا س��م��ا م��ن وأس��م��ى
وال��ن��وادي ال��م��ن��اب��ر ع��ن��ه وس��ل وق��ائ��ل��ي��ه اْل��ُم��ِري��ب ال��ق��ول دع
اح��ت��ش��اد1 ك��ل ل��دى وِم��ْدَره��ه��ا َخ��ط��ب ك��ل ف��ي خ��ط��ي��ب��ه��ا ت��ج��ْده

القوم. عن املدافع املحامي املدره: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��راد َط��ل��ب ف��ي ال��رََّوغ��ان ع��ن وج��لَّ��ْت ع��زائ��م��ه َص��ُرح��ت ف��تً��ى
ال��ق��ت��اد2 َخ��ْرط دون��ه م��ن َم��ًدى ي��ب��غ��ي األرض ف��ي ض��اربً��ا ت��غ��رََّب
وال��ب��وادي3 ال��ح��واض��ر ف��ي وط��وَّف واْل��َم��واِم��ي اْل��َم��ف��اوز ف��ي ف��أوغ��َل
ارت��ف��اد4 وس��َوى ��ٍب ت��ك��سُّ ل��غ��ي��ر وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ط��واف��ه وك��ان
ال��ج��م��اد ص��ف��ة ب��ج��م��وده��م َح��َك��وا ق��وم الس��ت��ن��ه��اض س��اح ول��ك��ن
ب��ال��ف��س��اد ال��م��َص��ال��ح م��ه��دَّدة ي��راه��ا أن ال��ُع��روب��ة ع��ل��ى ي��غ��ار
ال��ب��الد أق��َص��ى َدويُّ��ه ي��ُه��زُّ ه��دي��ر ل��ه ك��ان س��ار ف��أنَّ��ى
واْل��َم��ب��ادي ال��م��ق��اص��ِد ب��ُم��ح��ك��م��ة خ��ط��ي��بً��ا ن��اٍد ف��ي ق��ام ق��د وك��م
ال��دَّآدي5 ك��ال��ظ��ل��م ك��ن أم��وًرا ال��م��ع��ان��ي ب��ك��ْه��رب��ائ��يِّ تُ��ن��ي��ر
ال��ف��ؤاد َش��غ��ف م��ن اْل��ُح��بِّ َم��َح��ل وع��ت��ه��ا إذا ال��ق��ل��وب م��ن ت��ح��لُّ
ال��تِّ��الد ال��ش��َرف ذو األم��ن��اء أب��و ن��م��اه��ا ح��اض��رة ج��اء أن إل��ى
ال��ص��وادي اْل��ُم��َه��ج ف��ي ال��م��اء ن��زوَل س��اك��ن��ي��ه��ا ف��ي ن��زول��ه ف��ك��ان
اْل��َم��راد ط��يِّ��ب��ُة األرض ب��ح��ي��ث ع��زي��ًزا أق��م ال��ع��زي��ز ع��ب��َد ف��ي��ا
ال��ِوداد ف��ي ل��ك م��خ��ل��ص ت��ح��يَّ��َة ب��راِف��َدي��ِه ال��ع��راق ي��ح��يِّ��ي��ك

لكثرة ورقه خرط ويصعب عليه، فتسمن اإلبل ترعاه نبت والقتاد: باليد، ورقه قطع القتاد: خرط 2

وقوته. شوكه
أيًضا. الصحراء وهي موماة، جمع املوامي: 3

مال. كسب تطوافه من يبغي ال أنه يريد العطاء، وهو الرفد، طلب االرتفاد: 4
ثم بالهمزة، الدآدئ وأصله: الشهر، يف ليلة آخر وهي بالضم؛ دؤدؤ أو بالفتح، دأدأ جمع آدي: الدَّ 5

خفف.
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شوقي يفحفلة

س��اه��َرا1 ب��ال��ع��راق��ي��ن ل��ي��ل��ي زال وم��ا داه��را ج��دي��دَي م��ن ده��ًرا أم��ارُس
ث��ائ��را ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي ال��ده��ر ع��ل��ى ألج��ل��ه أق��وم أن إال ال��ح��قُّ أبَ��ى
اْل��ُم��ك��اِب��را ب��ال��ب��ي��ان م��ن��ه��م وأق��َرع خ��ص��وم��ه ج��دال ف��ي أت��م��اَدى وأن
ظ��اه��را وك��ال��ش��م��س ه��بَّ��ابً��ا وك��ال��ري��ح س��اط��ًع��ا ك��ال��طِّ��ي��ب ال��ح��ق أله��وى وإن��ي
ال��س��رائ��را ب��ن��ي��ه م��ن أب��ل��ى ال��ده��ر إذا س��ري��رة ه��واه ف��ي ل��ن��ف��س��ي س��ت��ب��ق��ى
ض��ائ��را ألدف��ع أو ن��ف��ًع��ا ألدرك م��خ��ادًع��ا أك��ون أن ن��ف��س��ي وت��ك��ره
أس��اورا ال��ِج��ن��ان ف��ي ت��ح��لِّ��ي أن ي��دي أن��ك��َرت ل��ل��م��خ��ان��ي��ث م��ق��ت��ي أج��ل وم��ن
أج��اه��را أن ال��ُع��ال ت��ق��اض��ت��ن��ي م��ا إذا ُم��ك��ات��ًم��ا أك��ون أن إال ال��َع��ْج��ُز وم��ا
ال��ض��م��ائ��را ل��ل��ج��ل��ي��س ف��ي��ه ف��ي��ض��م��ر الح��نً��ا ال��ق��وَل يُ��بْ��ه��ُم م��ن أن��ا وم��ا
ال��ح��واض��را واج��ت��ن��ب��ت ال��ب��وادي س��ك��ن��ُت ال��ُع��ال إل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ط��م��وح��ي ول��وال

∗∗∗
ب��ص��ائ��را وت��ج��ل��و أذه��انً��ا تُ��ف��تِّ��ق ن��ه��ض��ة ل��ل��ع��ل��م م��ص��َر ف��ي ل��ي: ي��ق��ول��ون
ون��اص��را ع��ونً��ا ل��ل��ح��قِّ ب��ه��ا وإن وح��رم��ًة ق��دًرا ل��ل��ع��ل��م ب��ه��ا وإنَّ
دس��اك��را ف��ي��ه��ا ال��ف��ض��ل أله��ل وإن ن��واديً��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م أله��ل وإنَّ

يزخرفون الذين ومنكريه خصومه لجدال وحبه الحق، عن الدفاع يف رغبته وهو مهم، أمر أرقه أنه يريد 1
وينرصونه. الباطل



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��ن��اب��را؟! ل��ل��ق��ائ��ل��ي��ن رف��ع��وا ب��ه��ا َم��ْح��ِف��ٍل ك��ل ف��ي ال��ق��وم أنَّ ت��َر أل��م
ط��ائ��را؟! األق��ال��ي��م ف��ي ص��ي��تً��ا ت��م��لَّ��ك ش��اع��ر ل��ت��ك��ري��م وْع��ًدا ض��رب��وا وق��د
س��ائ��را وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ب��إن��ش��اده ش��ع��ره راح ال��ذي ال��ف��ح��ل ال��ش��اع��ر ه��و
األواص��را! ل��م��ص��َر م��ن��ا ب��ه ت��ُش��دُّ ح��ْف��ل��ه��م ي��وم ف��ي ال��ش��ع��ر ب��ع��َض ق��ل��َت ف��ل��و
ق��ادرا ال��ش��ع��ر ع��ل��ى م��ن��ي ت��ع��َدم��وا ول��ن ب��م��ع��ج��زي ل��ي��س وال��ش��ع��ر أَج��ل ف��ق��ل��ُت:
األواخ��را يَ��ب��زُّ ب��ل األوال��ي ي��ف��وق ش��اع��ٍر ِج��دُّ ش��اع��ٌر ش��وق��ي إن أال
آم��را ش��اء ب��ال��ذي ع��ل��ي��ه وق��ام رق��ي��ق��ه ف��ه��و ��ع��ر ال��شِّ ُح��رَّ ت��م��لَّ��ك
س��اح��را أن��ش��د م��ن��ه َس��ه��ًال رام وإن زاخ��ًرا أن��ش��د م��ن��ه َج��زًال رام إذا
ال��خ��ن��اص��را ع��ل��ي��ه م��ن��ه��م ع��ق��دوا إذا وغ��ي��ره��م م��ص��ر أه��ل م��ن ع��ج��ٌب ف��ال
وك��اِئ��را2 ال��ث��ن��اء ح��س��ن ج��ع��ل��وا ل��ذا ب��ش��ع��رِه رف��ي��ًع��ا م��ج��ًدا َل��ُه��ُم ب��ن��ى

∗∗∗
س��اخ��را م��ص��ر ف��ي ال��ي��وم ذا ل��ه ت��ق��ام ال��ت��ي ال��ح��ف��ل��ة أن��ظ��ر ق��د ول��ك��ن��ن��ي
ح��اِج��را؟! ال��ع��ل��م ف��ي األح��رار ع��ل��ى ت��ق��ي��م ل��ه��ا ف��م��ا ب��ش��وق��ي م��ص��ٌر اح��ت��ف��ل��ت إذا
م��ت��ط��اي��ًرا3 ح��اص��بً��ا وط��ه َع��ل��يٍّ��ا ب��ه��ا أم��ط��رت ��ًة َض��جَّ أَس��م��ع��ت��ن��ا ف��ق��د
ك��اف��را؟! م��ص��ر ف��ي ُع��دَّ ه��ذا ب��ال وم��ا م��ارًق��ا م��ص��ر ف��ي ُع��دَّ ه��ذا ب��اُل ف��م��ا
ش��اع��را ت��ك��رِّم أن ل��م��ص��ٍر ف��ل��ي��س ُح��رًة م��ص��ر ف��ي األف��ك��ار ت��ُك ل��م إذا
ن��اث��را؟! ي��ن��ط��ق ال��ع��ل��م ق��دُر ويُ��وض��ع ن��اظ��ًم��ا ي��ن��ط��ق ال��ع��ل��م ق��دُر أيُ��رف��ع
ف��اك��را؟! ج��اء َم��ْن ب��ال��ت��ج��ه��ي��ل وي��ق��ذف م��ن��ش��دا ج��اء َم��ْن ب��ال��ت��ب��ج��ي��ل ويُ��ْخ��تَ��صُّ
ق��اص��را ال��ع��ل��م ي��ب��ل��غ ��ا ع��مَّ ك��ان إذا ب��ط��ائ��ل ل��ي��س ال��ش��ع��ر ه��ذا إنَّ أال
ح��رائ��را ال��ن��ف��وس ف��ي��ه ت��ك��ن ل��م إذا ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��ع��ل��م ه��ذا أنَّ ك��م��ا
ج��ائ��را ال��ف��ك��ر ُح��رِّي��ة ع��ن ك��ان ِل��َم��ْن ب��م��ف��َخ��ٍر ل��ي��س ال��ش��ع��ر ربِّ وت��ك��ري��ُم
ش��اع��را ك��ان َم��ْن ت��ك��ري��م ف��ي ال��س��ب��ق ل��ه ق��ب��ل��ن��ا ال��ج��اه��ل��ي��ة ف��ع��ص��ر وإال

إليه، فيدعو رشائه عند أو الوكر، بنيان من الفراغ عند يعمل الطعام وأصله وكرية، جمع الوكائر: 2
التكريم. لحفلة هنا الشاعر استعاره

الجيل؛ أستاذ هو وطه: الحكم»، وأصول «اإلسالم كتاب صاحب الرازق عبد عيل األستاذ هو عيل: 3

حسني. طه الدكتور
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وباقيها ماضيها العربية: األمة

ُع��م��راِن��ه��ا ف��ي األوط��ان وس��ع��ادة ب��زم��ان��ه��ا َم��ق��ي��س��ٌة ال��رج��ال ِه��م��ُم
ُس��ك��ان��ه��ا م��ن األس��ب��اب م��ت��واص��ُل ت��ع��اوٌن ال��ب��الد ُع��م��ران وأس��اس
أوط��ان��ه��ا ف��ي ال��ع��ل��م ب��ن��ش��ر إال ب��ح��اص��ٍل ل��ي��س األق��وام وت��ع��اون
ره��ان��ه��ا َخ��يْ��َل األع��م��اُل ب��ه أج��َرْت إذا إال ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س وال��ع��ل��م
ش��بَّ��ان��ه��ا ف��ي ي��ك��ون ال��ب��الد أَم��ل وإن��م��ا ل��ل��ش��ي��وخ ال��ت��ج��ارب إن
ق��رآن��ه��ا ف��ي اآلي��ات ب��ه��ا ن��زل��ت م��ب��ادئٌ ال��ك��رام ال��ع��رب ل��دى ه��ذي
وب��يَ��ان��ه��ا وُع��ل��وم��ه��ا ب��ف��ت��وح��ه��ا م��ش��ه��ورة ��ٍة أمَّ أك��ب��ر وال��ُع��ْرب
ِح��س��ب��ان��ه��ا ع��ن اإلح��ص��اء ذوو ي��ع��ي��ا م��دارًس��ا ل��ل��ع��ل��وم أق��ام��ت ق��د ك��م
بُ��ن��يَ��ان��ه��ا ف��ي األف��ك��ار ت��ت��ح��يَّ��ر م��ص��ان��ًع��ا ال��ب��الد ب��أق��ط��ار وبَ��ن��ْت
َق��ْح��ط��ان��ه��ا وع��ن أب��ًدا َق��يْ��س��ه��ا ع��ن ص��راح��ة ب��ك��ل م��أث��ور ف��ال��م��ج��ُد
دي��داِن��ه��ا1 م��ن يُ��َع��دُّ ل��ل��م��ك��ُرم��ات ف��س��ع��ي��ه��ا ال��ع��الء ُح��بِّ ع��ل��ى ُط��ب��َع��ت
َدوراِن��ه��ا ف��ي األف��الك ل��ه��ا خ��ض��ع��ت ال��ت��ي ن��ه��ض��ت��ه��ا ال��ده��ر ب��م��اض��ي ن��ه��ض��ت
ش��ان��ه��ا ج��الل��ة ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ب��ه��رت ل��ق��د ح��ت��ى أم��ره��ا ع��واق��ب َح��ُس��ن��ت
ق��طَّ��ان��ه��ا ع��ل��ى َم��ْع��دل��ة راي��ات ��روا ون��شَّ ال��ب��الد ف��ت��ح��وا األل��ى ف��ه��ُم
إس��ب��ان��ه��ا إل��ى ُط��رٍّا تُ��ْرك��ه��ا م��ن ال��وَرى أم��م ل��ه��م خ��ض��ع��ْت األل��ى وه��ُم

والعادة. الدأب بالفتح: الديدان 1



الرَّصايف معروف ديوان

إي��وان��ه��ا م��ن ِش��ي��د ��ا ع��مَّ وال��ف��رس م��ل��ك��ه��ا ع��ن ل��ه��م ن��زل��ت ق��د وال��روم

∗∗∗
إح��س��ان��ه��ا وف��ي رَغ��ًدا ع��دل��ه��ا ف��ي أع��ص��ًرا ال��ب��ري��ُة ع��اش ��ة أمَّ ي��ا
ع��ب��دان��ه��ا إل��ى ان��ق��ادت ب��ه زم��ٌن ف��ج��اءه��ا ال��ع��ص��وُر ت��ل��ك ان��ق��ض��ْت ت��م
َه��وان��ه��ا ب��ق��ي��د راس��ف��ة ال��ذل ف��ي وت��ث��اق��ل��ت ع��زِّه��ا م��الب��َس ف��ن��ض��ْت
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إيلياء يف

والسكاكيني النشاشيبي فاضَليْها: إىل

ريَّ��ا ت��ري��د األن��ام دم ب��غ��ي��ر ول��ي��س��ت ظ��ام��ئ��ة األي��ام أرى
خ��ن��َج��ريَّ��ا األه��ل��ة ش��ك��ل ب��ه��ا ت��ب��دَّى م��ا ح��ربً��ا ت��ن��ِو ل��م ول��و
ُك��ريَّ��ا غ��دا ح��ي��ن األرض ِل��ج��رم ان��ق��الب ت��ق��ل��ب��ه��ا ع��ل��ى ودلَّ
وَريَّ��ا1 زن��ًدا ي��ق��ت��دْح ف��ل��م��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ُة وأص��ل��دت
ال��زريَّ��ا واح��ت��رم��وا ال��ش��ه��م أه��ان��وا ده��ٍر أب��ن��اء م��ن ي��ديَّ ن��ف��ض��ُت
ال��ب��ري��ا ي��تَّ��ه��م ال��ق��وم ظ��ن��ي��َن رأي��ن��ا ح��ت��ى ح��ي��اؤه��م وق��لَّ
ال��ُدريَّ��ا؟! أب��ك��ي أم ال��ع��ل��م أُع��زِّي أدري ف��ل��س��ُت ال��ج��اه��ل��ون وس��اد
ك��ريَّ��ا ع��َم��ٍه ف��ي ظ��لَّ وق��ل��ٌب ي��ق��ظ��ى ال��س��رَّ ت��راع��ي ع��ي��ٌن ل��ه��ْم
ال��ِه��ريَّ��ا2 ت��ح��ت��م��ل ق��ب��ل وك��ان��ت م��ْع��ز ُرع��اة ال��س��ي��وف ت��ق��لَّ��دت
س��م��ه��ريَّ��ا3 ال��ج��ب��ان��ة أخ��و وه��زَّ ع��ض��بً��ا ال��رع��دي��ُد م��ن��ه��م ف��ج��رد
ث��ِريَّ��ا! ��س��ه ت��ج��سُّ م��ن ف��أص��بَ��َح ل��ألع��ادي ��س ت��َج��سَّ ت��ِرب وك��م
ش��ريَّ��ا! ِس��ع��اي��ت��ه م��ن ف��أم��ط��ى ب��ال��م��واش��ي ي��س��َرُح ك��ان وس��اٍع
َم��ْرم��ِريَّ��ا ال��س��ي��اس��ة ف��ي َق��س��يٍّ��ا ل��ق��ل��بً��ا ال��دن��ي��ا ل��س��اس��ة وإن

يور. لم أصله: 1
هراوة. جمع وهو العيص، الهريا: 2

الشديد. الصلب الرمح والسمهري: القاطع. السيف العضب: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��َف��ريَّ��ا واخ��ت��ل��ق��وا ال��ب��ْط��َل ف��ق��ال��وا ل��س��انً��ا ل��ه��م ال��ح��س��ام ات��خ��ذوا ق��د
ع��س��ك��ريَّ��ا؟ أص��ب��ح ال��ح��ك��م م��ا إذا ب��ع��دل م��م��ل��ك��ٌة تُ��س��اس وك��ي��ف

∗∗∗
ص��ريَّ��ا ِع��رًق��ا ب��م��ق��ل��ت��ي ك��أنَّ ي��رق��ا؟! ل��ي��س دم��ع��ي ب��اُل م��ا أال
ال��َق��ريَّ��ا س��ائ��ل��ه َط��مَّ ب��دم��ٍع ش��ْج��ًوا ب��ك��ي��ُت ال��ع��راق ذُك��َر إذا
وال��ع��ريَّ��ا ال��س��م��ائ��م وك��اب��دُت وس��ه��ٍل ج��ب��ٍل ف��ي ِس��ْرُت ��ا َوَل��مَّ
م��ِريَّ��ا ب��ه��م ع��اد ال��ع��ي��ش وِخ��ي��ُم ك��راٍم ع��ل��ى ب��إي��ل��ي��اء ن��زل��ت
وال��غ��ريَّ��ا ��َة ث��مَّ ال��ط��فَّ وأس��ل��و ب��الدي أن��َس��ى ب��ق��رب��ه��م ف��ك��دُت
ج��ريَّ��ا م��ب��ت��ِدًرا ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ن��ْدبً��ا ك��ال��ن��ش��اش��ي��ب��يِّ أَر ول��م
ِريَّ��ا ف��أص��ب��ن آداب��ه إل��ى َع��ط��ش��ى وه��ي ال��م��ف��اخ��ُر س��ع��ت ف��تً��ى
َط��ريَّ��ا رج��ًال ب��م��ص��ِره ف��ع��اش ِب��دًع��ا ف��ك��ان ال��ع��الء ف��ي ت��ج��دَّد
إس��ك��ن��دريَّ��ا ال��ع��ال ف��ي وص��ي��تً��ا رف��ي��ًع��ا ش��رًف��ا ال��ورى ف��ي وأح��رز
َس��ِريَّ��ا ول��ًدا اب��ن��ه م��ث��َل وال س��ريٍّ ك��أب��ي س��ي��ًدا أَر ول��م
ع��ب��ق��ريَّ��ا أن��ج��ب اآلب��اء م��ن ف��ع��ب��ق��ريٌّ م��ت��ش��اب��ه��ان ه��م��ا
أح��وذيَّ��ا4 أروَع ل��ل��م��ج��د ن��َم��ى أْح��َوذيٌّ أروُع ال��م��ج��د ف��ي أٌب
َح��ِريَّ��ا ب��ه ي��زاُل ال ث��ن��اءً أُه��دي ال��س��ك��اك��ي��ن��يِّ ال��ش��ه��م إل��ى
ط��ِريَّ��ا ��ا غ��ضٍّ ال��ُع��ال ث��م��ر ج��ن��ى م��ن��ه��ا ث��م ال��م��ك��ارَم غ��رس ف��تً��ى
ج��وه��ريَّ��ا إالَّ ال��م��ج��َد وي��أب��ى ش��ري��ًف��ا إال َم��ع��اش��ه ي��ع��اُف

لألمور. السياقة والحسن أمره، يف الجاد األحوذي: 4
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الرحياين جتاه

الخاصة شكواي

ط��ي��ُب يَ��ف��َع��م��ُه��نَّ اآلن��اف ب��ه ذك��ر ال��ت��اري��خ ف��ي ال��ي��وم ل��ه��ذا
ال��ق��ل��وب ب��ال��ط��رب ت��ه��ت��ز ل��ه ص��وٌت م��ن��ه ال��م��س��ام��ع ف��ي وي��ح��س��ن
األدي��ب وه��و ب��ري��ح��ان��يِّ��ن��ا اح��ت��ف��ي��ن��ا ق��د ن��ح��ن ال��ي��وم ذا ف��ف��ي
ن��ص��ي��ب م��ك��رم��ة ك��ل ف��ي ل��ه ف��أض��ح��ى م��ن��اق��ب��ه ك��ث��رت ف��تً��ى
ع��ج��ي��ب أث��ٌر ب��ج��ل��ي��س��ه ل��ه ك��ري��م ُخ��ل��ٍق ذا م��ن��ه ن��ج��ال��س
األري��ب1 وه��و الغ��ت��دى َف��واًق��ا س��ف��ي��ٌه ي��ج��ال��س��ه ل��و وأق��س��م
ت��ط��ي��ب ن��اس��م��ة ع��ل��ي��ه ت��م��رُّ ��ا َل��مَّ ال��روض زه��ُر ي��ك��ون ك��ذاك
ن��س��ي��ب ل��ه ال��ري��اض وري��ح��ان إالَّ ال��ري��ح��ان إل��ى يُ��ن��س��ب ول��م
ال��ج��دي��ب ال��م��ط��ر م��ن ي��ح��ي��ا ك��م��ا ال��م��ع��ان��ي ت��ح��ي��ا ب��ه ق��َل��ٌم ل��ه
َم��غ��ي��ب يُ��درك��ه��ا ل��ي��س ك��واك��ب م��ن��ه ال��ش��ع��ر س��م��اء ف��ي وتُ��ش��رق
َج��ن��وب ب��ش��ه��رت��ه ط��ارت ك��م��ا َش��م��اٌل ب��ش��ه��رت��ه ط��ارت ل��ق��د
وال��ش��ع��وب ال��ق��ب��ائ��ل ت��ع��رَّف��ه ح��ت��ى اآلف��اَق ِص��ي��ت��ه وط��بَّ��ق
ال��خ��ط��وب ل��ه��ا تُ��ص��ي��خ ال َش��ك��اة ع��ن��دي ف��إن تُ��ص��ي��خ؟ ه��ل ف��دي��ت��ك!
ي��ج��ي��ب؟! ف��ال أراه َم��ْن وأدع��و م��غ��ي��ث وال أس��ت��غ��ي��ث ك��م إل��ى

الحلبتني. بني ما مدة وهو فواق، قدر أي فواًقا: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ُم��ري��ب ف��ي��ه��ا م��ا ف��ك��ل ع��ل��يَّ ُح��ق��وًدا ُم��ل��ئ��ْت ب��ب��ل��دة أق��م��ُت
ذي��ب َم��رَّ ق��د ك��أن��م��ا إل��يَّ ش��ْزًرا األب��ص��ار ف��ت��ن��ظ��ر أم��رُّ
ُق��ط��وب! اب��ت��س��ام��ت��ه��ا ط��يِّ وف��ي اب��ت��س��اًم��ا تُ��ب��دي أوج��ٍه م��ن وك��م
ال��دروب ت��ق��اذَف��ه س��َف��ٍر أخ��و ك��أن��ي ب��ل��دي ف��ي ال��خ��اَن س��ك��ن��ت
غ��ري��ب وط��ن��ي ف��ي ال��ي��وم ألن��ي ف��ي��ه ال��غ��رب��اء م��ع��ي��ش��ة وع��ش��ت
ع��ص��ي��ب أم��ر أم��ره ه��و وال ب��دائ��ي آذى وإن ه��ذا وم��ا
يُ��ص��ي��ب ال َم��ْن أم��ره��م ي��دب��ر ق��وم��ي أب��ن��اء أرى ول��ك��ن��ي
األدي��ب ويُ��ح��ت��َق��ر ل��ش��رَّت��ه دف��ًع��ا ال��ش��رِّي��ر ف��ي��ه��م يُ��ق��دَّم
وج��ي��ب م��ن��ه ال��ُع��ال ق��ل��ب وف��ي ب��ق��ل��ب��ي م��ن��ت��ِش��ب ال��داء ف��ه��ذا
ال��ط��ب��ي��ب؟ وَم��ِن دواؤُه وأي��ن ��ى؟ يُ��رجَّ وم��ت��ى ش��ف��اؤه ف��ك��ي��ف
م��ع��ي��ب ش��يء ُخ��لَّ��ٍة ذي إل��ى ش��ك��ات��ي ف��م��ا ش��ك��وت ق��د أَُك وإن
ال��غ��روب ب��ه ال��ش��روق إل��ى ي��ع��ود وج��ه ُح��رَّ ل��ل��ه��واج��ر س��أن��ِص��ُب
أج��وب م��ا اْل��َم��ه��اِم��ِه م��ن أج��وب ُم��ك��ث ب��غ��ي��ر ال��ب��الد ف��ي وأض��رب
ت��ط��ي��ب ع��ن��ده��ُم ال��ح��ر ح��ي��اة ق��وم ب��ظ��لِّ أس��ت��ظ��لَّ أن إل��ى
َش��ع��وُب م��رارت��ه��ا م��ن وخ��ي��ٌر ش��يءٍ أم��رُّ ف��ال��ح��ي��اة وإال
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األرض بني

ع��ال��م؟ ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��ص��ي��ٍر ح��دي��َث ف��أب��ثَّ��ُه س��ام��ع م��ن ه��ل األرض ب��ن��ي
ب��ح��ال��م أط��اف��ت أح��الم م��خ��ي��ف��ة وإن��ه��ا ال��ح��ي��اة ح��بِّ ع��ل��ى ُج��ب��ل��ن��ا
ب��ن��ائ��م ال��خ��ط��وب ل��ي��ل وم��ا ون��ام��وا ل��ه��م م��خ��ب��وءٌة واألق��دار ال��ن��اس س��ع��ى
م��ت��الِط��م ب��ال��ردى ع��ي��ش ب��ح��ر ع��ل��ى ب��ن��ا م��ش��ح��ون��ة األي��ام س��ف��ن ج��رت

∗∗∗
واج��م أل��ف ع��ل��ى إال ب��اس��ًم��ا ب��ه��م أج��د ف��ل��م ط��رٍّا األح��ي��اءِ ف��ي ��ل��ُت ت��أمَّ
راغ��م ال��م��ع��ي��ش��ة ف��ي ش��ق��يٍّ ب��أل��ف س��ع��ُدُه ت��مَّ واح��ٍد س��ع��ي��د وربَّ
ب��ال��س��م��ائ��م1 أغ��ص��ان��ه��ا ُم��ل��وَّح��ٌة ت��ن��وف��ٍة ف��ي َدْوح��ٌة إال ال��م��رءُ وم��ا
ال��ع��واج��ِم2 ال��نُّ��ي��وب ب��ي��ن وع��ي��دان��ه��ا أق��لُّ��ه إال ج��فَّ ق��د ورٌق ل��ه��ا
ال��ه��واج��م ال��ري��اح إح��دى وتَ��ق��ل��ع��ه��ا ج��ذوُره��ا ي��وًم��ا تُ��ْج��ت��ثَّ أن ب��دَّ وال

∗∗∗
دائ��م ال��ع��م��ر م��ن ن��ق��ٍص ف��ي ن��ح��ن إذن ن��ق��ص��ه ي��زداد ازداد م��ه��م��ا ال��ُع��م��ر أرى
ل��ل��م��ط��اع��م ت��ع��م��ي��ره��ا ف��ي اح��ت��ي��ج ل��م��ا ج��س��وم��ن��ا ب��ن��اء ف��ي ان��ه��داٌم ول��وال

أنيس. وال فيها ماء ال والفالة املفازة التنوفة: العظيمة. الشجرة الدوحة: 1
املأكول. تعجم ألنها األسنان؛ العواجم: الرباعية. خلف التي السن وهي ناب، جمع النيوب: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ب��األداه��م3 ح��اج��ات��ه��ا م��ن نُ��ك��بَّ��ُل ك��أن��ن��ا ال��ح��ي��اة ب��أس��اءَ ال��لَّ��ه ل��ح��ى
ال��ج��رائ��م الرت��ك��اب دع��ت��ن��ا أم��وًرا دون��ه��ا ن��ج��اه��د ن��غ��دو ك��م��ا ن��روح
ن��ادم4 غ��ي��ر الخ��ت��رت��ه َع��دم��ي وف��ي م��خ��يَّ��ًرا ال��وج��ود ه��ذا ف��ي ك��ن��ُت ف��ل��و
ال��م��ع��ال��م؟ م��س��ت��ب��ي��ُن س��ب��ي��ٌل إل��ي��ه وح��ي��ات��ن��ا س��ال��ٌك إال ال��م��وت ه��ل
ب��ق��ائ��م5 ال��َم��ن��ون س��ي��ف م��ن ال��ن��اس ع��ل��ى آخ��ذًا غ��ض��ب��اَن ال��ده��ُر ه��ذا زال وم��ا
ب��ال��م��آت��م ع��ام��ًرا ال��ي��ت��اَم��ى ك��ث��ي��ر م��ن��زًال ال��ب��س��ي��ط��َة ه��ذي ت��ج��ْد ��ر ت��ب��صَّ
ال��ك��رائ��م ال��م��ف��َج��ع��ات ض��ي��اُع ول��ك��ن ه��ال��ك ف��ق��د ل��ه آس��ى ال��ذي ول��ي��س
وال��ح��م��ائ��م ال��ق��ط��ا ك��أف��راخ ي��ت��ام��ى وح��ول��ه��ا ال��دم��وع ت��س��ت��ذري أرام��ُل
خ��ادم!6 س��ع��َي ال��رَدى أب��ك��اه��ا ح��ي��ث س��ع��ْت ج��الل��ه��ا ف��ي م��خ��دوم��ة ت��رى وك��ائ��ْن
ال��دع��ائ��م! ه��دم ق��ب��ل م��ن ب��ه��ا ب��دأن ب��ي��ت��ه��ا ق��وَّْض��ن ح��ي��ن ال��م��ن��اي��ا ف��ل��ي��ت

∗∗∗
الزم ض��رب��َة وال��ش��رَّ ُخ��لَّ��بً��ا ب��دا س��ح��اب��ٍة وْم��َض األح��ي��اء ف��ي ال��خ��ي��َر أرى
ه��ادم أل��َف خ��ل��ف��ه رأي��ن��ا ه��ن��اك ب��ان��يً��ا ق��ام واح��ًدا رأي��ن��ا م��ا إذا
ظ��ال��م أل��ف ه ص��دَّ إال ال��ح��ق إل��ى ي��س��ت��م��ي��ل��ه��ْم ع��ادٌل ف��ي��ه��م ج��اء وم��ا
ح��اك��م ب��ال��ت��ع��اس��ة ُط��رٍّا ال��خ��ل��ق ع��ل��ى خ��ال��ق ح��ك��م��َة ال��ن��اس ك��ج��ه��ل ج��ِه��ل��ت
ال��م��ظ��ال��م رك��وب ع��ن ت��ع��ال��ى ح��ك��ي��ًم��ا ع��ل��م��ت��ه ق��د أن��ن��ي ج��ه��دي وغ��اي��ة

∗∗∗
ال��ض��راغ��م ُش��دوق ف��ي ُم��ل��ًق��ى ال��ع��ي��ش م��ن ك��أن��ن��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ن��ف��س��ي دأب��ت
م��خ��اص��م غ��ي��ر ال��ص��ف��َح ف��أُب��ِدي أن��اس ط��ائ��ٍل غ��ي��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ي��خ��اص��م��ن��ي
ال��م��ط��اع��م خ��ب��ي��ث ف��ي وق��وع��ي ح��ذاَر ل��ط��ي��ب��ه ال��زه��ي��د ب��ال��ق��وت وأق��ن��ع

األداهم: هنا. كما مجاًزا والسب الشتم بمعنى اللحي ويستعمل قرشها، بمعنى الشجرة: لحى يقال: 3

القيود.
العدم. اخرتت أي اخرتته: 4
مقبضه. السيف: قائم 5

للتكثري. كم بمعنى كائن: 6
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األرض بني

دراه��م��ي ف��ي ِق��ل��ة ت��ش��ت��ه��ي��ه ل��م��ا نَ��يْ��َل��ه ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ي ق��د م��ا وأت��رك
ب��ج��ارم!7 ع��ل��ي��ه ش��يءٍ ف��ي أن��ا وم��ا ع��داوٍة ذي م��ن ب��غ��داَد ف��ي ل��َي وك��م
وارم ال��ِح��ق��د ك��ث��رة م��ن ل��ه ب��ق��ل��ٍب ي��ج��ي��ئ��ن��ي ال��س��ل��ي��م ب��ال��ق��ل��ب ج��ئ��ت إذا

مذنب. جارم: 7
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للمعلم احلمد

زريق نخلة املعلم إىل

ي��ت��غ��ورا1 أن ال��ن��ج��م ف��ي��ه وأرَّق��ت ال��ك��رى أخ��ت��ل��س ِب��تُّ ق��د ب��ه ول��ي��ٍل
��را ت��ح��جَّ ق��د ِخ��ل��ت��ه ح��ت��ى ت��ك��اثَ��ف ب��َغ��ي��ه��ٍب م��ن��ه اآلك��ام ع��ل��ى ت��م��ط��ى
ت��ع��ثَّ��را ُدج��اه ف��ي س��اٍر س��ار ف��ل��و ل��م��ُس��ُه ال��ك��فَّ ي��م��ك��ن ُدج��اه وك��اد
��را ت��ض��جُّ ف��ي��ه زدت ُط��وًال زاد إذا ب��ه ُم��ْع��ت��ِل��ٌج وال��ه��مُّ ِب��تُّ��ُه ل��ق��د
��را ت��س��عُّ ال��ف��ؤاد ف��ي ش��وٍق ل��واع��ج وت��ه��زُّن��ي ال��َج��وى ف��ي��ه ي��ق��لِّ��ب��ن��ي
م��ت��ح��يِّ��را ال��دَُّج��ى ي��ج��ت��اب ب��ت��ي��ه��اء ك��خ��اب��ٍط ي��ض��ط��ربْ��َن ف��ي��ه ال��زُّْه��ر أرى
أش��زرا ال��دُّج��ن��ة ف��ي ل��ح��ًظ��ا تُ��ردِّد ال��دُّج��ى ع��ل��ى َغ��ْض��ب��ى ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��أنَّ
را ُم��نَ��وِّ ب��ال��ذك��اء رأيً��ا ل��ن��خ��ل��ة ع��م��وُده ي��ح��ك��ي ��ب��ح ال��صُّ ل��ي ب��دا أن إل��ى
أك��ب��را ك��ان ش��اه��دت��ه وم��ذ ك��ب��ي��ًرا ف��ض��ل��ه ُخ��بِّ��رت ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ف��ت��ى
��را ت��ح��ضُّ ب��ال��ع��ل��وم رزي��ن وع��ق��ٌل ون��خ��وًة إب��اءً ب��اٍد ُخ��لُ��ٌق ل��ه
ف��َغ��َض��نْ��ف��را خ��اش��ن��تَ��ه وإن أدي��بً��ا دم��اث��ٍة ذا اليَ��نْ��تَ��ُه إن م��ن��ه ت��رى
ت��ص��دَّرا ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��دري��س ك��ان َل��ُدْن ف��ض��ل��ه ال��م��دارس ه��ذي ع��ل��م��ت ل��ق��د
وج��وه��را ُدرٍّا اآلذاَن ق��رَّط ب��ه��ا ِح��ج��ة ث��الث��ون ف��ي��ه��ا ل��ه ��ْت ت��ق��ضَّ
وق��رَّرا ع��ل��ي��ه��م أم��اله��ا أم��ال��َي ق��ط��ره أب��ن��اء ب��اآلداب ��ز وج��هَّ

للمغيب. يميل يتغور: 1
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وأق��ف��را س��اك��ن��ي��ه م��ن َرب��ُع��ه��ا خ��ال ل��ه��ج��ًة ل��ألع��اري��ِب أح��ي��ا ب��ذل��ك
ت��ق��رَّرا م��ن��ه��ا ال��لَّ��ه ك��ت��اب ف��ي ب��م��ا م��اَزه��ا ال��ف��ص��اح��ة ُط��ْرُق اس��ت��ب��ه��م��ْت إذا
وت��ق��ه��ق��را م��دب��ًرا ولَّ��ى ال��ج��ه��ل ب��ه ع��ل��م��ه ت��الم��ي��ذ م��ن ج��ي��ش ال��ي��وم ل��ن��ا
م��ع��س��ك��را ث��غ��ر ك��ل ف��ي ات��خ��ذوا إذا ج��ه��ال��ٍة ك��لِّ ث��غ��َر س��دُّوا ال��ج��ي��ش ه��م
ال��م��ح��بَّ��را وال��ك��الَم ال��ق��واف��ي وغ��رَّ ال��ل��غ��ا أف��ص��َح ت��ع��ل��ي��م��ه��م ف��ي ال��ف��ض��ُل ل��ه
ِم��ن��ب��َرا ل��ي��ق��رع أو درًس��ا ِل��ي��ل��ق��َي ن��ق��ي��ُم��ه أدي��ٌب م��ن��ه��م ف��ت��ى ف��ك��لُّ
ت��ذك��را َم��ْن ده��ره ف��ي س��ي��ذك��ره��ا َس��ْرم��دي��ٌة ِم��نَّ��ٌة ُزَريْ��ٍق اب��َن ل��ك
ت��ش��كُّ��را ع��ل��ي��ك أث��ن��ي��ن��ا ال��ن��اس م��ن ب��ف��ص��اح��ٍة ن��اط��ًق��ا س��م��ع��ن��ا م��ا إذا
ال��وَرى ع��ل��ى ع��م��ي��م ف��ض��ل م��ن ل��ك ب��م��ا ش��اه��ًدا ال��ق��دس ف��ي ب��ال��س��ك��اك��ي��ن��ي ك��ف��ى
م��ف��كِّ��را ك��ب��ي��ًرا أس��ت��اذًا ال��ي��وم غ��دا ال��ذي ت��ل��م��ي��ذَك ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ان ف��ق��د
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عرسمرص

وكان باشا، فريد الداماد بابن اقرتانها عند مرصي لكريمة عرس مرص يف أُِقيم ا َلمَّ قالها
املعلومة. البلقان حرب أثناء يف ذلك

اآلالُم ق��ل��وب��ن��ا أدم��ت ح��ي��ن األن��غ��اُم ب��ل��ح��ن��ه��ا أط��ربَ��ت��ه��ْم
وال��ذَّاُم ب��ي��ن��ه��م ال��ع��ار رق��َص ح��ت��ى األن��س م��ج��ال��َس ف��أق��ام��وا
األح��الم خ��الل��ه ف��ي ب��ك��ت ق��د ِض��ح��ًك��ا ال��س��ف��اه��ة أوج��ه أض��ح��ك��وا
األق��الم ب��ش��رح��ه تُ��ع��نَ��ى س��وف ع��رًس��ا ل��ل��ك��ري��م��ة م��ص��ر ف��ي إنَّ
ظ��الم ال��ب��الد ن��وره م��ن ع��مَّ ِس��راًج��ا ل��ل��س��رور ف��ي��ه أوق��دوا
س��ه��ام ك��أن��ه��ن ن��ي��وٍب ع��ن ف��ي��ه ال��ل��ؤم ��ر تَ��ك��شَّ ع��رس ذاك
وال��ذم��ام ص��وت��ه��ا ال��م��ه��ُد أن��ك��ر ِق��ي��اٌن ف��ي��ه ل��ل��ق��وم وت��غ��نَّ��ت
اب��ت��س��ام ف��ي��ه ال��س��ف��ي��ه ول��ث��غ��ر ب��ك��اء ف��ي��ه ال��ح��ل��ي��م ف��ِل��َع��ي��ن

∗∗∗
إي��الم ل��ن��ا إي��الم��ك��م إن م��ه��ًال م��ص��ر ف��ي اْل��ُم��ول��ُم��ون أي��ه��ا
اإلس��الم؟! ب��ه م��أت��ٍم ف��ي ق��ام ب��ي��وم ال��ق��ي��ان أت��غ��نِّ��ي��ك��م
األه��رام ب��وش��ي��ه��ا وت��ح��لَّ��ت ح��داًدا ال��ب��الد ه��ذه ل��ب��س��ت
��ام ب��سَّ ث��غ��ره ال��ن��ي��ل وج��رى دم��وًع��ا ال��ف��رات أع��ي��ن وج��رت
األي��ام؟! ب��ن��ح��س��ه��ا ع��ل��ي��ه��م رت دا وق��د ب��ال��م��س��ل��م��ي��ن أش��َم��اتً��ا
إب��راُم ل��ن��ق��ض��ه م��ا َج��َل��ٍل ب��خ��ط��ب ال��زم��ان ي��د رم��ت��ه��م إذ
وه��ام ال��ف��ض��اء ت��م��أل ج��ث��ٌث م��ن��ه��م ال��ح��ك��م م��ص��ارع ف��ي ف��ه��وت
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األق��دام ت��دوس��ه��ا ُح��رم��اٍت وأب��َق��وا ال��ب��الد ع��ن وت��خ��لَّ��ْوا

∗∗∗
َم��الم وف��ي��ه ل��ك��م َع��ت��ب ف��ي��ه ل��س��ؤال َص��ْغ��ي��ة م��ص��ر ب��ن��ي ي��ا
اإلب��ه��ام؟!1 ق��طَّ��ِت إن ازدي��انً��ا ال��ك��فِّ ِخ��ن��ص��ر ف��ي ال��ف��ت��وُخ أتُ��ن��اط
أن��غ��ام؟! ل��ك��م ال��ج��رَح��ى أن��ي��ن أم ِخ��ض��اٌب ل��دي��ك��م ال��ق��ت��ل��ى أدم��اء
ُم��دام؟! ال��ق��ب��ور ب��ي��ن أس��ك��رت��ه��م ك��ق��وم ت��ك��ون��وا أن ت��ري��دون أم
األي��ت��ام؟! ت��ن��َح��ب ك��ي��ف ت��س��م��ع��وا ك��ي��ال األغ��اري��د إل��ى أص��خ��ت��م أم
م��ن��ام؟! أم س��م��ع��ت��ه م��ا ي��ق��ظ��ة ب��ه��ذا س��م��ع��ت وق��د أدري ل��س��ت

كالخاتم. حلقة وهي فتخ، جمع الفتوخ: 1
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الدهر منمضحكات

م��ه��ِل��ك��ي ه��و ب��ال��ذي ي��ج��ري ك��ان ول��و ��ك ال��م��ت��ض��حِّ ن��اج��ذَ ل��ده��ري س��أب��دي
ال��م��ت��ح��رِِّك ش��ره م��ن خ��ائ��ٌف وال خ��ي��َره ال��ي��وم ذا ب��ع��د راٍج أن��ا ف��م��ا
م��ش��ت��ك��ي ش��ك��اي��ة ف��ي��ه م��ا ف��أْض��يَ��ُع ج��ازًع��ا ال��ن��اس م��ن يُ��ع��ت��ب ل��م ال��ده��ر إذا
م��ت��ه��تِّ��ِك م��ن ال��َع��فِّ ك��ِض��ح��ِك ول��ك س��ف��اه��ٍة ع��ن ال م��ن��ه ِض��ْح��ك��ي أنَّ ع��ل��ى
ُم��ض��ِح��ك غ��ي��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ح��ص��ل��وا ل��م��ا ب��ال��ن��ه��ى ال��ح��وادث ال��ن��اس َس��بَ��َر ول��و
ال��م��ت��رْه��وِك1 ِم��ش��ي��ة ت��م��ش��ي ك��ع��ش��واءَ خ��واب��ٌط إال ال��ده��ر ح��ادث��ات وم��ا
َم��بْ��رِك غ��ي��ر ع��ل��ى أَح��ي��انً��ا وت��ب��رك َم��ن��ه��ٍض غ��ي��ر ف��ي ل��إلرق��ال وت��ن��ه��ض
ُم��ه��َرك2 ن��ق��ل ف��ي ال��ن��رد ف��ص��وص ك��ح��ك��م ت��ح��كُّ��ٌم إال ال��ده��ر ه��ذا ُح��ْك��م وم��ا
ُم��َدْم��َل��ك3 ك��ل ال��َق��ْم��ر س��ه��ام م��ن ح��وى م��ق��ام��ٍر ب��ب��ي��ت ال��دن��ي��ا م��ن ك��أنَّ��ا
ال��ت��ص��ع��لُ��ك ب��ق��دح م��ق��م��ور وآخ��ر ِق��دُح��ه ب��ال��يَ��س��ر ف��از ق��د ق��ام��ٍر ف��ِم��ن
ل��ل��ت��م��ل��ك م��ن��ص��وب��ة ش��بَ��ٍك س��وى اح��ت��راف��ه��ا ي��ج��ي��د ال��الت��ي ال��ِح��َرف وم��ا

مشيته. يف يموج كأنه تراه الذي املضطرب، املرتهوك: 1
النرد. يف بها يلعب غريه أو خشب من مستديرة قطع وهو املهارك، واحد املهرك: 2

امللمس، املسوى أي: املخلق، السهام من واملدملك: القمار. يف بها يقارع التي قداحه القمر: سهام 3

بيت البيت هذا يف الدنيا يجعل أن ناسب النرد، كعاب كأحكام املتقدم البيت يف الدهر أحكام جعل ملا
التالية. باألبيات ذلك وأوضح ومقمور، قامر بني فيها والناس مغامرة،
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ال��م��م��ص��ط��ك4 ب��ال��دواء ف��ي��ه��ا ل��ي��ص��ط��اد ��ٍة ِك��فَّ ن��اص��ُب ال��ق��وم ط��ب��ي��ب وإنَّ
ل��ل��ت��ب��رُّك ك��ُف��ُه ج��ه��ًال تُ��ق��بَّ��ل ُس��بَ��ح��ة ح��ام��ُل ال��ده��ر م��ض��ح��ك��ات وم��ن
ال��م��ت��ت��رك5 ُه��ج��ن��ة ع��رب��ي ع��ل��ى وادَّع��ى ت��ع��رََّب ت��رك��يٌّ وآخ��ُر
ال��م��ش��بَّ��ك ال��ص��ل��ي��ب رس��م ب��راي��ت��ه��ا دول��ة ع��دل م��ط��ريً��ا ِغ��رٍّ وت��ح��دي��ُث
م��درك غ��ي��ر ل��ه��ا م��خ��دوع وآخ��ر ال��م��ن��ى أدرك خ��ادٌع إال ال��ن��اس وم��ا
ال��م��ت��ن��س��ك ب��ال��زاه��د ت��غ��ت��ِرْر وال ت��ع��ج��بً��ا ال��ن��س��اءِ زي��ر م��ن تُ��ب��ِد ف��ال
ال��م��ف��لِّ��ك6 ال��َك��ع��اب ح��ب ال��ه��وى ب��ح��ك��م وق��ط��ب��ه��ا إال األف��الك دارت ف��م��ا
ف��ت��ش��كَّ��ِك ق��ل��تُ��ه ق��د م��ا ت��خ��ال��ف ح��ق��ي��ق��ًة ي��وًم��ا ع��ي��ن��اك أب��ص��رْت وإن
ُم��ح��نَّ��ك م��ث��ل ي��ن��ص��ح��ك ول��م خ��ب��ي��ر ُم��َج��رٍِّب م��ث��ُل يُ��ن��ب��ئ��ك ل��م ف��إن��ك
ال��م��َح��كَّ��ك7 ب��ال��ُج��ذَي��ل م��ن��ه ُف��زَت ف��ق��د ب��ه ف��خ��ذ رأي��ي ال��لَّ��ه ل��ع��م��ُر ف��ه��ذا

املخلوط املمصطك: والدواء وتكرس. الكاف بضم وهي الظباء، بها يصيد التي الصائد حبالة الكفة: 4
باملصطكي.

ترتك. قد عربيٍّا بالهجنة يعري فصار تعرب، تركيٍّا املضحكات من أن البيت معنى حاصل 5

يقال: ثديها، استدار التي مشددة؛ والالم الفاعل بصيغة واملفلك الناهد. الجارية كسحاب؛ الكعاب: 6
املغزل. كفلكة ثديها استدار الجارية: فلكت

لتحتك العطن يف ينصبونه كانوا عود وهو جذل، تصغري والجذيل: برأيه، يشتفى الذي املحكك: الجذيل 7
برأيه. يستشفى للذي مثًال يرضب صار ثم الجربى، اإلبل به
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اض��ط��رارا إال ف��ي��ه ت��ْم��ِش وال َد ب��ب��غ��دا ال��ك��ب��ي��ر ال��ش��ارع نَ��كِّ��ِب
واألوع��ارا ال��س��ه��ول ف��ي��ِه تَ��ل��َق ي��وًم��ا َم��تْ��نَ��يْ��ِه رك��ب��َت إن ش��ارٌع
وال��خ��ب��ارا وَْع��ث��ه ��م��ن ت��ق��حَّ إن ف��ي��ه ال��خ��ي��ل س��ن��اب��ك ت��ت��رام��ى
األح��ج��ارا وت��ق��ذف َح��ث��ًوا ج��ِه األو ع��ل��ى ف��ي��ه ال��ت��راب ت��ح��ث��و ف��ْه��ي
ال��ع��ش��ارا أم��ن��ت ل��م��ا ن��ه��اًرا َق ال��بَ��ْر أو ف��ي��ه ال��بُ��راَق رك��ب��َت ل��و
غ��ب��ارا ��م��وُه ت��ن��سَّ ه��واء م��ن ُس��ك��ارى ف��ي��ه ال��ع��اب��ري��ن ت��ح��س��ب
األق��ذارا ذرات��ه ف��ي ح��ام��ًال م��س��ت��ط��ي��ًرا ال��ف��ض��ا ي��م��أل س��اط��ًع��ا
ج��رارا1 ع��رم��رًم��ا م��س��ب��ط��رٍّا ج��ي��ًش��ا ال��ج��راث��ي��م م��ن م��س��ت��ج��ي��ًش��ا
ُم��ث��ارا ال��وج��وه ع��ل��ى ن��ق��ًع��ا ج��اَش وإالَّ َوْح��ًال ج��اش ُرشَّ إن ه��و
ن��ه��ارا ت��خ��بَّ��ط��وه ه��م إذا م ال��ق��و أدم��غ��ة ف��ي��ه ��م��س ال��شَّ ت��ص��َه��ُر
ال��م��ن��ه��ارا رص��ي��ف��ه ف��ت��ج��نَّ��ْب ج��ان��ب��ي��ِه ف��ي م��ش��ي��ت م��ا وإذا
إن��ك��ارا أن��ك��رت��ه ل��ح��ًظ��ا ـ��راف األط��ـ إل��ى ف��ي��ه أرس��ل��ت م��ا وإذا
األب��ص��ارا وي��ب��ه��ج ُح��س��نً��ا ـ��ع��ة ب��ال��ص��ن��ـ ي��س��رُّك م��ا ف��ي��ه ت��رى ال
ج��دارا ت��راه أن ال��ع��ي��ن ت��ك��ره ج��دار ك��لَّ ف��ي��ه ال��ع��ي��ن ت��رى ب��ل
أش��ب��ارا ت��ق��ي��س��ه م��ت��داٍن م��ن��ه ال��ج��ن��ب وف��ي ع��اٍل ف��ج��داٌر

امتد. أي اسبطر؛ من مسبطرٍّا: 1
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ويَ��س��ارا ب��ط��ول��ه ي��م��ي��نً��ا ـ��دُّ ت��م��ت��ـ ك��األف��اح��ي��ص ودك��اك��ي��ُن
األم��ص��ارا؟! ب��ح��س��ن��ه��ا زان��ت ـ��ار األم��ص��ـ ف��ي ال��ش��وارع م��ن ه��ذا أي��ن
إزورارا وال ب��ه��ا اع��وج��اًج��ا ال ف��ج��اءت ��دوه��ا وم��هَّ ع��بَّ��دوه��ا
س��ارا م��ن ف��وق��ه ال��س��ي��َر يَ��ح��َم��د رص��ي��ف ك��ل ب��ه��نَّ وأع��دُّوا
اش��م��خ��رارا ب��ن��اؤه م��ش��م��خ��رٍّ ص��رح ك��لَّ ب��ه��ا ل��ه��م وأق��ام��وا
أن��ارا ق��د ك��وك��بً��ا ال��ح��س��ن ف��ي ِخ��ي��َل ب��ن��اء ك��ل ال��ج��ان��ب��ي��ن ف��ع��ل��ى
األش��ج��ارا ِض��ف��اف��ه��ا ف��ي غ��رس��وا ح��ت��ى ب��ذل��ك ي��ك��تَ��ف��وا ل��م ث��م
األن��ظ��ارا اخ��ض��راره��ا وس��رَّ ـ��س ال��ش��م��ـ وَه��ج ظ��اللُ��ه��ا ف��َوَق��تْ��ه��م
ال��دِّي��ارا ع��م��رن��ا ف��م��ا وإال َم ال��ي��و ش��وارع��ن��ا ف��ل��ت��ك��ن ه��ك��ذا
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عىلاخلوان

ال��ق��ي��ام1 أث��ق��ل��ه ق��ام ف��ل��م��ا ��ا ِخ��فٍّ وك��ان ال��خ��وان ع��ل��ى أك��بَّ
ال��ض��خ��ام2 ال��لُّ��ق��م ل��ه م��رئ��ت ف��م��ا ض��خ��اًم��ا لُ��ق��ًم��ا ب��ي��ن��ه��ا ووال��ى
ف��ال��ت��ه��ام وض��ع ب��ف��ي��ِه ف��ه��ن َم��ْض��ٍغ ب��غ��ي��ر بَ��ْل��َع��ه��نَّ وع��اج��ل
ال��ح��زام ي��ن��ق��ط��ع ك��اد أَن إل��ى وش��ال��ت ِش��بَ��ًع��ا ب��ط��ن��ه ف��ض��اق��ت
غ��الم! ي��ا روي��دك ل��ه: وق��ل��ت َش��ْزًرا إل��ي��ه ال��ل��ح��اظ ف��أرس��ل��ُت
ح��رام ب��ه وه��ي ف��اك ف��ت��دخ��ل ح��الًال ت��أخ��ذه��ا ال��ل��ق��م��ات أَرى
ال��ُع��ق��ام ال��داءُ ب��ي��ن��ه��ا ت��خ��لَّ��ل م��ف��رداٌت ب��ج��وف��ك ان��ت��َض��َدت ق��د
ال��س��الم ص��ح��ت��ك أي��ام ع��ل��ى م��ض��ٍغ؟! ب��غ��ي��ر ال��ط��ع��اَم أت��زدرد
ال��ط��ع��ام ف��ي��أك��َل��ك م��ع��اج��ل��ًة ب��ازدراٍد ط��ع��ام��ك ت��أك��ل ف��ال
األن��ام ال��ِق��َدم م��ن اب��ت��ل��ي��ت ب��ه داءٍ دواءُ ال��ط��ع��ام إنَّ أال
��ق��ام ال��سَّ ه��و ال��دواء ف��إك��ث��ار ك��ف��اٍف ع��ن ج��وع��ك َس��ق��اَم ف��داِو
دوام ب��ه��ا ل��ل��ح��ي��اة ول��ك��ن الل��ت��ذاٍذ ال��م��ط��اع��م أك��ل وم��ا
ال��ِح��م��ام وب��ه ح��ي��ات��ه��م ف��م��ن��ه أح��ب��وا م��ا أع��ج��ب ال��ن��اس ط��ع��ام

خفيًفا. أي بالكرس: خًفا وكان ولزمه. عليه أقبل عليه: أكبَّ 1
يف إليه املضاف للضمري تمييز لقًما: املغبة. ساغت ما أي له: مرئت فما اللقم. بني تابع أي بينها: واىل 2

بينها. قوله
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زم��ام ل��ه��م ال��ط��ع��ام غ��ي��ر وم��ا ال��م��ن��اي��ا إل��ى ال��زم��ان ي��ق��وده��ُم
ال��َم��رام! ب��ئ��س أال ت��ن��وُّع��ه رام��وا ال��ن��اس أَن م��ن��ه وأع��ج��ب
إدام3 ل��ه ال��َق��راح م��ن ك��ف��اك أْك��ًال ع��ل��ي��ك ال��َق��ف��ار اس��ت��ع��ص��ى إذا
ال��ل��ئ��ام! أج��ش��ع��ه��ا ال��ن��اس رأي��ت ف��إن��ي َج��ش��ٍع م��ن َح��ذَاِر َح��ذَاِر
ان��ه��زام ب��ب��ط��ن��ت��ه ل��ف��ط��ن��ت��ه أك��وٌل ف��تً��ى ال��ع��ال��م��ي��ن وأغ��ب��ى
ال��ص��ي��ام دي��دان��ي ف��ك��ان ل��ص��م��ت ده��ري ص��ي��ام اس��ت��ط��ع��ت أن��ي ول��و
ال��ط��ع��ام ُف��ط��وره��ُم ف��ي ت��ك��اث��ر ق��وٍم ص��ي��ام أص��وم ال ول��ك��ن
ال��ظ��الم اخ��ت��ل��ط إذا ن��ه��م��وا وق��د ج��ي��اًع��ا ط��َوْوا ال��ن��ه��ار وض��ح ف��إن
ان��ت��ق��ام ل��ن��ا م��ن��ك ال��لَّ��ي��َل ف��إنَّ تُ��ِج��ْع��ن��ا ل��ئ��ن ن��ه��ار ي��ا وق��ال��وا:
ن��ي��ام وه��م ��ئ��وَن ي��ت��ج��شَّ وق��د ام��ت��الءٍ ع��ل��ى ُم��ت��خ��م��ي��ن ون��ام��وا
ال��ص��ي��ام! ُف��رض ه��ك��ذا م��ا أال ف��رٍض: أداءَ ل��ل��ص��ائ��م��ي��ن ف��ق��ل

بالفتح: والقراح مأدوم. غري أي قفار: خبز ويقال: القفار، الخبز أي ملحذوف؛ صفة بالفتح: القفار 3
الخالص. املاء
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حتيةرسكيس

إليها قدومه عند رسكيس، سليم الشهري الكاتب لتكريم القدس يف أقيمت حفلة يف أنشدها
زائًرا.

وط��ي��س��ا ال��ث��ن��اء م��ن ف��ي��ه َف��س��َج��ْرُت ال��لِّ��ق��ا ق��ب��ل أك��ب��رتُ��ه ف��اض��ٍل م��ن
م��ع��ك��وس��ا ال��ُع��ال م��ن إل��ي��ه يُ��ع��زى م��ا وج��دت ال��ل��ق��اء ك��ان إذا ح��ت��ى
س��رِك��ي��س��ا ال��ف��ت��ى إالَّ ب��ل��ق��ائ��ه، وت��ش��رُّف��ي أي س��رك��ي��س؛ ال��ف��ت��ى إال
َرس��ي��س��ا ه��واه م��ن ق��ل��ب��ي ف��أح��سَّ م��رٍَّة أوَل ال��ق��دس ف��ي ج��ال��س��ت��ه
ن��ف��ي��س��ا ال��ك��رام ال��ص��ي��د م��ن ع��ق��ًدا ب��ص��دره ال��زم��ان ن��ظ��م م��ج��ل��ٍس ف��ي
ك��ئ��وس��ا ال��ج��ل��وس ع��ل��ى م��ن��ه ف��ي��دي��ر ح��دي��ث��ه ب��خ��م��ر ي��س��ك��رن��ا ك��ان إذ
ع��ي��س��ى م��ري��م اب��ن م��ع��ج��زة ف��يُ��ري��ك ب��ن��ك��ت��ة م��ن��ك ال��م��ي��َت ال��س��رور ي��ح��ي��ي
أرس��ط��ال��ي��س��ا م��ح��دِّث��ن��ا ِخ��ل��ن��ا ب��ح��ك��م��ة ال��ح��دي��ث م��ن أف��اض وإذا
ع��ب��وس��ا ت��راه م��ن ت��ص��ف��ع ب��ال��ض��ح��ك ف��ن��ك��ات��ه م��ازًح��ا ت��ح��دَّث وإذا
ال��ك��ي��س��ا وَح��لَّ ل��ه ل��ج��اد ي��وًم��ا ب��ظ��رف��ه ال��ش��ح��ي��ح ي��د ي��س��ت��درُّ ل��و
ج��ل��ي��س��ا! س��ل��ي��م ي��ا ب��م��ث��ل��ك أك��رْم م��ن��اف��ثً��ا ال��ك��الم َف��ك��ه ج��ال��س��ت��ه
رئ��ي��س��ا ي��ك��ون أن ب��م��ث��ل��ك أخ��ل��ق رئ��ي��س��ه��ا أن��ت األدب��اء ف��م��ج��ال��س
ط��روس��ا ال��ري��اض ب��أزه��ار تُ��زري أدب��ي��ة َم��َج��لَّ��ٍة ربَّ أول��س��ت
َع��روس��ا ال��ج��م��ال ب��اه��رة ع��ذراءَ ��ه��ا ت��زفُّ ب��ال��ف��ن��ون ش��ه��ٍر ك��ل ف��ي
ال��م��أل��وس��ا ي��راِع��َك ب��ن��ف��ث ت��ش��ف��ي م��ت��ن��طِّ��ًس��ا ت��ح��ب��ي��ره��ا ف��ي ج��ئ��َت ق��د
ش��م��وس��ا ��ك��وك ال��شُّ ل��ي��ل ف��ي ف��ت��ض��يء س��ط��وره��ا خ��الل م��ن ال��ح��ق��ائ��ق ت��ب��دو



الرَّصايف معروف ديوان

ت��أن��ي��س��ا أه��ل��ه��ا وح��ش��ة ف��م��ن��ح��َت زي��ارٍة ق��ص��َد ال��ق��دس ق��دم��َت ��ا َل��مَّ
رءوس��ا ُم��ط��أِط��ئ��ي��ن ال��ظ��ه��ور ن��ح��ن��ي ت��ج��لَّ��ًة س��ل��ي��ُم ي��ا ل��ف��ض��ل��ك ق��م��ن��ا
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البالغ إىل

بريوت. يف البالغ جريدة أصدر ا َلمَّ باقر، محمد إىل اآلستانة يف وهو أرسلها

ال��ب��الِغ ُح��ج��ج م��ن أص��درت ب��م��ا ُع��ذًرا ل��ل��ق��وم تَ��دْع ل��م أب��اق��ُر
ال��م��ص��اِغ ف��ائ��ق��ة وه��ي ف��ج��اءت خ��ال��ص��اٍت ال��ن��ص��ائ��َح ُص��غ��ت ف��ق��د
ال��م��س��اِغ ط��يِّ��ب��ة األذواق ل��دى رائ��ق��ات ال��ح��ق��ائ��ق وأوض��ح��ت
ص��اِغ؟ غ��ي��ر ق��ل��بً��ا م��ن��ه ن��ح��اول ذا وم��ن يُ��ص��غ��ي م��ن أي��ن ول��ك��ن
ال��دب��اِغ؟ م��ن ت��ري��د م��ا أي��ن��ف��ع ش��ع��ري ف��ل��ي��ت األدي��م ح��ل��م ل��ق��د
وب��اِغ؟ م��ن��ت��ص��ف ب��ي��ن ح��ي��اَرى أم��س��وا اإلس��الم ب��ن��ي ت��رى أل��س��ت
ِص��ب��اِغ ب��ال ال��ق��ف��ار ي��ل��وك��ون وق��وٌم م��ق��اِص��ف��ه��م ف��ي ف��ق��وٌم
الغ غ��ي��ر «ال��ح��ق��ي��ق��ة» ف��ي ه��و وم��ا «م��ف��ي��ًدا» ل��ه��م رأوه داٍع وك��م
ش��واِغ ب��أس��ن��ان ل��ت��م��ض��غ��ه��م ح��ل��وًق��ا ف��غ��َرْت ل��ه��م ص��ح��ٍف وك��م
ال��رَّواغ��ي اإلب��ل ك��أن��ه��ا ت��ض��جُّ ول��ك��ن ن��ف��ثً��ا أخ��ذت��ه��ُم وم��ا
ال��ف��راِغ إل��ى ف��ي��ه أدع��وك ف��م��ا ُس��خ��ًط��ا أب��دي��ت وإن أن��ي ع��ل��ى
ط��اِغ ك��ل َم��الل��ك م��ن ف��ي��ف��رَح َم��الٍل ع��ن ب��الَغ��ك ت��ت��رك ف��ال
ال��رَّواِغ أرب��اب ه��ام ي��ف��لِّ��ق ي��راًع��ا ُم��ن��ت��ض��يً��ا ال��ق��وم ف��ي ف��ق��م
ال��م��نَ��اغ��ي ب��دن��دن��ِة وآون��ًة ال��م��ن��ادي ب��ش��ق��ش��ق��ِة وخ��اط��ب��ه��ْم
ال��ب��الغ ف��ي ال��ب��الغ��ة ت��ؤيِّ��دك أم��ًرا ب��لَّ��غ��ت إذا ف��تً��ى ف��أن��ت
ال��دِّم��اغ ك��ب��ر ف��ي س��واك ت��ف��وق ج��س��م ن��ح��ي��ف ُخ��ِل��ق��َت وإن وأن��َت





الزهاوي يفحفلة

ال��زه��اوي ش��اع��ره��ا ب��ق��دوم زه��ت اغ��ب��راٍر ب��ع��د م��ن ب��غ��داد أرى
ال��م��داوي ِع��ل��ت��ه��ا ب��ط��ب��ي��ب زه��ت وع��ل��ًم��ا أدبً��ا ب��ك��ب��ي��ره��ا زه��ت
ث��اوي ه��ن��اك وه��و ظ��لَّ ل��و ب��ه ف��خ��اًرا ت��س��ب��ق��ه��ا م��ص��ر وك��ادت
ال��س��م��اوي وال��ش��رف األرض ف��خ��اُر إل��ي��ه��ا م��ح��ت��ق��بً��ا ع��اد ول��ك��ن
غ��اوي ك��ل ُم��رش��َد زال ال ِب��َم��ْن أه��ٍل وأل��َف ب��ال��ح��ك��ي��م ف��أه��ًال
َدع��اوي إال ج��م��ي��ل��ه��ا يَ��راع ل��وال ب��غ��داد ف��ي اآلداب وم��ا
راوي األرض ب��أق��ص��ى ل��ه رواه ش��ع��ًرا ب��غ��داد ف��ي ق��ال م��ا إذا
وال��م��س��اوي اْل��ُم��ع��اِدل ع��ن ف��َج��لَّ م��ع��نً��ى ال��ش��ع��ر ب��دي��ع ف��ي ت��ف��رَّد
اْل��َم��س��اوي أرب��اب ن��ق��ُد ي��س��وءك أن م��ن ال��ش��ع��ِر ج��م��ي��ل ي��ا أع��ي��ذُك
ب��ال��ت��داوي أج��در ك��ان ب��ف��ه��م ال��م��ع��ان��ي م��ن ال��س��ق��ي��م ي��داوون
ع��اوي ب��ص��وت أف��زع��وك ه��م إذا ذئ��اب وُه��ُم ت��ع��ج��ب��ن ال أال
ال��م��ط��اوي ف��ي ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��ى ي��دل أع��م��ى ن��ق��د ق��ري��ض��ك ن��ق��دوا ل��ق��د
اْل��َم��ك��اوي ح��رَّ ن��ف��وس��ه��م ت��ذي��َق ح��ت��ى ال��ش��ع��ر ح��دي��د ل��ه��م ف��أح��ِم
ت��ن��اِو ول��م ن��اوءوك م��ا إذا َع��ْج��زا ال��ح��ل��م ي��رْون ق��وم ف��ه��م
ذاوي ال��ش��ع��ر ن��ب��اِت م��ن ب��ض��غ��ٍث إال ش��ئ��ت إن ت��ض��رب��ه��ُم وال
ه��اوي وه��ويِّ ِم��ذبَّ��ٍة ب��ه��زِّ ذع��ًرا ي��ط��ي��ر ال��ذب��اب م��ث��ل ف��ه��م
وض��اوي م��ه��زول ب��ي��ن م��ا وه��م م��ع��ي��ٍن إل��ى ُم��ح��وج��ي��ك ول��ي��س��وا
اْل��َم��ه��اوي س��ف��ل��ى إل��ى وي��س��ق��ط��ه��م ه��ب��اءً ي��ج��ع��ل��ه��م م��ن��ك ف��ن��ف��ٌخ



الرَّصايف معروف ديوان

اْل��ُم��ق��اوي ه��و ال��ض��ع��ي��ف ك��ان إذا ُم��ع��ي��ٍن إل��ى ال��ق��ويُّ اح��ت��اج وم��ا
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اجلديدة احلياة إىلصاحبة

بريوت. يف الجديدة الحياة مجلة صاحبة حبوبة السيدة إىل أرسلها

س��ع��ي��َده ح��ي��اة إل��ى ن��س��ع��ى ق��وُم ي��ا َه��لُ��مَّ
ع��دي��ده أم��وٍر إل��ى اف��ت��ق��اًرا ف��ي��ن��ا ف��إن
اْل��ُم��ف��ي��َده ال��م��س��اع��ي إل��ى وس��ع��ٍي ات��ح��اٍد إل��ى
ال��م��ب��ي��ده ال��ش��رور ب��ه��ا نُ��ْف��ن��ي م��ع��اه��َد إل��ى
اْل��َم��ِش��ي��ده ال��ق��ص��ور ع��ل��ى ت��ع��ل��و م��دارس إل��ى
َرش��ي��ده ن��ف��وس إل��ى ك��ب��ار ع��ق��وٍل إل��ى
ال��ش��دي��ده ال��خ��ط��وَب ب��ه��ا نُ��ق��اوي ج��س��وم إل��ى
ال��ع��ق��ي��ده ف��س��اد ب��ه ن��داوي ص��الح إل��ى
ق��ص��ي��ده ع��ن ِب��ك��ْل��م��ٍة اك��ت��ف��اءٌ أري��د وإن
ال��ج��دي��ده ال��ح��ي��اة ه��و ن��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ف��ك��ل
ال��ج��ري��ده ف��ي ح��بُّ��وب��ٌة ت��دَّع��ي��ه ال��ذي ه��و
ش��ري��ده ب��ك��ل ل��ن��ا ت��أت��ي ال��ص��ح��ي��ف��ُة ت��ل��ك
ف��ري��ده ع��ق��د ك��ل م��ن ت��ح��وي ال��م��ج��ل��ة ت��ل��ك
ن��ش��ي��ده ك��ل ش��ئ��ِت إن اس��ت��ن��ش��دي��ن��ي ح��بُّ��وب��ُة
وم��ج��ي��ده ح��م��ي��دة ف��ت��اٍة خ��ي��ُر ف��أن��ِت
ق��ي��وده ف��ك��ْك��ِت وق��د ق��ي��ود ف��ي��ه ال��ش��رق
ُج��م��وده ش��ف��ي��ِت وق��د ُج��م��ود داءُ وف��ي��ه



الرَّصايف معروف ديوان

وس��دي��ده ص��ح��ي��ح��ة ف��ي��ه ال��غ��رُّ آراؤك
ُم��ري��َده أن��ت ل��ه��نَّ أم��وًرا يُ��ري��د ال َم��ن
ِج��ي��َدْه األس��ُر ق وط��وَّ ِغ��رٍّا ع��اش ال��ذي إال
وث��ري��ده ل��ق��ص��ع��ة إال ع��اش م��ا ف��ذاك
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املتعلم إىل

1 األت��مِّ ال��ف��خ��ار إل��ى ووص��وًال ك��م��اال أردت إن ال��ع��ل��م ف��ي أَْخ��ِص
ت��رم��ي ه��ي وال��ذي ال��ن��ف��س ف��ات��رك ِح��ذًق��ا ��ل��م ال��ت��عُّ ف��ي ُرم��َت وإذا
ظ��ل��م أك��ب��ر ال��ط��ب��اع ق��س��ر إن أب��ت��ه م��ا ع��ل��ى ق��س��ره��ا واج��ت��ن��ب
يَ��مِّ ت��ي��ار ي��ردُّ ذا وم��ن ر ت��يَّ��ا ال��غ��رائ��ز ف��ي ال��م��ي��ل إن��م��ا
َه��ض��م س��وءِ م��ن اس��ت��ق��أت وإال ـ��م ال��ع��ل��ـ م��ن اش��ت��ه��اه م��ا ال��ع��ق��ل أط��ع��م
ع��ل��م ك��ل ذك��ائ��ه ف��ي ه��اض��م دم��اٌغ ال��رج��ال أرؤِس ف��ي ل��ي��س
ب��س��ه��م ال��ع��ل��وم ذي ك��لِّ ف��ي ـ��رب ت��ض��ـ أن ت��ح��اول أن ال��ن��ق��ص ف��م��ن
األع��مِّ ف��ه��م ق��ب��ح م��ن ل��ذوي��ه ن��ف��ًع��ا أك��ث��ر األخ��صِّ ف��ه��م ح��س��ن
ك��ُم��ْص��م��ي2 ُم��ن��ِم ول��ي��س ف��اع��ل��م ـ��ي��د ال��ص��ـ رم��اة م��ث��ل ال��ع��ل��وم وبُ��غ��اة
واس��ت��ج��مِّ ُس��وي��ع��ة ف��ه��ازل ٍت س��اع��ا ب��ال��ج��د اش��ت��غ��ل��َت م��ا وإذا
يُ��ع��م��ي وال��ع��ن��ف ال��ف��ؤاد يُ��ذك��ي ف��َق ال��ر ف��إن ُج��ه��ْدَت إذا ��ق وت��رفَّ

واحًدا. علًما تعلم إذا العلم، طالب أخىص من أمر فعل أخص: قوله 1

ولم فأصابه رماه إذا الصيد؛ الصياد أنمى قولهم: من فاعل، اسم املنمي: كمصمي»، منم «وليس قوله: 2

وهو مكانه فقتله رماه إذا الصيد؛ أصمى قولهم: من فاعل اسم واملصمي: فمات، عنه ذهب ثم يقتله،
الذي كاملصمي كان اإلتقان، كل وأتقنه العلم يف أخىص فإذا الصيد، كرامي العلم طالب أن واملعنى يراه،

بصيده. ينتفع



الرَّصايف معروف ديوان

ِب��َق��ْض��م3 َخ��ض��ٍم ب��ل��وغ ب��ال��ت��أن��ي م��داه ال��ع��ج��ول ي��ب��ل��غ ول��ق��د
َج��مِّ غ��ي��َر ن��ف��ع��ه ك��ان ج��ّم��ًة ل��دي��ه ال��ع��ل��وم ك��ان��ت َم��ْن ك��ل
ل��ْل��ُم��ه��مِّ؟! يُ��رت��ج��ى ال��ع��ل��م ف��ي ل��ي��س ب��دٍْع غ��ي��ر ل��ع��ال��م ف��ض��ٍل أيُّ
ال��م��س��تَ��ت��مِّ غ��اي��ة ف��ي��ه يَ��نَ��ل ل��م ول��ك��ن ع��ل��م ل��ك��لِّ ش��وًط��ا س��ار
ُدْه��م ال��م��ش��اك��ل م��ن ل��ي��اٍل ف��ي ن��ج��وًم��ا ال��ع��ل��وم م��ن أب��دى َه��بْ��ه
ن��ج��م؟! أل��ف ع��ل��ى ي��رب��و وح��ي��ًدا ن ك��ا وإن ال��ت��م��ام ال��ب��دُر أَوَل��ي��س
اْل��ُم��ِل��مِّ ل��ل��ق��ويِّ ال��ف��وز إن��م��ا ت��دَّع��ي��ه م��ا ك��ل ف��ي ق��ويٍّ��ا ك��ن
4 ب��األج��مِّ ف��اِت��ٌك ال��ض��أن أَْق��َرُن ُرَوي��ًدا ال��ض��ع��ي��ُف ال��ع��اج��ُز أي��ه��ا

البيت هذا ضمن وقد قليًال، قليًال األسنان بأطراف األكل والقضم: الفم. ملء األكل هنا: بالخضم املراد 3
البعيدة الغاية أي الفم، بأطراف باألكل تبلغ الشبعة أي بالقضم»؛ املخضم يبلغ «قد قولهم: وهو املثل

بالرفق. تدرك
محالة. ال بالضعيف فاتك القوي أن واملعنى له، قرن ال الذي واألجم: قرنان. له الذي الضأن: من األقرن 4
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املخدوع1 اليتيم

ح��م��ي��م وال ل��دي��ه أه��ل وال ب��ه��ي��ُم ُم��ع��ت��ك��ٌر وال��ل��ي��ُل ق��ض��ى
ال��ك��ل��وم2 ب��ه ال��ح��ي��اة دَم ت��م��جُّ ق��ت��ي��ًال م��وط��ن��ه غ��ي��ر ف��ي ق��ض��ى
ال��ي��ت��ي��م؟ ق��ت��ل إذا ي��ب��ك��ي وم��ن وب��اٍك ب��اك��ي��ٍة غ��ي��ر م��ن ق��ض��ى
ك��ري��م م��آزره ��رة ُم��ط��هَّ ع��فٌّ وه��و ال��ش��ب��ي��ب��ة َغ��ضَّ ق��ض��ى
ال��س��ل��ي��م3 وال��ِع��رُض ال��ن��ف��س َع��ف��اُف ده��اًق��ا ك��أًس��ا ال��ردى م��ن س��ق��اه
ن��دي��م ل��ه ل��ي��س ال��ي��ت��م ب��ك��فِّ ول��ك��ن ط��َرٍب ع��ل��ى ت��ج��رَّع��ه��ا
ال��رخ��ي��م ال��ع��ود ب��ه ي��س��اج��ل��ه��ا ن��واٍح ف��ي ال��رب��اب��ة ح��ي��َن ع��ل��ى
ت��ع��وم ط��اف��ي��ة األش��ج��ان ب��ه��ا ك��ان��ت األل��ح��ان رق��ائ��ق ب��ح��ي��ث
وج��وم ل��ه��ا ال��س��ام��ع��ي��ن وص��م��ت ن��ْع��ٌي األوت��ار ت��رنُّ��م ك��أن

خدع «سليم» اسمه حلب من مطربًا يهوديٍّا رجًال أن القصيدة، نظم إىل شاعرنا دعا الذي السبب 1
الغالم نفس فأبت أهلها، بعض املنكر منه فأراد بغداد من به وأتى أهلها، من يتيًما مسيحيٍّا غالًما
وأطلق الناس، من املئات يضم طرب نادي يف والغالم سكران وهو يوًما فجاءه ذلك، الطاهرة الزكية
عىل وقبض هناك، الغرباء مستشفى إىل فحمل األرض، عىل املخدوع اليتيم ذلك فسقط الرصاص، عليه

املؤملة. الحادثة هذه بها حاكيًا القصيدة هذه الرصايف معروف فنظم السجن، يف به وزج الجاني

الجروح. الكلوم: 2
ممتلئة. دهاًقا: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ول��وُم4 َس��َف��ٌه إه��اب��ه وم��لءُ ب��خ��ْزٍي م��ل��ت��ف��ًع��ا ال��م��وُت ف��ج��اء
ال��ج��س��وم ت��ن��خ��رق ال��رَّْم��ي ف��ي ب��ه رص��اًص��ا م��س��دَّس��ه م��ن ف��أط��ل��ق
ال��رج��وم5 ��ْه��ب ال��شُّ م��ن ��ت ان��ق��ضَّ ك��م��ا «ن��ع��ي��ٌم» ب��ه ال��ج��ب��ي��ن إل��ى ف��خ��رَّ
ال��وص��وم6 ب��ه��ا تُ��ن��اط ال ح��ي��اًة ارت��ث��اٍث ب��ع��د م��ودًِّع��ا ف��ب��اَن
ال��ُح��ل��وم7 ب��ك��ت ف��ق��د س��ف��اه��ت��ن��ا ع��ل��ي��ه أس��ف م��ن ت��ب��ِك ل��م ل��ئ��ن
ال��ن��ج��وم ت��رف��ع��ه��ا ع��ل��ى ب��ك��تْ��ه م��ص��ابً��ا ل��ه ال��ن��ج��وم َدَرِت ول��و
ال��خ��ص��ي��م8 ي��ب��دي م��ا ال��زوراءِ إل��ى ف��تُ��ب��دي ت��ث��أره ال��ش��ه��ب��اءُ ع��س��ى
«َس��ل��ي��م» ق��ات��ل��ه إن ب��ل أرى ف��ي��م��ا «إب��راه��ي��م» ي��ق��ت��ل��ه ول��م
رج��ي��م ش��ي��ط��ان ف��ه��و «ن��ع��ي��ًم��ا» أغ��وى ال��م��ل��ع��ون «س��ل��ي��ٌم» أل��ي��س
زع��ي��م أب��ًدا ل��ه م��ا ي��ت��ي��ًم��ا ِغ��رٍّا ال��ش��ه��ب��اء م��ن وأخ��رج��ه
أل��ي��م ق��ت��ل ب��ه��ا ت��خ��رَّم��ه ح��ت��ى ب��غ��داد إل��ى ب��ه وج��اء
ال��ُع��م��وُم َس��خ��ط وإن وأن��دبُ��ه ب��الٍح أع��ب��أ ول��م س��أب��ك��ي��ه
«ن��ع��ي��ُم» َم��ه��ٍل ب��ال ق��ت��ًال ث��َوى ْخ أرِّ ن��ادي��ت ث��وى أن ��ا ول��مَّ

يدبغ. أن قبل الجلد اإلهاب: 4
رجم. مفردها به، يرجم ما الرجوم: 5

العيوب. الوصوم: جريًحا. املعركة من حمل للمجهول؛ بالبناء ارتثاثًا: ارتث 6
العقول. الحلوم: 7

بغداد. والزوراء: حلب. الشهباء: 8

230



األموات وحي ميتاألحياء

ب��ال��راق��ِد ال��ده��ر ح��ادث وال ب��ال��خ��ال��ِد أن��ت ف��م��ا ��ْظ ت��ي��قَّ
ج��اح��د ب��ال ال��ن��ج��وم دوام ي��دوُم م��ج��ًدا ب��س��ع��ي��ك ف��خ��لِّ��د
ال��ف��اس��د1 إل��ى ال��ن��زوع وخ��لِّ ب��ال��ص��ال��ح��ات ال��ذك��ر ل��ك وأَبْ��ِق
وارد!2 م��ن درُّك َدرَّ أال ال��ص��دوُر ع��ن��ه ي��ن��ادي��ك م��ا ورْد
ال��ح��اق��د م��ن ال��ح��ق��ود ت��م��ي��ت س��ي��رٍة ف��ي ق��وم��ك ب��ي��ن وس��ر
ب��ال��ش��اه��د أع��ادي��ه ف��ت��أت��ي ي��دَّع��ي َم��ْن ال��ده��ر ف��تَ��ى ف��إن
ال��ج��ام��د ك��ال��ح��ج��ر ف��ت��ص��ب��ح ال��س��ك��ون ب��داءِ ُم��رًم��ى ت��ُك وال
ال��راش��د3 س��ي��ره ف��ي ت��ف��نَّ��ن ُح��وًَّال ال��ع��ال ف��ي رج��ًال وك��ن
واح��د ن��َس��ٍق ع��ل��ى وم��رَّت ال��ح��ي��اة ح��رك��ات اطَّ��ردْت إذا
ب��ارد ل��ه��ا ب��وج��ٍه ودام��ت أف��ان��ي��ن��ه��ا ع ت��ت��ن��وَّ ول��م
ال��خ��ال��د ال��ش��رف ف��ي ال��س��ع��ي م��ن َش��م��َل��ٌة ل��ه��ا ت��ت��ج��دَّد ول��م
ن��اف��ِد4 ف��ي ال��ع��ي��ش م��ن ت��ج��ول ��واِم ال��سَّ ح��ي��اة إال ه��ي ف��م��ا

امَليل. النزوع: 1
اللبن. الدر: معنى وأصل خريك، أكثر أي درك: در عنه. الرجوع األمر: عن الصدور 2

االحتيال. الشديد هو الحول: 3
السائمة. الحيوانات السوام: 4
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∗∗∗
راك��د5 َس��ب��خ��ة ع��ل��ى ك��م��اءٍ ام��رٍئ ح��ي��اة م��ن يُ��رت��َج��ى وم��ا
ال��ص��اع��د ال��ن��ازل ال��ن��َف��س س��وى ال��ح��ي��اة غ��ض��ون ف��ي ل��ه ول��ي��س
ب��ال��ك��اس��د ال��ع��ي��ش م��ن وي��ْرض��ى أج��ف��ان��ه ال��ج��ه��ل ع��ل��ى يَ��غ��ضُّ
ال��ح��اش��د ال��م��ج��ل��س ف��ي ك��ان وإن ق��وم��ِه ف��ي ال��م��ي��ُت ه��و ف��ذاك
ص��ائ��د َش��رٍك ف��ي ال��ع��ل��م إل��ى ي��غ��ت��ِدي َف��تً��ى إال ال��م��رءُ وم��ا
اآلب��د6 م��ع األن��ي��َس وص��اد ف��اح��ت��ازه��ا ل��ل��م��ع��ارف س��ع��ى
ن��اق��د ل��ه��ا ب��ص��ي��ٍر ب��ع��ي��ِن أق��م��اره��ا أوج��ه وط��ال��ع
ال��ش��ارد ع��ل��ى ال��ُق��ي��ود وأل��ق��ى َط��يِّ��ه��ا م��ن ال��ح��ق��ائ��ق ف��أب��دى
س��اع��د ع��ن ل��ل��س��ع��ي ��ر وش��مَّ ال��ب��داَر ن��اَدى: أص��ب��ح ه��و إذا
ال��ح��اس��د ع��ل��ى ي��ش��ُق ب��ع��زٍم ش��أوه ف��ي ال��م��ج��لِّ��َي ف��ك��ان
راص��د ال��ُع��ال ل��ن��ج��م ِب��َط��رٍف يَ��ْق��َظ��ٍة ع��ل��ى ب��ات ب��ات وإن
ال��ت��ال��د م��ج��ده ع��ن وأَْض��رَب ل��ه ط��ري��ًف��ا م��ج��ًدا وأح��دَث
وال��د م��ن ج��اءَ ش��َرٍف ع��ل��ى ُل االت��ك��ا ه��و إال ال��ح��م��ُق وم��ا
ال��الح��د ي��د ل��ح��َدتْ��ُه وإن ال��ف��خ��ار ح��يُّ ال��ح��يُّ ه��و ف��ذاك

وامللح. النز ذات األرض السبخة: 5
النافر. اآلبد: 6
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بغداد يف نحن

ال��نَّ��بْ��ُت أع��وزه��ا ب��غ��داد ف��ي ب��ه��ائ��م إن��ن��ا ب��ب��غ��داَد ع��نَّ��ا س��ائ��ًال أي��ا
ت��ح��ُت م��ن ال��ق��وم نَ��ن��ظ��ر ف��َظ��ل��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا وأش��رق��ْت ال��س��م��اءَ ال��غ��رب ��ة أمَّ ع��َل��ْت
1 ُم��نْ��بَ��تُّ ال��س��ع��ي ِم��ق��نَ��ب ع��ن ف��َرٌس ب��ن��ا ك��ب��ا وق��د ال��م��س��اع��ي خ��ي��َل رك��ض��وا وه��م
س��ب��ُت أي��ام��ن��ا ك��لُّ ي��ه��وٌد ك��أنَّ��ا بَ��ط��ال��ٍة ف��ي ن��زل ل��م أن��اٌس ف��ن��ح��ن
ُس��ْح��ُت2 م��أك��ل م��ال��ن��ا م��ن ب��أف��واه��ه��ا ح��ال وق��د ت��ج��ور ل��ح��ك��ام خ��ض��ع��ن��ا
ال��دْس��ُت3 ل��ه��ا ب��ال��ِخ��داع ع��ل��ي��ن��ا ف��ت��مَّ ِخ��دع��ًة األم��ر س��اس��ُة ق��ام��َرتْ��ن��ا ك��م��ا
ال��م��وت؟!4 ه��ي أم��وٍر م��ن ع��ن��ا ال��ذَّبِّ إل��ى ن��ق��م ف��ل��م ُج��ب��نً��ا ال��م��وت ن��خ��ل��ف ل��م��اذا
ت��ه��يَّ��ب��ُت؟! أو ِخ��ف��ت��ه أن ن��اف��ع��ي ف��ه��ل م��وئ��ًال ال��م��وت م��ن أل��ق��ى ال ك��ن��ُت إذا
وال��م��ق��ُت وال��ذل ال��ظ��ل��م م��ن��ه��ا ش��وائ��ب ت��ش��وب��ه��ا ح��ي��اة م��ن خ��ي��ٌر وَل��ل��َم��وُت

منبت: للغارة. تجتمع الخيل من جماعة املقنب: عثر. كبا: ويرسع. ليعدو برجله غمزه فرسه: ركض 1

منقطع.
الحرام. املكسب السحت: 2

املعاني أقرب املعنى وهذا الشطرنج، يف الغلب فيه يكون الذي هو أيًضا: والدست الخديعة، الدست: 3
املقامرة. معنى ليناسب

املدافعة. : الذَّبُّ 4
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ف��أق��ب��ِل ع��ن��ك ال��ص��ب��ر ض��اق ع��دل ي��ا ��ِل ف��ع��جِّ االن��ت��ظ��ار ط��ال ع��دل ي��ا
ال��م��ْع��وِل! ال��ص��ري��خ ع��ل��ى ع��ط��ف��ت ه��الَّ ٌل ُم��َع��وَّ س��واك ع��ل��ى ل��ي��س ع��دل ي��ا
األم��ث��ِل ال��ط��ري��ق ع��ن ب��ه��نَّ ح��ادت ح��ك��وم��ة أم��وِر ع��ل��ى ال��ق��رار ك��ي��ف
ت��ف��ع��ل ل��م م��ا وت��ق��ول ت��ق��ل، ل��م م��ا َج��ْوره��ا ف��ظ��ائ��ع م��ن ت��ف��ع��ل ال��م��ل��ك ف��ي
ت��ع��دِل ل��م ب��ح��ك��م��ه��ا وه��ي ل��ل��ع��دل ك��ت��اب��ًة ال��زم��ان ق��راط��ي��َس م��ألت
األْج��ه��ِل ل��ل��غ��ن��يِّ تُ��َف��وَّض ف��غ��دت وت��ش��ت��َرى تُ��ب��اع م��ن��اص��ب��ه��ا أض��ح��ْت
يُ��ع��زِل ��ى ال��م��س��مَّ األج��ل ان��ق��ض��ى وم��ت��ى ي��ب��ت��اع��ه��ا ِل��َم��ْن م��ؤج��ل��ة تَ��ع��ط��ى
األج��زِل ال��ث��راءِ أه��ل م��ن ع��اد ق��د ارت��ش��ى وب��م��ا ث��ان��يً��ا ي��ش��ري ف��ي��روح
ِل ك��األوَّ ب��م��ن��ِص��ب ي��ع��ود ح��ت��ى راش��يً��ا ال��خ��الف��ة دار ف��ي ف��ي��ظ��لَّ
ي��ع��ق��ِل ل��م َم��ْن ع��ن��د ال��خ��الف��ة دار س��م��ي��ت ال��م��رات��ب ب��ه��ا ت��ب��اع س��وق
ي��س��أِل ل��م م��ق��دٍَّس ب��رأي خ��ص��ت ح��ك��وم��ة ت��دوم أن ال��س��ي��اس��ة أب��ت
م��ت��ه��يِّ��ِل1 ن��ًق��ا ع��ل��ى ال��ب��ن��اء َم��ثَ��ل ب��ح��ك��م��ه��ا ت��س��ت��ب��دُّ ال��ح��ك��وم��ة َم��ثَ��ل
��ل��ي ت��أمَّ ال��م��ل��وك أم��ر وف��ي ه��بِّ��ي ُرق��اده��ا ف��ط��ال رق��دت أم��ًة ي��ا
ال��م��ن��زل؟ ال��ك��ت��اب آي ف��ي ـ��م��ن��ص��وص ال��ـ ح��ك��م��ه ت��ارك ال��لَّ��ه ظ��ل أي��ك��ون
ال��م��رس��ل؟! ال��ن��ب��يِّ ه��دي ع��ن ح��اد َم��ْن ل��رس��ول��ه خ��ل��ي��ف��ة ي��ك��ون ه��ل أم

متصبب. متهيل: الرمل. من القطعة نًقا: 1
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األف��ض��ل!2 ال��س��ب��ي��ل ق��ص��د ع��ن ول��واك ب��ج��وره ده��اِك َم��ل��ِك م��ن ج��اء ك��م
ت��ق��ب��ل��ي ل��م إن م��ن��ك وي��ن��ِق��م خ��س��ًف��ا ال��ورى ف��ي ي��س��وم��ك ب��م��ا ه��واه ي��ق��ض��ي
��ل ي��ت��ف��ضَّ ل��م وه��و ش��ك��رك وي��ري��د ال��ردى ي��س��ق��ي��ك وه��و ص��ب��رك وي��روم
ال��م��س��ت��أص��ل ل��ف��ت��ك��ه ص��ب��رِت ح��ت��ى ُم��ه��ان��ة وأن��ت ل��ه اس��ت��ك��نْ��ت وق��د
ال��م��س��ت��رِس��ل ل��غ��يِّ��ه تُ��س��ت��خ��دم��ي��ن ش��ق��يَّ��ًة ف��ي��ه وب��تِّ ال��س��ع��ي��َد ب��ات
��ل ت��ع��قُّ ص��ح��ي��ح م��ن ه��و ف��ه��ل ُح��م��ًق��ا م��ث��ل��ه��ا ح��م��اق��ة ال ال��ح��م��اق��ة ت��ل��ك
ُم��ض��لِّ��ل ك��لِّ ق��ل��ب ع��م��اي��ة ك��ش��َف��ْت ج��م��ه��وري��ة وه��ي ال��ح��ك��وم��ة إن
األول ال��زم��ان ُح��م��ق ل��ه��م أب��دت ب��س��ي��رة ال��ع��ب��اد ن��ج��ح إل��ى س��ارت
األس��ف��ل3 ال��ح��ض��ي��ض إل��ى ن��س��وُخ ن��ب��رْح ل��م ون��ح��ن ال��ع��الءِ أوج إل��ى ف��س��م��وا
ال��م��ت��ه��ل��ل ب��ن��وره��ا ال��ظ��الَم ت��ج��ل��و ف��وق��ن��ا ك��ال��ك��واك��ب اس��ت��ق��ل��وا ح��ت��ى
ع��ِل م��ن ع��ل��ي��ن��ا ض��ح��ك��وا ت��ح��ت��ه��م م��ن ن��ح��وه��م َش��خ��ص��ن��ا إذا ب��ح��ي��ث وَع��ل��وا
األك��م��ل ال��ط��راز م��ن وه��ي ب��ال��ع��زِّ َم��وش��ي��ة ف��خ��اره��م ث��ي��اب ل��ِب��س��وا
ال��ُم��خ��ض��ل4 ال��رغ��ي��د ال��ع��ي��ش ح��ري��ة وإن��ه��ا ال��ن��ف��وس ُم��ن��ى وص��ال ن��ال��وا
َه��ي��ك��ل ب��ن��اءٍ ع��ل��ى ال��ش��ع��وب ب��ي��ن ت��م��ث��الُ��ه��ا ��ًم��ا م��ج��سَّ أق��ي��م ح��ت��ى
ال��م��ج��ت��ل��ي ع��ي��ُن م��ن��ه ن��وًرا ت��زداد وج��ه��ه��ا ال��ش��م��ائ��ل ن��اع��م��ة ت��م��ث��ال
األرذل؟! ب��ال��م��ع��اش ون��ق��ن��ع ن��رض��ى م��واط��ن��ي َس��راة ي��ا ه��ذا أف��ب��ع��د
ال��ج��ن��دل5 ُص��مُّ م��ن��ه أه��وُن ت��ال��لَّ��ه ف��إن��ه ال��ج��م��ود ه��ذا م��ن ال��غ��وث
ن��ت��ب��دل ل��م ون��ح��ن ال��ب��ح��ار ل��ج��ج وأج��ب��ل��ت ال��ج��ب��ال ش��مُّ أب��ح��رت ق��د
ب��ه��ل��ه��ل6 ال��ك��الم ن��س��ج م��ن ي��أِت ل��م ل��ن��اص��ٍح ت��س��م��ع��ون ل��و ض��رَّك��م م��ا
ال��ح��ن��ظ��ل؟! ن��ق��ي��ع ت��ج��رِّع��ن��ا دام��ت ل��ح��ك��وم��ة لُ��ع��ب��ة ن��ب��ق��ى ح��تَّ��ام
األه��ول ال��ع��ذاب س��وءَ وت��س��وم��ن��ا ت��ح��يُّ��ًف��ا ال��ب��وار ط��رق ب��ن��ا ت��ن��ح��و

املستقيمة. السبيل أي السبيل: قصد رصفك. لواك: 2
نغوص. نسوخ: 3
الندي. املخضل: 4

جندلة. مفردها: الحجارة، الجندل: 5
النسج. الرديء الثوب الهلهل: 6
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ال��َخ��ي��ط��ل7 ت��ج��اه م��رت��ع��ًدا ك��ال��ف��أر ت��ج��اه��ه��ا ُم��َج��دَّل��ون ون��ح��ن ه��ذا
نُ��ق��ت��ل؟! ل��م إن س��ن��م��وت أم��ا ق��م��ن��ا! إن ال��ق��ت��ل ن��خ��اف م��ن��ه��ا ب��ال��ن��ا م��ا
ال��م��ه��َم��ل ال��ص��ري��ع ع��ل��ى ف��ي��ه وع��زم��ت ال��ُرق��ى م��ن ن��ف��ث��َت ف��ي��م��ا ع��اذًال ي��ا
ف��اع��ذُِل ذل��ك ف��ع��ن��د ن��ظ��رت ف��إذا وط��ول��ه��ا َرق��ي��ت م��ن ل��ص��رع��ة ان��ظ��ر

أيًضا. الكلب عىل ويطلق السنور، الخيطل: أرًضا. مطرحون مجدلون: 7
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مثنياتشعرية

م��ف��ت��خ��ر ق��ول م��ن��ه��م ال��ق��ول وأف��ح��ش م��ن��ت��ح��ر ف��ع��ل ال��ب��راي��ا ف��ع��ل أش��رُّ
األش��ر1 وف��ي م��م��ق��وت ال��ع��ج��ب ف��ي وال��م��رءُ أش��ٍر وم��ن ُع��ْج��ٍب م��ن ال��ت��م��دُّح إن

∗∗∗
وت��ر؟! ب��ال ق��وس ع��ن ال��رم��اي��ة ك��ي��ف س��ب��بً��ا ل��ه ي��ط��ل��ب ل��م األم��ر راج��َي ي��ا
ال��ق��دِر إل��ى ت��ف��وي��ٌض ال��ع��ج��ز وإن��م��ا خ��َوٍر وال ع��ج��ز م��ن ال��ت��س��ب��ب ل��ي��س

∗∗∗
ل��ل��ب��ق��ر ش��ئ��ت إن أو ل��ل��ش��اءِ ش��ئ��َت إن ل��غ��ي��ره��ِم وان��س��ب��ن��ي األن��اس��يَّ دع
ال��ب��ش��ِر م��ن أن��ي ب��ه أِن��ف��ت ق��د َم��ن ب��خ��ل��ق��ت��ه ال��راق��ي ل��ل��ب��ش��ر ف��إن

∗∗∗
ُج��دِر م��ن ل��ل��ظَّ��رف م��ا يَ��ل��ب��س ك��ال��م��اء وك��ن ال��م��ح��ي��ط أح��وال ح��ي��اتَ��ك أَْل��ِب��ْس
ال��ض��ج��ر م��ن ك��اٍس أو اإلن��س م��ن ع��اٍر ب��ه��ا وأن��ت ت��ج��زع ف��ال أب��ي��ت وإن

∗∗∗
وال��ب��ط��ر ال��ب��ذخ أه��ل م��ال ع��ن ف��اس��ت��ْغ��ِن ت��ك��اب��ده ف��ق��ر ع��ل��ى ع��زٍّا رم��َت إن
وال��ظ��ف��ر ال��ذل ن��اب ب��ي��ن ف��ري��س��ة ط��م��ٍع ع��ن َ تَ��نْ��أ ل��م م��ا ال��ن��ف��س ف��إنَّ��م��ا

البطر. األرش: 1
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∗∗∗
ال��نَّ��ظ��ر ف��ي ال��ك��ل��يِّ َم��رق��ب م��ن ف��ارق��ب��ه ت��ص��ل��ح��ه ال��ج��زئ��ي إل��ى ن��ظ��رَت إذا
ال��ض��رر ف��ي ال��ن��اس ع��م��وم م��ن��ه ي��ك��ون ُربَ��َم��ا واح��ًدا ش��خ��ًص��ا ن��ف��ع��ك ف��إنَّ

∗∗∗
ش��ج��ر م��ن وه��و َم��رأًى يُ��ْدِه��ُش ك��ال��ن��ع��ش ح��س��ن م��ن وه��و وض��ًع��ا ال��ش��يءُ ي��ق��ب��ح ق��د
م��ع��ت��ب��ر2 ع��ن��د إال ي��ث��ب��ت ول��ي��س َع��َرٌض ال��نُّ��ه��ى ح��ك��م ف��ي ك��ال��ح��س��ن ف��ال��ق��ب��ح

∗∗∗
م��ن��ت��َظ��ر! غ��ي��ر خ��ي��ًرا ال��ش��رُّ َل��ي��ن��ت��ج ب��ه ي��روح ع��ق��ل ل��ذي ت��ع��ج��ب��نَّ ال
ال��ح��ج��ر ف��ي ال��ن��ار ك��م��ون ال��ش��رور ب��ي��ن ك��ام��ن��ة ال��خ��ي��ر ل��م��ع��ات ف��إن��م��ا

∗∗∗
��ور ب��ال��صُّ األش��ي��اء ك��ث��رة وإن��م��ا واح��دًة األش��ي��اء أوج��د َم��ْن س��ب��ح��ان
م��ن��ب��ِه��ر؟ غ��ي��َر ع��ق��ًال ف��ي��ه ت��رى ف��ه��ل أب��ًدا م��ب��ه��ًم��ا ي��ب��ق��ى ال��ق��وم م��ن��ش��أ َه��ْب

∗∗∗
غ��َرر! ع��ل��ى ق��وًم��ا أخ��ذا ه��م��ا ف��ك��م ِخ��داع��ه��م��ا ت��أم��ن ال وال��ب��غ��ض ال��ح��ب
ال��ك��در ف��ي ال��ص��ف��و ت��ب��دي ال��م��ح��ب��ة أن ك��م��ا ال��ص��ف��اءِ ف��ي ُك��دوًرا ي��ب��دي ف��ال��ب��غ��ض

∗∗∗
ال��ف��ك��ر ع��ل��ى ت��م��وي��ًه��ا ال��ص��دق م��ن ش��يءٌ ي��م��ازج��ه م��ا ع��ن��دي ال��ك��ذب وأش��ن��ع
ب��ال��َع��ِس��ر ال��ك��ذب م��ْح��ض إب��ط��ال ول��ي��س َع��ِس��ٌر ال��نُّ��ه��ى ف��ي ه��ذا إب��ط��ال ف��إن

∗∗∗
ب��م��ن��زِج��ر ق��ل��ب��ي ف��م��ا ال��م��الَم ��وا ك��فُّ ل��ه��م: ق��ل��ت ال��ح��س��ن! م��ع��ي��َب ع��ش��ق��َت ق��ال��وا:
ال��ب��ص��ر َع��م��ى أع��ن��ي وال ال��ق��ل��وب ه��ذي ع��ِش��ق��ْت َم��ن ع��ي��ِب ع��ن ال��ع��م��ى إال ال��ع��ش��ق م��ا

العقل. النهى: 2
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شعرية مثنيات

∗∗∗
ال��ب��ش��ر أب��و األع��ل��ى َج��دُّه ام��رٌؤ أب��ي ل��ه��م: ف��ق��ل��ت ه��ذا؟ ي��ا أن��ت َم��ْن اب��ُن ق��ال��وا:
ث��م��ري؟! م��ن ل��ي��س ب��م��ج��ٍد أت��س��أل��ون��ي ع��ج��ب��ي! وا ق��ل��ت: م��ج��ًدا؟ ن��ال ف��ه��ل ق��ال��وا:

∗∗∗
َرر3 وال��دُّ ال��دَّر م��ع��ن��ى ي��ع��رف ل��ي��س َم��ْن ي��ن��ظ��م��ه راح ق��ص��ي��ٍد درُّ َدرَّ ال
��َع��ر وال��شَّ ��ع��ر ال��شِّ ب��ي��ن ي��ف��رق ال َم��ْن ي��ن��ق��ده ظ��ل ل��ش��ع��ر ال��ش��ع��ور ي��ب��ك��ي

∗∗∗
ال��س��َح��ر؟ ف��ي ال��س��ح��ر ن��ْف��َث ت��ع��ل��م��ت ��ْن ِم��مَّ َس��ح��ًرا: أن��ش��دت��ه��ا وق��د «نَ��وار» ق��ال��ت
ب��ص��ِر وم��ن س��م��ٍع م��ن ال��م��ش��اع��ر ب��ه س��ح��رت ال��ذي ع��ي��ن��ي��ك س��ح��ر م��ن ف��ق��ل��ت:

اللبن. هو الدال: بفتح الدر 3
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املتقاعدينمنضباطاجليش إىل

ال��م��ت��ق��اع��د ح��ازه��ا ص��ف��اٌت ه��ذي زائ��ُد وج��دٌّ وت��ج��رب��ة ع��ق��ل
م��ج��اه��د ال��ج��ه��اد م��ن ي��س��ت��ري��ح ك��ي ك��رام��ة ل��ل��ج��ن��ود ال��ت��ق��اع��د ج��ع��ل��وا
م��ف��اس��د ل��ل��رج��ال ال��ب��ط��ال��ة إن ب��ط��ال��ًة ل��ل��رج��ال ال��ت��ق��اع��د ل��ي��س
ح��ائ��د ال��ح��ك��وم��ة ب��ه ت��ق��وم ع��م��ا ن��اف��ع ج��دي��د ع��م��ل ل��ك��ن��ه
ك��ام��د س��ع��ٍي ب��غ��ي��ر ال��ح��ي��اة ل��ون وإن��م��ا ال��ح��ي��اة ت��زده��ر ب��ال��س��ع��ي
ب��ائ��د ف��ي��ه��ا ال��ك��س��الن ف��ال��راق��د ��ال��ة ف��عَّ ل��ي��ق��ظ��ة ال��ح��ي��اة إن
راق��د وع��زم م��ث��ب��ط��ة ِه��م��ٌم س��اح��ات��ه��ا ف��ي ال��ع��ل��ي��اءَ ت��ب��ل��غ ل��ن
م��ش��اه��د ال��ح��ث��ي��ث ال��س��ع��ي م��ن ف��ي��ه��ا ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة ُش��َع��َب ت��ج��د ان��ظ��ر
م��واق��د وال��ب��الد ن��اٌر وال��س��ع��ي م��راج��ل ال��ح��ي��اة أش��غ��ال ف��ك��أنَّ
ن��اق��د ع��ل��ي��ك��م ب��ه ي��ص��ول ن��ق��ًدا اتَّ��ق��وا أال ال��م��ت��ق��اع��دون أي��ه��ا ي��ا
وت��ع��اض��د ت��ع��اوٌن ال��ح��ي��اة أنَّ رأي��ك��م وأي��ق��ن ت��ج��ارب��ك��م ع��ل��م��ت
وت��ح��اس��د ت��ب��اغ��ض ي��ك��ون ك��ي��ال ب��ي��ن��ك��م ال��م��ودة ب��ُع��رى ف��اس��ت��م��س��ك��وا
واح��د — ال��دواه��ي ده��ت إذا — رج��ل ك��أن��ك��م ال��ح��ي��اة ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ك��ون��وا
وم��ق��اص��د ل��ك��م أع��م��ال ال��س��ل��م ف��ي ف��ل��ت��ط��ْب ِج��الٌد ل��ك��م ط��اب ال��ح��رب ف��ي
س��واع��د ال��س��ي��وف م��ن أش��د م��ن��ك��م وع��ن��ده��ا ال��س��ي��وف أك��ف��ك��ُم ت��رك��ت
ج��اه��د ُج��ه��د ال��م��رءِ س��الح ف��ي��ه��ا ل��ك��ن��م��ا م��ع��ارك ال��ح��ي��اة ك��ل
وم��ك��اي��د دس��ائ��س ال��ل��ئ��ام ع��ن��د ن��اف��ذًا س��الًح��ا ك��ان��ت ول��رب��م��ا
وف��وائ��د م��ص��ال��ح ف��ي��ه ل��ل��ن��اس ص��ال��ٌح ه��و م��ا األع��م��ال م��ن ف��أت��وا



الرَّصايف معروف ديوان

ق��اص��د ال��م��ك��ارم غ��ي��ر إل��ى م��ن��ك��م ي��ك��ن وال ال��َح��ي��اة ُس��ب��َل وت��ت��ب��ع��وا
ج��وام��د ف��إن��ه��ن ال��س��ي��وف وذروا ب��م��ه��ارٍة أم��ره��ا ف��ي وت��ص��رَّف��وا
غ��ام��د ال��ت��ج��ال��د ب��ع��د م��ن ل��ل��س��ي��ف أن��ه ال��م��ه��نَّ��د َس��لَّ م��ن ع��اب م��ا
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الطفل تربية دار

ال��س��م��اءُ ع��ل��ي��ه أرَض��ه َح��س��دْت ال��ب��ن��اءُ! ه��ذا ي��ض��ُم ق��ْدٍس أيَّ
ال��ب��ن��اء ف��ه��ذا ق��ْدس��يَّ��ة ف��ي��ه ش��يءٌ األرض ه��ذه ف��وق ي��ك��ن إن
األش��ي��اء ب��ال��م��ق��اص��د َش��ُرف��ت ل��ك��ن ال��ب��ن��يَّ��ات ه��ذه م��ن ه��و
ال��ع��ل��ي��اء ��ِه أسِّ ت��ح��ت م��ن ل��َي ت��ت��ج��ل��ى رأي��ت��ه ق��د ك��ل��م��ا
َع��ذراء ح��م��اي��ة ف��ي��ه ـ��ف��ال ول��ألط��ـ ال��ب��الد ذي ف��ي ب��ك��ر ه��و
ال��رُّح��م��اء ق��ب��ل��ن��ا ف��ي��ه ف��كَّ��رت ف��ي��م��ا نُ��ف��كِّ��ر ذا ق��ب��ل ن��ك��ن ل��م
ال��رض��ع��اء ب��ه ت��ذوي َس��م��وم م��ن ل��ف��ح ال��م��واط��ن ف��ي ل��ل��ب��ؤس ك��ان
ث��دي��اء ��ه أمَّ أن ع��ل��ى ال��دَّر ق��ل��ة ب��ه أودت ط��ف��ل ربَّ
وال��ش��ق��اءُ ج��س��َم��ه��ا ال��ب��ؤُس ي��ن��ه��ك ف��أم��س��ت آم��ت أب��ي��ه م��ن ��ه أمُّ
وارت��خ��اء ب��ج��س��م��ه��ا ذب��ول َح ال إذ ال��خ��ي��ال��ة ش��خ��ص��ه��ا ف��ح��ك��ى
ال��داء ف��ي��ه ع��اش ع��اش إن وه��و ُم��ري��ح ف��م��وٌت ي��ع��ش ل��م إن ف��ْه��و
إف��ن��اء ح��ي��ات��ه��ا م��ن ول��ه��ا ت��ح��ي��ا ال��م��وال��ي��د ك��ان��ت ه��ك��ذا
ف��ق��راء ألن��ه��م ت��ف��ن��ى ـ��ف��ال األط��ـ ع��ن��دن��ا ت��رى أن ال��ل��ؤم وم��ن
ِغ��ط��اء ال ت��ح��ت��ه��م م��ن ِوط��اء ال ك��س��اءٌ ال ج��وف��ه��م ف��ي غ��ذاءٌ ال
ال��ع��ج��م��اء تُ��رح��َم أن ال��س��ج��اي��ا ـ��ن ح��س��ـ وم��ن ُم��ع��رب��ي��ن غ��ي��ر إن��ه��م
ورج��اء م��أم��ل ل��ل��ن��اس ف��ي��ه ألض��ح��ى م��ن��ه��م ي��ع��ي��ش ل��و َم��ْن َع��لَّ
وع��الء ل��ن��ا ب��اذخ ش��رٌف َم��ْع��ُه م��ات م��ن��ه��م م��ات َم��ْن ربَّ
أذك��ي��اء ن��واب��غ م��ن��ه��م ـ��ب��غ ي��ن��ـ ف��ق��د ه��يْ��نً��ا األط��ف��ال م��وت ل��ي��س



الرَّصايف معروف ديوان

َخ��الء؟ أم ب��ه��ا ُدرٌّ ت��دري: ل��س��ت ب��ح��ر أص��داف ك��م��ث��ل ه��م إن��م��ا
وده��اء ب��م��وت��ه ع��ق��ل م��ات م��ن��ه��م م��ات ال��ذي ال��ط��ف��ل ول��ع��لَّ
ال��ج��وزاء ال��ع��ال ف��ي ت��ط��اول��ه ل��م ع��ظ��ي��م ش��أن ال��ب��ن��اء ه��ذا ش��أن
ال��ع��ل��ي��اء ��ه أسِّ ت��ح��ت م��ن ف��ي��ه ل��ي ل��م��ع��ت رأي��ت��ه ق��د ك��ل��م��ا
ك��رم��اء ط��ب��اع��ه��م ف��ي س��ادة ش��ي��دوه َم��ْن أن دلَّ ول��ق��د
ش��اءوا م��ا ف��خ��اره��م م��ن ب��ل��غ��وا رج��ال م��ن س��ع��يَ��ه��م ال��لَّ��ه ش��ك��ر
ث��ن��اء وف��ي��ه ل��ه��م ح��م��د ف��ي��ه ذك��ٌر ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ه��م ي��ب��ق��ى س��وف
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األوقاف خزانة

األوق��اف م��ن غ��نً��ى يَ��ف��ي��ض ك��ن��ز َوْف��ره��م ن��ُزورة ع��ل��ى ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن
ال��ش��اف��ي ال��داوء م��ن��ه ��روا ل��ت��وجَّ دائ��ه��م م��ن ب��ه اس��ت��ش��َف��وا ل��و ك��ن��ٌز
ِث��ق��اف ب��خ��ي��ر م��ن��ه ل��ت��ث��ق��ف��وا ثَ��ق��اف��ة ف��ي��ه ل��ل��ن��شء اب��ت��َغ��وا ول��و
وخ��واف��ي ب��ق��وادٍم ألط��اره��م ع��ص��ره��م ف��ي ب��ج��ن��اح��ه ارت��َق��ْوا ول��و
اإلت��الف ع��وام��ل ج��ان��ب��ي��ه ف��ي وأع��م��ل��وا أه��م��ل��وه ق��د ل��ك��ن��ه��م
س��واف��ي وه��ن ب��ه��ا ال��ري��اح ت��ج��ري أرض��ه ث��م��ة رأي��ت ن��ظ��رت ف��إذا
اإلج��ح��اف م��ن ب��ه ال��ح��ي��اة أه��ل وَق��وا وم��ا ع��ل��ي��ه ال��م��وت��ى ت��اب��ع��وا ق��د
اإلي��ق��اف ح��ك��م��ة ع��ن وت��غ��اف��ل��وا ل��واق��ٍف ال��ش��روط ع��ن��د ب��ه وق��ف��وا
خ��اف��ي ب��ن��ف��ع ف��ي��ه وت��ع��ام��ل��وا ظ��اه��ًرا ن��ف��ًع��ا ال��ع��ص��ر ف��ي ل��ه ت��رك��وا
��ف��س��اف ب��ال��سَّ م��ن��ه ح��ال ك��ل ف��ي واك��ت��َف��ْوا ش��ي��ئً��ا ف��ي��ه ي��س��ت��ج��دوا ل��م
ع��اف��ي؟ رس��م ع��ن��د ��ُف ال��ت��وقُّ م��اذا ب��ش��روط��ه ت��ق��يَّ��دوا ل��ل��ذي��ن ق��ل
ك��ال��ص��ف��ص��اف ف��ع��اد ال��زَّم��ان ِغ��يَ��ُر ج��رت ل��ك��ن م��ث��م��ًرا غ��رًس��ا غ��رس��وه
وت��ن��اف��ي؟ ت��ن��اق��ض ال��ع��م��وم نَ��ف��ع م��ا وب��ي��ن ال��واق��ف��ي��ن ش��رط ب��ي��ن ه��ل
ق��واف��ي؟ ل��ل��زم��ان ه��ي وأم��ورن��ا أم��ورن��ا ال��زم��ان ي��ق��ف��و أن أن��ري��د
ب��اآلالف ال��ي��وم ت��ع��د أم��س��ت َم��َس��اج��ٌد ف��ف��ي��م م��س��ج��دن��ا األرض
األس��الف ل��دى واح��دة ال��ح��ك��م ف��ي وب��غ��ي��ره ب��م��س��ج��د ال��ص��الة ك��ان
ال��ص��اف��ي! ب��ال��زالل ع��ل��م ك��ل م��ن ف��ي��اض��ة م��دارًس��ا ُج��ع��ل��َن ه��الَّ
ال��واف��ي ب��ال��ن��ص��ي��ب ف��نٍّ ك��ل م��ن ي��أخ��ذوا ك��ي أب��ن��اؤك��م ي��ن��ت��اب��ه��ا



الرَّصايف معروف ديوان

واألري��اف األم��ص��ار ب��ن��و م��ن��ه ي��رت��وي ح��ت��ى ال��ع��ل��م ف��ي��ض ف��ي��ف��ي��ض
األط��راف َد م��ه��دَّ ك��ان ب��ال��ع��ل��م ��نً��ا م��ح��صَّ ال��ب��الد ش��رف ي��ك��ن ل��م إن
اآلن��اف ع��ل��ى ش��م��ٌم يُ��ْع��ل��ه��ا ل��م ج��ه��ل��ه��ا م��ن ت��س��اف��ل��ت ال��ن��ف��وس وإذا
وت��الف��ي ت��دارك ف��ي��ه ل��ألم��ر ف��ب��ن��اؤه��ا أن��ش��ئ��ت ال��ِخ��زان��ة ه��ذي
ُم��نَ��اف��ي ال��واق��ف��ي��ن ل��ش��رط أم��ر ب��ن��اءه��ا ب��أن ع��ق��ل ذو أي��ظ��نُّ
اإلن��ص��اف م��ن خ��اٍل ام��رؤ إال ت��ش��ي��ي��َده��ا ِب��ُم��ن��ِك��ٍر ل��ي��س ت��ال��لَّ��ه
م��ن��اف ع��ب��د آل م��ن خ��ل��ف��اؤه��ا ل��دول��ة ال��ع��ل��وم ع��ص��َر ب��ه��ا أح��يُ��وا
ض��اف��ي ب��م��ج��ٍد راف��ل��ًة ب��غ��داُد غ��دت إذ ال��خ��الئ��ف أب��ي ال��رش��ي��د ع��ص��ر
األه��داف ألش��رف ي��ش��ي��ر َع��َل��ًم��ا أن��ش��ئ��ت ال��م��ع��ظ��م ف��ي��ص��ل��ن��ا ع��ه��د ف��ي
ل��ه��ت��اف��ي ب��ن��ي��ان��ه��ا ال��ص��دى ردَّ وب��ش��ك��ره ب��ح��م��ده ه��ت��ف��ُت ف��إذا
األوق��اِف خ��زان��ة ب��ن��اء ��وا ُح��جُّ م��ؤرًخ��ا ال��ع��ل��وم ب ط��الَّ ن��ادي��ت
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لألدب التعصبالوطني

آداب��ه��ا ف��ي ال��ت��م��ص��ي��َر ت��ت��ع��م��ُد أن��ه��ا ال��ع��روب��ة ع��ل��ى م��ص��ر َج��ْور م��ن
أن��س��اب��ه��ا1 ف��ي م��ص��ر ت��ن��ت��ح��ل��ه��ا ل��م ق��ب��ي��ل��ة ك��لِّ آداب ع��ن وت��ح��ي��د
أع��ص��اب��ه��ا2 ف��ي ال��ن��زغ��اِت م��ت��وال��َي ألدي��ب��ه��ا ��بً��ا ت��ع��صُّ ب��م��ص��ر ف��ت��رى
َج��ن��اب��ه��ا أه��ل م��ن��ك ي��غ��ض��ْب م��ص��ر ف��ي األل��ى غ��ي��ر م��ن اآلداب أول��ي ف��اذك��ر
آِب��ه��ا ل��ق��ول��ك ف��ي��ه��ا ت��رى إن م��ا ُم��ن��وًِّه��ا م��ص��َر غ��ي��ِر ف��ي ب��م��ن وأَِش��ْد
م��ش��اب��ه��ا ال��ب��ع��ي��د ل��ه ي��ك��ون ل��ن أن وت��دع��ي ال��ق��ري��ب ب��م��ن��ش��ده��ا ت��ح��ف��ى
ن��اِب��َه��ا ي��ُك وإن م��ف��ض��ول وس��واه ف��اض��ل ف��ي��ه��ا ال��م��ص��ريُّ ف��ال��ش��اع��ر
ُك��تَّ��اب��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه��ا م��ق��ص��ورة رب��ن��ا م��واه��ب أم��س��ت وك��أن��م��ا
أل��ب��اب��ه��ا أول��و َض��لَّ��ت��ه��ا ف��ْرِط م��ن ُه ع��دَّ َج��ْور ال��لَّ��ه ل��ع��م��ر ه��ذا
اس��ت��ن��س��اب��ه��ا ف��ي األوط��ان ع��ن َج��لَّ��ت ك��ع��ل��وم��ه��م َم��ع��اش��ٍر ك��ل آداُب
ب��اب��ه��ا3 إج��اف��ُة م��ح��رم��ة دار ال��ورى ك��ل ف��ي واآلداب ل��ل��ع��ل��م
إع��راب��ه��ا؟ ف��ي األع��راب ك��م��واط��ن أق��ب��اط��ه��ا ف��ي م��ص��ُر ك��ان��ت أي��ن م��ن
غ��راب��ه��ا4 زْق��َي م��ص��ر ف��ي َزق��ى ُص��َرٌد ه��َزاَره��ا ي��ف��وق أن ال��ع��روب��ُة أب��ِت

تدعيها. تنتحلها: 1
الهوى. مع امليل وهي نزغة، جمع النزغات: 2

إغالقه. الباب: إجافة 3
وصوت. صاح وزقى: طائر. الرصد: 4





عتابووالء

ن��ع��م��ان اإلح��س��اس ال��ص��ادق ل��ل��ش��اع��ر وش��ك��ران��ي ت��ح��م��ي��دي راي��ة أق��ي��م
ب��ال��دان��ي ل��ي��س رف��ي��ٍع ال��ق��ري��ض م��ن ن��ش��ر ع��ل��ى ت��ع��ظ��ي��م رم��ز أق��ي��م��ه��ا
ع��دن��ان ع��ل��ي��اء م��ن ال��ذُّؤابَ��ة ف��رع ب��م��ح��ت��ده ال��زاك��ي األدب ذي ل��ل��ش��ه��م
أل��وان ذات روض أزه��ار ك��م��ث��ل زاه��ي��ٍة ج��دُّ ب��ق��واٍف ج��اءن��ي م��ن
وأوزان ب��أن��غ��اٍم اتَّ��س��ْق��َن ح��ت��ى ب��دائ��ع��ه م��ن ب��وش��ٍي زان��ه��نَّ ق��د
ب��أل��ح��ان أل��ح��انً��ا ال��ش��دو ف��ي م��اَزْج��ن ب��راع��ت��ه ب��م��وس��ي��ق��ى ش��دْوَن ل��م��ا
ب��أف��ن��ان ال��م��ع��ن��ى م��ن وي��زده��ي��ك درًرا أل��ف��اظ��ه��ا م��ن ب��ال��س��م��ع ي��ن��وط
ظ��م��آن أح��ش��اء ف��ي ال��م��اء ي��ف��ع��ل م��ا أن��ش��ده��ا ح��ي��ن ب��ن��ف��س��ي ف��ع��ل��ن ل��ق��د
ب��أح��زان أح��ي��انً��ا وت��رس��ب ح��ي��نً��ا م��س��رَّت��ه��ا ف��ي ت��ط��ف��و وال��ن��ف��س ف��ق��ل��ت،
أش��ج��ان��ي؟! ه��اج ن��ش��ي��ًدا اب��ت��دع��ت ك��ي��ف ن��ش��ائ��ده ال��دن��ي��ا ت��ط��رب ش��اع��ًرا ي��ا
ع��ق��ي��ان أس��الك ف��ي ال��ف��رائ��د ح��س��ن ب��روع��ت��ه��ا ت��ح��ك��ي ُرًق��ى أن��ش��دت��ن��ي��ه
أدم��ان��ي ك��ان ق��دي��ًم��ا ب��ق��ل��ب��ي ق��رًح��ا ب��ه ن��ك��أَت ق��د ش��ع��وًرا ي��ف��ي��ض ش��ع��ر
ن��ي س��الَّ ال��ي��وم ش��ج��ون ع��ن ف��ِإن��ه ي��ذكِّ��رن��ي ال��م��اض��ي ��َج��ن ب��ال��شَّ ك��ان إن
ف��أب��ك��ان��ي ش��ج��ًوا ب��ي ه��اج ي��ك��ن وإن ب��ه س��ررت ق��د ش��ع��ر ل��ع��م��رك ه��ذا

∗∗∗
أوط��ان��ي ح��بِّ ف��ي ش��غ��ف��ي ع��ن ت��ن��ب��ي��ك ق��اف��ي��ًة ن��ع��م��ان ي��ا أرس��ل إل��ي��ك
ع��دوان ك��ل ع��ن��ه��ا ألدف��ع إال ب��ه��ا ن��ش��أت م��ا ب��الٍد ح��بَّ أُش��رب��ُت
وخ��الن��ي وأح��ب��اب��ي وأه��ل��ي ن��ف��س��ي ب��ه ن��س��ي��ت ح��ت��ى ل��ه��ا ح��بِّ��ي أخ��ل��ص��ت



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ه��ان��ي ال��وادع ع��ي��َش م��وت��َي ب��ع��د ع��ْش م��وادع��ة ف��ي م��ن��ه ل��س��ت م��وط��نً��ا ي��ا
إخ��وان��ي األع��داء أب��ن��ائ��ك وك��ل س��ع��ادت��ه��م ت��غ��ن��ي��ن��ي ف��ي��ك َم��ْن ف��ك��ل
آذان��ي ال��ده��ر ب��ال��م��زع��ج��ات آذاك وإذا س��رن��ي ي��وًم��ا ال��ده��ر س��رََّك إن
وال��ش��ان ال��ق��در ج��ل��ي��ل أن��ت ك��ن��ت إن ت��ح��ق��رن��ي ال��ن��اس ك��ل أنَّ ض��رَّن��ي م��ا
وس��ل��ط��ان ع��زٍّ ذا أن��ت ت��ك��ن ل��م إن ش��رف وال ع��زٌّ ي��ن��ف��ع��ن��ي ول��ي��س
خ��وَّان ف��ي��ك ظ��ل��وٍم غ��ي��ر ك��ت م��ا ث��ق��ة ب��ال ق��ه��ٍر ع��ن م��لَّ��ك��ون��ي��َك ل��و
ب��ك��ف��ران ن��ع��م��اه أق��اب��َل ال أن وط��ن��ي ف��ي ال��ح��ل��م ب��ل��غ��ت م��ن��ذ آل��ي��ُت
وأع��وان أن��ص��ار أول ب��ال��ن��ص��ر أؤازُره ع��ونً��ا ل��ه أك��وَن وأن
ب��ن��ي��ان خ��ي��ر ف��ي��ه ل��ل��م��ج��د ب��ن��ي��ت ت��ح��رره ف��ي أوفَّ��ق ل��م وإن إن��ي
ب��ع��م��ران أرض ازده��رت وال ن��ف��ٌس ش��رف��ت م��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ت��ع��اون ل��وال
إن��س��ان ك��ل م��ن��ه��ا أف��ض��ل ك��ان م��ا ب��ه ال��وح��وش ت��ش��ق��ى ال��ذي ال��ت��ع��ادي ل��وال
ق��رب��ان ك��ل ح��ي��ات��ي م��ن ف��ق��رب��وا ض��ح��ي��ت��ك��م ال��دن��ي��ا م��ن إن��ي ق��وم ي��ا
وخ��س��ران ه��وٍن م��ن ح��ل ب��ك��م م��م��ا ل��ي��ن��ق��ذك��م وادع��وه ال��لَّ��ه واس��ت��ن��ص��روا
أص��وان��ي ال��ع��ي��ش ف��ي ش��ظ��ف��ي ي��ك��ن وإن ض��ج��ًرا ج��ازًع��ا م��ن��ك��م ت��ح��س��ب��ون��َي ال
س��ي��ان ال��ي��وم ع��ن��دي وال��ب��ؤس ف��ال��ن��ع��م م��خ��م��ص��ت��ي األي��ام ع��ل��ى أل��ف��ت إن��ي
ِل��ِم��بْ��ط��ان ذلٍّ ف��ي ال��ق��ص��ف وت��ت��رك ق��ان��ع��ة ب��ال��ع��ز ال��ط��وى ن��ف��س��ي ت��خ��ت��ار
ع��ري��ان ش��ب��ه وئ��ي��ًدا ي��م��ش��ي ال��ه��ن��د ف��ي ِج��دِة ذو وه��و «غ��ن��دي» ع��ي��ش��ة أع��ي��ش
ل��ج��وع��ان ج��وع م��ن أق��ت��ل وال��ذل ش��ب��ع م��ن ل��إلن��س��ان أع��ظ��م ال��ع��ز
ال��ف��ان��ي ج��س��م��ه م��ن��ه ي��ق��ت��ل وال��ج��وع ب��اق��ي��ًة م��ن��ه ن��ف��ًس��ا ي��ق��ت��ل ف��ال��ذل
ألب��داِن ت��ق��وي��م ه��و وإن��م��ا ل��ل��ذت��ه ب��م��أك��وٍل ال��ط��ع��ام وم��ا
ب��أل��وان ت��خ��ل��ي��ًط��ا ال��م��ط��اع��م ع��ن ب��ه ل��ل��م��س��ت��ق��ي��ت غ��نً��ى ال��ق��ف��ار وف��ي
أح��ي��ان ب��ع��د م��ن ول��و ع��ن��ه ي��زول ع��اري��ٌة اإلن��س��ان ي��م��ل��ك م��ا وك��ل
ال��ث��ان��ي ع��م��َره ع��ل��ي��ه ال��ث��ن��اءُ ي��ح��ي��ي ب��م��ا ال��م��م��ات ب��ع��د ال��ف��ت��ى ِذك��َر وإنَّ

∗∗∗
غ��ف��ران��ي أح��ض��ان ف��ي األم��ن ع��ل��ى ن��ام��وا م��ج��ال��س��ه��م ف��ي ب��ش��ت��م��ي الِه��ج��ي��َن ي��ا
ب��ن��ي��ران ه��ج��وي ل��ظ��ى م��ن أُْح��ِرْق��تُ��ُم س��ف��اه��ت��ك��م ف��ي ن��ف��س��ي ��ع ت��رفُّ ل��وال
ال��خ��ان��ي ال��م��اج��ن ب��ذاءَ ب��ذي��تُ��ْم ح��ت��ى ج��دل��ي أح��س��ن��ت��م��وا ف��م��ا ج��ادل��ت��م��ون��ي
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ووالء عتاب

وب��ه��ت��ان زور م��ن األق��اوي��ل ش��ت��ى ب��ن��ع��رت��ه ال��م��ب��دي ال��ب��اط��ل وخ��ض��ت��م
ب��ره��ان��ي ب��ال��ب��ره��ان ي��ق��رع ل��ي��س َم��ْن ي��ج��ادل��ن��ي أن ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��اء وم��ن
وط��غ��ي��ان زه��و ع��ن ال��ت��ق��وُّل إل��ى خ��َوٍر وم��ن ع��ج��ٍز م��ن ال��ق��ول ي��ت��رك ب��ل
دي��دان��ي وال��ن��ص��ح دي��دان��ك��م ف��ال��غ��ش أخ��ال��ف��ك��م أن إال ال��م��روءة ت��أب��ى
إي��م��ان��ي ب��ال��لَّ��ه ي��ؤي��ده ع��زًم��ا ش��ائ��ن��ٍة ك��لَّ إب��ائ��ي ف��ي ل��ي وإن
إح��س��ان ب��ع��ض ع��ن��ه��ا ال��ع��ف��و أت��ب��ع ب��ل ش��ت��ائ��م��ك��م م��ن ق��ص��اًص��ا أري��د وال
وش��ب��ان ش��ي��ٍب م��ن األخ��الء ع��ن��ي ي��ذك��ره��ا ال��ن��ف��س ح��رٍّ س��ج��يَّ��ة ت��ل��ك��م
ب��يَّ��ان ب��ن ه��يَّ��ان أح��م��ر ك��ل م��ن ع��ج��ٌم وه��م ع��رب إل��ى م��ن��ت��م��ي��ن ي��ا
م��رط��ان ال��ط��ب��ع ج��اف��ي ال��ق��ول م��س��ت��ع��ج��م ص��ه��ب ع��ث��ن��ون��ِه ف��ي ال��م��الم��ح س��م��ج
غ��رب��ان؟ غ��ي��َر ال��س��ج��اي��ا ف��ي ول��س��ت��م��و م��ج��اث��م��ك��م ف��ي ص��ق��وًرا اس��ت��وي��ت��م ك��ي��ف
إن��س��ان م��س��الخ ف��ي ج��اء ي��ك��ن وإن ج��ب��لَّ��ت��ِه ف��ي ق��رد غ��ي��ر ب��ك��م وم��ا
س��رح��ان ب��اس��م آوى اب��ن ��ى يُ��س��مَّ أن ف��ي ع��ج��ٌب ف��ال ع��ربً��ا ��ي��ت��م��و ت��س��مَّ إذا
ك��ي��وان آف��اق إل��ى وت��ش��م��خ��ون م��ع��اط��س��ك��م ف��ي ص��غ��اًرا ت��س��ت��ن��ث��رون
ال��ج��ان��ي ال��ج��ارِم ت��لَّ األج��ان��ب أي��دي تُ��تَ��ْل��ِت��لُ��ُه م��ن��ك��م م��س��ت��ك��ب��ر ورب
ال��ع��ان��ي ال��خ��ائ��ف ب��ل��س��ان رع��دة ف��ي ي��ك��ل��م��ه��م ح��ت��ى ل��ه��م ف��ي��س��ت��ك��ي��ن
ال��زان��ي ال��ف��اج��ر ض��م��ي��ر وت��ض��م��رون ت��دي��ن��ك��م ف��ي ع��ف��اًف��ا ت��ظ��ه��رون ك��م
ش��ي��ط��ان ك��ل م��ن ب��ال��لَّ��ه ل��ع��اذ خ��ب��اث��ت��ك��م م��ن ش��يء ال��ج��نِّ ف��ي ك��ان ل��و
ن��ع��م��ان ال��ن��ف��س زك��يٍّ م��ن أت��ى ش��ع��ٌر ب��ه��ا أب��وح أن دع��ان��ي ق��واٍف ه��ذي
دان وم��ن ق��اٍص م��ن ال��ك��واك��ب ك��ل ب��س��ي��رت��ه ب��اه��ى ال��ذي األدي��ب ذاك
ع��دن��ان أب��ن��اء م��ن ال��م��ك��ارم أه��ل م��ك��ارم��ه م��س��اع��ي��ه ف��ي وب��اه��َرْت
م��زدان! ب��ال��م��ج��د ش��رٍف م��ن ريَّ��ان ب��ه ال��ش��ب��اب ش��رخ ي��اف��ًع��ا ب��ه أك��رم
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وشكوى مناجاة

ال��س��واح��ر؟ ب��ال��ق��واف��ي ت��ن��اغ��ي ك��م إل��ى ال��ج��واه��ر: َم��ه��دي ال��ش��ع��ر ل��ربِّ أق��ول
ش��اع��ر ك��لُّ س��م��َع��ه م��ن��ه��ا يُ��َزوَُّد ب��ال��ُع��ال ه��وات��َف ُغ��رٍّا ف��ت��رس��َل��ه��ا
وذاك��ر َواٍع غ��ي��ر إال تَ��ل��َق ف��ل��م ال��ع��ال ع��ن ُص��مٌّ وال��ق��وُم ب��ه��ا وت��ش��دو
ن��اص��ر غ��ي��َر خ��اذًال م��ن��ه��م ف��ت��دع��َو ون��اص��ًرا َع��ونً��ا ��اد ال��ح��سَّ م��ن أت��رج��و
ال��م��َس��اِف��ر؟ ب��ب��ي��ض م��غ��رور أن��ت ف��ه��ل ق��ل��وب��ه��ْم س��واَد ت��ب��ص��ْر ل��م ك��أن��ك
ال��س��رائ��ر ف��ي ب��م��ا ع��ل��م ذي ك��ل ل��دى ت��رى ك��م��ا ل��ي��س��وا ال��ق��وم إن رَويْ��َدك!
ب��ال��ض��م��ائ��ر م��ن��ق��وض��ة ظ��واه��ره��م ف��إن��م��ا ب��ب��اٍد م��ن��ه��م ت��غ��ت��رْر ف��ال
ال��ض��رائ��ر ب��داءِ ف��ي��ه��م ب��ط��ٍر وم��ن ب��ه��م ج��ش��ع م��ن األي��ام ي��ُد رم��ت��ه��م
ال��ع��ن��اص��ر وان��م��س��اخ ال��س��ج��اي��ا ف��س��اد ن��ف��وس��ه��م ��ت ح��مَّ ق��تَّ��ال��ي��ن ب��داءي��ن
األواص��ر ع��ق��ود َح��لَّ��ْت أن��ان��يَّ��ة ب��الده��م ف��ي أه��واءُه��ْم َف��رَّق��ْت وق��د
ال��ح��واض��ر أه��ل ع��ن��د ع��ي��ٍش ع��ك��س ع��ل��ى ل��ن��ف��س��ه ي��ع��ي��ش ُك��الٍّ ت��رى ل��ذاك
م��واك��ر ث��غ��وٍر م��ن اب��ت��س��ام وح��س��َن ب��ش��اش��ة إل��ي��ك أب��دوا ج��ئ��ت��ه��م إذا
ل��زائ��ر ِق��ي��ًال م��ن��ك يَ��بُ��ثُّ��وا َل��ْم ك��أْن ��ًة َم��ذَمَّ أوس��ع��وك ع��ن��ه��م ِغ��ب��َت وإن
ال��م��ت��خ��ازر ب��ال��م��ن��َظ��ر ف��يَ��ْل��ق��ون��ه��م ت��ج��اه��ًال ف��ي��ه��م ال��ع��ار ي��ن��ك��رون وق��د
ال��ك��واف��ر ال��دَّي��اج��ي ف��ي م��ن��ه��ا ��ون يَ��دجُّ ج��اه��ل��ي��ٍة م��ن ف��ي��ه ه��م وم��ا ف��َدْع��ُه��ْم
خ��اس��ر ب��ص��ف��ق��ة ال��ع��ق��ب��ى ف��ي ي��ع��ودون ض��الل��ه��م ت��م��ادي م��ن ت��راه��م ف��س��وف
م��ت��ش��اع��ر ب��ي��ن��ه��م ك��ذوب ل��ك��ل ب��ت��رك��ه ع��ن��ه��م ال��ش��ع��ر ب��ل��ي��غ ون��زِّه
وزاخ��ر ط��اٍم ك��لَّ م��ن��ه��ا ل��ع��م��ُرك خ��ائ��ًض��ا ق��ب��ل��ك ال��ش��ع��ر ب��ح��وَر س��ك��ب��ُت



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��واخ��ر ك��ال��س��ف��ي��ن س��ارت ق��ص��ائ��َد ��ه��ا ب��ل��جِّ ال��ق��واف��ي ُغ��رٍّ م��ن وَس��يَّ��رُت
ال��م��ت��ن��اث��ر ال��ل��ؤل��ؤ ش��ْرَوى ال��ش��ع��ر م��ن ب��أدم��ٍع ال��م��ض��اَع ال��م��ج��َد ب��ه��ا ب��ك��ي��ت
ال��ح��رائ��ر ال��ِح��ج��ال َربَّ��ات م��ن��اح��ة زاه��ًرا ك��ان ال��ذي ال��م��اض��ي ع��ل��ى ون��ح��ُت
ال��ن��واف��ر ك��ال��وح��وش ع��نِّ��ي يَ��ح��ي��دون م��ك��ان��ت��ي ُم��ن��ك��ري��ن إالَّ أُل��ِف ف��ل��م
ال��ف��واغ��ر ب��ال��ح��ل��وق ازدرادي ت��ري��د ��ٍة ِخ��سَّ ت��م��اس��ي��ُح م��ن��ه��م راع��ن��ي ك��م��ا
ال��ُم��ه��اِت��ر ��ف��ي��ه ال��سَّ ش��ت��م ع��ن وأع��رض��ت ��ًع��ا ت��رفُّ ع��ن��ه��م ب��ال��ص��ف��ح ف��ق��اب��ل��ت��ه��ْم
ال��م��ق��اب��ر ف��ي َم��ْرق��دي م��ن��ه أش��ارف َش��ف��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ن ال��ن��وم أن��ا
غ��اف��ر ال��تَّ��ْوب ق��اِب��ل ك��ري��م ب��ربٍّ ش��روره��م م��ن ع��ائ��ذًا ع��ن��ه��م س��أرح��ل
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النبوي امليالد يفحفلة

ال��رس��ول ال��ن��ب��يُّ ه��و ب��ع��ظ��ي��ٍم ال��س��ب��ي��ُل واس��ت��ق��ام ال��ح��ق وض��ح
ت��رت��ي��ل ق��رآن��ه ع��رب��يٍّ ب��ك��ت��اٍب ال��ه��دى إل��ى ي��دع��و ق��ام
م��س��ت��ح��ي��ل ب��ل��وغ��ه��ا ع��ن ص��دَّه ق��ص��وى ال��م��ج��د م��ن غ��اي��ًة ط��ال��بً��ا
ال��وص��ول إل��ي��ه ق��ب��ل��ه َم��ن ع��زَّ رف��ي��ع م��ق��اٍم إل��ى ووص��وًال
وي��ط��ول ب��ه ي��ع��ل��و واع��ت��الء ن��وًرا ال��ك��واك��ب دون��ه��ا ه��م��ة

∗∗∗
وال��ف��ل��ول ح��ده ض��دي��ن ك��ل س��ي��ًف��ا ل��ل��ح��ق م��ن��ه ال��لَّ��ه ج��رَّد
ح��م��ول ل��ل��ن��ائ��ب��ات واص��ط��ب��ار ق��ح��وم ل��ل��م��ه��ل��ك��ات ع��زم ف��ي��ه
غ��ول م��ن��ه الغ��ت��ال��ه��ا ط��رٍّا ه��ر ال��د دواه��ي م��اك��رت��ه ل��و وده��اء
ق��ن��دي��ل ك��أن��ه دج��اه��ا ف��ي م��ن��ه وال��رأي ال��خ��ط��وب ت��دل��ه��مُّ
م��ج��ب��ول ع��ب��ق��ري��ٍة م��ن ف��ه��و ِب��دٌْع ال��ج��ل��ي��ل��ة أوص��اف��ه ك��لُّ

∗∗∗
م��غ��ل��ول ب��ه��ا م��ن��ه��م ف��رد ك��ل ج��ه��ل ت��ق��ال��ي��د م��ن ال��ن��اس أط��ل��ق
م��ع��ل��ول ب��ه م��ن��ه��م ف��رد ك��ل ض��الل م��ن ب��ه��دي��ه وش��ف��اه��م
وخ��م��ول رق��دة ال��ق��وم دن��ا ف��ي وك��ان��ت ل��ل��ع��الء ال��ق��وم أن��ه��ض
وع��ق��ول ي��ع��رب��ي��ة ه��م��ٌم ي��ق��ض��ي ال��ده��ر ع��ل��ى ب��ه ف��اس��ت��ق��ال��ت
ت��أث��ي��ل ول��ل��ه��دى ان��ت��ب��اه ـ��ل ل��ل��ع��ق��ـ ه��ي ن��ه��ض��ة ال��دي��ن ف��ي ت��ل��ك



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ف��ي��ل ف��رَّ ال��ب��ع��ي��ر أم��ام م��ن وغ��اه��ا ف��ي ع��ال��م��ي��ة ن��ه��ض��ة
م��ش��م��ول ب��ف��ض��ل��ه��ا أف��ق ك��ل وال��ت��م��اًع��ا س��رع��ة ك��ال��ب��رق ه��نَّ
ال��م��س��ت��ط��ي��ل إي��وان��ه��ا وت��داع��ى ص��غ��ار ع��ن ل��ه��ا ف��ارٌس خ��ض��ع��ت
ي��زول ال ط��وده��ا م��ث��ل أث��ر م��ن��ه��ا ال��ه��ن��د ف��ي ق��ام ال��ي��وم وإل��ى
ال��دردن��ي��ل وي��ش��ه��د ق��دي��م م��ن وع��اله��ا ف��ض��ل��ه��ا ال��ن��ي��ل ي��ع��رف
واإلن��ج��ي��ل ال��ت��وراة وت��ق��ر ت��رض��ى وال��س��م��وات األرض وب��ه��ا

∗∗∗
ت��ح��ول ح��ال وك��ل واس��ت��ح��ل��ن��ا ح��دن��ا ال��ي��وم ن��ه��ج��ه��ا ع��ن أنَّ��ا غ��ي��ر
ن��زول ال��ص��ع��ود وف��ي ورج��ع��ن��ا ق��ع��ود ال��ن��ه��وض وف��ي ع��دن��ا ح��ي��ث
ال��م��ع��ق��ول ي��س��ي��غ��ه��ا ال ف��رًق��ا اف��ت��رق��ن��ا ح��ت��ى ال��دي��ن ف��ي واخ��ت��ل��ف��ن��ا
األص��ول م��ن��ه ال��ف��روع ب��ال��ت��زام ف��ض��اع��ت م��ن��ه ال��ف��روَع وال��ت��زم��ن��ا
خ��ذول م��خ��ال��ف��وه ه��م َولِ��َم��ْن ف��خ��ور ل��دي��ه ب��م��ا ح��زب ك��لُّ
م��س��دول ف��وق��ه��ا ال��لَّ��ه غ��ض��ب م��ن��ك��رات ح��ي��ات��ن��ا ف��ي ب��دٌَع

∗∗∗
ال��رس��ول أت��ان��ا ب��ه��ا آي ك��لَّ وس��اءت ال��رس��ول س��اءت ح��ال��ة
ق��ل��ي��ل ن��زر وال��خ��ي��ر م��س��ت��ف��ي��ض ك��ث��ي��ر ف��ي��ن��ا وال��ش��ر رآن��ا ل��و
م��ح��ول ع��ل��ي��ه��ا ال��ه��دى ووج��وه م��ب��ت��س��م��ات ال��ض��الل وث��غ��ور
وال��ت��ط��ب��ي��ل ال��ت��زم��ي��ر ف��ي��ه��ا ط��ال ك��ب��ار م��ن��ا ال��ح��ق ف��ي وال��دع��اوى
ع��وي��ل ب��ع��ض وع��ن��د ب��ع��ض ع��ن��د ل��ح��ٌن وال��ع��ب��ادة ال��لَّ��ه ن��ع��ب��د
وال��ت��ق��ب��ي��ل ف��ي��ه ال��م��س��ح ي��ك��ث��ر ��ا ح��جٍّ ك��ال��ب��ي��ت ال��ق��ب��ور ون��ح��جُّ
ت��ح��ل��ي��ل ل��ه م��ا ال��دي��ن ف��ي وه��و ِح��الٍّ ل��ل��ق��ب��ر ال��رك��وع ون��ع��د
وح��م��ول م��س��وق��ة ف��ض��ح��اي��ا ن��ذوًرا ال��ق��ب��ور إل��ى ��ي ون��زجِّ
وف��ع��ول ع��ام��د ل��ل��ش��رك ه��و وك��لٌّ ق��وًال ال��ت��وح��ي��د ون��ق��ول
ج��ب��ري��ل ج��اءن��ي ق��د ب��ه��ذا م��ا ف��ي��ه: ن��ح��ن ل��م��ا م��س��ت��ن��ك��ًرا ق��ال
وال��ق��ف��ول؟ وح��ده ل��لَّ��ه األْوُب ـ��ن وأي��ـ م��ن��ك��م ال��ت��وح��ي��د دي��ن أي��ن
ت��م��ث��ي��ل أو ل��ألص��ن��ام ش��ب��ه ف��ي��ه ك��ان م��ا ك��ل ح��رم��ت أن��ا
ج��ه��ول ف��ه��و اإلس��الم دي��ن ه��و ه��ذا إن م��ن��ك��م: ق��ال َم��ْن ك��ل
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النبوي امليالد حفلة يف

ال��ت��ن��زي��ل؟ ب��ه ن��اط��ًق��ا ج��اءك��م دي��ٍن أُخ��وََّة ت��ح��ف��ظ��وا َل��ْم ِل��َم
م��ح��ل��ول وع��ق��ده أم��س��ى ك��ي��ف وث��ي��ًق��ا ف��ي��ك��م اإلخ��اء ح��ب��ل ك��ان
م��أم��ول ف��ت��رة ب��ع��د م��ن��ك��ُم ن��ه��وٌض ب��ل ب��ي��ائ��ٍس م��ن��ك��م ل��س��ت
وال��خ��م��وُل ع��ج��زك��م ال��دي��ن ف��ي ـ��ك��ف��ر ال��ـ ف��إن ن��اه��ض��ي��ن ال��ش��م��ل ف��اج��م��ع��وا
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العامل إىل

األع��م��ال ن��ت��ي��ج��ة إال ل��ي��س أم��وال م��ن ال��ب��الد ف��ي م��ا ك��لُّ
ل��ل��ع��م��ال ف��ال��ف��ض��ل ع��ي��ٌش ـ��ة االج��ت��م��اع��ي��ـ ح��ي��ات��ن��ا ف��ي ي��ط��ب إن
واإلب��دال اإلن��ت��اج ف��ب��ف��ض��ل ث��راء ال��ب��الد ف��ي ك��ان وإذا
ال��م��ك��س��ال ل��ل��ع��اط��ل ح��ي��اة ال وف��ي��ه��ا ال��م��ق��دَّرات خ��ل��ق ن��ح��ن
وم��ح��ال ب��اط��ٍل ك��ل ح��وى ق��د ن��ظ��ام ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ي��وم ع��ن��دن��ا
ب��ال��غ��الل م��س��ت��أث��ٍر ل��غ��ن��ي أج��ي��ٍر س��ع��ي ال��ف��ق��ي��ر ي��س��ع��ى ح��ي��ث
اإلق��الل ي��د ل��ه��م أرغ��دت��ه ع��ي��ٍش ط��ي��ب ف��ي ال��م��ك��ث��ري��ن ف��ت��رى
آلل��ي م��ن أخ��رج��وا م��ا ل��س��واه��م أم��س��ى ال��ب��ح��ر ف��ي ال��غ��ائ��ص��ي��ن وت��رى
م��وال��ي وال��م��وس��ري��ن ك��ع��ب��ي��د أرض ك��ل ف��ي ال��م��ع��س��ري��ن وت��رى
وال��ع��الل��ي ق��ص��وره��م ف��ي ق��ع��دوا ل��ق��وٍم ي��ك��دح��ون ال��ن��اس أك��ث��ر
واع��ت��الل وأب��ؤٍس ش��ق��اءٍ ف��ي وأَل��ٌف ي��ل��ه��و ال��ن��ع��ي��م ف��ي واح��د
ال��م��ح��ت��ال ال��م��خ��ات��ل ط��رق��ات أس��ل��ك��ت��ن��ا م��ع��اش��ن��ا ف��ي ح��ال��ٌة
ال��ثَّ��ع��ال م��س��وح خ��ي��ان��ات��ن��ا م��ن ل��ب��س��ن��ا ل��ب��ع��ض ب��ع��ًض��ا ف��ت��ران��ا
ال��خ��وال��ي ال��ع��ص��ور م��ن ق��دي��ًم��ا ه��ا ورث��ن��ا م��س��ت��ه��َج��ن��ات ع��اٌد ت��ل��ك
وض��الل؟! َع��م��اي��ٍة ف��ي ه��ك��ذا ن��ب��ق��ى وح��ت��اَم ن��ش��ق��ى ك��م ف��إل��ى
األم��وال ف��ي ي��خ��ت��صُّ ف��ي��م��ا ـ��ة اإلش��ت��راك��ي��ـ م��ذه��ب ال��ح��ق إن��م��ا
األج��ي��ال غ��اب��ر ف��ي ق��دي��ًم��ا ذرٍّ أب��و إل��ي��ه ن��ح��ا ق��د م��ذه��ب
ال��ع��ال��ي م��ب��ت��غ��اه ن��ح��و خ��ط��وة إال ال��ش��رع ف��ي ال��زك��اة ف��ض��ل ل��ي��س
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آم��ال م��ن ال��ح��ي��اة أله��ل م��ا ض��ام��ن��ات م��ق��اص��د ذو م��ب��دأ
ال��ت��ع��ال��ى ط��ري��ق إل��ى ه��واٍد ـ��ش ال��ع��ي��ـ ف��ي ال��س��ع��ادة إل��ى م��وص��الت
ال��رج��ال ع��ظ��ام م��ن ك��ان وإن ك��دٍّ ب��ال ي��ع��ي��ش أن ل��ل��م��رء ل��ي��س
ب��ال��زوال م��ه��دٌد م��ج��ٌد ف��ه��و س��ع��ٍي غ��ي��ر ع��ل��ى يُ��ب��ن��ى م��ج��ٍد ك��ل
ال��م��ت��وال��ي س��ع��ي��ه إن��ت��اج ق��در إال ال��ع��ي��ش م��ن ال��ف��ت��ى ق��در ل��ي��س
ل��ألح��م��ال ك��ال��ح��ب��ل ل��ل��م��س��اع��ي أداة إال األم��وال رءوس م��ا
ك��ال��ح��ب��ال ل��ه��ا ودن��ان��ي��ره��ا ال��م��س��اع��ي ش��دُّ األح��م��ال ش��دِّ م��ث��ل
األش��غ��ال؟! ف��ي ال��دائ��ب��ي��ن ه��م��م ل��وال ال��دن��ان��ي��ر ت��ج��دي م��اذا ص��اِح
ون��ع��ال؟! ك��س��وٍة ع��ن أف��ت��غ��ن��ي ب��دي��ًال؟! ال��ط��ع��ام م��ن أف��ت��أت��ي
ال��ك��م��ال ف��ي ب��س��ط��ة ذاك وس��وى وك��س��اءٌ أَك��ل��ة ال��م��رء ح��اج��ة
ل��ل��بُ��طَّ��ال ال��ح��ي��اة ت��ح��قُّ ال وغ��اه��ا ف��ي ح��وم��ًة ل��ل��ع��ي��ش إن
األب��ط��ال ع��ل��ى إال رح��اه��ا رت دا م��ا ال��ح��رب ح��وم��ة م��ث��ل إن��ه��ا
ق��ت��ال م��ن ب��ه��ا م��ا ال��ك��دِّ وس��وى س��الٍح م��ن ب��ه��ا م��ا ال��ح��ذق وس��وى
ال��ص��ي��ال م��ث��ل األع��م��ال وم��ن��ه ـ��ي ال��س��ع��ـ ب��ط��ل م��ث��ل��ه ال��ح��رب ب��ط��ل
ال��ع��وال��ي ل��س��لِّ إش��راع��ه م��ث��ل ال��م��س��اع��ي ب��ب��ي��ض م��ن��ه ون��ش��اط
غ��ال ك��لَّ ل��ك��م ُم��رِخ��ٌص ب��ي��ن��ك��م ات��ح��اًدا إنَّ ال��ع��ام��ل��ون أي��ه��ا
إب��الل م��ن االت��ح��اد ب��س��وى س��ق��اًم��ا ف��ي��ه ت��ش��َق��ون ل��ع��ي��ش م��ا
ح��ال ك��ل ع��ل��ى ل��ه وم��ع��ي��نً��ا ن��ص��ي��ًرا ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ك��م ف��ل��ي��ك��ن
م��غ��ال أك��ون ف��ال ج��م��ي��ًع��ا س ال��ن��ا أن��ت��م إن��ك��م ق��ل��ت: وإذا
ال��ل��ي��ال��ي س��ت��أت��ي ب��ه م��ا وارق��ب��وا ك��س��ال��ى غ��ي��ر دائ��ب��ي��ن ف��اع��م��ل��وا
��اِل ال��ع��مَّ زم��رُة ف��ل��تَ��ْح��يَ��ا ـ��وت: ال��ص��ـ رف��ي��ع م��ق��اًال م��ع��ي ق��ول��وا ث��م
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الريحاني شاعرية تجاه

ال��َج��ه��ُر ب��ه يُ��س��ت��ط��اع س��رٍّ ك��لُّ وال ج��بْ��ُر ل��ه ان��ك��س��اٍر ك��لُّ م��ا ل��ع��م��ُرك
ن��ْزر1 ك��ن��ه��ه��ا ف��ي ال��ق��وم َف��ِع��ْل��ُم ِس��ت��اًرا ال��ِح��ج��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ك��فُّ ض��رب��ت ل��ق��د
س��تْ��ر؟ ي��ا وراءَك م��ا ب��ش��وٍق: ن��ق��ول ِس��ت��اره��ا وراءِ م��ن ج��م��ي��ًع��ا ف��ق��م��ن��ا
وال��ِج��ذْر2 األن��اب��ي��ُش م��ا م��ن��ه��ا ن��در ول��م ف��رَع��ه��ا نُ��ب��ص��ر ف��ن��واءَ َس��رح��ة ح��ك��ْت
ال��ق��ب��ُر م��ط��ل��ع��ُه ال��ف��ج��ر وإن ك��َل��يْ��ٍل ح��ي��ات��ن��ا إن ال��ق��وم: ب��ع��ُض ق��ال وق��د
ال��ف��ْج��ر ذل��ك ش��اق��ن��ي ق��د م��ا ش��دَّ ف��ي��ا ح��ق��ي��ق��ًة ف��ي��ه��ا ال��ق��ول ه��ذا ك��ان ف��إن
ال��ُخ��ْس��ر ه��ي ف��ال��ح��ي��اة وح��سٌّ ب��ق��اءٌ ل��ه��ا ي��ك��ن إن ال��رَدى ب��ع��د ال��ف��ت��ى وروح
ال��زْه��ر األن��ج��ُم ل��ه��ا م��أًوى أص��ب��ح��ت إذا ف��ح��بَّ��ذا ال��س��م��اء ن��ح��و َرِق��ي��ْت وإن

∗∗∗
ال��ِح��ْج��ر3 ه��و ال��ش��ع��ور ف��ي ش��أٍن وأع��ج��ب ش��ع��وُرن��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ش��أن وأع��ج��ب

وراء بما العلم من لنا فليس عقولنا، عىل مسدوًال سرتًا حياتنا من لنا إن بعده: والذي البيت بهذا يقول 1
الحياة. وراء ما معرفة إىل كبري شوق عندنا ولكن اليسري، النزر إال الحياة سرت

األرض، تحت الشجرة أصول وأنابيش: الظل. واسعة األفنان، كثرية وفنواء: العظيمة. الشجرة الرسحة: 2
جهلنا البيت بهذا وبنيَّ بمنتهاها، أي: الحياة، بعد بما جهلنا السابقني البيتني يف بنَيَّ أنبوش. واحدها:

قبلها. بما
العقل. فسكون: بكرس الحجر، 3
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ق��ْط��ر ب��رق��ه��ا ف��ي ف��ال��ف��ك��ر بَ��رق��ت إذا م��خ��اي��ٌل ال��ش��ع��ور أف��ق ف��ي ول��ل��ن��ف��س
ال��ح��رُّ ال��م��ن��ِط��ُق إي��ض��اح��ه ع��ل��ى ق��دي��ٌر ش��ئ��ون��ه��ا م��ن ب��ه م��ش��ع��ور ك��لُّ وم��ا
وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��ُم ت��ب��ي��ان��ه ع��ن ��ر وق��صَّ ك��ش��ف��ُه ال��ع��ب��ارة أع��ي��ا م��ا ال��ن��ف��س ف��ف��ي
ال��ش��ع��ر ب��أع��ب��ائ��ه ي��ن��ه��ض ول��م ب��ي��اٌن ب��ه ي��ُق��ْم ل��م م��ا ال��ن��ف��س خ��اط��رات وم��ن
ال��ص��در ب��ه ال��ف��س��ي��ح ال��ن��ط��ق م��ن ف��ض��اق ن��اط��ٍق ص��در ف��ي ح��اك ف��ك��ر ُربَّ وي��ا
ال��ُخ��زر4 أع��ي��نُ��ه��ا األل��ف��اظ م��ن إل��ي��ه ت��خ��اوص��ت ح��ت��ى دقَّ م��ع��نً��ى ربَّ وي��ا
وال��ح��ص��ر؟!5 ال��ع��د ف��اق��د م��ع��ن��ى ِك��ف��اي��ة أس��وُم��ه ف��ك��ي��ف م��ع��دوًدا ال��ل��ف��ظ أرى
ال��ف��ك��ر ج��وِّه ف��ي ط��ار م��ا إذا ي��ت��ي��ه واس��ٌع ر ال��ت��ص��وُّ ف��ي ال��م��ع��ان��ي وأف��ق
ع��ذر ل��ن��ا ال��م��ج��از ق��ول ف��ي ك��ان ل��م��ا م��رام��ن��ا ع��ن ال��لُّ��غ��ا ف��ي ق��ص��ور ول��وال
ال��دُّر ت��ن��ظ��م ك��م��ا أب��ي��اتً��ا تُ��ن��ظَّ��م ال��ت��ي ب��ال��َك��ِل��م ال��ش��ع��ر أخ��صُّ ول��س��ت
ق��ْص��ر ل��ه��ا ال��ل��س��ان ف��ع��ل ع��ل��ى ي��ك��ون لُ��ًغ��ا م��ن أوس��ع ال��ش��ع��ر ألنَّ وذاك
ال��خ��م��ر ش��ارب��ه��ا أع��ط��اَف رنَّ��ح��ت ك��م��ا ال��ف��ت��ى رنَّ��ح م��ا ك��ل إال ال��ش��ع��ر وم��ا
ال��ُم��ه��ر ال��َم��رح ف��ي ي��س��ت��نُّ ك��م��ا َم��ِه��ي��ًج��ا ف��اغ��ت��دى ال��وج��د س��اك��َن ف��ي��ه وح��رَّك
ه��در6 ل��ه��ا ال��م��ش��وَق يُ��ش��ج��ي أيْ��ك��ٍة ع��ل��ى ح��م��ام��ة س��ج��ُع ال��ش��ع��ر ن��ف��ث��اِت ف��م��ن
ال��زه��ر اب��ت��س��م ب��ه روض ف��ي ال��زه��ر ع��ل��ى ف��راش��ٍة ح��وُم ال��ش��ع��ر ش��ذَراِت وم��ن
ال��ه��ْج��ر ف��ع��ل م��ا ل��ل��وص��ل ش��ك��ا ق��د ب��ه��ا ع��اش��ٍق دم��ع��ة ال��ش��ع��ر َض��ح��ك��ات وم��ن
ف��ت��ر7 ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ق��ل��ب ت��س��ب��ي ب��ن��ج��الء غ��ادٍة ن��ظ��رُة ال��ش��ع��ر ل��م��ع��ات وم��ن
ال��ده��ر ب��واح��ده��ا أوَدى ��ع��ة ُم��ف��جَّ ث��اك��ٍل رنَّ��ة ال��ش��ع��ر َج��م��رات وم��ن
وال��ن��بْ��ر ال��خ��ف��ُض ص��وت��ه م��ج��رى ت��َع��اَوَر م��ط��ِرٍب ت��رج��ي��ُع ال��ش��ع��ر ن��ف��ح��ات وم��ن
ال��ب��در ي��ض��اح��ك��ه��ا ب��ات��ت ال��دج��ى ب��ُج��ن��ح ك��واك��ٍب ائ��ت��الَق ال��ش��ع��ر م��ن وإنَّ

ومعنى الضيقة، الصغرية العني وهي خزراء، جمع والخزر: شيئًا. برصها من غضت أي تخاوصت: 4

األلفاظ. بيانه عن تقرص حتى يدق ما املعاني من أن البيت:
بغري املتناهي يحيط فكيف متناهية، غري واملعاني متناهية، األلفاظ إن يقول: أكلفه. أي أسومه: 5

املتناهي.
الحمام. صوت الهدر: 6
واسعة. عني نجالء: 7
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ال��ش��ع��ر ه��ي ي��ق��ال م��ا ف��ي��ه��ا ال��ش��ع��ر م��ن ش��اع��ري��ًة ل��ري��ح��ان��يِّ��ن��ا وإن
ال��ن��ش��ر ه��و م��ن��ه وال��خ��ل��ق ف��ري��ح��ان��ة، أم��ي��نُ��ن��ا أم��ا ال��روُض إال ال��ش��ع��ر وم��ا
ق��ْدر8 ال��ن��ه��ى ع��ن��د ل��ل��ش��ع��ر ال��ن��َه��ى َل��َع��ْم��ُر ي��ك��ن ل��م ال��ش��ع��ر م��ن ش��ع��ري ي��ك��ن ل��م وإن

العقل. وهي نهية، جمع النهى: 8
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آدم ابن وجه

واألع��ج��م ب��وص��ف��ه ال��ف��ص��ي��ُح ح��ار ُم��ط��ل��س��ُم األن��ام ف��ي س��رٌّ ل��لَّ��ِه
ُم��َق��دَّم ف��ي��ه ف��ه��و أق��دَم ال��َخ��ل��ق ف��ي ت��ل��َق��ه ل��م إن وه��و آدَم اب��ن َ بَ��رأ
األع��ظ��م م��ن��ه��ا وه��و آدم اب��ن ظ��ه��ر ن��ظ��رة ال��ع��ج��ائ��ب ف��ي ن��ظ��رن��ا وإذا
ال��ف��م ن��ط��ق إذا ب��ه ال��ك��الم ن��س��ق م��ا ف��ه��و آدَم اب��ِن م��ن ال��ع��ج��ي��ُب أم��ا
��م ال��م��ت��وسِّ َس��ْح��ن��ائ��ه ف��ي ل��يَ��ح��ار وإن��ه رأي��ت م��ا أع��ج��ُب وال��وج��ه
ُم��ع��ل��م ال��ح��دي��ث��ة ال��ن��ف��س ب��س��رائ��ر أن��ه إال ال��لَّ��ه ِط��راز م��ن ه��و
ت��ت��رج��م ال��ض��م��ي��ر ع��ن ف��ي��ه وال��ع��ي��ن ك��واش��ف ف��ي��ه ف��ه��ي ال��ح��واج��ب أم��ا
ي��ت��ك��ل��م ب��س��رِّه��ا م��ن��ه وال��وج��ه ال��ف��ت��ى ي��ك��تِّ��م��ه��ا خ��اف��ي��ٍة ول��ربَّ
ُم��ت��ل��ث��م ب��ض��م��ي��ره ف��ك��أن��ه وج��ه��ُه ال��س��ري��رة إل��ى ي��ش��ي��ر ك��لٌّ
ُم��ب��ه��م1 وض��وٌح ب��ه��ا ل��ل��خ��اف��ي��ات َم��س��َح��ة ال��َق��رون��ة م��ن ف��ي��ه ف��ال��وج��ه
��م2 ت��وهُّ وال��ي��ق��ي��ن ال��م��الم��ح ت��ح��ت ��ن ت��ي��قَّ ف��ي��ه ف��ال��وه��م ال��ن��ه��ى ص��َرع
ت��ب��س��م ال��ب��ك��اء ف��ي وج��ٍه ول��ربَّ ال��ب��ك��ا ت��ب��س��م��ه ف��ي وج��ٍه ول��ربَّ
��م م��ت��ج��هِّ أن��ف��ه ل��وال ف��ال��وج��ه زي��ن��ٌة آدم اب��ن وج��ه ف��ي واألن��ف

ولكنه وجهه، يف واضًحا اإلنسان يخفيه ما ترى أنك مبهم»؛ «وضوح قوله: ومعنى النفس، القرونة: 1
يقينًا. تعلمه ال إذ عنك مبهًما يزال ال ذلك مع

الوجه. إىل يعود رصع يف والضمري غلبها، أنه النهى: رصع بكونه املراد 2
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وت��س��ُج��م3 ال��ع��ي��وُن ت��ن��ش��ت��ر ل��واله ف��إن��ه ال��ع��ي��ون ُش��ف��ر ف��ي ك��ال��ُه��ْدب

∗∗∗
ال��دم وي��ث��ب��ت��ه��ا ك��ت��اب��ت��ه��ا ي��م��ح��و م��ط��م��وس��ة ص��ح��ائ��ف ال��وج��وه إن
ت��ت��ف��ه��م ف��ال ت��ح��رُّف��ه��ا ي��ب��دو م��ت��ف��ه��ًم��ا ح��رف��ه��ا ت��ق��رأ ب��ي��ن��اك
م��ت��ع��ل��م ج��اه��ل وط��وًرا ط��وًرا م��ت��ج��اه��ٌل ع��اِل��ٌم ف��ي��ه��ا ف��ال��ع��ق��ل
م��ج��م��َج��م ن��ط��ق��ه��ن ل��ك��ن ب��ال��س��ر ن��واط��ًق��ا ال��وج��وه ه��ذي أرى إن��ي
��م م��رجَّ ال��ح��دي��ث ول��ك��ن ع��ن��ه��ا م��ت��ح��دِّثً��ا ع��ي��ون��ه��ا ِل��ح��اظ وأرى
ِط��م��ط��ُم4 أع��ج��م��يٌّ ه��ي وك��أن��م��ا راط��نً��ا ي��س��م��ع ال��ب��دويُّ ف��ك��أنِّ��َي

∗∗∗
ُم��غ��َرم َص��بٌّ وأن��ت م��ن��ه ف��ت��روُح ب��ح��س��ن��ه ي��س��ت��ب��ي��ك وج��ٍه ول��ربَّ
ُم��ت��يَّ��ُم ف��ي��ه وأن��ت ع��ن��ك وي��ص��دُّ ه��ًوى م��ن خ��ل��ٌو وأن��ت إل��ي��ك ي��ب��دو
م��ظ��ل��م ب��ْدٍر ف��ك��ل أض��اء وإذا م��ض��ي��ئ��ة ف��ال��ب��دور ت��غ��يَّ��ب وإذا
ي��ت��ح��لَّ��ُم َوَم��ْن ل��ه��ا ��ف��ي��ُه ال��سَّ ي��ع��ن��و ح��ك��م��ٌة آدَم اب��ن وج��ه ف��ي ل��لَّ��ه

أعىل من الجفن انقالب وهو شرت، ذات أي: شرتاء، تكون أي وتنشرت: العينني. أشفار شعر الهدب: 3
الدمع. تسيل أي وتسجم: اسرتخاؤه. أو انشقاقه أو وأسفل

يفصح. ال عجمة لسانه يف طمطم: وأعجمي باألعجمية، متكلًما راطنًا: 4

270



القرب وراء ما

األس��ر1 ُع��ْق��ل��ة م��ن ال��ع��ق��ل ف��ي��ه��ا ف��ي��ن��ش��َط ال��ف��ك��ِر ح��رِّي��ة األي��ام ت��ط��ل��ق م��ت��ى
ي��دري ِل��َم��ْن م��ن��ه��ا ي��دِر ل��م م��ا وي��ت��رك ن��اط��ًق��ا ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ك��لٌّ وي��ص��دَع
ال��ك��ف��ر إل��ى ف��ي��ه��ا ال��لَّ��ه م��ع��اذَ ُع��زي��ن��ا ح��ق��ي��ق��ٍة ب��ي��ان رم��ن��ا إذا أران��ا
ال��ع��ْم��ر أوَل ق��ب��ل��ه ج��ه��ل��ن��ا ق��د ك��م��ا ع��ْم��ِرن��ا آخ��ر ال��ج��ه��ل أش��دَّ ج��ِه��ل��ن��ا
ن��ج��ري ب��ي��ن��ه��م��ا ن��ح��ن أم��ر أيِّ ف��ف��ي م��ائ��ٍج ال��ع��ي��ش م��ن ب��ح��ٍر س��اح��ال ه��م��ا
ن��س��ري؟ ت��ش��كُّ��ك��ن��ا م��ن ل��ي��ٍل أي وف��ي َق��ص��ُدن��ا؟ أي��ن إل��ى أم ج��ئ��ن��ا أي��ن وم��ن
ال��ق��ب��ر إل��ى ج��س��ر واألع��م��ار ل��ن��ع��بُ��َر ��ة لُ��جَّ وال��م��ع��ي��ش��ة أت��ي��ن��ا ك��أنَّ��ا
ال��ج��س��ر؟2 ع��ل��ى ال��ع��ب��ور ب��ع��د م��ًدى م��ن وه��ل ن��ري��دُه؟ م��م��ا ال��ق��ب��ر وراء وم��اذا
َج��بْ��ر؟ م��ن وي��ح��ك ال��م��وت ل��ك��س��ر َه��ْل أال ص��ول��ة ول��ل��م��وت ن��ف��س��ي ت��س��ائ��ل��ن��ي
ب��ال��ف��ج��ر ال��م��وت س��ك��رة م��ن غ��ي��اه��ب��ه س��ت��ن��ج��ل��ي ل��ي��ٌل ال��م��رء ح��ي��اة ل��ع��لَّ
ال��س��ت��ر ك��اش��ف وال��رَّدى ِس��ت��ٌر ق��ي��ل: ك��م��ا ح��ي��ات��ن��ا ف��إن ��ا ح��قٍّ ذا ك��ان ف��إن
ال��زه��ِر؟ األن��ج��ِم إل��ى األع��ل��ى، إل��ى ع��روج ل��ه��ا ف��ه��ل ت��ب��ق��ى ال��روَح إن ق��ي��ل: وق��د
ذك��ر؟ ع��ل��ى ال��س��م��اء ف��ي م��ن��ه ف��ت��م��ك��َث ع��روج��ه��ا ب��ع��د ال��ج��ث��م��ان ت��ع��رف وه��ل
ال��ق��ع��ر إل��ى ن��زوٌل ب��ل ُع��روٍج م��ن ف��م��ا ل��غ��ي��ره��ا س��م��اءً ك��ان��ت أرُض��ن��ا إذا

وتقيد. الرِّْجُل به تعقل ما عقلة: 1

الغاية. املدى: 2
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ال��ه��ذْر؟ م��ن ال��ك��الُم ه��ذا أم األرض إل��ى ُع��ط��ارٍد ف��ي َم��ْن أرواُح َع��َرَج��ت وه��ل
ال��ِح��ج��ر3 إل��ى َرَج��ْع��َن ��ا ل��مَّ ب��ه َه��زأَن أن��ف��ًس��ا ن��ع��لِّ��ل ُرح��ن��ا ب��ه خ��ي��ال
ال��ده��ر ِق��َدم رأي��ه��م ف��ي ف��م��ن��ب��ُع��ه م��ع��اش��ٌر ال��ح��ي��اَة ب��ال��ن��ه��ر وش��بَّ��ه
ال��ن��ه��ر م��ن��ب��ع ف��ي ب��ال��ظ��نِّ رج��م��وا وإن َم��ص��بُّ��ه ع��ل��ي��ه��م أع��ي��ا ول��ك��ن��ه��م
ي��ج��ري؟ غ��اي��ٍة إل��ى أم ل��ب��دءٍ أَع��ْوًدا ج��اريً��ا! ي��ن��ص��بُّ أي��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
وال��ش��ر؟ ال��خ��ي��ر م��ن ف��ي��ه��ا ب��ن��ا يُ��راد ال��ذي وم��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ا ل��ع��م��ُرَك
ب��ال��ف��ك��ر يُ��دَرُك ل��ي��س م��ا إل��ى م��ن��وٌط ذا وإنَّ ب��ال��ح��ي��اة ع��ل��ًم��ا ن��ح��اول
ق��ف��ر ف��ي ون��دخ��ل ق��ْف��ٍر م��ن ف��ن��خ��رج ق��ف��رٍة َم��ج��اه��َل ف��ي م��ن��ه��ا ون��س��ل��ُك
األم��ر ذل��ك م��ن آت��ون أن��ن��ا ك��م��ا ربِّ��ن��ا أم��ر إل��ى ن��م��ض��ي أن��ن��ا ع��ل��ى

العقل. الحجر: 3
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لو

َس��ك��راِن1 ُم��َع��ْرِب��ٍد غ��ي��ر ت��ل��َق ل��م أم��ره ب��اط��ُل اإلن��س��ان أس��ك��َر ل��و
اث��ن��ان ت��ع��ادى ل��م��ا أراد ف��ي��م��ا ب��ن��ف��س��ه س��واه ف��ت��ى ك��لُّ ق��اس ل��و
ال��خ��ص��م��ان2 ادَّع��ى م��م��ا ال��ق��ض��ا أه��ُل ال��رُّش��ا اص��ط��اد م��ا ال��خ��ص��م��ان أن��ص��ف ل��و
اإلح��س��ان ع��ل��ى يُ��ج��زى أن ي��ْرُج ل��م إح��س��ان��ه ف��ي اإلن��س��ان أخ��ل��ص ل��و
ب��ال��ب��ره��اِن ي��ح��ت��جَّ ل��م ال��دِّي��ن ف��ي م��ت��ف��ل��س��ٌف ب��ربِّ��ه يَ��ُش��كَّ ل��م ل��و
األدي��ان3 إل��ى ي��ل��ج��أ ل��م ل��ل��ن��ف��س ح��ب��ه ي��غ��ل��ب ال��م��رء ع��ق��ل أنَّ ل��و
األزم��ان ب��ت��غ��يُّ��ر ل��ت��غ��يَّ��رت ُم��ه��ِل��ٌك ال��ش��رائ��ع ف��ي ج��م��ود ل��وال
ك��اإلي��م��ان4 ال��ك��ف��ر ل��ك��ان ن��ي��ا ال��دُّ س��ع��ادة غ��ي��ر ال��دي��ن ق��ص��د ك��ان ل��و
ِج��ن��ان ب��ح��ور ط��م��ع ذا ك��ان م��ا ب��دي��ن��ه ال��ت��ق��يُّ ال��رج��ل أخ��ل��ص ل��و
ال��ع��ص��ي��ان ف��ي ل��ل��جَّ ال��ج��ح��ي��م ن��ار ي��خ��ْف ل��م ل��و ام��رٍئ ت��ق��وى ف��ي خ��ي��ر ال
ل��ألرك��اِن ال��ق��وم اس��ت��الم ك��ان ل��م��ا م��ع��ق��وًال ال��ح��ج أم��ر ك��ان ل��و

سكارى. كلهم الناس لرأيت كالخمر منكًرا الباطل كان لو يريد: 1
معنى أن غري القايض.» السرتاح الناس أنصف «لو املشهور: القول من معناه يف قريب البيت هذا 2

القضاة. أخالق فسدت ملا الناس أنصف لو البيت:
األخرى؛ الحياة من األديان تقوله بما التمسك إىل اإلنسان يدفع الذي هو النفس حب أن البيت: معنى 3

لنفسه. الخلود يحب ألنه
الدنيا. يف واإليمان الكفر لتساوى محضة؛ أخروية الدين غاية أن من هؤالء، يقوله ما صح لو أنه 4
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ال��ُج��ْدران ب��ت��ل��ُك��ُم ال��ط��واف أب��وا ب��ح��ج��ه��م ال��ح��ج��ي��ُج ال��ع��ق��َل ح��كَّ��م ل��و
ال��ن��س��وان ح��رائ��ر س��ب��ُي ح��لَّ م��ا دي��ن��ه��م ب��ن��ص��رة ال��غ��زَّى أخ��ل��ص ل��و
َغ��ب��ش��ان5 أب��ا خ��دع��ْت م��ا ال��م��ج��د ف��ي ع��ه��ُده��ا ت��ق��اَدم ل��و ق��ري��ٌش ك��ذب��ت
ب��ال��ش��ي��ط��ان آم��ن��ُت م��ا إن��س��اِن ال��ـ م��ا غ��ي��ر َم��ْع��نً��ى ل��ل��ش��ي��ط��ان ك��ان ل��و
ال��ُع��ْم��ران ب��س��ع��ادة ل��ت��م��ت��ع��وا دأب��ه��م ال��ت��ع��اون ال��ن��اس ي��ج��ع��ل ل��و
ال��ن��س��وان ع��ن ُح��ُج��ٌب ��ف��ت ل��ت��ك��شَّ ت��ه��ذَّب��ْت ال��رج��ال أخ��الق أن ل��و
األوط��اِن6 ع��داوة األن��اُم ع��رف ل��م��ا ل��واله��ا األوط��ان وم��ح��ب��ة
ال��غ��ل��يَ��ان دائ��م ش��رٌّ األرض ف��ي ي��ك��ن ل��م ال��م��ج��رة ف��ي خ��ي��ٌر ك��ان ل��و
وال��َدبَ��راِن ب��ال��ع��يُّ��وق تُ��م��َن ل��م س��ع��ُده��ا ال��ث��ريَّ��ا ف��ل��ك ف��ي ت��مَّ ل��م
ال��َخ��َف��ق��ان م��ت��ت��اب��ع أْف��ق��ه ف��ي يَ��ب��ت ل��م ُس��َه��ي��ٌل َف��زًع��ا ي��ك��ن ل��م ل��و

منه واشرتى قيص فأسكره قريش، قبل الكعبة سدانة ييل كان خزاعة من رجل هو غبشان: أبا قوله 5

الصفقة. وخسارة والندم الحمق يف املثل به فرضب نادًما، أفاق ثم خمر، بزق الكعبة مفاتيح
الشعوب تهييج إىل ذريعة السياسة صاحب يتخذها التي السياسية، املحبة هنا: األوطان بمحبة أراد 6

قاطبة. األمم بني الوطنية العداوات أساس هي املحبة هذه أن شك وال الحروب، إىل
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السلبية حقيقتي

ال��ري��اءِ إل��ى أم��ي��ل أن وأك��ره وف��ع��ًال ق��وًال َص��راح��ت��ي أُح��بُّ
ارت��غ��اءِ ف��ي َح��ْس��ًوا أض��م��رُت وال ب��أم��ر أح��ٍد م��ن خ��ادع��ُت ف��م��ا
ال��خ��ف��اءِ ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��إب��ق��اء خ��ي��ًرا يَ��رون ال��ذي��ن م��ن ول��س��ت
ل��ألن��ب��ي��اء ُم��ن��زٍل ب��وْح��ٍي ق��ام��ْت األدي��ان ي��رى ��ن م��مَّ وال
ال��ده��اء أرب��اب ال��ُع��ق��الءِ م��ن واب��ت��داٌع وض��ٌع ه��نَّ ول��ك��ْن
ل��ل��س��م��اء ت��ع��ُرج ال��روح ب��أنَّ وق��ال��وا: َوه��ُم��وا األُل��ى م��ن ول��س��ت
ال��ف��ض��اء س��وى ال��س��م��اء ت��ل��ك وم��ا ف��ض��اءٍ ف��ي ت��س��ب��ُح األرض ألن
ال��دم��اء ب��إه��راق ل��م��ف��ت��خ��ر ف��خ��ًرا ي��رون ال��ذي��ن م��ن ول��س��ت
ال��وراء إل��ى ي��ن��ظ��رون ف��ع��اش��وا ب��م��اٍض ارت��ب��ط��وا ق��د م��م��ن وال
ال��ق��ض��اء أرب��اب ال��ح��ك��ام ِس��وى ُح��ك��ًم��ا ل��ل��ن��اس ي��رى م��م��ن وال
ب��ال��ع��داء ج��اه��َر ال��غ��ي��ب وع��ن��د ح��ض��وٍر ف��ي ت��ودَّد م��م��ن وال
ال��َع��الء إل��ى األن��ام ب��ه يَ��ُم��تُّ ��ا ِم��مَّ األن��س��اَب ي��رى م��م��ن وال
ال��وبَ��اء م��ن ال��دع��اء ب��ت��م��ت��م��ة اس��ت��ع��اذوا وب��ئ��وا إذا ��ن م��مَّ وال
ال��ج��زاء ح��س��ن م��ن وع��دوه ِل��م��ا وص��ام��وا َص��ل��وا م��ع��ش��ر م��ن وال
ال��وض��اء ب��ال��ُح��ور ال��ص��ل��وات ع��ل��ى ي��ج��زي ال��لَّ��ه ي��رون ��ْن م��مَّ وال
ه��واء َع��َدٍم م��ن ت��ك��ون ب��ح��ي��ث ت��ف��ن��ى األش��ي��اء ي��رى م��م��ن وال
ال��ب��ق��اء ُص��َوُر م��ن��ه��م��ا ت��ب��دَُّل وَف��ْرٍق ج��م��ع ف��ي ُه��نَّ ول��ك��ن
ال��ن��س��اء ع��ل��ى ل��ل��رج��ال ك��ب��ي��ًرا ف��ض��ًال ي��َرون ال��ذي��ن م��ن ول��س��ت
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ب��ه��ؤالءِ ه��ؤالء ت��ه��اون ح��ت��ى األي��ام دال��ت ول��ك��ن
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الورى حياة

ع��اب��ر م��ش��ي��ة ي��م��ش��ون ال��ورى ع��ل��ي��ه وإن��م��ا َم��دي��د ِج��س��ٌر ال��ورى ح��ي��اة
ال��ج��ب��ائ��ر ب��ش��دِّ أو ِض��م��اد ب��ل��فِّ َج��ب��ره ي��م��ك��ن ل��ي��س ك��س��ٌر ول��ل��م��وت
ث��اِئ��ر1 ن��ف��ُس ث��أَره��ا ف��ي��ه ِل��ت��درك ت��ك��ن ف��ل��م ُج��ب��اٌر ق��تْ��ٌل ال��ردى وق��ت��ل
ال��َع��وائ��ر؟!2 ��ه��ام ال��سِّ ف��ي اثِّ��ئ��اٌر وك��ي��ف ع��وائ��ر س��ه��اٌم َم��ن��اي��ان��ا ف��إن
وق��اب��ر ه��ن��اك م��ق��ب��وٍر ب��ي��ن ث��َووا أن��ه��م غ��ي��ر ال��ردى ف��ي ُط��رٍّا ال��ن��اس أرى
ك��اف��ر3 ال��دج��نَّ��ِة ب��م��س��ودِّ إل��ي��ه��ا ال��َورى أدل��َج ُه��وَّة إال ال��م��وت وم��ا
ال��ح��ف��ائ��ر ِع��م��اق ف��ي ُع��ْم��ٍي ت��س��اق��ط ل��ق��ع��ره��ا ��اق��ط��ون ي��سَّ أب��ًدا ف��ه��م
ال��م��ق��ادِر ك��ت��اب م��ن رؤي��ا رواي��ة م��م��ثِّ��ًال ال��ح��ي��اِة ف��ي ح��ي ك��لَّ أَرى
ال��م��ق��اب��ر ف��ي ان��ت��ه��ت ح��ت��ى ف��ج��ائ��ع��ه��ا دي��ارن��ا ف��ي ج��رت ق��د رؤي��ا رواي��ة
ب��غ��ادر ف��ل��ي��س يُ��ن��ذر وم��ن ن��ذي��ًرا، أم��ام��ه ال��ح��ي��اة ال��م��وت ق��دم ل��ق��د
األظ��اف��ِر دام��ي��ات ال��م��ن��اي��ا أك��فَّ س��اع��ة ك��لَّ ن��رى أنَّ��ا َع��ج��ٌب ف��ال

معه. دية ال الذي الجبار: القتل 1
رماه. َمْن يُْعَلم ال الذي العائر: السهم 2

السحر. وقت أي كله؛ الليل وهي الدلجة، يف السري اإلدالج: 3





النوم حبذا

«الفجر» مجلة صاحبة إىل

ال��وض��اِح ف��ج��ره��ا ن��وَر ع��اش��ٌق إن��ي — ال��ل��ْم��ع أب��ي ن��ج��ال — ل��نَ��ْج��ال ق��ل
األوض��اح ب��أش��ه��ر م��س��ت��ن��ي��ًرا ت��ج��لَّ��ى ف��ج��ٍر خ��ي��ر ل��ل��ع��ل��م ه��و
اإلص��ب��اح ف��ي ال��دي��وك ك��ص��ي��اح م��ن��ه ال��طِّ��رس ف��ي األق��الم وص��ري��ر
ال��ف��يَّ��اح ب��ن��ش��ره��ا َع��ط��رت��ن��ي ص��ف��ح��ات م��ن ف��ي��ه ��ح��ت ت��ص��فَّ ك��م
وأق��اح��ي ب��ن��ف��َس��ج ف��ي ن��اظ��ر م��ن��ه��ا وال��ط��رس ال��ن��ف��س ف��ي ف��ك��أن��ي
اإلف��ص��اح ب��دي��ع��ة ك��ل��م��ات ألس��م��ا ف��ي��ه ق��رأت إن��ي ث��م
ارت��ي��اح! وأيَّ ل��ن��ا ارت��ي��اًح��ا م ال��نَّ��و ف��ي أنَّ إل��ى ب��ه��ا أي��ق��ظ��ت��ن��ا
اإلي��ض��اح ع��ن ِغ��نً��ى ف��ي ق��ول��ه��ا ف��ف��ح��َوى ت��ق��ول ال��ذي ف��ي ص��دق��ت

∗∗∗
واألت��راح ال��ه��م��وم ع��ن��اء م��ن َرْوح ل��ل��روح ف��ه��و ال��ن��وُم ح��بَّ��ذا
أط��الح روازح ل��ج��س��وٍم ون��ش��اط ق��وة ت��ج��دي��د وه��و
األش��ب��اِح ع��ال��م ف��وق ع��ال��ًم��ا ف��ي��ه ال��ن��ف��س ت��رت��ق��ي ال��ن��وُم ح��ب��ذا
األرواح إل��ى و«ت��ل��س��ك��وبُ��ن��ا» نُ��ص��غ��ي ال��غ��ي��ب إل��ى ب��ه «ِت��ِل��ُف��وٌن»
ارت��ي��اح الص��ط��ي��اد ال��ج��س��م ف��ي ـ��ت��دُّ ي��م��ـ ش��َرٌك إن��ه ال��ن��وُم ح��ب��ذا
ال��ص��الح دواع��ي م��ن ل��ل��ج��س��م وه��و ال��م��ع��ال��ي م��راق��ي م��ن ل��ل��ن��ف��س ف��ه��و
ك��ال��م��ص��ب��اح ت��س��ت��ض��يءُ ب��ه ح ل��ل��رو ك��ال��زي��ت ف��ه��و ال��ن��وُم ح��بَّ��ذا
وال��ن��واح��ي أب��ع��اده تَ��ن��اه��ى ل��ن غ��ي��ب أف��ق إل��ى ِم��ع��راج��ن��ا وه��و
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بَ��راح ذي وم��يِّ��ٍت ثَ��واءٍ ذي ح��يٍّ ب��ي��ن واص��ًال ال��ن��وُم ح��ب��ذا
ان��ت��زاح ذي وع��اش��ق م��ق��ي��م ٍق م��ع��ش��و ب��ي��ن ج��ام��ًع��ا ال��ن��وم ح��ب��ذا
األف��راح ل��ذة م��ن أش��َه��ى ـ��ف��س األن��ـ ف��ي ه��ي ل��ذًَّة ل��ل��نَّ��وم إن
اإلي��ض��اح ع��ن ب��إدراك��ه��ا ـ��ن��ت واس��ت��غ��ـ ب��ال��ف��ع��ل ال��ن��ف��وس أدرْك��ت��ه��ا
ب��س��الح يُ��تَّ��ق��ى ال ق��ويٍّ��ا نً��ا س��ل��ط��ا ل��ل��ن��وم إنَّ ال��ق��وُم أي��ه��ا
األف��راح وف��ي ح��زن��ه ف��ي ـ��س��ان اإلن��ـ ع��ل��ى وال��ق��ض��اء ال��ح��ك��م ن��اف��ذ
األدواح1 ف��ي وه��ي ال��ط��ي��ر وع��ل��ى ت��دأى ال��غ��اب ف��ي وه��ي األْس��د وع��ل��ى

بالختل. شبيهة مشية وهي للغزال، يدأى والذئب ختله، إذا ودأًوا: دأيًا يدأى له دأى 1
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واجلسد بنيالروح

رس��وُم ل��ه تَ��ب��ي��ن ال خ��ف��يٍّ��ا ات��ص��اًال ب��ال��ب��َدن ل��ل��روح أرى
ال��ف��ه��وم ح��ق��ي��ق��ت��ه ع��ن وت��ع��ج��ز ش��اع��رات ال��ه��واج��ُس ب��ه ت��ط��ي��ف
وُس��وم ب��ه��ا وم��ن��ه م��ن��ه��ا ب��ه ِت��ْل��ٌو ل��ل��ج��ث��م��ان ال��روح ف��إنَّ
ال��ق��وي��م أم��ره��م��ا ت��مَّ ك��ذل��ك ب��ه��ذا ه��ذا ك��اله��م��ا ف��إنَّ
ت��ق��وُم ج��س��د ب��ال روح وال روح ب��غ��ي��ر ي��ق��وم ج��س��ٌد ف��ال
ل��زوم أب��ًدا ق��ري��ن��ه ب��غ��ي��ر ل��ك��لٍّ ف��م��ا م��ت��الزم��ان ه��م��ا
ال��ج��س��وم وَه��ِت إذا تَ��ِه��ي ب��ح��ي��ث م��ن��ا األرواح ك��ان��ت ل��ذل��ك
ال��رس��وم ال��ج��س��د م��ن ُم��ح��ي��ْت إذا ت��ب��ق��ى ال��روح أن أظ��نُّ ول��س��ت
ت��دوم ش��اع��رٍة غ��ي��َر ول��ك��ن دواٌم ل��ه��ا ي��ك��ون وُربَّ��ت��م��ا
ال��ح��ك��ي��ُم1 أن��ب��ت��ه��ا ال��غ��ب��راءِ م��ن ل��ك��ن ال��خ��ض��راء م��ن ه��ب��ط��ت وم��ا

∗∗∗
وال��ط��ع��وم ال��م��آك��ل ف��ت��ب��ن��ي��ه��ا م��ن��ا األج��س��ام ه��ذه وأم��ا
وال��س��م��وم ال��ل��واف��ح وت��ذوي��ه��ا وال��م��ح��اس��ي ال��م��ش��ارب وت��روي��ه��ا
وال��ن��ع��ي��م ال��ت��تَ��رُّف ويُ��ح��س��ن��ه��ا وال��ت��ض��ن��ي ��ف ال��ت��ق��شُّ وي��وه��ن��ه��ا
ال��ل��ح��وم ب��ه ال��ع��ظ��ام ع��ل��ى ت��ح��اك غ��ذاء م��ط��اع��م��ن��ا م��ن وب��ع��ض

األرض. والغرباء: السماء. الخرضاء: 1
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ال��ج��س��وم ح��رارت��ه��ا ب��ه ت��دي��م َوق��وٌد م��ط��اع��م��ن��ا م��ن وب��ع��ٌض
ال��ش��ح��وم ف��ي��ه��ا رم��اَده ت��ك��ون اح��ت��راٌق آك��ل��ه ج��وف ف��ي ل��ه

∗∗∗
وال��ح��ل��وم ال��م��ش��اع��ر ت��ن��م��و ب��ه زاٌد ك��األج��س��اد ول��ألرواح
ال��ع��ل��وم2 ه��و ال��رف��ي��ع، األدب ه��و ال��م��ث��ان��ي م��ن ال��رق��ي��ق ال��ن��َغ��م ه��و
ال��رخ��ي��م ال��ص��وُت ��ه��ا َه��مَّ وي��ج��ل��و األغ��ان��ي ت��غ��ذوه��ا ال��روح ف��إن
وال��ه��م��وم ال��ق��ب��ائ��ح وت��ص��ِدئ��ه��ا رأت��ه إذا ال��ج��م��ال وي��ص��ق��ل��ه��ا
بَ��غ��وم3 ش��ادي��ة غ��ن��ت��ك ب��ه غ��ن��اء م��ن ب��س��م��ع��ك ت��ن��ف��ر ف��ال
ال��ن��ج��وم ب��رف��ع��ت��ك ش��ه��دت ول��و ال��م��اله��ي ع��ن ت��ت��رف��ع��نَّ وال
ال��ك��ري��م أط��رب��ه��ا ال��ن��اس ف��إن ط��روبً��ا ف��تً��ى ال��م��ط��رب��ات ف��ي وك��ْن
ال��ح��ل��ي��م ي��ح��م��ده ل��ي��س م��ا إل��ى تُ��ع��دِّ ف��ال ال��ح��دود ع��ن��د وق��ف
ذم��ي��م ش��ط��ًط��ا ُم��ق��ارف ف��ك��ل ول��ْه��ٍو ط��َرٍب ف��ي ت��ش��ت��طَّ وال
ال��س��ل��ي��م ال��ط��ب��ُع ف��ات��َك وإال َج��ْري��ي وج��ري��ت واف��ق��ت��ن��ي ف��إْن

اإلنشاد. أو الغناء يف الكالم من ويكرر يثنى ما وهو مفعل، بوزن مثنى جمع املثاني: 2
صوتها. من يكون ما بأرخم ولدها إىل الظبية صياح وهو البغام، من مبالغة صيغة بغوم: 3
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ك��ال��ن��ب��اِت ك��ون��ه ف��ي ش��يءٍ ك��لُّ ال��ذَّراِت ع��ال��م م��ن ش��يءٍ ك��لُّ
وال��ص��ف��ات ذات��ه ف��ي ي��ن��م��و ث��م ص��غ��ي��ر م��ن ب��دئ��ه ف��ي ش��يءٍ ك��ل
ال��ح��ي��اة ح��ادث��ات ن��وام��ي��س ف��ي وت��ق��وى ال��ص��غ��ار ت��ك��ب��ر ه��ك��ذا
ب��ال��ث��م��رات ي��أت��ي��ن ع��ال��ي��ات ف��روًع��ا األص��ول ت��رس��ل ه��ك��ذا

∗∗∗
ال��دوح��ات ف��ي ال��ج��ذور ك��م��ح��ل م��ح��الٍّ ال��ث��راء ف��ي ل��ل��ف��ل��س إن
ال��ق��ط��رات؟! م��ن إال س��ي��ول ل��ت س��ا وه��ل ف��ل��ٌس ال��ث��راء أص��ل إن
ال��ع��ظ��م��ات إل��ى م��وص��ل ج��م��ع��ه ول��ك��ن ح��ق��ي��ٌر ق��دره ف��ي ه��و
وال��م��ث��راة اإلق��الل ورب ـ��ل ال��ب��خ��ـ وذو ال��س��خ��يُّ ف��ي��ه ي��ت��س��اوى
ه��ات ق��ال: ل��ل��ذي ي��ع��ط��ي��ه ح��ي��ن ه��اُك��م ق��ال: ال��ذي ع��ل��ى َه��يْ��ٌن ه��و

∗∗∗
ن��واة م��ن ل��ه��ا م��ا ال��ف��ل��س ف��س��وى ث��راء م��ن ن��خ��ل��ٍة غ��رس ت��رد إن
ال��ن��ف��ق��ات ط��ائ��ل م��ن ي��وم ك��ل ف��ل��ًس��ا ال��ع��ي��ش م��وارد ف��ي ف��اق��ت��ص��د
ال��خ��ي��رات ع��ل��ى م��س��ع��ًف��ا م��س��ع��ًدا ت��ج��ده ف��ل��س ف��وق ال��ف��ل��س واج��ع��ل
ل��آلف��ات ال��ث��راء ي��ئ��ول ال ح��ت��ى اق��ت��ص��ادك ف��ي ال��خ��ي��ر واق��ص��د
ن��ي��ات م��ن ي��ض��م��رون م��ا ح��س��ن إال ال��ن��اس ف��ي األع��م��ال ح��س��ن ل��ي��س
ال��غ��اي��ات إل��ى وان��ظ��ر — ذم��ي��ًم��ا أو ح��م��ي��ًدا — ك��ان ك��ي��ف ال��ف��ع��َل ف��دع



الرَّصايف معروف ديوان

ال��س��ي��ئ��ات م��ن ض��رب ع��م��وم ت ذا ت��ك��ن ل��م إن األن��ام ح��س��ن��ات
ال��ب��رك��ات ب��ج��م��ع��ه ��وا وت��وخَّ إل��ي��ه ه��بُّ��وا ال��ع��راق ش��ب��اب ي��ا
ال��ف��واِت ق��ب��ل ال��بَ��دار ف��ال��بَ��دار ف��ي��ه األم��ر اع��ت��زم��ت��م ت��ك��ون��وا إن
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والشعر أنا

َم��ص��ون��ِه م��ن ل��ي ع��زَّ ق��د م��ا ويَ��بْ��ذُل ب��خ��اط��ري ي��ج��ي��ش أح��ي��انً��ا ال��ش��ع��ر أرى
س��ك��ون��ه م��ن ن��اش��ئ ش��ج��وي ت��ح��رُّك وإن��م��ا ف��أش��ج��ى أح��ي��انً��ا وي��س��ك��ن
ُم��ج��ون��ِه ف��ي ُم��وغ��ًال أراه ل��ده��ر ُم��ج��اريً��ا م��ن��ه ال��ه��ْزَل ��ى أت��وخَّ وق��د
ح��زي��ن��ِه م��ن ل��ه��ا ال��ُم��ش��ج��ي إل��ى ت��م��ي��ل ح��زي��ن��ٌة ن��ف��ٌس وه��ي ن��ف��س��ي ول��ك��نَّ
ب��ل��ح��ون��ه أط��رب��وا أن��ش��دوه إذا ب��أن��ه��م ش��ع��ري ال��راوون ع��ل��م وق��د
م��ع��ي��ن��ه1 ب��ب��رد ال��راوي َص��َدى ش��ف��ي��ت ق��ري��ح��ت��ي م��ن اس��ت��ن��ب��ط��ت��ه إذا وإن��ي
ح��زون��ِه ف��ي خ��اب��ًط��ا أت��ح��يَّ��ر ول��م س��ه��وَل��ه ط��وي��ُت ع��ل��م ع��ل��ى وإن��ي
س��م��ي��ن��ه2 م��ن واس��ت��وث��ق��ت َغ��ثَّ��ه أب��ْت ب��س��ل��ي��ق��ٍة ل��ه ��اٌص ل��َم��حَّ وإن��ي
م��ت��ي��ن��ه؟!3 اخ��ت��ش��اب ط��وع��ي ف��ي ك��ان إذا ب��خ��اط��ري ال��رك��ي��ك ال��ش��ع��ر ي��خ��ط��ر وه��ل
م��س��ت��ب��ي��ن��ِه إل��ى ت��ن��زع ل��م ه��ي إذا ه��واج��س��ي ي��وًم��ا ل��ل��ش��ع��ر اه��ت��دْت ال أال
ب��ث��م��ي��ن��ِه ُدرِِّه م��ن أف��ز ل��م إذا م��خ��اط��ًرا ال��ق��ري��ض ب��ح��ر ف��ي ُغ��ص��ُت وال

الظاهر. املاء واملعني: العطش. الصدى: 1
السمني. ضد املهزول، الغث: 2

وال فيه، يتأنق ولم يجيئه كما يمره أي: رضب؛ باب من يخشبه، الشعر خشب من افتعال االختشاب: 3
له. ل تعمَّ
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ُع��ون��ه4 دون أب��ك��ارِه إل��ى ن��ُزوًع��ا ب��وش��ي��ِه ل��ب��ي��ًق��ا ط��ب��ًع��ا ل��ي أنَّ ع��ل��ى
ب��ق��ري��ن��ِه م��م��س��ًك��ا ب��ي��ت ك��ل ت��رى ق��ص��ائ��دي ف��ي أب��ي��اتُ��ه ان��ت��ظ��م��ت إذا
غ��ص��ون��ه ِث��م��ار ال��ط��ول��ى ال��ي��د ب��غ��ي��ر ل��ن��ج��تَ��ن��ي ي��وًم��ا ال��ش��ع��ر َدوُح ك��ان وم��ا
ظ��ن��ون��ه5 َرج��م ال��ع��ي��ن ك��رأي ي��ك��ون أل��م��ع��يَّ��ٍة ل��ذي إال ي��س��ت��ق��د ول��م
ج��ب��ي��ن��ِه ف��ي ُغ��رَّة س��ن��اه��ا ي��ل��وح ب��ف��ط��ان��ٍة م��ارس��ت��ه ق��د وإن��َي

∗∗∗
ُق��ي��ون��ه6 م��ن م��ع��دودٌة ال��ن��ه��ى وأن ِح��ك��م��ٍة ص��م��ص��ام ال��ش��ع��ر إن ل��ع��م��ُرك
ي��ق��ي��ن��ه7 ب��ف��ج��ر ف��ف��رَّاُه ع��ل��ي��ه َس��ْل��ل��ت��ُه ال��ش��ك��وك ل��ي��ُل ج��ن��ن��ي إذا
ش��ج��ون��ه وْري ع��ن��د ف��ؤادي وُم��س��ل��ي وح��ش��ت��ي ع��ن��د م��ؤن��ِس��ي إال ال��ش��ع��ر وم��ا
َم��ن��ون��ه ب��ري��ب أب��ك��ان��ي ال��ده��ُر إذا ن��َف��ث��ات��ه ل��ي ال��دم��ع َم��ق��اَم ت��ق��وم
ش��ئ��ون��ه خ��ي��ال ف��ي��ه��ا ل��ي ف��ي��ظ��ه��ر ِع��ب��رٍة ِم��رآَة ل��ل��ك��ون وأج��ع��ل��ه
َم��نْ��ج��ن��ون��ه8 م��ن األح��ق��اب ف��ي دار ب��م��ا ان��ط��وت ال��ت��ي ال��زم��ان أس��رار ف��أب��ص��ُر
ب��ط��ون��ه ف��ي م��ا الس��ت��ش��ف��ف��ْت ال��غ��ي��ب إل��ى ب��ن��وره��ا ن��ظ��رت ل��و ع��ي��ٌن ول��ل��ش��ع��ر
ق��ُرون��ه9 ح��دي��ث م��ن��ه ب��ه��ا س��م��ع��ت ك��ات��ٍم ن��ح��و اس��ت��ص��غ��ي��ت��ه��ا ل��و وأذن

∗∗∗
ِل��رق��ي��ن��ه10 ح��ام��ًال ب��ش��ع��ري رس��وًال ف��ك��رت��ي أرس��ل��ت ِش��ع��راه إل��ى ول��ي��ٍل

والبكر: املسنة، وهي الفارض: بني السن يف وسًطا كانت ما الحيوان إناث من وهي عوان، جمع العون: 4
عوان. بقرة أو فرس أو امرأة يقال: الصغرية، وهي

وانقاد. ذل األمر: له استقاد 5
العقل. وهي نهية، [جمع] والنهى: السيف. الصمصام: 6

مزقه. وتشديدها؛ الراء بتخفيف فراه: 7

األرض. إلرواء املاء به يستقى الدوالب، املنجنون: 8
النفس. القرون: 9

املزين. الكتاب الرقني: 10
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َخ��دي��ن��ِه11 وال��ُج��َديِّ ُس��ه��اه ون��ج��َم وس��م��اك��ُه نَ��س��َره ع��ن��ي ال��ل��ي��ل س��ِل
س��ف��ي��ن��ه ُم��ن��ش��ئ��ات أج��ري ال��ش��ع��ر م��ن ال��دج��ى ف��ي ال��م��ج��رَِّة ن��ه��ر ف��ي ب��تُّ ف��ك��م
ف��ن��ون��ِه ع��ن وال ق��واف��ي��ه ع��ن وال ب��غ��ي��ره ع��ن��ه أع��ت��اُض ال ال��ش��ع��ر ه��و
ب��دون��ه ع��ي��ًش��ا ُرْم��ُت م��ا أو ع��ش��ت ل��َم��ا ال��ُدن��ا ف��ي ال��ح��وادث َس��ل��ب��ت��ن��ي��ه ول��و
ج��ن��ون��ِه غ��ي��ر ل��ل��م��رء ب��ع��ده ف��م��ا اش��ت��ق��اق��ُه ال��ش��ع��ور م��ع��ن��ى م��ن ك��ان إذا

يف سهر طاملا أنه عنه بسؤالها يريد نجوم، أسماء جدي: تصغري — والُجَدي والسها والسماء النرس 11
وصحبة. ألفة وبينه فبينها النجوم، هذه مراعيًا الشعر صنع

289





الغروب

الغروب. منظر من عيانًا األعظمية يف شاهده ما فيها وصف وقد ١٨٩٤ سنة قالها

َم��ت��ب��وال ع��اش��ًق��ا ت��ش��ب��ه ص��ف��راء ذي��وال ال��غ��روب إل��ى ت��ج��رُّ ن��زل��ت
ع��ل��ي��ال ال��ف��راش ف��ي ت��م��ل��َم��ل ص��بٌّ ك��أن��ه��ا ال��م��غ��ي��ب ي��د ب��ي��ن ت��ه��ت��زُّ
أص��ي��ال ال��دم��اء م��غ��اربُ��ه��ا وب��ك��ت بُ��ك��رًة ب��وج��ه��ك م��ش��ارق��ه��ا ض��ح��ك��ت
ن��زوال1 ال��ن��زول ع��ل��ى ت��زي��د ه��ب��ط��ت دل��وك��ه��ا ال��ن��ه��ار ن��ص��ف ف��ي ح��ان م��ذ
ق��ل��ي��ال ل��ألف��ول ق��ل��ي��ًال ت��دن��و م��ن��ي��رًة ال��س��م��اءِ ك��ب��َد غ��ادرت ق��د
ُح��ئ��وال2 ال��ض��ي��اء ب��ه ح��ال ك��ال��وْرس ووج��ه��ه��ا ال��م��غ��ي��ب ن��ح��و دن��ت ح��ت��ى
وذب��وال3 ص��ف��رًة ف��أب��دت ع��ِط��ش��ت َع��رارة م��ث��َل األف��ق ب��أق��ص��ى وغ��دت
ط��وي��ال ال��س��م��اء ب��ح��اش��ي��ِة ش��ف��ًق��ا َع��ق��ي��ب��ه��ا ��واظ ك��ال��شُّ ف��أب��ق��ت َغ��َرب��ت
م��س��ل��وال ب��ال��دِّم��ا ��خ ُض��مِّ ��ي��ف ك��ال��سَّ ل��ون��ه ش��اح��ب ال��ق��ل��َب ي��روع ش��َف��ٌق
ه��م��وال ال��ي��ت��ي��م ع��ي��ن ب��ه��ا ه��م��ل��ت أدم��ًع��ا م��اَزَج ال��م��ظ��ل��وم دَم ي��ح��ك��ي
م��ح��ل��وال4 ُع��ص��ف��ًرا أُش��ِب��َع األف��ق ف��ي ال��ذي وأس��ف��ل��ه أع��ال��ي��ه رق��ت

أيًضا. الغروب يف ويستعمل االستواء، عىل زوالها والنجوم: الشمس دلوك 1

الكركم. من صنف هو أو به، وتصبغ باليمن يزرع أصفر، نبت الورس: 2
الربي. النرجس هو قيل: الريح، طيب نبت وهو العرار، واحدة العرارة: 3

به. يصبغ أصفر، نبت العصفر: 4



الرَّصايف معروف ديوان

م��ب��ل��وال5 ض��ي��ائ��ه��ا ب��ذوِب ُردنً��ا ب��ه رف��ع��ت ق��د ال��ش��م��س ك��أن ش��ف��ٌق
ال��ِم��ن��دي��ال6 َخ��ل��ف��ه وت��رف��ع ت��رن��و إل��ف��ه��ا ودَّع ي��وم ظ��لَّ��ت ك��ال��خ��ود
م��خ��ذوال ك��اس��ًف��ا ال��ب��س��ي��ط��ة وج��ه وغ��ادرت ب��ال��ِح��ج��اب ت��وارت ح��ت��ى
ذل��ي��ال ف��ع��اد ل��ه ال��خ��ط��وب ق��رع ِع��زَّه ت��خ��رَّم َرج��ٌل ف��ك��أنَّ��ه��ا
خ��م��وال ال��ه��وان غ��ار ف��ي وأق��ام ص��اغ��ًرا ال��ن��ب��اه��ة ُغ��رف م��ن وان��ح��طَّ

∗∗∗
أف��وال ت��ري��د دان��ي��ٌة وال��ش��م��س م��وق��ف��ي «األع��ظ��م��يَّ��ة» ق��رب أن��َس ل��م
ون��خ��ي��ال ح��دائ��ًق��ا ال��ش��م��ال وع��ن ُم��زارٍع ُم��روج أرى ال��ي��م��ي��ن وع��ن
َع��وي��ال7 ال��ح��زي��ن ي��ح��ِس��ب��ه��ا ال��ب��ي��ن ف��ي ن��ع��رة ل��ل��دَّوال��ي ق��ل��ب��ي وت��روع
ق��ف��وال8 ال��م��راح إل��ى ت��ُؤمُّ رج��ع��ت ث��ل��ة راع��َي ال��زرع ذاك ووراء
ن��ح��ي��ال9 ال��ك��راب م��ن ال��ع��ش��يَّ ب��ه��م��ا ان��ث��ن��ى ق��د ب��رذون��ت��ي��ن ذو وه��ن��اك
وق��ل��ي��ال ت��ارًة ك��ث��ي��ًرا ي��ع��ل��و ص��اع��د دخ��ان ن��ظ��ري وب��م��ن��ت��ه��ى
أص��وال ي��م��دُّ م��ت��ص��ًال ب��األرض ي��زل ول��م ال��س��م��اء إل��ى ال��ف��روع م��دَّ
ت��ل��وال ح��م��ل��ن ق��د ت��ل��وًال ت��ح��ك��ي ط��ب��اق��ِه ُس��وُد ال��ج��وِّ ف��ي وت��راك��ب��ت
ك��ل��ي��ال ال��س��ق��ي��م ن��ظ��ر ك��م��ا ن��ظ��ًرا ال��م��َدى إل��ى ال��م��ح��ي��ط ف��ي أرس��ل ف��وق��ف��ُت
وس��ه��وال ب��ع��ده��ا ُح��ُزونً��ا أب��ك��ت ودََّع��ْت ول��م��ا غ��َرب��ت ق��د وال��ش��م��س
ن��ح��وال ف��زاد ب��ه��ا ال��ض��ي��اء َس��ِق��م ب��ك��درة ال��ف��ض��اء ف��أوح��ش��ِت غ��اب��ت
ع��زرائ��ي��ال ه��ن��اك ال��ظ��الم غ��ي��ر ي��ك��ن ول��م ال��ض��ي��اء ُروح ق��ض��ت ح��ت��ى
ف��س��دوال ��ًة ج��مَّ س��دوًال يُ��رخ��ي ف��دج��نَّ��ة ُدج��نَّ��ة ال��ظ��الُم وأت��ى
غ��وال ش��خ��ٍص ك��لَّ أْح��ِس��ب ف��َظ��ِل��ل��ُت ت��ل��ف��ع��ت ال��ش��خ��وُص ب��غ��ي��ه��ب��ه ل��ي��ل
دل��ي��ال ف��ي��ه ال��ق��ط��ب ن��ج��م وت��ِخ��ذْت ظ��الم��ه غ��م��ر أخ��وض ان��ث��ن��ي��ت ث��م

الكم. أصل الردن: 5
األخري. يف الخاء بضم وخود خودات، والجمع الشابة، الخلق الحسنة الفتاة الخود: 6

صوت. إذا نعر من املرة بالفتح: والنعرة البقرة، تديرها الناعورة وهي دالية، جمع الدوايل: 7
املراعي. بعد إليه وتأوي الدواب إليه تروح املكان واملراح: الغنم. من القطيع الثلة: 8

للزرع. وأثارها للحرث، قلبها وكرابًا: كربًا األرض كرب مصدر الكراب 9
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رس��وال ال��ض��ي��اءَ ل��ت��ؤن��س��ن��ي ب��ع��ث��ت ف��ن��ج��وم��ه ال��دج��ى أوح��ش��ن��ي ك��ان إن
وُط��وال األث��ي��ر ف��ي ع��رًض��ا ي��س��ب��ح��َن أن��ج��ًم��ا ال��ع��وال��م ج��ع��ل م��ن س��ب��ح��ان
ال��م��ج��ه��وال س��ره��ا ل��ت��ك��ش��ف وس��ع��ت ب��ش��أن��ه��ا ال��ع��ق��ول ت��ص��ادم��ِت ق��د ك��م
ض��ئ��ي��ال اس��ت��ب��ان م��ا ال��ك��واك��ب أرق��ى ف��إن��م��ا ال��ن��ج��وم ِص��َغ��ر ت��ح��ت��ق��ْر ال
ال��م��ن��خ��وال دق��ي��ق��ه��ا األث��ي��ر ف��غ��دا ال��ق��وى َرح��ى ال��ف��ض��اء ف��ي ق��دي��ًم��ا داَرْت
ت��ف��ص��ي��ال ��ل��ْت ُف��صِّ رب��ك آي��ات ب��م��ت��ن��ه ت��ْل��َق ال��ك��ون ك��ت��اب ف��اق��رأ
ف��ت��ي��ال ال��ي��ق��ي��ن ع��ل��م م��ن ت��غ��ِن ل��م إن��ه��ا وربِّ��ك ف��ال ال��ظُّ��ن��ون ودع
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ملهى يف ليلة

األستاذ معهم فلسطني، فضالء من جماعة أخذه ١٨٩٨ سنة اآلستانة يف الرصايف كان ملا
أن عليه واقرتحوا الليايل، إحدى يف اآلستانة مراقص من مرقص إىل السكاكيني، خليل

القصيدة: هذه فقال يصفه،

ال��رَّط��ي��ب��ا ال��ق��واَم ل��ن��ا أج��ال��ت م��ذ ن��س��ي��ب��ا ي��ك��ون أن ال��ش��ع��ر ط��رب
ال��ق��ل��وب��ا م��ن��ا ب��ال��غ��رام أرق��ص��ت ح��ت��ى ال��رَّق��ص م��س��رح ف��ي وت��ج��لَّ��ت
ق��ش��ي��ب��ا ال��ق��ص��ي��ر ال��ب��رَد أل��ب��س��ت��ه َرش��ي��ٍق ب��ق��دٍّ ت��ن��ث��ن��ي أق��ب��ل��ت
ال��ج��ي��وب��ا1 ال��ن��ه��ود إل��ى وأط��ال��ت ي��دي��ه��ا ع��ن ��ه ك��مَّ م��ن��ه ��رْت ق��صَّ
وال��ت��ري��ب��ا ب��اديً��ا ال��ن��ح��َر أط��ل��ق ول��ك��ن ض��اق ح��ي��ث ال��خ��ص��َر ح��ب��َس
ط��ي��ب��ا ال��ط��ي��ب وف��ي ب��ه، ت��زيَّ��ا م��ن ح��س��نً��ا ال��ح��س��ن ف��ي ي��زي��د زيٌّ ه��و
وذُه��وب��ا ج��ي��ئ��ة ال��ق��وم ح��ش��ا ف��ي م��ن��ه��ا ي��خ��ط��ر وال��ج��م��ال خ��ط��رت
ووث��وب��ا ت��ب��خ��ت��ًرا ت��ت��خ��طَّ��ى ق��ام��ت األص��اب��ع أرؤِس وع��ل��ى
ت��ئُ��وب��ا أن اب��ت��س��ام��ة وي��ع��ي��د ذه��ابً��ا ت��روح أن األن��ُس ي��ع��ب��س
ق��ط��وب��ا رأي��ت أدب��رت إن وه��ي اب��ت��س��اًم��ا رأي��ت أق��ب��ل��ت إن َف��ْه��ي
وم��غ��ي��ب��ا م��ط��ل��ًع��ا ال��ش��م��س ن��رق��ب ت��ران��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي م��ن��ه��ا ن��ح��ن
غ��روب��ا ال��م��س��اء ف��ي ت��ب��ك��ي��ه ث��م ط��ل��وًع��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ج��وَّ ت��ض��ح��ك

الثديني. بني ما إىل الرقبة عند من الطوق، فتحة هنا بالجيب املراد 1



الرَّصايف معروف ديوان

ل��ُع��وب��ا ب��ال��ق��ل��وب ك��ان ل��ع��بً��ا ع��ض��ٍو ك��ل م��ن ال��م��ج��ال ف��ي أظ��ه��رت
ف��ع��ج��ي��ب��ا رق��ص��ه��ا م��ن ف��ع��ج��ي��بً��ا ع��ج��ي��بً��ا أرت��ن��ا ل��م��ا َح��يَّ��رت��ن��ا
ه��ب��وب��ا ال��ن��س��ي��م خ��ط��رَة وح��ك��ت ان��ث��ن��اءً ال��غ��ص��ون ع��ط��ف��َة ش��ابَ��ه��ت
ذي��ب��ا ال��ب��ع��د ع��ل��ى رأى ك��ف��ط��ي��م ان��ص��ي��اًع��ا ل��ل��رج��وع ال��ج��ي��د ت��ل��ِف��ُت
وص��ب��وب��ا2 رق��ِص��ه��ا ف��ي ُص��ع��وًدا ق ك��ال��ب��ر ال��خ��ف��ي��ف��ة ال��وث��ب��ة ت��ث��ب
س��ل��ي��ب��ا ب��ي��ن��ه��نَّ ال��ع��ق��ل ي��ق��ف س��ك��ن��ات خ��الل��ه��ا ح��رك��ات
ودب��ي��ب��ا ت��س��رًُّع��ا ن��ظ��م��ت��ه��ا اتِّ��س��اًق��ا ال��ُع��ق��ود ت��ف��ض��ح وخ��ًط��ا
خ��ط��ي��ب��ا وف��اه��ت ب��ل��ب��ًال وش��َدْت ن��س��ي��ًم��ا وم��رَّت ك��وك��بً��ا بَ��س��م��ت
ال��ت��ش��ب��ي��ب��ا ب��ه��ا أب��دى ق��ري��ًض��ا ال��ح��بَّ ي��ن��ظ��م ش��اع��ًرا ال��ح��س��ن غ��دا ل��و
ق��ري��ب��ا ال��ش��ع��اع م��ن��ه��ا إل��ي��ن��ا ن ك��ا وإن ال��ِب��ع��اد ف��ي ك��ال��ش��م��س ه��ي
ورق��ي��ب��ا ل��ه��ا ع��اش��ًق��ا غ��دا ق��د ف��ك��لٌّ ب��ال��غ��رام ال��ن��اَس ع��م��ِت
ط��ي��ب��ا ال��رُّوح وتُ��ن��ع��ش وُرواءً ح��س��نً��ا ال��ن��واظ��ر ت��ب��ه��ج َزه��رٌة
ط��ب��ي��ب��ا أردت إذا وِط��بِّ��ي ءِ ال��دا م��ن ش��ك��وت إذا دائ��ي ه��ي
ج��ن��ي��ب��ا ال��ج��م��ال إث��َره��ا ي��ق��ت��ف��ي أخ��رى ال��غ��ي��د م��ن ب��ع��ده��ا وأت��ت
م��ش��ب��وب��ا ك��وك��بً��ا ال��خ��دِّ وم��ن ص��ب��اًح��ا ال��ج��ب��ي��ن م��ن ف��أرت��ن��ا
ت��ص��وي��ب��ا ل��ه��ا ُم��س��ت��ه��ِدٍف ن��ح��و ص��وَّب��ت��ه��ا ب��ن��ُدق��ي��ًة ح��م��ل��ت
ي��ص��ي��ب��ا أن ل��ه ض��ام��ن ل��ط��ف��ه ب��ن��اٍن ع��ن ب��ه��ا رم��يً��ا واس��ت��م��رَّت
م��ق��ل��وب��ا ت��ارة ال��خ��ل��ف وإل��ى م��س��ت��ق��ي��ًم��ا ت��ارة ال��رم��ي ت��ح��س��ن
ع��ج��ي��ب��ا ال��وراءِ إل��ى ك��ث��ي��ًرا ًس��ا وإق��َع��ا األم��ام إل��ى وان��ك��ب��ابً��ا
ال��ق��ل��وب��ا يُ��ص��ي��ب ط��رف��ه��ا م��ث��ل��م��ا ال��رم��اي��ا ت��ص��ي��ب ذا ك��ل ف��ي وْه��َي
ال��م��ح��ج��وب��ا خ��ف��يَّ��ه��ا ألص��اب��ت وأغ��ض��ت ال��غ��ي��وب رم��ي أرادت ل��و

∗∗∗
َط��روب��ا ال��ح��زي��ن ال��وال��َه ت��ت��رك ح��ي��اة ل��ل��ح��ي��اة ف��ي��ه م��ش��ه��د
ال��ذن��وب��ا غ��اف��ري��ن ال��ده��ر ن��ح��م��ُد ج��ع��ل��تْ��ن��ا ل��ي��ل��ًة ش��ه��دن��اه ق��د

انحداًرا. صبوبًا: 2
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وال��ك��روب��ا3 ح��دي��ثُ��ه��م ع��نِّ��ي ��م ـ��هَّ ال��ـ ي��ن��ف��ى ال��ع��ران��ي��ن ُش��مِّ ره��ٍط ب��ي��ن
ُج��ي��وب��ا ��وا وع��فُّ م��ح��ت��ًدا وس��َم��وا ِف��ع��اًال وط��اب��وا أن��ف��ًس��ا ك��رُم��وا
أدي��ب��ا ال��م��ق��ال وف��ي ك��ري��ًم��ا ال��ف��ع��ل ل��دى ت��راه ن��ج��دٍة ذي ك��ل
غ��ري��ب��ا أم ق��ض��ي��ت��ه��ا ب��الدي ف��ي أدري ل��س��ت ل��ي��ل��ٌة وال��ل��ه ت��ل��ك
ف��ن��دوب��ا ب��م��ه��ج��ت��ي ن��دوب��ا أب��ق��ى وإن ال��ع��راق ب��ه��ا أن��س��ى ك��دُت
ي��ع��ق��وب��ا م��ق��َل��ت��ي ف��أش��ب��ه��َت ـ��ر ال��ده��ـ بَ��يَّ��َض��ك ال��ع��راق س��واد ي��ا
ج��ن��وب��ا ف��ي��ك ت��ُه��ب ل��ق��وًح��ا ن��ت ك��ا وق��د ال��ع��ق��ي��ُم ري��ح��ك َش��َم��َل��ت
وح��ب��وب��ا؟4 ب��س��ي��ح��ه��ا ِغ��الًال ض األر ت��م��أل ال��ت��ي أن��ه��اُرك أي��ن
ال��ُج��دوب��ا أن��واره��نَّ م��اِح��ي��اٍت ن��ج��وًم��ا ال��س��م��اء أرض��ك َح��ك��ت إذ
وش��ح��وب��ا ك��ُدورًة اس��ت��ح��ال��ت َد ب��غ��دا ن��ض��ارة ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف
ودُروب��ا؟! وأرب��ًع��ا وزروًع��ا ع��ل��وًم��ا ت��زه��و وْه��ي ب��غ��داُد أي��ن
وخ��ط��وب��ا دواه��يً��ا ف��ج��اش��ت ـ��ل ال��ج��ه��ـ ب��ه��ا وح��اق أرض��ه��ا أق��ف��َرت

النفس. وعلو والشمم اإلباء عن كناية األنف؛ قصبة مرتفع العرنني: أشم 3
يسيل. أي األرض؛ وجه عىل ماؤه يسيح النهر السيح: 4
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القطار يف

.١٨٩٨ سنة سالنيك إىل اآلستانة من القطار ركب ملا قالها

س��ك��ب��ا واب��ل��ه ف��اض دم��ًع��ا ف��أرس��ل��ت وال��ص��ح��ب��ا األه��ل أوَط��ان��َي ف��ي ت��ذكَّ��رت
��ه��ب��ا ال��شُّ ي��رق��ب ال��دج��ى ف��ي ط��رف ب��ش��اخ��ص ال��ك��َرى أخ��ت��ل��س ال��نَّ��وم ط��ري��د وب��تُّ
ح��رب��ا ي��ه��ادن��ه ل��ن ف��آل��ى ع��ُدوٍّا غ��ي��ره ي��ل��َق ل��م ال��ده��ر ك��أن ك��ئ��ي��ب
ك��رب��ا ت��ح��ت��ه رأى ك��ربً��ا رم��ى م��ا إذا ب��ع��ض��ه��ا ف��وق ب��ع��ض��ه��ا ك��روبً��ا ي��ِق��لُّ
َع��تْ��ب��ا أك��لِّ��م��ه أن ن��ف��س��ي ل��ت��أن��ُف ج��ري��رًة ج��رَّ ال��ده��ُر م��ا إذا وإن��ي
ش��بَّ��ا ق��د ال��م��ك��ارم ح��ب ع��ل��ى غ��الٌم ب��أن��ن��ي ال��ك��رام ال��ق��وم ع��ل��م وق��د
ال��ض��رب��ا1 أن��ك��ر أو ع��ن��ه ع��ض��ب ك��لُّ نَ��ب��ا ان��ت��ض��ي��ت��ُه م��ا إذا ع��زم أخ��و وأنِّ��ي
ع��ذب��ا ب��ارًدا أح��واض��ه ف��ي ك��ان وإن ال��َق��ذى ص��ف��وه ف��ي ال��م��اء أع��اف وأنِّ��ي
ال��رط��ب��ا ال��ل��ؤل��ؤ أج��ف��ان��ي م��ن ت��س��اق��ط ع��ب��رة ال��ش��وق م��وق��ف ف��ي ل��ي ول��ك��نَّ
ُم��ن��ص��بَّ��ا ال��دم��ع ت��رِق��ص ن��غ��م��ات ب��دت ش��ُج��ون��ه ق��ل��ب��ي أوت��اَر ض��رب��ت إذا

∗∗∗
رع��ب��ا س��ي��ره��ا األرض ص��در وت��م��أل ب��دخ��ان��ه��ا ال��ف��ض��ا ت��رم��ي وق��اط��رة
ق��ل��ب��ا ل��ه��ا ال��ب��خ��ار ص��ار ب��ه وج��وف ت��ن��ف��ًس��ا ال��ش��واَظ ي��ب��دي َم��ن��خ��ر ل��ه��ا

ولم رجع الرضيبة: عن السيف ونبا بالسيف، عزمه شبه وقد قرابه، من سله إذا سيفه: انتىض يقال: 1
يقطع.



الرَّصايف معروف ديوان

س��ح��ب��ا ت��س��ح��ب��ه ال��دَّوح ك��ص��ف ق��ط��اًرا وراءه��ا ت��ج��رُّ ل��ي��ًال ب��ن��ا ��ت ت��م��شَّ
ه��بَّ��ا إذا ك��ال��ن��س��ي��م ُرخ��اءً وَط��ْوًرا ش��دي��دًة ت��ج��ري ال��ري��ح ك��ع��ص��ف َف��َط��ْوًرا
ص��ع��ب��ا اس��ت��ص��ع��ب��ت وال س��ه��ًال اس��ت��س��ل��ه��ت ف��م��ا ��رى ال��سُّ ف��ي وال��ص��ع��ُب ال��س��ه��ُل ل��دي��ه��ا ت��س��اوى
ن��ه��ب��ا س��ي��ره��ا ف��ي األرض س��ه��ل ل��ت��ن��ه��ب وإن��ه��ا دكٍّ��ا ال��َح��زن ُم��ت��ون ت��دكُّ
وث��ب��ا ف��ت��ج��ت��ازه ال��وادي وي��ع��ت��رض ت��س��لُّ��ًق��ا ف��ت��ع��ل��و ال��ع��ال��ي ب��ه��ا ي��م��ر
ن��ق��ب��ا ُق��نَّ��ت��ه ت��ح��ت م��ن وج��دت وق��د ان��ب��رى إذا األش��م ال��ط��وَد وت��خ��ت��رق
ال��رح��ب��ا ال��ن��ف��َق ج��وف��ه ف��ي ول��َج��ت إذا َدويِّ��ه��ا ص��وت ال��طَّ��ْوِد ب��ج��وف ي��رنُّ
ال��درب��ا ل��َي َخ��لِّ ط��وُد ي��ا ب��ه��ا: ت��ق��ول ك��أن��ه��ا ال��ُول��وج ع��ن��د ص��ي��ح��ة ل��ه��ا
ال��ث��ق��ب��ا دخ��ل ه��ائ��ًج��ا أف��ع��وانً��ا ت��رى ك��أن��م��ا ف��ي��ه ال��س��ه��م ُم��ض��يَّ وت��م��ض��ي
ال��ج��ذب��ا ع��ن��ده��ا ال��ذي ب��ال��دف��ع ف��ت��غ��ل��ب ث��ق��ي��ل��ٌة وه��ي ال��ج��ذب ف��ع��ل ت��غ��اِل��ب
ال��غ��رب��ا يُ��درك أن ال��ش��م��س ق��رَص ت��س��اب��ق ك��أن��ه��ا ط��يٍّ��ا األرض ب��ال��م��س��ي��ر ط��وت
ق��رب��ا2 اس��ت��ح��س��ن��ت وال ب��ع��ًدا اس��ت��ه��ج��ن��ت وال ُس��ًرى س��ئ��م��ْت وال أي��نً��ا ش��ك��ت إن وم��ا
ش��ه��ب��ا3 ال��دج��ى ب��وج��ه ف��ي��ه��ا م��ن وت��ق��ِذف ت��ق��لُّ��ن��ا َف��رُوَق م��ن س��ارت ع��ش��ي��َة
ل��بَّ��ى4 ق��د س��الن��ي��ك م��ن دع��ون��ا ق��د وم��ا ون��ه��اُره��ا ل��ي��ل��ٌة إال ه��ي ف��م��ا
رك��ب��ا5 ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى س��ف��ًرا ن��ك��ن ل��م ك��أن م��ط��ي��ن��ا ال��س��ف��اُر يُ��ْع��ي ول��م ف��ج��ئ��ن��ا

∗∗∗
ن��ح��ب��ا أه��ل��ه ق��ض��ى ق��د ع��ص��ر ك��ل ع��ل��ى م��ف��ض��ًال ال��ب��خ��ار ع��ص��َر ي��ا ت��ع��ال��ي��َت
ال��ُك��ت��ب��ا ك��ذَّب ال��ذي ال��س��ي��ُف آم��ن ب��ه��ا َم��ع��اِج��ٌز ف��ي��ك ل��ل��ع��ل��م ظ��ه��رت ف��ك��م
ال��ص��ع��ب��ا6 ال��َم��ط��ل��َب ف��ع��ل��ه��ا أدن��ى ي��ذلِّ��ل ب��ق��وٍَّة ال��ب��خ��ار ف��ع��ل م��ن ت��ظ��اه��رَت
ُع��ْج��ب��ا! ب��ه ِت��ْه ال��ق��وى ك��ل ع��ل��ى ل��ق��ل��ت: ف��وَق��ه ال��ك��ه��رب��اءة ل��وال وأُق��س��ُم
ال��ُع��ق��ب��ى م��ح��م��ودة ك��ال��ع��ل��م وي��ج��ع��لُ��ه��ا س��ع��ادًة ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ع��ل��و ال��ع��ل��م ه��و

والكالل. التعب األين: 2
القسطنطينية. اسم فروق: 3

باليونان. بلد سالنيك: 4

السفر. السفار: 5
وتقويت. بها استعنت بقوة: تظاهرت 6
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ال��ُع��ش��ب��ا ال ال��ع��زَّ ت��ن��ب��ُت وص��ارت ُرب��اه��ا أم��رع��ت ال��ع��ل��ُم ج��اده��ا ب��الد ف��ك��لُّ
ال��ع��ذب��ا ��رف ال��شَّ ت��م��ط��ِر ع��ل��ٍم َس��ح��اب��ة أف��ُق��ه اغ��ب��رَّ ال��ذي ال��ش��رُق ي��ن��ش��ئ م��ت��ى
ج��دب��ا7 ت��ح��رق��ه ال��ج��ه��ل َس��م��وم وك��ادت ب��ع��زِّه أل��وْت ال��ذل َدب��ور ف��إن
ُق��ْط��ب��ا دورت��ه��ا أث��ن��اء ف��ي ال��ج��ه��ل س��وى ت��رى ه��ل ال��ش��رق رح��ى دارت إذ ��ر ت��ب��صَّ

حارة. وهي الجنوب، ريح الدبور: 7
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املرضعة األرملة

م��م��ش��اه��ا اإلم��الق أث��ق��ل وق��د ت��م��ش��ي أل��ق��اه��ا! ك��ن��ت م��ا ل��ي��ت��ن��ي ل��ق��ي��ت��ه��ا
ع��ي��ن��اه��ا ال��خ��دِّ ف��ي ت��ذْرف��ه وال��دم��ع ح��اف��ي��ٌة وال��رِّْج��ُل رثَّ��ٌة أَث��وابُ��ه��ا
ُم��ح��ي��اه��ا1 ج��وٍع م��ن ك��ال��َوْرس واص��ف��رَّ م��دام��ع��ه��ا ف��اح��م��رَّت ال��ف��ق��ر م��ن ب��ك��ت
أش��ق��اه��ا ب��ال��ف��ق��ر ب��ع��ده م��ن ف��ال��ده��ر وي��س��ع��ده��ا ي��ح��م��ي��ه��ا ك��ان ال��ذي م��ات
أض��ن��اه��ا وال��غ��مُّ أن��ح��ل��ه��ا وال��ه��مُّ أوج��ع��ه��ا وال��ف��ق��ر أف��ج��ع��ه��ا ال��م��وت
ب��م��رآه��ا م��ق��روٌن م��رآُه وال��ب��ؤس ب��م��ن��ظ��ره��ا م��ش��ه��ود ال��ح��زن ف��م��ن��ظ��ر
أع��اله��ا وان��ش��ق أس��ف��ل��ه��ا ف��ان��ش��قَّ ع��ب��اءَت��ه��ا أب��ل��ى ق��د ال��ج��دي��دي��ن ك��رُّ
َج��ن��ب��اه��ا ال��ث��وِب ش��ق��وق م��ن ب��دا ح��ت��ى ِم��ئ��زره��ا — ال��ده��ِر وي��ُل — ال��ده��ُر وم��زَّق
ُزب��ان��اه��ا2 ش��ال��ت ع��ق��رٌب ك��أن��ه يَ��ل��س��ع��ه��ا وال��ب��رد ب��أط��م��اره��ا ت��م��ش��ي
ث��ن��اي��اه��ا واص��ط��كَّ��ت ال��ري��ح ف��ي ك��ال��ُغ��ص��ن م��رت��ج��ًف��ا ب��ال��ب��رِد ج��س��ُم��ه��ا غ��دا ح��تَّ��ى

∗∗∗
ب��يُ��م��ن��اه��ا م��دع��وًم��ا ��ْدر ال��صَّ ع��ل��ى َح��ْم��ًال ول��ي��َدت��ه��ا ب��ال��يُ��ْس��رى وت��ح��م��ل ت��م��ش��ي
وَم��ط��واه��ا َس��م��ج م��ن��ش��ره��ا ال��ع��ي��ن ف��ي م��م��زَّق��ٍة ب��أه��دام ��ط��ت��ه��ا ق��مَّ ق��د
دن��ي��اه��ا أوص��اَب رب��ه��ا إل��ى ت��ش��ك��و أس��م��ع��ه��ا ك��ن��ُت أن��ي أن��َس ال أن��َس م��ا

به. يصبغ أصفر نبت الورس: 1
الذنب. والزبانة: ارتفعت. شالت: 2
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وإي��اه��ا وارح��م��ن��ي ال��رض��ي��ع��ة ه��ذي ل��ب��ٍن ِب��ال ت��ت��رك ال ربُّ ي��ا ت��ق��ول:
ث��دي��اه��ا3 ج��فَّ ح��ت��ى ال��ض��رُّ ��ه��ا م��سَّ إن ط��ف��ل��ت��ه��ا ت��رب��ي��ب ف��ي األم ت��ص��ن��ع م��ا
أظ��م��اه��ا ال��غ��ي��ث َف��ْق��ُد ال��روض ك��زه��رة ذب��ل��ت وق��د ف��ي��ه��ا ح��ي��ل��ت��ي م��ا ربُّ ي��ا
ل��م��ب��ك��اه��ا ت��ب��ك��ي س��اه��رة واألمُّ ب��اك��ي��ٌة ال��ل��ي��ل ط��ول وْه��ي ب��ال��ه��ا م��ا
ف��اه��ا ج��وع��ه��ا م��ن ل��ي وت��ف��ت��ح ت��ب��ك��ي أن��ظ��ره��ا ح��ي��ن ق��ل��ب��ي ي��ن��ق��دُّ ي��ك��اد
أرع��اه��ا!4 ال��ل��ي��ل ف��ي ح��ول��ه��ا م��ن وب��تُّ م��روَّع��ة ب��ات��ت ط��ف��ل��ًة ��ه��ا وي��لُ��مِّ
ش��ك��واه��ا ُك��ن��َه م��ن��ه��ا أف��ه��م ول��س��ت ب��ه��ا أل��مَّ داءٍ م��ن ل��ت��ش��ك��َو ت��ب��ك��ي
آذاه��ا ال��س��ق��م أي أع��ل��م ول��س��ت أرح��م��ه��ا ك��ال��ع��ج��م��اء ال��ن��ط��ق ف��ات��ه��ا ق��د
آه��ا! م��ن��ه��م��ا آًه��ا وال��ي��ت��م، ب��ال��ف��ق��ر روَّع��ه��ا ال��ده��ر ري��َب إنَّ اب��ن��ت��ي َوي��ح
ث��نَّ��اه��ا ب��ال��يُ��ت��م وال��ده��ا وم��وت واح��دًة ب��ال��ف��ق��ر م��ص��ي��ب��ت��ه��ا ك��ان��ت

∗∗∗
وأش��ج��اه��ا ن��ف��س��ي ف��ي ف��أثَّ��ر م��ن��ه��ا أس��م��ع��ه ك��ن��ت ط��ري��ق��ي ف��ي ال��ذي ه��ذا
م��ج��راه��ا ال��خ��دِّ ف��ي أوس��ع��ت وأدم��ع��ي م��اش��ي��ٌة وْه��ي إل��ي��ه دن��وت ح��ت��ى
ب��الي��اه��ا ف��ي ُط��رٍّا ال��ن��اس أش��ارك رج��ٌل إن��ن��ي م��ه��ًال أُخ��ُت ي��ا وق��ل��ت:
ب��ف��ح��واه��ا ق��ل��ب��ي أوج��ع��ت ق��ال��ٍة ف��ي ب��ه��ا ت��ه��م��س��ي��ن ش��ك��وى أُخ��ت ي��ا س��م��ع��ت
ال��ل��ه ب��ه أس��ت��رض��ي اآلن ي��دي ف��ي م��ا أش��اط��ره��ا أن��ي ل��ي األخ��ت ت��س��م��ح ه��ل
ب��ق��اي��اه��ا5 أس��ت��ب��ق��ي ك��ن��ت دراه��ًم��ا م��ل��ح��ف��ت��ي ج��ي��ب م��ن ل��ه��ا اج��ت��ذب��ت ث��م
��اه��ا ت��غ��شَّ َم��نٍّ دون��م��ا ب��أخ��ذه��ا ت��ْك��رم��ت��ي م��ن��ك أرج��و أُخ��ت ي��ا وق��ل��ت:
رم��اي��اه��ا م��ن وق��ل��ب��ي ال��س��ه��ام ت��رم��ي راج��ف��ة رع��ش��اء ن��ظ��رة ف��أرس��ل��ْت
أح��ش��اه��ا أع��م��اق م��ن ت��ص��ع��د ك��ال��ن��ار ج��وان��ح��ه��ا م��ن زَف��راٍت وأخ��رَج��ت
واه��ا! ��ة رقَّ ذي م��ن ل��م��ث��ل��ك واًه��ا ب��اك��ي��ة: وه��ي ق��ال��ت ث��م وأج��ه��ش��ت
ت��اه��ا َم��ن ال��ف��ق��ر َف��َل��وات ف��ي ت��اه م��ا ل��ي ��ك ح��سِّ م��ث��ل ِح��سٌّ ال��ن��اس ف��ي َع��مَّ ل��و

تربية. تربيب: 3
ألمها. ويل أصله ويلمها: 4

مالبيس. فوق به أرتدي الذي الرداء ملحفتي: 5
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املرضعة األرملة

ب��دن��ي��اه��ا َض��ن��ًك��ا أرم��ل��ة ت��ش��ُك ل��م وم��رح��م��ة إن��ص��اٌف ال��ن��اس ف��ي ك��ان أو

∗∗∗
َم��غ��زاه��ا األح��رار ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ول��ي��س أذك��ره��ا ج��ئ��ت ح��اٍل ح��ك��اي��ة ه��ذي
واس��اه��ا ال��م��ال ف��ي َم��ن ال��ن��اس وأش��رف أرم��ل��ٌة ال��ن��اس ب��ع��ط��ف األن��ام أَول��ى
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احلياة هنر أو الصبا عهد

ال��رب��ا ب��أزاه��ي��ر ش��يءٍ أش��بَ��ُه ال��ص��ب��ا ألي��ام َس��ق��يً��ا ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��د
��ذا وال��شَّ م��ن��ه وال��ل��ون وُع��ْم��ره ن��ض��رت��ه ف��ي ك��ال��ورد ال��ص��ب��ا إن
وم��ض��ى! ب��ق��ل��ب��ي ذاك��ره خ��لَّ��ف ال��م��ش��ت��ه��ى ال��ش��ب��اب َش��ْرخ ع��ل��ى واًه��ا
وال��ُم��ن��ى ال��تَّ��ص��اب��ي ريَّ��ان وك��ان ب��ع��ده ح��ي��ات��ي غ��ص��ن ذَوى ل��ق��د
ُم��ْزدرى ه��ي��ٌش ف��ه��و ت��ولَّ��ى ف��إن ش��ب��اب��ِه ف��ي ال��م��رء ع��ي��ش أط��ي��ب

∗∗∗
ال��رُّؤى ف��ي م��خ��ت��ل��ف��اٍت أح��والُ��ه��ا تُ��رى ع��اش م��ا ال��م��رء ح��ي��اة إنَّ
ج��رى ك��لَّ��م��ا األرض ف��ي أوض��اع��ه ت��غ��يَّ��رْت ال��ذي ال��ج��اري ك��ال��نَّ��َه��ِر
َط��َم��ا1 ق��د ب��ح��ًرا ت��ل��ق��اه َم��َص��بِّ��ه وف��ي ض��ْح��ض��اٌح ال��م��ن��ب��ع ل��دى ف��ه��و
واس��ت��وى ت��م��طَّ��ى ب��وادي��ه إذا ُم��ن��ع��ط��ًف��ا ال��ث��َرى ف��ي ي��ج��ري ب��ي��ن��اه
ك��ال��ق��ن��ا وط��وًرا ي��ن��س��اب األرض ف��ي ُم��نْ��ح��ن��يً��ا ال��وَغ��ى ك��أس��ي��اف ط��وًرا
ال��ق��ه��َق��رى ج��اءَ ح��ي��ث م��ن راج��ع��ًة ب��ه م��ج��اري��ه ع��ادت ورب��م��ا
ورغ��ا2 خ��ري��ًرا خ��رَّ وق��د ف��ي��ه ف��ان��ه��وى غ��ْوًط��ا ص��ادف ورب��م��ا
ال��ث��رى ف��وق م��ن��زويً��ا وت��ارًة م��ن��ب��س��ًط��ا يُ��رى ق��د ف��ي��ه وال��م��اءُ

عميًقا. ليس ضحضاح: 1

صوت. البعري: ورغا منخفضة. أرًضا غوًطا: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ص��ف��ا3 أص��الد ب��ي��ن وأخ��رى ي��ج��ري َم��ش��َج��رٍة ف��ي ت��ل��ق��اه وت��ارة
ال��م��ن��ت��ه��ى4 م��ن��ه ال��دأم��اءِ إل��ى ك��ان ب��ه م��ج��راه أب��ح��ر إذا ح��ت��ى
ال��رََّدى ب��ح��ر إل��ى ف��ت��ن��ص��بُّ ت��ج��ري ال��ورى أع��م��ار أن��ه��ار وه��ك��ذا

∗∗∗
وض��نَ��ى وش��ق��اءٌ ف��ح��زن زال ف��إذا ش��ب��اٌب ال��ع��م��ر وإن��م��ا
ُم��ْخ��ت��َط��ى5 إل��ي��ه ال��ش��ي��ُب ي��ج��ِد ل��م ال��ف��ت��ى أنَّ ل��و ال��ع��ي��َش أح��ل��ى ك��ان م��ا
ف��نَ��م��ا! ش��ه��ر ك��ل ه��الًال ع��اد إذ ال��ن��ش��أة ف��ي ك��ال��ب��در ال��ف��ت��ى ل��ي��ت
ال��ش��ت��ا! ف��ي ويَ��ع��َرى ال��ص��ي��ف ف��ي ي��ورق إذ ال��ن��اب��ت ك��ال��ش��ج��ر ل��ي��ت��ه أَو
ال��ص��ب��ا ق��ب��ل أت��ى ال��ش��ي��ب م��ن بُ��دَّ وال ك��ان إن ال��ش��ي��ب ه��ذا ل��ي��ت أو
تُ��ج��ت��ل��ى ف��ي��ه��ا اآلم��ال ب��دائ��ع ال��ُم��ن��ى ِم��رآة اإلن��س��ان ش��ب��ي��ب��ة
ال��رج��ا ث��غ��ر م��ب��ت��س��ًم��ا ل��ه أب��دت راج��يً��ا ت��م��رأى إْن ف��ي��ه��ا وال��م��رء
ُم��ن��ت��ض��ى ع��ل��ي��ه ك��ال��س��ي��ِف الح إذ ب��ه ال��ش��ي��ب ف��ت��ك ش��ب��اٍب وي��َح
وه��َوى ت��َص��اٍب م��ن وه��ذا ِح��ي��ك، ونُ��ه��ى وق��اٍر م��ن ه��ذا بُ��رداِن:
َون��ى وم��ن ل��وث��ٍة م��ن ط��يِّ��ِه ف��ي م��ا ي��ع��ِدل ال ال��ش��يْ��ب وق��اُر ل��ك��ن

∗∗∗
ال��نُّ��ه��ى أزه��اُر ال��ش��ي��ب وْخ��َط ب��أنَّ ش��ب��اب��ِه ع��ن ��ي��ب ال��شَّ ذا ُم��س��ل��يً��ا ي��ا
ب��ذا6 ت��ال��ل��ه ذَيَّ��اِل��َك يُ��ق��اس ف��ال ال��ق��ول ع��ن َه��ذاذي��َك أَق��ِص��ْر
وال��ف��ت��ى ي��ك��ون ال��ش��ي��خ ف��ي ه��و ب��ل ال��ِح��ج��ا م��ن ب��م��ان��ٍع ال��ص��ب��ا وم��ا
ال��ه��ي��ذبَ��ى7 ك��م��اش��ي ال��س��ب��ق َم��ع��ِرض ف��ي ال��خ��ي��َزل��ى ي��م��ش��ي أص��ب��ح م��ن ول��ي��س

وهي صفاة، جمع والصفا: الجلمد. الصخر وهو صلد، جمع أصالد: الشجر. كثرية أرض مشجرة: 3

األملس. الحجر
البحر. والدأماه: كالبحر. اتسع مجراه: أبحر 4

خطا. بمعنى اختطى، من ميمي مصدر مختطى: 5

إليه. تعد وال واقطعه تقوله عما كف يريد: القطع، والهذ: هذٍّ، بعد هذٍّا أي: هذاذ، ميش هذاذيك: 6

استوحى رسيعة. الخيل مشية من رضب والهيدبى: والهيذبى، وتفكك. وتراجع تخاذل مشية الخيزىل: 7
فقال: الحارضة ابنة عىل البادية ابنة ل فضَّ الذي املتنبي من املعنى هذا الشاعر

308



الحياة نهر أو الصبا عهد

ال��ض��ح��ى8 رأد ف��ي ال��ش��م��س إي��اة م��ث��َل ت��ط��ف��ي��ل��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س إي��اة وم��ا
ال��ُق��َوى؟!9 خ��ان��ت��ه ب��ال��ن��ه��ض��ة ه��مَّ إن ال��ذي ل��ل��ه��مِّ ال��ع��ي��ش ي��ط��ي��ب وه��ل
ال��ك��َرى وح��ش��يَّ ��ع��ل��ة ال��سَّ م��س��ت��أن��س م��ض��ج��ِع��ه ف��ي ال��ل��ي��ل ط��ول يَ��ب��ي��ُت
ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ف��وق��ه��ا يَ��ِدبُّ أَْم��س��ى َم��ن ي��س��ت��ث��ق��ل األرض ظ��ه��ر وإنَّ

الَهيْذبَى ماشيِة كلِّ ِفدى الَخيزىل ماشيِة كلُّ أال

ورونقه. ارتفاعه الضحى: ورأد األصيل. وقت والتطفيل: شعاعها. الشمس: إياة 8
أهمام. جمعه البايل، املسن الرجل الهم: 9
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التومبيل يف السفر

ال��م��ك��ات��ي��ِب1 ط��َي أج��وازه ط��َوي��ت م��ت��س��ٍع األع��م��اق ق��ائ��م وَف��ْدَف��ٍد
األه��اض��ي��ب س��ف��ح م��ن ال��م��اء ج��رى ك��م��ا م��ن��س��رًح��ا األرض ف��ي ج��رى ب��ت��وْم��ب��ي��ٍل
َدوال��ي��ب2 م��ن َع��ِج��الٌت ع��وام��ٌل ت��ح��م��ل��ه األي��م ان��س��ي��اب م��ث��ل ي��ن��س��اب
َم��ط��اري��ب أن��واٍق ب��أخ��ف��اف ت��م��ش��ي ُم��ن��َع��ل��ٌة ب��ال��م��طَّ��اط وْه��ي ك��أنَّ��ه��ا
األن��اب��ي��ب ف��ي ك��ن��ْف��ٍخ ح��ف��ي��ٍف س��وى ألرج��ل��ه ت��س��م��ع ل��م ك��ال��ري��ح ي��م��رُّ
وت��ق��ري��ب3 ُح��ض��ٍر م��ن ال��خ��ي��ل ت��ع��رف م��ا َس��ن��ٍن ف��ي ج��ارت��ه إن ال��خ��ي��ل وت��ن��ك��ر
وت��ق��ب��ي��ب ت��ن��ج��ي��ٍد ُح��ْس��ُن زان��ه��ا ق��د ��دة م��ن��جَّ ف��ي��ه ُق��بَّ��ٌة ت��ظ��لُّ��ه
م��ع��ص��وب ال��َف��ْودي��ن ع��ل��ى ب��ت��اٍج يُ��زَه��ى م��ل��ًك��ا ن��ف��س��ه ف��ي��ه��ا ح��لَّ م��ن يَ��خ��اُل
ال��ت��الب��ي��ب م��ك��ش��وف ال��م��ل��ي��ح��ة ص��دَر ت��ح��ِس��ب��ه ال��ص��ب��ح وب��ي��اُض َرِك��ب��تُ��ه
م��رع��وب أل��ح��اظ ف��ي ال��ف��ج��ر إل��ى ي��رن��و م��م��ت��ق��ع ال��غ��رب��يِّ األف��ق ف��ي وال��ب��در
ُرع��ب��وب4 ج��ي��د م��ن م��ن��ف��رًط��ا ك��ال��ِع��ق��د ج��وان��ب��ه ف��ي ب��ق��اي��ا ول��ل��ن��ج��وم
ط��ي��ب وم��ن ن��ش��ٍر م��ن ال��روح ي��ن��ع��ش م��ا م��دارج��ِه ف��ي ه��ب��وٌب ول��ل��ن��س��ي��م

اليشء. وسط وهو جوز، جمع واألجواز: بها. يشء ال الواسعة الفالة الفدفد: 1
الحية. األيم: 2

بطيء. السري من رضب والتقريب: الرسيع. السري الحرض: 3
الناعمة. الحسنة املمتلئة الشابة الرعبوب: 4



الرَّصايف معروف ديوان

َم��ل��ح��وب5 ف��وق م��ط��ًرا ي��م��ط��ر م��رَّ ب��ل ب��راك��ب��ه ت��ح��ل��ي��ٍق غ��ي��ر م��ن ف��ط��ار
ب��ش��ؤب��وِب6 ُش��ؤب��وبً��ا ي��ت��ب��ع ك��ال��وي��ل َم��ْه��ي��ع��ه م��لءَ ِدراًك��ا س��ي��ًرا وس��ار
ب��ي ي��ج��ري وه��و ب��ح��ٍر ت��يَّ��ار ك��م��ث��ل ج��اري��ًة األرض ح��ول��ي أب��ص��ر ف��ك��ن��ت
ب��ت��رت��ي��ب ��ت ُص��فَّ ق��د ال��َم��رِّ س��رع��ة م��ن ف��أح��س��ب��ه��ا وْص��ًال ال��رب��ا ف��ص��ل ي��ل��وح
ال��ش��ن��اخ��ي��ب7 ع��ال��ي َج��بَ��ٍل وم��ن س��ه��ٍل م��ن ال��ب��س��ي��ط��ة ف��ي م��ا ب��ي ي��ج��ت��از زال م��ا
ال��س��راح��ي��ب8 ال��ُج��رد م��ن ال��ِع��ت��اُق ع��ن��ه ع��ج��زْت م��ًدى أق��ص��ى ب��ه ب��ل��غ��ُت ح��ت��ى
ب��ت��ص��وي��ب9 ت��ص��ع��ي��ًدا ال��س��ي��ر ف��ي وش��اَب ت��س��لَّ��ق��ه��ا أن��ش��اًزا ب��َي َع��ال وك��م
ب��ت��أوي��ب10 إدالًج��ا ي��واص��ل ول��و م��وِق��ع��ه أي��َن م��ن��ه األي��ُن ي��ع��رف ال
وظ��ن��ب��وب11 س��اٍق ع��ل��ى ي��س��ي��ر وال ي��ت��ب��ع��ه ِح��سَّ ال م��ن ي��ت��ع��ب وك��ي��ف
م��ش��ب��وب ف��ي��ه غ��اٍز ب��ق��وة دف��ًع��ا م��س��ال��ك��ه ف��ي ي��ج��ري ه��و وإن��م��ا

∗∗∗
وال��ع��راق��ي��ب12 ال��ثَّ��ن��اي��ا ف��ي وط��ال��ًع��ا أودي��ة أج��زاَع ه��اب��ًط��ا ج��رَّب��ت��ه
ب��أل��ه��وب13 أل��ه��وبً��ا وي��خ��ل��ط ن��ه��بً��ا ي��ن��ه��ب��ه��ا األرض س��ه��ول ف��ي وم��ل��ِه��بً��ا
ل��م��ط��ل��وب ٍب َط��الَّ أق��رب وك��ن��ت ل��غ��اي��ت��ه م��رك��وٍب أس��ب��َق ف��ك��ان
ال��ن��ي��ب14 َع��ي��ران��ة م��ن ذب��ي��اَن أدي��ب ي��ذك��ره��ا ع��وج��اء ال ال��م��ط��ي��ة ت��ل��ك
واألع��اري��ب ِق��دًم��ا ال��ح��واض��ر ع��ل��ى ب��ه��ا ت��اه ق��ب��ُل ل��ب��ي��ٌد ام��ت��ط��اه��ا ل��و

الواسع. الطريق امللحوب: 5
املطر. من الدفعة والشؤبوب: الطريق. واملهيع: متتابًعا. دراًكا: 6

الجبل. رأس وهو وشنخاب، وشنخابة شنخوب جمع الشناخيب: 7
الجسم. الطويلة الفرس وهي رسحوب، جمع الرساحيب: 8
األرض. من املرتفع وهو بالتحريك، نرش جمع أنشاًزا: 9
بالنهار. السري والتأويب: الليل. يف الدلجة سري اإلدالج: 10

الساق. عظم مقدم الظنبوب: 11
ينعطف. أي: والطريق، الوادي ينجزع حيث وهو الجيم، بكرس جزع، جمع األجزاع: 12

الرشر. منها فيخرج الصلبة، األرض منه تنتهب الشديد العدو األلهوب: 13
وثاقة يف — الوحش حمار وهو — العري تشبه الناقة والعريانة: الذبياني. النابغة هو ذبيان: أديب 14

املسنة. الناقة وهي ناب، جمع والنيب: وقوتها. خلقها
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التومبيل يف السفر

أس��ل��وب15 ك��ل ف��ي ع��وج��ائ��ه وص��ف م��ن م��ن��ظ��ره��ا ال��ع��ب��د اب��ن رأى ل��و يَ��ه��م ول��م
يَ��ع��ب��وب16 ال��ل��ون ُك��َم��ي��ت ال��س��راة ع��ال��ي م��ن��ج��رٍد وص��ف ُح��ْج��ٍر اب��ُن أط��ال وال

معلقته. يف وصفها التي ناقته وعوجاؤه: العبد، بن طرفة هو العبد: ابن 15
واليعبوب: األحمر. والكميت: الظهر. والرساة: الشعر. القصري واملنجرد: القيس. امرؤ هو حجر: ابن 16

الجري. يف الغاية البعيد الجواد
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ويالتاحلرب من

ت��ب��اري��ح��ي1 م��ن ب��م��وت��ي أس��ت��ري��ح ك��ي روح��ي ُخ��ذ ربِّ ي��ا أال ت��ق��ول: م��رت
وت��ت��ري��ح َه��مٍّ م��ن ال��وج��ه ُم��ص��ف��رََّة نَ��َك��ٍد وم��ن ف��ق��ٍر م��ن ال��ج��س��م م��ه��زول��ة
ت��ص��ب��ي��ح2 دون َغ��ْرث��ى وه��ي وأص��ب��ح��ت ط��اوي��ة وه��ي َع��ش��اء ب��غ��ي��ر ب��ات��ت
م��ل��م��وح3 ال��ع��ي��ن ب��ط��رف خ��ي��ال ش��روى ف��ب��دت ج��س��م��ه��ا أض��وى ال��م��ع��ي��ش��ة ض��ن��ك
ت��ص��وي��ح4 أي وج��ن��ت��ي��ه��ا ف��ص��وَّح��ت ن��اص��ي��ة ال��ن��ف��س ه��م��وم وأذب��ل��ت��ه��ا
األالوي��ح!5 غ��ي��ر ج��س��م��ه��ا م��ن ت��ب��ِق ل��م ي��اب��س��ة ن��ك��داء ع��ي��ش��ًة ��ه��ا َويْ��لُ��مِّ
ب��ال��روح ج��اد م��ا إذا ال��م��ري��ض َل��ْم��ح تُ��ردِّده واٍن ن��ظ��ٌر ط��رف��ه��ا ف��ي
ال��ت��ق��ازي��ح6 ب��ع��َض ط��رَّت��ه ت��خ��ال تَ��خ��رُِّق��ِه م��ن ب��دري��س ت��ل��ف��ع��ت

مشقة. يف املعيشة كلف التباريح: 1
صباًحا. يؤكل ما أي الغداة؛ بمعنى هنا التصبيح: 2

خياله. مثل أي مثل؛ بمعنى رشوى: 3

وجنتيها. جففت أي التجفيف؛ التصويح: 4
يبَق لم واملعنى: العراض، عظامه الجسد: وألواح الجمع، جمع فهو لوح، جمع ألواح، جمع األالويح: 5

األلواح. إال منه يبَق لم للمهزول: يقال العظام، غري جسمها يف
املنخرق ثوبها جانب تخال أي الكلب؛ كربثن يتشعب شجرة أو نبت رأس وهو التقزيح، جمع التقازيح: 6

شعبًا. املتشعب النبت هذا كرأس



الرَّصايف معروف ديوان

م��ن��ص��وح7 غ��ي��ر وف��ت��ًق��ا ج��ان��ب��ي��ه ف��ي م��رت��ق��ع غ��ي��ر َخ��رًق��ا ال��ع��ي��ُن ت��رى ف��ك��م
م��ك��س��وح8 ال��وع��ر ال��ط��ري��ق ف��ي ك��ظ��ال��ٍع ُم��ث��ق��ل��ة ال��ف��ق��ر ب��ع��بء ان��خ��زاًال ت��م��ش��ي
ال��ري��ح م��ن َه��بٌّ ي��س��ق��ط��ه��ا ي��ك��اد ت��خ��ذُّل��ه��ا ف��ي ف��م��ارت ق��واه��ا خ��ارت

∗∗∗
ك��األراج��ي��ح خ��َط��راٍن ف��ي وال��ق��ل��ب أس��ائ��ل��ه��ا ك��ي إل��ي��ه��ا دن��وت ��ا ل��مَّ
م��ج��روح ب��ال��ه��مِّ ك��ب��ٍد ع��ن ت��ش��فُّ دام��ي��ًة ح��م��راءَ آه��ًة ت��أوَّه��ت
م��ن��ض��وح ال��خ��دي��ن ع��ل��ى دم��ع ِع��ن��ان م��ح��اج��ره��ا م��ن أرخ��ت ث��م وأج��ه��ش��ت
وت��ص��ري��ح ن��ط��ق ع��ن األِل��بَّ��اء ي��غ��ن��ي ن��ظ��ر س��وى ت��ن��ب��س ل��م وه��ي وأع��رض��ت
وت��س��ب��ي��ح ت��رج��ي��ٍع ب��ي��ن ل��ه��ا أب��ك��ي ج��زع��ي وم��ن م��ن��ه��ا ع��ج��ب��ي م��ن ف��ُرح��ُت
ال��ت��م��اس��ي��ح ج��ن��س م��ن ف��ه��و ب��ك��اؤه��م ج��ل��دت��ه أب��ن��اء م��ن ي��ب��ك��ي��ه ل��ي��س م��ن
م��ف��دوح9 إن��ه��اض إل��ى ي��ق��وم ال م��ن م��ض��ط��ل��ًع��ا ال��م��ج��د ب��ع��بء ي��ق��وم وال
م��رازي��ح10 أط��الح ب��إس��ع��اِد إال ب��ح��اص��ل��ٍة ال��دن��ي��ا ف��ي ال��س��ع��ادة وم��ا
م��س��ام��ي��ح أج��واد س��واع��د إال ت��ن��اوش��ه ال ش��يءٌ ال��م��روءة إن
م��ف��ات��ي��ح م��ن ل��ع��م��ري ال��س��م��اح غ��ي��ُر ِألَْق��ُف��ِل��ه��ا م��ا ال��م��ع��ال��ي ك��ن��وز أرى
م��ص��اب��ي��ح م��ن ف��ي��ه ال��ت��ع��اون س��وى ل��ن��ا ول��ي��س آم��اٍل غ��ي��ه��ُب وال��ع��ي��ش

∗∗∗
ن��وح11 ب��ن��ي ��ت ع��مَّ ب��ي��ن��ه��م َه��زاِه��ٌز ف��ان��ب��ع��ث��ت ال��غ��رب أه��ل ق��ي��ام��ُة ق��ام��ت
م��س��ف��وح األرض ف��ي دم ف��ي ��ض��ت ت��م��خَّ ج��ائ��ح��ٌة ع��م��ي��اء ف��ت��ن��ة واس��ت��ف��ح��ل��ت
ال��ف��ي��ح12 األب��ح��ر ح��ت��ى ال��ب��س��ي��ط��ة ك��ل ش��ام��ل��ة ب��ال��ألواء ال��ح��رب وق��ام��ِت

خاطه. إذا الثوب نصح من مخيط، أي منصوح: 7

به كان إذا مكسوح: جمل يقال: املكسوح، وكذلك رجله، من يميل أي مشيه؛ يف يغمز الذي الظالع: 8
شديد. ظلع

املثقل. املفدوح: 9
مرازيح. وكذلك واملهزول، امُلعنَّى وهو طلح، جمع أطالح: 10

الناس. تهز التي الفتن الهزاهز: 11
واسع. أي أفيح؛ بحر يقال: أفيح، جمع والفيح: واملجاعة. الشدة الألواء: 12
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الحرب ويالت من

ال��س��وح13 ُم��غ��ب��رََّة أو ال��لُّ��وح ُم��ح��م��رََّة س��اك��ن��ه��ا م��ك��ر م��ن أص��ب��ح��ت ق��د واألرض
م��ف��ت��وح غ��ي��ر ط��ري��ق ك��ل ف��ع��اد م��س��ال��ك��ه��ا وان��س��دَّت ال��ن��اس ع��ل��ى ض��اق��ت
ب��ال��م��ج��ال��ي��ح14 رم��ت��ه��م وآخ��ري��ن ع��َج��بً��ا ِغ��ن��ي��ًة أن��اًس��ا أغ��ن��ت وال��ح��رب
وم��ض��روح15 م��ل��ح��ود ب��ط��َن وم��ع��ش��ًرا ُغ��َرًف��ا ال��ذرا ف��ي أس��ك��ن��ت��ه��م وم��ع��ش��ًرا

∗∗∗
وت��ق��ري��ح ب��ت��ب��ض��ي��ٍع وأوه��ن��ت��ه ب��م��ن��ظ��ره��ا ق��ل��ب��ي أوج��ع��ت ال��ت��ي أم��ا
م��رض��وح16 غ��ي��ر ح��دي��د ب��ن��اب ��ا ع��ضٍّ ب��ه��ا ال��ض��ُروُس ال��ح��رُب ��ت ع��ضَّ ف��غ��ادة
م��ذروح17 ال��ط��ع��ِم ب��ش��ي��ع ع��ي��ٍش آالَم ب��ه��ا أل��مَّ ف��ق��ٍر م��ن ت��ك��اب��ُد أم��س��ت
ال��لُّ��وح18 ُح��رق��ة آلٍل ي��ش��ك��و ظ��م��آن ف��ت��ح��س��ب��ه��ا ب��ال��ش��ك��وى ال��ن��اس إل��ى ت��رن��و

السوح: واغربار اللوح، احمرار ساحة؛ جمع والسوح: واألرض. السماء بني الهواء الالم: بضم اللوح 13
والجدب. القحط وقوع عن كناية

والجدب. القحط ذات وهي باملال، تذهب التي السنون املجاليح: 14
القرب. واملرضوح: امللحود 15

مكسور. مرضوح: 16

مسموم. مذروح: 17

فائدة بال الناس إىل تشكو أنها واملعنى العطش، بمعنى هنا، الالم بضم واللوح: الرساب. اآلل: 18
الرشاب. إىل الظمآن كشكوى
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عىلجرسمود

بغداد. مود جرس عىل وهو مقمرة ليلة بها يصف قالها

خ��ي��اال ي��ك��ون أن ب��ح��بِّ��ك ْ وارب��أ األط��الال وال أْربُ��َع��ُه��ْم ت��ب��ِك ال
ض��الال ب��ال��س��ؤال ي��زي��دك م��م��ا ف��إن��ه��ا ل��ل��رس��وم س��ؤال��َك وات��رْك
ك��م��اال ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ف��ي��دك ُح��س��ن إن��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��س��ن إل��ى وان��ظ��ر
األغ��الال أف��ك��اره م��ن وي��ف��كُّ ب��ح��ب��ه رآه م��ن ي��ق��يِّ��د ح��س��ن
وم��الال ك��آب��ة ب��ال��م��ش��ت��ك��ي��ن ُم��َرف��رًف��ا ال��س��رور ج��وِّ ف��ي وي��ط��ي��ر
س��رب��اال ن��وره م��ن ال��دُّج��ى ي��ك��س��و ب��دا إذا ال��م��ن��ي��ر ال��ب��دَر ت��رى أَوم��ا

∗∗∗
ي��ت��الال ال��ع��ال أف��ق ف��ي وال��ب��در ع��ش��ي��ًة ُم��وَد ب��ج��س��ر وق��ف��ت ول��ق��د
أذي��اال ب��دج��ل��ة ي��ج��رُّ م��ن��ه��ا م��ط��اِرًف��ا س��ن��اه م��ن ي��ل��ب��س وال��ل��ي��ل
اآلم��اال ُه��ب��وب��ِه ب��ط��ي��ب وح��ك��ى م��ت��ع��ط��ًرا ج��رى ف��ق��د ال��ن��س��ي��م أم��ا
وج��م��اال م��ح��اس��نً��ا ال��س��م��اء ف��ح��ك��ى م��ت��أل��ًق��ا ص��ف��ا ق��د دج��ل��ة وج��ب��ي��ن
م��ث��اال ل��ل��س��م��اء ب��دج��ل��ة ت��ح��ت��ي ُم��ش��اه��ًدا ال��س��م��اء ف��ي ن��ف��س��ي ف��ح��س��ب��ت
خ��ي��اال ال��س��م��اءَ ت��ح��ت��ي م��ن ورأي��ت ح��ق��ي��ق��ة ��م��اء ال��سَّ ف��وق��ي م��ن ورأي��ت
م��ش��اال ال��س��م��اء ج��وِّ ف��ي م��دَّ ق��د ف��وق��ه أن��ا ال��ذي ال��ج��س��ر ف��ك��أن��م��ا
أت��ع��ال��ى وت��ارًة أس��فُّ َط��وًرا م��ح��ل��ق ال��س��م��اء ف��ي أن��ا وك��أن��م��ا

∗∗∗



الرَّصايف معروف ديوان

ِج��ري��اال!1 ك��ش��ارب ال��ك��ئ��ي��ب ي��دع َم��ن��ظ��ٍر م��ن ش��اه��دت��ُه م��ا ل��ل��ه
ج��الال واس��ت��ق��لَّ ج��م��اًال ف��زه��ا ب��دي��ع��ٍة ب��ك��ل ج��وان��ب��ه ��ْت ُح��فَّ
إج��الال ب��ح��ف��اٍوة ل��ه ق��ام��ت ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ج��ان��ب��ي��ن ن��خ��ي��ُل ح��ت��ى

الخمر. أسماء من الجْريال: 1

320



البسفور عىل

م��ت��ق��لِّ��ُص دون��ه ظ��ل ول��ل��دَّوح ع��اط��ف وال��ري��ح ال��ب��وس��ف��ور ع��ل��ى وق��ف��ُت
ي��ت��وق��ص1 إذ ال��خ��ي��ل ط��م��وح ك��ج��ري م��وج��ٍة إث��َر م��وج��ة م��ج��رى ال��ب��ح��ر وف��ي
ي��خ��ل��ص ال��ث��ل��ج أط��راف��ه��ا إل��ى ه��ض��اٌب ك��أن��ه ح��ت��ى ال��م��وج أع��ل��ى ويُ��زب��د
ي��رق��ص ال��ب��ح��ر ف��ي ال��م��وج وه��ذا ت��غ��نِّ��ي ه��ب��وب��ه��ا ع��ن��د ال��ج��و ري��اح ك��أنَّ
��ص ي��ت��ن��غَّ ب��ه��ا أو ي��ص��ف��و ال��ع��ي��ش ب��ه��ا رواق��ًص��ا ت��م��ض��ي ال��ده��ر ح��ادث��ات ك��ذا
ت��رخ��ص ال��ن��اس ب��ه��ا أو ت��غ��ل��و ال��ن��اس ب��ه��ا ع��ج��ائ��ٌب ل��ل��زم��ان ي��وم ك��ل وف��ي
ت��ن��ق��ص ال��م��روءة ف��ي��ه ل��م��ن ت��زي��د ه��ب��ات��ِه أن ال��ده��ر ف��ي م��ا وأع��ج��ب
م��خ��ل��ص2 ه��و وم��ا إخ��الًص��ا ويُ��ظ��ه��ر ُودَّه ي��م��ذُق ج��اء أف��ي��ٍك وربَّ
ي��ت��ب��ص��ب��ص ال��ذي ال��ك��ل��ب أو ي��روغ ال��ذي ال��ث��ع��ل��ب ه ودِّ ف��ي ول��ك��ن��ه
ي��ت��ع��ن��ف��ص ع��الت��ه ع��ل��ى ج��ه��وًال رأي��ت��ه إذ ت��ب��ك��ي��ت��ه ع��ن ت��ع��ال��ي��ُت
ال��م��ت��َخ��رِّص ال��ك��اذب إل��يَّ ب��غ��ي��ٌض ف��إن��ن��ي م��ن��ي ت��دُن ال ل��ه: وق��ل��ت
��ص م��ت��ق��مِّ ال��ع��ال ب��أث��واب ف��إن��ي ف��اب��ت��ع��د ال��ع��ار س��وى م��ن ع��اٍر وإن��ك
ألح��رص ال��م��غ��ي��ب ف��ي ذا ع��ل��ى وإن��ي ص��اح��ب��ي م��ح��ض��ر ت��ك��ري��م ع��ل��ى َح��َرص��ت
��ص م��ت��ل��صِّ ب��اط��ٌن ف��ي��ه ك��ان إذا ٍد م��ت��ودِّ ظ��اه��ر ذو غ��رن��ي وم��ا

الخطو. يقارب وهو عدوه يف يثب يتوقص: 1
يخلط. ويمذق: كاذب. أفيك: 2



الرَّصايف معروف ديوان

أب��رص ه��و إذا م��ن��ي دن��ا ��ا ف��ل��مَّ ب��ي��اُض��ه يَ��رْق��ن��ي ل��م وج��ٍه ُربَّ وي��ا
ُم��ل��خ��ص ش��ع��ري ب��ع��ض ف��ي ال��ع��ال ف��ش��رح َوَغ��اك��ُم ��وا ك��فُّ ال��ق��وم ش��ع��راء ف��ي��ا
م��ت��خ��ص��ص دون��ك��م م��ن ب��ذا ف��إن��ي ل��ف��ط��ت��ن��ي ال��ص��دور م��ك��ن��ون ك��ش��ف دع��وا
��ص ال��م��ج��صَّ ال��ج��داُر ل��ع��ي��ن��يَّ ل��ش��ف ب��ن��وره ال��ج��دار اج��ت��زُت ل��و ذك��اء
م��ن��ك��ص ال��رأي ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ِف ك��ان إذا ن��اك��ًص��ا ال��رأي ف��ي األع��ق��اب ع��ل��ى ول��س��ت
ال��م��ت��رب��ص ن��ال��ه ي��ق��ي��ٍن وُربَّ رب��ص��ٌة ال��ش��كِّ م��ع��رض ف��ي ل��ي أن ع��ل��ى
أخ��م��ُص ال��ع��ز م��وط��ئَ ب��ي وط��ئ��ت ف��ال ج��وَرُه ال��ده��ر ع��ل��ى أن��ك��ر ل��م أن��ا إذا
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سعدون آل غرة إىل

ال��رج��اء أس��ب��اب َم��ن��اَط أراك إن��ي ال��س��ع��دوَن ال��م��ح��س��ن أع��ب��َد
س��م��اء ف��ي ف��خ��ارك م��ن ي��ألل��ئ تَ��مٍّ بَ��ْدَر ف��ع��ال��ك م��ن وأب��ص��ر
ك��س��ائ��ي وب��َل��ى ب��زت��ي رث��اث��ة أش��ك��و إل��ي��ك أت��ي��ُت ق��د ل��ذل��ك
ال��ه��واء م��سِّ م��ن ت��ذوب ت��ك��اد ح��ت��ى ال��ي��وم ث��ي��اب��ي ��ْت رقَّ ف��ق��د
ال��ري��اء أث��واب ب��ه��نَّ ل��ب��س��ت ك��أن��ي ح��ت��ى ��اف��ًة ش��فَّ غ��دت
اإلب��اء ُح��ل��ل م��ن ال��ن��ف��س ل��ك��اس��ي م��ع��ي��بً��ا ث��وٍب م��ن ال��ُع��ْري ول��ي��س
ال��َم��ض��اء1 م��ح��م��ود ك��ان م��ا إذا ج��ف��ٍن ف��ق��ُد ال��م��ه��نَّ��َد ض��رَّ وم��ا
ال��رداء2 َغ��م��َر ي��ا م��ن��ك ب��ث��وٍب ُع��ري��ي األي��ام ت��درك ل��م ف��إن
ال��م��س��اء ف��ي إال أخ��ل��ع��ه ول��م ن��ه��اري ف��ي ب��ي��ت��ي ق��رار ل��ب��س��ت
��ي��اء ب��ال��ضِّ ت��م��زق م��ا ظ��الًم��ا م��ن��ه ل��ب��س��ت ال��م��س��اء ج��اء ف��إن
3 ال��ض��راءِ إل��ى ال��ن��ه��ار ف��ي وأل��ج��أ ل��ي��ًال ��اش ك��ال��ُخ��فَّ أج��ول وص��رت
ال��ث��راء4 أرب��اب ِزيِّ م��ن وال أتْ��ح��م��يٍّ��ا ث��وبً��ا أري��د ول��س��ت
َع��ب��اء وم��ن ع��ل��يَّ ث��وٍب ف��م��ن أب��غ��ي ال��ب��َدويِّ ِب��زََّة ول��ك��ن

السيف. قراب الجفن: 1
العطاء. واسع الرداء: غمر 2

الوادي. يف امللتف الشجر الرضاء: 3
النسيج. املتني الصفيق الثوب األتحمي: 4



الرَّصايف معروف ديوان

غ��ط��اء ف��ي م��ن��ه��ا ال��رأس ي��ك��ون ِع��ق��اًال َص��ِح��ب��ت ك��وف��ي��ة وم��ن
ه��ن��اء ذي ب��س��ي��ط ع��ي��ٍش إل��ى رج��وع��ي ب��ه ي��ت��مُّ زيٌّ ف��ذا
ال��َع��ط��اء ِث��َق��ل م��ن خ��ف��ت ألن��ي خ��ف��ي��ًف��ا م��ل��ب��وس��ي ص��يَّ��رُت وم��ا
ال��ح��ب��اء؟! م��ن رج��وت م��ا ب��أك��رم ح��ب��ان��ي م��ن أك��رم وأن��ت وك��ي��ف
َع��ن��ائ��ي ال��دن��ي��ا م��ن ب��ه ي��ط��ول اك��ت��س��اءٍ ع��ن رغ��ب��ُت ول��ك��ن��ي
ال��س��م��اء؟! ت��ح��َت َم��ن أج��لُّ وأن��ت ح��ق��ي��ًرا م��ط��ل��وب��ي ي��ك��ون وك��ي��ف
ب��ال��والء؟! ع��ل��يٍّ أب��ا َخ��ص��ص��َت م��ن��ه أن��ت ع��ب��ٍد غ��ي��ُر أن��ا وه��ل
وق��ائ��ي م��وب��ق��ة ك��ل م��ن ل��ك��م وص��دق��ي إخ��الص��ي ألتَّ��خ��ذنَّ
غ��ذائ��ي ن��ع��م م��ن أس��دي��ت ل��م��ا ش��ك��ري ج��م��ي��َل ح��ي��ي��ت م��ا وأج��ع��ل
وال��ث��ن��اء ل��ك ��ل��ي ت��ج��مُّ ب��ح��س��ن إال ت��ط��ي��ب ال��ح��ي��اة أرى ول��س��ت
ع��دائ��ي ع��ل��ى ال��م��اردي��ن ي��س��رُّ إل��ي��ك��م أش��ك��و م��ا أن وأع��ل��م
داء ب��ك��ل ال��ع��ي��وب م��ن َم��رض��ن ن��ف��وس ل��ه��م ال��ذي��ن ب��ي وي��ش��ِم��ت
واألدن��ي��اء ل��ؤم��ائ��ه��م ِس��وى ال��ب��راي��ا ب��أح��رار ي��ش��م��ت ول��م
ب��اش��ت��ك��ائ��ي ج��دي��ٍر إل��ى ش��ك��وت أن��ي ال��ب��َرح��اءَ َن ه��وَّ ول��ك��ن
ال��س��ن��اء م��ن��ف��رد ال��ن��ف��س ك��ب��ي��ر ال��م��زاي��ا َج��مِّ ف��تً��ى إل��ى ش��ك��وُت
ال��رخ��اء ح��ال ف��ي ي��ن��س��اك وال خ��ي��ًرا ال��ب��ؤس ع��ن��د ي��ول��ي��ك ف��تً��ى
ال��ذك��اء ��اد وقَّ ال��رأي أص��ي��ُل ال��م��ح��يَّ��ا م��ؤت��ل��ق ال��ب��اع رح��ي��ُب
ارت��غ��اء5 ف��ي ح��س��ًوا ال��ق��وُم أس��رَّ م��ا إذا م��ق��اص��ده ف��ي ص��ري��ح
َم��رائ��ي َم��ك��رم��ٍة ل��ك��ل ف��ه��نَّ ��ت ورقَّ ف��ص��ف��ْت أخ��الق��ه زك��ت
وال��ح��ي��اءِ ب��ال��م��روءة ت��ج��لَّ��ل وج��ٍه ب��ب��ش��ر ال��زائ��ري��ن ت��الق��ي
ال��ع��الءِ ط��رق ب��ه��ا وض��ح��ت ف��ق��د ع��ل��يٍّ أب��و ال��ب��الَد َرأَس إذا
وال��دَّه��اءِ ال��س��ي��اس��ة ح��س��ن ف��ي��ا أه��ٌل وه��و ال��وزارة ول��َي وإن

يحسو وهو الرغوة، يرشب أنه يظهر أنه معناه مثل وهذا الرغوة، رشب واالرتغاء: الرشب. الحسو: 5
يبطن. ما غري يظهر ملن يرضب تحتها، الذي اللبن
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رئيسالوزراء وفخامة الوسام

س��وس��ِن م��ن ك��زه��رٍة ع��ل��ي��ه وب��دا ال��م��ح��س��ن ع��ب��د ب��ص��در ال��وس��ام َح��ُس��َن
م��ك��َم��ن ب��أش��رف م��ن��ه ف��اس��ت��ع��ص��م��ت م��ج��دِه س��رائ��ر ك��م��ن��ْت ب��ه ص��در
م��أَم��ن ب��أك��رم ش��ائ��ن��ٍة ك��ل م��ن ف��أص��ب��ح��ت ال��م��ك��ُرم��ات واس��ت��أم��ن��ت��ه
األي��م��ن ال��س��ع��ي��د األف��ق ف��ي ك��ال��ن��ج��م الم��ًع��ا ص��درك ب��أف��ِق ال��وس��ام الح
م��ع��دن! م��ن ل��ل��ع��ال ب��ص��درك أك��رم ش��ارة ص��درك ف��وق م��ن ل��ل��ع��ال ه��و
ال��م��ت��خ��وِّن وح��س��رَة ل��ل��م��خ��ل��ص��ي��ن م��س��رة ف��ك��ان ب��ه ُح��ب��ي��َت ش��رف
َل��ن��دن س��ي��اس��ة ب��ه أك��رم��ت��ك إذ ك��رام��ة ل��ل��ع��راق َل��ن��دُن ج��ع��ل��ت��ه
ال��م��وط��ن اع��ت��زاز م��ن ت��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا ع��الم��ة ف��ي��ك ل��ي��ك��ون
وت��م��دُّن ح��ض��ارة س��ي��َر ش��ئ��ت م��ا ب��ن��ا وِس��ر ال��َف��خ��ار ك��ل ب��ه ف��اف��خ��ر
األع��ي��ن ف��ي ح��س��ن��ه��ا ف��ي��ع��ظ��م ش��رًف��ا أَص��ح��اب��ه��ا م��ْع األش��ي��اء ت��ت��ن��اس��ب
ت��ف��نُّ��ن ذات ال��م��ج��د ف��ي ن��س��ب��ة ذو ك��اله��م��ا وال��وس��اَم ص��درك وك��ذاك
ب��م��ع��ن��ون ُم��َع��ن��ون ل��ح��س��ن ف��اع��ج��ب ق��ري��ن��ه م��ج��د ع��ن��وان ف��ك��اله��م��ا
األح��س��ن ال��م��آب إل��ى ال��ب��الد يَ��ه��دي ب��م��ا م��ع��رف��ة ال��وزراء أص��دق ي��ا
ال��م��م��ك��ن ال��رق��يِّ َم��دى ب��ه��نَّ واب��ل��ْغ ع��زه��ا م��ع��ال��م إل��ى ب��ال��ب��الد س��ر
��ِن ت��ح��سُّ ف��ض��َل ال��رأي أص��ي��َل ي��ا ب��ك وأه��ل��ه ل��ل��ع��راق ل��ن��رج��و إن��ا





نحن

الرئيس حادثة يوم يف

ك��آب��ْه ال��ق��ل��وب أت��رَع َخ��ب��ٌر ي��وًم��ا ال��ع��راق��يْ��ِن ف��ي ك��ال��ب��رق ش��اَع
ان��ق��الب��ه خ��ش��ي��ن��ا ح��ت��ى م��ن��ه ـ��زل ُزل��ـ ق��د ال��ع��راق��يُّ ُق��ط��رن��ا َخ��ب��ٌر
ف��أص��اب��ه ب��ُم��دي��ة اع��ت��داءٍ ذو إل��ي��ه أه��وى ال��رئ��ي��س أنَّ ش��اع
وال��ذُّؤاب��ه رأس��ه ف��ي وأخ��رى ـ��د ال��زِّن��ـ ف��ي م��ن��ه ب��ط��ع��ن��ٍة رم��اه إذ
أث��واب��ه َض��رَّج��ْت ق��د ب��دم��اءٍ َص��ري��ًع��ا ال��ص��ع��ي��د ي��خ��ب��ط ف��ه��وى
وال��ن��ج��اب��ه وال��ن��َدى ل��ل��م��ج��د ل��ل��ه ي��ا ال��ن��اس ع��ن��ده ص��اح خ��ب��ر
وك��ذاب��ه ُخ��ل��ف��ه ال��ل��ه ��َق ح��قَّ ل��و أن ي��رج��ون ال��ك��َرام واس��ت��م��ر
ال��غ��اب��ه؟! ل��ي��ُث ال��ع��ب��ق��ريُّ ـ��س��ن ال��م��ح��ـ أع��ب��ُد أص��ي��ب؟ م��ن وي��ق��ول��ون:
ال��م��س��ت��ط��اب��ه؟! ال��ش��م��ائ��ل أربُّ ـ��دوَن س��ع��ـ آل م��ن ال��داوديِّ أس��ل��ي��ل
ُدع��اب��ه؟! أم م��ق��ال��ك��م أج��دٌّ س ل��ل��ن��ا ت��ق��ول��ون ال��ذي م��ا ويْ��َح��ُك��ْم
لُ��ب��اب��ه ال��َع��الء م��ن ف��ق��دن��ا ص��حَّ ال ت��ق��ول��ون، م��ا َص��حَّ ي��ك��ن إن

∗∗∗
ُم��نْ��ج��اب��ه واألس��ى ال��غ��مِّ ُس��ُح��ب ف��ت��ول��ت س��َوي��ع��ٌة م��رت ث��م
ريَّ��اب��ه وال ق��تَّ��ال��ة غ��ي��ِر ب��ح��اٍل ال��رئ��ي��س أن ع��ل��م��ن��ا إذ
غ��راب��ه ذا ي��ك��ن وإن خ��ط��ٍب غ��ي��َر أك��ب��روه ال��ذي ال��خ��ط��ب وع��ل��م��ن��ا
ال��ش��بَّ��اب��ه ف��ي ن��اف��خ��ي��ن أرج��ف��وا أك��ب��روه ه��م ال��ذي��ن أن ب��ي��َد
ذب��اب��ه ع��ل��ي��ه ع��دْت ق��د أَس��ٌد ه��ذا ه��و ج��رى م��ا ك��ل ف��إذا



الرَّصايف معروف ديوان

وال��نَّ��ج��ابَ��ْه ول��ل��ن��ه��ى ل��ل��م��ع��ال��ي ول��ك��ْن ل��ل��رئ��ي��س ال ف��ه��ن��ي��ئً��ا
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القدم ملعبكرة يف

األج��س��اُم ب��ل��ع��ب��ه��ا تُ��راُض ك��رة وب��ي��ن��ه��م الع��ب��ي��ن ال��ري��اض��ة ق��ص��دوا
األق��دام م��ن��ه��م ف��ت��ع��اورت��ه��ا ف��أل��ق��ي��ت ��ري��ن م��ت��ش��مِّ ل��ه��ا وق��ف��وا
وِص��دام ب��ه��ا ُم��ع��ت��رك ��وق ل��ل��سُّ س��اح��ٍة ف��ي وراءه��ا ي��ت��راك��ض��ون
َح��رام ال��الع��ب��ي��ن ع��ن��د ب��ال��ك��ف وض��ْربُ��ه��ا ت��س��اق ب��أرج��ل��ه��م َرف��ًس��ا
ال��ه��ام ف��ن��اط��ح��ت��ه��ا ال��رءوس ش��رع��وا ه��وت وإن ال��ه��واء ف��ي ت��ح��لِّ��ق ول��ق��د
إرزام ل��ه��ا ص��ائ��ت��ًة ف��ت��م��رُّ م��دَف��ٍع ق��ذي��ف��ة ح��ي��نً��ا وت��خ��ال��ه��ا
ه��م��ام ال��س��اع��دي��ن َع��ب��ل ل��ل��ض��رب ح��ي��اَل��ه��ا ف��ق��ام س��ق��ط��ت ول��رب��م��ا
ال��ض��رغ��ام دون��ه��ا ف��زم��ج��ر س��ق��ط��ت ك��ف��ري��س��ٍة وت��خ��ال��ه ف��ت��خ��ال��ه��ا
األوه��ام ت��ت��ق��اذف ب��ه أَم��ٌل ف��ك��أن��ه��ا ب��ح��ال��ة ت��س��ت��ق��ر ال
ل��طَّ��ام ُم��الع��ب ال��ج��ن��وب ن��ح��و ف��ي��ردُّه��ا ب��ض��رب��ة ال��ش��م��اَل ت��ن��ح��و
اآلرام ت��ت��واث��ب ك��م��ا َم��رٍّا ال��ث��َرى وج��ه ع��ل��ى واث��ب��ة وت��م��ر
ِم��ق��دام ض��ارب وآخ��ر ع��ن��ه��ا ف��ُم��ْح��ج��م ال��الع��ب��ي��ن ب��ي��ن وت��دور
اآلالم تَ��َه��اَج��ُم ع��ل��ي��ه ق��ْل��ب يَ��ْح��تَ��ِوش��ون��ه��ا وال��ق��وم وك��أن��ه��ا
األف��ه��ام ب��درس��ه ت��راض ع��ل��ًم��ا ِط��الب��ه��م ب��ع��د األب��دان ب��ه��ا راض��وا
غ��الم ال��م��رف��ق��ي��ن َم��ري��ر يَ��َف��ٌع وك��ل��ه��م أوالءِ م��درس��ة أب��ن��اء

∗∗∗
اس��ت��ج��م��ام ُم��زاح��ه��ا وب��ع��ُض ت��َع��ٌب ف��ِج��دُّه��ا ال��ن��ف��وس َه��زل م��ن ب��دَّ ال



الرَّصايف معروف ديوان

ِج��م��ام1 ال��ع��ق��ول ت��ع��ب م��ن ف��ال��ل��ه��و ُس��وي��ع��ًة َف��اْل��ُه ال��ع��ق��ل ش��غ��ل��ت ف��إذا
األج��س��ام وت��ه��َزل ال��ع��ق��وُل ت��ِه��ن ف��ب��اس��ت��م��راره م��ن��ه��ك��ة وال��ف��ك��ر
األح��الم ن��ش��اط��ه��ا ب��ف��ض��ل ت��ق��وى ن��ش��ي��ط��ة ت��ك��ون إذا ال��ج��س��وم إن
ال��ذام2 َع��داك م��س��ال��ك��ه��م واس��ل��ك ب��ه��ا ُرْض ف��ج��س��م��ك م��الع��ب��ه��م ه��ذي

راحة. جمام: 1

العيب. الذام: 2
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اإلحسان

بغداد، يف اإلسالمية الخريية الجمعية أسستها التي األيتام مدرسة افتتاح حفلة يف أنشدت
املوسوية امللة أرشاف من دانيل صالح مناحيم الكبري املحسن حرضة بنائها يف وأنفق

.١٩٢٨ سنة وذلك بغداد، يف وأغنيائها

ال��م��ْح��ِس��ن��ا اإلل��ه دون م��ن ل��ع��ب��دُت ال��دُّن��ا ذي ف��ي ف��ان��يً��ا أع��ب��د ك��ن��ُت ل��و
ُم��ع��ل��ن��ا ب��ش��ك��رَي ل��ه وُف��ه��ت ِس��رٍّا ل��ت��ع��ب��دي م��س��ج��ًدا ق��ل��ب��ي وج��ع��ل��ت
م��ت��ف��ن��ن��ا ب��ش��ك��ره أك��ون ول��ك��ي ب��ع��ب��ادت��ي ُم��رائ��يً��ا أك��ون ال ك��ي
ال��م��ج��ت��ن��ى ح��ل��و اإلح��س��ان س��وى غ��رًس��ا أج��د ل��م ال��خ��ل��ي��ق��ة َغ��رس ُم��ج��ت��ن��ى ف��ي
ال��م��ت��ف��طِّ��ن��ا وأع��ج��ز ال��ل��ب��ي��ب أع��ي��ا ِس��رُّه��ا ع��ج��ائ��ب ذو ال��خ��ل��ي��ق��ة ف��ي ه��و
األل��س��ن��ا ب��ال��ث��ن��اءِ ي��ط��ل��ق ب��ال��ح��ب ُم��ق��يَّ��ًدا ل��ل��ن��ف��وس ي��غ��دو ب��ي��ن��اه
ت��ح��ن��ن��ا ال��م��ب��غ��ض��ي��ن ب��غ��ض وي��رد ص��ن��ي��ع��ه��م وه��و األح��رار ي��س��ت��ع��ب��د
وال��ق��ن��ا ال��ص��وارم ُم��ش��ت��رك ب��ي��ن م��ن ن��اره��ا ف��أط��ف��أ ن��ائ��رة ب��لَّ ك��م
ال��َم��وِه��ن��ا1 س��ن��اُه ُض��ح��ى أع��اد إال ��ة ُغ��مَّ ب��َم��ْوه��ِن ك��وك��ب��ه الح م��ا
ال��م��وِط��ن��ا ذاك ال��ل��ه أع��زَّ إال ب��ظ��الل��ِه م��وط��ٌن ت��ظ��لَّ��َل إن م��ا
األع��ي��ن��ا رؤاه��ا ع��ن تُ��ع��م��ي ح��ي��ث م��ن أه��ل��ه م��ع��اي��ب ت��م��ح��و ن��ف��ح��ات��ه
ع��ن��دن��ا وق��لَّ��ت ن��َزرْت ِل��م ال��غ��رب ف��ي ك��ث��ي��رة م��ن��ه واآلث��ار أدِر ل��م

الليل. منتصف بعد الساعة املوهن: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ب��ي��ن��ن��ا رب��ي��بً��ا ن��ش��أت��ه ال��ش��رق ف��ي ال��ورى ع��ل��م وق��د ن��ج��ه��ل��ه أف��ن��ح��ن
ن��ت��ديَّ��ن��ا أن واإلح��س��ان ب��ال��ع��دل ك��ت��اب��ن��ا ع��ظ��ات ف��ي أم��رن��ا أَوم��ا

∗∗∗
ال��ُم��ن��ى ب��ع��ض ب��رك��ات��ه م��ن ن��ال ق��د م��وط��ن��ي أش��اه��د أن��ي وي��س��رُّن��ي
ب��ن��ى وم��ن ح��م��اه وَم��ن ال��ب��ن��اء ه��ذا ف��ش��اه��دي أق��ول ب��م��ا اس��ت��ري��ب وإذا
ويُ��ع��ت��ن��ى ف��ي��ه ب��األي��ت��ام يُ��ه��ت��مُّ واه��يً��ا م��أًوى ل��ألي��ت��ام ِش��ي��َد ق��د
ال��ض��ن��ى وم��ن ال��ط��وى وم��ن ال��ظ��م��ا وم��ن ج��ه��ل��ه��م م��ن ش��ف��اؤه��م ف��ي��ه ل��ي��ك��ون
ال��ث��ن��ا ك��ل ب��ه م��ش��ت��ريً��ا ب��ال��م��ال ال��ب��ن��ا ل��ذا ال��ك��ري��م «دان��ي��ل» اب��ن ج��اد
األزم��ن��ا ب��ال��ث��ن��اء م��س��ت��غ��رق��ات ك��ل��م��ات��ه ال��ذي ال��ح��م��د ف��اس��ت��وج��ب
ال��ُك��ن��ى ب��س��وى م��ث��ل��ه ي��خ��اط��ب ال إذ ذا ب��ع��د ال��ي��ت��ام��ى ب��أب��ي َف��ْل��نُ��ْك��ن��ِه
ال��دُّن��ا ف��ي دي��ن ل��إلح��س��ان ل��ي��س أن إح��س��ان��ه م��ن ال��ي��وم ع��ل��م��ن��ا رج��ٌل
ودي��دن��ا ال��ن��ف��وس ف��ي ط��ب��ًع��ا ص��ار ق��د ه��ك��ذا إال اإلح��س��ان يَ��ح��س��ُن ال
ال��م��ق��ت��ن��ى ب��ئ��س ف��ه��و وإال َح��َس��ن م��ح��س��ٍن ي��ُد ب��ه ج��ادت إن وال��م��ال
يُ��ح��ِس��ن��ا أن ن��ف��س��ه وع��وَّد َع��ف��ًوا ل��ل��َورى ال��ف��واض��ل ب��ذل ام��رؤ َس��ع��د
ه��ن��ا َح��َض��روا م��ن اإلح��س��ان إل��ى أدع��و أن��ن��ي ه��و ه��ن��ا ه��ا م��ن��ي وال��ج��ه��ُد
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اآلستانة يف كانتعليه وما اجلرائد

ال��رواع��ِد1 ه��زي��ُم ب��ق��ط��ري��ه��ا ي��دوِّي ��وى ال��صُّ ب��ك��اف��رِة ت��س��ري أن ش��ئ��ت إذا
ب��ال��ج��الم��د ظ��ل��م��ات��ه��ا ف��ي وت��ْع��ث��ر ت��خ��ب��ًط��ا ال��ظ��الم ِم��ح��ي��ار وت��ذه��َب
ال��م��ت��ب��اع��د ل��ل��َم��َدى أم ب��ه��ا ت��روح ُه��وٍَّة ق��ع��ر إل��ى ت��دري ف��م��ا وت��م��ش��ي
ال��ج��رائ��د ب��ي��ن ال��وي��ل ك��ل ال��وي��ل أرى إن��ن��ي ال��ج��رائ��د أراج��ي��ف ف��ط��ال��ع
خ��ام��د غ��ي��ر ب��ي��ن��ه��ا خ��الٍف ل��ه��ي��ب أض��رم��ت ال��خ��الف��ة دار ف��ي ج��رائ��د
زائ��د ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ب��ن��ق��ص أط��اف��ت وإن��م��ا ال��خ��الف ه��ذا ي��ك��ف��ه��ا ول��م
وج��اح��د ع��ل��ي��ه م��ج��ح��ود ب��ي��ن وم��ا وك��اذب ع��ل��ي��ه م��ك��ذوب ب��ي��ن ف��م��ا
وم��ع��ان��د ح��ج��ة ذي م��ن ف��ري��ق��ي��ن ُص��ْح��ِف��ه��ا ق��رَّاء ال��ي��وم َف��ُروَق ف��ي ت��رى
ن��اق��د ب��ت��زي��ي��ف أو رأي ب��ت��ف��ن��ي��د دائ��م ال��َج��دي��دي��ن َم��رِّ ع��ل��ى ِج��دال
ذائ��د2 ن��ح��و س��ه��م��ه راٍم وآخ��ر ي��ردُّه َرم��يٍّ ع��ن س��ه��م ف��ذائ��د
ب��ال��ش��واه��د آت��يً��ا ي��دع��و ال��ص��ح��ف م��ن ل��غ��ي��ره��ا وذاك ه��ذي إل��ى وه��ذا
ص��ائ��د ِح��ب��ال��ة ل��ل��دن��ي��ا م��دَّ ب��ه��ا ص��ائ��ت ك��ل ��ة ض��جَّ إال ه��ي وم��ا
ال��ش��دائ��د ُس��ود ال��ح��ق ض��ي��اع وُع��ق��ب��ى ت��ع��م��ًدا ف��ي��ه��ا ال��ح��قَّ ع��ل��ي��ن��ا أض��اع��وا
ب��ال��م��ق��اص��د م��ن��ق��وص��ة م��ب��ادئ��ه ع��ن��ده��م ك��ال��ج��رائ��د ش��ي��ئً��ا أَر ول��م

دوي. له يكون ويدوِّي: به. يهتدى فيها علم ال التي الصحراء عن كناية الصوى: كافرة 1

الرَّامي. والرمي: اليشء. عن املدافع الذائد: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��ف��اس��د غ��ي��َر ال��ق��ول م��ج��ال ف��ي ل��ه��م أج��د ول��م ال��م��ص��ل��ح��ون، ن��ح��ن ي��ق��ول��ون:
م��ارد ن��ف��ث��ة ال��ح��ق ف��ي ل��ه وك��لٌّ ن��ف��ث��ات��ه��م م��ن ال��ح��قُّ يَ��ب��ي��ن وك��ي��ف
ال��م��واق��د ن��ار ق��رص��ي��ه إل��ى ي��ج��ر ف��ك��لُّ��ه��م ف��ي��ه��م ت��غ��ت��رَّ أن ف��إي��اك
ح��ائ��د غ��ي��ُر غ��يِّ��ه��م ع��ن ام��رؤ يَ��ض��لُّ ف��إن��م��ا ج��م��ي��ًع��ا ع��ن��ه��م ح��ائ��ًدا وك��ن
وح��اق��د ع��ل��ي��ه م��ح��ق��ود م��ق��ال��ة تُ��س��م��ع��ون��ن��ا ك��م ق��وم ي��ا ِرس��ل��ك��م ع��ل��ى
ال��م��وارد ش��ر ال��ي��وم أوردت��ن��ا ف��ق��د ُص��ْح��ِف��ك��م ن��ه��ج ع��ن ب��ال��ص��ف��ح ف��ارح��م��وا أال
ال��م��ع��اه��د ب��ي��ن دار أنَّ��ى ال��ح��ق م��ع ب��ن��ه��ج��ه��ا ت��دور أَن إال ال��ص��ح��ف وم��ا
ب��ال��ف��وائ��د م��ش��ح��ون��ة ب��ه��ا ف��ت��أت��ي َط��م��اع��ٍة ع��ن ال األق��واَل ت��ن��ش��َر وأن
ق��اع��د وإن��ه��اض أف��ك��ار وت��ن��وي��ر ح��ق��ائ��ق ن��ش��ر غ��ي��َر تُ��ع��ان��ي وأال
واح��د؟! أل��ف إض��راره��ا ع��ن وتُ��غ��ض��ون واح��د ن��ف��ع ت��ل��ف��ي��ق��ه��ا ف��ي أت��ب��غ��ون
رائ��د ك��ذب ال��نُّ��ه��ى ح��ك��م ف��ي ج��از وم��ا ن��ج��ح��ه��م رائ��د ال��ق��وم ص��ح��ف إن أال
ل��ل��م��ش��اه��د ُروح��ه��م ت��ت��ج��لَّ��ى ب��ه��ا أه��ل��ه��ا ِم��رآة ال��ص��ْح��ف إن َل��َع��ْم��رَي
وع��وائ��د ل��ه��م أخ��الق ودي��وان رق��ي��ه��م ل��وزن م��ي��زاٌن ه��ي ك��م��ا
وال��م��ح��ام��د؟! ال��ع��ال ُط��ْرِق ف��ي ال��ص��ح��ف ب��ه ت��س��اب��ق��ت ك��ي��ف ال��غ��رب ت��ن��ظ��رون أال
ال��ف��راق��د ب��ض��وء ال��س��اري ي��ه��ت��دي ك��م��ا واض��ًح��ا ل��ل��ح��ق ال��ق��راء ي��ه��ت��دي ب��ه��ا
ال��ج��رائ��د ش��ئ��ون ف��ي ح��ت��ى ال��غ��رب م��ع ت��ق��دًم��ا ال��ت��ع��ي��ُس ال��ش��رق أب��ى ول��ك��ن
ح��اق��د غ��ي��ر خ��ائ��ٌف ع��ل��ي��ك��م ف��إن��ي أق��ول��ه م��ا ع��ل��ى ِح��ق��ًدا ت��ح��ِم��ل��وا ف��ال
ب��واج��ِد ف��ل��س��ت م��ن��ه��ا ت��ج��دوا ف��إن وط��ن��ي��ة غ��ي��رٌة إال ه��ي وم��ا
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الروض يف وقفة

م��س��روُر وذا ش��َج��ٌن ب��ه ه��ذا ��ح��روُر ال��شُّ وغ��رَّد ال��ح��م��ام ن��اح
وخ��ري��ر ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ل��ل��م��اء ت��رق��رق ال��م��ش��وق يُ��ش��ج��ي روض��ٍة ف��ي
ب��لَّ��ور ك��أنَّ��ه ف��َالَح وَص��َف��ا ب��وج��ه��ه ال��ص��ف��اء ان��ع��ك��س ق��د م��اءٌ
َم��وش��ور1 ل��ي م��ن��ه يُ��وَش��ر ب��ال��م��اس أن��ه ظ��نِّ��ي ع��ن��د ي��م��ك��ن ك��اد ق��د
س��ط��ور ك��أن��ه��نَّ ال��زه��ور ب��ي��ن ج��داوٌل م��ن��ه ال��روض ف��ي وت��س��ل��س��ل��ت
وُخ��ص��ور م��ع��اط��ف ف��ك��أن��ه��نَّ َم��وائ��ل ال��ن��س��ي��م م��ع ال��غ��ص��ون ح��ي��ث

∗∗∗
ال��ت��ع��ب��ي��ر؟! ويَ��ع��ج��ز ال��ب��ي��اُن يَ��ع��ي��ا وص��ف��ه��ا ع��ن ب��روض��ٍة أق��ول م��اذا
وزه��ور ب��ه��ا أن��وار ل��ل��ع��ي��ن ف��ت��ن��وَّع��ْت ب��وش��ي��ه��ا ال��رب��ي��ُع ُع��ن��َي
ط��ي��ور وه��ي ال��خ��ط��ب��اء ب��ه��ا وت��ل��ت م��ن��اب��ر وه��ي األغ��ص��ان ب��ه��ا َم��ثَ��ل��ت
َم��ْزرور ال��ش��ذا ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م َج��يْ��ُب ك��أن��م��ا ال��ن��س��ي��م ف��ي��ه��ا م��ت��ع��ط��ر
ث��غ��ور ل��ألق��اح وت��ب��س��م ف��ي��ه��ا أع��ي��ن ت��رن��و ال��م��ط��ل��ول ل��ل��ن��رج��س
ال��م��ن��ث��ور ل��ورده��ا ي��ش��ي��ر وغ��دا خ��ْدنَ��ه��ا ال��ب��ن��ف��س��ج خ��زام��اه��ا ت��خ��ذت
ي��م��ور ال��ي��اس��م��ي��ن َزه��ر ال��روض ف��ي وح��ول��ه ال��ش��ق��ي��ق م��ح��م��رَّ وك��أن

منه يقطع أن يمكن وأنه بلور، أنه البيت هذا يف زاد ثم بالبلور، هذا قبل الذي البيت يف املاء شبه 1

أضالع. ذات مستطيلة قطعة وهو موشور، باملاس
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ي��دور ال��َف��راش ح��وال��ي��ه ف��غ��دا أح��م��ر زج��اج ف��ي ت��وق��د ش��م��ع
وي��ف��ور م��اؤه��ا ي��دف��ُق ال��ج��و ف��ي ف��وارة ب��ه��ا ب��ع��د م��ن وت��روق
ي��ن��ي��ر ح��ي��ن ال��ص��ب��ح ع��م��وَد ُص��ُع��ًدا آخ��ذًا ف��ي��ه��ا ال��م��اء ع��م��وُد ي��ح��ك��ي
م��ك��س��ور م��غ��ل��ِغ��ٌل ف��ي��ه وال��ن��ور ص��ف��اءه رأي��ت أن ��ا ل��مَّ ن��ادي��ت
ال��نُّ��ور ال��ه��واء ف��ي ��م ت��ج��سَّ ق��د أم ص��اع��ًدا ي��ج��م��د ال��م��اس ذْوُب ذاك ه��ل
م��ن��ث��ور ل��ؤل��ٌؤ ه��ي ف��ك��أن��م��ا أط��راف��ه��ا ف��ي ال��ق��َط��رات ت��ت��ن��اث��ر
ت��ص��وي��ُر ب��ه��ا ل��ه��ا ال��س��ح��اب ق��وس ت��رى ق��د ح��ت��ى ال��ن��ور ف��ي��ه��ا ي��ن��ح��لُّ
وس��رور ن��ض��رٌة ع��ل��تْ��ن��ي ف��ي��ه��ا روض��ة م��ن ال��ض��ح��ى ب��ه��ا ل��ب��س��ت ق��د ك��م
ُم��رور ب��ص��ف��ات��ه��ن ول��ف��ك��رت��ي ��ب��ي ت��ع��جُّ ل��ح��ظ األزه��ار ف��ي ف��أَج��ْل��ت
م��ن��ظ��ور ن��اظ��ر ك��الن��ا ح��ت��ى ون��ظ��رن��ن��ي ت��ح��يُّ��ًرا ف��ن��ظ��رت��ه��ن
م��س��ح��ور وك��أن��ن��ي َرن��ا ��ا ل��مَّ س��اح��ر ث��م��ة ال��زه��ِر ط��رف ف��ك��أن
ص��دور2 ت��ج��نُّ��ه��نَّ ال��ع��ل��وم م��ث��ل ب��راع��ٌم تُ��ك��ن��ه��نَّ ال��زه��ور إن
وال��ت��ق��ري��ر ل��ل��ن��اس ت��ب��ي��ي��نُ��ه��ا م��ث��ل��ه م��ن��ه��ا ال��ن��ف��ح��ات ع وت��ض��وُّ
م��ط��رور ب��ه��ذه ال��ه��م��وم ث��وب ك��م��ا م��ص��دوع ال��ج��ه��ل ق��ل��ب وب��ت��ل��ك
ال��ت��ف��ك��ي��ر غ��رَس��ه يُ��ن��ب��ت ك��ال��ع��ل��م ب��م��ائ��ه ال��س��ح��اب ي��ن��ب��ت��ه وال��زه��ر
ت��ن��وي��ر ال��ن��َه��ى ف��ي ف��ذل��ك ي��زه��و ب��ه��ج��ة ال��ح��دائ��ق ف��ي ه��ذا ك��ان إن
ع��ص��وُر ت��ك��رُّ دام��ت م��ا ل��يَ��دوم ذا ف��إنَّ ي��دوم ال ه��ذا ك��ان أو

وتحفظهن. تسرتهن تجنهن: 2
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معمًما، ذاك إذ كان وقد ١٨٩٨ سنة اآلستانة يف أوغيل بك حي إىل ذهب عندما قالها
الطربوش. يستبدل أن قبل وذلك

ال��خ��ل��ق��ا! أك��ث��َر م��ا ق��ل��ُت: ح��ت��ى ال��خ��ل��ُق ب��ه ت��زاح��م��ْت َف��ُروَق ف��ي ل��ح��يٍّ ذه��ب��ُت
ت��ْرق��ى َدَرٍج ف��ي ال��زْه��ر ال��تَّ��َل��ع��ات إل��ى وإنَّ��م��ا إل��ي��ه أف��واًج��ا ال��ن��اس ت��رى
ال��ب��رق��ا ال��س��ح��َب ع��لَّ��م ن��وٍر ب��الم��ِع ب��اس��ًم��ا ال��ح��ض��ارة ث��غ��ر ب��ه ي��ض��يء
ال��ط��ْرق��ا! أوس��ع وم��ا ال��م��ب��ن��ى أح��س��ن ف��م��ا ب��ُط��رق��ه وج��ْل��ُت م��ب��ان��ي��ه رأي��ت
ال��ع��ن��ق��ا1 ش��رف��ت��ه إدراك إل��ى ي��م��دُّ ُم��تْ��ِل��ع��ا ال��ده��ر ت��رى ص��رح م��ن ف��ي��ه ف��ك��م
ف��رق��ا ح��س��ن��ه��ا ف��ي ال��زُّه��ر ال��ن��ج��وم وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ْل��َق ل��م ال��ج��وِّ ف��ي َع��ل��ت ق��ص��ور
واألف��ق��ا ال��س��م��وات أب��راج تُ��ض��اح��ك ب��روُج��ه أف��ق ل��ألرض��ي��ن ه��ن��ال��ك
وال��ش��رق��ا ال��غ��رب ي��ج��م��ع ب��أْف��ٍق ت��دور ش��م��وس��ه��ا ش��ارق��اُت ول��ك��ن ب��روٌج
ُوْرق��ا2 أو ك��ال��س��الح��ف س��وًدا «ب��ران��ي��ط» خ��ال��ط��ت «ال��ط��راب��ي��ش» ُح��م��ر ت��رى ب��ح��ي��ث
ال��زرق��ا واألع��ي��َن ال��س��وَد ال��ع��ي��ون وت��ل��ق��ى خ��دوده��ا ُح��م��ًرا ال��ب��ي��ض ال��وج��وه وت��ل��ق��ى
ال��غ��رق��ى م��ن ال��ن��اظ��ري��ن ع��ق��ول ف��ف��ي��ه ف��وق��ه��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة م��اء ج��رى خ��دوٌد
ط��ْل��ق��ا ب��ي��ن��ه��ا م��ن ال��ع��ش��ق ن��س��ي��م وه��بَّ ال��ه��وى ط��لَّ��ه��ا ق��د ك��األزه��ار م��ح��اس��ن

بعيًدا. أو عاليًا شيئًا لريى عنقه؛ يمد الذي املتلع: 1
خفيفة. حمرة مع الرماد، لون لونها التي وهي ورقاء، أو أورق جمع الورق: 2
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ِع��ش��ق��ا م��م��ت��ل��ئً��ا ال��ش��ع��ر ف��ي��ه��ا ك��ان وإن وص��ُف��ه��ا ال��ش��ع��َر أع��ج��ز َدلٍّ ذاِت ف��م��ن
ال��رف��ق��ا ِع��ط��ف��ه ح��س��ن��ه م��ن رج��ا أن إل��ى ِع��ط��ف��ه ال��ح��س��ُن رنَّ��ح دالل ذي وم��ن

∗∗∗
ت��ش��ق��ى أو ت��ْس��َع��د ال��ن��اُس ك��ي��ف تُ��م��ثِّ��ُل ت��الع��ب��ت ال��ح��س��ان ف��ي��ه م��س��رٍح وك��م
ُخ��ل��ق��ا س��ف��ل��ت إذا ت��ع��ل��و ِخ��ل��ق��ة وه��ل وِخ��ْل��َق��ًة ُخ��ْل��ًق��ا ال��ح��س��ن ف��ي ع��ل��ت ِح��س��ان
��ا دقَّ وم��ا ال��ح��ي��اة أم��ر م��ن ج��لَّ وم��ا ح��ال وم��ا م��ن��ا م��رَّ ق��د م��ا تُ��م��ثِّ��ل
ص��دق��ا س��ع��ادت��ه��ا ف��ي ِك��ذٌْب ل��بُ��دِّل ح��ي��ات��ن��ا وع��ت��ه��ا ل��و دروًس��ا ف��تُ��ل��ق��ي
��ا رقَّ ل��ه��ا وال��زم��اُن ال��ب��الي��ا ع��ي��وُن ل��ه��ا ب��ك��ت ال��ح��زي��ن ش��ك��وى م��ث��ل��ت إذا
��ا3 ُم��ن��دقَّ ت��ج��دَّل ح��ت��ى رأس��ه ع��ل��ى ب��اط��ل ك��ل ه��َوى ��ا ح��قٍّ َرت ص��وَّ وإن

∗∗∗
ال��ن��ط��ق��ا ي��ج��ه��ل ف��ٍم ف��ي ي��ش��دو األن��س ت��رى ح��ان��ًة؟! ُزرَت إذا ف��ي��ه ت��رى وم��اذا
��ا م��ن��ش��قَّ ال��ه��م ي��ت��رك س��رور ب��ل��ح��ن ُم��غ��رِّد ال��ك��ئ��وس ق��رع ع��ل��ى َس��ك��وٌت
َوْدق��ا ُق��بُ��ٍل م��ن َس��حَّ أرادوا ُه��م م��ت��ى يُ��ظ��ل��ه��م االح��ت��ش��ام س��ح��اب ع��ل��ي��ه��م
تُ��س��ق��ى4 م��ن وم��ن��ه��نَّ تَ��س��ق��ي م��ن ف��م��ن��ه��ن ُغ��ران��ٍق ك��ل ن��ادم��َن ق��د أوان��س
األت��ق��ى ال��ف��ت��ى يُ��ع��دُّ أم��س��ى وإن ع��ل��ي��ه��م واغ��ًال ي��ك ل��م ث��م ي��راه��م ذا ف��م��ن
ال��ح��ق��ا وي��ح��ك ف��ق��ل ش��وًق��ا؟! وس��اج��ل��ت��ه��م زرت��ه��م أن��ا إذا ب��م��ع��ذوٍر أل��س��ُت
ح��م��ق��ا م��م��ت��ل��ئٌ ال��رأس ق��ح��ف م��ن��ه ف��تً��ى ب��ح��ب��ه��م رآن��ي ��ا ل��مَّ الم��ن��ي ف��ق��د
ال��ف��س��ق��ا؟! ع��م��ام��ت��ك ت��م��ن��ع أل��م ت��ج��وُل ف��س��ق��ه ش��اع ال��ذي ال��ح��يِّ أف��ي ف��ق��ال:
وال��رزق��ا5 ال��ف��س��ق ل��وث��ات��ه��ا ف��ي ل��ت��م��ن��ع ع��ن��دن��ا ال��ع��م��ائ��م إن أج��ل ف��ق��ل��ت:
ن��ش��ق��ى ب��ه ال��ع��راِق ف��ي ش��ق��اءٍ ل��ذك��رى ت��وص��ًال إال ج��ئ��ُت م��ا ول��ك��ن��ن��ي

∗∗∗

املنكرس. واملندق: األرض. وهي الجدالة، عىل سقطت تجدل: 3
الحسن. التام الشاب الفتى الغرانق: 4

اللوث. من املرة اللوثة: رأسه، حول لفها لوثًا: يلوثها العمامة الث 5

338



أوغيل بك يف رأيت ما

واس��ت��ل��ق��ى6 ي��زح��زُح ال ِج��رانً��ا وأل��ق��ى ت��م��ط��يً��ا ال��ع��راق ف��ي ت��م��طَّ��ى ش��ق��اء
َع��رق��ا ت��ع��رُق��ُه ف��ه��ي ال��دواه��ي ن��ي��وب ب��ه ن��ش��ب��ت ق��د ال��ي��وم ال��ع��راق ف��إن
ِرب��ق��ا ب��ه ل��ل��بَ��وار وم��دَّت ب��ي��اًض��ا س��واده أع��ادت ح��ت��ى ب��ه ت��م��ش��ت
س��ح��ق��ا! ب��ه��ا ل��ل��ب��ن��ي��ن ف��ُس��ح��ًق��ا ب��ن��وه��ا أض��اع��ه��ا ق��د إذ ب��غ��داد ع��ل��ى ف��ل��ه��ف��ي
��ا َع��قَّ م��ن ال��ك��ري��م��ة أب��ن��اء وأألم ك��ري��م��ة أٌم وْه��ي ع��ق��وًق��ا َج��َزْوه��ا
��ا7 ِزقَّ ل��ه��ا ال��ح��ادث��ات ات��خ��ذت��ه��ا ق��د ك��أن��ه��ا م��خ��ًض��ا األح��داث ل��ه��ا أدام��ت
ت��رق��ى م��م��ل��ك��ًة ال��ع��م��ران ف��ي وش��اه��دت س��ائ��ًح��ا ج��ْل��ُت ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه��ا س��أب��ك��ي
َم��ذق��ا8 ل��ه��ا أري��د ال ك��أًس��ا ال��دم��ع م��ن ش��اربً��ا األغ��اري��د ع��ن��د وأن��دب��ه��ا

كناية وهو بروكه، عند عنقه بمقدم األرض البعري يمس أن الجران: وإلقاء البعري، عنق مقدم الجران: 6
واالستقرار. التمكن عن

ونحوهما. والخمر اللبن فيه يحفظ جلد من وعاء الزق: 7
قوم تشاغل إذا أنه يريد خلطه، باملاء: اللبن مذق الخلط، واملذق: الغناء. وهو أغرود، جمع األغاريد 8
رصفة كأًسا دموعه فيض من شاربًا بالده، باكيًا يصبح أن هو شغله فإن املدامة، ورشب الغناء بسماع

بماء. مشوبة غري
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الفرات شاطئ من «الحربوة» سد إىل خروجه بعد بغداد، وايل بك حازم يخاطب قال
سوء قصيدة الشاعر فيها قال التي الحادثة هي وهذه — بغداد فأغرق انكرس الذي —

املنقلب:

وال��ف��َرق ال��خ��وف ب��ع��د األم��ن ف��ع��م��ه��ا ال��غ��رق م��ن بَ��غ��داًدا ب��ال��س��دِّ ��ي��َت ن��جَّ
م��تَّ��س��ق م��ن��ك ن��ظ��ام ف��ي أم��وره��ا ف��ج��رْت وال��يً��ا ف��ي��ه��ا ب��ال��ح��زم ق��م��َت ق��د
ال��خ��ل��ق ح��ازُم إال ال��ح��زم خ��ال��ق م��ن ب��ه ي��ف��وز ال ن��ج��اًح��ا ن��ج��ح��َت ل��ق��د
ال��ط��ُرق ع��ل��ى ت��ط��ف��ح ل��م ب��ع��زم��ك ت��دري زواخ��ُره ك��ان��ت ف��ل��و ال��ف��رات وي��ح
م��ن��دف��ق األن��ح��اء ع��ل��ى ب��س��ي��ل م��ن��ه��ا ق��اذف��ًة األس��َداد ت��ج��ُرُف غ��دت وال
ُم��ن��ف��ت��ق ال��س��ي��ل ب��ط��ام��ي ل��س��دٍّ َرت��ًق��ا ط��ال��ب��ة م��ن��ك أم��س��ت «ال��ح��رب��وة» ح��ي��ث
ق��ل��ق وف��ي ه��مٍّ ف��ي ال��ع��راق��ي��ن أه��ُل ل��ه��ا وب��ات ب��ت��يَّ��ار ت��ج��ي��ش ب��ات��ت
ال��غ��رق1 م��ن ت��ف��ن��ى أو ال��ظِّ��مء م��ن ت��ف��ن��ى ب��أن ال��ع��راق أرض أي��ق��ن��ت إذا ح��ت��ى
ال��ع��ن��ق2 ُم��ت��ِل��ع إل��ي��ه��ا ال��زم��ان أم��س��ى وق��د ال��ن��ج��وم ت��ع��ل��و ه��م��ٍم ع��ن ��رَت ش��مَّ

العطش. مطلق هنا واملراد الرشبني، بني الحيوان فيها يعطش التي املدة الظمء: 1
إليها. التطلع من العنق ماد العنق: متلع 2
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ط��ب��ق3 ع��ن ي��أت��ي��ك ط��ب��ق ِم��ن ح��ش��رت ب��م��ا ال��وادي��ي��ن ف��رغ ت��م��أل ف��ك��دت
وم��ت��ث��ق4 ش��كٍّ ذي ب��ي��ن م��ا وال��ن��اس م��ت��س��ًع��ا ال��خ��رق وك��ان خ��رج��َت ل��م��ا
ال��ش��َق��ق5 أب��ع��د يُ��دن��ي ع��زم��ك ب��أن ع��ل��م��وا وم��ا ق��ص��وى ��ًة ُش��قَّ ن��ح��ا ق��ال��وا:
ال��َخ��ِرق ال��ج��اه��ل ظ��نَّ وك��ذََّب ق��وم أح��س��ن��ه ف��ي��ك ظ��نٍّ��ا ال��ل��ه ف��ص��دَّق
ُم��ص��ط��ف��ق6 ف��ي��ه ب��م��وج ي��رغ��و وال��ن��ه��ر م��ك��ت��س��ٌح ال��َغ��م��ر ت��ح��ت وال��س��دُّ ج��ئ��ت إذ
ال��ع��ُم��ق7 إل��ى ف��وٍق م��ن ال��س��ي��ُل ب��ه��ا ي��ه��وي واس��ع��ٌة ك��ال��م��ه��واة ال��س��د وثُ��ل��م��ة
ن��زق وم��ن ط��ي��ش م��ن ال��س��ي��ل ف��ي ك��ان م��ا ب��ه أزل��ت ق��د رأٍي ص��ارم َس��ل��ل��َت
ال��ف��َرق ِرع��دة أخ��ذت��ه وإن��م��ا غ��ض��ب م��ن ال��ن��ه��ر م��اء ج ت��م��وَّ ف��م��ا
ال��زل��ق م��ن ي��ح��وي ل��م��ا ال��ح��ص��ي��ف ع��زم ب��ه ي��ِذلُّ أم��ٍر ف��ي ع��زم��ك ث��بَّ��تَّ
واألَرق8 ب��ال��ت��دب��ي��ر ال��ي��ل وت��ق��ط��ع م��ج��ت��ه��ًدا ال��ث��أي ب��رأب ال��ن��ه��اَر ت��ق��ض��ي
ُم��ن��ف��ل��ق غ��ي��ر َرص��ي��نً��ا ع��ل��ي��ه ا َس��دٍّ م��ن��ف��ل��ًق��ا ال��ن��ه��ُر وك��ان ب��ن��ي��َت ح��ت��ى
م��ع��ت��ن��ق ال��م��اء ت��ح��ت ال��م��وج م��ع أص��ل ع��ل��ى ذُراه ق��ام��ت َج��ب��ًال أرس��ي��ت��ه
وال��ح��ن��ق ال��غ��ي��ظ ب��ي��ن ي��ن��س��اب وال��ن��ه��ر َط��ربً��ا ف��وق��ه ت��م��ش��ي ال��ن��اس ف��راح��ت
ال��ح��دق إل��ى َم��ع��ك��وًس��ا ي��رج��ع ك��ال��ن��ور َم��رج��ع��ه أن��ت َف��ْخ��ٍر َم��ْع��ِك��س وص��ار
ن��َس��ق ف��ي م��رف��وع��ي��ن ط��اق��ي��ن ب��ي��ن م��ا خ��اف��ق��ًة ال��راي��ات ب��ه َرك��زَت وق��د
يَ��َق��ق9 أب��ي��ض ب��ل��ون ن��ج��م ي��ت��ل��وه ق��م��ر وس��ط��ه ق��اٍن أح��م��َر ك��ل م��ن
م��ح��ت��رق ال��ج��ه��ل ب��ن��ار ف��ؤاد ع��ل��ى م��ن��ط��ويً��ا ال��م��غ��ب��ون ح��اس��دك ف��ظ��لَّ
ن��ف��ق ف��ي األرض ت��ح��ت ي��س��ل��ك غ��ار ل��و ي��وم��ئ��ٍذ م��ن��ك ح��ي��اءً ال��ف��راُت ودَّ

من الجماعة والطبق: وجمعت. حشدت وحرشت: والفرات. دجلة والواديان: اتساعهما، الواديني: فرغ 3

الناس، من غفرية جموًعا املنكرس السد إصالح يف للعمل جمع أنه يريد طبق. بعد أي طبق: وعن الناس،
بعًضا. بعضها يتلو

باليشء. الوثوق من مفتعل متثق: 4

البعد. شديدة قصوى: الناحية، الشقة: 5
الشديد. الغزير السيل الغمر: 6

املنخسفة. املنهبطة األرض واملهواة: منه. املتهدم املوضوع السد: ثلمة 7
ونحوه. الخزف من املكسور اإلناء بها يشعب الرقعة وهي الرؤبة، من وهو الفاسد، إصالح الثأي: رأب 8

البياض. خالص أي األوىل. القاف بفتح يقق: 9
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ال��غ��س��ق ف��ح��م��َة م��ن��ه أل��ه��ب��َت ال��خ��ط��ب ف��ي م��ف��ت��ك��ًرا ال��رأي زن��اد اق��ت��دح��َت ل��م��ا
ب��ال��ف��ل��ق10 ال��ل��ي��ل َس��ْج��ف ان��ش��قَّ ق��د ك��م��ا غ��ي��اه��ب��ه ��ت وان��ش��قَّ ال��ه��مُّ ف��أدب��َر
َوَه��ق11 ف��ي ال��ت��دب��ي��ر م��ن أخ��ذت��ه��ن ن��واف��ُره��ا اس��ت��ع��ص��ت إذا األم��ور إن
ُص��ْه��َص��ل��ِق12 م��ن��ك ب��ص��وٍت أس��م��ع��ت��ه��ن ط��ل��ب ع��ن األي��ام تَ��َص��ام��م��ِت وإن
ال��ش��َرق م��ن أل��وانً��ا ي��ن��ح��لُّ ك��ال��ن��ور ل��ن��ا ال��م��ش��ك��الت م��ن��ك ب��ال��رأي ت��ن��ح��لُّ
ال��ش��ف��ق ع��ل��ى ح��ت��ى ل��ن��ا وض��وًح��ا زادت ب��م��ع��ض��ل��ة ت��ف��ك��ي��ًرا زدت وك��ل��م��ا
ال��ط��ل��ق ف��ي ال��ب��رق خ��ط��ف ي��س��اب��ق ح��دٍّ ب��ال ال��ف��ض��اء ك��أب��ع��اد م��ن��ك ف��ال��ف��ك��ر
ُم��ن��ب��ث��ق م��ن��ه ن��ور س��واط��ع أب��دى ت��الط��م��ه أج��رى إذا األث��ي��َر ي��ح��ك��ي
ال��وَرق ع��ل��ى رق��ًم��ا ال ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ن��ق��ًش��ا ن��خ��لِّ��ده أن ع��ل��ي��ن��ا ال��ث��ن��اء ل��ك
ُم��ؤت��ل��ق ال��ل��ي��ل ب��ص��در ِج��رم ك��ل م��ن ي��دي ال��ن��ج��وم ُزه��َر ب��ل��غ��ت ل��و ت��ال��ل��ه
األف��ِق ع��ل��ى م��ك��ت��وبً��ا ب��م��دح��ك َس��ط��ًرا ت��ق��رؤه��ا ال��ن��اس ك��ل ح��ي��ث رتَّ��ب��ت��ه��ا

الصبح. والفلق: السرت. السجف: 10
واإلنسان. الدابة فيه فتؤخذ أنشوطة، فيه تجعل املفتول الحبل الوهق: 11
شديده. أي الصوت: صهصلق ورجل الشديد، األصوات: من الصهصلق 12
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ب��ح��ش��اه��ا ن��اب��ٍض ِع��رق ص��وت س��وى ل��س��ان��ه��ا ب��ح��رف ي��ن��ط��ْق ل��م وخ��رس��اءَ
ل��غ��اه��ا ب��ال��زم��ان إال ِل��ت��ف��ص��َح ت��ك��ن ول��م ل��ف��ًظ��ا ال��تَّ��ْم��ت��ام ل��ه��ج��ة ح��ك��ت
وح��ك��اه��ا1 ال��ه��وى ��اه ت��غ��شَّ ف��ؤاًدا ب��ه ح��ك��ت ق��د ال��ح��ش��ا ف��ي َض��َرب��اٌن ل��ه��ا
ب��ع��م��اه��ا ال��ورى م��واق��ي��ت وب��ات��ت َض��رب��ات��ه��ا ف��ي ال��ده��ر ح��رك��ات ج��رت
ل��م��ن��اه��ا أوق��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��اس ب��ه��ا ت��ه��ت��دي ع��الئ��م ُخ��طَّ��ت وج��ه��ه��ا ع��ل��ى
وخ��ط��اه��ا م��ش��ي��ه��ا إال ه��و وم��ا ت��ق��ي��س��ه ال��زم��ان آن��ات ب��ي��ن م��ش��ت
ُه��داه��ا ال��زم��ان َل ُض��الَّ ويُ��رِش��ُد يُ��وع��ُدون��ه م��ا ال��ن��اس ي��ت��ق��اض��ى ب��ه��ا
ِم��ع��اه��ا2 ال��ت��واء إال أك��ل��ه��ا وم��ا ِم��ًع��ى ف��ي ت��أك��ل اإلي��م��ان ك��أخ��ي غ��دت
ُص��واه��ا3 ال��ظ��الم ف��ي ��ت غ��مَّ ب��ت��ي��ه��اء ح��ائ��ٍر َدوَر ع��ق��رب ع��ل��ي��ه��ا ت��دور
ِض��ي��اه��ا ال��غ��ي��وُم ع��ن��ك ح��ج��ب��ت إذا دوران��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س م��ك��ان ت��ري��ك
وِح��ج��اه��ا! ال��ورى أف��ك��ار ن��ت��ي��ج��ة ص��ن��ع��ه��ا ج��اء م��ص��ح��وب��ًة ب��ه��ا ف��أع��ج��ب
ب��ن��اه��ا ال��زم��ان م��ر ع��ل��ى ف��ت��مَّ ب��س��ي��ط��ة ال��غ��اب��ري��ن ف��ي ال��ن��ه��ى ب��ن��ت��ه��ا
م��داه��ا ب��ال��غ��ي��ن ب��ِج��دٍّ اس��َع��وا أن ن��ق��رات��ه��ا ف��ي األي��ام بَ��ن��ي ت��ن��ادي

وخفق. رضب أي رضبان: 1

والرشاب. الطعام من يتقلل أنه أي واحد»؛ ِمًعى يف يأكل «املؤمن معناه: الذي الحديث إىل يشري 2
يف األحجار من ينصب ما والصوى: وحجبت. سرتت وغمت: يشء. إىل فيها يهتدى ال صحراء تيهاء: 3

الطريق. عىل عالمة الصحاري؛



الرَّصايف معروف ديوان

ش��ب��اه��ا ال��ح��ي��اة أوص��اَل ت��ق��طِّ��ع ب��وات��ٌر ف��ه��ي األوق��اَت ت��ه��م��ل��وا وال
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ال��ب��اِن غ��ص��وَن ُم��خ��ج��ل��ة ه��ي��ف��اء ال��ن��ش��وان ك��خ��ط��رة ت��م��ي��س ب��رزت
ال��ردف��ان َخ��ْص��َره��ا ف��أج��ه��َد َم��َرًح��ا ف��ت��م��اي��ل��ت ال��ص��ب��ا ب��ه��ا ف��خ��فَّ وم��ش��ت
ال��ن��ه��دان ب��ص��دره��ا وق��ام ق��ع��َدت ال��ت��ي م��ع��اط��ف��ه��ا ع��ل��ى ال��وش��اح ج��ال
ال��َوس��ن��ان ب��ج��ف��ن��ه��ا ال��ف��ت��ور دبَّ ب��م��ق��ل��ة األب��يَّ ال��ُح��رَّ ت��س��ت��ع��ب��د
ال��ع��ي��ن��ان دون��ه��ا وت��رك��ع ف��ي��ه��ا ص��ب��اب��ة ال��ق��ل��وب ت��ه��ف��و ب��دت وإذا
األج��ف��ان م��ري��ض��َة ت��زال أالَّ ع��ي��ن��ه��ا م��ن م��واث��ًق��ا ال��دالُل أخ��ذ
ول��ه��اِن يَ��دْي ل��ه��ا ال��زم��ان ب��س��ط م��ح��اس��نً��ا ال��ف��ض��اء ف��ي ف��ت��ن��ش��ر ت��م��ش��ي
ال��ص��ب��ي��ان ِوع��ص��م��ة ال��ح��ل��ي��م ع��ق��ل ب��وج��ه��ه��ا ال��ق��ري��ب ل��ل��ن��ظ��ر وي��ل��وح
ل��ب��ن��ان رب��ا ف��ي ن��ص��ع��د ن��ح��ن إذ غ��رام��ه��ا ُص��ع��وَد ق��ل��ب��ي ف��ي أن��َس ل��م
األل��ح��ان ب��أط��رب ال��ط��ي��ور ش��دُو غ��ص��ون��ه��ا ع��ط��ف ي��ه��زُّ ال��ري��اض ح��ي��ث
ال��ظ��م��آن ب��غ��ل��ة ال��زُّالل ف��ع��َل ج��ن��ان��ه ب��ال��ح��ي��اة ت��ف��ع��ل ل��ب��ن��ان
ال��ف��ي��ن��ان ب��ف��رع��ه ي��م��ي��د ��ا َغ��ضٍّ ذب��ول��ه ب��ع��د ال��ع��ي��ش ُغ��ص��ن وت��ردُّ
األغ��ص��ان غ��دائ��ر ب��ن��ش��ر ي��زه��و غ��دا إذ ع��روس ل��ب��ن��انً��ا ف��ك��أن
ال��ف��ت��ان ج��م��ال��ه��ا خ��ي��ال ي��ب��دي س��ج��ن��َج��ٌل ال��ِخ��ض��م ال��ب��ح��ُر وك��أن��م��ا
األرك��ان راس��خ ال��ب��س��ي��ط��ة ت��ح��ت وأص��ل��ه ال��ف��روع م��ن��ه س��م��ت ج��ب��ل
ال��ن��ي��ران ذوائ��ُب ع��ل��ي��ه ت��ه��ف��و ال��دج��ى وف��ي ال��ن��ه��ار ب��ه ال��غ��ص��ون ت��ه��ف��و
ت��ي��َج��ان ع��ل��ى ُدَرٌر ف��وق��ه م��ن ك��أن��ه��ا ذراه ع��ل��ى ال��ن��ج��وَم وت��رى
ال��ودي��ان م��ع ُم��غ��اِزل��ًة ض��ح��ك��ت ه��ض��ب��ات��ه! ال��ذي ل��ب��ن��ان ل��ل��ه
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األردان ُم��ع��طَّ��ر ال��ذي��ول ُم��ْرَخ��ى ري��اض��ه ب��ي��ن ال��غ��ض ال��ن��س��ي��م ي��ج��ري
ال��ش��ب��ان غ��ض��اض��ة ال��ك��ه��ول ت��ك��س��و ب��دائ��ًع��ا ُرب��اه ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة َج��ل��ت
ال��ن��س��ي��ان ِس��وى ب��ع��دك��م��ا أن��َس ل��م ف��إن��ن��ي أت��ذك��ران ص��اح��ب��يَّ ي��ا
ال��ري��ح��ان��ى1 م��ن��ِب��ت ال��ف��ري��ك��ة وادي ف��ي ون��ح��ن ال��زم��ان ي��غ��ِب��ط��ن��ا ك��ان إذ
ال��ق��م��ران ن��ج��وِم��ه��ا ل��ف��ض��ل وَع��نَ��ا ظ��الم��ه��ا ال��ض��ي��اءُ ح��س��د ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ِع��ن��ان2 ب��غ��ي��ر ب��ه��ا ال��ب��ي��اُن رك��ض ب��س��اح��ة ال��ح��دي��ث م��ن م��ت��ج��اول��ي��ن
آذان م��ن ف��ي��ه ال��ك��واك��ب غ��ي��ُر ي��ك��ن ول��م ن��ق��ول م��ا ي��س��م��ع وال��ل��ي��ل
ال��ك��ت��م��ان ب��خ��اط��ر ي��ج��ول س��رٌّ ظ��الم��ه ب��ص��در ج��ول��ت��ن��ا ف��ك��أن

∗∗∗
ول��إلح��س��ان ُم��ن��ِب��ت��ة ل��ل��ح��س��ن ب��ب��ق��ع��ة أح��لَّ أن أح��ِس��ب ك��ن��ُت م��ا
األل��وان ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة ف��ي��ه��ا ب��ج��ن��ة ��َوي��ر ال��شُّ م��ن ن��زل��ت ح��ت��ى
دان ق��ط��ف ب��ه��ن ال��س��رور غ��ي��َر ي��ك��ن ول��م األم��ان أغ��ص��ان ف��ه��ص��رت
ب��ب��ن��ان م��ش��ي��رة ال��ق��ري��ض ك��ف ل��ه ارت��ف��ع��ت ال��ذي ش��اع��ره��ا ول��ق��ي��ت
ج��ن��ان ظ��الل ب��ك��ف��يَّ��ا رب��وات م��ن ق��ص��دُت ال��ل��ق��اءُ ت��مَّ إذا ح��ت��ى
زم��ان ب��ك��ل ي��وم م��ن أف��دي��ك ش��ب��اب��ه��ا وب��ي��ت ب��ك��ف��ي��ا ي��وم ي��ا
ال��ت��ه��ت��ان دائ��م ال��َم��س��رَّة ص��وُب ب��ح��نِّ��ٍس دي��ار ي��ا زم��ان��ك وس��ق��ى
دي��ان ُح��الح��ل ك��ل وج��ه ف��ي م��ش��رًق��ا م��ج��دِك ض��ي��اء رأي��ت ف��ل��ق��د
ك��ن��ع��ان ح��م��ى ف��ي اج��ت��م��ع��ن��ا ح��ي��ث ب��ح��نِّ��ٍس ي��وم ال��ل��ب��ك��يَّ أت��ذكَّ��ر
ُس��ل��وان��ي ب��ن��اره أذب��ُت ح��بٍّ��ا أح��ب��ب��ت��ه أن��ن��ي ي��ع��ل��م ل��ي��س أم
ق��ان أح��م��ر ال��ح��س��ُن ب��ح��ي��ث وزه��ْت أخ��ض��را ث��وبً��ا ل��ب��ن��اَن ُرب��ا ل��ب��س��ت
ال��ِع��ق��ي��ان ق��الئ��د ب��ن��ظ��م يُ��روى ُم��ْونِ��ًق��ا زه��ًرا ب��ه��نَّ ال��رب��ي��ع ن��ث��ر
غ��واِن ب��ح��س��ن��ه��ن ف��ك��أن��ه��نَّ ب��ال��ِح��َل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة وْش��ي م��ن ف��ب��رزَن

وفيلسوف الحميم الرصايف صديق الريحاني» «أمني وبالريحاني «النبات» بالريحان يقصد الرصايف 1
الفريكة.

ويتباريان. يتسابقان أي البيان: مضمار يف يتجاوالن 2
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ال��َغ��ي��ران ب��م��ق��ل��ِة ل��ه��ن ي��رن��و م��راق��بً��ا أط��لَّ ص��نِّ��ي��نً��ا وك��أنَّ
ف��اث��ن��ان أه��ل��ه��ا وأم��ا ف��ي��ه��ا ف��واح��ٌد ال��ج��م��ال ��ا أمَّ ال��رُّب��ا، ت��ل��ك
ال��خ��س��ران إل��ى وغ��اي��ت��ه ي��س��ع��ى وآخ��ٌر ال��ن��ج��اح إل��ى ي��س��ي��ر رج��ل
األع��وان ت��خ��اذل ال��ب��الء وم��ن أع��وان��ه��ا وه��م ب��ه��ا م��ت��خ��اذل��ي��ن
ال��ب��ان��ي وب��ي��ن ه��ادم��ه��ا ب��ي��ن م��ا ع��ن��ده��م أم��ٍر ك��لِّ م��ب��ان��ي ض��ع��ف��ت
األدي��ان ت��ف��رق ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ي��ك��ف��ه��م ل��م ك��أن دن��ي��ا وت��ف��رَّق��وا
ال��ع��م��ران رائ��د ال��تَّ��ض��ام��َن أنَّ وف��ات��ه��م ل��ل��ن��ج��اح ُف��رادى َوَس��ع��وا
م��ك��ان ب��ك��ل م��واط��ن��ك��م تُ��ف��َدى م��ك��ان��ه ال��م��ن��ي��ع ال��ج��ب��ل ذا أه��ل ي��ا
األك��وان ب��دائ��ع ع��ن��ه ت��ن��ح��طُّ ب��م��ن��زل ف��ه��نَّ م��ح��اس��ن��ه��ا أم��ا
َري��ع��ان ف��ي ُه��نَّ ال��ش��ب��ي��ب��ة وم��ن ُغ��ل��وائ��ه��ا ف��ي ُه��نَّ ال��ف��خ��ام��ة وم��ن
ال��ب��ن��ي��ان ك��أك��رم ب��ه��ن واب��ن��وا أن��ي��ق��ًة َج��نَّ��اِت��ه��ن ف��ت��ب��وءُوا
ال��ي��اب��ان ك��ن��ه��ض��ة ال��َف��خ��ار ن��ح��و ت��ن��ه��ض��وا أن ب��ه��ا يُ��ث��بِّ��ط��ك��م م��اذا
ال��ب��رك��ان ت��ه��يُّ��ج م��ت��ه��يِّ��ج��ي��ن ل��ل��ع��ال أراك��م أن ألرج��و إن��ي
اإلخ��وان ت��ك��ات��ف م��ت��ك��ات��ف��ي��ن واح��ٍد م��ش��ي��ة ت��م��ش��ون ل��و وأودُّ
ق��ران ك��ل ع��ن��َد ي��م��َح��ق ف��ال��ب��در آراءك��م ب��ت��ش��تُّ��ٍت ت��ق��ُرن��وا ال
لُ��ب��ن��ان؟! ُرب��ا إل��ى ال��ح��ن��ي��ن أي��ن غ��ي��اب��ك��م ط��ال ل��ب��ن��ان أم��ه��اج��ري
ال��ِه��ج��ران م��ن ش��اك��ي��ة وت��ئ��نُّ وص��ال��ك��م ت��ري��د م��واط��ن��ك��م ه��ذي
أش��ج��ان؟! ذي أن��ي��ن ت��رح��م��ون ال أن��ت��ُم أم أن��ي��ن��ه��ا أف��ت��رح��م��ون
ال��بُ��ل��دان ك��رام��ة يُ��ض��ي��ع ش��ي��ئً��ا ب��الَده��م ال��رج��ال ه��ْج��ر أرى إن��ي
ال��غ��ف��ران ع��ن ب��ه��ا ال��زم��ان ض��نَّ ج��ن��اي��ة ال��ع��زي��ز ال��وط��ن وإض��اع��ة
األوط��اِن3 ع��ل��ى ب��ه��ا ي��ِض��نَّ أالَّ ب��م��ث��ل��ه ف��أْح��ِر ِج��َدٍة ذا ك��ان م��ن

والغنى. املال الجدة: 3
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الرصايف وولع اللبنانيني، ألسنة عىل العراق شاعر قصائد فسارت بالرصايف، لبنان ولع
كمائها، عذبة الربوع، هذه كسماء العاطفة صافية بقصائد قريحته فجاءته بلبنان،
سنة آب ٢٦ يف بريوت – (األحرار بلبنان الرصايف فرائد إحدى القراء وإىل كهوائها، عليلة

:(١٩٣١

ل��م��ُس��ُه ال��ك��فَّ أم��ك��ن ح��ت��ى وق��ارب غ��رُس��ُه أي��ن��َع ل��ب��ن��ان ف��ي ال��ح��س��َن أرى
ن��ف��س��ه ال��ح��بِّ م��دَرِج ف��ي ب��ه ت��ن��زَّت م��ش��رًق��ا ال��لُّ��بِّ ذي ع��ي��ُن رأت��ه م��ا إذا
��ه1 ي��م��سُّ ل��ي��س ف��ال��س��وء َج��نً��ى وط��اب ��ه ي��ؤمُّ ل��ي��س ف��ال��ذاُم َم��غ��ِرًس��ا زك��ا
��ه َم��ج��سُّ م��ن��ه ال��ع��ي��ش ب��ك��فِّ ف��الَن م��اؤه ��ر ت��ف��جَّ ل��ك��ن ص��خ��ره ق��س��ا
ِل��ب��س��ه ال��م��ح��اس��ن ُغ��رِّ م��ن ف��ي��ه ب��م��ا ف��زان��ه ال��ل��ط��ي��َف ال��ج��وَّ ل��ب��س ل��ق��د
ش��م��س��ه ب��ال��ح��ر ت��ل��ف��ح��ك ل��م ال��ظ��ه��ر وف��ي ن��س��ي��م��ه ب��رد ي��زع��ج��ك ل��م ال��ل��ي��ل ف��ف��ي
أُنْ��ُس��ه وب��ورك أه��ل��وه وُح��رِّر ط��ري��ق��ه ل��ل��س��ال��ك��ي��ن ُع��بِّ��َدت وق��د
دْع��ُس��ه ال��م��ح��ب��ة ش��رع ف��ي ج��از ف��ق��د َع��ث��رًة ال��ت��واص��ل ُط��ْرق ف��ي ك��ان ف��م��ن
ون��ح��س��ه ع��ن��ه ال��ده��ر ش��ؤُم ف��ي��ن��ج��اب ف��وق��ه وال��يُ��م��ن ال��س��ع��د ن��ج��وُم ت��ض��يء
ه��م��س��ُه ال��خ��ض��ر ال��رُّب��ا ف��وق ف��ي��ن��ض��ح��ه��ا ج��وُّه ال��ط��ب��ي��ع��ة أذن ف��ي وي��ه��م��س
َج��رس��ُه ال��ن��ف��س ي��ط��رُب ح��ب��ي��ب غ��ن��اء ِج��ن��ان��ه ب��ي��ن ال��ط��ل��ق ال��ن��س��ي��م ك��أنَّ

العيب. الذام: 1
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رأس��ُه وب��ي��روُت ش��ك��ًرا س��اج��ًدا ه��وى ع��اب��ٍد َح��دب��ة ال��م��ت��ن ج��ب��ال ك��أن
َدم��س��ُه ال��ل��ي��ل م��ن ي��غ��ش��ى إذ ب��ب��ي��روَت ل��ي��ل��ه ج��وف ف��ي األض��واء ع��ن ف��ق��ال
ِع��ْرُس��ه ال��وس��ي��ط��ة ب��ي��روَت ف��أض��واء ج��اره ب��ن��َت ال��ف��ت��ى ص��نِّ��ي��ن ج ت��زوَّ
ك��أس��ُه ب��ال��ب��دائ��ع م��ألى ال��ح��س��ن م��ن ك��اله��م��ا ف��ي��ه وال��ق��اع ال��ص��ف��ا ون��بْ��ع
ُخ��رس��ه ت��ن��ط��ق اإلط��راب ب��أن��ش��ودة م��ت��دف��ًق��ا وادي��ه��م��ا ف��ي ال��م��اء ج��رى
ج��ن��ُس��ه ب��ال��ف��ض��ِل ُخ��صَّ ق��د م��ا ال��ُح��ْس��ِن م��ن ب��ه تَ��ِج��ْد ي��وًم��ا ��اغ��وَر ال��شَّ ت��ُزِر وإن
ن��ف��س��ه ال��م��اس ه��و أو ص��ْف��ًوا ال��م��اس ب��ه م��ح��اك��يً��ا ال��زالُل ال��ع��ذب م��اؤه ج��رى
ب��أس��ُه ال��ن��ف��َس ي��زع��ج م��ا ع��ل��ى ش��دي��ًدا ب��أه��ل��ه رءُوًف��ا وادي��ه ط��ب��ع ت��رى
ُق��دس��ه ف��ه��و م��س��ت��ن��زًه��ا ج��اءه وم��ن أن��س��ه ف��ه��و م��س��ت��وح��ًش��ا زاره ف��م��ن
ت��ح��س��ه ال م��ا م��ن��ه ل��ع��م��ري أح��سُّ إن��ن��ي ل��ب��ن��ان ح��بِّ ف��ي الئ��م��ي ف��ي��ا
َق��يْ��س��ُه ال��ي��وم أن��ن��ي م��ن ت��ع��ج��ب��وا ف��ال َم��ح��اس��نً��ا ك��َل��يْ��َل��ى ل��ب��ن��ان ك��ان إذا
��ُه2 ِق��سُّ األي��اديِّ ب��ع��د م��ن ال��ي��وم أن��ا ف��إن��ن��ي األي��ادي، م��ن��ه ت��ح��م��دوا وإن
َرم��س��ه وي��ن��ش��قُّ ح��يٍّ��ا ي��ن��ت��ف��ض ول��م م��وت��ه ب��ع��د ب��ه ل��م��دف��ون ع��ج��ب��ت
ح��ب��س��ه ال��ح��م��اق��ة س��ْج��ِن ف��ي ت��ح��تَّ��م اس��ت��ط��اع��ة ربُّ وه��و ي��زره ل��م ف��م��ن
ن��ط��س��ُه3 م��ن��ه ي��ائ��ًس��ا ق��ب��ًال ك��ان وإن ال��ش��ف��ا زاره م��س��ت��ش��ف��يً��ا زاره وم��ن
��ُه َم��سُّ زال وق��د إال ح��لَّ��ه ل��م��ا وِج��نَّ��ة َم��سٌّ ف��ي��ه َم��ن ج��اءه ول��و
أن��س��ُه ب��ال��ض��ح��ك ت��مَّ إال ال��ن��اس م��ن واج��ٌم ال��ن��ف��س م��س��ت��وح��ُش ح��لَّ��ه وم��ا
ف��ل��س��ُه ذلَّ م��ن ف��ي��ه ع��زي��ًزا ي��ع��ي��ش ال��ورى م��ن األغ��ن��ي��اء اص��ط��ي��اف م��ح��ل
ف��ع��ك��س��ُه وإال م��ح��م��وٌد ف��م��أواه ي��ري��ده ف��ي��م��ا ال��دي��ن��ار ي��ب��ذل ف��م��ن
ض��رس��ُه يُ��ق��َل��ُع ال��ف��ل��ِس دون ك��ان ول��و ك��ف��ه ال��َف��ل��َس ت��ص��رف ال ال��ذي ك��م��ث��ل
ِط��رس��ُه ال��وص��ف ي��س��ت��وع��ِب ول��م ف��ض��اق ح��س��ن��ه وص��ف ف��ي ال��م��دح ك��ت��اب ك��ت��ب��ت
ُخ��م��س��ُه ه��و ب��ل ي��ح��وي��ه م��ا ث��ل��ث س��وى ش��ع��راؤه ب��ه ق��ال��ت م��ا ك��ل ف��م��ا
ن��ك��س��ُه ي��خ��َش ل��م ال��م��س��ل��ول ش��ف��ى م��ا إذا م��روًَّق��ا ج��وٍّا ل��ب��ن��ان ف��ي إن أال

وحكيم. مشهوٌر جاهيل خطيب اإليادي ساعدة بن قس 2

املدققون. الحذاق األطباء النُّطس: 3
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األوقاف مكتبة يف

وزير داود الشيخ أحمد الشيخ معايل أنشأها التي األوقاف مكتبة افتتاح حفلة يف أنشدت
.١٩٢٨ سنة األوقاف

ال��َع��ط��ْب أُك��فِّ م��ن ف��أن��ق��ذه��ا ال��ك��ت��ْب ه��ذي ال��ش��ي��خ ج��م��ع ل��ق��د
ك��ثَ��ب م��ن ي��ت��ن��اول��ه��ا ل��م��ن م��ع��روض��ٌة ف��ْه��ي ورتَّ��ب��ه��ا
ال��ش��َج��ب زواي��ا ف��ي م��ك��دَّس��ة ال��غ��ب��ار َره��ن ل��ع��م��ُرك وك��ان��ت
ال��ح��َرب1 وت��دع��و ال��دم��ار ت��ع��ان��ي م��ط��م��ورة ال��ده��ر ب��ه��ا ي��م��ر
ان��س��َرْب ف��ي��ه��ا ال��س��وس ت��ح��ت��ه��ا وم��ن ف��وق��ه��ا م��ن ال��ع��ن��اك��ب ن��س��ي��ج
ال��ح��ط��ب َج��ْزَل ال��ن��ار ت��أك��ل ك��م��ا ِط��رس��ه��ا آك��ًال ب��ه��ا ي��ع��ي��ث
وال��رِّي��ب ب��ه��ا ال��ظ��ن��ون ت��ُح��فُّ ح��رَّاس��ه��ا ع��ل��م ع��ل��ى وك��ان��ت
ال��ك��َرب ع��ن��د ال��غ��وث دأب��ه��ا يَ��ًدا ال��وزي��ر م��ع��ال��ي إل��ي��ه��ا ف��م��د
األدب وأه��ل ال��ف��ن��ون أله��ل ال��ع��ل��وم ك��ن��وز م��ن��ه��ا ف��أخ��رج
َط��َرب م��ن ف��وق��ه��ا ُم��َرف��رف��ٌة أوق��ف��وا م��ن أرواَح إنَّ ف��ه��ا
ال��ش��ه��ب ك��ال��ت��م��اع اب��ت��س��م��ت ق��د ألَّ��ف��وا م��ن أرواح أن ك��م��ا
ال��غ��ض��ب ال��ج��اه��ل��ي��ن أخ��ذ وإن ف��ع��ل��ه ع��ن ال��ع��ل��م رض��َي ل��ق��د
ال��ش��غ��ب؟! ي��ق��ص��دون ب��ه ُص��راًخ��ا َن يَ��ص��رخ��و غ��َدوا ق��وم ب��ال ف��م��ا

والهوان. النقص والحرب: حربا، وا تنادي: أي الحرب: تدعو 1



الرَّصايف معروف ديوان

أَرب2 م��ن وق��ف��ه��ا ف��ي ال��ن��اس ل��دى ل��م��ا خ��الف ه��ذا ي��ق��ول��ون:
ال��ع��ج��ب! ل��ه��ذا َل��ل��ف��ح��ول وي��ا ال��غ��ب��اء ل��ه��ذا َل��ل��ع��ق��ول ف��ي��ا
ل��ل��تُّ��رب؟! أم ل��ل��ع��ن��اك��ب، أم ن، ال��واق��ف��و أوق��ف��ه��ا ��وس أل��ل��سُّ
س��ب��ب؟! أدن��ى دون م��ن ن��ع��ارض ألغ��راض��ن��ا ن��َظ��لُّ ك��م إل��ى
وال��ل��ع��ب ل��ه��ون��ا ف��ي ون��م��رح ه��ك��ذا غ��ف��ل��ٍة ف��ي ون��ج��ُم��ُد
ال��رَق��ب ِغ��الظ ن��راه��م ق��د وإن ال��ع��ق��ول ض��ع��اف ه��ؤالء أرى
ال��ُج��ب��ب واس��ع��اِت ل��ب��س��وا وإن أرواح��ه��م ال��ح��ق ع��ن ت��ض��ي��ق
وج��ب ق��د ب��م��ا ال��ق��ي��ام ط��ري��ق ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ع��ل��ى ي��ق��ط��ع��ون ف��ه��م
ت��ص��ط��خ��ب ض��ف��ادع��ه��م وخ��لِّ ُم��س��ت��ع��ل��يً��ا ط��ري��ق��ك ف��ي ف��ِس��ْر
ال��ك��ت��ب ه��ذي ج��م��ع��ك ول��ل��خ��ي��ر ال��ص��اخ��ب��ون ص��خ��ب م��ا ف��ل��ل��ش��رِّ
ال��م��س��ت��ل��ب ي��د م��ن وخ��لَّ��ص��ت��ه��ا ال��ب��ل��ى ط��روق م��ن ص��ن��ت��ه��ا ل��ق��د
ال��وَص��ب3 أش��دُّ وه��و ال��ج��ه��ل م��ن ال��ع��ق��ول ل��ش��ف��اء وأع��ددت��ه��ا
ب��ال��م��ض��ط��رب ال��ف��ع��ل ف��ي ك��ن��ت وال ب��ال��م��س��ت��ب��دِّ ال��رأي ف��ي ك��ن��َت وم��ا
ال��ُق��ض��ب4 ال��م��ره��ف��ات ُظ��ب��ا يَ��ف��لُّ أردت ف��ي��م��ا ع��زم��ك ك��ان وق��د
ف��ل��ي��ن��ت��ح��ب غ��ض��ب��ان ك��ان وم��ن ف��ل��ي��ب��ت��س��ْم ج��ذالَن ك��ان ف��م��ن

وغاية. قصد من أرب: من 2

األلم. الوصب: 3
الحادة. املرققة السيوف هي القضب: واملرهفات السيف. حد وهي ظبة جمع والظبا: يكرس. يفل: 4
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اجلميل آل

ال��م��س��ك��ي��ن وم��ل��ج��أ ال��ي��ت��ي��م ك��ه��ف ح��زي��ن ك��ل ُس��رور ال��ج��م��ي��ل آُل
ع��ري��ن ك��ل آس��اد وت��ه��اب��ه��م ق��ب��ي��ل��ة ك��ل س��روات ل��ه��م ت��ع��ن��و
ال��ع��رن��ي��ن ُم��ج��دَّع ال��خ��ص��ي��َم ي��دع ف��ب��أس��ه��م ال��خ��ص��وم ت��م��اح��ك��ت وإذا
ال��ن��س��ري��ن م��ن أن��ق��ى ف��ج��ب��اه��ه��م ب��خ��زي��ٍة ال��ج��ب��اه ت��ل��وَّث��ت وإذا
م��ك��ي��ن ك��ال��ج��ب��ال ع��ز أرك��ان ب��ه��ا ف��ه��م ال��س��الم دار ب��ه��م ع��زَّت
م��ت��ي��ن ال��رج��اء ف��ي ب��ح��ب��ل م��ن��ه��م ف��اع��ت��ص��م ب��ك ال��ُم��ن��ى ت��ق��طَّ��ع��ت ف��إذا
ال��دي��ن ب��ف��خ��ر ال��دن��ي��ا ك��ت��ف��اخ��ر دف��ي��ن��ه��م ب��ف��ض��ل األخ��رى ت��ت��ف��اخ��ر
ت��م��ك��ي��ن ع��ل��ى ت��م��ك��ي��نً��ا ِزي��َد ق��د ب��م��ج��ده ال��ج��دود م��ج��د ال��ذي ذاك
ق��م��ي��ن1 ب��ال��ث��ن��اء ن��ج��ٍل ألج��لُّ م��ح��م��د ال��ه��م��ام ب��ن ع��ي��س��ى اب��ن إنَّ
يُ��روي��ن��ي ب��م��ا ف��ج��ْد ال��ح��ي��اة ظ��م��أ ظ��ام��ئً��ا دع��وت��ك ق��د األك��اب��ر اب��ن ي��ا
ي��ش��ف��ي��ن��ي ن��اج��ًح��ا ف��ض��ل��ك وأظ��نُّ ب��ه��ا ت��دري ب��ح��اج��ة ال��ع��ل��ي��ل وأن��ا
ح��ن��ي��ن��ي إل��ي��ه ُم��ع��ت��ل��ًج��ا ط��ال م��ن إل��ى س��ف��ري ع��ن اإلم��الق ع��اق��ن��ي ق��د
ي��ب��ري��ِن م��ه��ا وال ال��ع��ذي��ب ب��ق��ُر ش��اق��ه��م م��م��ن ول��س��ت ال��م��ش��وق وأن��ا
ق��س��ط��ن��ط��ي��ِن ب��دار أق��ام ظ��بْ��ٌي ي��ش��وُق��ه ي��زال ال ق��ل��ب��ي ل��ك��ن
يَ��ق��ي��ن��ي2 ن��داك ف��ي ظ��ن��ي ف��ي��ك��وَن ب��ري��ش��ه أط��ي��ر ك��ي ج��ن��اح��ي َف��أِرْش

به. جدير بكذا: قمني فالن 1

الريش. فيه أَنبْت جناحي: أَِرْش 2



الرَّصايف معروف ديوان

ف��ط��ي��ِن خ��ي��ر وأن��ت إل��ي��ك إال أب��ْح ل��م ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��إن��ي واع��ِذر
َرك��ي��ِن أش��دَّ رك��ٍن إل��ى آوي ف��إن��م��ا إل��ي��ك آوي إذا إن��ي
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والورد البلبل

ال��ُم��ْخ��َم��ِل ال��م��رب��ع ف��ي ج��رى ل��م��ا ��ح��ْر ال��سَّ نَ��س��ي��م م��ن ب��ل��ي��ًال إنَّ
ل��ل��ب��ل��ب��ل ال��روض ف��ي ج��رى ع��م��ا ال��َخ��بَ��ْر أص��حَّ ريَّ��اه أخ��ب��ر
اب��ت��س��ْم ال��ص��ب��اح ث��غ��ر م��ا ب��ع��د م��ن ن��اظ��َرْه ب��ه أل��ق��ى ُم��ذ ه��و إذ
ان��ت��ظ��م ف��ي��ه��ا ك��ال��ل��ؤل��ؤ وال��ط��لُّ زاه��رْة وردًة ف��ي��ه ص��ادَف
َف��ْم ت��ق��ب��ي��َل ي��ط��ل��ب ف��ٍم م��ث��َل ال��ن��اض��رة أوراق��ه��ا م��ض��م��وم��ة

∗∗∗
َم��ن��ه��ِل إل��ى ظ��م��آن ُرن��وَّ ال��ن��ظ��ْر م��س��ت��دي��َم ي��رن��و ف��ظ��لَّ
م��خ��ج��ِل ن��ظ��ر م��ن م��ح��م��رَّة َخ��َف��ْر م��ن ب��ه��ا م��م��ا غ��دت وه��َي
أش��واق��ه ل��ل��وردة يُ��ع��ل��ن ص��ادًح��ا َغ��رًدا ت��م��ادى ث��م
إن��ط��اق��ه ت��ف��ع��ل ال��ت��ي وه��ي ب��ائ��ًح��ا ل��ه��ا ب��ال��ح��ب ي��ن��ط��ق
إن��ش��اق��ه ت��ق��ص��د ك��أن��ه��ا ن��اف��ًح��ا ل��ه ال��ط��ي��َب وت��ن��ش��ر
ال��ِم��ق��ول م��ن��ط��ِل��ق ح��بِّ��ه��ا ف��ي ال��ص��غ��ر م��ن��ذ ال��ب��ل��ب��ُل غ��دا ح��ت��ى
ي��أت��ل��ي وال ف��م��ه يَ��ن��ي وال ال��م��ب��ت��ك��ر ش��ع��َره ف��ي��ه��ا ي��ن��ش��د

∗∗∗
ت��ط��ي��ر؟! ع��ل��ي��ه��ا ال��روض ف��راش��ُة اغ��ت��دت ك��ي��ف األزه��اَر ت��رى أم��ا
ح��ري��ر م��ن َم��وش��يَّ��ًة ُم��الءة ارت��دت م��ن��ه ه��ي ج��ن��اح ل��ه��ا
األم��ي��ر ن��ح��و ال��ب��ل��ب��ُل أرس��ل��ه��ا َورَّدت ُم��ذ ال��روض��ة إل��ى ف��ه��ي



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ب��ل��ب��ل م��ن ال��ش��وق رس��ائ��َل ال��زَّه��ر أم��ي��ِر ل��ل��ورد ت��ح��م��ل
ال��م��رَس��ل ع��ل��ى ال��ع��ط��ف واس��ت��وج��ب ال��خ��ب��ْر ه��ذا األزه��ار ف��ي ف��ش��اع

∗∗∗
ك��ال��ب��ل��ق��َع��ْه ال��روض��ة وع��ادت وان��ق��ض��ى م��ض��ى ال��ورد إذا ح��ت��ى
أوج��َع��ه ال��ذي ال��ب��ي��ن ُح��رق��ة م��ن ال��غ��ض��ى ن��اُر ال��ب��ل��ب��ل ح��ش��ا ��ْت م��سَّ
دَع��ْه م��ن ل��ه ال��ورد زم��ن ف��ي م��ض��ى ع��م��ا ال��ب��ل��ب��َل ت��س��أِل ال
ال��ب��ل��ب��ِل م��ع ال��ورد خ��ب��ر ع��ن ال��ق��م��ر ال��س��م��اء ف��ي اس��أْل ول��ك��ن
َع��ِل م��ن ن��اظ��ٌر ُم��ط��لٌّ وه��و ل��ل��س��م��ر م��ن��ه��م��ا يُ��ص��غ��ي ك��ان إذ

∗∗∗
ت��ح��ت��ه��ا م��ن واألزه��ار ت��ح��وُم ِل��ذا ظ��لَّ��ت ال��روض��ة ف��راش��ُة
أخ��ت��ه��ا إل��ى م��ن��ه��ا ط��ائ��رة ال��ش��ذا ذاَت ال��زه��رَة ت��ق��بِّ��ل
س��ْم��ت��ه��ا م��ن ال��ورد ف��ق��ي��د م��رَّ إذا ع��م��ا األزه��اَر وت��س��أل
تَ��ن��ج��ل��ي ��ت��ه ُغ��مَّ ل��ع��لَّ��ه ال��خ��ب��ر ب��ع��َض ال��ب��ل��ب��َل ِل��ت��خ��ب��َر
ال��م��ن��زِل ع��ن ال��ورُد ن��َزَح ُم��ذ ال��س��َه��ر ح��ل��ي��ف ب��ات ف��إن��ه
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العندليب أغرودة

ال��رط��ي��ِب ال��غ��ص��ن ف��وق ت��اله ل��ل��ع��ن��دل��ي��ِب ش��ع��ًرا س��م��ع��ت
ال��ط��ب��ي��ع��ه ح��س��ن إال ت��ه��َو ل��م رف��ي��ع��ه ن��ف��ٌس ن��ف��س��ي ق��ال: إذ
ال��ب��دي��ِع! ال��ح��س��ن ب��ذاك أح��س��ن ال��رب��ي��ع ح��س��ن م��ن��ه��ا ع��ش��ق��ت

∗∗∗
ح��ص��وِن وال ق��ص��ور ف��ي ال ال��غ��ص��وِن ف��وَق ع��ن��دي ف��ال��ع��ي��ش
ورِد ل��غ��ص��ن ورد ُغ��ص��ن م��ن وج��دي ل��ف��رط ف��ي��ه��ا أط��ي��ر
ت��ح��ت��ي وال��زه��ُر ف��وق��ي ف��ال��ظ��لُّ ب��ي��ت��ي األش��ج��ار ف��روع وف��ي

∗∗∗
ل��ح��ن��ي األغ��ص��ان ِع��ط��ف َه��زَّ ك��م ع��ن��ي األس��ح��ار ن��س��ي��م َف��َس��ْل
راِض األزه��ار ب��ح��ك��م إن��ي ال��ري��اض زه��ر ب��ش��ْدوي وس��ل
ف��وه ف��ضَّ ال وق��ال��ت: أص��غ��ت أف��وُه ��ا ل��مَّ زه��ور ف��ك��م

∗∗∗
م��ق��را ال��ف��ض��ا إال أرَض ل��م ح��رٍّا خ��ل��ق��ت إن��ي ق��وِم ي��ا
ت��ح��ب��س��ون��ي ال ال��م��ب��ان��ي ف��ف��ي ت��ؤن��س��ون��ي أن أردت��م ف��إن
ف��أط��ل��ق��ون��ي ف��أط��ل��ق��ون��ي، تُ��ن��ط��ق��ون��ي أن أردت��م وإن





الصيف

األش��ي��اءُ ب��ه ي��ب��وس��ت��ه��ا وش��ك��ت األن��داءُ ��ِت ف��ج��فَّ ال��م��ص��ي��ف ج��اء
ال��ص��ح��راء ب��ل��ع��اب��ه��ا ��ظ��ت ف��تَ��ل��مَّ ش��م��س��ه ال��ه��ج��ي��رة ع��ن��د وت��وق��دت
وض��ي��اء ح��رارة ال��ف��ض��اء ِم��لءَ ش��م��س��ه م��ن ت��راك��م��ت ال��دي��ار وع��ل��ى
��ح��ن��اء؟1 ال��شَّ ب��ص��دره��ا ت��ج��ي��ش غ��ض��ب��ى أص��ب��ح��ت ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��ُس َم��ن ف��ع��ل��ى
ب��ي��ض��اء ن��اُره��ا ك��ال��ك��ه��رب��اءة ��ة أش��عَّ ال��ه��ج��ي��ر ف��ي إل��ي��ن��ا م��دَّت
أص��داءُ ب��ح��دي��ده��ا ف��م��ا ِب��ي��ًض��ا، أش��رع��ت ِح��رابً��ا ��تُ��ه��ا أش��عَّ ف��ح��ك��ت
ال��ج��وزاء َف��ه��دتْ��ه��ُم س��روا َرك��ٌب ل��ف��ح��ات��ه��ا م��ن ال��ل��ي��َل اس��ت��ج��ار ح��ت��ى
ال��رْم��ض��اء2 وج��ه��ه��ا ف��ت��ل��ف��ح ت��م��ش��ي ال��ض��ح��ى َرأد ف��ي ال��ح��س��ن��اء إل��ى ان��ظ��ر
ح��م��راء3 خ��ده��ا ووج��ن��ة َع��َرق ج��ب��ي��ن��ه��ا وف��وق الغ��ب��ة وت��م��رُّ
ال��َوره��اء4 ال��ض��رَّة تُ��ْؤذَى ف��ك��ذاك وج��ه��ه��ا ح ل��وَّ ال��ش��م��س ح��رُّ ك��ان إن

∗∗∗
ش��ع��واء ه��ي��ف��ه غ��ارَة انَّ ول��َو ذن��وب��ه ل��ل��م��ص��ي��ف ألغ��ف��ر إن��ي

العداوة. الشحناء: 1
الضوء. وانبساط الشمس ارتفاع وقت الضحى: رأد 2

متعبة. الغبة: 3

الحمقاء. الورهاء: 4



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ف��ق��راء ق��دوَم��ه ت��ح��ب ول��ذا ال��ش��ت��ا م��ن ب��ال��ف��ق��ي��ر أرأف ف��ال��ص��ي��ف
َس��واء واألغ��ن��ي��اء أي��ام��ه ف��ي ف��ال��ف��ق��راء ال��ح��اج��اُت ب��ه ق��لَّ��ت
وك��س��اء ل��ه ِم��ل��ح��ف��ة ف��ال��ص��ي��ف م��ن��ه��م ك��س��اء أع��وزه ك��ان م��ن
غ��ط��اء وال��س��م��اء م��نٍّ دون م��ن ِوط��اؤه��م ال��رق��اَد ط��ل��ب��وا إن واألرض
ص��ف��اء ال��س��م��اء وج��ه وف��ي َط��ل��ق ف��ل��ي��ل��ه ال��ن��ه��ار َك��ِدر ي��ك��ْن ول��ئ��ن
ُرخ��اء وْه��ي ب��ح��اش��ي��ت��ي��ه ه��بَّ��ت ف��ري��ُح��ه ال��ه��ج��ي��ر ع��ن��د ق��س��ا ول��ئ��ن
األف��ي��اء ف��ط��اب��ت األص��ي��ل وأت��ى ظ��الل��ه ُض��ح��اه ف��ي ف��ط��اب��ت أض��ح��ى
ق��م��راء ول��ي��ل��ة أغ��رُّ ص��ب��ح ل��ُم��ش��اه��د ب��ه م��ا أح��س��ن وال��ص��ي��ف
ال��م��اء وي��ج��ري ب��ه��ا ال��ظ��الُل ت��ِرُف ُج��ن��ي��ن��ٌة ف��ي��ه يُ��رت��اد م��ا وأج��ل
ال��خ��ض��راء5 غ��ص��ون��ه��ا ع��ل��ي��ك ت��ح��ن��و َم��ن��ب��ٍع ف��ي ب��س��رح��ة ف��ي��ه ف��ع��ل��ي��ك

لها. شوك ال التي أو الطويلة، الشجرة الرسحة: 5
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الشتاء

ت��س��َج��ُع ب��ه��ا ال��ط��ي��ر وك��ان��ت م��خ��ض��رًة األغ��ص��ان ك��ان��ت ق��د
وال��زع��زع1 ال��رَّاَدة ت��س��ِق��ط��ه��ا م��ص��ف��رًة األوراق ف��ص��ارت
ت��دم��ع2 ع��ي��ن��ه أم��س��ْت وال��غ��ي��ُم م��زورًَّة ج��رداءَ غ��دت ث��م

ال��م��ح��زِن ال��م��ش��ه��ِد ه��ذا أج��ل م��ن
ُم��ظ��ل��م��ا ب��ارًدا ل��ي��ًال وص��ار ش��ت��ا َم��ن ع��ل��ى ط��ال ق��د وال��ل��ي��ُل
األن��ج��م��ا ِت��ل��ك��ُم م��ن��ه ه��رَّب ص��وَّت��ا ُم��ذْ ال��رع��َد ه��ذا ل��ع��لَّ
َغ��يَّ��م��ا م��ذ األن��ج��ُم ف��ارت��اع��ت ال��ش��ت��ا ل��ي��ُل غ��يَّ��م ق��د َع��الَم

األع��ي��ِن ع��ن ف��ي��ه واح��ت��ج��ب��ت
ُم��ط��رق��ا ع��اب��ًس��ا ي��ب��دو وال��ج��وُّ ص��رص��ُر ال��ش��ت��ا ب��رد م��ن وال��ري��ُح
ِم��رف��ق��ا3 ل��ه ف��ي��ه ي��ج��د ل��م إذ ال��م��ع��س��ُر ال��تَّ��ِرُب ف��ي��ه ح��ار ق��د
ُم��م��ل��ق��ا ال��ش��ت��ا ف��ي م��ن��ك��م ك��ان م��ن ف��اذك��روا أال ال��ن��اس أيُّ��ه��ا يَ��ا

ل��ل��م��ح��س��ِن ف��ال��ف��وُز وأح��ِس��ن��وا
بَ��رُده أوج��ع��ه وإن م��ن��ك��م ل��ل��م��ع��دم أرح��م ال��ش��ت��ا إن

الشديدة. الريح والزعزع: الهبوب. اللينة الريح الرادة: 1
معوجة. مزورة: 2

املعدم. الفقري الرتب: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ح��ص��ُده4 يُ��رت��ج��ى زرًع��ا ي��ن��ب��ُت ال��م��س��ج��م ب��ال��ع��ارض ألنَّ��ه
َج��وده أن��ب��ت��ه ل��ه��م م��م��ا ب��األن��ع��م ال��ن��اُس ت��ف��وز ح��ت��ى

وال��م��غ��ت��ن��ي ال��م��ع��دم وي��ش��ب��ع

املمطر. الهاطل واملسجم: السماء. يف يعرتض السحاب العارض: 4
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الربقية األسالك التلغرافأو

األوت��اْر ِدق��اق م��ث��ل دق��ي��ق��ة األخ��ب��اْر ت��ؤدِّي أس��الك ل��ل��ب��رق
ك��األش��ج��ار ُرك��زت ق��د ع��م��د ف��ي األب��ح��ار وت��ح��ت ُم��دَّت ال��ث��رى ف��وق
ال��ب��ق��ار1 ج��نَّ ال��ق��ف��ر ف��ي ت��ح��س��ه��ا األم��ت��ار ع��ش��رات ك��لِّ ب��ي��ن م��ا
األق��ط��ار ج��م��ي��ع ن��ح��و م��م��ت��دة ل��ألن��ظ��ار أش��ب��اُح��ه��ا ش��اخ��ص��ة
األب��ص��ار ك��ل��م��ح آٍن ف��ي ت��ن��ق��ل ت��ي��ار ف��ي��ه��ا ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة
ص��ار ق��د دق��ي��ق س��ل��ك م��ن ل��ل��ِه األم��ص��ار ن��ح��و األن��ب��اء ج��وائ��َب
ح��ار ق��د ش��يء وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ُة األخ��ب��ار ل��ج��ل��ي��ل م��ج��َرى األرض ف��ي
اإلس��ف��ار ب��ع��ض ال��وج��ُه م��ن��ه��ا أس��ف��ر واألف��ك��ار ال��ن��ه��ى أه��ل ك��ن��ه��ه ف��ي
ن��ار م��ن ُم��ق��اد ن��ور ط��ي��ه��ا ف��ي ب��األس��ت��ار ُم��ح��ت��ج��بً��ا ي��زل ول��م
األس��ف��ار ف��ي ب��ه��م ال��م��س��اف��ات ت��ط��وي آث��ار م��ن ال��وَرى ب��ي��ن ل��ه��ا وك��م
ب��األن��وار ل��ي��ل��ه��م ت��ض��يء ث��م األخ��ط��ار ذات األخ��ب��ار وت��ن��ق��ل
ل��ألن��ظ��ار م��ب��ه��ج��ة م��ش��رق��ة األب��ك��ار م��ث��ل اآلص��اَل ف��ت��ج��ع��ل
ع��ق��ار ب��غ��ي��ر ت��ش��ف��ي��ه ف��ال��س��ق��م ض��رَّار داء ك��ل ت��داوي وق��د
س��ي��ار2 ل��ف��ح ذات ل��َع��م��ري وه��ي ِم��س��ب��ار ب��غ��ي��ر ت��أس��وه وال��ج��رح

العرب. بالد يف موضع واسم واٍد، اسم البقار: 1
الجرح. به يخترب ما املسبار: 2



الرَّصايف معروف ديوان

واألش��ج��ار وال��ث��رى ال��ح��ي��وان ف��ي األق��ط��ار ج��م��ي��ع ف��ي ن��ف��وذ ل��ه��ا
ال��ت��ي��ار ذات األرض ب��ح��ار وف��ي اإلع��ص��ار ذات ال��ج��و ري��اح وف��ي
األم��ط��ار ه��اط��الت ت��ُس��ح ب��ه��ا م��درار غ��ي��ٍم ك��ل ف��ي س��رت وق��د

األس��راْر س��رُّ ال��ك��ون ب��ه��ذا ف��ه��ي
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بريوتوالتباريس

ال��ت��ب��اري��س��ا1 ت��ع��ل��و أم��ك��ن��ة ب��ع��م��ران��ه��ا ل��ب��ي��روَت إن
ال��ف��رادي��س��ا ت��ح��ك��ي ال��ت��ي ت��ل��ك ل��ب��ن��ان��ه��ا أربُ��ع س��ي��م��ا ال
ِع��رِّي��س��ا2 ل��ألْس��د ح��وت وك��م ل��ل��ظِّ��ب��ا ح��وت ق��د ِك��ن��اٍس ف��ك��م
ت��ف��ل��ي��س��ا3 ال��الع��ب ع��ل��ى يَ��ق��ض��ي َم��ق��م��ر س��وى ال��ت��ب��اري��ُس وم��ا
ال��ك��ي��س��ا َم��ل��ع��ب��ه ف��ي ح��لَّ َم��ن أي��ام��ه ب��اإلف��الس ي��ش��د
ت��ع��ري��س��ا4 ال��ل��ي��ل أخ��ري��ات ف��ي ن��َح��ا م��ن ي��ق��ص��ده م��ع��رَّس
ال��ط��واوي��س��ا ت��ح��ك��ي أوان��س بَ��ه��وه ف��ي ت��رق��ص وم��رق��ص
ب��اري��س��ا غ��ادات ع��ن يُ��ؤث��ر ال��ذي إال ب��اري��َس م��ن ف��ي��ه م��ا
وال��بُ��وس��ا ال��ه��مَّ ع��ن��ك ت��ك��ش��ف ب��ل��ب��ن��ان��ه��ا ب��ي��روَت ل��ك��نَّ

∗∗∗
ق��ام��وس��ا ِم��رآت��ك َص��يَّ��ر وال��ذي أم��ا ل��ب��ن��ان ع��روَس
إب��ل��ي��س��ا َم��ك��َر ف��ي��ه��ا آدُم آِم��ٌن ج��نَّ��ٌة، إال أن��ت م��ا

موضع. اسم هنا ولعله اللينة، السهلة األرايض التباريس: 1
األسد. بيت والعريس: الظبي. بيت الكناس: 2

للقمار. ناٍد مقمر: 3

بالليل. النزول أي التعريس؛ موضع املعرس: 4



الرَّصايف معروف ديوان

وم��ل��م��وس��ا َم��رئ��يٍّ��ا ب��ال��ح��س��ن ال��ُع��ال رب ال��ل��ه ت��ج��لَّ��ى ف��ي��ك
ع��ي��س��ى ل��ن��ا ال��ح��بَّ ش��رع م��ا م��س��ت��ودٌع ف��ي��ك ج��م��ال ل��وال
ن��واق��ي��س��ا ص��ارت ق��ل��وبُ��ن��ا ح��ب��ه��ا ف��ي ل��ل��ح��س��ن ك��ن��ي��س��ة
س��وس��ا5 ل��ه ك��ان إذا إال ب��م��س��ت��ح��س��ن ش��يءٍ ف��ي ال��ح��س��ن م��ا
ت��ب��اري��س��ا؟! م��ن ه��ذا وأي��ن ت��ب��اري��س��ك��م ه��ذا م��ن ف��أي��ن

والطبع. األصل السوس: 5
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امللكي املستشفى يف

يف مكثه طال وقد مرضه، أثناء يف الشاوي بك املجيد عبد الفاضل صديقه الرصايف عاد
األبيات: هذه فأنشده ببغداد، امللكي املستشفى

ب��م��س��ت��ش��ف��ى؟ م��ق��ي��ًم��ا ت��ب��ق��ى م��ت��ى ف��ح��تَّ��ى ه��ن��ا ه��ا م��ك��ث��ك س��ع��دون أب��ا أط��ل��َت
تُ��ش��ف��ى أن ل��ك ض��ام��ٌن ط��بٌّ ال��م��ج��د ف��ف��ي ت��س��ت��ط��ب��ه ه��ن��ا ه��ا ط��بٍّ��ا ع��ن��ك ف��دْع
ي��غ��ف��ى أن ��اه ت��غ��شَّ ص��م��ٍت م��ن ك��اد وق��د ب��ه��َوه أوح��ش��َت ال��ن��واب م��ج��ل��َس أرى
ن��س��ف��ا يَ��ن��س��ف��ه ال��ش��وُق إل��ي��ك ي��ك��اد م��زل��زل إل��ي��ك م��ش��ت��اق ه��و ف��ه��ا
ال��س��ق��ف��ا أل��ق��ت أو ال��ج��دران ب��ه ت��داع��ت ��ل م��ع��جَّ ب��وص��ل ت��دارك��ه ل��م ف��إن
َظ��رف��ا ت��م��ل��ؤه��ا ك��ن��ت ف��ي��ه��ا م��ج��ال��َس ه��ن��ا ه��ا ج��ئ��ت م��ذ ب��غ��داد اس��ت��ظ��رف��ت وم��ا
ع��ط��ف��ا! ف��رح م��ن اآلداب ل��ه��ا ت��ه��زُّ ن��ك��ت��ة ال��م��ج��ال��س ت��ل��ك ف��ي ل��ك ف��ك��م
ش��ن��ف��ا ب��ه��ا ت��ن��وط ال أذن ف��أيَّ��ة م��خ��اط��بً��ا ال��ح��دي��ث أرس��ل��ت أن��ت إذا
ت��خ��ف��ى أن ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ي��وًم��ا ت��رَض ف��ل��م س��ج��ي��ة ف��ي��ك ال��ق��ول ص��ري��َح رأي��ن��ا
وال��ص��ح��ف��ا ال��س��ي��اس��ة أه��ل أغ��ض��ب��ت ول��و ق��ل��ت��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ب��ي��ان َع��نَّ إذا
األل��ف��ا ي��غ��ل��ب ال��ن��ه��ى ف��ي ف��رًدا ب��م��ث��ل��ك ف��إن��ه م��ن��ه أن��ت ل��ح��زب ه��ن��ي��ئً��ا
واس��ت��وف��ى ال��ل��ط��ائ��ف ك��ل ح��وى ق��د ب��م��ا ن��اط��ًق��ا ال��غ��ر آداب��ك ف��ي ت��ل��طَّ��ف��ت
وال��ص��رف��ا1 ال��ن��ح��و أع��ج��ب ب��ل��ح��ٍن ول��ك��ن ت��ارًة وت��ل��ح��ن أح��ي��انً��ا ف��ت��ع��رب

اللحن املراد وليس بغريه، عنه التورية أو اليشء عن الكناية واللحن: اليشء، عن اإلبانة هنا: اإلعراب 1
الكالم. يف الخطأ هو الذي



الرَّصايف معروف ديوان

َوْص��ف��ا ب��ه��ا ن��ح��ي��ط أن ج��لَّ��ت م��ك��ارم م��ع��ل��نً��ا ل��ل��ن��اس ال��ن��اس رب أدام��ك
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املنديل اللطيفباشا عبد إىل

ُم��ب��ص��ِر ك��ل أع��ج��زت أم��ور خ��ف��اي��ا م��ب��ِص��ًرا ع��ه��دتُ��ك إن��ي م��اج��ٍد أب��ا
ب��م��ج��ه��ر ذك��اء م��ن إل��ي��ه��ا ن��ظ��رَت ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ي��ك ي��وًم��ا خ��ف��ي��ت إذا
ُم��س��ف��ر ف��ع��ال��ك م��ن ص��ب��ح ب��أوض��اح ك��ش��ف��ت��ه��ا ��ت ادل��ه��مَّ ال��خ��ط��ب ل��ي��ل��ُة وإن
م��ع��ش��ر أك��رم ال��م��ن��دي��ل ب��ن��ي ب��أن ال��ورى أع��ل��م��ت ف��ي��ك م��زاي��ا وت��ل��ك
ُم��ق��ت��ر ح��ال أن��ه��ا ص��دي��ق ل��ك��لِّ ب��دا وق��د ع��ل��ي��ك ح��ال��ي أخ��ف��ي��ْت ف��ه��ل
ت��ح��ي��ر ف��ي أن��ن��ي إال ب��َي أت��ى ال��ذي م��ا أدِر ل��م ب��غ��داد م��ن أت��ي��ت��ك
م��ع��س��ر ب��ج��ث��م��ان م��ن��ي ش��ق��ي��ت وإن غ��ن��ي��ة ن��ف��ًس��ا ج��ن��ب��يَّ ف��ي وأح��م��ل
م��ئ��زري ف��ض��َل س��اح��بً��ا إال ج��ئ��ت ل��م��ا ب��ذلَّ��ٍة أرض��ي ب��غ��داد ف��ي ك��ن��ت ول��و
ُم��ق��ف��ر ال��ذل م��ن ق��ي��ٍد ف��ي ون��ف��س��َي ال��غ��ن��ى أِرَد أن ِع��ف��ُت ق��د ول��ك��ن��ن��ي
ال��م��ق��در ال��ق��ض��اء م��ج��رى ج��رى ول��ك��ن وف��ات��ِه ع��ن ب��ي ال��س��ع��دون ع��دل وم��ا
م��ش��ت��ري1 ب��غ��ي��رك ن��ف��س��ي رض��ي��ت ل��م��ا ب��ن��ائ��ل ال��ث��ن��اء ب��ْع��ُت أن��ن��ي ول��و
ر2 م��زوَّ غ��ي��ر ف��ي��ك م��ق��ال��ي وإنَّ ��ٍم م��رجَّ غ��ي��ر ع��ن��ك ح��دي��ث��ي وإن
م��ت��ق��ه��ق��ر وال واٍن ال ب��ع��زم��ِة غ��ًدا أو ال��ي��وم دي��وان��ك ع��ن س��أرح��ل
ال��ت��ش��كُّ��ر ت��م��ام ع��ن أع��ي��ا ك��ن��ُت وإن ش��اك��ًرا ال��ده��ر م��دى م��ن��ي ت��رى وس��وف
م��خ��ب��ِر ك��لُّ أح��دوث��ة ل��ي��ج��ع��ل��ه ك��ات��ٌب أن��ا م��ا ل��ل��ت��أري��خ وأك��ت��ب

العطاء. النائل: 1
الظنون. حديث املرجم: الحديث 2





قسطنطني دار يا

ال��م��ت��ق��ل��ُب ج��وُّك ل��وال ال��ح��س��ن ف��ي ف��ري��دٌة أن��ِت ق��س��ط��ن��ط��ي��َن دار ي��ا
م��ت��ذب��ذب1 ع��ارم ه��واؤك ل��ك��ن م��ح��اس��ِن ل��ف��ق��ِد ال اج��ت��وي��ت��ك ل��ق��د
وي��ق��طِّ��ب ت��ارة يَ��ب��س��م ف��أراه م��ت��ل��وِّن وج��ه��ه��ا س��م��اؤك أب��ًدا
وت��ن��ض��ب ت��ج��ف ب��ه��ا ال��رج��ال ه��م��م ب��رط��وب��ة ن��اض��ًح��ا ه��واءَك وأرى
ت��ت��ح��ل��ب أع��ص��اب��ه��م م��ن ف��ت��ك��اد ع��روق��ه��م ب��ي��ن م��ن��ه ال��رط��وب��ة ت��س��ري
ش��يَّ��ب2 ه��م وم��ا أرؤس��ه��م وت��ش��ي��ب ض��نً��ى ب��ه��م ول��ي��س ِش��رَّت��ه��م ف��ت��ل��ي��ن
ي��ت��ط��ب��ب3 ِل��ُع��نَّ��ٍة ي��روح ح��ت��ى م��ح��وِق��ًال ي��ع��ود م��ن��ه��م ال��ف��ت��ى وت��رى
ت��ت��ل��ه��ب4 وت��ارة ت��ه��بُّ ِص��ًرا ف��ت��ارة ف��ي��ك ت��ن��دف��ع��ان ري��ح��ان
أت��ج��ن��ب وِذك��ره��ا ال��ج��ن��وب وع��ن ��اع��ٌة ل��سَّ ف��ع��ق��رب ال��ش��م��اُل أم��ا
ت��ذوب وت��ل��ك ت��ج��م��ده��م ه��ذي ال��ورى ع��ل��ى ض��رت��ي��ن م��ن ك��ان��ت��ا ال
أع��ج��ب ه��ي ب��ل ب ال��ق��الَّ ك��ه��وائ��ك ٍن ت��ل��وُّ ذات األخ��الق ب��ك وأرى
م��س��ب��ب ال��ه��واء م��ن ال��ط��ب��اع س��ب��ب ك��ه��وائ��ه��م َم��ع��اش��ر ك��لِّ وط��ب��اع
م��ه��ذب ف��ذاك ي��ح��س��ن��ه��ا ك��ان م��ن ص��ن��اع��ة ب��ن��ي��ك ف��ي ال��ت��ص��ن��ع أم��س��ى

كرهتك. اجتويتك: 1
والنشاط. الحدة الرشة: 2

النساء. يف أربه قل الذي الضعيف املحوقل: 3
الشديد. الربد الرص: 4



الرَّصايف معروف ديوان

ُخ��لَّ��ُب ال��م��ب��اس��م ت��ل��ك ف��ي ف��ال��ب��رق ��ًم��ا ت��ب��سُّ ال��ث��غ��ور ت��ألألت ف��إذا
م��ت��أدِّب ب��أن��ه ي��ق��ال ك��ي��م��ا ب��غ��ي��ض��ه ال��ب��غ��ي��ُض اح��ت��رم ول��رب��م��ا
ث��ع��ل��ب! ه��و إذا ت��َص��نُّ��ع��ِه ثَ��ْوبَ��ْي ن��ض��ا وم��ذ رأي��ت َح��م��ٍل ف��ك��م ع��ج��بً��ا
األذؤب ف��ي��ك ال��ِخ��رف��ان ب��ص��داق��ة وت��ظ��اه��رت خ��دع��ة ن��م��ورك َح��ل��م��ت
وت��ك��ذب ف��ي��ك ت��غ��ش ال��م��ي��اه ح��ت��ى م��غ��ش��ش غ��ي��ر ف��ي��ك ش��ي��ئً��ا أَل��َق ل��م
وأط��ن��ب��وا5 ذاك ب��غ��ي��ر ع��ل��ي��ك أث��ن��وا م��ن ب��رغ��م َف��ُروُق ي��ا ص��ف��ات��ك ه��ذي

ُقسطنطني. دار أو اآلستانة، هي َفروق: 5
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فلكسفارس

أدِب��ْه غ��ن��ى إل��ى اف��ت��ق��ار ب��ن��ا رج��ٌل ف��ارس ب��َن ِف��َل��ْك��َس إنَّ
َق��ص��ب��ه م��ن ال��ف��خ��ار ي��وم أح��رز ب��م��ا ال��ع��الء ف��ي ال��س��ب��ق ل��ه ت��مَّ
ُرك��ب��ه ع��ل��ى ج��ث��ا ُق��سٌّ ـ��ِف��ل ال��م��ح��ـ ف��ي ي��خ��ط��ب رآه ل��و ُم��ف��وَّه
َوَص��ب��ه1 م��ن ال��ج��ه��ول ق��ل��َب ت��ب��رئُ ح��َك��ٌم ل��ه��ا ف��ط��ن��ة ع��ن ي��ن��ط��ق
ب��ه ف��أع��ج��ب راق��ه وق��د إال َخ��ط��اب��ت��ه إل��ى ُم��ص��ٍغ يُ��ص��ِغ ل��م
ُخ��َط��ب��ه إل��ى م��ن��ه��ا ف��زع��ن��ا إذا ه��يِّ��ن��ًة ال��خ��ط��وب ك��ل ت��ع��ود
ت��ع��ب��ه م��ن ال��ب��الد أه��ل راح��ة ف��أت��ْت ن��ف��َس��ه ال��ن��ص��ح ف��ي أت��ع��ب
ط��ل��ب��ه ف��ي ال��ك��راُم ي��ِج��دُّ م��ْج��ٍد إل��ى ال��رج��ال ت��ن��ه��ض أن ي��ط��ل��ب
ط��رب��ه م��ن ف��م��اد خ��ط��اٌب م��ن��ه تَ��ط��رَّب��ه ك��م ل��ب��ن��ان ع��ن��ه َس��ْل
َح��َل��ب��ه م��ن ال��ش��آم دم��ش��ق ب��ع��د وم��ا ع��ن��ه ال��ش��آم دم��ش��َق وس��ْل
ُش��ُه��ب��ه م��ن ب��ال��ي��ق��ي��ن أن��اره��ا داج��ي��ة ل��ل��ش��ك��وك ل��ي��ل��ٍة ك��م
ن��س��ب��ه ف��ي ع��ن��ه ش��طَّ ول��و ح��رٌّ ف��تً��ى ك��ل ال��ح��ق ف��ي ي��ؤاخ��ي ح��رٌّ
أرب��ه م��ن��ت��ه��ى ال��ح��ق ف��ن��ص��رُة ق��ل��ًم��ا ان��ت��ض��ى أو ق��وًال ق��ال إن
ل��ه��ِب��ْه ف��ي ج��واه م��ن م��ح��ت��رًق��ا ح��اس��ده وخ��لِّ إل��ي��ه ف��ارَك��ْن

الدائم. والوجع املرض الوصب: 1





العرب غناء مليكة

األَرْب أق��ص��ى ن��يْ��ل إل��ى ه��لُ��مَّ األدْب ط��ع��م ذْوِق إل��ى ه��لُ��مَّ
ب��ال��ع��ج��ب أت��ت م��ن��ه م��ن��ي��رُة ال��ذي ال��غ��ن��اء ذا إل��ى ه��ل��مَّ
ال��ع��رب غ��ن��اء ف��نِّ م��ل��ي��ك��َة ع��ص��رن��ا ف��ي م��ن��ي��رُة أل��ي��س��ت
ال��رت��ب أع��ل��ى ف��ي��ه أح��رزْت [وأن] ء ال��غ��ن��ا ف��ي م��لِّ��ك��ْت أن غ��رَو وال
َك��ث��ب1 م��ن أق��اص��يَ��ه ون��ال��ت رس��ِل��ه��ا ع��ل��ى أدرك��تْ��ُه ف��ق��د
س��ب��ب وأق��وى ع��وٍن ب��أك��ب��ر ص��وت��ه��ا م��ن ال��ل��ه وأي��ده��ا
ذه��ب م��ن أَُق��ْل: إن وأُب��خ��ُس��ه ح��ك��م��ٍة م��ن ِص��ي��َغ ف��م��ه��ا أرى
األدب2 ف��نُّ ف��ي��ع��ت��زُّ وت��ش��دو ال��دج��ى ب��دَر ف��ت��ب��ت��زُّ ت��ل��وح
وال��ع��َص��ب أب��دان��ن��ا وخ��دَّر ال��ق��ل��وب ه��زَّ ام��ت��د إذا ب��ل��ح��ٍن
ان��ق��ل��ب ��ا ل��مَّ ال��ط��ي��ر رف��رف ك��م��ا ت��ح��ت��ه أرواُح��ن��ا ت��رف��وف
ال��َع��ذَب3 ال��ري��اح ف��ي خ��ف��ق��ت ك��م��ا دون��ه أح��ش��اؤن��ا وت��خ��ُف��ق
َط��َرب م��ن ب��أج��ن��ح��ٍة إل��ي��ه��ا ن��ط��ي��ر غ��نَّ��ت ه��ي إذا ن��ك��اد
ال��رَُّك��ب وث��ن��ي��ن��ا ل��ه��ا َج��ثَ��ون��ا إلن��ش��اده��ا ق��ام��ت ه��ي وإن

ورفق. تمهل يف أي رسلها: عىل أدركته 1
وتفوق. تغلب تبتز: 2

العمامة. من الخلف إىل يسدل وما يشء، كل من األطراف العذب: 3



الرَّصايف معروف ديوان

وال��ُج��ب��ب ع��م��ائ��م��ه��م ل��ش��ق��وا أل��ح��ان��ه��ا ال��ق��وم س��م��ع ف��ل��و
ال��ت��ع��ب ت��زي��ل األغ��ان��ي وع��ن��ه ال��ف��ت��ى ق��ل��ب يُ��ت��ع��ب ال��ه��مَّ أرى
ال��ُك��ت��ب ف��ي ��ه��ا ذمِّ م��ن ج��اء ل��م��ا ت��ك��ت��رْث وال إل��ي��ه��ا ف��ب��ادر
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الغواين إيلمجيع

��ح��اب ال��سَّ َم��ر ال��ُح��بُّ ب��ه ي��م��رُّ ال��ذي ق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ك��ن وق��ف��ُت
ال��ع��ذاب ب��ك��نَّ ع��ذبً��ا وأل��ف��ي��ُت وذي ه��ات��ي أح��ب��ب��ت وم��ن��ك��ن

∗∗∗
ال��ق��م��ر إال « ال��خ��دِّ ح��م��رة «ع��دا م��ث��ل��ه��ا م��ا ب��ي��ض��اء ف��م��ن��ك��ن
ال��س��م��ر ط��اب ال��ب��در ل��ي��ل��ة ك��م��ا وص��ل��ه��ا ل��ي ط��اب ال��ت��ي ف��ت��ل��ك

∗∗∗
ال��ط��ل��وع ع��ن��د ال��ش��م��َس وج��ه��ه��ا ح��ك��ى ج��ذاب��ة ح��م��راء وم��ن��ك��ن
ال��ض��ل��وع م��نِّ��ي ب��ال��ك��ف ف��أم��س��ك خ��الب��ة» «وه��ي ع��ي��ن��ه��ا أرى

∗∗∗
األص��ي��ل ُش��ع��اَع ت��ردَّت ق��د ك��أن ل��ون��ه��ا ف��ي ص��ف��راءُ وم��ن��ك��َن
ال��ع��ل��ي��ل ال��ن��س��ي��م ه��ب��وب ��ت أص��حَّ ُه��ون��ه��ا ع��ل��ى ��ت ت��م��شَّ م��ا إذا

∗∗∗
ال��ه��وى م��ي��ت ال��ق��ل��ب ف��ي وت��ب��ع��ث ال��دم��ى ت��ح��ك��ي س��م��راء وم��ن��ك��نَّ
ال��ج��وى1 ن��ار ال��ص��ب ف��ي ف��ي��ض��رم ال��ل��م��ى ي��ل��وح ش��ف��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى

العرب. عند محبوب وهو الشفة سواد اللمى: 1



الرَّصايف معروف ديوان

∗∗∗
ه��ب��وب ل��ب ك��ل ذرا ف��ي ل��ه��ا ال��ري��اح م��ث��ل ه��ي م��ن َوم��ن��ك��نَّ
ال��ق��ل��وب ج��م��ي��ع ع��ذاب وت��ب��غ��ي ال��م��الح ج��م��ي��ع ِغ��الب ت��ري��د

∗∗∗
ت��ب��ت��س��م ن��اظ��رة ال��ب��ع��د م��ن ال��ن��ج��وم م��ث��ل ه��ي م��ن وم��ن��ك��نَّ
أق��ت��ح��م ال��ردى إل��ي��ه��ا وت��ل��ك ي��ح��وم ف��ؤادي ع��ل��ي��ه��ا ف��ت��ل��ك

∗∗∗
ع��ائ��ده ت��ع��د ل��م وإن أه��ي��م ال��ه��وى ب��وادي ُط��رٍّا ف��ف��ي��ك��ن
واح��ده ت��ك��ف��ه ف��ل��م ك��ث��ي��ر ان��ط��وى ب��ق��ل��ب��ي ح��بٍّ��ا إن أال
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قرصالبحر

بريوت: يف البحر قرص فندق يف نزل وقد وقال

ال��غ��ري��ُب َم��واط��ن��ه ي��س��ل��و ب��ه ق��ص��ر ال��ب��ح��ر ق��ص��ر إن ل��ع��م��ُرك
ال��ق��ل��وب وت��ن��ش��رح ن��ظ��رت إذا اب��ت��ه��اًج��ا ب��ه ال��ع��ي��ون وت��م��ت��ل��ئ
ال��ع��ج��ي��ب ال��ع��ج��ب دون��ه��ا م��ن��اظ��ُر ب��ج��ان��ب��ي��ه ال��ن��اظ��ري��ن ت��روق
غ��روب ي��ع��ان��ق��ه��ا ش��م��س وم��ن ط��ل��وع ي��ص��اف��ح��ه��ا ش��م��س ف��م��ن
ج��ن��وب ب��ه��ا ت��روح س��ف��ن وم��ن ش��م��ال ب��ه��ا ت��ج��يءُ ُس��ف��ن وم��ن
ل��ه��ي��ب ب��ه��ا ال��ف��ؤاد ف��ي وأخ��رى ل��ظ��اه��ا خ��م��دت ح��ول��ه وأخ��رى
ش��ح��وب ي��م��ازج��ه ال ب��وج��ٍه ف��ق��اب��ل��ت��ه ال��م��ي��اه ع��ل��ى أط��لَّ
ك��ئ��ي��ب م��ش��غ��وف ال��ب��ح��ر ك��أن ح��ت��ى ال��ب��ح��ر ج��ان��ب��ي��ه ي��ق��ب��ل
ح��ب��ي��ب ل��ه األن��ي��ق وَم��غ��ن��اه رق��ي��بً��ا ل��ه ف��ك��ان ب��ه أح��اط
ال��وج��ي��ب ف��ه��و ه��وى م��ن ول��ك��ن ه��واه م��ن ج ال��ت��م��وُّ ه��ذا وم��ا
خ��ط��ي��ب1 ب��ي��ن��ه��م ال��ق��ص��ر وه��ذا رج��اٌل أَم��ا ال��دَّ ف��ي ال��م��وج ك��أنَّ
م��ه��ي��ب ت��ص��ف��ي��ق األم��واج م��ن ف��ي��ع��ل��و م��ب��ان��ي��ه ت��خ��اط��ب��ه��م

∗∗∗
ال��ك��روب وت��ج��ه��ل��ه ف��ت��ع��رف��ه ازدي��اًرا ال��م��س��رات ب��ه ت��ل��مُّ

البحر. الدأماء: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ض��روب ب��ه��ا ال��ق��ص��ور ول��ك��ن ح��س��نً��ا ب��ي��روت ب��ه ان��ف��ردت وم��ا
َق��ط��وب ب��ه ال��ع��راُق زال وم��ا أرض ب��ك��ل ال��ب��الد ت��ب��س��م��ت
ال��خ��ط��وب ك��ل��ك��ل��ه��ا ع��ل��ي��ه ت��ج��رُّ ق��اط��ن��ي��ه ت��ك��اس��ل م��ن ه��و ف��ه��ا
م��ج��ي��ب ت��خ��اذل��ه��م م��ن ي��ج��ي��ب��ك ل��خ��ي��ٍر ب��ه ال��رج��اَل ت��دع��و إذا
ن��ص��ي��ب ل��ه��ا ل��ي��س ال��ع��م��ران م��ن أم��س��ت ب��غ��داد ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ف��ي��ا
ال��غ��روب2 ال��ع��ي��ن م��ن ن��ض��بَ��ت إذا ع��ل��ي��ه��ا أس��ت��ب��ك��ي ث��م س��أب��ك��ي
ال��ُج��دوب ب��س��اح��ت��ك ح��ل��ت وال ُس��ح��ب ج��ازت��ك ال ب��غ��داد أي��ا
ال��رح��ي��ب م��غ��ن��اِك ع��ل��يَّ ف��ض��اق ظ��ل��ًم��ا ع��ل��يَّ س��اك��ن��وك ت��ط��اول
ُح��وب3 األش��داق م��ن ل��ه��ا ي��س��ي��ل ِح��داٍد ب��أل��س��ن��ٍة ن��ط��ق��وا وك��م
ُم��ري��ب ش��ك ع��ن��ده وق��ال��وا: ج��ه��ًال ب��اإلل��ح��اد ال��ق��وم رم��ان��ي
ي��خ��ي��ب َم��ن م��ن��ك��م ي��خ��ي��ب وس��وف ِج��دِّي ي��ج��دُّ س��وف ق��وم ي��ا أال
ال��غ��ي��وب؟! ف��يَّ ل��ك��م ُك��ش��ف��ت وه��ل ق��ل��ب��ي ش��قَّ ق��د م��ن��ك��ُم ذا ف��م��ن
ال��ق��ل��وب َح��ن��اج��َره��ا ب��ل��غ��ت إذا وق��وف م��ع��ك��م ل��ي ال��ل��ه ف��ع��ن��د
رق��ي��ب م��طَّ��ل��ع ال��ل��ه ب��أن ي��ق��ي��ن��ي ِف��ْري��ت��ك��م ش��رَّ ي��ق��ي��ن��ي
ال��ه��ب��وُب ال��ري��ح ع��ادة ول��ك��ن ِذم��اٌم ع��ن��دي ل��ك��م تُ��خ��ف��ر ول��م

العني. جانب أو العني، يف عرق وهو غرب، جمع الغروب: 2
اإلثم. الحوب: 3
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الطبيعة حماسن

املطران بك ندرة الفاضل حرضة إىل

��دي��م1 ال��سَّ ش��ب��ي��ُه ال��ل��ي��ل ف��ي وال��ف��خ��ت ص��اح��ي��ه وال��س��م��ا ره��ٌو ال��ب��ح��ُر
ب��س��ي��ْم ب��ث��غ��ر ال��ب��ح��ر ض��اح��َك ق��د ال��زاه��ي��ه ط��ل��ع��ت��ه ف��ي وال��ب��دُر

∗∗∗
يَ��ن��ط��ِق ول��م يَ��س��م��ع ل��م ف��ال��ل��ي��ل خ��ي��م��ا ق��د األن��ح��اء ف��ي وال��ص��م��ت
ال��م��ف��رِق ع��ل��ى ال��ت��اَج ت��ح��س��ب��ه ال��س��م��ا ه��اِم َم��ف��رق ف��ي وال��ب��دُر
ي��غ��رِق ف��ل��م ع��اَم وب��ع��ض��ه��ا األن��ج��م��ا أن��واره ف��ي أغ��رق
م��س��ت��ق��ي��م ل��ل��س��ن��ا ط��ري��ق ق��ام ال��ص��اف��ي��ه ج��ب��ه��ت��ه ف��ي وال��ب��ح��ر
ال��ن��س��ي��م اه��ت��زاَز ف��ي��ه ت��رى ح��تَّ��ى خ��اف��ي��ه أث��ن��ائ��ه ف��ي ت��خ��َف ل��م
ال��س��اح��ِل2 ع��ل��ى م��ب��ه��وٍت وق��ف��َة س��ج��س��ج��ا س��رت وال��ري��ح وق��ف��ُت
س��اف��ِل وم��ن ع��اٍل م��ن ال��ك��ون ف��ي ال��ح��ج��ا ي��ح��ار ف��ي��ه م��ا أن��ظ��ر
ب��اق��ِل3 إل��ى س��ْح��ب��اَن ورد ال��دج��ى ث��غ��َر أض��ح��ك م��ن��ظ��ًرا ي��ا
ح��ك��ي��م! م��ن ح��ك��م��ت��ه��ا ف��ي ح��ار ك��م ع��ال��ي��ه ص��ح��ف إال أن��ت م��ا

الضباب. من الرقيق السديم: القمر. ضوء والفخت: ساكن. رهو: 1

اللطيفة. املعتدلة السجسج: الريح 2
الِعي. يف املثل به يرضب وباقل: الفصاحة، يف املثل به يرضب خطيب سحبان: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ك��ري��م ك��ت��اٍب خ��ي��َر وع��ت ف��ق��د واع��ي��ه أذٌن وع��ت��ه��ا إذا

∗∗∗
ب��م��ج��داف��ت��ي��ِن ي��ج��ري زورٍق م��ن ب��دا ق��د م��ا ال��ب��ح��ر َع��رض وزان
ال��ل��ج��ي��ِن ذوب ل��ج��ة ف��ي ي��س��ب��ح غ��دا ق��د أو ال��م��اِس ِب��ذَوب ع��ام
ع��اش��ق��ي��ِن ح��وى ج��ن��ب��ي��ه وب��ي��ن م��ف��ردا ج��رى ال��ل��ي��ل ص��ام��ت ف��ي
ن��ظ��ي��م ُدرٍّ ألالءِ ع��ن ت��ب��س��م غ��ان��ي��ه ح��س��ن��ه��ا ف��ي غ��ادة م��ن
س��ق��ي��م ب��ج��س��ٍم ال��ع��ش��َق ص��اف��ح ق��د ج��اري��ه أدم��ع��ه ف��ت��ى وم��ن
ال��س��م��ا ب��در ط��ل��ع��ة وق��اب��ل��ت ��ه ش��فَّ ق��د وال��ح��ب ق��اب��ل��ه��ا
ُم��غ��رم��ا ي��ن��ظ��ره��ا وت��ارة خ��ل��ف��ه ت��ارة ي��رن��و وظ��ل
يَ��ل��ث��م��ا أن ي��ط��ل��ب ك��ف��ه��ا ف��ي ك��ف��ه واض��ًع��ا ت��دان��ى ث��م
ال��ظ��ل��ي��م4 رك��ض ي��رك��ض وق��ل��ب��ه ال��ن��اص��ي��ه ع��ل��ى وج��ٍد م��ن وخ��رَّ
ال��ف��ط��ي��م ك��اح��ت��ض��ان واح��ت��ض��ن��ت��ه ج��اث��ي��ه أج��ل��ه م��ن غ��دت وه��ي

∗∗∗
ح��ائ��ِر ل��ه ط��رٍف ع��ن ال��ك��ون ف��ي ُم��س��ت��رح��ِم ن��ظ��رة رم��ى ث��م
ال��س��اح��ِر: ال��ن��ظ��ر ذات ح��ب ف��ي ال��م��غ��رِم ال��ك��ل��ف ق��وَل وق��ال
ال��زاه��ِر ال��م��ش��ه��د ه��ذا أج��ل م��ن واس��ل��م��ي ق��ف��ي األرض أي��ت��ه��ا
ب��ال��ن��ع��ي��م وص��ل��ن��ا م��ن م��ح��ف��وف��ًة ب��اق��ي��ه ل��ي��ل��ت��ن��ا أرى ح��ت��ى
ال��ن��س��ي��م وط��ل��ق ب��ب��دري��ن ت��زه��و ح��ال��ي��ه ل��ي��ل��ة ه��ذي ف��إنَّ

∗∗∗
ال��رق��ي��ْب غ��ي��ر وق��ف��ة ِق��ْف ال��ج��و ف��ي ال��س��ن��ا ال��ل��ط��ي��ف ب��دُر ي��ا وأن��ت
ال��ح��ب��ي��ْب! ل��وج��ه م��ن��ك دن��ا إذا أح��س��ن��ا وم��ا ال��ن��ور أب��ه��ج م��ا
ال��ن��ص��ي��ْب ي��ب��ت��غ��ي��ه��ا ال��م��ع��ال��ي ن��ح��و دن��ا ل��م��ا «ن��درة» ك��أن��ه
ق��دي��م م��ن أح��د م��ن ح��ازه��ا م��ا واف��ي��ه ج��م��ل��ة م��ن��ه��ا ف��ح��از
ع��ظ��ي��م وخ��ل��ق وال��م��ج��د ال��ف��ك��ر ف��ي ال��داه��ي��ه ال��رج��ل يُ��دع��ى وص��ار

النعام. من الذكر الظليم: 4
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الطبيعة محاسن

∗∗∗
ال��ن��ادُر ه��و ال��ن��اس وأك��رم «ن��درٌة» ل��ك��م م��ط��ران آل ي��ا
ال��ح��اص��ُر ي��ح��ص��ره��ا أن ي��ع��ج��ز ك��ث��رٌة ل��ه��ا م��ع��ال��ي��ك��م ل��ك��ن
ال��ط��ائ��ُر ص��ي��ت��ه��ا ال��ب��راي��ا ع��مَّ ش��ه��رٌة ل��ك��م أم��س��ت أج��ل��ه��ا م��ن
ع��م��ي��م ب��ف��ض��ل ال��ن��اس ع��ل��ى ل��ك��م ق��اض��ي��ه غ��دت م��ع��ال��ي��ك��م ح��ي��ث
زع��ي��م ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��ه��ُم و«ن��درة» ع��ال��ي��ه ل��ك��م ال��م��ج��د ف��راي��ة

∗∗∗
م��ج��ده ف��ي ال��ن��اس أع��ل��ى ف��ك��ان ال��ب��ن��ا ف��أع��ل��ى ال��م��ج��َد بَ��ن��ى م��ن ي��ا
ح��ده ع��ن ق��ص��ر ي��ك��ن وإن ال��ث��ن��ا ج��م��ي��َل ال��ع��ب��د م��ن اِق��ب��ْل
ع��ب��ده ف��ي ال��س��ي��د ي��ح��ك��م م��ا ون��ى إن ب��ه أح��ك��م ث��م وُم��ْره
ال��ع��ل��ي��م ال��ع��زي��ز ال��ل��ه ��ك خ��صَّ ق��د ال��س��ام��ي��ه ب��ال��م��ن��ق��ب��ة أن��ت إذ
ال��ح��م��ي��م وس��رور ال��م��ع��ادي رغ��َم راض��ي��ه ع��ي��ش��ة ف��ي ودم ف��اه��ن��أ
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يفدمشق ليلة

ال��س��روِر م��ن أرق��ت ف��ق��د م ب��ال��ه��م��و ي��أرُق ك��ان م��ن
ال��ق��ص��ور ُغ��َرف م��ن إل��يَّ ءُ ي��ج��ي ص��وٍت م��ن وط��رب��ُت
ال��خ��ص��ور َه��ي��ف أع��ْرن��ه ت ال��غ��ان��ي��ا ك��أن ص��وت
ال��ث��غ��ور ش��ن��ب ف��ي ع��ل��ي��ه ة ال��ح��ي��ا م��اء م��ن ون��ض��ح��ن
ال��س��ت��ور ح��ال��ك��ة ب��ج��وف د ال��ف��ؤا ع��ن ال��ه��م��وم س��رَّى
وزي��ر بَ��مٍّ ب��ل��ه��ج��ت��ْي ن ب��ال��ل��ح��و ي��ن��ط��ق وال��ع��ود
ن��ور ل��م��ع��اِت ال��دج��ى ع��ل��ى ـ��م ال��رخ��ي��ـ ال��ص��وت ب��ه ي��رم��ي
األث��ي��ر ف��ي ك��ال��ك��ه��رب��اءة ت��وق��ًدا ال��ظ��الم م��أل
ال��ع��ق��ي��ر ل��دى ال��ث��راء أو ش ال��ع��ط��ا ل��دى ال��زالَل ي��ح��ك��ي
وال��ع��ش��ي��ر ال��ْم��واط��ن ع��ن إل��ي��ه م��ن��ق��ط��ًع��ا أص��غ��ي��ُت
وح��ور ِول��داٍن ب��غ��ي��ر ن ال��ج��ن��ا ف��ي ن��ف��س��ي ف��ح��س��ب��ت
ك��دور ذا ص��ف��وي ف��ع��اد ق ال��ع��را أدَّك��ر وط��ِف��ق��ت
ال��ش��ع��ور ذاك ع��ن وغ��ب��ت ع ال��س��م��ا ذاك ع��ن ف��رج��ع��ت
ال��غ��زي��ر ب��ال��دم��ع ع��ل��يَّ ك ه��ن��ا ت��ب��ك��ي م��ن وذك��رت
ال��م��س��ي��ر ع��ن ب��ال��رن��ي��ن ـ��ة ـَّ ث��م�� ال��ع��ج��الن ت��س��ت��وق��ف
ك��س��ي��ر: ق��ل��ب ذي م��ق��اَل ق ال��ف��را م��ض��ض م��ن وت��ق��ول
خ��ف��ي��ر ف��ي ال��ط��وارق م��ن ن األم��ا س��ي��ر ِس��ْر أبُ��ن��يَّ
ُم��ج��ي��ري أم��ي ي��ا ال��ل��ه ف��إن ت��خ��ش��ي ال أم ي��ا



الرَّصايف معروف ديوان

س��ع��ي��ر ف��ي ب��ك��ائ��ك م��ن ـ��ب��ي ق��ل��ـ ف��إن ال��ب��ك��اءَ ودع��ي
ال��س��رور أذي��ال أج��رُّ ـ��ق دم��ش��ـ ف��ي أن��ي أع��ل��م��ِت
ال��ده��ور1 ِغ��يَ��ر ت��خ��اف��ه��م ـ��ن ال��ذي��ـ ال��غ��ط��ارف��ِة ب��ي��ن
ال��م��ن��ي��ر ك��ال��ب��در أغ��ر ـ��ن ال��ج��ب��ي��ـ ��اح وضَّ ك��ل م��ن
وال��ض��م��ي��ر وال��ظ��واه��ر ئ��ل وال��ف��ع��ا ال��ش��م��ائ��ل ح��رُّ

تقلباتها. الدهور: وِغرَي الرسي. السخي السيد وهو غطريف، جمع الغطارفة: 1
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البسفور حول

أس��راِر م��ش��ه��َد ال��ب��س��ف��ور ب��ج��ان��بَ��ِي ِل��ل��رُّب��ا ل��ن��ش��ه��د ب��ي ق��وم��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
وأف��ك��ار ل��ألن��ام ع��ق��ول م��ج��اُل ف��إن��ه��ا ف��ي��ه��ا األف��ك��ار م��ع��ي أِج��ي��ال
خ��ن��ك��ار1 م��اء وف��ي ت��س��ت��ع��ل��ي ال��ش��م��س إذا ش��رش��ر م��اء ف��ي ال��ع��ي��ش إن خ��ل��ي��ل��يَّ
ب��أش��ج��ار ح��اف��ات��ه��ن م��ك��لَّ��ل��ة ب��ع��ض��ه��ا ف��وق ب��ع��ض��ه��ا ج��ب��ال س��ف��وُح
أط��ي��ار ت��رنُّ��م ب��ق��ط��ري��ه��ا ويُ��ْش��ج��ي م��ي��اه��ه��ا خ��ري��ُر ب��ج��ن��ب��ي��ه��ا ي��روق
م��ع��ط��ار ال��ت��رائ��ب ب��ي��ض��اء ت��ب��خ��ت��ر ك��أن��ه ف��ي��ه��ا ال��رط��ب ال��ن��س��ي��م وي��ج��ري
أس��َح��ار ��ة ب��رقَّ ف��ي��ه��ا م��وش��ح��ة ت��ل��ق��ه��ا ال��ه��واج��ر ف��ي ُزْره��ا م��ع��اه��د
أن��وار ذوائ��َب ال��وادي م��ن��ح��ن��ى ع��ل��ى أرس��ل��ت ف��وُق م��ن وال��ش��م��س ب��ه��ا ن��زل��ن��ا
دي��ن��ار ج��ن��ب ل��ن��ا دي��ن��اًرا ��ع ي��وقِّ ش��ع��اع��ه��ا ال��غ��ص��ون ب��ي��ن م��ن ظ��لَّ وق��د
ب��أزرار زرَّت األن��وار م��ن ج��ي��وٌب ب��ي��ن��ه��ا وال��ن��ور ال��دوح ال��ت��ف��اَف ك��أنَّ
م��وَّار2 ال��ج��وان��ب ف��ي ب��ظ��ل ف��ت��أت��ي غ��ص��ون��ه��ا ال��ن��س��ي��م ه��بَّ إذا ت��م��ي��ل
وأب��ص��ار إل��ي��ه��ا ب��أس��م��اع ن��م��ي��ل غ��ردت ال��دوح ف��ي ال��ط��ي��ر م��ا إذا ت��ران��ا
ب��أس��رار ط��ي��ب��ه��ن م��ن ل��ن��ا ��ْت ف��ن��مَّ ض��ح��وة ال��ري��ح ب��ه��ا ��م��ن��ا ت��ن��سَّ ري��اض
أزه��ار م��ن��اب��ت ع��ن م��ن��ه��ا ف��ي��ف��ت��رُّ ب��اس��ًم��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ث��غ��ر ب��ه��ا ي��ل��وح
ال��ب��اري ق��درة أط��راف��ه��ا ع��ل��ى ت��ج��لَّ��ت وم��ن��اظ��ر ال��رُّب��ا ت��ل��ك ف��ي م��ش��اه��د

البسفور. من بالقرب موضعان وخنكار: رشرش 1

املتحرك. املضطرب املوار: 2





الرتبية تأثري

الحيوانات. مرسح شاهد أن بعد بريوت يف قالها

وال��ل��ع��ِب ال��ِج��دِّ ب��ي��ن م��اَج م��س��رح ف��ي ال��ع��ج��ب م��ن ع��ي��ن��ي ش��اه��دت م��ا إل��ي��ك
ال��خ��ش��ب م��ن ف��ي��ه ح��اج��ًزا بَ��ن��وا ح��ت��ى واث��ب��ًة األس��ُد ت��ق��وم أن ب��ه خ��اف��وا
م��ن��ق��ض��ب غ��ي��ر ج��دي��د ال��ح��ب��ال م��ن ب��م��ش��ت��ب��ٍك األع��ل��ى م��ن ��ن��وه وح��صَّ
وال��غ��ض��ب ال��خ��وف ب��ي��ن ي��خ��ط��ر وال��ن��م��ر م��راب��ض��ه��ا ف��ي ت��م��ط��ى األس��ود ب��ه
م��ق��ت��رب غ��ي��َر ع��ن��ه ف��ي��رج��ع م��ن��ه م��ق��ت��ربً��ا ال��م��ع��ز َج��ْدَي ي��ب��ص��ر وال��ذئ��ب
م��ن��ت��ص��ب إث��ر ف��ي م��ن��ت��ص��بً��ا ي��رق��ص��ن ك��اس��ي��ة وه��ي ف��ج��اءت ال��ك��الب أم��ا
ال��ق��ش��ب1 أب��راده��ا ف��ي ال��م��ل��ي��ح��ة َم��ْش��َي م��ع��لَّ��م��ة ت��م��ش��ي أرج��ٍل ع��ل��ى ق��ام��ت
ال��س��ح��ب ف��ي ك��ال��رع��د ف��رق��ع��ة ال��ك��ف ف��ي ل��ه وال��ص��ول��ج��اُن م��ؤدب��ه��ا ت��خ��ش��ى
ط��ل��ب وم��ن أم��ر م��ن يُ��ص��ِدر ك��ان م��ا ف��اع��ل��ة ال��خ��وف ب��ع��ي��ن إل��ي��ه ت��رن��و
ال��ذنَ��ب م��رس��َل ي��غ��دو ال��س��وُط ي��أم��ر ل��و أع��ق��َده��ا إنَّ ح��ت��ى ل��ل��س��وط خ��ض��ع��ن
وال��رَه��ب ال��خ��وف ب��ح��ك��م ال��ك��الب م��ج��رى إط��اع��ت��ه��ا ف��ي ت��ج��ري األس��د وك��ان��ت
ال��َع��ط��ب إل��ى ق��ذَّاًف��ا ال��ن��اب د م��ح��دَّ ُظ��ُف��ر أخ��ا يُ��ْخ��َل��ْق ل��م ال��ل��ي��ُث ك��أن��م��ا
ال��ش��غ��ب ع��ل��ى ت��ط��ب��ع ل��م ال��غ��رائ��ز أنَّ ب��ه ع��ل��م��ُت ب��ْدًع��ا م��ش��ه��ًدا ش��اه��دت��ه
س��ب��ب م��ن األط��ب��اع س��وى ف��ي��ه ب��د ال ط��ب��ائ��ع��ه��ا ف��ي ال��ب��راي��ا ُخ��ب��َث وأنَّ

الجديد. وهو قشيب، جمع القشب: 1
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ال��س��غ��ب2 ي��ُد ف��رَّاًس��ا أح��ال��ت��ه ل��ك��ن م��ف��ت��رًس��ا ِص��ي��غ م��ا ال��ش��رى ل��ي��ث وأنَّ
وال��س��ل��ب ال��ق��ت��ل ن��ح��و ال��ج��وع ب��داف��ع م��ن��دف��ًع��ا راح ق��د َم��ن ال��ن��اس م��ن وك��م
ال��ذه��ب إل��ى ت��رب م��ن وه��و إك��س��ي��ره��ا يُ��رج��ع��ه اإلن��س��ان ت��رب��ي��ة وأن
ال��ح��ط��ب3 م��ن ي��م��س��ي ب��ه��ا ف��ال��َم��ن��دل��يُّ ق��ب��ح��ت إذا أم��ا َح��ُس��ن��ْت إذا ه��ذا
م��ك��ت��س��ب غ��ي��ر ش��ئ ف��ي��ه ت��ق��ل: ف��ال م��ك��ت��س��ب اإلن��س��ان ف��ي ه��و م��ا ف��ك��ل
أب أع��قَّ يُ��دع��ى ب��أن أح��رى ِل��الب��ن ت��رب��ي��ة اآلب��اء أس��وأ أرى إن��ي
ال��غ��َرب4 َم��ن��ِب��َت ن��ب��ٌع ي��ن��ب��ت ول��ي��س ت��رب��ت��ه َح��ْس��ب ي��ن��م��و ك��ال��نَّ��ب��ت وال��م��رء
ال��رت��ب أرف��َع ال��م��ع��ال��ي ف��ي ع��ال ح��ت��ى ُخ��ل��ًق��ا زك��ا ال��زاك��ي ال��وس��ط ف��ي ع��اش م��ن
ب��األدب اإلن��س��ان ق��ي��م��ة ف��إن��م��ا ب��ه ال��ن��ف��وس ت��ح��ي��ا أدٍب ع��ل��ى ف��اح��رص

الجوع. السغب: 2
الهند. بالد من املندل إىل ينسب به يتبخر عود املنديل: 3

األقداح. منه تتخذ شجر والغرب: والقيس. السهام منه تتخذ صلب شجر النبع: 4
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الرشق يقظة

،١٩٣١ سنة شباط ٩ مساء املرصية الجامعة وفد لتكريم املعلمني؛ نادي مأدبة يف أنشدت
ببغداد. «كارلتون» أوتيل يف

ي��ق��ظ��ًة ال��ش��رق ف��ي — ط��ال ن��وم ب��ع��د — أرى
ال��م��ج��ِد إل��ى ط��م��وٌح ف��ي��ه��ا نُ��ه��وض��ي��ًة

م��ع��اه��د ل��ل��ع��ل��وم ِش��ي��َدْت «م��ص��ر» ف��ف��ي
وال��ن��ق��د وال��ب��ح��ث ال��ت��ح��ل��ي��ل أس��س ع��ل��ى

م��ن��ه��ًج��ا ال��ت��ج��ارب غ��ي��َر ت��ت��خ��ذ ف��ل��م
ي��ج��دي م��ا ال��ع��ل��م ج��وه��ر م��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا

ال��ع��ال إل��ى س��ارت «ال��ت��رك��ي» األُف��ق وف��ي
ت��س��ت��ه��دي ال��ت��ج��دُّد ب��أع��الم ج��ي��وش

ث��ورة ل��ل��ت��ح��رُّر ق��ام��ت «ال��ه��ن��د» وف��ي
«َغ��ن��دي» ق��ائ��ده��ا ع��زالء س��ي��اس��يَّ��ة

ج��م��وده��ا م��ن ع��ق��دًة ح��لَّ��ت و«ف��ارُس»
ال��ع��ه��د س��ال��ف إل��ى ب��م��س��ع��اه��ا وح��نَّ��ت

وط��ن��ي��ة ن��اره��ا ح��رٌب «ال��ص��ي��ن» وف��ي
َوْق��د ع��ل��ى وق��ًدا ال��ده��ر ب��م��رِّ ت��زي��د

وب��ي��ن��ه��ا األج��ن��ب��ي ب��ي��ن و«ب��غ��داد»
م��ش��ت��د ال��س��ي��اس��ة ف��ي ص��راٍع م��زي��ُد
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ص��راع��ن��ا م��ث��َل «ال��ن��ي��ل» ح��وَل أن ع��ل��ى
و«ال��وف��د» ال��ح��ك��وم��ة ب��ي��ن ول��ك��ن��ه

ب��ت��ج��دُّد أع��ت��اب��ه��ا م��ن ت��ْخ��ُل ول��م
«ن��ج��د» وال «ال��ح��ج��از» أرُض ج��دب��ه��ا ع��ل��ى

ب��ن��ه��ض��ٍة ق��وم ك��ل م��ن أت��ى زم��ان
«ال��ك��رد» ن��ه��ض��ة أت��ت ح��ت��ى س��ي��اس��ي��ة

نُ��ح��وَس��ٍة ب��ع��د الح ص��ب��ح ت��ب��اش��ي��ُر
ال��س��ع��د م��ن ن��رت��ج��ي��ه م��ا إل��ى م��ش��ي��ًرا

ش��اه��د خ��ي��ر أن��ت��ُم م��ص��ٍر وف��َد ف��ي��ا
ال��زَّن��د َورَّايَ��ة ال��ش��رق ف��ي ي��ق��ظ��ة ع��ل��ى

وح��ك��م��ة ع��ل��ٍم روَّاَد ج��ئ��ت��ُم ل��ق��د
وف��د م��ن ال��ت��ح��ي��ات أزك��ى ف��ُح��ي��ي��ت��ُم

وم��ن��زًال م��رًع��ى ال��ع��ل��م أه��َل ت��رودون
ال��ِج��دِّ م��ع��رض ف��ي ال��ه��زل وت��ج��ت��ن��ب��ون

زي��ارة ال��س��الم» «دار زرت��ُم وق��د
وال��ح��م��د ب��ال��ش��ك��ر األق��الم س��ت��ذك��ره��ا

وم��وط��ٍن ع��ص��ر ك��ل ف��ي ذك��ره��ا وم��ن
ورد م��ن أط��ي��َب األي��ام َس��تَ��س��تَ��ن��ِش��ُق

و«دج��ل��ة» م��ن��ه��ا «ال��ن��ي��ل» ب��ي��ن وت��م��ت��د
وال��ودِّ ال��ت��ع��ارف أس��ب��اب ال��ده��ر م��دى

ب��ك��م أرس��ل��ت ال��ت��ي «م��ص��َر» ع��ل��ى س��الم
ال��َق��ص��د ع��ن ت��ح��ي��د ال ع��ل��م ف��ط��اح��َل

ت��ج��لَّ��ة «ال��راف��دي��ن» أه��ل ع��ن��د ل��ك��م
ال��رِّف��د م��ن ل��ل��راف��دي��ن م��ا ق��در ع��ل��ى
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القزويني إىل

املشهور. العالم القزويني محمد السيد العز أبو املرحوم هو

َح��يِّ��ه��ا1 ج��آذر ع��ل��ى ال��س��الم واق��َر وح��يِّ��ه��ا ال��دارس��اِت ب��ال��دي��ار ق��ف
ُع��ذريِّ��ه��ا ف��ي األه��واء م��ن ف��ن��ي��ْت ُم��ه��ج��ة ل��ل��م��ت��يَّ��م ه��ن��ال��ك وان��ُش��د
ب��ُظ��ب��ي��ه��ا ال��ه��وى ج��ث��م��ان��ي ش��فَّ ق��د ب��أن��ن��ي ع��ل��م��َن ه��ل ال��م��ن��ازَل وس��ل
ثُ��َع��ِل��يِّ��ه��ا2 م��ن ب��ال��ل��ح��ظ��ات أص��م��ي��ت ع��ن��دم��ا أص��اب��ك ه��وى أيُّ ق��ل��ُب ي��ا
ع��ص��يِّ��ه��ا3 ع��ي��ون م��ن ال��م��دام��َع أج��رى ش��ائ��ٍق اب��ت��س��ام��ة أب��دى إذا ٌ َرش��أ
ب��ق��ويِّ��ه��ا ل��ح��اظ��ه ض��ع��اُف ف��ت��ك��ت ول��ط��ال��م��ا ب��ح��ب��ه ال��ق��ل��وب ش��غ��َل
ش��ه��ي��ه��ا4 ال��واض��ح��ات ال��ث��ن��اي��ا ع��ذب ش��ادن م��ن ُم��َق��بَّ��ٍل ب��ل��ث��م ل��ي م��ن
ك��ش��ج��يِّ��ه��ا َخ��ل��يُّ��ه��ا ف��ل��ي��س م��ه��ًال ب��ل��وم��ه ال��ق��ل��وَب ص��دَع ع��اذًال ي��ا
ب��غ��ي��ه��ا ال��رش��اد ك��ل ت��رى ف��ئ��ة ال��ه��وى غ��يِّ ع��ن ي��ردُّ اس��ت��ط��اَع ذا م��ن
م��يِّ��ه��ا ك��رام��ة ي��ل��ث��م��ه��ا ل��ل��دار م��ع��ظ��ًم��ا ال��غ��رام أخ��ا ع��ذوُل ي��ا دْع
س��ري��ه��ا5 واب��ن ال��َج��ح��ج��اح ِب��َس��ريِّ��ه��ا ت��ف��اخ��رت ح��ي��ث «ال��ف��ي��ح��اء» ك��أف��اض��ل

الوحشية. البقرة ولد وهو جؤذر؛ جمع الجآذر: 1
بالرمي. مشهورون طيئ من حي وهم ثعل بني إىل منسوب راٍم ثعليها: 2

الظبية. ولد الرشأ: 3
الظبية. ولد والشادن: الفم. املقبل: 4

املكارم. إىل املسارع السيد والجحجاح: السخي. الرشيف السيد والرسي: الحلة. مدينة هي 5
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وص��ي��ه��ا خ��ي��ر واب��ن ال��ن��ب��وة ف��رع م��ح��م��د ال��ه��م��ام ال��س��ن��د ال��س��ي��د
ق��زوي��ن��يِّ��ه��ا ب��ف��ض��ل ح��وت��ه ش��رف ب��الدن��ا ب��ي��ن ل��ل��ف��ي��ح��اء ش��اع ك��م
ب��ِريِّ��ه��ا6 ال��ن��ف��وس ُة م��ح��ألَّ ف��ازت ف��ض��ل��ه م��ن��اه��ل م��ن ك��م ال��ذي ذاك
دوي��ه��ا ب��َص��وت م��س��ام��ع��ن��ا م��ألت ش��ه��رًة أح��رز ال��م��ج��د ف��ي س��ي��ًدا ي��ا
ول��ي��ه��ا خ��ي��ر ف��ك��ن��ت ارت��دت��ه وق��د س��ؤدًدا ب��ك ت��رت��دي ن��ف��س��ي وال��تْ��ك
ن��ب��يِّ��ه��ا آل ح��بَّ ال��م��ه��ي��م��ن ف��َرض ��ٍة أُمَّ ف��ي ب��ح��ب��ك��م أس��ود ال ِل��َم
ب��زيِّ��ه��ا األك��رم��ون ت��زيَّ��ا ِش��ي��ًم��ا ل��ب��س��ت��ه��ا ح��ي��ث ف��ي��ك ال��م��ك��ارُم زه��ت
ح��ي��ه��ا ع��ن م��ه��ج��ت��ي — وح��ق��ك — ش��غ��ل��ت خ��الئ��ًق��ا ال��ب��ع��اد ع��ل��ى م��ن��ك ف��ع��ش��ق��ت
ب��روي��ه��ا ت��بُ��ح ل��م م��دي��ح��ك ل��وال ِق��ي��اده��ا ع��زَّ ع��ذراءَ ف��إل��ي��ك��ه��ا
ب��ط��ي��ه��ا ال��ح��س��ان ت��ه��ان��ي��ك ع��ب��ق��ت م��دح��ه ت��ن��ش��ر «رم��ض��ان» ف��ي واف��تْ��ك
ح��ل��يِّ��ه��ا خ��ي��َر ك��ان والؤك ب��ي��ٍد، وث��ي��ق��ة ال��وداد ُع��را م��ع��ك ل��ت��ش��دَّ
ذك��ي��ه��ا م��ن��ك ال��ن��ف��س ع��فِّ ب��ن��ديِّ أن��ش��دت ه��ي إذا ألَغ��ب��ط��ه��ا إن��ي
أب��يِّ��ه��ا ال��ك��رام ال��غ��ط��ارف��ة ش��ه��م ل��س��ي��د م��ن��ك ال��م��دح ت��ج��ي��د وغ��دت

املاء. عن املطرودة العطاش املحألة: 6
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األطفال إىلمحاة

من األول يكون أن حاولت كبري مهرجان إقامة اعتزمت أن األطفال حماية لجمعية سبق
هذه فأرسل الرصايف، معروف األستاذ املرحوم الخالد العرب شاعر تفضل وقد نوعه،
من جانبًا القراء لريى اليوم ننرشها ونحن بنفسه، يلقيها أن ووعد العصماء، القصيدة

الوطن. أطفال نحو العظيم الفقيد إحساس

األط��ف��اِل ح��م��اي��ة ب��أم��ر ق��ام��وا ب��رج��اِل ت��ف��اخ��رت ال��س��الم دار
األج��ب��ال ع��ل��ى ش��َم��ًم��ا ب��ه��ا زادوا ع��ن��اي��ة ال��ب��ن��ي��ن ب��ت��رب��ي��ة وُع��ن��وا
األم��وال م��ن أك��ارم��ه��م أي��دي ب��ه ج��ادت ب��م��ا داًرا ل��ه��م وب��ن��وا
األن��س��ال ص��ي��ان��ة ال��ح��ق��وق وم��ن أم��راض��ه��ا م��ن األن��س��ال ب��ه��ا ص��ان��وا
واألوج��ال1 األوج��اع م��ن يُ��خ��ش��ى م��ا ك��ل ب��األواق��ي ت��ع��ي��ه��م دار
األب��الل وب��ش��ائ��ر وغ��ذاءه��م ِط��بَّ��ه��م األرام��ل ألي��ت��ام ض��م��ن��ت
اإلف��الِل م��ن ُول��دوا ق��د ال��ب��ؤس ف��ي ��ع ُرضَّ ف��ي��ه��ا ال��س��ق��م ف��ت��ك ي��خ��َش ل��م
ال��م��ت��ع��ال��ي2 ب��ق��درة ال��ن��ج��وم بَ��ذَّ م��ت��ب��وَّأ ِم��ن ال��داُر ت��ل��ك ل��ل��ِه
األط��ف��ال3 م��ن َض��نَّ��ى ك��ل ي��أت��ي��ه وَم��ل��ج��أ ل��ل��م��ع��س��ري��ن م��ف��َزع ه��ي

وجل. جمع املخاوف، واألوجال: واقية. جمع الوواقي أصلها األواقي: 1
فاقه. أي وبذه؛ بزه يقال: 2

املهزول. الضنى: 3
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واإلج��الل4 ب��ال��ت��ع��ظ��ي��م ُج��دراء إن��ك��م األي��اَم��ى أط��ف��ال أح��م��اة
األع��م��ال ب��أن��ف��ع ت��زاُن ُغ��َرر وك��ل��ه��ا ال��س��ن��ون ت��ل��ك ل��ك��م م��رت
وم��الل ك��الل��ة ب��غ��ي��ر َدأب��ا أي��ت��اِم��ن��ا ف��ي األدواء ك��اف��ح��ت��ُم
األب��ط��ال5 أش��رف ف��أن��ت��م ��ا ح��قٍّ ِص��ي��ال��ك��م ط��ال اإلح��س��ان ح��وم��ة ف��ي
ب��زوال ُم��ه��دد غ��ي��َر ال��ده��ر ف��ي دأبُ��ك��م وي��ب��ق��ى َم��س��ع��اك��م س��ي��دوم
األج��ي��ال م��ن ي��خ��ل��ُف��ك��م س��وف م��ن س��ع��ي��ك��م وي��ش��ك��ر ي��ذك��رك��م ول��س��وف
اإلف��ض��ال ب��أش��رف األن��ام ف��اق��وا ُخ��لَّ��ٍص أف��اض��َل م��ن أن��ت��م ل��ل��ه
َح��وال��ي6 ي��ع��ت��رض��ن م��وان��ع ل��وال ُم��ع��ي��ن��ك��م أك��ون أن أح��اول إن��ي
ن��وال��ي7 ال��راف��دي��ن ن��وُل ف��اق م��ا ِرف��دك��م اس��ت��ط��اع��ت ي��دي ذات أن ل��و
م��ج��ال��ي ال��ع��ام��ل��ي��َن أق��وى ج��اَل م��ا ب��ص��ح��ت��ي ت��ج��ود أي��ام��ي انَّ ول��َو
ب��م��ق��ال��ي أع��وان��ك��م م��ن زل��ت م��ا ف��إن��ن��ي ب��ال��ف��ع��ال أع��ن��ك��م ل��م إن
م��غ��ال غ��ي��ر ال��م��دح ف��ي م��ادح م��ن م��خ��ل��دا ال��ث��ن��اء ه��ذا ف��إل��ي��ك��ُم

لها. زوج ال التي وهي أيم، جمع األيامى: 4
الحرب. يف املنازلة واملصاولة: والصيال القتال. موضع الحومة: 5

حويل. حوايل: 6

العطاء. والنوال: والنول العطاء، الرفد: 7
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البرش شاعر

ُم��دك��ر1 خ��ي��َر ن��دِك��ر ُم��ض��ر أخ��ا ي��ا ح��يِّ��ه��ل
واف��ت��ك��ر ق��ال م��ن خ��ي��ر ال��ب��ش��ر ش��اع��ر ن��ذك��ر

∗∗∗
ال��َع��ال أب��ي ذك��رى ن��ح��ِي ال��َم��ال أي��ه��ا َح��يِّ��ه��ل
ُغ��َرر ك��ل��ه��ا ُص��وًرا اج��ت��ل��ى ش��ع��ُرُه ش��اع��ر

∗∗∗
ال��رض��ا ص��ع��ب��ة ن��ف��س��ُه ال��ف��ض��ا ي��م��أل ش��اع��ر
غ��ب��ر2 م��ن ك��ل دون��ه م��ض��ى م��ن ك��ل دون��ه

∗∗∗
ال��ع��م��ى ن��وره م��ن ك��ان س��م��ا ُم��ذ ب��ال��ف��ك��ر ه��و
وال��ق��م��ر ال��ش��م��َس ش��ارف وال��س��م��ا األرض ش��اع��ر

∗∗∗

أما إسماعيل، ولد من وهم مرض، إىل ينسب من هو مرض: وأخا أقبل. معناه: أمر، فعل اسم حيهل: 1

مطلًقا. العرب جنس يريد هنا الشاعر ولعل قحطان، بن يعرب فأوالد اليمنيون
هذا. غري يف مىض بمعنى غرب يكون وقد املستقبل، يف يأتي من غري: من 2



الرَّصايف معروف ديوان

ب��ال��ع��ج��ب م��ن��ه آت��يً��ا األدب ذروة ف��ي ح��لَّ
ال��ب��ش��ر ش��اع��ر إن��ه ال��ع��رب ش��اع��ر ت��ق��ل: ال

∗∗∗
ال��دن��ا ه��ذه ت��ارًك��ا دي��دن��ا ال��ص��دق ج��ع��ل
ي��ن��ت��ِص��ر ل��ل��ح��قِّ ف��ه��و ادَّن��ى أو ت��ن��اءى إن

∗∗∗
ب��ف��ك��ره ع��ال��م��ي ب��ش��ع��ره ع��ب��ق��ري
ذُك��ر3 إن ال��ُع��ْرُب ت��ش��رُف ب��ن��ج��ره ي��ع��رب��ي

∗∗∗
وع��ي��ه ف��ي��ه ُم��وق��ًظ��ا َوح��ي��ه ال��ش��ع��ر ج��ع��ل
ش��ع��ر4 م��ن ك��ل ق��بْ��ل��ه َوْريَ��ُه ف��ي��ه وَرى م��ا

∗∗∗
ب��ال��رَّغ��ى5 ال��روح ُغ��ن��ي��ة اب��ت��غ��ى ب��ه س��ْف��ًرا خ��طَّ
ال��ِع��ب��ر أك��ب��ر َح��اويً��ا ال��ل��غ��ا أف��ص��ح ج��ام��ًع��ا

∗∗∗
ال��ق��در ع��ن وت��غ��اب��ى واج��ت��ه��د ال��ع��ق��ل ح��ك��م
واخ��ت��ب��ر ذاق م��ا غ��ي��ر اع��ت��م��د م��ا ال��ق��ول ف��ي ه��و

∗∗∗
ُم��ن��ت��ه��ى6 ف��ي��ه ل��ه م��ا ده��ا ع��ن ش��فَّ ش��ع��ُره
ال��درر ه��ي وح��روٍف ال��ن��ه��ى ه��و ب��ن��ظ��ام

األصل. والنجار: النجر 3
املعاني. من العالء أبو به أتى ما بمثل أُتي وال فكر، زناد يُقدح لم أي: وريه فيه روى ما 4

الرصيح. غري الحديث وفتحها، الراء بضم الرغى: 5
عنه. أبان عنه: شفَّ 6
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البرش شاعر

∗∗∗
ل��م��وِق��ِن ش��ك ف��ي��ه ُم��تْ��ِق��ِن ش��ع��ر ش��ع��ره
ك��ف��ر م��ن إي��م��ان ف��ي��ه ل��م��ؤم��ِن ك��ف��ر ف��ي��ه

∗∗∗
خ��اِس��ره» «غ��ي��َر ت��رك��ت ث��ائ��ره وه��ي ن��ف��س��ه
اس��ت��ق��رَّ م��ا ك��ل ون��ف��ت وآخ��ره دن��ي��ا ك��ل

∗∗∗
ط��وق��ه ف��ي��ه ب��اذًال ذوق��ه ال��ح��ق ج��ع��ل
ال��ب��ش��ر ب��ن��ي م��ن ش��اع��ر ف��وق��ه ل��ي��س ش��اع��ر

∗∗∗
س��م��ا ُم��ذ ب��ال��ف��ك��ر ه��و وال��س��م��ا األرض ش��اع��ر
ال��ب��ص��ر ع��م��ى ي��ِض��ره ل��م ب��ال��ع��م��ى ال��ح��ق أب��ص��ر

∗∗∗
ال��ه��َدى ل��ك ي��ت��ج��لَّ��ى ش��دا إن ب��ال��ش��ع��ر ه��و
اب��ت��ك��ر ال��ت��ي ب��ال��م��ع��ال��ي ال��م��دى أب��ع��د م��دِرًك��ا

∗∗∗
ه��م��ل7 إن��ه��م ق��ائ��ًال: واع��ت��زْل ال��ن��اَس ج��ان��ب
م��ن��ت��ظ��ر غ��ي��ر خ��ي��ره��م م��ح��ت��م��ل غ��ي��ر ش��رُّه��م

∗∗∗
أغ��ب��ي��ائ��ه��م ف��ي وه��و ري��ائ��ه��م م��ن دي��ن��ه��م
م��ك��ر8 أو م��ان م��ن غ��ي��ُر أذك��ي��ائ��ه��م ف��ي ل��ي��س

ويرعاه. يحوطه راٍع له ليس ما الحيوان: من الهمل 7

الكذب. وهو املني من مان: 8
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الرَّصايف معروف ديوان

∗∗∗
ال��م��ك��اي��د ف��ي دائ��ب ح��اس��ِد غ��ي��ر ب��ه��م م��ا
ق��در إن ال��ج��وُر م��ن��ه��ُم واح��د ك��ل م��ب��ت��غ��ى

∗∗∗
ال��ه��َدى م��ن س��م��اءِ ف��ي ��دا ت��وقَّ ق��د ك��وك��ب
واع��ت��ك��ر ال��ج��و أظ��ل��م ال��ردى ��ُه غ��مَّ ع��ن��دم��ا

∗∗∗
بَ��ع��دُه ت��ق��اري��ع م��ن ع��ن��دُه ل��ل��م��وت ل��ي��س
ك��ال��ح��ج��ْر ال��ح��س ف��اق��د ُه َردَّ ال��ح��يَّ ع��را إن

∗∗∗
ع��ت��ا أو راع م��ا ك��ل ال��ف��ت��ى ي��أم��ن ق��د ف��ي��ه
َس��ق��ر وال ن��ع��ي��م ال ِش��تَ��ا وال م��ص��ي��ف ال

∗∗∗
م��م��ات��ن��ا م��ن خ��ش��ي��ة ذوات��ن��ا أس��رى ن��ح��ن
خ��بَ��ْر ل��ه م��ا ُم��ب��ت��دا ح��ي��ات��ن��ا ف��ي وك��م ك��م
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التيمورية1 املآثر ذكرى

األن��ام��ُل إل��ي��ه��ا ب��ت��ع��ظ��ي��م ت��ش��ي��ُر ت��زْل ل��م م��آث��ر ت��ي��م��وٍر» «ألح��م��د
ال��زالزل ت��ع��ت��ري��ه��ا ال ول��ك��ن��ه��ا ال��ذرا ع��ال��ي��ة ك��األط��واد ش��وام��خ
وال��غ��وائ��ل2 دون��ه��ا ال��دواه��ي وت��ب��ل��ى ِج��دَّة ال��ج��دي��دي��ن ك��رِّ ع��ل��ى ت��زي��ُد
ح��اف��ل3 ال��ق��وم م��ن ج��م��ع ل��ه��ا وق��ام ال��ُح��ب��ا ل��ه��ا ُح��لَّ��ت ال��ق��وم ف��ي ذِك��رت إذا
وال��ف��ض��ائ��ل ال��ن��ه��ى ف��ي��ه ك��أخ��الق��ه ع��ل��م��ه ك��ان ال��ذي ال��ح��ب��ر ال��ع��ال��م ه��و
ط��ائ��ل ال��ن��اس ع��ل��ى ش��يءٍ ف��ي ه��و ف��م��ا خ��ل��ق��ه ح��س��ُن ال��ف��ت��ى ع��ل��َم ي��زن ل��م إذا
ف��واض��ل َم��س��اٍع م��غ��ان��ي��ه��ا ف��ي ل��ه ف��اض��ًال ال��ع��زي��زة «م��ص��ر» ف��ق��دت ب��ه
األف��اض��ل4 ت��ن��ت��ح��ي��ه��ا ك��تْ��ب خ��زان��ة ن��ي��َل��ه��ا ال��ف��ض��ل ف��ي ف��اق م��ا ب��ه��ا أق��ام
م��ن��اه��ل ل��ل��ظ��ام��ئ��ي��ن وأس��ف��اره��ا م��ع��ال��م ل��ل��ت��ائ��ه��ي��ن م��ن��اض��ده��ا

شعره. أواخر من وهي 1

املهلكة. وهي غائلة، جمع الغوائل: 2
يف جلس إذا نحوها أو عمامة أو شملة من ظهره إىل رجليه العربي به يشد ما وهو حبوة، جمع الحبا: 3

الحبا. له تحل أمر هذا املهم: لليشء يقال باألمور، االهتمام عن كناية الحبا: وحل قومه، نادي
تقصدها. تنتحيها: 4



الرَّصايف معروف ديوان

دالئ��ل5 ل��ل��ح��ائ��ري��ن ب��ه��ا ت��ق��وم أن��ارًة أب��دت ال��ع��ل��م أف��ق غ��مَّ إذا
ج��اه��ل ال��ت��ع��ل��م ب��إه��م��ال وِع��ي��ب ع��ال��م ِه��ي��َب م��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ه
أم��اث��ل ب��ن��ي��ه��ا م��ن ع��ظ��ام رج��ال ال��دُّج��ى ل��ه��ا ي��ن��ي��ر م��ص��ر ب��رح��ت وال

١٩٤٤ سنة الثاني كانون ١٤ – األعظمية

يريد إنارة، عن محرفة ولعلها «البالد» جريدة يف كذا اليشء، من البقية واألنارة: أظلم. العلم: أفق غم 5

الحائرين. أمام يوضح نور منها ظهر بالشبه األفق غام إذا
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الطيباملتنبي أبو

ُش��ع��َل��ْه م��ذك��يً��ا ال��ش��ع��ر ي��ب��ت��ك��ر ُق��َوَل��ْه ً ام��رأ ال��ط��ي��ب أب��و ك��ان
وم��رت��ح��ل��ه ح��ل��ه ف��ش��رَّف��ت ش��رف��ت ك��ب��ي��رة ن��ف��س ص��اح��ب
م��ن��ت��ق��ل��ه ال��ب��الد ف��ي أش��ع��اره ان��ت��ش��رت ال��ذي ال��ش��اع��ر ه��و ك��ان
دول��ه ق��ب��ل��ه م��ن ف��ع��زت ب��ه ع��ظ��م��ت دول��ة ل��ل��ش��ع��ر أوج��دت
ال��ح��ج��ل��ه ف��ي ك��ال��ع��روس ل��ف��ظ��ة ف��ي م��ؤت��ل��ٍق أغ��رَّ م��ع��نً��ى ك��ل م��ن
ث��م��ل��ه ك��ل��م��ة ك��ل ش��ع��ره ف��ي ف��ب��دت ل��ف��ظ��ه رقَّ ورب��م��ا
م��ب��ت��ذل��ه غ��ي��ر ف��ي��ه ألن��ه��ا م��ق��اص��ده ت��ب��ْن ل��م ورب��م��ا

∗∗∗
خ��ص��ل��ه زه��وره م��ن ق��ط��ف��ت ك��م ح��ل��بً��ا ق��ري��ض��ه ع��ن ف��س��ائ��ل��ن
خ��ل��ل��ه ب��م��دح��ه ��ى وشَّ أي��ام دول��ت��ه��ا ل��س��ي��ف ذك��ًرا خ��ل��د
ص��ق��ل��ه ق��د ب��ال��م��دي��ح وش��اع��ر تُ��ُه ِج��دَّ تَ��بْ��ُل ل��م ل��س��ي��ف ف��اع��ْج��ب

∗∗∗
دخ��ل��ه ع��ن��دم��ا ال��ت��ي��ه ف��ي ت��اه م��ا ع��زم��ت��ه م��ض��اء م��وس��ى ح��از ل��و
ال��ت��ك��ل��ه ال ال��ه��م��ام م��ن��ه ت��ح��م��ل ب��ي��ع��م��ل��ٍة اج��ت��ازه ال��ذي وه��و
وج��ل��ه ب��م��ه��ج��ة ال��م��واب��ي ع��ل��ى ج��راءت��ه��ا م��ن ك��اف��ور ب��ات ق��د
إب��ل��ه وال ت��خ��ت��ش��ي خ��ي��ل��ه ال ط��ل��ب ع��ن ب��ال��س��ي��ر أع��ج��زت��ه إذ
ج��ب��ل��ه وان��ت��ح��ت م��ن��ه ت��غ��م��رت ن��اق��ت��ه ي��وم ال��ن��ي��ل ب��ه ف��َس��ْل



الرَّصايف معروف ديوان

أم��ل��ه ب��ش��ع��ره ف��ي��ه��ا ي��ب��ل��غ ل��ك��ي ك��ال��ع��ق��اب م��ص��ر أت��ى ك��ي��ف
ق��ت��ل��ه ب��ه��ج��وه وش��ي��ًك��ا ث��م أس��وده��ا ب��ال��م��دح أح��ي��ا وك��ي��ف

∗∗∗
م��ش��ت��ع��ل��ه ب��ال��ذك��اء وروع��ة م��ه��ذب��ة ح��ك��م��ة ش��ع��ره ف��ي
م��ت��ص��ل��ه ب��ال��ف��ن��ون وص��ن��ع��ة ص��ادح��ة ب��ال��ش��ع��ور ون��غ��م��ة
وال��س��أل��ه ال��س��ؤال ف��ي��ه��ا ي��ت��ي��ه واس��ع��ة ال��ب��ي��ان ف��ي ق��درت��ه
ح��يَ��َل��ْه ان��ت��ق��ائ��ه��ا ف��ي رب��ك��ت م��ا ازدح��م��ت ب��ش��ع��ره ال��م��ع��ان��ي إذا
َزَل��َل��ْه ي��ب��ت��غ��ي راح ون��اق��د أث��ًرا ل��ه ق��ف��ى ق��د ش��اع��ٍر ك��م
ل��ه ��َر ت��ي��سَّ ُك��لُّ��ه م��ا ل��ب��ع��ِض درٍك ع��ن ع��اج��زي��ن ف��أخ��ف��ق��وا

∗∗∗
ع��ذل��ه؟! م��ك��ث��ًرا ك��ن��ت أج��ل��ه��ا م��ن م��ن��ق��ص��ة أي ع��بَّ��اد: الب��ن ق��ل
ِق��ب��ل��ه اس��ت��ج��ادٍة ب��ك��ل ت��س��ع��ى ب��رح��ت م��ا وال��ع��ص��ور أش��ع��ره؟
س��ب��ل��ه ل��ه س��ال��ًك��ا ت��ك��ن ل��م م��ا م��دائ��ح��ه م��ن رم��ت ل��ك��نَّ��م��ا
وب��ل��ه ح��م��اق��ة ل��ع��م��ري وه��ي واع��ي��ة غ��ي��ر م��ن��ك ط��م��اع��ة

∗∗∗
ق��ت��َل��ْه م��ن ال��ق��ات��ل��ي��ن وأك��ب��ر ب��ه ال��ق��ري��ض أك��ب��ِر م��ن أك��ب��ُر
ب��دل��ه ن��ف��وس��ك��م ق��ت��ل��ت��م إذن ب��ه ت��ع��ل��م��ون ل��و ق��ات��ل��ي��ه ي��ا
ال��ق��ت��ل��ه أالئ��م ي��ا ف��ي��ه واإلب��داع واإلج��ادة ال��ش��ع��ر ق��ت��ل��ت��م
ورل��ه ب��ن��ي م��ن ف��ي��ه أن��ت��م ب��ل أس��د ب��ن��ي م��ن ال��ق��ت��ل ب��ذا ل��س��ت��م

∗∗∗
م��ث��ل��ه ل��ل��ورى ال��ش��ع��ر ف��ي ي��ض��رب م��ق��ت��ل��ه ب��ع��د ال��ده��ر ي��زل ل��م
م��رت��ج��ل��ه ال��ق��ري��ض ف��ي ب��دائ��ع ب��اده��ٍة ك��ل ع��ن��د ل��ه ك��ان
ع��ج��ل��ه ب��ف��ط��ن��ة ال��ق��واف��ي م��ن ش��اردة ك��ل ال��ش��ع��ر ف��ي ي��ص��ط��اد
ب��ال��تَّ��ِف��ل��ه؟! ال��م��ع��ط��ار ت��ق��اس وه��ل أدبً��ا! ب��غ��ي��ره تَ��ِق��ْس��ُه ف��ال

∗∗∗
ال��ح��ج��ل��ه م��ن��ط��ق غ��ي��ر ش��ع��ره م��ن ل��ه ول��ي��س ي��دع��ي ش��اع��ر ك��م
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املتنبي الطيب أبو

ال��ب��ص��ل��ه ك��آك��ل م��ن��ه رج��ع��ت ه��زًؤا ش��ع��ره أن��ش��دت أن��ت إن
ال��س��ب��ل��ه ت��أن��ف ف��ي��ه ه��ج��ن��ة م��ن ب��ه ل��ف��ظ��ت إذا ش��ع��ٍر ورب
ج��م��ل��ه ب��الغ��ة ف��ي ��ق��ت ف��ن��سِّ ح��س��ن��ت أل��ف��اظ��ه م��ع��نً��ى ال��ش��ع��ر
خ��ل��ل��ه أوس��ع��ت م��ع��ن��اه ح��س��ن ع��ن ق��وال��ب��ه ��رت ق��صَّ وك��ل��م��ا
س��م��ل��ه ث��وب��ه��ا ح��س��ن��اء ك��ح��س��ن ش��وه ب��ل��ف��ظ��ه��ا ال��م��ع��ان��ي ُح��ْس��ُن

∗∗∗
أك��ل��ه ال��ذي ال��ش��اع��ر ف��أح��م��د م��ع��ج��زه ط��ع��م ال��ش��ع��ر ف��ي ذاق م��ن
ب��ط��ل��ه ي��ك��ن ول��م ي��وًم��ا ب��ال��ش��ع��ر اح��ت��دم��ت ه��ي��ج��اؤه م��ق��ام أيُّ
ق��ب��َل��ْه وال ي��وًم��ا ع��ل��ي��ه ق��رَّ ف��م��ا ال��ه��وان ي��أب��ى ع��زي��ًزا ك��ان
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اجلواهري إىل

قصيدتك إيلَّ أوحته ما

عىل ردٍّا التالية؛ القصيدة العنوان هذا تحت الرصايف معروف الشاعر املرحوم كتب
بني وقدم «البالد» صحيفة يف نرشها الجواهري مهدي محمد األستاذ للشاعر قصيدة

الكلمة: هذه يديها

لنا يكون أن «الرصايف»، األستاذ العظيم العربي الشاعر ناغينا عندما أردنا
رشف أيًضا ذلك جانب إىل لنا فكان املوحشة، عزلته يف وهو تذكره رشف
دون و«النقمة»، واالنعزال املرض حوائل حالت التي الفذة، شاعريته ابتعاث

بنتاجها. العربية األقطار شتى يف املعجبني تمتع
نفسه عىل املنطوي بعرينه، ذرًعا الضائق الرابض األسد هززنا وقد أما

زئريه. إىل االستماع رشف لنا فليكن وكربياء، وغضبًا أمًلا
إىل الجديدة الرتنيمة هذه «الرصايف» األستاذ بشعر املتغنون فليضم

أخواتها. من «املقطوعة» السلسلة إىل الحارة «الزفرة» وهذه مجموعاتهم،
هذا «األخرى» يف واملتفكر «باألوىل» املتمرس الشاعر «عيش» عىل وسالم
مقدار عن التعبري يف «وفضلت» كلمه خانتنا التي الطليق» «الحر العيش

ولصاحبه. لنا واحرتاًما «بطبيعته» إعجابنا
والفكر املشبوب، الذهن عن نوره املتفتق «الرصايف» الشعر عىل وسالم
بالعواطف املرتج والقلب بفيضها، واملستجيشة الجائشة والنفس الحائر،

املهاوي. شتى يف بصاحبه والزاج الزاخرة



الرَّصايف معروف ديوان

«أوائله مرغمة «حبًال» يكن لم ألنه أعجبنا؛ الذي الرصايف «الشعر» ذلك
املرتاكم وحارضه بماضيه الرصايف «العيش» وذلك واألواخرا» تلتقي أن
الروحي الفكر من بوحي بل اختيار وال «تنسيق» بدون بعض فوق بعضه
بوحي منه الفرتات بعض ويف الطبيعة، ومحض و«الجرأة» و«الرصاحة»
الرقيق». «االستعتاب جواب هذا ويف عندنا، عنارصعظمته هي وهذه الرضورة،

الرصايف: قال

ش��اع��را م��ث��ل��ك ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت وق��د زاه��را ال��ي��وم أص��ب��ح ب��َي ال ال��ش��ع��ر ب��ك
ون��واف��را ُش��رًَّدا ال��ق��واف��ي إل��ي��ه أم��ره��ا م��ق��ال��ي��د أل��ق��ْت ال��ذي ف��أن��ت
وب��اه��را ب��دي��ًع��ا ال��م��ع��ن��ى ب��ه ف��ك��ان ب��داع��ٍة ف��ي ق��ل��ت��ه ش��ع��ًرا ق��ل��ت إذا
ال��م��ش��اع��را أس��رت ي��وًم��ا ب��إن��ش��اده األس��ى م��ن ال��ن��ف��وس أط��ل��ق��ت أن��ت وإن
م��ت��ق��اص��را ص��اغ��ًرا ع��ن��ه��ا ال��ن��ج��م ه��وى ذروٍة أرف��َع اإلب��داع م��ن ب��ل��غ��ت
ض��م��ائ��را ال��س��اك��ت��ي��ن وأن��ق��ى ب��ح��قٍّ ت��ك��ل��ًم��ا ال��ن��اط��ق��ي��َن أرق��ى وإن��ك
ن��اص��را ل��ل��ح��ق ق��م��ت ح��قٌّ ِس��يءَ وإن رادًع��ا ل��ل��ظ��ل��م ُق��ْم��َت ظ��ل��ٌم ِش��يءَ إذا

∗∗∗
ج��واه��را ب��ال��ب��ي��ان ت��ح��ل��و ك��ن��ت ل��ق��د ن��س��ب��ة ل��ل��ج��واه��ر ت��ن��َم��ى ك��ن��ت ل��ئ��ن
ال��م��آث��را ال��زم��ان ف��ي م��ن��ه وخ��لَّ��د م��ج��ده ش��يَّ��د ب��ال��ع��ل��م أب ن��م��اك
ال��م��َف��اخ��را ل��ل��ب��ن��ي��َن ف��ي��ه وأك��ث��ر ُس��رادًق��ا ف��ي��ه اآلداب م��ن وم��دَّ
زاه��را ال��ل��ف��ظ زاه��َي ال��م��ع��ان��ي أن��ي��َق رائ��ًع��ا ال��ش��ع��ر ت��ن��ظ��م أن ع��ج��ٌب ف��ال
ال��نَّ��واظ��را ب��ال��غ��ب��اء ع��ن��ه ف��ت��غ��ِم��ض ال��ق��ذى ب��ه ال��ُزالل ال��م��اءَ ت��ب��ص��ر وق��د

قصيدتك إيلَّ أوحته ما

ح��ائ��را أن��ت ق��ل��ت��ه ق��د م��ا ب��أك��ث��ر أزل ل��م ان��ت��ب��اه��َي رغ��م إن��ن��ي أال
ع��اذرا ل��ي ت��ك��ن ل��م ف��ي��ه ك��أن��ك ُم��ج��ْم��َج��ًم��ا ح��دي��ثً��ا م��اٍض ع��ن ت��ح��دث��ت
ش��اع��را ك��ن��ت م��ا ل��واله م��ا ال��ع��ي��ش م��ن ق��ائ��ٌل أن��ت ك��م��ا م��خ��ت��اًرا ك��ن��ُت وم��ا
م��ش��اورا أب��ت��غ��ي��ه ف��ي��م��ا ك��ن��ت وال ��ًط��ا م��وسَّ ب��ي��ن ب��ي��ن ع��ي��ًش��ا اخ��ت��رت وال
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الجواهري إىل

ق��اس��را األم��ر ع��ل��ى ج��ريً��ا ال��ف��ت��ى ي��ري��د م��ا ب��غ��ي��ر ت��ج��ري األق��دار ه��ي ول��ك��ن
ال��ق��ن��اب��را ي��خ��ش��ى ال��ج��و َص��ق��ر وت��ت��رك ُف��ران��ًق��ا ي��ت��ل��و ال��غ��اب ل��ي��َث ف��ت��ج��ع��ل
ق��ادرا ال��ن��اس ف��ي ك��ان م��ن أع��ج��زت ك��م��ا ع��اج��ًزا ال��ن��اس ف��ي ك��ان م��ن أق��درت وك��م
خ��ائ��را1 ك��ان أن��ه ف��ي��ه��ا ظ��نَّ وإن ح��ي��ات��ه ف��ي م��ج��ب��ٌر إال ال��م��رء وم��ا
دام��را ج��اء ب��ل ج��اء إذٍْن غ��ي��ر ع��ل��ى ذا وك��لُّ م��ت��ن��ا ث��م وِع��ش��ن��ا ُولِ��دن��ا

∗∗∗
ال��م��غ��ام��را ال��ق��س��ي��م ت��أب��ى ب��واح��دة آخ��ذًا ال��ح��ي��ات��ي��ن تَ��يْ��ِن م��ن ك��ن��ت أج��ل
ال��م��ك��اب��را ال��ع��ن��اد ذا أب��ال��ي ول��س��ت ِدراي��ة ب��غ��ي��ر ق��وم وج��ادل��ن��ي
ص��ادرا ال��ِخ��لَّ اس��ت��ع��ت��اب��َي ع��ن س��ؤاًال ��ًال ت��ف��ضُّ ب��ال��ج��واب ف��ام��نُ��ْن وأس��أُل
ال��ُم��ش��اورا ف��ي��ه ك��ن��ت ح��ت��ى ل��ن��ف��س��ك م��ع��يَّ��نً��ا ع��ي��ًش��ا ��ل��ت ف��ضَّ ال��ذي أأن��ت
س��اح��را؟! ب��ال��ش��ع��ر ج��ئ��ت ش��ع��ًرا ق��ل��ت إذا م��ج��ِده��م ش��اع��ر ال��ق��وم ف��ي ب��ه ف��ص��رت
م��اه��را اخ��ت��ي��ارك ح��س��ن ف��ي ك��ن��َت ف��ق��د واق��ًع��ا م��ن��َك ه��ك��ذا ه��ذا ك��ان إذا
ال��م��ح��اج��را؟! ب��ال��ب��ك��اء تُ��دِم��ي ك��ش��ك��واي ك��ل��ه��ا وش��ك��واك ت��ش��ك��و إذن ع��الَم
ش��اك��را؟! ال��ن��اس ف��ي ع��اش ق��د ال��ذي ذا وم��ن راض��يً��ا ال��ن��اس ف��ي ع��اش ق��د ال��ذي ذا وم��ن
م��خ��اط��را أو ش��اك��يً��ا ت��ل��ق��ى ك��ن��َت ل��م��ا اخ��ت��ي��اره��م وْف��َق ال��ن��اس ع��ي��ش ك��ان ول��و

∗∗∗
ال��ض��رائ��را راك��ب��ي��ن ال��رزاي��ا ن��خ��وض ج��َراِئ��ه��ا م��ن ك��ل��ن��ا دن��ي��ا ال��ل��ه ل��َح��ا
ب��ائ��را ال��ك��د ي��ج��ع��ل ن��ظ��ام ف��س��اَد ب��ع��ي��ش��ن��ا ن��ش��ك��و األي��ام م��دى ون��ح��ن
س��اخ��را ��ر ال��م��س��خَّ ل��ألل��ف وي��ن��ظ��ر ل��ع��ي��ش��ه أل��ًف��ا ي��ق��ت��اد واح��ًدا ن��رى
ش��اع��را ��ف��ر ال��صِّ ك��ي��ن��ون��ة ب��ه��ا ل��ك��ان ب��اق��ت��داره أع��م��ال��ه��م ُوِزن��ت ول��و
م��اك��را تَ��ح��يَّ��َل م��ن إالَّ ال��ن��اس ِم��ن ��ًه��ا م��رفَّ ع��ي��ًش��ا َم��ْح��ي��اه ف��ي ع��اش ف��م��ا
ال��م��م��اك��را ال��ق��ل��ي��ل إال ب��أع��ن��اق��ن��ا آخ��ذ ال��ج��دي��دي��ن ك��ر ع��ل��ى ش��ق��اء

∗∗∗
دائ��را ج ت��م��وَّ بَ��رق ول��ك��ن��ه ذك��رت��ه ق��د ال��ذي ب��ال��ح��ب��ل ال��ش��ع��ر وم��ا

مختاًرا. خائًرا: 1
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الرَّصايف معروف ديوان

األواخ��را ل��ت��ل��ق��ى أوال��ي��ه��ا ت��دور دوائ��ر ب��روٍق م��ن إال ال��ش��ع��ر ف��م��ا
ال��م��ح��اب��را ال��م��ذاب ال��ت��ب��ر إل��ى ت��ردُّ ف��إن��ه��ا ال��ط��روس ف��وق ل��م��َع��ت إذا
ف��اك��را ظ��ل م��ن ح��ار ف��ي��ه��ا دوائ��ر ك��ل��ه��ا ال��ع��وال��م ال��ل��ه ب��رَّأ وق��د
وال��ب��ص��ائ��را ال��نُّ��ه��ى ح��كَّ��م��ن��ا ن��ح��ن إذا ب��دئ��ه ن��ح��و ع��ائ��ًدا ش��يء ك��ل ن��رى

∗∗∗
آخ��را ي��الق��َي ح��ت��ى ألوَّل��ه ُم��رغ��ًم��ا ال��ش��ع��ر ع��ال��م ف��ي أك��ن ل��م إذن
ج��ائ��را ك��ان م��ن ك��ل ي��وال��ي زم��انً��ا ش��ات��ًم��ا األم��ادي��ح ت��ل��ك ف��ي ك��ن��ت ن��ع��م
ح��اق��را ل��ل��ش��ع��ر ال��ش��ع��ر ب��ذاك وك��ن��ت ه��اج��يً��ا ل��ل��م��دح ال��م��دح ب��ذاك وك��ن��ت
س��واج��را2 ل��ل��ن��اب��ح��ات ب��ه ش��ددت ��ًرا ُم��ح��قَّ ��خ��اب ك��ال��سِّ أم��س��ى ال��در إذا
وال��م��ف��اخ��را م��ج��َده��م أض��اع��وا َم��ن ع��ل��ى وإن��م��ا ع��ل��يَّ ه��ذا ف��ي ال��ع��ار وم��ا

الكلب. عنق يف توضع التي القالدة وهو ساجور، جمع السواجر: َقَرنُْفٍل. من تتََّخذ قالدة خاب: السِّ 2
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املخلد الثناء

م��ح��م��ِد ال��ن��ج��ي��ب ال��ن��ج��ِل ال��م��اج��ِد أب��ا ُم��ن��ِش��ِد رس��ال��ة ع��ن��ي ب��ل��غ��وا أال
ُم��ْج��ت��د غ��ي��ر ش��اك��ًرا إال ال��ن��اس ب��ه م��ادًح��ا ال��ش��ع��ر يُ��ن��ش��د ال م��ن رس��ال��َة
َم��ح��ت��ِد ألك��رم يُ��ن��َم��ى م��ن وأك��رَم م��ح��م��د ال��ُه��م��اِم ب��ِن ع��ي��س��ى اب��ن ي��ا أال
ت��ه��ت��دي ال��ن��اُس ب��ه ن��وًرا وأرس��ل��ه خ��ال��ًدا ال��ش��ع��ر ل��ك ش��ك��ري ف��ي س��أق��ِرض
م��ق��ي��د غ��ي��ر ال��ح��م��د ف��ي��ه وأط��ل��ق م��ط��ل��ٌق وال��م��دح ب��ال��م��دح أق��يِّ��ده
ال��م��ت��غ��رِّد ال��ب��ل��ب��ل ك��ص��وت ب��ص��وت ل��ْح��ن��ه أن��غ��اَم اإلن��ش��اد ف��ي ��ع أرجِّ
م��ن��ش��د ك��ل أس��ك��ت��ت ي��وًم��ا ق��واف��ي��ه ت��ن��وِش��دت م��ا إذا ش��ع��ًرا وأج��ع��ل��ه
ال��م��خ��ل��د ل��ل��ث��ن��اء أه��ل وم��ث��ل��ك م��خ��ل��ًدا ث��ن��اءً أث��ن��ي ب��ه ع��ل��ي��ك
م��ش��ه��د خ��ي��ر ف��ي ب��اإلح��س��ان وش��وه��دت م��وق��ف [خ��ي��ر] ف��ي ال��ع��ل��ي��اء م��ن وق��ف��َت
ال��م��ت��ج��دِّد ِج��دُة زادت ب��م��س��ع��اَك وإن��م��ا ب��اٍل غ��ي��ر م��ج��ًدا وج��دَّدَت

∗∗∗
ُم��ت��ف��ق��د م��ن اإلن��ع��ام ف��ي ل��ك ف��ي��ا م��ن��ِع��ًم��ا ال��ض��ن��ِك ال��ع��ي��ش��ة ف��ي ��دتَ��ن��ي ت��ف��قَّ
ب��ال��ت��ودُّد ��ه��م ي��خ��ت��صُّ وم��ن ذوي��ه��م زم��انُ��ه��م ال��رج��اَل أن��س��ى ق��د ح��ي��َن ع��ل��ى
م��رص��د ك��ل ف��ي ل��ل��ش��رِّ وأق��ع��ده��م ب��ي��ن��ه��م ال��ق��ط��ي��ع��ة أح��اب��ي��َل وم��دَّ
وي��غ��ت��دي االح��ت��ك��ار ذو ب��ه ي��روح ف��اح��ًش��ا ال��م��ع��ي��ش��ة ف��ي غ��الء وأغ��ل��ى





للزهاوي كتاًبا ظ يقرِّ الرصايف

ح��ق��ائ��ق ل��ل��ع��ق��ول ف��ت��س��ط��ع ع��ل��نً��ا ال��ه��دى ي��تَّ��ض��ح ف��ي��ه ك��ت��اٌب ه��ذا
ص��ادق» «ف��ج��ر ل��ل��ح��ق ب��دا ف��ل��ق��د ان��ج��ل��ي وال��ك��ذب ال��ش��ب��ه��ات ظ��ل��م��ة ي��ا





املرشق األفول

ك��ال��ش��م��وِس أف��ول��ه��ا ف��ي ِع��بَ��ًرا رأي��ن��ا ق��د ال��ت��ي األن��ج��م أي��ه��ا
م��ن��ح��وس ط��ال��ٍع دي��اج��ي��ِر ف��ي ش��روًق��ا ك��ان األف��ول ه��ذا إن
ال��نُّ��ح��وس داج��ي��ات م��ن��ه ت��ن��ج��ل��ي ب��س��ع��د ال��زم��ان م��ن��ه وس��ي��أت��ي
ال��رم��وس ف��ي ج��س��وم��ك��م دس��وا ث��م م��ه��ٍل غ��ي��ر ع��ل��ى ل��ي��ًال ش��ن��ق��وك��م
ال��م��ك��وس؟ ج��ب��اة م��ن ال��م��ال ه��رَّب��وا تَ��ْج��ًرا ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي أف��ك��ان��وا
ب��ال��ت��ف��ل��ي��س م��ن��ه ال��س��وء ف��ع��ل��ة ي��واري ال��م��ري��ب ال��خ��ائ��ف ه��ك��ذا
اإلن��ك��ل��ي��س رب��ق��ة ف��ي ت��ك��ون��وا أن أب��ي��ت��م ق��د ألن��ك��م ش��ن��ق��وك��م
إب��ل��ي��س ف��ي ال��ق��رون خ��ال��ي��ات ك��ررت��ه ال��ذي ال��ل��ع��ن ف��اس��ت��ح��ق��وا
ال��ط��روس ب��ط��ون ف��ي ال��ذك��ر ش��ائ��ع ع��ل��ي��ه��م ل��ع��نً��ا ال��زم��ان س��ي��دي��م

∗∗∗
م��ح��س��وس م��ص��اب��ه��ا م��ن أًس��ى ف��ي ت��رك��ت��ن��ا ال��ت��ي األن��ج��م أيُّ��ه��ا
وال��ت��ق��دي��س ال��ت��م��ج��ي��د ب��أج��لِّ ف��ف��زت��م م��تُّ��م األوط��ان س��ب��ي��ل ف��ي
ال��رءوس ب��خ��ف��ض ت��ع��ظ��ي��م��ك��م ه��و رم��ز ذات ل��ك��م ال��ذك��رى وس��ت��ب��ق��ى
ق��دم��وس ل��ك��م خ��ال��د ش��رف م��ج��اري ف��ي اح��ت��رام��ك��م وس��ي��ج��ري
ال��ب��س��وس ي��وم ك��ح��رب ب��ؤس ي��وم إل��ي��ن��ا ن��ع��ي��ت��م ب��ه ي��وًم��ا إن
ال��م��ج��وس ن��اِر ِب��َح��رِّ وت��َل��ظَّ��ى وب��غ��يً��ا وش��ؤًم��ا ط��وًال ح��ك��اه��ا ق��د
وع��ب��وس وغ��ب��رة ش��ح��وب ف��ي ك��ل��وًح��ا ال��وج��وه م��ن��ا أب��دت ف��ي��ه
ال��ق��ام��وس ل��ج��ة ت��ي��ار م��ث��ل ارت��ج��اج ال��ق��ل��وب وف��ي س��ك��نَّ��ا إذ



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��ه��م��وس ن��ش��ي��ج��ن��ا ع��ن م��ع��ربً��ا س��ك��وتً��ا ال��ك��الم ع��ن وأط��ل��ن��ا
ال��ن��ف��وس ص��اخ��ب��ات م��ن ي��ت��أت��ى وج��وٍم وربَّ ح��زنً��ا ووج��م��ن��ا
تُ��نُ��وس��ي أو ش��ن��ق��ك��م ي��وم نُ��س��ي إن م��ن��ا ال��م��روءة ذم��ة ب��رأت
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األبياتمرتًمجا هذه وقال

ع��م��ري وان��ق��ض��ى ف��ك��ري ح��ار ال��ف��ك��ر أغ��ل��وط��ة ي��ا ف��ي��ك
ال��س��ف��ر أذى إال رب��ح��ت ف��م��ا ال��ع��ق��ول ف��ي��ك س��اف��رت
أث��ر وال ع��ي��ن ع��ل��ى ال وق��ع��ت وم��ا ح��س��رى رج��ع��ت

∗∗∗
واح��ت��ج��ب ظ��اه��ًرا ت��ج��ل��ى وم��ن ال��س��ع��ي ك��ث��ي��ر ال��ذات واح��د ي��ا
ال��ع��رب ع��ن��د ال��ل��ه ت��س��م��ى أن��ت خ��ذا ت��س��م��ى ال��ف��رس ل��دى أن��ت

∗∗∗
اب��ت��داء ال��ف��ك��ر س��ان��ح ف��ي ل��ه م��ا أول ول��ك��ن أن��ت أول
ان��ت��ه��اء ال��ح��ج��ر راج��ح ف��ي ل��ه م��ا آخ��ر ول��ك��ن أن��ت آخ��ر





الراوي إىلطه

خ��ط��اب��ي ب��دءَ ال��ي��وم أزي��ن إل��ي��ك ت��ح��ي��ة ب��أي أم س��الم ب��أيِّ
ب��ُم��ح��اِب أدَّع��ي ف��ي��م��ا أن��ا وم��ا ك��ل��ه��ا ل��ل��ت��ح��ي��ات أه��ل ف��إن��ك





الريفي الكريم عبد البطل إىل

األم��ل وف��ي��ك ال��رج��اء وف��ي��ك ال��ب��ط��ل وأن��ت ال��ك��ري��م أع��ب��د
م��ل��ل أو خ��وٍر م��ن ذاك ف��م��ا غ��م��ده ف��ي س��ي��ف��ك ق��رَّ ل��ئ��ن
ُدول ق��دي��م م��ن وأي��ام��ه ُق��لَّ��ٌب ده��رن��ا ول��ك��ن��م��ا
ال��م��ث��ل ف��ي��ه��ا ج��ع��ل��ن��اك م��ا إذا أع��ط��اف��ه��ا ال��ب��ط��ول��ة ت��ه��زُّ
واألس��ل ال��ظُّ��ب��ا ع��ل��ي��ك وت��ث��ن��ي ال��ن��اه��ض��ي��ن ف��ي ذك��رك س��ي��خ��ل��د





خالعة ال بداعة

ف��ت��ان��ه م��ح��اس��نً��ا ف��أرتْ��ن��ي ع��ري��انَ��ْه دالل��ه��ا ف��ي م��ث��ل��ت
ج��دران��ه زوَّق��وا ق��د ب��ال��م��راي��ا ب��ب��ي��ٍت ال��غ��رام ط��ارح��ت��ه��ا ح��ي��ث
أس��ط��وان��ه م��ب��ص��ر ال��ن��ور م��ن ه��ا ل��م��ع��را ن��ظ��رت وق��د ف��ك��أن��ي
أع��ي��ان��ه ج��م��ال��ه��ا م��ن ح��اك��يً��ا ال��م��راي��ا ف��ي خ��ي��الُ��ه��ا وت��ج��ل��ى
ع��ن��وان��ه ك��ل��ه ال��ح��س��ن ج��ع��ل ج��س��م ت��ق��اط��ي��ع ف��ي ف��ت��أم��ل��ت
ه��ج��ران��ه وت��ت��ق��ي ت��ش��ت��ه��ي��ه ب��ع��ي��ٍن ال��ج��م��ال إل��ى أرن��و ظ��ْل��ُت
أف��ن��ان��ه ح��س��ن��ه��ا م��ن وت��ري��ن��ي ف��ن��ونً��ا ال��غ��رام م��ن َف��أُري��ه��ا
إي��م��ان��ه ب��ال��ه��وى ال��ح��س��ن أوج��ب ق��ل��بً��ا ل��ل��م��ل��ي��ح��ة أس��ل��م��ت ث��م
م��ع��م��ع��ان��ه ص��ال��يً��ا ال��ق��ل��ب أص��ب��ح ح��ت��ى ال��ح��ب م��وه��ج ��م��ت وت��ق��حَّ

∗∗∗
ع��ن��ان��ه ال��غ��رام ُم��م��ل��ك َف��لُ��ْم أو ف��اع��ذر ش��ئ��ت وإن وص��ف��ه��ا م��ن ه��اك
��ان��ه ل��حَّ ظ��ري��ف��ة َدلٍّ ذات ل��ع��وٌب ال��ل��ح��اظ ��ازة غ��مَّ ه��ي
ب��ه��ن��ان��ه أح��وري��ة غ��ادة رداٌح ل��م��ي��س ن��ع��م��ة ب��ض��ة
ورك��ان��ه رج��راج��ة خ��ود ـ��ن��ي��ن ال��م��ت��ـ م��ح��ط��وط��ة ال��ن��ودل��ي��ن ن��اه��د
س��ي��ف��ان��ه ب��راق��ة ك��ع��اب ـ��ر ال��خ��ص��ـ م��ه��ف��ه��ف��ة س��اق��ه��ا خ��ْدل��ٌة
ب��ان��ه خ��وط ك��أن��ه وق��وام ت��مٍّ ب��در ك��أن��ه وج��ه ذات
إي��وان��ه ل��ه��ا ت��ارًك��ا م��ل��ك��ه ل��خ��لَّ��ى ال��م��ل��وك ك��س��رى رآه��ا ل��و
م��زدان��ه ن��ق��ارس م��ن ب��ح��َل��ى زي��ن��ت��ه وق��د ش��ع��ره��ا ع��ق��ص��ت



الرَّصايف معروف ديوان

خ��اق��ان��ه ج��الل��ه��ا ف��ي وح��ك��ت ت��اًج��ا ال��رأس ع��ل��ى ش��ع��ره��ا ف��ح��ك��ى
ب��ج��م��ان��ه م��اس��ة ف��ي��ه ��ع��ت رصِّ ب��س��ال��ف��ت��ي��ه��ا ق��رط وت��دل��ى
زب��رق��ان��ه ق��ارن��ت ال��ج��و زه��رة ال��م��ح��ي��ا ب��ق��رب ق��رط��ه��ا ف��ح��ك��ى
ف��ي��ن��ان��ه غ��ي��ه��ب��ي��ة ط��رة ص��ب��ح وه��و ج��ب��ي��ن��ه��ا وأظ��لَّ��ت
ري��ح��ان��ه ف��وق��ه��ا م��ن ت��دل��ت ـ��ٍن ن��س��ري��ـ ب��اق��ة ال��ج��ب��ي��ن ف��ك��أن

∗∗∗
واس��ت��ك��ان��ه ب��ذل��ٍة إل��ي��ه��ا ـ��ت ف��ت��ق��دَّم��ـ ع��ري��ان��ة ل��ي وق��ف��ت
خ��ي��زران��ه ك��أن��ه��ا وت��ل��وَّت وت��ث��نَّ��ت ت��خ��لُّ��ًع��ا ��ت ف��ت��م��شَّ
م��ج��ان��ه ع��ن ف��أق��ب��ل��ت ع��ادت ث��م دالل ع��ن ف��أدب��رت ص��دَّت ث��م
ال��م��ث��ان��ه ت��ح��ت رأي��ت م��ا َوَل��ًه��ا ف��ؤادي وزاد راع��ن��ي ول��ق��د
ورزان��ه ب��ض��اض��ة ذا ن��اش��ًزا م��ص��وًص��ا ع��ض��وًض��ا ك��ع��ث��بً��ا رك��بً��ا
ري��ان��ه ض��ن��ك��ه، ال��ج��وب ح��ام��ي ان��ت��ص��اب ذا راب��ئً��ا ال��س��ط��ح م��ش��رف
أث��م��ان��ه ف��ائ��ًق��ا ك��ان وإن ـ��ب ال��رط��ـ ال��ل��ؤل��ؤ م��ن ك��وم��ًة ح��ك��ى ق��د
وِع��ج��ان��ه األذى م��ن أس��ك��تَ��يْ��ِه وأخ��ل��ت أت��رف��ت��ه ال��ع��ي��ش ن��ع��م��ة
أق��ح��وان��ه ش��ذا ��م��تُ��ه ت��ش��مَّ إذ م��ن��ه ت��ش��م��م��ت ق��د ال��ري��ح َع��ِط��ر
ف��ن��ج��ان��ه ف��ات��خ��ذت��ه ج��اث��م ت��ج��اه��ي وه��و ال��رح��ي��ق وش��رب��ت
وع��ن��ان��ه رخ��اوٍة م��ن م��ب��رءًا ألم��س��ى ي��وًم��ا ال��ِع��نِّ��ي��ن رآه ل��و

∗∗∗
وع��وان��ه ال��ه��وى ب��ك��ر ع��ل��م��ت��ن��ي ح��ت��ى ال��م��ل��ي��ح��ة ت��ل��ك ش��غ��ف��ت��ن��ي
وح��ص��ان��ه ت��م��ن��ًع��ا ل��ي أظ��ه��رت ق��د أن ب��ع��د ان��ق��ي��اده��ا ف��ي س��ل��س��ت
ال��وس��ن��ان��ه ع��ي��ن��ه��ا م��ن ك��ررت��ه ب��غ��م��ز ال��ك��ف��اح إل��ى ف��دع��ت��ن��ي
غ��ي��س��ان��ه وردي��ة ب��ش��ف��اه واع��ت��الج ت��ج��ض��م ف��ي وغ��دت
ل��س��ان��ه م��ن��ه ال��ض��ج��ي��َع أم��صَّ ق��د وك��لٌّ ف��ي��ه��ا [ف��وق] ف��اَي واض��ًع��ا
ب��ي��ان��ه ت��س��ت��ت��م ال ب��ك��الم ت��ت��ل��كَّ��ا ارت��ه��ازه��ا ف��ي ف��غ��دت
خ��ف��ق��ان��ه ف��ؤاده��ا م��ن وش��ك��ت م��ق��ل��ت��اه��ا ذوت وق��د ق��ال��ت ث��م
ل��س��انَ��ْه اإلل��ه أن��ط��ق ق��د ـ��اد ب��ال��ض��ـ م��ن ل��ل��ض��أد، ال��ط��اع��ن��ي��ن أط��ع��ن
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النقيب دار يف

ال��س��رور أن��وار ي��ش��ع ء ال��رج��ا ط��ل��ع وق��د أم��ا
األم��ي��ر م��والن��ا ب��وج��ه ـ��ب ال��ن��ق��ي��ـ م��والن��ا دار ف��ي
ال��ص��دور ف��ي ال��م��خ��ي��م ـ��ي��أس ال��ـ أي��ه��ا ل��ش��أن��ك ف��اذه��ب

∗∗∗
وزور ب��ه��ت��ان ب��ك��ل ن ال��م��رج��ف��و ي��ري��د م��اذا
ال��ث��غ��ور ب��اس��م��ة ل��ل��ق��وم ال��م��ن��ى ب��دت م��ا ب��ع��د م��ن
األم��ي��ر؟ م��والن��ا ب��وج��ه ـ��ب ال��ن��ق��ي��ـ م��والن��ا دار ف��ي

∗∗∗
ل��ل��ن��ف��ور؟ ال��زع��ان��ف م��ي��ل م��ن ال��ق��وم ي��خ��اف م��اذا
ن��ور ب��ك��ل ال��س��اط��ع��ي��ن ـ��ن ال��ن��يِّ��َري��ـ اق��ت��ران ب��ع��د
األم��ي��ر م��والن��ا ووج��ه ـ��ب ال��ن��ق��ي��ـ م��والن��ا دار ف��ي

∗∗∗
وال��ن��ص��ي��ر ال��م��ع��اض��د ي��د ـ��ر األم��ي��ـ إل��ى ال��ن��ق��ي��ب م��د
ب��ال��ش��رور ي��ل��ه��ج ال��ق��وم ف��ي م��ش��اغ��ب ك��ل َف��ْل��يَ��ْخ��َز
األم��ي��ر م��والن��ا ح��ي��اة ال��ن��ق��ي��ب م��والن��ا ول��ي��ح��ي





املغتصب احلق

الرشعية: باملحكمة النيابة إىل عودته بعد النائب الوهاب عبد العالمة إىل كتبه مما

ال��ن��ائ��ب إل��ى م��م��ن��وًح��ا وع��اد ال��غ��اص��ب م��ن ال��ح��ق أُخ��ذ ق��د
ال��ش��ارب إل��ى ال��ع��ذب وال��م��ن��ه��ل وإن��س��ان��ه��ا ب��غ��داد ع��ال��م
آي��ب وم��ن م��ن��ه��م ذاه��ب م��ن ف��ض��ل��ه إل��ى ال��ن��اس ت��خ��ت��ل��ف
ال��ث��اق��ب رأي��ه ف��ي وت��ق��ت��دي ت��ه��ت��دي ووع��ظ��ه ع��ل��م��ه ف��ي
وال��ط��ال��ب ال��م��ط��ل��وب ب��ج��ب��ه��ة أس��اري��ره الح��ت ق��د وال��ِب��ْش��ُر
ج��ان��ب إل��ى ت��زه��و ج��ان��ب ف��ي م��زدان��ة ال��ل��ه ش��رع ودار
ب��ال��ن��ائ��ب ال��ل��ه ش��رع أش��رق أرخ��وا دام��س ظ��الم ب��ع��د

١٣٢٥ه





النائب حتتتصوير

غ��ائ��ب م��ن ت��ص��وي��ره إل��ى ف��ان��ظ��ر ش��خ��ص��ه ال��م��ن��ي��ة ف��ي ع��ن��ا غ��اب م��ذ
ال��ن��ائ��ب ال��ح��س��ي��ن ألب��ي ص��ورة ف��ي ال��ع��ال ع��ن ال��م��ع��رب��ات ال��م��ع��ان��ي ت��ل��ق��ى





ف العالَّ الكريم عبد إىل

ِف ب��ال��ع��الَّ ف��ي��ه أن��وِّه ش��ع��ًرا م��س��ت��ن��ش��ًدا أت��ى أدٍب ذي وم��ح��بٍّ
وخ��واف��ي ب��ق��وادم ش��ع��ره م��ن م��ح��ل��ق ال��ك��ري��م ع��ب��د ف��أج��ب��ت��ه
ق��واف��ي خ��ي��ر ال��ل��ه ل��ع��م��ر ك��ان��ت ج��م��ة ق��واف��َي ل��ه س��م��ع��ت ف��ل��ك��م





احلريقيات





عندرشاغان1 وقفة

وقوعه يكثر الذي الحريق من اآلستانة يف شاهد ما وصف يف قالها قصائد عدة للرصايف
فمنها الحريقيات، عنوان تحت حدة عىل هنا القصائد تلك نثبت أن فرأينا املدينة، تلك يف

اآلتية: القصيدة

«ش��راغ��ان��ا» ف��ي ت��ل��ظَّ��ت ك��ن��اٍر َع��ذًْال وأع��ي��ان��ا ن��وابً��ا أع��ِذل أص��ب��ح��ُت
ح��ي��ران��ا ال��ع��ق��ل َط��رُف ي��ش��َخ��ص إل��ي��ه م��رت��ف��ًع��ا ال��ب��س��ف��ور ع��ل��ى أط��لَّ ق��ص��ر
وإن��س��ان��ا ن��وًرا ل��ه��ا ت��راه ح��ت��ى ن��ظ��رت ال��ت��ي ال��ع��ي��َن يُ��بْ��ِه��ُج زخ��رٍف ذو
ع��ج��الن��ا َم��رَّ م��ن ُص��ن��ع��ه��ا م��س��ت��وق��ًف��ا وه��ن��دس��ة إت��ق��انً��ا م��ب��ان��ي��ه َراق��ت
وب��ن��ي��ان��ا ص��ن��ًع��ا أك��رم��ه��ا ك��ان إذ س��يِّ��ده��ا وه��و َع��ب��ي��د ال��ق��ص��ور ك��لُّ
إم��ع��ان��ا ي��س��ت��ق��ص��ي��ه ال��م��ق��ي��ِد م��ش��َي ي��ن��ظ��ُره وه��و ف��ي��ه ال��م��ه��ن��دُس ي��م��ش��ي
أج��ف��ان��ا م��ن��ه األع��ال��ي ف��ي م��ق��ل��بً��ا م��ن��ب��ِه��ًرا ل��إلب��ط��ي��ن ��ي��ه ك��فَّ ي��ض��مُّ
أل��وان��ا م��ب��ن��اه ع��ل��ى ال��ج��م��ال الح إذ ال��ج��الل��ة ال��ن��اس ت��ع��رف ب��ه ع��رش
س��ل��ي��م��ان��ا م��ن أت��اه��ا ح��ي��ن ل��ألم��ر خ��ض��ع��ت ل��م��ا ل��ب��ل��ق��ي��س ع��رًش��ا ك��ان ل��و

القصور أعظم وهو العزيز، عبد السلطان بناه اآلستانة، يف البسفور ضفة عىل ملوكي قرص «رشاغان»: 1
للنواب، مجلًسا اتخذ العثماني الدستور أعلن وملا منظًرا، وأبهجها صنعة وأدقها اآلستانة، يف فخامة
فقال اآلستانة، يف الرصايف وكان حريق، به فشب النواب، مجلس رئيس رضا أحمد من بسعي ذلك وكان

القصيدة. هذه



الرَّصايف معروف ديوان

ن��ي��ران��ا2 ف��ي��ه َدَل��ع��ت��ه��ا ب��أل��س��ن ن��اط��ق��ة وه��ي أم��س��ت ال��ح��وادث ف��ي��ه
أردان��ا ل��ل��ن��ي��ران ت��ْص��ِف��ق وال��ري��ح ب��ه ال��ح��ري��ق ش��بَّ وق��د رأي��َت ف��ل��و
ِع��ْق��ي��ان��ا3 ال��ن��ار ل��ه��ي��ُب م��ن��ه ي��ذي��ب م��ح��ت��رًق��ا ثَ��مَّ ك��ب��ي��ًرا م��ل��ًك��ا رأي��ت
إي��ه��ان��ا4 ال��ب��ن��ي��ان ق��َوى ي��ُدكُّ ل��ح��ًس��ا ت��ل��ح��ُس��ه ل��ل��ن��ار أل��ُس��ُن ب��ه ط��ال��ْت

∗∗∗
م��زدان��ا ال��ب��س��ف��ور ب��ه��ا وك��ان ق��وم ض��يَّ��ع��ه��ا ال��ب��ح��ر ض��ف��اف ف��ي ُدرًَّة ي��ا
ت��ي��ج��ان��ا ال��ه��ض��ب رءُوس م��ن ��ع��ت ورصَّ م��ش��رق��ة ال��ب��ح��ر ب��وج��ه أض��اءت ق��د ك��م
وح��ي��ت��ان��ا أس��َم��اًك��ا ال��ب��ح��ر ف��ي أب��ك��ي��َت م��ح��ت��رًق��ا أم��س��ي��َت م��ذ ال��ق��ص��ُر أي��ه��ا ي��ا
ُس��ل��وان��ا ع��ن��ك أب��ق��ى ال��ق��وم ل��دي وال ب��اق��ي��ًة ال��ن��ار ل��ه��ي��ُب م��ن��ك يُ��ب��ِق ل��م
ج��دران��ا ك��األط��واد ل��ل��ع��ج��ائ��ب ي��ا ه��ادم��ة ال��ن��ار ُش��واظ م��ن َم��ع��اِوٌل
أرك��ان��ا األرك��ان ع��ل��ى م��ن��ك ت��دكُّ ص��ائ��ل��ٌة وال��ن��ي��ران أم��ام��ك ق��م��ن��ا
ب��رك��ان��ا ص��رت م��ن��ه��ا ن��خ��ال��ك ح��ت��ى ت��ف��ِزع��ن��ا ال��ن��ار ب��ي��ن ل��ك ٍة ه��دَّ ك��م
وأب��دان��ا أرواًح��ا ب��ال��ح��زن ن��ه��ت��ُز ن��ب��ص��ره ح��ي��ن ل��ه��ي��ٌب، ف��ي��ك ي��ه��ت��زُّ
أح��زان��ا األرض ص��در ن��م��أل ون��ح��ن أدخ��ن��ًة ال��ج��وِّ ص��در ت��م��أل ف��أن��ت
ُغ��دران��ا! ال��دم��ع ت��ج��ري ل��ك م��ط��اف��ئً��ا م��دام��ع��ه��م ك��ان��ت ل��و ال��ق��وَم أش��رف م��ا
دي��وان��ا ل��ل��ن��واب ب��ج��ع��ل��ك ي��س��ع��ى م��ج��ت��ه��ًدا ق��ام ق��د ِل��ُم��ْرتَ��ئ��ٍس وي��ٌل
خ��س��ران��ا ال��س��ع��ي ذاك ع��واق��ُب ب��ان��ت م��ج��ت��م��ًع��ا ل��ل��ن��وَّاب ك��ن��َت إذا ح��ق
أب��ك��ان��ا ال��رأي ب��س��وء م��ن ع��ل��ى ِض��ْح��ًك��ا أح��س��بُ��ه ك��ن��ت ح��س��ي��ٌس ف��ي��ك ل��ل��نَّ��اِر
َغ��ي��ران��ا األوط��ان ع��ل��ى أك��ون أال ي��ط��اوع��ن��ي ال ق��ل��بً��ا ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
وك��ت��م��ان��ا س��ت��ًرا ل��ه��ا ي��س��ت��ط��ي��ع ال م��وِج��دة ال��ش��ع��ر ب��ص��در إنَّ ق��وِم ي��ا
��ان��ا؟! ت��غ��شَّ م��ك��روًه��ا ي��ب��ال��ون ال إذ ن��واِئ��ب��ن��ا أم��س��وا ن��واب��ن��ا ب��ال م��ا
ش��راغ��ان��ا! ف��ي اج��ت��م��اًع��ا أرادوا ح��ت��ى ع��م��ًال ي��ع��م��ل��وا ل��م أن��ه��م ك��ف��ى أم��ا
ع��م��ران��ا ل��ألوط��ان ن��ط��ل��ب ون��ح��ن ب��ه��ا يَ��ن��ع��م��ون ق��ص��وًرا ي��ط��ل��ب��ون ه��م

النريان. بألسن هذا يف نطقت قد الحوادث أن أي 2
الخالص. الذهب العقيان: 3

إضعاًفا. أي إيهانًا: 4
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رشاغان عند وقفة

أوط��ان��ا ال��ن��اس أش��ق��ى ال��ي��وم ه��م ل��م��ن م��ف��خ��رة ال��ق��ص��ر ب��ب��ه��و ال��ج��ل��وس ل��ي��س
ك��ان��ا ب��ع��دم��ا م��ن��ه��م ك��ان ال��ذي ع��ل��ى ن��دم��وا إن��ه��م ح��ت��ى ال��ح��زم ض��يَّ��ع��وا ق��د
ن��دم��ان��ا ي��ن��ف��ك ال ال��ح��زم وت��ارك وم��غ��ت��ب��ًط��ا م��س��روًرا ال��ح��زم ذو ي��ع��ي��ش
ي��ق��ظ��ان��ا ال��ده��ر ح��دث��ان ع��ل��ى ط��رٌف ل��ه ب��ات ن��ام إن َم��ْن ال��ن��اس وأح��زم
ع��م��ي��ان��ا ق��وم ي��ا ن��زل ل��م ف��إن��ن��ا ن��س��ل��ك��ه��ا؟ ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ال��ط��ري��ق أي��ن
ق��م��ص��ان��ا ال��ص��دق ي��ل��ب��س��ون ن��واب��ه وال ال��خ��م��ول أث��واَب ي��خ��ل��ع ال��ش��ع��ُب ال
وأش��ق��ان��ا! ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اس أس��ع��د م��ا ن��ه��م��ل��ه��ا ن��ح��ن ل��دي��ن��ا ت��س��ع��ى ال��ن��اس
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احلريق1 الطفليفمشهد أم

ت��رح��اُل؟! ال��ي��وم ع��ن��ه��ا ب��ال��ق��وم َخ��فَّ ه��ل أط��الُل َوْه��َي ت��راءَى ل��ل��دي��اِر م��ا
ض��ال2 وال ف��ي��ه��ا َس��م��ر ال وال��ي��وم زاه��ي��ة ال��خ��ض��ر ��ُم��راُت ال��سَّ ب��ه��ا ك��ان��ت
وآص��ال؟ أب��ك��ار ف��ي��ه��ن ت��غ��ب��ر م��ب��ع��ث��رة أن��ق��اٌض وه��ي ب��ال��ه��ا م��ا
زل��زاُل؟! ت��ح��ُت م��ن ب��ن��ي��ان��ه��ا ه��دَّ أو ص��اع��ق��ٌة ف��وق م��ن ب��ن��ي��ان��ه��ا ه��دَّ ه��ل
أذي��ال ال��ن��ار ل��ه��ي��ب م��ن ل��ه��ا ري��ٌح أث��ًرا ب��ه��ا ت��ت��رك ول��م ع��ف��ت��ه��ا ق��د ب��ل
أط��الل وه��ي إال ال��ص��ب��ح أت��ى ف��م��ا م��ش��ي��دة ل��ي��ًال ب��ه��ا ال��ح��ري��ق ش��بَّ
أب��ط��ال3 ال��ن��ار ك��أنَّ ال��دخ��ان م��ن رَه��ًج��ا أط��راف��ه��ا ف��ي ال��ن��ار أث��ارت
وآم��ال وأم��وال ب��ي��وت ص��رع��ى، ب��س��اح��ت��ه خ��رَّت م��ْع��َرًك��ا ح��َك��ت ح��ت��ى
ال��ح��ال ب��ه��ا ض��اق��ت وق��د ال��ش��ق��اءِ دار ت��ح��رُّق��ه��ا م��ن أم��س��ت ال��س��ع��ادة دار

عدة اجتاح هائل حريق وهو إسطنبول، مدينة من الفاتح حارة يف شب حريق يف قيلت القصيدة هذه 1

صفصًفا. قاًعا فرتكها حارات،

الدر، من شجر والضال: العضاه. من شجر وهو السمر: واحدة فضم، بفتح سمرة جمع السمرات: 2
الشجر. مطلق هنا به واملراد

الحرب. غبار الرهج: 3



الرَّصايف معروف ديوان

اآلل4 ل��ه ي��ب��دو إذ ��ر ال��م��ه��جَّ ل��ح��َظ ُغ��لَّ��ت��ه��ا نَ��ْق��ع ت��رج��و ال��ب��ح��ر إل��ى ت��رن��و
تَ��نْ��ه��ال األرواح ل��ه��ا ت��ك��اد ح��ت��ى أدُوره��ا ب��ال��ن��ي��ران ك��ال��رم��ل تُ��ه��ال
أم��وال ت��ذري��ن ال��ذي ال��رم��اد إن ب��ه��ا ال��رم��اد ت��ذري ف��ال م��ه��ًال ري��ُح ي��ا

∗∗∗
تَ��س��آل ال��ب��اك��ي��ن ال��زُّم��ر ع��ن ول��ي ��ُم��ُه أُيَ��مِّ م��ذع��وًرا ل��ل��َح��يِّ رح��ُت ق��د
وأط��ف��ال5 ِن��س��وان ال��ش��وارع وف��ي خ��اوي��ٌة ال��ق��وم دي��اُر ال��ِع��راص وف��ي
ت��ج��وال ال��ح��يِّ ب��ُع��ْرِض ول��ل��غ��ب��ار دان��ي��ة ال��رأس ف��وق وال��ش��م��س ج��ل��س��ن
ِس��رب��ال ال��ش��م��س ح��رَّ ي��ق��ي��ه��نَّ وال ب��ه ال��غ��ب��ار ف��ي��رددن ِخ��م��ار وال
وأوش��ال6 ط��وًرا ل��َج��ٌج وأدم��ع��ي ج��زٌع ك��لُّ��ه وق��ل��ب��ي وق��ف��ُت ح��ت��ى

∗∗∗
ت��ه��ط��ال: ل��ل��دم��ع وج��ن��ت��ه��ا وف��وق ق��ائ��ل��ًة ال��ط��ف��ل أمَّ أن��َس ال أن��َس م��ا
م��ال ب��ه��ا ال��ب��اك��ي ط��ف��ل��َي س��وى ل��ي م��ا ح��اس��رًة دن��ي��اَي م��ن ت��ج��رَّدت إن��ي
آل7 وال زوج ال ح��ي��ث ي��ع��ول��ن��ي ج��َدة ذِي ال��ي��وم ه��ذا ب��ع��د ام��رٍئ أي
أك��ت��ال8 ل��ل��ق��وت ب��ع��ض��ه��ا م��ن وك��ن��ت أس��ك��ن��ه��ا ك��ن��ت ب��داٍر ال��ح��ري��ق أودى
خ��ال وال ع��مٌّ وال إل��ي��ه آوي َوزٌر وال داٌر ال أص��ب��ح��ت وال��ي��وم
أوج��اُل م��ن��ه ف��ؤادي ف��ي خ��بَ��ْت وم��ا وم��ض��ت ن��ي��ران��ه خ��ب��ت ال��ح��ري��َق إن
أث��ق��ال م��ن��ه وب��ظ��ه��ري َده��ى ع��م��ا ع��اج��زٌة ال��ي��وم إن��ي ُرح��م��اك ربِّ ي��ا
أح��ت��ال؟! ك��ي��ف رب��ي! ح��ن��ان��ي��ك أدري، ف��م��ا ب��ال��ح��ي��اِة ذرًع��ا ض��ق��ت ق��د ربِّ ي��ا
إع��وال ال��ب��ي��ن ف��ي ي��ق��طِّ��ع��ه ل��ف��ظ م��ق��ال��ت��ه��ا م��ن ش��ج��ان��ي ق��د وع��ن��دم��ا

واآلل: الحر. شديدة وتكون خاصة، القيظ يف النهار نصف وهي الهاجرة، يف يسري الذي املهجر: 4
الرساب.

بناء. فيها ليس بقعة كل أو الدار، ساحة وهي عرصة جمع العراص: 5
القليل. املاء وهو وشل، جمع األوشال: 6

األهل. بمعنى هنا اآلل: غنى. ذي جدة: ذي 7

قوتي. بكرائها فأكتال اآلخر، بعضها الناس وأكري بعضها، يف أسكن كنت بدار الحريق ذهب أي: 8
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الحريق مشهد يف الطفل أم

ب��ْل��ب��ال ه��اج ب��ق��ل��ب��ي ب��ك��اه��ا وم��ن ب��اك��ي��ٌة وْه��َي ق��ل��ي��ًال م��ن��ه��ا دن��وت
إِج��الل ال��رأس وَح��نْ��ي رأس��ي ح��ن��ي��ُت ل��وح��ش��ت��ه��ا وإي��ن��اًس��ا وق��ف��ت ح��ت��ى
وإق��ب��ال إدب��ار ال��ده��ر ف��إن��م��ا ج��زًع��ا ت��س��ت��ي��ئ��س��ي ال أخ��ُت ي��ا وق��ل��ت:
��ال ح��مَّ ل��ل��ب��أس��اء ع��ن��ك وك��لُّ��ن��ا أظ��ه��رن��ا ب��ي��ن اب��ت��ئ��اًس��ا أت��ج��زع��ي��ن
إه��م��اُل ال��ق��وم ع��ن��د أم��رك ك��أنَّ ب��اك��ي��ًة ال��ي��أس ب��ع��ي��ن أراِك ل��ي م��ا
أغ��الل؟! ب��ال��دس��ت��ور ع��ن��ه��نَّ ُف��كَّ ق��د ب��ه��ا ال��رج��ال أي��دي ��ٍة أمَّ م��ن أل��س��ِت
أش��ك��ال9 ال��ح��ك��م ف��ي وه��م ال��ُم��ْرِزئ��اِت ف��ي واح��دٍة أب��ن��اء أص��ب��ح��وا ل��ق��د ح��ت��ى
وإف��ض��ال ف��ض��ل ل��ل��ع��ال ب��ه��م ي��س��م��و أخ��وَّت��ه��م م��ن ب��ح��ب��ٍل م��س��ت��ع��ص��م��ي��ن
أه��وال ب��األه��وال ت��ص��اَدَم إذا ل��ه ال��ح��ص��ي��ن ك��ال��ح��ص��ن ال��ت��ع��اض��د أم��س��ى
َس��ل��س��ال ال��ق��وم ع��ن��د وردك ب��أنَّ ظ��م��أٍ م��ن م��سَّ ف��ي��م��ا ال��ي��وم ف��اس��ت��ب��ش��ري
��اُل بُ��خَّ ال��ح��قِّ ب��أداء ُه��ُم وم��ا م��س��اك��ن��ه��م ف��ي َع��ول ح��ق��ك وإن

∗∗∗
أم��ث��ال ال��ح��يِّ ن��س��اءِ ف��ي ل��ه��ا وك��م م��ق��ال��ِت��ه��ا ف��ي ش��ج��ت��ن��ي ق��د ال��ت��ي ت��ل��ك
أف��ع��ال؟ ال��م��ج��د ف��ي ل��ه��م ت��ق��وَم ح��ت��ى ب��ه��م ظ��ن��ن��ت م��ا ق��وم��ي يُ��ص��دِّق ف��ه��ل
م��ف��ض��ال ال��ك��ف ط��ل��ق ال��ذراع��ي��ن رح��ُب ف��ت��ًى ال��ب��ع��ي��َد م��رم��اه ي��درك ف��ال��م��ج��د
إق��الل ال��ده��ر ن��ي��وب م��ن ��ه��م ع��ضَّ َم��ن ب��ه ي��ع��ان م��ا ح��م��ًدا ال��م��ال وأك��ث��ر
وإرق��ال10 وْخ��ٌد ب��ك��م ف��ي��ه��ا ف��ل��ي��ْم��ِض واض��ح��ٌة ال��ُع��رِف س��ب��ي��ل ه��ذي ق��وم ي��ا
ال��ح��اُل»11 ت��س��ِع��ِد ل��م إن ال��ن��ط��ُق «ف��ل��يُ��س��ع��د ت��س��اع��ده ال ف��ي��ه��ا ال��ح��ال ت��ُك وم��ن

متساوون. متشاكلون أي أشكال: الحكم يف وهم 9

اإلبل. ميش رضوب من رضب منهما كل واإلرقال: الوخد 10
ماُل». وال تُهديها عنَدَك َخيَْل «ال وصدره: مادًحا، قاله للمتنبي بيت عجز هذا 11
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وكان إسطنبول، مدينة من باشا إسحاق حارة يف حدث الذي الكبري الحريق يف قالها
األخري. العهد يف هناك حدث كبري حريق ثالث

وي��ص��ي��ُح ُردن��ه��ا ي��ج��ذب وال��ط��ف��ُل ت��ن��وُح ال��ط��ري��ق ب��ق��ارع��ِة ق��ع��َدت
وي��ل��وح ال��دج��ى ف��ي ي��ض��ح��ك ك��ال��ب��رق ب��داره��ا ال��ح��ري��ق ض��ح��ك وق��د ت��ب��ك��ي
ت��ل��وي��ح وج��ن��ات��ه ف��ي ل��ل��ش��م��س ف��وج��ه��ه��ا ال��ظ��الل ق��ل��ص وق��د ض��ح��ي��ت
ال��م��س��ف��وُح دم��ُع��ه��ا ل��ذل��ك ف��َج��ري ذي��وَل��ه ال��دِّي��ار ع��ل��ى ال��ح��ري��ُق َج��رَّ
ش��ح��ي��ح ال��ع��زاءَ أن س��وى ت��س��ُخ��و وم��دام��ع��ي ح��ي��ال��ه��ا وق��ف��ُت ول��ق��د
َس��ب��وح ال��دم��وع ب��َرق��راِق ل��ح��ظ ع��ي��ن��ه��ا م��ن األس��ى ��ن��ن��ي يُ��ل��قِّ ف��غ��دا
َم��ج��وح1 ال��ح��ري��ق ب��ج��ائ��ح��ة ب��ي��ت دم��وَع��ه��ا ال��غ��داَة أج��رى أيِّ��ًم��ا ي��ا
ت��س��ري��ُح ب��أه��ِل��ه��ا ل��ل��ُم��ِل��مِّ م��ا ب��ي��وت��ن��ا ف��إنَّ َج��َزًع��ا ت��ه��ل��ك��ي ال
ف��ي��ح؟!2 دي��ار وأك��ث��ره��ا ه��ذي دي��ارن��ا ك��ل ت��ض��ي��ق أن��ت أع��ل��ي��ِك
ت��ت��ري��ح3 ف��ك��ل��ه��ا ال��س��رور ب��ع��ض أرت وإن ف��ال��ح��ي��اُة ع��زاءَك ف��اق��ن��ي

ومجوح: تستأصله. أي املال؛ تجتاح التي العظيمة النازلة والجائحة: زوجها. فقدت التي املرأة األيم: 1
بيتها. الحريق اجتياح أبكاها أنها واملراد لبيت، صفة وهو مستأصل، أي

واسعة. أي فيحاء؛ جمع فيح: 2

األحزان. والترتيح: وادخر. حفظ قنى: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��س��وُح4 ب��ه��نَّ ق��رع��ت ف��ق��د وان��ظ��ر ال��ِب��ل��ى ب��ه��ا أن��اخ ف��ق��د ب��ال��دي��ار ق��ف
ُص��روح ق��ب��ُل وه��ي ِع��راًص��ا ف��غ��دت ش��م��ل��ه��ا ف��ش��تَّ��ت ب��ه��ا ال��ح��ري��ق ن��زل
ال��روح5 ت��ذوب م��ط��ل��ع��ه��ا ه��ول م��ن أل��س��نً��ا يُ��نَ��ْض��ِن��ُض ب��ه��ا ال��ش��واظ ب��ك��َر
ال��ري��ح ج��ان��ب��ي��ه��ا ت��ص��ِف��ق ح��م��راءَ م��الءًة ال��ب��ي��وت ع��ل��ى ال��لَّ��ه��ي��ب ن��ش��ر
ي��س��ي��ح ال��ل��ه��ي��ب أخ��ذ وق��د ن��اًرا وأم��ط��رت ال��س��م��اء م��ن��ه ف��ت��ع��بَّ��َس��ْت
ل��ُم��وح ب��ي��ن��ه��ن ال��م��ه��ال��ِك ب��رق س��ح��ائ��بً��ا ال��ب��ي��وت ع��ل��ى ال��دخ��اُن وع��ال
ت��ف��وح ال��دم��ار ب��رائ��ح��ِة نُ��َوبً��ا ُم��ن��ب��تً��ا وب��ًال ف��ك��ان ال��ش��رار أم��ا
وُك��ل��وح6 َس��ف��ع��ة ع��ل��ي��ه��ا وب��دت دخ��ان��ِه ِب��َج��وِن ُك��ِس��ف��ت ق��د وال��ش��م��س

∗∗∗
ن��ص��ي��ح ي��ق��ول ل��م��ا ت��س��م��ع��ون ال م��ت��ى ف��إل��ى م��ص��ي��ُرك��م س��اء ق��وُم ي��ا
ت��ب��ري��ح؟! ب��ك��م ل��ه��ا ي��ك��وَن ال ك��ي َع��ت��اَده��ا ل��ل��خ��ط��وب أخ��ذت��م َه��الَّ
وت��روح ت��ارًة ع��ل��ي��ك��م ت��غ��دو ن��اره ي��وم وك��ل ال��ح��ري��ق ه��ذا
ل��ف��ص��ي��ح ك��الم��ه��ا وإن ذُرٍب ب��أل��س��ٍن ت��ف��وُه ب��رح��ت م��ا ف��ال��نَّ��ار
ال��ت��ص��ري��ح؟! ذل��ك ك��ف��اك��م أَوم��ا م��ك��رًرا ق��ب��ُل ق��ل��ن م��ا ت��ع��وا ل��م ِل��َم
ال��م��ذب��وح ي��ت��م��ل��م��ل ك��م��ا ق��م��ت��م أت��ت ف��إن ال��زم��ان نُ��وب إل��ى ِن��م��ت��م
ط��م��وح ال��ق��ص��يِّ األم��ر إل��ى ن��ظ��ر وف��ات��ك��م األم��ور أدن��ى وأه��م��ك��م
ي��ب��وح! ال��زم��ان ب��أس��رار ف��ي��ك��م أت��ى ق��د ن��ذي��ر م��ن ال��ح��وادث ف��ي ك��م
وس��ط��ي��ح7 ل��ك��م ِش��ق ف��ك��اله��م��ا ت��ق��دم��ا ال��ل��ذان ال��ح��ري��ق��ان أم��ا
ق��ب��ي��ح األم��ور ف��ي ال��ت��راخ��َي أن وأن��ب��أا ب��ال��خ��راب أن��ذراك��م ق��د

الغاشية. من خلت أي السوح: وقرعت الساحة، جمع السوح: 4
واملراد يحركها، ألسنًا: وينضنض فيه. دخان ال الذي النار لهب والشواظ بكرة، أتى أي الشواظ: بكر 5

اللسان. شكل يف يمتد ما الشواظ: بألسن
عبوس أي وكلوح: بحمرة. مرشب أسود لون أي سفعة: وقوله األسود. بدخانه أي دخانه: بجون 6

واكفهرار.
املشهور، اليمن كاهن لقب وسطيح: سطيح، أيام يف كان العرب، كهان من لكاهن علم أل: بدون شق 7

الذئبي. ربيع واسمه
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ج��روح؟! ل��ه��ن ت��ب��رأ ول��م نُ��س��ي��ت ق��د ك��ي��ف ال��م��ص��ائ��ب ت��ل��ك إل��ى َع��ج��ب��ي
َط��روح8 م��ن��ت��ه��اه ُش��ق��ة انَّ ول��َو م��ص��اب��ك��م ُع��ظ��َم ت��ن��س��ون م��ا ُس��رع��ان
ض��روح9 ال��ح��ادث��ات وق��وس خ��ل��س ف��أخ��ذه ل��ل��زم��ان ت��س��ت��ن��ي��م��وا ال

بعيدة. وطروح: منتهاه. مسافة أي منتهاه: شقة 8

للسهم. والحفز الدفع شديدة أي رضوح: قوس 9
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الثاين اجلزء





املراثي





صديقاه! وا

بريوت. يف الخياط الدين محي الشيخ صديقه منعى بلغه عندما اآلستانة، يف وهو قالها

ت��ف��كُّ��ري ف��ي َح��ي��رة إال ألزداَد أك��ن ف��ل��م ال��ح��ي��اة ك��ن��ه ف��ي ت��ف��كَّ��رت
ال��م��ت��ن��ور ال��ط��ارق ب��ل��ح��ِظ إل��ي��ه��ا رام��يً��ا ال��ل��ي��ل أخ��ِب��ط ف��ي��ه��ا ب��تُّ وك��م
ل��م��ؤخ��ر أم��ره��ا م��ن أن��ت��ه��ي وال ل��م��ق��دَّم أم��ره��ا م��ن أه��ت��دي ف��ال
ال��م��ت��ق��ه��ق��ر ال��ن��اك��ص رج��وع رج��ع��ت ن��ح��وه��ا ت��ق��دم��ت م��ه��م��ا أن��ن��ي ع��ل��ى
م��ع��بِّ��ِر م��ن ل��ه��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ف��ي أم��ا ن��ائ��م أح��الم ق��ي��ل ق��د ك��م��ا وه��بْ��ه��ا
ال��م��ؤث��ر ذاك وج��ه م��ن��ه��ا ل��ع��ي��ن��يَّ يَ��لُ��ح ف��ل��م ال��ح��ي��اة آث��اَر ت��أم��ل��ت
ص��رص��ر1 َه��ْوج��اءَ ُم��س��ت��نِّ ف��ي ت��وق��د ق��اب��ٍس ش��ع��ل��َة آن��س��ُت أن��ن��ي س��وى
م��ُع��ص��ِر2 َه��م��وَة ال��ل��ي��ل ك��ِق��ْط��ع أت��تْ��ُه الم��ًع��ا ال��ع��ي��ن يُ��ب��ه��ج س��ن��اه��ا ف��ب��ي��ن��ا
ُم��س��ف��ر غ��ي��ُر ُص��بْ��ُح��ه��ا ظ��ل��م��اٍت إل��ى ب��ه��ا ت��رت��م��ي َخ��ب��وٌة إال ه��ي ف��م��ا
ن��يِّ��ر! أي ن��يِّ��ًرا م��ن��ه ف��أط��ف��ا ال��ردى غ��ال��ه إذ ال��دي��ن م��ح��ي ك��ذل��ك
م��ت��ص��بِّ��ر؟! م��ن ال��دي��ن م��ح��ي ف��ي��ك ق��ض��ى ب��ع��دم��ا ل��ك ه��ل ب��ي��روُت ال��ع��ف��ا ع��ل��ي��ِك
ال��م��ح��ب��ر وال��ك��الم ال��ق��واف��ي وُغ��رِّ وال��ِح��ج��ا ل��ل��ع��ل��م ف��ي��ك رك��نً��ا ك��اَن ف��ت��ى

الربد الشديد والرصرص: العاصفة. الريح والهوجاء: الواضح. الطريق واملستن: النار. طالب القابس: 1
الهبوب. الشديد أو

األعاصري. ذات الريح واملعرص: الجو. يف تثريه الغبار الهموة: 2
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ال��م��ؤزَّر َع��فَّ ال��ن��ف��س س��ج��اي��ا ك��ري��م م��ه��ذبً��ا ال��ج��ب��ي��ن َص��ْل��َت ب��ه ف��ق��دن��ا
��ِر م��ع��مَّ غ��ي��َر م��ات أن ض��رَّه ف��م��ا م��ق��دًَّم��ا ال��ع��ل��وم ف��ي ش��ي��ًخ��ا ع��اش ل��ق��د
م��ت��ح��ض��ر وم��ن ب��اٍد م��ن ال��ن��اس ل��دى ال��ث��ن��ا ط��يِّ��َب ل��ه أب��ق��ى م��ن م��ات وم��ا
ب��خ��ن��ج��ر إل��يَّ أه��وى ن��ع��ي��ه ل��دى ك��أن��ه ف��ك��ان ال��ن��اع��ي ل��َي ن��ع��اه
ِل��م��ن��خ��ر3 ال��ص��ري��ع خ��رَّ ك��م��ا َخ��َررُت دون��ه ال��ح��ي��ازي��َم ش��دِّي ي��ك��ن ل��م ول��و
وم��ف��خ��ر ف��ض��ل ك��ل ي��ح��وي ب��ب��ي��روت م��اج��د ق��ب��ر ع��ل��ى ب��ي ع��وج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��م��وق��ر ال��ج��ل��ي��ل ذاك م��ن ف��ي��ه ل��م��ن ت��ج��لَّ��ة ال��ع��ي��ون دم��َع ن��ح��ت��ق��ر ق��ف��ا
م��ح��ج��ِر4 ك��ل م��ن ال��دم��ع غ��ي��ث ون��س��ق��ي��ه وال��ُع��ال ال��م��ج��د َم��ل��ح��وده ف��ي ون��ن��دُب
��ر م��ح��قَّ ب��دم��ٍع يُ��ق��ض��ى أن ح��لَّ وإن ح��ق��ه ب��ع��ض ل��ه ن��ق��ض��ي ب��ذا ع��س��ان��ا

الصدر. وسط وهو حيزوم، جمع الحيازيم: 3
بها. الدائر العظم العني: ومحجر امليت. أي املدفون؛ امللحود: 4
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امللكوتاألعىل يف

من أناس قتله الذي األعظم، الصدر باشا شوكت محمود بها يرثي اآلستانة يف وهو قالها
املخالفني. حزب

ال��وج��ِد ي��ُد ال��ف��راش ف��وق ت��ق��ب��ل��ن��ي ��ه��د ب��ال��سُّ ال��ن��واظ��ِر م��ط��روف ب��تُّ ل��ق��د
ال��زن��د وارَي األس��ى ق��ل��ب��ي ف��ي وي��ق��دح ال��ج��وى الع��ب��ي م��ن َرق��ش��اء ت��س��اورن��ي
ال��ع��ق��د م��ن��ف��رَط ال��دم��ع ف��ي��ه��ا ت��َرق��رُق ب��م��ق��ل��ٍة ال��ن��ج��وم ت��غ��وي��َر ف��أرق��ُب
وال��ج��ل��د:1 ال��ع��ظ��م ف��ي ال��س��م دب��ي��ب ي��دبُّ واألس��ى أس��ح��م ال��ل��ي��ل وف��رُع أق��ول،
ب��م��ن��َق��دِّ؟! ع��ن��ه ال��ل��ي��ل ق��م��ي��ص أل��ي��س راق��ٌب أن��ا ال��ذي ال��ص��ب��ح يُ��س��ف��ر م��ت��ى
ال��غ��م��ِد2 م��ن ال��ج��راز ال��س��ي��ف أس��ل��ت ك��م��ا خ��ي��ط��ه الح ق��د ال��ف��ج��ر رأي��ت أن إل��ى
ال��خ��ل��د رب��وة ف��ي ال��ع��ل��وي ال��ع��ال��م ل��دى ف��خ��ي��ال��ة غ��ف��وة إال أن��ا ف��م��ا

∗∗∗
م��م��ت��دِّ ال��دع��ائ��م م��رف��وع ال��ن��ور م��ن ُس��رادٍق ح��ول ق��م��ت ك��أن��ي رأي��ت
ال��رع��ِد س��ورة ح��اف��ات��ه ع��ل��ى َوخ��طُّ��وا ع��م��اده ف��وق ال��ح��م��د ل��واء أق��ام��وا
وق��د ب��ال ت��س��ت��ن��ي��ر ُخ��ْض��ٌر ق��ن��ادي��ل ح��ول��ه ال��س��م��وات م��لء أش��رق��ت وق��د
وال��م��ج��د ال��ج��الل��ة ك��رس��يِّ ف��وق ب��ه ج��ال��ًس��ا ش��وك��ت م��ح��م��ود ل��ي الح وق��د

األسود. واألسحم: الشعر. الفرع: 1
القطاع. السيف الجراز: 2
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ال��ه��ن��د ال ال��ل��ه ص��ن��ع��ة م��ن أن��ه ع��ل��ى ص��ق��ال��ه أج��ي��َد س��ي��ٌف ي��ده وف��ي
ال��ح��م��د ب��س��ن��ا م��ش��رق ج��ب��ي��ن ُف��َويْ��ق ��ع م��رصَّ ب��ال��ث��ن��اء ت��اج ال��رأس وف��ي
ال��س��ْرد إل��ه��يَّ��ة درع ت��ح��ت��ه��ا وم��ن س��ن��دس��يَّ��ة ب��ردة ج��لَّ��ل��ت��ه وق��د
ُم��رد3 ُغ��ران��ق��ٍة األي��دي م��ج��نَّ��ح��ة م��الِئ��ٍك م��ن ُزْه��َرة ي��دي��ه وب��ي��ن
ال��ورد م��ن ال��ط��ريِّ ب��ال��غ��ضِّ ت��ح��ي��ي��ه وت��ارة ط��وًرا ب��ال��ف��وز ت��ه��ن��ئ��ه
ال��ج��ن��د م��ن أل��وف اص��ط��ف��ت ب��ه ع��ظ��ي��م م��وك��ب ال��س��رادق ح��ول م��ن ق��ام وق��د

∗∗∗
وح��دي م��ع��ت��زًال ال��ج��ن��د ب��ي��ن ك��ن��ت وق��د ب��ح��ي��ال��ه واق��ًف��ا رآن��ي ف��ل��م��ا
بُ��ع��د؟! ع��ل��ى وق��ف��ت ق��د وح��ي��ًدا ن��راك ل��ن��ا م��ا ُرص��اف��يُّ ي��ا اْق��رْب أن أش��ار
ال��ب��رد ش��دة م��ن ال��َم��ق��رور ي��رج��ف ك��م��ا َرج��ف��ة ��ت��ه ت��غ��شَّ ق��د وج��س��م��ي ف��ج��ئ��ت
ال��بُ��رد ح��اش��ي��ة ب��ال��ت��ع��ظ��ي��م ف��ق��ب��ل��ت أم��ام��ه وان��ح��ن��ي��ت ل��دي��ه ف��ق��م��ت
ال��ُودِّ م��خ��ل��ص ُزوَّارن��ا ف��ي ع��ه��دن��اك إن��ن��ا ج��ئ��َت إذ آن��س��َت ل��ق��د ف��ق��ال:
ال��س��ع��د م��ن��زل ف��ي األم��ن ق��ري��ن ن��زل��ت ف��إن��م��ا ع��ل��ي��ك ْن ه��وِّ ت��رت��ج��ف وال
ج��ه��دي ب��اذًال إع��الئ��ه إل��ى س��ع��ي��ُت ال��ذي ال��وط��ن إل��ى ت��ح��ي��ات��ي ف��أب��ل��غ
ال��ح��ق��د إل��ى ي��م��ي��ل ال ف��م��ث��ل��ي ع��ل��ي��ه��م ح��اق��ًدا ل��س��ت إن��ن��ي ل��ب��ن��ي��ه: وق��ل
ن��د ع��ن ج��ل ال��ذي ال��ع��رش ذي ب��دي��وان ق��ائ��ًم��ا ت��م��ث��ل��ُت أن ��ا ل��مَّ وإن��َي
ب��ع��دي ت��خ��زه��م ال ربِّ ي��ا ل��ه: وق��ل��ت س��اب��ًغ��ا ال��ل��ه م��ن ع��ف��ًوا ل��ه��م ط��ل��ب��ت
ق��ص��دي م��ن ك��ان م��ا رب ي��ا ل��ه��م ف��ح��ق��ق ن��ج��اح��ه��م ق��ص��دُت ق��د إن��ي ربِّ وي��ا
َع��ْم��د ع��ل��ى ظ��ال��م��ي��ن ق��ت��ل��ون��ي وإن ل��ه��م َم��رح��م��ًة م��ن��ك ألرج��و وإن��ي
ك��ال��ش��ه��د ال��ش��ه��ادة ط��ع��م ب��ه ح��ي��اة ��ت��ي أمَّ ب��خ��دم��ة م��وت��ي أرى ف��إن��ي
ت��ه��دي ل��م��ن األن��ام ف��ي ُم��ض��لٍّ م��ن ف��م��ا وال��ُع��ال ل��ل��م��ج��د رب ي��ا ف��اه��ده��م أال
ال��لُّ��دِّ أع��دائ��ن��ا ح��رب ف��ي اس��ت��ش��ه��دوا م��ن إن��ه��م ال��ج��ن��د؟ ُه��ُم م��ن أت��دري وق��ال:
ال��َورد؟4 األس��د ل��ب��َدَة ك��لُّ ت��س��رب��ل ك��أن��م��ا ح��ت��ى دام��ي��ن ت��ره��م أل��م

الجميل. األبيض الشاب وهو غرنيق، جمع الغرانقة: 3
األسود. من األحمر الورد: 4
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األعىل امللكوت يف

ال��ج��رِد5 ��ُم��ر ال��ضُّ ع��ل��ى ف��ي��ه��م ال��ع��دا وأغ��زو ص��دع��ه��م أرأب ال��ل��ه ب��ح��ول ف��س��وف
ال��رق��د ِس��نَ��ِة م��ن ال��ت��ك��ب��ي��ُر ف��أي��ق��ظ��ن��ي ُغ��دوًة ال��م��ؤذِّن ال��ح��يِّ ف��ي وأذََّن
ِك��ب��دي ع��ل��ى بَ��رًدا رؤي��اي م��ن وأح��س��س��ت رع��دة ال��ل��ه خ��ش��ي��ة م��ن وب��ي ف��ق��م��ُت
ال��خ��دِّ ص��ف��ح��ة ف��ي ال��دم��ع س��ط��ور ت��خ��طُّ َع��ب��رٍة ب��وادَر أم��ل��ك ل��م وأص��ب��ح��ت
��ل��د6 ال��صَّ ال��زَّم��ن ف��ي ال��غ��ي��ث ف��ق��َد ف��ق��دن��اه ف��تً��ى ع��ل��ى ال��ج��ي��وش وأس��ت��ب��ك��ي س��أب��ك��ي
ت��س��ت��ه��دي ال��خ��الف��ُة ال��خ��ط��ب دج��ى ف��ي ب��ه ك��وك��بً��ا ال��وزارة أْف��ق ف��ي ك��ان ف��تً��ى
ال��رُّب��ِد7 ب��أوُج��ه��ه��ا ي��وًم��ا ع��ب��س��ت إذا ��ًم��ا ت��ب��سُّ ال��خ��ط��وب وج��ه ف��ي ك��ان وق��د
ال��ُخ��ل��د إل��ى ال��ف��ن��اء ه��ذا م��ن ت��ن��ق��ل وإن��م��ا ال��خ��ص��ال م��ح��م��وُد م��ات وم��ا
ال��لَّ��ح��د ف��ي م��ع��ال��ي��ه ع��ن��ا ُغ��يِّ��ب��ت ف��م��ا ال��ث��رى ف��ي َم��رائ��ي��ه ع��نَّ��ا ُغ��يِّ��ب��ْت ل��ئ��ن
ال��غ��م��د ف��ي ق��رَّ ق��د ال��ي��وم وه��و ال��ده��ر ع��ل��ى ُم��ْص��َل��تً��ا ك��ان ق��د ��ي��ف ال��سَّ إال ه��و وم��ا
األي��دي ح��ال��ي��ة األي��ام ب��ه ت��م��رُّ ُم��َؤب��ًدا ال��ج��م��ي��ل ال��ذك��ر ل��ه س��ي��ب��ق��ى

الشعر. القليلة والجرد: البطن. الهضيمة الجسم اللطيفة الخيل والضمر: أصلحه. الصدع: رأب 5

الشديد. الزمن به ويعني شيئًا، تنبت ال التي األرض أو األملس، الصلب الصلد: 6
اللون. املغرب وهو أربد، جمع الربد: 7
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حممداه! وا

فجأة. موته وكان العظم باشا فوزي محمد رثاء يف قيلت

َداِم ب��ط��ْرٍف ت��ب��ك��ي أم��س��ت ي��وم ال��ش��اِم ُرب��وَع ده��ى َخ��ط��ٍب أيُّ
ظ��الم ث��وَب ل��ل��ح��داد ف��اك��ت��س��ت ال��ل��ي��ال��ي رَم��ت��ه��ا األَس��ى وب��أيِّ
ال��م��ت��رام��ي! ب��خ��ْط��ِب��ه��ا ف��أع��ِظ��م ـ��م ال��َع��ظ��ـ ب��ن��ي ب��ش��ه��م أف��ج��ع��ْت ت��ك��ن إن
َس��وام ال��ع��الء إل��ى ب��أي��ٍد ـ��د ال��م��ج��ـ أدرَك ال��ذي ال��م��اج��ُد ذل��ك
ب��ذام1 ت��َزنَّ أن ع��ن ت��ع��ال��ت ـ��ه ف��ي��ـ ِش��يَ��ٍم ع��ن ت��ج��ب��ك دم��ش��ًق��ا َس��ْل
ب��ال��تَّ��س��ج��ام ت��ج��ود رب��اه��ا ف��ي ع��ي��وٍن ب��س��ب��ع ش��ج��ًوا ب��ك��ت��ه ق��د
ال��ح��س��ام َح��دَّ ت��ُف��لُّ ح��داد ـ��ِه م��ع��ال��ي��ـ م��ن ب��أل��ُس��ن وَرث��ت��ه
وُم��ح��ام2 ح��ي��اض��ه��ا ع��ن ذائ��د نَ��ْدب خ��ي��َر م��ح��م��د م��ن ف��ق��دت
األوام3 أح��رَّ األس��ى أَح��رِّ م��ن ب��َرَداه��ا إل��ى ت��ش��ت��ك��ي وغ��دت
ُه��م��ام ال��رداء َغ��ْم��ِر ك��ري��م م��ن أودى س��اع��ة ع��ل��ي��ه ن��ف��س��ي ل��ه��َف
اآلالم ب��م��ن��س��ر اخ��ت��ط��اًف��ا ب��م��ن��ع��اُه اس��ت��ط��ي��ر ق��د ق��ل��ب��ي إن
ص��م��ص��ام ب��ُم��رَه��ٍف ق��ل��ب��ي ن��ح��و أه��وى ال��ن��ع��ي ل��دى ال��ن��اع��ي ف��ك��أن

العيب. والذام: به. تتهم بيشء: تزنُّ 1
الفضائل. إىل الرسيع الندب: 2

العطش. األوام: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��غ��م��اِم4 َص��وب ِغ��بَّ ال��روض َزَه��ر ت��ح��ك��ي خ��الئ��ق م��ن��ه ف��ق��دن��ا ق��د
ل��ُم��ق��ام م��ع��دَّة ب��داٍر ـ��ي��ا ال��دن��ـ ه��ذه وم��ا خ��ال��ٍد أب��ا ي��ا
األي��ام م��دى خ��ال��د ال��ُع��ال ف��ي ذك��ر ل��ك ف��ك��م ه��ال��ًك��ا ت��ك��ن إن
األوه��ام ي��ُد ال��م��ن��ى ك��اخ��ت��الس اخ��ت��الًس��ا ال��م��ن��ون ع��م��رك خ��ط��ف��ْت
ب��ال��س��ق��ام ذب��ول��ه��ا ال��م��ع��ال��ي ـ��ك ت��ل��ـ ع��ل��ى خ��اف��ت ال��م��ن��وَن ف��ك��أنَّ
ال��ك��رام م��وت ي��ك��ون وك��ذاك��م ط��ريٍّ��ا ��ا غ��ضٍّ أح��رزت��ك ف��ل��ذا
َه��وام5 َغ��واٍد م��ن وط��ف��اءَ ث��وَب ف��ي��ه��ا أن��ت ت��رب��ًة ال��ل��ه ف��س��ق��ى

املطر. والصوب: وإثر. بعد غب: 4

والهوامي: غدوة. تنشأ السحابة وهي غادية، جمع والغوادي: مائها. لكثرة املسرتخية السحابة الوطفاء: 5
املمطرة. وهي هامية، جمع
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شيخاه! وا

أوح��اال ال��ق��وم ُم��ن��اَخ رأي��َت ل��م��ا تَ��رح��اال م��والك إل��ى ع��نَّ��ا أزم��ع��َت
أذي��اال ل��ل��ت��رح��ال ��رت ف��ش��مَّ ص��ب��ٌح ي��ع��ق��بُ��ه ل��ي��س ظ��الٍم ف��ي رأي��ت��ن��ا
ُخ��ذاال ل��ل��ح��ق ت��ب��ص��رن��ا ب��ح��ي��ث أظ��ه��رن��ا ب��ي��ن ُم��ق��اٍم ط��ول ك��ره��َت
أق��واال ب��األف��ع��ال ن��ؤك��د ل��س��ن��ا ب��ه��ا ون��ح��ن ال��دن��ي��ا ن��ف��س��ك ت��ُرْق ول��م
ج��ه��اال؟! األي��ام ص��ح��ب��وا م��ع��ش��ر ف��ي إق��ام��ت��ه ع��ل��م ل��ذي ت��ح��ل��و وك��ي��ف
واآلال األْدنَ��ي��ن أق��اربَ��ك ح��ت��ى م��ن��ف��رًدا ال��ق��وم اع��ت��زل��َت ك��ن��ت ل��ذاك
م��اال وال ج��اًه��ا ب��ه��ا أردت وال وُزخ��ِرف��ه��ا ال��دن��ي��ا إل��ى رك��ن��َت وم��ا
ال ُض��الَّ ال��ن��اس ج��م��ي��ع م��ن ب��ه ت��ه��دي م��ج��ت��ه��ًدا ال��ع��ل��م ط��ري��َق س��ل��ك��ت ل��ك��ن
ال ح��الَّ ال��رأي ب��ح��س��ن ل��ل��م��ش��ك��الِت ُه��ًدى َح��بْ��َر م��ن��ك ف��ق��دن��ا ش��ك��ري» «م��ح��م��وَد
أج��ب��اال ك��ان ف��ي��ه��ا ��م ت��ق��سَّ إذا ج��ب��ًال أوط��ان��ن��ا ف��ي ل��ل��ع��ل��م ك��ن��َت ق��د
ُم��ن��ه��اال ��ي��ه لُ��جَّ ف��ي ال��درُّ ت��ق��اذَف َغ��واربُ��ه ج��اش��ت إذا ع��ل��م وب��ح��َر
ش��واال1 ال��ع��ي��د ش��ه��ر ب��ال��ح��زن ن��غ��ص��ت ن��ع��ام��ت��ه ش��ال��ت ق��د ب��ش��وَّال م��ن ي��ا
��اال2 ع��سَّ األي��ام ب��ه ع��ل��يَّ ه��زَّت ح��َدٍث م��ن األي��ام ف��ي ب��رزئ��ك أْع��ظ��م
إج��ف��اال أج��ف��ل��ن ف��ق��د ال��ق��ل��وُب أم��ا ش��اخ��ص��ة األب��ص��ار ل��روع��ت��ه أم��س��ت

مات. نعامته: شالت 1

لينًا. املهتز الرمح العسال: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ش��اال ب��األس��ى ع��ل��م م��ي��زان وك��ل ل��ه��ا نُ��ع��ي��ت ��ا ل��مَّ ال��ع��ال ح��ص��اُة ط��اش��ت
أه��واال م��ن��ه ي��ش��ك��و ال��ه��ول» «أب��و ج��ئ��ن��ا م��ن��ت��ش��ًرا «م��ص��ر» واف��ى ن��ع��يُّ��ك إذا
زل��زاال َم��ن��ع��اك م��ن «ال��رك��ن» وأوج��س ب��ه ُرجَّ ال��ل��ه» «ب��ي��ت ال��ب��ي��ت أت��ى وإن
س��اال ق��د خ��دَّي��ِه ف��ي ل��ل��دم��ع َس��ط��ري��ن ب��ه «ال��راف��دي��ن» ف��أم��س��ى «ال��ع��راق» أم��ا
أم��ث��اال ال��ع��ل��م ف��ي ض��رب��ت أق��وال��ه ل��ه م��ث��ي��ل ال َح��بْ��ًرا ف��ي��ك ال��ورى ب��ك��ى
ِج��ري��اال ف��ي��ه��ن ن��ض��ح��وا ك��أن��ه��م م��دام��ع��ه��م اح��م��رَّت ق��د ح��ت��ى بَ��َك��وك
م��ث��ق��اال ال��م��ف��روض ح��ق��ك م��ن نَ��ْق��ِض ل��م ك��م��ٍد م��ن األرواح ل��ك ل��ف��ظ��ن��ا ول��و
م��ف��ض��اال م��ن��ك أض��اع��ت ع��ل��وًم��ا إال ب��ت��ع��زي��ٍة رزءٍ ف��ي نُ��َخ��ص��ص وال
وأخ��واال أع��م��اًم��ا ال��ن��اس أك��رم ي��ا ق��اط��ب��ة ال��ن��اس ع��مَّ ُرزءك ف��إن
وأس��داال أس��ت��اًرا ال��ع��ل��م أوج��ه ع��ن ب��ه��ا ك��ش��ف��َت ال��الئ��ى ألق��الم��ك ش��ك��ًرا
ف��أج��ي��اال أج��ي��اًال ال��ب��س��ي��ط��ة أه��ُل س��ي��درس��ه��ا أس��ف��اًرا ال��ع��ل��م ف��ي ك��ت��ب��ن
أح��واال ي��ب��ك��وك وإن األن��ام دم��ع ي��ع��ق��ب��ه ل��ي��س ب��م��داٍد أم��ددت��ه��ا
أم��ي��اال3 ال��ج��ه��ل ُج��رح َس��ب��ر ف��ي وك��ن ب��ه��ا ال��ع��ل��وم ن��ط��اس��يَّ أن��ت وك��ن��ت
��اال وق��فَّ ُرح��اال ال��ع��ل��م إل��ى ت��ه��دي أن��ج��م��ه ال��ف��ك��ر س��م��اء ف��ي م��ط��ل��ًع��ا ي��ا
ت��م��ث��اال ال��م��وت ب��ع��د ل��ك ن��ح��تُّ��ه��ا ي��دي ال��ن��ج��وم زه��َر بَ��ل��غ��ْت أن��ن��ي ل��و
أن��ج��اال ال��ن��اس ب��ي��ن ل��ك ن��رى أالَّ ك��ت��ٍب م��ن خ��لَّ��دت م��ا ب��ع��د م��ن ض��رَّ م��ا
وإج��الال ت��ع��ظ��ي��ًم��ا ل��ذك��راك ق��م��ن��ا م��ح��اف��ل��ن��ا ف��ي ي��وًم��ا ذك��رن��اك إذا
أث��ق��اال األح��زان م��ن ح��م��ل��ُت وإن م��ض��ط��ربً��ا ذك��راك ل��دى أخ��فُّ إن��ي
وآص��اال أب��ك��اًرا وأب��ك��ي��نَّ��ك ُع��ُم��ري م��دى ش��ك��ري» «ي��ا ألش��ك��رنَّ��ك
س��رب��اال اآلداب م��ن اك��ت��س��ي��ُت ب��ه��ا ِح��ك��ًم��ا ��ن��ت��ن��ي ل��قَّ ال��ذي أن��ت ف��أن��ت
ق��تَّ��اال4 ك��ان داء ال��ج��ه��ل م��ن ش��َف��ت أدوي��ًة ال��ع��ل��م ف��ن��ون م��ن أْوَج��رت��ن��ي
وأوج��اال أوج��اًع��ا ال��ج��ه��ل ِع��ل��ة م��ن م��ش��ت��ك��يً��ا ك��ن��ُت وق��ب��ًال ع��ق��ل��ي ف��ص��حَّ
إع��واال ال��ده��ر ع��ل��ي��ك م��ألت ول��و أش��ك��ره��ا ن��ع��م��اك ع��ن ال��م��ق��ص��ر أن��ا
الال أو ال��ل��ي��ل ب��ْدر ض��اء وم��ا ش��م��ٌس ط��ل��ع��ت م��ا ال��ل��ِه س��الُم ع��ل��ي��ك ف��اغ��ف��ر

الجرح. عمق به يسرب زجاج من صغري عويد وهو امليم، بكرس ميل جمع األميال: 3
سقيتني. أوجرتني: 4
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يفموقفاألسى

ال��ع��ط��ب ي��د م��ن ع��ل��ي��ه��ا خ��ش��ي��ت أم��ا واألدب ال��ع��ل��ِم ف��ن��ون ت��رك��َت ل��م��ن
وال��ك��ت��ب وال��ط��الب ال��درس م��ن خ��ل��ًوا ف��غ��دت أوح��ش��ت��ه��ا ق��د ال��م��دارس ن��ل��ك
أَرب م��ن ال��درس ف��ي ل��م��ن��ت��اب��ه��ا وال وَط��ٍر م��ن ال��ع��ل��م ف��ي ل��ه��ا ت��رك��َت إن م��ا
ال��ط��رب خ��ف��ة ش��ك��ري» «م��ح��م��وُد الق��اك ل��دْن َع��رتْ��ه م��ح��م��وًدا « «األل��وس��يَّ إن
أب ل��خ��ي��ر اب��ٍن خ��ي��ُر ال��ح��ف��اوة يُ��ب��دي وغ��دا ق��ب��ره ق��ي أٌب الب��ٍن ف��اه��ت��ز
م��ض��ط��رب ج��ن��ب ف��ي م��ض��ط��رٌب ف��ان��ص��بَّ ث��َوي��ا ق��د ��اَج��ي��ِن ع��جَّ ال��ع��ل��م ف��ي ب��ح��ري��ن
وال��ِح��ق��ب األزم��ان ه��ذه م��ت��ا ع��الَّ أن��ه��م��ا ال��ع��ل��م ف��ي أزم��ان��ن��ا ف��خ��ر م��ن
ال��س��ح��ب م��ن ال��س��ق��ي��ا أدم��ُع��ه��ا ت��ك��ف��ي��ك م��داِم��ُع��ن��ا َش��ك��ْرى غ��دت «ش��ك��ري» ع��ل��ي��ك
ال��ع��رب1 ُص��يَّ��اب��ة م��ن س��اَد م��ن ك��لَّ ب��ل وح��ده��ُم «األل��وس��ي��ي��ن» ف��خ��ر ك��ن��ت م��ا
وال��ح��س��ب ال��م��ج��د ص��م��ي��م رزأت ق��د ب��ل وح��ده��م��ا وال��ع��ل��م ال��ن��ه��ى رزأَت وال
م��ق��ت��رب ب��ع��د م��ن م��ب��ت��ع��ًدا َع��مَّ ب��ل ب��ه��ا نُ��ع��ي��ت داًرا األس��ى ي��خ��صَّ ول��م
ح��َل��ِب إل��ى م��ص��ٍر إل��ى ال��ح��ج��اِز إل��ى ي��م��ٍن إل��ى ن��ج��ٍد إل��ى ال��ع��راق م��ن
م��ن��ق��ل��ب ش��رَّ ف��ي��ه ال��ده��ر ح��وادث ان��ق��ل��ب��ْت ِب��ن��ا ي��وم ف��ي ت��رح��ل��ت ل��ق��د
ال��ذن��ب ف��ي ال��رأُس وص��ار رأًس��ا ف��ص��ار ذَن��ٍب م��ن ال��ق��وم ف��ي م��ا ت��ق��دم ح��ت��ى
ب��ال��ع��ل��ب2 ال��م��اء َرنْ��ق ي��ش��رب ك��ان م��ن ذه��ٍب م��ن ب��ال��ك��أس ال��طِّ��ال ي��ح��س��و وب��ات

وخيارهم. لبابهم القوم: صيابة 1

الكدر. املاء املاء: ورنق الخمر. الطال: 2



الرَّصايف معروف ديوان

وال��ح��َرب ب��ال��وي��ل دع��ا ف��ي��ه ع��اش م��ن زم��ٍن م��ن ال��ل��ه رع��اك ن��ج��وَت ف��اذه��ب
ال��ك��ذب رنَّ��ُة ف��ي��ه ال��ق��وَم وتُ��ط��رب س��ام��ع��ه أذُن ف��ي��ه ال��ص��دَق ت��س��ت��ث��ق��ل
ال��ك��ت��ب ف��ي ال��م��س��ط��ور س��وى م��ن��ه ي��ل��َق ل��م ط��ال��ب��ه إنَّ ح��ت��ى ض��اع ق��د وال��خ��ي��ر
وم��ح��ت��ط��ب ��اٍخ نَ��فَّ ب��ي��ن وه��م ف��ي��ه��م ُم��وق��دة ال��ش��ر ف��ن��اُر ال��رِّج��ال أم��ا
وال��ل��ع��ب ال��ج��دِّ ب��ي��ن تُ��راوغ ل��ك��ن ل��ع��بً��ا وال ا ج��دٍّ ت��ك��ن ل��م أف��ع��ال��ه��م
ُم��ص��ط��َخ��ب ذات ف��ي��ه��ا ال��ق��وارض ت��ل��ق��ى م��ج��ال��س��ه��م ف��ي إل��ي��ه��م ج��ل��س��ت إذا
األدب ُخ��ط��ة ع��ن ب��ه��م م��ن��ه��ا ش��ذَّ م��ا أدب��ا ع��ن��ده��م ف��ي��م��ا ال��ص��ح��ائ��ف أرق��ى
ال��ط��رب إل��ى َم��دع��اة ال��ش��ت��م ك��أن��م��ا ص��اح��بَ��ه ال��م��رء ل��ش��ت��م ي��ط��رب��ون ق��د
ج��رب ذو ال��ج��ل��د ب��ح��كِّ اس��ت��ل��ذ ك��م��ا ِس��ب��اب��ه��ُم ق��وم م��ن وي��س��ت��ل��ذون
َع��ص��ب م��ن م��خ��ل��وق��ي��ن غ��ي��ُر ك��أن��ه��م ب��اط��ل��ه ع��مَّ ألم��ٍر ي��غ��ض��ب��ون ال
خ��ش��ب م��ن م��ن��ج��ورون ال��ق��وم ك��أن��م��ا أوج��ه��ه��م ال��ن��ك��راء م��ن ت��ن��دى ول��ي��س
م��ن��س��ك��ب إث��ر ف��ي م��ن��س��ك��بً��ا يَ��ذُرْف��ن س��ائ��ل��ًة اآلم��اق ت��رك راح��ًال ي��ا
تُ��ج��ب! ل��م ال��م��وت ل��داع��ي ن��ف��س وأي ق��دٍر ع��ن ُح��مَّ م��وٍت داع��َي أج��ب��ت
ب��ال��وص��ب م��ات م��ن��ه��م ال��س��ي��ف ف��ات��ه م��ن ح��ي��ات��ه��ُم ف��ي ال��م��ن��اي��ا أس��رى وال��ن��اس
ل��ج��ب وال ن��ق��ع ب��ال ل��ك��ن��ه��نَّ زاح��ف��ة ال��ن��اس ف��ي ال��رَّدى ج��ي��وش ه��ذي
ب��ال��غ��َل��ب ل��ل��داء رب��ن��ا ق��ض��ى ف��ي��ه م��ع��ت��رٌك ال��داء وب��ي��ن ال��دواء ب��ي��ن
ع��ط��ب3 إل��ى إال َع��ط��ٍب م��ن ي��ن��ج��ون ف��ال ل��ل��ِح��م��ام َع��ت��اد ف��ي��ه وال��ن��اس
ل��ل��ه��رب ع��ن��ه ط��ري��ق ك��لَّ س��دَّ م��ن ي��س��بِّ��ب��ه��ا أس��ب��ابً��ا ل��ل��م��وت وإن
وأب ل��ه أمٍّ ب��ال ال��ح��ي��اة دُم ب��ه ي��ج��ول م��خ��ل��وًق��ا ال��ل��ه ي��خ��ل��ق ال
ت��ع��ب وال َك��دٍّ ب��ال يُ��ع��ي��ش وال س��ق��م وال داء ب��ال يُ��م��ي��ُت وال
ال��ش��ج��ب4 ق��ب��ض��ة ف��ي ب��ن��ا يُ��زجَّ أن ع��ن ب��خ��ال��ق��ن��ا ع��ج��ز م��ن ذل��ك ول��ي��س
س��ب��ب م��ن ب��د ال ب��ه��ا أم��ٍر ل��ك��ل م��س��ب��ب��ة ال��دن��ي��ا ج��ع��ل ل��ك��ن��ه

∗∗∗

الهالك. والعطب: املوت. الحمام: 3
الهالك. الشجب: 4
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األىس موقف يف

ال��رك��ب5 ع��ل��ى ن��ج��ث��و أو األَخ��ام��ِص ع��ل��ى ل��ه ن��ق��وم ذك��رن��اه م��ا إذا م��ن ي��ا
ل��م��ن��ت��ح��ب م��ن��ه راث��ي��ًة وال��ُك��تْ��َب م��ن��ت��ح��بً��ا ال��ع��ل��م ي��ت��ي��م ت��رك��ت ل��ق��د
وم��ك��ت��س��ب م��وروث ك��ل ع��ن إل��ي��ه ل��م��ن��ق��ط��ًع��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ك��ن��ت إن
ال��رت��ب إل��ى أو ف��ي��ه��ا ال��م��ن��اص��ب إل��ى م��ل��ت��ف��ت غ��ي��َر ُم��ش��ي��ًح��ا ع��ن��ه��ا أع��رض��َت
ب��ال��ن��ش��ب6 أول��ع��ت وم��ا ال��ش��ب��اب م��ن��ذ وت��ج��م��ع��ه ت��ن��م��ي��ه ب��ال��ع��ل��م أول��ع��َت
واألدب ال��ع��ل��م ف��ق��ي��د ق��ض��ي��ت ح��ت��ى ت��ن��ص��ره ال��ع��ل��م ح��ل��ي��ف ده��ًرا ف��ع��ش��ت

القدم. باطن من األرض يصيب ال ما وهو أخمص، جمع األخامص: 5
األصيل. املال أو العقار النشب: 6
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األمم حياة من الرجال ذكرى

ذاك إذ الرصايف وكان الخالدي، بك لروحي تأبني حفلة يقيموا أن فلسطني شبان أراد
الحفلة يف ينشدهم أن جابر، أفندي عادل وهو أصدقائه، أحد إليه فطلب القدس، يف

القصيدة: هذه فقال املقام، يناسب ما املذكورة

َم��ب��ارُد ال��ل��ي��ال��ي ك��رِّ م��ن ألب��ل��ت��ه ج��س��وم��ن��ا ح��دي��ًدا ك��ان��ت ل��و ل��ع��م��ُرك
ال��ج��واس��د؟!1 ال��دم��اءُ ه��ذي ج��وارح��ن��ا وإن��م��ا ب��ال��ح��دي��د َول��ْس��ن��ا ف��ك��ي��ف
ال��ش��دائ��د ع��ل��ي��ن��ا ه��ان��ت وغ��اي��ت��ه��ا وأص��ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي اف��ت��ك��رن��ا م��ا إذا
وارد ال��م��وت ع��ل��ى ك��لٌّ إذ ال��م��وت م��ن واألس��ى ��ع ال��ت��وجُّ يُ��ج��دي ع��س��ى وم��اذا
ال��م��ت��ب��اع��ُد آج��ال��ن��ا م��ن ف��ي��ق��رب ب��ح��زن��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا م��ن��اي��ان��ا تُ��ع��ي��ن
ال��م��ح��ام��د م��ن��ه ب��ال��ذك��ر ح��ي��ي��ْت إذا ه��ال��ًك��ا ال��م��رءَ ن��رى أن ب��رزءٍ ول��ي��س
ح��ام��ُد ال��ده��َر ب��ع��ده م��ن ل��ه ول��ي��س ال��ف��ت��ى ي��ذه��ب أن ال��رزءِ ك��ل ال��رزءُ ب��ل
ف��اق��د ال��ن��اس م��ن ي��ت��ف��ق��ده ف��ل��م ج��س��ِم��ه َدف��َن اس��م��ه ال��ت��ْرب ف��ي ويُ��دف��ن
َخ��وال��د ال��خ��ال��ديِّ روح��ي ف��آث��ار م��ج��ده آث��ار ال��م��وت ب��ع��د تَ��ْف��َن وم��ن
غ��ام��د! ال��ده��َر َل��ُه م��ا ُح��س��اٍم وأيُّ م��ه��نَّ��ًدا ال��م��ن��ون م��ن��ه أغ��م��دت ف��تً��ى
واح��د األل��م��ع��يَّ��ِة ف��ي أن��ه ع��ل��ى زم��ان��ه رج��ال م��ن ب��أل��ٍف يُ��ع��دُّ
ال��ف��راق��د2 دون��ه��ن ُغ��رٌّ م��ن��اق��ب ب��ع��ده ل��ل��خ��ال��ديِّ��ي��ن ب��ق��ي��ت ل��ق��د

اليابسة. الدماء الجواسد: 1
به. يهتدى القطب من قريب نجم وهو الفرقد، بها يقصد الفراقد: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ق��الئ��د ُدرِّه��ن م��ن ال��ع��ال ب��ج��ي��د ص��ح��ائ��ٍف م��ن أق��الم��ه َح��بَّ��رت وك��م
خ��ال��د اإلل��ه��يِّ ال��س��ي��ف ف��خ��ره ب��ه ��ًم��ا م��ت��مِّ ال��ص��راع ال��م��ج��د إل��ى ن��م��اه
ح��اش��د وه��و ض��م��ن��ا ق��د م��ح��ِف��ل ل��دى ب��ذك��ره نُ��ل��مَّ أن ج��ب��ٍر اب��ن دع��ان��ا
ون��م��اج��د أح��ي��اءَن��ا ب��ه ن��ب��اه��ي م��وت��ه ب��ع��د م��ج��ده ل��ذك��رى ف��ق��م��ن��ا
ال��ش��واه��د ع��ل��ي��ه��ا ف��ي��ه��ا ك��ث��رت وق��د ح��س��ن��ات��ِه ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ون��س��ت��ش��ه��د
ش��اه��د ف��ي��ه «ع��ادل» م��ن ل��ي ل��ي��ش��ه��د ب��رؤي��ٍة م��ن��ه أح��َظ ل��م وإن وإن��ي
رواق��د ف��ي��ن��ا وْه��ي ك��ان��ت ع��واط��ف ل��ل��ع��ال أي��ق��ظ��َت أن��ت ج��ب��ٍر اب��ن ي��ا أال
ف��وائ��د ال��غ��اب��ري��ن ف��ض��ل ذك��ر ف��ف��ي رج��ال��ك��م ف��ض��َل ق��وُم ي��ا اذك��روا ف��ق��ل��ت:
ق��اع��د وي��ن��ه��ض ك��س��الٌن ل��ي��ن��ش��َط ب��ه��ا واه��ت��ف��وا آث��اره��م ع��ل��ى وس��ي��روا
أواب��د3 ال��ب��الد ك��ل ف��ي ت��م��اث��ي��ل ل��ذك��ره��م أق��ي��م��ت أم��واٌت ال��غ��رب ف��ف��ي
ق��ائ��د ال��ع��ل��م ن��ه��ض��ة ف��ي ل��ن��ا ف��أن��ت ُج��ثَّ��ًم��ا ل��ل��ع��ل��م أن��ه��ض��ت ق��د أع��ادُل
ال��م��ق��اص��د م��ن��ك ل��ل��ق��وم ح��ُس��ن��ت ب��ه��ا َم��ق��ام��ة ال��خ��ال��ديِّ ل��ذك��رى أق��م��ت
ج��اه��د ق��وم��ك إن��ه��اض ف��ي ف��ج��ه��دك ب��م��يِّ��ٍت ح��يٍّ إن��ه��اض ف��ي وج��اه��دت
األم��اج��د إال األم��ج��اد ي��ذك��ر وه��ل ب��ه وذكَّ��رت��ن��ا م��زاي��اه ذك��رَت
راش��د وس��ي��ُرك م��ح��م��ود وف��ع��ل��ك ص��ائ��ب ورأي��ك م��ش��ك��ور ف��س��ع��ي��ك

لها. مثيل ال التي الغرائب األوابد: 3
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اخلاليص الشيخ ذكرى

محمد الشيخ منعى عند بغداد يف اإلصالح نادي أقامها التي التأبينية الحفلة يف أنشدها
إيران. إىل العراقية الحكومة أخرجته بعدما الجعفرية علماء أحد الخاليص، مهدي

أن��اَس��ه1 ي��س��ق��ي وط��اَف ق��دي��م م��ن ك��اَس��ْه ب��ال��م��ن��ي��ة ال��ده��ر أده��َق
أن��ف��اس��ه ع��م��ره ال��ل��ه ج��ع��ل ل��ح��يٍّ ال��ب��ق��اء ط��ول يُ��رج��ى ك��ي��ف
��اس��ه! ح��سَّ خ��الب��ًة ل��ع��م��ري ن��ت ك��ا وإن ال��ح��ي��اة ه��ذه تَ��ع��س��ت
ب��اس��ه ال��ح��يِّ ع��ل��ى ب��ه��ا أط��ال��ت ق��د ل��ك��ن ال��ح��وادث ي��ُد َق��ص��َرتْ��ه��ا
أغ��راس��ه ب��ه��ا م��س��ت��ث��م��ر وه��و ع��ن��ه��ا ب��اَن م��ن ال��س��ع��ي��د أن غ��ي��ر
إي��ن��اس��ه ب��ف��ض��ل��ه ا ُم��م��دٍّ ِس ال��ن��ا وح��ش��ة م��ؤن��ًس��ا ع��اش وال��ذي
وال��ك��ي��اس��ه ال��نُّ��ه��ى ب��ه ف��ق��دن��ا ُه ف��ق��دن��ا م��ذْ ال��ذي ال��ش��ي��خ ذاك م��ث��ل
ب��ح��م��اس��ه م��ض��رًَّج��ا ح��زنً��ا ـ��ف��اس األن��ـ ��ت ف��ارت��جَّ ال��خ��ال��ص��يُّ نُ��ِع��َي
أف��راس��ه ال��ه��دى إل��ى أج��رى ح��ي��ن َس��بْ��ًق��ا أح��رز «ال��م��ه��دي» ذاك ه��و
وق��ي��اس��ه دل��ي��َل��ه م��ق��ي��ًم��ا ع ل��ل��ش��ر ك��ان ال��ذي ال��َح��ب��ُر ذاك ه��و
وح��راس��ه رع��اي��ًة ف��ي��ه ـ��ع��م��ر ال��ـ أف��ن��ى ال��ل��ه آي��ة ال��دي��ن ف��ي ك��ان
ن��ب��راس��ه ال��ردى أط��ف��أ ع��ن��دم��ا م��ك��ف��ه��رٍّا ب��دا ق��د ال��ع��ل��م أف��ق
وأس��اس��ه رك��نَ��ه ك��ان ف��ألْن ش��ج��ًوا ال��ح��ن��ي��ف��يُّ ال��دي��ن ب��ك��اه إن

مألها. أي الكأس: أدهق 1



الرَّصايف معروف ديوان

ل��ب��اس��ه2 ال��ح��ي��اة ط��ول ف��ك��ان��ت ـ��وى ال��ت��ق��ـ م��رت��دي ل��ل��ح��ق رْدءًا ك��ان
ال��ري��اس��ه إل��ي��ه ان��ت��ه��ت ف��ي��ه��ا ح��ي��ث إم��اًم��ا ال��ع��ل��وم ف��ي ك��ان ول��ق��د

∗∗∗
ال��س��ي��اس��ه ف��ي خ��وض��ه ع��ن وأغ��ض��ي ـ��م ال��ع��ل��ـ ج��ه��ة م��ن ع��ل��ي��ه أب��ك��ي أن��ا
��اس��ة ال��سَّ ف��ع��ل أع��ي��ب ألن��ي ب��ل م��ل��وًم��ا ف��ي��ه��ا أراه ألن��ي ال
خ��س��اس��ه ع��ن ي��ن��ج��ل��ي م��ا إال ـ��ات ال��س��ي��اس��ي��ـ ال��ه��نَّ��ات ه��ذه ف��ي ل��ي��س
��اس��ه ال��دسَّ ��اَش��ة ال��غ��شَّ ت��ك��ون أن إال ال��س��ي��اس��ة ه��ذه أب��ت ق��د
ف��رَّاس��ه خ��دي��ع��ٍة م��ن ب��ي��ٍد إال ال��ن��اس ت��ص��اف��ح أن رأي��ت
ن��ج��اس��ه م��ن ب��ه��ا ب��م��ا ل��وَّث��ت��ه��ا ب��ك��فٍّ األم��ور ��ت م��سَّ ك��ل��م��ا
ق��رط��اس��ه ب��اط��ًال ال��ل��ه ج��ع��ل س��ه��ًم��ا ال��س��ي��اس��ة ه��ذه ف��ي إنَّ
«ِدْل��ك��اس��ه» وال ، ك��الَّ ف��ي��ه��ا ـ��ت��وَن» ـْ «غ��الِدس�� ال��خ��داع غ��ي��ر ت��ع��اط��ى م��ا
ِك��ن��اس��ه3 يُ��زاي��ْل ل��م ال��ظ��ب��َي ك��ان��ت خ��ص��ي��م م��ن ب��ق��وٍة ��ت أح��سَّ إن
أض��راس��ه م��ب��رًزا ال��ل��ي��ث ك��ان��ت ض��ع��ًف��ا ال��خ��ص��م م��ن آن��س��ت إن وْه��ي
ك��رَّاس��ه ب��ه ل��ك��م ل��ك��ت��ب��ن��ا ه��ج��اه��ا ف��ي إف��اض��ة أردن��ا ل��و
ب��ال��دراس��ه ع��ل��وم��ه��م ش��غ��ل��ت��ه��م رج��اًال ع��ن��ه��ا أِج��لُّ ف��ل��ه��ذا

∗∗∗
ال��س��ي��اس��ه ت��ري��د ع��م��ا ب��ع��ي��ًدا ن ك��ا إن��ه ش��ي��خ��ن��ا ال��ل��ه رح��م
ب��نُ��ح��اس��ه تُ��ش��ت��رى ال أم��ور ع��ن ش��غ��ل��ت��ه ق��د ال��ع��ل��وم ت��ل��ك ل��ي��ت
إي��ن��اس��ه ُع��وِّدت ال��ع��راق��ي��ن ف��ي أرًض��ا ف��أوح��ش ب��ع��َده أن��ت��ج��ت
اق��ت��ب��اس��ه ورام��وا ع��ل��م��ه ط��ل��ب��وا أن��اٍس ع��ن ن��أي��ه ب��ع��د ف��ق��ض��ى

∗∗∗
إرم��اس��ه4 ت��ش��ه��دوا ل��م ف��ق��ي��ٍد ف��ي ل��رأي��ي ه��ذا إن ال��ق��وم أي��ه��ا

والعون. املنارص الردء: 2
ونحوها. شجرة أصل يف بيته الظبي: وكناس الخصم. الخصيم: 3

الدفن. اإلرماس: 4
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الخاليص الشيخ ذكرى

ال��ك��ن��اس��ه ف��ي أق��ول��ه م��ا ف��ان��ب��ذوا وإال أص��ب��ت ق��د ك��ن��ت ف��إذا
ِج��ن��اس��ه ي��ص��ي��ب ل��ك��ي ُج��زاف��ا ـ��ظ ال��ل��ف��ـ ي��رس��ل ال��ذي ب��ال��ش��اع��ر ل��س��ت
وس��الس��ه س��ه��ول��ٍة ف��ي ج��رى م��ا إال ال��ل��ف��ظ م��ن أب��ت��غ��ي ال أن��ا
ال��ت��ب��اس��ه ال��ل��ب��ي��ُب ي��أم��ن واض��ٌح م��ع��نً��ى ال��ش��ع��ر م��ن غ��اي��ت��ي إن��م��ا
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النائب عىلرضيح

ال��ت��أم��ي��ل ه ح��دِّ ع��ن��د َف��ْل��ي��ِق��ْف م��س��ت��ح��ي��ُل ب��ق��اؤه��ا دن��ي��ا ه��ي
أث��ي��ل وم��ج��د ب��اذخ ش��رف ش��ي��ئً��ا ال��م��رء ع��ن ف��ي��ه��ا يُ��غ��ن��ي ل��ي��س
ت��ض��ل��ي��ل ب��ه��ا وال��ه��دى ت��ع��ٌب ف��ي��ه��ا ��اة ال��ُم��رجَّ ال��راح��ة إن��م��ا
ت��ح��ول ح��اٍل وك��ل س��واه م��ن م��س��ت��ع��ار أه��ل��ه��ا ف��ي ش��يء ك��ل
ال��ت��م��وي��ل1 ج��ن��ى م��م��ا أده��ى ـ��ق��ار اإلف��ـ ب��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ج��ن��ى ق��د م��ا ل��ي��س
ال��ت��رت��ي��ل ف��غ��رَّن��ا ف��ي��ه��ا ـ��ع��ي��ش ال��ـ آي ال��ل��ذائ��ذ أل��س��ن رتَّ��ل��ت
س��ن��زول ب��أن��ن��ا ع��ل��ْم��ن��ا ـ��ا ُك��ن��ـ وإن ال��ب��ق��اء ط��ول ف��رَج��ْون��ا
ال��ت��ع��ل��ي��ل غ��ل��ي��ل��ه��ا يُ��ْش��ف��ي ل��ي��س ل��ن��ف��وٍس ت��ع��لَّ��ة َوط��َل��بْ��ن��ا
م��ق��ت��ول ب��ح��ي��رت��ي م��ن��ه��ا أن��ا ول��ك��ن ُخ��ب��ًرا ال��ح��ي��اة ق��ت��ل��ت ق��د
ال��ت��خ��ي��ي��ل اف��ت��ك��ارن��ا ف��ي ج��رَّه��ا ظ��ن��وٌن ال��ح��ي��اة ف��ي ق��ي��ل م��ا ك��ل
م��س��دول ف��س��ت��ره م��ن��ت��ه��اه��ا وأم��ا م��ن��ه��ا ال��ب��دء ف��ي وه��م��ن��ا ق��د
وض��ي��ئ��ل2 ال��س��ه��ا م��ث��ل ف��خ��ف��يٌّ ن��ج��ًم��ا ال��ش��ك دج��ى ف��ي ال��ع��ق��ل ي��ك إن
ال��م��ن��ق��ول ع��ن��دك ص��ح ف��م��ت��ى ع��ن��دي ص��حَّ م��ا ال��م��ع��ق��ول إنَّ وي��َك
ال��دل��ي��ل ب��ه��ن ب��ائ��ر ح��ائ��ر ظ��ل��م��اٍت ف��ي خ��اب��ط��ون ك��ل��ن��ا

الغنى. التمويل: 1
الصغرى. نعش بنات من خفي كوكب السها: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ي��ط��ول ال ال��ث��رى ت��ح��ت ن��وٌم ـ��م��وت ال��ـ أن أوه��م ال��ح��ي��اة ح��بَّ إنَّ
ع��م��ول3 ال��زم��ان م��ن ب��ن��اه��ا ق��د َم��بَ��اٍن ال��ج��س��وم ه��ذه إن��م��ا
ال��ن��زول ف��ي��ه��ا دام م��ا ع��ام��رات ف��أض��ح��ت ح��ي��نً��ا األرواح ن��زل��ت��ه��ا
ال��رح��ي��ل ذاك ب��ال��م��وت ��ى ف��ي��س��مَّ ع��ن��ه��ا ��ل ت��رحَّ أن ب��دَّ ال ث��م
وُط��ل��ول ال��ردى ب��ع��د ُم��وح��ش��ات رس��وٌم ال��ُج��س��وم ه��ذه إن��م��ا
ُم��ث��ول4 ل��ه��ن ال��ِب��ل��ى ب��س��ق��وط ول��ك��ن َم��ث��ْل��َن ال��لِّ��َوى ِب��ِس��ْق��ِط م��ا
ج��م��ي��ل وذك��ر ص��ال��ح َخ��ل��ٌف إال ال��م��وت ع��ن ال��ف��ت��ى يُ��ْس��ل��ي ل��ي��س
س��ي��ول ال��دم��وع م��ن ف��س��ال��ت ـ��ُر ـْ ال��َح��ب�� «ال��ن��ائ��ب» ش��ي��خ��ن��ا م��ات م��ث��ل��م��ا
ج��ل��ي��ل وه��و وم��ات َف��ْرًدا ـ��ق��در ال��ـ ج��ل��ي��ل ع��اش ال��وه��اب» «ع��ب��د إن
َم��ث��ي��ل ال��خ��ط��وب ف��ي ل��م��ن��ع��اه م��ا ف��أم��س��ى ال��م��ث��ي��ل ع��ادم وق��ض��ى
وال��س��ه��ول5 ُح��زون��ه��ا م��ن��ه��ا ح��ش واس��ت��و األرض ب��ه أظ��ل��م��ت ح��ادث
ق��ل��ي��ل ع��ل��ي��ه األس��ى ف��ك��ث��ي��ر ك��ث��ي��ًرا ع��ل��ي��ه أًس��ى أس��ي��ن��ا إن
ال��ف��ح��ول ع��ل��ي��ه ب��ك��ت ف��ل��ه��ذا وف��ض��ًال ع��ل��ًم��ا ال��ف��ح��ول ف��ح��ل ك��ان
ط��وي��ل ب��ه��نَّ ب��اُع��ه رج��ل ل��َم��نْ��َع��ى ال��ع��ل��وم ت��ج��زع ال ك��ي��ف
ال��م��س��ئ��ول ال��م��درِّس ف��ي��ه��ا ه��و ع��ام��رات م��دارٌس ب��ك��ت��ه ق��د
ت��ئ��ول ال��ك��ت��اب إل��ى وع��ل��وم ش��ج��ًوا ال��ذك��ر ذو ال��ك��ت��اب وب��ك��اه
وال��ت��أوي��ل ال��ت��ف��س��ي��ر وب��ك��اه م��ح��ك��م��ات ب��ه آٌي وب��ك��ت��ه
ال��ت��ن��وي��ل ب��م��وت��ه ع��ن��ه��ا ُج��ذَّ وي��ت��ام��ى أرام��ٌل وب��ك��ت��ه
م��س��ل��ول ف��ذك��ره ُح��س��اًم��ا ـ��ر ال��ق��ب��ـ ف��ي م��ن��ه ال��ردى أغ��م��د ي��ك��ن إن
ف��ل��ول6 ب��ه��نَّ م��ا ف��م��ع��ال��ي��ه ب��ف��ل��وٍل ال��ردى ه ح��دَّ رم��ى أو
م��أه��ول7 ب��ف��ض��ل��ه َف��ذََراه��ا م��وح��ش��ات ُدوره م��ن��ه خ��ل��ت أو

العمل. عىل املطبوع العمول: 3
املوضع. هذا فيه ذكر الذي القيس امرئ بيت إىل هنا ويشري موضع، اللوى: سقط 4

وارتفع. األرض من غلظ ما وهو حزن، جمع الحزون: 5
الحد. يف الثلمة وهو فل، جمع الفلول: 6
ظله. يف أي فالن؛ ذَرا يف فالن يقال: 7
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النائب رضيح عىل

ُع��دول أق��ول ب��م��ا ش��ه��وٌد ال��غ��رُّ أب��ن��اؤه ه��ؤالء ال؟! ك��ي��ف
بُ��ه��ل��ول8 ف��اض��ل ال��خ��ل��ق ح��س��ن أب��ي��ه م��ث��ل ال��ع��الء ف��ي ك��ل��ه��م
أص��ول ل��ه��ن ف��ي��ه��م ط��اب��ت ح��ي��ث إال ال��ن��اس ف��ي ال��ف��روع ت��ط��ي��ب ه��ل
ج��ل��ي��ل رزء وه��و ال��رُّْزءَ نَ��ص��ُف ب��م��اذا ال��ح��س��ي��ن أب��ا ي��ا ِع��ذرة
ن��ق��ول؟ ف��م��اذا ف��ارق��ت��ن��ا ف��ي��ه ب��ي��وم ال��ح��ل��وم ط��اش��ت وإذا
وع��وي��ل ت��أوٌُّه ع��ن��ه ن��اب ل��ك��ن م��ن��ع��اك ي��وم ال��ش��ع��ُر أُخ��رَس
ت��س��ي��ل دم��وع ع��ن��ه��ُم ت��رج��م��ت ح��زٌن ال��م��ق��اوي��َل أس��ك��ت وإذا
م��وص��ول وال��ث��ن��ا ب��ال��ح��م��د أن��ت ول��ك��ن ع��ن��ا ال��م��ن��ون ف��ص��ل��ت��ك
م��ف��ض��ول ع��ن��ده��ا ال��ق��وم ف��اض��ل تُ��س��ام��ى ل��ن رت��ب��ٌة ال��ع��ل��م ف��ي ل��ك
ق��ن��دي��ل ك��أن��ه ي��ت��الال ط��ل��ي��ق ال��ج��ب��ي��ن َص��ْل��ُت وم��ح��يٍّ��ا
ال��ت��ق��ب��ي��ل م��ددت��ه��ا ق��د ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��ف��اَه ي��ج��م��ع وي��ٌد
ي��ط��ول ف��ش��رح��ه��ن وإال ي��اك م��زا ب��ع��ض ذك��رت ق��د إن��م��ا
وال��ت��ف��ص��ي��ل اإلط��ن��اب ي��ف��ده ل��م اخ��ت��ص��ار ي��ف��ده ل��م ال��ق��ول وإذا

خري. لكل الجامع السيد البهلول: 8
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الصداقة دموع

الشاوي. بك املجيد عبد للمرحوم بغداد يف أقيم الذي املأتم يف أنشدت

َج��َزع��ا؟! ��ف��ي ت��أسُّ يُ��ف��ي��د م��اذا أَس��ف��ا ف��َوا ق��ض��ى ال��م��ج��ي��د ع��ب��ُد
دم��ع��ا م��ا ال��ع��ي��ن َط��ْرف ونُ��َع��زِّ وال��ش��رف��ا ال��م��ج��َد ن��ب��ِك َوي��َك ق��م
س��ع��ى ل��ل��ع��الء س��اٍع وأج��لَّ ال��ظ��َرف��ا س��يِّ��د ف��ق��دن��ا ف��ل��ق��د
ن��َزَع��ا1 إذا ه��م��ت��ه ق��وس ع��ن َه��َدف��ا ال��ع��ال غ��ي��َر ي��ت��خ��ذ ل��م
ُم��ن��ص��ِدع��ا وس��ق��ط��ت ه��ول��ه م��ن م��رت��ج��ف��ا ح��ش��اي ط��وي��ُت خ��ب��ر
م��م��ت��ق��ع��ا2 ال��ع��ي��ش ل��ون ع��اد أو ك��ل��ف��ا ح��ي��اِت��ن��ا ب��وج��ه أل��ق��ى
دف��ع��ا3 أرس��ل��ت��ه وإن َج��َل��ٌل َوَك��ف��ا إذا ع��ي��ن��ي م��ن ف��ال��دم��ع
اج��ت��م��ع��ا إذا ب��ه ال��ن��ِديُّ ي��زه��و ووف��ا ن��ًه��ى أخ��ا م��ن��ه ص��اح��ب��ت
ِب��َدع��ا أف��ع��ال��ه م��ن ورأي��ُت ُط��َرف��ا أق��وال��ه م��ن ف��س��م��ع��ُت
ال��وج��ع��ا ُع��وَّاده إل��ى ي��ش��ك��و ِدن��ف��ا ك��ونُ��ه ال��م��ك��ارَم س��اء
ن��ج��ع��ا ف��م��ا ل��ه ال��دواء بُ��ِذَل ت��َل��ف��ا ن��ف��س��ه أذه��ب ال��داء
ُم��ض��ط��ج��ع��ا ِل��ُع��اله غ��دت ل��َم��ا ش��رف��ا أح��رزت م��ن��ه ب��ي��روت

بالسهم. رمى نزع: 1
الوجه. لون اغربار وهي كلفة، جمع الكلف: 2

قليًال. قليًال سال الدمع: وكف 3



الرَّصايف معروف ديوان

ُف��ج��ع��ا ب��ه إذ ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا َه��ف��ا ال��ع��راق ق��ل��ب ل��ك��ن��م��ا
ُم��ت��ب��ع��ا ال��م��ج��د ف��ي ل��ف��ع��ال��ه خ��ل��ف��ا ل��ه ب��س��ع��دوٍن وك��ف��ى
م��ض��ط��ل��ع��ا ب��األع��ب��اء وي��ق��وم ال��خ��ط��َف��ى آث��اره ع��ل��ى ي��م��ش��ي

∗∗∗
َح��رب��ي؟! وا إل��يَّ ي��رد م��اذا ح��َرب��ا ف��وا ق��ض��ى ال��م��ج��ي��ِد» «ع��ب��ُد
ال��ح��س��ِب ذوي م��ن ُرِزئ��ن��ا م��م��ا ع��ج��ب��ا ق��ض��ت ق��د ال��رزاي��ا إن
م��ل��تَ��َه��ب أي ق��ل��ب ك��ل ف��ي م��ل��ت��ه��ب��ا ال��ح��زن أث��ار رزءٌ
م��ن��س��ك��ب إث��ر ع��ي��ن ك��ل م��ن م��ن��س��ك��ب��ا ال��دم��ع غ��رب وأس��ال
م��ن��ق��ل��ب ش��ر ب��م��ح��اول��ي��ه ف��ان��ق��ل��ب��ا ال��ع��ي��ش ح��ل��و وأم��رَّ
أدب ذي ك��ل ج��ان��ب��ي��ه��ا ف��ي ُم��ن��ت��ح��ب��ا ب��غ��داد م��ن ف��ب��ك��اه
ال��وص��ب م��ن ل��ه ال��ش��ف��اء ي��ب��غ��ي م��غ��ت��رب��ا ب��ال��داء راح��ًال ي��ا
ب��ال��ع��ج��ب اآلراء م��ن ي��أت��ي ع��ج��ب��ا ال��ن��ه��ى ف��ي ف��ض��ًال أوت��ي��ت
ك��ث��ب م��ن األم��ر أق��ص��ى وت��ن��ال م��ح��ت��ج��ب��ا ف��ي��ه ت��ك��ش��ف ك��ن��ت ك��م
م��ك��ت��س��ب غ��ي��ر آخ��ر ب��ع��د م��ن م��ك��ت��س��ب��ا م��ن��ك م��ج��ًدا ف��ب��ن��ي��ت
ن��س��ب ذي ك��ل ب��غ��ب��ط��ة يُ��ْزه��ى ن��س��ب��ا زه��ت ق��د ال��ع��روب��ة وب��ك
ال��ع��ص��ب م��ن م��ص��دره وال��ح��سُّ َع��ص��ب��ا ع��رب��يَّ��ة م��ن ك��ن��ت ق��د
أب خ��ي��ر س��ع��دون ي��ا وف��ق��دت واألدب��ا ال��ظَّ��رف ف��ق��دن��ا إن��ا
ال��ع��رب أك��رم ل��ف��ق��دك ص��ب��ًرا أب��ا ال��م��ت��ه��ذب��ي��ن أك��رم ي��ا
َع��ق��ب م��ن أن��ت ب��م��ث��ل��ك أك��ِرْم َع��ِق��ب��ا ل��م��ث��ل��ه أن��ت ك��ن��ت إذ
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نبِك هلم

ُم��تَّ��ِص��ف��ا ك��ان ب��ه��ذا َم��ن ق��ض��ى ف��ق��د وال��ش��رف��ا وال��ع��ل��م ال��نُّ��ه��ى ن��ب��ِك ه��ل��مَّ
َوص��ف��ا ��ًة ِرقَّ ال��غ��وادي ق��ط��ر ك��م��ث��ل ش��م��ائ��ل��ه ك��ان��ت ال��ذي ن��ب��ِك ه��ل��مَّ
وص��ف��ا م��ا ف��وَق رآه إال ب��ال��خ��ي��ر واص��ف��ه ي��غ��ُل ل��م ال��ذي ن��ب��ِك ه��ل��مَّ
أس��ف��ا أك��ب��ادن��ا م��ص��ي��ب��ت��ه��م ف��تَّ��ت ب��ه ال��خ��ط��ي��ب آُل ال��ذي ال��خ��ط��ي��َب ع��ط��ا
ُخ��س��ف��ا أف��ق��ه��م ب��أع��ل��ى ال��تَّ��م��ام ب��در ن��رى ب��ح��ي��ث ح��زنً��ا ل��َم��ب��ك��اه��ُم ن��ب��ك��ي
ف��ان��ق��ص��ف��ا1 ال��ص��ف��واء ع��ل��ى ُدق ك��ال��رم��ح م��ع��ت��دل وه��و ال��م��ن��اي��ا ف��اج��أت��ه ق��د
ال��ت��رف��ا ي��ط��ل��ب ا م��ج��دٍّ رأوه ��ا ل��مَّ ه��ائ��ج��ًة األط��م��اع ��اده ب��ح��سَّ ق��ام��ت
واج��ت��رف��ا اآلم��ال ف��اك��ت��س��ح س��ال ق��د م��ك��اي��ده��م م��ن ب��س��ي��ل ف��ع��ارض��وه
ِك��ف��َف��ا2 ل��ه دواه��ي��ه��م م��ن وم��دَّدوا م��س��اع��يَ��ُه ب��دع��اوي��ه��م وع��رق��ل��وا
َرص��ف��ا س��ع��ي��ه م��ن ل��ه ي��ب��ن��ي وك��ان م��رت��ط��ًم��ا م��س��ع��اه ف��ي ي��رُس��ف ف��ظ��لَّ
وال��ك��ت��ف��ا ال��ك��ف م��ن��ه ال��م��وت ع��ط��ل إذ غ��رًق��ا م��ك��ره��م ف��ي راس��بً��ا ق��ض��ى ح��ت��ى
وال��ش��رف��ا ال��م��ج��َد أص��اب��وا ق��د ب��أنَّ��ه��م ع��ل��م��وا ه��ك��ذا ق��ت��ل��وه وب��ع��دم��ا
ط��ف��ا االن��ت��ف��اخ ب��ع��د ال��ي��مِّ ك��م��غ��رق ق��ي��م��ت��ه ال��م��وت ب��ع��د ت��ظ��ه��ر وال��م��رء
ِك��س��ف��ا ف��وق��ه��م م��ن��ه��ا أس��ق��ط ل��ك��ان ل��ع��ن��ت��ه ��اد ل��ل��ح��سَّ ال��ل��ه ��ل ع��جَّ ل��و

الضخم. الصلد الحجر الصفواء: 1
وشبكته. الصائد حبالة وهي كفة، جمع الكفف: 2



الرَّصايف معروف ديوان

واع��ت��س��ف��ا ج��ار ق��د م��ن ك��ل ب��ه يُ��خ��زي أج��ٍل إل��ى ع��ن��ه��م ��ره��ا ي��ؤخِّ ل��ك��ن
م��ن��ح��رف��ا اإلن��ص��اف ع��ن ق��طُّ ك��ان م��ا رج��ل ف��ي واإلن��ص��اف ال��ع��دل ج��اوزوا ه��م
م��ل��ت��ح��ف��ا ب��ال��ف��ض��ل م��ش��ت��م��ًال ب��ال��م��ج��د م��ض��ط��ل��ًع��ا ب��األخ��ط��ار رزئ��ن��اه َف��تً��ى
ه��دف��ا ال��ع��ال أس��ب��اب غ��ي��ر ي��ت��خ��ذْ ل��م م��ج��ت��ه��ًدا ال��رأي ِق��س��يِّ ع��ن رم��ى ��ا ل��مَّ
ش��غ��ف��ا ق��د ال��خ��ي��ر ب��ح��ب س��ل��ي��م ق��ل��ب ل��ه وك��ان ال��تَّ��ق��وى ع��ل��ى إال ش��بَّ م��ا
وم��ق��ت��ط��ف��ا م��ش��م��وًم��ا ال��ورد ش��اب��ه ق��د خ��ل��ق ذو ال��ن��ف��س ع��فُّ ال��ط��ب��ع م��ه��ذب
أنُ��ف��ا3 روض��ًة م��ن��ه��ا ت��ص��وَّرت ف��ق��د خ��الئ��ق��ه ي��وم ف��ي ت��ص��ورت إذا
ال��ش��رف��ا رأس��ك ب��ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت ف��ق��د م��س��اع��يَ��ه ب��إم��ع��اٍن ن��ظ��رت وإن
ال��خ��َط��َف��ى4 ن��ح��وه ي��م��ش��ي ال��م��وت ج��اءه إذ زه��رت��ه��ا دن��ي��اه م��ن ي��درك ب��ي��ن��اه
ن��س��ف��ا؟! ق��د ب��ال��م��وت س��اع��ة ف��ي ف��ك��ي��ف ط��ائ��ل��ه ط��ال م��ج��ٍد ط��وَد ب��ه أع��ظ��م
ال��نَّ��ج��َف��ا ش��رَّف ع��ل��يٍّ ض��ري��ح ك��م��ا ح��ف��رت��ه ال��ج��ي��ل��يِّ ب��ق��ع��َة ش��رَّف��ت ق��د

أحد. يرعها لم النبت الجديدة األنف: الروضة 3
رسيعة. مشية الخطفى: 4
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عىلصديق دمعة

أغا. املحمد الوهاب عبد الحميم صديقه رثاء يف قالها

ُح��رِّ ربِّ��ه إل��ى م��اٍض م��ن َف��ِل��لَّ��ِه ل��َربِّ��ِه ال��ه��ب��ات ��اِب وهَّ ع��ب��ُد م��ض��ى
ال��ُغ��رِّ أخ��الق��ه آث��ار ع��ن��دن��ا ل��ه م��خ��ل��ًف��ا ال��خ��ص��ال م��ح��م��ود وه��و م��ض��ى
وال��ش��ك��ر ب��ال��ح��م��د ذك��راه ل��ه ن��دي��م م��ك��ان��ٌة ق��ل��ب ك��ل ف��ي ول��ه م��ض��ى
ال��ج��ه��ر وف��ي م��ن��ا ال��س��ر ف��ي ��ل��ه ن��ب��جِّ وف��ات��ه ق��ب��ل م��ْع��ه ك��ن��ا ك��ذل��ك
ال��ص��در م��ال��ئ ل��ه ف��ي��ن��ا األس��ى ف��أم��س��ى ب��ف��راق��ه أًس��ى إال زادن��ا وم��ا
ال��ن��ش��ر أط��ي��ب تَ��ذك��اره��ا م��ن ف��ن��ن��ش��ق خ��اللُ��ه ت��ف��وح ذك��رن��اه م��ا إذا
ال��ص��ب��ر إل��ى ال��ب��ك��اء ب��ع��د م��ن ون��ف��زع ال��ِب��ك��ا إل��ى اإلدَّك��ار ع��ن��د ون��ل��ج��أ
ال��ق��ب��ر ف��ي غ��يِّ��ب ال��ش��خ��ص م��ن��ك ك��ان وإن س��ال��ًم��ا ع��ن��دَي زل��ت م��ا س��ال��م أخ��ا
األم��ر م��ن أه��مَّ ��ا ع��مَّ ت��ح��دثِّ��ن��ا ج��ال��ًس��ا ل��ع��ي��ن��يَّ ال��ذك��رى ت��م��ث��لُ��ك
ت��غ��ري َم��ن ب��ال��ح��ق��ي��ق��ِة تُ��غ��ري ال��ِج��دِّ إل��ى ذاه��بً��ا ت��ن��ص��اع ث��م ط��وًرا وت��م��زح
ش��ع��ري ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ذك��ر م��ن ف��ت��ط��رب ت��ارة وت��ط��رب أح��ي��انً��ا ف��ت��غ��ض��ب
ال��ن��ش��ر م��ت��ص��ل ال��ط��يِّ ب��ع��د ب��ذك��راك ي��زل ل��م وش��خ��ص��ك ع��ن��ي ال��ردى ط��واك
ال��ف��ك��ر س��ان��ح ف��ي ال��ع��ي��ن ن��ص��ب ال��ع��م��ر م��دى س��ان��ح خ��ي��ال��ك إذ م��ي��تً��ا أن��ت ف��م��ا
وال��ذك��ر ش��خ��ص��ك ب��ي��ن ع��ن��دي ف��رق ف��ال خ��ي��ال��ة ال��ح��ي��اة إن ع��ج��ب، وال
درِّ م��ن رث��ائ��ك ف��ي ش��ع��ري وأن��ظ��م آلل��ٍئ ن��ث��ر ف��ي��ك دم��ع��ي س��أن��ث��ر
ن��ث��ر وال ب��ن��ظ��م يُ��ق��ض��ى ال ك��ان وإن ح��ق��ه إخ��اءَك أق��ض��ي ب��ذا ل��ع��لِّ��ي





األكرب البطل ميتة

انتحاره. من الثالث اليوم يف السعدون بك املحسن عبد املرحوم دار يف أنشدت

ال��رج��اُل ت��ح��ي��ا م��وت��ه��ا ف��ي ه��ك��ذا ال��ك��م��اُل ال��دن��ي��ا ف��ي يُ��دَرك ه��ك��ذا
ي��ن��ال ري��م إذا ل��ي��س ش��رًف��ا ال��م��ب��ت��غ��ي م��وت يَ��ش��رف ه��ك��ذا
وج��الل؟! ع��زٌّ ب��ال��م��وت ح��ف��ه ال��ذي ال��ش��ه��م ال��م��ح��س��ن ك��ع��ب��د م��ن
خ��ب��ال أو َم��ٌس ال��ن��ف��س ق��ت��َل رام إذ ال��س��ع��دون ال��م��ح��س��ن ب��ع��ب��د م��ا
واح��ت��الل ان��ت��داٌب ال��غ��رب ب��ن��ي م��ن يُ��ره��ق��ه��ا أوط��ان��ه رأى ب��ل
ك��الل ف��ي��ه م��ا ال��س��ي��ف ك��ان��ت��ض��اء ي��ن��ق��ذَه��ا ك��ي ال��ه��م��ة ف��ان��ت��ض��ى
ال��َق��ذال1 م��ن��ه إص��الح��ه��ا ف��ي ش��اب إن��ه ح��ت��ى األح��وال م��ارس
ال��ج��دال واش��ت��د ال��ق��وم ب��ع��ض ف��ي��ه ج��ادل��ه وق��د ال��رأي أع��م��ل
ال��ن��ص��ال م��ن��ه��ا ك��س��رت ك��س��ه��ام آراؤه ف��اغ��ت��دت خ��ذل��وه
ُع��ض��ال2 ال��ق��وم ف��ي ال��داء أن راء إذا ح��ت��ى ي��ن��ص��ح��ه��م غ��دا ك��م
م��ح��ال ش��يء اس��ت��ق��الل��ه��م ط��ل��ب م��ن ي��رج��وه ال��ذي أن ورأى
يُ��س��ال ل��ي��س أوط��ان��ه ل��س��وى ب��دٍم م��ن��ه ل��ألوط��ان ج��اد
ال��م��ج��ال ب��ال��ن��ف��س ض��اق إن َس��ع��ٌة م��وت��ه ف��ي ل��ه ال��ح��ر وال��ف��ت��ى

الرأس. مؤخر من األذنني بني ما القذال: 1
رأى. راء: 2



الرَّصايف معروف ديوان

اع��ت��دال ف��ي��ه��ا م��ا ح��م��راء ِم��ي��ت��ة ن��ف��س��ه أرادت ل��م��ا إن��ه
ال��ج��ب��ال ال��ش��م دون��ه م��ن ط��أط��أت ش��م��ٌم ف��ي��ه��ا األب��ط��ال ِم��ي��ت��ة
وزوال ف��ن��اء ال��ده��ر أب��د ل��ه��ا م��ا ح��ي��اًة ب��ال��م��وت ن��ال
ان��ت��ق��ال ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ن ض��ره ف��م��ا ال��ده��ر أب��َد ح��يٌّ ه��و
ِزي��ال ال��ق��وم ع��ن ل��م��س��اع��ي��ه ف��م��ا ال��ق��وم زاي��ل ق��د ي��ك��ن إن
خ��ي��ال ال��ق��وم أن��ف��س ف��ي ف��ل��ه اخ��ت��ف��ى ال��ق��وم أع��ي��ن ع��ن ي��ك��ن أو
اخ��ت��ي��ال ب��ال��ف��خ��ر ال��ت��أري��خ أخ��ذ ذك��ره أج��رى ال��ت��اري��خ وإذا
وج��م��ال ُح��س��ن ل��ألب��ط��ال ه��و ب��ط��ًال م��ن��ه ق��وم ي��ا ف��ان��دب��وا
وج��الل ع��ز ل��ألوط��ان ف��ه��و ت��م��ث��ال��ه ع��ال��يً��ا وأق��ي��م��وا
ال��رح��ال ل��م��ث��واه ش��دت إن غ��رَو ف��ال ��ا َح��جٍّ م��رق��ده واق��ص��دوا
ي��ق��ال ق��د م��ا إل��ى م��ن��ه��م ت��س��م��ع��وا وال وأه��ل��ي��ه ال��غ��رب وات��رك��وا
ات��ك��ال ال��غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ي��ه م��ن خ��اب ف��ات��ك��ل��وا أن��ف��س��ك��م وع��ل��ى
واح��ت��ي��ال خ��داع م��ن��ه��م ك��ل��ه��ا وع��دوا ق��د ال��ت��ي ف��ال��م��واع��ي��د
ف��ع��ال م��ن��ه��م أق��وال��ه��م ن��ق��ض��ت س��اس��ت��ه��م ل��ن��ا ق��ال ك��ل��م��ا
م��ح��اُل ش��يء اس��ت��ق��الل��ك��م أن��م��ا ف��اع��ل��م��وا وإال ك��ون��وا ه��ك��ذا

الرافدين منظر

ان��ت��ح��را ال��م��ح��س��ن ع��ب��د س��ع��دون اب��ُن ي��وَم ُم��س��ت��ع��را ال��ش��ع��ب ق��ل��وب ف��ي األس��ى ش��ب
م��ن��غ��م��را ال��دم��ع ف��ي إن��س��ان��ه��ا ك��ان إذ م��ب��ص��رة غ��ي��ُر ع��ي��ٍن ك��ل ب��ه ي��وم
ال��خ��ب��را أق��ص��اه��م��ا إل��ى أدَّى غ��داة أًس��ى ال��راف��دي��ن رجَّ ال��ب��رق ب��ه ي��وم
غ��ُزرا م��ا ال��دم��ع ش��ئ��ون م��ن واس��ت��ن��زف��وا ض��ف��اف��ه��م��ا ف��ي ق��ام��وا ال��ق��وَم ت��رى ف��ل��و
ُس��ط��را ق��د ال��خ��دي��ن ف��ي ل��ل��دم��ع َس��ط��ران وه��م��ا ث��اك��ل َخ��دَّي ال��ع��راق��ي��ن خ��ل��َت
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والدمع الشعر

ال��ن��ظ��را ت��دب��ي��ره ف��ي يُ��م��ع��ن ب��األم��ر ُم��ض��ط��ل��ًع��ا ف��ي��ه ف��ق��دن��ا ي��وم ِل��لَّ��ِه
م��ن��ت��ث��را ال��دم��ع ف��ي��ه ان��ه��لَّ ق��د ك��م��ا م��ن��ت��ظ��ًم��ا ال��ش��ع��ر ف��ي��ه ان��ه��لَّ ق��د ي��وم
ال��ش��ع��را ي��وم��ه ف��ي ب��ك��ت وب��ال��ق��واف��ي ِش��ي��ٌع ي��وم��ه ف��ي ب��ك��ت ف��ب��ال��دم��وع
م��ن��ح��درا األج��ف��ان ق��رَّح ق��د وال��دم��ع م��ن��دِف��ًق��ا األس��م��اع ق��رَّط ق��د ف��ال��ش��ع��ر
ال��دررا ي��وم��ه ف��ي َح��ك��ي��ا ك��اله��م��ا ب��ه��م��ا ب��ك��ى ق��د ��ن م��مَّ وال��ش��ع��ر وال��دم��ع
ان��ه��م��را ع��ن��دم��ا ان��س��ج��اٍم ف��ي ت��س��اب��ق��ا ك��أن��ه��م��ا ح��ت��ى ان��س��ج��م��ا ك��اله��م��ا
ث��رى بَ��لَّ األوط��ان ه��ذه م��ن وال��دم��ع ص��دى ب��لَّ األك��ب��اد ه��ذه م��ن ف��ال��ش��ع��ر

وعزائمه عيل أبو

الن��دح��را ال��ج��ي��ش دح��َر ب��ال��ع��زم رام ل��و ع��زائ��م��ه ف��ي ق��ويٌّ ع��ل��يٍّ أب��و
زخ��را3 إذا ص��ع��ب ول��ك��ن��ه س��ه��ًال ت��ح��س��ب��ه ال��ره��و ك��ال��خ��ض��مِّ أخ��الق��ه
ع��ط��را4 روض��ِة ف��ي ج��رى ب��ك��ال��ن��س��ي��م ق��اب��ل��ه ال��ق��وِم ش��ك��يُّ أت��اه إذا
ال��ش��ج��را ت��ق��ل��ع ه��بَّ��ت ب��ك��ال��ع��واص��ف م��ك��اي��ده م��ج��ت��ثٍّ��ا ال��ج��م��ع وي��ه��زم
ض��ررا ع��م��ه ق��د م��ا األج��ان��ب م��ن م��ح��ت��ِم��ًال ال��م��ح��ب��وب ال��وط��ن رأى ل��م��ا
م��ؤت��زرا ب��ال��ح��زم م��ت��ش��ًح��ا ب��ال��ع��زم م��ج��ت��ه��ًدا ب��ال��رأي إلن��ق��اذه س��ع��ى
ال��س��ه��را ي��س��ت��وج��ب م��ا األم��ان��يِّ وف��ي ُم��ن��ي��ت��ه ت��ح��ق��ي��ق ف��ي س��ه��ران ب��ات ك��م
م��ن��ت��ظ��را ي��رج��وه ل��م��ا ك��ان وال��ش��ع��ب م��وط��ن��ه ت��خ��ل��ي��َص راج��يً��ا س��ع��ى وك��م
ُم��ص��ط��ب��را ال��ع��ز ب��ل��وغ ع��ن ي��ج��د ول��م م��تَّ��س��ًع��ا ل��ألم��ر ي��ج��ْد ل��م إذا ح��ت��ى
ال��خ��َورا وال ال��م��رم��ى ف��ي ال��ض��ع��ف ت��ع��رف ال ب��ي��د ص��دره ف��ي م��س��دس��ه أرَم��ى
نُ��ش��را ب��ع��ده��ا ول��ك��ن م��ن��ه��ا م��ات ق��د دام��ي��ة ح��م��راء رم��ي��ة ل��ه��ا ف��ي��ا
ال��ُع��ص��را ت��م��أل ح��ي��اًة ي��ح��ي��ا وال��ي��وم خ��ال��دٍة غ��ي��َر ح��ي��اة ي��ح��ي��ا ك��ان ق��د

الساكن. البحر والرهو: العظيم. البحر الخضم: 3
املشتكي. الشكي: 4
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غ��ب��را5 ال��ذي ال��ده��ر ف��ي ي��س��اوي��ه ع��م��ن ن��س��أل��ه��ا ال��ت��اري��خ ص��ح��َف نَ��ْق��ت��ري ل��و
ان��ت��ح��را م��ث��ل��ه وزي��ًرا وج��دن��ا وال م��ي��ت��ت��ه م��ات ك��ب��ي��ًرا رأي��ن��ا ل��م��ا
أث��را ِغ��ب��ط��ة م��ن ف��تً��ى ك��ل ن��ف��س ف��ي ت��رك��ت م��ي��ت��ٍة م��ن أش��رف��ه��ا ك��ان م��ا
ظ��ه��را اس��ت��ق��الل��ن��ا إل��ى ال��ط��ري��ق ب��ه��ا ف��إذا ق��ب��ل��ه��ا ض��الًال ن��ق��اس��ي ك��نَّ��ا

لندن أهل يا

َح��ض��را وال ب��ْدًوا ال ال��ع��راق��ي��ن أه��ل س��ي��اس��ت��ك��م أرض��ت م��ا ل��ن��دن أه��ل ي��ا
َغ��ب��را6 ي��زل ل��م ل��ك��ن ن��داوي��ه ُج��رح م��وط��ن��ن��ا ق��ل��ب ف��ي ان��ت��دابَ��ُك��ُم إن
وال��ص��ورا األش��ب��اح ص��ورت��ه ت��خ��ي��ف ش��ب��ح أوط��ان��ن��ا ف��ي ول��ل��م��ش��ورة
م��س��ت��ت��را ال��ن��ص��ح س��ت��ار خ��ل��ف ل��ل��غ��ش م��ح��ت��ق��بً��ا ال��ب��غ��ي ط��رق��ات ف��ي ي��ج��ول
وال��ف��ك��را اآلراء ي��ق��ت��ل غ��دا ح��ت��ى م��غ��ت��ص��ب ل��ل��ح��ك��م أن��ه ي��ك��ف��ِه ل��م
ن��ع��َرا م��ش��ب��وب��ة ف��ت��ن��ة رأى وإن أق��ع��ده��ا ل��ل��م��ج��د ن��ه��ض��ًة رأى إذا
ب��ذرا! ق��د ال��ت��ف��ري��ق م��ن ب��ذوٍر وك��م أوج��ده��ا ال��ق��وم ب��ي��ن ض��غ��ائ��ن ف��ك��م
خ��ط��را أوط��ان��ن��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا ن��زداد م��ع��اه��دة َم��ْع��ك��م ل��ن��ا ي��وم ك��ل ف��ي
ان��ك��س��را7 ُع��وده��ا َم��س��ن��ا م��ا إذا ح��ت��ى ع��ط��ًش��ا اس��ت��ق��الل��ن��ا س��رح��ة ب��ه��ا ��ت َج��فَّ
ال��ح��ج��را ن��ن��ق��ُر م��ن��ك��م ن��ح��ن ك��أنَّ��م��ا ن��ف��اوض��ك��م ل��م��ا ق��ل��وب��ك��ُم ت��ق��س��و
غ��َدرا8 َم��ن غ��در ع��ن أو م��ان َم��ن َم��ي��ن ع��ن ان��ك��ش��ف��ت ال��ت��ي ف��ه��ي م��واع��ي��دك��م أم��ا
ال��ن��غ��را9 ي��ق��ت��ل أن ف��ي ل��ل��ص��ق��ر ف��خ��ر ال ش��وك��ت��ن��ا غ��رَب ك��س��رت��م أن ت��ف��خ��روا ال
نَ��ِم��را! أزع��ج��ت غ��اٍب ذب��اب��ة ف��ك��م ق��وت��ن��ا ض��ع��ف م��ن ب��ن��ا ت��س��ت��ه��ي��ن��وا ال
ث��م��را ودَّن��ا ج��ن��اه��ا م��ن اق��ط��ف��وا ث��م م��ودَّت��ك��م ف��ي��ه��ا اغ��رس��وا ال��ب��الد ه��ذي

واستقىص. تتبع اقرتى: 5
انتقض. ثم فساد عىل اندمل الذي الغرب: الجرح 6
بها. شوك ال التي أو الطويلة، الشجرة الرسحة: 7

الكذب. املني: 8
العصافري. فرخ أو البلبل والنغر: الحدة. الغرب: 9
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ُزم��را َج��رائ��ك��م م��ن ال��م��وت إل��ى ن��م��ش��ي س��ي��اس��ت��ك��م ف��ي ص��ْدٍق ِح��ل��َف ل��ك��م ن��ك��ن
ال��ن��ه��را أش��ب��ه ح��ت��ى ال��دم ج��رى ول��و ن��ك��ث��وا ع��اه��دوا م��ا إذا ب��ق��وٍم ل��س��ن��ا
أُزَرا دون��ه��م ال��م��ن��اي��ا ل��ب��س��ن��ا ول��و ف��ن��خ��ذل��ه��م أح��الًف��ا ن��ح��ال��ف وال
ذُرا10 ال��م��ك��رم��ات ف��ي أرف��ع��ه��ُم ون��ح��ن ِش��ن��ش��ن��ًة ب��ال��ع��ه��د ال��ورى أوف��ى ف��ن��ح��ن

وسعدون سعد

اش��ت��ه��را ه��ن��ا ه��ا وه��ذا ب��م��ص��ر ه��ذا م��ق��ام��ه��ا م��ح��م��وٌد وس��ع��دون س��ع��د
ان��ت��ح��را ق��د س��ع��ًدا ال س��ع��دون ل��ك��نَّ أم��ت��ه ب��ال��ن��ف��س ف��َدى ق��د ك��اله��م��ا
ذِك��را م��ا م��ذك��وري��ن أع��ظ��م ال��ش��رق ف��ي غ��دَوا وإن ب��وٌن ب��ي��ن��ه��م��ا ف��ك��ان
ال��ق��م��را ق��ارن ب��م��ص��ٍر س��ع��ًدا وإن م��ن��زل��ة ال��ش��م��س دانَ��ى س��ع��دون ف��إن
م��ق��ت��درا ل��ل��م��ج��د س��ع��ى ه��ن��اك وذا ُم��ب��ت��ِدًرا ل��ل��م��ج��د س��ع��ى ق��د ه��ن��ا ه��ذا
ال��خ��ب��را؟! أع��ِل��م��ت��م ع��ن��دم��ا ق��ل��ت��ُم م��ا ع��رب م��ث��ل��ن��ا وأن��ت��م م��ص��ر أه��ل ي��ا
ال��ُع��ُم��را أرخ��ص ق��د س��ع��دون��ن��ا ف��إن س��ع��دك��ُم األم��وال أرخ��ص ق��د ك��ان إن

البطل أيُّها

ال��ع��ب��را ت��س��ت��ي��ق��ظ ن��وم��ًة أوط��ان��ه ب��م��ه��ج��ت��ه ال��ف��ادي ال��ب��ط��ل أي��ه��ا ن��م
م��دَِّك��را ال��ش��رق أه��ل ل��ن��ه��ض��ة ب��ه��ا م��ح��ت��ف��يً��ا ال��ت��اري��خ ت��ج��ع��ل ن��وم��ة نَ��ْم
م��ع��ت��ب��را ال��ي��وم ب��ع��د ش��ع��ب��ك ك��ان إن م��ف��ت��ديً��ا ال��ش��ع��ب ه��ذا ب��ك ف��ْل��ي��ع��ت��ب��ر
ال��ُوَزرا؟ ب��ع��دك م��ن س��ت��ف��ع��ل��ه م��اذا ش��اك��رًة األوط��ان ت��ح��م��دك ف��س��وف
ال��وط��را؟ م��ط��ل��وب��ك م��ن س��ي��ق��ض��ون ه��م أم ت��ط��ل��ب��ه ك��ن��ت ق��د ال��ذي أي��ت��رك��ون
اع��ت��ذرا م��م��ن ع��ذًرا ي��ق��ب��ل ول��ي��س ل��ه أردت م��ا م��ري��ٌد م��ن��ه��م ف��ال��ش��ع��ب
م��ب��ت��ك��را ال��ش��ع��ر ف��ي��ك ق��ل��ُت أن غ��رو ال م��ع��ظ��م��ة ب��ك��ر ِم��ي��ت��ة ل��ه م��ن ي��ا

القمة. وهي ذروة، جمع والذرا: والطبيعة. الخلق الشنشنة: 10
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ال��ظ��نَّ��ا أح��س��ن ده��ره ف��ي ال��ف��ت��ى م��ا إذا
ال��م��ع��ن��ى ف��ه��م وال ال��َم��غ��َزى أدرك ف��م��ا

ه��اج��ًم��ا ال��ده��ر ن��رى أن إال ال��ح��زم وم��ا
ح��ص��ن��ا دون��ه ت��دب��ي��رن��ا م��ن ف��ن��ب��ن��َي

ط��ب��اع��ه ف��ي ُم��ب��ه��ٌر إال ال��دَّه��ر وم��ا
ف��ت��ن��ا1 ي��ف��ت��ن��ه��م ب��األق��وام ي��غ��رِّر

ب��ن��ب��ات��ه ص��ائ��ًال ب��ن��ي��ه ي��روع
األم��ن��ا2 ي��ط��ل��ب ده��ره ِم��ن َم��ن ض��لَّ ف��ق��د

ُخ��ط��وب��ه م��ن ب��ال��ظ��ب��ا ع��ل��ي��ه��م ي��ِذفُّ
أذن��ا!3 ص��ل��م��ت وك��م أن��ًف��ا ج��دع��ت ف��ك��م

ك��ي��ده م��خ��ال��ب إال ُش��ه��ب��ه وم��ا
ح��ج��ن��ا4 دام��ي��ًة ال��ل��ي��ل ب��ج��وف تُ��َم��دُّ

بالعجب. جاء إذا أبهر؛ من فاعل اسم املبهر: 1
حوادثه. الدهر: بنات 2

سنانه. أو السيف حد وهي ظبة، جمع والظبا: عليه. أجهز عليه: ذف 3

حجن. جمعها: العوجاء، الحجناء: 4
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وط��ب��ع��ه ال��زم��ان ��م��ت ت��ش��مَّ م��ا إذا
ن��ت��ن��ا ط��ي��ن��ت��ه أع��م��اق م��ن ��م��ت ت��ش��مَّ

∗∗∗
م��ه��ن��ئً��ا ج��ئ��ُت ال��س��ع��دون ف��ت��ى إل��ي��ك

ال��ح��س��ن��ى م��ن اإلل��ه ع��ن��د ِن��ْل��تَ��ه ب��م��ا
وأه��ل��ه ي��وًم��ا ال��ده��ر ذم��م��ن��ا م��ا إذا

ُم��س��ت��ث��ن��ى ��ات ال��م��ذمَّ ت��ل��ك م��ن ف��إن��ك
ح��اف��ًال ب��ذك��راك ال��دام��ي ي��وُم��ك أت��ى

ُح��زن��ا ل��ن��ا ال��ب��الد ك��ل ف��ي ف��ج��دَّد
م��ض��رًج��ا ب��تَّ ال��ي��وم ه��ذا م��ث��ل ف��ف��ي

ال��م��زن��ا م��دام��ع��ن��ا ف��ي ن��ح��اك��ي وب��ت��ن��ا
ال��ب��ل��ى ح��ف��رة ف��ي ال��ي��وم ه��ذا م��ث��ل وف��ي

ه��ن��ا م��دف��ون��ًة اآلم��ال ب��ك ج��ع��ل��ن��ا
ن��اره ال��م��س��دَس أط��ل��ق��َت ع��ش��ي��ة

ال��ي��م��ن��ى ي��دك م��ن ال��خ��ف��اق ق��ل��ب��ك ع��ل��ى
ب��َح��رِّه��ا ب��ردَت ق��د ن��اٌر ف��ل��ل��ه

ُس��خ��ن��ا ب��ال��ج��َوى دم��ع��ن��ا م��ن��ه��ا س��ال وإن
ن��ب��ض��ه ق��ل��ب��ك ب��ال��م��وت أف��ق��دت ل��ئ��ن

ِم��ن��ا أف��ئ��دًة ب��ال��ح��زن أن��ب��ض��ت ف��ك��م
ب��األس��ى ال��م��ح��اج��ِر دم��ع أن��ط��ق��ت وك��م

ال��ل��س��ن��ا أخ��رس��ت ب��ال��ه��ول أن��ه��ا ع��ل��ى
ب��ص��وت��ه��ا ال��ع��راق ري��ع ط��ل��ق��ٌة ف��ي��ا

ُدك��ن��ا ع��اب��س��ًة اآلف��اق ب��ه ف��ب��ان��ت
ل��ص��وت��ه��ا ال��راف��دي��ن م��ج��رى وَردَّد

األدن��ى إل��ى ال��ع��راق أق��ص��ى م��ن ال��ح��زن ص��دى
م��ع��ش��ر ب��اس��م��ك األم��وال ج��م��ع ل��ق��د

يُ��ب��ن��ى م��ع��ه��د ف��ي ذك��راك ل��ت��خ��ل��ي��ده��م
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ك��ل��ه��ا ال��م��ب��ان��َي أن ع��ل��م��وا وم��ا
ي��ف��ن��ى ال وذك��رك ت��ف��ن��ى ق��وي��ت وإن

م��ن��ه��ُم ل��ذك��راَك ت��خ��ل��ي��ًدا وأع��ظ��م
األس��ن��ى وال��خ��لُ��ق ال��غ��راء ف��ع��ائ��لُ��ك

م��خ��ل��ًص��ا ق��وم��ك اس��ت��ق��الل إل��ى س��ع��ي��ت
م��م��ت��ن��ا ال��ق��وم ع��ل��ى ي��وم ف��ي ك��ن��ت وم��ا

ن��اه��ًض��ا ال��س��ي��اس��ة ب��أع��ب��اءِ وق��م��ت
ج��ب��ن��ا ن��اك��ص وال َواٍن ال ��ة ب��ه��مَّ

ك��ل��ه��ا ال��م��واق��ف ت��ل��ك ف��ي وأب��دي��ت
األف��ن��ا5 ي��ع��رف ل��م ق��ط رأٍي أص��ال��ة

ل��ِع��ل��ٍة ف��ل��ي��س ت��ن��ج��ح ل��م ك��ن��ت ف��إن
اْف��تَ��نَّ��ا ك��ي��ده ف��ي ال��ق��وم خ��ص��م أن س��وى

∗∗∗
ُح��رة ج��ن��ب��ي��ك ب��ي��ن ن��ف��س ل��ك زك��ت

ِض��غ��ن��ا أض��م��رت وال ك��ب��ًرا أظ��ه��رت ف��ال
وال��ن��دى ب��ح��ل��م��ك األع��ل��ى ال��م��ث��ل ل��ن��ا

أث��ن��ى ال��ذي ع��ل��ي��ك أث��ن��ى ب��ه��م��ا ف��ك��م
ف��ق��تَ��ه ب��ال��ح��ل��م ال��ح��ل��م ربَّ َف��أَْح��نَ��َف

َم��ْع��نَ��ا زائ��دٍة اب��َن ُف��تَّ ق��د ال��ج��ود وف��ي
ق��ات��ل ق��ت��ل��ك رام ق��د ال��ذي أل��س��ت

َم��نَّ��ا وأوس��ع��ت��ه ع��ف��ًوا ف��أط��ل��ق��ت��ه
خ��ال��ًدا ذك��رك األي��ام ع��ل��ى س��ي��ب��ق��ى

تُ��ْع��ن��ى ق��اط��ب��ًة ال��ت��أري��خ ص��ح��ف ب��ه

∗∗∗

الرأي. ضعف األفن: 5
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وإن��م��ا ��ى ض��حَّ ب��ال��ن��ف��س ب��ط��ًال ف��ي��ا
س��نَّ��ا ُس��نَّ��ًة الس��ت��ق��الل��ن��ا بَ��ذْل��َك

واج��ٌب ال��ت��ف��ادَي أنَّ ف��ع��لَّ��َم��ن��ا
ال��َم��غ��ن��ى ش��رف ح��اول��وا ق��وم ك��ل ع��ل��ى

ال��ع��ال م��ن س��ع��ي��ت ق��د م��ا إل��ى س��ن��س��ع��ى
وال��وه��ن��ا ال��ض��ع��ف ي��ن��ك��ر ع��زم ب��ص��ادق

ِف��ط��رًة م��س��ت��ق��لُّ��ون ل��ق��وٌم وإنَّ��ا
ث��رن��ا م��ن��ك��ٌر اس��ت��ق��الل��ن��ا أن��ك��ر إذا

ب��ي��وت��ن��ا س��ب��ي��ًك��ا ت��ب��ًرا ُج��ِع��ل��ت ف��ل��و
��ك��ن��ى ال��سُّ ب��ه��ا أبَ��ي��ن��ا ب��ح��ك��ام ول��س��ن��ا

أن��ن��ا ال��س��ي��اس��ة ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ي��ه��ون
ال��س��ج��ن��ا ن��دخ��ل أو األع��واد ف��ي ن��ص��لَّ��ب

م��ج��دن��ا إح��ي��اءِ دون ن��ب��ال��ي ول��س��ن��ا
ُم��ت��ن��ا أم ال��ب��س��ي��ط��ة وج��ه ع��ل��ى أِع��ش��ن��ا

م��ع��ش��ٌر ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��َد أدرك إذا
َم��ثْ��ن��ى ن��درك��ه ن��ح��ن ف��إن��ا أُح��اَد،

أب��ي��ة ك��ب��اًرا ورث��ن��اه��ا ن��ف��وًس��ا
وال��َغ��بْ��ن��ا ال��ض��ي��م ت��ح��م��ل أن ال��دن��ا ف��ي أب��ت
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ابنجربان

ل��ب��ن��ان؟ ج��نَّ��اِت م��ن ال��خ��ض��ر ال��رب��ا ع��ل��ى ش��اه��َده��ا ك��ن��ُت ل��ي ق��ص��ة س��ام��ع َم��ن
إن��س��ان ك��ل إل��ي��ه ي��ص��ب��و ب��ال��ح��س��ن م��ن��ف��رًدا ِص��ي��َغ غ��الًم��ا رأي��ُت ف��ق��د
ن��وران��ي م��ن��ه ل��وج��ٍه ت��ع��ن��و وال��ش��م��ُس ط��ل��ع��ت��ه ع��ن��د ح��ق��ي��ًرا ي��ب��دو ال��ب��دُر
م��رج��ان وس��ط ُدرٍّ ِع��ْق��ِد ع��ن ي��ف��ت��رُّ ش��ن��ٌب ث��غ��رِه ف��ي َح��َوٌر ع��ي��ن��ه ف��ي
ن��ش��وان ِع��ط��ِف م��ن ي��ن��ث��ن��ي ان��ث��ن��ى أو ب��س��اح��رة ي��رن��و ن��اظ��ًرا َرن��ا إذا
ب��أل��وان زي��ن��ت ق��د ال��م��ج��د ِص��ب��غ��ِة ِم��ن ُط��رت��ه ال��ن��س��ج ب��دي��ع ث��وب ع��ل��ي��ه
ال��ث��ان��ي ال��ج��ان��ب ف��ي م��ن��ت��ث��ًرا وال��در م��ن��ت��ظ��ًم��ا ال��درَّ ت��ل��ق��ى م��ن��ه ج��ان��ٍب ف��ي
ف��ن��ان ك��فِّ ف��ي ري��ش��ة ب��ه��ا ج��ادت ص��ور أث��ن��ائ��ه ف��ي ول��ل��ع��واط��ف
ب��ب��س��ت��ان أزه��ار ت��ف��اوح ك��م��ا ع��ب��ًق��ا أردان��ِه م��ن ال��ط��ي��ُب ت��ف��اوح
ُروح��ان��ي يُ��خ��ف��ي��ه ال��ذي ال��غ��رام أن م��الم��ح��ه َف��ح��وى م��ن ال��ن��ف��ُس ت��س��ت��خ��ل��ص
أح��زان وْح��ي ق��ل��ب ك��ل إل��ى ت��وح��ي وأدُم��ع��ه ي��ب��ك��ي واق��ًف��ا أب��ص��رت��ه
وآذان ِم��ن��ا ب��أف��ئ��دٍة ت��ه��ف��و ُم��ش��ج��ي��ة م��وس��ي��ق��اه وأل��ح��اُن ي��ب��ك��ي
ب��أب��دان أرواح م��ن��ه��نَّ ن��ه��ت��زُّ م��ط��رب��ة م��وس��ي��ق��اه وأن��غ��ام ي��ب��ك��ي
ب��م��ي��زان وأح��ي��ان��ا وزن ب��غ��ي��ر م��ن��ت��ث��ًرا ال��دم��ع ع��ق��د ف��ي��رف��ضُّ ي��ب��ك��ي
ف��أب��ك��ان��ي أش��ج��ان��ي ال��ح��زن ب��روع��ة م��م��ت��زًج��ا ال��ح��س��ن ج��الَل أران��ي ل��م��ا
ران1 ن��ح��وه وك��لٌّ م��س��ت��ع��ب��ري��ن وق��ف��وا ح��ول��ه أن��اٍس ب��ي��ن ف��ق��م��ت

الباكي. املستعرب: 1



الرَّصايف معروف ديوان

وإرن��ان وآه��اٍت ��داٍت ت��ن��هُّ إل��ى م��س��ت��س��ل��م��ي��ن وق��ف��وا وك��ل��ه��م
ج��ب��ران اب��ُن ��ع��ر ال��شِّ ه��و ه��ذا ف��ق��ي��َل: وق��ص��ت��ه ال��ب��اك��ي ع��ن س��أل��ت ح��ت��ى
أش��ج��ان ِح��ْل��َف يُ��ت��ٍم َره��َن ب��ع��ده م��ن ف��غ��دا ال��ردى أف��ن��اه ج��ب��ران أب��وه
ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��س ك��ه��ذا اب��نً��ا خ��لَّ��ف م��ن ب��م��ي��ت��ت��ه ج��ب��ران ي��ف��َن ل��م ف��ق��ل��ت:
ب��إن��س��ان م��أه��وًال ل��ب��ن��ان دام م��ا خ��ال��دة ذك��راه ب��اب��ن��ه أص��ب��ح��ت ب��ل
ل��ب��ن��ان ج��ن��اِت م��ن ال��خ��ض��ر ال��رب��ا ع��ل��ى ُم��رف��رف��ًة ج��ب��راٍن روَح أرى إن��ي
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جربضومط

ج��ب��ر ط��بِّ��ن��ا ف��ي ال��م��وت ل��ك��س��ر ول��ي��س ج��ب��ُر ن��ح��بَ��ه ق��ض��ى أن ��ا ل��مَّ ال��ف��ض��ُل ب��ك��ى
ن��ش��ر ع��ي��ش��ه ف��ي ك��ان ال��م��س��اع��ي ل��ُغ��رِّ ف��اض��ًال ض��وم��ط ب��ن ج��ب��ر م��ن ال��م��وت ط��وى
وال��ف��خ��ر وال��ف��ض��ل ال��ع��ل��م ف��ي��ه��ا ��م ت��ب��سَّ س��ع��ي��دة ح��ي��اة أم��ض��ى ب��ع��دم��ا م��ض��ى
ذك��ر ب��ه��ا ال��زم��ان م��دَّ ل��ه ي��ط��ي��ب ب��ع��ده خ��وال��َد آث��اًرا وخ��لَّ��ف
غ��رُّ آداب��ه��ا ن��ش��ر ف��ي وآث��اره ��ٌة ج��مَّ أي��ادي��ه ال��ف��ص��ح��ى ال��ل��غ��ة ع��ل��ى
ال��ب��ك��ر وال��ف��ك��رة اإلب��داع ل��ه ول��ك��ن ُم��ق��ل��ًدا ف��ي��ه��ا ال��رأي ي��ب��دي ك��ان وم��ا
ف��ك��ر ل��ه ك��ان ال��ع��ل��م ف��ي ول��ك��ن��ه ج��ام��ًدا ال��ع��ل��م اس��ت��ق��رائ��ه ف��ي ك��ان وم��ا
ال��ف��ج��ر ط��ل��ع م��ذ ال��ل��ي��ل بُ��ْرد ُش��قَّ ك��م��ا ب��رأي��ه ال��م��ش��ك��الت ح��ج��اب ي��ش��قُّ
ُك��ث��ر ف��ُه��ُم ب��ع��ده م��ن ت��الم��ي��ذه م��دي��ن��ة ب��ك��ل ف��ل��ي��ن��ظ��ر َش��كَّ وم��ن
ب��ح��ر ع��ل��م��ه وَم��ن درٌّ ل��ف��ُظ��ه وَم��ن م��ث��ق��ف ِح��ج��اه َم��ن م��ن��ه��م ل��ي��ب��ص��ر
ب��در أف��ق��ه��ا ف��ي ل��ل��ع��ل��م ب��ه ي��ض��يء ه��اديً��ا ال��ع��ل��م ك��ل��ي��ة ف��ي رزئ��ن��اه
وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م أب��ن��ائ��ه��ا م��ن وي��رث��ي��ه ِم��ن��ب��ٌر ال��ع��ل��ِم ك��ل��ي��ة ف��ي س��ي��ب��ك��ي��ه
ال��َح��بْ��ر ال��ع��ال��م يُ��ف��ق��د أن وأف��ج��ع��ه��ا ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة ذي ف��ي ف��واِج��ُع��ن��ا
ال��ده��ر ل��ن��ا ي��وم ك��ل ف��ي ي��م��ث��ل��ه��ا رواي��ة ال��ح��ي��اة ه��ذي إن��م��ا أال
ال��ق��ب��ر آخ��ره��ا ك��ان م��ا م��م��ث��ل��ة ف��ص��ول��ه��ا ل��ل��ف��اج��ع��ات ت��ك��ن ل��م ول��و





امللوك أبو

ال��م��ل��وك أب��و ال��ح��س��ي��ن ق��ض��ى غ��داَة ُح��ل��وِك ف��ي ال��ع��روب��ة وج��ه ب��دا
ل��ل��دل��وك1 ت��ج��ن��ح ال��ش��م��س ك��ذاك اع��ت��الءٍ ب��ع��د م��ت��ن��ازًال ق��ض��ى
ش��ري��ك ب��ذي ل��ي��س ال��ع��َزم��ات وف��ي ن��ظ��ي��ر ب��ذي ل��ي��س ال��م��ج��د ف��ي ق��ض��ى
ال��ه��ل��وك ي��وم ب��ه��ل��ك��ه أت��اه ح��ت��ى اإلق��دام واَص��ل م��ل��ي��ٌك
ال��س��ل��وك م��ح��م��ود م��ات أن إل��ى ال��م��ع��ال��ي إل��ى ال��ط��ري��ق س��ل��ك ل��ق��د
ال��ت��ري��ك2 ك��ال��ِع��ذق ك��ان ق��دي��ٍم م��ج��ٍد غ��رس ل��ل��ع��روب��ة وج��دَّد
��ه��وك3 ال��سَّ ك��ال��ري��ح األرض ج��ن��وب ه��زَّت ال��ع��رب ف��ي ن��ه��ض��ة وأح��دث
س��ف��ي��ك دٍم ب��ك��ل م��ؤي��دة ح��ق��وًق��ا ل��ه��م ب��ال��س��ي��وف وأث��ب��ت
م��س��وك4 ف��ي ال��ث��ع��ال��ب م��ن أت��وه ح��ت��ى ال��ح��ل��ف��اء ��ه غ��شَّ ول��ك��ن
ال��ص��ك��وك ب��ط��ن ف��ي ك��ت��ب��وه ب��م��ا ان��ت��ص��ار ب��ع��د ي��ف��وا ل��م وخ��ان��وا
ال��َف��ُروك5 ك��ع��اط��ف��ة ب��ع��اط��ف��ٍة ف��ت��ق��بَّ��ل��ون��ا ودَّه��م خ��ط��ب��ن��ا

الغروب. الدلوك: 1
فيه بقي أو عليه ما كل أكل الذي أي املرتوك؛ والرتيك: النخلة. من يشبهه ما أو العنب، عنقود العذق: 2

قليل. يشء
الشديدة. العاصفة السهوك: الريح 3

الجلد. وهو امليم، بفتح مسك جمع املسوك: 4
زوجها. تبغض التي أو عامة، للناس املبغضة الفروك: 5



الرَّصايف معروف ديوان

ش��ك��وك إل��ى ال��ي��ق��ي��ن ان��ق��ل��ب ب��ه وع��ًدا ق��ح��ط��ان ب��ن��ي وع��دوا وك��م
َم��ح��وك س��ي��اس��ت��ه��م م��ن ب��ث��وٍب م��ن��ه��م ال��غ��در ش��ن��ي��ع س��ت��روا ل��ق��د
ض��ح��وك وج��ه ف��ي ال��ودَّ أرون��ا ب��ض��ن��ك وق��ع��وا إذا ف��س��اس��ت��ه��م
ال��َه��ل��وك6 ش��ي��م م��ن ُع��دَّ وه��ذا ع��ب��وًس��ا ل��ن��ا ال��رخ��اء ف��ي وأب��دوا
��م��وك7 ال��سُّ إل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ون��ط��م��ح ع��زٍّ غ��ي��َر ن��أب��ى ال��ُع��ْرَب ون��ح��ُن
س��ل��وك س��وى ال��س��ي��وف ت��ك��ن ول��م ال��م��ن��اي��ا ت��ن��ت��ظ��م ال��روع وي��وَم
ل��ل��ُع��ل��وك8 األوان��س م��ض��غ ـ��ُع��ال ال��ـ دون ال��م��وت ال��ه��ي��اج ف��ي ون��م��ض��غ
ودي��ك9 ش��رٍف ذا ك��ان م��ا إذا ه��زي��ل ج��س��ٌم ال��ف��ت��ى ع��اب وم��ا
س��ب��ي��ك م��ع��ادن��ن��ا م��ن ح��م��ي��د َف��ع��اٍل س��وى ال��ح��م��ي��د ال��ش��رف وم��ا
َم��س��ي��ك10 َط��رف م��ن ب��ال��دم��ع دًم��ا ن��ب��ك��ي ع��ل��ي��ك ال��ق��ب��ل��ت��ي��ن ق��ري��َن
ح��ن��ي��ِك ت��ج��رب��ٍة ن��ض��ي��ج وخ��ي��ر ق��وٍم زع��ي��م خ��ي��ر م��ن��ك ف��ق��دن��ا
ت��ب��وك إل��ى ال��خ��ل��ي��ج م��ن وض��جَّ ح��زنً��ا ع��ل��ي��ك ال��ع��راق ن��اح ل��ق��د
رك��ي��ك ش��ع��ٍر م��ن نُ��زِّه��َت ك��م��ا َول��ْم��ٍز غ��م��ٍز م��ن نُ��زِّه��َت ل��ق��د

الشديدة. الشهوة ذات الفاجرة الهلوك: 6
اليشء. أعىل أو السقف وهو سمك، جمع السموك: 7

اللبان. وهو علك، جمع العلوك: 8
سمني. وديك: 9

كثريًا. تدمع ال التي العني املسيك: الطرف 10
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النعامنية مدرسجامع قاسم الشيخ

ق��اس��ُم ال��ده��َر ل��ه��ا م��ا ف��ْض��ٍل ج��واه��ُر بَ��ك��ت ق��د ال��ط��ري��ق��ة ش��ي��خ ق��اس��ٍم ع��ل��ى
وال��م��ك��ارم وال��ُع��ال ال��س��َج��اي��ا وح��س��ن وال��نُّ��ه��ى وال��ح��ل��م وال��ع��ل��م ال��تُّ��ق��ى ب��ك��اه
ال��ع��ي��ال��م1 ال��ب��ح��اُر ل��َم��ن��ع��اه ف��م��اج��ت ع��يْ��ل��ًم��ا ال��ع��ل��م ف��ي ك��ان ق��د ال��ذي ف��ق��دن��ا
دائ��م ال��ده��ر ع��ل��ى م��ن��ش��ور ال��ع��ل��م م��ن ف��ذك��ره ع��ن��ا ال��م��وت ط��واه ق��د ل��ئ��ن
ال��م��ع��ال��م ل��ل��س��ال��ك��ي��ن ات��ض��ح��ت ب��ه م��رش��ًدا ال��ط��ري��ق��ة ف��ي َح��ب��ًرا ُرزئ��ن��اه
ال��دع��ائ��م ت��ق��ام م��ن��ه��ا ب��ه وك��ان��ت ارت��ح��ال��ه ب��ع��د اإلرش��اد أْربُ��ع ع��ف��ت
ال��م��ح��ارم ع��ل��ي��ه م��رت وال ب��إث��ٍم ث��وب��ه ال��ده��ر دنَّ��س م��ا ال��تُّ��ق��ى ح��ل��ي��ف
ال��م��واس��م ب��ه��ن ال��دن��ي��ا م��ن ت��ض��يء م��ن��اق��بً��ا وأب��ق��ى ل��ألخ��رى ��ل ت��رحَّ
ق��ائ��م ل��ل��ه وه��و ال��ل��ي��ال��ي وي��ح��ي��ي ط��ائ��ًع��ا ل��ل��ه ال��ص��ي��ف ن��ه��ار ي��ص��وم
وع��الئ��م ال��ه��دى ن��ور م��ن دالئ��ل ب��وج��ه��ه الح��ت ل��ل��ق��وم ب��دا م��ا إذا
ق��اس��م» ال��ف��رادي��س أع��ل��ى ف��ي ب��ات «ل��ق��د م��ؤرًخ��ا: ق��ل��ت ل��ل��خ��ل��د م��ض��ى ول��م��ا

الزاخر. البحر أو البحر، العيلم: 1





دجلة غريق

ح��ري��ق��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ف��راق��ك أذك��ى غ��ري��َق��ا ال��م��ي��اه ب��ي��ن ق��ض��ى م��ن ي��ا
ط��ري��ق��ا1 ال��م��ي��اه ل��ك ال��ِح��م��اُم تَ��خ��ذَ ذا ف��ألج��ل ُدرًَّة ف��ي��ن��ا ك��ن��َت ق��د
ع��ري��ق��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ذك��رك دام م��ا ت��م��ت ل��م إن��ك «ت��وم��اس» ي��ا َس��ْع��َديْ��َك
رف��ي��ق��ا2 ال��س��م��اء أع��ل��ى ف��ي ل��ل��ه ل��تُ��ج��ت��بَ��ى ال��س��م��اء إل��ى َرق��ي��ت ل��ك��ن
ش��روق��ا ال��س��م��اء م��أل م��ا ب��ع��د م��ن ب��أف��ول��ه ال��ردى ع��ج��ل ك��وك��بً��ا ي��ا
م��وم��وق��ا3 ق��ل��وب��ن��ا ط��ي أُس��ِك��ن��َت ف��إن��م��ا ال��ع��ي��ون ع��ن غ��ب��ت ك��ن��ت إن
م��ع��ش��وق��ا ع��اش��ًق��ا درُّك ل��ل��ه وع��ش��ق��تَ��ه��ا ف��ض��ي��ل��ة ك��ل ع��ش��ق��ت��ك
وري��ق��ا4 ال��ع��الءِ َروض ف��ي ت��ه��ت��ز ن��اض��ًرا غ��ص��نً��ا ال��م��وت أي��دي َه��ص��َرت��ك
م��ع��روق��ا ي��اب��ًس��ا ب��ف��ق��دك أم��س��ى ُق��ط��ره ب��ض��اض��ِة ع��ل��ى ال��ع��راق إن
ال��ِم��نْ��ط��ي��ق��ا وأخ��رس ال��ب��ل��ي��َغ أع��ي��ا ف��إن��ه ال��ج��ل��ي��ُل َم��ن��ع��اك ل��لَّ��ه
ط��ل��ي��ق��ا ي��زال ال ذك��رك ف��ج��م��ي��ل ال��ث��رى ق��ي��د ف��ي ب��ات ش��خ��ص��ك ك��ان إن

اتخذ. تخذ: 1
واختاره. اصطفاه اجتباه: 2

أحبه. ومقه: 3

املورق. الوريق: 4





الطريان شهداء

1 ال��ب��ق��اءُ ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ه��م ف��ت��مَّ ب��واءُ ل��ه��م ل��ي��س ش��ه��داءَ ق��ض��وا
ف��داء م��وط��ن��ه��م ل��ع��زي��ز ف��ه��م ض��ح��اي��ا م��وِط��ن��ه��م ل��ع��زي��ِز ق��َض��وا
ال��ثَّ��ن��اء ي��ج��لِّ��ل��ه��ا م��خ��لَّ��دة ح��ي��اة ه��ذا م��وت��ه��م ف��ي ل��ه��م
ب��ه��اء م��ق��َدم��ه��م ح��ْس��ِن م��ن ب��ه��ا ف��أم��س��ت ب��ه��م ال��ج��ن��اُن ت��ب��اش��رت
اع��ت��الء ل��ه��ا ال��ج��ن��ان ف��ي ن��س��وًرا م��ن��ه��م ال��ط��ي��ار» «ج��ع��ف��ر وح��يَّ��ا

∗∗∗
ارت��ق��اء ل��ه��ا ال��ري��اح ب��أج��ن��ح��ة ال��ذُّن��ابَ��ى ��ع��ة م��رفَّ وط��ائ��رة
دم��اء ب��أوِرَدٍة ج��ال��ت ك��م��ا روٌح ال��ب��ن��زي��ن م��ن ب��ه��ا ي��ج��ول
ازدراء ب��ه��ا ال��ك��ه��رب��اء ل��ع��ص��ر ف��أم��س��ى أت��ت ال��ك��ه��رب��اء ب��ع��ص��ر
ان��ت��م��اء ل��ه ال��ن��ج��وم ُزْه��ر إل��ى نَ��ْس��ر ال��ج��وِّ ف��ي ك��أن��ه��ا ت��م��رُّ
ال��رخ��اء ال��ري��ُح م��ن��ه��م��ا ف��ت��ع��ص��ف ب��س��اع��دي��ه��ا ال��ه��واء وت��خ��ت��ب��ط
ارت��م��اء2 ل��ه ��روح ال��شَّ ال��ق��وس ع��ن س��ه��ٍم ُم��ِض��يَّ ال��س��م��اء ف��ي ف��ت��م��ض��ي
رغ��اء ل��ه��ا ك��ال��رع��ود وي��س��م��ع ع��ل��وٌّ ل��ه��ا ك��ال��ن��ج��وم ف��ي��ب��َص��ر
ال��ب��ن��اء ي��ن��دكُّ األرض ف��ي ب��ه��ا م��ح��رق��ات ال��ص��واع��َق ت��رم��ى وق��د

والند. املثل البواء: 1
للسهم. الدفع الشديد الرشوح: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ال��س��م��اء ب��ه��م اح��ت��ف��ت ح��ي��ث إل��ى ف��ط��اروا ب��ه��ا ال��ري��اَح ام��ت��َط��ُوا ق��د
��ن��اء ال��سَّ ب��أع��ي��ن��ن��ا ��ره��ا يُ��ص��غِّ ن��ج��وًم��ا ف��ح��َك��ْوا ف��ت��ض��اءل��وا َس��م��ْوا
رج��اء م��ن��ه��م أوط��ان��ه��م وف��ي ح��بٌّ ل��ألوط��ان ك��ان وف��ي��ه��م

∗∗∗
ِج��ْرب��ي��اء3 ري��ٌح ال��ج��وِّ ف��ي ب��ه��م اس��ت��ق��ل��ْت ق��د ط��ائ��ري��ن ي��ا أال
ال��ق��ض��اء ن��زل إن َم��ن��ج��اة وال أل��ي��ًم��ا ب��ك��م ال��ق��ض��اء ن��زل ل��ق��د
ال��ف��ض��اء اس��ودَّ ق��د ب��أع��ي��ن��ن��ا م��ن��ه��ا ب��ي��ض��اء م��ي��ت��ة ف��م��ت��م
واإلم��اء ال��ح��رائ��ر ب��ه��ا ت��ن��وح ف��ق��ام��ت م��ن��اَح��ت��ك��م َع��ظ��م��ت ل��ق��د
ن��س��اء ل��ك��م ال��خ��دود ول��طَّ��م��ت رج��ال ل��ك��م ال��ج��ي��وب ��ق��ت َوش��قَّ
ال��ف��ن��اء ي��درك��ه��ا ل��ي��س ح��ي��اة أع��ق��ب��ت��ك��م ق��د م��ي��ت��ًة غ��ب��ط��ن��ا
واع��ت��الء ن��ه��وٌض ل��م��وِط��ن��ك��م ف��ف��ي��ه ش��رٌف ب��س��ق��وط��ك��م ل��ك��م
ال��ِك��ف��اء ل��ك��م ش��بَّ��ان��ه ف��ف��ي ال��م��ف��دَّى ال��وط��ن ع��ل��ى ت��أَس��ْوا وال
ال��ع��زاءُ َع��زَّ ذَِل��ُك��ْم ول��وال أردت��م ف��ي��م��ا ل��ك��م خ��ل��ٌف ف��ه��م

بردها. أو الشمال ريح الجربياء: الريح 3
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أمنينخلة إىل

َرش��ي��دا أم��ي��ِن أب��ا رث��ائ��ي ف��ي ن��ش��ي��دا ي��ك��ون أن ل��ل��دم��ع ُح��قَّ
وال��ب��ع��ي��دا ق��ري��بَ��ه م��ن��ه ح��از ح��ت��ى ال��م��ج��َد ع ت��ب��وَّ أل��َم��ع��يٌّ
وال��ج��دي��دا ق��دي��م��ه م��ن��ه ن��ال ح��ت��ى أع��ال��ي��ه إل��ى وت��ع��ال��ى
ن��ض��ي��دا َط��ل��ًع��ا ل��ل��م��ج��د أط��ل��ع��ت��ه ح��ت��ى «ن��خ��ل��ة» أص��وُل أن��ج��ب��ت��ه
َم��دي��دا ظ��الٍّ م��ن��ه��ن م��س��ت��ظ��الٍّ ف��رًدا ال��م��ج��د ب��واس��ِق ف��ي ف��ن��م��ا

∗∗∗
ش��دي��دا1 رك��نً��ا أويْ��َت وق��ي��ذًا، ت ال��ُم��ل��م��ا ف��ي ج��ئ��ت��ه إن ش��ه��ًم��ا، ك��ان
ص��ن��دي��دا2 بُ��ه��م��ة ال��ه��ي��ج ف��ي ت��ل��َق ه��يْ��ٍج ي��وم ج��ئ��ت��ه إن وش��ج��اًع��ا
ف��ري��دا ال��م��ك��ُرم��ات ف��ي ب��ْدع��ا ك��ان ح��ت��ى س��ج��اي��اه زك��ت وك��ري��ًم��ا
وم��ج��ي��دا3 م��ف��ِل��ًق��ا ال��ش��ع��ر ف��ي ك��ان ش��ع��ًرا ال��ق��وم أن��ش��د إن وف��ص��ي��ًح��ا
س��دي��دا رف��ي��ًق��ا م��ازًح��ا ف��ِك��ًه��ا ظ��ري��ًف��ا ال��زم��ان أط��روف��ة ك��ان
ال��ُج��ل��م��ودا تُ��ف��ت��ت ب��أٍس ِة ش��د إل��ى ال��ن��س��ي��م ف��اق��ت رق��ة
م��س��ت��ف��ي��دا ��ا م��س��ت��ح��سٍّ إال م��ع األد ت��ب��ص��ر ل��م ب��ال��ق��ري��ض ش��دا إن

املوت. عىل املرشف املرض، الشديد الوقيذ: 1
الشجاع. والبهمة: الحرب. الهيج: 2

املبدع. املفلق: الشاعر 3



الرَّصايف معروف ديوان

ع��م��ي��دا ال��ت��ج��رب��ات ف��ي ش��ي��ًخ��ا ث��م ك��ه��ًال ث��م ي��اف��ًع��ا ال��ن��اس ف��ي س��اد
م��ري��دا ل��خ��ي��ٍر إال ن��ج��ده ل��م ح��ت��ى ال��م��ج��د م��ن ن��ف��س��ه ُج��ب��ل��ت
ي��س��ت��زي��دا أن ال��م��س��ت��ط��اع ف��ي ل��ي��س ح��ت��ى ال��م��ج��د م��ن ال��م��ن��ت��ه��ى ب��ل��غ
َم��ج��ي��دا أب��ي��ك ف��ي ُرزئ��ن��اه ق��د ب��م��ج��د أع��ِظ��ْم ال��ف��ق��ي��د س��ل��ي��ل ي��ا
وق��ودا ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ل��ح��زن ك��نَّ ب��دم��وع األس��ى ش��اط��رت��ك أن��ا
ال��ف��ق��ي��دا4 ض��اه��ى ل��ل��ف��ق��ي��د َخ��ل��ًف��ا ك��ري��ًم��ا ح��رٍّا م��ن��ك وت��أم��ل��ُت
ي��س��ودا أن ب��اج��ت��ه��اده ق��ادًرا ي��ت��س��ام��ى أن ال��ف��ع��ال ف��ي ع��ازًم��ا
س��ع��ي��دا ط��وي��ًال ع��م��ًرا ي��رج��و ل��ك ُم��َع��زٍّ ق��ول أق��ول ف��ل��ه��ذا
ت��ل��ي��دا ال��م��اج��دي��ن ف��ي م��ج��ًدا ل��د ال��وا أودع��ك ال��رش��ي��د أم��ي��ن ي��ا
ج��دي��دا؟! ال��ق��دي��م ال��م��ج��َد ت��ع��ي��د أن أم��ي��ن وأن��ت ن��رت��ج��ي ال ك��ي��ف
ُم��ع��ي��دا أم��ي��ن ي��ا أن��ت ف��ك��ن ال��ُغ��رُّ آب��اؤك ُم��ب��دئ��ي��ن ي��ك��ن إن

وماثل. شاكل ضاهى: 4
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أيبغازي يوم يف

حفلة يف الرصايف معروف األستاذ الكبري العرب شاعر ألقاها التي العصماء القصيدة
ثراه. هللا طيب األول فيصل امللك له املغفور العظيم العرب فقيد تأبني

وال��ت��ع��ازي ال��ت��ه��ان��َي ف��أن��ط��ق��ن��ا غ��ازي ف��أِق��ي��م ق��ض��ى غ��ازي أب��و
وب��ارت��ج��از1 ل��ه��نَّ ب��إن��ش��اءٍ وال��م��راث��ي ال��م��دائ��ح وأط��ل��ق��ن��ا
ال��م��ج��از وذي ع��ك��اظ ي��وَم��ْي ح��ك��ى ي��وم ب��ص��در ح��اش��دي��ن وج��ئ��ن��ا
ال��ت��وازي ع��ل��ى ي��ج��ري��ان وح��زنً��ا س��روًرا ام��ت��ألت ق��ل��وبُ��ن��ا غ��داَة
ن��وازي2 ج��وان��ح��ن��ا ف��ي خ��واف��ق وح��زٍن ف��رح ب��ع��ام��ل��ْي ف��ه��نَّ
اه��ت��زاز ف��ي اه��ت��ي��اٍج م��ن وك��نَّ ه��دوءٍ ف��ي اب��ت��ه��اج م��ن ف��ك��نَّ

∗∗∗
وال��م��غ��ازي ال��م��ع��ارك وح��يْ��درة وال��م��ع��ال��ي ال��م��ك��ارم ب��دُر ق��ض��ى
ال��م��رازي ك��ل م��ح��ْت ل��م��رزئ��ة ن��اٍع ن��ع��اه ي��وم َل��لَّ��ِه ف��ي��ا
اج��ت��ي��از أول��و ل��ل��ح��س��ي��ن ب��رزء م��ن��ه ف��ن��ح��ن ال��ح��س��ي��ن اب��َن رزئ��ن��ا
ام��ت��ي��از وال ال��بُ��ك��اء ف��ي ي��ف��رِّق ُج��م��ادى م��ن ال��م��ح��رَّم َم��يْ��ز ف��م��ا

الرجز. قول االرتجاز: 1
الخافقة. الواثبة النوازي: 2
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ح��از3 َح��ْزو ع��ن غ��نً��ى ب��ه��م��ا ل��ه��ا ون��ب��ًال ن��ًدى ت��ف��ي��ض َك��فٌّ ل��ه
ال��ح��ج��ازي ال��م��ج��د ع��ل��ى ف��أس��س��ه ج��دي��ًدا ِع��راق��يٍّ��ا م��ج��ًدا ب��ن��ى
ال��ط��راز ُم��ْع��ل��م��ة ال��رأي ب��ح��س��ن ط��ري��ٍق ف��ي ال��س��ي��اس��ة م��ن وس��ار
ان��ت��ه��از ب��ال ت��م��ر ُف��َرًص��ا وال ن��ج��اٍح ب��ال ال��ج��ه��ود ت��رك ف��م��ا
م��از4 ق��ال ال��م��ه��ن��د س��لَّ وإن وأم��ض��ى م��ض��ى األم��وَر اع��ت��زم إذا

∗∗∗
ال��ن��ج��از5 ي��وم دون��ن��ا يُ��ن��اج��ز ق��رًم��ا م��ن��ك ف��ق��دن��ا غ��ازي أب��ا
ال��رك��از6 ج��ي��دة األرض ب��ح��ي��ث ِرْك��ٌز وأن��ت ال��ع��راق م��ن ح��ل��ل��َت
ان��ح��ي��از ذا ع��ن��ه ك��ان وق��ب��ًال ف��ي��ه ح��ل��ل��ت م��ن��ذ ال��يُ��م��ن َف��َح��لَّ
ال��ُج��راز7 ب��ال��س��ي��ف وف��ق��ت ك��م��ا ال��م��س��ل��ي ب��ال��ق��ل��م ُوف��ق��ت ل��ق��د
ال��ِع��َزاز ب��ال��غ��رر اآلم��ال م��ن ف��ف��ْزن��ا ل��ن��ا األم��ور وم��ه��دت
ال��غ��راز8 أي��ام ال��ن��وِق ك��ح��ل��ب وك��ان��ت أي��دي��ن��ا ذات ودرَّت
ج��واز ب��ال ي��س��ي��ر س��ف��ٍر ك��ذي ك��ن��ا ال��م��ش��ك��ور س��ع��يُ��ك ول��وال
ب��از9 ب��ج��ن��اح ال��ع��ال إل��ى ي��ط��ي��ر ح��ظٍّ��ا م��ن��َك أوت��َي ال��م��كَّ��اء إذا

∗∗∗
ارت��ك��از ف��ض��ل ب��ق��ل��وب��ه��م ل��ه ح��زٌن ع��ل��ي��ك ال��راف��دي��ن أله��ل
ال��م��خ��ازي ط��رق ج��نَّ��ب��ت��ه��م ك��م��ا ال��م��ع��ال��ي س��بُ��َل ه��دي��ت��ه��م ف��أن��ت

باألمور. الخبري والحازي متبرص، تبرص حاز: حزو 3

غريه. عن فرزه اليشء: وماز الهند. صنع من السيف املهند: 4
يقاتل. ويناجز: السيد. القرم: 5

وفضة ذهب من املعادن يف ودفنه أحدثه أي هللا؛ ركزه ما والركاز: الكريم، الحكيم الرجل الركز: 6
وغريهما.

القاطع. الجراز: السيف 7
فيها. لبن ال التي الغراز: وأيام واغتنى. حاله اتسعت يده: ذات درت 8

الطيور من والبازي: حسن. صفري وله اللون أبيض الجو، يف وهبوط د تصعُّ له القنابر، من طائر املكاء: 9
الجارحة.
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غازي أبي يوم يف

اع��ت��زاز ث��وب أل��ب��س��ت��ه��م ف��ق��د ح��زنً��ا ع��ل��ي��ك ال��ح��داد ل��ب��س��وا ل��ئ��ن
ال��م��ج��ازي ه��و اإلل��ه ول��ك��نَّ ش��ي��ئً��ا ج��زوك ب��ال��ب��ك��اء ه��و وم��ا

∗∗∗
ال��ب��راز10 ع��ن ن��ح��ي��د ك��ن��ا ب��ه ع��ج��ٍز ب��ع��د م��ن ي��ت��ن��ا ق��وَّ ل��ق��د
ال��ب��وازي11 م��ث��ل ب��ه ص��رن��ا ب��م��ا ف��ي��ن��ا ف��ق��م��َت ك��ال��ب��غ��اث وك��ن��ا
ه��ازي ب��ط��رف ل��ل��خ��ط��وب ن��ظ��رن��ا خ��ط��وب ده��م��ت إذ ال��ي��وم ف��ن��ح��ن
اح��ت��راز ب��ال األم��ور ون��ب��ت��در ت��واٍن ب��ال ال��ه��ي��اج إل��ى ن��ق��وم
واب��ت��زاز َس��ل��ب ذاَت َع��وادي ن��خ��ش��ى ال��ده��ر ص��روف م��ن ف��َل��ْس��ن��ا
ع��از ك��لُّ ال��م��ك��ارَم َل��ُه��ُم َع��زا ع��ص��ر ك��ل ف��ي األَُل��ى م��ن ون��ح��ن
ال��ت��ج��ازي م��غ��ارم��ن��ا ف��ي ون��ت��رك وح��رب س��ل��م ف��ي ال��ح��ق ن��راع��ي
ال��م��ج��از ب��ت��ض��ح��ي��ة ش��ك��اي��ت��ه��ا الن��ت��زع��ن��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ش��ك��ت ول��و
ن��از ك��ل ي��ع��رق��ب ب��أس أول��و أن��ا آث��ور ب��ن��و ع��ل��م��ت وق��د
اج��ت��زاِز أيَّ ج��م��ع��ه��م ن��واص��ي َج��ززن��ا ال��م��اض��ي ب��س��ي��ف��ك ف��ن��ح��ن

∗∗∗
غ��ازي م��ل��ُك ب��ع��دك ال��م��ل��ك ف��إن م��س��ت��ري��ًح��ا ب��ق��ب��رك ن��ْم أَف��يْ��َص��ُل

والقتال. املبارزة الرباز: 10
الضعف. يف املثل به يرضب الطريان، بطيء الرخم، من أصفر أغرب طائر البغاث: 11
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الكاظمي ذكرى

املحسن عبد الشيخ العراق شاعر لتأبني ١٩٣٥ سنة بغداد يف أقيمت حفلة يف أنشدت
بمرص. تويف قد وكان الكاظمي،

ال��رج��اءُ ال��خ��ل��ود ف��ي خ��اب ف��ل��ذا ال��ب��ق��اءُ ال��ح��ي��اة غ��اي��ة ف��ي ل��ي��س
غ��راء غ��اي��ٌة ال��ح��رِّ ج��ل ال��رَّ ع��ن��د ب��ال��ع��ز ال��ح��ي��اة أن غ��ي��ر
ق��ع��س��اء؟! ِع��زة ت��ج��لِّ��ْل��ه ل��م ب��ع��ي��ش ل��ل��ن��اع��م��ي��ن ف��خ��ٍر أيُّ
َع��ل��واء م��وت��ه ب��ع��د أن��ه خ��ل��وًدا ال��ح��ي��اة ف��ي رام م��ن ح��س��ُب
ح��س��ن��اء ح��ل��وة ذك��راه أنَّ ح��ي��اًة م��وٍت ب��ع��د ال��م��رء وك��ف��ى
ال��ش��ع��راء م��وت��ه ف��ي ت��ع��زَّى أن ج��دي��ٌر وه��و ال��ك��اظ��م��يُّ ق��ض��ى ق��د
األن��ب��اء ب��ن��ع��ي��ه ف��اض��ت م��ات ��ا ول��مَّ ع��ارف��ي��ه م��ن��س��يَّ ع��اش
ال��ع��ظ��م��اء م��ث��َل��ه��ا ح��از ق��ب��ل��ه ب��ن��ع��وٍت نُ��ع��ات��ه ذك��رت��ه
ل��ؤم��اء؟ ن��ُس��وا ب��ال��ذي أف��ُه��م ��ا ح��قٍّ ي��ق��ول��ون م��ا ك��ان ف��ل��ئ��ن
األدب��اء ل��ه ع��ن��ت ع��ب��ق��ريٍّ��ا أدي��بً��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ن��َس��ون ك��ي��ف
ال��ع��ق��الء ت��ن��ك��ر م��ا ه��ذا إن م��ي��تً��ا ويُ��ذك��ر ح��يٍّ��ا أف��يُ��ن��س��ى
ال��ح��ك��م��اء ت��ف��س��ي��ره ب��وادي ف��ي ض��الًال ي��ت��ي��ه أم��ٌر ه��ذا إن
وال��ب��ك��اء ن��ح��ي��ب��ه��م ت��ع��ال��ى َت م��ا وم��ذ ال��ح��ي��اة ف��ي م��ن��ه ض��ح��ك��وا



الرَّصايف معروف ديوان

النادبون أيها

ال��خ��ف��اء1 ل��لَّ��ب��ي��ِب ال��ي��وَم بَ��َرَح غ��رُّوا غ��ي��رَي ال��ن��ادب��ون أي��ه��ا
األح��ي��اء ال��م��ه��ان��ة ف��ي ع��ن��دك��م وت��ح��ي��ا ب��ال��ث��ن��اء ال��م��ي��ت يُ��ك��رم
أس��اءوا أم أأح��س��ن��وا ي��ب��ال��ي ال خ��ب��ري األن��اس��يَّ ي��خ��ب��ر م��ن ك��لُّ
وال��ث��ن��اء ِس��ب��ابُ��ه��م ع��ن��دي ـ��ي��وَم ال��ـ ت��س��اوى أن إل��ى ج��رَّب��ت��ه��م أن��ا
ري��اء2 أو ي��ف��ع��ل��ون��ه م��ا ك��لُّ ف��ض��الٌل ب��ال��ه��وى ال��ن��اُس ُغ��ِرَي
ري��اء ال��ف��اع��ل��ي��ن ف��ي وت��وال��ى غ��ل��وٌّ ال��ق��ائ��ل��ي��ن ف��ي ت��م��ادى ق��د
إي��ذاء وال م��ب��غ��ض ال ح��ي��ث م��س��ت��ري��ًح��ا نَ��ْم ال��ك��اظ��م��يُّ أي��ه��ا
ال��ف��ض��الء األم��اث��ل إل��ي��ك ـ��ه ي��ؤدِّي��ـ ب��اح��ت��رام م��ص��ر ف��ي ع��ش��ت
ال��ل��س��ن��اء دج��ل��ة س��ت��ؤدِّي��ه ش��ك��ًرا ج��زائ��ك م��ن ل��ل��ن��ي��ل إنَّ
وع��الء ع��زة ال��ع��ي��ش ف��ي ل��ك ول��ك��ن ال��رف��اه ع��ي��ش��ة ت��ع��ش ل��م
األق��ذاء ع��ي��ش��ه ص��ف��و ت��ش��ب ل��م س��ع��ي��ًدا ع��اش ال��ش��رق ف��ي ح��ر أيُّ
األرزاء ت��ن��ت��اب��ك م��ض��اًع��ا ـ��ن ال��ع��راق��ي��ـ ف��ي ت��ع��ش ل��م إذ وه��ن��ي��ئً��ا
غ��رب��اء أج��ان��ب ف��ي��ه ـ��م��ة ال��ن��ع��ـ ذوي أنَّ ال��ع��راق ش��ق��اء م��ن
ال��ج��ف��اء يُ��س��ت��ل��ذُّ ال��ِح��بِّ وم��ن ِح��بٌّ ف��ه��ي ب��الدن��ا ج��ف��ت��ن��ا إن
وال��وف��اء ع��ن��دن��ا ال��ودُّ ل��ه��ا ب��ل ج��ف��ت��ن��ا م��ذ ع��ه��ودن��ا ع��ن ن��ح��ل ل��م
وال��ش��ق��اء َس��ق��ام��ه��ا وَع��ن��ان��ا وم��ن��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ش��ج��ًوا ب��ك��ي��ن��ا ق��د
ال��رض��اء ال��ق��ل��وب ف��ي ال��س��خ��َط غ��ل��ب ول��ك��ن ع��ل��ي��ه��ا س��خ��ًط��ا أردن��ا ك��م
ال��والء ع��ل��ي��ن��ا ل��ه��ا ُم��س��ت��ِح��ق أمٌّ ال��م��واط��ن ه��ذه إن��م��ا
ج��زاءُ؟! يُ��راد ه��ل األم وم��ن ج��زاء ن��ري��د ف��ال خ��َدم��ن��ا إن

والغموض. اللبس زال الخفاء: برح 1
به. أولعوا باليشء: الناس غري 2
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شوقيشاعرمرصاألكرب رثاء

.١٩٣٢ سنة نابلس يف الكربى التأبينية الحفلة يف ألقيت

ب��أم��ي��رِه م��ص��اب��ه ج��ل م��ص��ر ف��ي ب��ك��ب��ي��رِه م��ص��اب��ه ب��ع��د ال��ش��ع��ر
ب��زف��ي��ره أح��م��ًدا ي��ب��ك��ي ق��ام إذ ب��ش��ه��ي��ق��ه ح��اف��ًظ��ا ي��ب��ك��ي ب��ي��ن��اه
م��ج��ي��ره ل��ف��ق��د أًس��ى أح��دَّ ح��ت��ى ل��ن��ص��ي��ره ح��داده ب��ع��ض ي��ق��ِض ل��م
ن��وره ل��م��ع��ة ال��ج��و ف��ي ان��ط��وت ح��ت��ى ن��وره ش��ع��ل��ة األف��ق ف��ي خ��ب��ت إن م��ا
ب��م��ن��ي��ره م��ف��ج��ًع��ا ب��ات وال��ي��وم ب��م��ب��ي��ن��ه ً م��رزَّأ ظ��ل ب��األم��س
ج��ري��ره ب��أخ��ِذ م��ص��ي��ب��ت��ه ُج��ل��ى وض��اع��ف��ت ال��م��ن��ون ف��رزدق��ُه أخ��ذت
ب��غ��زي��ره دم��ع��ه��ا م��ن ال��ع��ال ع��ي��ن ن��ض��ح��ت��ه��م��ا ق��د م��ل��ت��ه��ب��ان رزآن
ب��ح��وره ك��ل ب��ال��ح��زن وت��م��وَّج��ت ب��ك��اؤه اس��ت��ط��ال ب��ع��ده��م��ا ف��ال��ش��ع��ر
زئ��ي��ره س��م��اع أع��ادي��ه أم��ن��ت ول��ي��ث��ه ال��ص��داح ت��رك وه��زاره

∗∗∗
وك��س��ي��ره وزي��ن��ه ع��ي��ن ف��ب��ك��ت��ه ب��م��وت��ه ال��ق��ري��ض ف��ج��ع ن��يِّ��ًرا ي��ا
وب��دوره ش��م��وس��ه م��ش��رق��ات م��ن أف��ول��ه ب��ع��د ال��ش��ع��ر س��م��اء وخ��ل��ت
ت��أم��ي��ره ع��ل��ى ب��ي��ع��ت��ه ال��ش��ع��ر ف��ي ب��وف��ات��ه ت��ن��ت��ف��ض ل��م ��ًرا وم��ؤمَّ
ب��ن��ظ��ي��ره ال��دُّن��ا ت��أت��ي أن ه��ي��ه��ات ب��ع��ده م��ن ن��ظ��ي��ره ي��ق��وم ل��ن إذ
وح��ف��ي��ره دي��م��اس��ه ف��ي ف��رع��ون ن��ال��ه��ا م��ا م��ك��ان��ة ال��خ��ل��ود ف��ي ل��ك
ب��ش��ع��وره م��ح��ن��ًط��ا ال��دف��ي��ن دون ب��ح��ن��وط��ه م��ض��م��ًخ��ا ال��دف��ي��ن إن
س��ري��ره ع��رش ف��وق ج ال��م��ت��وَّ ي��ع��ل��و ذك��ائ��ه ع��رش ف��وق ج ال��م��ت��وَّ إن



الرَّصايف معروف ديوان

ض��م��ي��ره ب��ن��ات م��ن خ��وال��د ص��وًرا أق��الم��ه ل��ن��ا ت��رك��ت م��ن م��ات م��ا
ن��ش��وره م��ق��ام ل��ن��ا ي��ق��م��ن ح��ت��ى وص��ف��ات��ه ذات��ه ت��م��ث��ل ص��وًرا
وس��روره ب��ح��زن��ه ي��ع��ي��ش ح��يٌّ ب��ق��ب��ره ال��دف��ي��ن وه��و ف��ك��أن��ه
ون��ث��ي��ره ب��ن��ظ��ي��م��ه م��ت��ك��ل��م ح��ف��ل��ه��م س��اع��ة ال��ق��وم ف��ي وك��أن��ه
ش��ع��وره ج��ب��رئ��ي��ل م��ن أت��ى وح��ٌي ش��ع��ره ق��ري��ح��ة م��ن ع��ل��يٍّ ألب��ي
س��ت��وره ك��ش��ف ف��أص��اب ب��ذك��ائ��ه ف��ؤاده ال��خ��ف��ي ال��غ��ي��ب رم��ى ق��د ك��م
ظ��ه��وره أواَن م��ف��ت��ل��ًق��ا ك��ال��ص��ب��ح ف��ردَّه ال��دق��ي��ق ال��م��ع��ن��ى وت��ص��ور
وح��ري��ره ل��ف��ظ��ِه س��ن��دس وش��ي م��ن اك��ت��س��ى ق��د ال��ج��م��ي��ل ب��ال��م��ع��ن��ى ي��أت��ي��ك
ص��وره ن��ف��خ��ة ك��ان ش��وق��ي م��وت إذ ف��ن��ون��ه ج��ب��ال دك��ت ق��د ف��ال��ش��ع��ر
ت��ف��ك��ي��ره إل��ى ال��م��ح��ي��ا م��ح��ت��اج��ة ب��ع��ده ال��ق��واف��ي ت��رك راح��ًال ي��ا
ص��ري��ره ل��ح��ن األرواح ي��ت��ط��رب ال��ذي ال��ق��ل��م ذيَّ��ال��ك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
س��م��ي��ره ف��ق��د ب��ع��د ال��م��س��ام��ر ف��م��ن وس��م��ي��ره أم��ي��ره ك��ن��ت ال��ش��ع��ر
ت��ح��ري��ره ف��ي ال��ح��ق ف��ن��ون ف��ب��دت ت��ص��ن��ع ك��ل رق م��ن ح��رَّرت��ه
ت��س��خ��ي��ره ف��ي ق��ط غ��ي��رك ل��ي��ط��ي��ع ي��ك��ن ل��م م��ا أوت��اره م��ن ��رت س��خَّ
زي��ره م��ن ب��ن��غ��م��ة ص��دح��ت ول��ك��م ��ِه بُ��مَّ م��ن ب��ن��غ��م��ٍة ش��دوت ول��ك��م
ت��ك��ري��ره م��ن ي��م��ل ول��ي��س ط��ربً��ا إن��ش��اده ف��ي األب��دان ت��ت��م��اي��ل

∗∗∗
ت��ق��دي��ره ف��ي ال��ل��ه ق��ض��اه أم��ر ف��م��ص��اب��ك��م ع��زاءك��م م��ص��ر أه��ل ي��ا
أم��ي��ره وم��وت س��ي��دِه ب��وف��اِة ع��روش��ه ب��م��ص��ر ثُ��لَّ��ت ق��د ال��ش��ع��ر
ت��ح��ب��ي��ره ف��ي ال��س��ب��ق ي��ت��ن��ازع��ان ب��ه ك��ن��ا أع��الم��ه م��ن ع��ل��م��ان
ب��خ��ري��ره أن��ي��ن��ه م��دَّ وال��ن��ي��ل أًس��ى خ��ش��ع��ا ق��د ال��ه��رم��ان ل��ك��ل��ي��ه��م��ا
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نسائيات





الرشق يف املرأة

1 وش��ق��اءِ ب��ه ذُلٍّ ف��ي ي��ع��ي��ش��ون بُ��َرح��اءِ ف��ي ال��ش��رق أله��ل م��ا أال
ل��ألس��راء2 األق��ي��اد ب��م��ن��زل��ة ل��ه��م غ��دت ح��ت��ى ال��ع��ادات ح��كَّ��م��وا ل��ق��د
ال��س��ع��داء ُخ��ط��ة ت��خ��ط��ت ح��ي��اة ل��ه��م ت��ج��ْد ال��ح��ي��اة ف��ي ت��خ��ت��ب��ره��م إذا
ال��ع��ق��الء س��ي��رَة ي��س��ي��روا أن أبَ��ْوا أم��وره��م ف��ي أن��ه��م إال ذاك وم��ا
ث��واء وط��ول ح��بْ��ٍس ف��ي ع��ل��ي��ه��ن ف��ش��دَّدوا ال��ن��س��اء ح��ق غ��م��ط��وا ل��ق��د
ب��غ��ط��اء َخ��ْرج��ًة إال ع��ل��ي��ه��ن وأن��ك��روا ال��ح��ج��اب أل��زم��وه��ن وق��د
وه��واء ب��ه ن��وٍر م��ن ي��غ��ارون ك��أن��ه��م ال��ف��ض��اء ع��ل��ي��ه��ن أض��اق��وا
ال��ُخ��ل��ط��اء م��ن أم��ر ف��ي ه��ن ف��م��ا ج��ان��بً��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ع��ن��ه��نَّ ان��ت��ب��ذوا ق��د
وب��اء3 ال��بُ��ي��وت ف��ي ق��رار ل��غ��ي��ر ال��دُّن��ا ف��ي ي��ص��ل��ح��ن َل��ْس��ن أن زع��م��وا وق��د
وش��راء ل��ه��م ب��ي��ع ع��ن ِص��نَّ وأن م��ت��اع��ه��م م��ن م��ت��ع��ة إال ه��نَّ ف��م��ا
ال��ل��ؤم��اء أألم م��ن ف��ع��ل��وا ب��م��ا ف��أص��ب��ح��وا األم��ه��ات ب��ه��نَّ أه��ان��وا
ال��ك��رم��اء م��ن أب��ق��وا ب��م��ا ل��ك��ان��وا ك��رام��ًة ل��ه��ن أب��ق��وا أن��ه��م ول��و
إم��اء ح��ج��ور ف��ي ش��بُّ��وا ال��ذل ع��ل��ى ألن��ه��م ع��ب��ي��ًدا أم��س��وا ت��ره��م أل��م

الرش. أو واألذى، الشدة الربحاء: 1
القيود. األقياد: 2
دنيا. جمع الدنا: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��غ��رب��اء ال��س��اس��ة ج��ور ��ل تَ��ح��مُّ ن��س��اؤه��م ه��ان��ت ح��ي��ن ع��ل��ي��ه��م وه��ان
ب��ق��اء َح��ب��ل األق��وام م��ن س��واك��م ف��ن��ازع��وا ب��ق��اءً ش��ئ��ت��م إن ق��وم ف��ي��ا
س��م��اء؟! ب��غ��ي��ر أرٌض س��ع��دْت وه��ل ن��س��ائ��ك��م ب��غ��ي��ر م��ح��ي��اك��م أي��س��ع��د
وإب��اء ِع��زٍِّة ح��ال��ْي ت��م��ث��ل ب��م��س��رح ال��ف��ت��اة ت��ب��دو أن ال��ع��ار وم��ا
ن��س��اء ِزيَّ ال��ت��م��ث��ي��ل م��س��رح ع��ل��ى رج��ال��ك��م ت��زيَّ��ا أن ع��اًرا ول��ك��نَّ
ال��س��ف��ه��اء ُم��س��ِخ��ط ق��ول��ي ك��ان وإن م��ؤلِّ��ٍب ق��ول ال��ش��رق أله��ل أق��ول
ك��ب��راء م��ن ال��ش��رق ف��ي ل��ه��م ف��بُ��ع��ًدا ك��ب��رائ��ِه ف��ي ال��ش��رق داء إن أال
ب��ال��ع��ل��م��اء ال��ج��ه��ل أه��ل ��ون ي��س��مُّ أن��ه��م ال��ش��رق ب��ن��ي ف��ي ج��ه��ل وأق��ب��ح
ال��ج��ه��الء أج��ه��ل يَ��دَّع��ي��ه ف��ق��د ع��ن��ده��م ال��ع��ل��م ه��و م��ظ��ل��وم وأك��ب��ر
ب��الء َس��وَط م��ن��ه ع��ل��ي��ه��م ل��َص��بَّ م��ن��ه��ُم ل��ل��ع��ل��م ال��ع��ل��م أه��ل اق��ت��صَّ ل��و
ب��ف��ن��اء4 م��ؤذن��ا ع��ل��ي��ه��م ون��ادى ن��ف��وس��ه��م ال��وح��يُّ ال��م��وُت والس��ت��أص��ل
وش��ق��اء ذل��ة ف��ي ول��و ف��ع��اش��وا ع��ل��ي��ه��ُم أب��ق��ى ال��لَّ��ه ح��ل��م ول��ك��نَّ
ري��اء ث��ي��اَب م��ن��ه��ا ل��ه��م وخ��اط��وا دي��ان��ٍة ك��ل أح��ك��ام م��زَّق��وا ل��ق��د
وع��داء ب��ي��ن��ه��م ش��غ��ٍب ك��ل إل��ى ذري��ع��ًة إال األدي��ان ج��ع��ل��وا وم��ا
ب��ال��ُق��َوب��اء5 ال��ع��ل��م ج��ه��الء رم��ت َم��س��اق��ٌم إال ال��ج��ه��ل ع��ل��م��اء ف��م��ا
دع��ائ��ي ي��س��ت��ج��ي��ب م��ن ف��ه��ل ل��َداٍع ال��ُع��ال إل��ى إن��ي ال��ق��وم ش��ب��اب ي��ا أال
ع��الء واب��ت��غ��اء م��ج��د إلدراك ب��ه��ا ت��ن��ه��ض��وا أن ل��ألوط��ان آن أَم��ا
ب��ك��ائ��ي واس��ت��ط��ال اص��ط��ب��اري وق��لَّ ج��وان��ح��ي واس��ت��ش��اط��ت ص��وت��ي ب��حَّ ف��ق��د
رج��ائ��ي ط��ري��ُق م��س��دوًدا ال��ي��أس م��ن ي��ك��ن وإن رج��اءً ف��ي��ك��م ل��ي أن ع��ل��ى
ال��ش��ع��راء م��ن م��ع��دوًدا ك��ن��ت وإن ب��ه��ائ��ٍم ال��خ��ي��ال وادي ف��ي أن��ا وم��ا

الرسيع. : الوحيُّ املوت 4
معروف. داء القوباء: 5
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نساؤنا

الخدر مجلة صاحبة إىل

ال��ط��ب��ِع ع��ل��ى إال ال��ق��ول ف��ي ت��ج��ري��ا وال ��ْج��ِع ال��سَّ م��ن ال��ك��الم ف��ي خ��لِّ��ي��ان��ي أال
ق��رع��ي ل��س��م��ع��ك��م��ا ي��ج��دي ف��م��ا وإال ف��أص��غ��ي��ا ال��ح��دي��ث أرس��ل��ت أن��ا وإن
ال��س��م��ع ف��ي ل��ت��غ��رب إال ل��م��س��ت��م��ع ح��ق��ي��ق��ة ش��م��َس أط��ل��ع��ُت م��ا ف��إن��ي
رف��ع1 أم ق��ل��ت م��ا ل��ف��ظ ب��َخ��ف��ِض أك��ان س��ام��ع��ي إف��ه��ام ب��ع��د أب��ال��ي ول��س��ت
ب��ال��ص��ف��ع أج��در ك��ان ع��ق��ل ف��ض��ل ب��ه أج��د ول��م رأًس��ا ق��بَّ��ل��ت إذا وإن��ي
ب��ال��ف��رع ذل��ك ب��ع��د اه��ت��م��ام��ي ف��ف��ي��َم ح��اص��ًال ع��ن��دَي األص��ل ع��ل��م ك��ان إذا
َدف��ع أم ال��س��ي��ر ذل��ك ب��ج��ذِب أك��ان أب��ْل ل��م ال��ك��واك��ب س��ي��ر ل��ي ب��اَن ف��إن
ال��س��ب��ع س��م��وات��ه م��ن إال األرض وم��ا أرض��ه ال��س��م��وات ربِّ إل��ى ش��ك��وت
ي��س��ت��دع��ي ال��ح��زن إل��ى َج��ْوًرا خ��ل��ق��ه ع��ل��ى َخ��ل��ُق��ه ال��ب��س��ي��ط��ة األرض ف��ي ج��ار ف��ق��د
ت��س��ع س��وى م��ن��ه��ا ال��ي��وم نَ��ُع��دَّ ل��م وإن ل��ك��ث��ي��رٌة ال��ع��ال ال��س��م��وات وإن
ب��ال��ص��دع ال��م��ج��د ه��ْض��ب��ة م��ن��ه��ا ال��ده��ر رم��ى ب��الدن��ا ف��ي ع��ادًة ألش��ك��و وإن��ي
ال��ج��م��ع ع��ن وان��ف��ص��اٍل ب��ج��ه��ٍل ت��ع��ي��ش ن��س��اؤن��ا ت��زال ال أنَّ��ا وذل��ك
ال��ش��رع م��ن ال��ح��ج��اب ت��ش��دي��د يَ��ُع��دُّون أن��ه��م ال��ق��وم م��ن أش��ك��و م��ا وأك��ب��ر
ال��س��ْج��ع؟! ع��ن ال��غ��ص��ون ف��وق وإس��ك��اتُ��ه��ا ري��َش��ه��ا ال��ح��م��ام��ة إع��دام ال��ش��رع أف��ي

عبارته. يف يعرب وال يتأنق ال أنه الشاعر ومراد النحو مصطلحات من والرفع: الخفض 1



الرَّصايف معروف ديوان

ال��زرع ع��ل��ى ال��وق��وع ك��ي��ف وع��لَّ��م��ه��ا ج��ن��اح��ه��ا م��ن��ه��ا ق ال��خ��الَّ أط��ل��ق وق��د
ال��ص��ْرع إل��ى أدَّى اش��ت��د م��ا إذا ب��ك��اء ألج��ل��ه��ا أب��ك��ي زل��ت م��ا ال��ت��ي ف��ت��ل��ك
دم��ع وال ص��وٍت غ��ي��ر م��ن ب��ك��ى ش��دي��ًدا ح��زن��ه ك��ان وم��ن دم��ع ب��ال ب��ك��ي��ُت
ال��ن��ف��ع م��ن ش��يءٌ ف��ي��ه م��ق��ال��ي ل��ع��ل أق��ول��ه م��ا اس��م��ع��ي ال��خ��در ربَّ��َة ف��ي��ا
ُوْس��ع��ي ب��اذٌل إدراك��ه��ا ف��ي وإنَّ��َي غ��اي��ًة ل��ل��م��ج��د إن «ف��ن��دي» اب��ن��ة أي��ا
ه��م��ع2 ب��ال ي��ن��َق��ِش��ع��ن أن م��ن وأح��ذر م��خ��اي��ل ب��ع��ض ال��ق��وم ف��ي أرى وإن��ي
ال��ل��م��ع م��ت��ص��َل ال��ب��رق ف��ي��ه ك��ان وإن ب��م��ائ��ه ال��س��ح��اب ي��ن��ا يُ��روِّ ال ف��ق��د
ب��ال��س��م��ع ي��ق��ول��ون ه��م ف��ي��م��ا ويُ��ْدل��ون ن��واق��ٌص ال��ن��س��اء إن ل��ي: ي��ق��ول��ون
ب��ال��ِب��دْع ذل��ك إن��ك��ار ف��ي أن��ا وم��ا ش��اه��دي وال��ع��ق��ل ق��ال��وه م��ا ف��أن��ك��رت
ال��ط��ل��ع3 ع��ل��ى ع��ن��دي ال��ل��وم ف��ل��ي��س ض��ع��ي��ًف��ا ط��ل��ع��ه��ا أص��ب��ح ال��َع��يْ��ط��اء ال��ن��خ��ل��ة إذا
ال��ج��ذع ف��ي ف��ال��ن��ق��ي��ص��ة س��وء ب��م��ن��ب��ت ن��اب��ٌت ه��و ال��ذي ال��ِج��ذع ع��ل��ى ول��ك��ن
ذرع��ي ف��ع��ل��ه��م م��ن ض��اق ق��د ول��ك��ن��م��ا ب��ق��ول��ه��م ذرًع��ا ض��ق��ُت أن م��ا ووال��ل��ه
درع ف��ي ال��دي��ن م��ن ك��ان��ت أن��ه��ا ول��و ط��ع��ن��ت��ه��ا م��ا إذا دع��واه��م أم��زِّق
وال��ردع ال��رد ف��ي اآلراء م��ن ت��َريْ��َن ب��ال��ذي ال��خ��در ربَّ��َة ي��ا ف��اص��دع��ي أال
ال��ق��ط��ع ع��ن ت��ج��لُّ أس��ب��ابً��ا ال��ع��ل��ِم م��ن ح��وى ال��ذي ل��ل��ك��م��ال م��ث��اٌل ف��أن��ِت
ال��ط��ب��ْع إل��ى ال��ن��س��اء ن��ق��َص نَ��م��ى م��ن ع��ل��ى ح��ج��ة ل��ل��ن��اس ال��ن��اس ربُّ أدام��ك

حسن عن تنبئ التي للصفات مثًال رضبها بالخري، املبرشة حابة السَّ وهي مخيلة جمع املخايل: 2
األمطار. والهمع: اإلنسان. يف االستعداد
الثمر. والطلع: املرتفعة. العيطاء: 3
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عندنا الزواج حرية

ب��أش��يَ��ب��ا ال��زواج ع��ل��ى أك��ره��وك إذ ب��ج��ه��ل��ه��م ال��ف��ت��اة أي��ت��ه��ا ظ��ل��م��وِك
أْش��ع��ب��ا ال��م��ط��ام��ع ه��ات��ي��ك ب��ف��ض��ول ف��أخ��ج��ل��وا م��ن��ه ال��م��ال ب��وف��ر ط��ِم��ع��وا
ك��وك��ب��ا ال��غ��وان��ي أخ��ب��ي��ة س��ع��د م��ن ال��ورى ف��ي ي��ق��ارن ن��ح��ٌس أف��ك��وك��ٌب
وأُغ��ض��ب��ا ال��ول��يُّ ه��اج وإن ع��اٌر ب��رف��ض��ه ع��ل��ي��ك ف��م��ا رف��ض��ِت ف��إذا
م��ذب��ذب��ا ي��ع��ي��ش أن ي��أب��ى وال��ح��ر ل��ح��رَّة ال��زواج ف��ي ال��ك��ري��م��ة إن
يُ��ج��تَ��ب��ى1 ب��ال��م��ح��ب��ة ل��ك��ن ب��ال��م��ال يُ��ش��ت��رى أن م��ن أج��لُّ ال��ف��ت��اة ق��ل��ب
ال��ص��ب��ا ع��ه��د ف��ي وه��ن ال��م��ت��اع ب��ع��ض ك��أن��ه��ا ال��ن��س��اء أف��ئ��دة أتُ��ب��اُع
م��ه��ذب��ا وك��ان ش��رف ذا ع��اش م��ن م��ث��ل��ه ي��أب��ى ال��ل��ه َل��َع��ْم��ُر ه��ذا
م��خ��رب��ا ع��اد ب��ال��ح��ب ال ب��ال��م��ال م��ج��دًدا ب��ن��وه إذا ال��زواج ب��ي��ت
ال��ِح��ب��ا2 إل��ى ال��زواج أم��ر ف��ي وي��م��ي��ل م��غ��ال��يً��ا ال��م��ه��ور ف��ي يُ��س��اوم م��ن ي��ا
نَ��ب��ا ب��ه��ا ال��غ��ن��يِّ ال��رج��ل م��ن��زل م��ن أن��زل��ت م��ذ ح��رة م��ن ف��ك��م أق��ص��ْر
م��ت��ع��ب��ا ش��ي��ئً��ا ك��ان ال��م��ح��ب��ة ب��س��وى ج��رى ف��إذا م��ح��ب��ة ال��زواج إن
م��ح��بَّ��ب��ا ال��ِق��ران ك��ان ف��ب��ح��بِّ��ه��ا ح��بَّ��ه��ا إال ل��ل��ح��س��ن��اء م��ه��َر ال
ت��ح��ب��ب��ا إل��ي��ه وأك��ث��ره��ا م��ه��ًرا ل��خ��ط��ي��ب��ه��ا أق��لُّ��ه��ا ال��ن��س��اء خ��ي��ر

ويصطفى. يختار يجتبى: 1
ممدود. الحباء، وأصله: املهر، الحبا: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ن��ت��ره��ب��ا أن ف��ال��خ��ي��ر وت��ح��بُّ��ٍب ت��ع��ارٍف ب��غ��ي��ر ج��رى ال��زواج وإذا
أط��ي��ب��ا ت��ص��ادف أم أخ��ب��َث أت��ص��ي��ب ب��لُ��ج��ٍة ال��ش��ب��اك رم��ُي ع��ن��دن��ا ه��و
ع��ق��رب��ا ي��الم��س أم أف��ع��ى أي��دوُس دام��س ب��ل��ي��ل م��ح��ت��ط��ٍب م��ث��َل أو
ت��ع��ج��ب��ا زدت ف��ي��ه اف��ت��ك��اًرا زدُت ك��ل��م��ا ح��اٌل ال��ش��رق ف��ي ول��ق��وم��ن��ا
ت��ع��ص��ب��ا ب��ال��ح��ج��اب ع��ل��ي��ه��ا وَق��ض��وا ل��ه��ا ي��رث��ى ب��ح��ال��ٍة ال��ن��س��اء ت��رك��وا
ال��َع��ب��ا؟ ت��ح��ت ج��رى ب��م��ا أف��ت��ع��ل��م��ون ال��نِّ��س��ا: ع��ل��ى ال��ح��ج��اب ض��رب��وا ل��ألل��ى ق��ل
ت��ت��ه��ذب��ا أن ال��ن��اس ف��ي وح��ج��اب��ه��ا أدي��ب��ًة ت��ك��ون أن ال��م��ل��ي��ح��ة ش��رُف
ت��ت��ن��ق��ب��ا أن ال��ح��يِّ ف��ت��اة أغ��ن��ى ِن��ق��اب��ه ال��ح��ي��اء ك��ان إن وال��وج��ه
األذُؤب��ا ن��ك��ون وأن ال��ن��ع��اج م��ث��َل ن��س��اؤن��ا ت��ك��ون أن أج��م��ُع وال��ل��ؤم
وه��ذب��ا ال��ب��ن��ات َربَّ��ى إذا ت��ع��ل��و ح��ي��ات��ه أن ال��ش��رق��يُّ ي��ع��ل��م ه��ل
وأدَّب��ا ال��ع��ل��وم وع��ل��م��ه��ا ف��ي��ه��ا ت��ح��كُّ��ٍم دون ب��ال��ح��ق ل��ه��ا وق��ض��ى
وق��رب��ا ال��رج��ال م��ن ال��ن��س��اء أدن��ى إذا إال ب��ن��اه��ض ل��ي��س ف��ال��ش��رق
م��ك��ذب��ا ال��ن��س��اء ف��ي ��ر ال��ت��أخُّ ج��اء ل��رج��ال��ه ت��ق��دًم��ا ادَّع��ي��َت ف��إذا
��ب��ا؟!3 م��ت��وصِّ ب��ف��اِل��ج ال��س��ق��ام ي��ش��ك��و ِن��ْص��ُف��ه َم��ن ق��ائ��ًم��ا ي��ن��ه��ض أي��ن م��ن
األن��س��ب��ا؟! ب��ال��ب��ق��اء خ��ص��ص وال��ده��ر ت��ن��اُس��ٍب ب��غ��ي��ر ل��ه ال��ب��ق��اء ك��ي��ف
ُم��ع��رب��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ن ي��ك��ون ح��ت��ى إن��ش��اده ب��ن��اف��ع ل��ي��س وال��ش��ع��ر
م��وك��ب��ا ال��ق��واف��ي م��ن أق��ي��م ول��ه��ا أزف��ه��ا ل��ل��رج��ال ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ل��ك

املريض. املتوصب: 3
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املسلمة املرأة

ُم��س��ل��م��ْه م��ن ب��ال��رح��م��ة أح��ق م��ظ��ِل��م��ْه ذا ال��ن��اس ب��ي��ن أَر ل��م
ال��م��ك��رم��ه ع��ن ح��ت��ى م��ح��ج��وب��ة ب��م��ي��راث��ه��ا ح��ت��ى م��ن��ق��وص��ٍة
ال��َم��أث��م��ه1 إل��ى ي��دع��و م��ا ك��ل م��ن ل��ه��ا ص��وانً��ا ال��ج��ه��ل ج��ع��ل��وا ق��د
ت��ع��ل��م��ه وأن ��اه ت��ل��قَّ أن م��ن ع��ن��ده��م رت��ب��ة أع��ل��ى وال��ع��ل��م
ُم��ع��ِدم��ه؟! أص��ب��ح��ت إن ب��ي��ت��ه��ا ف��ي م��ح��ب��وس��ًة ال��م��رأة ت��ص��ن��ع م��ا
ال��ُم��ع��ل��م��ه ال��ط��ُرق ج��م��ي��ع ُس��دت دون��ه��ا إذ ال��ع��ي��ش��ة ب��ه��ا ض��اق��ت

∗∗∗
أَم��ْه ب��ع��ي��ن��ي ال��ب��ؤس م��ن ت��ب��ك��ي ُح��رٍَّة م��ن ال��ق��وم ب��ي��وِت ف��ي ك��م
َم��يْ��َس��م��ه ب��ه ال��ف��ق��ُر وأع��م��ل وج��ه��ه��ا ال��ط��َوى ن��اُر ل��وَّح��ت ق��د
ت��ط��ع��م��ه وأن ال��ق��وت ت��ك��س��ب أن ِض��لَّ��ًة ق��وم��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ع��اب
م��س��ت��ب��ه��م��ه ب��ال��ج��ه��ِل وُط��رق��ه��ا رزق��ه��ا ت��ب��ت��غ��ي وج��ه أيِّ م��ن
ال��م��ألَم��ه م��ن ال��رزق ط��ل��ب ف��ي س��ع��ي��ه��ا رأوا وال��ق��وم وك��ي��ف

∗∗∗
ت��وءم��ه ول��دت ق��د م��ا ب��ع��د م��ن ب��ع��َل��ه��ا ف��ق��دت ف��ت��اة وك��م

ويحفظ. اليشء به يصان ما الصاد: بتثليث الصوان، 1



الرَّصايف معروف ديوان

ُم��س��ت��س��ل��م��ه ل��ل��ب��ؤس وأص��ب��ح��ت أس��ب��ابُ��ه��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ف��ان��ق��ط��ع��ت
أن��ُج��م��ه وال ال��ل��ي��ل ق��م��ر ال ال��ج��وى ِل��ف��رط ت��ح��م��د ل��م ت��ب��ي��ت
ِس��م��س��م��ه ول��و دقَّ أو ج��لَّ م��ا ده��ره��ا م��ن ت��م��ل��ك ال ح��ي��ث م��ن
ت��ف��ِط��م��ه أن ذل��ك ف��اض��ط��ره��ا ث��ديُ��ه��ا ُم��رض��ع��ه��ا ع��ل��ى ج��فَّ
َم��ط��ع��م��ه وال ال��ده��ر م��ل��ب��س��ه ي��وف��ِه ل��م األمِّ ع��ي��َش ف��ع��اش
أي��ت��م��ه ال��ذي ال��ده��ر م��ن ي��ش��ك��و م��ث��ل��ه��ا ال��ق��وى م��ن��ه��وَك ف��ش��ب

∗∗∗
م��ؤل��م��ه ح��ال��ة ل��ع��م��ري وه��ي ِن��س��وان��ن��ا ح��ال��ُة ف��ه��ذه
ال��م��س��ل��م��ه ف��ي اإلس��الم ي��أم��رن��ا ه��ك��ذا م��ا ق��وم ي��ا ه��ك��ذا م��ا
ب��ال��م��رح��م��ه؟ ال��ن��اس أول��ى ف��ه��نَّ ل��ل��ن��َس��ا راح��ٍم م��ن ب��ك��م ف��ه��ل
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واألمهات الرتبية

ال��َم��ك��ُرم��اِت ب��م��اء ُس��ق��ي��ْت إذا ك��ال��ن��ب��اِت ت��ن��ب��ت األخ��الق ه��ي
ُم��ث��ِم��رات ال��ف��ض��ي��ل��ة س��اق ع��ل��ى ال��ُم��ربِّ��ي ت��ع��ه��ده��ا إذا ت��ق��وم
ال��ق��ن��اة1 أن��اب��ي��ُب ات��س��ق��ت ك��م��ا ب��اتَّ��س��اٍق ل��ل��م��ك��ارم وت��س��م��و
ُم��ت��ض��وِّع��ات ل��ه��ا ب��أزه��ار ُروًح��ا ال��م��ج��د ص��م��ي��م م��ن وت��ن��ع��ش
األم��ه��ات ك��ِح��ض��ن يُ��ه��ذِّب��ه��ا م��ح��لٍّ م��ن ل��ل��خ��الئ��ق أَر ول��م
ال��ب��ن��ات أو ال��ب��ن��ي��ن ب��ت��رب��ي��ة ت��س��ام��ْت م��درس��ة األمِّ ف��ح��ْض��ن
ال��وال��دات ال��ن��س��اء ب��أخ��الق ح��س��نً��ا ت��ق��اُس ال��ول��ي��ِد وأخ��الُق
ال��ص��ف��ات س��اف��ل��ة رب��ي��ِب ك��م��ث��ل ال��م��زاي��ا ع��ال��ي��ِة رب��ي��ُب ول��ي��س
ال��َف��الة ف��ي ي��ن��ب��ت ال��ن��ب��ت ك��م��ث��ل ج��ن��اٍن ف��ي ي��ن��ب��ت ال��ن��ب��ت ول��ي��س

∗∗∗
ال��ع��اط��ف��ات أس��ن��ى َم��ق��رُّ ف��أن��ت ص��دًرا َرُح��بْ��َت ال��ف��ت��اة ص��دَر ف��ي��ا
ال��ح��ي��اة أل��واح ج��م��ي��ع ي��ف��وق َل��ْوًح��ا ال��ط��ف��ل ض��م��م��َت إذا ن��راك
رات م��ص��وَّ ال��ح��ن��اِن ت��ص��اوي��ُر الح��ت ع��ل��ي��ك ال��ول��ي��ُد أس��ت��ن��د إذا
ال��ِم��راة ع��ل��ى ال��خ��ي��اُل ان��ع��ك��س ك��م��ا ان��ع��ك��اٌس ب��ك ال��ص��ب��يِّ ألخ��الق
ال��ف��اض��الت ال��خ��ص��ال ل��ت��ل��ق��ي��ِن درس غ��ي��ر ق��ل��ب��ك َض��َرب��اُن وم��ا

مستوية. عصا وكل الرمح القناة: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ف��ت��اة ص��در ي��ا ع��ل��ي��ك ي��ك��ون ال��س��ج��اي��ا ت��ه��ذي��ب درس ف��أوَّل
ال��ج��اه��الت؟! ب��ح��ض��ن ن��ش��ئ��وا إذا خ��ي��ًرا ب��األب��ن��اء ن��ظ��نُّ ف��ك��ي��ف
ال��ن��اق��ص��ات؟! ثُ��ِديَّ ارت��ض��ع��وا إذا ك��م��اٌل ألط��ف��اٍل يُ��رَج��ى وه��ل
ال��ح��ص��اة؟!2 ط��يَّ��اِش ب��ك��ل أتَ��يْ��ن ح��ت��ى ج��ه��ْل��َن ��ه��ات ل��ألمَّ ف��م��ا
ال��م��رض��ع��ات ت��ل��ك ح��نُ��وُّ ف��ض��اع ع��ل��م ب��غ��ي��ر ال��رض��ي��ع ع��ل��ى َح��ن��ْوَن

∗∗∗
ال��م��ؤم��ن��ات ب��ج��ه��ل م��ص��ي��ب��ت��ن��ا ن��ش��ك��و إل��ي��ك ال��م��ؤم��ن��ي��ن أأُمَّ
ال��ف��راِت» ب��ال��م��اءِ ن��َغ��صُّ «ن��ك��اد م��ن��ه��ا أمُّ ي��ا م��ص��ي��ب��ة ف��ت��ل��ك
ال��م��س��ل��م��ات ال��م��س��ل��م��ون ف��أش��ق��ى دي��نً��ا ال��ع��ادات ب��ع��دك ت��ِخ��ذْن��ا
ال��ح��ي��اة س��ب��ل ع��ن وص��دُّوه��نَّ ُخ��س��ٍر س��ب��ي��َل ب��ه��نَّ س��ل��ك��وا ف��ق��د
األَداة3 ب��م��ن��زل��ة ب��ه ن��زل��َن ح��ت��ى ال��ب��ي��ت ق��ع��َر ل��ِزْم��ن ب��ح��ي��ث
ش��ذاة4 م��ن وأه��ون ج��ن��ح ب��ال ذب��اٍب م��ن أض��ع��ف وَع��دُّوه��ن
ال��ل��وات��ي» ع��ل��ى «ال��ذي��ن ب��ت��ف��ض��ي��ل ت��ق��ض��ي اإلس��الم ِش��رع��ُة وق��ال��وا:
ال��غ��ان��ي��ات ص��دور ب��ه ت��ض��ي��ق ش��يء ال��ع��ل��م م��ع��ن��ى إنَّ وق��ال��وا:
ال��م��ت��ع��ل��م��ات م��ن ال��ف��ح��ش��ا ع��ن ن��ف��ًس��ا أع��فُّ ال��ج��اه��الت وق��ال��وا:
م��َزل��َزالت م��ن��ُه ال��ش��مُّ ت��زول ِك��ذْبً��ا اإلس��الم ع��ل��ى ك��ذب��وا ل��ق��د
ال��ب��ن��ات وع��ل��ى أب��ن��اِئ��ه ع��ل��ى ف��ْرًض��ا اإلس��الم ف��ي ال��ع��ل��م أل��ي��س
ال��م��ش��ك��الت ل��س��اِئ��ل��ي��ه��ا ت��ح��ل ب��ح��ًرا ال��ع��ل��م ف��ي ��نَ��ا أُمُّ وك��ان��ت
ال��ع��ال��م��ات أج��لِّ م��ن ف��ك��ان��ت ع��ل��ٍم أج��لَّ ال��ن��ب��يُّ وع��لَّ��م��ه��ا
ال��ب��ي��ن��ات ذي دي��ن��ك��م ب��ث��ل��ث��ي إل��ي��ه��ا أب��ًدا ارِج��ُع��وا ق��ال: ل��ذا
ال��َم��دَرس��ات ب��ان��ت��ي��اب ��ل يُ��ح��صَّ ف��أْم��س��ى ت��ل��ق��ي��نً��ا ال��ع��ل��م وك��ان
ال��دواة م��ن ال��م��َم��دِّ وب��ال��ق��ل��م ض��خ��اٍم ك��ت��ٍب م��ن وب��ال��ت��ق��ري��ر
ش��اع��راِت ك��ات��ب��اٍت أوان��س ق��ب��ًال ال��غ��ي��ِد ال��ح��س��ان ف��ي ت��َر أل��م

والرأي. العقل والحصاة: عقله. لخفة واحًدا وجًها يقصد ال الذي الطياش: 2
لهم. أخالق ال من بعض بذلك يقرع والشاعر كاآلنية، البيوت يف يستعمل ما بها يريد اآللة، األداة: 3

العود. كرس الشذاة: 4
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واألمهات الرتبية

ال��غ��زاة م��ع ال��ح��روب إل��ى ي��ُرْح��َن ِق��ْدًم��ا ال��ق��وم ن��س��اء ك��ان��ت وق��د
ال��دام��ي��ات ال��ج��روح وي��ض��ِم��دن ع��ونً��ا األع��داء ع��ل��ى ل��ه��م ي��ك��نَّ
ال��ُع��داة أس��ر ف��ي ال��ُه��ون ع��ذاب وذاق��ت أُس��َرت م��ن م��ن��ه��ن وك��م
ال��ت��ف��ات! ب��ع��ض أس��الف��ن��ا إل��ى ال��ت��ف��ت��ن��ا ل��و ض��رَّ ال��ي��وم ف��م��اذا
وال��ش��ت��ات ال��ت��ف��رق ب��م��ن��ه��اج وس��رن��ا ُه��ًدى ب��ن��ه��ج س��اروا ف��ه��م
ل��ل��ف��ت��اة ح��ص��ن ال��ج��ه��ل ك��أنَّ َع��ف��اًف��ا ل��ه��ا ال��ف��ت��اة ج��ه��ل ن��رى
األذاة أن��واع ف��ن��ؤذي��ه��ن ل��ُج��ْرٍم ال ال��ح��الئ��َل ون��ح��ت��ق��ر
ال��َه��ن��ات5 م��ن ف��ي��ه ون��ح��س��ب��ه��ن ق��ه��ًرا ال��ب��ي��ت ق��ع��ر ون��ل��زم��ه��ن
ال��م��م��ات ق��ب��ل ن��س��اِئ��ن��ا ج��م��ي��ع َق��ب��رن��ا ف��ق��د ال��ب��ن��ات وأدوا ل��ئ��ن
ُم��َه��تَّ��ك��ات ب��ج��ه��ل��ه��ن ف��ع��ش��ن ال��م��ع��ال��ي ط��ل��ب ع��ن ح��ج��ب��ن��اه��ن
��ب��ات م��ح��جَّ ال��ن��س��اءُ غ��دت ل��م��ا ل��ؤًم��ا ال��ق��وم ط��ب��اع َع��دم��ت ول��و
ُم��ت��ه��ذب��ات ن��س��ائ��ه��م ل��ج��ع��ل ش��رط أج��لُّ ال��رج��ال وت��ه��ذي��ب
األب��اة ��اء األع��فَّ ب��ي��ن ب��دا وج��ٍه ك��ش��ُف ال��ع��ف��ي��ف��ة ض��رَّ وم��ا
ب��ال��ُج��ف��اة ل��دي��ن��ا ُوص��ف��وا وإن ن��ف��س��ي األع��راب ل��خ��الئ��ق ِف��ًدى
م��ت��ريِّ��ب��ات م��ا غ��ي��ر ح��واِس��َر ال��غ��وان��ي ب��ح��بِّ��ه��م ب��رزت ف��ك��م
وال��م��ه��اة6 ال��ج��داي��ة م��ع يَ��م��رُّ وظ��ب��ي ب��م��رب��ع��ه��م ِخ��ش��ٍف وك��م
ال��ف��الة ف��ي ال��ب��َداوة أِل��ف��وا ل��م��ن َم��رَح��ى ل��ق��ل��ُت ثَ��مَّ ال��ج��ه��ل ول��وال

نحسب أننا بذلك يريد وهنات، هنوات وجمعها هنة، ومؤنثة يشء ومعناه جنس، كل عن كناية الهن: 5
البيت. أشياء من شيئًا جهلنا من املرأة

يخفى. ال مجاز الكالم ويف الغزالة، واملهاة: الجداية الغزال. والظبي: الخشف 6
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احلزن يف احلسد مشهد أو املهجور

ال��ث��غ��ر1 ف��ي ُم��ض��ي��ئ��ي��ن درٍّ م��ن ِب��س��ْم��ط��ي��ن ث��غ��ُره��ا ال��ح��ل��ي ع��ن أْغ��ن��اه��ا وب��ي��ض��اءَ
ُزه��ر أن��ج��م ف��ي اآلم��ال م��ن ف��ُع��دن��ا أش��رق��ا ال��ي��أس ظ��ل��م��ة ف��ي اب��ت��س��م��ت إذا
ن��ح��ر وم��ن وض��يءٍ ث��غ��ٍر م��ن ب��ص��ب��ح��ي��ن ال��س��ن��ا م��ن م��ح��اًط��ا ب��دًرا وج��ه��ه��ا ن��رى
ال��ص��ف��ر أش��ع��ت��ه��ا م��ن تُ��رخ��ى ذوائ��َب ش��ع��ُره��ا ال��ش��م��س م��ط��ل��ع م��ن ي��ذك��رن��ي
ال��درِّي ف��ك��ال��ك��وك��ب م��ح��يَّ��اه��ا وأم��ا ف��ح��زي��ن��ة ن��ف��س��ه��ا ��ا ف��أمَّ ت��راءت
ِس��ح��ر ع��ن ويُ��ف��ت��ح َوج��ٍد ع��ل��ى يُ��َغ��ض وان��يً��ا ال��ط��ْرف ت��رس��ل ِح��داد ف��ي ب��دت
ال��خ��در2 ج��ان��ب م��ن ال��س��ج��ُف أِم��ي��ط غ��داة ُدُج��ن��ة ت��ردَّى ب��دًرا ب��ه��ا رأي��ت
ال��ب��در ِح��ل��ى م��ن ال��دج��ى أنَّ ع��ج��ب وال ح��ل��ي��ة ال��ج��الب��ي��ب س��وُد ل��ه��ا ف��ك��ان��ت
ت��ذري3 ل��ؤل��ؤ وم��ن تُ��ب��دي ل��ؤل��ؤ ف��م��ن ب��ال��ب��ك��ا ت��ج��ه��ش ث��م ح��ي��نً��ا ��م تَ��ب��سَّ
ال��ف��ج��ر ُغ��رَّة ف��ي ال��ل��ي��ل ظ��الم ب��ق��اي��ا ج��ب��ي��ن��ه��ا ف��ي األس��ى ت��الم��ي��َح ك��أنَّ
ال��ه��ْج��ر ع��اص��ف م��ن ال��ح��ب ب��ح��ر ح ت��م��وَّ ت��ن��ه��دت ل��م��ا ع��ي��ن��اي أب��ص��رْت وك��م
ص��دري ب��ه ي��م��وج َش��ج��ًوا ب��ي ف��ي��ب��ع��ث وي��رت��م��ي ي��ع��ل��و ال��ص��دُر م��ن��ه��ا ك��ان ف��ق��د
ال��زه��ر ب��اق��ة ب��ي��ت��ه��ا ف��ي ذب��ل��ت ك��م��ا ب��خ��دِّه��ا ذب��وٌل ن��ف��س��ي ش��ج��ا وم��م��ا

العقد. السمط: 1
الظلمة. الدجنة: 2

أسقطه. الدمع: أذرى 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ده��ر نُ��َوِب م��ن ن��اب ع��م��ا أس��ائ��ل ت��ج��اه��ه��ا وق��ف��ت ص��ب��ري ان��ق��ض��ى ول��م��ا
ج��م��ر: ع��ل��ى يَ��ن��ط��وي��ن ض��ل��وًع��ا ت��ش��د ��ه��ا ك��فَّ ال��ص��در ع��ل��ى أل��ق��ت وق��د ف��ق��ال��ت
ال��ح��ر ب��ال��ف��ت��ى ي��ك��ن ل��م بَ��ْع��ٍل ه��ج��ر ش��ك��ت ح��رَّة ي��س��ائ��ل ُح��رٍّ م��ن ال��خ��ي��ر ل��ك
ال��خ��م��ر م��ن ض��رب ال��ح��ب أن أدِر ول��م ش��رب��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ح��بِّ ب��ك��أس س��ق��ان��ي
س��ك��ري م��ن أْص��ُح ل��م ح��ي��ث م��ن ق��ل��ب��ه ص��ح��ا ب��ح��ب��ه َس��ك��رُت ق��د رآن��ي ف��ل��م��ا
ال��غ��در إل��ى ه��واي ف��ي ب��ع��ل��ي م��اَل وإذ ال��َج��َوى ��ه م��سَّ إذ ال��ي��وم ق��ل��ب��ي إنَّ أال
ص��ق��ر م��ن ال��روض ُق��م��ري��ة ف��زع��ت ك��م��ا ق��ل��ب��ه ال��ح��ب ي��دَّع��ي م��م��ن َل��ي��ف��زُع
ال��ص��ب��ر إل��ى ق��ل��ب��ي ال��ل��ه أم��اَل ال أال ص��اب��ًرا ع��ن��ه ي��ع��د ل��م ق��ل��ب��ي أن ع��ل��ى
ِذك��ِر ع��ل��ى م��ن��ه ب��ت ل��ي��ل��ي َج��نَّ وإن ذك��ره ت��ن��اس��ي��ت ش��م��س��ي أش��رق��ت إذا
يَ��س��ري ال��ذي ب��ال��خ��ي��ال م��ن��ه ألق��ن��ع ج��ف��ائ��ه م��ن ن��اب��ن��ي م��ا ع��ل��ى وإن��ي
ي��ج��ري خ��ده��ا ف��ي ال��ع��ي��ن دم��ع ت��رق��رق ف��ؤاده��ا ف��ي ُح��رَق��ة ل��ي ش��ك��ت ول��م��ا
ب��ال��درِّ ��ع ُرصِّ ال��ي��اق��وت ف��أح��س��ب��ه��ا وج��ن��اِت��ه��ا ف��ي ال��دم��ع ق��ط��راِت أرى
ب��ال��َع��ش��ر ال��دم��ع م��ن أس��رابً��ا ت��ك��ف��ك��ف ب��وج��ه��ه��ا راح��ت��ي��ه��ا أل��ق��ت ه��ن��ال��ك
نَ��ْزر: ل��ه��ا ك��الم ع��ن إال ال��ق��ول ع��ن ي��ص��دُّه��ا ال��ن��ش��ي��ُج ك��ان وق��د وق��ال��ت
ال��ق��ب��ر إل��ى ي��ح��م��ل��ون��ي ح��ت��ى ال��وج��د م��ن ال��ه��وى ي��د ��ل��ت��ن��ي ح��مَّ ق��د م��ا س��أح��م��ل
ال��ده��ر ظ��ال��م م��ن ج��اء ح��ك��م ك��ل ع��ل��ى ي��ًدا ل��ي أنَّ ل��و وال��ل��ه أم��ا ف��ق��ل��ت:
ال��ه��ج��ر إل��ى ي��م��ي��ُل م��ن م��ن��ه��م وع��اق��ب��ت ج��َف��وا إن ال��م��ح��ب��ي��ن َزْج��ر ف��ي ل��ش��دَّدت
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احلجابيني إىل

الدين. زين نظرية لآلنسة والحجاب» «السفور كتاب ملناسبة

م��ب��ي��ِن؟ ��ف��ور ل��ل��سُّ ِس��ْف��ر ب��ع��د م��ن ت��رْون��ك��ْم ك��ي��ف ل��ل��ح��ج��اب��ي��ي��ن ق��ل
ال��دي��ن» «زي��ن ب��ن��ت «ن��ظ��ي��رُة» ع��ن��ك��م ال��ع��م��ى ح��ُج��ب م��ن ك��ان م��ا ب��ه ك��ش��ف��ْت
ط��ن��ي��ن ب��غ��ي��ر ذُب��اب��ُك��م ت��رك��ت أدلَّ��ًة ال��س��ف��ور ع��ل��ى أق��ام ِس��ف��ر
ب��ح��ص��ي��ن ع��ن��ادك��م ح��ص��ن ك��ان م��ا خ��ص��وم��ة ال��ع��ن��اد إل��ى الج��ئ��ي��ن ي��ا
وف��ط��ي��ن م��ث��ل��ه��ا ف��ق��ي��ه م��ن أو ل��ن��ظ��ي��رٍة ب��ي��ن��ك��م ن��ظ��ي��ر م��ن ه��ل
َم��ه��ي��ن ل��ل��ن��س��اء س��ج��ٍن ك��ل م��ن ع��ادات��ك��م بَ��نَ��ت م��ا «ن��ظ��ي��رة» ه��دم��ت
ي��ق��ي��ن؟! ص��ب��ح ال��ش��ك ل��ي��ل ب��ع��د م��ن ب��دا وق��د ال��ع��ن��اد ع��ل��ى أف��ت��م��ُك��ث��ون
دي��ن م��ن م��ح��م��د ال��ن��ب��يُّ ش��َرع ب��ال��ذي أع��ل��م — ��ف��وري��ي��ن ال��سُّ — ن��ح��ن
ال��تَّ��م��دي��ن؟! ِش��رع��ة ي��خ��ال��ف ش��ي��ئً��ا م��ح��م��د ال��ن��ب��يُّ ش��رع م��ا أي��ك��ون
ال��ت��ك��وي��ن ح��ك��م��ة ي��ن��اق��ض أم��ٌر ت��رف��ًع��ا ال��ن��س��اء اع��ت��زال��ك��م إنَّ
ال��ص��ي��ن رج��ال ع��ن ن��ن��ق��ص أف��ن��ح��ن ال��ن��س��ا ت��ح��ت��رم ال��ص��ي��ن رج��ال ح��ت��ى
َح��س��ي��ِن1 ل��ك��ل َح��ْربً��ا ج��ع��ل��ت��ك��ُم ه��م��ج��ي��ة ع��ادة ول��ك��ن ك��ال

الحسن. الَحسني: 1





عندنا املرأة هوان

وخ��ض��وع��ه��ا ذلُّ��ه��ا ش��ج��ان��ي ف��ل��ق��د ذُْك��راِن��ن��ا! ع��ل��ى األن��ث��ى أه��ون م��ا
دم��وع��ه��ا ال��دف��اع ع��ن��د وس��الح��ه��ا ل��خ��ص��م��ه��ا ال��ب��ك��اء ف��ح��ج��ت��ه��ا َض��ُع��َف��ت
م��ب��ي��ع��ه��ا! ي��ج��وز ال ل��زاًم��ا ك��ان��ت وَل��ي��ت��ه��ا ال��م��س��ت��م��ت��ع��ي��ن ُم��ت��ع��ُة ه��ى
يُ��ض��ي��ع��ه��ا ال��ط��الق ع��ن��د وح��ل��ي��ل��ه��ا ي��ب��ي��ع��ه��ا ال��زواج ع��ن��د ف��ول��يُّ��ه��ا
يُ��ِج��ي��ع��ه��ا وذاك ي��ع��رِّي��ه��ا ه��ذا أم��ره��ا ف��ي م��ت��ح��كِّ��ٌم وك��اله��م��ا
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التاريخ ضالل

أوَل��ُق؟!1 ب��أه��ل��ي��ِه أم م��سٌّ أب��ال��ده��ر ُق: ُم��ح��دِّ ال��م��ح��ال ف��ي وط��رف��ي أق��وُل،
��ُق؟!2 ال��م��دقِّ األل��م��ع��يُّ ف��ي��ه��ا ح��ار ف��ق��د ��ٌر م��ف��سِّ ال��زم��ان ِل��لُ��َغ��يْ��زاءِ أم��ا
ال��م��ت��زن��دق يُ��ع��ذَر ع��ل��ي��ه��ا ش��ك��وٌك وأه��ل��ه ال��زم��ان ف��ي خ��ام��رت��ن��ي ل��ق��د
ي��ت��أن��ق3 ف��ي��ه��م��ا ال��ي��دي��ن ص��نَ��اَع دائ��بً��ا ي��ع��م��ل أم��ري��ن ف��ي ال��ده��َر أرى
ويُ��ِخ��ل��ق يُ��ب��ل��ي ول��ألح��ي��اء ل��دي��ه��م ت��ك��ن ل��م م��ن��اق��َب ل��ل��م��وت��ى يُ��ج��دِّد
ي��ت��ح��ق��ق ال��نُّ��ه��ى ع��ن��د ي��ك��ن ل��م ب��م��ا أه��َل��ه��ا ال��ن��اس ع��ظَّ��م ق��ب��ور م��ن ف��ك��م
ي��ت��دف��ق ال��ث��ن��ا س��ال ق��ض��ى ف��ل��م��ا ال��ث��ن��ا ي��س��ت��ق��ط��ر ع��اش ق��د ام��رٍئ وُربَّ
ف��ي��ب��ُس��ق4 ي��ن��م��و ال��غ��ْرس ف��ظ��ل ب��م��يْ��ٍن م��ن��اق��ٍب غ��رس ل��ألم��وات ال��ده��ر س��ق��ى
ف��ت��ن��ُف��ُق5 ال��ث��ن��اء س��وُق ل��ه تُ��ق��ام ع��ه��ده ت��ق��ادم م��ا م��ي��ٍت ك��لَّ أرى
وأس��َم��ُق6 أغ��ضُّ ع��ه��ًدا وأق��دم��ه��م َغ��ض��اض��ة أق��لُّ ع��ه��ًدا ف��أق��رب��ه��م

الجنون. األولق: 1
لغز. تصغري لغيزاء: 2

بهما. العمل يف ماهر حاذق اليدين: وصنيع اليدين وصناع اليدين صنع رجل 3

الكذب. املني: 4

تروج. تنفق: 5
ونحوها. واللحم النبات من الطري وهو الغض، مصدر الغضاضة: 6



الرَّصايف معروف ديوان

ف��ت��ع��ذق!7 ال��ق��رون ك��ر ي��ؤبِّ��ره��ا ب��واس��ق ال��ف��ق��ي��د ك��رام��ات ك��أن
ُق8 تُ��زوَّ ب��ال��ث��ن��اء ع��ن��ه أك��اذي��ب ب��ع��ده ج��اء م��ن خ��ط ج��ي��ٌل ش��طَّ إذا
��ُق م��ل��فَّ ح��دي��ٌث إال ل��ق��رَّائ��ه��ا رَوت م��ا ك��ل ف��ي ال��ت��اري��خ ك��ت��ب ف��م��ا
ن��ص��دِّق؟! ال��غ��اب��ري��ن ب��أم��ر ف��ك��ي��ف ف��رابَ��ن��ا ال��ح��اض��ري��ن ألم��ر ن��ظ��رن��ا
ُم��ه��رق؟!9 ي��ص��دق ف��ي��ه��ن إذن ف��ك��ي��ف أع��ي��ٌن ال��ح��ق��ائ��ق ف��ي ص��َدق��ت��ن��ا وم��ا
��ق!10 نَ��تَ��ح��مَّ م��ا ش��دَّ ال��س��ج��اي��ا؟ ب��ُخ��ب��ث ق��ب��ل��ن��ا م��ات م��ن دون ُخ��ِص��ص��ن��ا ق��د وه��ل

∗∗∗
ُم��ع��ِرق؟11 ال��ت��ش��اؤم ب��ع��د م��ن أن��ا ف��ه��ل ال��م��ف��رُِّق ال��زم��ان أق��ص��ان��ي ل��َع��ْم��رك
ش��ي��ُق12 ب��ال��رُّص��اف��ة م��ن إل��ى ب��أنِّ��ي ع��ال��ٌم ب��ال��رص��اف��ة َم��ْن ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
أت��ع��ل��ق ب��ه��ا أنِّ��ي ل��و ت��م��ن��ي��ُت ن��ح��وه��ا ال��ري��ح ه��بَّ��ت م��ا إذا ب��الٌد
ُم��ط��ل��ق خ��دَّيَّ ف��وق ودم��ع��ي ��ي ب��ه��مِّ م��وثَ��ٌق وق��ل��ب��َي ش��وق ع��ل��ى أب��ي��ُت
وت��غ��رق13 ت��ط��ف��و األه��داب ب��ه ب��دم��ٍع ب��ك��ي��تُ��ه��ا ال��ع��ج��وَز ت��ذكَّ��رت م��ا إذا
أش��َرق ذك��راك ع��ن��د ب��روح��ي ول��ك��ن وح��دُه أمُّ ي��ا ب��ال��دم��ع َش��َرق��ي وم��ا
س��وذَُق14 ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن م��ن ت��خ��طَّ��ف��ه ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ش��وق ب��ق��ل��ب��ي وي��ه��ف��و
ت��س��ِب��ُق ال��م��ج��د إل��ى أو ت��رم��ي ال��م��ج��د إل��ى ��ة ه��مَّ الب��ن��ك إن ص��ب��ًرا أمُّ ف��ي��ا
أض��ي��ق أم��ي��م��ة ي��ا ع��ن��ه��ا وأه��ل��وه ل��ه��ا م��س��ت��ع��ظ��ًم��ا ال��ده��ر ع��ن��ه��ا ت��ض��اي��َق
م��خ��ف��ق ف��ي��ه أن��ن��ي ب��ع��اٍر ف��ل��ي��س ي��ط��ي��ق��ه ال م��ا ال��ده��ر م��ن��ه��ا أك��ل��َف
ج��لَّ��ق15 ب��غ��داد ب��ع��د وس��ع��تْ��ه��ا وم��ا ��ه��ا ت��ض��مَّ أن ع��ن ب��غ��داد َص��ُغ��رت ل��ق��د

تثمر. وتعذق: يلقحها. يؤبِّرها: 7
وتموه. تخلط تزوق: 8

ونحوها. املعاهدات كتب عليه يكتبون كانوا الصحف، من خاص نوع املهرق: 9
حماقتنا! أشد ما نتحمق: ما شد 10

معرق. فهو وأعرق: مشئم، فهو أشأم: ويقال: العراق، داخل ومعرق: الشأم، إىل الذهاب هنا: التشاؤم 11
مشتاق. شيق: 12

أمه. بالعجوز يريد 13
الشاهني. أو الصقر وذق: السَّ 14

دمشق. جلق: 15
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ومنها:

َم��وِب��ق16 ال��ق��ول ُزخ��رف م��ن ف��ب��ي��ن��ه��م��ا ُم��ل��ت��ًق��ى ل��ل��ح��ق ال��ت��اري��خ ك��ت��ب أب��ت
م��ش��رِّق ف��ه��و ال��ح��ق ف��ي غ��رَّب��ت وإن م��غ��رٌِّب ف��ه��و ال��ح��ق ف��ي ش��رَّق��ت ف��إن
ف��ت��ْزل��ُق ت��م��ش��ي ال��َم��ي��ن ُم��ْزل��ق��ات ع��ل��ى وإن��م��ا ج��وًرا األه��واء ب��ه��ا ت��ج��ور
ُم��غ��رق أن��ك ال��ي��وم ب��ع��د ض��رَّ ف��م��ا ُم��غ��ال��يً��ا أغ��ِرق ال��ت��اري��خ أي��ه��ا ف��ي��ا
��ق ُم��ن��مَّ ك��الٌم أو ُم��ط��رَّى ح��دي��ٌث ب��خ��ادع��ي ف��ل��ي��س ُخ��ب��ًرا ال��ورى ق��ت��ل��ت
وتُ��ن��َزق17 ت��ط��ي��ُش ال ِح��ل��ٌم ط��اَش إذا رزي��ن��ة َح��ص��اٌة ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ف��ي ول��ي

ومنها:

ال��م��ش��ق��ق18 ال��ك��الُم ي��س��ت��ف��زَّن��ك وال م��ؤرِّخ م��ق��اَل ت��ج��ِف��ل ال ه��ذاذَيْ��َك
وي��ش��َرق ال��س��ل��ي��م ال��ع��ق��ل ب��ه يَ��غ��صُّ م��َس��طَّ��ٌر ال��ط��روس وج��ه ع��ل��ى ِك��ذاٌب
ي��ن��ِط��ق ل��ي��س م��ا اآلث��ار م��ن رواه ب��م��ا وخ��ذ ال��ن��اط��ق��ي��ن ل��غ��َو ع��ن��ك ف��دع
ال��خ��َورن��ق19 ع��ن��ه ق��ال م��م��ا ب��أك��ث��َر ت��ث��ق ف��ال ي��وًم��ا ال��ن��ع��م��اَن ذك��روا ف��إن
تُ��ن��ق��ِن��ُق ال��م��س��ت��ن��ق��ع��ات ف��ي ض��ف��ادع ل��ه��ج��ة ال��م��س��ام��ع ف��ي م��ن��ه��م ف��أص��دُق
ي��ت��أل��ق ذا غ��ي��ر ن��وًرا أَر ف��ل��م ظ��ل��م��ات��ه��م ف��ي ال��ح��ق وج��َه رُت ت��ن��وَّ
أت��ص��دَُّق ب��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وإن��ي أه��ل��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة ال��دن��ي��ا م��ن م��ل��ك��ت

الشيئني. بني الحاجز املوبق: 16
وتضل. تطيش وتنزق: عقل. حصاة: 17

مذاهب القائل فيه ذهب الذي الفصيح املشقق: الكالم اٍع. إْرسَ بعد اًعا إْرسَ وهذاذيك: أرسع، هذهذ: 18

والتحسني. التجميل
عظمة من البناء به ينطق ما عىل وعوِّل الكتب، بأخبار تثق ال يريد الحرية، ملوك آثار من الخورنق: 19

صاحبه.
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م��ف��ض��اِل! ك��ل أس��الف��ن��ا م��ن ف��ن��غ��ِب��ط ال��خ��ال��ي ال��زم��ن إل��ى م��ن��ا ل��ف��ت��ة أال
ل��ل��ت��ال��ي! ت��ق��دَّم ف��ي��م��ن ِع��ب��َرٍة وك��م ت��ق��دُم��وا ال��زم��ان ف��ي أن��اًس��ا تَ��ل��ون��ا
أط��الِل ب��ق��ي��ة إال درس��ت ف��ق��د م��ج��دك��م أرب��ع ق��وم ي��ا ف��اذك��روا أال
��اِل ل��ُج��هَّ ال��ح��ي��اُة ت��ص��ف��و وه��ل ب��ج��ه��ٍل، وأن��ت��ُم ال��ح��ي��اة ص��ف��َو ت��ط��ل��ب��ت��ُم
أرط��ال1 ع��ش��رة ال��ص��ه��ب��اءِ م��ن ��ى ت��ح��سَّ ط��اف��ٍح ك��س��ك��راَن إال أن��ت��ُم وم��ا
أوح��ال ف��وق ي��ن��ه��وي وأخ��رى ي��ق��وم ف��ت��ارًة ال��ط��ري��ق ف��ي ب��ارت��ع��اٍش م��ش��ى
ع��ذال ق��ذف��ة ال��ج��دران ف��ت��ق��ذف��ه اس��ت��ن��ادٍة ك��فَّ ال��ج��دران إل��ى ي��م��دُّ

∗∗∗
تَ��ع��ذال��ي2 يُ��ْج��ِد ف��ل��م ع��ذًال وأوس��ع��ت��ه��م ف��ل��م��ت��ه��م ب��ال��خ��م��ول ق��وم��ي ال��ده��ر رم��ى
ِس��رب��ال��ي دم��ع��َي بَ��لَّ ح��ت��ى ب��دم��ع��َي ب��ك��ي��ت��ه��م ��ا ف��ل��مَّ ي��أس��ي ال��ب��ك��ا ف��ه��اج
ج��ْري��ال3 ن��ض��َح آم��اق��ه��ا ع��ل��ى ك��أّن ُح��م��رٌة ال��ع��ي��ن وف��ي ال��م��اض��ي إل��ى ن��ظ��رت
ال��خ��ال��ي4 ال��زم��ن ذل��ك م��ن أف��ٍق ع��ل��ى م��ن��ي��رًة األول��ي��ن ب��روق ف��ش��م��ُت

الخمر. الصهباء: رشب. تحىس: 1
اللوم. والتعذال: العذل 2

املاء رشاش النضح: العني. من الدمع مجرى وهو األنف، ييل مما العني طرف وهو مؤق، جمع اآلماق: 3
أحمر. صبغ الجْريال: ونحوه.

خاصة. الربق إىل النظر هو والوشيم: نظرت، شمت: 4
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ع��ال»5 ن��ظ��ٌر داره��ا أدن��ى ب��ي��ث��رَب وأه��ل��ه��ا أذِْرع��اَت م��ن رت��ه��ا «ت��ن��وَّ
م��ح��الل6 ل��ل��ج��الل��ة ع��رش ف��وق وه��م رج��ال��ه��ا س��م��اءِ ف��ي ط��رف��ي وق��لَّ��ب��ُت
ال��ح��ال��ي ج��ي��ده��ا وه��م أع��م��اًال وأب��ص��ْرُت درِّه��ا ِس��ل��ك وه��م آث��اًرا ف��آن��س��ت
وأج��ي��ال ه��ن��اك أزم��ان ب��ع��د ع��ل��ى وب��ي��ن��ه��م ب��ي��ن��ي ال��ده��ر َط��وي��ُت ول��م��ا
إلج��الل ف��ق��م��ت ال��رازي» ب��ك��ٍر «أب��و ف��ج��اءن��ي ال��ق��رون ب��أوس��اط ق��ع��دت
ب��أع��م��ال ال��رج��ال أع��م��ار ت��ق��در وإن��م��ا ج��س��اًم��ا أع��م��اًال ع��اَش ف��تً��ى
إش��ك��ال ل ح��الَّ ال��ك��ي��ْم��ي��اءِ وف��ي أدي��ب ��ٌم م��ن��جِّ ط��ب��ي��ٌب ري��اض��ي ح��ك��ي��ٌم
أق��وال وأح��س��ن أف��ع��اٍل ب��أف��ض��ل م��ه��ذبً��ا ل��ل��ن��ف��وس ف��ي��ل��س��وًف��ا أت��ى
إع��الل ك��ل م��ن األج��س��ام ط��بَّ��ب ك��م��ا ج��ه��ل��ه��ا داءِ م��ن األرواح ط��بَّ��ب ل��ق��د

مولده

أزوال7 م��آث��ر ذي ق��رٍن ل��ث��ال��ث ان��ق��ض��ى ال��ذي األرب��ع��ي��َن ع��اَم ت��ول��د
أم��وال8 ص��اح��ب ال��ريِّ ف��ي ت��اج��ٌر أٌب ل��ه إن��ه ي��ن��ت��م��ي، زك��ري��ا إل��ى
ِم��ع��ط��ال9 غ��ي��َر ج��ي��َده��ا ت��ع��ط��و ال��ع��ل��م إل��ى ع��ادة ال��ريِّ ب��ل��دُة ك��ان��ت ح��ي��َن ع��ل��ى
ب��أط��ف��ال ت��زه��و ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ك��ت��ات��ي��ب ودون��ه��ا ت��زه��و ��ب��ان ب��ال��شُّ م��دارُس
إي��غ��ال أيُّ ل��ه��م ف��ي��ه��ا وف��ل��س��ف��ٌة وح��ك��م��ٌة ط��بٌّ ال��ق��وم درس ُج��لُّ ب��ه��ا
ال��م��ال وذو م��ن��ه��م ال��ف��ق��ر ذو ي��ح��اول��ه��ا ع��ن��َده��ْم ال��ص��ن��ائ��ع ن��ف��ي��س��ات وك��ان��ت
ال��ح��ال ك��ذا ُط��رٍّا ال��بُ��ل��دان ف��ي ال��ح��ال ب��ل وح��ده��ا ال��رَّيِّ ف��ي ال��ح��ال ه��ذا ك��ان وم��ا
إي��ص��ال أح��س��ن ل��ل��ح��د وآص��ل��ه��ا ف��ت��وح��ُه أن��ه��ى اإلس��الم ُه��َدى ف��إنَّ

املنورة. املدينة اسم يثرب: بالشام. بلد أذرعات: تبرصتها. تنورتها: 5
لعرش. صفة وهو كثريًا، يحل الذي املكان املحالل: 6

العجب. وهو زول، جمع أزوال: 7
املدن. وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة الري: 8

حيل. جيدها يف ليس التي املعطال: ترفع، تعطو: 9
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ُق��تَّ��ال10 ل��ل��ج��َه��ال��ة ع��ل��م ب��أب��ط��اِل ال��وَرى م��ن ال��ح��روب أب��ط��ال َل وب��دَّ
إج��الل ب��رب��وة م��رك��وٌز ب��ب��غ��داد وق��ط��بُ��ه��ا ال��ع��ل��وم ت��ل��ك رح��ى ف��دارت
إخ��ج��ال أيَّ ش��ك��ره ف��ي ال��ُع��ال ل��س��اَن أخ��ج��ل��ْت ذاك ف��ي ال��م��أم��ون ي��د وك��ان��ت

منشؤه
وإق��ب��ال11 ب��ج��ٍد ي��س��ع��ى ُم��ت��ْرج��ُم��ن��ا ن��اش��ئً��ا ال��م��دارس ت��ل��ك ف��ي ت��درَّج
إج��م��ال ب��ع��د ب��ه ت��ف��ص��ي��ًال وم��ارس ب��دئ��ه ب��ادئ ال��ص��وت ف��نَّ ت��ع��ل��م
ب��إرم��ال12 وت��ش��دو ب��إه��زاج ت��َغ��نَّ��ى دروُس��ُه ال��ل��ح��ون ب��م��وس��ي��ق��ى ف��ك��ان��ت
ب��م��ي��ال ال��غ��ن��اء ف��نِّ س��وى ل��ش��يءٍ ي��ك��ن ول��م س��نٍّ��ا ال��ع��ش��ري��ن ج��اوز وق��د
وإدخ��ال ال��تِّ��ج��ار ش��غ��ل إل��ى ب��ج��ذب ع��زم��ه ت��ح��وي��ل م��ن��ه أب��وه ف��رام
آم��ال��ي أح��ي��ي��ُت ال��ج��ه��ل أَم��تُّ م��ا إذا إن��ن��ي ال��ع��ل��م م��ع دع��ن��ي ل��ه: ف��ق��ال
أش��غ��ال؟! ك��ل ع��ن ب��ال��ع��ل��م ش��اغ��ل ل��ه غ��دا إذا ش��غ��ًال ال��م��رءُ ي��س��ت��ط��ي��ع وه��ل
إن��ه��ال13 ب��ع��د ل��ه ب��إع��الٍل ف��ج��اد ش��ربَ��ُه ال��ع��ل��م م��ن ال��رازي اس��ت��ق��ى ه��ن��اك
ب��ال ذي ال��ت��ف��ل��س��ف أه��ل ل��دى ب��ع��ل��ٍم ب��ادئً��ا ال��ت��ع��ل��م ن��ح��و س��ع��ي��ه ث��ن��ى
أغ��الل ك��لُّ ج��ه��ل��ه��م م��ن ب��ه تُ��ف��كُّ تَ��ف��ْل��ُس��ٌف ال��ع��ل��وم م��ف��ت��اح ك��ان وق��د
أغ��ف��ال14 غ��ي��ِر ل��ه��ا أوض��اح ب��أب��ي��ن ��ًال ت��ن��قُّ ال��ع��ل��وم أن��واع ف��زاول
ق��ْس��ط��ال15 ل��ي��ل م��ن ال��ج��ه��ل ل��ح��رب م��ا ج��ل��ت ��ب��ا ال��شَّ م��ش��ح��وذة ال��ع��ل��م ف��ي ��ًة ه��مَّ ن��ض��ا

قاتل. جمع قتال: 10

الرازي. بكر أبا يعني مرتجمنا: 11

لحن وهو بالرمل، أتى إذا املغني أرمل مصدر اإلرمال: بالهزج. أتى إذا املغني أهزج مصدر اإلهزاج: 12
املوسيقى. ألحان من

األول. السقي اإلنهال: السقي. بعد السقي اإلعالل: 13
توضحه فيه عالمة ال ما وهو غفل، جمع األغفال: الصبح. وبياض الضوء، وهو وضح، جمع األوضاح: 14

غريه. أو كان طريًقا وتبينه،
خاص هو أو الغبار، القسطال: السيف. حد وهي شباة، جمع الشبا: مسنونة. مشحوذة: جرَّد. نضا: 15

الحرب. بغبار
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إك��م��ال16 أح��س��َن ال��ح��ب��ر ال��ط��ب��ريِّ ع��ل��ى ق��راءًة ال��م��ف��ي��َد ال��ط��ب أك��م��ل وق��د

سياحته
إدالل17 أيَّ أق��ران��ه ع��ل��ى ُم��دًال واغ��ت��دى ال��ث��الث��ي��ن ال��رازي ج��اوز وم��ذ
وت��ج��وال ال��ب��الد ف��ي ب��ض��ْرب ي��س��ي��ح أن��ه ل��ل��م��رء ال��ع��ل��م ت��م��ام م��ن رأى
أع��م��ال درُس ع��ل��م��ه��م ف��ي ع��م��ل��وا ل��م��ن إن��ه��ا ب��ال��س��ي��اح��ة إال ال��ع��ل��م وم��ا
ش��م��الل18 َه��ْوج��اء م��ت��َن ال��ف��ي��اف��ي ل��ق��ط��ع وام��ت��ط��ى وال��غ��رَز ال��رح��ل وش��دَّ ف��ق��ام
وإرق��ال19 ح��ث��ي��ٍث وْخ��ٍد ف��ي م��ص��ر إل��ى وج��ازه��ا ت��وٍّا ال��ش��ام ب��الَد ف��ج��اء
ال��س��ال��ي يَ��ْس��ل��ه��ا ل��م ل��إلس��الم م��واط��َن ق��اص��ًدا ل��ل��غ��رب ال��ب��ح��ر ُع��ب��اب وخ��اض
إه��الل ع��ن��د يُ��ج��ت��ل��ى ك��ه��الٍل ل��ه��ا ط��ال��ًع��ا الح م��ذ ال��ع��ز اح��ت��الُه ف��ف��ي��ه��ا
ال��ب��ال ن��اع��م آم��ال��ه ب��ُق��رط��ب��ٍة ن��ائ��ًال ال��س��ع��د ف��ي ال��ب��در ح��ل��وَل وح��لَّ
َج��وَّال ال��ع��ل��م م��ن ِص��ي��ٍت ع��ل��ى ي��ط��ي��ُر ذك��ُره ��َة ث��مَّ ال��رِّي��ح ه��ب��وَب وه��بَّ
ق��ال20 ُم��س��ت��ك��رٍه ت��ودي��َع ال ِم��ْص��َر إل��ى راج��ًع��ا ذل��ك ب��ع��د م��ن وودَّع��ه��ا
وت��رح��ال َح��لٍّ ب��ي��ن م��ا ال��ف��ال إل��ي��ه��ا ق��اط��ًع��ا س��اف��ر ب��غ��داَد إل��ى وم��ن��ه��ا
إف��ض��ال وَم��ن��ِب��ِت ع��ْرف��ان ب��م��غ��رس َع��رص��ات��ه��ا م��ن ال��تَّ��س��ي��ار ع��ص��ا ف��أل��ق��ى
َس��ل��س��ال أن��ه��اَر م��ن��ه أج��رى ال��ع��ل��م ب��ه��ا ج��ن��ة ذاك إذا وه��ي ك��ان��ت وب��غ��داُد
أدغ��ال ب��ي��ن ُغ��دوة ت��ش��دو بَ��الب��ُل ُغ��ُرف��ات��ه��ا ف��ي ال��ع��ل��م رج��اَل ك��أن
ع��ال21 َم��رق��ب وك��م داٍن َم��رص��د وك��م ِخ��زان��ة ف��ي��ه ل��ل��ك��تْ��ب َم��ح��ف��ل ف��ك��م

العالم. الحرب: 16
وتعاىل. عليهم تاه بمعنى مدل: فهو إدالًال، أقرانه عىل أدلَّ 17

امتطى: ركاب. فهو حديد أو خشب من كان فإذا جلد، من الرحل ركاب الغرز: للبعري. مركب الرحل: 18
الرسيعة الناقة الشمالل: السري. الرسيعة الناقة الهوجاء: الظهر. املتن: املقفرة. األرايض الفيايف: ركب.
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الخبب. سري من نوع هو أو اإلرساع، اإلرقال: رسيع. حثيث: الرسيع، البعري سري الوخد: 19

مبغض. قاٍل: 20
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أط��وال22 ذات ل��ه أب��واًع��ا ال��ع��ل��م م��ن ب��اس��ًط��ا ب��ب��غ��داَد ال��رازي غ��دا ول��م��ا
أح��وال وت��دب��ي��ر ب��ت��ط��ب��ي��ٍب رئ��ي��ًس��ا ك��ف��اي��ة ع��ن ل��م��ارس��ت��ان��ه��ا أق��ي��َم
أج��ي��ال23 ل��س��اب��ق ي��خ��ط��ر ل��م ك��ان ب��م��ا ش��أن��ه وأص��ل��ح م��رض��اه ف��رت��ب
ب��اآلل��ي24 ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م ُج��ه��ًدا وي��ب��ذل ُم��م��رًِّض��ا ط��ب��ي��بً��ا ي��س��ع��ى ب��ه وظ��ل
ال��ح��ال ف��ي ت��ق��رِّر ال��م��رض��ى ُس��ُرر ل��دى م��س��ائ��ٌل َوْه��ي ال��س��ري��ريَّ��ات ويُ��ل��ق��ي
إم��الل25 وأح��س��ن ت��ب��ي��اٍن ب��أوض��ح ن��اط��ًق��ا ال��ق��وم ع��ل��ى ي��ل��ق��ي��ه��ا ك��ان ف��ق��د

العلمية مآثره

إش��غ��ال أع��ظ��م ال��ِك��ْم��ي��اء ف��ي ال��ط��ب ع��دا ش��غ��ل��ُه ب��ب��غ��داَد ال��رازي أش��غ��ل ل��ق��د
ب��آَص��اِل26 ل��ه��نَّ أب��ك��اًرا وواص��ل ت��ج��ارٍب ف��ي أيَّ��ام��ه ب��ه��ا ��ى َف��ق��ضَّ
أم��ث��ال ب��ي��ن ب��ه��ا م��خ��ص��وًص��ا ت��ف��رََّد ح��رم��ة ب��ال��م��ج��رِّب ف��ي��ه��ا َف��لُ��ق��ب
وأع��م��ال إل��ي��ه��ا يُ��ْس��بَ��ق ل��م ال��ع��ل��م م��ن م��آث��ٍر ب��أس��ن��ى م��ش��ه��وًرا وأص��ب��ح
م��ق��وال ال��س��ري��ريِّ ب��ال��درس ال��ن��اس إل��ى م��ف��ص��ح ألوُل ب��ك��ٍر أب��ا ف��إن
إب��الل27 ق��ص��د م��ارس��ت��انُ��ه��م ويُ��ف��رش يُ��ب��ت��ن��ى ك��ي��ف ل��ه��م أب��دى م��ن وأوُل
إغ��ف��ال دون وص��ف��ه��ا ف��ي ب��ه ت��ق��ص��ى ُم��ؤل��ًف��ا ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ف��ي وألَّ��ف
ال��ب��ال ف��ي ذك��راه ال��ده��ر ط��ول ي��ج��دِّد ف��إن��ه ال��ك��ح��ول ل��ل��رازي ت��ن��َس وال
س��يَّ��ال غ��ي��َر م��ح��ص��ول��ه ف��ي ك��ان وم��ا ل��س��كَّ��ٍر ان��ع��ق��اد ال��رازي ع��م��ل وم��ن

ذات أطوال: ذات هنا. كما والفضل، الرشف عن به ويكنى الذراعني، مد قدر وهو باع، جمع األبواع: 22
طول. جمع وهو أفضال،

وبنائها. املستشفيات لرتتيب نظاًما وضع من أول هو الرازي بكر أبا إن 23
املقرص. اآليل: 24

اإلمالء. اإلمالل: 25
الضحى. إىل الشمس طلوع من هو اإلبكار: 26
مرضه. من شفي بمعنى املريض أبل مصدر 27
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أخالقه

ج��اِل م��ن ال��خ��الئ��ق ُح��س��ن س��وى ول��ي��س َوج��ُه��ُه يَ��ص��دأ ك��ال��م��رآِة ال��ع��ل��م أرى
غ��ال ح��س��ن��ت أخ��الُق��ه إن ال��ج��ه��ل وذو ُخ��ل��ق��ِه س��وء ع��ل��ى ي��غ��ل��و ال ال��ع��ل��م أخ��و
م��ث��ق��اِل وْزن يَ��زن ل��م ُخ��ل��ق ح��س��ُن ل��ه ي��ك��ن ول��م ال��ج��ب��ال ال��ع��ل��ُم وازَن ول��و
ُج��ه��ال ُخ��ل��ق ف��ي وه��ي م��ن��ه��ا ألق��ب��ح ع��ال��م ُخ��ل��ق ف��ي َوْه��ي ال��َم��س��اوي وإن
أف��ع��ال وأش��رف أخ��الق ب��أح��س��ن ع��ل��م��ه ازدان ق��د ال��رازي ول��ك��نَّ��م��ا
وال��دال وال��م��ي��م ال��ح��اء ب��ح��رف ب��دأُت ب��ي��ان��ه��ا أردت إن ُغ��رٍّ خ��الئ��ق
إق��الل ُس��ق��م م��ن ال��ج��س��م َه��زي��ل ب��ك��ل رح��م��ة ال��ج��وان��ح م��م��ل��وء ك��ان ف��ت��ى
وت��س��آل ب��ف��ح��ص ال��م��رض��ى وي��ف��ت��ق��د ب��ن��ف��س��ه ال��ب��ائ��س��ي��ن ب��ي��وَت ي��زور
أوج��ال28 وت��أم��ي��ن أوج��اع ل��ت��ط��ب��ي��ب ُم��س��ع��ًدا وال��ع��ل��م ب��ال��م��ال وي��أت��ي��ه��ُم
ُس��ؤَّال إلع��ط��اء أو ع��ل��م ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ب��ذل��ه إال ال��م��ال ي��ق��ن��و ك��ان وم��ا
َه��زال ك��ل م��ن ال��ع��ل��م خ��ص��وم ب��دح��ض ج��ه��ده ي��أُل ل��م ال��ج��د ح��ل��ي��َف وك��ان
إض��الل َس��ْع��َي ِط��بِّ��ه ف��ي ك��اذبً��ا س��ع��ى م��ت��ط��ب��ٌب ب��ه م��خ��ذوًال راح ف��ك��م
ب��َخ��تَّ��ال ل��ي��س اإلل��ح��اد ع��ن ب��ع��ي��ًدا ق��ل��ب��ه ال��ع��ق��ي��دة ف��ي س��ل��ي��ًم��ا وك��ان
إج��م��ال��ي ع��ن��ه��ن أغ��ن��اك ف��ق��د ل��زي��ٍغ ي��ن��س��ب��ون��ه األُل��ى ت��ف��اص��ي��ل وخ��لِّ

الريِّ إىل عودة

اآلل إل��ى ش��وًق��ا ل��ل��ريِّ ق��اف��ًال م��ض��ى بُ��ره��ة ب��ب��غ��داد ال��رازي ق��ض��ى ول��م��ا
ال��وال��ي ص��اح��ب��ه��ا ال��م��ن��ص��ور ل��دى ط��ب��ي��بً��ا ب��ه��ا غ��دا ال��ب��الد ت��ل��ك أت��ى ف��ل��م��ا
أق��وال أح��س��ن ال��ط��ب ف��ي ح��وى ك��ت��ابً��ا ب��اس��م��ه ذاك إذ ل��ل��م��ن��ص��ور وأل��ف
وبَ��ل��ب��ال ش��دي��ٍد َه��مٍّ أخ��ا وع��اد ع��م��ره أواخ��ُر ل��ل��رازي ت��ص��ُف ول��م
ب��أس��م��ال ال��ش��دي��د ال��ف��ق��ر م��ن ي��ج��ول واغ��ت��دى ب��َع��ُد م��ن ع��ي��ن��اه ع��ِم��ي��ت ف��ق��د

الخوف. وهو وجل، جمع األوجال: 28
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م��ف��ض��ال29 ك��ل ع��ل��ى ق��ه��ًرا ب��ه��ا ي��ص��ول ل��ه ِش��ن��ش��ن��ٌة ال��ده��ر ِع��داءَ وإن
وأن��س��ال م��اٍل غ��ي��ر م��ن ن��ح��ب��ه ق��ض��ى ع��م��ُره ال��ث��م��ان��ي��ن ن��ح��و ان��ت��ه��ى ول��م��ا
أم��ث��ال ق��ل��ي��ل��ة آث��اًرا ال��ع��ل��م م��ن ب��ع��ده َخ��لَّ��ف ال��ن��اس ف��ي ول��ك��ن��ه
م��ن��وال خ��ي��ر ع��ل��ى ن��س��ًج��ا وأل��ف��ه��ا ال��ورى ف��ي ال��ذك��ر ب��ه��ا أب��ق��ى ك��ت��ٍب ف��ك��م
ب��ال َم��يِّ��ٌت أن��ه ذك��ًرا ال��ده��ر ع��ل��ى ب��ع��ده ال��ع��ل��ُم ل��ه أح��ي��ا م��ن ض��رَّ وم��ا
أوش��اِل30 ب��ع��ض ع��ل��ى م��ن��ه ل��م��ق��ت��ص��ر ع��ل��م��ه ب��ح��ر ف��ي ط��نَّ��ب��ت وإن وإن��ي
ب��أج��ي��ال ن��ه��وٍض ع��ن ب��ع��ج��زي ول��ك��ن ل��ت��م��ام��ِه ال ال��ق��ول أن��ه��ي أن��ا وه��ا
ح��ال: م��ع��ن��اه��م��ا ب��ي��ت��ي��ن ف��ي ق��ال ب��م��ا خ��ت��ام��ه م��س��ًك��ا ال��ش��ع��ر ه��ذا وأج��ع��ل
ت��رح��ال��ي» أي��ن إل��ى ت��رح��اٍل ب��ع��اج��ل ال��ب��ل��ى آذن وق��د أدري وم��ا «ل��ع��م��ري
ال��ب��ال��ي» وال��ج��َس��ِد ال��م��ن��ح��لِّ ال��ه��ي��ك��ل م��ن خ��روج��ه��ا ب��ع��د ال��روح م��ح��ل «وأي��ن

العادة. الشنشنة: 29
صخرة. أو جبل من يتحلب القليل املاء األصل: يف وهو وشل، جمع األوشال: 30
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توشيامبني وقعة أو البحر احلربيف
الروسواليابان

وال��ن��ف��وس��ا ن��اُره��ا ال��م��اَل ت��أك��ل ض��روًس��ا َح��ربً��ا ال��ب��ح��ر ف��ي َس��َع��روه��ا
ال��روس��ا ف��ي��ه ال��ي��اب��اُن أردى الن أس��ط��و ت��ص��ادم ق��د «ج��وش��ي��َم» ق��ْرب
ع��ب��وس��ا ي��وًم��ا وك��ان ق��ت��اًال س ال��رو ب��أس��ط��ول��ه ده��ا «ط��وغ��و» ي��وم
بُ��وس��ا وَط��وًرا َط��وًرا وق��اًرا ـ��ر ال��ب��ح��ـ ت��م��أل ب��وارًج��ا ف��ح��داه��ا
ال��ق��ام��وس��ا1 ب��ه خ��ض��خ��ض��ت ع��ه��ا ��ا ُدفَّ َح��رَّك��ت إذا ��ارة م��خَّ ك��ل
ن��اق��وس��ا ِم��دف��ع ك��ل ت��خ��ذت ح��رب ك��ن��ي��س��ة ل��ه��م بَ��ن��وه��ا م��ذ
بَ��ل��ق��ي��س��ا اح��ت��ش��ام��ه��ا ف��ي ح��ك��ت ق��د ل��ك��ن ال��م��ن��اع��ة ف��ي بَ��ل��ق��ي��س ع��رُش
ع��روس��ا2 ال��ع��ب��اب ع��ل��ى ف��ت��ه��ادت ِوش��اًح��ا ال��ح��دي��د م��ن أل��ب��س��وه��ا
ال��ط��اُوس��ا ت��خ��ال��ه��ا ف��ي��ه��ا ـ��ر ال��ن��ص��ـ ال��ب��ن��وَد ت��ن��ش��ر وإذا
ش��م��وس��ا3 ف��ي��ه��ا ال��ك��ه��رب��اء أط��ل��ع ل��ي��ٌل ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ج��نَّ��ه��ا وإذا
ول��ب��وس��ا ل��ج��س��م��ه��ا ِدرًع��ا الذ ال��ف��و س��وى ال��ش��دي��د ب��أس��ه��ا أب��ى ق��د
ال��ت��دل��ي��س��ا يَ��ع��رف ل��ي��س ص��ادًق��ا رس��وًال ب��ي��ن��ه��ن ال��ب��رق س��يَّ��روا

خضخضت: للسري. ليدفعها الباخرة مؤخرة يف يكون ما به وأراد مثله؛ به يدفع العظيم اليشء الدفاع: 1
البحر. القاموس: وحركت. هيجت

املاء. معظم العباب: 2
سرتها. جنَّها: 3
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ال��م��أن��وس��ا ك��الَم��ه��ا ِس��ل��ٍك دون ي��ؤدِّي ص��دق ل��س��ان ف��ي��ه��ا ف��ه��و
َم��دس��وس��ا اه��ت��زازه ب��ط��يِّ َح را ال��ذي األث��ي��ر ِس��ل��ك��ه إن��م��ا
��وس��ا4 ال��شُّ ال��ت��ق��م��ن ق��د ن��ار ـ��واه أف��ـ ف��غ��رت َم��داف��ًع��ا َج��ه��زوه��ا
م��ل��ح��وس��ا ب��ه��ا غ��دا ق��د م��ن وي��َل ُح��م��ًرا ال��ن��ار م��ن أل��س��نً��ا َدل��ع��ت
ِع��ت��ري��س��ا5 م��س��ت��أص��ًال ذري��ًع��ا ـ��ب ك��ال��ش��ه��ـ ق��ن��اب��َل ف��ي ال��م��وَت ت��رس��ُل
ُم��وس��ى ع��ه��َد ُم��ذَكِّ��ًرا ان��ف��الًق��ا ـ��ر ال��ب��ح��ـ ان��ف��ل��َق ب��ان��ف��ج��اره��ا ط��ال��م��ا

∗∗∗
ت��ل��ب��ي��س��ا َخ��ص��م��ه ب��أس��ط��ول غ��و» «ط��و ف��ل��بَّ��س��ه أس��ط��ول��ه ب��ث
َم��س��ي��س��ا ال��ل��ه��ي��ب م��ن ت��خ��ش��ى ـ��ت��ان ال��ِح��ي��ـ ال��ل��ج��ج م��ن أج��ف��ل��ت ق��د ح��ي��ث
بُ��وس��ى6 ول��ك��ن َه��م��ى ُدخ��اٍن م��ن غ��م��اٍم م��ك��ف��ه��رُّ ال��ب��ح��َر وع��ال
ال��وط��ي��س��ا7 س��ج��رَن ل��ه��م ُس��ْف��ٍن ف��ات ب��ن��س��ا يَ��ج��ي��ُش ط��رَّاُده��م ث��اَر
وال��ن��ح��وس��ا ج��ارًف��ا ال��م��وت ت��ق��ذف ف��ي��ه��ا ال��ب��راك��ي��َن ق��رى ك��ج��ب��اٍل
وال��ن��ف��ي��س��ا ن��ف��وس��ه��م واغ��ت��ن��اًم��ا ق��ت��ًال ُه��ن��ال��َك ف��أب��اح��وه��ُم
م��غ��م��وس��ا! ُع��ب��اب��ه ف��ي ُم��غ��رًق��ا م��ن��ه��م ��ن ت��ض��مَّ ك��م ال��ي��مَّ ف��س��ِل
ح��س��ي��س��ا ال��خ��ض��مِّ واس��َع م��ألت س��ع��ي��ٌر ول��ل��ه��ي��اج ه��اج��م��وه
ُك��ئ��وس��ا ال��م��ن��ون م��ن وَس��ق��وه��م ل��ب��وًس��ا ال��ه��وان م��ن ف��ك��س��وه��م
م��ف��روس��ا خ��ص��م��ه��ا أس��ط��وَل ب��ان ال��ي��ا م��ن ل��ي��وث ال��وغ��ى ف��ي َص��رع��ت
ال��رءوس��ا ُدون��ه��نَّ ال��روُس ط��أط��أ م��اض��ي��ات ع��زائ��ًم��ا ف��ان��ت��ض��وه��ا
دروس��ا ال��ف��خ��ار ُك��تْ��َب أق��رأت��ه��م ف��ع��اٍل ب��ي��َض ال��روع ف��ي َوج��ل��وه��ا
ال��ط��روس��ا زان ب��ال��ذك��ر َل��ي��وٌم ـ��م��ا ب��ج��وش��ي��ـ ��ى ت��ق��ضَّ ل��ه��م ي��وًم��ا إنَّ

القتال عىل الجريء وعىل تغيًظا، أو تكربًا عينه بمؤخر ينظر الذي عىل يطلق أشوس. جمع الشوس: 4
الشديد.

معانيه: من العرتيس: قاٍس. أي ذريع: موت ويقال: الخطو، والواسع السري الخفيف الخيل: من الذريع 5
الشديد. والضاغط والداهية، الذكر، والغول الغضبان، الجبار

النعمى. ضد البوىس: 6
أشعلن. سجرن: 7
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ويَ��ئ��وس��ا ع��دوُّه ق��ن��وًط��ا ت ب��ا إذ األم��ان��َي ي��ج��ن��ي «ط��وغ��و» ب��ات
ج��اس��وس��ا ل��ه��ا رأي��ه ُم��ص��دًرا إال ال��ح��رب ل��ظ��ى يَ��رد ل��م ق��ائ��د
َم��رءوس��ا ل��م��ث��ل��ه أض��ح��ى ح��ي��ن ُع��ْج��بً��ا ال��ي��مِّ ع��ل��ى أس��ط��ول��ه ت��اه
رئ��ي��س��ا ي��ك��ون ب��أن ل��ح��ريٌّ س��ي��ًف��ا ال��ع��ق��ل ت��ق��ل��د ش��ه��ًم��ا إنَّ
ي��س��وس��ا أن ب��م��ل��ك��ه ل��ج��دي��ر ذوي��ه��ا األم��ور ولَّ��ى وم��ل��ي��ًك��ا
ف��خ��م��ي��س��ا8 ع��رم��رًم��ا خ��م��ي��ًس��ا ـ��ه ف��ي��ـ س��ع��وا ك��م ع��ن��ه��م ال��ب��ر وس��ل
��وس��ا9 ال��شُّ ال��ك��م��اة ل��ل��وغ��ى ح��م��ل��ت وخ��ي��ًال ال��ف��ض��اء ي��م��أل َرْج��َل��ًة
ال��ن��ف��وس��ا أب��ادوا ب��ه َرص��اًص��ا ت ال��م��و ت��ط��ل��ق ب��ن��ادق ص��وَّب��وه��ا
ال��ت��أس��ي��س��ا ل��ه��ا أح��س��ن��وا ه��ك��ذا ال��م��ع��ال��ي ب��ن��اء ش��يَّ��دوا ه��ك��ذا

الجيش. الخميس: 8
الشجاع. وهو كمي، جمع الكماة: 9
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واملستعصم2 هوالكو1

ب��ال��خ��ط��ِب ت��م��خ��ض إم��ا ي��تَّ��ئ��د ول��م ح��رِب ف��ي ش��دَّ إذا ي��رح��م ل��م ال��ده��ر ه��و
والَّ��ل��ْع��ِب ِل��ل��ِج��دِّ بُ��ردي��ن ف��ي ف��ي��ظ��ه��ر ت��ارة وي��ض��ح��ك أح��ي��انً��ا يُ��زم��ج��ر
ل��ل��ح��رِب ف��ن��ق��ع��د ح��رب ف��ي ه��و وال ب��ط��ش��ه ف��ن��أَم��ن س��ْل��ٍم ف��ي ه��و ف��ال
ال��ن��ك��ب زع��ازع��ة ف��ي زح��ًف��ا ف��ي��ه��ج��م ِغ��رٌة ال��ق��وَم ت��أخ��ذَ ح��ت��ى ي��س��ال��م
ال��م��رب��ي3 ال��ث��م��ن ذي ب��ال��م��وزون وي��ه��ب��ط ب��ال��ح��ص��ى ي��ص��ع��د ك��ال��م��ي��زان ال��ده��ر أرى
َح��رب4 ب��ن��ي م��ن ع��ب��اس��ه��ا ب��ن��ي أداَل ب��ع��دم��ا األع��اج��م ال��ُع��رب م��ن أداَل
ال��ع��رب5 ع��ل��ى ال��ع��ل��وج ِم��ل��ك م��ن ل��ع��م��رك ُس��بَّ��ة أش��ن��ع ل��ألي��ام أَر ول��م
ال��ش��رب6 م��خ��ل��ب��ة ب��ع��ُد وع��ادت زم��انً��ا ع��زه��م أح��واُض ال��ع��بَّ��اس ل��ب��ن��ي ص��ف��ت

العلماء من يحىص ال ما قتل أن بعد بغداد وامتلك قتله ثم بالخديعة، املستعصم أرس الذي هو هوالكو: 1

األهلني. وعامة والصلحاء
تدبريه. لسوء دولته؛ أمراء عليه غلب قد الرأي، ضعيف وكان العباس بني خلفاء آخر هو املستعصم: 2

الزائد. املربي: 3
نزع أي عمرو؛ من زيًدا هللا وأدال عليهم، لهم الكرة جعل أي عدوهم؛ من فالن بني هللا أدال يقال: 4

زيد. إىل وحوَّلها عمرو من الدولة
األعاجم. ار كفَّ من الضخم الرجل وهو علج، جمع العلوج: العار. السبة: 5

حمأة. ذات فاسدة مخلبة: 6



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ُح��ْق��ب س��ال��ف ف��ي ال��م��ل��ك أض��اء ب��ع��دل ب��الده��ا ف��س��اس��وا ال��دن��ي��ا ل��ه��م ع��ن��ت
وب��ال��ك��تْ��ِب ب��ال��س��ي��وف س��اس��وا خ��الئ��ف وم��ن��ع��ة ع��زٍّا األرض ط��ف��اح ف��ك��ان��وا
ُم��ن��ص��بِّ ال��ش��ه��م ال��م��س��ت��ع��ص��م ع��ل��ى ب��دم��ٍع أخ��َري��ات��ه ب��ك��ت ُم��ل��ًك��ا م��ل��ك��وا ل��ق��د
ال��َش��ْغ��ب َرح��ى ال��ع��ل��ق��م��يِّ اب��ن ع��ل��ى ف��دارت م��ل��ك��ه َح��وط ع��ن ب��ال��ذات ت��ش��اغ��ل
أْل��ِب ذو ي��ق��ظ��اُن وال��ده��ر ت��رٍف ع��ل��ى ل��ه��وه م��ض��اج��ع ف��ي ه��ج��وًدا أط��ال
ل��ل��وث��ب ي��رب��ض ال��ل��ي��ث أن ي��دِر ول��م رواب��ٌض ال��خ��ط��وَب أنَّ غ��رَّه ل��ق��د
ل��ل��غ��رب7 ال��ف��ت��ح ي��َد م��دَّت دول��ٌة ب��ه ان��ق��ض��ت إِذ ال��ح��م��اِر ك��م��رواَن ف��ك��ان

∗∗∗
وال��ن��ه��ب8 ب��ال��ق��ت��ل ال��ك��رخ ف��ي ِش��ي��ع��ٍة ع��ل��ى ج��لَّ��ح��ت ال��ك��رخ ش��ي��ع��ة م��ن ف��ت��ن��ٌة ج��رت
ال��ق��ل��ب9 ع��ل��ى ال��ن��ي��اط ت��ح��ت م��ن ��رن ت��ح��جَّ ض��غ��ائ��ٌن ال��ع��ل��ق��م��يِّ اب��ن ل��دى ف��ق��ام��ت
وال��ك��ذب ال��غ��شِّ إل��ى م��دف��وًع��ا ال��ح��ق��د ع��ل��ى وان��ط��وى ال��غ��در ل��ل��م��ع��ت��ص��م ف��أض��م��َر
اإلْرب م��س��ت��ض��ع��َف ك��ان إذ م��وارب��ة وزي��ره وه��و األم��ر ف��ي وخ��اَدع��ه
أْوب10 إل��ى أرٍض أوب م��ن وش��ت��ت��ه��م ج��ن��وَده ال��ب��الد ف��ي ع��ن��ه ف��أب��ع��د
ال��ح��رب11 إل��ى ف��ي��ه��ا ي��دع��وه ُم��غ��ل��غ��ل��ًة رس��ال��ًة ُه��الك��و ال��ط��اغ��ي إل��ى ودسَّ
ض��رب وال ط��ع��ٍن غ��ي��ر م��ن ت��م��ل��ك��ت��ه��ا غ��ازيً��ا ب��غ��داد ج��ئ��ت إن ل��ه: وق��ال
ب��ال��ص��ع��ب ال��س��ه��َل ت��ض��رب خ��ْض��ٌر ك��ت��اِئ��ُب ت��ؤم��ه ب��ال��م��غ��ول ُه��الك��و ف��ث��ار
ال��ج��دب م��ل��ت��ه��ب ع��اَد إال األرض م��ن ب��م��خ��ص��ٍب ت��م��رَّ ل��م ج��ي��وًش��ا وق��اد
ب��ال��ج��ن��ب ال��ج��ن��َب ت��س��ي��اره��ا ف��ي وت��ع��ُرك ص��ف��ص��ًف��ا ال��س��ي��ر ف��ي ال��ه��ض��ب ت��رد ُج��ي��وش
ال��ت��رب م��ن ال��ع��راق أرض ع��ل��ى س��م��اءً ب��غ��ب��اره��ا ب��ن��ت ح��ت��ى ع��تَّ��م��ت ف��م��ا
ال��ن��دب ق��ائ��ده ال��دي��ن ف��ت��ح َرغ��م ع��ل��ى ه��ال��ًك��ا ب��غ��داَد ج��ي��َش أب��ادت ول��م��ا

وآخرهم. أمية بني خلفاء عرش رابع وهو الحمار: مروان 7

بالعداوة. وكاشفه شديًدا إقداًما عليه أقدم أي عليه: جلح 8

وزير هذا العلقمي وابن صاحبه. مات قطع فإذا الوتني، إىل القلب به نيط وعرق الفؤاد، النياط: 9
بكر. أبي وابنه الخليفة من انتقاًما بغداد ويغزو يحرض بأن هوالكو كاتب الذي هو املعتصم:

الجهة. األوب: 10
بلد. إىل بلد من املحمولة املغلغلة: الرسالة 11
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واملستعصم هوالكو

ال��ك��ع��ب ع��ل��ى ال��ث��ق��اف ع��ضَّ ب��ه��ا ت��ع��ض بُ��ره��ًة ب��غ��داَد أس��وار ع��ل��ى أق��ام��ت
ك��رب! م��ن ال��ل��َه ل��ه ي��ا ب��ك��رب وغ��ص��ت ِخ��ن��اق��ه��ا ب��ال��ح��ص��ار ع��ل��ي��ه��ا ف��ض��اق
ال��رع��ب12 أول��ي ع��ي��ون م��ن ُرَح��ض��اء ل��ه ف��ان��ب��رت ب��ال��رع��ب األم��ن ف��ي��ه��ا ُح��مَّ وق��د
س��ك��ب م��ن��ه��م��ٍل َل��ْح��يَ��يْ��ِه ع��ل��ى ب��دم��ع ب��اك��يً��ا ال��ق��وم ال��م��س��ت��ع��ص��م دع��ا ه��ن��اك
وال��خ��ل��ب ال��م��ك��ر ع��ل��ى ك��ش��ًح��ا ت��ح��ت��ُه َط��وى ت��ح��زُّنً��ا ال��ع��ل��ق��م��ي اب��ن ل��ه ف��أب��دى
ال��خ��ط��ب م��ن ل��ل��م��غ��ول م��ا ت��رى وأن��ت ذرع��ن��ا ب��ال��خ��ط��ب ض��اق ق��د ل��ه: وق��ال
ال��ذَّبِّ وف��ي ال��دف��اع ف��ي ون��ش��ق��ى نُ��ذلُّ م��ح��اِص��ٌر وال��ع��دو ن��ب��ق��ى ن��ح��ن ف��ك��م
ال��درب ع��ل��ى راص��دي��َن أق��ام��وا ق��د وه��م ب��أرض��ن��ا ال��ح��ص��وُن ت��ج��دي ع��س��ى وم��اذا
ال��ش��ع��ب م��ل��ت��ئ��م ت��ب��ق��ي��ك ُه��دن��ٍة ع��ل��ى ق��ت��ال��ه��م ال��م��ؤم��ن��ي��ن» أم��ي��َر «ي��ا ف��دع
ال��ع��ق��ب ع��ل��ى ب��ال��ق��ت��ال ُه��الك��و ن��ردُّ ق��ص��ورن��ا» ك��ب��اًرا ك��ان��ت «وإن ول��س��ن��ا
ب��ال��ق��رب أزرك م��ن��ه واش��دد وص��اِه��ْرُه ن��ح��َوُه رج��ال��ك ف��ي واخ��رج ف��ه��اِدن��ه
رأِب م��ن ل��ص��دع��ك ه��ذا س��وى ول��ي��س ِج��ده ج��دَّ ق��د األم��ر ف��إنَّ وإالَّ

∗∗∗
ِط��بِّ م��ن ح��لَّ ال��ذي ل��ل��داءِ ل��ي��س وأن واس��ًع��ا ال��خ��رَق ال��م��س��ت��ع��ص��ُم رأى ف��ل��م��ا
ص��ح��ب وم��ن ب��ن��ي��َن م��ن ل��ف��ي��ًف��ا ي��ؤمُّ خ��ط��وه يُ��ع��ج��ل وال��م��وُت ك��ارًه��ا م��ش��ى
13! ��بِّ وال��ضَّ ي��ج��م��ع ال��نُّ��ون ب��ي��ن راح ك��م��ن ش��م��ل��ه ي��ج��م��ع ��ل��ح ال��صُّ ب��ع��ق��د وراح
ع��ت��ب م��ن ق��ط ل��ه��م ي��س��م��ع ول��م ُه��الك��و ص��ح��ب��ه وق��تَّ��ل ره��نً��ا ف��أم��س��ك��ه
ال��ك��ل��ب ص��اح��ب ك��ل��ب��ه ي��غ��ري ب��أدم��اء غ��دا ك��م��ا ال��ج��ن��وَد ب��ب��غ��داَد وأغ��رى
وال��نَّ��ه��ِب ��ب��ي وال��سَّ ال��ق��ت��ل ب��ي��ن ��ع ت��ف��جَّ ُم��رنَّ��ًة ث��ك��ل��ى ب��غ��داُد ب��ه��م ف��ظ��لَّ��ت
ص��بِّ أيَّ��م��ا ب��ط��ش��ه��م ع��ل��ي��ه��ا وص��ب��وا ي��ن��ت��ه��ب��ون��ه��ا ال��دور خ��الل وج��اس��وا
��ْرب ال��سِّ خ��ائ��ف أس��ت��اره م��ه��ت��ك��ة خ��اش��ًع��ا ال��خ��الف��ة ق��ص��ر ب��ه��م وأم��س��ى
ال��ُه��ْدب م��ن��زوع��ة ش��ت��راء ال��م��ه��ا ع��ي��ون ب��ال��ب��ك��ا ال��دم��ع واك��ف م��ن ب��ه وب��ات��ت

كانت بالرعب، محموًما صار ملا األمن أن البيت: ومعنى الحمى، عقيب يتصبب عرق الرحضاء: 12
املرعوبني. عيون من املنسكبة الدموع رحضاؤه

الضدين. بني يجمع راح أنه واملعنى الرب، يف يعيش حيوان : والضبُّ الحوت. النون: 13
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الرَّصايف معروف ديوان

ال��ث��ل��ب ي��د ل��ه��ن ت��م��َدد ل��م ءِ ال��الَّ م��ن ع��ق��ائ��ل ل��ل��م��غ��ول س��ب��اي��ا وراح��ت
ال��ق��ع��ب ف��ي ل��ع��م��رك ش��ي��ئً��ا أس��أروا وم��ا ع��زه��ا أوش��ال ب��ال��ه��وِن ش��رب��وا ل��ق��د
ال��ع��ش��ب م��غ��ل��ول��َب ك��ان م��ل��ٌك وأْم��َح��ل وارًف��ا ال��م��ل��ك ف��ي ك��ان ظ��لٌّ ف��ق��لَّ��ص

∗∗∗
غ��ْل��ب ب��أرب��ع��ٍة م��رق��وبً��ا ال��خ��س��ف ع��ل��ى ج��اث��ًم��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة ذاك إذ ب��ات ل��ق��د
وال��ش��رب14 األك��ل ع��ن أي��ام ث��الث��َة ل��م��ن��ع��ه ��ع��ار ب��ال��سُّ ق��واه وخ��ارت
س��غ��ب��ي؟ ب��ه��ا أش��ف��ي ق��وم ي��ا ك��س��رٌة أال ب��ط��ن��ه: ض��ف��ادع ��ْت ن��قَّ وق��د ف��ق��ال،
ال��رط��ب وال��ل��ؤل��ؤ اإلب��ري��ز ال��ذَّه��ب م��ن ب��َق��ص��ع��ٍة ع��اج��ل��وه ه��الك��و: ف��ق��ال
ال��ث��ق��ب ي��د ب��ه��ن ت��ع��ب��ث ل��م آلل��ئُ إن��ه��ا ل��ك ب��دا م��ا ك��ل ل��ه: وق��ول��وا
ال��َح��ب! ع��ن ت��ن��وُب ه��ل ف��ان��ظ��ر ف��دون��ك ادَّخ��رت��ه��ا؟ ك��ن��َت ال��ي��وم ل��ه��ذا أل��س��ت
ال��ُع��ْج��ِب ث��م��ِر م��ن ال��م��ق��َت أن وف��ات��ك م��ع��ج��بً��ا ال��م��م��ال��ي��ك دون ب��ه��ا وك��ن��َت
خ��ص��ب م��ن��زل ف��ي ال��ج��ن��د م��ن��ه��ا وأن��زل��ت أه��ن��ت��ه��ا ال��ب��الد ع��زِّ ف��ي ك��ن��ت ول��و
��ل��ِب ال��صُّ ال��ح��ج��ر ع��ن��ص��ر ل��ظ��اه��ا ت��ذي��ب غ��دت وإن ح��رب��ي ال��ي��وم أك��ل��ت��ك ل��م��ا
15 ال��ُق��بِّ ��م��ة ال��م��َط��هَّ ف��وق ب��ه��ا ص��ي��اًال أزي��ده��م ال��ج��ن��ود دون س��أب��ذل��ه��ا
دأب��ي م��ن دأب��ك األرض م��ل��وك ت��م��ي��ُز ح��دي��ث��ن��ا إال ي��ب��َق ل��م وإن وس��وف

∗∗∗
األدب أف��ج��ع آِدب ب��ق��ت��ل ف��َروه ب��ق��ت��ِل��ه أف��ت��ى وال��ط��وس��يُّ ه��ن��ال��ك
ول��ل��ج��ن��ب ل��ل��ي��دي��ن ص��ري��ًع��ا ف��خ��رَّ ف��ت��لَّ��ه ع��ل��ج ن��ح��و ه��الك��و أش��ار
وال��ض��رب16 ث��م��ة ب��ال��رَّْف��س ق��ض��ى أن إل��ى ب��أرج��ل ودي��س ِل��بْ��ٍد ف��ي ف��أدرج
ال��ش��ه��ب17 ب��ال��ح��ج��ج ج��اء ب��وار ج��روح ق��ت��ِل��ه ب��ع��د م��ن ب��غ��داد أث��خ��ن��ت وق��د
ن��دِب ع��ل��ى ن��دٌب ال��ي��وم م��ن��ه��ا ب��ب��غ��داد وإن��م��ا ال��ج��روح ت��ل��ك ان��دم��ل��ت وم��ا

الجوع. السعار: 14
جمع والقب: الجمال. البارعة الخيل وهي املطهمة، الخيل يريد واملطهمة: واستطالة. شدة صياًال: 15

الحرب. جياد وخاصة الخيل، جياد صفات من وهو الضامر، وهو أقب،
لف. أدرج: 16

والجوع. والقحط الجدب سنة عن كناية البيضاء، وهي شهباء، جمع والشهب: السنون. الحجج: 17
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واملستقبل دالمة أبو

وِم��ح��اال1 ب��اط��ال إال وأبَ��يْ��َن ج��داال ن��ط��ي��ل أن ال��م��ط��ام��ع ق��ض��ت
ق��ت��اال ت��س��ت��ج��ي��ش ال��س��ي��اس��ة ب��اس��م ث��ورة ل��ل��م��ط��ام��ع ي��وم ك��ل ف��ي
ِع��ي��اال2 ال��وف��اق ط��ل��ب ع��ل��ى ك��ان��وا انَّ��ه��م ل��َو ال��ب��الد س��اس��وا م��ن ض��رَّ م��ا
اآلم��اال غ��ي��رن��ا ل��ي��درك ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ن��ا ي��ق��تِّ��ل أن ال��س��ي��اس��ة أِم��َن
األط��ف��اال ويَ��تَّ��م��وا ال��رج��ال ق��ت��ل��وا إن��ه��م ال��س��ي��اس��ة أول��ي َدرُّ درَّ ال
س��ي��اال ال��ث��رى ع��ل��ى ه��ري��َق ب��دم ي��س��ق��ون��ه��ا واغ��ت��دوا ال��م��ط��ام��ع غ��رس��وا
ال��ِم��ح��الال3 ال��روض��ة وت��وه��م��وه��ا ش��ق��ائ��ًق��ا ال��ب��ط��اح ع��ل��ى ال��دم��اء ن��ث��روا
أذح��اال4 وال ِت��رًة وال س��ب��ًق��ا ب��ي��ن��ه��ا ض��غ��ائ��ن وال ال��ج��ي��وش ت��ف��ن��ى
أالال5 ال��ح��ق��وق ل��ت��غ��ت��ص��ب دارت ألن��ه��ا ق��ل��ت: ال��ح��رب؟ ك��ره��ت ق��ال��وا:
م��ث��اال ال��خ��م��ور س��وى ل��ه��نَّ أب��ًدا أج��د ف��ل��م ال��ح��روب ف��ي ف��ك��ري وأج��ل��ت
ج��ب��اال ال��ك��ب��ار م��آث��م��ه��ا ورس��ت ال��ورى ع��ن ال��ص��غ��ار م��ن��اف��ع��ه��ا ط��اش��ت
األم��واال! وت��أك��ل ال��ن��ف��وس ت��ح��س��و ف��إن��ه��ا ال��ض��روس، ال��ح��رب أج��ش��ع م��ا

واالحتيال. والكيد املكر املحال: 1
متكلمني. يريد عيل، جمع عياًال: 2

ويطلبونها. كثريًا، الناس يحلها التي املحالل: الروضة 3
والعداوة. والحقد الثأر أي الرتة؛ بمعنى وهو ذحل، جمع األذحال: 4

باطًال. اغتصابًا أي املطلق؛ املفعول عن نائب هنا وهو الباطل، كسحاب؛ األالل: 5



الرَّصايف معروف ديوان

إم��ح��اال َف��َزاَده��ا ال��دم��اء وب��ل ال��رُّب��ا ع��ل��ى ال��ح��روب ره��ج م��ن س��حَّ ك��م
إب��ق��اال ال��رُّب��ا ألبْ��َق��ل��ِت م��ن��ه��ا ص��واع��ق وم��ح��رق��ات ال��ح��روب ل��وال
َج��م��اال6 ال��ِف��َط��ْح��ِل َزم��ِن م��ا غ��ي��ر ف��ي ح��وت وم��ا ال��ف��ض��اء األرض ب��ن��ا َق��بُ��ح��ْت

∗∗∗
��اال ال��ُج��هَّ ف��ع��ل��م��وا ال��رش��اد ُط��ُرق ب��ال��وَرى َس��َل��ك��ت��م إن ال��س��ي��اس��ة أبَ��ن��ي
ك��م��اال ي��ج��رَّ أن أح��رى ف��ال��ع��ل��م ألم��ٍة ال��ك��م��اَل ال��ح��رُب ج��رت إن
األع��م��اال وح��ارب��وا األن��ام ف��َدُع��وا أع��م��ال��ه��ا ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة إن
وَم��ج��اال م��أزًق��ا أض��ي��ق ل��ل��ح��رِّ ف��إن��ه��ا ال��ح��ي��اة ح��رب ��م��وا وت��ق��حَّ
ون��ص��اال7 ق��نً��ا ت��ع��اون��ك��م ف��ي��ه��ا وأش��رع��وا ال��وف��اق َزَرد واس��ت��ل��ئ��م��وا
ف��رع��اال8 ل��ل��ُم��ن��ى رع��اًال ت��ج��ري ُش��زَّبً��ا ال��م��س��اع��ي ب��ي��َض ل��ك��م واْق��ن��وا
اآلج��اال تُ��س��اب��ق ل��ل��َم��ك��رم��ات رواك��ًض��ا َص��ه��وات��ه��نَّ ع��ل��ى واع��لُ��وا
وص��ي��اال َم��الح��ًم��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي إنَّ ال��َم��الح��م ف��ي ص��ي��اًال ودع��وا
واغ��ت��اال؟! ت��ح��يُّ��ًف��ا ال��ض��ع��ي��َف أك��ل ش��راه��ًة ال��ق��ويُّ ط��م��ع أَوك��لَّ��م��ا
رج��اال ب��ن��ي��ه م��ن ُدالم��ة ك��أب��ي ب��م��رِّه ال��زم��ان ي��ل��َد أن َغ��ْرَو ال
وأط��اال ح��ي��ات��ه أدام ق��ت��ًال ِق��ْرنَ��ُه ب��ال��ع��واط��ف ي��ق��ت��ل راح إذ
ق��ت��اال9 «ال��ش��راة» م��ن ي��ري��د «َرْوٌح» ق��اَدُه ج��ي��ًش��ا «ال��م��ن��ص��ور» ��ز ج��هَّ إذ
ن��ك��اال يُ��ص��ي��ب ك��ي أخ��رج ل��ل��ح��رب ُم��ك��َرًه��ا ُدالم��ة أب��و وف��ي��ه ف��م��ض��ى
وش��م��اال يَ��م��ن��ًة وص��ًف��ا ص��ًف��ا وُع��بِّ��ئ��ت ال��ج��ي��وش ال��ت��ق��ت إذا ح��ت��ى
ن��زاال يُ��ط��ي��ق م��ن ي��ط��ل��ب ل��ل��س��ي��ف ُم��ج��رًِّدا ��راة ال��شُّ م��ن ال��ك��م��يُّ ب��رَز
َم��ق��اال10 م��ن��ه ي��ن��ت��ظ��رون وال��ق��وم ل��ح��اَظ��ه ال��ج��ن��ود ف��ي َرْوٌح ف��أج��ال

األرض. عىل الناس يخلق أن قبل قديم زمن الفطحل: زمن 6

الدرع. وهي الألمة، البسوا استلئموا: 7
وهو رعيل، جمع والرعال: هزال. غري من الخيل أو الناس من الضامر وهو شازب، جمع شزبا: 8

الخيل. من الجماعة
العبايس. الخليفة املنصور جعفر أبي قادة من قائد وروح: الخوارج، هم الرشاة: 9

مؤخرها. يف وهو عينه، بلحاظ نظره لحاظه: 10
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واملستقبل دالمة أبو

ال��رِّئ��ب��اال11 ذل��ك دون��ك ل��ي��ُث ي��ا ق��ائ��ًال: ُدالم��ة أب��ا إل��ي��ه ف��دع��ا
ل��ي��ق��اال ي��ك��ن ف��ل��م اس��ت��ق��اَل ث��م ه��ازًال ُدالم��ة أب��و إل��ي��ه ف��ج��رى
اس��ت��ع��ج��اال وح��ث��ُه ب��دج��اج��ت��ي��ن، ف��أزاده ج��وَع��ه ل��َرْوٍح ف��ش��ك��ا
م��خ��ت��اال12 ل��ق��ْرن��ه يُ��خ��بُّ وم��ض��ى زاده ��ط وس��مَّ َع��َج��ٍل ع��ن ف��ان��ص��اع

∗∗∗
األغ��واال13 غ��راره يَ��روع س��ي��ًف��ا ب��وج��ه��ه ال��ك��م��يُّ َش��ه��ر وق��د ف��أت��ى
ال��ق��ص��اال س��ي��َف��ك ف��أغ��ِم��ْد َم��ْه��ًال ق��ائ��ًال: ُدالم��َة أب��و إل��ي��ه ف��دن��ا
أذخ��اال ع��ن��دَه أط��ل��ب َل��ْس��ُت م��ن م��ق��ات��ًال أت��ي��ت وم��ا أت��ي��ت إن��ي
م��ح��ت��اال ُم��خ��ادًع��ا ي��ق��ول ف��ي��م��ا ي��ك��ْن ول��م أت��اك م��ن م��ق��ال��ة ف��اس��م��ْع
األب��ط��اال أت��ه��يَّ��ب وال ُج��ب��نً��ا َم��ن��يَّ��ت��ي أخ��اف ال ب��أن��ي واع��ل��م
ح��الال ت��راه أن رأي��َك وأع��ي��ذ م��ح��رًَّم��ا ال��دم��اء س��ف��ك أرى ل��ك��ن
وض��الال؟! ط��ام��ع ل��م��ط��م��ع َس��َف��ًه��ا دم��اءن��ا نُ��ِري��ق أن ال��م��روءة أم��ن
ن��ك��اال؟ ل��ق��ي��َت م��نِّ��ي وه��ل ي��وًم��ا؟ رأي��ت��ن��ي ال��ل��ق��اء ق��ب��ل م��ن ك��ن��َت ه��ل
آب��اال؟14 ب��ح��يِّ��ه��م َخ��رب��ُت ه��ل أم ج��ان��يً��ا؟ ق��وم��ك خ��ي��ام ط��رق��ُت ه��ل أْم
وج��داال خ��ص��وم��ة ي��ج��رُّ م��م��ا ذا ق��ب��ل وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ج��رى م��اذا
األوص��اال؟ م��نِّ��َي يُ��ق��طِّ��ع َض��رب��ا ت��ب��ت��غ��ي س��ي��ف��ك ع��ل��يَّ َش��ه��رَت ح��ت��ى
َوخ��ب��اال ل��ل��وغ��ى ج��ن��ونً��ا زح��ف��وا األُل��ى م��ن ت��ك��ون أن ب��ن��ف��س��ك ف��ارب��أ
ت��ت��ع��ال��ى ح��ق��ي��ق��ة وك��ل ��ا ح��قٍّ م��ت��ع��ال��يً��ا م��ق��ال��ه ال��ك��م��يُّ ف��رأى
ِص��ق��اال15 ال��ق��ي��ون أج��ادت��ه س��ي��ًف��ا م��غ��ِم��ًدا ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة وأذع��ن ف��َع��ن��ا
وبَ��اال ل��ق��ي��َت ف��ال ب��األم��ان ُرْح ق��ائ��ًال: ��م ال��م��ط��هَّ م��ن ال��ِع��ن��ان ول��َوى

األسد. الرئبال: 11
عىل الزاد علق أنه يريد التعليق، وهو التسميط، من زاده: وسمط راجًعا. انفتل عجل: عن انصاع 12
الحرب. يف ينازلك الذي والقرن: خفيفة. رسعة يف الخطو متقارب السري من رضب والخبب: حصانه.

الخلقة. منكر حيوان وهو غول، جمع واألغوال: السيف. حد والغرار: البطل. الكمي: 13
اللص. والخارب: رسقت، خربت: 14

حديد. من يشء وكل السيوف صانع وهو قني، جمع القيون: 15
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م��ث��اال ��م��وط ب��ال��سُّ ت��ع��لَّ��ق زاًدا ُم��خ��ِرًج��ا دالم��ة أب��و إل��ي��ه ف��م��ش��ى
إم��ه��اال ب��وق��ف��ة أخ��اك أك��رم راش��ًدا ال��م��ك��ارم أول��ي ابْ��َن ي��ا ودع��اه
إك��اال ت��ح��بُّ أال ال��ش��واءِ ذا ف��ي م��ؤاك��ل��ي ت��ك��ون أن ألرج��و إن��ي
إق��ب��اال ف��رس��ي��ه��م��ا ع��ل��ى وه��م��ا وأق��ب��ال م��ت��خ��ال��ف��ي��ن ف��ت��دان��ي��ا
األك��ف��اال16 وولَّ��ي��ا ال��وَداع ب��ع��د أدب��را ش��واءً أك��ال إذا ح��ت��ى

∗∗∗
إج��ف��اال ت��ح��ت��ه ي��ج��ف��ل وال��م��ه��ُر ظ��اف��ًرا دالم��ة أب��و ف��س��ار رج��ع��ا
إج��الال دون��ه ��ل ت��رجَّ َك��ث��ب ع��ن وق��ام األم��ي��َر واف��ى اذا ح��ت��ى
ال��رِّئ��ب��اال ِق��ْرن��َي ك��ف��ي��تُ��ك إن��ي ض��اح��ًك��ا: َرْوٌح وك��ان ي��ق��ول وغ��دا
َم��ق��اال ت��ك��ون أن أح��رى وال��ح��رُب ب��م��ه��نَّ��دي ال ب��ال��ق��ول وق��ت��ل��ت��ه
األب��ط��اال يُ��ن��ازُل ي��ع��ود أال م��واِث��ًق��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��ي��ج��ا ف��ي وأخ��ذُت

∗∗∗
ال��ح��اال: ش��ك��وت إذا ت��ق��ول ِم��نِّ��ي ب��م��س��م��ٍع ت��زال ال ال��ه��وات��ف إن
األب��داال ي��ت��ب��دَّل أن ف��ارق��ب��ه ت��ن��ف��سُّ ف��ل��ل��زم��ان ت��ي��أَس��نَّ ال
إش��ع��اال ي��زي��ده��ا ب��ال��ح��ادث��اِت أه��َل��ه يُ��ن��ض��ج س��وف ط��اٍه وال��ده��ر
أش��ك��اال ال��َوَرى أض��داد س��ت��ردُّ س��اب��ٍك أم��ه��ر وه��نَّ ال��ده��ور إن
ِزل��زاال وُزل��زل��ت ال��ط��ب��اع غ��ي��َر ت��ب��دَّل��ت ب��ال��طِّ��ب��اع ك��أن��ي ح��ت��ى
أم��ث��اال ك��ل��ه��م ُدالم��َة ألب��ي أص��ب��ح��وا ال��م��الح��م ب��ب��ن��ي وك��أن��ن��ي

ذيله. عند الحصان مؤخر وهو الفاء، بتحريك كفل، جمع األكفال: 16
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بغداد يف النظامية املدرسة أو العلم أطالل

ب��األن��ك��اِد ي��داه وَرم��تْ��ن��ي ع��م��ادي ب��ال��خ��راب ال��ده��ُر ق��وَّض
أن��ادي! ك��م ج��ه��رًة ض��ي��اع��اه وا م��ج��ي��ٍب م��ن ل��ي ول��ي��س أن��ادي ك��م
األط��واد ع��ل��ى ط��ال��ت ِش��داًدا نً��ا أرك��ا ب��ن��ائ��َي م��ن ال��ده��ُر ض��ع��ض��ع
ب��غ��داد ع��ل��ى م��ن��ي ف��خ��اٍر ت راي��ا ال��ع��ل��م م��ن رف��رف��ت ط��ال��م��ا
ال��غ��وادي1 ب��ال��ِع��ه��اد ال��غ��رَّ ه��اره��ا أز ب��اك��رت روض��ًة ل��ل��ع��ل��م ك��ن��ُت
أورادي2 ت��ج��ت��ن��ي ك��ي ال��م��ط��اي��ا د أك��ب��ا ت��ض��رب األن��ام وج��م��ي��ع
إرش��اد3 م��ن ح��وي��ت ع��م��ا ـ��ح��اق ـْ إس�� وأب��ا ب��ي، َس��ْل��ُه ف��ال��غ��زال��يُّ
األك��ب��اد َم��ض��روب��ة ��ى تُ��ح��فَّ ـ��ُب ـْ ال��نُّ��ج�� اإلب��ُل ط��الب��َي ف��ي إذ َس��ْل��ُه
ال��وه��اد ب��ع��ض وص��رت ب��ن��ائ��ي ف��ان��ه��د ال��ده��ر ص��واع��ق ف��رم��ت��ن��ي
ُح��س��ادي م��ن ت��َع��دُّ وك��ان��ت ـ��ه��ا َدراري��ـ ال��س��م��اء م��ن ف��ب��ك��ت��ن��ي

∗∗∗
ُرق��اد؟! ف��ي ك��أن��ك��م ع��ن��ي ـ��ِم��ض ـْ ت��غ�� ألع��ي��ن��ك��م م��ا ب��غ��داَد أه��ل

املطر. بعد املطر وهو عهد، جمع العهاد: 1
املرة يف القرآن من القارئ أو العلم، من العالم يقرؤه الذي الجزء هنا: به واملراد ورد، جمع األوراد: 2

والواحدة.
بها. الشافعي املذهب وإمام بغداد، مشيخة من كان إسحاق: أبو 3



الرَّصايف معروف ديوان

ِع��م��ادي؟! ان��ق��ض��اُض راع��ه��ا م��ن��ك��ُم ق��ل��وٌب ت��رقُّ ه��ل ب��غ��داد أه��َل
َج��م��اد م��ن ق��ل��وب��ك��م ف��ل��ت��ُك��ون��نَّ ل��ف��ق��ِدي ال��ج��م��اد ق��ل��ُب ح��ت��ى رقَّ
إن��ج��اد؟! أول��ي ب��ك��م وع��ه��دي ـ��م ال��ع��ل��ـ م��درس��ة ت��ن��ج��دون أف��ال
ال��م��رت��اد نُ��ْج��ع��ة ك��ان ف��ل��ق��د َربْ��ع��ي؟ ن��ظ��ام��يِّ م��ن ِش��ي��َد م��ا أي��ن
ال��ب��الد؟ ف��ي تُ��ذي��ع��ه��ا رب��وع��ي ن��ت ك��ا ال��ت��ي َوْه��َي ال��ع��ل��وم ت��ل��ِك أي��ن
األوت��اد؟! رص��ي��ن��ة وك��ان��ت ـ��ر ال��ده��ـ زع��زُع خ��ي��اَم��ه��ا ��ت ق��ضَّ ك��ي��ف
ال��ِح��داد ث��وَب ت��ج��رُّ ف��الح��ت ـ��م ال��ع��ل��ـ ن��ع��ي وق��د ُس��وح��ه��ا أق��ف��رْت
ال��رش��اد ل��واء ف��وق��ه��ا خ��اف��ًق��ا وك��ان��ت ظ��ل��ًم��ا ب��ال��ج��ه��ل وت��وارت
ح��اد غ��ي��ُر رك��ائ��ب��ي ف��ي ح��دا إذ ف��اف��ع��ل ش��ئ��ت ك��ل��م��ا ال��ده��ر أي��ه��ا
ال��َم��ع��اد ف��ي ِم��ي��ع��اده ف��ق��ي��ًدا ل ال��ع��ْد ظ��ل��م��ه م��ن راح م��ن ورع��ان��ي
اإلت��ح��اِد وح��ي��َدة ل��ع��م��ري ن��ت ك��ا ق��ب��ل��ه��م أم��ة ج��م��ع ف��رَّق��وا
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يفسالنيك

لقمع وذلك باشا؛ شوكت محمود بقيادة اآلستانة إىل سالنيك جيش زحف عندما قالها
.١٩٠٨ سنة مارس ٣١ يف حدثت التي الرجعية الحركة

ح��ن��ي��ن��ا ل��ه ب��ال��ب��ك��اء ��وا ف��ض��جُّ األن��ي��ن��ا ال��وط��ن م��ن س��م��ع��وا ل��ق��د
م��س��لَّ��ح��ي��ن��ا ل��ل��دف��اع ج��م��ي��ًع��ا ف��ق��ام��وا ل��نُ��ص��رت��ِه ون��اداه��م
ُم��زم��ج��ري��ن��ا اإلت��ح��اد ب��ص��وت أس��وًدا م��راب��ض��ه��م م��ن وث��اروا
ري��ن��ا ُم��ن��وِّ وك��ال��ش��م��وس يُ��رْوَن، َم��ض��اءٍ ف��ي ك��ال��ص��وارم ش��ب��اٌب
ال��دي��ون��ا ال��وط��ن ع��ن َف��نَ��َض��ْت ب��ه��م ث��راءً ح��َوت ال��ف��ت��اة س��الن��ي��ك
وم��س��ل��م��ي��ن��ا ه��ن��اك ه��ود وم��ن ن��ص��ارى ف��م��ن ال��ج��م��وع ج��م��ع��وا ل��ق��د
م��ت��ط��وع��ي��ن��ا وم��ن م��ج��نَّ��دة ج��ن��ود م��ن أُلِّ��ف ال��ج��ي��ش ف��ك��ان��وا
دي��ن��ا م��ت��ح��دي��ن ف��ي��ه ه��م وم��ا ع��زًم��ا م��تَّ��ح��دي��ن ف��ي��ه ت��راه��م
رص��ي��ن��ا م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي إخ��اء ب��ن��ي��ه��ا ف��ي ت��ج��ع��ل األوط��ان ه��ي
ج��ن��ون��ا ذل ذي ح��ي��اة ي��رون ك��ب��اًرا أن��ٍف أول��ي وت��ت��رك��ه��م
م��س��ت��ك��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا ال��م��رء ي��ظ��ل ح��ي��اة م��ن خ��ي��ر ال��م��وت وأن

∗∗∗
وال��وال��دي��ن��ا وراءه��م خ��رج��ن م��ش��يَّ��ع��ات وال��وال��دات م��ش��وا
م��ت��ب��س��م��ون��ا ح��زن��ه��م م��ن وه��م بَ��واٍك َف��َرٍح م��ن وه��ن ي��ق��ْل��َن
م��ض��ف��ري��ن��ا ل��ل��دي��ار وع��ودوا س��ي��روا م��ن��ت��ص��ري��ن ال��ب��اغ��ي��ن ع��ل��ى
وت��خ��وَّن��ون��ا ك��ي��دن��ا ورام��وا اس��ت��ب��دوا ق��د ال��ذي��ن ت��ب��ق��وا وال



الرَّصايف معروف ديوان

ي��س��ت��ع��ب��دون��ا ك��ي ال��م��ل��ك ب��داِر ش��رٍّا األوط��ان ت��ن��ق��ذوا ل��م ف��إن
ُم��ف��س��دي��ن��ا ال��م��واط��ن ف��ي ف��ع��اث��وا ق��ام��وا ال��دي��ن ب��اس��م األش��رار ه��م
«ط��ن��ي��ن��ا»1 ل��ن��ْغ��م��ت��ه أب��َق��وا وال «ُش��وَرى» ال��دس��ت��ور م��ن ت��رك��وا ف��م��ا

∗∗∗
م��ت��ه��ي��ج��ن��ا ف��ت��رك��ن��ه��م ل��ه��م ش��ج��يٍّ ق��ول م��ن ق��ل��ن ق��د وك��م
وال��ج��ف��ون��ا2 ال��ص��وارَم ف��ق��بَّ��ْل��ن م��ن��ه��م دن��ون ال��َوداع ح��ان وم��ذ
ال��ع��ي��ون��ا: ل��رؤي��ت��ه��ا ل��ف��ت��وا وق��د وق��ال��ت ب��رزْت ال��ت��ي أن��َس وم��ا
ال��ث��م��ي��ن��ا ال��وط��ن ض��ي��ع��وا ل��ئ��اٍم ق��وم ل��ح��رب راح��ل��ي��ن ي��ا أال
ح��ن��ون��ا ل��ج��رح��اك��م م��م��رض��ة خ��ذون��ي م��ع��ك��م ل��ل��وغ��ى خ��ذون��ي
دم��ي��ن��ا إذا ال��ج��روح ُس��دُّوا ب��ه ردائ��ي ف��خ��ذوا ت��ف��ع��ل��وا ل��م وإن

∗∗∗
م��س��اف��ري��ن��ا ال��ق��ط��ار ظ��ه��ر ع��ل��ى اس��ت��ق��لُّ��وا ِج��دُّه��م ج��دَّ ول��م��ا
م��رف��رف��ي��ن��ا ال��ب��خ��ار ب��أج��ن��ح��ة س��راًع��ا م��راك��ب��ه ف��ي ف��ط��اروا
م��ت��ت��اب��ع��ي��ن��ا ج��م��وع��ه ت��س��ي��ر َم��س��اءً أو ُص��بْ��ًح��ا ال��ج��ي��ش وظ��ل
م��خ��يِّ��م��ون��ا3 َف��ُروق ب��ُرب��ا وه��م إال األس��ب��وع ي��تَ��ص��رَِّم ف��ل��م
ي��ك��ون��ا أن أؤم��ل م��ا ألب��ص��ر إل��ي��ه��م م��رت��ح��ًال ق��م��ُت ه��ن��ال��ك

∗∗∗
ال��ح��ص��ي��ن��ا ال��ح��ص��ن ب��ُع��ب��اب��ه ح��ك��ت ح��ت��ى ال��ب��ح��ر ف��ي ع��ل��ت وب��اخ��رٍة
ط��ي��ن��ا ال��م��اء ت��ظ��نُّ ب��ه ت��ك��اُد إث��ًرا ال��ب��ح��ر ف��ي ج��ري��ه��ا ي��ؤث��ر
م��س��ت��ب��ي��ن��ا ي��م��ك��ث ال��ب��ح��ر ب��وج��ه م��دي��ًدا خ��طٍّ��ا خ��ل��ف��ه��ا ف��ت��ت��رك
ره��ي��ن��ا ��ت��ِه ل��جَّ ب��س��ك��ون غ��دا ب��ح��ًرا ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى ب��ه��ا رك��ب��ت
ي��ه��ون��ا أن ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��ل��ى ي��ِع��ز ج��م��ال ف��ي ن��ن��ظ��ر م��ن��ه ف��رح��ن��ا

الحادثة. تلك يف والتخريب الهدم من إدارتها وبمحل ذاك إذ طنني بجريدة حل ما إىل يشري 1
الغمد. وهو جفن، جمع والجفون: السيوف. الصوارم: 2

… قمت هنالك قال: فلذلك سالنيك؛ يف الرصايف كان اآلستانة، يف مارس ٣١ حادثة حدثت ملا 3
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سالنيك يف

ال��س��ك��ون��ا4 غ��وارب��ه ل��ب��س��ت إذا ش��يءٍ ك��ل أح��س��ن ال��ب��ح��ر وم��رأى
س��ف��ي��ن��ا ك��واك��ب��ه��ا ط��ل��ع��ت وق��د س��م��اءٍ ف��ي ت��ن��ظ��ر م��ن��ه ك��أن��ك

∗∗∗
م��ب��ي��ن��ا ف��ت��ًح��ا ل��ه��م ف��ِت��ح��ْت وق��د ُص��ب��ًح��ا ق��س��ط��ن��ط��ي��ن داَر أت��ي��ن��ا
ال��دف��ي��ن��ا ال��داء س��ي��وف��ه ب��ح��دِّ ي��ش��ف��ي ال��ل��ه ج��ي��ش ال��ج��ي��ش وظ��ل
ال��م��ن��ون��ا ع��دال��ت��ه م��ن س��ق��اه��م ح��ت��ى ال��ط��اغ��ي��ن أن��ف��س ف��أزه��ق
وال��س��ج��ون��ا ال��م��ق��اب��ر أح��لَّ��ه��م ج��زاءٍ إل��ى ال��خ��ائ��ن��ي��ن وردَّ
س��اف��ل��ي��ن��ا أس��ف��ل ف��ان��ح��طَّ ل��ه س��م��اءٍ ع��ن ي��ل��دَز َق��ْص��ر وَح��طُّ��وا
ع��م��ي��ن��ا ت��ط��اول��ه ع��ن ع��ي��ونً��ا يُ��غ��ض��ي ال��ب��ن��ي��ان خ��اش��ع وأص��ب��ح
ق��ط��ي��ن��ا5 أح��ٍد م��ن ف��ي��ه ت��َر ف��ل��م وح��ارس��ي��ه س��اك��ن��ي��ه م��ن خ��ال
ال��ظ��ال��م��ي��ن��ا ال��م��ل��وك دَرِك إل��ى ه��ويٍّ��ا ب��ه ال��ح��م��ي��د ع��ب��ُد ه��وى
ق��ري��ن��ا وال ن��دي��َم ال وأف��رد َخ��ْل��ًع��ا ال��م��ل��ك س��ري��ر ع��ن وأُن��زل
م��ص��ون��ا ب��ه��ا ي��س��ت��ري��ح ك��ي ل��ه اح��ت��ب��اًس��ا س��الن��ي��َك إل��ى َف��س��ي��َق
س��ج��ي��ن��ا؟! أح��رار ب��دي��ار غ��دا م��س��ت��ب��دٍّ راح��ة ك��ي��ف ول��ك��ن
ع��ي��ون��ا ل��ه��ا ي��ن��ي��َم أن وي��ع��ج��ز ِس��ي��اًج��ا م��س��ك��ن��ه ح��ول ي��راه��م
ُه��ون��ا َس��ق��وه ال��ذي��ن ب��ي��ن ل��ه م��ق��اٍم م��ن خ��ي��ر ال��م��رء وم��وت

∗∗∗
ال��ي��م��ي��ن��ا ن��ق��ض م��ن ج��زاءَ ف��ذاق ف��ي��ه��ا وخ��ان ال��ي��م��ي��َن ن��ق��ض ل��ق��د
م��ه��ي��ن��ا ت��ج��بُّ��ره م��ن ش��ق��اءً ت��ش��ق��ى ال��بُ��ل��دان ب��ه ك��ان��ت وق��د
ال��م��ئ��ي��ن��ا ق��ت��ل أه��ل��ه��ا م��ن وك��م ظ��ل��ٍم ن��ي��ران ب��ه��ا أذك��ى ف��ك��م
ط��ح��ي��ن��ا يُ��ِره��ا ول��م ب��ج��ع��ج��ع��ٍة رَح��اه��ا َس��َف��ٍه م��ن يُ��دي��ُر وك��ان
س��ن��ي��ن��ا م��ض��ت وال��ش��ه��ور ش��ه��وًرا ت��م��ض��ي األي��ام ب��ه ك��ان��ت وق��د
األن��ي��ن��ا ال��وط��ن د ي��ردِّ وص��ار ي��أًس��ا ال��م��ل��ك ص��در ض��اق ��ا ول��مَّ

استعارة. الكالم ويف والعنق السنام بني ما الخف ذوات يف وهو الغارب، جمع الغوارب: 4
وساكنًا. قاطنًا أي قطينًا: 5

565



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ظ��ن��ون��ا ال��وط��ن ب��ن��ي م��ن ف��ص��دَّق م��غ��ي��ثً��ا ل��ه ال��ج��ل��ي��ل ال��ج��ي��ش أت��ى
أم��ي��ن��ا م��ح��ت��ف��ًظ��ا ال��دس��ت��ور ع��ل��ى ال��م��ف��دَّى ق��ائ��ده س��ي��ف وأض��ح��ى
ال��ع��ري��ن��ا ي��ح��م��ي إذ ال��ل��ي��ث م��ك��اَن م��ن��ه ف��ك��ان ال��ع��داة م��ن ح��م��اه
ال��ي��ق��ي��ن��ا ب��ص��ارم��ه وأن��ب��أه ق��ه��ًرا ال��ج��بَّ��اَر ذل��ك وأس��ق��ط
ال��م��ت��م��رِّدي��ن��ا أوج��ه وش��اه��ت أم��نً��ا ال��دس��ت��ور أع��ي��ُن ف��ق��رَّت
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سجينًا. سالنيك إىل وإرساله املجيد عبد خلع عقب قالها

خ��وال��ي؟ أم ُربُ��وع��ه آه��الٌت س��ؤال��ي ي��ج��ي��ب ال ال��ق��ص��ر ِل��َم��ِن
األط��الل ِب��ل��ى م��ج��ده ب��ال��يً��ا ت��راءى ح��ي��ث ال��ب��ن��اء م��ْش��َم��ِخ��رُّ
ب��ال��زل��زال ال��س��م��اء رم��ت��ه ق��د ل��ك��ن األرض زالزل ت��ص��ب��ه ل��م
ال��ل��ي��ال��ي ح��ادث��ات ف��ي��ه ن��ط��ق��ْت ��ا ل��مَّ ب��ال��ص��م��ت األي��ام وك��س��ت��ُه
اآلص��ال ب��أع��ي��ن ب��اك��ي��ات ش��اح��ب��ات أب��ك��اره ف��ت��راءت

∗∗∗
ت��ْس��آل��ي ع��ل��ى س��اك��تً��ا ت��ك��ن ال ج��واب ب��ع��َض إي��ِه ال��ق��ص��ُر أي��ه��ا
س��ال؟ أم ع��ه��ده��م أن��ت ذاك��ًرا ع��م��ي��ق ف��ي��ك ��م��ت وال��صَّ ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��م��ع��ال��ي ت��ل��ك ب��ن��اء ت��داع��ى ق��د ول��ك��ن ال��ب��ن��اءُ م��ن��ك ت��داع��ى م��ا
األع��م��ال ف��ي ال��ع��ب��اد وك��ل ض وال��ع��ر ال��ط��ول ف��ي ال��ب��الد ك��ل ك��ن��َت
اإلذالل م��ص��در ال��ع��ز، َم��ه��ب��ط ال��دَّن��اي��ا م��ث��ار ال��ُع��ال، م��أوى ك��ن��ت
واألم��وال! ل��ل��ن��ف��وس ب��ال��ًع��ا ع��م��ي��ق ُج��ب وأيَّ ُج��بٍّ��ا ك��ن��ت
ال��ع��م��ال م��ط��ام��ع ت��دل��ي م��ن��ك وك��ان��ت ك��ن��ت ال��خ��ائ��ن��ي��ن م��ورَد
ال��ج��الل؟! ع��رش أي��ن ق��ص��ر ي��ا أي��ن ول��ك��ن أن��ت ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ق��ص��ُر
اآلج��ال؟! ب��اع��َث ال��رزق، ق��اس��َم يُ��دع��ى ك��ان ال��ذي خ��اق��ان��ك أي��ن
خ��ي��ال ب��ع��د ي��م��ر ك��خ��ي��ال إال ال��م��ج��د ذل��ك ال��ي��وم أرى م��ا
ال��ب��وال��ي؟! ال��ط��ل��ول ع��ل��ى ك��وق��وف��ي إال م��ب��ان��ي��ك ع��ل��ى وق��وف��ي ه��ل
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∗∗∗
م��ح��ال1 ب��ك��ل ل��ن��ا ف��ي��ه��ا ج��ئ��ت ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن ت��خ��وَّن��ت��ن��ا ق��د
ل��ألع��ال��ي ح��ط��ة أع��وام ت��ل��ك ل��ألدان��ي ِرف��ع��ة أع��وام ت��ل��ك
األذي��ال ��َر م��ش��مِّ ع��ل��ي��ه��ا م��رَّ ك��ل��م��ا ط��اف��ًرا ال��ع��دل يَ��ِث��ب
ال��خ��وال��ي ال��ع��ص��ور ك��لُّ ف��أب��ت��ه��ا ش��ن��اًرا ال��زم��ان خ��ط��ة م��ألت
اغ��ت��ي��ال! وأيَّ ت��غ��ت��ال��ه��ا ك��ن��ت ن��ف��وٍس اض��ط��راب أرى وك��أن��ي
إع��وال وم��ن ل��ه��ا أن��ي��ن م��ن ي��ع��ل��و ك��ان م��ا ف��ي��ك اآلن أس��م��ع
ال��ب��ال��ي ال��ُرف��ات ع��ل��ى دف��ي��نً��ا ـ��ن أب��ق��ي��ـ ف��ي��ك ال��ذي ع��ل��ى ح��ائ��م��ات
ال��م��ع��ال��ي س��م��اء إل��ى ف��ط��ارت ـ��ك م��ن��ـ أن��ف��ت أن��ف��س ق��ص��ر ي��ا ت��ل��ك
ج��وَّال س��م��ائ��ه ف��ي ك��وك��ب أع��ل��ى ذؤاب��ة إل��ى ��ت وت��رقَّ
اش��ت��ع��ال ذاِت ع��ل��ي��ك ق��ذف��ت��ه��ا ب��ُش��ْه��ٍب أح��رق��ت��ك ال��ي��وم وه��َي
واألوص��ال األش��الء ض��ائ��ع��ات أم��س��ت ه��ي وإن م��ج��ده��ا ي��ِض��ع ل��م

∗∗∗
ِح��ي��ال؟!2 ع��ن َح��ربُ��ه��ا م��ن��ك ل��ِق��َح��ت ال��ل��وات��ي ال��خ��ط��وب ت��ل��ك ن��ن��س��ى ك��ي��ف
ِم��ف��ض��ال ع��ال��م ك��ل خ��اذل ح��ك��م ل��ل��ج��ه��ل وك��ان ك��نَّ��ا ي��وم
ال��رج��ال ق��ل��وب ف��ي ال��ب��غ��َض ي��غ��رس أم��ر ك��لَّ ع��ت��وِّه م��ن آِم��ر
ت��ب��ال��ي؟ ال أم ب��ال��ق��وم ت��ب��ال��ي ـ��ُر ال��ق��ص��ـ أي��ه��ا ن��ادًم��ا أف��أص��ب��ح��َت
ب��اح��ت��م��ال ف��اص��ط��ب��ر األم��ر ُق��ض��ي ش��ي��ئً��ا ال��ي��وم ال��ن��دام��ة ت��ف��دك ل��م
ال��ع��وال��ي ذراه م��ن ال��ده��ر ن��كَّ��َس ق��ص��ر أوَل ف��ل��س��ت وع��زاءً
ال��ج��ب��ال ش��اه��ق��اِت ط��ال أن ب��ع��د ك��س��رى إي��وان ق��ب��ُل م��ن ت��داع��ى ق��د
واألق��ي��ال3 ب��ال��م��ل��وك س��اق��ًط��ا ت��َرام��ى م��ل��ك ق��ص��ر م��ن َوك��أيِّ��ْن

تعهدتنا. تخونتنا: 1
كانت أن بعد الحرب تلك هيجت إنك يريد الحمل، عدم والحيال: فحملت. الفحل رضبها الناقة: لقحت 2

ساكنة.
كبرية. إمرباطورية يف الواليات ملوك كبعض الكبري، امللك يتبع الصغري امللك وهو قيل، جمع األقيال: 3
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اآلم��ال ب��اس��َم ال��م��ل��ك ي��ص��ب��َح ك��ي��م��ا ال��وج��ه ع��اب��س ق��ص��ر ي��ا ف��اب��َق
ِع��ق��ال4 م��ن ن��اش��ًط��ا ال��ع��دل ي��ن��ه��ض ال��ح��ق ل��ك ل��ًع��ا ف��ال وت��ع��ثَّ��ر
ل��وال��ي ت��س��ت��ك��ي��ن أن وت��أب��ى ـ��م ال��ض��ي��ـ ت��درأ أم��ة ن��ح��ن إن��م��ا
وأوال��ي أواخ��ر م��ن ع��ن��ص��ًرا وط��اب��ت األن��ام س��ادت ��ة أمَّ
ع��ال م��ن س��اف��ًال ف��ق��ذف��ن��اه ن��ه��ض��ن��ا ال��غ��ش��وُم غ��ال م��ا ف��إذا
ال��رئ��ب��ال ال��غ��ض��ن��ف��ر ب��زئ��ي��ر ل��ح��رب م��ش��ي��ن��ا إن األرض ن��م��أل
ب��األغ��الل ي��ق��اد ذل��ي��ًال ُه رددن��ا ال��م��ل��ي��ك غ��ال م��ا وإذا
ال��ص��ل��ص��ال م��ن ال ال��ج��ْور ألول��ي خ��ل��ق��ن��ا ال��ج��ح��ي��م ش��ع��ل��ة م��ن ن��ح��ن
األف��ع��ال! ف��ي ت��ج��ور ب��م��ل��وك اع��ت��ب��رت��م ه��ال األن��ام م��ل��وك ي��ا
أم��ث��ال م��ن ال��ح��م��ي��د ل��ع��ب��د ك��م ول��ك��ن ف��رًدا ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ل��ي��س
ب��األوج��ال ُم��وث��ق��ي��ن ِع��ش��ت��ُم وإال ُم��ط��َل��ق��ي��ن ال��ن��اس ف��ات��رك��وا
ووب��ال؟! ع��ل��ي��ك��ُم إث��م ك��ل إال ال��ت��ج��ب��ر م��ن ج��ن��ي��ت��م ه��ل

سقط. إذا هللا أنعشه ال له: لًعا ال 4
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��وزا ت��مُّ أدرك��ت إن ��وز ب��ت��مُّ واح��ِف��ل ال��ك��وزا خ��ل��ف��ه ف��اك��س��ْر م��اْرُت ان��ق��ض��ى إذا
وت��ع��زي��زا ت��ك��ري��ًم��ا ل��ل��ش��رق ك��ان ق��د ع��اش��ره إنَّ ش��ه��ًرا ��وَز ب��ت��مُّ أك��ِرم
َج��ن��ِك��ي��زا إث��ر ي��ق��ف��وا ك��ان َم��ن رق ِم��ْن م��ح��ررة أض��ح��ت ق��د ال��ن��اس ب��ه َش��ْه��ٌر
ل��ب��اري��زا م��ش��ه��وًدا ك��ان ب��ه ي��وًم��ا ل��ه��م ت��ل��َق ��وز ت��مُّ ع��ن ب��اري��ز أه��ل َس��ل
م��ب��زوزا1 ال��ب��س��ِت��ي��ل ِت َه��دَّ ب��س��ال��ٌة ث��ائ��ره��م ث��ار ل��م��ا ف��ي��ه ل��ه��م ك��ان��ت
م��رك��وزا ال��ع��زِّ ل��واء ال��ب��ق��اع ع��ل��ى ل��ن��ا ف��ي��ه ق��ام ش��ه��ر ��وز ت��مُّ وإن
ت��ن��ج��ي��زا ب��ال��دس��ت��ور ال��ص��وارم ب��ي��ض وع��دت ل��م��ا ص��ادف��ن��ا ت��م��وز ش��ه��ر ف��ي
وت��م��ي��ي��زا ب��ع��ض ع��ل��ى ل��ب��ع��ض ف��ض��ًال ت��رك��ت ف��م��ا ��ت��ن��ا ع��مَّ ال��م��س��اواة ه��ي
ض��ي��زى2 ِت��ه��ا ِع��الَّ ع��ل��ى وك��ان��ت ُح��ك��ًم��ا ع��ادل��ة ب��ال��م��ل��ك ق��س��م��ة ل��ن��ا أم��س��ت
ع��ك��اك��ي��زا ن��م��ل��ك ول��م ق��ائ��دي��ن م��ن ل��ن��ا ول��ي��س ع��م��ي��انً��ا ال��ج��ور م��ن ك��ن��ا
ت��ب��ري��زا ال��م��ج��د ف��ي ب��رَّزت ع��ص��اب��ة ت��ْق��دم��ن��ا ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ن��ه��ض��ن��ا ح��ت��ى
رام��وزا ِه��ج��ت ل��ل��م��ن��اي��ا ِه��ْج��تَ��ه��م أو ج��ب��ًال ال��وغ��ى ف��ي م��ن��ه��م ت��ل��َق ت��ل��ق��ه��م إن
��ي��زى3 ال��شِّ ال ال��ق��وم ق��ح��وف م��ن ق��ص��اع��ه��م ت��خ��ذوا ح��وم��ة ف��ي َط��ِع��م��وا إذا ق��وم

وانترص. تغلب قوي من أي : بزَّ عزَّ من املثل: ويف مغلوبًا، مبزوًزا: 1

جائرة. أي ضيزى: قسمة 2

الجفان. منه تصنع الخشب من نوع والشيزى: الجماجم. عظام هنا: القحوف 3
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م��ه��زوزا4 وال��رم��ح ُم��ن��ص��ل��تً��ا ب��ال��س��ي��ف ن��ف��رع��ه ال��ج��ب��ار ال��م��ل��ك ع��ل��ى ق��م��ن��ا
م��أزوزا ال��ط��اغ��ي��ن ع��ل��ى ِض��راًم��ا أل��ق��ت م��ع��ض��ل��ة َه��ي��ج��اءَ ف��ي ت��رك��ن��اه ح��ت��ى
ت��ه��وي��زا5 ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ز ن��ه��وِّ ح��ت��ى ��م��ن��ا ت��ه��ضُّ ال��ط��اغ��ي ع��ل��ى ل��ن��أب��ى إن��ا
وس��ه��ري��زا6 بَ��رن��يٍّ��ا ال��ت��م��ر ك��م��ض��غ��ن��ا ن��م��ض��غ��ه ال��ع��ز دون ال��م��وت ون��أك��ل
م��وك��وزا7 ال��ذل ب��ع��ص��يِّ ب��ق��اءه م��رت��ض��يً��ا ال��م��وت ي��خ��وض ال م��ن ع��اش ال
ت��ب��ري��زا أم��ر ت��خ��ش��ى ِط��ه��ران ذاك م��ن ف��ان��ت��ب��ه��ت ال��م��ل��ك داَر س��الن��ي��ك راع��ت
م��ج��ن��وزا8 ال��خ��ل��ع رم��اه ش��اٍه راي��ات ن��اك��س��ة ت��م��وز ف��ي وه��ي غ��دت ح��ت��ى
ت��م��وزا ش��ه��ر ف��ي ه��وى ال��ح��م��ي��د ع��ب��د وك��ذا ه��وى ت��م��وٍز ش��ه��ر ف��ي ف��ال��ش��اه
إرزي��زا9 األح��داث م��ن ل��ق��ي��ت وال رائ��ع��ة راع��ت��ك ال ت��م��وز ش��ه��ر ي��ا
وت��ط��ري��زا ف��ي��ه��ا ت��وش��ي��ة ب��ال��ع��دل راي��ت��ن��ا زي��ن��ت ق��د ت��م��وز ش��ه��ر ي��ا
أراج��ي��زا؟ أو م��دًح��ا ف��ي��ك ق��ص��ائ��ًدا أن��ظ��م��ه��ا األف��ق ه��ذا ب��أن��ج��م ل��ي م��ن
إب��ري��زا ال��ط��رس ف��ي ذه��بً��ا أم��دُّه��ا ُم��ع��رِّض��ة أق��الًم��ا ال��م��اس أن��ح��ُت أو
ت��رزي��زا10 ال��ن��ور ك��ف أج��ادت��ه ط��رًس��ا أم��دح��ه ت��م��وز ف��ي ال��ج��و وأج��ع��ل

نقرعه. األصل: ويف رأسه، وهو فرعه، نعلو بالفاء: نفرعه 4
موتًا. مات تهويًزا: هوز 5

التمر، من نوع وكرسهما: بضمهما والشني، بالسني والسهريز مدور. أصفر التمر من رضب الربني: 6
معرب.

مطعونًا. مدفوًعا موكوًزا: 7

املستور. املحجوز املجنوز: 8
الرعدة. اإلرزيز: 9

لك. وطأته أي ترزيًزا: األمر لك رززت يقال: 10
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ال��ح��ل��ُك آف��اق��ك وع��ن ع��ن��ك وزال ال��َف��ل��ُك ش��م��َس��ك أب��دى بُ��ْش��راك ش��رق ي��ا
يَ��ن��ه��ت��ك1 ل��ي��س ب��ح��ب��ٍل ال��ن��ج��اة م��ن اع��ت��ص��م��وا ق��د أح��راًرا ال��ق��وم ب��ك أض��ح��ى
م��ش��ت��رك واألم��ر م��ت��ب��ع وال��ح��ق م��س��ت��َم��ع أه��ل��ي��ه ع��ن ال��ق��وُل ب��ه ن��اٍد
ش��رك ال��ن��ه��ى ن��س��ج م��ن ي��م��ت��د ل��ه��نَّ ب��ه األم��ور ع��ن��ا ن��ف��رت إذا ن��اٍد
ال��س��م��ك ض��ح��ض��اح��ه ف��ي ي��ص��ط��اد ك��ال��م��اء ك��ث��ب ع��ن ال��ح��ق ش��روُد ف��ي��ه ي��ص��ط��اد
ُم��ع��ت��رك ف��ي��ه��ن ل��ل��ق��َوى ي��ك��ن ل��م م��ا ب��وارق��ه��ا ت��ظ��ه��ر ل��م ال��س��ح��ائ��ب إن
بَ��رك��وا ق��د اآلراء ب��م��س��ت��ن��ق��ع ق��وم ب��ه��ا ي��خ��ي��ب ال ح��رب ول��ل��ت��داب��ي��ر
ه��ل��ك��وا وم��ن ع��اش��وا م��ن ال��ن��اَس أح��ك��اُم��ه وس��ع��ت ال��ذي ال��رح��ب ال��م��ج��ل��س ه��و ه��ذا
ُح��ب��ك2 آف��اق��ه��ا ف��ي ال��ع��دل م��ن ت��ب��دو ب��ه��ا ال��س��م��اء ن��ع��ل��و ال��ت��ي ال��س��م��اء ه��و
ف��ل��ك وال��ن��ه��ى ب��رج ال��ع��ي��ش ح��ري��ة ل��ه��ا ح��ي��ث ال��م��ل��ك ع��زٍّ ش��م��س ب��ه��ا دارت
ال��م��ِل��ك ي��س��ت��أث��ر ال ال��رع��ي��ة ع��ل��ى ف��ب��ه ب��ي��ن��ن��ا ش��ورى األم��ر أص��ب��ح ق��د
ح��س��ك3 وال ح��ق��د ب��ه��م م��ا أدي��ان��ه��م، ب��ع��دت وإن ُق��رب��ى ف��ي ال��ن��اس وأص��ب��ح
ال��م��َل��ك ب��ه م��ب��ع��وثً��ا ال��ل��ه م��ن وح��يً��ا ب��ه ال��ح��ن��ي��ف ال��دي��ن ج��اءن��ا ال��ذي ه��ذا

ينقطع. ينهتك: 1
الطريقة. وهي حبيكة، جمع حبك 2

الصدر. لحسك إنه يقال: العداوة، حقد الصدر: حسك 3
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وي��م��ت��ل��ك ي��س��ت��ول��ي ق��اَم إذ ق��ب��ُل م��ن ن��ه��ض��ت��ه اإلس��الم ن��ه��ض ب��ه ه��ذا
ض��ح��ك��وا أو ق��ب��ُل م��ن س��ِخ��روا ب��ك��م م��م��ن ب��ه ت��س��خ��رون ح��ي��ٌن ح��ان ق��د ق��وم ي��ا
ي��ن��ه��م��ك ال��س��ع��ي ف��ي ي��ك��ن ل��م ام��رؤ ي��ح��ي��ا ب��ه ك��ان ق��ب��ُل م��ن ال��ذي ال��زم��ان م��ات
وُم��ن��س��ل��ك َط��ل��ًق��ا س��ائ��ٌر ب��ه ك��لٌّ َس��نَ��ٍن م��ن ال��غ��رب ف��ي ل��م��ا ن��ظ��رت��م ه��ال
ت��ن��ت��ه��ك ل��ل��ع��ل��م ُح��رم��ة ت��ج��ْد ول��م م��ح��ت��ق��ًرا ف��ي��ِه وج��ًه��ا ل��ل��ح��ق تَ��ْل��َق ل��م
َس��ك��ك؟!4 س��م��ع��ك��م ف��ي ف��ه��ل ال��ق��ب��ور ف��ي َم��ن ب��ه��ا ي��ب��ع��ث��ون ع��ل��م أص��وات ال��غ��رب ف��ي
م��ن��ت��ه��ك ال��غ��رب أه��ل ع��ن��د ح��ج��اب��ه��ا ِه��م��م ع��ن ال��ش��رق رج��اَل ي��ا ف��ش��م��روا
ت��رك��وا م��ا ت��رك م��ن��ك��م أح��اول وال ف��ع��ل��وا م��ا ف��ع��َل م��ن��ك��م أط��ل��ب ول��س��ت
س��ل��ك��وا أيَّ��ًة ال��م��ع��ال��ي ف��ي اس��ل��ك��وا ث��م س��ل��ف��وا ق��د ك��ي��ف أوَّل��ي��ك��م ف��اذك��روا ب��ل
س��ب��ك��وا ال��ذي ال��ع��ل��م ق��ال��ب ع��ل��ى س��ب��ًك��ا ب��ل��غ��وا ال��ذي ال��م��ج��د ع��س��ج��د واس��ت��خ��ل��ص��وا
ال��دَرك5 ش��أوه م��ن ل��ه ي��ت��مَّ ل��م إن ب��ع��دئ��ٍذ ال��غ��رب ع��ن��د ل��ل��ش��رق ع��ذر ال
ال��ش��ك��ك6 دون��ه��ا ت��ب��ل��ى ال��ع��ي��ش ح��وم��ة ف��ي ِش��ك��ت��ه ال��ع��ل��م إنَّ ال��ع��ل��م واس��ت��ن��ج��دوا
م��ؤت��ف��ك7 ال��ج��ه��ل وط��ود ت��ق��وم ح��ت��ى ق��واع��ده��ا ف��ل��ت��رف��ع ال��م��دارس أم��ا
ب��َرك ح��ول��ه��ا ال��دواه��ي ب��س��ي��ل ف��اض��ت ب��م��م��ل��ك��ة غ��اض��ت إن ال��ع��ل��م م��ن��اب��ع
ف��ت��ك��وا أو األرض ف��ي أف��س��دوا ل��م��ن س��ج��نً��ا ب��ه��ا ه��دَّ ل��ل��ع��ل��م م��درس��ة ش��اد م��ن
م��ن��س��ف��ك األرض ف��ي دم تَ��ه��ط��ال��ه��نَّ ُس��ح��ٍب م��ن ال��ج��ه��ل ري��اح أث��ارت وك��م
وال��ن��س��ك ال��ف��وز وذاك ال��ف��س��وق ه��ذا ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ب��ون ك��ل وال��ج��ه��ل ف��ال��ع��ل��م
وال��َح��ل��ُك؟! ال��ن��وُر ي��ت��س��اوى تُ��رى وه��ل اج��ت��م��ع��ا وال ي��وًم��ا اس��ت��وي��ا م��ا ض��دان
م��رت��ب��ك األم��ر ح��ي��ث س��اه��ون ق��وُم ي��ا إن��ك��ُم ال��ي��وم ال��ب��داَر ال��ب��داَر ن��ادوا:
ال��َح��ن��ك ل��ه��ا م��ض��ٍغ م��ن م��لَّ ل��ق��د ح��ت��ى ل��ك��م ال��ن��اص��ح��ي��ن ك��ل��م��ات ُردِّدت ك��م
س��ك��ك رش��ده��م م��ن وض��ح��ت ق��د ل��ل��ن��اس وب��ه��ا ال��ه��دى ش��م��س ط��ل��ع��ت ق��د ق��وم ي��ا
ال��ف��ل��ك» ش��م��س��ه��ا أه��دى ال��ُم��ل��ك «ح��ري��ة ي��ؤرِّخ��ه��ا: م��س��روًرا ال��ش��رق وأن��ش��د

الصمم. سبب: بوزن السكك، 4
اللحاق. الدرك: 5

السالح. وهي شكة، جمع الشكك: 6
انقلبت. األرض: بهم ائتفكت يقال: منقلب، مؤتفك: 7
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العروس يوم

األن��ك��ل��ي��س1 وزوُج��ه��ا ال��ع��روُس إل��ي��ن��ا زف��ت
وال��ن��ح��وس ال��ش��ق��ا ف��ي��ه زف��اًف��ا إل��ي��ن��ا زف��ت
َض��روس ح��رب وال��ع��رس دم��اء م��ن��ا ال��م��ه��ر
ن��ف��وس أض��ي��ع��ْت وك��م ح��ُرم��ات ُم��زِّق��ت ك��م
ال��ع��روس ت��ل��ك ب��ال��ب��ع��ل ل��ت��ح��ظ��ى ه��ذا وك��ل
ع��ب��وس ك��ري��ٌه ي��وم ل��َع��م��ري ال��ع��روس ي��وم

الغذاء. رديء بالحيَّات شبيه سمك الهمزة: بفتح واألنقليس، األنكليس 1
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العربية1 األمة إىل

ُس��ُدول؟2 ال��ه��م��وم غ��ي��ُر وم��ا ويُ��رخ��ي ف��ي��ط��وُل األس��ى ي��غ��ري��ه ال��ل��ي��ُل ه��و
أف��ول ل��ل��ط��ال��ع��ات وال َع��ل��يَّ ط��وال��ٌع ال��غ��ارب��اُت ال ب��ه أب��ي��ُت
وع��وي��ل3 رنَّ��ة م��نِّ��ي ف��تَ��ط��وي��ه م��ض��اع��ًف��ا ل��ب��ًدا ال��ص��م��ت ف��ي��ه وي��ن��ش��ر
ط��وي��ل ال��ظ��الُم ام��ت��دَّ ك��م��ا وح��زن ح��رُّه ال��خ��دَّ ي��ل��ذع دم��ع ف��ي��ه ول��ي
ج��ل��ي��ل األك��رم��ي��ن ف��ي نَ��َس��ٌب ل��ه م��اج��ٍد أروَع اب��ن ك��ل ع��ل��ى ب��ك��ي��ت
ق��ب��ي��ل4 وال��ن��ج��وم ت��رٌب ال��ب��در ل��ه��ا ب��ُغ��رة ال��م��ذلِّ ال��ض��ي��م م��ن يُ��ل��ي��ح
ف��ه��زي��ل ج��س��م��ه وأم��ا م��ص��ون، ف��م��وف��ر ع��رض��ه أم��ا ال��ع��رب: م��ن
وخ��م��ول5 ف��ت��رة ت��ع��ت��وره��م ول��م ن��ب��اه��ة ف��ب��زُّوا ع��زُّوا س��َل��ٌف ل��ه

«بك حي يف الكائن الكبري، مايش» «نبه مرسح يف السموءل وفاء رواية اآلستانة يف العرب شبان مثَّل 1

السموءل المية بها يعارض القصيدة هذه فقال شعًرا، وينشدهم يحرض أن الرصايف إىل وطلبوا أوغيل»،
رجال من اآلستانة يف كان بمن ا غاصٍّ املكان وكان املذكور، املرسح يف إياها أنشدهم وقد املشهورة،

الرتك. رجال من وكثري العرب،

فيطول. الطول عىل الليل يحض األىس أن أي يحضه؛ يغريه: 2
متلبد. صوف أو شعر كل فسكون: بكرس اللبد، 3

معنى يليح تضمني عىل للتعدية، هي أو للمصاحبة، بغرَّة قوله يف والباء ويحاذر، يخاف أي يليح: 4

بغرة. الضيم من مليًحا يحيد املعنى: فيكون ويعدل، يحيد
فسلبوا. غلبوا أي فبزُّوا: عزُّوا 5



الرَّصايف معروف ديوان

وخ��ل��ول ل��ه��م َس��ْع��ي م��ن ق��الئ��ُص ت��ق��لُّ��ه��م ال��م��ك��ُرم��ات ب��ن��ه��ج وس��اروا
وح��ج��ول م��ج��ده��م م��ن غ��َرر ب��ه أش��رق��ت ال��ده��ر أظ��ل��م م��ا إذا وك��ان��وا
وق��ب��ول ن��س��م��ة ف��ي��ه تَ��ْس��ِر ول��م م��ج��ِده��م روض ذوى ق��د ق��وم أول��ئ��ك
وذب��ول ُص��ف��رة م��ن��ه ال��زه��ر ع��ل��ى ع��ل��ت ل��ق��د ح��ت��ى ال��س��ح��ب أع��ط��ش��ت��ه وق��د
م��ق��ي��ل ال��ف��رق��دي��ن ف��وق ك��ان ل��ه��م م��ع��ش��ًرا ال��ف��ص��اح��ة أه��ل م��ن ال��ل��ه رع��ى
ذح��ول األن��ام دون ع��ن��ده��م ل��ه ك��أن��م��ا ال��زم��ان ري��ب ب��ه��م ت��رام��ى
وس��ه��ول ق��ف��رة ُح��زون ف��ه��نَّ ب��الده��م خ��ْل��ًوا ال��ع��م��ران م��ن ف��أم��س��ت
ذي��ول ل��ل��رام��س��ات ب��ه��ا ت��ج��رُّ دوارًس��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م م��غ��ان��ي وع��ادت
َم��ح��ول ب��ي��ن��ه��ن ال��م��ع��ال��ي ف��َرب��ع م��ج��ِده��ا ب��ن��ي��ان األي��ام وق��وَّض��ِت

∗∗∗
وط��ول ه��ن��اك ع��رض راق��ن��ي ف��م��ا وط��ول��ه��ا ال��ب��الد ع��رض إل��ى ن��ظ��رت
وط��ل��ول رثَّ��ٌة رس��وم ول��ك��ن ع��زه��ا م��ع��اه��د ف��ي��ه��ا ل��ي ت��ب��ُد ول��م
ك��ل��ي��ل ب��ي��ن��ه��نَّ ط��رف��ي ال��دم��ع م��ن ذوارٍف خ��الل م��ن إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ض��ئ��ي��ُل6 يَ��س��ت��ب��ي��َن ك��ي��م��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه زج��اج��ة وراء م��ن ك��راءٍ ف��ك��ن��ت
ن��ح��ول ف��ي��ه دبَّ ق��د م��ا ل��ك��ث��رة ُع��ًال م��ن ه��ن��ال��ك م��ا أت��ب��يَّ��ن ول��م
ي��زول ي��ك��اد ق��ل��ٍب ع��ل��ى ب��ك��ف��ي راب��ًط��ا ك��ال��ق��وس ال��ظ��ه��ر ح��ن��ي��ت ه��ن��اك
ت��ج��ول ال��ض��ل��وع ت��ح��ت ب��أرج��ائ��ه ف��اغ��ت��دت ل��ل��ك��آب��ة ص��دري وأوس��ع��ُت
م��س��ي��ل ال��دي��ار أط��الل ب��ي��ن ل��ه ج��اريً��ا ف��ان��ه��لَّ ال��ع��ي��ن دم��ع وأرس��ل��ت
ل��ب��خ��ي��ل إذن إن��ي وط��ن��ي؟! ع��ل��ى ب��دم��ع��ه��ا ت��ج��وَد أن ع��ي��ن��ي أأم��ن��ع
س��ي��س��ي��ل أج��ل��ه م��ن دم��ي ف��إن ألج��ل��ه دم��ع��ي س��ال أن ت��ع��ج��ب��وا ف��إن
ج��م��ي��ل7 ال��خ��ط��وب ف��ي ص��ب��ري ول��ك��نَّ ع��ه��ده ت��ن��اس��ي��ت ق��د أن��ي ع��ش��ُت وم��ا
َل��ح��م��ول ال��ردى ي��ل��َق ول��م ك��ق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ه ال��ه��م أثَّ��ل ق��د ام��رءًا وإن

من ينظر زجاجة عينيه عىل وضع برجل الذوارف الدموع خالل من الديار إىل ناظر وهو نفسه شبه 6

بالعوينات. أو باملنظرة اليوم العامة تسميه ما بالزجاجة واملراد ورائها،
قياس. وأن إن قبل وحذفه الجار، فحذف ألني، أي أني: عشت وما 7
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العربية األمة إىل

ب��دي��ل؟ ال��ب��الد ف��ي ع��ن��ه��ا ل��َي وم��ا س��ل��وة ب��الدَي أن��س��ى أن ال��ح��ق أف��ي
ف��ي��ق��ول: أش��ج��ان��ه ب��ه ت��ه��ي��ج ج��ازع ح��ي��ران ق��ول ل��ق��وم��ي أق��ول
وذه��ول؟! غ��ف��ل��ة ع��ن��ك��م ف��ت��ذه��َب ل��ي��ل��ك��م ب��ال��ص��ب��ح ق��وم ي��ا ي��ن��ج��ل��ي م��ت��ى
وع��ذول! الئ��م ع��ن��ك��م ف��ي��س��ك��َت س��ع��ي��ك��م ال��م��ؤث��ل ب��ال��م��ج��د وي��ن��ط��ق
س��ب��ي��ل؟! ج��اه��ل��ون وأن��ت��م إل��ي��ه��ا ل��ك��م وه��ل س��ب��ي��ًال؟ ل��ل��ُع��ل��ي��ا ت��ري��دون
دل��ي��ل وال��ح��ي��اة ف��ي��ك��م ال��ك��ون ع��ل��ى إن��ه��ا ال��م��دارس؟ أي��ن أن��اِش��دك��م
وي��ط��ول؟ ت��ش��ي��ي��ده��ا ع��ل��ى يَ��ج��ُوُد ب��الدك��م ف��ي ال��م��رت��ج��ى ال��غ��ن��يُّ وأي��ن
ق��ت��ول ل��ل��ح��ي��اة ش��روب أك��ول ك��اله��م��ا وف��ق��ر ج��ه��ل ب��ه��ا ب��الد
ق��ل��ي��ل ال��ج��اه��ل��ي��ن ك��ث��ي��ر ول��ك��ن ع��دي��دك��م ك��ث��ي��ر أن��ت��م إن��ك��م أج��ل
وص��ول ل��ل��َم��رام ع��ل��ي��ك��م ل��ه��ان ع��ص��ب��ي��ة وح��دة ف��ي��ك��م أنَّ ول��و
ج��ه��ول ب��ال��ِع��ن��اد م��ن��ك��م ��اه ت��ل��قَّ ب��ي��ن��ك��م ق��ام م��س��ت��ن��ه��ض إذا ول��ك��ن
خ��ذول ل��ل��م��ح��ال ط��ل��وب ف��ري��ق ص��ده ل��ل��ح��ق ق��ام ف��ري��ق وأيُّ
َق��ئ��وُل َم��داه ف��ي وأل��ٌف ف��ع��ول ف��واح��د م��ص��ل��ح��ون ف��ي��ك��م ك��ان وإن
أم��ي��ُل أك��اد أح��ي��انً��ا ال��ي��أس إل��ى أك��ن وإن رج��اءً ف��ي��ك��م ل��ي أنَّ ع��ل��ى
ق��ت��ي��ل؟ األن��ام ف��ي ج��ه��ل ك��ل ب��ه ع��ل��م��ه��م ك��ان األل��ى ال��ق��وم م��ن أل��س��ت��م
ف��ل��وُل ال��ظ��ب��اة ف��ي م��ن��ه��ا ك��ان وإن ت��ف��لُّ��ه��ا ال��ظ��ب��اُة ل��ي��س ه��م��ٌم ل��ه��م
وع��ق��ول؟ ب��ه��ا أرواح ف��ت��ن��ع��ش ع��رب��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ن��ه��ض��ة أال
ك��س��ول ال��ح��ث��ي��ث ل��ل��م��س��ع��ي وي��ن��ش��ط ص��اغ��ر وي��ع��ت��زَّ رع��دي��د وي��ش��ج��َع
ف��ض��ول وال��م��الم ع��ل��ي��ك��م ف��ع��ت��ب��ي ع��زائ��م األن��اة ب��ع��د ت��ق��م ل��م ف��إن
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الدستور1 إىل شكوى

وال��ح��ِق وال��ع��دل ال��دس��ت��ور ق��ائ��م إل��ى ال��ع��رق ن��اب��ض ب��األس��ى ق��ل��ب ش��ك��اي��ة
وال��رت��ق2 ال��ف��تْ��ق ف��ي ال��ن��اس دون ال��ح��ك��م ل��ه��ا ث��الث��ة ال��م��ل��وك ك��ل ع��ل��ى م��ل��وك
ع��ن��ق��ي ض��رب��ت أج��ل��ه��ا م��ن ول��و م��ط��ي��ًع��ا ل��غ��ي��ره��ا أك��ون ال أن��ي وأق��س��م
ال��ش��رق؟ ن��ه��ض��ة ي��رى أن ي��رج��و ال��ي��وم ب��ك ش��اك��يً��ا ت��س��م��ع ال��دس��ت��وُر أي��ه��ا ف��ه��ل
األف��ق م��ن��ت��ه��ى م��ن ال��ش��م��س ط��ل��وَع ع��ل��ي��ن��ا ط��ال��ًع��ا ال��ص��وارم أف��ق م��ن ج��ئ��َت ل��ق��د
ال��ع��ش��ق م��ب��ل��غ ج��اوزت ح��ت��ى ل��ق��اءك ت��ع��ش��ق��ت ق��د أم��ة م��ن��ا ف��ص��ادف��َت
وب��ال��رف��ق ب��ال��وف��اق ج��م��ي��ًع��ا ه��ت��ف��ن��ا وإن��م��ا ج��ئ��ت ح��ي��ن ع��ن��ًف��ا ن��ب��ِد ول��م
ال��خ��رق م��ت��س��ع األم��ر ت��راخ��ي ول��ك��ن راق��ًع��ا ل��ل��خ��رق م��ن��ك ��ي ن��رجِّ وظ��ْل��ن��ا
ال��م��ش��ق��ي ل��ل��م��س��ع��د ل��ل��ه ف��ي��ا ل��دي��ه��م ُم��س��ع��د أن��ت األُل��ي أش��ق��ان��ا ال��ي��وم ب��ك
ال��خ��ل��ق ع��ل��ى ال ُح��ج��ة ع��ل��ي��ه��م وأن��ت ُح��ج��ًة ال��خ��ل��ق ع��ل��ى ب��أي��دي��ه��م ن��راك
ال��رزق م��ن��ب��ع ح��ول��ه��م م��ن ع��ل��ى وس��دُّوا ب��ه وارت��زق��وا ب��ال��ح��ك��م اس��ت��أث��روا ق��د
ال��زق3 م��خ��ض��ة أوط��ان��ن��ا م��خ��ض��وا وك��م ي��ح��ل��ب��ون��ن��ا ف��ه��م ش��اءٌ ل��ه��م ك��أنَّ��ا

وقامت باشا، حلمي وزارة سقطت ملا قالها هجرية، ١٣٢٧ سنة بمرص املؤيد يف القصيدة هذه نرشت 1
الدستور. عقب االتحاديني خطة ينتقد باشا، حقي وزارة بعدها

أمر. كل يف الحكم ولها امللوك فهي والحق؛ والعدل، الدستور، الثالثة: األمور لهذه إال طاعة ال أي 2
بمخضها. خريها استغلوا أي أوطاننا»: «مخضوا قوله: 3
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ال��م��ذق4 س��وى ��اِك��ِن��ي��َه��ا ِل��ل��سَّ ي��ت��رك��وا ول��م م��خ��ض��ه��ا ب��ع��د م��ن ال��زب��د ي��أخ��ذون وه��م
وَرق؟! ع��ل��ى ح��ب��ًرا ل��ل��ب��اق��ي��ن وت��ص��ب��ح َم��ع��ش��ًرا ب��ال��ح��ك��م ت��خ��ت��ص ب��أن أت��رض��ى
ال��رن��ق5 س��ؤره��م ب��ع��ض م��ن ن��غ��ب��ة س��وى ن��رد ول��م م��ن��ك ال��ص��ف��و يَ��ِردون وه��م
ي��س��ق��ي وال ع��ذبً��ا ال��م��اء يُ��ري��ن��ا ك��س��اٍق وإن��ه��م ك��ال��ظ��م��اء إال ن��ح��ن ف��م��ا
ال��س��ب��ق؟! ح��ْل��ب��ة ف��ي ال��م��ج��د أه��ل ن��س��اب��ق ن��ق��م ل��م ع��ه��دَك ط��وَل أنَّ��ا ت��َر أل��م
رق؟! ف��ي ن��ح��ن أم األح��رار م��ن أن��ح��ن ح��ق��وق��ن��ا اله��ت��ض��ام ن��دري ن��ُك ول��م
ف��رق ب��ال ت��ل��ك م��ث��ل أخ��رى وت��أل��ي��ف وزارة س��ق��وط إال ن��س��ت��ف��ْد ول��م
وال��ح��ذق؟ ال��ت��ب��ص��ر ب��م��ن��ه��اج وس��اروا َس��ي��ره��م ن��ه��ج أَس��ق��ط��وا ل��و ض��رَّه��م وم��ا
ال��ط��رق؟ أوض��ح م��ن ال��ع��دل ط��ري��ق ف��إن ط��ري��ق��ه��م غ��ي��َر ل��ل��ع��دل يُ��ب��ص��روا أل��م
وال��ص��دق ال��ع��دل ع��ل��ى أخ��رى ت��ق��م ل��م إذا وزارة س��ق��وط يُ��ج��دي ع��س��ى وم��اذا
ح��ق��ي6 ف��م��ث��ل��ه��م��ا َح��ق��ي َج��ريَ��ا ك��م��ا ج��رى وإن ح��ل��م��ي ق��ب��ل م��ن ك��ام��ٌل م��ض��ى
ال��زع��ق إل��ى وي��دع��و ي��ش��ج��ي��ن��ي ك��ان وإن ذك��رت��ه ق��د ب��ال��ذي ع��ن��دي ال��ه��مُّ وم��ا
ت��ب��ق��ي أو األم��ر ع��ن ش��اءت م��ن ت��زح��زح خ��ف��ي��ة ك��فٌّ ال��س��ت��ر وراء ول��ك��ْن
َح��ل��ق��ي7 ف��ي ه��و ك��ال��ش��ج��ا ب��س��ر ل��ب��ْح��ُت ب��ن��س��ع��ة ل��س��ان��ي ش��دت ي��ٌد ول��وال
ال��ب��رق ُخ��لَّ��ب ت��ك��ن ال ول��ك��ن وأب��رق ت��رى ب��م��ا ف��اْق��ِض ال��دس��ت��ور أي��ه��ا ف��ي��ا
ال��ح��ق إل��ى ون��دع��و ن��ن��ادي��ه��ْم ول��ك��ن ع��ل��ي��ه��ُم ُح��ك��ًم��ا ال��ي��وم ن��ري��د ول��س��ن��ا
ال��دِّق8 وف��ي م��ن��ه ال��ِج��لِّ ف��ي وب��ي��ن��ك��ُم ب��ي��ن��ن��ا ن��س��اوي��ه أم��ر إل��ى ت��ع��اَل��وا
س��ح��ق م��ن ال��م��ع��ان��د ُس��ح��ق ف��ي��ا وإال ب��ه��م م��رح��بً��ا ف��ي��ا ه��ذا ي��ف��ع��ل��وا ف��إن
بُ��ل��ق ��ر ض��مَّ ع��ل��ى وش��ب��ان وِش��ي��ٍب وال��ق��ن��ا ب��ال��س��ي��ف ال��ح��قَّ ه��ذا س��ن��ط��ل��ب
م��ش��ت��ق ال��م��ه��ن��د ال��س��ي��ف م��ن ب��ع��زم ه��زه��ا ش��دَّ ك��ل��م��ا ح��رب اب��ن ب��ك��ل
َط��ل��ق م��ب��ت��س��م ال��م��وت يُ��الق��ي ب��وج��ٍه وج��ه��ه ال��م��وت ع��بَّ��س م��ا إذا ت��راه
وال��ُخ��ل��ق ال��خ��ل��ق ف��ي ال��ح��س��ن م��ع��ان��ي ب��دم��ع ال��ع��ال ع��ل��ى ال��ط��ب��اع م��ط��ب��وع ال��ُع��رب م��ن

زبده. منه املستخرج باملاء، املمزوج اللبن هو املذق: 4
اإلناء. يف الشارب يبقيها التي املاء بقية بالضم: والسؤر الجرعة. وبضمها: النون بفتح النغبة: 5

العثمانية. الدولة يف وزراء أسماء وحقي: وحلمي كامل 6

املزعج. لألمر مثل عندهم وهو الحلق، يف يعرتض عظم والشجا: أدم. من حبل بالكرس: النسعة، 7
والحقري. العظيم أي والدقيق؛ الجليل بالكرس: وكالهما والدق، الجل 8
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يفمعرضالسيف1

ال��َخ��ِدم ال��ص��م��ص��ام��ة ت��ط��رِّب��ه��ا إذا ت��ب��ت��س��م ال��غ��ي��د ك��ث��غ��ور ال��ُم��ن��ى ه��ي
ُح��ل��م ال��ظ��ب��ا غ��ي��ر م��ن ه��نَّ ف��إن��م��ا ُظ��ب��ٍة م��ن ُرم��ه��نَّ أو األم��ان��يَّ دع
م��ن��ه��دم ف��ه��و وإال ال��ح��دي��د م��ن أس��ٍس ع��ل��ى إال تَ��بْ��ِن��ِه ال وال��م��ج��د
ال��ق��ل��م ل��ه رأس ع��ل��ى ي��س��ع��ى ق��ام م��ا ح��ارَس��ه ال��م��ل��ك َربَّ ال��س��ي��ف ي��ْك ل��م ل��و
ال��ظ��ل��م2 دون��ه ُح��ب��اه��ا ت��ُح��لُّ ف��ج��ًرا ل��ه ك��ان اآلم��ال ُدج��ى ف��ي س��لَّ��ه م��ن
دي��م3 ال��ظ��ب��ا نَ��ْوءِ م��ن تُ��ج��لِّ��ل��ه ل��م إن ب��م��س��ب��خ��ة بَ��ذٍْر م��ن أض��ي��ع وال��ع��ل��م
َع��ل��م ف��وق��ه إال ال��ِع��ل��م ي��ن��ف��ع ال ص��دق��ت وق��د ل��ي ق��ال��ت ال��ح��ق��ي��ق��ة إن
م��ن��س��ج��م4 غ��رب��يْ��ه ف��ي ال��م��ن��يَّ��ة م��اء ُش��ط��ب ب��ذي إال يُ��ج��ت��ن��ى ال وال��ح��ق

يؤيدهم القصيدة هذه الرصايف قال باإلصالح، العثمانية الدولة يطالبون بريوت يف اإلصالحيون قام ملا 1

بها.

من الرجل به يحتبي ما عىل وتطلق االحتباء، بمعنى اسم وهي حبوة، جمع الحاء: بضم حباها» «تحل 2
الظلم بكون واملراد قعد، إذا حبوته؛ عقد يقال: كما قام، إذا حبوته»؛ فالن «حلَّ ويقال: عمامة، أو ثوب

الفجر. ذلك دون تزول أنها حباها، تحل البيت هذا يف
زرع. فيها ينمو وال تحرث التي األرض وهي مسبخة بأرض أي ملحذوف؛ صفة «بمسبخة»: قوله: 3

يف السيف طريقة وهي شطبة، جمع والشطب: شطب، ذي بسيف أي ملحذوف؛ صفة شطب»: «بذي 4

يه. حدَّ يف أي غربيه»: «يف وقوله: متنه،



الرَّصايف معروف ديوان

وي��ن��ظ��ل��م ي��ب��ك��ي ك��م��ن ال��ص��ري��ر ب��ع��َض ظ��ال��م��ه��ا األق��الم أَل��س��ُن أس��م��َع��ْت إن
ص��م��م أذِن��ه ف��ي م��ن أذَن م��ف��ت��ًق��ا ش��رًرا ي��رت��م��ي ص��ل��ي��ل ف��ل��ل��ح��س��ام
م��ح��ت��ك��م ال��س��ي��ف غ��ي��ر ال��ن��اس ع��ل��ى ف��ه��ل ت��أزره ال��س��ي��ف ِردء ال��ي��راع��ة ه��ِب
م��ح��ت��رم ال��س��م��ُر وازَرتْ��ه م��ا وال��ح��ق م��ف��خ��رة ال��ب��ي��ض ق��ارن��ت��ه م��ا ف��ال��ع��ل��م
م��خ��ت��َرم ال��ث��اوي��ن ف��ي ف��ه��و أرك��ان��ه ض��ع��ف��ت ف��م��ن ل��ألق��وى ال��ع��ي��ش وإن��م��ا
األم��ُم ت��م��س��ُخ أو ب��ه ت��م��وت داءٌ ق��اط��ب��ة األزم��ان ف��ي ك��ال��ج��ه��ل وال��ع��ج��ز
وال��ك��رم ال��م��ج��د زال زال إذا ح��ت��ى يَ��دع��م��ه ال��ب��أس ح��ي��ث ي��أث��ُل وال��م��ج��ُد
ال��س��أم أث��ن��ائ��ه ف��ي ت��س��رَّب ع��ْزم يُ��درك��ه ل��ي��س ال��م��ع��ال��ي ش��أَو وإنَّ

∗∗∗
ال��ِق��دم ب��ه أل��وى ق��د ل��ل��ي��ع��ُرب��يِّ��ي��ن ش��رف م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ف��آًه��ا آًه��ا
م��ن��ت��ظ��م وال��م��ل��ك م��ل��ت��ئ��م وال��ش��ع��ب م��ج��ت��م��ع ال��م��ج��د وش��م��ُل ك��ان��وا أي��ام
تُ��ح��ت��َزم ال��ب��غ��ي ب��ح��ب��ل ال��خ��ط��وب إذا وم��ق��درة ع��زٍّا ال��وَرى أج��لَّ ك��ان��وا
ال��ل��م��م ت��ْرج��ف ف��ي��ه��ا ال��رع��ب ة ش��دَّ م��ن م��واف��ق��ة ف��ي ج��أًش��ا ال��ن��اس وأربَ��ط
ال��ِه��م��م5 ت��ك��ش��ي��ف��ه��ا إل��ى وأوف��زت��ه��م ب��َدروا غ��م��ة ف��اج��أت��ه��م إذا ق��وٌم
ال��ُح��ُزم م��ن��ه��م ُش��دَّت وب��ال��ح��زام��ة ع��م��ائ��ه��م ل��ي��ث��ت ق��د ال��ح��ص��اف��ة ع��ل��ى
ع��ج��م وال ُع��رب ال ال��ي��وم ه��م خ��ل��ف وأع��ق��ب��ه��م أق��ح��اًح��ا أع��اري��َب ق��ض��وا
وال��ش��ي��م األخ��الق ت��ب��دل��ت ح��ت��ى ت��ق��لُّ��ب��ه ف��ي ع��ل��ي��ه��م ال��زم��ان ج��ار
دم وج��فَّ م��ن��ه��م أع��ظ��ٌم ان��ب��رت ب��ه م��رًض��ا أح��ش��ائ��ه��م ف��ي ال��ت��ب��اغ��ض دب
خ��َدم ح��ول��ه م��ن وه��م األم��ي��ر َم��ْش��َي أظ��ه��ره��م ب��ي��ن ي��م��ش��ي ال��ذل ف��أص��ب��ح
يَ��ن��ُم6 آن��اف��ه��م ع��ل��ى ال��ذب��اَب تُ��ْل��ف��ي وَم��س��ك��ن��ة ذلٍّ م��ن ال��ق��وم ف��أك��ث��ر
ت��ح��ت��دم ب��ال��ت��ق��ري��ع ال��ح��ف��ي��ظ��ة م��ن ق��اف��ي��ة ال��ل��وم ف��ي ل��ه��م ن��ح��تُّ ق��د ك��م
ف��ُم َوَك��لَّ ري��ق ل��ي ج��فَّ ل��ق��د ح��ت��ى أح��ٍد م��ن أس��م��ع��ُت ف��م��ا ن��ص��ح��ُت وك��م

∗∗∗

أعجلتهم. وأوفزتهم: أرسعوا. بدروا: 5
الونيم. ومصدره سلح، إذا ينم: الذباب ونم 6
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السيف معرض يف

ال��َرخ��م7 أف��زع م��ا إذا ي��ط��ي��ر ك��م��ا ب��ه ي��ط��ي��ُر ُم��ن��ط��اد َم��ت��ن راك��بً��ا ي��ا
ُم��ع��ت��زم وه��و وي��ع��دو ال��ف��ض��اء ع��رض م��خ��ت��رًق��ا ال��ري��ح َج��ن��اح ف��وق ي��م��رُّ
األك��م وارت م��ا أو األف��ُق غ��م��ه م��ا ل��ه ال��ع��ي��اُن ي��س��ت��ج��ل��ي ح��ي��ث إل��ى ي��ع��ل��و
أَم��م ل��ه األق��ص��ى وال��ب��ل��د ي��ن��ق��ض ب��ل��ٍد ع��ل��ى ��ا م��ن��ق��ضٍّ ح��ط إذا ح��ت��ى
ض��َرم ط��ي��ه��ا ف��ي ك��َل��م ط��ي��ه��ا ف��ي ُم��غ��ل��غ��ل��ًة ع��ن��ي وط��ن��ي ب��ن��ي أب��ل��غ
ل��ه��م؟! ال��م��ن��ى أص��ب��اُح ت��ب��لَّ��َج وق��د ع��م��اي��ت��ه��م م��ن يُ��ف��ي��ق��وا ل��م ب��ال��ه��م م��ا
رح��م؟!8 أن��س��اب��ه��م ف��ي ل��ل��م��ج��د أل��ي��س ذم��ت��ه ال��م��ج��َد ي��خ��ف��رون م��ت��ى إل��ى
ال��ن��دم ك��ف��ه وأدم��ى ال��ش��ق��اء ذاق ل��ف��رص��ت��ه م��ض��ي��اٌع وه��و يَ��ِع��ْش وم��ن
م��ت��ه��م ف��ه��و م��ج��ي��د غ��ي��ر وع��اش س��اب��ق��ة ال��م��ج��د ف��ي ي��دَّع��ي م��ن وك��ل

رخمة. منه والواحدة الخلقة، يف النرس يشبه أبقع طائر الرخم: 7
به. وغدر عهده نقض أي فالنًا: خفر 8
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هكذا1 ما

م��رك��وب��ا اإلف��راط غ��ارب ام��ت��ط��وا ل��م��ا وت��ث��ري��ب��ا ل��وًم��ا أوِس��ُع��ه��م أص��ب��ح��ُت
ف��أل��ه��وب��ا2 أل��ه��وبً��ا ال��ت��ف��رق إل��ى ج��اري��ة األه��واء م��ن��ه��م وأل��ه��ب��ْت
وت��ق��ري��ب��ا إح��ض��اًرا األم��ر ف��ي يُ��وغ��ل��ن أع��ن��ت��ه��ا ُم��رخ��اة وأرس��ل��وه��نَّ
م��ض��روب��ا3 ال��ل��وح ف��ي س��رادق��ه��ا م��دت َه��ب��وت��ه إن ح��ت��ى ال��ش��ر ف��أره��ج��وا
م��ش��ع��وب��ا ال��ش��ع��ب ش��م��ل ت��ت��رك خ��رق��اء ب��الئ��ح��ة ج��اءُوا وق��د ال��ص��الح رام��وا
وال��ت��ج��اري��ب��ا ف��ي��ه��ا ال��ح��زَم وخ��ال��ف��وا ح��ك��وم��ت��ه��م ف��ي��ه��ا ش��ط��ًط��ا ك��لَّ��ف��وا ق��د
أع��اري��ب��ا ط��رٍّا ن��ع��ه��ُده��م ون��ح��ن ب��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن وع��دُّوا ال��ن��ص��ارى َع��دُّوا
ت��ك��ذي��ب��ا ال��ق��وم ل��دع��وى ي��ك��ون ع��م��ا ُم��ع��ِرب��ة ف��ه��ي ف��ي��ه��ا ال��دي��ن ح��كَّ��م��وا ق��د
م��ق��ل��وب��ا؟ ال��ج��ل��ب��اب ل��ب��س ك��م��ن أم��َس��وا ل��ه��م ال��م��ص��ل��ح��ي��ن أن ال��ق��وم ُم��ب��ل��ُغ َم��ن

رأيهم ويفند يؤنبهم القصيدة هذه قال فسادها، ورأى بريوت يف اإلصالحيني الئحة عىل الشاعر اطلع ملا 1

باريس. يف مؤتمًرا عقدهم ويف ذلك، يف

ألهبت: ومعنى العادية، بالخيل األهواء شبَّه حيث بالكناية، استعارة الكالم يف األهواء: منهم ألهبت 2
اإللهاب. بمعنى اسم واأللهوب: الغبار، أثارت حتى عدوها يف اجتهدت

السماء بني الهواء الالم: بضم واللوح الغربة، والهبوة: غباره. أي الرش؛ رهج أثاروا أي الرش: أرهجوا 3
واألرض.



الرَّصايف معروف ديوان

َم��ل��ح��وب��ا؟4 اإلص��الح إل��ى ي��س��ل��ك��ون ال واض��ح��ة ال��ح��ق وط��ري��ق ب��ال��ه��م م��ا
ت��رت��ي��ب��ا؟ األدي��ان ح��س��ب ع��ل��ى ج��اءوا ع��رٌب وه��م دن��ي��اه��م م��ص��ال��ح ف��ي أو
وال��م��ح��اري��ب��ا ع��ن��ه��ا ال��ك��ن��ائ��س ت��ن��ف��ي ج��ام��ع��ًة األم��ر ف��ي ن��َح��ْوا ل��و ض��رَّه��م م��ا
م��ش��روب��ا ل��ألدي��ان ال��ت��ع��ص��َب إال م��ش��ارب��ه��م ت��أب��ى أم��ة ل��ك��ن��ه��م
غ��رب��ي��ب��ا5 ك��ال��ل��ي��ِل وج��ه��ه ب��دا ح��ت��ى ب��م��ط��ل��ب��ه واش��ت��طُّ��وا ال��ح��قَّ ح��اول��وا ق��د
م��ط��ل��وب��ا ن��ال ح��ق ط��ال��ب ك��ل م��ا ف��ي��ب��ط��ل��ه ط��يَّ��اٌش ال��ح��ق ي��ط��ل��ب ق��د
وت��رح��ي��ب��ا ت��أه��ي��ًال ال��ش��ع��ر أس��ت��ن��ط��ق ل��ه��م ف��ق��م��ُت إص��الًح��ا ي��ري��دون ق��ام��وا
ت��ش��ب��ي��ب��ا اآلم��ال ص��دره��ا ف��ي غ��ازل��ُت ب��ق��اف��ي��ة ح��دًوا أْح��ثُ��ثُ��ه��ُم ورح��ت
وت��خ��ب��ي��ب��ا6 ث��أيً��ا ُزب��َدت��ه��ا ل��ل��ن��اس ظ��ه��رت آراءه��م م��ح��ض��وا إذا ح��ت��ى
وت��غ��ري��ب��ا ت��ش��ري��ًق��ا ل��وج��ه��ي��ن ي��رم��ي م��خ��ت��ل��ًف��ا ال��س��ي��ر ف��ك��ان وس��رُت س��اروا
م��ط��ال��ي��ب��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اس أب��ط��ل م��ن ف��غ��َدوا م��ط��ل��بً��ا ال��ب��راي��ا أح��ق ك��ان��وا
م��ش��ب��وب��ا ��غ��ن وال��ضَّ م��ض��ط��رًم��ا وال��ح��ق��د م��ل��ت��ه��بً��ا ��غ��ب ب��ال��شَّ ال��َع��ص��ا ان��ش��ق��اق رام��وا
ال��ق��وب��ا7 ت��خ��رج أن م��وش��ك��ًة ل��ل��ش��ر ق��ائ��ب��ة ب��ي��روت ف��ي ألب��ص��ر إن��ي
��ي��ب��ا وال��شِّ ال��ش��ب��ان ت��ن��س��ُف ف��ن��اره��ا ان��ف��ج��رت إذا «ِدن��ام��ي��ٍت» م��ن أُْك��رة أو
أن��ب��وب��ا8 ِم��ل��ب��ارود ب��ب��اري��َز وه��م ب��ه��ا واص��ل��ي��ن أن��اًس��ا رأي��ت وق��د
َم��خ��روب��ا ال��م��ع��م��ور ي��ج��ع��ل ت��ف��رق��ًع��ا ل��ه��ا ي��ط��ل��ب��ون ب��م��ص��ٍر وآخ��ري��ن
ُح��ْل��ب��وب��ا9 ال��ش��م��س ب��ي��اض م��ن��ه��ا ي��رت��دُّ م��ظ��ل��م��ة ده��ي��اءَ ف��ي ال��ن��اس وي��ت��رك
األع��اج��ي��ب��ا: ع��ن��ه ل��ن��ا ت��روي وال��ص��ح��ف ش��ائ��ع��ٌة واألن��ب��اء ، ل��ل��ع��ري��س��يِّ ق��ل
م��ن��دوب��ا؟ ال��ق��وم ب��رأي ف��ي��ه��ا ك��ن��ت م��ا م��ؤت��م��ًرا ب��اري��ز ف��ي ت��ع��ق��د ع��الَم

ملحوبًا. طريًقا أي: محذوف، موصوف صفة وهو واضًحا، أي ملحوبًا: 4

األسود. الغربيب: 5
واإلفساد. الغش والتخبيب: والركاكة. الضعف الثأي: 6

الفرخ. والقوب: البيضة. القائبة: 7
كذلك استعمالها جاء وقد خطٍّا، باملجرور واتصلت الجار، من نون فحذف البارود، من أصله: ملبارود: 8

أنبوبا. من حال وملبارود لواصلني. مفعول وأنبوبا: معرتضة. بباريز» «وهم وجملة: األقدمني. شعر يف
الحالك. األسود الحلبوب: 9
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م��ك��ذوب��ا؟10 «ل��ل��ط��ان» خ��ب��ًرا ن��م��ى ل��م��ا َف��ْع��ل��ت��ه ال��ع��ظ��م» «ح��ق��ي ��د ت��ع��مَّ وه��ل
ال��ذي��ب��ا ي��س��ت��ن��ج��د َح��م��ٌل ك��أن��ه م��ن��ت��ص��ًف��ا اإلف��رن��ج ي��س��ت��ن��ج��د راح إذا

∗∗∗
ت��خ��ري��ب��ا األوط��ان ع��ل��ى يُ��ج��رَّ أن م��ن دول��ت��ه��م أع��م��ال ف��ي ال��ت��ذب��ذَب خ��اف��وا
ت��ن��ك��ي��ب��ا ال��ح��ق ط��ري��ق ع��ن ي��ع��دل��وا ل��م انَّ��ه��ُم ل��َو ��ا ح��قٍّ خ��وف��ه��ُم وك��ان
ال��ح��وب��ا11 ب��ه ف��اس��ت��ق��ص��وا تُ��ُه��لِّ��َك وادي إل��ى ال��ص��واب ن��ه��َج ج��اوزوا ل��ك��نَّ��ه��م
م��ح��روب��ا ال��م��ح��ب��وب ال��وط��ن ي��م��س��َي أن َج��نَ��ٍف م��ن أب��ُدوه ب��م��ا يُ��ب��ال��وا ول��م
ال��م��ي��ازي��ب��ا ج��اء أو ال��س��ي��َل ان��ت��ح��ى ث��م ي��ب��لِّ��ل��ه َق��ْط��ٍر م��ن ف��رَّ ك��م��ن ف��ه��م
م��ن��اك��ي��ب��ا ق��وًم��ا أح��س��ب��ه��م ك��ن��ت م��ا ت��ألُّ��بُ��ُه��م ب��اري��ٍز غ��ي��ر ف��ي ك��ان ل��و
وت��ص��وي��ب��ا ت��ص��ع��ي��ًدا ال��ش��ام إل��ى ت��رن��و م��ط��ام��ع��ه��ا زال��ت م��ا ب��اري��ز ل��ك��نَّ
وال��ع��راق��ي��ب��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��راق��ي��ل ت��ل��ق��ي س��ي��اس��ت��ه��ا م��ن ي��وم ك��ل ت��زل ول��م
األه��اض��ي��ب��ا؟ ال��ش��ام م��ن ي��ُدكُّ ج��ي��ش س��اح��ت��ه��م ي��ح��ت��ل أن ال��ق��وم ي��أم��ن ه��ل

∗∗∗
وت��ش��غ��ي��ب��ا إف��س��اًدا ب��ب��اري��ز ��وا َض��جُّ ن��ف��ر ي��غ��ُرْرُك��ُم ال ال��ق��وم أي��ه��ا ي��ا
ف��أس��ل��وب��ا أس��ل��وبً��ا ال��م��ك��ر ف��ي ت��ف��ت��نُّ ُم��غ��ري��ة ب��ال��ش��ر رس��ائ��ل��ه��م ج��اءت
وت��أري��ب��ا ت��م��زي��ًق��ا ع��ل��ي��ه��ن ت��س��ط��و م��ط��ال��ع��ة ب��األي��دي ف��ط��ال��ع��وه��نَّ
ج��الب��ي��ب��ا ال��دع��وى ف��ي ال��ن��ص��ي��ح��ة َم��ح��ِض س��وى ي��ل��ب��س��ون ال إن��ه��م ي��ص��دق��وا إن
م��س��ك��وب��ا ال��خ��دي��ن ف��ي ال��دم��َع ويُ��ْس��ب��ُل ن��دًم��ا س��نَّ��ه ك��لٌّ ي��ق��رُع ف��س��وف

الطان جريدة إىل تلغراًفا بمرص ذاك إذ العظم حقي أرسل باريز، يف العرب من املتهوسون عقد ملا 10

إشارة بعده وما البيت هذا ففي سورية، أمر يف تتدخل أن الفرنسية الحكومة من فيه يطلب الباريزية،
العظم. حقي أرسله الذي التلغراف هذا إىل

الرصف. من ممنوًعا ويستعمل الباطل، هو املكسورة: الالم وتشديد والهاء التاء بضم تهلك، وادي 11
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ة1 نابغيَّ ليلة يف

م��خ��ت��َرُط2 ال��س��ي��ف م��ث��ُل ال��وج��ُد ب��ه ص��وت م��خ��ت��ل��ُط ال��ل��ي��ل وظ��الم ال��دج��ى خ��اَض
وال��ش��َم��ط3 ال��ش��ي��ُب ��ت��ي��ِه ل��مَّ ف��ي ل��ب��ان ب��ه أح��س ل��و ح��زنً��ا ال��ل��ي��ل ف��ي يَ��بُ��ثُّ
وي��ن��ب��ِس��ط إرن��انً��ا ال��ل��ي��َل ف��ي��م��أل َش��َج��ن ع��ل��ى م��ن��ه م��ن��ق��ب��ًض��ا أب��دي��ه
م��رت��ب��ط ب��ال��ق��ل��ب وآخ��ره س��م��ع��ي أوَّل��ه ف��ات أن��ي��نً��ا م��ن��ه أرس��ل��ت
ي��م��ت��ش��ط4 األف��ِق ب��ثُ��ريَّ��ا ك��أن��ه غ��دائ��ره م��ن وْح��ًف��ا أرس��ل وال��ل��ي��ل
َس��َف��ط5 ف��ي��روَزج م��ن وه��ي ف��رائ��ًدا ت��ح��س��ب��ه ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة ف��ي وال��ن��ج��م
ي��ن��م��ع��ط6 ال��ل��ي��ل ف��رع ك��اد ب��ه ش��ع��ًرا ف��اح��م��ه ال��ش��ع��ر َج��ثْ��ُل وال��ل��ي��ل ق��ل��ت ك��م
ت��ن��ك��ش��ط ف��ال��ظ��ل��م��اء الح إن ك��ال��ف��ج��ر س��ام��ع��ه ق��ل��ب ع��ن ال��ع��م��ى ل��ي��ُل ي��ن��ج��اب

وترميه األمر، عليه تشنع صحفهم وأخذت القوم، ضجيج له ضج هكذا» «ما قصيدته الرصايف نرش ملا 1

القصيدة هذه فكتب الحشا، َقِلق له فبات اآلستانة يف ذاك إذ وهو الخرب فبلغه وخالء، منه براء هو بما
نابغية. ليلة يف كان وكأنه

مسلول. أي املفعول: بصيغة مخرتط 2

التفسري. عطف قبيل من املشيب عىل فعطفه الشعر، بياض الشمط: 3
الحسن. األسود الشعر فسكون: بفتح الوحف، 4

حليها. لوضع النساء تستعمله ما أكثر ة، كالقفَّ مستدير مقعر وعاء بفتحتني: السفط 5
الليل: بفرع واملراد ويتمرط، يتساقط وينمعط: التام. الشعر والفرع: اللني. الكثري الشعر: من الجثل 6

وإضاءته. انجالؤه وبانمعاطه: ظالمه،



الرَّصايف معروف ديوان

م��ل��ت��ِق��ط! ال��ق��وم ف��ي وم��ا ث��م��ي��نً��ا درٍّا أنْ��ث��ُره��ا زل��ت م��ا ِح��ك��ٍم ع��ل��ى ل��ْه��ف��ي
يَ��ْس��ت��ِع��ُط7 ل��ي��س م��ن أو ي��ش��رب ل��ي��س َم��ن أوِج��ره ك��ن��ت ق��د ال��ذي ال��دواء ض��اع
م��غ��ت��ب��ط ال��ق��وم ف��ي ف��م��ا ت��غ��ِب��َط��نَّ ال ت��ج��رب��ت��ي: — ال��ق��وَم غ��ب��ط��ُت إن — ل��ي ت��ق��ول

∗∗∗
ف��رط��وا8 ل��ك��م آب��اءٌ ال��ض��اد ي��دِغ��ِم ل��م ُم��دَّغ��ًم��ا: ب��ال��ض��اد ن��ط��ق��وا ِل��ْألَُل��ى ُق��ل
ن��ِش��ط��وا؟! آب��اءك��م إذ ال��ع��ج��ز ي��ح��س��ن أم ف��َص��ح��وا آب��اؤك��م إذ ال��ل��ح��ُن أي��ح��ُس��ن
َوَس��ط؟! أم��ة أأن��ت��م ال��م��راد ض��اع وب��ي��ن��ه��م��ا وت��ق��ص��ي��ر غ��ل��وٌّ ف��ي��ك��م
ث��َل��ط��وا9 ع��نَّ��ف��ت��ه��م وإذا أع��ق��اب��ه��م، ع��ل��ى ي��بَ��ع��رون ب��ق��وم اب��تُ��ل��ي��ت إن��ي
ش��ط��ط أق��وال��ك��م ف��ي ق��وُم ي��ا ق��ل��ت: إذ غ��ض��ب��وا ل��ق��د ح��ت��ى ب��أق��وال��ه��م ش��طُّ��وا
ق��ِن��ط ي��ائ��س ف��إن��ي وإال ف��ع��ًال ع��زائ��م��ك��م ��ت ص��حَّ إن ال��ق��ول ف��ب��دِّل��وا
س��خ��ط��وا أرض��ي��ت��ه��م وإن ع��ن��ي ي��رض��ْون أس��ِخ��ط��ه��م ح��ي��ن إن��ي األم��ر؛ ف��ي ِح��رت ق��د
يُ��س��ت��رط ال��ح��ل��َو وإن يُ��ْع��ق��ى ف��ال��م��رُّ َوَس��ًط��ا أح��وال��ه ف��ي ك��ان ال��ذي ف��از
نَ��ب��ط10 ك��ل��ه��م أن��اس ادَّع��اه��ا ح��ت��ى م��ك��ارم��ك��م ه��ان��ت ق��د ل��ألع��اري��ب: ق��ل
َس��ق��ط أن��ه��م إال ل��ل��ُع��ْرب ي��ن��م��وَن ف��ئ��ٍة م��ن ال��ع��رب��اء ل��ل��ُع��رب ب��رأُت
ت��ش��ت��رط؟ ال��ُع��رب ط��ب��اع ف��ي ف��إن��ه��ا َع��َربً��ا أص��ب��ح��وا ه��م إن ال��م��ك��ارم أي��ن
غ��م��ط��وا ن��ج��دة ذي م��س��ت��ن��ه��ض ف��أي أن��ه��ض��ه��م ج��ئ��ت ألن��ي ي��غ��ِم��ط��ون��ي إن
وال��ل��غ��ط ال��ل��غ��و إال ه��ن��ال��ك ف��م��ا رط��ن��وا إذا ف��اس��م��ع��ه��ْم ك��ال��ض��ف��ادع ه��م
ض��رط��وا وأن ق��ال��وا أن ي��ب��ال��ون وال م��ع��اط��س��ه��م م��ن ص��غ��اًرا ي��س��ت��ن��ث��رون
ه��ب��ط��وا أي��ن��م��ا م��ع��ه��م ي��ه��ب��ُط وال��ِخ��زي رح��ل��وا أي��ن��م��ا َم��ْع��ه��م ي��رح��ل ال��ع��اُر
ن��ق��ط ح��ول��ه ح��ي��اة ك��ل وْج��ه ف��ي م��غ��ام��زه م��ن الح��ت أش��وَه ك��ل م��ن

أنفه. يف السعوط يُدخل ويستعط: فيه، يف صببته إذا الدواء؛ املريض أوجرت نقول: «أوجره» قوله: 7

وتقدموا. سبقوا أي فرطوا: 8

رقيًقا، سلًحا سلحوا أي: «ثلطوا» وقوله: . الخفِّ ذات رجيع وهو بعًرا، رجيعهم يرمون أي يبعرون: 9

أن فبدل الصغري، خطئهم عىل ملتهم إذا إني البيت: ومعنى ثلًطا. يثلط هو نجوه: رق إذا لإلنسان يقال
أكرب. بخطأ يأتون عنه يكفوا

هم. وعوامِّ الناس أخالط يف أيًضا ويستعمل العجم، من جيل بالتحريك: النبط 10
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نابغيَّة ليلة يف

َش��َرط11 وج��ه��ه ف��ي م��خ��زي��ة ك��لِّ م��ن م��آزرُه ج��دَّت وإن ع��رًض��ا َرثَّ ق��د
ي��م��ت��خ��ط األك��ل ع��ن��د ه��و ك��أن��م��ا ج��ش��ع م��ن األك��ل ع��ن��د ي��ش��خ��ر ت��راه
غ��ل��ط إن��ه��م ب��ن��ع��ل ع��ل��ي��ه��م واش��ط��ب ل��ئ��اَم��ه��ُم ت��ق��رأ ال ك��ال��َخ��طِّ ال��َخ��ل��ق
األِق��ط ب��ه م��ل��ب��وًك��ا ال��س��م��ن ك��أك��ل��ك ه��م��ًم��ا ف��ُك��ْل م��ج��د م��ن ت��ش��ب��ع ُرم��ت إن
وال��خ��ط��ط ال��ب��ل��دان دون��ه ل��ُزل��زل��ت ب��ه ص��دع��ت ل��و ألم��ر ت��ج��ي��ش ن��ف��س��ي

العالمة. بالتحريك: الرشط، 11
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السلطنة إىل

ُم��ش��ال��ه ق��ص��ور ل��ه��م وإن��اثً��ا ذك��وًرا ب��ال��م��ئ��ات ي��َع��دُّون ه��م
وج��الل��ه ورف��ع��ة ون��ع��ي��م وإم��اء ب��ه��ا أع��ب��ٌد ول��ه��م
ع��ال��ه ال��رع��ي��ة ع��ل��ى وع��اش��وا ـ��ي��ا ال��دن��ـ ف��ي وال��ت��ك��س��ب ال��س��ع��ي ت��رك��وا
ال��ب��ط��ال��ه ن��ع��ي��م م��ن ال��س��ع��ي أع��ي��ن ف��ت��ب��ك��ي ف��ي��ه��م ال��ن��ع��ي��م ي��ت��ج��ل��ى
ن��خ��ال��ه1 م��ن َس��خ��ي��ن��ة أع��وزت��ه��م ق��وٍم ك��دِّ م��ن ال��لُّ��ب��اَت ي��أك��ل��ون
��الل��ه ال��سُّ ت��ل��ك ال��ن��ع��ي��َم ت��ن��ال ك��ي ا ك��دٍّ ي��ش��ق��ون األن��ام ف��ك��أنَّ
آل��ه ال��س��الط��ي��ن آل ل��َم��ْح��ي��ا س ال��ن��ا خ��ل��ق ق��د اإلل��ه وك��أن
أث��ق��ال��ه دون��ه��م م��ن وح��م��ل��ن��ا ع��ي��ًش��ا ال��م��ل��ك غ��ض��ارة ف��ي ن��ِع��م��وا
ص��ي��ال��ه ن��ردُّ ل��ل��َوغ��ى دون��ه��م خ��رج��ن��ا ال��ع��دوُّ ص��اوَل ف��إذا
ال��ح��م��ال��ه2 ف��ي��ه��ا ت��ك��ون ف��ع��ل��ي��ن��ا ي��وًم��ا ال��ج��رائ��َر ج��رُّوا ه��م وإذا
وال��ك��ف��ال��ه َرض��اُع��ه ف��ع��ل��ي��ن��ا ول��ي��د ف��ي��ه��م اس��ت��ه��لَّ م��ا وإذا
ح��ال��ه ك��ل ع��ل��ى ل��ن��ا أظ��ه��روه ع��ت��وٌّ ل��وال ب��ذاك رض��ي��ن��ا ق��د
ال��ج��ه��ال��ه ف��ي رس��وخ��ه��م إال ق��ة ال��س��و ب��ن��ي ع��ن ي��م��ي��زه��م م��ا ب��ه��م م��ا

بعد املنخل يف يبقى ما والنخالة: الجهد. أيام ويؤكل وتمر، دقيق من يتخذ حساء أو طعام سخينة: 1

الحب. قرش من الدقيق
القتىل. ديات من املحاربون يتحمله ما الحمالة: 2



الرَّصايف معروف ديوان

وح��ث��ال��ه ن��ف��اي��ًة ل��ك��ان��وا س ال��ن��ا ُغ��رِب��ل ل��و ح��ي��ث ال��ن��اس م��ن ه��م
ت��م��ث��ال��ه ال��ورى ب��ي��ن ل��ك��ان��وا ـ��ل ال��ج��ه��ـ ر ص��وِّ ل��و ح��ي��ث ال��ج��ه��ل وم��ن
وال��ك��الل��ه3 أص��ه��اَره��م زادوا ث��م ع��بءٍ ك��ل ع��ي��ش��ه��م م��ن ح��م��ل��ون��ا
إبَّ��ال��ه4 ع��ل��ى ض��غ��ثً��ا ف��ك��ان��وا ـ��ش ال��ع��ي��ـ م��ؤن��ة أص��ه��اَره��م ف��ك��ف��ي��ن��ا
ال��ع��دال��ه وت��ش��م��ئ��ز م��ن��ه��ا ال��ح��قُّ ي��ق��ش��ع��رُّ ح��ال��ة وال��ل��ه ت��ل��ك
وض��الل��ه ح��م��اق��ة م��ن��ا وه��ي وَش��ن��اٌر دن��اءة م��ن��ه��م ه��ي
ال��ُم��ح��ال��ه األم��ور م��ن إال ـ��ة اإلش��ت��راك��ي��ـ م��ذه��ب ف��ي ه��ذا ل��ي��س
ال��ج��الل��ه ذي ب��ربِّ��ن��ا ك��ف��ٌر ـ��ض��اء ال��ب��ي��ـ ال��ح��ن��ي��ف��ي��ة ال��م��ل��ة ف��ي وه��و

القرابة. شديدي ليسوا من يريد واألوالد؛ الوالد غري القرابة ذو الكاللة: 3
منه. الكبرية الكومة واإلبالة: شماريخ. أو حشيش أو قضبان من الكف يمأل ما الضغث: 4
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واألحزاب1 الوطن

َم��ط��اف��ا؟! ل��ن��ا ��ق��اق ال��شِّ أم��س��ى وق��د ان��ك��ش��اف��ا ��ت��ن��ا ل��ُغ��مَّ ن��رج��و م��ت��ى
ُه��ت��اف��ا ن��م��ل��ؤه ق��ب��ُل وك��ن��ا اص��ط��خ��ابً��ا ب��ال��ج��َدل ال��ج��و م��ألن��ا
ُج��زاف��ا ن��رس��ل��ه��ا األق��وال م��ن واٍد ب��ك��ل ن��ه��ي��م زل��ن��ا وم��ا
ارت��ج��اف��ا األم��ن ف��رائ��ص يَ��ه��زُّ رع��ب ب��ك��ل ال��ب��الد ف��ي ون��رج��ف
واع��ت��س��اف��ا ظ��ل��ًم��ا أش��د ون��ح��ن ب��اع��ت��س��اٍف ال��ح��ك��وَم��ة ون��تَّ��ه��م
ال��ُغ��داف��ا ت��ح��س��ب��ه ال��ب��ي��ن ب��وش��ك ي��دع��و ال��ق��وم ف��ي ن��اع��ٍب م��ن وك��م
«ال��خ��الف��ا» ب��أدم��ع��ن��ا ف��أن��ب��ت��ن��ا اخ��ت��داًع��ا ال��وط��ن ع��ل��ى تَ��ب��اك��ي��ن��ا
ال��ص��ح��اف��ا م��وائ��دن��ا ف��ي ل��ن��م��أل ف��اخ��ت��ل��ف��ن��ا ال��م��ط��ام��ع أج��اع��ت��ن��ا
غ��الف��ا م��ط��ام��ع��ن��ا ع��ل��ى ن��خ��ي��ط ال��ُم��ف��دَّى ال��وط��ن م��ن ول��ك��ن��ا

∗∗∗
ال��ج��َراف��ا2 ال��ح��َدث ��م ي��ت��ش��مَّ غ��ًدا م��ش��م��خ��رٍّا ال��ح��وادث أن��ف أرى
رع��اف��ا ال��دن��ي��ا ي��م��أل ع��ط��اس م��ن��خ��ري��ه ي��م��زق أن وي��وش��ك

الغازي، باشا مختار أحمد وزارة وقامت االتحاديني، وزارة سقطت عندما القصيدة هذه الرصايف قال 1

حاالته. أشد يف واالئتالفيني االتحاديني بني الخالف وكان البلقانية، الحرب قبل وذلك

الجارف. الجراف: 2



الرَّصايف معروف ديوان

وال��نِّ��ق��اف��ا3 ال��ه��زاه��ز ب��ه ت��ردُّ اق��ت��داٌر «ال��غ��ازي» ل��وزارة ف��ه��ل

∗∗∗
واع��ت��راف��ا: ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ب��ي��انً��ا ق��ول��ي ال��ق��وَم ي��س��وء ول��و أق��وُل،
اخ��ت��الف��ا أس��وأه��ا ن��ح��ن ف��ك��ن��ا واخ��ت��ل��ف��ن��ا ال��ب��ري��ة اخ��ت��ل��ف ق��د
ل��ط��اف��ا أق��اوي��ًال ل��ه��م ب��أن ش��داد أح��زاب ت��غ��ررك ف��ال
َع��ف��اف��ا ظ��واه��ره��م أب��دت وإن اح��ت��راٌص ال��ق��وم ب��واط��ن ف��إن
��ع��اف��ا ال��ضِّ أق��وي��اؤه��ُم ل��ي��أك��َل ول��ك��ن ل��م��ص��ل��ح��ة اخ��ت��ل��ف��وا وم��ا
اح��ت��راف��ا دأب م��ن ك��ل وبُ��غ��ي��ة راٍج ك��ل ُم��ن��ي��ة ال��دي��ن��ار ه��و
ال��ط��واف��ا ك��ع��ب��ت��ه ح��ول ون��ك��ث��ر ال��م��خ��ازي ب��ي��ت ألج��ل��ه نَ��ُح��جُّ
س��الف��ا ارت��ش��ف��وا م��ا ه��واه وغ��ي��َر ُس��ك��ارى ب��ه األن��ام ك��ل ت��رى
ال��ش��غ��اف��ا ب��ل��غ ح��ب��ه ول��ك��ن ج��اٍر األف��واه ف��ي س��واه ف��ح��بُّ
ال��زح��اف��ا ط��ل��ب م��ن ك��ل ك��ت��ائ��ب إل��ي��ه��ا زح��ف��ت ال��ت��ي ال��ح��رب ه��و
ال��ُم��خ��اف��ا األم��ل ص��وت��ه ��ن ف��أمَّ ُم��خ��اف أم��ل ف��ي رنَّ ق��د وك��م
ال��زف��اف��ا ال��ش��رف ب��ن��و ل��ه أق��ام ال��م��ع��ال��ي ب��ه ال��وض��ي��ع خ��ط��ب إذا
��ج��اف��ا ال��سِّ ال��ف��ت��ن إل��ى اخ��ت��رق��وا ق��د وح��رٍص ط��م��ع م��ن األح��زاب أرى
ال��ِج��ن��اف��ا ال��ت��زم م��ا ال��رأُي وب��ئ��س ب��ع��ًض��ا ال��رأي ف��ي ب��ع��ض��ه��م ي��ج��ان��ف
«ائ��ت��الف��ا» رام��وا م��ن ص��وَّب��ت ف��م��ا «ات��ح��اًدا» رام��وا م��ن خ��طَّ��أُت ل��ئ��ن
ارت��ش��اف��ا ي��رت��ش��ف ال��ح��زب��ي��ن ِك��ال م��ن��ه��ا ال��ع��دوان م��ش��ارب ف��إن
ات��ص��اف��ا ب��ال��ح��ق أح��ق ي��راه ح��زب ك��ل ال��دي��ان��ة ك��أول��ي وُه��م
ِع��ج��اف��ا؟! ك��ان��ت أف��ع��ال��ه��م إذا ِس��م��اٍن أق��وال ن��ف��ع وم��اذا
وص��اف��ا؟! ت��داب��ره��م أش��ت��ى ب��ه��ا ق��وٌم األوط��ان يُ��ْص��ِل��ح وأنَّ��ى
م��ض��اف��ا ل��ه��م ت��ك��ون أن وح��اذر ب��ع��ي��ًدا َط��َرٍف ع��ل��ى م��ن��ه��م ف��ك��ن
��ف��اف��ا ال��ضِّ ل��زم م��ن م��ن��ه وي��س��ل��م راك��ب��وه ي��ه��ل��ك ك��ال��ب��ح��ر ف��ه��م

ووزارة الرءوس. عىل بالسيوف املضاربة هو والنقاف: الناس. تهز التي والفتن الحروب الهزاهز: 3
الغازي. باشا مختار أحمد وزارة هي الغازي:
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السلطان1 سياحة عند

ب��إن��ج��اِز؟ م��واع��ي��د م��ن آم��ال��ك��م ع��ِل��ق��ت ه��ل ال��ب��ل��ق��ان: ف��ي ل��ل��ح��ك��وم��ات ق��ل
ال��ع��ازي م��ث��ل��ه ي��ع��زو ألش��ع��ب أم��س��ى ط��م��ٍع م��ن ال��ي��وم ت��ض��م��رون ال��ذي إن
��از ق��فَّ ذات ب��ك��فٍّ ل��م��س��ت��م ق��د إذ ن��خ��وت��ن��ا ع��رق ل��َم��س��ت��م ُم��ذْ ت��ع��رف��وا ل��م
أل��غ��از ب��ي��ت إال ال��س��ي��اس��ة وم��ا س��ي��اس��ت��ك��م ف��ي ل��غ��ًزا ل��ن��ع��رف إن��ا
وأوف��از2 ِح��ذر ع��ل��ى م��ن��ك��م ن��ح��ن إذ ل��ك��م م��س��ت��وِف��زون أن��ن��ا ت��رْوا أل��م
��از3 ه��مَّ ك��ل م��ن��ك��م ال��دس��ائ��س يُ��ل��ق��ي غ��دا ح��ي��ث ال��روم ب��الد ال��م��ل��ي��ك زار
وإي��ع��از إغ��راء ب��ي��ن ع��ن��دك��م م��ن م��ن��ت��ش��ًرا ك��ان ف��س��اد ك��ل ف��زال
ن��ازي4 غ��ي��ظ��ه م��ن ل��ك��م ق��ل��ب وك��ل ه��ادئ��ة ال��ن��اس ق��ل��وب اط��م��أن��ت ح��ت��ى
ه��ازي س��اخ��ٍر ب��ط��رف إل��ي��ك��م ي��رن��و م��ط��ام��ع��ك��م م��ن ��ي ال��م��ت��رجِّ وأص��ب��ح

السلطان وخرج األلبان، وبالد مقدونيا يف السياسية الفتن بإيقاد تشتغل البلقان حكومات أخذت ملا 1

السلطان إىل رفعها وقد القصيدة، هذه الرصايف قال سياسية، سياحة سائًحا املذكورة البالد إىل رشاد
ذهبية. سلسلة ذات ذهب، من بساعة عليها فأجازه

واألوفاز: أشخصنا، قد سفر عىل أو عجلة، حد أي أوفاز: عىل نحن عليكم، للوثوب متهيئون مستوفزون: 2

العجلة. وهو وفز جمع
ان. الطعَّ العيَّاب اد: كشدَّ از، الهمَّ 3

واثب. أي نازي: 4



الرَّصايف معروف ديوان

أن��ش��از5 ف��وق أق��ي��م��ت ال��رش��اد م��ن أل��وي��ة ال��ح��ب ن��س��م��ات والع��ب��ْت
ب��إع��زاز ذلٍّ م��ن ال��ن��اَس وال��م��ب��دل ب��ح��ك��م��ت��ه ال��س��ام��ي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
وإي��ج��ازي إط��ن��اب��ي ك��الم��َي: ك��ال ِح��ك��م م��ن أوت��ي��َت م��ا وص��ف ف��ي َع��يَّ ق��د
ال��غ��ازي ال��ف��ات��ح ف��أن��ت ال��ح��روب غ��زو غ��اي��ت��ه دون س��الم غ��زَو غ��زوَت
إع��واز ب��ع��ض ف��ي��ه��ا ال��س��ي��ف إل��ى ك��ان��ت أف��ئ��دًة واإلح��س��ان ب��ال��ع��ف��و م��ل��ك��ت
َح��زَّار ال��ق��وِم ل��ن��واص��ي ب��ص��ارٍم ل��ج��ئ��ت��ه��ُم إره��ابً��ا ش��ئ��ت ل��و وأن��ت
ال��ج��ازي ب��ه ي��ج��زي م��ا أف��ض��ل وال��ع��ف��و ت��أخ��ذه��م ب��ال��ع��ف��و ج��ئ��ت��ه��م ل��ك��ن��م��ا
م��ن��ح��از غ��ي��ر ُم��ح��بٍّ ب��ش��ع��ٍب واه��ن��أ م��ن��ص��ل��ٌت ال��ع��ف��و إن س��ي��وف��ك ف��اغ��م��ْد
ب��ال��الِز ب��ال��ب��ل��غ��ار ب��األرم��ن��ي��ي��ن ق��اط��ب��ة ب��األل��ب��ان ب��ال��روم ب��ال��ت��رك
م��م��ت��از األق��وام ع��ل��ى م��ق��اٍم إل��ى ي��رف��ع��ه��م ف��اإلخ��الص ال��ُع��رب ب��ن��و أم��ا
ب��أب��واز م��ن��ه��م ال��ِع��دا ب��غ��اث ف��اض��رب م��اس��ك��ه أن��ت ل��ع��رٍش ِع��م��اٌد ه��م إذ
ب��أع��ج��از ت��رض��ى وال ال��ص��دور ت��ب��غ��ي ف��ئ��ة إن��ه��م ص��ع��ب، ك��ل ب��ه��م ورْض
إرك��از6 أيَّ ف��ي��ه��ا ألرك��زت ي��وًم��ا أرَض��ه��ُم زرت ل��و ال��ُع��ال رك��از وه��م
ب��ُع��ك��از م��ن��ه��م ُم��س��ن��ده ك��ن��َت ل��و س��ن��ٌد ف��ه��م م��ش��ي ع��ن األم��ر ي��ع��ِج��ز إن
أح��راز7 ب��ع��ض نُ��ه��اه��م م��ن ب��ه��ا ف��نُ��ْط ِج��نَّ��ت��ه��ا ال��ب��ل��دان ع��ل��ى خ��ش��ي��َت وإن
خ��رَّاِز8 ك��لِّ ع��ن رأب��ه��ا ف��ي أغ��نَ��وك ح��م��ائ��لُ��ه رثَّ��ت إن ُم��ل��ِك��َك وس��ي��ُف
وم��ج��ت��از َع��ْج��الٍن زي��ارة ول��و م��وط��ن��ه��م ال��م��ح��ب��وب ال��م��ل��ُك أي��ه��ا زر
وإع��واز ج��ه��ل م��ن ال��ي��وَم ن��اب��ه م��ا ش��اف��ي��ٍة م��ن��ك ب��ع��ي��ٍن إل��ي��ه وان��ظ��ر
َه��زه��از9 غ��ي��ر ب��ع��زم وأي��م��نَ��نَّ م��ح��ت��ج��ًزا ب��ع��ُد م��ن َوُرْح وأْع��ِرْق أْش��ئ��ْم
وأج��واز ب��أط��راف م��ن��ه ج��ال ل��و وط��ن م��ن ال��دس��ت��ور م��ل��ك ع��ل��ى م��اذا

املرتفع. املكان وهو بالتحريك، نشز جمع أنشاز: 5
وفضة. ذهب من املعادن يف هللا ركزه ما الركاز: 6

والجنون. الرش لدفع يتخذ ما الحرز؛ مفردها األحراز: 7
الجلود. خياطة وهو الخرز، من فعال والخرَّاز: إصالحها. يف أي رأيها: يف 8

مضطرب. غري أي هزهاز»؛ غري «بعزم وقوله: اليمن. أتى وأيمن: الحجاز، أتى الرجل: احتجز 9
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والقوة احلق

ال��طُّ��ْرُق ت��ل��ف��ظ��ُه األرض ف��ي ض��اربً��ا م��ش��ى وإن��م��ا ال��ب��الد ي��غ��َش ل��م ال��ح��َق أرى
ش��رُق وال غ��رٌب ي��ئ��وي��ه ف��م��ا وح��ي��ًدا ب��غ��ي��ره��ا ويُ��م��س��ي أرض ف��ي ف��يُ��ص��ب��ح
ي��زق��و ط��ائ��ر وال إن��س ال ح��ي��ث إل��ى ب��ه��ا م��ب��ت��ع��ًدا األرض ق��ف��َر ت��وطَّ��َن
ال��ب��رق أوَم��ض ك��م��ا أح��ي��انً��ا وي��ظ��ه��ر ��ب م��ح��جَّ وه��و األم��ص��اَر ي��ه��ب��ط وق��د
ال��ُزرق أع��داؤه ال��ده��ر ق��دي��م م��ن وه��م ي��دَّع��ون��ه ال��َوَرى أن ع��ج��ٍب وم��ن
األف��ق دون��ه��ا م��ن ي��ن��س��دُّ ظ��ه��رْت إذا ق��وًة وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ل��ه أع��دُّوا
ال��ودق1 أم��ط��َر ك��م��ا ن��اٍر م��ن ق��ذائ��َف يُ��م��ط��رون��ه ب��ط��ي��ارات��ه��م وط��اروا

∗∗∗
وت��ن��دق ق��ه��ًرا األع��ن��اق ل��ه��ا تُ��ذل ق��وة ال��خ��ل��ق ف��ي ال��ح��ق إن ي��ق��ول��ون:
ال��خ��ل��ق؟ ظ��الم��ت��ه ع��ن ي��ت��ح��اش��ى وال ش��اك��يً��ا وي��ص��ب��ح يُ��م��س��ي ب��ال��ه ف��م��ا
وال��ص��دق ال��ك��ذب أوص��اف��ه��ا ف��ي ت��ع��اَرَض م��دن��يَّ��ٍة م��ن األم��ر ن��ش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ال��ح��ُق ض��ح��ك ب��ط��الن��ه��ا م��ن ب��أش��ي��اء ت��دع��ي ال��َغ��رب س��اس��ة س��م��ع��ن��ا ق��د وك��م
ال��رقُّ األم��م ي��ش��م��ل أن ل��ه��م أج��ازوا وإن��م��ا األس��ي��ر رقَّ م��ن��ع��وا ف��ه��م
رب��ق؟ ب��أع��ن��اق��ه��ا م��ش��دوًدا األس��ر م��ن أم��ة ال��ع��راق��ي ال��ق��ط��ر ف��ي ت��َر أل��م
رف��ق ب��س��اح��ت��ه��ا ي��م��رر ل��م ال��ع��ن��ِف م��ن خ��ط��ة ل��ل��ق��وِم ال��س��ي��ف ف��ي��ه اخ��ت��ط ق��د

وهينه. شديده كله؛ املطر الودق: 1



الرَّصايف معروف ديوان

م��ذْق ل��ه��ا ل��ي��س ال��ُع��دوان م��ن ب��ك��أس ن��اق��ًع��ا ال��ذل م��ن ��ا س��مٍّ وأوج��ره��م
َرن��ق ح��وض��ه��ا ف��ي ال��م��اء ألن تُ��ع��اُف؛ أص��ب��ح��ْت ال��ش��وائ��ب وق��ع م��ن ف��دج��ل��ة
ع��م��ق ألوش��ال��ِه م��ا َغ��ْوٌر ال��ض��ي��م م��ن وم��اؤه أم��س��ى ال��غ��م��ر ال��ف��راَت وإن

∗∗∗
ع��ش��ق ن��ح��وه��ا ب��ي ي��ه��ت��ز ذك��رْت إذا َم��واط��نً��ا ال��وادي��ي��ن ب��ي��ن ال��ل��ه رع��ى
ال��ن��ط��ق ب��إف��ش��ائ��ه��ا ي��س��م��ح ل��م خ��واط��ر ب��ه��ا ف��ل��ي ال��ش��ب��اب ع��ص��ر ب��ه��ا ق��ض��ي��ت
ال��ُوْرق2 ن��اح��ت م��ث��ل��م��ا ع��ل��ي��ه��ا أن��وح ذك��ره��ا ع��ن��د أن��ن��ي م��ن ت��ع��ج��ب��وا ف��ال
ي��ن��ش��ق ال��ح��زن م��ن ق��ل��ب��ي ل��ه��ا ي��ك��اد م��س��ت��ض��ام��ة أب��ص��رت��ه��ا إذا وإن��ي
ال��ِع��ت��ق؟ ل��واح��ظ��ه ف��ي ب��ط��رف ت��ل��ي��ح إس��اره��ا م��ن أص��ب��ح��ت ق��د ت��ره��ا أل��م
ال��م��ح��ق س��ي��اس��ت��ه ف��ي ح��ك��م ت��ك��ال��ي��ف إل��ى راس��ف��ًة ال��ذلِّ ق��ي��ود ت��ج��ر
ال��ِزقُّ يُ��م��َخ��ض ك��م��ا درٍّا وي��م��خ��ض��ه��ا ض��رائ��بً��ا ال��ع��دو ش��ط��ري��ه��ا وي��ح��ل��ب
ال��خ��رق وات��س��ع ال��خ��ط��ب ه��ول ت��ف��اق��م ب��ه ال��ذي ال��س��الم وادي ع��ل��ى س��الٌم
ع��ل��ق وال ن��ف��ي��س ال ح��ت��ى ون��ب��ذل ع��زي��زة ح��ي��اة ال ح��ت��ى س��ن��ف��دي��ه
م��ش��ت��ق ي��ع��ُرَب ص��ل��ب م��ن ن��س��ب ل��ه��ا ب��ك��ت��ائ��ب ث��أرن��ا ف��ي��ه ون��درك
ال��طَّ��ل��ق س��ي��أخ��ذه��ا أن ي��وًم��ا ب��دَّ وال ح��وام��ل ب��ال��خ��ط��وب ال��ل��ي��ال��ي وإن
وال��بُ��ل��ق ال��دُّه��م م��ي��دان��ه��ا ف��ي وت��س��ت��نُّ س��ع��ي��ره��ا ي��ب��وخ م��ا ح��ربً��ا ف��ت��ن��ت��ج
ُزرق وم��س��ن��ون��ة ب��ي��ض م��َش��طَّ��ب��ة م��ض��اءه ك��أنَّ ع��زم أخ��ي ب��ك��ل
ح��ذق ال��وغ��ى ف��ي ال��ق��ن��ا ب��ت��ص��ري��ف ل��ه��نَّ ب��س��واع��د ال��ع��ال راي��ات ��ف ت��ل��قَّ
ال��س��ب��ق ل��ن��ا ي��ت��م ف��ي��ه��ا ُم��ن��ًى وإم��ا ِب��ط��ب��ه��ا ن��س��ت��ط��بُّ ال��م��ن��اي��ا ف��إم��ا
ِع��رق ل��ل��ع��ال ن��اب��ًض��ا ف��ي��ن��ا دام ف��ال أم��ره ال��ده��ر ع��ل��ى ن��م��ل��ك ل��م ن��ح��ن إذا

الورقاء. مفردها الحمائم، الورق: 2
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ُم��ف��ت��رَّا2 األم��ان��يِّ ص��ب��ح ع��ن ��ر وك��شَّ اغ��ب��رَّا م��ا ب��ع��د م��ن ال��ش��رق أف��ُق ت��ب��لَّ��َج
ال��َح��رَّى ك��ب��دي ف��ي ك��ان ح��رٍّا وب��رَّد س��رن��ي ال��ل��ون ن��اص��ع ُص��ب��ًح��ا ك��ان ول��و
ُم��ح��م��رَّا ك��ال��دم ال��زرق��اء ب��ح��اش��ي��ة ل��ن��اظ��ري ي��ل��وح ُص��ب��ٌح ول��ك��ن��ه
وازورَّا ��م ت��ج��هَّ ق��د ول��ك��ن ب��ح��س��ن راق��ن��ي ال��خ��ود ال��غ��ادة ك��وج��ه أراه
ال��ض��رَّا ي��ش��ت��ك��ي غ��دا ك��م��ن��ه��وك ِض��ئ��اًال خ��الل��ه م��ن ال��م��ن��ى ت��ب��اش��ي��ر ل��م��ح��ت
م��ض��ط��رَّا؟ ال��ي��أَس أس��ت��ش��ع��ر أم أأط��م��ع أخ��ري��اتُ��ه اس��ت��ب��ه��م��ت ل��م��ا أدِر ول��م
س��رَّى م��ا ال��ك��ئ��ي��ب��ة ال��ن��ف��س ع��ن ت��س��رَّى اح��م��راره وراء م��ا أدري ك��ن��ُت ول��و
ورَّى م��ا أج��ل م��ن ال��ن��ف��س ش��ك��وك ف��زادت أم��ره ع��واق��ب َورَّى ول��ك��ن��ه
س��رَّا ل��ه أذي��ع أن ي��خ��ش��ى ُه��َو ك��أْن م��ج��م��ج��ًم��ا ق��وًال ب��ال��وع��د ي��ه��ام��س��ن��ي
ُم��غ��ت��رَّا ال��غ��رُّ أوض��اح��ه أس��ف��رت وإن ب��وع��ده أك��ون أن ألخ��ش��ى وإن��ي
ال��ش��رَّا يُ��ض��م��ر م��ظ��ل��م ل��ي��ل ك��ل وال خ��ي��ره ال��ن��اس ي��رت��ج��ي ص��ب��ح ك��ل وم��ا
ال��َغ��رَّا ط��ل��ع��ت��ك ال��ل��ه ف��ح��ي��ا ب��وع��ٍد ص��ادًق��ا األم��ان��يِّ ص��ب��َح ي��ا ك��ن��ت ف��إن

معاَرش — إننا قائًال: العربية، األمة من بالتربؤ فيه رصح بباريس غانم لشكري مقاًال الجرائد نرشت 1
هذه الرصايف فقال فينيقيون، نحن وإنما بالعربية، تكلمنا وإن بعرب، لسنا — اللبنانيني أو السوريني

غانم. شكري عىل يرد القصيدة؛

األماني. صبح عن الرشق بافرتار عنها وكنى دمشق، حكومة إىل الرشق» أفق «تبلج بقوله: يشري 2



الرَّصايف معروف ديوان

∗∗∗
ُم��رَّا؟! ق��ل��ت��ه وإن ��ا ح��قٍّ ب��ه��ا أق��ول ق��ص��ي��دٍة ف��ي ع��اذٍر م��ن ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
ُم��َم��ت��رَّا3 ال��ع��راق��ي��ن ب��آف��اق ح��ج��ابً��ا أس��ب��ل��ت ال��ج��و ف��ي س��وداء َه��ب��وًة أرى
اغ��ب��رَّا ق��د ال��س��م��اء ج��و ب��ه��ا ُس��دوًال ال��رب��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا ال��ش��ام ب��أرض وأرخ��ت
م��ك��درَّا4 أس��ف��َع األف��ق وج��ه ع��اد ب��ه��ا غ��ي��اب��ًة م��ن��ه��ا ب��ي��روَت ع��ل��ى وم��دت
واق��ورَّا5 أق��ف��ر اآلم��ال م��رب��ع ب��ه ت��ن��اك��ٍر م��ن ع��ارٌض إال ه��ي وم��ا
ُف��رَّى6 ك��ت��ي��ب��ت��ه��ا أم��س��ت وآم��ال��ه��م م��ت��خ��اذٌل نَ��وءُه��م ف��ي��ه ال��ق��وم ت��رى

∗∗∗
م��رَّا ال��ذي ال��زم��ان ف��ي ع��رف��ون��ا وق��د يُ��ن��ك��رون��ن��ا أص��ب��ح��وا ل��ق��وم ع��ج��ب��ت
ُم��ض��ط��رَّا ال��م��س��ام��ع ف��ي ص��داه��ا ف��دوَّى ع��رب��ي��ة ن��ع��رة أس��م��ع��ون��ا ه��ُم
َط��رَّى م��ا ال��ق��ول ي��اب��س م��ن ل��ن��ا ف��ط��رَّى م��ث��رث��ًرا ف��ي��ه��ا ق��ام خ��ط��ي��ب م��ن ف��ك��م
ص��رَّا ب��ه��ا ال��ط��روس ف��وق ق��ل��م وك��م دون��ه��ا ال��ش��ع��َر أرخ��ص ق��د ش��اع��ٍر وك��م
م��زورَّا ال��دِّي��ن ج��ان��ب ت��رك��ن��ا ق��د ب��ه��ا إج��اب��ة إل��ي��ه��ا أج��ب��ن��اه��م وك��نَّ��ا
ط��رَّا يَ��ع��رٍب ب��ن��ي م��رام��ي��ه��ا ت��ع��مُّ س��ي��اس��ة ط��ري��ِق ف��ي ات��ح��اد رج��اءَ
وي��خ��ض��رَّا رط��بً��ا ال��يُ��ب��س ب��ع��د وي��رج��ع اع��ت��زازن��ا غ��ص��ن ي��خ��ض��لَّ أن ح��ان ف��م��ذ
ِص��رَّا ع��ات��ي��ة ن��ك��ب��اءَ ل��ن��ا ف��ه��ب��ت ل��ري��ح��ه��م ال��رج��اء خ��ي��اش��ي��م ن��ص��ب��ن��ا

∗∗∗
ال��ح��رَّا يُ��خ��ِج��ل م��ا ق��ال ق��د إذ ب��ب��اري��َس َغ��ان��م اب��ُن ال��ك��راَم س��اء ل��ق��د ل��ع��م��ري

به. مرَّ أي به؛ امرتَّ يقال: 3
وشحوب. سواد ذو وأسفع: ذلك. ونحو والسحابة كالغربة رأسه، فوق من اإلنسان أظل ما كل الغيابة: 4

كدر. أي ومكدرَّا:
نباته. ذهب : اقورَّ 5

أي الراء: وتشديد الفاء بضم ُفرَّى»، كتيبتها «أمست وقوله: ضعفاء. أي متخاذل»: «نوءهم قوله: 6

منهزمة.
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األماني صبح

واب��ت��رَّا7 ال��ق��وم م��ن��ه��ج وخ��لَّ��ى ُج��زاًف��ا وادَّع��ى ال��ع��روب��َة َم��ن��اِم��ي��ه ع��ن نَ��ف��ى
ال��َع��رَّا؟!8 ذل��ك أن��ك��روا ح��ت��ى ال��َع��رِّ م��ن ال��وَرى ف��ي ال��ع��روب��ة أن ح��ِس��ب��وا وه��ل
َض��رَّا9 َم��ن أم��س ب��ه��ا َض��رَّان��ا ي��ك ول��م ب��ه��ا ن��اع��ٌر ب��ي��ن��ه��م م��ن ي��ق��م ل��م ك��أن
ب��رَّا ق��د ق��ال ب��م��ا م��ن��ه��م أح��ٌد وال ب��ع��ه��وده وَف��ى م��ن��ه��م أَح��ٌد ف��م��ا
غ��رَّا أو خ��ان ال��ذي ال��ح��ل��ي��ف��ي��ن وش��ر ب��ه ح��ال��ف��وا م��ا ك��ل َغ��روًرا وك��ان
م��نُ��ج��رَّا ��ل ن��ؤمِّ ك��ن��ا م��ا غ��ي��ر إل��ى م��ن��ه��ُم ��ل ن��ؤمِّ ك��ن��ا ال��ذي وع��اد
م��ص��ف��رَّا ه��اَج إذ األرض ن��ب��اَت ف��ح��اك��ت ك��لُّ��ه��ا األم��ان��يُّ ت��ل��ك ص��وَّح��ت وق��د
م��ْم��َق��رَّا10 ي��غ��ض��ب َق��نْ��ط��وراءَ ألب��ن��اء غ��دا م��ن ك��لُّ ش��ام��تً��ا ف��ي��ن��ا وأص��ب��ح

األصحاب. عن واالنفراد االعتزال وهو االبرتار، من ابرت: مناحيه. عن أي مناميه: عن نفى 7
العيب. بالفتح: العر 8

إياه. وعوَّده وأغراه به ألهجه أي ترضية؛ بكذا رضاه يقال: أغرانا، أي بها: رضانا قوله: 9

الغضب. عند ذلك ويكون عرقه، ناتئًا أي ممقًرا: وقوله الرتك. قنطوراء: أبناء 10
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دجلة نواح

الشهري الرتكي الشاعر قصيدة عن جوابًا العامة؛ الحرب أثناء يف بغداد سقوط بعد قالها
نظيف. سليمان

يَ��م��ت��اُح ل��م��ائ��ه��ا ُح��زٍن ك��لُّ ��اُح ن��ضَّ ودم��ُع��ه��ا ع��ي��ن��ي ِه��َي
م��ج��ت��اُح؟! ه��ال��ك ال��ذلِّ ب��ي��د وَِع��زِّي ال��دم��وع أذُرف ال ك��ي��ف
إص��ب��اح ل��ل��ي��ل��ه م��ا َج��َل��ل ب��خ��ط��ٍب ال��زم��ان ي��ُد رم��ت��ن��ي ق��د
األش��ب��اح ب��ه��ا ت��خ��ف��ى ُظ��ل��م��ات َس��م��ائ��ي وج��ه ع��ل��يَّ ��ت غ��مَّ ح��ي��ُث
وض��اح م��واط��ن��ي ف��ي َش��َرف م��ض��م��ح��ًال أع��ي��ن��ي ع��ن وت��واَرى
ورم��اح ُظ��بً��ا وال ع��ن��ي ـ��ي��م ال��ض��ـ ت��ذود ُح��م��اٌة ال أم��س��ي��ُت ي��وَم
ح م��الَّ وال ل��ه��ا ِش��راٌع ال ت��ج��ري ك��ال��س��ف��ي��ن��ة ال��ي��وَم ف��أن��ا
ال��ِف��س��اح ال��ِف��ج��اج ل��َي ِش��ب��ٍر ِق��ي��َد ف��ت��راءْت ب��م��ح��ن��ت��ي ذرًع��ا ض��ق��ُت
ِف��ص��اُح ذُْل��ٌق ف��ي��ه ال��دم��ع أل��س��ُن ب��ن��ح��ي��ٍب َم��نْ��ط��ق��ي ال��ح��زن أخ��رَس
بُ��ح��اح ال��ع��وي��ل م��ن واع��ت��ران��ي ل��ح��ال��ي ال��ع��دو رث��ى ح��ت��ى نُ��ْح��ُت
وال��نُّ��واح ال��ب��ك��ا ه��و وخ��ري��ري دم��وع��ي ان��س��ك��اب ه��ي ف��م��ي��اه��ي
األرواح؟! ج��وان��ب��ي ف��ي َخ��ف��ق��ْت م��ا إذا اض��ط��راب��ي ت��ب��ص��ُر أَوم��ا
وص��ي��اح ��د ت��ن��هُّ م��ن��ي ه��و ول��ك��ن م��وًج��ا ف��يَّ ال��م��وُج ذا ل��ي��س
األت��راح أح��رق��تْ��ن��َي أدم��ع��ي ول��وال ال��ج��ح��ي��ُم ه��و وج��دي إن
��ْح��َض��اح ال��ضَّ م��اؤه ج��فَّ أًس��ى م��ن ف��ي��ه أن��ا ب��م��ا م��ن��ب��ع��ي درى ل��و
��اح س��فَّ وَدم��ُع��ه ب��اٍك ه��و ف��ه��ذا ب��ذاك درى ق��د ع��لَّ��ه
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∗∗∗
وراح��وا؟ ال��ع��دوِّ ي��د ف��ي ن��ه��ب��ًة ت��رك��ون��ي ه��ل ال��ح��ف��اظ أه��ل أي��ن
ُم��زاح؟ أم ب��َراُح��ه��ْم أف��ِج��دٌّ ع��ج��اًال ��الِم ال��سَّ وادَي ب��رح��وا
ان��ت��زاح؟ ع��ل��يَّ م��ن��ه��م وع��زي��ز ان��ت��زاًح��ا ع��نِّ��ي يَ��ب��ع��دون َل��ه��م م��ا
م��س��ت��ب��اح؟ ب��ع��ده��م ل��ل��ُم��ع��ادي��ن ح��ري��م��ي أن ي��ع��ل��م��ون أَوم��ا
��اح ط��مَّ ب��ودِّه َإلَل��يْ��ه��م ف��ؤادي ف��إن ي��ب��ع��دوا ف��ل��ئ��ن
األرواح ت��ط��ي��ق��ه م��ا أل��ًم��ا أق��اس��ي ال��ف��راق م��ن ت��رك��ون��ي
ون��اح��وا ب��ك��ي��ت م��ث��ل��م��ا ل��ب��ك��وا األع��ادي ب��أي��دي س��بْ��يٍّ��ا رأون��ي ل��و
ص��ب��اح ال��ص��ب��اح وال ب��ان��وا ي��وم م��س��اءٌ ال��ب��ع��اد ب��ع��د م��س��ائ��ي ال
ال��ج��ن��اح! م��ن��ي وأي��ن ب��ج��ن��اٍح إل��ي��ه��م أط��ي��َر ب��أن أت��م��ن��ى
ي��رت��اح��وا ول��م غ��م��ًض��ا ي��ذوق��وا ل��م ه��ج��ري ب��ع��د ب��أن��ه��م أدرى أن��ا
ال��ِب��ط��اح تَ��َغ��صُّ ب��ه ب��ج��ي��ٍش ـ��ف ال��زح��ـ ع��ل��ى ع��ازم��ون ال��ي��وم ه��م ب��ل
وك��ف��اح ل��ه وث��ب��ٌة ب��ع��ده��ا ت��أت��ي ال��ل��ي��ث ف��رب��ض��ة تَ��أنَّ��وا إن
أوض��اح؟! وداده��م م��ن زان��ه واٍد إغ��اث��ة ع��ن يُ��غ��ض��ون ك��ي��ف
وش��اح ال��ه��الل راي��ة ول��ه ت��اٌج ع��ث��م��ان ف��خ��ر م��ن ف��ع��ل��ي��ه
ج��راح أح��بُّ م��م��ن ب��ق��ل��ب��ي ن��ت ك��ا وإن ال��وف��اء ع��ل��ى ب��اٍق أن��ا
ري��اُح ي��ا ش��ك��اي��ت��ي ب��لِّ��غ��ي��ه��م أش��ك��و ال��ي��وم وم��ن��ه��ُم ف��إل��ي��ه��م
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وت��ئ��ي��ُض؟!1 ال��م��ن��ى ف��ي ت��ذه��ُب ح��تَّ��اَم م��ري��ُض وال��زم��ان ع��زم��ك ص��حَّ ق��د
َم��ه��ي��ض؟! ح��ش��اك ف��ي ي��ق��ل��ق��ل َع��ظ��م ك��أن��ه ال��ف��ؤاد ف��ي ه��م��ك ب��ال م��ا
ت��ق��وي��ض! ب��ف��ج��ره��ا ل��ل��ظ��الم م��ا ب��ل��ي��ل��ة ال��ه��م��وم ُم��ْع��ت��ل��َج ب��تَّ ك��م
بَ��ع��وض يَ��ِط��نُّ ك��م��ا َك��راَك ف��نَ��ف��ت ال��دج��ى ف��ي ال��ه��واج��س ب��م��س��م��ِع��ك ط��نَّ��ت
ق��ض��ي��ض ال��دم��ي��َث م��ض��ج��ع��ك ف��ك��أن ن��اع��ٍم ف��راٍش ع��ن ُج��ن��وب��ك ت��ن��ب��و
رض��ي��ض ب��ال��ه��م��وم ق��ل��ب��ك وك��أن م��ت��ق��رِّح ب��ال��ج��وى ج��ن��ب��ك وك��أن
وأروض ب��ه��ا س��م��وات ض��اق��ت لُ��ب��ان��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ن��ف��س��ك َك��بُ��َرت
ت��روض وال��ص��ع��اَب ي��رك��ب ف��ال��ه��ول دون��ه��ا ال��م��ه��ال��َك ت��ق��ت��ح��م زل��َت م��ا
ت��خ��وض؟! ال��خ��ط��وب م��ع��ت��رك أي أم ت��م��ت��ط��ي ه��وٍل ف��أيَّ أن��ت ل��ل��ه

∗∗∗
ال��م��م��ح��وض2 ي��ق��ي��ن��ه��ا ال��ش��ك��وَك ي��ج��ل��و ال��س��ن��ا ك��م��ؤتِ��ل��ق ق��اف��ي��ٍة ول��ربَّ
ال��ت��ع��ري��ض ب��م��ث��ل��ه��ا األن��اَم ف��ات ب��ح��ق��ي��ق��ة إن��ش��اده��ا ف��ي ص��رَّح��ُت

رجع. أيًضا: يئيض آض 1
الخالص. وهو املحض، من املمحوض: 2
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َم��روض3 وه��و ال��ِم��ض��م��ار ب��َي ون��ح��ا ِع��ن��انَ��ُه ال��ق��ري��ُض أََج��رَّن��َي ول��ق��د
وَرك��وض خ��ل��ف��ه َس��ب��وٌح ي��ج��ري م��ج��لِّ��يً��ا ال��س��ب��اق ي��وم ال��م��دى وأت��ى
تَ��ف��ي��ض ال��ك��راِم ال��ع��رب ب��م��ف��اخ��ر ق��ري��ح��ًة ل��ل��ق��ري��ِض أن��ب��ط ك��ن��ُت ق��د
م��ع��روض4 ال��ت��َوى ع��ل��ى ف��ي��ه َم��ح��ي��اَي م��وق��ًف��ا ال��س��ي��اس��ة م��ن وق��ف��ت ول��ك��م
ورب��وض ف��ت��رة ف��ي��ه��م ك��ان إذ ل��ل��ع��ال ق��وم��ي ب��ال��ش��ع��ر م��س��ت��ن��ه��ًض��ا
ق��ري��ض ه��ن��اك ي��ن��ش��د ول��م ق��ب��ل��ي ش��اع��ر ب��ذل��ك ي��ن��ط��ق ل��م أي��اَم
ج��ري��ض5 وه��و وع��اد ال��ق��ري��ُض خ��اب م��داره ال��زم��ان دار إذا ح��ت��ى
ال��م��ق��روض6 ش��ع��ُره ح��رٍّا ك��ان م��ا ش��اع��ٌر ال��ح��رورَة ي��ن��ازع��ن��ي وغ��دا
ال��م��رف��وض7 ط��ب��ع��ه ب��راق��َش ك��أب��ي خ��ائ��ٌن األم��ان��ة ث��وَب وي��ب��زُّن��ي
يَ��ق��وُض! وك��ان أب��ن��ي��ه��ا ك��ن��ت أن��ا وط��ن��يَّ��ٍة ف��ي دع��واَي م��دٍَّع ك��م
ال��م��ق��ب��وض ال��دره��م ه��ذا وَش��َراه ب��اَع��ُه ال��س��ي��اس��ة ف��ي ع��ب��د ك��ل م��ن
غ��ض��ي��ض8 دون��ه��نَّ ال��م��ع��ان��د َط��ْرُف ل��ق��ص��ائ��ًدا ل��ي إنَّ ال��م��خ��اِص��م تَ��ِع��َس
ُدح��وض ل��ه��نَّ م��ا دوام��ُغ ُح��ج��ج ل��ي َدع��واَي ف��ي ف��ه��ن ادَّع��ي��ُت ف��إذا
غ��م��وض ف��ي��ه ل��ي��س ِص��دق ب��م��ق��ال ن��اط��ًق��ا ع��نِّ��ي يُ��ِج��بْ��َك ال��ي��راع وَس��ِل

∗∗∗
بَ��غ��ي��ض أُم��ي��َم ي��ا إل��ي��ه��م أن��ي َس��رَّن��ي األراذُل ت��ك��رَّه��ن��ي ��ا ل��مَّ
م��ن��ق��وض ع��ن��ده ال��ص��داق��ة ع��ه��د ام��رٍئ م��ن ال��وف��اء إل��ى ب��ِرئ��ت ول��ق��د
ق��روض ال��رج��ال ف��ي ال��ص��ن��ائ��ع إن ب��م��ث��ال��ه��ا ص��ن��ي��ع��ة ك��لَّ وج��زي��ُت

واملروض: السباق. خيل فيه يضمر الذي امليدان واملضمار: قياده. يل أسلس عنانه: الفرس أجرني 3
السباق. يف الجري عىل املدرب

حياتي فيها تعرَّضت كثرية مواقف السياسة يف وقفت يريد: هلك، فرح: باب من تًوى يتوي توى 4

للِحمام.
املوت. غصص الجريض: 5

والنفاسة. العتق وهي والحرار، والحرارة والحرورية، كالحرية الحاء، بفتح الحرورة: 6
الشمس. ضوء يف ألوانًا يتلون جلده يزال ال حيوان براقش: وأبو يسلبني. يبزني: 7

مكسور. أي مغضوض؛ غضيض: 8
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َوم��ي��ض ال��زم��ان ف��ي ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة م��ا ح��ق��ي��ق��ة ال��زم��ان م��ن ت��ط��ل��ب��نَّ ال
ال��م��م��خ��وض9 ص��رف��ه��ا ال��ع��ج��ائ��ب أب��دى ص��رف��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي م��ن م��َخ��ض��َت وإذا
وت��ح��ي��ُض ت��ارة ت��ط��ه��ر ال��ح��ك��م ف��ي ن��س��ائ��ه��ا م��ث��ل األي��ام وح��وادث
ال��ب��ي��ض10 َوغ��اه��ا ف��ي ت��ق��ن��أ س��وداء ك��ري��ه��ة ك��لَّ أن��ت��ج��َن ول��ربَّ��م��ا
ح��ض��ي��ض واش��م��خ��رَّ أْوٌج ف��ان��ح��طَّ ب��أه��ل��ه��ا ال��ب��الد م��ن��ق��َل��ب س��اء ق��د
نَ��ف��وض11 ل��م��ذْروي��ه وه��و ج��اء ق��د ص��اغ��ًرا رأي��ن��ا ف��ك��م ال��ح��ي��اء ذَه��َب
ال��م��رح��وض12 ث��وب��ه ُع��ْج��بً��ا ف��زه��اه ع��رض��ه َم��دان��س ع��ن ت��ع��ام��ى وق��ح
إغ��ري��ض13 ش��روره��م وَق��ط��ر دثٌّ ف��خ��ي��ره��م األن��ام ع��ل��ى ال��ش��ق��اء غ��ل��ب
تَ��نْ��ب��ي��ض؟!14 ض��غ��ي��ن��ة ك��ل ق��وس ف��ي ول��ل��ورى ال��ح��ي��اة ف��ي ال��س��ع��ادة ك��ي��ف
ال��م��ف��روض؟! ن��ص��ي��ب��ه��ا ق��لَّ ال��ع��ل��م ف��ي ��ٌة أمَّ ال��م��ع��ال��ي ت��ب��ت��دع ك��ي��ف أم
ع��ض��وض ال��ب��الد ف��ي م��ل��ك دام م��ا ب��أه��ل��ه��ا ال��ش��ق��اء ال��دن��ي��ا ت��ع��دم ل��ن
ع��ري��ض ق��ف��اه َم��ن ت��ق��دَّم ح��ت��ى أه��ل��ه ��ر ت��أخَّ ف��ق��د ال��ذك��اء وي��َح
ال��ع��رِّي��ض وأك��رم األدي��ُب ُم��ِق��ت ب��ه ب��ل��ٌد م��ف��اس��ًدا ال��ِب��الد أخ��زى
ن��ه��وُض ال��رف��ي��ع ب��ال��ن��س��ب أع��ي��اه أف��ع��ال��ه ب��ه ق��ع��َدْت ال��ف��ت��ى وإذا
ت��ح��ري��ض ال��ع��ال إل��ى ي��ب��ت��ْع��ث��ه ل��م ال��ُع��ال س��ج��ي��ت��ه ع��دم��ت إن وال��م��رء

منه. الزبد الستخراج وتحريكه السقاء يف اللبن وضع 9

أبيض. جمع السيوف، والبيض: الحرب. والوغى: تحمر. تقنأ: 10
غريه عىل يستطيل جاء ذليل حقري كم أي محرك؛ ونقوض: األلية. طرف وهو مذرى، مثنى املذروان: 11

ويهدده.
املغسول. واملرحوض: مأله. زهاه: 12

كبار. قطر واإلغريض: دثاث. جمع وأخفه، املطر أضعف الدث: 13
وترها. جذب إذا نبًضا؛ قوسه نبض يقال: التنبيض 14
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الرحياين جتاه

العامة شكواي

ألمني تكريًما العلمي؛ املعهد أقامها حفلة يف الرصايف أنشدها التي القصيدة هي هذه
.١٩٣٣ سنة أيلول يف بغداد قدومه عند الريحاني

ن��خ��ل��ي��ه وب��اس��ق��ات وب��راف��دي��ه وب��ط��ول��ه ب��ع��رض��ه ال��ع��راَق إن
ن��زي��ِل��ِه ب��وج��ه م��ب��ت��س��ًم��ا ويَ��ب��شُّ ض��ي��ف��ه ب��م��ق��َدم م��ب��ت��ه��ًج��ا ي��ه��ت��زُّ
ت��أه��ل��ي��ه ف��ي وال��ح��م��د وم��ؤه��ًال ت��رح��ي��ب��ه ف��ي وال��ش��ك��ر ��بً��ا وُم��رحِّ
ق��ب��ي��ل��ه ب��ف��خ��ر م��ع��ش��ره، ب��ك��ب��ي��ر ب��ري��ح��اِن��يِّ��ِه ل��ب��ن��ان، ب��رب��ي��ِب
ج��ي��ل��ه ب��داه��ي أم��ت��ه، ب��أدي��ب زم��ان��ه ب��ف��ي��ل��س��وف ، ب��ال��ع��ب��ق��ريِّ
وب��ِق��ي��ل��ه وب��ف��ع��ل��ه ف��ك��ره ف��ي ت��ح��رًُّرا األن��ام أح��رار ب��أص��حِّ
ت��ب��ج��ي��ل��ه ف��ي ال��ف��ض��ل ك��ل ت��ب��ج��ي��ل ��ٍل م��بَ��جَّ خ��ي��َر م��ن��ه ��ل ن��ب��جِّ إن��ا
وح��ج��ول��ه ال��ع��ال ُغ��َرر م��ن ف��ي��ه م��ا ت��رى ل��ك��ي ال��ع��راق إل��ى ج��ئ��َت أأم��ي��ُن
أُف��ول��ه ب��ع��د ُم��ح��ت��رب��وَن وال��ق��وم آِف��ًال أص��ب��ح ال��ن��ج��م ف��ذاك ع��ف��ًوا
م��أه��ِول��ه ع��ل��ى ُم��ق��ِف��رُه ف��اق ق��د ب��ح��س��ن��ه ال��ع��راق ُق��ط��ر ت��رى أَوم��ا
َم��س��ي��ِل��ِه غ��ي��ر ال��م��اء َم��س��ي��ُل ل��ك��ْن ال��ح��ي��ا ف��ذيَّ��اَك ف��ي��ه ال��ح��ي��ا أم��ا
ُم��ح��ول��ه اش��ت��داد س��اك��ن��ه ج��ه��ل م��ن ش��ك��ا وإن ال��رَّب��ي��ع ذاك ورب��ي��ع��ه
ن��ي��ل��ه م��وارد وع��ن م��ص��ر ق��ط��ر ع��ن ب��ف��َرات��ه ال��غ��ن��ى ول��ك ب��ه ف��أق��م
ن��خ��ي��ل��ه ظ��ل ت��ح��ت ع��ي��ٍش ب��َرغ��ي��د م��م��تَّ��ًع��ا ال��س��الم وادي ع��ل��ى وان��زل
غ��ل��ي��ل��ه َح��رَّ ال��م��ش��ت��اق م��ن ي��ش��ف��ي ب��اس��ًم��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ث��غ��َر ب��ه واْل��ثُ��ْم
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ع��ل��ي��ل��ه نَ��ب��ض ُف��ج��سَّ ال��ن��س��ي��م ه��بَّ إذا ح��ت��ى أس��ح��اره ��بَ��ْن وت��رقَّ
وق��ب��ول��ه ش��م��ال��ه أري��َج وان��ش��ْق وس��م��ائ��ه أرض��ه م��ح��اس��ن وان��ظ��ر
ك��ج��ل��ي��ل��ه دق��ي��ق��ُه ف��ي��ه وال��ح��س��ن أوض��اح��ه ُم��ن��ي��رة ف��ي��ه ف��ال��ج��وُّ
إك��ل��ي��ل��ه م��ن اإلك��ل��ي��ل وك��واك��ب ��ع ب��م��رصَّ م��ك��لَّ��ل ف��ي��ه وال��ل��ي��ل
س��ه��ول��ه وج��وه ف��ي تُ��ش��رق ب��ال��ش��م��س واق��ًدا ك��ذه��ن��ك ب��ه ال��نَّ��ه��ار وت��رى
ب��م��ث��ي��ل��ه وُم��َس��ل��س��ًال ب��ن��ظ��ي��ره م��غ��لَّ��ًف��ا ف��ي��ه ال��ش��م��س ض��ي��اء وت��رى
ط��ل��ول��ه ب��ي��ن ال��ب��اك��ي��ن َف��َك��ِوْق��َف��ِة م��ج��ِدِه م��ن ب��دارٍس وق��ف��ت وإذا
ِم��ن��دي��ل��ه ب��ج��ان��ب��ْي ال��دم��وع غ��رب ُم��ك��ف��ِك��ًف��ا ال��ح��زي��ن ن��ح��ب ك��م��ا وان��ح��ْب
ُخ��م��ول��ه ذي��ل ال��ده��ر ج��رَّ وع��ل��ي��ه ب��أرض��ه ال��ق��دي��م ال��م��ج��د ع��ف��ا ف��ل��ق��د
ك��ل��ي��ل��ه غ��ي��ر ال��ط��رف ح��دي��د ف��ان��ظ��ر رج��ال��ه ق��ل��وب إل��ى ن��ظ��رت وإذا
ُغ��ول��ه ِح��ب��ال��َة ب��ه��ا ال��ش��ق��اق م��دَّ ال��ه��وى ش��تَّ��ى ق��ل��وب��ه��ا ال��رج��ال ت��ج��د
ت��م��ث��ي��ل��ه ع��ن ال��ش��ع��ر ل��س��ان ي��ع��ي��ا ت��ن��اك��ًرا ال��خ��ط��وب ل��دى م��ت��ن��اك��ري��ن
ب��خ��ل��ي��ل��ه ب��واث��ق ل��ي��س وال��ِخ��لُّ ج��اره م��ن ب��آم��ٍن ل��ي��س ف��ال��ج��ار
إن��ج��ي��ل��ه ذو م��ن��ه يُ��ح��اذر ق��وًال ُق��رآن��ه ذو ي��ق��وُل ف��ي��ه وال��دي��ُن
ت��أوي��ل��ه ع��ن ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر ص��رف��وه م��ت��أوٌل ق��وَل��ه��م ت��أوَّل وإذا
ت��ج��ه��ي��ل��ه ف��ي ال��ع��ل��م ِذم��ام َخ��ف��ُروا أم��ره��م ف��ي ع��ال��م ت��ك��لَّ��م وإذا
ت��ع��ل��ي��ل��ه ع��ن ل��ع��يَّ ال��زم��ان ط��ول ب��ك��ن��ه��ه ال��ح��ك��ي��م اف��ت��ك��ر ل��و ح��ال
ت��ب��دي��ل��ه؟1 م��ن ال��ل��ه ل��ع��م��ر ي��ئ��س��ت ق��وارع��ي ف��إن ي��ب��دِّل��ه ذا م��ن
ل��ق��ت��ي��ل��ه ب��راح��ٍم ل��ي��س ��ي��ف ك��ال��سَّ أرب��اب��ه ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي ال وال��ج��ه��ل
دل��ي��ل��ه ب��غ��ي��ر ش��ي��ئً��ا أدَّع��ي ال ف��إن��ن��ي ع��ل��يَّ ت��غ��ض��ْب ال أأم��ي��ن
س��ب��ي��ل��ه؟ غ��ي��ُر م��م��ت��ل��ك��ي��ه وس��ب��ي��ل ت��ق��دم ل��ل��ع��راق يُ��رج��ى أي��َن م��ن
ب��خ��ي��ل��ه ع��ن��د وال��م��ال ج��ب��ان��ه، ـ��د ع��ن��ـ ال��س��ي��ف ي��ك��ون وط��ن ف��ي خ��ي��ر ال
دخ��ي��ل��ه ع��ن��د وال��ح��ك��م غ��ري��ب��ه، ـ��د ع��ن��ـ وال��ع��ل��م ط��ري��ده، ع��ن��َد وال��رأي
ل��ق��ل��ي��ل��ه ك��ث��ي��ُره وذلَّ ظ��ل��ًم��ا، ب��ك��ث��ي��ره ق��ل��ي��لُ��ُه اس��ت��ب��دَّ وق��د

بشدتها. اآلذان تقرع الشديدة، الكلمة وهي قارعة، جمع قوارعي: 1
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ت��ف��ص��ي��ل��ه ع��ل��ى ُم��ج��م��ل��ه ��ل��ت ف��ضَّ ب��م��وق��ٍف ال��م��ق��ال ج��دَّ إذا إنِّ��ي
ت��ط��وي��ل��ه ع��ن ال��ق��ول اخ��ت��ص��ار أغ��ن��ى واع��يً��ا م��ث��ل��ك ك��ان ال��م��خ��اط��ب وإذا
ت��ف��ض��ي��ل��ه ع��ل��ى م��ج��م��ع��ة وال��ن��اس م��ت��واض��ًع��ا ف��ض��ل��ه ي��ك��تِّ��م م��ن ي��ا
ل��زم��ي��ل��ِه غ��ض��اض��ة ال��زم��ي��ل ش��ك��وى ف��ي ول��ي��س إل��ي��ك ب��ه��ا ب��ح��ُت ش��ك��واَي
وخ��ل��ي��ل��ه ل��ط��ب��ي��ب��ه ب��ه م��م��ا اش��ت��ك��ى إذا ل��ي��س��ت��ري��ح ال��م��ري��ض إن
ب��ع��وي��ل��ه ُح��ْزن��ُه ف��ي��س��ك��ُن يَ��بْ��ك��ي ح��زن��ه ت��ه��يَّ��ج إذا ال��ح��زي��ُن وك��ذا
ت��ح��ص��ي��ل��ه ع��ل��ى ل��م��ق��ت��دٍر إال ب��م��ض��َم��ري أب��وح أن آلن��ُف إنِّ��ي
ت��ق��ب��ي��ل��ه م��ن ف��اَي ي��م��ن��ُع ب��ال��ع��زِّ ��ٌك ت��م��سُّ ال��ح��ب��ي��ب وص��ل إن ول��ديَّ
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العراق. إىل يعود أال عىل بغداد من خرج قد وكان ،١٩٢٢ سنة بريوت يف قالها

وت��ب��ل��ي��ن��ي أب��ل��وه��ا ال��ح��وادث م��ث��ُل وت��ق��ص��ي��ن��ي أدن��ي��ه��ا ال��م��واط��ن ه��َي
يُ��ش��ك��ي��ن��ي؟! ف��ي��ه ُح��رٍّا أص��اِدف أم��ا أك��اب��ده ده��ٍر م��ن ش��ك��واي ط��ال ق��د
م��س��ك��ون غ��ي��ر ب��ب��ي��ت م��ن��ه��ا ن��زل��ُت ب��ه��ا ن��زل��ُت إذ ب��الدي ف��ي ك��أن��ن��ي
ت��دم��ي��ن��ي؟! ب��األن��ي��اب ال��ده��ر ن��وائ��ب م��غ��ت��رٌب ال��بُ��ل��دان ف��ي أن��ا م��ت��ى ح��ت��ى
م��ش��ح��ون1 ف��وق ال��ط��وام��ي ف��ي وت��ارًة ُم��وَق��َرة ف��وق ال��م��واص��ي ف��ي ف��ت��ارة
ب��ُدل��ف��ي��ن!2 ص��ب��ري م��ن ف��ي��ه��نَّ َف��ُع��م��ت م��ص��ائ��ب��ه��ا ف��ي ال��ل��ي��ال��ي أغ��رق��ت��ن��ي ك��م
يُ��روي��ن��ي ل��ي��س م��ن��ه��ا ال��م��اء ي��ك وإن أدب��ي ب��ه��ا م��ع��روًف��ا دج��ل��َة اب��ن أن��ا
ال��ت��الح��ي��ن أش��ج��ى ف��ي األن��اش��ي��د أش��ج��ى أن��ِش��ده��ا ال��غ��رِّي��َد بُ��ل��ب��ل��َه��ا ك��ن��ت ق��د
ال��ب��س��ات��ي��ن أزه��ار ب��ي��ن م��ا ب��ال��ورد ُم��ك��لَّ��ل��ة أق��لَّ��ت��ن��ي ال��غ��ص��ون ح��ي��ُث
ال��ري��اح��ي��ن ن��ف��ح م��ن ال��طِّ��ي��َب أس��ت��ن��ش��ق َط��ربً��ا ص��ادًح��ا ف��ي��ه��ا ك��ن��ت ف��ب��ي��ن��م��ا
ي��ؤذي��ن��ي ب��ال��ب��ي��ن ت��ن��ع��اب��ه وك��ان يُ��وِح��ش��ن��ي ك��ان ُغ��راٌب ف��ي��ه��ا ح��لَّ إذ
ل��ل��ش��واه��ي��ن3 ط��ري��ًدا غ��دوت وم��ا ب��ه��ا ل��ل��غ��راب ط��ري��ًدا غ��دوت ح��ت��ى

األحمال وهي األوقار، عليها حملت التي الناقة واملوقرة: املقفرة. الصحاري وهي موصاة، جمع املوايص: 1
املشحون. الفلك أي ملحذوف؛ صفة واملشحون: البحر. وهو طامي، جمع والطوامي: الثقيلة.

صورتها. يف الدلفني تشبه سفينة يريد هنا ولعلَّه الشواطئ، إىل الغرقى يحمل بحري حيوان الدلفني: 2
الصيد. جوارح من وهو شاهني، جمع الشواهني: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ون��س��ري��ن ف��ي��ه��ا ن��رج��ٍس م��ن ت��رك��ت ب��م��ا ذاك ع��ن��د م��ب��اٍل غ��ي��ر ف��ط��رُت

∗∗∗
ال��دواوي��ن ف��ي ال��ل��ي��ال��ي وع��ن��ه��ا ع��ن��ي ت��ذك��ره س��وف م��م��ا ل��ب��غ��داد وي��ل
يَ��س��ق��ي��ن��ي ل��ي��س ودٍّ ج��وان��ب ع��ل��ى أْربُ��َع��ه��ا ال��دم��ع ب��ف��ي��ض َس��ق��ي��ُت ل��ق��د
يُ��ب��ك��ي��ن��ي س��وف م��ن ع��ل��ى ب��ك��ي��ت ق��وم��ي ب��ه��ا ب��ك��ي��ت م��ذ أن��ي أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
ال��ُه��ون؟! ق��ب��ض��ة ف��ي ب��ه��ا أك��ون وأن ج��اه��ل��ه��ا يَ��ع��ت��زَّ أن ال��م��روءة أف��ي
ِع��ْرن��ي��ن��ي؟!4 َج��دَْع ب��ع��ي��ش��ي أُس��اَم وأن ش��َم��ٍم ذا ال��طُّ��رط��ور ب��ه��ا ي��ع��ي��ش وأن
دي��ن��ي م��ن ال��ن��ك��راء ع��ل��ى ال��ح��ي��اة وال ش��ي��م��ي م��ن ق��طُّ ه��ذا ك��ان م��ا ت��ال��ل��ه
ب��ِغ��ْس��ِل��ي��ن5 ��وًم��ا َزقُّ ت��أدَّم��ت ول��و ب��ه أع��ي��ش ك��ي ع��رض��ي أب��ذل ول��س��ت
ل��ي��ن6 م��ن ال��ع��ي��ش ب��خ��س��ي��س أرى ع��م��ا ش��رف��ي ذََرا ف��ي ع��ي��ش��ي خ��ش��ون��ة أغ��ن��ت
ال��س��الط��ي��ن َج��ْور ع��ل��ى أِق��رَّ أال ش��اه��دة واألي��ام ن��ف��س��َي ع��اه��دت
ال��ش��ي��اط��ي��ن إخ��وان أخ��اِل��ط وال َم��ل��ًك��ا ول��و ك��ذَّابً��ا أص��ادَق وال
ح��ي��ن إل��ى م��وق��وتً��ا ال��م��رء ب��ه��ا ي��ح��ي��ا ل��ه ق��راَر ال ف��ش��يءٌ ال��ح��ي��اة أم��ا
ت��س��ع��ي��ن ب��ع��د م��ن أم ع��ش��ري��ن ق��ب��ل م��ن م��خ��ت��رًم��ا ال��م��وت أج��اء ع��ن��دي س��ي��ان
ت��ح��اس��ي��ن م��ن ال��م��ع��ال��ي ف��ي ل��ه ب��م��ا بَ��ل ع��ن��دَي ال��ع��م��ر ي��ق��اس ب��ال��س��ن��ي��ن م��ا
س��ت��ي��ن دون ب��ل م��ك��رم��ة س��ت��ي��ن ب��ه��ا الس��ت��ع��ض��ت ع��اًم��ا س��ت��ي��ن ع��ش��ت ل��و
وال��ع��ون األب��ك��ار م��ن ل��ل��م��ك��رم��ات أج��م��ع��ه��ا األع��م��ار أط��ول ف��إن��م��ا
ب��م��دف��وِن أودى وإن ال��ك��ري��م وم��ا ِم��ي��ت��ت��ِه ق��ب��َل َدف��ي��ٌن ال��ل��ئ��ي��َم إن

∗∗∗
وت��ظ��م��ي��ن��ي7 ي��وًم��ا دج��ل��ت��ه��ا م��اء ع��ن ت��ح��لِّ��ئ��ن��ي ب��غ��داًدا أح��س��ب ك��ن��ت م��ا

األنف. مقدم والعرنني: القطع. الجدع: 4
املعذبون. النار أهل منها يطعم شجرة والزقوم: بالخبز. يؤكل ما واإلدام إدامي، اتخذت تأدمت: 5

ونحوه. صديد من النار أهل أجسام من يسيل ما والغسلني:
وجانبه. ظله الذال: بفتح رشيف، ذرا 6

وتطردني. تمنعني تحلئني: 7
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ال��س��راح��ي��ن8 ب��أخ��الق األن��اس م��ن ِزع��ن��ف��ة األم��ر ف��ي��ه��ا ت��ق��لَّ��د ح��ت��ى
ي��رض��ي��ن��ي ل��ي��س ألم��ر ي��غ��ض��ب��ون ال ع��َرٍب م��ن ال��ي��وم أن��ي غ��ي��ر ض��رَّن��ي م��ا
ال��ع��ث��ان��ي��ن9 ُص��ه��ب َع��َج��ٍم م��ن ك��ن��ت ل��و أب��ًدا ه��ك��ذا ح��ق��ي ض��اع م��ا ت��ال��ل��ه
ال��ُه��ون10 بُ��ح��ب��وح��ة ف��ي ��راع��ة ال��ضَّ ع��ل��ى م��ْص��ط��ب��ًرا ب��غ��داد ف��ي أم��ك��ث ع��الَم
تُ��ئ��وي��ن��ي ال��ي��وم ب��ع��د ب��ي��روت ل��ع��لَّ ُم��نْ��تَ��س��ب��ي ب��ي��روَت إل��ى ألج��ع��ل��نَّ
ب��ص��نِّ��ي��ن؟ اس��ت��ذَرْت إذا ت��خ��ي��ب ف��ه��ل ��ل��ه��ا أؤمِّ آم��اٌل ب��ب��غ��داد خ��اب��ت
ت��غ��ن��ي��ن��ي وادي��ه وع��ن ال��ع��راق ع��ن م��زن��ت��ه��ا ال��َوْط��ف��اء س��وريَّ��ة ف��ل��ي��َت
ِف��ل��س��ط��ي��ن ف��ي ال��ل��ي��ال��ي م��ح��ت��ه ذن��ٌب زم��ٍن ُم��ذْ ل��ألي��ام ال��ش��ام ف��ي ك��ان ق��د
ل��ل��س��ك��اك��ي��ن��ي خ��ل��ي��ًال ف��ي��ه��ا وك��ن��ت يُ��س��ع��ف��ن��ي ال��ن��ش��اش��ي��ب��يُّ ف��ي��ه��ا ك��ان إذ
م��ح��زون ال��دار غ��ري��ب ان��ك��س��ار َج��ب��ر ف��ي ��ر ي��ق��صِّ ال َج��بْ��ر اب��ن ف��ي��ه��ا وك��ان
َم��ي��ام��ي��ن! غ��رٍّ م��ن ب��ب��ي��روَت ف��ك��ْم غ��ط��ارف��ة ص��ْح��ٌب ل��ي ال��ق��دس ف��ي ك��ان إن

الذئب. وهو رسحان، جمع والرساحني: القوم. أراذل وهم زعنفة، جمع الزعانف: 8
الذقن. شعر وهو عثنون، جمع والعثانني: اللون. أصفر وهو أصهب، جمع الصهب: 9

والهوان. الذل الهون: 10
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صموئيل إىلهربر

قام أتمها وملا والرشق، الغرب يف العرب مدنية فيها ذكر تاريخية، محارضة يهودا ألقى
كتابًا القوم عىل وألقى فلسطني، يف إنكلرتة قبل من السامي املندوب صموئيل، هربر
من بدعوة حرضوا قد كانوا الذين الحارضون بها رس سياسية مواعد فيه وعدهم مؤنًقا،
ما بها مسجًال القصيدة هذه الرصايف فقال القدس، بلدية رئيس النشاشيبي بك راغب

ذلك. عىل له وشاكًرا املندوب، قاله

ذُْك��ر ع��ل��ى م��ن��ه ن��ح��ن م��ا وذكَّ��رن��ا ال��ف��ك��ِر إل��ى دع��ان��ا ق��د ي��ه��ودا خ��ط��اُب
ف��خ��ر م��ن ال��ش��رق ف��ي ال��ع��ب��اس ل��ب��ن��ي وم��ا ي��ٍد م��ن ال��غ��رب ف��ي ل��ل��ُع��ْرِب م��ا ��َد وم��جَّ
ال��ص��در ف��ي َص��م��وئ��ي��َل ِه��ْرب��ر ت��ب��وَّأه ح��اف��ل ب��ال��ق��وم ال��ق��دس ف��ي م��ح��ف��ل ل��دى
ُح��رِّ ف��تً��ى م��ن دع��وة ف��ل��بَّ��ْوا إل��ي��ه راغ��ٌب ال��ف��ض��ل ذو ال��ق��دس رئ��ي��ُس دع��اه��م
ب��ال��ب��در َص��م��وئ��ي��َل ِه��ربَ��ْر م��ن ��ون يَ��ح��فُّ اج��ت��م��اُع��ُه��م ال��م��ح��اق ل��ي��ل وف��ي ف��أم��س��وا
ال��ق��در ل��ي��ل��َة ِع��الت��ه��ا ع��ل��ى ت��ك��ون ق��دُره��ا ج��لَّ وق��د ك��ادت ل��يَ��ل��ًة ف��ي��ا
ن��دري وال ن��دري ح��ي��ث م��ن َس��رَّن��ا وق��د خ��ط��ابُ��ه ي��ه��ودا م��ن ت��ن��اه��ى ��ا ول��مَّ
ال��س��ح��ر وص��م��ة ع��ن ج��لَّ م��ق��اٍل ب��س��ح��ر ن��اِط��ًق��ا ص��م��وئ��ي��ل ه��رب��ر ل��ه ت��ص��دَّى
ال��ذك��ر خ��ال��د م��ن ال��ع��ل��م ف��ي ل��ه��ُم وم��ا ال��ُع��َال ت��ال��د م��ن ل��ل��ُع��رب م��ا ف��ص��دَّق
إث��ِر1 م��ن ال��م��ق��دَّس ال��ب��ي��ت ص��خ��رة ع��ل��ى ل��ص��ن��ع��ه��م م��ا إل��ى أوم��ا ب��أن وزاد

برأسه. أشار أومأ؛ أصله أوما: 1
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ال��ده��ر ي��ُد م��ن��ك��م أَثْ��أَتْ��ه م��ا س��ن��رأب إن��ن��ا ال��ق��وم: ل��ه أص��غ��ى وق��د وق��ال
األم��ر م��ن ف��ي��ك��م اع��وجَّ م��ا م��ق��وِّم��ًة ن��ه��ض��ًة ال��ع��ل��م َم��ن��ه��ج ف��ي ونُ��نْ��ه��ُض��ك��م
ال��س��ك��ر ِه��زَّة دون��ه��ا م��ن س��روري��ة ِه��زة ال��ق��وم ف��ي ال��ق��ول ل��ه��ذا ف��ك��ان��ت

∗∗∗
وت��ر! وم��ن ُم��ض��اٍع ح��قٍّ م��ن ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ن��ا ك��م َص��م��وئ��ي��ل ه��رب��ر ي��ا ح��ن��ان��ي��ك
ال��نَّ��ْم��ر2 ِج��ْل��دة الب��ًس��ا ع��ل��ي��ن��ا وك��رَّ م��ج��نَّ��ه ال��خ��ئ��ون ال��ده��ُر َق��ل��َب ل��ن��ا
ب��ك��ر ب��ح��ادث��ٍة إال ي��أت��ن��ا ف��ل��م ل��ه��ا م��ب��ت��ك��ًرا األح��داث ب��ن��ا وأغ��رى
َص��بْ��ر وم��ن إب��اءٍ م��ن ورث��ن��ا م��ا س��وى َع��ت��ادن��ا ك��ل األيَّ��ام أف��ن��ت وق��د
ذُع��ر ع��ن ون��ن��ق��اُد ذلٍّ ع��ل��ى نَ��َق��رُّ ن��ابُ��ه��ا ال��ي��وم ب��ن��ا ��ت ع��ضَّ وإن ف��ل��س��ن��ا
ب��ال��ق��ْس��ر ال��م��َق��ادة ن��ع��ط��ي ال م��ص��اع��ي��َب ي��ل��ق��ن��ا ال��ض��ي��م ع��ل��ى ق��س��ًرا س��اَم��ن��ا ف��م��ن
وال��ف��ْق��ر ال��َخ��ص��اص��ة ب��ي��ن ن��ش��أت وإن ِع��زِّه��ا ب��ث��روة ت��ح��ي��ا أن��ف��ٌس ل��ن��ا
ال��َخ��ت��ر إل��ى ج��ان��ح��ي��ن ائ��تُ��ِم��نَّ��ا م��ا إذا ن��ك��ن ول��م َوف��يْ��ن��ا ع��اه��دن��ا ن��ح��ن إذا
ال��غ��در إل��ى ت��م��ي��ُل ال م��ن��ا خ��الئ��َق ف��اخ��ت��ب��ْر ص��م��وئ��ي��ل ه��رب��ْر ي��ا ش��ئ��َت ف��إن

∗∗∗
ال��ص��در م��ن��ش��رح اإلن��ج��از وم��ن��ت��ظ��ر م��ش��كِّ��ك ب��ي��ُن ال��ق��وم ف��أم��س��ى وع��دَت
ال��ح��ر ع��ل��ى دي��ٌن ال��وع��َد إن ق��ي��ل: ف��ق��د ظ��نُّ��ه س��اء َم��ن — ال��ح��رُّ وأن��ت — ف��ك��ذِّب
وال��ج��ه��ر ال��س��رِّ ف��ي إس��رائ��ي��ل ب��ن��ي ن��ع��ادي ي��ت��ه��ُم��ون��ن��ا األل��ى ق��ال ك��م��ا ول��س��ن��ا
ِف��ْه��ر؟! ب��ن��و ِق��ْدًم��ا ب��إس��م��اع��ي��َل يَ��م��تُّ وإل��ي��ه��ُم أع��م��ام��ن��ا وه��م وك��ي��ف
ال��ِع��ب��ر إل��ى يُ��ن��َم��ى ال��ِع��بْ��ِريِّ م��ن ق��ري��بً��ا ي��ن��ت��م��ي ل��ل��ُع��رب ال��ُع��ْرب��يَّ أرى وإنِّ��ي
ال��نَّ��ْج��ر ف��ي ال��ق��راب��ة ص��دق ع��ل��ى دل��ي��ل ل��غ��ت��ي��ه��م��ا وف��ي ال��ُق��رب��ى ذوي م��ن ه��م��ا
ب��ال��ق��ه��ر ال��ق��وم ي��أخ��ذ ح��ك��م س��ي��اس��ة ون��ت��ق��ي ال��ج��الءَ ن��خ��ش��ى ول��ك��ن��ن��ا
األْزر م��ش��دودة ب��ال��ع��دل ت��ك��ن ل��م إذا دول��ة أرك��ان األي��اُم ت��ث��ِب��ت وه��ل
ب��ال��ش��ك��ر األرض أم��أل ح��ت��ى ال��ش��ك��َر ل��ك م��ع��ل��نً��ا ج��ئ��ت��ك ال��ق��وم ق��ب��ل أن��ا وه��ا

الحرب. يف للمنازلة االستعداد عن كناية املجن وقلب قرنه، املحارب به يتقي الرتس املجن: 2

624



التعصبيفعرصاملدنية مظاهر

بريوت. يف املشهور خطابه املسلمني عىل غورو ألقى بعدما قالها

أق��واُل خ��ط��اب��ك م��ن آل��م��ت��ن��ا ف��ق��د ال��َج��ِن��ي��راُل! أي��ه��ذا «غ��ورو» ُروي��َدك
ال��ح��ال ب��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��ي اض��ط��رب��ت ق��د ه��دن��ٍة ب��ع��د م��ن ال��ش��رق ب��الد أت��ي��َت
وي��ك��ت��ال ال��ص��م��ي��َم ال��ودَّ ل��ك ي��ك��ي��ل م��س��ل��م وه��و ال��دن��ا اب��ن إل��ي��ك ف��ج��اء
وإج��الل ب��ه��ن ت��ك��ري��ٌم ل��ق��وم��ك ع��واط��ٍف ع��ن م��ع��ربً��ا خ��ط��ي��بً��ا وق��ام
وت��خ��ت��ال ع��ج��بً��ا ال��ف��خ��ر ذي��ول ت��ج��رُّ خ��اط��بً��ا ال��ق��وم َم��ح��ف��ل ف��ي ل��ه ف��ق��م��ت
أب��ط��ال ال��ش��رق إل��ى م��ن��ه��م ان��ب��ع��ث��ت إِذ وح��َرب��ه��م ال��ص��ل��ي��ِب أه��ل ف��ذكَّ��رت��ه
أن��س��ال ال��م��ع��ارك ه��ات��ي��َك ألب��ط��اِل إن��ه��م ق��وِم��ك: اإلف��رن��ج ع��ن وق��ل��َت
أوج��ال ال��ش��رق ف��ي م��ن��ه ع��ه��ًدا وج��دَّدت س��اك��نً��ا ال��ش��رق ف��ي ك��ان ح��زنً��ا ف��ح��رَّك��َت
وأج��ي��ال ع��ص��ور ف��اس��ت��اءت األم��ر م��ن ذك��رت��ه ق��د ب��ال��ذي إل��ي��ن��ا أس��أت
آم��ال ل��ق��وم��ك ��ت ت��مَّ ق��د ال��ي��وَم ب��ه��ا ال��ت��ي ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة ال��ح��رَب ل��ن��ا ذك��رت
بَ��ل��ب��اُل ب��ال��ش��رق ف��اه��ت��اج ق��ل��ت��ه ب��م��ا ن��ك��أت��ه��ا ق��د ق��رح��ة ل��ع��م��ري وت��ل��ك
وال��َج��ِن��ي��رال ك��ْردي��ن��الُ��ه��ا ت��ش��اب��ه ج��ي��ش��ه��ا ق��دَت أم��ة م��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
ع��ذَّال ��ب ب��ال��ت��ع��صُّ ع��ل��ي��ن��ا ألن��ح��ى ق��ائ��ل أن��ت ك��م��ا ق��ل��ن��ا أن��ن��ا ول��و
ق��ال��وا ب��م��ا ال��ص��واب وج��َه خ��ال��ف��وا وإن ج��اه��ل��ي��ٍة أول��و أن��ت��م ل��ن��ا: وق��ال��وا



الرَّصايف معروف ديوان

إخ��ج��ال1 ول��ل��دي��ن ل��ل��دن��ي��ا ه��و ب��م��ا ان��ق��ض��ائ��ه��ا ب��ع��د ال��ح��رب ت��ِص��م��نَّ ف��ال
ن��ال��وا وم��ا أح��رزوه ف��ي��م��ا ل��ق��وم��ك ن��اص��ًرا ك��ان إذ ال��ش��رق ف��ض��ل ت��ن��َس وال
تَ��ج��وال ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي ل��ه��ا خ��ي��وًال ع��دوِّك��م ن��ح��و األع��راُب ق��ادت ف��ق��د
أق��ف��ال ال��ق��دس م��ن ف��ي��ه��ا ُف��ت��ح��ت ل��ك��م راي��ة ب��م��ك��ة م��ن��ه��م ل��ك��م وق��ام��ت
ُج��ه��ال ش��كَّ ال ال��ب��ي��ت ب��م��ق��ام وه��م وربَّ��ه ال��ح��راَم ال��ب��ي��ت أغ��ض��ب��وا ل��ق��د
أه��وال ال��ن��ص��ر ذا دون ل��ح��ال��ت ق��دي��ًم��ا ك��ع��ه��ده��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ع��ه��د أنَّ ول��و
أح��وال ال��ي��وم م��ن��ه��م ل��ع��م��ري ف��ح��ال��ت ب��ال��دُّن��ا ال��دي��ان��ة ب��اع��وا ول��ك��ن��ه��م
إذالل ل��ل��ق��وم ف��ي��ه ف��ي��م��ا ي��ح��اب��ي��ك دن��اءٍة ع��ن «ال��دن��ا» اب��ن ق��ام ل��ذل��ك
م��ح��ت��ال ال��م��ال م��ك��س��ب ف��ي ول��ك��ن��ه َم��ق��ال��ه ف��ي م��خ��ل��ًص��ا ت��ح��ِس��بَ��نْ��ه وال
ق��تَّ��ال ل��ل��ع��زِّ ال��ح��رص وإن ف��ذل ع��زُّه ب��ال��م��ط��ام��ع ق��ت��ي��ًال ف��ك��ان

∗∗∗
أج��ي��ال ض��مَّ ل��م��ن ت��ع��ن��و ج��دٍث ل��دى رءوس��ن��ا ن��ط��أِط��ئْ ب��ي ق��وم��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ِرئ��ب��ال أيُّ��وَب اب��ن ال��ف��رد ال��م��ل��ك م��ن ث��َوى ق��د ف��ي��ه ال��ذي ال��ف��رد ال��ج��دث ل��دى
أط��ف��ال األمَّ ف��ق��ده��ا م��ن ب��ك��ت ق��د ك��م��ا ِرج��ام��ه ح��ول األوط��ان ع��ل��ى ف��ن��ب��ك��ي
أط��الل ال��م��ح��بِّ��ي��ن دم��ع اس��ت��ن��زف��ت ك��م��ا ل��ت��رب��ه ال��غ��زي��ر ال��دم��ع ون��س��ت��ن��زف
ِم��ف��ض��ال م��ط��اوي��ك ف��ي ث��اٍو ل��ي��ن��ه��ض ف��ان��ص��دع أي��وب اب��ن ق��ب��َر ي��ا ح��ن��ان��ي��ك
ُم��غ��ت��ال ف��ه��و ال��ُع��ال ق��ل��ب ب��ه��ا أص��ي��ب م��ص��ي��ب��ًة ن��ش��ك��و ال��دي��ن ص��الح إل��ي��َك
ِج��ْري��اُل2 ب��س��ك��راَن دارت ك��م��ا وُح��زنً��ا ��ًع��ا ت��وجُّ ف��ي��ه��ا ال��ق��وم رءوس ودارت
وآص��ال ك��ال��ح��ات ُغ��ُدواٌت ب��ه��ا ت��ش��اب��ه��ت ح��ت��ى األي��ام وق��طَّ��ب��ِت
آب��ال3 ال��م��ع��ادي��ن س��رح م��ن ف��ت��رع��اه َروض��ه ت��ن��ت��اب اإلس��الم ح��م��ى وأم��س��ى

العيب. وهي وصمة، تحدث فال تصمن: فال 1

الخمر. الجْريال: 2
إبل. جمع آبال: 3
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والفعل بنيالقول ولسون

َم��الم��ا ف��اس��ت��ح��ق اه وت��ع��دَّ اح��ت��راَم��ا اس��ت��ح��قَّ ب��ه ق��وًال ق��ال
س��ه��ام��ا ي��رم��ي ظ��لَّ ال��بُ��ْط��ِل وم��ن ق��وًس��ا ال��ح��ق ت��ن��كَّ��ب ق��د رج��ل
ظ��الم��ا ك��ان ال��ف��ع��ال ِح��ي��ن ح��ان ��ا ف��ل��مَّ ن��وًرا ال��م��ق��ال م��ن��ه ك��ان
ال��ص��م��ص��ام��ا ال��م��ه��نَّ��د ف��ي��ه��ا ف��اق ح��رٍّ ِب��ِم��ْق��َوِل ال��ع��دا ح��رَب خ��اض
ال��ح��س��ام��ا ي��ف��وق ق��د ال��ح��رب ف��ي ـ��م��رء ال��ـ ق��ول أن ال��ورى ع��رَّف وب��ذا
األس��ق��ام��ا ب��ه ش��ف��ى ن��ط��ًق��ا ـ��ط��ون واش��ن��ـ ب��م��رق��د ن��اط��ًق��ا غ��دا إذ
األق��وام��ا ت��ح��رر س��ام��ي��ات م��ح��ك��م��ات م��ب��ادٍئ ع��ن م��ع��ربً��ا
األن��ام��ا1 ف��غ��رَّ ال��وغ��ى ف��ي ل��ي ي��ة ال��غ��ا ه��ي األن��ام ح��ري��ة ق��ال:
ال��م��رام��ا ي��ب��ل��غ��ون س��وف أن��ه��م وظ��نُّ��وا إل��ي��ه ال��ورى ف��اش��رأبَّ
اب��ت��س��ام��ا ال��زم��ان ف��م ف��ي ي��غ��ت��دي ب��ف��وز ال��ق��ل��وب ل��ه واط��م��أن��ت
ت��رام��ى ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر وراء م��ن غ��ي��م ب��وارق ال��ورى م��ن��ه ش��ام
وأوام��ا ب��ه��م غ��ل��ة ش��ك��وا ق��د ق��وم ك��ل ل��غ��ي��ث��ه ف��ت��ص��دَّى
َوج��ه��ام��ا ُخ��لَّ��بً��ا ال��ج��و ف��ي م��ر ل��م��ا ف��ي��ه ظ��ن��ون��ه��م خ��اب��ت ث��م

∗∗∗
واإلب��رام��ا ف��ي��ه ال��ن��ق��ض ج��م��ع َح��ب��ًال ال��س��ي��اس��ة ف��ي ِول��س��ون م��دَّ

وغشهم. خدعهم األنام: غر 1



الرَّصايف معروف ديوان

ِخ��ص��ام��ا ك��ان األن��ام ول��ب��ع��ض ِع��ص��اَم��ا ك��ان األن��ام ف��ل��ب��ع��ض
األي��ام��ا أخ��ج��ل وب��أزم��ي��َر ف��خ��ًرا ف��ي��وم��ة ف��ي ال��ده��ر َم��أل
ذام��ا2 ف��ي��وم��َة ف��ي ال��ف��خ��ر م��ن َن ِل��ول��س��و م��ا ص��يَّ��رت أزم��ي��َر إن
يُ��ح��ام��ى؟! أن م��ن أق��لُّ ح��ق��ي��ٌر ب ال��غ��ر س��وى ف��ي ع��ن��ده ال��ح��ق ف��ه��ل
ويُ��ض��ام��ا؟! يُ��س��ت��بَ��ى أن ُم��ب��اٌح ل��ي��م األق��ا ف��ي وح��ده ال��ش��رق ه��ل أو
ذم��ام��ا؟! ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن يُ��راع��وا ال أن ف��ي ال��ل��ه ع��اه��دوا ال��ق��وم ه��ل أم
األروام��ا؟3 أش��ل��ُوا ال��ت��رك وع��ل��ى ظ��ل��ًم��ا ال��ش��رق ب��ن��ي أره��ق��وا ل��ه��م م��ا
َح��رام��ا ال��دم��اء م��ن واس��ت��ح��لُّ��وا ن��ه��بً��ا أزم��ي��ر ح��ري��م ف��اس��ت��ب��اح��وا
اآلث��ام��ا ُع��ت��وِّه��ا ف��ي رِك��ب��ت ب��ج��ن��ود خ��الل��ه��ا ج��اس��وا ح��ي��ث

∗∗∗
اح��ت��ك��ام��ا األم��ور ف��ي ُج��ْرَت ف��ل��ق��د َم��ه��ًال ال��رب��اع��يُّ ال��م��ج��ل��س أي��ه��ا
ولِ��وام��ا ن��دام��ة ت��ص��ح��و ح��ي��ن ف��اح��ذر ال��ن��ص��ر خ��م��رِة س��ك��راُن أن��ت
ت��ت��ع��ام��ى4 ال��ض��ح��ى ف��ي ال��ش��م��س وع��ن ال��دي��اج��ي ف��ي ال��س��ه��ا ت��رى ع��ي��ٌن ل��ك
ت��ن��ام��ا؟ ل��ن أه��ل��ه ع��ي��ن ت��ن��م إن ع��ي��نً��ا ل��ل��ده��ر أن تَ��ْدر أول��م
األح��ك��ام��ا ت��ق��رِّر ف��ي��ه أن��ت ف��ي��م��ا ال��ن��ف��س ه��وى ت��اب��ًع��ا ت��ك��ن ال
أح��الم��ا ال��ورى ف��ي ف��ي��ط��ي��ش��ون ذوي��ه يُ��ض��لُّ ق��د ال��ن��ف��س ف��ه��وى
ُج��س��ام��ا أم��ًرا ال��ص��غ��ي��ر وي��رون ص��غ��ي��ًرا أم��ًرا ال��ُج��س��اَم وي��رون
واب��ت��س��ام��ا ب��ش��اش��ة أب��دى ل��ك م��ا إذا ال��زم��ان ي��غ��رَّن��ك ال
األع��الم��ا ن��كَّ��س ث��م ال��ذرا ف��ي ق��وم أع��الم ال��زم��ان أش��ال ك��م
االن��ت��ق��ام��ا ف��أدرك��وا ح��ربً��ا ال��ِج��ْرَم��ِن ع��ل��ى ل��ل��ف��رن��ج دار م��ث��ل��م��ا

∗∗∗
اح��ت��رام��ا ت��س��ت��وج��ب��ون ب��ح��اٍل ب ال��غ��ر م��ن ل��س��ت��م ال��م��س��ل��م��ون أي��ه��ا

العيب. الذام: 2
ليصيده. عليه سلطه الصيد: عىل الكلب أشىل 3
لبعده. العني تراه تكاد ال صغري نجم السها: 4
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والفعل القول بني ولسون

ن��ي��ام��ا ال��ش��رور س��وى ع��ن ُخ��ل��ق��وا ق��وم ال��غ��رب ل��دى أن��ت��ُم إن��م��ا
وُع��رام��ا5 ِش��رًَّة ال��غ��رب ه ع��دَّ ِح��ل��ًم��ا ال��ن��اَس وِس��ع��ت��ُم م��ا ف��إذا
ذام��ا ُع��دَّ م��ف��خ��ًرا أو ج��وًرا، ُع��دَّ ع��دًال األرض م��ألت��ُم م��ا وإذا
وأث��ام��ا ج��ن��اي��ة ح��س��ب��وه ي��وًم��ا ال��خ��ي��ر ف��ع��ل��ت��م م��ا وإذا
األق��الم��ا ب��ن��ب��ش��ه��ا أَم��لُّ��وا ـ��ر ال��ده��ـ َدَف��ن ل��ك��م َزلَّ��ًة وإذا
األوه��ام��ا وص��دق��وا أي��دوه ع��دٌو ع��ل��ي��ك��م اف��ت��َرى م��ا وإذا
ك��رام��ا وم��رُّوا ع��ن��ه��ُم س��ك��ت��وا أن��اس ع��ل��ي��ك��م ج��ن��ى م��ا وإذا
وي��ت��ام��ى ُم��ض��اع��ة وأي��ام��ى ق��ت��ي��ل م��ن��ك��م ال��ب��ل��ق��ان ب��أرِض ك��م
وه��ام��ا ال��ف��ض��اء ت��م��أل ُج��ثَ��ثً��ا م��ن��ه��م األرض ف��ي ال��ظ��ال��م��ون ن��ث��ر
وع��ظ��ام��ا َج��م��اِج��ًم��ا م��ن��ه��م ـ��ي��وم ال��ـ رأي��ن��ا ال��ب��الد ت��ل��ك أت��ي��ن��ا ل��و
ك��الم��ا أح��اروا وال ح��س��اًم��ا ِب ال��غ��ْر ب��ن��و ع��ن��ه��م ل��ل��دف��اع ن��ض��ا م��ا
اآلالم��ا ن��ش��ت��ك��ي ال��ظ��ل��م ف��إل��ى ع��دًال ال��س��ي��اس��ة ه��ذه ت��ك��ن إن
اإلس��الم��ا ذن��ب��ه��ا ك��ل ي��رى ُب ال��غ��ر أص��ب��ح ��ًة أمَّ ال��ل��ه رح��م

وطغيانًا. عتوٍّا عراما: 5
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حمبالرشق يا

الثري كراين املسرت لتكريم بغداد يف الوطني الحزب أقامها كبرية حفلة يف أنشدت
.١٩٢٩ سنة بغداد إىل مجيئه ملناسبة الشهري األمريكي

ِك��َراي��ْن م��س��ت��ر ي��ا ب��ك أه��ًال ال��ش��رق م��ح��بَّ ي��ا
ال��م��دائ��ن ك��ل ف��ي ـ��ه��ور ال��م��ش��ـ ب��ال��زائ��ر م��رح��بً��ا
ال��م��واط��ن ه��ذي ف��ي ـ��ك��ور ال��م��ش��ـ ب��ال��ق��ادم م��رح��بً��ا
ع��اِل��ْن ال��ش��رق وش��ك��ر ق ال��ش��ر ع��ل��ى ب��اٍد ف��ض��ل��ك��م
ال��م��ش��اح��ن ض��دَّ دون��ه وق��ف��اٍت م��ن ل��ك��م ك��م

∗∗∗
وَع��اِي��ْن ال��ش��رق ف��ان��ظ��ر ك��راي��ْن م��س��ت��ر ي��ا ج��ئ��ت
ل��دائ��ن َم��دي��وٍن أْس��ر أس��ي��ٌر ل��ل��غ��رب ف��ه��و
وغ��اب��ْن ل��م��غ��ب��ون ب وال��غ��ر ال��ش��رق ه��ذا إن
م��اِه��ن س��ْع��َي ي��س��ع��ى ـ��غ��رب ال��ـ ت��ج��اه ال��ش��رق ف��ت��رى
خ��ائ��ن م��وق��ف واق��ًف��ا ع��ل��ي��ه ال��غ��رب وت��رى
ال��م��ط��اع��ن ف��ي��ه ُم��وج��ًدا ال��م��زاي��ا م��ن��ه م��ن��ك��ًرا
ال��س��ف��ائ��ن ف��ي��ه ش��اح��نً��ا ال��م��وان��ي م��ن��ه غ��اص��بً��ا



الرَّصايف معروف ديوان

ال��دف��ائ��ن1 ف��ي��ه ن��اب��ًش��ا ال��م��ع��ادن ف��ي��ه ح��اف��ًرا
األم��اك��ن ك��ل م��ن ـ��رق ال��ش��ـ دم��اء ي��م��ت��صُّ ف��ه��و
ال��ض��غ��ائ��ن بَ��ذر أه��ل��ه ف��ي ك��ي��ده م��ن ب��اذًرا
ال��م��ت��ه��اِوْن ُح��ك��م ـ��ل��ي��ه أه��ـ ع��ل��ى ف��ي��ه ح��اك��ًم��ا
ش��ائ��ن2 وال��ق��ي��د ال��ون��ى ـ��د ق��ي��ـ رج��ل��ه ف��ي ج��اع��ًال
واه��ن م��ش��ي��ة م��اش��يً��ا ل��ه��ذا ال��ش��رق ف��ت��رى
ال��م��ه��ادن؟! أف��ع��ال ـ��رق ال��ش��ـ م��ح��ب ي��ا أف��ه��ذي
ك��راي��ن؟!3 م��س��ت��ر ي��ا ـ��س��ُن ول��ـ ق��ال��ه ق��د م��ا أي��ن

∗∗∗
والس��ن ال��غ��رب ف��ي إنَّ ف��رًدا ول��س��ُن ي��ك��ن ل��م
م��ض��اغ��ن؟ ل��ل��ش��رق ـ��ف��كُّ ي��ن��ـ ال ال��غ��رب ف��ع��الم
وي��خ��اش��ن! خ��س��ًف��ا ـ��رق ال��ش��ـ أه��َل ال��غ��رُب ي��س��وم ك��م
وت��داه��ن؟ تُ��داج��ي ب ال��غ��ر س��اس��ة ك��م وإل��ى
وم��ائ��ن!4 خ��داٍع ق��ول م��ن��ه��م ن��س��م��ع وك��م ك��م
ك��وام��ن ن��ي��رانً��ا ـ��غ��رب ال��ـ ت��ج��اه ال��ش��رق ف��ي إن
ب��ال��دواخ��ن5 ع��ن��ه��ا ه��ر ال��د ح��ج��اب ي��ن��ش��ق س��وف
ط��واح��ن ال��ش��رق ب��ن��ي م��ن ح��روب ق��ام��ت وإذا
ك��راي��ن؟ م��س��ت��ر ي��ا ل��ك ذ ع��ن ال��م��س��ئ��ول ف��م��ن

∗∗∗
ك��ائ��ن ب��غ��داد ف��ي ه��و ع��م��ا ت��س��أل وإذا

املناجم. املعادن: 1
والخمول. الفتور الونى: 2

األمريكية. الواليات حكومة رئيس كان ولسن: الرئيس 3
مخادع. كذاب مائن: 4

قياس. غري عىل دخان جمع الدواخن: 5
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الرشق محب يا

ال��م��الب��ن غ��رب��ي ـ��رع ال��ض��ـ م��ش��رق��ي ح��ك��م ف��ه��و
ال��ش��ن��اش��ن6 إن��ك��ل��ي��زي ل��ك��ن اإلس��م وط��ن��يُّ
راط��ن ال��ل��ه��ج��ة م��ع��رب أع��ج��م��ي ع��رب��ي
م��ك��ام��ن ب��األم��ر ـ��دن ل��ن��ـ م��ن ل��إلي��ع��از ف��ي��ه
ب��اط��ن ي��ت��ب��ع ظ��اه��ر وج��ه وج��ه��ي��ن ذو ه��و
ل��ك��ن ال��ظ��اه��ر ف��ي ن��ح��ن ش��يء ك��ل م��ل��ك��ن��ا ق��د
ل��س��اك��ن ت��ح��ري��ًك��ا ـ��ل��ك ن��م��ـ ال ال��ب��اط��ن ف��ي ن��ح��ن
ك��راي��ن؟ م��س��ت��ر ي��ا ـ��غ��رب ال��ـ ف��ي ج��ائ��ز أف��ه��ذا

والسجية. والخليقة الطبيعة وهي شنشنة، جمع الشناشن: 6
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األكرب الرشق بطل إىل

.١٩٢٣ سنة اليونان عىل كمال مصطفى الغازي انتصار عقب قالها

أوِج ك��لَّ ي��ط��اول أوٍج إل��ى ت��ع��ل��و زل��ت ال ال��م��ص��ط��ف��ى س��م��يَّ
بُ��رج ب��ك��ل ال��ك��م��ال م��ن وُح��لَّ ال��م��ع��ال��ي ف��ل��ك ف��ي ك��ال��ش��م��س ف��ُدر
وم��رج ه��رج ف��ي ال��غ��رَب أق��ام ن��ص��ًرا ي��ون��ان ب��ن��ي ع��ل��ى نُ��ص��رَت
��ي ال��ت��َرجِّ أن��وار ع��ل��ي��ه ت��ف��ي��ض ش��م��ًس��ا ال��ش��رق س��م��اء ف��ي وأط��ل��ع
س��م��ج وك��ل ال��خ��ائ��ن��ي��ن وس��اء ح��رٍّ وك��ل ال��م��خ��ل��ص��ي��ن ف��َس��رَّ
ف��ج وك��لَّ ال��س��ه��وَل َم��ل��ئ��وا وإن ن��زال ف��ي ك��ف��ؤك ال��ي��ون��ان وم��ا
ل��ج ك��ل ب��ال��ب��وارج أذل��وا ق��وم ج��ي��وش غ��ل��ب��َت ق��د ول��ك��ن
ن��ه��ج ك��ل ل��ل��ه��زي��م��ة تَ��ع��اه��د رع��ب ف��رط م��ن ج��ي��وش��ه��م ت��رك��ت
ال��ت��ه��ج��ي1 ب��س��وى ذك��ره ت��ح��ام��وا م��ن��اًم��ا ول��و ُس��م��اك ذك��روا إذا
وف��ل��ج ش��ل��ٍل م��ن دائ��ي��ن ض��ن��ى ف��ي��ع��ت��ري��ه��م ي��س��م��ع��وه ل��ئ��ال
ق��بْ��ج2 ف��رخ م��ن ال��وغ��ى ف��ي وأخ��وف ق��وم ك��لِّ أألُم ال��ي��ون��ان ه��م
ب��م��رج س��ارح��ة ال��وح��ش ح��م��ي��ر وأرق��ى م��ن��ه��م ش��ج��ي��ًة أرقُّ
َزن��ج ك��ط��ب��اع ط��ب��اع��ه��م ف��إنَّ ب��ي��اًض��ا أوج��ه��ه��م ت��غ��رْرك ف��ال

اسمك. السني: بضم سماك 1

والكروان. الحجل يسمى الطري من نوع القبج: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ث��ل��ج ن��ق��اء ف��ات��ه��نَّ ول��ك��ن ل��ونً��ا ال��ث��ل��ج ح��ك��ي��ن ق��د وج��وٌه
أوج ك��ل ب��م��ص��َع��د وأع��َرف��ه��م وس��ي��ًف��ا رأيً��ا ال��ورى أم��ض��ى ف��ي��ا
ع��ل��ج ك��ل ي��د ف��ي ال��خ��س��َف ت��س��ام خ��وًدا أزم��ي��ر م��ن أن��ق��ذت ل��ق��د
وُع��ْرج ُع��ْم��ي م��ن َم��رض��اه ع��ل��ى ع��ي��س��ى م��ق��ام ال��ب��الد ع��ل��ى وق��م��ت
ن��س��ج ب��ح��س��ن ال��خ��روَق والءَم��ت َرتْ��ٍق ب��ح��س��ن ال��ف��ت��وق ف��ع��ال��ج��ت
وت��زج��ي ب��ه��ا ال��ن��اه��ض��ي��ن ت��ق��ود ال��م��ع��ال��ي ف��ي ال��ت��ج��دُّد إل��ى ورح��ت
ح��ج ب��ي��وم ال��ن��ب��ي خ��ط��ب ك��م��ا ح��ف��ل ب��ي��وم ال��ج��م��وع ف��ي وت��خ��ط��ب
ال��م��ث��ج3 ِم��ْدَرِه��ه��ا ق��ول ل��ت��س��م��ع األق��اص��ي م��ن ال��وف��ود وت��أت��ي��ك
َه��ي��ج4 ب��ي��وم ل��ل��ج��ي��وش ك��ق��ودك َس��ل��م ب��ي��وم ل��ل��ع��ق��ول ف��ق��ودك
ال��ف��رن��ج أوط��ان ف��ي��ه ت��ج��اري ع��ه��ًدا ل��ألوط��ان ج��ددت ل��ق��د
��ي ت��رجِّ وم��ا ت��ري��د م��ا وت��ب��ل��غ ال��م��ع��ال��ي إل��ى ال��ش��ع��وُب ل��ت��ب��ت��دَر
وخ��رج دخ��ل م��ن ل��ل��ن��اس ب��ه��ا ف��ي��م��ا ال��ع��م��ران َم��ن��ه��ج وت��ن��ه��ج
ه��ْرج ك��ل م��ن أم��وره��ا ت��ح��وط ال��م��ف��دَّى ح��ارس��ه��ا ال��ي��وم وأن��ت
س��رج5 ب��غ��ي��ر ال��ج��واَد ف��تَ��ْع��َروري ع��راه��ا إذا ال��ُم��ل��مَّ وت��ب��ت��در
ُم��نْ��ج ف��أن��ت ال��ح��ب��وط خ��ي��ف وإن ُم��ْع��ٍل ف��أن��ت ال��ه��ب��وط ذك��ر إذا
َم��ْزِج ذات َس��واؤك وي��ش��ربُ��ه��ا ص��رًف��ا ال��م��ج��د ك��أس أن��ت وت��ش��رب

املادة. الغزير الفصيح املثج: أحسابهم. عن املحامي أقوم: مدره 3

الحرب. الهيج: 4
أداة. وال رسج غري من عريانا تركبه الجواد: تعروري 5
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الرحياين جتاه

النفس هي

العرب. بالد يف سياحته من رجوعه بعد الريحاني، ألمني بريوت يف أقيمت حفلة يف أنشدها

ق��اض��ب��ا1 َج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن م��ن��ه��ا وأح��م��ل ال��م��ع��اط��ب��ا رض��اه��ا ف��ي أغ��ش��ى ال��ن��ف��س ه��ي
غ��ارب��ا2 ال��ه��ول م��ن ف��ي��ه أم��ت��ط��ي وأن ��رى ب��ال��سُّ ال��ل��ي��ل أخ��ب��ط أن ت��ك��ل��ف��ن��ي
ص��ائ��ب��ا وب��ال��رأي ِم��ق��الًق��ا وب��ال��ه��مِّ م��اض��يً��ا ب��ال��ع��زم ل��ل��م��ج��د وت��ن��ه��ض��ن��ي
م��ن��اق��بً��ا ك��ال��ش��م��وس إال ت��ه��َو ول��م م��ع��زًة ك��ال��ج��ب��ال إال ت��رَض ول��م
ث��واق��ب��ا ي��ك��نَّ أن إال أبَ��ت��ه��ن ألرض��ه��ا ال��ن��ج��وم أن��زل��ت أن��ا إذا
ج��ان��ب��ا ب��ال��ذل ال��ع��ي��ش ذاك ازورَّ إذا م��ن��ع��م ع��ي��ش ك��ل م��ن��ي وت��رف��ُض
م��ص��اح��ب��ا ال��ك��ري��َم إال ل��ي ت��رَض ول��م ب��غ��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ة إال ل��ي ت��ب��ِغ ول��م
ال��م��ذان��ب��ا3 وخ��لِّ غ��م��ًرا ب��ي ال��ب��ح��َر رِد ِم��ذنَ��ٍب م��اء أوردت��ه��ا إذا ت��ق��ول
خ��ائ��بً��ا ش��ك��واي ب��ع��د ع��ن��ه��ا ف��أرج��ُع ت��ظ��ل��ًم��ا إل��ي��ه��ا ألش��ك��وه��ا وإن��ي
ت��ج��ارب��ا4 األم��ور ك��ل ب��ه��ا ق��ت��ل��ت رزي��ن��ة ح��ص��اًة م��ن��ه��ا ل��ي أنَّ ع��ل��ى

مضائه. يف بالسيف نفسه شبه القاطع، السيف القاضب: وأصل املهالك. املعاطب: 1
وعنقه. سنامه بني ما البعري: غارب 2

الجدول. كهيئة وهو كمنرب، مذنب جمع املذانب: 3
العقل. الحصاة: 4



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��ت��اع��ب��ا ت��ل��ق��ى ال��ح��رِّ ن��ف��س ك��ذل��ك ال��ع��ال م��ن ت��روم ف��ي��م��ا ت��ع��ب��ت ل��ق��د
ض��ارب��ا؟! األرض ف��ي س��اح ل��م��ا األي��ن م��ن ال��ع��ال ف��ي ل��ب��ن��ان اب��ن الق��ى م��ا ت��َر أل��م
ال��رك��ائ��ب��ا يُ��زج��ي ص��ن��ع��اءَ إل��ى وراح ت��ه��ام��ة ال��ح��ج��از ب��ع��د م��ن ��م ت��ي��مَّ
ال��س��ب��اس��ب��ا5 ي��ج��وب م��ج��د إل��ى وك��رَّ م��ب��ِح��ًرا ال��ع��راق��ي��ن أرض إل��ى وج��اء
واج��ب��ا ل��ل��م��واط��ن ��ا ح��قٍّ وي��ق��ض��َي ش��م��َل��ه��م يَ��ع��ُرَب أب��ن��اء م��ن ل��ي��ج��م��ع
ال��ك��واك��ب��ا ي��ن��ال أن م��ن��ه��ا ألوش��ك ال��ع��ال إل��ى ب��اًع��ا م��دَّ ل��و ه��م��ة أخ��و
ك��ات��ب��ا6 ال��ب��الغ��ة ُف��رس��ان اب��ت��زَّ ك��م��ا ش��اع��ًرا ال��ق��رائ��َح ع��زَّ ق��ل��م ل��ه

∗∗∗
ج��وائ��ب��ا؟7 ن��ج��ٍد أخ��ب��ار م��ن أت��ذك��ر ل��ن��ا ف��ق��ل أم��ي��ُن ي��ا ن��ج��ًدا زرَت ل��ق��د
ال��غ��رائ��ب��ا؟ ي��ذك��رون ع��ن��ه��م ال��ن��اس ن��رى ف��إن��ن��ا ف��ي��ه��ا اإلخ��وان ح��ال��ة ف��م��ا
ال��ش��وارب��ا8 ي��ح��ف��ي ل��ي��س م��ن ��ق��وا ف��سَّ وه��ل ل��ح��ي��ة ي��رس��ل ل��ي��س م��ن ��روا ك��فَّ ف��ه��ل
ت��ائ��ب��ا ال��ح��ل��ق م��ن إال ي��ق��ب��ل��وا ول��م ب��ال��لِّ��ح��ى ي��دي��ن��ون ق��وم م��ن أن��ا وم��ا
ال��ع��ج��ائ��ب��ا ي��ف��وق م��ا م��ن��ه��ا ألع��ل��م ف��إن��ن��ي ال��ع��راق أخ��ب��ار ع��ن��ك ودْع
ال��غ��ي��اه��ب��ا9 يَ��ش��قُّ ن��ور م��ن ال��ي��أس ع��ل��ى ان��ط��ووا إذ ال��راف��دي��ن أله��ل ف��وي��ًح��ا
م��ع��اي��ب��ا ال��زم��ان ب��أخ��الق أراه ف��إن��ن��ي ال��ع��راق ف��ي ��ا ع��مَّ َع��دِّ أال
ح��اص��ب��ا10 ل��ل��م��ع��ان��د م��ن��ه��ا ألرس��ل��ُت ِس��ت��اره��ا ه��ت��ك��ت أن��ي ل��و م��ع��اي��ُب
ال��ض��رائ��ب��ا ع��ل��ي��ه ُظ��ل��ًم��ا ض��رب��وا ول��و ح��ك��وم��ة ذو أن��ه ت��ح��س��بَ��نْ��ه ف��ال
م��آرب��ا ل��ل��ك��اذب��ي��ن ب��ه��ا ف��إن وزارًة ف��ي��ه ب��ال��ك��ذب ألَّ��ف��وا ل��ئ��ن
ك��اذب��ا ك��ان إن ال��ف��ج��َر ع��ي��ن��ي وت��ن��ك��ر ص��ادًق��ا ك��ان إن ال��ف��ج��ر أله��وى وإن��ي

∗∗∗

واملفازة. القفر وهو سبسب، جمع السباسب: 5
وغلب. فاق وابتز: غلبها. القرائح: عزَّ 6

بلد. إىل بلد من األرض تجوب األخبار وهي جائبة، جمع الجوائب: 7
منه. األخذ الشارب: إحفاء 8

الظلمة. وهو غيهب، جمع والغياهب: والفرات. دجلة والرافدان: رحمة. فويًحا: 9

الحجارة. صغار وهي الحصباء، تحمل الريح الحاصب: 10
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الريحاني تجاه

س��اح��ب��ا ال��َم��س��رَّة ألذي��ال وأض��ح��ى أم��ي��ن��ه ب��َع��ْود ل��ب��ن��اٌن ��م ت��ب��سَّ
غ��ائ��ب��ا ل��ب��ن��ان أوح��ش��َت ق��د ك��ن��ت ك��م��ا ح��اض��ًرا ل��ب��ن��ان آن��س��َت ق��د ال��ف��ض��ل أخ��ا
غ��ارب��ا ال��م��واط��ن آف��اَق ويُ��ح��ِزن ط��ال��ًع��ا يُ��ب��ه��ج ال��ب��ُدر إال أن��ت وم��ا
آئ��ب��ا ج��ئ��ت إذ ب��ي��روَت ف��ي ي��ح��يِّ��ي��َك ق��ادًم��ا ج��ئ��َت إذ ب��غ��داد ف��ي ُم��ح��يِّ��ي��َك
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احلربية املدرسة يف

ت��ف��ن��ي��دي؟ ي��س��ت��ف��زك��م أَوم��ا ج��م��وِد ف��ي ل��ك��م م��ا ال��ق��وُم أي��ه��ا
ال��ُج��ل��م��ود ب��ق��س��وة م��ن��ك��م ُع��دُت ل��ن��ه��وض ه��ززت��ك��م ق��د ك��ل��م��ا
ب��ال��وع��ود َم��ْط��لُ��ه��ا ط��ال م��ث��ل��م��ا ف��ي��ك��م ال��ح��وادث ع��ل��ى ُع��تْ��ب��ي ط��ال
ب��ال��ن��ش��ي��د؟ أح��ثُّ��ك��م ك��م وإل��ى ال��تَّ��وان��ي وم��اذا س��ع��ي��ك��م ف��م��ت��ى
ت��غ��ري��دي؟ ب��ه��ا يُ��ْش��ج��ك��م أف��ل��م ال��ق��واف��ي ش��اردات غ��رِّي��د أن��ا
ال��ح��م��ي��د ب��ال��ث��ن��اء ال��ح��ثَّ أب��ت��غ��ي ألن��ي ع��ل��ي��ك��م أث��ن��ي ق��ب��ًال ك��ن��ت
ال��ت��ن��دي��د م��واق��ف ف��ي واق��ف ي��راع م��ن ص��ول��ًة ال��ي��وم ف��اتَّ��ق��وا
ج��دي��د ط��راز ف��ي ال��ح��رب ج��ع��ل ع��ل��م ع��ص��ر ف��ي ن��ح��ن ال��ق��وُم أي��ه��ا
ال��ص��ن��دي��د ش��ج��اع��ة ع��ن م��غ��ن��يً��ا ف��نٍّ��ا ال��ي��وَم تُ��دَرُس ال��ح��رب ج��ع��ل
ال��ح��دي��د ب��أس ي��ف��وق َل��بَ��أًس��ا ـ��ر ال��ع��ص��ـ ب��ن��ي ح��روب ف��ي ل��ل��ع��ل��م إن
ش��دي��د ال��ح��دي��د م��ن ب��أٍس ك��لَّ ف��أن��س��ى األش��دُّ ب��أس��ه ب��دا إذ
ال��ج��م��ود ث��ي��اب وان��ُض��وا َط��وًع��ا ب��يَّ ال��ح��ر ال��م��ع��ه��َد ف��ادخ��ل��وا ال��ق��وُم أي��ه��ا
ل��ل��ع��ه��ود ن��اق��ًض��ا ال��ح��ق أن��ك��ر ع��دوٍّ ك��ل ل��ردِّ واس��ت��ع��دوا
ال��ح��دود ف��ي م��ب��ث��وث��ة ب��ج��ن��ود ن��ب��ت��غ��ي��ه ال��ذي ال��م��ل��ك وأع��زُّوا
ب��ال��تَّ��ج��ن��ي��د اآلم��ري��ن دع��وة ف��أج��ي��ب��وا أوط��ان��ك��م دع��ت��ك��م ق��د
ال��ج��دود ت��راث ع��ن ال��ذود ن��ب��ت��غ��ي ول��ك��ن ال��ح��روب ن��ق��ص��د ال ن��ح��ن
ب��ال��ج��ن��ود ق��ائ��م ال��م��ل��ك إن��م��ا ج��ن��وٍد ب��غ��ي��ر ُم��ل��ًك��ا أرأي��ت��م
وال��ت��ل��ي��د ط��ري��ف��ك��م م��ن ب��ه م��ا ل��ي��رع��ى ال��ع��راق ف��ي ال��ج��ي��ش ف��اج��م��ع��وا



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ت��ن��ك��ي��د ش��وائ��ب م��ن ع��ي��ش��ك��م وي��ح��م��ي ع��ن��ك��م ال��ع��دو وي��ردَّ
��ي��د ال��صِّ األب��اة ب��ن��ي م��ن ع��َرٌب وأن��ت��م ال��ه��وان ع��ل��ى ت��َق��رُّوا ال
َص��يْ��ه��ود1 ب��ب��أس��ه��م ع��زٍّ ذات ح��ي��اة إال ال��ح��ي��اة ي��ك��ره��ون
ال��ب��ن��ود2 َخ��ْف��ق ت��ح��ت ال��خ��ي��ِل ُص��ه��ا ف��ي م��وت ه��و ع��ن��ده��م ال��م��وت أش��رف
م��دي��د ال��س��ي��وف م��ن ظ��ل ت��ح��ت ق��ص��ي��ر ع��م��ر األع��م��ار وأع��زُّ
ب��ج��ح��وِد ح��ق��وق��ه��ا أه��ي��ن��ت ق��د ح��ي��اة ع��ن��دي ال��ح��ي��اة وأذلُّ

القوية. الحياة هنا واملراد الحر، الشديد الصيهود: أصل 1
الظهر. وهي صهوة، جمع الخيل: صها 2
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والَعَلُم الِعلُم

ال��ه��م��ُم أه��ل��ه م��ن ِم��ق��دارُه وال��ه��مُّ ت��ض��ط��رُم ج��ن��ب��يَّ ف��ي ال��ه��م ل��واع��ُج
أل��م ت��ح��ت��ه��ا م��ن أس��ٌف ف��وق��ه��ا م��ن ُح��َرٍق م��ن األي��اُم أذاق��ت��ن��َي ق��د ك��م
َك��ِل��م؟! أم ِل��ل��ن��اس ب��ه��ا تَ��ف��وُه ن��ار س��ام��ع��ه ق��ال ش��ع��ًرا ق��ل��ت أك��ل��م��ا
م��ن��س��ِج��م؟ ك��ال��م��اء أن��ه ع��ل��ى ي��ذك��و، م��ل��ت��ه��بً��ا ال��ن��ار م��ث��ل ش��ع��رك ب��ال م��ا
ال��ق��ل��م ك��ف��ك ف��ي ي��ح��ت��رق ول��م ن��اًرا ��ج��ه ت��ؤجِّ ش��ع��ٍر م��ن ل��ن��ع��ج��ب إن��ا
م��ح��ت��دم وال��ه��م م��ت��ق��د وال��ع��زم م��ل��ت��ه��ٌب ال��ن��ف��س ف��ي ف��األس��ى ت��ع��ج��ب��وا ال
ِع��َظ��ُم ن��ف��س��ه ف��ي َم��ن ال��خ��ط��َب واس��ت��ص��غ��ر ع��زائ��م��ه ح��رَّت َم��ن ال��ن��اَر اْس��ت��ب��رَد
ت��زدح��م؟! اآلم��ال ن��ف��س��ه ف��ي ب��ات م��ن َدع��ٍة ف��ي دن��ي��اه م��ن ي��ص��ب��ح وك��ي��ف

∗∗∗
وال��َع��َل��ُم ال��ِع��ل��م أراه م��ا ع��ل��ى ه��م��ا ف��إن��ه��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ُم��ِع��زَّان أم��ا
ال��ِح��ك��م ل��ه ه��ذا أو ال��ح��ك��م ل��ه ه��ذا ُح��رم��ت��ه��م ل��ل��ن��اس ض��ام��ٌن ك��اله��م��ا
ع��ل��م��وا ال��ذي ال��ِع��ل��م يُ��ج��دي��ه��ُم ف��ل��ي��س ش��ارت��ه��م ال��خ��ف��اق ال��َع��َل��ُم ي��ك ل��م م��ن
ف��وق��ه��م ��اق ال��خ��فَّ ال��َع��َل��ُم يُ��ن��ش��ر أن ل��ه��م ع��ل��وم ال ق��وًم��ا ي��ن��ف��ع ول��ي��س
م��ن��ه��زم ال��ح��رب ف��ي ي��ح��م��ل��ه ك��ال��س��ي��ف ب��ح��اك��م��ة ل��ي��س��ت ��ٍة أمَّ ف��ي ف��ال��ع��ل��م
ِدَع��م ت��ح��ت��ه س��ي��وف م��ن ت��ق��م ل��م إن ب��ه ي��س��ت��ظ��ل أن م��ن أوه��ن وال��ع��ل��م
األم��م! اس��ت��ق��الل��ه��ا إل��ى ت��ش��ي��ر ب��ه م��ن��ت��ص��بً��ا ��اق ال��خ��فَّ ال��َع��َل��م أح��س��ن م��ا

∗∗∗



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ق��ل��م ال ال��س��ي��ف ف��ي��ه��ا ال��م��وف��ق أن ت��ق��لُّ��ب��ه��ا ف��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��لَّ��م��ت��ن��ي ق��د
ال��خ��ِذُم ال��ص��ارم ع��ن��ه ��م ت��ب��سَّ ب��رٌق ش��ائ��م��ه أن��ت بَ��ْرٍق أص��دق وأن
ِديَ��ُم ال��وغ��ى ي��وم ف��ي ال��ن��ق��ع م��ن إال ب��ه��ا ت��ُس��حُّ ال أرٌض األرض وأخ��ص��ب
دم ال��ح��ي��اة أنَّ ي��ْك��ذب��ن��ي ف��ل��ي��س ُم��ن��ى ال��ح��ي��اة أنَّ يُ��ك��ذب��ن��ي ك��ان م��ن
ي��ن��س��ج��م األرض ف��ي أو ال��ج��س��م ف��ي ي��دور م��ن��ب��ع��ه��ا ال��ح��ال��ي��ن ك��ال ف��ي وأن��ه
م��ن��ت��ظ��م ال��ج��وف ت��ح��ت وه��و ك��م��ث��ل��ه م��ن��ت��ث��ٌر األرض ف��وق وه��و وأن��ه
َق��َرم ب��ه ال��م��ح��ي��ا دم ع��ب��ي��ط إل��ى ق��اط��ب��ًة األي��ام ف��ي ال��م��ج��د أرى إن��ي
وال��بُ��َه��م1 األب��ط��ال ت��ع��ت��رك ح��ي��ث م��ن م��ن��ت��ش��ٌر ال��ع��ل��م ح��ي��ث يَ��ن��ب��ت ف��ال��م��ج��د
ت��ب��ت��س��ُم ح��ي��ن إال ي��ض��ح��ك ل��ي��س أن م��ع��ت��رٍف م��ي��ث��اق ال��ظُّ��ب��ا أع��ط��ى وال��م��ج��د

∗∗∗
م��ع��ت��ص��م ال��ي��وم رج��ائ��ي ب��ح��ب��ل إن��ي أب��ًدا خ��اس��ئً��ا ع��ن��ي ال��ي��أس ف��ل��ي��ذَه��ب
ت��ص��ط��دم ب��ال��خ��وف وأرج��ل��ه ي��س��ع��ى ل��ح��ادث��ٍة ي��س��ع��ى إذا م��م��ن ول��س��ت
وال��ك��رُم ال��م��ج��د ع��ل��ي��ك يَ��ِرفُّ ف��ي��ه��ا م��ن��زل��ًة ح��اول��َت إذا ت��س��أَم��نَّ ال
ال��س��أم أث��ن��ائ��ه ف��ي ت��س��رََّب إذا َم��ط��َع��م��ه األذواق تَ��س��ت��ب��ش��ع ف��ال��ع��ي��ش
ي��ن��َع��ِج��م2 ل��ي��س ب��ُع��ود م��ن��ك ت��َع��ضُّ ح��ادث��ٌة ��ت��ك َع��ضَّ إذا َص��ل��ي��بً��ا وك��ن
وُم��ق��ت��َح��م وإق��دام وَح��زم َع��ْزٌم ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��س��م��وا ال��ت��ي ال��خ��ص��ال إن
��َم��م وال��شَّ ال��ع��ز وإال اإلب��اء إالَّ ش��رٍف م��ن ت��رج��وه م��ا ال��ن��ف��َس يَ��ك��ِس��ب ال
م��ح��ت��رم ال��وغ��د وأنَّ ال��ل��ئ��ام ع��ن��د م��ح��ت��َق��ٌر ال��ُح��رَّ أَنَّ ي��ؤن��س��نَّ��ك ال
م��ت��ه��م ال��ده��ر أنَّ يَ��ع��ي��ب��ك وم��ا ب��ذا ال��م��س��يء ال��ده��َر ي��تِّ��ه��م ف��ال��ع��ق��ُل
ح��َك��م ط��يِّ��ه��ا ف��ي َك��ِل��ٍم إل��ى م��ن��ه��ا ف��اس��ت��م��ع��وا ق��وم ي��ا م��الم��ت��ك��ْم ه��ذي
ال��َف��ه��ُم؟ ال��س��ام��ُع أردت م��ا وع��ى ف��ه��ل ب��س��ام��ع��ه ت��ع��ري��ًض��ا ال��ش��ع��ر أن��ش��ُد ق��د

حذره. وشدة لقوته يناله؛ أين من قرنه يعرف ال الذي البطل وهو غرفة، بوزن بهمة، جمع البهم: 1
باألسنان. العض وهو بالعجم، يتأثر ينعجم: 2
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العامل وفوق العلم فوق السجايا

عن جوابًا الجبارة؛ االجتماعية القصيدة هذه الرصايف األستاذ الكبري الشاعر نظم وقد
قصيدة عىل اطلع قد أرسالن عادل األمري كان وقد أرسالن، عادل األمري الشاعر قصيدة
يف الجهاد عىل ويحضها العربية، األمة بها ينصح التي والَعَلم» «العِلم الرصايف األستاذ

بها. يعارضها قصيدة فنظم الحرية سبيل

األَم��ُم س��ادت ق��د ب��ه ع��ص��ر ك��ل ف��ي َع��ل��ُم َدْول��ٍة م��ن يُ��ع��زِّزه ِع��ل��ٌم
ِدَع��ُم ل��ه��ا س��ج��اي��اه��م ب��أنَّ إال ق��واع��ده��ا ت��ث��ب��ت ل��م ال��ق��وم ودول��ة
ت��ن��ع��دم ال��غ��رُّ ال��س��ج��اي��ا م��ا إذا ن��ف��ع ج��ان��ب��ه اع��ت��زَّ م��ه��م��ا ل��ل��ع��ل��م ف��ل��ي��س
َع��َل��م وال ع��ل��م ي��ن��ف��ع��ه��م ف��ل��ي��س ف��اس��دًة ال��ق��وم س��ج��اي��ا اس��ت��ح��ال��ْت إذا
��يَ��ُم وال��شِّ األخ��الق اخ��ت��لَّ��ِت إذا إال م��ض��ط��ربً��ا ال��م��ل��ك ح��ب��ُل يَ��خ��ت��لُّ ول��ي��س
ع��ج��م وال ُع��رٌب ال ال��ن��اُس س��ادت م��ا ُج��ب��ل��ْت ال��ع��ال ُح��بِّ ع��ل��ى س��ج��اي��ا ل��وال
ُم��زَدل��م1 ال��ذلِّ ب��اح��ت��م��ال وأن��ف��ه ص��اح��ب��ه ف��ي��ه ي��غ��دو ال��ع��ي��ش ف��ي خ��ي��َر ال
ح��ُرم؟! ك��ل��ه��ا ق��وم��ي أَْش��ُه��َر ك��أنَّ ص��ب��روا ق��د اإلره��اق ع��ل��ى ق��وم��ي ب��اُل م��ا
ان��ق��س��م��وا أن ع��ن��ه��ا أق��ع��ده��ْم وال��ي��وم َوح��ُدت��ه��ْم ال��ع��ل��ي��اء إل��ى أن��ه��ض��ت��ه��م ق��د
واغ��ت��ن��م��وا ال��وض��اح ��رف ال��شَّ ب��ه ح��ازوا غ��رائ��زه��م ف��ي غ��رًزا ال��ت��ع��اون ك��ان
ت��ض��ط��رم ب��ال��ش��ح��ن��اء ال��ت��خ��اذل ن��اُر ج��وان��ح��ه��م ف��ي ح��ي��ٍن ب��ع��د اغ��ت��دوا ث��م

مقطوع. مزدلم: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ه��م��م م��ات��ت أن إل��ى ال��ت��ع��ادي ُروح ون��م��ا م��ن��ه��ُم ال��ت��ف��ادي روح زال ق��د
ي��ح��ت��ك��م ظ��لَّ ع��ل��ي��ه��م ف��األج��ن��ب��ي ع��زائ��م��ه��م ف��ي َض��ْع��ًف��ا ال��ت��خ��اذل أل��ق��ى
ِع��َظ��ُم ��ٍة رمَّ ب��ع��ظ��ٍم ي��ك��ون وه��ل ب��ه��ا ي��ف��خ��رون ل��ع��ظ��اٍم ت��ع��اظ��م��وا

∗∗∗
ال��س��ق��م اس��ت��ف��ح��ل ح��ت��ى ال��داء ف��ش��ا ف��ق��د خ��الئ��ق��ن��ا ف��ي م��ن��ا ال��ت��أخ��ر داء
وال��ش��م��م ال��ع��ز ف��زال ف��َس��ْدَن ح��ت��ى ض��ام��ن��ًة ل��ل��ع��ز خ��الئ��ق��ن��ا ك��ان��ت
ع��َم��م2 ش��أن��ه ف��ي��م��ا ال��ن��ف��س، ه��وى إل��ى ت��اب��ع��ة ال��غ��اي��ات ع��ن��دن��ا وأص��ب��ح��ت
وال��ظُّ��َل��م ال��ظُّ��ْل��م ع��ل��ي��ن��ا ب��ل��يَّ��ت��اه��ا ظ��ال��م��ٍة ظ��ل��م��اءَ ف��ي ال��ج��ه��ل م��ن ن��م��ش��ي
ي��ح��ت��رم ل��ي��س ُم��ه��اٌن م��ن��ا وال��ح��رُّ ج��ائ��زة غ��ي��ر ف��ي��ن��ا ال��ف��ك��ر ح��ري��ة

∗∗∗
ك��ت��م��وا م��ا غ��ي��ر ِم��ن��ه��ْم ف��ي��ه أظ��ه��روا ق��د إن��ه��ُم ال��دي��ن رج��ال َدرُّ َدرَّ ال
ل��ه��ُم آل��ًة إال ل��ي��س ك��أنَّ��ه م��آربُ��ه��م ت��ه��وى ك��م��ا واس��ت��ع��م��ل��وه
غ��َم��م ن��ه��ج��ه ف��ي وال األن��ام ع��ل��ى َح��رٍج م��ن اإلس��الم ف��ي ك��ان م��ا ت��ال��ل��ه
ِح��َك��م ب��ه��ا وأح��ك��اًم��ا ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن وت��ب��ص��رة ت��ي��س��ي��ًرا ج��اء ك��ل��ه ب��ل
َوِه��م��وا! م��ا ب��ئ��س ِوه��م��وه، َق��ْد م��ن��ه م��ا ع��ل��ى ج��ام��دي��ن ظ��ل��وا ال��ق��وم ل��ك��ن��م��ا
ُم��تَّ��ه��م ب��ال��ك��ف��ر رأي��ه��م ف��ي ف��أن��ت م��س��ل��ك��ه اإلص��الح إل��ى س��ل��ك��ت إذا
ت��ص��ط��دم ب��ال��دِّي��ن َزع��م��ه��م ف��ي ف��أن��ت تُ��ن��ك��ره��ا ب��ال��ع��ادات ت��ص��ادْم��ت وإن
َش��ت��م��وا ع��ج��زه��م م��ن ب��ل ، ال��ردَّ ي��ح��س��ن��وا ل��م ف��أع��ج��زه��م ب��ب��ره��اٍن أت��ي��َت وإن
ف��ه��م��وا ق��ب��ل��م��ا وردُّوا ع��ل��ي��ك ش��دُّوا ل��ت��ق��ن��ع��ه��م ق��وًال ل��ه��ُم ت��ُق��ل وإن
األم��م تُ��ْم��َس��ُخ ه��ذي ب��أم��ث��ال ي��ق��ل يَ��َره��ا م��ن ال��ل��ي��ل ك��ظ��الم خ��الئ��ق

∗∗∗
س��ئ��م��وا وال ك��لُّ��وا م��ا ال��ت��ج��ال��د ع��ل��ى َص��ب��روا إذ م��ع��روَف ب��ن��ي َدرُّ ل��ل��ه
ت��ق��ت��ح��م ث��م خ��ل��ًف��ا ت��رت��دُّ ك��األس��د ث��ان��ي��ة ل��ل��َك��رِّ م��ن��ازل��ه��م أخ��ل��وا
َدس��م وال ح��ل��ٌو ال ال��ق��ن��اع��ة ع��ي��ش م��ج��اه��ل��ه ف��ي ع��اش��وا ال��ق��ف��َر، والزم��وا

عام. تام عمم: أمر 2
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العالم وفوق العلم فوق السجايا

ات��س��م��وا ال��م��وط��ِن ح��ب ب��س��ي��م��اء ُه��ْم إذ ي��أم��ره��م األوط��اَن ُح��ب��ه��ُم ب��ذاك
��َق��م ال��سَّ ال��م��دن��ف ل��ل��ط��ب��ي��ب رن��ا ك��م��ا ن��واظ��ُره��ا ت��رن��و ل��ه��م دم��ش��ق ب��ات��ت
دم أري��ق أو ن��اٌر ف��ي��ه ذك��ت إال ب��غ��وط��ت��ه��ا ب��ي��ٍت م��ن ي��ب��َق ل��م أي��اَم
ال��بُ��ه��ُم أب��ط��ال��ه��ا ج��م��ع��ه��م إل��ى م��ن��ه��ا م��ع��ال��ُم��ه��ا اج��ت��ي��ح��ت ب��ع��دم��ا ان��ض��وى ث��م
ذم��م ع��ن��ده��م ق��دي��م م��ن ل��ه ِص��ي��ن��ت وط��ٍن ع��ن ال��ذَّود س��ب��ي��ل ف��ي ف��اس��ت��ق��ت��ل��وا
ه��ج��م��وا إذا ث��اٍن يَ��ث��ن��ي��ه��ُم ف��ل��ي��س ص��وارم��ه��م م��ن م��ض��اءً أش��دَّ ك��ان��وا
ال��ت��ح��م��وا إذا ه��ْم ال��رواس��ي وك��ال��ج��ب��ال تُ��ب��ِص��ُره��ْم ال��ب��ح��ر ك��َم��وج ال��ه��ج��وم ع��ن��د
تَ��ْه��ت��زم3 ح��ي��ن ال��غ��وادي ح��ك��ي��ن ح��ت��ى دًم��ا يَ��س��ْل��َن ب��أي��دي��ه��م س��ي��وٌف َص��لَّ��ْت

∗∗∗
ك��ِل��م4 أن��ه��ا إال ت��ْش��رق ك��ال��ش��م��س م��ألُ��ك��ًة ال��َش��ْه��م ل��ألم��ي��ر م��بْ��ل��ٌغ م��ن
َق��َدم ل��ه��م ِق��ْدٍم م��ن ال��م��ج��ِد م��ع��ِدن ف��ي َرس��خ��ْت األل��ى رْس��الن آل ف��ت��ى إل��ى
وال��ق��ل��م ال��س��ي��ف َش��ْه��رت��اُه وب��ع��ض��ه��م واح��دة ب��ال��س��ي��ف ش��ه��رٌة ل��ب��ع��ض��ه��م
ال��َخ��ذم5 ال��ص��ارم وص��ال ال��ي��راع ج��ال ��ه��م��ا أك��فِّ ف��ي وش��ك��ي��ٍب ك��ع��ادٍل
ال��ن��دم ال��خ��ائ��ن وُع��ق��ب��ى ل��ل��ص��اب��ري��ن ب��ع��دْت وإن ب��ال��ُع��ْق��بَ��ى ف��دي��ت��ك ص��ب��ًرا
وال��ك��رم ال��م��ج��د ف��ي��ه��ا ح��زت م��ا أق��لُّ م��ح��ارب��ٍة ف��ي ن��ج��اح يَ��ف��تْ��ك ول��م
َح��ك��م ل��ه��م ع��ن��دي وم��ا خ��ص��وم ع��ن��دي َم��ظ��ل��م��ت��ي ت��ن��َس ال ك��اس��م��ه ع��ادًال ي��ا

وهو الهزيم من تهتزم: غدوة. فقط تنشأ السحابة وهي غادية جمع والغوادي: صوتت. صليًال: صلت 3

الرعد. صوت
بلسانه. الرسول يؤديها الرسالة واأللوكة: املألكة 4

قاطع. أي امليم: بكرس ومخذم: خذم: سيف 5
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املستعمرين يفسياسة احلرية

م��ح��رَُّم ال��ك��الَم إن ت��ت��ك��ل��م��وا ال ق��وُم ي��ا
ال��نُ��وَُّم إال ف��از م��ا ت��س��ت��ي��ق��ظ��وا وال ن��ام��وا
ت��ت��ق��دَّم��وا ب��أن ي��ق��ض��ي م��ا ك��لِّ ع��ن ��روا وت��أخَّ
ت��ف��ه��م��وا أالَّ ف��ال��خ��ي��ُر ج��ان��بً��ا ��م ال��ت��ف��هُّ وَدع��وا
ت��ت��ع��ل��م��وا أن ف��ال��ش��رُّ ج��ه��ل��ك��م ف��ي وت��ث��بَّ��ت��وا
ت��ن��دم��وا وإال أب��ًدا ف��ات��رك��وا ال��س��ي��اس��ة أم��ا
ُم��ط��ْل��َس��م ت��ع��ل��م��ون ل��و ِس��ره��ا ال��س��ي��اس��ة إن
ف��ج��م��ج��م��وا ال��ح��دي��ث م��ن ح ال��م��ب��ا ف��ي أف��ض��ت��م وإذا
ت��ت��ج��ه��م��وا ال وال��ظ��ل��َم ت��ت��وس��م��وا ال وال��ع��دَل
م��ك��رَّم وه��و ال��ي��وَم ـ��ش ي��ع��ي��ـ أن م��ن��ك��م ش��اء م��ن
َف��ُم وال ل��دي��ه ب��ص��ٌر وال س��م��ع ال ف��ل��ي��م��ِس
األب��ك��م األص��مُّ إال ك��رام��ًة ي��س��ت��ح��قُّ ال
��م تَ��وهُّ ال��ح��ي��اة ف��ي ه��ي إن��م��ا ال��س��ع��ادة ودع��وا
��م م��ذمَّ وه��و ك��ال��ع��ي��ش ��ٌم م��ن��عَّ وه��و ف��ال��ع��ي��ش
ت��ح��ك��م ف��ي��ه ك��ان ـ��م��ا م��ه��ـ ال��ده��ر ب��ح��ك��م ف��ارَض��وا
ت��ت��ظ��ل��م��وا وال ط��ربً��ا ف��اض��ح��ك��وا ُظ��ل��م��ت��م وإذا
ف��اب��س��م��وا لُ��ط��م��ت��م وإذا ف��اش��ك��روا أُه��ن��ت��م وإذا
ع��ل��ق��م ف��ق��ول��وا: ، ُم��رٌّ ش��ه��دك��م ه��ذا ق��ي��ل: إن



الرَّصايف معروف ديوان

م��ظ��ل��م ف��ق��ول��وا: ل��ي��ل، ن��ه��ارك��م إن ق��ي��ل: أو
ُم��ف��ِع��م1 ف��ق��ول��وا: س��ي��ل، ث��م��ادك��م إن ق��ي��ل: أو
��م تُ��ق��سَّ س��وف ق��وم ي��ا ب��الدك��م إن ق��ي��ل: أو
وت��رنَّ��م��وا وت��رن��ح��وا، وت��ش��ك��روا ��دوا، ف��ت��ح��مَّ

القليل. املاء وهو بالتحريك، ثمد جمع الثماد: 1
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االنتداب غادة

ال��ُع��ج��اْب ال��ع��ج��ي��ب األم��ر إل��ى واس��م��ع ال��ع��ت��اب وخ��ل ال��ل��وم م��زع��َج دْع
االن��ت��ح��اب1 إل��ى ت��دع��و ب��ل ت��ض��ح��ك ��ٍة غ��صَّ َواِق��َص��ٍة ��ة ق��صَّ م��ن
ال��ح��ج��اب ذوات م��ن ف��ت��اة ي��وًم��ا ب��ن��ا م��رَّت ب��غ��داَد م��ن ال��ك��وخ ف��ي
ب��ال��خ��ض��اب2 م��ْش��ب��ع��ة ��ه��ا وك��فُّ ب��ال��ح��ل��ى ُم��وَق��َرٌة َل��بَّ��تُ��ه��ا
ال��ن��ق��اب س��واد م��ن ظ��الٌم ع��ن��ا َس��ْح��ن��اءَُه يَ��ط��م��س ووج��ه��ه��ا
ال��ِق��ح��اب ال��م��وِم��س��ات إح��دى ِم��ش��ي��ة ج��الب��ي��ب��ه��ا ف��ي ال��ِع��َرْض��ن��ى ت��م��ش��ي
ِخ��الب م��ن��ه��ا ي��ص��ُدُر م��ا وك��ل ب��أوض��اع��ه��ا ال��ن��اَس تَ��ْخ��ت��ل��ُب
ال��ش��ه��اب ل��م��ع ال��ظ��اه��ر ف��ي ي��ل��م��ع رأس��ه��ا ع��ل��ى ت��اًج��ا وض��ع��ت ق��د
ِس��خ��اب3 م��ن ��ق��ت��ه ح��قَّ إذا وه��و ب��ت��م��وي��ه��ه ُدرٍّ م��ن يُ��ْح��َس��ُب
ِك��ذاب ب��وْش��ي ال��ث��وب م��وش��يَّ��ة ال��ك��س��ى أرق ال��ج��س��م ك��اس��ي��ة
االن��ت��خ��اب م��ع��م��ل م��ن أن��ه��ا ف��ي ب��أث��واب��ه��ا ال��ن��اس ُغ��ول��ط ق��د
االغ��ت��ص��اب م��ن��س��ج ف��ي م��ن��س��وج��ة ري��ب��ٍة م��ا دوَن ل��ع��م��ري وه��ي
االرت��ي��اب إل��ى ي��دع��و م��ا وك��ل ��دى وال��سَّ ل��ح��م��ت��ه��ا ف��ي ف��ال��غ��ش

األلم. أشد مؤملة أنها واملراد عنقه، دق إذا وقصه؛ من فاعل اسم واقصة: 1

محملة. وموقرة: القالدة. موضع اللبة: 2
والجواري. الصبيان تلبسه خرز، فيه ينظم خيط ككتاب: السخاب، 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ح��ج��اب؟ ذات ال��غ��ادة ه��ذه َم��ن ب��ن��ا: م��رَّت ي��وم ج��ل��ي��س��ي ق��ال
االن��ت��داب ب��ه��ا ج��اد ح��ك��وم��ة ألوط��ان��ن��ا ت��ل��ك ل��ه: ق��ل��ت
ال��ث��ي��اب ت��ح��ت «ج��ن��ب��ول» س��وى وم��ا ِزيِّ��ه��ا م��ن ح��س��ن��اء ن��ح��س��ب��ه��ا
وال��ع��ذاب ب��اط��ن��ه��ا ف��ي وال��وي��ل رح��م��ة ل��ن��ا ف��ي��ه ظ��اه��ره��ا
ال��م��ص��اب! ه��ذا أف��ظ��ع م��ا ربِّ ي��ا ب��ه��ا ف��ظ��ي��ًع��ا أم��س��ى م��ص��اب��ن��ا
ال��ت��راب ك��لَّ األرؤس ع��ل��ى ن��ح��ث��و أن��ن��ا ل��ن��ا ح��ق ق��د ت��ال��ل��ه
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واحلمل الفيل

له أقامها مأدبة يف معه مدعوٍّا كان وقد عيل، محمد الهندي الزعيم بها يخاطب أنشدها
.١٩٢٩ سنة ببغداد مروره عند الثعالبي األستاذ

ت��ف��ض��ال ال��ج��واب أرج��و ل��ه س��ؤاًال ه��ن��ا ه��ا أورد ال��ه��ن��د زع��ي��م إل��ي��َك
يَ��ت��ق��وَّال أن ال��ُح��رُّ ف��ي��ه ي��خ��َش ف��ل��م أم��ان��ٍة ذي م��ج��ل��س ف��ي ه��ن��ا ف��ن��ح��ن
ُم��ك��ب��ال ب��ال��ح��دي��د ف��ي��ًال ت��خ��يَّ��ل��ت ق��ائ��ل ق��ول ف��ي ال��ه��ن��د س��م��ع��ت م��ا إذا
م��ث��ق��ال األج��ان��ب ب��أع��ب��اء ف��ي��م��ض��ي ��ًرا ُم��س��خَّ األج��ن��ب��يِّ ك��ف ��ي��ه ت��زجِّ
ت��ح��م��ال ق��د م��ا ِث��ق��ل م��ن أنَّ��ة ل��ه رازًح��ا األرض ع��ل��ى أح��ي��انً��ا وي��ب��رك
م��ه��روال ال��ق��ي��ود رغ��م ع��ل��ى ف��ي��م��ض��ي َرج��ف��ة ف��ت��ع��ل��وه أح��ي��انً��ا ويُ��ن��َخ��س
م��وئ��ال ذاك م��ن ش��اء ل��و ل��ه، ت��ك��ون ق��وٍة ص��اح��َب ال��ف��ي��َل أظ��ن وإن��ي
وق��ل��ق��ال ال��ج��ب��ال ش��م ب��ه��ا ل��ه��زَّ ال��ق��وى واس��ت��ج��م��ع ال��ف��ي��ل ه��ذا ق��ام ف��ل��و
م��ف��ص��ال ج��وابً��ا ه��ذا ع��ن رم��ُت ل��م��ا ع��الق��ة ع��ن��دي ب��ال��ف��ي��ل ت��ك��ن ل��م ول��و
م��أك��ال ل��ل��ذئ��ب ال��ف��ي��ل وراء م��ن غ��دا ن��ظ��نَّ��ه ال��ع��راق وه��و َح��َم��ٌل ل��ن��ا
م��ع��ض��ال األم��ر أص��ب��ح وإال ن��ج��ون��ا أس��ره ق��ي��د م��ن ال��ف��ي��ل ه��ذا يَ��نْ��ُج ف��إن
ال��م��ع��وَّال؟ ع��ل��ي��ه ه��ذا س��وى ت��رون ال��ذي ف��م��ا ص��ح��ي��ًح��ا ه��ذا ي��ك��ن ل��م ف��إن
ال��ع��ال إل��ى ال��ن��اه��ض��ي��ن ب��اس��م أح��ي��ي��ك إن��ن��ي م��ح��م��د ي��ا ه��ذا ب��ع��د وم��ن





تندبأهلها دمشق

.١٩٢٦ سنة سورية ملنكوبي اإلعانات لجمع بغداد يف أقيمت حفلة يف أنشدها

ي��ل��ي��ن األص��م ال��ص��خ��ر ل��ه ب��ص��وٍت أه��ل��ه��ا تَ��ن��دُب ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي ب��ك��ت
أن��ي��ن ال��غ��وط��ت��ي��ن م��ن��اح��ي ف��ي ل��ه��ا ح��زي��ن��ًة ال��م��ص��اُب ج��لَّ وق��د وب��ات��ت
وس��ك��ون ال��دُّج��ى ف��ي ص��م��ٌت وخ��يَّ��م ِرواق��ه ال��ظ��الم م��دَّ وق��د ت��ئ��نُّ
غ��ص��ون ال��غ��وط��ت��ي��ن ف��ي ل��ه ت��م��ي��د ص��وت��ه��ا ال��دُج��نَّ��ة ف��ي م��دَّت ه��َي إذا
ع��ي��ون ال��راف��دي��ن ف��ي ف��ت��ب��ص��ره��ا ش��رارة ال��ف��ض��اء ف��ي م��ن��ه وت��ل��ه��ب
وح��زي��ن واج��ٌد م��ن��ه��ا ال��ه��ول أب��و َه��ب��وة ال��ن��ي��ل س��اح��ل ف��ي ل��ه وت��ه��ب��و

∗∗∗
وج��ب��ي��ن ع��ارض م��ن��ه��ا ف��أس��ف��ر ط��ال��ًع��ا ال��ب��در أش��رق َوْه��ٍن ب��ع��د وم��ن
م��ص��ون ل��ل��ج��م��ال س��ر ب��خ��دَّي��ه ُم��ش��رًق��ا أزه��َر ال��وج��ه م��ن��ه��ا ف��أب��ص��رُت
م��ت��ي��ن ال��م��ك��رم��ات ف��ي س��ب��ٌب ل��ه ج م��ت��وَّ ب��ال��ج��الل ب��دي��ٌع ج��م��ال
م��ك��ي��ن ال��م��ه��ي��ب ال��ح��س��ن م��ن م��ك��ان ل��وج��ه��ه��ا ف��ك��ان ح��زٌن وبَ��ْرَق��َع��ه��ا
وط��ع��ي��ن ال��ث��رى وج��ه ع��ل��ى ص��ري��ع وح��ول��ه��ا ت��ب��ك��ي األرض ف��ي َج��ث��ْت ف��ت��اة
ش��ئ��ون ب��ال��دم��وع م��ن��ه��ا ت��ق��اذف وع��ي��نُ��ه��ا ال��ي��دي��ن ال��ص��در إل��ى ��ت ف��ض��مَّ
وح��ن��ي��ن زف��رة آٍن ك��لَّ ل��ه��ا ب��ط��رف��ه��ا ال��س��م��اء ن��ح��و ش��خ��ص��ت وق��د
ج��ف��ون ب��ال��ب��ك��اء م��ن��ه��ا ت��ورَّم أن��ه��ا ال��ع��ش��ي��ة أن��َس ال أن��َس وم��ا
ف��ن��ون ف��ي��ه األش��ج��ان م��ن ف��الح��ت خ��ده��ا خ��دَّد ال��دم��ع غ��زي��َر وأنَّ
س��ف��ي��ن ب��ال��ع��اص��ف��ات ت��رت��م��ي ك��م��ا ن��ح��وه��ا ت��رام��ي��ت ص��ب��ري ان��ق��ض��ى ول��م��ا



الرَّصايف معروف ديوان

وأم��ي��ن؟ ص��ادق ِخ��لٌّ ال��ي��وم ل��ك إن��ن��ي رح��م��اك أن��ت َم��ْن ل��ه��ا: وق��ل��ت
وم��ب��ي��ن ُم��ْع��ِرٌب ف��ي��ه��ا ال��ق��ص��د ع��ن ب��ن��ظ��رة إل��يَّ أل��ق��ت وق��د ف��ق��ال��ت
ق��ط��ي��ن ِدم��ش��ق م��غ��ن��ى ف��ي أن��ت أم��ا ال��ُع��ال اب��ن��ة دم��ش��ُق ال��ثَّ��ك��ل��ى ال��ب��ل��دة أن��ا
وس��ج��ي��ن ب��ال��ظُّ��ب��ا ق��ت��ي��ل ف��م��ن��ه��م ل��ل��َردى يُ��س��اق��وَن أب��ن��ائ��ي ت��َر أل��م
وم��ع��ي��ن؟ ن��اص��ر م��ن��ه��م ي��أِت أل��م يَ��ع��رٍب آل م��ن ال��ض��ي��م أب��اة ف��أي��ن
وك��م��ي��ن1 ب��ارز م��ن��ه��م س��ي��أت��ي��ك إن��ه��م أمُّ ي��ا ل��ب��ي��ك ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
َزب��ون2 وه��ي ال��ح��رب ن��ار ون��وق��د ال��ِع��دا أن��ف��س م��ن ال��ث��أَر ف��ي��ك س��ن��درك

∗∗∗
ش��ج��ون ك��ل��ه��نَّ ع��ن��ه��ا أح��ادي��ث وه��ذه ك��رام ي��ا دم��ش��ٌق ف��ه��ذي

وخفي. ظاهر أي وكمني: بارز 1
الهالك. إىل الناس تدفع أي زبون: وحرب زبون، ناقة يقال: الدفوع، الزبون: 2
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األهواء معرتك

العامة. للحرب الهدنة عقب اآلستانة يف الصحف حالة يمثل قالها

وال��س��خ��اف��ه ال��خ��ص��وم��ة ف��ي ت��م��ادوا ال��خ��الف��ه دار ف��ي األت��راك أرى
ل��ل��ش��راف��ه1 ال��م��خ��ال��ف ال��ق��ول م��ن ُه��ْج��ٍر ب��ك��ل ي��ت��ط��اع��ن��ون غ��دوا
ال��ص��ح��اف��ه2 أق��الم ع��م��ل��ت��ه ك��م��ا ف��ي��ه��م ال��خ��ط رم��اح ع��م��ل��ت ف��م��ا
ل��ح��اف��ه س��واع��ده ع��ن ��ر وش��مَّ ل��ل��ت��رام��ي ت��ه��يَّ��أ ك��الٍّ ت��رى
خ��الف��ه3 يُ��ب��دي م��ن وج��ه ل��يَ��ل��ط��خ ن��ت��ي��نً��ا ً َح��م��أ ك��ف��ه وأت��رع
ال��ن��ش��اف��ه4 ش��ِرب ح��ال��ٍب ك��ش��دق��ي ش��دوٌق ل��ه��م ُم��ْزب��دي��ن ت��راه��م
ك��ال��س��الف��ه ال��م��ط��ام��ع ش��رب��وا وق��د ال��س��ك��ارى ك��ع��رب��دة َص��َخ��ٌب ل��ه��م
وال��م��خ��اف��ه ال��م��ذل��ة ي��ذي��ق��ه��م م��ح��ي��ٌط ب��ه��م ال��ع��دوُّ ح��ي��ن ع��ل��ى
ال��ِق��الف��ه5 ل��ه��ا ي��ح��س��ن��ون ال وه��م خ��روق ف��ي��ه��ا م��ل��ك��ه��م س��ف��ي��ن��ة
ان��ق��ذاف��ه6 ال��م��وج م��ن ت��أم��ن ول��م ش��دي��ٍد ِب��ُدْردوٍر وق��ف��ْت وق��د

الدنيا. أو الدين يف عال إذا الرجل؛ رشف مصدر وكالهما الرشف، الرشافة: 1
الجيدة. الرماح فيه تصنع البحرين يف بلد الخط: 2

الطني. الحمأ: 3
حلب. إذا والغنم اإلبل لبن تعلو التي الرغوة والنشافة: فمه. حول الزبد خرج الذي البعري املزبد: 4

الصناعة. تلك اسم والقالفة القار، خللها يف وجعل بالليف، ألواحها خرز السفينة: قلف 5

سفينة. منه تسلم تكاد ال ماؤه، يجيش البحر وسط يف موضع الدردور: 6



الرَّصايف معروف ديوان

ال��َع��راف��ه ب��س��ك��ان يُ��ق��وِّم��ه��ا ع��ري��ٍف م��ن ه��ن��ال��َك ل��ه��ا ول��ي��س
آف��ه ع��ل��ي��ه اإلخ��ت��الف ي��ك��ون ب��م��ل��ٍك اخ��ت��ل��ف��وا إذ ل��ه��م ع��ِج��بْ��ت
ان��ت��س��اف��ه ال��غ��رب ي��ط��ل��ب ب��م��ل��ٍك اح��ت��راٍب ف��ي أراه��م إذ ك��أن��ي
ال��ض��ي��اف��ه دار ف��ي ال��ج��زَّار ل��دى َج��ْه��ًال ي��ن��ت��ط��ح��ان ك��ب��ش��ي��ن أرى
ال��ح��َص��اف��ه أرب��اب م��ن��ه وي��ب��ك��ي م��ن��ه ال��س��ف��ه��اءُ ي��ض��ح��ك ِخ��ص��اٌم
واألس��اف��ه ال��ن��دام��ة إل��ى ي��ئ��ول ش��يء األق��وام ت��داب��َر وإنَّ
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مصدور1 نفثة

؟ ال��ب��ثِّ م��ن األل��ي��َم ي��ش��ك��و ف��تً��ى ش��ج��وَن ف��أب��ثَّ��ه ُم��نْ��ص��ٍت م��ن ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
َح��رث��ي م��ح��ت��رٍث ك��لُّ م��ث��ل��ي وي��س��أم ُع��ن��ف��وان��ه ف��ي ال��ع��ي��ش س��ئ��م��ت ف��إن��ي
ب��ع��ث؟! م��ن ال��ش��رق ف��ي ال��ق��وم ل��ن��ي��ام أم��ا ب��ن��ائ��ٍم ل��ي��س ال��غ��رب ول��ي��ل أق��ول،
وال��َف��رث2 ب��ال��ِك��ْرش م��ن��ه أوَدْت ج��وائ��ح اع��ت��زازه ب��ع��د ال��ش��رَق ه��ذا ج��اح ل��ق��د
ب��ال��غ��ثِّ يَ��ب��ِط��ش ال��ق��وم س��م��ي��ن وص��ار خ��ل��ق��ه وال��ج��ه��ل اإلم��الق م��ن ف��س��اءَ
3 َرثِّ َم��ف��اق��ره م��ن دري��ٍس ب��َس��ح��ق ُم��ت��ل��ف��ًع��ا َم��ج��ده َه��زي��ًال وع��اَد
ُم��ج��ت��ثِّ غ��ي��َر ف��وق��ه ج��ذًرا ال��ع��ل��م م��ن ت��دْع ف��ل��م ال��ري��اح ه��وج ب��ه وه��بَّ��ْت
تُ��غ��ث��ي ال ال��م��ط��اع��م ُخ��بْ��ث ع��ل��ى ن��ف��وًس��ا ت��رى وه��ل ال��ن��ف��وس ف��ي َغ��ث��ي��انً��ا أرى
ب��ح��ث��ي؟! م��واط��ن��ك��ْم ف��ي ع��ن��ه��ا ط��ال ف��ق��د ع��ن��دك��م ال��م��س��اواة أي��ن ق��وم��ن��ا ف��ي��ا
ال��ن��ك��ث؟! إل��ى ي��وم ك��ل ف��ي ح��ب��ل��ه��ا أرى إن��ن��ي األُخ��وِة م��واث��ي��ق وأي��َن
ن��ْف��ث��ي4 غ��ف��ل��ت��ك��م ط��ول م��ن ب��ه��ا ي��زي��د ل��َف��وَرًة ل��ل��ق��ري��ض ب��ص��دري وإنَّ

األدبي. املنتدى يف العرب بشبان وأنشدها اآلستانة، يف وهو القصيدة هذه الرصايف قال 1

هان. وبما عز بما منه ذهبت أنها [يريد] والفرث: بالكرش منه أودت 2
الثياب. من البايل وهو سحق، بثوب أي ملحذوف؛ صفة «بسحق» قوله: يف وسحق متلحًفا. متلفًعا: 3

لها. واحد ال الفقر، وجوه واملفاقر: الرث. وكذلك الخلق، والدريس:
الغضب. من نفخي أي نفثي: 4



الرَّصايف معروف ديوان

أْرث��ي أو ف��أن��دب ق��ب��ًال أوائ��ل��ك��م ذاك��ًرا أط��رق ث��م ف��أه��ج��و أراك��ْم
يُ��ج��ث��ي خ��ش��ي��ة م��ن ال��ده��ر رك��ب��ت��ي��ه ع��ل��ى دون��ه ك��ان ال��ذي ال��م��ج��د ع��ل��ى وأب��ك��ي
اإلرث؟ س��ن��ة َخ��ل��ق��ك��م ف��ي ب��ط��ل��ت ف��ه��ل ُس��ن��ٌة ال��َخ��ل��ق ف��ي اإلرث إنَّ ي��ق��ول��ون:
ال��ث��ل��ث! م��ن أق��ل ب��ل ال، ال ال��م��ج��د، م��ن بَ��ن��وا ال��ذي ذاك ث��ل��َث ورث��ت��م ف��ه��الَّ
ُم��ن��ب��ثِّ ال��ب��س��ي��ط��ة وج��ه ع��ل��ى ب��ع��زٍّ وف��اخ��روا واس��ت��َك��ن��ت��م وق��ام��وا ق��ع��دت��م
! م��ح��تَ��ثِّ غ��ي��ر ل��ل��ع��ال م��ن��ك��م يَ��ُح��ثُّ��ون ف��إن��ه��ْم ال��م��س��ت��ن��ه��ض��ي��ك��م أت��ع��ب وم��ا
ح��ن��ِث ع��ل��ى م��ن��ه��ا ب��تُّ إن ال��ُع��ال ع��دم��ُت أل��يَّ��ٍة م��ن ل��ه��ا واًه��ا وال��ُع��ال، أم��ا
5 ال��ك��ثِّ ب��ال��َرَه��ج ال��ي��أس أف��ق وأْس��ت��ُر ال��ُم��ن��ى م��ع��رك ف��ي ال��م��وَت ألح��تَ��ق��رنَّ
ك��رث م��ن ب��ال��ك��وارث أب��ال��ي ول��س��ُت لُ��ب��ان��ت��ي دون ال��ه��ول م��ت��َن وأْرك��ُب
َل��ب��ث ب��ال ال��م��زع��ج��ات ل��ي��َل وأخ��ب��ط ��ًرا م��ش��مِّ ال��خ��ط��وب ب��م��س��ت��نِّ وأج��ري
ال��ثُّ��ل��ث6 ب��ال��ق��ل��م ال��ده��ر ه��ج��اء ك��ت��ب��ُت م��اج��نً��ا أخ��اط��ب أن إب��ائ��ي ول��وال

الغبار. الرهج: 5
عىل متفق الورق، من نوع والطومار: الطومار، ثلث يف يكتب الذي وهو الثلث، قلم أصله الثلث: القلم 6
املتكلمني، عامة أسلوب عىل الشاعر جرى وقد الدواوين، كتاب اصطالح من وهذا وعرضه، طوله مقدار

العريض. القلم يريد للقلم: وصًفا الثلث فجعل
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شاويش العزيز عبد أو الذمم إخفار

العزيز عبد الشيخ الغازي باشا مختار أحمد وزارة أسلمت عندما اآلستانة يف قالها
املرصية. الحكومة إىل شاويش

ون��ح��وس��ا م��ص��ائ��بً��ا ل��ق��ي��ت م��ه��م��ا يَ��ئ��وس��ا ت��ك��ون ال ع��ه��دت��ك إن��ي
ل��ب��وس��ا ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ل��ه��ا ج��ع��ل��ْت ب��ه��م��ٍة ال��ن��ائ��ب��ات َص��َدم��َت ق��د ك��م
وال��ن��ام��وس��ا1 ف��ي��ك ال��ش��ه��ام��ة غ��دروا وإن��م��ا ال��ع��زي��ِز ع��ب��َد ي��ا غ��دروك
ُق��ْدم��وس��ا2 ل��ه��م ش��رًف��ا أس��ل��م��وا ق��د إن��م��ا ال��خ��دي��و إل��ى أس��ل��م��وك م��ا
م��ط��م��وس��ا رس��م��ه وأص��ب��ح ف��ه��وى م��ج��ده��م ق��واع��َد ب��أي��دي��ه��م ه��دم��وا
ِدي��س��ا ق��د أه��ل��ه ب��أرج��ل ش��رف ال��ورى ل��دى ب��ال��رث��اء ش��يءٍ وأح��ق
َم��ك��ب��وس��ا3 ن��زي��ل��ه��م ب��ي��ت ك��ان م��ن َح��م��ي��ة ال��زم��ان أب��ن��اء وأق��ل
م��ن��ك��وس��ا رأس��ه ف��أص��ب��َح ه��ذا ب��ف��ع��ل��ه��م ال��ه��الل ع��َل��م أخ��ج��ل��وا ق��د
رءوس��ا يُ��ط��أط��ئ��ون ال��ف��خ��ار ع��ن��د ف��خ��ره��م ت��ق��ادم وإن ب��ن��وه وغ��دا
ن��ف��وس��ا ال��ِح��ف��اظ أه��ل ل��دى ه��ان��وا ب��ف��ع��ال��ه��م وإن��ه��م أن��َت ه��ن��َت م��ا
وَم��س��وس��ا س��ائ��ًس��ا ال��ع��دال��ة أه��ل ف��أغ��ض��ب��ت ع��ل��ي��ك س��ي��اس��ت��ه��م ج��ارْت

العلم. وعاء الناموس: 1
القديم. القدموس: 2

ويفتش. عليه يهجم الذي املكبوس: 3



الرَّصايف معروف ديوان

َض��روس��ا َج��راك م��ن ح��ربً��ا ألق��ام ن��ف��س��ه ي��ع��رف ال��ش��ع��ب ه��ذا ك��ان ل��و
م��ب��خ��وس��ا ع��ن��ده��م ح��ق��ك ك��ان م��ا ص��ح��ي��ح��ة ال��رج��ال أخ��الق انَّ ول��َو
ال��م��ه��م��وس��ا ك��الم��ه��ا ف��ه��م��َت ول��ق��د ب��س��ره��ا إل��ي��ك ه��م��س��ت ال��ع��ال إن
وَدري��س��ا4 ُم��خ��َل��ًق��ا م��ن��ه��م وتُ��ِج��دُّ ��ه��م ت��ل��مُّ ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ي��ن ف��ن��ه��ض��َت
ت��دل��ي��س��ا ب��ُزوره��ا ال��ف��ض��اء م��ل��ئ��وا ب��ت��ه��م��ة ح��اس��دوك م��ن��ه��م ف��رم��اك
م��غ��روس��ا ��د م��َوحِّ ك��ل ق��ل��ب ف��ي ي��زل ل��م ح��بَّ��ك ف��ِإن ي��م��ق��ت��وك إن
ال��ح��ن��دي��س��ا5 وي��ق��ت��ل ال��ن��ف��وس ي��ح��ي م��ث��ل��ه��ا ف��ض��ل��ك أنَّ ت��ش��ه��ُد وال��ش��م��س
ال��ب��وس��ا!6 ج��رَّع��وك إذ أده��ق��وا ل��ك ُم��رة ك��أٍس أي ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
َح��ب��ي��س��ا غ��ادروك س��ج��ن وب��أي م��ك��ب��ًال َرَم��وك س��ل��س��ل��ٍة وب��أيِّ
ال��ب��رج��ي��س��ا7 أس��ائ��ل ع��ن��ك ال��ل��ي��ل ف��ي م��ن��ج��ًم��ا ع��ل��ي��ك ج��زع��ي م��ن ب��تُّ ق��د
ال��ت��ق��دي��س��ا وي��ق��ط��ف ال��ث��ن��اءَ يَ��ج��ن��ي م��ط��ل��ٌق ذك��رك ف��إن ي��س��ج��ن��وك إن
أن��ي��س��ا أق��ام ق��د ع��ن��دك ف��ال��ح��ق م��ف��رًدا س��ج��ن��ك ب��ق��ع��ر ي��وح��ش��وك أو
م��ت��ع��وس��ا ��ًع��ا م��ف��جَّ األذاَة ل��ق��َي م��ص��ل��ح م��ن ف��ك��م أذًى ل��ق��ي��ت ول��ئ��ن
ع��ب��وس��ا األن��ام ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة وج��ه ي��زل ول��م ال��ت��رَّه��ات ُوج��وه ض��ح��ك��ت

البايل. الدارس الدريس: البايل. واملخلق: تجدد. وتِجد: 4

الياء. فوجدت الدال، كرسة أشبع وقد الحندس والحنديس؛ الظالم، الحندس: 5
البؤس. البوس: 6

املشرتي. هو قيل: نجم، الربجيس: 7

662



ياسنيباشا

العربية الشام حكومة دبرت ملا دمشق، يف ذاك إذ وكان املتظاهرين، أحد بلسان قالها
يف واعتقلوه فأخذوه الهاشمي باشا لياسني املعلومة مكيدتها اإلنكليز رجال بواسطة

الشام. بالد الفرنسيني دخول قبل ذلك وكان الرملة،

م��ودُِّع؟! ال��ع��زي��ز ل��ل��وط��ن أف��أن��ت َم��ش��يَّ��ُع ب��ال��ق��ل��وب إِن��ك ي��اس��ي��ُن
يَ��خ��دع م��ن وم��ث��ل��ه��م ال��خ��داع ب��ي��ِد ِغ��ي��ل��ًة ال��م��ع��ام��ع ب��ط��َل ي��ا أخ��ذوك
ال��م��ط��ل��ع إل��ي��ك أع��ج��زه��م ل��ق��ي��اك وح��اول��وا ال��خ��داع ت��رك��وا انَّ��ه��م ول��َو
وزع��زع��وا؟! ال��خ��ط��وب ب��م��أخ��ذك ه��اج��وا ب��أن��ه��م آخ��ذوك يَ��دري أَول��ي��س
وض��يَّ��ع��وا! ال��ع��ه��ود نَ��ق��ض��وا م��ا َس��رع��ان ُح��ل��ف��ائ��ه��م؟! م��ن ون��ح��ن ال��ذم��ام أي��َن
ف��ي��س��م��ع؟! ت��ش��اء م��ن ت��أم��ر ال��م��ج��د ف��ي ��ة أمَّ م��ن ب��أن��ن��ا أف��ي��ج��ه��ل��ون
وت��ت��ب��ع ل��ل��َع��الء ك��م��ش��ي��ك ت��م��ش��ي أم��ة خ��ل��ف��ك ف��إنَّ ت��ج��زع��نَّ ال
ي��ه��َج��ع ال ه��ائ��ج خ��ل��ف��ك ف��ال��ش��ع��ب ُم��ك��َرًه��ا ال��م��واط��ن م��ن أخ��رج��وك إن
ُم��س��رع ج��ي��ش��ك ف��إن ث��بَّ��ط��وك أو ح��اض��ٌر أم��رك ف��إنَّ غ��يَّ��ب��وك أو
األوس��ع1 ال��ف��ض��اء ب��ه��ا ي��ض��ي��ق ح��ت��ى َه��َزاِه��ًزا ال��ب��الَد ب��ك ف��ل��ن��م��ألنَّ
ف��ي��ش��ُج��ُع ال��ج��ب��ان ي��ب��ص��ره��ا ��اءَ ش��مَّ ب��ه��م��ة ال��ه��ي��اج إل��ى ول��ن��ن��ه��ض��نَّ
ُركَّ��ع ل��س��ي��ف��َك ف��ي��ه��ا ورءوس��ه��م يَ��ْص��ل��ون��ه��ا َم��ع��اِم��ًع��ا ول��ن��س��ع��َرنَّ

وتقلقهم. الناس تهز التي والثورات الفتن الهزاهز: 1



الرَّصايف معروف ديوان

تَ��تَ��ص��دَّع ب��م��ث��ل��ه��ا ال��ج��ب��ال تُ��رَم��ى إذا ب��م��ع��ض��ل��ٍة ول��ن��رم��ي��نَّ��ه��ُم
ِم��دف��ع وي��ص��رخ ص��م��ص��اٌم ف��ي��ِص��لُّ ال��ردى يُ��ن��ط��ق��ه��ا خ��رس��اءَ ون��ق��وده��ا
ت��رج��ع ق��ري��ٍب ع��ن ف��إن��ك أب��ش��ْر ع��دوِّن��ا ب��ك��ي��د ع��ن��ا راح��ًال ي��ا

664



العراق؟ يف كيفنحن

ال��ب��ن��وُد؟! ل��ن��ا ال��دي��ار ف��ي ت��ع��لَّ��ق أنَّ��ا ال��ُدوالت م��ن أي��ك��ف��ي��ن��ا
ي��ج��ود؟! ب��ه األج��ن��ب��يُّ م��ا إل��ى اف��ت��ق��ار ف��ي ذل��ك ب��ع��د وأنَّ��ا
يَ��س��ود ف��ال ال��ب��الد اب��ن وأم��ا ف��ي��ن��ا ال��ه��ن��ديِّ س��ي��ادة ت��ج��وز
ال��ه��ن��وُد ق��وم��ي ب��ن��ي م��ن وأش��رف ب��الدي م��ن أش��رف ف��ال��ه��ن��د إذن
ال��ع��ب��ي��د وه��م س��ادة ت��راه��م رج��اٍل م��ن ال��ح��ك��وم��ة ع��ن��د وك��م
أس��ود ج��ل��دت��ه��م أب��ن��اء ع��ل��ى ول��ك��ن ه��م ل��ألج��ان��ب ك��الٌب
ع��ه��ود م��ن��ه��م ل��ن��ا ك��ت��ب��ت وإن ب��م��ن��ق��ذي��ن��ا اإلن��ك��ل��ي��ز ول��ي��س
ِس��ي��ُد؟! ال��ِخ��ْرف��اَن ب��ع��اه��د وك��ي��ف ض��ع��ي��ٍف ع��ل��ى ال��ق��ويُّ ش��ف��ق م��ت��ى
ق��ي��ود ع��ه��د م��ن ك��ت��ب��وه وم��ا أس��ارى ي��ده��م ف��ي ن��ح��ن ول��ك��ن
ال��ق��روُد ق��راب��ت��ن��ا رض��ي��ْت ل��م��ا ق��روًدا ك��ن��ا ل��و وال��ل��ه أم��ا





إىلحلب يفطريقي

ق��ص��ْد ف��ي��م��ن َح��ل��بً��ا م��ن��ه أق��ص��د األح��ْد ي��وم ُض��ح��ى ال��دي��ر إل��ى ج��ئ��ت
ال��ص��دد1 ف��ي ج��وازي ت��ص��دي��ق ت��ط��ل��ب َرص��ْد ذات ش��رط��ٌة ف��اع��ت��رض��ت��ن��ي
ات��ق��د ق��ل��ب��ي ف��ي وال��غ��ي��ظ ك��أن��ن��ي ل��غ��د ال��ي��وم م��ن ذاك ف��ع��اق��ن��ي
��دد ال��سَّ ف��ت��ح م��ن ي��ئ��س��ُت ل��ق��د ح��ت��ى َج��َم��ْد م��اءٌ أم��س��ك��ه��ا س��ف��ي��ن��ة
ال��ب��ل��د ه��ذا م��ن ي��م��ر م��ن ك��أنَّ ال��َج��ل��د: ق��لَّ وق��د ي��أس��ي م��ن وق��ل��ت
ب��ال��م��دد أدرك��ون��ي ك��رام ل��وال األس��د أش��داق ب��ي��ن زح��ًف��ا ي��م��رُّ
ال��ل��دد؟2 ه��ذا م��ا ال��ش��رط��ة ص��اح��ب ي��ا ح��د غ��ي��ر م��ن زم��نً��ا أب��ق��ى ل��ك��ن��ت
ب��ال��َف��نَ��ْد3 ج��اءوا أج��ن��ادك ف��إن َدْد ه��و أم ف��ع��ل��ك��ْم ِج��دٌّ أدِر ل��م
ف��ي��ْد4 ي��ٌد ِم��ن��ه��ُم ت��ع��اوَرت��ن��ي نَ��ق��ْد ف��ي ذئ��ٍب ع��ي��َث ع��اث��وا ف��يَّ إذ
وال��ج��س��ْد5 ف��ت��ش��وه��ا ث��ي��اب��ي ح��ت��ى ل��ل��ق��ود ِق��ي��َد ك��ال��ق��ات��ل أق��اد
ف��ش��رْد ج��ْرًم��ا ج��رَّ م��م��ن أن��ا م��ا ُم��ف��ت��ق��ْد م��اٍل س��ارق ك��أن��ن��ي
أَح��ْد ع��ل��ى ج��ان��يً��ا ول��س��ت ك��ال ف��َج��ح��ْد ��ا ح��قٍّ ِس��ي��َم م��م��ن ول��س��ت

الطريق. الصدد: 1
والجدال. الخصومة شدة اللدد: 2

عليه. يالمون ما والفند: واللهو. اللعب الدد: 3
كاملعز. الغنم، صغار من رضب النقد: 4

القصاص. القود: 5



الرَّصايف معروف ديوان

واس��ت��ب��ْد ع��ل��ي��ه��م ج��اَر ق��د وال��ح��ك��م ف��س��ْد ق��د ل��دي��ه��م األم��ُر ل��ك��نَّ��م��ا
خ��َم��ْد ف��ق��د َس��ع��ده��م وأم��ا ع��ن��ه��م، رق��ْد ف��ق��د ح��ظ��ه��م أم��ا ف��ال��ق��وم
األب��ْد إل��ى م��ج��ده��م أض��اع��وا وق��د وق��ْد ف��ق��د ن��ح��س��ه��م وأم��ا م��ن��ه��م،

وق��ْد وق��ْد وق��ْد، وق��د وق��ْد، وق��ْد
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االنتداب حكومة

وأُع��نَّ��ُف؟! ت��ف��ن��ي��ده��ا ف��ي أَأَُالُم أَع��َرُف وال��س��ي��اس��ة ب��ال��ح��ك��وم��ة أن��ا
ُم��ت��ط��رِّف ش��اع��ر ي��ق��ول��وا: أن م��ن أخ��ْف ول��م أق��ول م��ا ف��ي��ه��ا س��أق��وُل
ُم��ت��ك��لَّ��ف ص��ن��ي��ع��ه��ا وك��ل ك��ِذٌب، ش��م��وِخ��ه��ا وك��لُّ ح��ك��وم��ت��ن��ا ه��ذي
ُزيَّ��ف بَ��ه��ارج ف��ي��ه��ا م��ا ف��ج��م��ي��ع وج��ُه��ه��ا وُم��وَِّه م��ظ��اه��ره��ا ��ْت غ��شَّ
��ف م��ت��ك��شِّ وظ��اه��ر ل��ألج��ن��ب��يِّ م��ت��س��ت��ر ب��اط��ٌن ف��ي��ه��ا وج��ه��ان
تَ��ص��لُّ��ف ف��ي��ه ال��م��ك��ش��وف وال��ظ��اه��ر ت��ح��ك��م ف��ي��ه ال��م��س��ت��ور وال��ب��اط��ل

∗∗∗
ُم��ح��رَّف ال��ص��ح��ي��ح ال��م��ع��ن��ى ع��ن ك��لٌّ أم��ٍة وم��ج��ل��س ودس��ت��ور َع��َل��ٌم
تُ��ْع��َرف ف��ل��ي��س��ت م��ع��ان��ي��ه��ا أم��ا أل��ف��اظ��ه��ا س��وى ل��ن��ا ل��ي��س أس��م��اء
ُم��ص��نَّ��ف اإلن��ت��داب ل��ص��كِّ وْف��ًق��ا أن��ه ي��ع��ل��م ال��دس��ت��وَر ي��ق��رأ م��ن
يُ��َرف��ِرف ال��ب��الد ب��ن��ي غ��ي��ر ع��ز ف��ي يَ��ْل��َق��ه ال��م��رف��رف ال��َع��ل��م ي��ن��ظ��ِر م��ن
ُم��ؤلَّ��ف ال��ن��اخ��ب��ي��ن غ��ي��ر ل��م��راد أن��ه ْق ي��ص��دِّ م��ج��ل��س��ن��ا ي��أِت م��ن
ت��ْرُس��ف االس��ت��ش��ارة أه��ل ب��ق��ي��ود يُ��ْل��ِف��ه��ا ال��وزارة ُم��طَّ��َرَد ي��أِت م��ن

∗∗∗
وت��زْخ��َرف؟! ل��ل��وَرى تُ��َم��وَّه َك��ِل��ًم��ا ع��ن��دن��ا ال��ح��ك��وم��ة ت��ب��َق��ى أف��ه��ك��ذا
أج��وف خ��اٍل وه��و يَ��ك��ب��ر ك��ال��ط��ب��ل ف��ع��ال��ه��ا وق��لَّ «دوائ��ره��ا» ك��ث��َرت
ُم��ْج��ح��ف ال��م��واط��ِن ب��م��ن��ف��ع��ة ع��م��ل وزرائ��ه��ا وم��ن م��ن��ه��ا س��اءن��ا ك��م



الرَّصايف معروف ديوان

وتُ��تْ��ل��ف ال��ب��الد أم��واَل ت��ج��ت��اح م��ال��ي��ة س��ي��اس��ًة ال��ب��الد ت��ش��ك��و
ت��ْص��َرف ال��رع��ي��ة م��ن��ف��ع��ة غ��ي��ر ف��ي وإن��م��ا ال��ث��ق��ال ض��رائ��ب��ه��ا ت��ْج��ن��ي
��ف ت��خ��فَّ ف��ه��ي ال��دُّخ��الء ع��ل��ى أم��ا ح��ك��م��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا م��ش��دَّدة ح��ك��م��ت
وت��ع��ْج��ُرف ف��ظ��اظ��ٌة ال��س��ائ��س��ي��ن ف��ي إن��ه��ا ال��ف��اِش��ِس��يَّ��ة َخ��لُّ��وا ق��وُم ي��ا
ت��ت��بَ��ْل��َش��ف��وا ب��أن إال ت��ن��ت��ه��ي ال ب��ب��الدك��ْم م��ط��ام��ٌع ل��إلن��ك��ل��ي��ِز

∗∗∗
تُ��ن��ص��ف��وا؟ ل��م ج��اَدْل��ن��اُك��ُم ن��ح��ن إن ب��ال��ك��ُم م��ا وزراءَن��ا ي��ا ب��ال��ل��ه
ال��ق��رق��ف1 ب��ج��ان��ب��ي��ه ت��م��ي��ل ث��ِم��ٌل ُغ��روره ل��ف��ْرِط واح��دك��م وك��أَن
ت��ت��ص��رف��وا؟! أن األم��ر ف��ي وي��ف��وت��ك��م ب��اس��م��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة م��ن أف��ت��ق��ن��ع��ون
��ف ت��ت��ق��صَّ ح��ي��ائ��ه��ا ل��ف��رط ك��اَدت ت��ح��ت��ك��م ال��وزارة ك��راس��يُّ ه��ذي
م��ش��رف ع��ل��ي��ك��م ب��س��ل��ط��ت��ه ك��لٌّ ف��وق��ك��م واألج��ان��ب ع��ل��ي��ه��ا أن��ت��م
م��ك��تَّ��ف؟ وه��و ال��ك��رس��ي ع��ل��ى ف��رًح��ا ج��ل��وس��ه ل��ل��وزي��ر ف��خ��ًرا أيُ��َع��دُّ

∗∗∗
م��س��ت��رِع��ف2 ل��س��ي��وف��ن��ا ب��دوام��ه ف��إن��ه ال��ب��الد ف��ي ه��ذا دام إن
ال��م��وِق��ف ي��ط��ول ك��م��ا ال��ح��س��اب ف��ي��ه ع��ل��ي��ك��ُم ي��ط��ول ي��وم م��ن ب��د ال
ت��ذِرف ع��ي��وٌن وال ت��ق��ول لُ��ُس��ٌن ع��ن��ك��ُم ش��ي��ئً��ا ي��غ��ِن ل��م ف��ه��ن��ال��ُك��ْم
وت��زح��ف ال��ج��ي��وش ب��ه ت��ث��ور ي��وًم��ا ت��س��ت��ب��ع��دوا ف��ال َج��زٍع ف��ي ال��ش��ع��ب
ي��ت��خ��ل��ف؟ م��ن ه��ن��اك أن أت��ظ��نُّ ال��َوغ��ى إل��ى ال��ب��الد داع��ي دع��ا وإذا
ال��م��ْره��ف؟3 ج��ان��ب��ي��ه ي��ع��زز َش��َرٌف وع��ن��ده��م ن��اه��ض��ون ق��وم أي��ِذلُّ
س��ت��ن��تَ��ف ال��ث��ائ��ري��ن ب��أي��دي ولِ��ًح��ى س��نَ��ُج��زُّه��ا ل��ل��ع��دا ن��واص��َي م��ن ك��م
ت��ت��أفَّ��ف وال��ُع��ال ب��اٍك ف��ال��م��ج��د خ��ص��وم��ن��ا ب��ال��س��ي��وف ن��ض��اح��ك ل��م إن

∗∗∗

الخمر. القرقف: 1
السيف. ومن األنف من الدم سيالن وهو للرعاف مسبب مسرتعف: 2

املشحوذ. السنان أو السيف املرهف: 3
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االنتداب حكومة

ُم��تْ��َح��ف ي��ع��رَب أب��ن��اء م��ن ل��ل��م��ج��د ِف��ن��اءه��ا إن ال��ت��اري��خ ردَه��ة ُزر
ت��رُج��ف ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��دول ب��أس��ه��ا م��ن دول��ة األك��ارم ل��ل��ع��رب ك��ان ق��د
وال��م��ت��ف��ل��س��ف ال��نِّ��ح��ري��ر وال��ع��اِل��م ظ��ل��ه��ا ف��ي م��ن��ع��ًم��ا األدي��ب ع��اش
األش��رف ال��م��ح��ل ل��ه��م ظ��ل��ه��ا ف��ي ال��ورى م��ن ال��م��س��ل��م��ون ك��ان أي��ام
ي��ت��ح��رَّف4 ب��س��ع��ده ال��زم��اُن ع��ن��ه��ا غ��دا م��ذ ال��ع��روب��ة ع��ه��د ان��ق��ض��ى ث��م
ُم��َورَّف ال��َم��ش��رق��ي��ن ب��أق��ص��ى ظ��لٌّ س��ل��ط��ان��ه��ا م��ن ب��ع��ُد ت��ق��لَّ��ص ح��ت��ى
تَ��س��ت��ه��ِدف ُدوي��ل��ة ك��ل ل��س��ه��ام ك��ل��ه��ا ال��ك��ب��ي��رة م��م��ال��ك��ه��ا وغ��دْت
ت��أن��ف ل��ك أب��ا ال ال��ع��روب��ة م��ن��ه��ا ح��ال��ة ف��ي أص��ب��ح��وا ال��ع��روب��ِة ف��ب��ن��و
ال��ُم��ْص��ح��ف ح��واه ب��م��ا َض��جَّ ت��ال��ل��ه أج��ل��ه��ا م��ن ب��ح��ال��ٍة وال��م��س��ل��م��ون

ينحرف. يتحرف: 4
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املذنبة الوزارة

ازورارْه ال��ن��اُس ف��رأى َم��داَرْه ال��ده��ُر ذا دار
إث��اره ل��ل��ح��رِّ ف��ي��ه ف��ع��ٌل ال��ده��ر ف��ع��ل ك��لُّ
ال��َغ��راره1 ه��ذي ك��رى م��ن أف��ي��ق��وا ب��غ��داَد أه��ل
وزاره ب��ب��غ��داَد ض ب��ا ق��د ال��ده��ر دي��َك إنَّ
ال��ع��ب��اره ع��ن��ه ��رت ق��صَّ ع��ج��ي��ب ش��أٌن ش��أن��ه��ا
ح��ق��اره ال��ع��ل��م ول��ذي ع��زٌّ ل��ل��ج��اه��ل ه��ي
ال��ح��ض��اره أه��ل ع��ل��ى ـ��ر األم��ـ ب��ه��ا ال��ب��دُو َم��ل��ك
وق��اره ال��ط��وَد ت��س��لُ��ب ه��ف��واٍت م��ن ل��ه��ا ك��م
داَرْه ي��ه��ج��َر أن ـ��ُح��رِّ ال��ـ ل��ل��وط��ن��ي ح��بَّ��ب��ت
ال��خ��س��اره ب��ي��ع ح��ق��ك��م ف��ي��ه��ا ل��ألط��م��اع ب��ي��ع
وف��اَره ِق��طٌّ ب��ه��ا ل وال��ع��د ال��ح��ك��م ف��ك��أنَّ
ال��وزاره ظ��ه��ر ع��ل��ى ِر َك��اْل��ِوْز ه��و وزي��ٍر ك��م
اس��ت��ع��اره ك��ان ش��خ��ص��ه ل��ف��ًظ��ا ك��ان ل��و ُم��ق��َح��م
ال��ح��م��اره َع��ج��ز ف��ي ي��ل ك��ال��ذ ُم��ل��ح��ق ووزي��ر
ان��ب��ت��اَره2 وال��ص��دُق ـ��الُص اإلخ��ـ ي��س��ت��وج��ب ذَنَ��ٌب

للرش. الفطنة وقلة الغفلة الغرارة: 1
وقطعه. برته انبتاره: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ن��اره أض��رم��ت َع��ذًَال ال��وزاره ألرب��اب ق��ل
م��س��ت��ط��اره ن��زق��ات ل��وال األص��ن��ام أن��ت��ُم
ك��ح��ج��اره؟! وق��ل��وب ك��ف��راٍش أُح��ل��وٌم
َدع��اره؟!3 ك��ل ع��ل��ى ـ��ر ال��ده��ـ زرَّه��ا ج��ي��وٌب أم
ح��راره؟! ت��ن��ش��ر ل��م ـ��م��س ل��ل��ش��ـ ب��دت ل��و وج��وٌه أم
ج��س��اره؟! ال��ج��ب��ن م��ع أم ِك��بْ��ٌر ال��ذلَّ��ة أم��ع
م��ه��اره؟! ال��ب��ط��ش ف��ي ـ��رار ل��ألح��ـ ت��خ��ش��ون ال ك��ي��ف
ال��َغ��راره ه��ذي وان��ق��ض��وا ه��بُّ��وا األوط��ان ب��ن��ي ي��ا
َم��ن��اره ف��ي ك��س��راج ب��اٍد ال��ح��ق وج��ه إن
اإلغ��اره ال��ح��ق ع��ل��ى ـ��ت ـَّ ُش��ل�� ف��ق��د ال��ح��ق أدرك��وا
م��س��ت��ش��اره واس��أل ـ��ق��وم ال��ـ وزي��ر ع��ن��ه ت��س��ل ال
إش��اره غ��ي��ر م��ن ـ��م��ل يَ��ع��ـ ال ال��ق��وم ف��وزي��ر
ال��وزاره ك��رس��يِّ غ��ي��ر أم��ًرا ي��م��ل��ك ال وه��و
ِس��راره4 ال��ش��ه��ر ب��ل��غ إم��ا ال��رات��ب ي��أخ��ذ
ع��م��اره أم خ��راب ـ��د: ب��ع��ـ م��ن ي��ع��رف ال ث��م
ال��ُخ��ش��اره5 ه��ذي ع��ن ـ��ل��ؤم ال��ـ ال��ن��اس ح��دِّث
ع��اره ي��غ��س��ل ب��دٍم م��ن��ه��م ال��ده��ر ف��ل��ع��لَّ

والخيانة. الفجور الدعارة: 3
الشهر. آخر القمر فيه يظهر ال الذي الظالم الرسار: 4

هكذا لكن خلل، البيت ويف املتاع، رديء به اللحياني وخصَّ يشء، كل من الرديء والخشار: الخشارة 5
األصل. يف ورد
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الفلوجة يوم

ال��ف��لُّ��وج��ه1 م��س��اك��ن ف��ي بَ��غ��ي��ك��ْم ن��ت��ن��اس��ى ل��ن اإلن��ج��ل��ي��ز أي��ه��ا
وش��ج��ي��َج��ه ج��ري��ح��ه ب��ال��م��واض��ي إال ال��ل��ه يَ��ش��ف��َي ل��ن ب��غ��ي ذاك
ت��ف��ري��ج��ه ن��ب��ت��غ��ي ال��س��ي��ف ب��س��وى أنَّ��ا ال��ح��م��يَّ��ة ت��أب��ى ك��ْرب ه��و
ال��م��ح��ج��وج��ه ال��بَ��ن��يَّ��ِة ورك��َن م وال��ش��ا ال��ع��راق��ي��ن أب��ك��ى خ��ط��ب ه��و

∗∗∗
ُع��ل��وج��ه2 ب��ال��س��اك��ن��ي��ن ُم��غ��ٍر وه��و ان��ت��ق��اًم��ا ي��ري��د ج��ي��ش��ك��م ح��ل��ه��ا
َس��م��ي��ج��ه ال��ش��ن��ار ت��ح��م��ل ع��يْ��ث��ة ف��ي��ه��ا آث��ور ذئ��اب ع��اث��ت ي��وَم
ول��ي��ج��ه3 ال��ي��ه��ود م��ن وات��خ��ذت��م ِس��ف��اًه��ا ب��ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��اس��ت��ه��ن��ت��م
م��زي��ج��ه ك��ان��ت ب��ال��غ��در دم��اء م��ن ك��أًس��ا اْل��ُع��زل ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وأَدرت��م
وش��ي��ج��ه ك��ل ال��دي��ار أه��ل ب��ي��ن وق��ط��ع��ت��م أم��وال��ه��ا واس��ت��ب��ح��ت��م
ع��روج��ه؟! إل��ي��ه ي��دع��ي ش��ع��ب��ك��م وع��الءٌ ت��م��دٌُّن أف��ه��ذا
ب��ن��ض��ي��ج��ه؟ ان��ب��ع��اث��ه��ا ف��ي ت��ك��ن ل��م ب��ح��رٍب غ��ل��ب��ت��م ل��م��ا َس��ك��رت��م أم

الفرات. عىل قرية الفلوجة: 1
العجم. كفار من الضخم الرجل وهو علج، جمع والعلوج: محرض. مسلط مغٍر: 2

بطانة. وليجة: 3



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ن��ت��ي��ج��ه4 ب��س��وء ان��ت��ه��ت ف��ل��ذاك ِخ��داٍج ع��ن ل��ق��وَح��ه��ا ن��ت��ج��ن��ا ق��د
إي��َج��ه؟5 س��واح��ل ج��ب��ن��ه ش��ه��دت ُم��ب��ذع��رٍّا ل��ك��م ج��ي��ًش��ا ن��س��ي��ت��م ه��ل
ف��ي��ج��ه6 ع��ي��ن ع��ل��ى ق��ذًى وأم��س��ى ـ��َط أق��ري��ـ ح��ص��ن ب��ان��ه��زام��ه وه��وى
ُخ��روج��ه م��ن��ه��ا ت��ري��د ب��الد ع��ن وب��ع��اٍر ب��خ��زي��ه ي��ن��أى س��وف
م��ن��س��وج��ه الص��ط��ي��ادن��ا أص��ب��ح��ت ك��ب��ار ش��ب��اٌك ت��غ��رَّنَّ��ك��م ال
ُدح��روج��ه7 ص��دره ت��ح��ت ُج��َع��ًال إال ال��م��م��ال��ك ف��ي ال��ي��وم ل��س��ت��م
ع��وَج��ه ال��ده��ر ع��ل��ى ي��أب��ى ح��رٍّ ع��ي��ش س��ع��ي��د غ��ي��ر ف��ي��ه ع��ش��ت وط��ن
م��ن��ت��وج��ه8 ن��اق��ة ف��ي��ه ل��ي ل��ي��س ل��ك��ن ال��س��ع��ادة ل��ه أت��م��ن��ى
وم��روج��ه ري��اض��ه أرع��ى ل��س��ت انِّ��ي ول��َو أرض��ه ال��ل��ه أخ��ص��ب
أه��زوج��ه ع��زه ذك��ر ج��اع��ًال أت��غ��ن��ى ب��ع��زه ي��وم ك��ل
م��م��ج��وج��ه ح��س��وه��ا ع��ن��د ُم��رَّة إال ب��ال��ذل اإلن��س��اِن ح��ي��اة م��ا
«ف��لُّ��وج��ه» ي��ا ع��ل��ي��ِك وس��الًم��ا وش��ك��ًرا ل��ل��راف��دي��ن ف��ث��ن��اءً

الحمل. مدة استكمال قبل املولود نزول الخداج: الحامل. واللقوح: ولدها. الناقة: نتج 4
املتفرق. املبذعر: 5
كريت. أقريط: 6

وراءها. ويجري يدحرجها خرئه، من يكورها كرة والدحروجة: الخنافس. ذكر الجعل: 7
والدة. منتوجة: 8
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االستعامرية يفسياستهم اإلنكليز

ال��خ��ب��ِث م��ع��دن م��ن ص��ي��غ ك��ب��ي��ر ب��ق��در ك��ل��ه��ا ال��م��ك��اي��د ال��ده��ر ج��م��ع ل��ق��د
وال��ِح��ن��ِث ال��م��م��وَّه ال��ك��ذب م��ن ِس��ج��اًال ص��روف��ه ب��ئ��ار م��ن ع��ل��ي��ه��ا وص��ب
ال��ث��ل��ِث ع��ل��ى ي��زي��د ق��د م��ا ب��ل ال��م��ك��ر م��ن ث��ل��ث��ه��ا ي��ع��ادل م��ا ف��ي��ه��ا وأن��ق��ع
وال��دع��ث وال��دل��ك ب��ال��دقِّ وع��ال��ج��ه��ا ف��وق��ه��ا ال��غ��در م��ن أرط��اًال وف��تَّ��َت
ال��رِّم��ث1 ع��ل��ى أو ال��َغ��ض��ا ن��ار ع��ل��ى ت��زي��د ت��ح��ت��ه��ا ل��ل��خ��دي��ع��ة ن��اًرا وأوق��د
وال��ن��ف��ث2 ال��س��ح��ر م��ن ب��أن��ب��ي��ٍق ب��خ��اًرا ��دت ت��ص��عَّ ث��م ف��ي��ه م��ل��يٍّ��ا ف��ف��ارت
ال��دَّث3 ك��ال��م��ط��ر األن��ب��ي��ق ف��ي ت��ق��اط��ر ال��ذي م��ن اإلن��ك��ل��ي��ز ِط��ب��اع ف��ص��اَغ
ب��ال��ب��ح��ث ال��ت��يْ��ِم��ِس��ي��ي��ن ط��ب��اع ق��ت��ل��ت ف��إن��ن��ي أق��ول م��ا واس��م��ع ال��ل��وَم دع
ال��ُع��ث ع��ي��ث��ة ف��ي ال��ص��وف ي��س��ت��ق��ي��م وه��ل وص��وف��ٌة ُع��ثٌّ وال��ن��اَس ك��أنَّ��ه��ُم
ال��ح��رث أف��ظ��ع م��ن ك��نَّ س��وًدا م��ظ��ال��َم م��س��ت��ع��م��رات��ه��م أرض ف��ي ح��رث��وا ف��ك��م
ال��وع��ث4 ع��ل��ى يَ��ْه��م��ي ك��ال��دَّْج��ِن ِف��ت��نً��ا ب��ه��ا ن��وٌَّم ال��ل��ي��ل ف��ي وال��ن��اس أي��ق��ظ��وا وك��م
ب��ال��َف��رث5 م��ن��ه��نَّ ل��أله��ل��ي��ن ويُ��ل��ق��ون ُم��ن��ت��ج��ات��ه��ا م��ن ال��زُّب��د ي��أك��ل��ون وه��م

ورقه. ينبط ولكن يطول ال الغضا يشبه شجر والرمث: قوية. ناره جزل، شجر الغضا: 1
التقطري. يف يستعمل معروف جهاز األنبيق: 2

الخفيف. الضعيف الدث: املطر 3
األقدام. بينه تغيب الرتاب، الكثري السهل املكان الوعث: الغيم. الدجن: 4

الكرش. يف دام ما الرسجني الفرث: 5



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ُخ��رث��ي6 م��ن ال��س��ق��ي��ط م��ن��ه��ا وي��ع��ط��ون��ه��م دون��ه��م ب��ال��ن��ف��ائ��س م��ن��ه��ا ف��يَ��ْح��ظ��ون
ُش��ع��ِث وم��ن ه��ن��اك ُغ��بْ��ٍر م��ن األرض ع��ل��ى ت��رى ف��ك��م ال��ِع��ي��ان رم��ت إْن ال��ه��ن��َد زر

∗∗∗
وال��ك��رث7 ال��ك��وارث غ��ي��ر ي��ع��م��ل��وا ول��م ل��س��ع��دك��م ع��ام��ل��وَن إن��ا ي��ق��ول��ون:
ال��ب��ع��ث س��اع��ة أه��وال��ه��ا ف��ي ت��م��ثَّ��ُل ذم��ي��م��ة ح��ربً��ا ال��ش��رق ف��ي ب��ع��ث��وا ف��ك��م
وال��نَّ��ب��ث ب��ال��ن��ب��ش ي��ش��ت��دون ال��ن��اس ع��ل��ى م��ك��ره��م ج��واس��ي��س دًس��ا أرس��ل��وا وك��م
ال��غ��ثِّ س��وى م��ن��ه��ا ل��ل��ق��وم ي��ت��رك��وا ول��م س��م��ي��ن��ه��ا ال��ع��راق أرض س��ل��ب��وا وه��م
ت��رث��ي أو ال��ق��وم ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ل��ه��م َرق��ق��َت م��ك��ِره��م ف��خِّ ف��ي ال��ق��وم رأي��ت م��ا إذا
نَ��ْك��ِث م��ن ل��ل��ع��ه��د األي��ام ف��ي ب��د ف��ال ل��ع��ه��ده��م وف��اءً ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ْرُج ف��ال
8 ال��ط��ثِّ ل��ْع��ب��ة يَ��َروا ك��ي إل��ي��ن��ا رم��وه��ا ك��ِم��ط��ثَّ��ٍة ع��ن��دن��ا إال ال��ح��ك��م وم��ا

البيت. متاع أردأ والخرثي: املتاع. سقط السقيط: 6
عليه. اشتد كرثًا: األمر كرثه 7

الفلة. نحو رأسيها، أحد يدقق عريضة، مستديرة بخشبة يرمون للصبيان لعبة املطثة: 8
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بنياالنتدابواالستقالل

م��ق��ع��ُد ال��داخ��ل��ي��ة وزي��ر ب��َدْس��ِت ل��ه ي��زل ل��م ال��ذي اإلن��ك��ل��ي��زيِّ س��ِل
ت��َردَّد؟! ي��وم ك��ل إل��ي��ه��ا ن��راك ِوزارٍة ع��م��ي��ُد أم وزي��ر أأن��ت
وت��ع��ِق��د م��ن��ه��ا ش��ئ��ت م��ا ل��ن��ا ت��ُح��لُّ أم��وُرن��ا إل��ي��ك ُم��ل��ق��اة أن��ت ف��ه��ا
وأن��ك��د أن��ك��ى ال��ل��ه ل��ع��م��ر وه��ذا ك��م��وظ��ف رات��بً��ا م��ن��ا وت��أخ��ذ
ونَ��ن��ُق��د؟! م��ن��ا األج��َر ف��ي��ه ون��دف��ع ت��ح��كُّ��م ع��بء ال��ي��وم م��ن��ك أن��ح��م��ل
م��ش��يَّ��د ق��ص��ر ال��غ��رب��ي ال��ج��ان��ب ع��ل��ى ل��ه ال��ذي ال��س��ف��ي��ر ذَيَّ��اك ش��أن وم��ا
��د ت��َرصُّ م��ن��ك��م دام ول��ك��ن ف��زال��ت اس��ت��ث��ارة ف��ي��ن��ا ق��ب��ل م��ن ل��ك��م وك��ان��ت
ُم��ع��ِب��د ه��و ل��ن��ا وج��ه ع��ل��ى ول��ك��ن ب��ان��ت��داب��ك��م اس��ت��ق��الل��ن��ا ت��ب��دَّل��ت��م
ي��ت��ق��ي��د اس��ت��ق��الل��ن��ا ب��ه��ا ق��ي��وًدا م��م��وَّه ع��ه��د ك��ل م��ن ل��ن��ا خ��ل��ق��ت��م
وم��ن��دِّد ام��رئ ك��ل س��اخ��ٌر ب��ه ال��ورى ض��ح��ك��ة اس��ت��ق��الل��ن��ا غ��دا أن إل��ى
ويُ��غ��َم��د ط��وًرا ل��إلره��اب ي��ج��رد ��ك��م أك��فِّ ف��ي ق��اط��ع ك��س��ي��ف وص��ار
م��ج��رد ل��ف��ظ ال��ح��ك��م ف��ي أن��ه ع��ل��ى ش��اه��د وال��ل��ه األغ��رار ب��ه غ��ررت��م
ي��ت��ف��رد؟! ح��ك��م��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا ن��ف��س��ه ح��ك��م ف��ي ال��ش��ع��ب ي��س��ت��ق��ل وه��ل
وأيَّ��دوا خ��ائ��ن��ون رج��اٌل ع��ل��ي��ه أع��ان��ك��م م��ن��ك��م ال��َم��ي��ن إال ه��و ف��م��ا
وأرع��دوا ع��ل��ي��ك��م غ��ي��ًظ��ا أب��رق��وا ف��ك��م م��خ��زي��ات��ك��م ع��ن األح��رار س��ك��ت وم��ا
ال��م��ت��م��رد ال��س��اخ��ط وه��و ف��ي��ظ��ه��ر دأب��ك��م ال��ش��ع��ُب ي��ْم��ق��ت أن ت��ع��ج��ب��وا وال
ي��ت��ق��ل��د ال��ذي األم��ر ل��ه ف��خ��ل��وا ُودَّه ال��ش��ع��ب م��ن رم��ت��م ف��إن روي��ًدا
ي��ع��دِّد م��ا ع��ل��ى ع��ونً��ا ل��ك��ُم ي��ك��ن ��ه ي��ِه��مُّ م��ا ع��ل��ى ع��ونً��ا ل��ه وك��ون��وا



الرَّصايف معروف ديوان

ي��ت��ع��م��د ب��م��ا م��أخ��وذ ال��ظ��ل��م أخ��و وإن��م��ا ظ��ال��م��ون ف��أن��ت��م وإال
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بنيوطني

ب��ال��ت��ج��س��ِس ل��ك��م س��ع��اي��ات ت��ف��ش��ت ب��ع��َدم��ا أؤم��ل م��اذا وط��ن��ي ب��ن��ي
ُم��َدلِّ��س: م��ن أت��ى ت��دل��ي��ٍس ك��ل ع��ل��ى ت��ش��دُّدي ف��ي الم��ن��ي ق��د ل��م��ن أق��ول
ُم��ْدِف��س1 غ��ي��ر ب��ي��ن��ن��ا ت��ل��ق��ى ك��ن��ت ل��م��ا ف��ع��ل��ه ُق��ب��ح م��ن ال��م��رء وج��ه اس��ودَّ ل��ِو
م��ف��ل��س غ��ي��ر ب��ي��ن��ن��ا ت��ل��ق��ى ك��ن��ت ل��م��ا ث��راءَه ُم��ث��ٍر ب��اإلخ��الص ن��ال ول��و
ال��م��ق��دَّس ب��ال��ث��م��ي��ن خ��س��ي��ًس��ا ف��ن��ش��ري ن��ف��وس��ن��ا ب��اب��ت��ذال ع��زٍّا ن��ح��اول
ال��م��دنَّ��س ل��ل��ن��ع��ي��م ن��زي��ًه��ا ش��ق��اء م��ع��اش��ن��ا ف��ي اس��ت��ك��راه��ن��ا ج��ه��ل��ن��ا وم��ن
م��ؤنِ��س غ��ي��ر أم��رك��م م��ن م��وِح��ش ع��ل��ى أق��ام��ن��ي ق��د ل��ل��ذي ع��ن��ك��م س��أرح��ل
م��ؤس��س ع��ز ف��وق إال ال��ع��ي��ش م��ن م��ك��ان��ة ت��ح��ل أن ل��ن��ف��س��ي أب��يْ��ت
ي��ت��ن��ف��س ل��م ال��ش��م��س ش��روق ب��غ��ي��ر ان��ب��الج��ه ك��ان ال��ص��ب��ح ه��ذا أن ول��و
م��دم��س ب��ف��ول ال��ع��زَّى ف��ي ع��ش��ت ول��و م��رف��ًه��ا ع��ي��ًش��ا ب��ال��ذل أب��ت��غ��ي ف��ال
ال��م��ت��ل��م��س2 رغ��ب��ة أب��تْ��ه��ا ل��ج��دوى ال��رََّدى ع��ان��ق إذ ال��ع��ب��د ك��اب��ن أن��ا وم��ا
ال��م��ع��بِّ��س ب��ال��زم��ان أب��ال��ي ف��ل��س��ت ون��زاه��ت��ي ع��ف��ت��ي ل��ي اب��ت��س��م��ت إذا
ب��ال��ت��ف��رس وج��ه��ه��ا م��ن��ه��م وأع��رف ب��م��ث��ل��ه��ا ال��رج��ال أخ��الق أق��اب��ل

علة. غري من وجهه اسود الذي املدفس: 1
ولهما معروف، شاعر املسيح عبد بن جرير واملتلمس: الجاهيل، الشاعر العبد بن طرفة العبد: ابن 2

قابوس. أخاه ومنادمتهما هند، بن عمرو عىل وفادتهما يف قصة



الرَّصايف معروف ديوان

ل��ل��م��ت��غ��ط��ِرس ك��ال��غ��ط��ري��س وأظ��ه��ر ق��س��ا ل��م��ن وأق��س��و ي��غ��وى ل��م��ن ف��أغ��وى
ال��م��ت��ح��م��س ال��ق��ادر ب��ص��ف��ح ول��ك��ن ب��اع��ت��دائ��ه ال��م��ع��ت��دي أج��ازي ول��س��ت
ال��م��س��دس ال��س��الح ح��م��ل أول��ي م��ن وال وال��خ��ن��ا ال��دع��ارة أه��ل م��ن أن��ا وم��ا
وُم��خ��ِرس ُع��اله م��ن ب��ك��اٍف أت��اك��م ش��دا إذا ي��راًع��ا ف��ي��ك��م ل��ي ول��ك��نَّ
ب��ال��م��ه��ن��دس ت��ع��ري��ف��ه ع��ن ج��لَّ وإن م��ه��ن��دس إال األك��وان خ��ال��ق وم��ا
ُم��غ��ل��س ك��ل ك��ن��ه��ه ف��ي��ه��م وأغ��ل��س ب��ص��ف��ات��ه أك��وان��ه ع��ل��ى ت��ج��لَّ��ى
ح��ن��دس ك��ل ف��ي ك��ال��ع��م��ي ب��ه ف��س��اروا َج��الؤه ش��دي��ًدا ن��وًرا وأق��ب��س��ه��م
م��َورَّس3 ث��وب ك��ل ع��ن ب��ح��م��رت��ه��ا ف��اغ��ت��ن��وا ال��غ��رائ��ز ح��م��ر وأل��ب��س��ه��م
م��ل��ب��س غ��ي��ر ال��ن��ه��ى ع��ن��د الب��س وال ق��اب��س غ��ي��ر ال��ن��ه��ى ع��ن��د ُم��ق��ب��س وم��ا
ُم��ب��ل��س4 غ��ي��َر أل��ح��اظ��ه ف��ي ك��ان إذا غ��ي��ره ي��َر ل��م ال��ط��رف ج��ال ف��أيَّ��ان
ال��م��ح��دِّس ح��دس ع��ن��ك دْع ح��ق��ي��ق��ت��ه س��وى ت��ك��ن ل��م م��خ��ل��وق��ات��ه ح��ق��ي��ق��ة
َم��ع��ط��س��ي5 ال��م��ذاه��ب ك��لُّ أرغ��م��ت ول��و ��د م��وحِّ ل��ل��ك��ائ��ن��ات إن��ن��ي أال

املصبوغ واملورس: الحسن. شعار الحمرة فإن املعجبة، الغرائز يريد ولعله بخطه، كذا الغرائز: حمر 3

الزعفران. وهو بالورس،
الحرية. وهو اإلبالس، من املبلس: 4

األنف. املعطس: 5
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سنغافورة يوم

ال��س��ن��ي��ن��ا ل��ه��ا ب��ال��ش��ه��ور ف��ع��دوا َزب��ون��ا ط��اح��ن��ة ال��ح��رب أط��ال��وا
ال��م��ئ��ي��ن��ا م��ع األل��وف ت��ج��اوزت ج��ي��وش ف��ي��ه��ا ل��ه��م زح��ف��ت وق��د
ج��ن��ون��ا ت��ن��اح��ره��م ف��ي وُج��نُّ��وا ودوَّخ��وه��ا ال��ب��الد خ��رب��وا ل��ق��د
ال��م��ت��َرئِّ��س��ون��ا ن��اَره��ا ف��أوق��د ات��ق��اًدا ل��ه��ا ال��ش��ع��وب تُ��رد ول��م
ال��ط��ام��ع��ون��ا ال��ب��غ��اة ه��م أوالك ع��ل��ي��ن��ا ب��ه��ا ال��ُج��ن��اة ه��م أوالَك
ال��م��ت��ج��ش��ع��ي��ن��ا أك��ب��ر ف��ش��رش��ل وح��رًص��ا ج��ش��ًع��ا ال��ورى ذك��ر إذا
ال��م��ي��ون��ا1 إط��ال��ت��ه��ا ف��ي ر ي��زوِّ ج��اٍن غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ُرزف��ل��ت وم��ا
ال��م��ت��ك��ذب��ي��ن��ا2 ف��أع��ج��ب َح��ي��اِد ح��ي��ِدي وق��ال ال��ِه��ي��اج ع��ل��ى أع��ان
ال��م��ت��ه��ت��ك��ون��ا ��ة ال��ع��فَّ ك��دع��وى إال ال��ح��ي��وان ف��ي دع��واه ف��م��ا
ي��ت��ف��وه��ون��ا أم��ره��م م��ن ب��ه ف��ي��م��ا األق��وام س��اس��ة ك��ذل��ك
َم��ش��ي��ن��ا أح��د ب��ه ي��م��س��ي وال ش��ي��ئً��ا ذووه ي��راه ال خ��داع

∗∗∗
ط��ح��ون��ا َح��ربً��ا أع��دائ��ه��م ع��ل��ى ش��نُّ��وا ال��ي��اب��اُن ب��س��ن��غ��اف��ورة
ال��ح��ص��ون��ا ب��ه ت��دك ق��ص��ف ل��ه��ا ص��اع��ق��ات ط��وائ��ر ف��ي��ه��ا ل��ه��م

الكذب. وهو مني، جمع امليون: 1
يخافه. يشء من الهارب يقولها كلمة حياد: وحيدي والرش. الحرب الِهياج: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ال��م��ن��ون��ا ت��ه��زم��ه��ا ف��ي وت��رس��ل رع��بً��ا اآلف��اق ت��م��أل رواع��د
ال��ق��رون��ا م��ن��اع��ت��ه��ا ف��ي ت��ط��اول وك��ان��ت ب��ه��ا ال��ح��ص��ون ت��زل��زل��ت
ال��ع��ي��ون��ا ب��روع��ت��ه��ا وت��س��ت��ع��ش��ي ط��ود ب��ك��ل ت��س��ت��خ��ف ح��ص��ون
ال��ع��ي��ون��ا م��رص��ف��ه��ا ح��ل ل��ج��ي��ش وج��وًم��ا م��داف��ع��ه��ا س��ك��ت��ت ل��ق��د
ُك��ري��ن��ا ن��ار م��ن ال��ب��ح��ر ل��غ��ل��ق أق��ام��وا ب��ل��ج��ت��ه ب��ح��ر ع��ل��ى
ثُ��ب��ي��ن��ا3 أو ف��وارَد ب��ه ت��ج��ول ف��اس��ب��ط��رَّت ال��ب��وارَج ب��ث��وا وق��د
ش��ف��ون��ا4 ن��ظ��ًرا ف��وق��ه ت��ردِّد اش��رأب��ت ق��د ف��ي��ه ال��ح��ي��ات ت��رى
ف��ن��ون��ا ت��م��اِق��ل��ه��ا م��ن وت��ب��دي أخ��رى وت��غ��وص ت��ارة وت��ط��ف��و
ب��ط��ون��ا ب��ه��ا ال��ظ��ه��ور ف��ت��ن��ق��ل��ب ج��ان��ب��ي��ه��ا ب��ال��زع��ان��ف وت��ض��رب
ج��ن��ون��ا أو ص��رًع��ا ب��ه��نَّ ل��ع��لَّ إل��ي��ه��ا: ي��رن��و م��ن ي��ق��ول ب��ح��ي��ث

∗∗∗
ال��ظ��ن��ون��ا ع��واق��ب��ه ف��ي ��م يُ��رجِّ اض��ط��راب ف��ي أص��ب��ح ال��ه��ن��د وب��ح��ر
ال��س��ف��ي��ن��ا ب��ل��ج��ت��ه يُ��ْزج��ي ل��م��ن ح��رٍّا ف��ي��ك��وَن ب��اب��ه أيُ��ف��ت��ح
ال��َوت��ي��ن��ا5 ق��ط��ع ال��ذي األث��ر م��ن ط��ل��ي��ًق��ا ع��ن��دئ��ٍذ ال��ه��ن��ُد ويُ��م��س��ي
َه��وي��ن��ا ب��م��ا ول��ل��ع��راق ل��م��ص��ر وب��ش��رى إذن ل��ل��ب��الد ف��ب��ش��رى
م��ت��ح��ك��م��ي��ن��ا س��اس��ٍة م��ط��ام��َع ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��ه��ن ت��ك��فُّ ف��س��وف

∗∗∗
دف��ي��ن��ا ب��ه��ا اإلن��ك��ل��ي��ز ِخ��داُع يُ��م��س��ي األط��م��اع ح��ف��رة ه��ن��ال��ك
أت��ون��ا َم��دف��ن��ه ف��وق ف��ت��ض��رم ال��ب��راي��ا ف��ي ال��ح��ف��ائ��ظ وت��ح��ت��دم
ال��خ��دي��ن��ا ب��ه��ا ال��خ��دي��ُن ف��ي��س��ت��ص��ف��ي ل��ل��تَّ��ص��اف��ي ال��س��ي��اس��ة وت��ت��س��ع
م��س��ت��ب��ي��ن��ا ال��ب��ري��ة ألن��ظ��ار وغ��ش ت��م��وي��ه ك��ل وي��ص��ب��ح
ل��ع��ي��ن��ا س��ي��اس��ت��ه ف��ي رج��ي��ًم��ا ك��ذوب خ��داٍع ك��لُّ وي��ص��ب��ح

جماعات. وثبني: مفردات. وفوارد: استطالت. اسبطرت: 3
منه. املعجب نظر يشء إىل النظر الشفون: 4

صاحبه. مات انقطع إذا القلب يف عرق الوتني: 5
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سنغافورة يوم

يَ��ُه��ون��ا ول��ن ي��ذلَّ ل��ن ع��زي��ًزا م��س��ت��ق��الٍّ ش��ع��ب ك��ل وي��ص��ب��ح
م��ت��دي��ن��ي��ن��ا أخ��وَّة ب��دي��ن س��واءً ق��اط��ب��ة ال��ن��اس وي��م��س��ي
ال��م��س��ت��ك��ي��ن��ا ال��ض��ع��ي��ف ق��ويُّ��ه��م ويُ��ْؤوي ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��م يُ��ع��اون
م��رت��ق��ي��ن��ا ال��س��ع��ادة أوج إل��ى ع��ادالت ش��رائ��ُع ب��ه��ا ت��س��ي��ر
ي��ت��ع��ب��دون��ا ل��ه دي��ن وال ل��س��ان ي��ف��رق��ه��م ال س��واء
ال��دي��ون��ا يُ��رب��ي داِئ��ن م��ن وال َم��س��ود م��ن أو س��ائ��د م��ن ف��م��ا
ُم��ت��َوطِّ��ن��ي��ن��ا6 ث��َووا ف��ي��ه ل��م��ن ُم��ش��اًع��ا ُم��ْح��ت��َرٍث ك��ل وي��ص��ب��ح
ي��ح��س��ن��ون��ا ه��م ال��ذي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع��ي��اٍل س��وى ال��ب��الد أه��ُل وم��ا

باملكان: وثوى أحد. به يختص ال الناس بني الشائع واملشاع: والزرع. الحرث موضع واملزدرع: املحرتث 6
وتوطن. أقام
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العاملية واحلالة نحن

ال��َم��ل��وان؟1 يُ��ط��رِّق ف��ب��م��اذا غ��ل��ي��اِن ف��ي ال��خ��ط��وَب إن ص��اح
ش��ان ف��ي ك��ب��ري��ائ��ه م��ن ه��و ي��وم ك��ل ف��ي األن��ام رب ج��لَّ
ث��وان��ي ال��ق��رون ع��ن��دُه واح��د ق��دي��م ال��ج��الل ذو ال��ك��ون خ��ال��ق
ال��م��ع��ان��ي ج��م��ي��ع ان��ت��ه��ت وإِل��ي��ه ك��ل��م��اٌت م��ل��ك��ُه ض��م م��ا ك��لُّ
ال��ف��وران ف��ي ال��ق��دور ك��أزي��ز أزي��ًزا ل��ل��خ��ط��وب ال��ي��وم ن��س��م��ع
األم��ان��ي ظ��الم ع��ل��ى م��س��ت��ف��ي��ض ص��ب��ح ت��ب��اش��ي��ر ُم��ب��ص��ٌر إن��ن��ي
األرج��وان��ي ض��ي��ائ��ِه م��ن ش��ف��ًق��ا إال ال��ح��رب ف��ي ال��دم��اء ت��ل��ك ل��ي��س
م��ك��ان ك��ل يَ��ُع��مُّ ان��ق��البً��ا ـ��ر ال��ده��ـ ِغ��يَ��ِر م��ن أس��ت��ش��ف إن��ن��ي
دان وه��و ب��ه ال��ق��اص��ي وي��ل��وح ق��اٍص وه��و ب��ه ال��دان��ي س��ي��ل��وح
ُم��ه��ان غ��ي��ر ال��م��ه��ان وي��ك��ون َم��َع��زٍّ غ��ي��ر ال��ُم��َع��زُّ وي��ك��ون
خ��س��ران ف��ي ال��ظ��ل��وم ويُ��م��س��ي ال��ح��ق م��ح��ت��رم ال��ض��ع��ي��ف وس��ي��غ��دو
وال��دَّب��ران2 ال��َع��يُّ��وق َع��داء م��ن أم��ان ف��ي س��ت��ع��ت��ل��ي وال��ث��ري��ا
وال��ح��ن��ان ب��ع��دل��ه ع��ل��ي��ن��ا ض واألر ال��س��م��وات رب ي��ت��ج��لَّ��ى

الشاعر. يريده الذي املعنى بهذا التطريق املعاجم يف أجد ولم ليًال، اإلتيان الطرق: أصل يطرق: 1

والنهار. الليل وامللوان:
والفرقدان. الثور وكذلك نجوم، أسماء والدبران: والعيوق، الثريا، 2



الرَّصايف معروف ديوان

ب��ال��ُع��م��ران ال��ب��الد وت��ض��يء ب��خ��س��ر «ال��م��س��ت��ع��م��رون» ف��ي��ب��وء

∗∗∗
ال��زم��ان؟ ان��ق��الب ت��مَّ م��ا إذا م ال��ق��و م��ن أن��ت��م أي��ن ال��ُع��رب م��ع��ش��ر
ي��ق��ظ��ان؟! م��ق��ل��ت��ْي َج��دي��دي��ه م��ن ف��ي��ك��م ي��ف��ت��ح وال��ده��ر أَن��ي��اٌم
ح��وان��ي3 ف��ي ب��ح��ف��ظ��ه ��وا واس��ت��خ��فُّ ه��ذا ق��ب��ل ع��ه��دك��م ال��ق��وم ن��ق��ض
األوط��ان دف��ائ��ن واس��ت��غ��لُّ��وا أخ��ل��ف��وه إذ ب��ال��وع��د واس��ت��ه��ان��وا
وال��ط��ي��ران ال��ج��ن��ود الح��ت��ش��اد ج��وٍّ ق��واع��د ب��ه��ا وأق��ام��وا
وال��م��ب��ان��ي4 ُس��وح��ه��ا ف��ي ف��س��اًدا ن ي��ع��ي��ث��و ال��ع��ي��ون ب��ه��ا ب��ثُّ��وا ث��م
ب��ال��س��ك��ان آخ��ذون ب��ه��ا ه��م ُف��ْل��ٍك َس��ي��ر ح��ك��م��ه��ا ف��ي س��اروا ث��م
وام��ت��ن��ان ع��ن��ده��م م��ن ب��زْع��ٍم ن م��س��ت��ق��ل��و وأن��ت��ُم ه��ذا ك��ل
ب��ل��س��ان أم��رك��م م��ن ن��اط��ق��ات ب��ع��ه��ود ل��ن��ف��ع��ه��م ق��يَّ��دوك��م
إح��س��ان س��وى ل��ك��م ه��ذا ل��ي��س وق��ال��وا: إس��اًرا ب��ه��ا أوث��ق��وك��م
ل��ل��ح��م��الن ال��ذئ��اب ك��ع��ه��ود إال ق��وُم ي��ا ال��ع��ه��ود ت��ل��ك ل��ي��س
ِب��ه��وان َم��س��ي��ِس��ه��م م��ن أنُ��ًف��ا أوَّل��ي��ك��م م��ن ت��ذك��رون أف��ال
ال��ه��ن��دوان��ي5 ب��ال��ُم��َش��ط��ب ح��زب��ه��م ي��م��اش��ي ف��ي��ه��م وال��ع��ز س��اروا ي��وم
ال��خ��اف��ق��ان ل��ه��ا َع��ن��ا ج��ي��وش ف��ي خ��اف��ق��اٍت راي��ات��ه��م وت��ع��ال��ت
ال��ق��َم��ران دون��ه ك��ان ك��ال��ذي م��ج��ًدا م��س��ت��ج��دِّي��ن ال��ي��وم ف��ان��ه��ض��وا
ال��م��ت��وان��ي يَ��ُح��لُّ��ه ال ع��ال��يً��ا َم��َح��الٍّ ال��م��س��اع��ي ف��ي ل��ل��م��ج��د إن

∗∗∗
��ف��وان6 ال��صَّ ن��اط��ح ك��ال��وع��ل أن��ت ب��ش��ق��اٍق َص��ْدع��ن��ا رام ل��م��ن ق��ل
ال��رح��م��ن وح��دة م��ث��ل وح��دة ف��ي��ن��ا أوج��د اإلس��الم إن َويْ��ك

حانية. جمع الضلوع، الحواني: 3
ساحة. جمع سوحها: 4

الشطب. ذي السيف املشطب: 5
األملس. الشديد الحجر الصفوان: 6
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العاملية والحالة نحن

واإلي��م��ان اإلخ��اء ح��ب��ل ه��و وث��ي��ق ب��ح��ب��ٍل م��ن��ه��ا ف��اع��ت��ص��م��ن��ا
ال��ك��ي��ان ف��ي اتَّ��ح��ادن��ا إالَّ ـ��ة ـَّ ال��م��ل�� ف��ي ال��ل��ه ت��وح��ي��دن��ا م��ع��ن��ى ل��ي��س
يَّ��ان ال��دَّ ب��وح��دة ِدنَّ��ا ن��ح��ن ل��ه��ذا ل��ه��ذا، ن��ع��م! ف��ل��ه��ذا
واألزم��ان ال��ده��ور ص��روف م��ن ال��م��ت��وال��ي ي��ُف��لُّ��ه��ا ال وح��دة
وال��ُف��رق��ان ب��ال��ك��ت��اب م��رَس��ل ف��ي��ه��ا ال��ل��ه م��ن ج��اءن��ا وح��دة
ث��وان��ي ال��ق��رون ع��ن��ده واح��د، ق��دي��م إل��ٌه ب��ه��ا ف��ه��دان��ا
األك��وان خ��ال��ق س��ل��ط��ان غ��ي��ر ل��خ��ل��ق ع��ل��ي��ن��ا س��ل��ط��ة ن��رى م��ا
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احلربيات





احلرب إىل

ل��ل��ح��رِب ال��ش��رق أي��ه��ا وش��م��ر ان��ه��ض أال
ال��ُك��تْ��ِب ه��َوى واس��ُل ال��س��ي��ف غ��رار وق��بِّ��ِل

ت��م��دن ع��ص��ر ق��ي��َل: أن ت��غ��ت��رْر وال
ال��ك��ذب أك��ذب م��ن ق��ال��وه ال��ذي ف��إن

وت��ون��س م��ص��ر ب��ي��ن ت��راه��م أل��س��ت
وال��ن��ه��ب؟ ب��ال��ق��ت��ل اإلس��الم ِح��م��ى أب��اح��وا

وح��ده��م ب��ال��ذن��ب ال��ط��ل��ي��ان ي��ؤخ��ذ وم��ا
ب��ال��ذن��ب ي��ؤخ��ذُ ال��غ��رب ج��م��ي��ُع ول��ك��ن

ب��م��ن��زل م��ن��ه��م ال��ط��ل��ي��اَن أرى ف��إن��ي
ال��ك��ل��ب1 م��ن��زَل يُ��غ��رون��ه» «وه��م ي��ع��دُّ

ن��اق��ض ال��ع��ه��َد يَ��ن��ُق��ِض ل��م ف��ل��واله��م
ال��غ��رب ط��راب��ل��س ف��ي ح��ق ض��اع وال

أه��ل��ه��ا ت��ن��دب ال��ح��رب ف��ي غ��دت ب��الد
وال��ع��رب ال��ت��رك ب��ن��ي وت��س��ت��ب��ك��ي ف��ت��ب��ك��ي

الغرب، أمم سائر من الطليانية األمة منزلة أن واملعنى: وأرسله، عليه حضه أي بالصيد: الكلب أغرى 1
الصياد. من الكلب كمنزلة



الرَّصايف معروف ديوان

ب��م��ض��ج��ع وه��ي ال��ط��ل��ي��ان اغ��ت��ال��ه��ا ق��د
ال��ج��ن��ب2 ع��ل��ى ب��رع��ب ي��ق��ض��ض ل��م األم��ن م��ن

م��دف��ع ل��ص��رخ��ة إال ان��ت��ب��ه��ت ف��م��ا
ص��ع��ب م��وق��ف إل��ى إال ن��ه��ض��ت وم��ا

دون��ه��ا ال��م��داف��ع وأف��واه ف��أم��س��ت
ال��س��ك��ب ك��ال��واب��ل ال��ن��اَر ع��ل��ي��ه��ا ت��م��جُّ

ت��دك��ه��ا ال��دخ��ان س��ح��ب م��ن ص��واع��ق
ل��ل��ه��ض��ب ال��زالزل ن��س��َف وت��ن��س��ف��ه��ا

وبُ��ك��رًة ع��ش��يٍّ��ا ف��ي��ه��ا ت��رت��م��ي غ��دت
َرط��ب م��ن ت��ب��ِق ول��م أب��ق��ت ي��اب��ًس��ا ف��ال

أه��ل��ه��ا ال��ح��رِب ��ة ع��ضَّ م��ن ش��ك��ا إن وم��ا
ال��ج��ْدب غ��ص��ة م��ن ش��اك��ون ول��ك��ن��ه��م

ق��ل��وب��ه��م ال��ه��ي��اج ع��ن��د خ��ف��ق��ت ف��م��ا
ال��رع��ب رج��ف��ة أع��ص��ابَ��ه��م أخ��ذت وال

ب��أرض��ه��م ال��ري��اح ن��ك��ب ج��رت ول��ك��ن
ال��ش��ه��ب3 ال��ح��ج��ج ك��ل��ك��ل ع��ل��ي��ه��ا ف��ج��رَّت

∗∗∗
أن��ك��م بَ��ْرق��َة أه��ل ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��زُّ

ال��ح��رب َرح��ى ب��ال��دم��ار ع��ل��ي��ك��م ت��دور
ن��ج��د ل��م ت��س��ت��غ��ي��ث��ون م��ا إذا وأنَّ��ا

درب م��ن ال��م��س��اف��ة بُ��ع��د ع��ل��ى إِل��ي��ك��م

الطليان أن البيت ومعنى وترتب، خشن إذا إقضاًضا يقض املضجع عليه أقض يقال: «يقضض» قوله: 2

األمن. مضجع يف نائمة وهي عليها فهجموا غرة، عىل الغرب طرابلس أخذوا قد
دواعي من عندهم الرياح ونكب مهبها، عن املائلة الريح وهي نكباء، جمع الرياح»: «نكب قوله: 3

مجدبة أي شهباء؛ سنة يقال: شهباء، جمع والشهب: السنة. وهي حجة، جمع والحجج: واملحل. الجدب
فيها. خرضة ال
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الحرب إىل

س��ي��وف��ن��ا أنَّ األع��داء َع��ل��م وق��د
ال��ض��رب إل��ى ش��وًق��ا األغ��م��اد ف��ي ت��م��ل��م��ُل

ب��ي��ن��ن��ا ح��ال ال��ذي ال��ب��ح��ُر ه��و ول��ك��ن
4 ال��ق��بِّ ��ر ال��ض��مَّ ع��ل��ى زح��ًف��ا ن��س��ت��ط��ع ف��ل��م

ب��ف��ي��ل��ٍق ال��ع��دو ف��اج��أن��ا ول��واله
ال��ش��ه��ل م��ط��ل��ع ه��ول��ه م��ن ض��ًح��ى ي��ب��ي��ن

ج��ي��ش��ن��ا إن ف��غ��ْر أو ف��اج��م��ْد ب��ح��ُر ف��ي��ا
ب��ال��ع��ت��ب يَ��ْزَخ��ر ك��ال��ب��ح��ر غ��دا ع��ل��ي��ك

ف��ت��ح��م��ل��ي ت��ن��زل��ي��ن َه��الَّ ُس��ْح��ُب وي��ا
ك��ال��س��ح��ب ال��ن��ق��ع ي��ن��ش��ر ج��ي��ًش��ا ال��ح��رب إل��ى

ط��اق��ة ل��ك ف��ه��ل ِض��ق��ن��ا ق��د ري��ُح وي��ا
ال��رْح��ب ال��م��ع��رك إل��ى م��ن��اي��ان��ا ب��ح��م��ل

َم��ع��ش��ر ش��رُّ داس��ه��ا أرض خ��ي��ر إل��ى
ُج��رب أرج��ل م��ن ق��طَّ��ع��ن ب��أرج��ل��ه��م

∗∗∗
إن��ن��ا بَ��رق��ة أرض ي��ا وال��ُع��ال أم��ا

ال��ع��ذب ب��ال��ب��ارد َج��رَّاك م��ن َل��ن��ْش��َرُق
ذل��ة ت��س��ام��ي��ن بُ��ع��د ع��ل��ى ن��راك

ب��ال��ق��رب م��ن��ك ن��ك��ن ل��م أن ف��ي��ح��زن��ن��ا
ق��ي��وده ُش��دَّت ال��ل��ي��ث إال ن��ح��ن وم��ا

ال��ذئ��ب ف��م ف��ي ش��ب��ل��ه ح��يٍّ��ا وأُل��ِق��َي
م��وث��ًق��ا ف��ي��زأر م��أك��وًال ال��ش��ب��َل ي��رى

ل��ل��وث��ب األرض ع��ل��ى ك��ف��ي��ه وي��ض��رب

الدقيق وهو أقب، جمع والقب: البطن. الالصق اللحم، القليل الخيل من وهو ضامر، جمع الضمر: 4
الخيل. من الخرص
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الرَّصايف معروف ديوان

ت��م��ط��يً��ا إال ال��وث��ب ي��س��ت��ط��ي��ع ف��ال
ب��ال��ت��رب ال��م��خ��ال��ب وإن��ش��اَب وزأًرا

ق��ض��ت ف��ق��د س��الم ب��ن��غ��ازي أه��َل وي��ا
ال��ذَّبِّ ف��ي ال��م��واط��ن ح��قَّ ص��واُرم��ك��م

دون��ه��ا ب��ال��م��وت األوط��ان ِح��م��ى ح��م��ي��ت��م
ال��ح��ب م��ن ل��ه��نَّ ف��ي��ك��م ب��م��ا وذاك

أن��ه ال��س��ن��وس��يَّ ع��ن��ا ُم��ب��ل��غ وم��ن
ال��رأب ي��َد م��ن��ه ال��ص��دْع ل��ه��ذا ي��م��د

ال��وغ��ى إل��ى ي��ق��ود أن ل��ن��رج��و ف��إن��ا
ن��ج��ب إب��ل وم��ن خ��ي��ل م��ن ط��الئ��ع

ال��ِع��دا م��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��الد ف��ي��ح��م��ي
ال��خ��ط��ب غ��م��ة ل��ه��م ك��ش��اًف��ا وي��ن��ه��ض

دام��يً��ا أص��ب��ح اإلس��الم ح��ش��ا ف��إنَّ
ال��ك��رب ش��دة ق��ل��بُ��ه ي��ش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

م��درًك��ا ال��س��ن��وس��ي ال��ش��ي��خ أي��ه��ا ف��ق��م
ال��غ��رب��ي ال��ج��ب��ل ف��ي ع��ث��م��ان ب��ن��ي ج��ن��وَد

ال��وغ��ى رح��ى ق��ط��َب ال��ج��ن��د ب��ي��ن أن��ت وك��ن
ق��ط��ب ع��ل��ى ت��دور إال رح��ى م��ن وه��ل

∗∗∗
َم��ع��ش��ًرا ق��بِّ��ح��َت ال��ط��ل��ي��ان َم��ع��ش��ر وي��ا

ش��ع��ب م��ن ال��م��خ��ان��ي��ث ش��ع��َب ي��ا ك��ن��َت وال
ج��ي��ش��ن��ا َم��زح��ف ال��ب��ح��ر وراء ت��رك��ت

ال��غ��رِب ط��رابُ��ل��س ف��ي ن��اًرا ��ج��ت وأجَّ
خ��ل��ْت وق��د ال��دي��اَر ه��ات��ي��ك أت��ح��ِس��ب

غ��ْل��ب ض��راغ��م��ٍة م��ن ت��خ��ل��و ال��ج��ن��د م��ن
م��ع��ش��ٍر أك��َرِم أرض إال ه��ي ف��م��ا

ال��ن��دب ال��بَ��ط��ل س��وى ت��ن��ب��ت ل��م ال��ُع��رب م��ن
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الحرب إىل

ن��اك��ًص��ا ب��ال��ف��ض��ي��ح��ة ع��ن��ه��ا س��ت��رج��ع
وال��س��بِّ ب��ال��ل��ع��ن األيَّ��ام وت��ذك��رك

ب��ج��م��ع��ك��م ُم��ع��ج��ب��ي��ن إل��ي��نَ��ا م��ش��ي��ت��م
ال��ل��ع��ب م��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ح��رب ت��ظ��ن��ون

ال��ردى ذق��ت��ُم أرض��ن��ا ح��ل��ل��ت��م ف��ل��م��ا
ال��ع��ج��ب م��ن ص��ح��وت��م ح��ت��ى ب��أس��ي��اف��ن��ا

ض��اف��يً��ا ال��م��ه��ال��ك ث��وب س��ن��ل��ب��ُس��ك��م
َص��ع��ب م��رك��ب ع��ل��ى م��ن��ه��ا ون��ح��م��ل��ك��م

ن��خ��ي��َض��ك��م ح��ت��ى األه��وال ون��س��ت��م��ط��ُر
ُم��ن��ص��بِّ ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق دم ب��س��ي��ل

م��س��ت��ج��اب��ة ل��ك��م «ال��ب��اب��ا» َدع��وة وم��ا
ال��ربِّ غ��يْ��رة ط��غ��واك��م أغ��ض��ب��ت ف��ق��د

ف��ات��ق��وا ال��ل��ه أغ��ض��ب��ت��م إن��ك��م أج��ل
ال��غ��رب ف��ي ال��ح��ك��وم��ات ت��ل��ك رض��ي��ت وإن

∗∗∗
دالل��ة م��ن ه��ل ال��غ��رب زع��م��اء أي��ا

وال��ك��ذب؟ ال��خ��دي��ع��ة غ��ي��ر ع��ل��ى ل��دي��ك��م
ت��م��دن ع��ص��ُر ال��ع��ص��ر إن ت��ق��ول��ون:

ذن��ب؟! ب��ال ال��ن��ف��وس ق��ت��ل ذَل��ك��م أِم��ن
دم��اءه��ا ت��م��جُّ ال��ق��ت��ل��ى ت��ب��ص��روا أل��م

ال��ح��رب؟! ف��ي ي��ئ��نُّ��ون وال��ج��رح��ى األرض ع��ل��ى
ي��س��وءك��م أال ال��ع��ل��م ف��ي أم ال��ح��ق أف��ي

ل��ل��غ��ص��ب؟! اإلغ��ارة ش��ن وي��خ��ج��ل��ك��م
ق��ل��وب��ك��م ال��ع��ل��وم ه��ذي أغ��ل��ف��ت وه��ل

ال��ص��ل��ب؟! ال��ح��ج��ر م��ن ق��دَّت ب��أغ��ط��ي��ة
م��ط��ام��ٍع ع��ص��ر ال��ع��ص��ر ف��إن ك��ذب��ت��م

ال��َع��ض��ب ب��ال��ص��ارم األوداج ل��ه��ا ت��ق��دُّ
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س��ي��وف��ه إن اإلس��الم ت��غ��ض��ب��وا ف��ال
ال��ُح��ق��ِب س��ال��ف ف��ي ك��نَّ ق��د ك��م��ا َم��واٍض
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يفطرابلس

ال��ك��ب��رى آي��ت��ن��ا ال��ح��رب ف��ي أن��ه ع��ل��ى ال��ح��م��َرا ب��راي��ت��ن��ا م��ع��ق��ود ال��ن��ص��ر ه��و
ق��ْدرا غ��ي��رن��ا ع��ل��ى ن��ع��ل��و وب��ه��ا ب��ه وراي��ٍة م��ب��ي��ن ن��ص��ر م��ن ح��ل��ي��ف��ان
ع��ذرا ش��ج��ع��ان��ن��ا ب��ط��ش ف��ي ل��ه��م ف��إن ك��ف��اح��ن��ا ع��ن��د «ال��ط��ل��ي��ان» أدب��ر ل��ئ��ن
ال��ده��را ب��ن��ه��ض��ت��ن��ا أف��زع��ن��ا ال��ده��ر م��ن ل��ح��ادث ن��ه��ض��ن��ا إن ل��ق��وم ف��ِإن��ا
ال��ذع��را1 ي��ك��ث��ح أع��دائ��ن��ا ع��ل��ى غ��ب��اًرا ن��ث��ي��ره��ا ح��ت��ى األرض ه��ض��اب ن��ُدك
ت��م��را أض��راس��ن��ا ب��ي��ن م��ا ب��ه ن��ل��وك ك��أن��ن��ا ح��ت��ى ال��م��وت م��رَّ ون��أك��ل
��ع��را؟ ال��صُّ خ��دوده��م م��واض��ي��ن��ا ِش��ف��اُر ق��وم��ْت ك��ي��ف ب��ن��ا «ك��ان��ي��ف��ا» ج��ي��ش ف��س��ْل
ال��ُح��م��را؟ ت��ط��ُرد ال��ش��رى أس��ُد وإي��اه��م ك��أن��ن��ا ف��وَل��ْوا ه��زم��ن��اه��م وك��ي��ف
ِش��ع��را! ل��ل��ع��دى ال��ث��رى ف��وق ب��ه��ا ن��ظ��م��ن��ا ج��م��اج��ًم��ا ب��ال��س��ي��وف ن��ث��رن��ا ق��د وك��م
ص��ب��را أزِه��ق��ت ب��ه��ا ألرواح ول��ك��ن وط��ي��ُس��ه��ا ي��ح��َم��ى ل��ل��ح��رب ج��زع��ي وم��ا

∗∗∗
َغ��ْدرا أس��ي��اف��ه��م ال��ط��ل��ي��ان َح��كَّ��م ب��ه��ا ال��ت��ي ط��رابُ��ل��َس ق��ت��ل��ى ي��ا ال��ل��ه ل��ِك
ق��ب��را ب��ه��ا ب��ي��ت ك��ل أص��اروا أن إل��ى ن��ك��اي��ة ال��ن��ف��وس ق��ت��ل ب��ه��ا أدام��وا
ش��ب��را ع��ي��ن��ه ف��ي ال��رح��ب ال��ف��ض��اء ف��ع��اد ب��ج��ي��ش��ه��م ال��م��س��ل��م��ون أح��اط ول��م��ا

عليهم. فريميه ويذروه، يسفيه أي الذعر: يكثح 1
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واس��ت��ذرى2 ال��م��وت خ��ش��ي��ة م��ن ب��ه��ا ف��ف��ر ت��ح��ص��نً��ا ال��دي��ار ف��ي ي��ب��غ��ي ت��ق��ه��ق��ر
ُع��س��را ويُ��رِه��ُق��ه��م َص��ب��ًرا ف��ي��ق��ت��ل��ه��م ت��َغ��يُّ��ٍظ م��ن أه��ل��ه��ا يُ��ِن��ك��ي وأص��ب��ح
بَ��ق��را وأج��واف��ُه��ْم َج��دًع��ا وآن��اف��ه��م رق��اب��ه��ْم َض��ْربً��ا ب��ال��س��ي��ف ف��أوس��ع��ه��م
ال��َم��ْج��را! ع��س��ك��َرن��ا ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ��َم ت��ق��حَّ انَّ��ه ل��َو ال��ل��ع��ي��َن «ك��ان��ي��ف��ا» ض��ر وم��ا
ف��خ��را؟! ل��ه األب��ري��اء ب��ق��ت��ل ويَ��ب��غ��ي ب��ُع��ل��وج��ه ه��اربً��ا ع��ن��ا أي��ح��ِج��ُم
ث��أرا؟! ل��ه��م ال��رج��اِل ع��ن��د ت��رك��وا وق��د ش��ج��اع��ًة ال��ن��س��اء ق��ت��َل ح��س��ب��وا وه��ل
َش��ْزرا يَ��ط��ع��ن��ه��م وال��م��وت ي��ش��ُج��ُع��وا ول��م ي��د ل��ه ل��ي��س وال��م��وت ش��ُج��ع��وا ل��ق��د
أح��َرى ب��ال��ع��ص��ا ق��رُع��ه��م ق��وًم��ا ت��ق��ارع أن��ه��ا ال��ي��وَم أس��ي��اف��ن��ا ع��ل��ى ي��ِع��زُّ
ع��ْه��را3 ب��ه��ا ال��ق��ح��وف م��لءَ ن��رى رءوًس��ا س��ي��ُوف��ن��ا ت��ع��ل��و ال��ح��رُب ل��وال ت��ك ول��م
ح��را خ��ص��م��ُه ي��ك��ن ل��م ُح��رٌّ ال��ن��اس ل��دى م��ض��ح��ك��ات��ه أو ال��ده��ر ُم��ب��ك��ي��ات وم��ن

∗∗∗
َه��ْدرا ب��ع��دك��م ال��ِع��دا ع��ن��د ذه��ب��ت ف��م��ا دم��اؤك��م أري��ق��ْت ال��ق��ت��ل��ى» «أي��ه��ا ل��ئ��ن
ع��ش��را أن��ف��ًس��ا ام��رئ ك��ل ع��ن ون��ق��ت��ُل ث��أرن��ا ال��ح��رُب ت��س��أَم ح��ت��ى س��ن��ث��أر
َج��م��را ال��َح��ش��ا ف��ي ت��رت��م��ي ُح��زن ل��واع��ُج ذك��رت��ك��م م��ا إذا ل��ت��غ��ش��ان��ي وإن��ي
اح��م��رَّا إذا ال��دِّم��اء ت��ل��ك ي��ذك��رن��ي غ��روب��ه��ا ع��ن��د ال��ش��م��س ُق��رص أنَّ ع��ل��ى
وال��ب��ْدرا ال��ش��م��س أبْ��ك��ي ح��ت��ى ال��ش��رق م��ن الئ��ح وال��ب��در ال��غ��ْرب ت��ج��اه ف��أب��ك��ي
ال��ش��ك��را ي��ْرأس ال��ذي ال��ش��ك��ر ��ي��ك��م ت��وفِّ ت��ح��ي��ة ال��دي��اِر ه��ات��ي��َك أه��َل وي��ا
وال��ن��ك��را ال��ب��غ��َي أح��واض��ه��ا ع��ن ت��ذودون ب��الدك��م دون ل��ل��ح��رب ق��م��تُ��ُم ف��ق��د
ُظ��ْف��را ب��راث��ن��ه��ا ف��ي س��ي��ف ك��ل غ��دا يَ��ع��ُرب��يَّ��ًة ال��َوغ��ى ف��ي أس��وًدا وث��رت��م
ال��ِب��ك��را4 ال��َف��ت��ك��َة تُ��نْ��ِط��َق ح��ت��ى ت��ه��ْم��ه��ُم ُم��ش��ي��ح��ًة ال��َع��واِن ال��ح��رب ل��دى ت��راه��ا
ال��زُّه��را األن��ج��َم أب��ع��اده��ا ف��ي ف��ت��ب��لُ��غ ت��ن��اوًش��ا ت��س��ت��ط��ي��ُع ��ي ك��فِّ أنَّ ول��و
ط��ْغ��را رأس��ه��ا ف��ي ال��ب��دَر وات��خ��ذت ل��ك��ْم ق��ص��ي��دًة ال��س��م��اء ف��ي م��ن��ه��ا ل��رتَّ��بْ��ت

واختبأ. استرت استذرى: 2
املجوف. الرأس عظم وهو قحف، جمع القحوف: 3

صدورها، يف زئريًا تردد أي وتهمهم: ظهرها. وراء ملا مانعة الحرب، عىل مقبلة أو جادة، أي مشيحة: 4

بمثلها. تسبق لم التي البكر: والفتكة دويٍّا. له سمعت إذا األسد: همهم يقال:
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وال��ده��را ال��ك��ون ت��س��ت��وع��ب م��دائ��ح��ه��ا َس��ْرم��ِدي��ًة ل��ك��م آيً��ا وخ��ل��دت��ه��ا
م��زورَّا ال��ح��ق ع��ن أم��س��ى ب��ال��ه ف��م��ا ت��م��دن ع��ص��ر ال��ع��ص��َر إن ي��ق��ول��ون:
ع��ص��را ت��م��دن��ه��م م��ن ف��ي��ه��ا يَ��ُع��دُّون ج��اه��ل��ي��ة ال��ورى ف��ي أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ال��ش��را ت��أبَّ��َط��ِت ق��د ل��ك��ن ال��خ��ي��ر إل��ى ت��ب��خ��ت��ًرا ت��م��ش��ي ال��ع��ل��م ب��ث��وب أت��ت��ن��ا
ُم��رَّا أب��ط��ن��ت ف��ق��د ُح��ل��ًوا أظ��ه��رت ف��إن م��ت��َم��طِّ��ًق��ا م��دح��ه��ا ف��ي ت��ل��ت��م��ظ ف��ال
ال��خ��ض��را ت��ونِ��س ق��ب��ل��ه��ا م��ن م��ل��ك��وا وق��د َم��راك��ٍش أرض اإلف��رن��ج َم��ل��َك ل��ق��د
األم��را ط��رابُ��ل��س ف��ي ي��س��ل��ب��ون��ا ل��ك��ي ُم��ل��ك��ه��م ب��ع��د م��ن ال��ط��ل��ي��ان ف��ف��اج��أن��ا
ِم��ص��را أت��ت اإلن��ك��ل��ي��ز ج��ي��وش وه��ذي ت��ون��س��ا ال��ف��رن��ج��ُة ت��أِت أل��م وق��ال��وا:
َق��س��را ت��رك��ه��ا ع��ل��ى ق��س��رن��اك��م وإال وه��ذه ه��ذي ب��ي��ن م��ا ل��ن��ا ف��خ��لُّ��وا
أوَرى ق��وَّت��ن��ا َزنْ��ُد ول��ك��ن ف��ق��ال��وا: ب��ِم��ْل��ك��ه��ا أح��قُّ إنَّ��ا ل��ه��م: ف��ق��ل��ن��ا
دف��را!5 ل��ه وَدف��ًرا ُس��ح��ًق��ا ل��ه ف��ُس��ْح��ًق��ا ي��دَّع��ون��ه ال��ذي ال��ع��ص��ر ه��و أه��ذا

نتنًا. أي له: ودفًرا بعًدا. أي له: سحًقا 5
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أدرنة1

وال��َم��وثِ��َق��ا ال��ع��ه��َد ل��ِك س��ت��رَع��ى ال��ظُّ��ب��ا ف��إن َم��ه��ًال أِدْرنَ��ُة
ال��ُم��ل��ت��ق��ى إل��ى ول��ك��ن وَداًع��ا ال��ُرب��ا زاه��ى ل��م��غ��ن��اك وداًع��ا

∗∗∗
ال��ِم��ن��ب��را؟! م��ح��رابُ��ُه أف��ارَق ال��ج��ام��ع ل��م��س��ج��دك َع��زاءً
ك��بَّ��را؟ إن ال��م��ؤذن ي��ج��ي��ب راك��ع م��ن ُم��ص��الُه ف��ي وه��ل
ال��ق��رى أُمَّ ال��ده��ُر َف��ج��َع ب��ه ف��اج��ٍع م��ن َل��س��ق��وط��ك ف��ي��ا
ال��تُ��ق��ى َم��ث��َوى ض��ج��ي��ع��ي��ه وَم��ث��َوى ي��ثْ��ِرب��ا ف��ي ال��ن��ب��وة وق��ب��َر
وال��خ��ن��دق��ا ال��َف��تْ��ح ش��ه��دوا وم��ن ُق��ب��ا ف��ي وَم��ْن ال��ب��ق��ي��ع ف��ي وم��ن

∗∗∗
األذى ه��ذا ��ِك أم��ضَّ ق��د وإْن ت��ج��زع��ي ال أدرن��ة ُروي��ًدا
َح��بَّ��ذا ال ال��ع��ي��ش ح��بَّ��ذَا ف��ال ت��رَج��ع��ي ل��م ب��ال��س��ي��ف أن��ِت إذا
ذا ب��ْع��د ِم��ن ال��ف��رن��س��ي��س ون��ح��ن ف��اس��َم��ع��ي «أل��زاُس��ن��ا» أن��ِت أال
ال��ُم��نْ��ت��ق��ى أُف��ِق��ك ع��ل��ى س��الم ال��ُم��ج��ت��ب��ى ُق��ط��ِرك ع��ل��ى س��الم
َم��ْع��ب��ق��ا؟ ل��ت��وح��ي��دن��ا وك��ان َم��ل��َع��بً��ا ال��ِع��دا ِل��ش��ْرك أَيُ��ْم��ِس��ي

العثمانية. البلقانية الحروب يف وذلك البلغار، وأخذها «أدرنة»، سقطت ملا الرصايف قالها القصيدة هذه 1
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∗∗∗
ال��َج��الل ب��ي��ن ال��ح��ق��ارة ح��ل��وَل ُم��ري��ْب ل��واءٌ ف��ي��ه��ا ح��لَّ ل��ق��د
وال��ه��الل ن��ج��م��ه��ا ع��ل��ى ت��ن��وُح وال��ن��ح��ي��ب ب��أدم��ع��ه��ا ف��ظ��لَّ��ْت
وال��ك��م��ال ال��ُع��ال ب��ل��غ��ن��ا ال إذن ق��ري��ب؟! ع��م��ا أدرن��َة أَنَ��نْ��س��ى
َف��ي��ل��ق��ا َف��يْ��َل��ًق��ا ل��ه��ا ن��ق��وُم أْوُرب��ا م��ن ال��رغ��م ع��ل��ى ف��س��وف
ال��َم��ْش��ِرق��ا2 أس��ي��اُف��ن��ا وتُ��ض��ح��ك ال��َم��ْغ��رب��ا ه��زاه��ُزن��ا ف��تُ��ب��ك��ي

∗∗∗
ال��م��س��ل��م��ون ق��ع��َد ق��د ح��ي��َن ع��ل��ى ال��ع��دا ك��ل أن��ه��ض ال��ده��ر أرى
ص��اب��رون ك��ي��ده��م ع��ل��ى ون��ح��ن ال��رَدى ك��ئ��وس ج��رَّع��ون��ا ف��ك��م
ال��ق��اع��دون؟! يَ��ن��ه��ض أن آن وق��د ن��ق��ع��َدا أن ق��وُم ي��ا أي��ح��س��ُن
ط��ب��ق��ا ق��د ال��ن��وائ��ب َوغ��ي��م ال��زُّب��ا َغ��طَّ��ى ال��م��ص��ائ��ب َف��س��ي��ُل
يَ��ف��ِل��ق��ا أن ال��ق��ي��ام��ِة وص��ب��ح ت��ق��َل��ب��ا أن األرض وأوش��ك��ِت

∗∗∗
ال��ك��روب م��ن��ه ال��ش��رُق ل��ق��َي وإن ب��ال��ِه ف��ي يَ��ن��ع��م ال��غ��رَب دع
ك��ذوب ع��ه��د ال��ت��م��دُّن ف��ع��ه��د ب��أف��ع��ال��ِه ت��س��أل��نْ��ُه وال
ال��ح��روب ه��ذي ب��ع��د ول��ك��ن��ن��ا ب��أق��وال��ِه اغ��ت��ررن��ا ف��ن��ح��ن
ال��ب��ق��ا وإم��ا ال��َف��ن��اء ف��إم��ا اإلب��ا أش��دَّ ع��ل��ي��ه س��ن��أب��ى
ال��م��رت��َق��ى َص��ُع��ب وإْن ون��رَق��ى َم��رك��ب��ا ع��زم��ن��ا م��ن ون��رك��ُب

∗∗∗
ِد3 ال��دَّ وت��رك ��ق��اق ال��شِّ وت��رك ال��ون��ى ت��رُك ق��وُم ي��ا آَن ل��ق��د
األس��ود؟! ج��ه��ل��ن��ا ف��ي ون��خ��ِب��ُط ال��َع��ن��ا ه��ذا ن��ك��اب��د ك��م إل��ى
ب��األرغ��ِد ال��ع��ي��ش م��ن وف��زن��ا ال��م��ن��ى ِن��ل��ن��ا ق��ب��ُل م��ن وب��ال��ع��ل��م

وحروبنا. وقائعنا أي هزاهزنا: 2

واللعب. اللهو الدد: 3
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ش��رَّق��ا إذا إال ع��ي��ش ف��ال غ��رَّب��ا ق��د ال��ع��ل��ُم ول��ك��ن��م��ا
ويَ��ْغ��َدوِدق��ا يَ��س��حَّ أن ع��س��ى ��ب��ا ال��صَّ ه��ب��وب إل��ي��ه ف��ه��بُّ��وا
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برغاز» «لوال هزيمة أو اجليشبقائده1

إه��ان��ت��ِه ع��ن األع��ادي ل��ردع إال ُم��ه��نَّ��دًة ان��ت��ض��ي��ن��اه��ا م��ا َم��وط��نً��ا ي��ا
ص��ي��ان��ت��ه م��ن ِع��ًزا ل��ن��ك��س��ب إال ��م��ة ُم��ط��هَّ َم��ن��اي��ان��ا رك��ب��ن��ا وال
ب��ان��ت��ه ُغ��ص��َن ت��ذوي ال��ح��رُب ك��ان��ت ق��د أنَ��ٍق! ذي م��ن��ك ل��روض ورع��يً��ا َس��ق��يً��ا
َج��ب��ان��ت��ه م��ن أو ِق��لَّ��ت��ه أج��ل م��ن ع��س��ك��رن��ا ال��ح��رب ف��ي ي��ن��ك��س��ر ل��م ت��ال��ل��ه
رزان��ت��ه2 م��ن ال��رواس��ي وت��س��ت��ع��ي��ر ك��ث��رت��ه ال��طَّ��ي��س ت��ف��وق وه��و وك��ي��ف
َم��ع��ان��ت��ه3 م��ن ب��أم��ر ي��ب��ال��ي وال يَ��م��أن��ُه ك��ان م��ا ق��ائ��َده ل��ك��نَّ
ك��ن��ان��ت��ه4 ف��ي س��ه��م ي��ب��َق ل��م ب��ح��ي��ث ع��ي��ن��ت��ُه ال��ح��رِب ف��ي ن��ف��دْت ل��ق��د ح��ت��ى
م��ت��ان��ت��ه م��ن ُج��ه��ٍد ك��ل م��س��ت��ف��رًغ��ا ُم��رت��ب��ًك��ا ال��ن��ي��ران ف��ي ي��ْرس��ف ف��ظ��ل
م��ك��ان��ت��ه ع��ن ِش��ب��ًرا ت��زح��زح وم��ا م��أك��ل��ة ل��ل��ن��ار ُج��لُّ��ه غ��دا ح��ت��ى

البلقانية الحرب يف وذلك برغاز»؛ «لوال معركة يف العثماني الجيش انكرس ملا القصيدة هذه الرصايف قال 1
اآلستانة. يف االتحاديون قتله الذي باشا، ناظم ذاك إذ العثماني الجيش قائد وكان العثمانية،

مجرد هنا به واملراد وغريه، الرمل من والكثري والقمام، الرتاب من األرض وجه يف ما كل الطيس: 2
الكثري.

قوتهم. أي مئونتهم؛ احتمل إذا مأنًا: يمأنهم القوم مأن يقال: يقوته، كان ما أي يمأنه»: كان «ما قوله: 3

كاملعونة. العون واملعانة:
الحربية. باملهمات اليوم العامة تسميه ما وهي الحرب، مادة بالكرس: العينة عينته»، «نفدت قوله: 4



الرَّصايف معروف ديوان

اس��ت��ك��ان��ت��ه َه��ول م��ن يَ��ْف��َرق ك��ان ب��ل ف��َرٍق م��ن ال��ح��رب ل��ه��ول اس��ت��ك��اَن وال
م��ه��ان��ت��ه ف��ي ان��غ��م��اًرا ال��ف��رار ع��ل��ى وأب��ى ص��اب��ًرا ال��م��ن��اي��ا َغ��م��َر ف��خ��اض
دي��ان��ت��ه ف��ي َل��ك��ف��ٌر ال��ِف��رار إن أال ال��م��س��ل��م��ي��ن ل��ج��ن��د ال��ف��رار ل��ي��س
خ��ي��اِن��ت��ه؟! م��ن ب��ج��ي��وش ��ه يَ��ح��فُّ ق��ائ��دُه ك��ان ج��ي��ش يَ��غ��ل��ب وك��ي��ف
م��ج��ان��ت��ه ف��ي الٍه ال��ج��ي��ش وق��ائ��د أن��ُف��َس��ه ال��ن��ي��ران ت��ل��ت��ه��م ف��ال��ج��ي��ش
ح��ان��ت��ه ب��ن��ت ب��ه��ن��اءٍ ُم��ع��اق��ًرا ط��اوي��ة واألج��ن��اد ال��ق��ص��ف ف��ي أق��ام
ِب��ط��ان��ت��ه م��ن رْه��ٍط ب��ي��ن ُم��ح��َرورًف��ا ُم��ع��س��ك��ره أق��س��ى ف��ي غ��ب��ق��اَن َص��بْ��ح��اَن
ع��ان��ت��ه5 ب��ي��ن ي��ن��زو ال��ج��أُب ك��أن��ه َم��رٍح ف��ي ال��ره��ط ذاك ب��ي��ن م��ن ت��ل��ق��اه
ل��ب��ان��ت��ه م��ن ش��ي��ئً��ا ي��ق��ِض ول��م ق��ض��ى ف��ق��د ال��م��س��ل��م��ي��ن ج��ي��ش ال��ج��ي��ش ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

الوحش. حمر من القطيع والعانة: الوحش. حمر من الغليظ الفحل الجأب: 5
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واجلهاد1 الوطن

وال��س��ك��ن��ا األه��ل واح��م��وا ال��ص��وارَم ف��ان��ض��وا ال��وط��ن��ا ه��اج��م��وا ق��د ال��ِع��دا إنَّ ق��وُم ي��ا
وَدن��ا أرض��ك��م أق��اص��ي ف��ي ن��أى م��م��ن ف��ت��ى ك��لَّ ال��ل��ه ل��ع��دوِّ واس��ت��ن��ف��روا
وال��م��ُدن��ا واألري��اف ال��ب��دو يَ��س��ك��ن م��ن ق��اط��ب��ة اإلس��الم ب��ن��ي م��ن واس��ت��ن��ه��ض��وا
��ن��ن��ا وال��سُّ ال��ل��ه دي��ن ت��ق��ي��م��ون ب��ه َوط��ن ع��ن ال��ذود س��ب��ي��ل ف��ي واس��ت��ق��ت��ل��وا
ُج��ن��ن��ا2 ت��دم��ي��ره��م ف��ي ال��ع��زائ��م ص��دق وات��خ��ذوا ب��ال��ص��ب��ر ل��ل��ِع��دا واس��ت��ل��ئ��م��وا
ال��ك��َف��ن��ا ت��ْل��بَ��س��وا ح��تَّ��ى ال��ه��زي��م��ِة ع��اَر أب��ًدا ت��َل��ب��س��وا أن ال��َوغ��ى ف��ي واس��ت��ن��ِك��ف��وا
ال��ج��ب��ن��ا ِم��ي��ت��َة ف��ي��ه��ا أذالءَ ُم��تُّ��م م��واط��ن��ك��م ف��ي ك��راًم��ا ت��م��وت��وا ل��م إن
وه��ن��ا3 م��ن ك��ل ف��ي��ه��ا ذل َه��وش��ٍة ف��ي وه��ن��وا إن ال��ي��وَم ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ُع��ذر ال
َج��ب��ن��ا؟! ل��لَّ��ذي ح��ي��اة وأي ك��الَّ َج��ب��ن��وا إن ب��ع��ُد م��ن ل��ه��م ح��ي��اة وال
َع��َدن��ا ي��ن��ق��ذوا ل��م أو م��ص��ر ي��ن��ق��ذوا ل��م أن��ه��م ال��ي��وم ال��م��س��ل��م��ي��ن ع��ل��ى ع��ار

∗∗∗

املسلمني يستنهض الكربى العامة الحرب يف العثمانية الدولة دخول عند القصيدة هذه الرصايف قال 1

الوطن. عن الذود سبيل يف الجهاد إىل

سالح. من وقى ما كل وهي بالضم، جنة، جمع «جننا»: وقوله: تدرعوا. استلئموا: 2
العامة. الحرب بها وأراد واالضطراب، والهياج الفتنة، الهوشة: 3



الرَّصايف معروف ديوان

وال��وط��ن��ا4 واإلس��الَم ال��ل��ه خ��ن��ت��م��ا ق��د ُروي��دك��م��ا م��ص��ٍر: ف��ي ل��ل��ُح��َس��ي��ن��ي��ن ق��ل
ح��س��ن��ا م��ن��ك��م��ا ه��ذا ك��ان م��ا ت��ال��ل��ه َس��ف��ٍه ع��ن ال��ي��وَم اإلن��ك��ل��ي��ز ش��اي��ع��ت��م��ا
ُغ��ب��ن��ا م��ن ش��رَّ ال��ب��راي��ا ف��ي ف��ك��ن��ت��م��ا م��ج��ازف��ة ب��ال��دن��ي��ا ال��دي��َن ب��ع��ت��م��ا ق��د
اق��ت��رن��ا5 ف��ي��ك��م��ا ِم��ص��ٍر إس��ارة ط��وق��ا ه��م��ا ال��ل��ذي��ن ب��ال��وس��ام��ي��ن ت��ف��رح��ا ال
َوث��ن��ا أو ق��ب��ُل م��ن ال��ورى أض��لَّ ع��ج��ًال ق��اط��ب��ة ل��ل��ن��اس م��ن��ك��م��ا م��ثَّ��ال ق��د
َدَرن��ا ص��دري��ك��م��ا ك��ال ف��ي أص��ب��ح��ا ب��ل ب��ح��م��ل��ه��م��ا ش��ي��ئً��ا ص��دراك��م��ا ازدان م��ا
ح��َزن��ا ب��َك��ْت إال وس��ام��ي��ك��م��ا إل��ى ب��م��ق��ل��ت��ه��ا ت��ن��ظ��ر ل��م ��ي��ة ال��ح��مَّ إن
ث��م��ن��ا ال��ع��دا أي��دي ف��ي ال��ن��ي��ل خ��زائ��ن ل��ه��م��ا غ��دت ق��د إذ أغ��اله��م��ا ك��ان م��ا
ال��ذق��ن��ا ت��ق��ب��ض��ا أن أو ال��س��ن ت��ق��رع��ا أن أب��ًدا يُ��ج��دي��ك��م��ا وال س��ت��ن��دم��ان
م��ف��ت��ت��ن��ا ض��ل م��ن وع��ل��ى ال��ع��دا ع��ل��ى زاح��ف��ًة ال��ت��وح��ي��د ب��ن��ي ج��ي��وش ه��ذي
وق��ن��ا ُظ��ب��ا وت��م��ري��ه��ا ال��دم��اء ت��ه��م��ي راع��دٍة ك��ل ع��ل��ي��ك��م ل��ت��رس��ل��ن
أِج��ن��ا ب��ه م��اءٍ م��ن ال��ن��ي��ل وي��ط��ه��ر ك��رام��ت��ه��ا م��ص��ٍر إل��ى ت��ع��وَد ح��ت��ى

∗∗∗
األم��ن��ا أب��ن��ائ��ك م��ن ي��زح��ف ب��ال��ج��ي��ش م��ن��ت��ص��ًرا اإلس��الم وط��ن ي��ا زل��َت ال
وال��م��ح��ن��ا أف��ق��يْ��ك ع��ن ال��غ��مَّ وي��ك��ش��ف خ��اس��رًة األع��داء ي��َد ع��ن��ك ي��ردُّ
وف��ن��ا ِب��ًل��ى ت��خ��ش��ى ف��ال ال��زوال ع��ن م��ف��اخ��ره ج��لَّ��ت وط��ٍن م��ن س��ع��َدي��َك
وال��لَّ��َس��ن��ا وال��ت��ب��ي��اَن ال��ف��ص��اح��ة ت��ع��ي��ي َس��ل��ف��ْت ال��ت��ي م��ع��ال��ي��َك إن ت��ال��ل��ِه
غ��ُص��ن��ا ال��ع��ال ن��ب��ع م��ن وأن��ب��تَّ ل��ن��ا ش��رٍف م��ن األي��ام ع��ل��ى أق��م��َت ق��د ك��م
وال��زم��ن��ا واألك��وان األرض ي��س��ت��غ��رق ل��ه ان��ت��ه��اء ال ُح��بٍّ��ا ن��ح��ب��ك إن��ا
وال��ع��ل��ن��ا ال��س��ر ف��ي��ك ل��ل��ه أخ��ل��ص��ن م��ط��ه��رٍة ب��أرواح م��ن��ا ن��ف��دي��ك
ال��وس��ن��ا ت��أل��ف ع��ي��ن��ا ال��ل��ه رع��ى ف��ال داه��ي��ة األي��ام م��ن ده��ت��ك إذا
ال��ف��ت��ن��ا ن��خ��م��د أن إل��ى ال��دِّم��اءَ م��ن��ا ن��رق ال��م��زع��ج��ات ب��إح��دى ُف��ِت��ن��ت وإن
ث��ن��ا وط��ي��ب ح��م��د م��ن ش��ئ��ت ب��م��ا وف��ز أب��ًدا وع��ْش ن��ف��ًس��ا وِط��ْب ع��ي��نً��ا َف��َق��رَّ

رشدي. حسني ووزيره كامل حسني بالحسينني يعني 4
رشدي. وحسني كامل حسني إىل ذاك إذ اإلنكليزية الحكومة أهدتهما اللذين الوسامني إىل يشري 5

710



والجهاد الوطن

دن��ا ال��ع��راق أرض إل��ى ال��ع��دوَّ إن ي��خ��ب��رن��ي: ق��ال ل��ي ُم��س��ت��ص��َح��ٍب وربَّ
ال��ش��ج��ن��ا أح��ش��ائ��َي ف��ي ي��ب��ع��ث ِس��واه خ��ب��ٌر إن��ه ه��ذا، ع��ن��ك دْع ف��ق��ل��ُت:
أِف��ن��ا6 وق��د أك��دى ف��ق��د ال��ع��راق إل��ى م��ق��ت��رب ال��ي��وم ال��ع��دوَّ أن ص��حَّ إن
وُه��ن��ا ُه��ن��ا م��ن ف��ي��ه األس��ُد ت��واث��ُب َم��س��ب��ع��ة ال��ل��ه ل��ع��م��ُر ال��ع��راَق إن
م��ك��ت��م��ن��ا7 ال��ش��م��س وج��ه ت��ت��رك ش��ع��واء ُم��ش��ِع��ل��ة ك��لُّ إل��ي��ه ال��وص��ول دون
ال��ه��دن��ا ت��س��ت��ش��ف��ع ال ت��ح��ارُب إذا ُم��ض��ٍر ب��ن��ي م��ن رج��اًال ف��ي��ه ف��إن
ال��م��َؤن��ا8 أع��ط��ْوه��م وإن ال��م��ل��وك إل��ى أب��ًدا ي��خ��ض��ع��وا أن أبَ��وا ِل��ق��اٌح ق��وم
وال��م��ن��ن��ا ال��ض��ي��م وإال ��غ��اَر ال��صَّ إال ح��ي��ات��ه��ُم ف��ي ع��بءٍ ك��ل ��ل��وا ت��ح��مَّ
ال��ل��ب��ن��ا ي��ش��رب��وا ل��م ب��أل��ب��ان��ه��ا م��ن��ه��م أح��ٍد ع��ل��ى م��نَّ��ْت ��ات��ه��م أمَّ أن ل��و
ُم��ن��ى ال��م��ن��ون غ��ي��َر ل��ه��م ي��رْون ف��ال ب��م��ل��ح��م��ٍة ص��ال��وا إن ال��م��غ��اوي��ر ه��م
وبَ��ن��ى َش��ادُه ق��د م��ن ك��ل ع��ل��ى ب��ه ف��ارت��ف��ع��وا ال��م��ج��د ب��ن��اءَ ف��أع��ل��وا بَ��ن��وا
ُوك��ن��ا؟ وال��ُع��ال م��أوى ال��ع��ز س��وى أب��ت ف��ئ��ة ال��ع��دا ح��رب ع��ن ت��ق��ع��د ف��ك��ي��ف

وطاش. رأيه ضعف وأفن: بحاجته. يظفر ولم أخفق، أكدى: 6
التي املتفرقة الغارة وهي مشعلة، غارة أي محذوف؛ ملوصوف صفة الفاعل: اسم بصيغة مشعلة: 7

املختفي. واملكتمن: متفرقة. أي شعواء؛ قوله: وكذلك أوب، كل من تنصب
للملوك. يدينون ال أي لقاح: قوم 8
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الصادقة رؤياي

ع��ج��ُب ��ت��ي ف��ق��صَّ ل��ي ف��اس��ت��م��ع��وا ال��ع��رُب أي��ه��ا ال��ل��ُه ح��ي��اُك��م
ال��َوص��ُب1 ب��ن��ج��م��ه��ا ج��ف��ن��ي ي��ع��ق��د ُم��ط��وَّل��ة ل��ي��ل��ة ب��تُّ��ه��ا ق��د
ق��ط��ب ك��وك��ب ك��ل ك��أن��م��ا س��ائ��رٍة غ��ي��ُر ال��زه��ُر أن��ج��م��ه��ا
ف��أن��ق��ل��ب وخ��زُه ي��ق��ل��ب��ن��ي ح��س��ك م��ض��اج��ع��ي ف��ي ت��ح��س��ب��ن��ي
َخ��ب��ب وم��ش��ي��ه َدب��ي��ٌب َم��ش��ي��ي م��ن��ه��زم وه��و ال��ن��وم إل��ى أم��ش��ي
ال��ش��ه��ب ن��وِره ف��ي��ض ف��ي ت��غ��َرق َط��ف��ق��ت وق��د ل��ي ال��ف��ج��ُر ب��دا ح��ت��ى
ال��ت��ع��ب ج��رَّه وال��ن��وُم ف��ن��م��ُت َع��ص��ب��ي األس��ى خ��دَّر ع��ن��دئ��ٍذ
ُم��رت��ِع��ب وه��و ال��ق��ل��ُب ي��رت��ج��ف ل��روع��ت��ه ط��ائ��ٌف ب��ي ف��ط��اف
م��ض��ط��رب وه��و ال��ب��ح��ر س��اح��ل م��ن ن��َش��ٍز ع��ل��ى ق��ائ��ًم��ا رأي��ت��ن��ي
ل��ه��ب م��ل��ؤه ال��ج��و ك��أن��م��ا ج��وان��ب��ه م��ح��م��رَّة واألف��ق
ُص��ل��ب إزائ��ه��ا ف��ي أه��لَّ��ٌة ط��ل��ع��ت ق��د ال��س��م��اء ع��ن��ان وف��ي
ال��ت��رب ��ه��ا ت��غ��مُّ ال م��ك��ش��وف��ة ض��رائ��ح��ه��ا ب��ع��ث��رت ق��د واألرض
ُع��ُش��ب ك��أن��ه��ا ن��ف��وًس��ا يَ��رع��ى ج��وان��ب��ه ف��ي ك��ال��ك��ب��ش وال��م��وت
ال��ح��َس��ب وج��ه��ه��ا ح��رِّ ف��ي ي��ل��م��ع غ��ان��ي��ة ال��ق��ب��ور ت��ل��ك وب��ي��ن
ال��ذه��ب ك��أن��ه��ا ش��ع��وٍر ت��ح��ت ق��م��ر ك��أن��ه ج��ب��ي��ٌن ل��ه��ا

الدائم. والوجع املرض الوصب: 1



الرَّصايف معروف ديوان

م��خ��ت��ض��ب ب��ال��دم��اءِ وس��اع��ٌد دام��ي��ة ب��ال��ل��ط��م ووج��ن��ة
ال��َل��غ��ب2 م��اءَه وام��ت��صَّ ف��اص��ف��ر وج��ن��ت��ه��ا وْرَد ال��ج��وُع أذب��ل ق��د
ال��رك��ب س��وِق��ه��ا دون ت��ح��م��ل��ه��ا ج��اث��ي��ٌة َوه��ي ال��ط��رف ش��اخ��ص��ة
ذَرب ل��س��ان��ه ب��دم��ع إال ن��اط��ق��ٍة غ��ي��ر ال��رأس ح��اس��رُة
َص��بَ��ب رج��ل��ه��ا ت��ح��ت ودم��ع��ه��ا ُص��ُع��ٌد رأس��ه��ا ف��وق ف��ل��ح��ظ��ه��ا
وم��ك��ت��ئ��ب ط��رف��ه��ا َح��زٍن م��ن م��ن��ك��س��ر ال��س��اع��دي��ن م��ك��ت��وف��ة
ُط��ن��ب3 ك��أن��ه وم��دَّدوه ُم��خ��ل��َخ��ل��ه��ا ف��ي ال��ق��ي��د وت��دوا ق��د
ُش��ط��ب4 ص��ف��ي��ح��ٍة ف��ي ك��أن��ه��ا ُم��ق��لَّ��ده��ا ع��ل��ى خ��دوًش��ا ت��رى
ال��َع��ط��ب وي��م��رُح ف��ي��ه��ا ي��س��َرح ُم��ص��رَّع��ة أن��ف��ٌس وح��ول��ه��ا
ال��ك��ل��ب5 ي��ه��ي��ج��ه��ا م��ه��ت��ِرش��اٌت م��ج��زرٍة ك��الُب واح��تَ��َوش��تْ��ه��ا
وت��ص��ط��خ��ب ح��ول��ه��ا م��ن ت��ن��ب��ح وآِون��ة ت��ارًة ت��ن��ه��ُش��ه��ا
وت��ق��ت��رب رأس��ه��ا م��ن ت��ب��ع��د ح��ائ��م��ة وه��ي ال��ط��ي��ُر وف��وق��ه��ا
ال��ُع��ط��ب6 ك��أن��ه وري��ش ُخ��ض��ر أج��ن��ح��ة ذات ال��م��ن��اق��ي��ر ِب��ي��ض
ي��ل��ت��ه��ب ح��ي��ن ك��ال��ب��رق ت��ل��م��ع ق��وادُم��ه ط��ائ��ر يَ��ق��ُدُم��ه��ا
ي��ض��ط��رب ب��ال��ج��ن��اح غ��دا إذا ل��ه وال��س��م��اء األرض ت��ض��ط��رب
ُم��ن��ت��ق��ب ب��ال��دم��وع ووج��ه��ه��ا م��الم��ح��ه��ا إل��ى أرن��و وق��ف��ت
ت��ن��ت��س��ب األك��رم��ي��ن ل��ل��ع��رب َس��ْح��ن��تَ��ه��ا أن ت��ع��ل��م��ت ح��ت��ى
ي��ج��ب ك��ق��ل��ب��ه��ا وق��ل��ب��ي ف��ي��ه��ا ن��ظ��ري م��م��ع��نً��ا ك��ن��ت وب��ي��ن��م��ا
م��ح��ت��ِج��ب ال��غ��م��ام ف��ي ك��أن��ه ب��ي ي��ه��ت��ف ال��س��م��اء ف��ي ه��ات��ٌف إذ
وت��ن��ت��ح��ب أه��ل��ه��ا ع��ل��ى ت��ب��ك��ي «ط��رابُ��ل��ٌس» إن��ه��ا ل��ي: ي��ق��ول

اإلعياء. أشد بفتحتني: اللغب 2
أيًضا. التاء بتشديد يقرأ أن ويجوز ثبتوا، أي وتدوا: قد 3

متنه. يف السيف طريقة وهي كظلمة، شطبة، جمع والشطب: العريض. السيف الصفيحة: 4
الجزور. اجتزار موضع واملجزرة: وسطها. يف هي فجعلتها بها أحاطت أي: «واحتوشتها» قوله: 5

بعض. عىل بعضها متحرشات متواثبات ومهرتشات:
القطن. فسكون: وبضم بضمتني، العطب، 6
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الصادقة رؤياي

ال��ن��ُج��ب وال��ص��ح��اب��ة م��ح��م��د ت��ب��ص��ره��ا ح��ي��ث ال��ط��ي��ر وه��ذه
ال��ع��َرب؟ أي��ه��ا ت��غ��ي��ث��ون ف��ه��ل ك��اذب��ة غ��ي��ر رؤي��اي ف��ت��ل��ك
وي��ن��ت��َس��ب يُ��ن��ت��م��ى وت��اج��ه ل��راي��ت��ه وم��ن روم��ا ش��ي��خ ي��ا
وأب ل��م��ث��ل��ه��م أمٌّ تُ��ع��رف ب��م��ن ال��ل��ئ��ام ق��وُم��ك وال ل��س��َت
ال��ِح��ق��ب ت��خ��ج��ل ذك��رن��اه إذا زم��ن ب��ن��و أن��تُ��ُم وإن��م��ا
م��غ��ت��رب وه��و ال��ده��ُر بَ��اَل��ك��ُم َم��ب��ول��ٌة وه��ي ق��ب��ُل ب��روم��ٍة
أَدب وال ع��ن��دك��م َح��س��ٌب ال َس��واس��ي��ة ال��ورى ف��ي ف��ع��ش��تُ��م
ح��ط��ب ل��ن��اره��ا وأن��ت��م إال م��خ��زي��ة ن��ار ال��ده��ر أوق��د م��ا
ُج��نُ��ُب ه��ج��ائ��ك��م م��ن ألن��ه ه��ج��وت��ك��ُم إذا ش��ع��ري أغ��ِس��ل
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احلرب أنشودة

�ي �ان� األم� وإلدراك ال��ع��واِن ل��ل��ح��رب ن��ح��ن
وط��ع��اِن ض��رب ي��وم إال ال��ُع��رس ن��ُع��دُّ ال
ال��دِّن��اِن ب��ن��ِت ال ـ��داء اْألع��ـ دم م��ن ن��ح��س��و ي��وم
ال��م��ث��ان��ي ص��وت ع��ن��دن��ا إال ال��س��ي��ف ص��ل��ي��ل م��ا
ال��ِح��س��ان ال��ب��ي��ض ال ـ��ه��ن��د ال��ـ ل��ب��ي��ض ال��ح��بُّ ��ن��ا ش��فَّ
ال��ق��ي��ان ع��زف ال ـ��ط��ال األب��ـ غ��م��غ��م��ة ن��ش��ت��ه��ي
ِس��ن��ان م��ن ب��ل��س��اٍن إال ن��ف��خ��ر ال ن��ح��ن
ال��ف��رق��داِن إل��ي��ه��ا ـ��ٍت ت��ح��ـ م��ن ي��ن��ظ��ر ِش��ي��م
وال��ق��َم��راِن ل��ن��ا ـ��م ال��ن��ج��ـ ش��ه��د ق��د وب��ه��ا
م��ك��اِن ك��ل ب��ن��ا َس��ْل زم��اٍن ك��ل ب��ن��ا س��ْل
ال��ُه��ن��داون��ي ب��ال��ح��س��ام إال ال��م��ج��د ب��ن��ي��ن��ا ه��ل
ال��م��ع��م��ان ذات ـ��ج��اء ال��ه��ي��ـ ��ة ُغ��مَّ ج��ل��ون��ا ك��م
ال��ح��دث��ان وج��ه وع ال��رَّ ف��ي أض��ح��ك��ت ب��س��ي��وٍف
ال��ق��دم��ان ت��زل ـ��ث ح��ي��ـ ث��ب��ت��ت وك��م��اٍة
ال��َج��ن��ان ث��ب��ِت ـ��م��ل��ت��ق��ى ال��ـ ص��ع��ب ال��ب��اع َرح��ب ك��لُّ
ال��ِع��ن��ان ج��وَّال ـ��ف��س ال��ن��ـ وق��ور ال��ج��أش راب��ِط
ل��ل��ع��ي��ان ب��اٍد زق ال��م��أ ف��ي ال��م��وت ش��خ��ص ح��ي��ث

∗∗∗



الرَّصايف معروف ديوان

ال��زوان��ي أوالَد ـ��غ��ار وال��بُ��ل��ـ ��رب ال��صِّ ع��ل��وج ي��ا
ال��ه��ذي��ان غ��ي��َر ـ��ح��رب ب��ال��ـ إي��ع��ادك��م ي��ك��ن ل��م
ال��ح��ي��وان1 ت��م��ام م��ن ل��دي��ن��ا ال��ح��رب إن��م��ا
ال��ع��ج��ان2 ح��م��راءِ ـ��ن��اءَ أب��ـ ي��ا اإلي��ع��اد ف��ات��رك��وا
ال��ج��ب��ان ش��أن م��ن ـ��ح��رب ال��ـ ف��ل��ي��س ال��ح��رب ودع��وا
ال��غ��وان��ي ب��أزي��اء ـ��ي��ث م��خ��ان��ـ ي��ا وت��زيَّ��وا
ب��ال��ن��زَوان أولِ��َع��ْت ت��ي��وس أن��ت��م إن��م��ا
ال��يَ��رق��ان ب��داءِ ب ال��ع��ر م��ن تُ��ْرَم��ْون س��وف
ال��ب��ن��ان أط��راَف ـ��ن ال��س��ـ ب��ق��رع وس��ت��ْدُم��ون
األرج��وان��ي ال��زُّؤام ت ال��م��و م��ن وت��ذوق��ون
ال��َه��ي��ج��ان ط��اف��ح��اِت أس��وًدا ت��ل��ق��وَن ح��ي��ن
ال��ذوب��ان ق��ري��َن ـ��ر ال��ص��خ��ـ ي��ت��رك ب��أس ذات
ب��ال��رج��ف��ان ل��ه ض األر ت��أخ��ذ وزئ��ي��ر
ال��ي��م��ان��ي ال��س��ي��ف ة ح��دَّ م��ن ط��ب��ع��ْت وق��ل��وب
ال��خ��ف��ق��ان م��ع��ن��ى ي��ة ال��را م��ا غ��ي��ر ف��ي ج��ه��ل��ت
ُم��ه��ان غ��ي��ر ع��زن��ا ك��رام ن��ح��ن إن��م��ا
ال��م��غ��ان��ي ه��ذي ع��ن ْود ال��ذَّ س��ب��ي��ل ف��ي ن��ت��ف��ان��ى
ال��ع��وان ال��ح��رب ف��ي وح ال��ر ب��ن��ق��د ال��م��وت ن��ش��ت��ري
ال��ج��ن��ان أع��ل��ى إل��ى ًج��ا ِم��ع��را ال��م��وت ن��ق��ي��ُم إذ
ق��ان أح��م��ُر ل��ون��ه ث��وبً��ا ال��ح��رب ن��ك��س��و س��وف
ال��دِّه��ان3 م��ث��ل وردًة م��ن��ه��ا األرض ف��ت��ك��ون
ودخ��ان ُش��واٍظ م��ن س��م��اءٌ أظ��لَّ��ت��ه��ا ق��د

الحياة. تمام من أي الحيوان»: تمام «من قوله: 1

كلمة وهي أعجمي، يا أي العجان؛ حمراء ابن يا يقال: أعاجم، يا أي العجان»: حمراء أبناء «يا قوله: 2

العرب. ألسنة عىل تجري شتم
األحمر. األديم والدهان: حمراء. أي وردة: 3
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الحرب أنشودة

ال��ه��وان ش��آب��ي��ِب ف��ي ع��ل��ي��ك��م ال��م��وت ت��رس��ل
ج��ران4 ك��ل ُم��ل��ق��يً��ا ف��ي��ك��م ال��ذل ف��ي��ق��ي��م

مقيًما. ثابتًا كونه جران: كل ملقيًا كونه ومعنى منحره، إىل مذبحه من عنقه، مقدم البعري من الجران: 4
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والطليان الشيطان

العامة. الحرب يف إيطاليا دخول ملناسبة قالها

ح��ض��ْر ق��د ل��ه ج��م��ٍع ف��ي ي��خ��ط��ب ال��ب��ش��ْر ع��دوَّ إب��ل��ي��َس رأي��ت
ال��ش��َع��ر وق��صَّ ال��ش��ي��ب ��ب وخ��ضَّ ق��ب��ح��ه ع��ل��ى ال��وش��َي ل��ب��َس ق��د
ك��ف��ر ق��د وم��ن ال��ل��ه ع��ص��ى َم��ن ي��ا ق��ائ��ًال: ح��زب��ه ي��ه��نِّ��ي وه��و
ال��ق��َدر ب��ح��ك��م ال��ل��ه م��ن ج��اءت ل��ع��ن��ة ل��ن��ا ط��اب��ت ق��د ال��ي��وَم
َس��ق��ر ف��ي ل��ن��ا ال��ل��ه ق��دَّره ال��ذي ال��خ��ل��ود ه��ان ق��د وال��ي��وَم
غ��َدر ق��د وم��ن خ��ان َم��ن أك��ب��ر أص��ب��ح��ت ق��د ال��ط��ل��ي��ان ��ة أمَّ إذ
ت��غ��ت��ف��ر وال ت��م��ح��ى ال ش��ن��ع��اءُ زل��ة ب��ه��ا ال��ع��ار إل��ى زلَّ��ت
ال��ب��ط��ر وأب��دى زاغ م��ن ك��ف��ران ب��ك��ف��ران��ه��ا ه��ان ال��ت��ي ف��ه��ي
وان��ف��ط��ر ال��ح��ي��ا ف��رط م��ن الن��ف��تَّ ب��م��خ��زات��ه��ا ال��ص��خ��ر أُل��ق��ي ل��و
وان��ح��س��ر م��اؤه م��ن��ه ل��غ��ار ع��اره��ا م��ن ال��ب��ح��َر أص��اب ول��و

∗∗∗
ال��ك��ب��ر ب��إح��دى ال��ل��ؤم م��ن ج��ئ��ن��ا أن��ن��ا ع��ل��ى ال��ش��ي��اط��ي��ن ن��ح��ن
واف��ت��خ��ر نَ��اف��َرن��ا م��ن ن��ن��ف��ر روم��ٍة ب��ن��ي ج��ن��ب إل��ى ِص��رن��ا
َع��ذر م��ن أو آدم رف��ض��ن��ا ف��ي الم��ن��ا م��ن ال��ي��وم ن��ب��ال��ي ف��ال
وال��ب��ص��ر ل��ه ال��س��م��ع ي��س��ت��س��ل��م ل��ن��ا ع��ذر ُروم��ة ب��ن��ي ف��ي إذ
ال��ب��ش��ر ه��ذا أف��ض��ل أن��ن��ا ف��ي ُح��ج��ة ل��ن��ا ال��ل��ه ع��ل��ى ف��ه��م
م��ب��ت��ك��ر ِخ��زي��ُه ل��ي��وٌم ف��ي��ه ع��ه��ده��م ن��ق��ض��وا ي��وًم��ا وأن



الرَّصايف معروف ديوان

وال��ظ��ف��ر ف��وزن��ا ف��ي��ه ن��ذك��ر ل��ن��ا ِع��ي��ٍد خ��ي��َر ف��ل��ن��ت��خ��ذه
ال��وط��ر ون��ق��ض��ي األن��س ب��ه ن��ج��ن��ي أف��راح��ن��ا ي��وَم وْل��ن��ج��ع��َل��نْ��ه

∗∗∗
ال��زم��ر ت��ل��ك ب��ي��ن ف��ي��م��ا ي��رق��ص ُم��رة أب��و ال��ش��ي��خ ان��ث��ن��ى ث��م
ال��ن��ظ��ر وأح��دَّ إل��ي��ه��م رن��ا أش��واط��ه أك��م��ل إذا ح��ت��ى
ال��ق��ذَر ك��ث��ي��َر ال��وج��ه ُم��ش��وََّه واح��ًدا ب��ي��ن��ه��م م��ن دع��ا ث��م
ال��س��ح��ر ق��ب��ي��َل وادخ��ل��ه��ا ُروم��ة إل��ى ب��ادر خ��ن��َزب ي��ا وق��ال:
ف��ان��دث��ر م��ج��ده ف��ي ال��ِب��ل��ى دب ال��ذي ��ان��وي��َل» «ع��مَّ إل��ى واذه��ب
ال��م��س��ت��ق��ر إل��ى ي��دع��وك أخ��اك ُم��رٍَّة أب��ا إنَّ ل��ه: وق��ل
َس��ق��ر م��ن س��اف��ل��ٍة َدْرك��ٍة ف��ي إن��ه ف��ق��ل: أي��ن؟ ي��ق��ل ف��ِإن
ال��م��ف��ْر؟ أي��ن ال��ن��ي��ران: ب��أح��رِف ح��ول��ه ك��ت��ب��وا خ��زي م��ق��ع��د
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عات املقطَّ
القصائد قصار بعض وتشمل





قرصاحلمرا

ف��ي��ِه1 ال��ح��م��راء ُم��ض��َر وان��ُدْب ال��ح��م��راء ع��ل��ى ِق��ْف
ذوي��ِه ب��أن��ب��اء ـ��ك يُ��ن��ب��ئ��ـ ال��ب��ن��ي��ان واس��أِل
ال��رَِّف��ي��ِه وال��ع��ي��ش ـ��م��ج��ِد ال��ـ ح��دي��َث وي��ح��دثْ��ك
ي��ع��ي��ِه م��ن يُ��ب��ك��ي ـ��ج��ة ال��ل��ه��ـ م��ح��زن ب��ك��الٍم
إي��ه2 األذن وت��ق��ول: آه��ا ال��ق��ل��ُب: ف��ي��ق��ول
ي��ق��ت��ن��ي��ِه ح��ي��اءٌ ـ��ر ال��ده��ـ ل��ذا ك��ان ل��و ص��اِح
ال��ك��ري��ِه ب��ال��خ��ط��ب ـ��ي��م ال��ض��ـ أب��اة ال��ُع��ْرَب رم��ى م��ا
ِس��ن��ي��ه أذي��اَل ط��ة ب��غ��رن��ا ج��رَّ وال ال
م��ب��ت��ن��ي��ه م��ن خ��ال��يً��ا أم��س��ى ال��ق��ص��ُر ه��ذا ح��ي��ث
ي��زدري��ه ال م��ن ك��لَّ ��ْه وس��فِّ ال��ده��ر ف��ازَدِر
س��ف��ي��ه ده��ٍر م��ن ف��ابْ��ِك ح��ل��ي��ًم��ا ك��ن��َت وإذا

الذهب. بالحمراء واملراد الحمراء، إىل مضاف مرض: 1

فعل. أو حديث من لالستزادة فعل، اسم إيه: 2





بالكامن ضارًبا يا

اف��ت��ن��اِن ك��ل ي��ف��ت��نُّ ب��ال��ك��م��اِن ض��اربً��ا ي��ا
ال��م��ث��ان��ي1 ت��ل��ك ب��ص��وت وع��ق��ل��ي س��م��ع��ي س��ح��رت
ال��م��ع��ان��ي ب��دي��ع ح��وى ب��دي��ًع��ا ل��ح��نً��ا ض��رب��ت
وش��ج��ان��ي س��رَّن��ي إذ ع��ج��ي��بً��ا ش��ي��ئً��ا ف��ك��ان

العود. يف الثاني الوتر وهو مثنى، جمع املثاني: 1





دهر يا

ب��س��ع��دي؟ ت��ج��ود م��ت��ى ن��ح��س��ي ده��ُر ي��ا أَط��ْل��َت
وج��دي ت��ع��اظ��م ك��م��ا ص��ب��ري ت��ض��اءَل ف��ق��د
دع��د وص��َل م��ن��ْح��ت��ن��ي ه��ن��ًدا ��ق��ُت ت��ع��شَّ إذا
ِه��ن��ِد وص��ل م��ن��ح��ت��ن��ي دع��ًدا ت��ع��ش��ق��ت وإن
ب��ض��دِّ ت��ج��ود ب��أن إال ت��ع��وَّدت أم��ا
أُودِّي ب��ع��ض ف��ه��اِت ع��دوِّي أري��د إن��ي
ب��ص��دِّ رض��ي��ُت ف��ق��د ب��وص��ٍل ع��ل��يَّ وُج��د
ب��ج��د ول��ي��س ه��زل م��ق��ال��ي ف��إنَّ ك��ال،
وت��ج��دي ت��ج��ود أن م��ن ع��ن��دي أح��ق��ر أن��ت ب��ل
ُرب��ِد1 م��ن��ك ب��أوج��ه أش��ق��ى ك��ن��ت وإن إن��ي
ب��ح��م��دي2 رب��أت ك��م��ا ��ي ب��ذمِّ ع��ن��ك َربَ��أت
ب��نَ��دِّي أن��ت ول��س��ت ب��ك��ف��ئ��ي أن��ت ل��س��ت إذ
ع��ن��دي ت��خ��دم وج��ئ��ت ُح��رٍّا ده��ر ي��ا ك��ن��ت ل��و
ع��ب��ِد ُخ��وي��ِدَم وال ع��ب��ًدا ارت��ض��ي��ت��ك ل��م��ا
وَْغ��ِد؟! أوغ��د وأن��ت ع��ب��ًدا أرض��اك وك��ي��ف

الغضب. من تغري الذي وهو أربد جمع ربد: 1

عنك. ترفعت ربأت: 2





امللقنة احلقائق

األف��ه��اُم دون��ه��ا ت��ق��ص��ر ال��دي��ن ف��ي ح��ق��ائ��ًق��ا ال��ش��ب��اب ع��ص��ر ف��ي ل��ق��ن��ُت
أوه��ام ك��ل��ه��ا ال��ح��ق��ائ��ق ف��إذا وط��ي��ش��ه ال��ش��ب��اب ع��ص��ر ان��ق��ض��ى ث��م





األوىل اخلطوة

عهده ألول الصغري، ابنه صورة به شمسيٍّا تصويًرا الرصايف إىل جرب عادل السيد قدم
اآلتية: األبيات فكتب الشعر، من شيئًا عليه يكتب أن إليه وطلب بامليش،

ب��ال��نُّ��َغ��ي��ر1 ال��ل��ع��ب ي��س��رُّه ول��ي��ِد م��ن ال��ل��ه ع��ْم��َرك ي��ا
ق��َم��ي��ر م��ن ال��ب��دُر ل��ك ِف��ًدى س��ع��ي��د ط��ال��ع ف��ي زل��َت ال

∗∗∗
ب��ان��ت��ع��اش ال��ن��ف��س ف��ي أح��س��س��ت إال ُم��ق��ل��ت��اَي ت��ره ل��م
م��اش! وه��و ق��ام ُم��ذ َم��ْرآه أح��ل��ى ال��ف��ؤاد ف��ي أم ال��ع��ي��ن ف��ي

∗∗∗
ال��ي��دي��ن واض��َع ح��ب��ا ث��م ب��ارت��ع��اش األرض ع��ل��ى م��ش��ى
غ��ص��ي��ن2 م��ن ب��ال��روح أف��دي��ه ال��ُم��ش��اش َل��يِّ��َن ي��زل ل��م إذْ

∗∗∗
ِه��زب��ر!3 م��ن��ج��ب ل��وال��د ُش��ب��ي��ل م��ن داود َويْ��َس��ك

العصفور. فرخ أو الصغري البلبل التصغري: بصيغة النغري 1
اللني. العظم رأس وهي املشاشة؛ جمع املشاش: 2

ويحك. مثل وتعجب ترحم كلمة ويسك: 3
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ج��ب��ر ب��ن ال��ع��ادل أب��ك ع��ن ل��ي��ل ك��لُّ ان��ج��اب ب��درب��ك
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نعيم وجه

ن��ع��ي��ِم وج��ه ف��ي ـ��ح��س��ن ال��ـ ن��ع��ي��م ال��ل��ه أس��ب��غ
ب��ه��ي��ِم ل��ي��ٍل ف��ي ـ��راق اإلش��ـ ع��ن أغ��ن��ى ق��م��ر
ال��س��ق��ي��ِم ب��ال��ط��رف ـ��ُح��بِّ ال��ـ ص��ح��ي��ح ال��ن��اس ع��لَّ��م
ال��ك��ل��ي��ِم ع��ه��د إل��ى ـ��ه ب��ع��ي��ن��ي��ـ ال��س��ح��ر يَ��رج��ع





املغريب

الشيخ الشهري، والكاتب النِّحرير العالم إىل أهداها له شمسية صورة تحت كتبه مما
املغربي. القادر عبد

ص��ادِق ص��داق��َة م��ن��ي تُ��ذكِّ��ُره ص��ورت��ي أه��دي��ت ال��ح��ب��ر ال��م��غ��رب��ي إل��ى
ب��ال��ح��ق��ائ��ق م��ؤِذٍن خ��ي��ال وُربَّ خ��ي��ال��ٌة وه��ي ب��ال��ودِّ وت��ؤذن��ه
دق��ائ��ق م��ن أق��الم��ه أوض��ح��ت ب��م��ا ك��ل��ه ال��ف��ض��ل ال��ق��ادر ل��ع��ب��د وإن
ال��خ��الئ��ِق ب��ح��س��ن م��ن��ه زان��ه��ا ك��م��ا ب��ن��وره��ا ال��ع��ل��وم زان��ت��ه ال��ع��ل��م ف��ت��ى





لك صفا

النشاشيبي إسعاف الكبري األديب إىل أهداها أيًضا، فتوغرافية صورة تحت كتبه ومما
قوله: املقديس،

اع��ت��الُل ل��ص��ح��ت��ه م��ا ص��م��ي��ٌم ُودٌّ إس��ع��اف ي��ا ف��يَّ ل��ك َص��ف��ا
ال��ِم��ث��ال ذا ل��ك ص��دَق��ه ي��م��ثِّ��ل ِوداد ذي ِخ��لٍّ ت��م��ث��اَل ف��ُخ��ذ
ال��خ��ي��ال ح��ق��ي��ق��ت��ه ع��ل��ى ي��دلُّ ش��يء ول��ربَّ ح��ق��ي��ق��ة خ��ي��ال
ال��رج��ال1 م��ودت��ه��ا َم��ذق��ت إذا ِخ��لِّ��ي ال��ودِّ ف��ي م��م��اِذًق��ا ول��س��ت
ال��م��ق��ال ف��ض��ائ��ل��ه ف��ي ويُ��ح��م��د ال��ق��واف��ي ت��ج��ادل��ه م��ن وم��ث��ل��ك

خلط. مذق: 1





عادل إليك

املقديس، جرب عادل الفاضل صديقه إىل أهداها شمسية صورة تحت أيًضا كتبه ومما
قوله:

ال��َف��ن��ِد1 ع��ن َح��يَّ��اد أص��دق��ائ��ك م��ن ِم��َق��ٍة ذي َرْس��َم ج��ب��ٍر ع��ادَل إل��ي��ك
خ��ل��دي ف��ي َج��لَّ ا ودٍّ ل��ك ل��ص��ورْت ش��غ��ف م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ش��م��س ت��درك ل��و
ال��ج��س��د ظ��اه��ر م��ن��ي ل��ك رْت ف��ص��وَّ ع��اج��زة ذاك ع��ن ُخ��ل��ق��ت ل��ك��ن��ه��ا
األب��د آخ��ر ح��ت��ى ح��ب��ي��ك ب��ق��در ب��اق��ي��ة ال��ده��ر ف��ي ت��ذك��رًة ف��اق��ب��ل��ه
ح��س��ِد وع��ن ِغ��لٍّ ع��ن ال��ن��اس وأب��ع��د خ��ل��ًق��ا ص��ادق��ت��ه م��ن أك��رم ف��أن��ت

والكذب. بالنعمة الكفر والفند: املحبة. املقة: 1





الكتاب

هذين عليه كتب وقد أعاده ثم النشاشيبي، إسعاف من كتابًا القدس يف وهو واستعار
البيتني:

ب��إس��ع��اف ل��ل��ع��ل��ي��ا ال��ت��ق��دم ع��ل��ى أس��ع��ف��ك��م ال��ل��ه إن ال��ن��ش��اش��ي��ب آل
إش��راف أي ال��م��ع��ال��ي س��م��اء ع��ل��ى ه��م��ت��ه ب��ال��ع��ل��ِم أش��رف��ت ال��ذي ذاك





هذا؟ من

األنَ��انَ��ْه ت��خ��ف��ي��ه ف��ي��ه ري��اء ع��ن إخ��الُص��ُه ُم��ن��ك��ش��ف ُم��خ��ِل��ص
ال��خ��ي��ان��ْه وادي ف��ي ال��غ��ش ب��س��ي��ول أط��م��اع��ه ج��رت ق��د وأم��ي��ن
ب��األم��ان��ْه ��ت ت��س��مَّ ف��ي��ه ب��ال��ذي ال��ورى خ��ي��ان��ات ك��لُّ درت ل��و
وَع��ن��انَ��ْه نُ��ُع��وِظ ب��ِع��ن��انَ��ي��ِن: ُرج��ول��يَّ��تُ��ه ال��ف��ح��َش ت��رك��ب





الدستور مطبخ من

فكرت. توفيق الرتكي للشاعر بترصف، الرتكية عن معربة

ال��ع��اَده ت��ن��ك��رُه ك��م��ا ال��س��اَده أي��ه��ا ي��ا ك��ل��وا
ال��ق��ادة ال��س��اس��ة أك��ل ر ال��دس��ت��و م��ط��ب��خ م��ن ك��ل��وا
زاده ت��ن��ِف��دوا ح��ت��ى ء األم��ع��ا ب��ال��س��ب��ع��ة ك��ل��وا
ُم��ن��ق��اده ال��ن��اس ف��إن ال��ن��اس ت��خ��ش��وا ال ك��ل��وا
ق��وَّاده ال��ده��ر ف��أمُّ ال��ده��ر ت��خ��ش��وا ال ك��ل��وا





عندنا الوزارة

ل��ن��َدن��ا م��ع��ام��ل ف��ي ��ُل ي��ف��صَّ ث��وٌب ع��ن��دن��ا — ل��ك أب��ا ال — ال��وزارة إن
وَديْ��َدن��ا اإلن��ك��ل��ي��ز وداُد ط��ب��ًع��ا ل��ه أض��ح��ى ام��رٍئ س��وى ي��رت��دي��ه ال





املنديل اللطيفباشا عبد

ال��م��ن��دي��ل أس��رة م��ك��اِرم أس��َرى ال��ورى ج��ع��ل ب��ف��ض��ل��ه ال��ل��ط��ي��ف ع��ب��ُد
أث��ي��ل ف��وَق ال��م��ج��د أث��ي��َل ف��ب��ن��ى وج��دِّه أب��ي��ه ع��ن ال��م��ك��ارم ورث
ال��ت��ب��ج��ي��ل إل��ى ��م��ه��ا ت��وسُّ ي��دع��و ع��رب��ي��ة َم��الم��ٌح م��ن��ه ال��وج��ه ف��ي
ت��نْ��وي��ل وم��ن ب��أٍس م��ن ُط��ن��بَ��ي��ن ل��بَّ��يْ��ت��ه ُم��ذْ ال��ف��ي��ح��اء ال��ب��ص��رة ف��ي
ن��زي��ل أع��زُّ ف��ي��ه��ا ون��زي��ل��ُه ُم��ط��رَّد أذلُّ ف��ي��ه��ا ف��ط��ري��ده
أص��ي��ل األم��ور ف��ي ب��رأي ي��رم��ي ب��ف��ط��ان��ة م��ؤيَّ��د ال��ض��م��ي��ر ُح��رُّ
وع��ذول الئ��م ل��وم��ة ي��خ��َش ل��م ب��ص��راح��ة ق��ال��ه ��ا ح��قٍّ ق��ال إن





السباعي إىل

أبيه، من الدمشقي السباعي سليم ابن به أتاه كتاب عن جوابًا دمشق يف وهو وقال
والروي: الوزن من أبياتًا يتضمن

راِع أخ��ي��ه ل��ع��ه��د أٍخ ك��ت��اُب ال��س��ب��اع��ي إل��ى ال��ك��ري��م ال��رج��ل إل��ى
َس��م��اع م��ن ت��ولَّ��د ُح��بٍّ وك��م ال��ت��الق��ي ق��ب��ل أح��ب��ب��ت��ه ف��تً��ى
بَ��اِع وط��وي��ل َس��ِج��ي��ٍة ك��ري��َم س��ل��ي��ًال ل��ه رأي��ت ول��ك��ن��ي
ال��ش��ج��اع ُخ��ل��ق م��ن ف��ي��ه م��ا ع��ل��ى ج��ب��انً��ا دم��اث��ت��ه م��ن ويُ��ح��س��ب
ال��س��ب��اع��ي أش��ب��ال ت��ك��ون ك��ذاك إب��اءً ب��ه رأي��ت وق��د ف��ق��ل��ت
ُم��ض��اع ل��ُم��غ��ت��رب ب��ه ب��ع��ث��َت ن��ظ��ي��ٍم ع��ل��ى س��ل��ي��م ي��ا ف��ش��ك��ًرا
ص��داع��ي وش��ف��ى ك��رب��ت��ي ��س ون��فَّ ج��روح��ي وأَس��ا غ��رب��ت��ي ف��آن��َس
ال��ي��َراع م��م��ل��ك��ة أع��ط��ي��ت وإن ب��م��س��ت��ح��قٍّ ل��ل��ث��ن��اء أن��ا وم��ا
ال��ط��ب��اع ك��رم م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى دل��ي��ٌل ب��ي ظ��ن��ك ح��س��ُن ول��ك��ْن
ال��م��س��اع��ي م��ش��ك��ور ال��ع��يْ��ن ق��ري��َر ِل��ل��م��ع��ال��ي س��ع��ي��ك ب��ح��س��ن ف��دم��َت





نفي بعد عفو

أن بعد عكا من عمر قدوم عند وذلك القدس، يف أصدقائه أحد صالح عمر يف أنشدها
سياسة. إليها نفي

ت��خ��ت��اُر م��ا ال��ع��ل��ي��اء م��ن ف��ال��ب��ْس ك��لَّ��ه��ا ال��م��ف��اخ��ر ع��م��ُر ي��ا أح��رزت
األش��رار ذم��اره��ا أض��اع ��ا ل��مَّ ِذم��اره��ا َح��م��ي��َت ف��ق��د ال��ب��الُد أم��ا
األخ��ب��ار رع��ي��ات��ك ع��ن ال��ن��اس ف��ي ف��تُ��ن��وق��ل��ت ع��ه��وده��ا رع��ي��َت ول��ق��د
ودي��ار م��واط��ٌن ع��ل��ي��ك أث��ن��ت ذا ب��ع��د ال��ح��م��يَّ��ة ذك��ر ج��رى ف��إذا
ال��ع��ار؟! م��ن��ك وأي��ن َع��ل��يْ��َك ع��اًرا ي��ك��ن ل��م ن��ف��ي��ك ف��إنَّ نَ��َف��ْوك ول��ئ��ن
ف��خ��ار ال��ه��وان دار م��ن وال��ن��ف��ي ه��وان��ه��م أبَ��يْ��َت ألْن ن��ف��وك ق��د ب��ل
ت��ي��اُر ��ه ب��ل��جُّ ه��اج ك��ال��ب��ح��ر ف��اغ��ت��دت ال��ح��ف��اِئ��ُظ ل��م��ن��ف��اَك ه��اج��ت
ونِ��زار ِح��م��ي��ر ت��ف��خ��ر ب��ع��اله م��اِج��ًدا ب��ك رأت أن ِل��َع��كَّ��ة ش��رٌف
ي��غ��ار ع��ل��ي��ك األق��ص��ى وال��م��س��ج��د رب��وَع��ه��ا ع��ل��ي��ك ح��اس��دة ف��ال��ق��دس
اس��ت��غ��ف��ار ف��ع��ف��وه ال��م��س��يء ع��ن��ك ع��ف��ا وإن ال��ُج��ن��اة وه��م ع��ف��وا ول��ق��د
اس��ت��ك��ب��اُر م��ن��ه��م وذل��ك ع��ف��ًوا ع��ن��ده��م ال��ن��دام��ة ��ي��ت ف��ُس��مِّ ن��دم��وا
األح��رار وُس��رَِّت ال��ل��ئ��اُم ِس��يءَ ب��س��روره ال��ذي ب��م��ْق��َدم��ك أه��ًال





١٩٠٩ سنة اآلستانة الرتاموييف

ال��ك��س��ُل ل��ه م��رك��وبً��ا ك��ان ام��رٌؤ ذلَّ ل��ه��م: ف��ق��ل��ت ارك��ب، ف��ق��ي��َل: ال��ت��رام َم��رَّ
ي��ن��ت��ق��ُل األرض ف��ي َج��ب��ٌل ك��أن��ه ت��ْس��ح��ب��ه ال��خ��ي��ل وض��ع��اُف ت��رى أم��ا
ال��م��ث��ُل يُ��ض��رب ال��ت��أنِّ��ي ف��ي ب��ه��ا أم��س��ْت وق��د ال��ط��ري��ق َع��رض ف��ي ��ل��ح��ف��اة ال��سُّ ي��ح��ك��ي
َم��َل��ُل ت��ح��ت��ه��ا م��ن ض��ج��ر ف��وق��ه��ا م��ن ع��اب��س��ة ال��رُّك��اب أوُج��ه ب��ه ت��رى
األَوُل إن��ش��اده ف��ي ت��م��ث��ل ب��ي��تً��ا َك��ت��ب��وا ق��د أع��اله وف��ي ج��ان��ب��ي��ه ف��ي
ال��زََّل��ُل» ال��م��س��ت��ع��ج��ل م��ع ي��ك��ون وق��د ح��اج��ت��ه ب��ع��َض ال��م��ت��أنِّ��ي ي��درك «ق��د





الطريق يف لقيتها

ت��بَ��ْخ��ت��ُره��ا ق��دِّه��ا م��ن يَ��ه��ِص��ُر ع��اب��رة ال��ط��ري��ق ف��ي ل��ق��ي��ت��ه��ا
م��ن��ظ��ره��ا ال��ل��ق��اء ع��ن��د ب��ال��ح��ْس��ِن وأع��ج��ب��ن��ي َم��ن��ظ��ري أع��ج��بَ��ه��ا
ي��أم��ره��ا ب��ال��غ��رام وق��ل��ب��ه��ا ي��أم��رن��ي ب��ال��ح��بِّ ق��ل��ب��ي ف��ص��ار
ويُ��س��ك��ره��ا ت��ارة ب��خ��م��رة يُ��س��ك��رن��ي وال��ش��وق َم��رَّت وح��ي��ن
أأن��ظ��ره��ا ت��رى ل��ي وال��ت��ف��ت��ت أت��نْ��ظ��رن��ي أرى ِج��ي��دي َل��ف��تُّ
أع��ِذره��ا ف��س��وف َع��ذرت��ن��ي إن م��ل��ت��ه��ٌب: ف��يَّ وال��ش��وق ف��ق��ل��ت،





والوطن الدين

ال��َع��َل��ن ف��ي ال��ق��وم غ��ي��ر ال��س��ر ف��ي ف��ال��ق��وم ب��ال��وط��ن ال��ق��وم ِه��ت��اف ي��خ��َدع��نْ��ك ال
ال��وط��ن1 أح��ب��ول��ة ال��ورى ع��ن��ه��ا ف��اع��ت��اض ت��ق��ادم��ه��ا م��ن ركَّ��ت ال��دِّي��ن أْح��بُ��ول��ة
ال��زم��ن م��ن وال��م��اض��ي وال��غ��د ال��ي��وم ف��ي غ��رٍض م��ن ال��م��ال ص��ي��د غ��ي��ر ل��ه��م ف��م��ا
ال��ف��ت��ن إل��ى ق��ص��ًدا أو ال��ش��ر إل��ى رم��يً��ا ب��ه ي��س��ت��ذرع��ون ب��ل ال��خ��ي��ر ي��ق��ص��دوا ل��م
دخ��ن ع��ل��ى إل��ى ه��دن��ت��ه��م ل��ي��س إذ ش��غ��بً��ا ف��ان��ت��ظ��ر ق��وم ت��ه��ادن ف��إن

ورق. ضعف ُرك: 1





واألذاة احلياة

َم��ش��َرُب ل��ك ص��ف��ا إن ال��َم��وارِد ك��َدر وارت��ق��ْب ل��ل��م��ك��اِرِه ح��ي��ات��ك َوطِّ��ن
ال��ع��ق��رب ف��ي��ه��ا ت��ِدبُّ ال��س��م��اءُ ح��ت��ى َم��ظ��ن��ة ل��ألذاِة األم��اك��ن ك��ل





املفتي أهيا يا

مرسح «يف قصيدة إلنشاده وذلك بغداد؛ يف العلم يدَّعي من بعض بكفره أفتى ملا قالها
الحجاب: يف النساء عىل القوم تشديد فيها أنكر التمثيل»

نَ��ِك��ي��ْر ب��أم��ر ج��ئ��ت ف��ق��د م��ه��ًال ب��ت��ك��ف��ي��رن��ا ال��م��ف��ت��ي أي��ه��ا ي��ا
ال��ض��م��ي��ْر ف��ي م��ا ج��اه��ل ي��ا ع��ل��م��ت م��س��ت��أص��ل ف��ي��ك ج��ه��ل ب��أيِّ
ال��ق��دي��ر1 ال��ع��ل��ي��م ال��ل��ه ي��د إال ت��ن��ت��اُش��ه ل��ي��س أم��ٌر وذاك
ال��س��ع��ي��ْر ن��ار األي��ام ه��ج��ائ��ن��ا، ِم��ن ألْص��َل��تْ��َك م��ج��د ذا ك��ن��ت ل��و
ح��ق��ي��ْر ل��ئ��ي��م ك��ل وه��ك��ذا ال��ِه��ج��ا ت��ب��ال��ي ال وَْغ��ٌد أن��ت ب��ل
ال��ح��م��ي��ْر م��ن��ه ت��غ��ت��اظ م��ا ب��ق��در ه��ْج��ِون��ا م��ن ت��غ��ت��اظ وإن��م��ا

واستخرجه. جذبه انتاشه: 1





يفمعرضالشكر

َص��الح م��ن أص��دق ق��ط أَر ف��ل��م أص��دق��ائ��ي أص��دق ج��رَّب��ت ل��ق��د
األق��اح��ي1 ف��ش��ذا خ��ل��ق��ه وأم��ا م��زن ف��ْص��وُب ن��داه أم��ا ف��تً��ى
ال��س��م��اح ف��ي ه��و ب��ه��م ب��اه��ى ك��م��ا ب��اه��وا ال��ل��ب��اب��ي��ديِّ آل ب��ه
ال��ص��ح��اح ب��ال��دُّرر م��ن��ه وأق��ذف ا َم��دٍّ ي��داه ال��ِخ��ض��مِّ م��ن أش��دُّ
ال��ص��ب��اح2 ف��ل��ق ك��أن��ه أغ��رُّ ج��ب��ي��ٌن ل��ه ال��ع��ارَض��ي��ن ن��ق��يُّ
ال��ن��ج��اح س��ه��ل ل��ل��ع��ال ط��ل��وب ح��رٌّ ال��ف��ك��ر ط��ل��ق ال��رأي س��دي��د
اق��ت��راح��ي ف��واض��ل��ه غ��ل��ب��ت وق��د إال ع��ل��ي��ه اق��ت��رح��ت م��ا ك��ري��م
ج��راح��ي وش��ف��ا ُغ��رب��ت��ي وآن��َس أزري ب��ي��روت ف��ي ش��دَّ َم��ْن أي��ا
ب��ام��ت��داح��ي ن��ح��وك ��رت ق��صَّ وإن ش��ك��ر ك��ل غ��اي��ة ف��ي��ك س��أب��ل��غ

املمطر. السحاب واملزن: املطر. الصوب: 1
الخد. صفحتا العارضان: 2





البيالرد لعبة عند

ال��ث��الِث ب��األَُك��ر ال��ل��ع��ب ك��م��ث��ل ع��ي��ن��ي ق��ط ت��َر ل��م األل��ع��اب وف��ي
األث��اث ح��س��ِن ُص��ن��ع��ُه ل��ط��ي��ف ع��اٍل ال��ش��ك��ل ب��م��س��ت��ط��ي��ل ت��ج��ول
ال��لَّ��ه��اث ب��ادي��ة ح��م��راءَ إل��ى ج��ريً��ا ت��ن��دف��ع��اِن ف��ب��ي��ض��اواِن
َل��ب��اث1 ب��ال األخ��ري��ي��ن ل��ض��رب ف��ت��ج��ري إح��داه��ا ال��ض��رب ي��ن��ال
ب��ان��ب��ع��اث اص��ط��دام ح��ص��ل وق��د ُم��دح��رج��اٍت ال��ث��الث ف��ت��ن��ب��ع��ث
اإلن��اث م��غ��ازل��ة ب��ه��م ن��س��ي��ُت ِظ��راف أْغ��ِل��م��ة يُ��دح��رج��ه��نَّ
واح��ت��ث��اث ل��ض��رب م��ه��ي��أة ُم��ش��رع��اٌت ِع��ِص��يٌّ ب��أي��دي��ه��م
ج��اث وه��و ش��وق��ي ه��اج غ��الم م��ن��ه��م ل��ل��ض��رب ان��ح��ن��ى إذا ف��ك��ان
ب��ان��خ��ن��اث ت��ث��نَّ��ى ل��ي��ض��ربَ��ه��ا تَ��ث��نَّ��ى ��ا ل��مَّ ض��رب��ٍة وربَّ��َة
ان��ت��ك��اث إل��ى ه��واه م��ن ف��ع��ادت ُم��ج��وٍن ع��ن ل��ي ت��وب��ة وك��ان��ت
ِرث��اِث أْل��ِس��نَ��ٍة ل��وم أب��ال��ي غ��راٌم ل��ي ت��ج��دَّد وق��د ف��ل��س��ُت

واملكث. اللبث الالم: بفتح اللباث، 1





الوطني السينام

ببغداد. الوطني السينما أنشئ ملا قالها

ج��ن��يَّ��ا ال��م��ج��د ث��م��ر ل��ق��ط��ف��ن��ا وط��ن��ي��ا ش��يء ك��ل ج��ع��ل��ن��ا ل��و
َرِخ��يَّ��ا ع��ي��ًش��ا ب��ه��ا م��س��ت��ق��ل��ي��ن أوط��ان��ن��ا ف��ي ال��ي��وم ول��ع��ش��ن��ا
غ��ن��يَّ��ا ف��ق��ر ذي ك��ل وألْم��س��ى خ��اِم��لُ��ن��ا ن��اِب��ًه��ا وألض��ح��ى
ُرق��يَّ��ا ال��ق��وم ت��ك��س��ب ألم��ور ي��ق��ظ��ٍة م��ن ه��ل ب��غ��داَد ب��ن��ي ي��ا
ال��وط��ن��يَّ��ا س��ن��م��اه��ا أرتْ��ك��م م��ذ واج��ب��ه��ا ق��ض��ت ب��غ��داد إن
خ��ف��يَّ��ا ك��ان م��ا اآلداب ص��ور م��ن ل��ل��رائ��ي��ن أظ��ه��ر س��ي��ن��م��ا
ج��ل��يَّ��ا ت��ص��وي��ًرا األي��ام ِع��ب��َر ُرق��ع��ت��ه ف��ي َر َص��وَّ ول��ق��د
َق��ص��يَّ��ا ك��ان م��ا ال��ب��ل��دان خ��ط��ط م��ن ل��ألن��ظ��ار ق��رَّب ول��ق��د
ع��رب��يَّ��ا ف��ي��ه ال��م��ك��ت��وب يُ��ق��رأ أن��ه ف��ي��ه ال��ن��اظ��ر ي��ب��ه��ج
األج��ن��ب��يَّ��ا ه��ذا ب��ع��د أت��ي��ت��م إن ل��ك��م ع��ذر ال ب��غ��داد ب��ن��ي ي��ا





نرشاملعاهدة عند

اآلم��اِل ب��أرج��ل يَ��َع��ضُّ ق��ي��ٌد ط��يِّ��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��م��ع��اه��دة ن��ش��روا
ب��االس��ت��ق��الِل م��م��وَّه��ة ل��ك��ن اس��ت��ع��ب��ادن��ا َح��بَّ��ة أب��ل��ع��ون��ا ق��د
وال��رئ��ب��ال1 ال��ش��اة ب��ي��ن ك��ال��ع��ه��د وب��ي��ن��ن��ا اإلن��ك��ل��ي��ز ب��ي��ن وال��ع��ه��د
األح��م��ال؟! ِم��ن ح��م��ًال ب��ت��ودٍُّد م��ص��اف��ًح��ا ال��ذئ��اب ذئ��َب رأى ذا م��ن
ب��األق��ف��ال م��ن��ه��نَّ ف��اس��ت��وث��ق��وا ق��ي��ودن��ا ان��ف��ك��اَك خ��اف��وا ل��ك��نَّ��ه��م
األغ��الل ع��ل��ى ُق��ف��ًال ب��ه��ا وض��ع��وا وإن��م��ا ال��ع��ه��ود ت��ل��ك ل��ن��ا ك��ت��ب��وا
األج��ي��ال ل��ع��ن��ة ع��ل��ي��ه��م َح��ل��ت إن��ه��م ُم��َوق��ع��ي��ه��ا أك��ف َش��لَّ��ت
األح��وال؟! ت��ق��لُّ��ب أف��ي��أم��ن��ون ق��ي��ودن��ا ان��ف��ك��اك أِم��ن��وا أن��ه��م َه��ْب

الذئب. أو األسد الرئبال: 1





املعارفعندنا وزراء

وزروا ق��د ال��ج��ه��ل ل��وْزِر ال��ذي��ن إال ل��ه��ا يَ��س��ت��وزروَن ال ال��م��ع��ارف وي��َح
َخ��ف��روا! ل��ل��ع��ال ذم��ام وأيَّ ب��ذا ان��ت��ه��ك��وا ق��د ه��م ع��ل��ٍم ح��رم��ِة ف��أيَّ
ي��ح��ت��ق��ر؟! ال��ع��ل��م ف��ع��الَم س��ي��اس��ة م��واط��ن��ن��ا ف��ي اح��ت��ق��رون��ا ق��د َه��بْ��ه��م
ي��ن��ت��ص��ر؟! ل��ل��ع��ل��م ف��تً��ى ف��ي��ك��م أل��ي��س ل��ه ت��غ��ض��ب��ون ال ب��ال��ك��م م��ا ق��وم ي��ا
ال��نَّ��َوُر وال م��ن��ه��م ب��ه��ا ت��رض��ى ال��زن��ج ال م��ن��زل��ة ش��ر أن��زل��ون��ا ق��د ت��ال��ل��ه





قيرصمعلوف

األك��دُر ال��زم��ان ب��ه��ا ي��ض��يء ُغ��رٌّ خ��الئ��ٌق ال��ك��رام م��ع��ل��وَف آل ف��ي
ت��ق��ص��ر ع��اله��ا ع��ن ال��ُم��ط��اوِل أي��دي ج��ل��ي��ل��ة ال��ب��الد ف��ي م��آث��ر ول��ه��م
ق��ي��ص��ر ال��م��ك��ارم ذو ف��ي��ه��م دام م��ا م��ج��ده��م دول��ة َدواَل ال��زم��ان ي��أب��ى
ت��ك��ث��ر وال��م��ع��ال��ي ي��ن��م��و وال��م��ج��َد ت��ع��ت��ل��ي ال��ف��ض��ائ��ل ب��ه رأي��ت رج��ل
ال��م��ت��ص��وِّر م��ث��ل��ه ت��ص��ور إن م��ا م��ه��ذبً��ا م��ن��ه ب��ي��روت ف��ي وص��ح��ب��ت
وأك��ب��ر أج��ل م��ك��رم��ة ك��ل ف��ي ألن��ه ال��ك��رام ع��ن��دي ب��ه ص��غ��رت
ي��ش��ك��ر ال��م��ه��ذب ل��ل��ح��ر وال��ح��ر إف��ض��ال��ه ع��ل��ى ألش��ك��ره إن��ي
ر م��ن��وَّ ال��ج��م��ال ب��آف��اق ب��در ف��إنَّ��ه��ا ال��ف��ت��اة ح��ل��ي��ل��ت��ه أم��ا
أزه��ر! ووج��ه م��ه��ذب��ة ن��ف��س ب��ه��ا: ُج��م��ع��ا إذ ال��ُح��س��ن��ي��ن أح��س��ن م��ا





أمنيكاملة إىل

فأجابه: بريوت أدباء أحد كاملة أمني له وكتب

ال��غ��َرب1 م��ن��ب��ت ف��ي ال ال��ن��ب��ِع م��ن��ب��ت ف��ي م��غ��ارس��ه ط��اب��ت ال��ذي األم��ي��ن ح��ي
ال��ع��رب2 ُص��يَّ��اب��ِة ك��ام��ل��ة آل م��ن ُغ��رت��ه ل��ب��ن��ان ُرب��ا ف��ي م��ش��ه��ورة
ب��ي ظ��ن��ك أح��س��ن��ت إذ ل��ف��ض��ل��ك ش��ك��ًرا ل��ه: ف��ق��ل��ت ي��ط��ري��ن��ي ب��ال��ش��ع��ر ج��اء ق��د
م��غ��ت��رب رْح��ل ل��دي��ك��م ح��ط��ط��ت ��ا ل��مَّ وت��ك��رم��ة ت��رح��ي��بً��ا م��ن��ك أوس��ع��ت��ن��ي
وال��ح��س��ب ال��م��ج��د ص��م��ي��م م��ن م��ص��وغ��ة خ��الئ��ق��ه ك��ان��ت م��ن ش��ي��م��ة وت��ل��ك
م��ن��ت��َس��ب��ي ل��ب��ن��ان إل��ى م��س��ت��غ��رب��ي��ن ت��خ��ط��ئ��ت��ي ال��ي��وم ي��ق��ص��دون ل��ألل��ى ق��ل
ب��األدب ل��ب��ن��ان إل��ى َم��تَ��تُّ ف��ق��د ب��ن��س��ب��ت��ه ق��وم إل��ى م��ن��ك��م َم��تَّ م��ن
ال��ن��س��ب ل��ْح��َم��ة م��ن ل��م��ن��ت��س��ب أق��وى ل��ح��م��ت��ه��ا واآلداب ال��ع��ل��م ون��س��ب��ة
وال��ُخ��ط��ب؟ ال��ش��ع��ر وق��ول ال��ع��ل��وم م��ن م��ش��ت��ه��ًرا ب��اآلداب ل��ب��ن��ان أل��ي��س
خ��ص��ب م��م��رٍع ب��واٍد ن��زل��ت ف��ق��د م��ن��ت��ج��ًع��ا م��ن��ه ب��واٍد ن��زل��ت ف��إن

ضعيف. شجر والغرب: والقيس. السهام منه تتخذ صلب شجر النبع: 1
خيارهم. العرب: صيابة 2





النائب الوهاب عبد إىل

ولم اآلتي البيت ببغداد مجالسه بعض يف النائب أفندي الوهاب عبد العالمة حرضة أنشد
حاًرضا: الرصايف يكن

«م��ع��روُف» ال��ش��رق ف��ي ش��اع��رن��ا ف��إن ب��ش��اع��ره��ا ي��وًم��ا ب��ل��دٌة ف��اخ��رت إن

اآلتية: األبيات إليه فكتب الرصايف، ذلك فبلغ

ال��ن��ج��ب��اءِ ُم��ن��ج��ب ال��َح��بْ��ر م��ة ال��ع��الَّ ال��ن��ائ��ب ال��وه��اب ل��ع��ب��د ق��ل
ال��ع��ل��م��اءِ أع��ل��م ب��ب��غ��داد ع��ى يُ��د م��ن ف��م��ث��ل��ك ش��اع��ًرا أك��ن إن
ال��ع��وج��اء؟! ق��ن��اِت��ه م��ن ق��وَّم��ت ع��ل��وم ل��وال ل��ل��ش��ع��ر ف��ض��ل أيُّ
وال��س��م��اء ك��أرض��ن��ا بَ��ونً��ا ـ��ع��ل��م ال��ـ وب��ي��ن ال��م��ق��ول ال��ش��ع��ر ب��ي��ن إن
ال��ش��ع��راء أش��ع��ُر ال��ع��ل��م ي��دَّع��ي ل��ك��ن ق��ط ع��ال��م ال��ش��ع��ر ادَّع��ى م��ا





األمر أويل إىل

:١٩٣٧ سنة ببغداد الحكومة رجال يخاطب وقال

ُط��ُرق��ي أب��ت��غ��ي م��ا إل��ى وق��اط��ع��ي��ن م��ن��اص��ب��ك��م ع��ن ب��ظ��ل��م ُم��ب��ع��ديَّ ي��ا
خ��ل��ق م��ن ت��رض��ون ال��ذي ع��ل��م��ت وم��ا ض��م��ائ��رك��م م��ن خ��ف��يٍّ ك��ل ع��ل��م��ُت
ال��س��ب��ق؟ ح��ائ��ز ل��دي��ك��م ي��ك��ون ح��ت��ى ص��اح��ب��ك��م ش��أِن م��ن ي��واف��ق��ك��م م��اذا
ال��ُح��م��ق أح��م��ق ف��ع��ن��دي ح��م��ق ك��ان أو ف��ِط��ٌن ع��اق��ٌل ف��إن��ي ع��ق��ٌل ك��ان إن
ن��َزق وم��ن ط��ي��ٍش م��ن ت��ري��دون ب��م��ا ت��ج��رب��ت��ي ع��ن��د ت��ف��وزوا ف��ج��رِّبُ��ون��ي
ب��م��ت��ف��ق ش��يء ع��ل��ى م��ْع��ك��م ف��ل��س��ت َدِن��ٌس ِع��رُض��ه َم��ن س��وى أب��ي��ت��م وإن
م��رت��زق غ��ي��ر ع��رض��ي ب��ت��دن��ي��ِس إن��ي م��ن��اص��ب��ك��م ع��ن غ��ي��ري ال��ل��ه أب��ع��د ال





البارع املصور

ن��ظ��ي��ر ب��غ��ي��ر ب��ارًع��ا أس��ع��ٌد ف��ي��ه ص��ار ق��د ال��ت��ص��وي��ر ف��نَّ إن
ال��ت��ص��وي��ر ص��ن��اع��َة وب��أخ��رى ب��ك��فٍّ ل��ألن��ام ال��ش��م��َس ح��م��ل
خ��ط��ي��ر ال��رس��وم م��ن ب��ف��نٍّ س ل��ل��ن��ا ال��ب��دائ��ع يُ��ب��دع وأت��ى
ال��ت��ف��ك��ي��ر ع��الئ��م م��ن ب��ه��ا م��ا ح��ت��ى ال��م��رء ص��ورة م��ن ي��ف��ت��ه ل��م
ب��ال��ت��ع��ب��ي��ر ت��ه��مُّ ع��ن��ه ه��ي ف��ك��ر ذات ك��أن��ه��ا ف��ت��راه��ا
س��رور ذات ال��س��رور ف��ي وت��رى ح��زن ذات ح��زن��ه��ا ع��ن��د وت��رى
ج��دي��ر ج��دَّ ب��ال��ف��خ��ر ج��دي��ًرا ـ��ت زل��ـ وال ال��ف��خ��ار أس��ع��د ي��ا ل��ك





والفقراء األغنياء

ب��ائ��س1 ك��ل م��ن َغ��ب��راءَ ب��ن��ي ش��ق��اء ي��َرْوا ل��م ك��ال��ُع��ْم��ي ال��ن��اس أغ��ن��ي��اء أرى
ال��ح��ن��ادس2 ف��ي م��ن ال��ن��ور ف��ي م��ن ي��َر ول��م وح��ن��دٌس ن��ور وال��ف��ق��ر ال��غ��ن��ى ك��أنَّ

الناس. وبنوها األرض، الغرباء: 1
الشديد. الظالم الحندس: 2





فضاح اجلهل

ي��خ��ف��ي��ِه ع��ي��ن��ي��ه وع��ن ل��ل��ن��اظ��ري��ن ص��اح��ب��ه ع��ي��َب يُ��ب��دي ال��ج��ه��ل! أق��ب��َح م��ا
ف��ي��ِه م��ن ال��ري��ح ن��تْ��َن تَ��ش��ت��مُّ وال��ن��اس آك��ل��ه ي��ش��َم��م��ه ل��م ال��ثُّ��وم ك��ذل��ك





الوزارة محام

ت��وب��ي��ُخ ي��خ��ج��ل ك��ان ل��و ب��ي��ن��ه ل��ه م��ق��ال��ًة ال��وزي��ر ع��ن��ي ب��لِّ��غ��وا أال
ف��ِزرن��ي��ُخ ال��م��س��ت��ش��ار َج��ن��اُب وأم��ا نُ��ورًة ال��وزارة ��اِم ب��ح��مَّ أراك





رخصاملناصب

ِب��تَ��ك��يَّ��ْه م��دارس ع��ن ع��ن��دن��ا نَ��غ��نَ��ى ال��دراوي��ش م��ن ق��وٌم ن��ح��ن
وب��ل��ْح��يَ��ْه ب��س��بُ��ح��ٍة ش��َروه��ا ق��د ح��ت��ى ال��م��ن��اص��ب ع��ن��دن��ا َرُخ��ص��ت





الناسوامللوك

يَ��ج��ح��ُده��ا ال��ع��ق��ل ص��ري��ح ال��م��ل��وك م��ع ف��ح��ال��ت��ه��م ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��ن��اس ع��ج��ب��ت
ت��ع��ب��ده��ا وال��ن��اس ت��ن��ح��ت��ه��ا ال��ن��اس م��اث��ل��ة ل��ك��األص��ن��ام ال��م��ل��وك إن





اإلنساين املجتمع يف املعلم منزلة

ُس��لَّ��ُم ل��ل��رش��د ال��تَّ��ع��ل��ي��م س��وى ف��ل��ي��س غ��يِّ��ه��م َم��ْدع��اة ال��ن��اس ج��ه��ُل ك��ان إذا
ال��م��ع��ل��م ل��ق��ل��ت: م��ح��ي��اه��م؟ س��اء إذا ل��ل��ع��ال ال��ق��وم ي��س��ت��ن��ه��ض م��ن ق��ي��ل: ف��ل��و
م��س��ِق��م وال��ج��ه��ل ال��ج��ه��ل َس��ق��ام ي��داوي ط��ب��ي��ب��ه��م ال��ب��الد أب��ن��اء م��ع��ل��ُم
م��ن��ه��م ال��م��ج��د إل��ى ال��س��اري ي��ه��ت��دي ب��ه س��م��ائ��ه��م ف��ي ك��وك��ب إال ه��و وم��ا
وأع��ظ��م ال��وال��دي��ن ك��ح��ق ع��ظ��ي��م إن��ه ال��م��ع��ل��م ح��قَّ ت��ب��خ��س��ْن ف��ال
وال��دم1 وال��ل��ح��م ال��ع��ظ��ُم ول��ل��وال��دي��ن ج��وه��ر وه��و ال��ح��ج��ا م��ن��ك ل��ه ف��إن
ي��ت��ع��ل��م��وا أن ��ال ال��ج��هَّ ع��ل��ى وإنَّ واج��ٌب ال��ن��اَس ت��ع��ل��ي��ُم��ن��ا إن��م��ا أال
يُ��ع��ل��م��وا أن ق��ض��ى ح��ت��ى ي��ع��م��ل��وا ب��أن ال��ورى ع��ل��ى ال��ع��ه��ود ال��ل��ه أخ��ذ وم��ا

العقل. الحجا: 1





أمرسي

بهما يخاطب البيتني هذين عنده فارتجل القدس يف السكاكيني صديقه الرصايف زار
سلطانة: السيدة قرينته

أج��م��ع��ا ال��ن��اس ع��ص��ى م��ا م��ن��ه أط��اع��ك ال��بَ��ه��ا س��ل��ط��ان��ة أن��ت َس��ريٍّ أأمَّ
��ع��ا ت��ج��مَّ ف��ي��ه ال��ح��س��ن ك��لَّ أن س��وى ن��اظ��ري ُم��ح��يَّ��اك ف��ي ن��ق��ًص��ا ي��َر ول��م





العراقي احلزباحلر

قال الحزبني، هذين نوادي وسدت النهضة، وحزب الوطني الحزب أعضاء بعض نفي ملا
املعتدل: الحر الحزب يخاطب الرصايف

م��ع��ت��دُل؟! ال��ق��وم ن��ف��ي ب��ع��د م��ن أن��ت ه��ل م��ع��ت��دًال: ال��ح��رَّ ت��س��م��ى ل��ح��زب ق��ول��وا
َج��ذُل؟ ب��ه م��س��روٌر أن��ت أم ع��ي��ن��اك ب��اك��ي��ة ب��ال��ح��زب��ي��ن ح��لَّ ل��م��ا وه��ل
ُم��ع��ت��ِم��ل1 ل��ل��ح��ك��ام أن��ت وإن��م��ا م��ط��ال��ب��ٍة ف��ي ح��رٌّ أن��َت م��ا ت��ال��ل��ه
م��ح��ت��م��ل؟! أن��َت م��اذا َدرُّك ل��ل��ه ل��ع��ن��ت��ه ال��ت��اري��خ م��ن اح��ت��م��ل��َت ق��د

مصطنع. معتمل: 1





احلزب ذو قال

هذه بمثل نبايل ال «نحن األبيات: بهذه سمع إذ قال الحر الحزب رئيس أن الرصايف وبلغ
الرصايف: فقال الفارغة»، األقوال

ن��ب��ال��ي ي��ق��ال ب��م��ا ل��س��ن��ا ن��ح��ن م��ق��ال��ي: أت��اه إذ ال��ح��زب ذو ق��ال
ال��ن��ض��ال؟! ج��روح م��ن ال��َم��يْ��ُت يَ��أل��م وأنَّ��ى ادَّع��اه ال��ذي ف��ي ص��ادق
ال��م��ق��ال ل��ذع األم��ج��اد وت��خ��ش��ى ال��ذَّمِّ م��ن ال��ك��رام ت��ج��زع إن��م��ا





املصلح املسلم

وأنفذها بدمشق، العلمي املجمع أركان أحد املغربي، القادر عبد الشيخ صديقه يف قالها
زحلة. من إليه

واألدِب ال��ع��ل��م ن��وادي ف��ي م��م��ت��ازة م��ن��زل��ة ال��ش��ام ب��أرض ل��ل��م��غ��رب��يِّ
وال��رِّي��ب ال��ش��ك أه��ل ال��ح��ق��ي��ق��ة إل��ى ب��ف��ك��رت��ه ال��ه��ادي ال��م��ص��ل��ح ال��م��س��ل��م
ب��َم��ْخ��ش��ل��ب1 ي��ع��ب��أ ل��م ال��درَّ ف��اس��ت��خ��رج م��ج��ت��ه��ًدا األدي��ان لُ��َج��ِج ف��ي غ��اص ق��د
ال��غ��َرب ع��ن ح��يَّ��اًدا ال��ن��بْ��ع ف��اس��ت��خ��ل��ص م��ن��اب��ت��ه��ا ف��ي ح��بْ��ٍر ج��ول��َة وج��ال
م��ن��ق��َل��ب س��وءَ ح��ي��اٍة ف��ي ش��ك��ْوا ل��م��ا س��ي��رت��ه اإلس��الم ب��ن��ي ك��لُّ س��ار ل��و
َش��َغ��ب م��ن ال��دي��ن ب��اس��م ن ت��ك��وَّ ل��م��ا ج��ول��ت��ه األدي��ان أول��ي ك��ل ج��ال أو
ب��ال��ك��ذِب ال��م��دح غ��ي��ر ب��ال��ح��ق وال��م��دح ث��ق��ة ع��ن ب��ال��ح��قِّ ألم��دح��ه إن��ي

يعمل البحر، حجارة من الدر يشبه ملا اسم وهي نبطية، عراقية كلمة امليم: بفتح واملشخلب، املخشلب 1
قيمة. وأقله أردؤه وهو اللؤلؤ، يشاكل أبيض خرز منه





اللطيف عبد نجل

بغداد، يف الكمارك مدير «منك» املسرت جناب صديقه إىل املنديل باشا اللطيف عبد كتب
ويتكلم بيده، يشري صار أن العمر من بلغ وأنه الصغري، ابنه حالة له به وصف كتابًا
يف أبياتًا لسانه عىل يقول أن الرصايف إىل إليه املشار املدير فطلب هو، إال يفهمه ال بكالم

فقال: املعنى،

ط��ف��ال؟! ال��ن��ج��اب��ة يُ��ظ��ه��ر ال ك��ي��ف ن��ج��ي��ٌب وه��و ال��ل��ط��ي��ف ع��ب��د ن��ج��ُل
ع��ق��ال يُ��ف��ه��م ال��ن��ج��ي��ب ف��ك��الم ل��ف��ًظ��ا ال��ق��ول واض��ح غ��ي��َر ي��ك��ن إن
س��يَ��ع��ل��ى َع��الءً أن��ه ق��ول��ه ف��م��ع��ن��ى أش��ار أو ق��ال ك��ل��م��ا
وأص��ال ف��رًع��ا األن��ام ف��ي َزَك��وا ق��د ك��رام ق��وم ال��م��ن��دي��ل آل إن
وك��ه��ال ِط��ف��ًال ال��ن��ج��ي��ُب ي��ك��ون أن ع��ج��ي��ب غ��ي��ُر ال��م��ن��دي��ل آل ن��ج��ُل
ق��ب��ال األوائ��ل ل��ك بَ��ن��ت��ه ق��د م��ج��ٍد ل��ت��ج��دي��د ع��ْش ال��ن��ج��ل أَي��ه��ا





النائب الوهاب عبد

َح��م��َدْه وأدي��م ش��ك��َره أواص��ل أن��ي ال��وه��اب ل��رب��ن��ا َع��ل��يَّ
ع��ب��ده ال��م��ف��ض��ال «ال��ن��ائ��ب» ف��ي��ش��ف��ي ب��ل��ط��ف ي��ع��ام��ل��ن��ا إذا وذاك
ق��ص��ده ال��م��ج��د اب��ت��غ��اءِ ف��ي ف��ن��ق��ص��د ال��م��ع��ال��ي س��ب��ل إل��ى ِل��ي��رش��َدن��ا
ع��ن��ده األخ��الق م��ك��ارم ب��غ��اة ُم��ن��اه��ا وج��َدت ال��ذي ال��َح��ب��ُر ه��و
بُ��رده1 ال��غ��ر ب��ال��م��ع��ال��ي وط��رَّز وع��ل��م أدب م��ن ال��م��ج��د ت��ردَّى
ِش��ده ده��م��ت��ك إن ي��ن��س��اك وال ح��ر وداَد ال��رخ��اء ف��ي ي��َودُّك
س��ع��ده وأدام ف��ض��ل��ه وأك��ث��ر ف��ي��ن��ا ال��رح��م��ُن ب��ق��اءه أط��ال

رداء. اتخذه املجد: تردى 1





الكمنجة أمري إىل

ل��ه��ج��ه ال��ف��ن ف��ي ال��ن��اب��غ��ي��ن أص��دق ال��ك��م��ن��ج��ه أم��ي��ر إل��ى ب��ي ق��م ص��اِح
وب��ه��ج��ه ان��ت��ع��اًش��ا األن��ف��س ت��م��أل ن��غ��م��اٍت إل��ى ن��س��ت��م��ع ب��ن��ا ق��م
ب��ل��ج��ه س��رور م��ن ال��روح ت��غ��رق ف��اض��ت ه��ي إن ك��ال��ص��ب��ح ول��ح��ون
أوج��ه م��ن��ه ب��ال��ًغ��ا ال��ف��ن ف��ل��ك ف��ي س��م��ا ق��د ال��ذي ال��ّش��وَّا س��ام��ي ذاك
��ه1 ال��م��ح��جَّ م��ن��ه ل��ألن��ام ُم��وض��ح إم��اٌم ال��رف��ي��ع ف��ن��ه ف��ي ه��و
ن��ه��ج��ه ويَ��ن��ه��ج إث��ره يَ��ق��ت��ف��ي األغ��ان��ي ط��ري��ق ف��ي س��ار م��ن ك��ل
َرج��ه ال��ق��وم ع��ل��ى أل��ق��ى إال ت��ار ب��األو ال��خ��م��س األن��ام��ل أم��رَّ م��ا
م��وج��ه ب��ع��د م��وج��ة ي��م��وج��ون ـ��ر ك��ال��ب��ح��ـ ال��ق��وم ت��ج��ع��ل م��ن��ه ن��غ��م��ة
ت��وج��ه أو ض��اربً��ا م��ال أي��ن��م��ا إل��ي��ه ب��اتِّ��ج��اٍه وي��م��ي��ل��ون
ُزج��ه2 ال��م��ج��د ه��ض��ب��ة ف��وق راك��ًزا اب��ت��داٍع رم��ح ه��زَّ ال��ف��ن ب��ط��ل
م��زج��ه ال��ن��اُس ت��ع��وََّد ك��م��ال م��ن ِص��رًف��ا أس��ِق��َي ال��ف��خ��ار وب��ك��أس
ال��ف��رن��ج��ه ب��الد ف��ي ال��ف��ن س��ادة ف��ي��ه ي��ع��ُرَب ب��الد ف��ل��ت��ف��اخ��ر
ال��ك��م��ن��ج��ه وه��و ال��ص��ول��ج��ان ح��ام��ل م��ل��ي��ًك��ا ص��ار ال��ف��ن ف��ي أم��ي��ًرا ي��ا
س��م��ج��ه ال��ف��ن ب��دائ��ع ت��زن��ه��ا ل��م ح��ي��اة ك��لَّ أن ال��ل��ه ش��ه��د

وسطه. أي الطريق؛ جادة املحجة: 1
تخفى. ال استعارة الكالم ويف الرمح، أسفل يف التي الحديدة الزج: 2





الرضا إىلحممد

م��ض��ى ق��د زم��انً��ا ب��ه ذك��رت ش��ع��ًرا ال��رض��ا ��ٍد م��ح��مَّ م��ن ألش��ك��ر إن��ي
م��ع��رض��ا «ال��ف��رزدق» ع��ن ورح��ت ف��ي��ه ف��اخ��ًرا «ج��ري��ر» ع��ل��ى غ��دوَت ش��ع��ًرا
ُم��ق��وض��ا ال��ق��ري��ض م��ن ت��ق��ي��م أخ��ذت ل��م��ح��م��د ي��راع��ة دبَّ��ج��ت��ه ق��د
ال��م��ن��ت��ض��ى ال��ح��س��ام ه��ي ال��ِق��راع ول��دى ل��م��ص��ور ري��ش��ة ال��ت��ف��ن��ن ف��ي ه��ي
ال��م��رت��ض��ى أخ��وه ب��ه��ا ال��رض��يَّ ح��س��د ن��ظ��ي��ره��ا « «ال��رض��يِّ ك��ف ف��ي ك��ان ل��و
ال��ف��ض��ا ف��ي دويٌّ ل��ه��ا ال��رُّع��ود ص��وُت ه��دي��ُره��ا ال��ف��خ��ار ي��وُم وك��أن��م��ا
ال��غ��ض��ا وادي ف��ي ي��ن��وح ال��ح��م��ام ص��وت َص��ري��ُره��ا ال��رث��اء ي��وُم وك��أن��م��ا
أض��ا ن��ج��م أو الح ب��رق ف��ش��ب��ي��ه «م��ح��م��د» ال��خ��ط��ي��ب اب��ن ذك��اء أم��ا
وم��ف��ض��ض��ا ��بً��ا ُم��ذهَّ رأي��ت وب��ه��ا «ج��وه��ر» ي��د ع��ل��ى ج��واه��ره واف��ت
ت��ع��رض��ا ب��ال��ق��ري��ض م��ن��ي ل��ل��ودِّ ب��ك��ت��اب��ه ال��ذي ال��رج��ل أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ب��غ��ض��ا ويُ��ق��ص��ي أح��ب��ت��ه يُ��دن��ي ف��اض��ًال خ��الٍّ م��ن��ك ألش��ك��ر إن��ي
ت��ف��يُّ��ض��ا ب��ال��ق��ري��ض وزادت إال اس��ت��ن��ب��اط��ه��ا ف��ي زدت م��ا وق��ري��ح��ة
ال��رِّض��ا ع��ي��ن وه��ك��ذا ال��ث��ن��اء ف��ي��ه��ا ب��ن��ظ��رة م��ن��ك إل��يَّ ن��ظ��رَت ول��ق��د





الرافدين الرئيسووسام فخامة

عىل امللك جاللة به أنعم ما ملناسبة امللوكي، البالط يف أقيمت التي الحفلة يف أنشدت
.١٩٣٣ آذار ٢٦ يوم وذلك األوىل، الدرجة من الرافدين وسام من الوزراء رئيس فخامة

وس��ام ل��ل��راف��دي��ن ال��ُع��ال ف��ي ه��و م��ن ب��ص��دِر ال��راف��دي��ن وس��اَم ي��ا ِت��ْه
ب��س��ام ف��ث��غ��ره ال��ع��راُق س��ع��َد ب��ه م��ن ص��ب��اح أب��و ال��س��ع��ي��د ن��وري
ال��ض��رغ��ام وزي��ُره ف��ي��ه ي��زداَن ل��ك��ي ب��ه ال��م��ط��اع ال��م��ل��ك أن��ع��م ق��د
اإلن��ع��ام وح��ب��ذا ال��م��ط��اع ـ��م��ل��ك ال��ـ وح��ب��ذا ال��وزي��ُر ذاك ح��ب��ذا ي��ا
اإلع��ظ��ام ي��ح��ف��ه ال��م��ل��ي��ك ت��اُج ف��ك��أن��ه ب��ص��دِره ال��وس��ام َزِه��ي
واألح��الم ال��غ��ر ال��س��ج��اي��ا ف��ي��ه ت��ألألت اْدل��ه��مَّ ال��خ��ط��ب إذا ص��در
واإلق��دام م��ن��ه ال��ش��ج��اع��ة ب��دت ل��ح��ادث ال��ص��دور ��دت ت��ن��هَّ وإذا
األق��وام ب��ه اف��ت��خ��رت انَّ��ه ول��َو ��ه ي��ه��مُّ ب��ال��وس��ام ال��ت��ف��اخ��ر ل��ي��س
ن��ظ��ام ال��ب��الد أم��ر ف��ي وي��ت��م ح��ك��وم��ة ت��س��ت��ق��ل أن ��ه ه��مُّ ب��ل
وس��الم ت��ح��ي��ة ال��رئ��ي��س وع��ل��ى ت��ح��ي��ة ال��رئ��ي��س م��ن ال��ب��الد ف��ع��ل��ى





يفبريوت

الرشق كوكب مجمع يف

وأوط��ان��ي ق��وم��ي ف��ي ش��ع��رَي ض��ي��اع ب��ه ال��ع��ن��اء ض��اع ج��ام��ٍع وم��ج��م��ٍع
آذان��ي األل��ح��ان ع��ن أص��مَّ ح��ت��ى ل��غ��ٍط م��ن وه��و ف��ي��ه ال��م��وُج ت��الط��م
ران��ي ل��ل��ف��ت��ى ط��رف األذن ع��ن يُ��غ��ن��ي وق��د ف��ي��ه ب��ال��ع��ي��ن��ي��ن أس��م��ع ف��ظ��ل��ت
ال��ث��ان��ي م��ع م��ش��غ��وًال ي��ل��ع��ب ب��ال��ن��رد غ��دا ال��ق��ي��ان ع��ْرف ع��ل��ى ت��راه ك��الٍّ
ب��ن��ي��راِن م��ذُروًرا يُ��ح��َرق ك��ال��م��ل��ح ف��رق��ع��ة ال��ق��وم ب��ي��ن ف��ل��ل��م��ع��ارك
إع��الن��ي ع��ن��د ك��ق��وم��ي وس��ام��ع��وه أع��ل��ن��ه ح��ي��ن ك��رأي��ي ال��غ��ن��اء ك��ان





األعني قرة هناد

بيهم الدين نور الفاضل حرضة إىل

ُك��ْن ل��ن��ه��اَد األوالد واه��ُب ق��ال م��ذ ك��ان
األل��س��ن ت��ن��ط��ق ال��ُم��زواد ب��ح��م��ده��ا ف��اس��ت��م��رَّت
ت��ح��س��ن ط��ل��ع��ة ال��ن��ادي ب��أف��ق ل��ه ب��دًرا الح
األع��ي��ن ب��ه��ج��ة ل��ل��ُوف��اد م��ن��ه ال��ن��ور أْول��د
األردن �َر �اخ� ف� ب��ال��م��ي��الد م��ن��ه ب��ي��روت ن��ه��ر
األغ��ص��ن ن��ب��ع��ة األم��ج��اد ب��يْ��ه��م آل ف��ي ه��و
األزم��ن م��دى ف��ي األع��ي��اد م��ن ل��ه��م ع��ي��ًدا ك��ان
�ن» �ي� األع� �رة ق� ن��ه��اِد «ح��ي��اة ت��اري��خ��ه إن





األبيض الشعر ذات

ال��ت��ص��اب��ي إل��ى ال��ق��ل��وب ت��دع��و أوص��اف��ه��ا وم��ل��ي��ح��ة
ال��ش��ب��اب أن��وار ف��ب��ل��ون ش��ع��ره��ا ��ا أمَّ ب��ي��ض��اءَ
ال��ع��ج��اب ال��ع��ج��ب م��ن وذا ض ل��ل��ب��ي��ا ي��ض��رب الح ق��د
ب��اض��ط��راب ت��ألأل إذا م ال��ن��ج��و أن��وار ك��ش��ع��اع
ال��ش��ه��اب م��ن��ق��ضِّ ك��ض��ي��اء ج��ب��ي��ن��ه��ا ف��وق ي��م��ت��د
ب��ال��س��ح��اب ت��ك��ل��ل ب��در وج��ه��ه��ا غ��رَة ف��ك��أن
ال��ض��ب��اب م��ن ب��ال��رق��ي��ق ت��ج��لَّ��ل ق��د ش��م��س ق��رص أو





قويل رقة

ص��دي��َق��ا ل��ه��م وك��ن��ت ف��ع��اَدون��ي ق��وًم��ا ال��ق��ول ف��ي رق��ت��ي وغ��رت
ِم��ن��ج��ن��ي��َق��ا ال��ت��م��اح��ك ل��دى ي��ك��ون ق��ول��ي رق��ي��ق ب��أن ع��ل��م��وا وم��ا
رق��ي��َق��ا َس��ي��اًال ال��م��اء ل��ك��ون إال ي��ك��ون ال��ب��ح��ار م��وج وم��ا





بريوت جو

األس��ق��ام ن��وازل م��ن م��ان��ٌع دف��يء ال��ش��ت��اء ف��ي ب��ي��روت ج��و
ال��ح��م��ام م��غ��اس��ل ف��ي خ��ل��ت��ن��ي ف��ي��ه ال��غ��ي��ث ت��وات��ر م��ا ف��إذا
اب��ت��س��ام ف��ي ث��ل��وج��ه م��ن ث��غ��ره ج��وٌّ م��غ��ان��ي��ه م��ن ال��ق��رب وع��ل��ى
ك��ال��ت��م��ت��م��ام ال��ف��ص��ي��ح ن��ط��ق ف��ي��ه ف��ي��م��س��ي ارت��ج��اف ف��ي ال��ج��س��م ي��ج��ع��ل
ل��ألن��ام أوص��اف��ه ت��ب��دو ـ��داد ب��األض��ـ األم��اك��ن ف��ي ال��ح��س��ن وك��ذا





الشهداء عىلمقابر

ال��غ��راء ب��ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ام��ًال ح��يٍّ��ا ك��ن��ت إن ال��ق��ب��ور ه��ذه ح��يِّ
ال��ش��ه��داء م��ق��اب��ر ب��اح��ت��رام ي��ح��يِّ��ي ال م��ن ك��ل ال��م��ي��ت إن��م��ا
ب��ال��ق��رب��اء؟! ف��ك��ي��ف ب��ع��اًدا ن��وا ك��ا وإن َح��تْ��ٌم األم��وات واح��ت��راُم
وإب��اء ن��ج��دة ت��م��اث��ي��ل ب��ل ق��ب��وٌر ال��رج��ام ه��ذه ت��ق��ل ال
األح��ي��اء ف��ي األوط��ان ح��بُّ ك��ي��ف ت��ري��ن��ا ال��ق��ب��ور ه��ذه إن��م��ا





منرية1

ف��نِّ ك��ل ف��ي ال��غ��ن��اء ب��دي��ع م��ن أف��اض��ت م��ذ «م��ن��ي��رة» س��م��ع��ت��م ه��ل
أذن ك��ل ب��ص��وتِ��ه��ا ��ت واس��ت��رقَّ ع��ي��ن ك��ل ب��رق��ص��ه��ا أق��رَّت م��ذ
ي��غ��ن��ي ال��م��زام��ي��ر ع��ن غ��ن��اه��ا أن ع��ل��ى ال��ق��ل��وَب يُ��رِق��ص رق��ص��ه��ا
ال��م��ط��م��ئ��ن ب��ال��م��َه��ف��ه��ف أق��ب��ل��ت ِع��ْط��ٍف ب��ث��ن��ي��ة أق��ب��ل��ت إن ه��ي
ال��ُم��رَج��ِح��نِّ ب��ال��م��رج��رج أدب��رت ِرْدٍف ب��ه��زَّة أدب��رت إن وه��ي
ال��ت��غ��ن��ي ُح��س��ن ك��ي��ف ال��ن��اس ي��ع��رف ك��يْ��م��ا ال��ع��ذب ص��وتَ��ه��ا ال��ل��ه خ��ل��ق
ال��ت��ث��ن��ي ُح��س��ن ك��ي��ف ال��ن��اس ي��ع��رف ك��ي��م��ا ال��ق��دِّ م��م��ش��وق��َة وب��راه��ا
َدنِّ ب��ن��َت ل��ْح��ن��ه��ا أف��ان��ي��ن م��ن ف��س��َق��تْ��ن��ا ل��ن��ا غ��نَّ��ت ف��نٍّ ب��ن��ت
م��نِّ��ي ل��س��ُت أق��ب��ل��ت م��ذ ف��ك��أن��ي ت��ت��ث��نَّ��ى أق��ب��ل��ت م��ذ س��ح��رت��ن��ي

عراقية. مغنية هي 1





يطلبجلنار

اح��م��راَرا وج��ن��ِت��ه ل��وَن ي��ح��اك��ي ج��لَّ��ن��ارا ي��ط��ل��ب ج��اء وظ��ب��ٍي
اِإلس��ارا ق��ل��وب��ه��م ف��ي وأوث��َق أْس��ٍر م��ل��ك ال��خ��الئ��َق م��ل��ك وق��د
اق��ت��دارا ال��ب��ي��ض أوَج��ل وَط��ْرٍف اع��ت��داًال ��م��َر ال��سُّ أخ��َج��ل ب��ق��دٍّ
ن��ارا؟ خ��دي��ه ف��ي آن��س��ُت وق��د ف��ؤادي س��وى ال��ك��ل��ي��م وم��ا ف��ق��ل��ت:
ج��لَّ��ن��ارا؟ أب��ِص��ر خ��دي��َك وف��ي ج��لَّ��ن��اًرا ت��ط��ل��ب ك��ي��ف ف��دي��ت��َك





كالما اسمعييل

َغ��رام��ا ف��ي��ك أم��وت ودع��ي��ن��ي ك��الم��ا ال��رح��ي��ل ق��ب��ل ل��ي اس��م��ع��ي
��ق��ام��ا وال��سَّ ��ن��ى ال��ضَّ ج��س��م��َي وام��ن��ح��ي ل��ي ت��ذك��رًة خ��ذي��ه ص��ب��ري ه��اك
ال��ِح��م��ام��ا وي��خ��ش��ى أح��ب��اب��ه رق ف��ا إذا ال��ح��ي��اة ي��رج��و م��م��ن ل��س��ت
َغ��رام��ا!1 ال��ق��ل��وب أوس��ع م��ا ش��دَّ ط��رٌف ال��ص��ري��م��ة ظ��ب��ي��َة ي��ا ل��ِك
ح��ام��ا2 س��ْم��َط��ي��ه ح��ول ال��ق��ل��ب ط��ائ��ُر ب��ث��غ��ٍر م��ن��ك ال��ح��ي��اة م��اء ُح��بَّ
أق��الم��ا وال أب��َق��ْوا ُدِويٍّ��ا ال ح��ت��ى وص��ف��ك ال��ك��ات��ب��ي��ن ش��غ��ل
ُه��ي��ام��ا ال��ب��دي��ع ح��س��ن��ك ف��ي زدت ع��ذًال ف��ي��ك ع��اذل��ي زاد ك��ل��م��ا
م��ن��ام��ا؟ ت��ك��ون ول��و ق��ل��ب��ي َص��دع ت��ش��ف��ي م��ن��ك ب��َزْورٍة أَف��أْح��ظ��ى
ظ��الم��ا ك��ان ب��ال��ه��ج��ر ون��ه��اٍر ض��ي��اءً ك��ان ب��ال��وص��ل ل��ي��ل ربَّ
ن��دام��ى ف��ي��ه ال��ن��ج��وم وت��ِخ��ذُت ُم��داًم��ا ف��ي��ه ال��س��ه��اد ش��رب��ُت ق��د
ِس��ج��ام��ا؟! ال��دم��وع تُ��ذري ول��ع��ي��ن��ي ي��ه��ف��و ذك��رت��ك إذا ل��ق��ل��ب��ي م��ا
ت��م��ت��ام��ا ت��ك��لُّ��م��ي ف��ي ِخ��ل��ت��ن��ي ح��ت��ى ت��ل��ع��ث��م��ُت ال��ه��وى ش��ك��وت إن

الرمال. سائر عن تنقطع الرمل من ضخمة قطعة الرصيمة: 1
العقد. السمط: 2





انكرس يفعود وقال

األغ��اري��ُد! م��ن��ك أُذن��ي ش��نَّ��ف��ت ك��م ُع��وُد ي��ا ال��وج��د ح��ل��ي��ُف ع��ل��ي��ك ق��ل��ب��ي
ت��ن��ك��ي��د ي��ل��ق��اه أن ال��م��ق��ادي��ر ف��ي��ه ح��ك��م��ت ال��ذي يُ��ف��َدى ل��و اف��ت��دي��ت��ك ك��ن��ت
ال��ج��الم��ي��د ح��ت��ى ط��ربً��ا ب��ه��ا ُه��زَّت ُم��ْط��رب��ٌة م��ن��ك ن��غ��م��اٌت ب��دت ف��ك��م
م��ل��ح��ود وه��و ح��يٍّ��ا ال��َم��س��رة َم��ي��َت ن��ط��ق��ت إن ب��األوت��ار ع��ود ي��ا تُ��ع��ي��د
ت��ج��ري��د األج��س��اد ع��ن ل��ه��نَّ ل��ط��ف م��ن اس��ت��م��اع��ك ع��ن��د أرواح��ن��ا ك��أنَّ
م��ع��ب��ود؟! ب��اآلذان ال��ده��ر ف��ي وأن��ت ك��اس��رة ال��ده��ر أي��دي ن��ال��ت��ك ف��ك��ي��ف





اخلناق ضاق

ال��ِخ��ن��اُق ض��اق ف��ق��د روي��َدك��ُم ال��ف��راُق: َج��دَّ وق��د ل��ه��م أَق��ول
اش��ت��ي��اق ل��ه ي��ب��وح ال َم��ُش��وًق��ا رِح��م��ت��م وم��ا ب��ال��ب��دور رح��ل��ت��م
ُم��راق أرج��ِل��ك��م ت��ح��ت ودم��ع��ي ُم��ط��ار أرؤس��ك��م ف��وق ف��ق��ل��ب��ي
تُ��راق1 ب��ه��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن دم��اءُ ِل��ح��اًظ��ا َق��َوٍد م��ن ال��ل��ه أق��ال
ال��رق��اق2 ال��ب��ي��ض ب��ه��ا نُ��س��ي��ْت ول��و س��وًدا ل��ل��غ��ي��ِد أع��يُ��نً��ا وأب��ق��ى
ِده��اق ك��أٌس ال��ه��وى م��ن ع��ل��ي��ه أدي��رت وق��د ال��ف��ؤاد ي��ص��ح��و م��ت��ى
يُ��ش��اق وم��ن يَ��ش��وق م��ن وإال ت��ص��اٍب م��ن إال ال��ن��اس ول��ي��س
اخ��ت��راق3 ب��ه��ا ال��رام��س��ات ِل��ُه��وج ُم��وح��ش��ات ب��ال��م��ن��ازل م��ررن��ا
ِرواق ب��س��اح��ت��ه��ا يُ��ض��َرب ول��م ك��ع��اب ف��ي��ه��ا تُ��ْص��ِب��ن��ي ل��م ك��أن
ال��رف��اق ذه��ب وق��د أس��ائ��ل��ه��ا ُم��ك��بٍّ��ا ب��ه��ا ال��ط��ل��ول ع��ل��ى ف��ُع��ج��ت
ال��ِوث��اق س��اع��ده َع��ضَّ أس��ي��ٌر ال��م��غ��ان��ي أط��الل ب��ي��ن ك��أن��ي
ان��ط��راُق ُط��رق إذا ل��ه ف��ل��ي��س ق��ل��ب��ي ال��ل��وم ف��ي ب��ارد ح��دي��د

الدية. إعطاء القود: 1
السيوف. عن كناية الرقاق: البيض 2

تحته. األشياء فتدفن بالرتاب، تأتي التي الرامسات: الرياح 3





اإلفرنج عند وصفالبدر

ال��ه��م��وم��ا ب��رون��ق��ه َف��َج��ال ب��دا لُ��َج��ي��ٍن م��ن ص��ح��ٌن ال��ب��دَر ك��أن
ال��ن��ج��وم��ا ت��ل��ت��ق��ط ف��ي��ه وراح��ت ل��ألع��ال��ي ال��م��الئ��ك ارت��ق��ت ب��ه





كلثوم أم إىل

ال��زم��ان ب��ه��ذا وح��ده��ا أم��ة األغ��ان��ي ف��ن��ون ف��ي ك��ل��ث��وم أم
ث��ان ربٌّ ل��ل��ف��ن أن ف��م��ا ال��ف��ن رب��ة وح��ده��ا ال��ش��رق ف��ي ه��ي
وال��ب��ل��دان األم��ص��ار ك��ل َع��مَّ ص��ي��ٌت ال��ي��وم ل��ه��ا ص��وت��ه��ا م��ن ذاع
اف��ت��ت��ان وأيُّ ل��ه��ا ب��اف��ت��ت��اٍن س��ح��رت��ن��ا وق��د إال ت��غ��نَّ��ت م��ا
ال��ف��ت��ان ب��ص��وت��ه��ا ص��ري��ًح��ا ـ��ًال ت��م��ث��ي��ـ ال��ح��ب ت��م��ث��ل األغ��ان��ي ف��ي
وال��ه��ج��ران ال��وص��ال ول��ون ال��ح��ب م��ش��ه��د ل��ح��ن��ه��ا ف��ي ي��ت��ج��لَّ��ى
ال��ت��دان��ي ع��ن��د ال��م��ح��ب وت��ري��ك ال��ت��ن��ائ��ي ع��ن��د ال��م��ح��بَّ ف��ت��ري��ك
اق��ت��ران ع��ن��د ال��ح��ب��ي��ب وت��ري��ك اف��ت��راٍق ع��ن��د ال��ح��ب��ي��ب وت��ري��ك
واألل��ح��ان األن��غ��ام خ��الل م��ن ي��ت��ج��لَّ��ى ص��وت��ه��ا ف��ي ه��ذا ك��ل
ل��ل��ع��ي��ان ص��وت��ه��ا ف��ي ظ��اه��رات ت��راه��ا ال��غ��رام م��ن ص��ف��ح��ات
ال��م��ع��ان��ي م��ط��اب��ق��ات ب��ل��ح��ون ف��ت��أت��ي ال��غ��ن��اء ف��ي ال��ش��ع��ر ت��ن��ش��د
وال��ج��ذالن ال��م��س��رور ل��ح��ن ف��ي��ه أب��دت ال��وص��ل ع��ن أن��ش��دت ف��إذا
األح��زان إل��ى ت��دع��و ب��ل��ح��ون ج��اءت ال��ه��ج��ر ع��ن أن��ش��دت وإذا
األش��ج��اِن م��ن ك��أًس��ا وب��ل��ح��ن ب��ل��ح��ٍن ال��س��رور ك��أس س��ق��ت��ن��ا ك��م
ت��رج��م��ان ب��ال ب��ه ت��ت��غ��ن��ى م��م��ا ال��ح��ب م��ن��ط��ق ال��روح ت��ف��ه��م
ل��س��ان ب��غ��ي��ر ل��ن��ا ن��اط��ق��ات م��ن��ه��ا ال��ص��وت ف��ي األن��غ��ام ف��ك��أنَّ
اإلن��س��ان ف��ي ال��غ��ن��اء ف��ع��ل ك��ي��ف ف��ع��رف��ن��ا غ��ن��اءه��ا س��م��ع��ن��ا ق��د
ب��ي��ان ح��س��ن ل��ل��س��ام��ع��ي��ن ف��ي��ه ل��ح��ٍن ح��س��ن ي��زي��ن��ه ص��وت ح��ْس��ن



الرَّصايف معروف ديوان

ه��ي��ج��ان ف��ي ال��س��ام��ع��ي��ن ت��ت��رك م��ش��ج��ي��ات ص��وت��ه��ا ف��ي ن��ب��راٌت
ب��اآلذان م��ن��ه ال��ح��س��ن ن��ع��ب��د ب��ص��وت م��ن��ا ال��ق��ل��وب ت��س��ت��رقُّ
ال��ح��ان ب��ن��ت دب��ي��ب ف��ي��ن��ا دب م��ن��ه��ا س��م��ع��ن��اه إذا ل��ح��ن ك��ل
ال��ن��ش��وان خ��ف��ة ف��ي وط��وًرا ًرا ط��و ت��ج��ع��ل��ن��ا ال��ح��ل��ي��م وق��ار ف��ي
ال��ت��ف��ان��ي ف��ي ل��ن��ا ل��ذة ون��رى إل��ي��ه��ا االس��ت��م��اع ف��ي ن��ت��ف��ان��ى
ال��ط��ي��ران ح��ال��ة ف��ي ف��ك��أنَّ��ا ت��غ��ن��ي ح��ي��ن ن��ه��ت��زُّ وت��ران��ا
األب��دان م��ن ج��رِّدت — ط��ربً��ا ت��ت��ع��ال��ى إذ — األرواح وك��أن
خ��ط��ران ف��ي ون��ح��ن ت��ش��دو ح��ي��ن ت��ع��ل��و األغ��اري��د م��رت��ق��ى ف��ي ه��ي
روح��ان��ي ص��وت��ه��ا م��ن ب��غ��راٍم إل��ي��ه��ا ي��ص��غ��ي ح��ي��ن ال��م��رء ي��ش��ع��ر
دن��ان ب��ن��ت ال��غ��ن��اء ف��ن��ون م��ن ف��س��ق��ت��ن��ا ل��ن��ا غ��نَّ��ت ف��نٍّ ب��ن��ت
ال��ف��نَّ��ان ع��ل��ى ف��ل��ت��ك��ن ه��ك��ذا ع��ل��ي��ا ال��ف��ن ي��ُد ف��ل��ت��ك��ن ه��ك��ذا
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الكعاب أيتها

ال��ق��م��ر ق��ب��ل ال��ش��م��ُس ب��ك وه��ام��ت ال��ب��ش��ْر ق��ب��ل ال��م��الئ��ك ف��ت��ن��ِت
ال��َوت��ر ق��ب��ل ال��ش��ع��ر ب��ك وغ��نَّ��ى ال��ب��ص��ْر ق��ب��ل ال��س��م��ع ب��ك وس��رَّ

ال��ِع��بَ��ْر ب��ن��ت ب��ح��س��ن��ِك ف��أن��ت
ال��ت��م��ام ب��دُر ط��ل��وَع��ك وي��ه��َوى ال��غ��رام روُح ِل��م��رآك ت��رفُّ
ال��ق��وام ه��ذا َخ��ط��َرة وي��ْرق��َب االح��ت��ش��ام ف��ي م��ث��ل��ك ل��ي��ط��ل��َع

ال��س��ح��ر ن��س��ي��م يَ��ه��بُّ ل��ك��ي��م��ا
االع��ت��دال َم��ي��ل��ه ف��ي ف��ي��ض��ح��ُك ال��دالْل خ��م��ُر ب��ق��دِّك ت��م��ي��ُل
ع��ق��ال ف��ي غ��دت ال��ع��ق��ول وم��ن��ه ال��ج��الل ع��رش ال��ح��س��ُن ارت��ق��ى وف��ي��ه

أَم��ر ق��د وك��م ن��ه��اه��ا ق��د وك��م
األم��ان ي��رج��و ال��ع��ش��ُق َس��َج��د ل��ه ل��ل��ع��ي��ان ب��دا م��ن��ك ال��وج��ه إذا
ال��زم��ان ج��ب��روت ل��ه ويَ��ْع��ن��و ال��نَّ��يِّ��ران ن��وره م��ن وي��خ��ج��ل

وال��ق��در ال��ق��ض��ا ح��ت��ى وي��خ��ض��ع
ال��خ��ي��ال َوْه��َو ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��أن��ِت ال��ك��م��ال ث��وَب أُل��ِب��س ال��ُح��س��ن ب��ك
ال��م��ث��ال ب��ل��وح ص��وروك ول��و ال��ج��م��ال م��ل��ك َم��ل��ي��ك��ة وأن��ت

ال��ص��ور ك��لِّ م��ل��ي��ك��ة ل��ك��ن��ت
نَ��م��ن��َم��ا ب��م��ا ال��رب��ي��ع وي��أت��ي ��م��ا ال��سَّ وت��ص��ح��و ال��ش��ت��اء ي��روح
ال��ن��م��ا ب��ع��د ال��زه��ر وي��ب��ت��س��م أن��ُج��م��ا ال��ث��رى ف��وق ف��ي��ط��ل��ُع

ال��زََّه��ْر ذاك اب��ت��س��ام��ة ف��أن��ت



الرَّصايف معروف ديوان

ال��ق��َوى1 يَ��ُه��دُّ غ��راٍم ن��ش��ي��َد روى ق��د ك��م ب��ال��َف��تْ��ر ف��ط��ْرف��ك
ان��ط��وى ف��ي��ك ال��ش��ع��ر ول��ك��ن��م��ا ال��ه��وى ف��ي ش��اع��رة أن��ت وم��ا

ال��ُك��بَ��ر إح��دى ح��س��ن��ك ف��آي��ة
ض��ع��ف��ه ف��ي ي��ف��ت��ن وج��ف��ن��ِك َظ��رِف��ه ف��ي ي��س��َح��ُر ل��س��ان��ِك
وص��ف��ه ف��ي ِردف��ك ف��ي��ط��ِن��ب ل��ط��ف��ه ف��ي ي��خ��ِط��ر وق��دُِّك

ال��م��خ��ت��َص��ْر َخ��ُص��رك وي��وج��زه
ن��ق��اب2 م��ن��ه��ا م��ح��يَّ��اك وغ��ط��ى ال��ش��ب��اْب َص��ف��َو ال��ك��ع��اب��ُة س��ق��ت��ِك
وال��ك��ع��اب َخ��َف��ٍر ف��ي ت��ب��خ��ت��رِت ل��إلن��س��ي��اب ق��م��ت إذا ف��أن��ت

ب��ال��َخ��َف��ر ك��ع��اب��ت��ه��ا ت��ض��يء

والضعف. السكون الفرت: 1
الفتاة. ثدي بروز الكعابة: 2
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املرائي الشيخ

ال��س��وداءِ ب��ال��ل��ح��ي��ِة ح��ت��ى َغ��شَّ وج��ًه��ا ش��ي��خ ي��ا م��ن��ك ال��ل��ه س��وَّد
ري��اءِ ث��وب خ��م��س��ي��ن ل��ن��س��ج��ن��ا وغ��زل��ن��ا َش��ع��ره��ا م��ن ن��ت��ف��ن��ا ل��و





متكرب جاهل

ال��ن��ادي بُ��ح��ب��وح��ة ف��ي ال��ت��ك��بُّ��ر ث��وب م��ك��ت��س��يً��ا ي��ن��ف��ك م��ا األن��ف وش��ام��خ
ب��غ��داِد ن��وَّاب م��ن ه��و ك��أن��م��ا م��ج��ال��س��ه ف��ي ع��يٍّ��ا ال��ص��م��َت الزم ق��د





امللتحي الطفل

م��س��رِح ف��ي ال��ط��ي��ش م��ن م��دي��ٌر ج��اءه��ا ق��د ب��غ��داَد م��ع��ارُف
م��ل��ت��ح��ي ول��ك��ن��ه وط��ف��ل ن��اط��ق ول��ك��ن��ه ح��م��ار
اْس��ل��ِح1 ف��ي��ه��ا ال��ج��ه��ل أي��ه��ا وي��ا ارت��ِح��ْل ع��ن��ه��ا ال��ع��ل��م أي��ه��ا ف��ي��ا

وتربز. تغوط سلح: 1





العلم يدعي جاهل أو ُمراءٍ فاسْق

ل��ل��ف��ح��ل1 ال��ط��وال��ب ال��ش��وِل م��ن ول��ك��ن ه��ْج��م��ٍة َف��ْح��ِل م��ن أن��ت إن م��ا أي��وس��ف
ب��ال��ب��خ��ل ف��ي��ه ال��ورى ت��زك��و ال��ذي ع��ط��اء ف��إن��ه ل��ل��ع��ط��اء تُ��نْ��َم��ى ك��ن��ت ل��ئ��ن
ق��ل��ب��ي م��س��ل��م م��ن ك��ف��رت ك��م ف��ب��ال��ب��ه��ت ب��ج��ه��ال��ة ��رت��ن��ي ك��فَّ ق��د ك��ن��ت وإن
م��ث��ِل ع��ن ج��لَّ ال��ذي ب��ال��ل��ه ت��ه��اون ك��اف��ٌر ال��ن��اَس ت��ك��ف��ي��رك ف��ي وإن��ك
ال��رُّْس��ل س��ي��د ت��دع��ي ف��ي��م��ا وك��ذَّب��ت م��ؤم��نً��ا وغ��ُد ي��ا ��رت ك��فَّ ق��د روي��َدك
ب��ال��ج��ه��ل وج��ْه��َل��ك ب��ل أي��ًض��ا ال��ج��ه��ل ب��ل وح��ده ال��ع��ل��َم ت��ج��ه��ل ل��م ام��رؤ وأن��ت
ال��ع��دل م��ن ال��ص��ري��ح ال��ظ��ل��م ب��م��ن��زل��ة ح��ال��ة ك��ل ف��ي اإلس��الم م��ن وأن��ت
ب��ال��ب��ط��ل2 وي��ن��ط��ق ي��ه��ذي م��ن وم��ث��ل��َك م��م��خ��ِرًق��ا ت��ه��ذي ال��ق��ول ب��بُ��ط��ل ن��ط��ق��َت
ُع��ْص��ل3 أرب��ع ع��ن األص��ل ف��ي��ه ��ر وك��شَّ ك��رام��ة ال��ل��ئ��ام أع��ط��ى ال��ذي أل��س��َت
ال��ن��بْ��ل4 ج��ع��ب��ة ي��ا ال��ُم��ل��س ال��ق��س��يُّ ع��ل��ي��ك وُوتِّ��رت ال��رم��اُة ف��ي��ك ق��رَط��َس��ت وك��م
ال��ع��ج��ل م��ن ال��خ��وار ك��إض��الل أض��لُّ إن��ه ن��ه��ي��ق��ك ع��ن أْق��ِص��ْر ع��ل��ج ف��ي��ا
ب��ال��ن��ع��ل م��خ��نَّ��ث، ي��ا ل��ك��ن ت��ح��تَّ��م ال��ذي ق��ت��ل��ك ف��ي ال��س��ي��ف ع��ن��ك أن��زِّه

للفحل. طلبًا أذيالها رفعت التي النوق والشول: اإلبل. من املائة إىل السبعني أو األربعني بني ما الهجمة: 1
كذب. مخرق: 2

املعوجة. الصلبة األنياب العصل: 3
الهدف. أصاب قرطس: 4





األرض

ش��ظ��اي��ا ال��ف��ض��اءِ ب��أب��ع��اد ف��ط��اح��ت َح��ي��نُ��ه��ا ح��ان ق��د األرِض ب��ه��ذي ك��أن��ي
َه��م��الي��ا أط��واِده��ا ع��ل��ى ون��اح��ت ِف��ج��اُج��ه��ا ال��ف��ن��اءِ ب��أص��وات ون��ادت





املشنوق أهيا

:١٩٢٥ مارس ٣١ يف حدثت التي الرجعية الثورة أول من اآلستانة يف شنق فيمن وقال

خ��ط��ب��ا وم��ن ن��اَدى م��ن أب��ل��غ ألن��ت ع��م��ٍد ع��ل��ى م��ش��ن��وق وه��و س��اك��نً��ا ي��ا
ك��ت��ب��ا وم��ن أَْم��َل��ى م��ن ح��يَّ��رن ل��ل��ن��اس ِع��بَ��ٍر م��ن ال��م��ص��ل��وب أي��ه��ا ي��ا ف��ي��ك ك��م
ك��ذب��ا ل��م��ن س��ْم��ًع��ا أو خ��ان ل��م��ن ط��وًع��ا ج��اه��ل��ه أن��ت ش��ي��ئً��ا ت��ط��ل��ب ق��م��ت إذ
ط��ل��ب��ا ال��ذي ال��ش��يء ج��ه��ل م��ن ك��ذاك ب��ه ق��ت��ل��ت ق��د ح��ت��ى ب��ال��ش��رع ط��ال��ب��ت
وال��ح��َرب��ا ال��وي��َل ي��دع��و ال��ش��رع ألص��ب��ح ط��ال��ب��ه أن��ت م��ا إل��ى أج��ب��َت ول��و
م��ن��ت��ِح��ب��ا ال��ش��ع��ب ي��ب��ك��ي م��ن��َك أْم ع��ل��ي��ك ب��ف��ع��ل��ت��ه م��ظ��ل��وًم��ا ال��ش��ع��ِب ظ��ال��م ي��ا
م��ن��ت��ص��ب��ا ال��ج��و ف��ي ب��ه ع��ل��وت ح��ت��ى م��ن��ت��ص��بً��ا ل��ل��ش��رع ال ل��ل��ش��ر ق��م��َت ق��د
ال��َع��ط��ب��ا ف��ع��ل��ك م��ن تُ��ورده ِك��دت ق��د وط��ٌن ب��ه ي��ع��ل��و إذ ُع��ل��وَّك ف��اش��ك��ر
م��ض��ط��رب��ا ال��ب��ل��دان ف��ي األم��ر ل��ي��ج��ع��ل م��س��ت��ت��ًرا ال��دي��ن ت��ح��ت ق��ام ُم��ف��س��ًدا ي��ا
وج��ب��ا ق��د ال��ش��رع ف��ي ق��ت��ل��ه ف��إن��م��ا م��تَّ��ع��ًظ��ا ال��م��ص��ل��وب ذل��ك إل��ى ان��ظ��ر
ُص��ِل��ب��ا أوط��ان��ه ف��ي ي��ف��س��د ك��ان م��ن ق��ائ��ل��ة ال��ت��ن��زي��ل ف��ي ال��ل��ه وآي��ة





اليأسوالرجاء بني

ُم��ْح��َوج��ا ال��ك��فِّ ُم��ن��ف��ض أس��ع��ى زل��ت وم��ا ي��دي ت��م��ل��ك��ه ل��ي��س م��ا ُم��ق��ل��ت��ي ت��رى
ُم��رت��ج��ا ف��أل��ف��ي��ه ًج��ا والَّ ف��آت��ي��ه ُم��ف��تَّ��ًح��ا ب��ع��ي��د م��ن رزق��ي ب��اَب أرى
وال��رج��ا ال��ي��أس س��وى ش��يء م��ن ألم��ل��َك أك��ن ف��ل��م وأرج��و أح��ي��انً��ا وأي��أس





كتاب جوابعن

ت��َخ��لَّ��ى م��ا ُح��بِّ��ك��م ع��ن ق��ل��ب��ي إنَّ وج��الَّ ع��زَّ ب��اإلل��ه ق��َس��ًم��ا
ف��َولَّ��ى ال��س��ل��وَّ م��ه��ج��ت��ي ط��ردت ُس��ل��وٍّ م��ن ل��ي ه��واك ع��ن وال ال
َع��ْدال ب��دم��ع��َي ش��اه��ًدا وك��ف��ى ح��بِّ��ي ث��اب��َت ال��ع��اذل��ون أن��ك��ر
ت��ج��لَّ��ى ال��ِع��ي��ان ف��ي ك��ال��ش��م��س وه��و ش��يءٍ إن��ك��ار ي��ض��رَّ أن ع��س��ى م��ا
ك��ال ق��ل��ت: ح��بِّ��ه��م؟ ع��ن س��اٍل أن��ت ف��ق��ال��وا: س��م��ع��ت ف��م��ا ع��ذل��ون��ي
واض��م��ح��ال؟! ح��ب��ك��م ف��ي ت��الش��ى ق��د ف��ؤاد ذو ح��ب��ك��م ع��ن ي��س��ل��و ك��ي��ف
1 وإالَّ وع��ه��ًدا ف��ي��ك��م ذم��ة ق��ل��ب��ي يَ��رُق��ب ال��وداد ف��ي ي��زل ل��م
ب��ال��م��ع��لَّ��ى ِق��داِح��ه��ا م��ن ف��ائ��ًزا ال��م��ع��ال��ي ُم��ت��ون ال��م��م��ت��ط��ي أي��ه��ا
ه��الَّ ال��س��ع��ادة م��ن وه��الل َه��بَّ��ت ال��م��س��رِة م��ن ن��س��م��اٌت
تُ��ت��ل��ى ال��ج��مِّ ف��ض��ل��ك آي��اُت ف��ي��ه ك��ت��اٌب م��ن��ك إل��يَّ واف��ى ي��وم
وس��ه��ال أت��ي��ت ب��م��ا أه��ًال ق��ل��ت: ش��وًق��ا ي��زي��ُدك م��ا ه��اك ل��ي: ق��ي��ل
ل��وال ق��ل��ت: ف��راق��ه��م، ل��وال ق��ال: ج��م��ي��ًع��ا ف��ق��ل��ت: ال��م��ن��ى، ن��ل��ت ق��ال:

العهد. : اإللُّ 1





النفس غنيُّ الغنيُّ

وبَ��ل��ب��ال َه��مٍّ ف��ي أدام��تْ��ك وإن ال��ح��ال ُع��س��َرة ي��وًم��ا ل��ل��ن��اس ت��ش��ُك ال
وإق��ب��ال إدب��ار ب��ي��ن م��ا ف��ال��ده��ر ُط��رًق��ا ل��ل��رج��ا واس��ل��ْك ال��ي��أَس وج��ان��ب
وت��رح��ال ح��ل ذا ت��ح��اول ف��ي��م��ا م��غ��ت��ربً��ا ال��ج��دِّ َص��ه��وات ع��ل��ى وارك��ب
ب��م��ف��ض��ال ت��ح��ظ��ى أن ل��َع��ْم��ُرك ت��ط��ل��ب وال األن��وِق ب��ي��َض ِع��زَّة ع��ل��ى واط��ل��ب
ب��إق��الل أو ُش��حٍّ ب��أغ��الل ��ا إمَّ أن��ام��ل��ه ُغ��لَّ��ت ال��ذي غ��ي��ُر ي��ب��َق ل��م
وآم��ال��ي ش��ع��ري ب��ه��م أض��ع��ت ق��وًم��ا م��ن��ت��دبً��ا األي��ام ع��ل��ى غ��دوُت ق��د ك��م
أق��ي��ال1 أق��وال أق��وال��ه��م ل��ك��نَّ ب��ه��ا ال��رج��اء يُ��غ��رى أن دون أف��ع��ال��ه��م
ِم��ف��ع��ال2 غ��ي��ر ق��ئ��وٍل ال��ي��دي��ن َج��ْع��د ل��ه ث��ب��اَت ال بَ��يٍّ اب��ن َه��يِّ ك��ل م��ن
ال��ب��ال ك��اس��ف ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ل ذو وب��ات م��ض��اج��ع��ه ف��ي خ��ل��ًوا ال��ح��م��ق ذو ب��ات ك��م
ال��ب��ال��ي3 ط��م��ره ش��ظ��اي��ا ي��خ��ي��ط وذا ُم��ف��وَّف��ة ب��أب��راٍد يَ��م��ي��س ه��ذا

اليمن. بالد يف األعظم امللك دون الصغري للملك لقب وهو قيل، جمع األقيال: 1
أبوه. وال هو يعرف ال مجهول أي : بيٍّ ابن هيِّ رجل 2

البايل. الثوب الطمر: بيض. بنقوش منقوشة مفوفة: اختيال. يف مىش ماس: 3





الشوق

ي��دان��ي��ن��ي ال ب��ع��ي��د ع��ن��ك وال��ص��ب��ر ي��ن��ائ��ي��ن��ي ال ق��ري��ٌب إل��ي��ك ش��وق��ي
م��ض��م��ون غ��ي��ر ول��ك��ن ل��دي��ه ره��نً��ا ح��ق��ي��ب��ت��ه ف��ي وف��ؤادي راح��ًال ي��ا
ت��ح��ي��ي��ن��ي واألش��واق ال��وج��د ي��م��ي��ت��ن��ي م��ث��ًال ل��ل��ورى ش��ج��ون ف��ي ت��رْك��تَ��ن��ي
ي��غ��ري��ن��ي1 ف��ي��ك م��ن��ه��م ال��ح��س��ن ف��ي��رج��ُع ب��ه��م ه��واك أس��ل��و ل��ك��ي ال��م��الَح أق��ف��و

أتتبع. أقفو: 1





عىلصنيع شكر

ش��ع��ري ن��ظ��ي��م إل��ي��ه أه��دي ��ٍد م��م��جَّ ل��ف��ض��ل ش��ك��ًرا
ف��خ��ر ك��لَّ ص��ه��وَة ب��ال��ع��ز وام��ت��ط��ى األم��اج��د ف��اق
أم��ر ك��ل ف��ي ج��م��ي��ع��ه��م ن ال��زم��ا ب��ن��ي اخ��ت��ب��رُت إن��ي
وي��س��ر ع��س��ر م��ن ـ��ح��اَل��يْ��ن ال��ـ ل��دى غ��وَره��ُم وس��ب��رُت
ِل��ظ��ه��ر ب��ط��نً��ا ق��لَّ��ب��ت��ه��م ل��ه��م ت��ج��رب��ت��ي وب��ك��فِّ
ُض��ر وك��ل ال��خ��ط��وب دف��ع ف��ي أرج��وه م��ن ف��َوح��قِّ
«ش��ك��ري» م��ث��ل ال��س��ري��رة ح��س��ن ف��تً��ى ب��ه��م رأي��ت إن م��ا
ال��م��ش��َم��خ��ر ال��م��ق��ام إل��ى ت ال��َم��ك��ُرم��ا ف��ي ال��م��رت��ق��ي
ال��م��س��ت��م��ر ال��وف��اء وذا ال��م��س��ت��ق��ر اإلخ��اءِ ذا ي��ا
ص��دري غ��ل��ي��َل ش��ف��ي��ت ب��ه ـ��ك م��ن��ـ إل��يَّ ال��ك��ت��اب ج��اءَ
ش��ك��ري ع��ظ��ي��َم ال��ص��ن��ي��ع ه��ذا ع��ل��ى «ش��ك��ري» ي��ا ف��إل��ي��ك





الديار؟ ملن

األرواِح1 روام��س ب��ه��نَّ ل��ِع��بَ��ت ��ح��ص��اِح ال��صَّ ف��ي يَ��لُ��ْح��َن ال��دي��ار ل��م��ن
ِن��ص��اح2 دري��س م��ن أخ��ف��ى ال��ع��ي��ن ف��ي ف��ت��َرْك��نَ��ه��ا ال��ب��ل��ى أي��دي ب��ه��ا َع��ب��ث��ت
ض��واح3 وه��نَّ وادي��ه��ا ش��ج��راِت م��س��ائ��ًال ال��م��ط��يَّ ب��ه��ا وق��ف��ُت ول��ق��د
ورواح��ي ُغ��دوت��ي إل��ي��ه��ا ك��ان��ت دوارًس��ا ل��ه��ن آث��اًرا أق��ت��اُف
��اح ال��س��فَّ ط��ْرف��َي م��دام��ع َه��ط��ل��ت ��ًدا ُه��مَّ ال��م��ع��ال��م ت��ب��يَّ��ن��ُت ل��م��ا
وص��ب��اح4 َع��ش��ي��ة ب��ك��ل غ��دًق��ا َص��ْوب��ه ال��غ��م��اِئ��م م��رت��ك��ز ف��س��ق��اك
ب��ط��اح ُم��وِح��ش��ات وأم��س��ت ع��ن��ه��ا أه��لُ��ه��ا ��ل ت��ح��مَّ وإن ال��دي��ار ح��يِّ
األف��راح ي��د ت��ج��م��ع��ه وال��ش��م��ُل ن��اع��ٌم أخ��ض��ر وال��ع��ي��ش ب��ه��ا ع��ه��دي
وأق��اح��ي ع��رارٍة ب��ك��ل ن��ب��ت��ت وروض��ًة ل��ل��ح��س��ان أن��ي��ًق��ا َم��غ��نً��ى
ِوش��اح ت��ح��ت ج��ال َخ��ْص��ٍر ب��ه��ض��ي��م آخ��ذًا ال��م��راش��ف ب��ه��ا َل��ث��م��ت ق��د ك��م
ال��راح5 ش��م��ول ت��رِش��ف��ن��ي ل��م��ي��اءَ ب��غ��ادٍة ال��ح��س��ان م��ن ل��ه��وُت ول��ك��م

واألرواح: تقابله. ما فيه فتدفن بالرتاب تأتي التي والروامس: األرض. من األجرد املستوي الصحاح: 1
الرياح.

ونحوه. خيط من الثوب به يخاط ما والنصاح: البايل. الدريس: 2
للشمس. البارزات الضواحي: 3

الكثري. والغدق: املطر. والصوب: الثابت. املقيم املرتكز: 4
الباردة. والشمول: العرب. لدى محببة وهي الشفة، السوداء اللمياء: 5



الرَّصايف معروف ديوان

وِم��زاح ب��ه ل��ع��ب م��ن ش��ئ��ت م��ا ال��م��ه��ا م��ع أت��ي��ت زم��ٌن ع��ائ��ٌد ه��ل
رَداح6 ال��خ��راِد م��ن ال��ش��ب��اب ُرؤِد غ��ري��رة ك��ل ض��ج��ي��ع ف��ي��ه ب��تُّ ق��د
ِج��م��اح ذات وه��ي ال��ش��ب��ي��ب��ِة ف��رُس ��ب��ا ال��صِّ ب��م��ض��م��اِر ب��ي ت��ح��ض��ُر أي��ام

∗∗∗
ُم��ب��اح غ��ي��َر األع��راض م��ن وس��بَ��وا خ��ي��ل��ه��م ال��ت��ح��اُس��ِد ب��م��ي��دان رك��ض��وا
ب��رم��اح ال��خ��ن��ا م��ن يَ��ت��ط��اع��ن��ون واع��ت��دوا ُدروًع��ا ل��ه��م ال��ن��ف��اَق ل��ب��س��وا
س��الح7 ُش��ك��اُة ه��م ال��ض��غ��ائ��ن وم��ن وس��ع��اي��ة وش��اي��ٍة ك��م��اة أض��ح��وا
وج��ن��اح خ��ط��ي��ئ��ة ك��ل ن��ه��ِب ف��ي ُم��غ��اَره��م أنَّ غ��ي��َر ك��ال��ج��اه��ل��ي��ة
َص��الِح ل��غ��ي��ر م��ف��اس��ده��م ُخ��ِل��ق��ت ألن��ه��م ال��ع��ق��وَل أع��ي��ا إص��الُح��ه��م
ال��الح��ي ل��ح��اه إذا ع��ن��ه ي��ث��ِن��ي��ه ي��ك��د ول��م ال��ش��ِن��ي��ِع م��رت��ك��ب ك��ل م��ن
ب��س��ج��اح8 آم��ن��وا م��م��ن وأض��لُّ ال��ق��ط��ا م��ن ال��ُم��خ��زي��ات ِب��ُط��ْرق أه��دى

الخلق. التامة والرداح: األبكار. والخراد: الحسنة. الشابة الرؤد: 6
شاكي أي شاك؛ جمع الشني: بضم والشكاة الدروع. يلبس الشجاع البطل وهو كمي، جمع الكماة 7

والحدة. الشوكة من وهو السالح،
وفاة بعد كذبًا تنبئوا ممن هي وسجاح: الطريق. بمعرفته العرب عند اشتهر الطري من نوع القطا: 8
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األنس ليايل

ح��اس َم��ب��ي��َت ِب��ت��ه��نَّ ل��ي��ال��ي ب��ن��اس ال��ذك��رى ف��ي ول��س��ُت ذك��رُت
ب��ال��ك��راس��ي األس��رَّة م��ق��اب��ل��ُة ان��ت��ظ��اًم��ا ب��ه ت��زَدِه��ي��ك ب��ن��اٍد
وال��ش��م��اس1 ال��ت��خ��ال��ِف ِش��يَ��َم أبَ��ْوا ِك��َراٌم غ��ط��ارف��ة اج��ت��م��ع��ت ب��ه
ال��ن��ع��اس2 ف��ُم ُم��ق��ل��ت��ي��ه يُ��غ��ازل َرخ��ي��ٌم َرش��أ ع��ل��ي��ه��ُم ي��ط��وف
راس��ي وه��و ��ك ه��مِّ ط��ود وت��ن��س��ف ارت��ي��اًح��ا ت��ب��ت��ع��ُث ف��ي��ك ب��راٍح
اق��ت��ب��اس إل��ى م��ن��ه ِت��ه��مُّ ت��ك��اد َوق��ٌد ب��ال��م��اء ل��م��زج��ه��ا ي��ِش��ب
ال��ت��ن��اس��ي ُح��َف��ر ف��ي ف��ت��دف��ن��ه��نَّ س��روًرا ش��ارب��ه��ا ه��م��وَم ت��م��ي��ت
ب��ح��اِس ل��ه��ا ل��س��ت ف��ق��ال: إل��ي��ه ك��أًس��ا ال��ن��دم��اءُ ��ه َوجَّ وص��اٍح
ال��ِم��راس ب��ع��د أب��يُّ��ه ف��الَن ف��م��اَرُس��وه اإلب��اء ف��ي وغ��ال��ى
ال��ِغ��راس:3 وَرق ف��ي ال��م��اءِ دب��ي��َب وَدبَّ��ت ف��ي��ه م��ش��ت وق��د ف��ق��ال،
ب��ال��ق��ي��اِس يُ��ع��رف ل��ي��س دق��ي��ًق��ا م��ع��نً��ى ال��ص��ه��ب��اء ف��ي إن ل��ع��م��ُرك

والعناد. املخالفة والشماس: الكريم. السيد وهو غطريف؛ جمع الغطارفة: 1
الرقيق. والرخيم: الظبي. ولد الرشأ: 2
األرض. يف مغروًسا النبات الغراس: 3





الشمس

ال��ف��ض��اء ب��ح��ر ف��ي ال��س��ي��ر ت��ِج��دُّ م��خ��ور ب��اخ��رٌة ال��ش��م��َس ك��أن
ب��ان��ط��ف��اء أو ج��رم��ه��ا ي��م��زق ب��اص��ط��داٍم ح��ي��ٍن ب��ع��د س��ت��غ��رق





رئيسالدائنية

الدائني عبعوب أبو محمد الشيخ

م��ك��ت��وِب ج��ب��ي��ن��ِه ف��وق ب��ال��ن��وِر ش��ه��ادٍة ك��ت��اِب ف��ي ب��يَّ��ن ال��ده��ُر
ع��ب��ع��وب أب��ي ف��ي ل��ع��م��ري ُج��م��ع��ت وال��ُع��ال وال��ش��ج��اع��ة ال��س��م��اح��َة أنَّ
ب��ه��ب��وب ت��ول��ع��ت ال��ري��اح م��ث��ُل ب��ن��ان��ه ب��ال��ع��ط��اء ت��ول��ع ش��ه��م
ب��ال��م��ك��ذوب ل��ي��س م��ج��ٍد آب��اءُ ال��ُع��ال ف��ي ق��ي��س آلل نَ��َم��تُ��ُه أس��د
ال��َم��ره��وب ع��زم��ه ب��ص��ارِم ي��س��م��و ي��َزل ول��م أب��ي��ه ع��ن ال��م��ك��ارم ورث
ح��روب ون��ار ِق��ًرى ن��اَر ن��اَري��ن: ال��ورى ف��ي ي��وم ك��ل يُ��وق��د زال م��ا
ال��َم��ش��ب��وب1 ل��ه��ي��ب��ه��ا ض��وءُ ال��ل��ي��ل ف��ي ِل��س��ي��ب��ه ال��ُم��دل��ج��ي��ن ج��م��وَع ي��ه��ِدي
ك��روب وك��ش��ف س��اب��ق��ة ل��ع��ن��ان أك��ف��ه ال��ص��م��ي��م ال��ح��َس��ِب م��ن ُخ��ل��ق��ت
ي��ع��ب��وب م��ط��ه��م ك��ل وال��خ��ي��ل ب��ك��ف��ه ال��س��ي��وُف وق��اِئ��ع��ه َح��ِم��دت
ال��َم��ح��روب2 ب��ل��وع��ة ال��ع��دو ت��رك إغ��ارة ظ��ه��وره��نَّ ف��وق ش��نَّ إن
ه��ي��وب غ��ي��ر ال��م��وت غ��م��ر وي��خ��وض ِدرع��ه وال��س��ك��ي��ن��ُة ال��ف��وارَس يَ��ل��ق��ى
ال��م��ض��روب ب��ي��ت��ه دع��ائ��م ق��ام��ت وال��ن��َدى ال��م��ك��ارم ع��ل��ى ال��ك��رام ف��خ��ُر

آخره. أو كله الليل السائر املدلج: 1
بالشدة. املصاب املحروب: 2



الرَّصايف معروف ديوان

ب��ال��م��غ��ل��وب ال��غ��زوات ف��ي ل��ل��ج��ي��ش ي��ك��ن ول��م ت��راه م��غ��ل��وبً��ا ل��ل��ج��وِد
غ��روب ك��ل وع��ن��د ال��ص��ب��اح ع��ن��د دي��اره م��لءَ األض��ي��اف ��د ي��ت��ف��قَّ
م��ع��ص��وب3 س��يِّ��ٍد أك��ب��ر ال��ق��وم ف��ي وإن��ه ل��ل��ض��ي��وف ي��خ��ض��ع ك��ال��ع��ب��د
ال��م��وه��وب ب��م��ال��ه ت��ع��ي��ش ف��غ��دت َس��ي��ب��ه وال��ي��ت��ام��ى األرام��َل ع��مَّ
ق��ل��وب وج��ب��ر م��ح��زون ل��س��رور م��ح��م��د ال��ك��رام اب��ن ال��ك��ري��م ُخ��ِل��َق
األس��ل��وِب ال��م��ع��ج��َز ال��ك��ري��َم ك��ان ب��الغ��ة ال��ك��رام ك��ان ل��و ت��ال��ل��ه

متوج. معصوب: 3
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راقم! ما أدراك وما راقم

ال��س��م��اءِ ك��رس��ي ي��م��سُّ ب��ح��ي��ث ض��ي��اءِ م��ن األرضص��رًح��ا ف��ي أِق��ْم
ال��رداء ف��ض��ف��اض ال��م��ج��د ت��ردَّى ش��خ��ًص��ا ال��ع��رف��اَن ��ِم ف��ج��سِّ وب��ع��د
ال��ذك��اء ق��ل��م َض��ع ي��م��ن��اه وف��ي ال��م��ع��ال��ي ل��وح َض��ْع ي��س��راه وف��ي
ال��ع��الء م��ن ي��ش��اء م��ا ويُ��ث��ب��ت ي��م��ح��و ال��ك��رس��ي ع��ل��ى وأج��ل��س��ه
ال��دع��اء َرب راق��ٌم ف��ذل��ك وان��ظ��ر ال��ط��رَف إل��ي��ه وارف��ع وق��ْف

∗∗∗
ان��ت��ه��اء ب��ال ع��ظ��م��ن ف��ض��ائ��ل��ه م��ن ي��ا ال��ف��ض��الء ك��ع��ب��ة ي��ا أال
ب��ال��ف��ض��اء ب��اإلح��اط��ة ل��ي وم��ن وص��ًف��ا ب��ه��نَّ أح��ي��ط ب��أن أِه��مُّ
ال��وراء إل��ى ُع��الك ف��ي��رج��ع��ن��ي م��دًح��ا ُع��الك أِت��مَّ أن وأق��ِدُم
ال��ث��ن��اء ت��وف��ي��ة ف��وق ألنَّ��ك ُم��ثْ��ٍن ع��ل��ي��ك ال��ث��ن��اءَ ��ى وفَّ وم��ا
األذك��ي��اء1 إم��اَم ي��ا ذك��اءك ي��دان��ي ب��م��ا ذُك��اءُ اتَّ��ق��دت وم��ا
ال��ه��واء م��ن ان��ك��س��رن م��ا ش��ع��اع��ك ت��ح��اك��ي أش��ع��ت��ه��ا ك��ان��ت ول��و
ب��ال��ض��ي��اء ت��ن��م��و األدواح ك��ذا ت��ن��م��و ال��ع��رف��ان دوح��ة ب��ف��ك��رك
ال��س��م��اء ك��ب��د ف��ي ال��ش��م��س ل��ك��ن��ت ال��دراري م��ن ت��ك��ون ل��و وأُق��ِس��م
ِم��راءِ ب��ال أن��ت ال��ص��ب��ح ل��ق��ل��ت: ي��وم ك��ل ي��ط��ل��ع ال��ص��ب��ح ول��وال

الشمس. ذكاء 1





املاء نقشعىل

ن��ع��ي��ش ال��م��ن��ون ك��ي��س ع��ل��ى ك��أنَّ��ا ام��ت��داده ال��م��ن��ون ت��أب��ى ع��ي��ش��ن��ا أرى
خ��دوش ال��ق��ب��ور وه��ات��ي��ك ِل��ط��اًم��ا ال��ردى ي��وس��ع��ه األرض وج��ه زال وم��ا
ن��ق��وش ال��ح��ي��اة ري��ح م��ن ال��م��اء ع��ل��ى ك��أن��ن��ا م��اء األرض ان��ق��الب ك��أنَّ
ع��روش ت��ث��لُّ أو ح��ص��وٌن ت��ه��دُّ ب��أه��ل��ه��ا ي��وم ك��ل دن��ي��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
يَ��ط��ي��ش ي��ك��اد ال س��ه��ٌم ولِ��ل��م��وت ط��وائ��ًش��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ش س��ه��ام ت��ُروُح
ت��ن��وش ت��ك��اد ال ��ا ك��فٍّ ال��ع��م��ر م��ن ج��م��ة وه��ي ال��م��ن��ى ق��ط��ف إل��ى ن��م��دُّ
أروش1 ل��ه��نَّ م��ا ي��أس ج��راح��ات رج��ائ��ن��ا ف��ي ال��ردى س��ي��ف وم��ن ون��رج��و
خ��م��وش ال��خ��ط��وب ظ��ف��ر م��ن ح��ن��ان��ي��ك ب��ه ي��ك��ن ل��م ل��و ال��ع��ي��ش ب��وج��ه وأج��ِم��ْل
َم��ري��ش2 ال��ح��ي��اة ب��أدواء ن��ج��ي��ف ُم��ق��رط��س س��ه��م ال��م��وت ل��رام��ي ده��ان��ا
نَ��ش��ي��ش3 ال��ص��ارخ��ي��ن ع��وي��ل وإن خ��ط��وبُ��ه ت��غ��ل��ي ال��ده��ر إن ل��َع��ْم��رك
يَ��ج��ي��ش ب��ال��ح��ادث��ات ِم��ْرَج��ل ل��ه م��ن��ِض��ج ل��ل��خ��الئ��ق إال ال��ده��ُر وم��ا
ج��ي��وش ل��ل��ح��روب م��ن��ا ف��ت��زح��ف ب��ن��ا راف��ق��ٌة ال��م��وت ج��ي��وش ك��أن
ونُ��ع��وش ع��ن��ده ُم��ه��ود ت��س��اوت اع��ت��ب��اره ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا ن��ظ��ر وم��ن

الجراحة. دية أرش؛ جمع األروش: 1
الريش. ذو املريش: النصل. العريض السهم النجف: للهدف. املسدد املقرطس: 2

غىل. إذا وغريه املاء صوت النشيش: 3





املوت هوة

ال��َم��َم��ات وه��ي م��ه��واِت��ه ع��ل��ى ُم��ِط��ل ج��ب��ل ح��ي��ات��ن��ا َّ ك��أن
ال��م��ش��اة ُه��وَّت��ه ن��ح��و تَ��ه��اَوى ف��ظ��لَّ��ت ُع��م��يً��ا ف��وق��ه م��ش��يْ��ن��ا
ال��ك��ائ��ن��ات ه��ذي ف��ي��ه ُج ت��م��وَّ ب��ح��ٌر ال��ك��ون ه��ذا ف��ض��اء ك��أنَّ
خ��اف��ي��ات ظ��اه��رات ف��واق��ع ك��أنَّ��ا ت��م��وُّج��ه��ا ل��دى ون��ح��ن
��ت��اُت وال��شَّ ال��ت��ف��رُّق ف��ش��أن��اه��ا أخ��رى وت��غ��ي��ُب ت��ارًة ت��ب��يَّ��ُن





رقتبوصفمجالك…

ال��ع��ذَّاُل ب��ك ف��اف��تَ��ت��ن��ت ورأت��ِك األق��وال ج��م��ال��ِك ب��وص��ِف ��ْت رقَّ
َج��م��ال ل��ل��ج��م��ال ك��أن��ِك ح��ت��ى ��ًال ت��ج��مُّ ال��ج��م��اَل ب��ِك اإلل��ه َوَه��َب
م��ح��ال ��ه��ن وغ��ضُّ ت��راك ك��ي��م��ا ش��واخ��ص ب��رزِت إذا ال��ع��ي��ون ك��ل
وم��ج��اُل ب��ه��ا م��خ��ت��رٌق ل��ل��وج��د ب��م��ه��ج��ٍة ع��اد رآك ال��َخ��ِل��يُّ وإذا
خ��ب��ال ال��ع��ق��ول وف��ي رأْوِك ل��م��ا ت��ول��ٌه ال��ق��ل��وب ف��ف��ي س��ف��رِت ق��د ك��م
ُم��ذال ن��وره��نَّ وج��ه��ِك ن��ور م��ن ك��ل��ي��ل��ٌة وه��ي ب��األب��ص��ار ف��َرم��وِك
ِج��دال ول��ل��ق��ل��وب ال��ن��واظ��ر ب��ي��ن ت��ح��ت��ه��ا ض��ل��وع ع��ل��ى األك��فَّ رب��ط��وا
األم��ث��ال تُ��ض��رب ي��وس��ف ب��ج��م��اِل ت��ك��ن ل��م ي��وس��ف أي��ام ف��ي ك��ن��ت ل��و
رج��ال ال��ن��س��اء م��ع إل��ي��ك ش��وًق��ا ق��ل��وبَ��ه��ا األك��ف دون ول��ق��طَّ��َع��ت
األك��ف��ال َخ��ص��َرِك وت��ج��ِه��د ك��س��ًرا ُس��ق��ُم��ه��ا ج��ف��ونِ��ك ع��ل��ى ي��ج��ور ق��د ك��م
األب��ط��اُل ف��ت��ك��ه ف��ت��ْرَه��ب ي��رن��و أرى م��ا أض��ع��ف وه��و ل��ط��ْرِف��ِك ع��ج��بً��ا





قامتمتيس

ال��ح��اك��ي ال��م��ْق��َول ن��غ��م��ات ع��ل��ى رق��ًص��ا وأوراك ب��أع��ط��اٍف ت��م��ي��ُس ق��ام��ت
ب��اِك ط��رف��ه وك��لٌّ وراح��ْت الٍه م��س��رَّت��ه ف��ي وك��لٌّ ج��اءت ح��وراءُ
ال��ش��اك��ي؟ ع��ل��ى َع��ط��ٌف ه��ل ال��ُح��س��ن م��ل��ي��ك��ة ل��ه��ا: وق��ل��ت ض��ع��ًف��ا خ��ص��ره��ا م��ن ش��ك��وت
خ��دَّاك ال��ورُد ق��ل��ت: ال��ورَد؟ أح��س��َن م��ا ق��ائ��ل��ة: ال��ورد ت��ج��ن��ي َوْه��ي ف��اس��ت��ض��ح��ك��ت
إي��اك إيَّ��اِك ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ت��ه��وى؟ وم��ن ب��ال��دالل: ف��ق��ال��ت أه��َوى، وق��ل��ت:
ي��ه��واك ال��ح��س��ن وج��الل إي ي��ه��واك ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ق��ل��ب��ي ع��ل��ى واس��ت��ح��ل��ف��ت��ن��ي
ونُ��س��اك ُع��بَّ��اد ه��ت��ك ف��ي ي��ن��ف��كُّ وم��ا ال��ق��ل��وب ي��س��ت��ه��وي ب��ع��ي��ن��ي��ك س��ح��ر
ب��ذك��راك م��ش��غ��وًال س��ه��ران ب��اَت م��ن ع��ل��ى ت��ع��ط��ف��ي��ن ه��الَّ ال��ح��س��ن رب��َة ي��ا
دن��ي��اك! أس��ب��اب م��ْع دن��ي��اي أس��ب��اب ات��ص��ل��ت ل��و ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ع��ي��َش أط��ي��َب م��ا
وف��تَّ��اك! ف��تَّ��ان ب��ي��ن ْح��ي��َرت��ي وا ف��ات��ك��ة واألل��ح��اظ ي��ف��ت��نُّ ال��ُح��س��ن
إم��س��اك��ي ي��ش��ف��ي��ه وه��ل أراك ل��م��ا ف��أم��س��ك��ه أش��واق��ي ب��ق��ل��ب��َي ت��ه��ف��و
ك��َم��رآك ش��يءٍ م��ن ق��طُّ راق��ن��ي م��ا م��ع��رف��ة ال��ح��س��ن ب��ك��ن��ِه وع��ن��دي إن��ي
ب��أس��الك ت��ج��ري ال��ت��ي ك��ال��ك��ه��رب��اء دم��ي ع��روق ف��ي ي��ج��ري غ��راُم��ك أم��س��ى





املَكتب

ت��ع��ج��ُب ن��ض��رة وف��ي ت��روق ب��ه��ج��ة ف��ي ح��دائ��َق ْر ت��ص��وَّ
ت��ن��ض��ب وال ت��ج��ري ج��داوَل ال��ع��ل��وِم م��ي��اه ف��ي��ه��ا ت��َرق��َرُق
ي��ل��ع��ب ب��ه��ا وي��غ��دو ي��روح ال��ف��ن��ون ن��س��ي��م ع��ل��ي��ه��ا وه��بَّ
ت��ع��ش��وش��ب ال��ح��ق��ائ��ق ب��ن��ب��ِت ك��م��االت��ه��ا وأرض ف��أض��ح��ت
تُ��ن��س��ب ِع��رف��ان��ه��ا ألش��ج��اِر ال��ع��الء ث��م��اَر وإنَّ وأم��س��ت
م��ط��رب ت��غ��ري��ده��ا ب��الب��ُل ب��أرج��ائ��ه��ا ال��ف��خ��ار وط��ار
ي��ط��ل��ب ب��ه��ا ال��ج��س��وم وح��ف��ظ ب��ه��ا ط��ل��ي��ٌق وج��ه ف��ل��ل��م��ج��د
ي��ط��ل��ب ب��ه��ا ال��ج��س��وم وح��ف��ظ ال��ع��ق��ول وط��بُّ ال��ن��ف��وس غ��ذاء
ال��م��ك��ت��ُب ه��ي ل��ع��م��ري ج��ِل��يٍّ��ا ت��ص��ورت��ه��ا م��ا إذا ف��ت��ل��ك





أقبلتيفغالئل

ال��م��ع��اط��ِب1 س��ه��اَم ق��ل��ب��ي إل��ى تَ��ري��ُش ح��واج��ِب ِق��س��يِّ أم ِل��ح��اظ س��ي��وف
ال��ت��رائ��ب2 ُح��ِل��يُّ م��ن��ه��ا ل��ي الح وق��د غ��الئ��ل ف��ي أق��ب��ل��ت ك��ع��اٍب وُربَّ
ال��ك��واك��ب وائ��ت��الق َم��ه��اة وع��ي��ن وش��ي��ج��ة واع��ت��داُل ظ��ب��ي ج��ي��ُد ل��ه��ا
ال��ع��ج��ائ��ب ب��ن��ت ال��ح��س��ن ف��ي ي��ن��ادون��ه��ا ال��ه��وى أُول��ي أن غ��ي��َر ف��ي��ه��ا ع��ي��َب وال
ج��ان��ِب ك��ل م��ن ال��ح��س��ن ص��ب��ح ف��أس��ف��َر َع��ش��ي��ة ال��ن��ق��اب م��ح��ي��اه��ا ع��ن نَ��ض��ْت
ال��ذوائ��ب ب��ل��ي��ل ُم��ح��ي��اه��ا ن��ه��ار أول��ج��ت ال��ذوائ��ِب س��وَد ن��َش��رْت وم��ذ
ال��ت��ن��اس��ب ذاك ح��س��ن ف��ي ال��دُّم��ى ت��ف��وق رأي��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ح��س��ن ف��ي��ه��ا ت��ن��اس��َب
ال��ك��ت��ائ��ب م��دم��ي��ات أس��وٍد ق��ل��وَب ب��ل��ح��ظ��ه��ا تُ��دم��ي األج��ف��ان ُم��ف��تَّ��رَة
ال��س��وارب ال��ِظ��ب��اء ه��ات��ي��ك ب��ي��ن ل��ن��ا ت��ع��رَّض��ت ي��وم وال��ل��ه أن��س��ه��ا ف��ل��م
ال��ك��واع��ب ال��ح��س��ان ف��ي ي��وًم��ا ه��م��ت وال ق��ب��ل��ه��ا ال��ص��ب��اب��ة م��ا أدري ك��ن��ت وم��ا
م��واظ��ب وه��مٍّ وتَ��ه��ي��ام ووْج��ٍد ول��وع��ة غ��راٍم ذا ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت
غ��ائ��ِب غ��ي��ر ح��اض��ٌر إال ال��ش��وق وم��ا ح��اض��ر غ��ي��ر غ��ائ��ٌب إال ال��ص��ب��ر وم��ا

ريًشا. له عمل السهم: راش 1

العقد. يوجد حيث الصدر أعىل تريبة؛ جمع وهي الرتائب: 2





وصديقه امرٍئ كل

وال��ِع��رُض وال��دي��ن ال��م��ال ل��دي��ه يُ��ص��ان َم��ْح��ُض ُودُّه َم��ن ص��ادق��َت إذا ت��ح��رَّ
ال��ن��ب��ض أن��ب��أ ق��د ال��ق��ل��ب ش��ئ��ون ع��ن ك��م��ا خ��ل��ي��ل��ه ع��ن م��ن��ب��ئ خ��ل��ي��ل ف��ك��لُّ
بُ��غ��ض آخ��ره ال��ح��ب ف��ذاك وإال ال��ورى م��ن ت��ح��ب َم��ن ع��ام��ل وب��ال��ْص��دق
يَ��نْ��ف��ضُّ ال��ف��ع��ل ذل��ك ع��س��ى ث��الثً��ا ب��ف��ع��ل��ه أس��اءَ ق��د ص��دي��ًق��ا وس��ام��ح
ف��ْرض إس��اءت��ه دام��ت ال��ذي ف��َرف��ُض م��س��اِم��ح غ��ي��ر َدْع��ه ث��الٍث وب��ع��َد
يَ��ن��ق��ضُّ ��س ي��ؤسَّ ه��اٍو ُج��ُرٍف ع��ل��ى ف��ال��ذي ب��ال��ص��دِق ال��ودِّ أس��اَس وق��وِّ
ال��وم��ض ذل��ك ُخ��لَّ��بً��ا م��ن��ه��ا ي��ُك ف��ال س��ح��اب��ٌة م��ن��ك ل��ل��خ��لِّ وم��ض��ت وإن





النفساألمارة

اش��ت��ه��ي��ِت ك��م��ا ف��ع��ل��ِت ق��د ول��ك��ن ان��ت��ه��ي��ِت ف��م��ا ه��واك ع��ن ن��ه��ي��ت��ِك
ج��ن��يْ��ِت ن��ف��س��ي ي��ا ع��ل��ي��ك ف��أن��ِت ��ي ُك��فِّ ال��ش��ه��وات ع��ن ن��ف��س��ي ف��ي��ا
س��ع��ي��ت ك��م��ا ال��م��ن��ك��رات ف��ي َس��ع��ت ي��وًم��ا ب��ال��س��وء ��ارٌة أمَّ وم��ا
��ك��ي��ت1 ال��سُّ ص��اح��ب��ة أن��ت رأي��ت��ك ج��اءت ال��ح��س��ن��ات َح��ْل��ب��ُة م��ا إذا
َه��ويْ��ت ف��ق��د َف��ج��ار ي��ا وإال ع��ف��ًوا ع��ل��ي��ك اإلل��ه أس��دى ف��إن
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كدر األنسيفغريموقعه

وال��وت��ِر ال��ع��ود ب��ض��رب م��س��ت��أن��س��ي��ن ب��ِه نُ��ِل��مَّ أن دع��ان��ا ق��د وص��اح��ٍب
ب��ال��ش��رِر األج��س��ام َج��ه��ن��ُم��ه ت��رم��ي م��ت��ق��ًدا ال��ح��ر ف��ي��ه��ا ك��ان ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ص��غ��ر وم��ن ض��ي��ٍق م��ن األغ��اري��د ص��دُر ب��ه��ا يَ��ض��ي��ُق داٍر ف��ي ذل��ك وك��ان
ال��ح��ج��ر1 ُص��ل��ب��ة ب��أرض ض��بٍّ ُج��ح��ر أو ل��ه ال��ق��ط��اُة ت��أوي َم��ف��ح��ص ك��أن��ه��ا
َض��َج��ر ف��ي ال��ع��ود ن��غ��م��ات ف��ي ت��ل��ق��اه زوَرتِ��ه��ا ق��ب��ل َط��روبً��ا َع��ِه��دت ف��م��ا
ال��ك��در م��ن ض��رب م��وق��ِع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي واق��ع��ة وه��ي األغ��ان��ي وم��ط��رب��ات
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والنار الدمع

تُ��ل��ه��ُب؟! ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ب��ي��ن ن��ار وح��ت��اَم وت��س��ك��ُب ع��ي��ن��ي ال��دم��ع ت��ص��بُّ ك��م إل��ى
ت��َص��بُّ��ُب ع��ارض��يَّ ف��ي ل��ه ودم��ع ِض��راُم��ه يُ��ش��بُّ وج��ٌد ول��ي أب��ي��ت
ال��م��ج��رب ال��دواء ف��ه��و دم��ع��ه س��وى ع��ن��ك��ُم ال��ص��ب��ر خ��ان��ه ِل��َم��ش��وٍق وه��ل
َع��َص��بْ��َص��ُب1 ش��دي��د ي��وٌم ب��ه ع��ل��يَّ س��ي��ف��ه ال��ب��يْ��ُن َج��رَّد ي��وًم��ا إنَّ أال
تُ��ن��س��ب! ال��م��ح��اس��ن ك��ل ل��ه م��ح��يٍّ��ا ب��رؤي��ت��ي أف��وز ه��ل ش��ع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا
��ب ت��ت��ح��جَّ ض��وئ��ه ف��ي ال��ض��ح��ى وش��م��س ال��س��ه��ا ي��ص��ب��ح أو أس��ل��وِك ال وع��ي��ن��ي��ك
م��ح��ب��ب ال��ج��م��ال ش��اء ك��م��ا وأن��ت ُم��غ��رٌم ب��ك ال��ه��وى ش��اء ك��م��ا ف��إن��ي
ك��وك��ب الح ك��ل��م��ا وأب��ك��ي ن��س��ي��ٌم س��رى ك��لَّ��م��ا رؤي��اك��ُم إل��ى أِح��نُّ
ت��غ��رب أي��ان ال��ص��ب��ر ع��ن��ي وي��ع��زُب ط��ل��وع��ه��ا ع��ن��د ل��ل��ش��م��س وأذك��رك��م
ي��ت��ق��ل��ب ي��زل ل��م ده��ٍر ص��رف ب��ه ق��ض��ى إذ ب��ي��ِن��ك ي��وم ص��ب��ري ب��ان ل��ق��د
م��ش��رب ال��ش��وائ��ب وق��ع م��ن ف��ي��ه ص��ف��ا ت��رى ف��ه��ل ال��زم��ان ف��ي خ��ل��ي��ل��ي ��ر ت��ب��صَّ
ي��ت��ح��لَّ��ب أش��داق��ه��ا م��ن ال��َغ��ْدَر رأى أه��َل��ه��ا وج��رََّب ال��دن��ي��ا ن��ظ��ر وَم��ن
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البرصة

م��ظ��ط��ِع��ِن1 غ��ي��ر ف��ي��ه��ا تَ��ُم��رَّنَّ ف��ال ت��َوطُّ��ن��ه��ا ال��ُم��ض��ن��ى وال��ب��ْص��َرَة إي��اك
ال��دِّم��ِن خ��ض��رة إال ه��ي ف��م��ا ح��س��نً��ا ُخ��ض��رت��ه��ا ب��األش��ج��ار ت��ع��ج��ب��نَّ��ك ال
ال��ب��دِن ص��ح��ة ع��ن��ه وس��اف��ر إال م��س��اِك��ن��ه��ا ف��ي ص��ح��ي��ح أق��ام إن م��ا
ُم��ؤت��َم��ن غ��ي��ر ح��رٍّ وش��دُة نَ��ت��ن وه��وى ق��ات��م وج��ٌو َزع��اٌق م��اء
ال��ك��ف��ن ف��ي ال��دَّرج اس��ت��ح��ق��وا ��ق��ام ال��سَّ م��ن ك��أن��ه��م أه��ِل��ي��ه��ا ك��لَّ ت��ج��د ان��ظ��ر
ال��َوَس��ن ل��ذة ح��َرم��ت��ه��م وق��د ��ى ـ��ح��مَّ ال��ـ دم��اءه��م ��ت ام��ت��صَّ ق��د ال��وج��وه ص��ف��ر

∗∗∗
ال��وث��ِن م��ن يُ��ف��َرق ل��م ال��ع��ب��وس��ُة ل��وال ح��ج��ر م��ن ُق��دَّ ب��وج��ه ال��ن��زي��َل يَ��ل��ق��ى
ال��ل��َس��ن! ض��ي��ع��ة ي��ا ب��ل ال��ش��ع��ر خ��ي��ب��ة ي��ا م��أم��ل��ه؟! ال��ش��ع��ر يَ��ل��ق��ى غ��م��ُر ي��ا أف��ي��ك
ف��اح��ت��ق��ِن؟ ال��ري��ح اح��ت��ب��اس ف��ي��ك ك��ان إن م��ن��ت��ف��ًخ��ا ال��ك��رس��يِّ ع��ل��ى أراك ل��ي م��ا

املسافر. املظطعن: 1





أغسطس يف احلر

ت��س��ع��ي��ر ل��ل��رم��ض��اء ف��ي��ه ب��دا َق��ْد إذ يَ��ص��ه��رن��ا ال��ي��وم ه��ذا ب��ال��ح��رِّ ك��اد ق��د
ت��نُّ��ور واألرض ل��ه��ا ال��ج��س��وم تُ��ْش��َوى َس��غ��ٍب م��ن َف��ْه��ي ج��اع��ت ال��ش��م��س ك��أن��م��ا





كانون يف الربد

َع��ق��ارُب ال��ه��واءِ ذرَّاِت ف��ك��أنَّ بَ��رُده يَ��ل��س��ُع ج��اء ي��وٌم ل��ل��ه
ف��ذَاِئ��ب ف��ي��ه ال��ب��رد اح��ت��م��اَل إال ب��ج��اِم��ٍد ل��ي��س ف��ي��ه ش��ي��ئً��ا ت��ل��َق ل��م





ارجتاًال قاهلا وقد معلقة

ب��األض��واءِ ال��ل��ي��ِل ظ��الَم س��ت��رْت ال��ت��ي ال��ُم��َع��ل��َق��ِة ت��ل��ك إل��ى ان��ظ��ْر
ال��ح��س��ن��اء أص��اب��ِع ش��ك��َل ي��ح��ك��ي��ن ب��ه��ا ُم��ح��ِدق��ة ال��ب��لَّ��ور م��ن ِق��ط��ٌع
ال��ج��ْوزاء ك��واك��ُب وك��أن��ه��نَّ ال��دَُّج��ى ف��ي ت��ألأل ب��در ف��ك��أن��ه��ا
ب��ي��ض��اء ب��َه��ال��ٍة أح��ي��ط ق��م��ٌر ك��أن��ه��ا ال��خ��ي��اُل يُ��م��ثِّ��ل��ه��ا ق��د ب��ل





اللؤم يطفح قد

ال��ك��رم��ا يَ��دَّع��ي ف��ي��غ��ُدو ال��ح��ي��اءَ يَ��ن��س��ى ص��اح��ب��ه إنَّ ح��ت��ى ال��ل��ؤُم يَ��ط��ف��ُح ق��د
ال��َورم��ا واْس��ت��س��َم��ن ُه��ًدى ال��ض��الَل رأى ب��ص��ٍر ق��ذَى ك��ان��ت إن ال��َج��ه��ال��ة إن
ال��ِق��م��م��ا م��ن��ه��م ي��ع��ل��و ال��س��ي��ُف ي��ُك ل��م إن غ��واي��ت��ه��م ع��ن ارع��واءٌ ِل��ل��غ��واِة م��ا
ال��ش��َم��م��ا ل��ه��ا أذن��اب وه��ي ادَّع��ْت ح��ى َس��ف��اه��تُ��ه��ا أْط��َغ��تْ��ه��ا أراذَل م��ن ك��م
َرخ��م��ا وال ك��ان��ت م��ا ال��ط��ي��ُر ُع��دَّت أو ب��ق��ًرا وال ك��ان��ت م��ا ال��وح��ش ُع��دَّت إن
س��م��ا وذاك أرٌض ف��ذا بَ��وٌن ال��ُخ��ْل��ق ف��ي وب��ي��ن��ه��ُم َخ��ل��ق ف��ي ك��ال��ن��اس وال��ن��اُس
وال��َج��ل��م��ا1 ال��س��ي��َف م��ن��ه يَ��ط��ب��ع وال��ق��ي��ن ح��ق��ي��ق��ت��ُه ام��ت��ازت وم��ا ال��ح��دي��د م��ث��ُل
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بعضهم هيجو اللؤم

دواءُ ال��ح��م��اِم س��وى م��ن��ه يَ��ش��ِف ل��م ع��ي��اءُ ال��ن��ف��وس ف��ي داءٌ ال��ل��ؤُم
1 ال��دأم��اءُ ألن��ت��َن بَ��ْع��ض��ه��ن ب��ل ع��ي��وب��ه ك��لُّ أم��اء ال��دَّ ف��ي ك��ان ل��و
األح��ي��اءُ ب��نَ��تْ��ِن��ه��ا ف��م��ات ف��س��دت ط��ب��اع��ه ال��ه��واء ك��َرة ف��ي انَّ ول��َو
ال��ف��ح��ش��اء ب��وج��ه��ه ت��ل��وح م��ن��ه��ا م��خ��ازيً��ا ال��زم��ان ي��ُد ع��ل��ي��ه أل��ق��ْت
َح��ي��اء ف��ي��ه ول��ي��س ف��ع��اد ِس��م��ة ال��خ��ن��ا م��ن ف��ي��ه ال��ده��ُر أق��ام وج��ٌه
ال��خ��ي��الء؟! ه��ذه م��ا ك��رى» «أط��ِرْق غ��ل��َوائ��ه ف��ي ي��خ��ت��ال م��اش��يً��ا ي��ا
ال��ع��ق��الء؟! ِخ��زيَ��ك ت��ع��ل��م أف��ل��يْ��َس ط��وي��ل��ة ع��ن��ك ال��ج��ه��الء غ��ف��ل��َة َه��ب

البحر. الدأماء: 1





جتنَّب

ال��ص��ح��ي��ِح ب��ال��ب��َدِن ت��غ��ت��رَّ وال ُق��ربً��ا ال��رأي س��ق��ي��م م��ن ت��ج��نَّ��ْب
ق��ب��ي��ح ُخ��لُ��ٍق ذا ك��ان م��ا إذا َخ��ْل��ٍق ل��ُح��ْس��ن ال��ص��دي��ق ت��رَض وال
ن��ص��ي��ح م��ن ال��ن��ص��ي��ح��َة ق��ِب��َل وم��ا ال��م��خ��ازي ع��ل��ى أك��بَّ َس��َف��ٍه وذي
ال��رَّب��ي��ح ب��ال��ث��م��ن إل��ي��ه ت��ب��اع ح��ت��ى ل��دي��ه ال��ُم��خ��زي��اُت ت��ُروج
ب��ال��ُم��ب��ي��ح أْج��َدَر ال��ش��ت��ُم وك��ان َش��تْ��ِم��ي وأب��اح ب��غ��يِّ��ه أط��اف
ال��م��س��ي��ح م��ن ال��ي��ه��وُد ك��ان ك��م��ا م��ن��ي ف��ك��ان ال��ض��الل وأغ��راه
ب��م��س��ت��ري��ح ال��ه��ج��اء م��ن ف��ل��س��َت م��س��ت��ِش��ي��ًط��ا غ��يْ��ظ��ك ن��ار ف��ي ف��م��ْت
ري��ح1 ت��ج��اَه ت��ُش��بُّ ك��ن��ي��ران األه��اج��ي لُ��َك��ُع ي��ا ف��ي��ك س��أض��رم
ال��م��دي��ِح م��ن ف��ي��ك ال��ه��ج��و يُ��ع��دُّ ح��ت��ى ف��ي��ك ال��م��خ��ازي ��َع��ِت ت��ج��مَّ

اللئيم. اللكع: 1





املرسح يف

ُم��ح��اِط ُم��َش��بَّ��َك��ٍة ب��ُق��ض��ب��ان ال��ب��الِط َرْح��ِب م��س��رٍح ف��ي ب��دْت
ال��ري��اط1 ض��اف��ي��ة غ��ي��َر وم��اَس��ْت ب��ت��اٍج َض��ف��ائ��ره��ا م��ن ف��ج��ال��ْت
ال��ب��س��اط ع��ل��ى ت��م��ي��س ب��رزْت وق��د وج��ن��ت��يْ��ه��ا ت��َورَُّد أن��س��ى وال
ال��ب��الط ف��ي ي��خ��ط��ر ال��ُح��ْس��ِن َم��ل��ي��ُك وق��اٍر ف��ي ت��خ��ِط��ر وه��ي ف��ق��ل��ن��ا
ال��ق��بَ��اِط��ي2 ف��ي يَ��ْرُف��ل ال��ُح��س��ن أَرت��ن��ا ��ا ل��مَّ األن��ظ��اُر ل��ه��ا س��ج��دْت وق��د
��ي��اط ب��ال��سِّ ال��ض��يَ��اِغ��م ع��ل��ى ت��ُص��ول راح��ت ح��ي��ن ال��ُم��ه��يْ��ِم��َن وَك��بَّ��رن��ا
ال��نَّ��ش��اِط ب��أج��ن��ح��ة م��رف��رف��ًة وط��ارت خ��دًرا أع��ص��ابَ��ن��ا س��َق��ْت
ال��خ��َواط��ي ت��خ��ط��و أن ع��ل��ي��ه ت��ُه��وُل ِس��ل��ك ف��وق ال��ح��م��ام��ة َم��ْش��َي م��ش��ْت
وان��ح��ط��اط ارت��ف��اٍع ب��ح��اْل��يِّ ق��ل��ب��ي خ��ف��ق��اَن ف��وق��ه وب��ارت
ال��ص��راط ع��ل��ى ال��ج��َواَز ت��ع��لِّ��م��ن��ا نُ��ه��ان��ا خ��َل��ب��ت وق��د َف��خ��ْل��ن��اه��ا
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ووداع شكر

ش��ع��ِر م��ن ك��ن��َت ف��ال ش��ك��ًرا ت��ِط��ق ل��م وإن ل��ل��ش��ك��ر ال��ش��ع��ر أي��ه��ا ل��س��انً��ا أِع��رن��ي
وال��ب��در يُ��ش��رق ال��ش��م��س ن��ور ب��َم��ع��ن��اك أرى ك��ي وال��ب��در ال��ش��م��س ب��ن��ور وج��ئ��ن��ي
ال��زه��ر ع��ل��ى ال��ف��راش ح��ام م��ث��ل��م��ا ب��ه��ا ت��ط��يُّ��بً��ا ال��ري��اض أزه��ار ح��ول وُح��ْم
ال��ف��ج��ر غ��رة م��ن خ��ذه ع��م��وٍد ب��رأس ل��واءَه وان��ش��ر ال��ش��ك��ر م��ق��ام ف��ي وُق��ْم
ال��ش��ك��ر ف��ي ع��نِّ��َي ش��ع��ر ي��ا ف��ن��ْب ع��ل��يَّ ج��ل��ي��ل��ة ح��ق��وًق��ا ل��ب��ي��روٍت ف��إن
ع��م��ري م��ن س��واه��ن أح��س��ب ل��م وَربِّ��ك ل��ي��ال��يً��ا أق��م��ُت ب��ب��ي��روٍت ف��إن��ي
ال��ده��ر م��ن ال��م��اض��ي��ات ال��ذن��وب غ��ف��رت ذك��رت��ه��ا م��ا إذا أي��اًم��ا ��ي��ُت وق��ضَّ
ع��ذر م��ن ل��ك ك��م ب��ي��روَت ف��ف��ي ع��ل��يَّ م��ذِن��بً��ا ده��ر ي��ا ب��غ��داد ف��ي ت��ُك ل��ئ��ن
ح��ر ُخ��ل��ق ذي ال��ن��ف��س ك��ب��ي��ر ب��ك��ل ُم��ع��ج��بً��ا ال��م��ك��ارِم درَس ب��ه��ا ق��رأت
زه��ر1 أن��ج��ٍم ف��ي ال��ق��وم س��روات وم��ن ال��ذرا ف��ي ال��ِع��زِّ ب��اذخ م��ن ب��ه��ا ف��ك��ن��ت
ه��ج��ر وال ص��دوِد ع��ن ال ُم��ف��ارق��ك��م إن��ن��ي ال��ق��وم أي��ه��ا وداًع��ا وداًع��ا
ال��ج��م��ر م��ن أح��رَّ ألش��واًق��ا إل��ي��ك��م ب��ي ف��إن ع��ن��ك��م ال��ت��رح��ال أِزَف ل��ئ��ن
ب��األم��ر ال��م��س��ت��ب��دي��ن ال��م��ل��وِك ك��ف��ت��ك ف��ات��ٌك ب��ال��ص��ب��ر وال��ش��وُق أَودِّع��ك��م
ال��ص��ب��ر ح��ك��م��ة ال��ن��وى ي��وم ف��ي وأن��ك��ر ب��ف��ض��ل��ك��م اع��ت��راًف��ا ق��ل��ب��ي أح��ب��ك��ُم
غ��ر ل��ك��م ُج��دود ع��ن ت��وارث��تُ��م��وه��ا ِش��ي��م��ًة ال��ض��ي��َف أك��رم��ت��ُم أن غ��رَو وال
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الرَّصايف معروف ديوان

ال��ن��س��ر ط��ائ��ر ت��ح��ت��ه يَ��ب��ق��ى ح��ي��ث إل��ى ص��ي��ت��ه��م ط��ار األَُل��ى ال��ُع��رب م��ن أل��س��ت��م
ال��ف��خ��ر ح��ل��ب��ة ف��ي س��بَّ��اق��ون غ��ط��اري��ف ال��ُع��َال ط��ل��ب ف��ي ��اُض��ون ن��هَّ أع��اري��ب
ال��ق��ط��ر ن��دى ال��ج��دوب ش��ك��ر وأش��ك��رك��م ح��ب��ي��ب��ه ال��م��ح��بِّ ذك��ر س��أذك��رك��م
ف��ق��ر ل��ذو ح��ي��ي��ت م��ا إل��ي��ك��م إل��ي��ك��م ف��إن��ن��ي رض��اك��م م��ن ت��ح��ِرم��ون��ي ف��ال
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إيناسالوزير إىل

ال��ن��اس ف��ي األم��ث��ال ت��ض��رب ب��ه��ا ص��ارت ع��ظ��م��ت ال��ت��ي م��زاي��اك إنَّ إي��ن��اس
ن��ب��راس ن��ور ف��ي��ه وج��ه��ك ك��أنَّ زائ��ره ج��ئ��َت ��ا ل��مَّ ب��ي��ت��َي أخ��اُل
وإح��س��اس��ي ف��ك��ري أن��ع��ش��ت ب��ح��س��ن��ه��ا ط��ي��ب��ة ف��ي��ك ب��خ��ص��اٍل آن��س��ت��ن��ي
«ب��إي��ن��اس» ع��ن��ي إي��ح��اُش��ه��ا ف��زال ت��ص��رُّف��ه��ا ف��ي ال��ل��ي��ال��ي أوح��ش��ت��ن��ي ك��م
م��ق��ي��اس ك��ل ف��ض��ًال ف��ات ل��وال��ٍد ت��ذك��رة إي��ن��اُس ي��ا ال��ل��ه أدام��ك
آِس ل��ه��ا م��ا ج��روٌح ع��ن��دي وال��ي��وم دام��ي��ة ف��يَّ ج��روًح��ا ي��أس��و ك��ان ق��د





لطفاهللا آل مأدبة يف

.١٩٣٦ سنة بمرص العراقي للوفد أقيمت التي املآدب يف ارتجاًال أنشد مما

واألف��واِه واألن��ظ��ار ال��ُخ��ل��ق ف��ي س��اح��ٌر لُ��ط��ٌف ال��ل��ه لُ��ط��ف آل ف��ي
ال��ل��ه ل��ط��ف آل ��وا ت��س��مُّ ف��ل��ذا ق��دره��م ل��رف��ع��ة درُّه��م ل��ل��ه





بحلوان عزام الرمحن عبد مأدبة يف

َع��زَّاِم آل ب��ن��اه��ا ب��ي��وٍت ع��ل��ى ع��ل��ٍم ف��ي م��ن��ش��وران وال��ف��ض��ل ال��م��ج��د
وإك��رام إع��زاز ك��ل ب��ه��ا ن��ل��ن��ا َم��راب��ع��ه��م ف��ي ض��ي��وًف��ا ح��ل��ل��ن��ا ل��م��ا
وإع��ظ��ام إج��الل س��ط��ر ل��م��ج��ده��م ب��ه ن��خ��طُّ ش��ك��ًرا ن��ش��ك��ره��م ف��س��وف





احلكيم نظلة مأدبة يف

ص��م��ي��ِم خ��ال��ص ُم��َؤثَّ��ٍل م��ج��ٍد ل��ذات ض��ي��وف ن��ح��ن
ال��ن��س��ي��ِم خ��ط��رة م��ن أرقُّ م��ه��ذَّب��ات ط��ب��اع ل��ه��ا
ال��وس��ي��م وج��ه��ه��ا ف��ي ك��ال��ح��س��ن ال��ُم��ع��لَّ��ى ُخ��ل��ق��ه��ا ف��ي وال��ح��س��ن





منعاه كذبيف الكرخيومن

س��ع��ي��ْد ح��ر ع��ي��ش ب��ه��ا ت��ع��ي��ش ف��ط��ن��ة ذو إن��ك أَع��بُّ��وُد
ب��ع��ي��د م��رًم��ى األن��اش��ي��د ف��ي ل��ه��ا ف��ي��اض��ة ش��ع��رك ق��ري��ح��ة
ت��ب��ي��د ال ال��ت��ي وب��ال��م��ب��ك��ي��ات ب��ال��م��ض��ح��ك��ات ال��ش��ع��ر م��ن أت��ي��ت
ع��ن��ي��د خ��ص��م ك��ل ع��ن��ا َق��ْد ل��ه��ا ق��درٍة ع��ن ل��ل��ن��اس ف��أع��رب��ت
ل��ب��ي��د؟! ذا وم��ن زه��ي��ر ذا ف��م��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ت��ق��دم��ت
م��ج��ي��د! ش��ه��م ك��ل ب��ه��ا م��دح��ت أن��ش��ودة ال��م��دح ف��ي ل��ك ف��ك��م
ب��ل��ي��د! غ��اٍو ك��ل ب��ه��ا ص��ف��ع��ت أع��ج��وب��ة ال��ه��ج��و ف��ي ل��ك وك��م
َم��زي��د ال ب��م��ا ع��ل��ي��ك ويُ��ث��ن��ي أب��ن��اءُه ال��ك��رُخ ب��ك ي��ب��اه��ي
ش��دي��د ب��غ��ي��ظ م��ن��ك ي��ب��ي��ت��ون ال��خ��اس��ري��ن ح��س��ادك ول��ك��نَّ
ي��ري��د ال م��ا ل��ل��ش��ع��ر ي��ري��دون غ��ي��ظ��ه��م م��ن ن��ع��يَّ��ك أش��اع��وا
ج��دي��د ب��غ��ي��ظ ع��ادوا ال��ن��اس ل��دى إخ��ف��اق��ه��م ت��ب��يَّ��ن ول��م��ا
رغ��ي��ْد وع��ي��ش ج��دي��د ب��ع��م��ر آن��اف��ه��م رغ��م وادًع��ا ف��ع��ش





املايض منخواطر

أت��ك��ذب��ا أن ف��ي��ه ن��ف��س��ي ون��زَّه��ُت ال��م��ه��ذَّب��ا ال��ق��ري��َض إن��ش��ادي ت��ع��ودُت
ت��ق��ل��ب��ا م��ا إذا ال��غ��اوي ال��زم��ن م��ع أك��ن ل��م ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ح��بِّ��ي أج��ل وم��ن
م��ذب��ذب��ا ي��ك��ون أن ل��رأي��ي أبَ��ي��ت م��ن��ط��ق��ي اس��ت��ق��ام��ة ف��ي ج��ه��دي أج��ل وم��ن
م��غ��رِّب��ا وط��وًرا ف��ي��ه��ا ال��ع��ال أرود م��ش��رًِّق��ا َط��وًرا ال��ب��ل��دان ف��ي وس��اف��رت
ُم��ْع��ج��ب��ا ال��م��واط��ن ش��ت��ى ف��ي ك��ن��ت ب��ه��م أف��اض��ال وَُع��ْج��ٍم ُع��رٍب م��ن وص��اح��ب��ت
ُم��ه��ذَّب��ا ال��رج��ال ف��ي ع��ل��يٍّ ك��ك��رِد ل��ق��ي��ت��ه��م وع��ج��ٍم ع��رب ف��ي أَر ف��ل��م
��ب��ا وال��صِّ ال��ش��ب��ي��ب��ِة م��ن��ذ ب��آداب��ه م��غ��رًم��ا ك��ن��ت ال��ذي ال��ح��ب��ر ال��ع��ال��م ه��و
ُم��ط��رب��ا ال��غ��ضِّ ب��ال��م��م��ت��ع ي��ؤان��س��ن��ي ي��راع��ِه ص��ري��ُر م��ص��ٍر ف��ي ك��ان ف��ق��د
ت��ح��ج��ب��ا م��ا ن��وره م��ن ب��م��ق��ت��ب��س ك��اش��ًف��ا وال��ع��ل��م اآلداب ف��ي ك��ن��ت وك��م
ال��م��رت��ب��ا ال��رئ��ي��س أم��س��ى ل��م��ج��م��ع��ه��ا ع��ن��دم��ا ب��ال��ع��ل��م ال��ش��ام أن��ار أن إل��ى
ُم��ع��رب��ا م��ح��م��د ي��ا إل��ي��ه��ا س��واك ن��رى ف��ال ع��يَّ��ت ال��ع��ل��م م��ع��َج��م��ات إذا





صورة

ال��س��ام��ي ال��ج��م��ال م��ن��ه��ا ف��ت��ج��لَّ��ى األك��م��اِم م��ن ب��دت ق��د زه��رة
األوه��ام ط��ائ��ف ي��دن��س��ه ل��م ح��س��نً��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي��ه��ا وت��راءت
اآلث��ام م��ن ُج��رِّدت أن��ف��ًس��ا ي��ح��ك��ي ال��ث��وب م��ن ت��ج��ري��ده��ا إن
ب��غ��م��ام ن��وره غ��مَّ ك��وك��بً��ا م��ن��ه ال��ت��ج��رد ق��ب��ل ك��ان��ت ه��ي
األج��س��ام وس��ام��ة ت��ت��وارى أن م��ن ي��غ��ض��ب األق��داس ق��دس إن
ب��األه��دام ال��ج��م��ال ه��ذا ك��ف��ر رج��س ه��و ال��ذي ال��ك��ف��ر وأش��د
اإلس��الم ه��دى ف��ي ال��ف��ن رس��ل أن��ك��رت��ه��ا ج��اه��ل��ي��ة ض��لَّ��ة

∗∗∗
ال��رس��ام ري��ش��ة ال��ُع��ْري ي��د م��ن ان��ت��زع��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ص��ورة ان��ظ��ر
ال��غ��رام ع��ي��ون م��ن ال��دم��ع ي��م��ت��ري ِض��ْح��ًك��ا ي��ض��ح��ك ال��ج��م��ال ف��ي��ه��ا تَ��ْل��َق
م��ت��رام��ي م��ه��اج��م س��رور ف��ي م��ن��ه��ا ال��ك��ئ��ي��ب��َة ن��ف��س��ك وت��رى
ال��م��س��ت��ه��ام ول��وع��ة ك��رم ب��ن��ت ��ي ال��م��ت��ح��سِّ ن��ش��وة ف��ي م��ن��ه��ا أن��ت
وه��ي��ام ال��ه��وى م��ن ه��ي��اج ف��ي م��نَّ��ا ال��ج��وان��ح ي��ت��رك م��ن��ظ��ر
اب��ت��س��ام» ذات ال��ث��غ��ور وي��رد م��س��ت��ب��ش��رات ال��وج��وه «وي��رد
األن��غ��ام» م��ط��رب ال��ش��ع��ر وت��ر م��ن��ه��ا ي��ح��رك إذ ال��ن��ف��س «ي��ب��ه��ج

∗∗∗
اح��ت��ش��ام ف��ي خ��الع��ًة ف��أرت��ن��ا ح��ي��اء وأغ��ض��ت ث��وب��ه��ا خ��ل��ع��ت



الرَّصايف معروف ديوان

ال��وس��ام ف��ي ب��داع��ة ب��ال��ت��ع��رِّي وأب��دت ال��ح��ي��يِّ ج��ل��س��ة ج��ل��س��ت
األح��الم ل��ج��ة ف��ي ك��غ��ري��ق ج��ع��ل��ت��ه��ا إغ��ض��اءًة أُح��ي��ل��ى م��ا
ال��م��ت��ع��ام��ي ب��ح��ي��ل��ة ل��ي��راه��ا ح��ي��اء ال��ح��ي��اء ع��ن��ه��ا ي��ت��ع��ام��ى
ب��اح��ت��رام ق��ائ��ًم��ا ال��ف��نُّ نَ��ه��ض م��ن��ك��ب��ي��ه��ا ع��ن ال��رداء ل��س��ق��وط
ب��ان��س��ج��ام» ش��اديً��ا ال��ش��ع��ر وج��رى ب��اب��ت��ه��اج راق��ًص��ا ال��ح��ب «وغ��دا

∗∗∗
واألف��ه��ام» ال��ع��ق��ول ف��ي ح��ي��رة ع��ج��ي��ب ش��يءٌ ال��ج��م��ال ه��ذا «إن
واح��ت��دام» ح��رق��ة ذو ج��ذب س ال��ن��ا ق��ل��وب وب��ي��ن أل��وان��ه «ب��ي��ن
واإلب��رام» ال��ن��ق��ض ف��ي م��ط��اع ـ��ي وال��ن��ه��ـ األم��ر ص��ادق ال��ح��ب ف��ي «وه��و
ع��ظ��ام» غ��ي��ر ال��رج��ال وع��ظ��ام ص��غ��ار غ��ي��ر ف��ال��ص��غ��ار ي��ش��أ «إن
ال��غ��رام» ط��ري��ق إل��ى وي��ه��دي ال��ح��ب أوج��ه ف��ي ي��ض��يء ن��ور «ه��و
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الفتية عصاي

ه��دي��ه ل��ي «م��ظ��ه��ر» م��ن أت��ت��ن��ي ق��د ف��ت��يَّ��ْه ع��ص��اَي وذي ش��ي��خ أن��ا
َع��ب��ق��ريَّ��ْه ص��ن��ع��ة ذات ح��ل��ي��ة أل��ب��س��وه��ا ق��د «ال��ص��اب��ئ��ي��ن» َص��اغ��ة
أخ��ويَّ��ه م��ودة ع��ن ُم��ْع��رب ب��ك��الم «م��ظ��ه��ر» م��ن وش��ع��اًرا
ح��ي��ه رأس رأس��ه��ا ص��ي��غ ف��ل��ذا ق��ْدًرا ع��م��ران» «اب��ن ع��ص��ا ت��ح��ك��ي ه��ي
ك��ال��ح��ن��ي��ه م��اش��يً��ا ك��ن��ت ب��ع��دم��ا َس��ويٍّ��ا ق��ويٍّ��ا ب��ه��ا ف��س��أم��ش��ي
األدب��ي��ه ب��ال��وش��ائ��ج م��وث��ق إلخ��اءٍ ب��ه��ا ال��ذك��رى وس��ت��ب��ق��ى
ِح��ْم��ي��ري��ه أس��رة م��ن ل��ك��ري��م ب��إخ��ائ��ي ك��رام��ة أل��ب��س��ت��ن��ي





الوطني النشيد

ال��م��ح��ْن ك��ش��اف��و ال��م��وت غ��م��ار خ��وَّاض��و ن��ح��ن
ال��ك��ف��ن لُ��بْ��ِس أو ال��ع��ز اك��ت��س��اء غ��ي��ر ل��ن��ا م��ا
ال��َوط��ن إلح��ي��اءِ ن��ف��دي��ه��ا األرواَح ن��ب��ذل
ث��م��ْن؟! ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ألوط��ان األرواح ِس��َوى ه��ل
ال��ِف��َدى ل��ه ي��ك��ون��وا ل��م ِل��ْألَُل��ى َض��الًال ي��ا
أوط��ان��ن��ا ول��ت��ح��ي��ا ف��ل��ت��ع��ش ن��ح��ن ن��ُم��ت إن





القرغويل الستار عبد إىل

ح��ق��ك ث��اب��ت م��ن��ك��ري��ن م��ن ل��س��ت إن��ي ح��ق��ك ال��س��ت��ار ع��ب��د ه��اك
ب��ص��دق��ك م��ق��ي��س ه��ذا ادع��ائ��ي ف��ي وص��دق��ي ع��ن��ه ذه��ل��ت أن��ي غ��ي��ر
ك��ع��ش��ق��ك ال��ب��ل��ي��غ ش��ع��رك ع��اش��ق ف��إن��ي ش��ع��ري ع��ش��ق��ت ق��د ت��ك��ن إن





الزهاوي عىلقرب دمعة

ح��يَّ��ا ب��ال��م��وت وص��رت م��ي��ٍت م��ث��ل م��ض��ن��ى ع��ش��ت ق��د ال��ف��ي��ل��س��وف أي��ه��ا
ط��يَّ��ا ل��ل��ج��س��م ي��ك��ون م��وت ب��ع��د خ��ل��وٌد إال ال��ع��ظ��ي��م ح��ي��اة م��ا
ش��يَّ��ا ي��خ��َش ل��م ب��ال��ب��ق��اء ن��اط��ق ذك��ٌر ل��ك ال��ورى ب��ي��ن ي��ب��ق��ى س��وف
ع��ل��يَّ��ا ذك��ًرا ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي ح��زت وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ال��ف��ض��ل ف��ي ف��رٌد أن��ت
ش��ج��يَّ��ا ال��ح��ي��اة ف��ي أب��ك��ي��ك ك��ن��ت وإن��ي ش��ج��ًوا ع��ل��ي��ك أب��ك��ي س��وف





األعظم اإلمام يفمدرسة

اإلمام مدرسة يف مدرًسا بتعيينه له مهنئًا النقشبندي سعيد الشيخ العالمة إىل كتب مما
حنيفة: أبو األعظم

ال��ب��وُس ب��ه ط��الَّ ع��ن وزال ت��دري��ُس ل��ل��ع��م ازده��ى ق��د
م��دروس م��ن��ه رس��م ي��وج��د ال ال��ع��ل��م م��ع��ال��م واتَّ��ض��ح��ت
ت��أس��ي��س ك��ي��وان ع��ل��ى ل��ه رب��ع��ه م��ن اآلف��اق ب��ع��ال��م
م��رم��وس وه��و رأًس��ا ط��أط��أ ق��د ال��س��ع��د ل��ه ال��ذي س��ع��ي��د
ال��ع��ي��س ال��ن��ج��ب إل��ي��ه تُ��ح��دى ت��زل ل��م م��ن ال��ع��ي��ل��م ال��ع��ال��م
ت��غ��ل��ي��س اإلدالج وي��ع��ق��ب ق��ص��ده ف��ي ال��ف��ض��ل أه��ل ي��ول��ج
إب��ل��ي��س ال��ل��ه ب��س��م ي��ط��رد م��ث��ل��م��ا ب��ه ال��ج��ه��ل وي��ط��رد
ال��ق��راط��ي��س ع��ن��ه��ا ت��ض��اي��ق��ت إذ م��ع��ال��ي��ه َع��دَّ ت��س��ل ف��ال
م��ط��م��وس ج��ه��ل��ك ف��ي ع��ق��ل��ك ت��ع��داده��ا: ح��اول ل��م��ن وق��ل
ت��ق��دي��س اإلح��ص��اء ع��ن ل��ه��ا ول��ك��ن��ه��ا ا ع��دٍّ ال��ح��ص��ا ي��ح��ص��ي
ت��ن��ف��ي��س1 ل��ل��ك��رب رؤي��ت��ه ف��ي ش��ك ال ال��غ��ط��ري��ف ال��ق��ذم
ال��ش��وس ت��ح��ذره��ا ه��ي��ب��ة ذو ول��ك��ن��ه ج��ئ��ت إن ي��ب��س��م
ن��ام��وس ال��ح��اف��ل م��ح��ف��ل��ه س��وى ع��ل��ًم��ا ل��ل��ق��ان��ص ول��ي��س

الكريم. املعطاء السيد القذم: 1



الرَّصايف معروف ديوان

ق��س��ي��س ل��إلي��م��ان وان��ق��اد ط��ائ��ًع��ا ل��ه ال��خ��ص��م أذع��ن ك��م
م��رءوس وه��و رئ��ي��س أن��ت ل��ه: ق��ال ال��ع��ل��م ف��ي واص��ل ك��م
م��ح��س��وس ال��ش��م��س ض��ي��اء إن ح��اج��ة ف��ي ل��ل��ب��ره��ان ول��ي��س
ب��ل��ق��ي��س واآلداب آص��ف وال��ن��ه��ى ال��ع��ال س��ل��ي��م��ان أن��ت
ن��ق��ري��س ال��ج��ه��ل ل��داء ـ��ع��ل��م ال��ـ خ��ط��ة ف��ي غ��ي��رك ال أن��ت
م��ع��ك��وس ع��رف��ان��ك ش��م��س م��ن ال��ع��ال س��م��اء أق��م��ار ون��ور
ق��ام��وس ص��درك إذ نَ��ع��ج��ُب ف��ال درٍّا ل��ل��ف��ظ ي��ك��ن وإن
وت��خ��م��ي��س ت��ش��ط��ي��ر ي��زدان ال ال��ش��ع��ر ف��ي م��دح��ك ي��ك��ن ل��م ل��و
ت��ج��ن��ي��س ال��ت��رص��ي��ع ذي ب��ال��ع��ق��د ل��ه ش��ع��ري م��دح��ك ح��وى وم��ذ
م��غ��روس ل��ك ال��ت��ه��ان��ي روح إن��ش��اده روض��ة وف��ي ق��ل��ت
ت��دري��س ال��ن��ع��م��ان إم��ام��ن��ا ل��دى ل��س��ع��ي��د ودام أرِّخ
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ومديح شكر

منه: استعاره الذي الكتاب تناوله بعد النائب فوزي حسني إىل وكتب

ال��م��س��ت��ط��اْب ل��ف��ض��ل��ك ت��ش��كُّ��ًرا ال��ج��ن��اْب ع��ظ��ي��م ي��ا إل��ي��ك أه��دي
ان��س��ك��اب ذو ن��ائ��ل غ��ي��ث أن��ك ال��ورى ع��ن��د ص��حَّ ح��س��ي��ن ف��ي��ا
ال��ش��ب��اب ع��ن��ف��وان ب��ح��ال ف��ي��ك ال��ن��دى ج��م��ي��ع ال��ل��ه ج��م��ع ق��د
ض��ب��اب ف��ي ح��ج��ب��ت م��ا ع��ال ش��م��س ال��ع��ال س��م��اء أف��ق ف��ي ف��أن��ت
ال��ك��ت��اب ذاك إلرس��ال��ك ش��ك��ًرا ال��م��دى ط��ول أش��ك��ر وإن��ن��ي
ق��راب ف��ي م��ره��ًف��ا ت��س��لُّ ك��م��ا ل��ه ف��ق��ري ث��وب ع��ن ج��ردت��ن��ي
ال��س��ح��اب ه��م��وم ع��ن نُ��بْ��َت وأن��ت ال��ه��دى ع��ل��وم ع��ن أب��وك ن��اب
ل��ل��ص��واب ب��ع��ل��م��ه ه��دي��ت ق��د ال��ورى ج��م��ي��ع ال��ع��ص��ر م��ة ع��الَّ
ال��ح��ج��اب ع��ن��ه��ا ب��ال��ف��ط��ن��ة أم��اط أع��ج��زْت م��ع��ض��ل��ة وك��م ف��ك��م
ال��ش��ه��اب م��ث��ل ال��ث��اق��ب ب��ف��ك��ره ل��ن��ا ع��ل��م غ��ام��ض ج��ال وك��م
ال��ع��ج��اب ب��ال��ع��ج��ي��ب أت��اه��م ح��ي��ث ب��ع��رف��ان��ه ال��ن��اس ب��ه��ر ق��د
ال��خ��ط��اب وف��ص��ل ال��ح��ك��م وأوت��َي ال��ن��ه��ى أه��ل اآلراء ف��ي وف��اق
أص��اب إال ال��ص��ائ��ب ب��رأي��ه ح��اك��ًم��ا ل��ن��ا األم��ر ي��ق��ط��ع ل��م
ال��ذب��اب م��ن��ه ال��م��ش��ح��وذ ك��ال��ص��ارم ق��ط��ع��ه ف��ي ال��ل��ه ل��ع��م��ر ف��ه��و
ال��م��ه��اب ذاك أص��ل ف��رع إن��ك إذ ال��ي��وم أم��دح��ك ال ف��ك��ي��ف
وط��اب م��ن��ك��م ال��ع��ن��ص��ر زك��ى وق��د ال��ورى ه��ذا أم��ج��اد وأن��ت��ُم
ال��ذن��اب إال ال��م��ح��ت��د ش��رف م��ن غ��ي��رك��م وم��ا ال��رأس وأن��ت��م



الرَّصايف معروف ديوان

س��راب إال ف��ي��ه س��واك��م وم��ا ل��ه وأن��ت��م ال��ف��ض��ل وم��ن��ك��م
ن��ق��اب أب��ه��ى ال��ن��اس ف��ي أل��ب��س��ك��م ق��د ال��م��ج��د م��ن ال��ف��ض��ل ذو وال��ل��ه
ان��ت��س��اب ذو أح��س��اب��ك��م إل��ى أن��ي ال��ورى وك��ل ال��ل��ه ف��أش��ه��د
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املبارك القدوم

بمدرسة للتدريس بغداد إىل سامراء من عوده عند النقشبندي سعيد الشيخ للعالمة وكتب
األعظم: اإلمام

ط��الب��ه ف��ي ال��ن��ف��ائ��س ب��ذل وم��ن ع��ل��م ك��ل ط��ال��ُب س��رُّ ق��د أال
غ��ي��اب��ه م��ن ال��م��ب��ارك ب��م��ق��دم��ه س��ع��ي��د ال��زورا ش��رَّف ص��ب��ي��ح��ة
ج��ن��اب��ه إل��ى ع��اد ال��ن��ع��م��ان ل��دى ل��ط��ال��ب��ي��ه��ا ال��ع��ل��وم وت��دري��س
ع��ب��اب��ه ف��ي ع��ل��م ك��ل ف��رائ��د ح��دٍّ ب��غ��ي��ر ال��خ��ض��مُّ ال��ب��ح��ر ه��و
ن��ص��اب��ه إل��ى ع��اد ال��درس وأم��ر ب��ش��رى ال��ت��اري��خ ب��م��ع��رض ف��ق��ل��ت:

١٣١٨ه





النائب إىلحسني

كتابًا: منه يستعري النائب فوزي حسني إىل وكتب

األم��اج��ِد اب��ن ي��ا ��اب ال��وهَّ ال��ورى س��ؤال س��ائ��ًال ف��ض��ل��ك ن��ح��و ��ي أك��فِّ رف��ع��ت
س��اع��دي ل��غ��ي��رك أم��دد ل��م وح��ق��ك ع��ص��رن��ا أع��ل��م اب��ن ي��ا ه��ذا ق��ب��ل وم��ن
ف��س��اع��د ال��ح��س��ي��ن اب��ن ش��ع��ر ب��دي��وان لُ��ب��ان��ٌة ح��س��ي��ن ي��ا ل��ي ع��رض��ت ف��ق��د
ال��م��ق��اص��د ب��ع��ض ال��ف��ض��ل ذا ي��ا ف��ي��ه ف��ل��ي إع��ارًة ال��زم��ان ب��ع��ض ب��ه ل��ي وُج��ْد
ال��م��ح��ام��د ذا ي��ا ال��غ��ب��راء ب��ن��ي ل��ك��ل وم��رج��ًع��ا ل��ل��ع��ف��اة م��أوى زل��ت وال





مبارك زكي الدكتور إىل

غ��زي��ُر أدب م��ب��ارٍك َف��ِالبْ��ن أدي��بً��ا ف��ت��ى األن��ام أط��رى إذا
ال��ب��ح��ور ب��ج��ان��ب��ه ن��ض��ب��ت ف��ق��د ب��ب��ح��ر أش��ب��ه��ه ال وع��ل��م
ن��ظ��ي��ر ل��ه ول��ي��س ش��ب��ه ل��ه وع��ل��م أدٍب أخ��ا ب��ه ل��ق��ي��ت
ِخ��ي��ر م��ن��ه ف��ال��م��ب��ارك وب��ورك زك��يٌّ ل��ه: ف��ق��ي��ل ن��ف��ًس��ا زك��ا
م��س��ت��ن��ي��ر ص��ب��ٌح دج��اُه ي��ش��ق ل��ي��ًال ال��ط��رس ف��ي ي��راع��ه ي��م��جُّ
ال��ع��ب��ور أع��ج��زه ال��ف��ن ف��ي ل��م��ن ج��س��ًرا « ال��ف��ن��يِّ «ب��ن��ث��رِه أق��ام
ن��ور ل��ل��ف��ه��م ذك��اءه ك��أن ال��م��ع��ان��ي س��دف ب��ذك��ائ��ه ج��ال
ن��س��ور ب��دع م��ن ع��ل��ي��ه ت��ح��وم ب��ي��اٍن م��ن ب��ح��ٍر ع��ب��اب وخ��اض
ت��م��ور ف��رح م��ن ال��ن��اس رأي��ت ح��ف��ل ي��وم ال��م��ن��اب��َر ق��رع إذا
ت��ش��ي��ر أو ت��ص��ف��ق أك��ف��ه��ُم اش��رأب��وا وق��د ن��ح��وه أص��اخ��وا
ف��خ��ور ب��ه ال��ع��راق ب��ن��ي ف��ك��ل وت��اه��ت م��ص��ٌر ب��ه اف��ت��خ��رت إذا





العظامء ختليد

األزه��ار ت��ن��ب��ت ف��ي��ه��ا غ��نَّ��اء ب��ح��دي��ق��ٍة ذك��ره ن��خ��ل��د ق��ال��وا:
ت��ذك��ار ب��ه��ا ل��ه ي��ك��ون ح��ت��ى اس��م��ه إل��ى ال��ت��س��م��ي��ات ف��ي ون��ض��ي��ف��ه��ا
األح��رار وت��ه��زأ م��ن��ه ـ��ع��ق��الء ال��ـ ت��ض��ح��ك ج��ه��ل ال��ل��ه ل��ع��م��ر ه��ذا
اآلث��ار ذك��ره ت��خ��ل��د ال م��ن ب��اس��م��ه��ا ت��خ��ل��د ال ال��ح��دائ��ق إن
واألف��ك��ار م��ن��ه ال��ض��م��ائ��ر َخ��ل��ِت م��ن ب��اس��م األم��اك��ن ت��س��م��ي��ة ن��ْف��ع م��ا
اإلن��ش��ار ب��غ��ي��ره��ا ال��م��م��ات ب��ع��د ف��إن��ه ال��م��س��اع��ي ُغ��رُّ ف��ات��ه م��ن
أق��م��ار ب��ه��ا م��ا ال��ل��ي��ال��ي م��ث��ل م��آث��ر ل��ه��نَّ م��ا ال��م��ع��ال��ي إنَّ
األث��م��ار؟! ب��ه��ا ان��ت��ض��دت ب��م��ا إال ال��ب��ل��ى ب��ع��د م��ن األش��ج��ار تُ��ذَك��ر ه��ل
ال��ت��ك��رار وأُْح��ِم��َد ال��س��م��اع ح��س��ن ب��ش��ه��وده��ا أت��ت إذا وال��ذك��ري��ات
األم��ص��ار ذك��ره ب��خ��ال��د ل��ه��ج��ت م��ص��ل��ح س��ي��رة دن��ي��اه ف��ي س��ار م��ن
اآلث��ار م��م��ات��ه ب��ع��د أح��ي��ت��ه م��ؤث��ًرا ال��ب��الد خ��ط��ط ف��ي ع��اش م��ن





الراوي والشيخ بنيالرصايف

البيت جملتها من الرصايف، املرحوم إىل قصيدة الراوي إبراهيم الشيخ املرحوم أرسل
اآلتي:

ال��م��ق��دَّم وال��رُّص��اف��ي ال��زه��اوي ج��م��ي��ل م��را ب��ال ع��ن��دي ال��ع��ص��ر أه��ل وأش��ع��ر

الراوي: الشيخ إىل وأرسلها التالية القصيدة الرصايف فنظم

ع��م��ي��م��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن أظ��ل ف��ض��ل إب��راه��ي��م��ا ال��راويِّ ل��ل��س��ي��د
ت��ع��ظ��ي��م��ا ال��ورى م��ن اس��ت��ح��ق وب��ه��ا ب��ذك��ره��ا ال��رواة ل��ه��ج وم��ن��اق��ب
وح��ك��ي��م��ا م��رش��ًدا م��ن��ه ج��ال��س��ت م��ج��ل��س ف��ي ج��ال��س��ت��ه إذا ش��ي��خ
ت��ع��ظ��ي��م��ا ل��ش��خ��ص��ه ف��ي��ك أح��س��س��ت م��ت��أم��ًال ل��ش��خ��ص��ه ن��ظ��رت وإذا
س��ق��ي��م��ا رآه م��ا م��ن��ه��ا ف��أص��حَّ ب��ه��دي��ه م��الزم��ي��ه ق��ل��وب داوى
وق��دي��م��ا ح��ادثً��ا ال��م��ؤث��ل ـ��م��ج��د ال��ـ أدرك ق��د ال��ذي ال��ش��ي��خ أي��ه��ا ي��ا
ن��ظ��ي��م��ا ال��ن��ض��ي��د ال��درَّ ��ن��ت��ه��ا ض��مَّ ك��ري��م��ة إل��يَّ م��أل��ك��ًة أرس��ل��ت
ال��ت��ق��دي��م��ا ي��وج��ب م��ث��ل��ك ت��ل��ق��اء م��ن ال��ظ��ن وح��س��ن ب��ي ظ��ن��ك أح��س��ن��ت
ك��ل��وم��ا ال��ك��ل��وم ق��ل��ب��ي م��ن ف��ش��ف��ي��ت ب��ع��ث��ت��ه إل��يَّ ش��ع��ٍر ع��ل��ى ش��ك��ًرا
ه��ش��ي��م��ا م��ف��اخ��ري��ك ف��خ��ار ت��رك��ت ه��اش��ٍم م��ن ورث��ت��ه��ا ال��ك��رام ش��ي��م
ك��ري��م��ا تُ��َع��دَّ أن م��دح��ك وأق��ل ب��ال��ع��ال ت��خ��ص��ص أن اح��ت��رام��ك أدن��ى





القييس قاسم الشيخ إىل

ك��ال��ح��ْل��ِم َم��رَّ ال��ص��ب��ا ف��ي ع��ه��ًدا ت��ذك��رت ب��خ��اط��ري َم��رَّ ال��ق��ي��س��يُّ ق��اس��م إذا
وال��ج��س��م ال��ن��ف��س ج��اه��د ودم��ع��ي ب��ف��ك��ري ط��ال��بً��ا ل��ل��ع��ل��م ك��ن��ت إذ ت��ذك��رت��ه
ال��ع��ل��م م��ن��ه��ل م��ن ل��ل��رش��ف وأن��ت��اب��ه ِف��ن��اءه أزور أح��ي��انً��ا ك��ن��ت ف��ق��د
س��ق��م م��ن ال��ف��ه��م م��دن��ف ف��ي ل��م��ا ش��ف��اء راج��يً��ا ال��ف��ض��ل ج��ام��ع ف��ي زرت��ه وك��م
س��ه��م م��ن اع��وج م��ا ك��لَّ م��ن��ه��ا ف��ث��ق��ف ك��ن��ان��ت��ي ن��ث��ل��ت ي��وًم��ا زرت��ه إذا
وال��غ��ن��م ال��غ��رم غ��م��ة ع��ن��ي ب��ل��ق��ي��اه ان��ج��ل��ت ق��د م��ن��ه ال��ف��ه��م ص��ح��ي��ح وع��دت
ال��ج��م واألدب ب��ال��ع��ل��م ف��ائ��ًزا ي��ك��ن ب��ه ي��لُ��ذْ م��ن ال��ذي ال��ح��ب��ر ال��ع��ال��م ه��و
ال��ح��ك��م ص��ادق م��ن ال��ت��ق��ري��ر ف��ي ش��اء وم��ا ال��ذك��ا واق��د م��ن ال��ت��وض��ي��ح ف��ي ش��اء ب��م��ا
ال��ش��م أط��واده ف��وق ط��وًدا ال��ع��ل��م م��ن ب��ه وك��ف��ى م��ض��وا أع��الم ب��ق��ي��ة
ال��وه��م ع��ل��ى ي��ح��وم ال س��دي��د ورأٌي ش��ام��ل ال��ع��ل��م غ��ام��ض ف��ي ن��ظ��ر ل��ه
م��ص��م��ي ف��ط��ان��ت��ه م��ن ب��س��ه��ٍم رم��اه��ا ع��وي��ص��ٍة ق��ت��َل ال��ع��ل��م ف��ي ن��ح��ا م��ا إذا
ش��ه��م وال��د م��ن اآلب��اء ف��ي ف��ب��ورك ل��ل��ع��ال أح��م��د ال��ش��ي��خ أب��وه ن��م��اه
ق��رم م��ن ت��ول��د ق��رًم��ا اب��ن��ه ف��ج��اء ذك��ائ��ه ف��ي ك��اب��ن��ه ف��رًدا ك��ان ف��ق��د
ال��ن��ج��م ث��اق��ب ع��ل��ى رأيً��ا ب��ه��ا ي��ن��ي��ف ع��ال��ًم��ا ال��م��واري��ث ب��ت��ق��س��ي��م وك��ان
��ْج��ِم ال��سُّ ب��ال��واب��ل ال��ج��ون ال��س��ح��اب س��ق��اك رام��ٌس أن��َت ب��ال��ذي اه��ن��أ رم��س��ه ف��ي��ا





تقريظكتابالقييس

ال��ت��اب��ع��ا ل��ل��ن��ح��اة ت��ب��ي��ن ح��ك��ًم��ا ج��ام��ع��ا ت��ب��دَّا ق��د ك��ت��اٌب ه��ذا
ب��راق��ع��ا ال��م��رام غ��ان��ي��ة وج��ه ع��ن ف��رائ��ٌد وه��نَّ ف��وائ��ده ك��ش��ف��ت
ب��ارع��ا ال��م��ع��ارف ط��رق ف��ي راح م��ن ق��اس��م ب��راع��ة ب��دائ��ع��ه أب��دت
ط��ال��ع��ا ال��س��ع��ادة ب��رج ف��ي زال ال وب��دره ب��ال��ف��ن��ون ت��الط��م ب��ح��ر
ن��اف��ع��ا غ��ي��ثً��ا ل��ل��ط��الب س��ح ق��د ع��ل��وم��ه س��ح��اُب أب��ي ل��ع��م��ر ه��ذا





مرصالشقيقة الرصايفحيييوفد

ص��ع��ب1 ك��ل ب��ال��م��ذلِّ��ل ف��أه��ًال ح��رِب بْ��ُن َط��ْل��َع��تُ��ه��ا م��ص��ر م��ن أت��ى
خ��ط��ب ول��ق��رع ُم��ل��م��ٍة ل��دف��ع م��ص��ٌر ادَّخ��رت��ه ب��ال��ذي وأه��ًال

∗∗∗
ك��رب ك��ل ��س ت��ن��فِّ ه��م��م ل��ه ق��ام��ت م��ص��ر ف��ي ال��ذي ال��رج��ل ه��و
ب��خ��ص��ب ت��رب��ت��ه��ا ج��دب ف��ب��دل م��ص��ًرا ال��غ��ر ب��ال��م��س��اع��ي ت��ع��ه��د
ل��ل��م��ح��ب ال��ح��ب��ي��ب��ة ش��ك��ر ل��ه م��ن��ه��ا ف��س��م��ع��ت ب��الده أح��بَّ

∗∗∗
ك��ب��ارا آث��اًرا م��ص��ر ف��ي ل��ه ب��ع��ي��ن��ي م��ب��ت��ه��ًج��ا ش��اه��دت ل��ق��د
ال��ف��خ��ارا2 ل��ه ال��ب��الد ف��ي ت��خ��ل��د م��ت��ح��رك��ات ل��ه «ال��ك��ب��رى» ف��ف��ي
ال��دي��ارا ص��ن��اع��ت��ه��ا ف��ي ف��أغ��ن��ت ون��س��ًج��ا غ��زًال م��ارس��ت م��ع��ام��ل
ال��س��ف��ارا ت��ب��ت��در ال��ب��ح��ر ف��ي ل��ه ب��اخ��رات اإلس��ك��ن��دري��ة وف��ي
ي��ب��ارى أن «ط��ل��ع��ت» ج��ل ق��د ب��ه أم��ر ف��ذاك م��ص��ر ب��ن��ك وأم��ا

بنك ومؤسس االقتصادي مرص زعيم حرب طلعت املرحوم يرؤسه مرصي وفد ١٩٣٦ سنة العراق زار 1

فتشكر. تذكر زالت ما طيبة بنتائج مرص عىل عادت التي العديدة ورشكاته مرص
املرحوم إىل تصنيعها يف الفضل ويعود باملعامل مزدحمة مدينة وهي الكربى»، «املحلة بالكربى: يريد 2

باشا. حرب طلعت



الرَّصايف معروف ديوان

∗∗∗
ال��س��ي��اس��ه3 ف��ي ال��ت��أخ��ر ت��خ��ش��ى ف��ال اس��ت��ق��ل��ت ال��م��ال ف��ي م��ص��ر م��ا إذا
وال��رئ��اس��ه ال��س��ي��ادة ن��ي��ل ب��ه ��ى ي��رجَّ م��ا أك��ب��ر ال��م��ال ف��ِإن
وال��ح��م��اس��ه ال��س��ي��اس��ة ت��ج��دي ف��م��ا ف��ق��ر أس��ي��ر ك��ان ال��ش��ع��ب م��ا إذا
اح��ت��ب��اَس��ه؟ ال��ف��ق��ُر أوج��ب أس��ي��ٌر ط��ل��ي��ًق��ا س��ي��اس��ت��ه ف��ي أي��ص��ب��ح

∗∗∗
س��م��ات م��ن ف��ي��ك��م ل��ل��ع��رب ب��م��ا رج��اًال ُح��ي��ي��ت��م ال��ن��ي��ل رج��ال
ل��دات��ي م��ن إن��ك ال��ن��ي��ل: ل��وادي ج��ه��ًرا وق��ال ال��ف��رات ط��رب ب��ك��م
آه��الت ال��ع��روب��ة ب��أب��ن��اء س��ه��وٍل ع��ل��ى ج��اري��ان ك��الن��ا
آت ب��ك��ل ال��ن��ج��اح ل��ن��ا ض��م��نَّ م��واٍض ل��ن��ا اإلخ��اء ف��ي ك��الن��ا
ال��ل��غ��ات4 س��ي��دة وأك��ب��ره��ن ك��ب��ري��ات ج��وام��ع وت��ج��م��ع��ن��ا

∗∗∗
وال��ك��رام��ه5 ال��ت��ج��ل��ة ن��ش��ر ع��ل��ى ف��ك��نَّ��ا ق��ب��ًال زرن��اك��م ل��ق��د
اب��ت��س��ام��ه ب��ه ت��ض��يء وج��ه وم��ن س��م��اٌط ب��ه ي��م��دُّ ب��ي��ت ف��م��ن
اس��ت��ق��ام��ه ف��ي��ه ل��ك��م ب��ل ب��ب��دع م��ن��ك��م ال��ح��ق ل��ع��م��ر ه��ذا وم��ا
وال��ش��ه��ام��ه ل��ألخ��وَّة ول��ك��ن م��ل��ك ل��ك��ب��ي��ر زرن��اك��م وم��ا
وال��س��الم��ه ال��س��ع��ادة ف��ي��ه��ا ل��ك��م ن��رج��و ف��ن��ح��ن م��ص��ُر َف��ْل��ت��ح��َي أال

∗∗∗
س��ع��د6 خ��ط��وات ع��ل��ى ب��ه��ا ي��س��ي��ر س��واك��م ب��ط��ل م��ن م��ص��َر ف��ي وك��م
وي��ه��دي ألن��ج��م��ه ف��ي��س��ت��ه��دي ع��ل��م ج��و ف��ي ب��ه��ا راٍق وك��م

السيايس. االستقالل من أهم هو االقتصادي االستقالل أن إىل يشري 3
العربية. اللغات: بسيدة يريد 4

لقيها. التي الحفاوة وإىل ١٩٣٦ سنة آذار يف العراق ممثًال مرص زيارته إىل يشري 5
السياسية. النهضة وباعث الوفد حزب مؤسس زغلول سعد مرص زعيم 6
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الشقيقة مرص وفد يحيي الرصايف

وي��ج��دي يَ��ْق��ن��ي ب��م��ا ل��ي��س��ع��ده��ا ح��رٍب اب��ن ب��خ��ط��ا ل��ه��ا س��اٍع وك��م
س��ع��د ب��ب��رج ح��لَّ األف��ق ك��ب��در دج��اه��ا ف��ي ح��رب اب��ن ول��ك��نَّ
وي��ف��دي؟! ي��ح��م��ي م��ن ال��ي��وم وف��ي��ه��ا أس��ار ف��ي م��ص��ٌر ت��ك��ون ف��ك��ي��ف

957




